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بررسی ادبیات پایداری در اشعار علی موسوی گرمارودی
الناز موتابی علوی آذر
دانشجوی كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد بناب
آرش مشفقی
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بناب
چکیده
با پیروزی انقالب اسالمی و برچیده شدن سایه ظلم رژیم ستم شاهی فصلی نو در ادبیات ایران گشوده شد كه شعر انقالب و
شعر جنگ نامیده شد .همان گونه كه ملت ما،در سایه پرتوی زالل فرهنگ اسالمی توانستند خویشتن خویش را بیابند و دگرگون
شوند،شاعرانی كه برخاسته از درون چنین جامعه و اجتماعی بودند،توانستند به نوآوری و دگرگونیهای خاصی در شعر دست
یابند.شاعرانی كه شعر سرودن آنان مصادف با جنگ بود به سرودن شعرهایی پرداختن كه در آن بوی استقامت و پایداری به مشام
می آمد و بدین ترتیب یک نوع ادبیات جدید بنام «ادبیات پایداری» به وجودآمد .در این مقاله سعی بر آن شده است كه اشعار
شاعر معاصر بزرگ،علی موسوی گرمارودی در زمینه ادبیات پایداری بحث و بررسی گردد.
در ادامه مقاله دیدگاههای شاعر درباره ادبیات پایداری و شعر دفاع مقدس مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان به شاخصه-
های ادبیات مقاومت و پایداری در شعر این شاعر پرداخته میشود كه عبارتند از( :میهن دوستی و دعوت به مبارزه،امیدبخشی به
مبارزان و رزمندگان،ظالم گریزی و ظلم ناپذیری،الگوپذیری از چهره ظلم ستیز ،بزرگداشت سلحشوران وشهیدان،ابرازارادت به
خاندان اهل بیت ،تمجید از رهبر انقالب ،استفاده از آیات و تلمیحات و احادیث برای اشاعه پایداری،سرزمین های جنگ
زده،همسران و مادران شهیدان و خاندان شهیدان،ابراز ارادت به نیروهای مسلح،تجلیل از مقام زنانی كه در جبهه فعالیت داشتند،
تحلیل از تمام آحاد ملت ایران،تجلیل از مقام پاسداران و جانبازان و بسیجیان ،تجلیل از انقالبیون تاریخ،فلسطین) و باالخره با
نتیجه گیری الزم این تحقیق به پایان رسیده است).
کلید واژه ها :ادبیات پایداری ،علی موسوی گرمارودی ،شعر معاصر
-4مقدمه
ادبیات پایداری نشان دهنده ایثار و فداكاریهای یک ملّت در دفاع از آرمانهای خود در مقابل بیگانگان است .و به هویت و
هستی انسانها مربوط میشود .به همین خاطر ،شاعر متعهدی كه شعر را در خدمت دفاع از اعتقاد ،و سرزمین خویش به كار می
گیرد از چنان احترام در میان سرزمین آن خطّه برخوردار است كه می تواند در مسیر تاریخ اثرش ماندگار باشد و نامش در تاریخ
ثبت شود.
برای اینکه مقاومت و پایداری یک ملّت به گوش سایر نسلها برسد الزم است كه شاعران یا نویسندگان به نوشتن اشعار و
موضوعاتی پیرامون آن پردازند و اینجاست كه ادبیات پایداری اهمیت پیدا می كند.و الزم است كه دائماً به روش تحلیلی -توصیفی
مورد كنکاش قرار بگیرد تا بتواند اهداف و ارزشهایش بر ملّت بعد از آن تأثیر گذار باشد.
آثاری كه در این حیطه عرضه میشود اغلب نشان دهنده دردها و مظلومیتهای مردمی هستند كه قربانی نظامهای استبدادی
شده اند ،این آثار ضمن تجویز امید به آینده و نوید دادن پیروزی موعود ،دعوت به مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم و ستم ،ستایش
آزادگی و آزادگی،ارج نهادن به وطن و شهیدان و جان باختگان وطن را در درون خود دارند.
