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 بدخشان-واخان

 

 

 

 مکتب اصالت لذت؛ یأس و غنیمت شمردن لحظه در رباعی کالسیک و شعر معاصر پارسی

اجتماعی و تأثیر پذیر است که جامعه و شررای  ننرده انسان، حیوان ناطق بوده، اساسن موجود 

گی، معماِر رفتارهای وی می باشند. به گونه ای که کودک تانه تولرد و خرورد سراا، اصرزن ان 

غررو و شررادی  یرر ی نمرری دانررد و هررر گونرره ای کرره بنواهررد رفتررار مرری کنررد، نیراکرره هنررون در 

هندسرری نهررده اسررت؛  بکررن، َمحضررر اضرراوِت اطرافیرران ارررار نخرفترره و خرروی و خرروا  وی م

نکن  های بعدی، شنصیت او را آرام آرام شکل داده و ان وی یک  من  واهری مری سرانند و 

 .نا ارن نقاب بر رخ نهاده،  خوِد  حقیقی و وااعی اش را به مروِر نمان فراموش می کند

شرراعر هررو کرره انسرران اسررت و در جامعرره ننررده گرری مرری کنررد، خررواهی ننررواهی او ررا  سیاسرری، 

جتماعی، ااتصادی، تارینی و... وی را نیر ترأثیر اررار داده، فکرر و اندیهره اش را معمراری ا

می کنند؛ بر خالف تصوِر شماری ان مردم که شاعر را یک موجود ادیس یرا همیهره نیکوکرار 

می پندارند، در حرالی کره شراعر شبری  ترر هردفو ان شراعِر معاصرر اسرتت اگرر فرصرت دسرت  

دیخرران مری کهرد و ان اجررای هرر برد و بیرراه، در حرق سرایرین دریر   بدهد، دمرار ان رونگرارِ 

نمرری ورند؛ الهترره شرراعراِن پرراک ناررس و انسرراِن تکامررل یافترره نیرر  در بررین ایررن طیرر  گسررترده ی 

 ت.آن ها اندک اس جامعه گاهی به  هو می خورد که شمار

 

ایرن مو رو ، در روح لطیِ  شاعر، بعضن خیزی نود آنرده شده و دا نانک  می شرکند کره 

 .اشعار و نههته های ، انعکاس وسیعی خواهد داشت

 

در کنار ایرن مو روعات، انسران بره اسرهاِب آرامر ، تندرسرتی و شرادی نیران دارد ترا ننرده گری 

 .بهتر داشته باشد و بدون این مؤلاه ها، ننده گی هیچ و پوچ خواهد بود
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یرک شراعر، نیران مهررم اسرت کره ان اسمی که می دانیو، برای بررسری سرهک، سریا  و اندیهره 

سیاسی و اجتماعی دوران ننده گی اش دایقن آگراه برود ترا ترأثیر ایرن او را   -او ا  تارینی 

را در شررعرش دانسررت و بررا آگرراهی ان آن هررا، سررهک شررعری اش را کنکرراش عمیررق نمرروده، در 

 .رابطه به اندیهه های  سنن گات

 

 ار و  ند صد ساله ی شعر پارسری را نرداریو ما در این مجاا کوتاه، فرصت بررسی تاریخ ه

نیستیو، نیرا که:  دران است ره مقصد و مرا نوسراریو ، امرا داشرته و هو  نان در صدد آن نی  

گونرره ی اجمررالی در پیونررد برره اندیهرره هررای شررادی طزهرری، مهررو هررا و دانسررته هررای خرروی  را برره 

فرردا را در ربراعی بیران مری  دانستن لحظه ی فعزری، پهرِت پرا ندن بره غرو دیررون و ا رطرابِ 

 .کنیو

 

رباعی کره در طروا تراریخ ادبیرات پارسری، یکری ان محهروب تررین و مردمری تررین االرب هرای 

شعر پارسی بوده اسرت، اساسرن االرب ایرانری بروده کره ان نبران تروده ی مرردم اسرتنتا  گردیرده 

 .است

 

است کره ان آن جمزره مری تروان این االب ان بدو پیدای  تا اکنون، به نام های منتزای مسما شده 

به بیت، ترانه،  ارانه،  ارگانه و رباعی اشاره نمرود. ونن آن در بحرر هر   مری باشرد و مری 

توان در مورد ونن آن به آیه ی مههور ارآن:  الحوه و ال ارو  اال برا   اشراره کررد. هم نران 

ِعیرُل فَعَرل  و شرماری هرو شماری ان پژوه  گران، ونن اصزی رباعی را  َماعوُا َمااِعیرُل َماا

 ُمستَاِعُل ُمستَاِعُل ُمستَاِعُل فع ، دانسته اند. در این ونن با استااده ان اختیاراِت شراعرِی ازرب و 

ونن به وجود آورد و بنأ بر گاته ی دکتر سیروس شمیسرا در کتراب سریر  ۲۴تسکین، می توان 

یررن االررب، مرری ترروان شرراهد ربرراعی، بررا در نظرداشررت اافیرره هررا و ونن بیسررت  هارگانرره ی ا

نررو  ربرراعی، و برره ارروا ماترری محمررد سررعدا مرادآبررادی، شرراهد موجودیررت  ۲۰۷۳۶موجودیررت 

 .نو  رباعی بود ۸۲۹۴۴

 

رباعی که دارای دو بیت است، می تواند دارای  هار و یا سه اافیه باشد که رباعیات سه اافیره 

ربراعی را خصری ان خراطری مری ای را خصی می گویند؛ خصی به ماهوم اختره مری باشرد، و 

گویند که اافیه خوشه ی سروم ایرن نرو  رباعیرات ان آن هرا برداشرته شرده و ایرن خوشره ان اافیره 

خالی است. اگر به تاریخ رباعی پارسی نخاه کنیو، در ارون ننست ربراعی سررایی، رباعیرات 

شرمار رباعیرات   هار اافیه ای فراوان بوده اند و هر ادر که به امررون ن دیرک ترر مری شرویو،

 . هار اافیه ای کو تر شده و به تعداد رباعیات سه اافیه ای اف وده می شود
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ربرراعی اررالهی اسررت کرره مقهرروا خرراطِر خرروا  و عرروام ارررار گرفترره اسررت و یکرری ان دالیررل ایررن 

مقهولیت، کوتاهه بودن آن می باشد نیرا به نودی حاظ گردیده و در حافظه ها براای مری مانرد. 

ا کره خانقرراه هررا و مینانره هررا، حیهیرت رسررانه هررای آن نمران را داشررتند، در حاررظ و در گذشرته هرر

  .هداری رباعی کمک فراوانی کرده اندنخ

اگر ان سرده هرای ننسرتین شرکوفایی شرعر پارسری بی،غرانیو، گرذر مرا بره آدم الهرعر ، ابوعهردا 

 هارم هجرری،  رودکی سمراندی می رسد. رودکی که لقب پدر شعر پارسی را دارد، در ارن

ننده گی می کرد. و اگر به تاریخ  ارانه /  هارانه نظر بیاخنریو، اولرین  هارگرانی هرای شرعر 

پارسی را می توان در دیوان رودکی سراغ گرفت. نا گاته نهاید گذاشت که رباعی، ارالهی سرت 

الررب پارسرری کرره بعرردها برره شررعر اعررراب راه یافترره اسررت. و نظررر برره اررولی، ابرردا  کننررده ی ایررن ا

محهوب، رودکی است که خود داستانی دارد و خواننده ی کنجکاو در صورت تمایرل مری توانرد 

به کتاب المعجو فی معاییر اشعار العجو، تألی  شمس اریس رانی، رجرو  کنرد و داسرتان آن را 

 .بنواند

 

ربرراعی نررااا؛ شاگر رره در  ۶ربرراعی کامررل و  ۳۳ربرراعی برروده،  ۳۹دیرروان رودکرری دارای 

ربرراعی  ۸ربرراعی آن کامررل و  ۳۹انررد کرره  ۴۷نرر د مررن اسررت، مجمررو  رباعیررات آن  دیرروانی کرره