شاعران این برهه كوشیدند روح ستیز با جریان های ضد آزادی و ایستادگی در مقابل آن ها را در شعرهایشان نشان دهند كه
تضمین كننده رهایی و رشد و بالندگی جامعههای انسانی هستند .از مهمترین ویژگیهای ادبیات این دوره استفاده از قالبهای نو
نیمایی در كنار قالبهای كالسیک ،طوالنی بودن اشعار ،چون بیشتر شاعران در این دوران در شعرهایشان به شرح رویدادهای
انقالب پرداختند .در برهه انقالب شاعران معدودی در این وادی گام نهاده و از انقالب تأثیر پذیرفتند؛ با هنرنمایی بسیار توانستن
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اندیشههای امام و رخدادهای انقالب را به تصویر بکشند .از شاعران این برهه موسوی گرمارودی را نام برد كه جرقههای انقالب و
مقاومت مبارزان ،ایشان را هم دگرگون كرد و روحی تازه بر شعر آنها دمید و به شاعر انقالب معروف شد.
اینک نیز با استعانت از خداوند متعال ،دستی از آستین بیرون آورده و گذری بر كوچههای شعر معاصر زده ایم ،كوچههایی كه
چندی است با آب و جاروی احساسات و عواطف آراستگی خاصی پیدا كرده است .موسوی گرمارودی از نوگرایان شعر معاصر است
كه طنین حماسه و پایداری سراسر شعر آنها را فراگرفته است .آنها دستگاه ظلم و ستم حاكمان را به باد انتقاد می گیرند و از
آنهایی كه در برابر ظلم و بیداد مزدوران سکوت می كنند به باد مسخره می گیرند ،محدوده سرودههای انقالبی این دو شاعر ،تنها
به ایران ختم نمیشود ،بلکه هرجا كه ندای آزادی خواهی شنیده شود ،سرودههای شاعر نیز به حمایت از آنها میپردازد.
این تحقیق نیز با این هدف صورت گرفته است و سعی بر این بوده كه مردم بخصوص نسل در حال بلوغ كه شاهد و ناظر
جریانات انقالب نبودهاند نسبت به مفاهیم انقالب تصحیح گردیده و افزایش یابد تا تا بر مبنای آن فهم و درک به دفاع از انقالب و
دستاوردهای آن بپردازند.
-1معرفی علی موسوی گرمارودی
علی موسوی گرمارودی در سال  4921در محله چهار مردان قم به دنیا آمد .وی از همان اوان كودكی با مباحث اسالمی و
علمای دینی آشنا شد.در محضر اساتید برجستهای چون :علی اصفر فقیهی ،دكتر حسین اشراقی ،شهید دكتر مفتح بهره برد .در
كنار فعالیتهای فرهنگی ،در مسایل سیاسی روزگار خود نقش مهمی ایفا میكرد.
آثار موسوی گرمارودی شامل چند بخش است:
الف-اشعار
سایه -درسایه سار نخل والیت-سرود رگبار – در فصل مردن سرخ-چمن الله و خط خون-تا ناكجا-دستچین-ما كجا آن
خوب،آن زیبا كجا-باران اخم-گزیده اشعار-از ساقه تا صدر-گوشواره های عرش-گزیده شعر نیستان-صدای سبز زندگی-آغاز
روشنایی آیینه-تا محراب آن دو ابرو-برافشاندن گیسوی تاک-سفر به فطرت گلسنگ-پیوند زیتون بر شاخه ترنج نمونه های دیگر
مجموعه شعر شاعر هستند.
ب-کتاب هایی که توسط ایشان به چاپ رسیده اند
با دل شیر-بابا ترنج-آموزش دین-مرد خوش دل-هركه نان از عمل خویش خورد-در مسلخ عشق-زندگی شیخ محمد تقی
بافقی -شعر و زندگی ادیب الممالک فراهانی-نواب صفوی-زكریای رازی-غوطه در مهتاب .
ج-ترجمه کتب
ترجمه قران مجید-ترجمه نهج البالغه-ترجمه صحیفه سجادیه با نام سرود آسمانی -ترجمه كتاب كرانه تا دریا -ترجمه كتاب
منشور دادگری.
گرمارودی با ذهنیتی پربار از فرهنگ غنی اسالمی ،شاعری كه هم در قوالب كالسیک و هم در شعر سپید آثار بسیار زیبایی از
خود برجای گذاشت .موسوی گرمارودی هم در غزل هم در شعر سپید زبانی گزارشگر دارد و بیشتر رویدادهای روبرویش ر ا
توصیف میكنند.
گرمارودی در اشعارش به فرهنگ قدیم و جدید توجه می كند و از عناصر طبیعی نیز غافل نمی شود؛ حیوانات ،پرندگان،گل و
گیاه و درخت،رود و سنگ حتی باتالق،كه گاه بشکل نماد از این ها استفاده كرده و گاه بعنوان عناصر طبیعی استفاده كرده است،
این طبیعت انگاری و صفا و صمیمیت در ساختن و به وجود آوردن محیطی صمیمی و گرم بسیار تأثیر داشته است .نکته قابل ذكر
در این اشعار ،كثرت بهرهگیری از عناصر طبیعی است كه بسیار متنوع اند.
برخی از اشعار گرمارودی روایتی یک دست و منسجم و خطاب گونه است و رنگ و بوی تاریخی و اساطیر و پهلوانی دارد .و
در این بین استفاده از تعابیر عامیانه در صمیمی كردن فضای شعریش نقش بسزایی دارد ،مانند:
«مرگ در پنجه تو
زبون تر از گلی ست
كه كودكان به شیطنت در مشت گیرند»(گرمارودی:4933،ص .)411
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شعر موسوی گرمارودی از منظر تاریخی سهم بزرگی در پیدایش شعر انقالب اسالمی داشت .شعرهای ایشان در بیشتر قالبها
در دو گونه كلی جای میگیرد .گونهای در آن ،شعرهایی خطابی متناسب مجالس و محافل است و گونه ای دیگر آثاری است
عاطفی و برخوردار از تجربههای عینی زندگی .این دسته دوم شاید برای كسانی كه او را فقط در پشت تربیون دیده اند و به
خوانش مکتوب مجموعه آثارش نپرداختهاند قدری خالف انتظار باشد.
«روزهای تابستانهای بادبادک
روزهای بعد از ظهرهای پاک
در زیر زمین های نمناک
روزهایی كه یزید ،رفیق شاه فرنگ بود
و شمر،پاسبان محله
روزهایی كه عشق،
در گلهای قرمز پیراهن
و الی كاغذ پاره های عطر آلود
سركوچه دست به دست می شد
روزهای عشق هایی
به درازای پنجره تا حیاط همسایه»(كاظمی:4931،ص.)413
«شعرهای خطابی موسوی گرمارودی باز ارزش خاص خود را دارد و بعضی شان از آثار درخشان دهه شصت است و از اسباب
شهرت این شاعر،همچون «خط خون»«،در سایه سار نخل والیت» است»(همان:ص)449
موسوی گرمارودی شاعر نام آور در ادبیات پایداری است كه در ایران بر ضد چپاول و ستم و مبارزه ،نامشان در صحنه های
مقاومت ثبت گردید.از مردم و برای مردم گفتن ،در صحنههای جنگ در كنار مردم ایستادن و رسیدن به آرمانها ،آزادی را به آنها
نوید دادن ،دعوت به مبارزه ،ایستادگی و ایثار در كنار امید به از بین رفتن ظلم و ستم با تکیه بر عدل علیه باطل ،جوهره اصلی و
یکی از زیباترین مضمونهای سروده ایشان را تشکیل میداد.
گرمارودی با هنرمندی زیبا توانست وظیفه انسانی و انقالبی خود را در هم آمیزد و اسیر عواطف زودگذر نشود .اصوالً اشعار
انقالبی شاعران احساساتی از ساختار منسجمی برخوردار نیست .همه چیز را فدای معنا میكنند و شعر را با خطابه یکی فرض می-
كنند.
نگاه گرمارودی از نظر پایداری مقاومت فقط محدود به كشور خویش نبود بلکه در هرجایی كه جنگ و قتل و كشتار بود
همدردی میكرد به طوری كه در مجموعه شعری «عبور» با سرودة شعری با نام «سالم بر فلسطین»با مردم فلسطین همدردی
می كند.