سرروده ان ایرن میران، در ونن ربراعی نیسرتندت وجرود دارد. اشرعار  ۳در حرالی کره  -نااا انرد 

 .رودکی عاشقانه و توصیای بوده و مضامین شاد دارند

 

یرررون، دارای حکومررت دوران رودکرری، دوران رفرراه اجتمرراعی و آسررای  بررود نیرررا کرره ایررران د

مقترردری بررود کرره شررر  و غرررب آن توسرر  دو حکومررت مقترردِر دیزمیرران شرریعه و سررامانیان سررنی، 
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اداره می شد و و عیت رو براه و ایام به کرام برود. شراعران برا فرارغ برالی، دم ان شرادی، شراد 

 :نیستن، می گساری، کام گرفتن ان معهواه و... می ندند

 

 ب ی با داده اناعت کن و با داد

 در بنِد تکزّ  مهو آناد ب ی

 در به ن خودی نظر مکن غصه منور

 در کو ن خودی نظر کن و شاد ب ی

 "رودکی"

 

 آمد بَِر من، -

 که؟ -

 یار، -

 کی؟ -

 وات سحر -

 ترسنده -

 ن که؟ -

 خصو، -

 خصم  که؟ -

 پدر -

 دادم  دو بوسه -

 بر کجا؟ -

 بر لب تر -

 لب بُد؟ -

 نه، -

  ه بُد؟ -

 عقیق، -

  ون بُد؟ -

  و شکر -

 "رودکی"

 

 صهح است و صها مهک فهان می گذرد

 دریاب که ان کوی فالن می گذرد

 بر خی   ه خسهی که جهان می گذرد

 بویی بستان که کاروان می گذرد

 "عسجدی"
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اما ان آغان ارن پنجو و دو ارن بعد، اگر ه در ایران نسهتن حکومت ادرتمندی روی کرار آمرد 

غ نویران و سرزجوایان و سرمس م روا هرا مری افترد، امرا او را  دگرگرون مری و ادرت به دست 

شود. آرامر  ان برین مری رود، مرردم دیخرر روی خوشری نمری بیننرد؛ فقرر ااتصرادی و انحطراط 

اخالارری، نررا بسررامانی هررای نیررادی بررار مرری آورد. خرررا  و مالیررات برراال مرری رود. تعصررب بررین 

یان بره ویرژه اسرماعیزیان او  مری گیررد. در ایرن مذاهب دامن نده می شود و منالات عزیه شریع

 .دوران، عزما و فقها بیهتر عماا دربارها و دستخاه های حکومتی اند

 

در این هنخام است که تصوف و عرفان پا به میدان می گذارد. صوفیان اِد َعزو می کنند. در ده 

هرا روی مری آورنرد.  ایرن مکران و دهات و شهرها، خانقاه ها ساخته می شوند و مردم عادی بره

 َ خانقاه ها و صوفیان تکیه گاهی مری شروند بررای خرود و مرردم، و مرحمری برر دردهرا و آالم  بنأ

ایهان؛ حاال ان پرداختن به این که صوفیان در ارون بعدی، خرود مالرِک دم و دسرتخاه و جراه و 

ران، حهو می شوند و مکرر و ترذویر ان سرر و صرورت شران مری برارد، مری گرذریو. در ایرن دو

پناه آوردن به عرفان و تصوف، آرام  روحی برای اهل تصوف و مرردم بره برار مری آورد ترا 

 .او ا  نابسامان اندکی اابل تحمل شود

 

شادی و خوشدلی دیخر رخت می بندد و بری  ترر بره افسرانه مری مانرد. عرفرا و صروفیان،  رون 

و همره  یر  را دون، فرومایره و او ا  را این گونه می بینند و ظزو و ستو بیداد مری کنرد، دنیرا 

حتا پست می انخارند و ترک دنیا کرده، با نن و فرنند و جاه و مقام بدرود گاته، مهر وا ککرر 

و تصوف و اعتکاف می شوند. بنرا برر باورهرای اهرل عرفران و تصروف، انسران در ایرن جهران 

 .مسافر است و تالش می کند به اصل خوی  وصل شود

 

 می کند بهنو این نی  ون شکایت

 ان جدایی ها حکایت می کند

 ک  نیستان تا مرا بُهریده اند

 ون نایرم مرد و نن نالیده اند

 هر کسی کو دور ماند ان اصِل خوی 

 بان جوید رونگار وصل خوی 

 "موالنا"

 

نی، نماِد انسان کامل و نیستان، مرراد ان عرالو الهروت، مهرد  و عرالو روحرانی مری باشرد. موالنرا 

که نی یرا همران انسران کامرل بره خراطر هجرران ان نیسرتان یعنری عرالو روحرانی کره بیان می کند 

پی  ان عالو مادی آن جا وطن داشت، ناالن است و با نالره هرای پری هرو خرود، در دیخرران نیر  

این اشتیا  به وطن اصزی را ننده می کند. انسان کامرل بابرت ههروط و جردایی ان اصرل خروی  
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دارد و هر کسی که ان مهد  جدا شده باشرد، نمری توانرد آرامر   شکایت داشته، آرنوی وصل را

 .داشته باشد

 

تههیه انسان کامل به نری ان ایرن روسرت کره نری تهری اسرت و انسران کامرل نیر  ان هروا و هروس 

دنیوی و تعزقات مرادی فرارغ اسرت و همران گونره کره نری پرر و ناتراشریده نمری توانرد تولیرد آوان 

و ان هواجس ناسرانی و تعزقرات دنیروی نهریرده اسرت، نمری توانرد دِم کند، انسانی که کامل نیست 

 :الهی را منعکس نماید؛ همین گونه حافظ می گوید

 

 من َمزک بودم و فردوس برین جایو بود

 آدم آورد در این دیر خراب آبادم

 

 :و یا

 

 پدرم رو ه ر وان به دو گندم باروخت

 من  را مزک جهان را به جوی ناروشو

 "حافظ"

 

بریدن ان تعزقات ناسانی، مادی و دنیوی ان اصوا اساسی صوفیه است و ایرن نکتره باعر   پس

شده است که این طهقه، خزوت گ یده و در گوشه ای به تذکیه ناس بمردانند و طهقه ی عرام نیر  

بابت آرام  روحی، به این گروه پیوسته و گاته های آن ها را در اسمت ارنش ندادن به دنیرا، 

دن جاررا و آالم، شرراد نیسررتن و اختنررام فرصررت را ان ایهرران شررنیده و عمزرری مرری پهررت گرروش کررر

 .کردند و روح و روان  ربه دیده ی خود را با این مواعظ، مداوا می کردند

 

اجتمرراعی، بانترراب  -در آثرار و دواویررن شراعران ارررن پرنجو الرری هاررتو، نابسرامانی هررای سیاسری 

ادی تولید گردیرده اسرت کره سرراینده گران آن هرا، ان گسترده ای دارد. اشعار تعزیمی و غنایی نی

و عیت نابسامان جاری آن دوران متأثر شده، خرود و سرایرین را بره غنیمرت شرمردِن دم، شراد 

 .نیستن، جزوگیری ان حسرت دیرون و ا طراب فردا دعوت می کردند

 

ان جمزه ی این ب رگ مردان که تاریخ را مناطب ارار داده و با تانیانه های سرزوک برر فررِ  

جهل، بیداد، غازت، حرض و آن مری کوبیرد، صروفی نامردار غ نره، آدم برن مجرد مجردود سرنایی 

بود که با اصاید ُغرا و بزندش، جهان و آدمیران را بره نصریحت نهسرته و فریراد مراارب براش را 

ین مرد ب رگ که تاِب دیدِن آن همه انحطاط، بیرداد و غازرت را نداشرت، همرواره صدا می ند. ا

خروی  بره خروبی آگراه ُههدار هوشیار باش می داد. سنایی که ان همه نابسامانی های جامعره ی 