گرمارودی در اشعاری كه برای مقاومت سروده با هضم كردن درد مشترک جامعهاش ،مفاهیم زیبایی از مقاومت را به شعرش
وارد می كند،و اشعارش حکم اعالمیههای ضد رژیم را دارد.بارها بر اثر پافشاری بر مقدسات و ارزشهای سیاسی خویش به زندان
افتاد ،شکنجهها شد اما دست از مبارزه برنکشید و آینه تمام نمای پایداری در ملت خود شد.
وقوع انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی ذهن و زبان موسوی گرمارودی را برای مدتها به خود مشغول كرد .چون وقایع بزرگی بود
همه جوانب و ساحات فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و  ...جامعه را تحت تأثیر قرار داد .به همین خاطر نیز شاعران به تغییر در زبان،
محتوا و صور خیال در آثار خودشان پرداختند .از این رو لغات ،واژهها ،تركیباتی كه در شعر به كار میبردند ،مرتبط با این وقایع
شد .بعد از وقوع انقالب اسالمی ،غزل فارسی تحت تأثیر محیط انقالبی فضایی سرشار از عاطفه،هیجان انقالبیگری یافته است.
وقوع جنگ تحمیلی لحن غزل را حماسی و پرشور كرد.
درون مایه شعرهای انقالبی استاد مبارزه طلبی و میهن خواهی است ،زمانی كه از درد شخصی خویش سخن میگوید ،احساس-
هایی را بیان میكند كه از درون دل مردم می جوشد و حرف دل مردم است .مخاطب شاعر ،فقط مردم سرزمین خویش نیست
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بلکه مردم ستمدیده ای است كه در هر جای از جهان است .شعرهایش را عامه مردم قبول دارند زیرا حرف دل خودشان را به نوعی
در اشعار شاعر میبینند.
«های و ها مردم!تبه شد عمرهاتان ،های!
خود نمی دانید آیا هیچ؟
زین گران بیهوشی بسیار ،برخیزید»(گرمارودی:4936،ص.)231
موسوی گرمارودی زمانی كه می خواهد در اشعارش مردم را به پایداری دعوت كند از شیعه بودنش حرف می زند و تمام افتخارش
را در شیعه بودنش بیان می كند و حراست از مرزهای سرزمینش را وظیفه خودش بیان میكند.
آنچه در بیان میهن خواهی به كمک شاعر می آید ،لحن حماسی و انتخاب واژگانی است كه بر اساس تغییر نوع نگاه به
مسائل اجتماعی در شعر آن ها نسبت به شاعران جریان های قبل وجود دارد .اینجاست كه شاعر مصلحتگرایی را كنار میگذارد و
با دید مسلحانه وارد صحنه میشود.
«اوج می گیرم،
موج می شوم،
سالم بر طوفان!
درود بر گردباد!
در جمله هماره:
هرچه باداباد:
خورشید در گریبانم رخنه می كند؛
و اشک نیلی می شود؛
كه هزاران فرعون را به كام در می كشد؛»(گرمارودی:4933،ص .)211
تازگی در تركیب ها و تصاویر و نگاه شاعر به انسان و اجتماع ،او را در یافتن واژگان با بسامد و بار معنایی چون خشم ،خروش
و خشونت یاری میكند.
«واژه مرسلی پیدا كن
صاحب عزم
در رسالت رزم
جنگ نازیباست
رزم اما زیباست
برخیز واژه ای پیدا كن»(همان:ص .)433
شاعر به مانند مردمش در برابر ظلم می ایستد و تمام شعرهایش آیینه تمام نمای فراز و فرودهای قیام و انقالب بر ضد ظالمان
است .شعری كه آنها تقدیم مردم می كند شعری است كه در اثنای آن از بودن ظلم و تجاوز می سوزند و فریاد رهایی و آزادی را
سرمی دهند.