 َ کردن نشتی ها پرداخته و با اعتراض به نظام طهقاتی جامعه و احرواا برد نمانره  است، به افهأ

 :فریاد می نند
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 خدوانداِن ماا، االعتهار االعتهارای 

 ای خدا خواناِن ااا، االعتذار االعتذار

 پی  ان آن کاین جان عذر آور فرو میرد ن نطق

 پی  ان آن کاین  هو عهرت بین فرو ماند ن کار

 پند گیرید ای سیاهی تان گرفته جای پند

 عذر آرید ای سمیدی تان دمیده بر عذار

 "سنایی غ نوی"

 

م نیهابوری، ریا ی دان، ستاره شناس و فیزسوف ب رگی است که احتمرالن در حکیو عمر خیا

ه.   هرره در نقراب خراک نهراده اسرت. وی بر رگ  ۵۱۷ه.  به دنیا آمده و در سراا  ۴۳۹ساا 

ترین و مههور ترین رباعی سرای تاریخ ادبیات پارسی محسوب می شرود. عهدالحسرین نریرن 

ی، فرصررت جررویی و عهرررت طزهرری عنرروان کرررده کرروب، مضررمون رباعیررات او را شررک، برردبین

برررای آگرراهی ان اندیهرره ی خیررام نیرر  نیرران اسررت کرره ان او ررا  اجتمرراعی خراسرران و " .اسررت

منااهات فکری و مذههی آن دیار در سرده ی پرنجو و شهرو امرری کره بسرتر نایر  و بالنرده گری 

وی روح لطی  و حساسی داشرته و تراب دیردن آن همره پزهرتی   اندیهه ی خیام است، آگاه بود .

ها را ندارد. طوری که در مقدمه ی رسراله ی جهرر و مقابزره خروی  مری نویسرد:  د رار نمانره 

 ".ای شده ایو که اهل عزو ان کار افتاده و ج  عده ی کمی باای نمانده اند

 

ت آن ها، مو و  شراد نیسرتن در مورد خیام، ننده گی، شعر، درونمایه رباعی های او، اصال

در رباعیررات ، اندیهرره ی خیررامی و... کتررب و مقرراالت فراوانرری برره نبرران هررای گونرراگون دنیررا، 

نوشته شده اند. شماِر دایق  ارانه های ، هنون درست معزروم نیسرت و پرژوه  گرران نیرادی، 

پار ه  ۱۴۳ اراام متااوتی را ککر کرده اند. شاد روان صاد  هدایت، پس ان پژوه  فراوان،

 :مورد نیر جمع آوری کرده است ۸رباعی را ان خیام بر شمرده و آن ها را در 

 

 رباعی؛ ۱۵ران آفرین ،  . ۱

 رباعی؛ ۱۰درد ننده گی،   .۲

 رباعی؛ ۹ان انا نوشته،   .۳

 رباعی؛ ۲۲گردش دوران،   .۴

 رباعی؛ ۱۷کرات گردنده،  . ۵

 رباعی؛ ۲۷هر  ه بادا باد،   .۶

 رباعی؛ ۷هیچ است،   .۷

 .رباعی ۳۶دم را دریاب،   .۸
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 ارانره، بری  تررین بسرامد  ۳۶اسمی که در فهرست باال می بینیو، مو و   دم را دریاب  برا 

 .این مجموعه را به خود اختصا  داده و در صدر ارار دارد

 

ین اکنرون اختنام فرصت و یافتن دم، در اندیهه های خیام، به ماهوم لذت بردن ان امررون و همر

 :بوده و فراموشی دغدغه های دیرون و فردا می باشد، طوری که می گوید

 

 این یک دو سه رون نوبت عمر گذشت

  ون آب به جویهار و  ون باد به دشت

 هرگ  غو دو رون مرا یاد نخهت

 رونی که نیامده است و رونی که گذشت

 

 گردون نخری ن اد فرسوده ی ماست

 ی ماستجیحون اثری ن اشک پالوده 

 دونخ شرری ن آه بیهوده ی ماست

 فردوس دمی ن وات آسوده ماست

 

 تا کی غو آن خورم که دارم یا نه

 وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه

 پر کن ادح باده که معزومو نیست

 کاین دم که فرو برم بر آرم یا نه

 "خیام"

 

 ان دی که گذشت هیچ انو یاد مکن

 فردا که نیامده است فریاد مکن

 برنامده و گذشته بنیاد مکن

 حالی خوش باش و عمر بر باد مکن

 "منسوب به خیام"

 

 می خوردن و شاد بودن آیین من است،

 فارغ بودن ن کار و دین؛ دین من است؛

 گاتو به عروِس دَهر: کابین تو  یست؟

 .دِا خّرِم تو کابیِن من است -گاتا: 

 "خیام"
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نیستن و خروش گرذرانی دعروت کررده و در  رمن دا نده رباعی نیر نی  خواننده را به شاد "

گی و ناخهنودی خیام را ان منااهات و تعار ات مذههی و کالمری نمانره ی خروی  بره خروبی 

 :"نهان می دهد

 

 فصل گل و طرف جویهار و لب کهت

 با یک دو سه اهل و لعهتی حور سرشت

 پی  آر ادح که باده نوشان صهوح

 هتآسوده ن مسجدند و فارغ ن کن

 "خیام"

 

اسمی که مری بینریو در رباعیرات خیرام درون مایره ی شراد نیسرتن و دم غنیمرت شرمردن، بسرامد 

 .باالیی دارد

 

اندیهه های خیام در جامعه بانتاب گسترده داشته و ایرن امرر سرهب تولیرد انهروه ای ان رباعیرات 

تا ارن های بعرد  با تاکر خیامی شده است که تاکر حاکو، غالب و رایج بر روند رباعی سرایی

بوده است. این مو و ، تهنیا رباعیرات اصریل خیرام را بررای کراوش گرران دشروار سراخته 

 .است

 

رباعی سرایی در طوا ارن شهو به او  رسید و نظرر بره گاتره ی دکترر سریروس شمیسرا:  در 

اواخر آن شارن شهوت نهرانه هرای فروانری ان مضرامین خیرامی بره  هرو مری خرورد و رباعیرات 

ن این دوره، با رباعیات خیام خز  می شود.  هر ادر که به پایان ایرن اررن ن دیرک مری شاعرا

ن هاررتو هجررری کرره نمرران شررویو، افکررار صرروفیانه و تصرروف پررر رنرر  تررر مرری شرروند و در اررر

ی م وا مری باشرد، تاکرر عرفرانی و خانقراه هرا، برر روان درد دیرده ی اجتمرا   مزهوحهتناک ح

بی  تر مرحو مری گذارنرد؛ امرا در کنرار رباعیرات صروفیانه، رباعیرات خیامانره و عاشرقانه نیر  

رونق خوبی دارند. خواجه نصیرالدین طوسی و خااانی که دو شنا غیر تصوفی انرد، امرا برا 

 :خوردار ان تاکر عرفانی و اختنام فرصت می باشندآن هو، این رباعیات ایهان بر

 

 ای بی خهر، این شکل موهوم هیچ است

 وین دایره و سطح مجسو هیچ است

 خوش باش که در نهیمن کون و فساد

 وابسته ی یک دمی و آن هو هیچ است

 "به نقل ان سعید نایسی"

 

 خااانی اگر نه َخس نهادی، خوش باش

 باش گام ان سر کام در نهادی، خوش
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 هر  ند به ناخوشی فتادی، خوش باش

 پندار در این دهر ن ادی، خوش باش

 "خااانی"

 

تأثیر او ا  نابسامان سیاسی در ایرن ربراعی بابرا افضرل کاشرانی، متوفرا در اواخرر اررن شهرو 

هجری، به خروبی دیرده مری شرود، اگر ره غنیمرت شرمردن حراا در آن بره  هرو نمری خرورد امرا 

 :و صورت آن می باردیأس و نا امیدی ان سر 

 

 افسوس که در نمانه یک همدم نیست

 اسهاب نهاط در بنی آدم نیست

 هر کس که در این جهان او را غو نیست

 یا آدم نیست یا در این عالو نیست

 "بابا افضل کاشانی"

 

ه.  بره  ۶۱۸همین گونه اختنام لحظه و فرصت را می توان ان این ربراعی عطرار کره در سراا 

 :دست لهکر سااک و خون آشام م وا به اتل رسیده است، به خوبی دریافت

 

 ای دا ای دا، غو جهان  ند خوری

 ن اندوه به لب آمده جان  ند خوری

 در گوشه ی گزننی که پر خوک و س  است

 این لقمه که آت  به ان آن،  ند خوری

 "عطار نیهابوری"

 

لذِت اپیکور نظری گذارا می افخنیو تا دریابیو کره آیرا برن اکنون به لذت گرایی و مکتب اصالت 

مایرره ی تاکررر شرراد نیسررتن در ربرراعی پارسرری، ان ایررن آبهررنور فربرره مرری گررردد یررا خیررر؟ نیرررا 

شررادی طزهرری و غنمیررت دانسررتن فرصررت در اندیهرره هررای ربرراعی سرررایان پارسرری و اپیکررور، 

 .شهاهت فراوانی با هو دارند

 

اخالاری برودن فعرل را اصرالت لرذت معرفری مری کنرد، ان دوران  مکتب لذت گرایری کره مرالک"

 .یونان باستان تا اکنون به گونه های منتز  تقریر شده است

 

 .م مری نیسرت،  ۲۷۱تا  ۳۴۲در این میان فیزسوف یونانی، ابیقور شاپیکورت که بین ساا های 

ارون متمادی اندیهره بیان ژرف و دایقی ان این اندیهه را بیان کرده است که همواره در طوا 

 ".ی وی تاثیر گذار بوده و مورد توجه ی فیزسوفان اخال  در سراسر جهان بوده است
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اسررمی کرره در ننسررت تررذکر یافررت، ریهرره ی ظهررور یررک اندیهرره را بایررد در او ررا  سیاسرری و 

اجتمرراعی آن دوره جسررت، ایررن امررر در مررورد اپیکررور و مکتررب اصررالت لررذت وی نیرر  صرراد  

و ا  سیاسی و اجتماعی نمان اپیکور، هنری توماس  نرین مری گویرد:  وی است. در مورد ا

در نمانی پرورش یافت که سقوط مرگ آوری در انتظار آدمیان برود. دنیرا در مقابرل تهاجمرات 

اسکندر، در آستانه ی ا محالا ارار داشت. مکتب هرای فزسرای در مرنجالب نومیردی دسرت و 

تقاد می کردند؛ فالساه ی کزهی بر جاه طزهی انسران خنرده پا می ندند؛ شکاکان ان کار خدایان ان

ی تمسنر می ندند؛ بدبینان هستی را ج  خواب تزنی نمی دانستند و می گاتنرد: هر ره نودترر 

 ".این خواب بسر آید بهتر است

 

در  نین نمرانی برود کره اپیکرور سرر برر افراشرت و بانر  ند کره ان امررون لرذت بهریرد،  رون 

ه اسرت و آینرده هنرون معزروم نیسرت و حسررت و ا رطراب ان هرر دو، کرار گذشته، دیخر گذشرت

خردمندانه ای نیست. وی لرذت را بره دو نرو ِ لرذت جسرمانی شف یکریت و روانری شکهنریت تقسریو 

کرده بود که لذایرذ، درد و آالم جسرمانی، فقر  متعزرق بره نمران حراا برود و امیراا، لذایرذ، درد و 

ی  مربوط می شد، مهزن تررس ان شکسرت و ا رطراب ان آینرده، آالم روانی، به گذشته و آینده ن

حسرت گذشته، نا امیردی، افسروس خروردن برر اشرتهاهات گذشرته و... کره بره نظرر اپیکرور، ایرن 

ترس و افسوس، مانع لذت بردن ان لحظه می شرد. الهتره هردف اپیکرور ان لذایرذ و امیراا، همران 

 .طزب، فاسق و شرور، نهودلذت های پست و ناسانی افراد شهوت ران، نیاده 

 

او امیاا را به سه دسته ی طهیعی و  روری، مهل مسکن، لهاس، آب و نران کره حرذف آن هرا، 

ناممکن است؛ طهیعی و غیر  رور، مهل میل به غذاهای متنو  و تمایل جنسی و... کره حرذف 

، آن هررا مهررکزی ایجرراد نمرری کنررد؛ و غیررر طهیعرری و غیررر  رررور، مهررل نیرراده طزهرری در ثررروت

شهرت، ادرت و افتنار می شد و نیانی نهود که خرود را در رنرج و درد انرداخت، ترا آن هرا را 

 .به دست آورد، تقسیو کرده بود

 

اکنون اندیهه ی شادی طزهی و اختنام فرصت در رباعی پارسی و مکتب اصالت لذت را با هو 

 .به مقایسه می نهینیو

 

 هارم تا اواس  ارن پنجو هجرری، و رعیت سیاسری و همان گونه که گاته آمد، ان اواس  ارن 

اجتمرراعی ایررران دی رون، رو برره راه بررود و مررردم در امنیررت خرراطر و آسررای  ننررده گرری مرری 

کردند، دم ندن ان دم غنمیت شمردن لحظه و شاد نیستن، مو وعی کرامزن طهیعری برود  نران 

عناسررت کرره خررودش کرره اگررر رودکرری در اشررعارش ان اختنررام فرصررت حرررف مرری ننررد، برره ایررن م

شادی وااعی را تجربره کررده و منراطهین خرود را نیر  بره غرو ننروردن دعروت مری کنرد؛ همرین 

 .گونه شاعران دیخر
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اما ان اواس  ارن پنجو تا پایان ارن هاتو هجری امری، دعوت به شادی، نیسرتن در امررون و 

ام، ریهره در یرأس، بی توجه بودن به دیرون و فردا، در اشعار رباعی سرایان ب رگی  ون خی

بدبینی و حساس بودن ایهان در مورد واایع نمان و بدبنتی هرای موجرود دوران آنران دارد کره 

در این حالت ایهان  اره ی دیخری ندارند تا خود و جامعه را به آرام  دعوت کنند، بنرأََ  در 

رس ان رباعیات خوی ، دم ان شادی طزهی مری ندنرد، بری بقرأ برودن دنیرا، مری خروردن، عردم تر

، لرذت مری و معهرو  -که رفرت بره دونخ و کره آمرد ن بههرت؟  -دونخ و شو  رفتن به بههت 

، خوب ننده گری بایرد کررد  رون - ون عااهت کار  نین خواهد بود  -را در این دنیا باید  هید 

برا هارت هر ار سرالخان سرر بره  -پس ان مردن دیخر فرصت برگهتی نیست و همین کره مرردیو 

ه این مو وعات بن مایه هرای اصرزی رباعیرات ایرن دوره را تهرکیل مری دهنرد. ، و... ک-سریو 

هو  نان رباعیات صوفیان و اهل عرفان نیر ، برر عرالوه اندیهره هرای عرفرانی، ان درون مایره 

 .های غنیمت شمردن فرصت، بی اعتهاری و دونی دنیا برخوردار اند

 

ه و اندیهره ی لرذت گرایری اپیکرور، مری بنأََ  بین اندیهه ی اختنام فرصت در رباعیات این دور

توان شهاهت هایی یافت، نیرا هر دو طیر  ایرن اندیهروران، در و رعیت ترارینی و اجتمراعی 

تقریهن مهابه ای می نیستند. اما باید خاطر نهان ساخت اسمی که فروغی می گویرد:  اپیکرور 

تیجره ی حرس و عرالو را در فزساه پیروی دیموکریتوس، فیزسوف معتقرد بره اترو برود کره عزرو را ن

جسمانی و مرکب ان کرات الیتج ی مری انخاشرت. ان نظرر او روح هرو ماننرد جسرو ترکیهری ان 

کرات بود که پس ان مررگ اابزیرت دوام حیرات را نداشرت.  و ایرن اندیهره برا ماکروره ی اختنرام 

اپرذیر مری فرصت در رباعی سرایان ایرانی که باورمند به تعالیو اسالمی بودند و روح را فنرأ ن

انخاشتند و این که روح ان عالو مزکوت ههوط نموده و باید به اصل خود وصل شود، در تضراد 

است. اگر ره رباعیرات نیرر ان شریخ ابوسرعید ابروالنیر، امرامی هرروی و عمرر خیرام، ان لحراظ 

ننده گی کردن در دم و اصالت لذت اپیکور، شهاهت نیادی دارند امرا همران گونره ای کره پری  

کر یافت، نهان دهنده ی تأثیر پذیری ان این مکتب نمی باشرند. بره  ارانره هرای نیرر دارت تر تذ

 :بارمایید

 آلوده ی دنیا جخرش ری  تر است

 آسوده تر است هر که دروی  تر است

 هر خر که بر او ننخی و ننجیری هست

  ون به نخری بار بر او بی  تر است

 "ابوسعید ابوالنیر"

 

 بیهوده منورای دا، غو این جهان 

 بیهوده نه ای غمان بیهوده منور

  ون بوده گذشت و نیست نابوده پدید

 خوش باش و غو جهان بیهوده منور

 "امامی هروی"



 

 شغنان سیمایاداره نشرات                                                 13                                            وحید آمونژاد
 

 

 امرون ترا دسترس فردا نیست

 و اندیهه ی فردات به ج  سودا نیست

  ایع مکن این دم ار دلت شیدا نیست

 کاین باای عمر را بها پیدا نیست

 "عمر خیام"

 

گاته نهاید گذاشت که موالنا نی  اندیهور و ب رگ مردی ست کره همرواره ان شرعرش سررور  نا

 :و شور و شو  می بارد و متنار ان شکایت و بی اراری ست

 

 نین خزق پر شکایِت گریان شدم مزوا

 آن های هوی و نعره ی مستانو آرنوست

 "موالنا"

 

هرا  دیر  کنریو، ایرن  نرد نرام در صردر آنسرایان پُرگوی تاریخ ادبیات فارسی را اگرر ر رباعی"

 :گیرند ارار می

o  رباعی؛ ۶۰۰۰سحابی استرآبادی/ حدود 

o  رباعی؛ ۴۰۰۰بیدا دهزوی/ حدود 

o  رباعی؛ ۲۲۰۰عطار نیهابوری/ حدود 

o  رباعی؛ ۲۰۰۰موالنا/ حدود 

o  رباعی؛ ۲۰۰۰اوحد کرمانی/ حدود 

o  رباعی؛ ۲۰۰۰نیما یوشیج/ حدود 

o  رباعی ۱۱۰۰مجد همخر/ حدود. 

 

مررابقی شرراعران پُرگررو مهررل کمرراا اسررماعیل اصرراهانی، سررنایی غ نرروی، اثیررر اخسرریکتی، شرررف 

ترا  ۵۰۰شاروه، طالب آمزی، مؤمن ی دی، محوی همدانی، مزک امی و ظهوری ترشی ی برین 

 ".رباعی دارند ۱۰۰۰

 

اما مو و  شاد نیستن و توجه به حاا،  قدر در شعر به ویژه رباعی معاصرر انعکراس یافتره 

 ؟است

 

 .بیایید نظری کوتاه و گذرا به این مو و  داشته باشیو

 

شعِر  شب تاب  نیما، شعر نمادین است و شاعر در آن ان غصره ی گرانری کره دلر  را پروالد 

سان بسمل کرده و او را می آنرد، سنن می گوید، نیرا کره سسراِ  گرِل نرانک آرایری  کره نمراد 
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ان شررعرش مرری باشررد، را مردمرران نمانرره ی وی، ار  نخذاشررته انررد و او را مررورد تمسررنر و 

د، با وجرودی کره بابرت بره ثمرر رسراندن ایرن سرااه ی گرل، نحمرت فراوانری بدگویی ارار داده ان

کهیده است، اما باالخره ناامید می شود ان بس که مری بینرد مردمران در خرواب غازرت انرد و برر 

وی واعی نمی گذارند، و این مو و  خرواب را بررای  حررام کررده اسرت. واژه هرای خرواب، 

، خاته ی  نرد، جخرر، خرار، ای دری را، دسرت سراییدن، بار تکرارت، غو ۶شکند / می شکند شبا 

عه ، در و دیوار بره هرو رینتره، مانرده شخسرته و کلرهت و آبزره، ترداعی کننرده نروعی نرا امیردی و 

 :یأس در این پار ه اند

 

 می تراود مهتاب

 می درخهد شب تاب

 نیست یك دم شكند خواب به  هو كس و لیك

 غو این خاته ی  ند

 ی شكندخواب در  هو ترم م

 نخران با من استاده سحر

 صهح می خواهد ان من

 ك  مهارك دم او آورم این اوم به جان باخته را

 بزكه خهر

 در جخر لیكن خاری

 ان ره این سارم می شكند

 نانك آرای تن سا  گزی

 كه به جان  كهتو

 و به جان دادم  آب

 ای دری ا به برم می شكند

 دست ها می سایو

 تا دری بخهایو

 می پایو بر عه 

 كه به در كس آید

 در و دیوار به هو رینته شان

 بر سرم می شكند

 می تراود مهتاب

 می درخهد شب تاب

 مانده پای آبزه ان راه دران

 بر دم دهكده مردی تنها

 كوله بارش بر دوش

 :دست او بر در، می گوید با خود
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 غو این خاته ی  ند

 .خواب در  هو ترم می شكند

 "نیما یوشیج"

 

نیر، با آن که اندیهه ی خیامی دارد، با آن هو رگه های یأس را می توان در آن سرراغ  رباعی

 :گرفت

 

 آمد به سوی مسجد ناهد مردی

 و آمد به سوی میکده، می  پروردی

 این جام ، همی گرفت و آن نوحه به ک 

 هر دو ن پی خال  جان ان دردی

 "نیما یوشیج"

 

 :ویا

 

 گاتی که بتان! تاختو دیخر  ه ؟

 گاتی که بسان! ساختو، دیخر  ه ؟

 فی الجمزه در این نرد که بردش ن تو بود

 من یکسره هر  ه باختو، دیخر  ه؟

 "نیما یوشیج"

 

 :هم نان

 

 .شب نیست ک ان هیمه ی تر دودی نیست

 .در  هو من ان  همه من رودی نیست

 :تا بوده  و بودشان به  هو آید لیک

 .ان بود ه ار بودشان بودی نیست

 "نیما یوشیج"

 

 .هم نان ان آثار ح ن آلود نیما، به شعِر  آی آدم ها  نی  می توان اشاره کرد

همین گونه اگر به سروده ی  شمع نیمه مرده  فریدون مهیری نخاه کنیو، سراسرر تصراویر آن 

یأس آور و غو انخی  می باشند؛ مهزن واژه هرای: بروم، خرابره، مراتو بینرود و بیجرا، غرو خر ان، 

کوته بودن دست ان دامن مقصود، ان پا افتاده، انتظرار مررگ، رخرت بسرته، مرو  حادثره، خار، 

مالا، آت  به جان، شرمع نریو مررده، نروای غرو انخیر ، بریرده ان عرالو، تنهرا، سرایه در دِا شرب، 

 :مرغِ پر شکسته و در نهایت کنجِ غو، همه و همه تصاویر ح ن آلود و ناامیدانه اند



 

 شغنان سیمایاداره نشرات                                                 16                                            وحید آمونژاد
 

 ایو دنیا نهسته ی  ون بوم بر خرابه

 ایو اهل نمانه را به تماشا نهسته

 بر این سرای ماتو و در این دیار رنج

 ایو بینود امید بسته و بیجا نهسته

 ما را غو خ ان و نهاط بهار نیست

 ایو آسوده هم و خار به صحرا نهسته

 گر دست ما ن دامن مقصود کوته است

 ایو ایو نه ان پا نهسته ان پا فتاده

 تظر نخذاریو مرگ راتا هیچ من

 ایو ما رخت خوی  بسته مهیا نهسته

 ایو یک دم ن مو  حادثه ایمن نهوده

 ایو  ون ساحزیو و بر لب دریا نهسته

 ان عمر ج  مالا ندیدیو و هم نان

 ایو  هو امید بسته به فردا نهسته

 آت  به جان و خنده به لب در بساط دهر

 ایو مرده  ه نیها نهسته  ون شمع نیو

 انخی  ما بهن  ل بر این نوای غوای گ

 ایو ک  عالمی بریده و تنها نهسته

 تا هم و ماهتاب بیایی به بام اصر

 ایو ها نهسته مانند سایه در دا شب

 تا با ه ار نان کنی یک نظر به ما

 ایو ما یک دا و ه ار تمنا نهسته

  ون مرغ پرشکسته، فریدون به کنج غو

 ایو سر نیر پر کهیده شکیها نهسته

 "فریدون مهیری"

 

فریدون ترولزی، ایرن شراعر مکترب رمانتیرک نیر  اشرعار مرأیوس کننرده ای دارد کره طرور نمونره 

 :یکی ان آن ها را در نیر مرور می کنیو

 

 بود ما،  یست درین  رخ کهود؟

 تا در اندیهه ی نابود شدن

 سنت شرمنده ام ان نن  درن 

 ای خوشا مردن و آسوده شدن

 "فریدون تولزی"
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مهدی اخوان ثال  نی  یکی دیخر ان شاعرانی است که گاهی با نا امیردی فریراد برر مری آورد و 

ان غررو و غصرره و نومیرردی فریرراد مرری کهررد، مررهزن شررعِر  برره دیرردارم بیررا هررر شررب  را مالحظرره 

 :بارمایید

 

 به دیدارم بیا هر شب،

 در این تنهایی تنها و تاریک خدا مانند،

 .دلو تن  است

 .تر ان لهنند ای روشنبیا ای روشن، 

 .ها شهو را رون کن در نیر سرپوش سیاهی

 .دلو تن  است

 بیا بنخر،  ه غمخین و غریهانه،

 در این ایوان سرپوشیده، وین تاالب ماالماا

 .ها ام با این پرستوها و ماهی دلی خوش کرده

 .و این نیزوفر آبی و این تاالب مهتابی

 .گناه من درین برنخ بیا، ای هو

 .نی  و هو دونخ بههتو

 گناه، ای مهربان با من، به دیدارم بیا، ای هو

 .ها گناهی های بی پوشند رو در خواب که اینان نود می

 .خوابی مانو و بیداد بی و من می

 ی متروک، در این ایوان سرپوشیده

 ست، ست و در تاالب من دیری شب افتاده

 .ها، پرستوها که در خوابند آن نیزوفر آبی و ماهی

 .بیا امهب که بس تاریک و تنهایو

 بیا ای روشنی، اما بموشان روی،

 .ترسو ترا خورشید پندارند که می

 .ترسو همه ان خواب برخی ند و می

 .ترسو که  هو ان خواب بردارند و می

 .کس ما را خواهو بهیند هیچ نمی

 .کس ما را خواهو بداند هیچ نمی

 کهد ان آب؛ و نیزوفر که سر بر می

 که با پروان و با آوان، پرستوها

 ها که با آن راا غوغایی؛ و ماهی

 .خواهو باهمانند بیدارند نمی

 .ست و من تنها و تاریکو شب افتاده

 ست در خوابند، و در ایوان من دیری
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 .ها و آن نیزوفر آبی پرستوها و ماهی

 !بیا ای مهربان با من

 !بیا ای یاد مهتابی

 

کرره مرری ترروان ردپررای تزنرری، انرردوه و نررا امیرردی را در فررروغ فرخرر اد نیرر  شرراعر دیخررری سررت 

اشعارش جست و جو کرد. ان جمزه شرعِر  براد مرا را خواهرد بررد ، یکری ان اشرعاری برا درون 

 :مایه های فو  است

 

 باد ما را خواهد برد

 در شب کو ک من، افسوس

 باد با برگ درختان میعادی دارد

 در شب کو ک من دلهره ی ویرانی ست

 گوش کن

 ونش ظزمت را می شنوی؟

 من غریهانه به این خوشهنتی می نخرم

 من به نومیدی خود معتادم

 گوش کن

 ونش ظزمت را می شنوی؟

 در شب اکنون  ی ی می گذرد

 ماه سرخست و مهوش

 و بر این بام که هر لحظه در او بیو فرو رینتن است

 ابرها، هم ون انهوه ع اداران

 لحظٔه باریدن را گویی منتظرند

 ای ظهلح

 .و پس ان آن، هیچ

 پهت این پنجره شب دارد می لرند

 و نمین دارد

 بان می ماند ان  رخ 

 پهت این پنجره یک نامعزوم

 نخران من و تست

 ای سراپایت سه 

 ای سونان، در دستان عاشق من بخذار دست هایت را  ون خاطره

 و لهانت را  ون حسی گرم ان هستی

 بسمارهای لب های عاشق من  به نوانش

 باد ما را با خود خواهد برد
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 باد ما را با خود خواهد برد

 "فروغ فرخ اد"

 

شاعر دیخری که دغدغه ی ناکامی و ا طراب دارد نادر نرادرپور اسرت. وی در اشرعارش ان 

سنتی ها و سرخوده گی هرای ننرده گری سرنن مری گویرد و افسررده اسرت. شرعرهای نیرر را ان 

 :نادرپور مرور می کنیو

 

 !ستاره مردای بی 

 !در دست های خالی و خهکت نخاه کن

 این جا کویر گمهده ی بی نهانه ایست

 !ای بی ستاره مرد

 در آسمان بنت سیاهت نخاه کن

 رونی اگر بهار دلت بی شکوفه بود

 اکنون غروب نندگیت بی ستاره باد

 !ای مرد بی ستاره

 ...!افسوس بر تو

 "نادر نادرپور"

 

 دممن آن دم  هو بر دنیا گهو

 که بار ننده گی بر دوش من بود

  و بی دلنواه خویهو آفریدند

 مرا کی  اره ای ج  نیستن بود؟

 "نادر نادرپور"

 

خانو سیمین بهههانی نی  شاعر خسته دا دیخری بوده که سری پر شور و دلری پرر دغدغره و نرا 

اشرعارش مری  آرام دارد. حوادث ننده گی، وی را در خود پی انده کره پیامرد آن افسررده گری در

 :باشد که غ ِا  هوای گریه ، نمونه ی بارنی ان این سنن می باشد

 

 دلو گرفته ای دوست، هوای گریه با من

 گر ان ااس گری م، کجا روم، کجا من؟

 کجا روم؟ که راهی به گزهنی ندارم

 که دیده بر گهودم به کنج تنخنا من

 ام به کس دا، نه بسته دا به من کس نه بسته

 من… رها… رها… پاره بر مو ، رها تنته و 

 ن من هرآن که او دور،  و دا به سینه ن دیک
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 به من هر آن که ن دیک، ان او جدا جدا من

 نه  هو دا به سویی، نه باده در سهویی

 که تر کنو گزویی، به یاد آشنا من

 ن بودنو  ه اف ون؟ نهودنو  ه کاهد؟

 ام  را من؟ که گویدم به پاسخ که ننده

 ها نهاتو، در آسمان ابری ارهست

 دلو گرفته ای دوست، هوای گریه با من

 "سیمین بهههانی"

 

سهراب سمهری نی  دیخر شاعری ست که تراریکی و شرب کره نمراد نرا امیردی انرد، و تنهرایی را 

 :می توان به فراوانی در اشعارش سراغ گرفت. شعِر  ایر شبس، مصدا  این سنن ماست

 

 تنهایی دیرگاهی است که در این

 .رن  خاموشی در طرح لب است

 خواند بانخی ان دور مرا می

 لیک پاهایو در ایر شب است

 ای نیست در این تاریکی رخنه

 .در و دیوار به هو پیوسته

 ای ل  د اگر روی نمین سایه

 .نق  وهمی است ن بندی رسته

 ها ناس آدم

 سر بسر افسرده است

 رونگاری است در این گوشه پژمرده هوا

 .نهاطی مرده استهر 

 دست جادویی شب

 بندد در به روی من و غو می

 کنو هر  ه تالش، می

 .خندد او به من می

 هایی که کهیدم در رون، نق 

 .شب ن راه آمد و با دود اندود

 هایی که فکندم در شب، طرح

 .رون پیدا شد و با پنهه ندود

 دیرگاهی است که  ون من همه را

 .رن  خاموشی در طرح لب است

 جنههی نیست در این خاموشی



 

 شغنان سیمایاداره نشرات                                                 21                                            وحید آمونژاد
 

 .ها پاها در ایر شب است دست

 "سهراب سمهری"

 

و یا کارو دردریان را که به ننده گی و جهان اطراف خیزی بردبین اسرت. افسررده گری، تنهرایی، 

 :بدبنتی، غو، غصه، اندوه و... ان سراپای اشعارش مو  می نند

 

 بهار ای نو نو باران

 سرود ننده گی سر کن

 را تر کننمین خهک 

 دلو تن  است، دلو تن  است

 شکسته صاحه ای رویو

 خدایا با  ه کس گویو

 که سرتا پای این دنیا

 هم  رن  است، هم  رن  است

 "کارو دردریان"

 

شراعر گرل سروری  -همین گونه اگر به سروده ها، به ویژه رباعی های شادروان اهار عاصری 

نابسامانی های سیاسی و اجتماعی، اتل و کهرتار، نظر اندانیو، می بینیو که جن  و بدبنتی،  -

ظزو و ستو و... کره در هنخرام ننرده گری ایرن شراعر آناده در وطرن  بیرداد مری نمرود و بدبنتانره 

 .هنون هو که هنون است، پایان نیافته است،  خونه وی را متأثر ساخته اند

 

ب، در رابطره بره اهرار نیالب رحیمی، گردآورنده ی کزیات اهار عاصری، در مقدمره ی ایرن کترا

عاصرری و دردهررای   نررین مرری نویسررد:  عاصرری مررردی بررود حسرراس، آگرراه و بیرردار دا، درد 

ویرانررری و فررررا  وطرررن، درد آواره گررری و پریهرررانی، درد جنررر  و خرررونری ی، درد نبرررونی و 

ناتوانی، درد خود ستی ی و بیخانره گرایری، درد نرا امنری و نارا  افخنری، درد خرود برتربینری و 

طزهی، درد جعل کراری و فریرب، ریرا و ترذویر؛ سررانجام ترفنرد و کراکبی هرا، او را یرک  امتیان

 ".عنصر پرخاشخر رنمنده، دردمند و پر عاطاه بار آورده بود

 

اهار عاصی، در آغان مجموعه ی مقامه گل سوری که ننستین مجموعه ی این شاعر اسرت و 

ه و در آن می گوید:  مرن ان نخرو ه.ش  اپ شده است، مقدمه ی کوتاهی نوشت ۱۳۶۷در ساا 

هررایو سررنن نده ام، نرره ان سررتاره ناران فررران رودخانرره یررک شررام فررروردین، مررن ان تنهررایی ام 

هنخامی که گریسته ام سرود سان کرده ام، نه ان بانی های شهانه باشخاه ها و درختسرتان. مرن 

ت و گوشرت شران را ان بی سر انجامی مردمان درد کهیده ام که هیروالیی ان  هرار سروی پوسر

 "...می درد
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بنأ بر این گاته هرا، رگره هرای اروی غرو، تنهرایی، غصره و نرا امیردی را مری تروان بره خروبی در 

 .اشعارش پیدا کرد

 

ان میان رباعی های عاصی شهید، به سه پار ه ی آن ها کره درد و غصره در آن هرا مرو  مری 

 :نند، در این جا بسنده می کنیو

 

 ن همه سن ما آت  صهر و رونگارا

 ما پای شکسته رهخذاران همه سن 

 نقهی همه انتظار و  همی همه آب

 شهری همه درد و شهر داران همه سن 

 ای پیک بهار خون جخر می آیی

 خاموش لب و شکسته پر می آیی

 ای دوست  ه اتاا  افتاد ترا

 بی هیچ ترانه ان سار می آیی

 دلتن  شود به ناله اش در شکنو

 دیده ی تر شکنوخاموشیی لب به 

 دستو نرسد به دامن هیچ کسی

 بنهینو و در سکوت خود ور شکنو

 "اهار عاصی"

 

همان گونه که مهاهده کردیو، در شعر کالسیک پارسی، با وجود آن همه نامالیمرت هرای ننرده 

گی و او ا  بد و نابسامان سیاسی و اجتماعی که عرصه را بر همه گران تنر  کررده برود، برا 

اعران تالش می کردند کره خرود و مناطرب را ان افسررده گری و انردوه دور نخره وجود آن هو ش

دارند و با تذکر این که در لحظه ی حاا ننده گی کنید، نیرا که رفته ها دیخر رفته انرد و آینرده 

هنون ناپیداست، پس عمر ع ی  را که هدیه وااعن ارنشمند و پربهایی اسرت، در غرو رونگرار 

نسان فقر  یرک برار ننرده گری مری نمایرد و ایرن یرک برار ننرده گری کرردن، هدر ندهید، نیرا که ا

 !مخر ارنش  را دارد که با نا امیدی و غو و غصه آن را به پایان رساند؟

 

اما بر خالف شاعران، ب رگان و اندیهمندان گذشته ی مرا، شرعر و ادبیرات معاصرر پارسری بره 

ی، حسرررت، انرردوه، تنهررایی، درد و شرردت ممزررو ان بسررامدها و جرران مایرره هررایی  ررون پرروچ گرایرر

 .دغدغه، غو و غصه، افسرده گی، منای گرایی و... است

 

اکنررون پرسرر  اساسرری کرره پرری  مرری آیررد ایررن اسررت کرره در گذشررته، بررا وجررود همرره برردبنتی هررا، 

شاعران اندیهه مههت را ترویج، پن  و نهرر مری کردنرد امرا انسران و شراعر معاصرر کره تمرام 

اسرری برررای  مسرراعد اسررت،  رررا ایررن گونرره پرروچ گرررا، منارری نخررر و امکانررات اساسرری و فرررا اس
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افسرده است؟ آیا تقصیر مدرنیته است که هر ادر جامعره بره سروی رشرد بررود، انسران معاصرر 

تنهرراتر و افسرررده تررر مرری شررود یررا دالیررل دیخررری دارد؟ کرره پاسررخ برره ایررن پرسرر  هررا، نیانمنررد 

 .پژوههی جداگانه است

 

 :معاصر این نههته را به پایان می رسانیو با خوان   ند رباعی اهن 

 

 گر خوِن دلی بیُهده خوردم، خوردم

 که شب و رون شمردم، ُمردم  ندان

 آری! همه باخت بود سرتاسر عمر

 دستی که به گیسوی تو بردم، بردم

 سرم رنج و غو نندان است پیرانه

 آه ان غو پیری که دوصد  ندان است

 :من برخِی آن پیر خردمند که گات

 دنیا همه نندان خردمندان است

 "هوشن  ابتها  سایه"

 

 دیهب باران ارار با پنجره داشت

 روبوسی آبدار با پنجره داشت

 یکری  به گوش پنجره پچ پچ کرد

  ک  ک،  ک  ک، ...  کار با پنجره داشت

 ایمان و امان و مذهه  بود نمان

 در وات عرو  مرکه  بود نمان

 رسیدی آن کار  هنخام که هنخامه

  ون بوسه میان دو له  بود نمان

 این دا به کدام واژه گویو  ون شد

 ک  پرده برون و پرده دیخرگون شد

 بخذار بخویمت که ان ناگاتن

 این اافیه در دا رباعی خون شد

 در خواب شهی شهاب پیدا کردم

 در راا سراب آب پیدا کردم

 این دفتر پر ترانه را هو رونی

 ردمی آفتاب پیدا ک در کو ه

 ای دا همه رفتند و تو ماندی در راه

 کارت همه ناله بود و بارت همه آه

 کوتاه کنو اصه که این راِه دران
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 ان  اه به  اله بود و ان  اله به  اه

 "پور ایصر امین"

 

 تا دامن آفتاب در  ن  من است

 با هر  ه شب است و خیره گی جن  من است

 نی گاتن و خودسری که عیه  دانی

 و کماا فرهن  من است او  هنر

 سه ینه به سر ندارد امساا بهار

 رنخینه به بر ندارد امساا بهار

 ان روح فسرده ی نسیم  دانو

  ندان گل تر ندارد امساا بهار

 ان غصه  نان ناله ی ناشاد ندم

 کات  به نهاد سنت بیداد ننو

 فواره ی خون بجای گل سر ب ند

 ان بسکه درین خرابه فریاد ننو

 ن کو ه بولهب می گذرد شب نیست

 سنخینی غو نه بی ادب می گذرد

 دردی ست مرا به سینه،  همی ست به در

 نی می شکاد ُگزی نه شب می گذرد

 این جا رخ تانه خاطر شادی نیست

 سوگ است و سیاهی است و آنادی نیست

 من دا به  ه اعتهار پابند کنو

 آن جا که درخت نیست آبادی نیست

 "اهار عاصی"

 

 ه که من روی به راه آوردمآن لحظ

 رو، سوی شما، به اشتهاه آوردم

 بخرینتو ان نو نِو باران به شتاب

 .وانخاه به ناودان پناه آوردم

 با آن که نمانه داشت دا خون ان تو

 کامی نخرفت دوِر گردون ان تو

 بُردند به اتزخاه و نتوانستند

 .یک لحظه تو را بََرند بیرون ان تو

 ان سن  ندی  ون آت  اگر جراّه

 یا آب صات، جامه به هر رن  ندی
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 خاکت بر سر که نیِر پا ماندی ان آنک،

 ! ون باد به هر  ه یافتی  ن  ندی

 گه مزحد و گه دَهری و کافر باشد

 گه دشمِن خزق و فتنه پرور باشد

 باید ب هد عذاِب تنهایی را

 .مردی که ن عصِر خود فراتر باشد

 "شایعی کدکنی"

 

 ماه و شب به هو مرته  استگونه که  آن

 ی شعر من به غو مرته  است آیینه

 ام لب حوض حیاط امهب که نهسته

 با حسرت ماهیان دلو مرته  است

 سیدعزی میرافضزی

 

 ست خورشید مردد است کمرن  شده

 ست ننو سن  شده هر  ی  که دست می

 انخار که حاا و رون دنیا خوش نیست

 ست شاید که دلت برای من تن  شده

 آنادی شهر ان حصارش پیداست

 های دارش پیداست ی  وبه ان کینه

 فردای من و تو بان هو تاریک است

 سالی که نکوست ان بهارش پیداست

 ان بوسه سرود با لهانی کمرن 

 ان عهق که مرده در جهانی ان سن 

 هر رون به دنهاا رگی آبی بود

 !تنهایی محض دختری توی سرن 

 کرد با  هو کسی اشاره به رفتن

 با گریه ننی پیرهن  را تن کرد

 مردی وس  تنت رگ خود را ند

 دستی لرنان موبایل را روشن کرد

 است هر گربه برای خوی  شیری شده

 است ی نا ی  امیری شده هر بنده

 ها بوده این پروانه، رفیق گل

 است ی عنکهوت پیری شده که طعمه

 آید ست که بین لرن و تب می خوابی
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 اید هر به لب میست که ان ص جانی

 خواند بیهوده خروس لعنتی می

 آید رود و دوباره شب می شب می

 گردد دارد  همی که نیست، تر می

 گردد یک شب که نیامده، سحر می

 ی ننوشته اگر پست شود این نامه

 گردد است برمی  مردی که نرفته

 ست انخی  بدی ی من عصر غو در خانه

 !ست در پهت بهارها  ه پایی  بدی

 ترسو مهر و محهت شما می ان

 ست ثابت شده است عاشقی  ی  بدی

 "سید مهدی موسوی"

 

 تزخ است که لهری  حقایق شده است

 نرد است که با درد موافق شده است

 عاشق نهدی، وگرنه می فهمیدی

 ست که عاشق شده است پایی  بهاری

 گردیو بی عهق، به دور خودمان می

 گردیو بی خود شب و رون در جهان می

 دنیا اهرستان ب رگی است که ما

 گردیو دنهاا م ار خود در آن می

 ی هر ایل و تهاری شد عهق بانی ه

 ی هر خالفکاری شد عهق انخی ه

 حافظ! تو عرو  عهق را دیدی و

 من دیدم  ه دروغ شاخداری شد عهق

 های بدرود، کالغ ای  اوش لحظه

 هی م ک  جهن آت  و دود، کالغ

 من و اوهی فاصزه خواستی میان 

 این عزت رو سیاهیت بود، کالغ

 انهام دوباره بیست، بابای گزو

 مو و :  كسی كه نیست ، بابای گزو

 دیهب نن همسایه به من گات: یتیو

 معنای یتیو  یست؟ بابای گزو

 ولی آنادم -پایو به نمین است 

 فریادم، اگر  ه الا مادر نادم
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 هر  ی  گرفتو، به خدا پس دادم

 ی امدادم کمیتهی  صندوا ه

 آمد و رینت رن  لهنند ان من  مرگ

 یکهاره جهان برید پیوند ان من

 آنان که به همراهیهان دا بستو

 تابوت مرا نی  گرفتند ان من

 من کوهو و ماجرای عهقو کهن است

 شاگرد دبستانی من کوهکن است

 !من سنخدلو یا تو؟ بهین ای دریا

 این رود که پیوسته به تو اشک من است

 "پور میالد عرفان"

 

 بی هو همه گو شدیو، پیدا نهدیو

 ها نهدیو تنها بودیو، فکر تن

 مرغ یکی شدند و سیمرغ شدند سی

 ی مرغی، من و تو، ما نهدیو اندانه

 "بیژن ارژن"

 

 ای بس که ه ار غن ه وا شد افتاد

 بر بستر بادها رها شد افتاد

 م رور مهو که نیر  تر پایی 

 شد، افتاد هر برگ که حس کرد طال

 ان دست من و تو آه باید بهرد

 سر را به درون  اه باید بهرد

 اینخونه که ما سیاهکاری بزدیو

 شیطان به خدا پناه باید بهرد

 ی کهنت ان سیاهی رد شد تا جاده

 ی دید تو دنیا بد شد ان ناویه

 آنخونه بهین که دوست داری باشد

 کنی خواهد شد هر جور که فکر می

 "منتارنژادمحمدر ا "

 

 من نام کسی ننوانده ام االتو

 باهیچ کسی نمانده ام اال تو

 عیدآمدومن خانه تکانی کردم
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 اندا همه راتکانده ام اال تو

 انخی  شده آن ادر که نندگی غو

 انخار تمام ساا پایی  شده

 آرایند تابوت مرا اهن  می

 !آمی  شده مردن کاری َکانّن

 داریودر ند کسی انخار که مهمان 

 در ساره گرسنخی فراوان داریو

 امرون پدر ابر نیادی آورد

 مانند همیهه شام باران داریو

 است با مژده و وعده و وعید آمده

 است کزید آمده این دند که با دسته

 ان عمر ِ ع ی ، برد سالی دیخر

 !است است عید آمده ما هو دلمان خوش

 در حیرتو ان این همه تعجیل شما

 هر و طوا و تاصیل شماان این همه ص

 ما خیر ندیده ایو ان ساا ادیو

 این ساا جدید نی  تحویل شما

 "جزیل صاربیخی"
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