«میان هابیل و برادر
الفتی ست فرا سوی برادری
كه تنها خنجر،
حد آن را معین می كند»(همان.)246:
شاعر با بهره گیری از این داستان ،آن را دست مایهای می سازد تا كینه و نفرت خود را از كشتار بی رحمانه انسانهای بیگناه
نشان دهد ،شاعر با این ذهنیت كه ظالمان از نسل فرزند نوح(ع)هستند كه در نهایت هالک میشوند ،این شخصیت را این گونه
بیان می كند:
«كاش فرزند نوح
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در كشتی جایی می داشت
تا من امروز
این قدر
یا بدان نمی نشستم»(همان:ص)241
در شعر موسوی گرمارودی كربال جایگاه بسیار واال و ارزشمندی دارد و او در كنار افتخار به شیعه بودن و در كنار طوفان
مبارزه ،به فرهنگ عاشورا و اسوه شهادت یعنی امام حسین(ع)و اهل بیت آن حضرت (ع) توجه دارد و آن حضرت را الگوی ظلم
ستیزی قرار می دهد و آن چنان در سوک آن حضرت شعر می سراید كه مخاطب متوجه می شود كه شاعر ،پاسداری از این ارزش
ها را سر لوحه كار خود قرار داده است .موسوی گرمارودی در «خط خون» به خلق اشعاری دست می زند كه به واسطه استفاده از
بدایع هنری ،جلوه خاصی به شعر می دهد و آن را كم نظیر می كند.
«درختان را دوست می دارم
كه به احترام تو قیام كرده اند
و آب را
كه مهر مادر توست
خون تو شرف را سرخگون كرده است
شفق،آینه دار نجابتت
و فلق محرابی
كه تو در آن
نماز صبح شهادت گزارده ای»(همان:ص.)466
موسوی گرمارودی به مردان مبارز وطنش می بالد و آنها را اسطوره های تاریخی می نامد و با بیان این انسان های واال به
دشمنان می فهماند كه ملت ما با وجود شکنجه ها در برابر ظلم و ستم فرود نمی آیند..
-9شاخصه های ادبیات مقاومت در اشعار علی موسوی گرمارودی
-4-9میهن دوستی و دعوت به مبارزه طلبی
از مهمترین درون مایههای شعر موسوی گرمارودی مبارزه طلبی و میهن خواهی است كه در آن موضع گیری سیاسی اش را
نیز نشان می دهد.
«های ،و ها مردم!
تبه شد عمرها تان های!
خود نمی دانید آیا هیچ؟
زمین گران بیهوشی بسیار برخیزد»(گرمارودی:4932،ص )231
گرمارودی خود را شیعه میداند و به شیعه بودنش افتخار می كند و دفاع از وطنش را وظبفه ملی خود می داند و این را در
شعرش اینگونه بازگو میكند.
«من شعر شیعی ام
من پاسدار مرز شرف
خون و همتم
من جام خون فشان سخن را
چون كاسه ی شفق
برآستان شامگاهان»(همان:ص )441
روح حماسی موسوی گرمارودی به شاعر كمک می كند تا مفهومش را به مخاطب بهتر برساند و در دعوت به مبارزه موفق تر
از دیگر شاعران قبل از خود باشد.
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«هنگامی كه می جویم
شگفتا شادمان می شوم!
دست می افشانم
برمی خیزم
می گریزم
می خیزم
اوج می گیرم
موج می شوم
سالم بر طوفان
درود بر گردباد
و جمله هماره
هرچه باداباد
خورشید در گریبانم رخنه می كند
و اشک نیلی می شود
كه هزار فرعون را به كام رد می كشد»(گرمارودی :4932،ص )211
موسوی گرمارودی به مانند تمام شاعران دیگر عاشق وطنش بود در راه وطن با قلبی تپیده این گونه می سراید.
«در راستای ظلمت این شام دیر پای
ای طور می زنم «ارنی» در لقای تو
چون دامن بنفشه سیه باد جامه ام
آه ای وطن ز سوگ به خون خفته های تو
جان را فدای خاک عزیز وطن كنم
گلگون ز خون خویش به راهش كفن كنم»(گرمارودی:4969 ،ص )494
موسوی گرمارودی هموطنان را به وحدت و یکپارچگی دعوت می كند و در اشعارش به این نکته اشاره دارد كه با هم بودن و
متحد شدن بهتر از جنگیدن است.
«های همسفر!
حقیقت پشت كوه
از جنس پای افزا پاره كه نیست
راه را دریاب
بیا قدر سنگ
قدر خاک
قدر خستگی را بدانیم
قدر ماندن
قدرافتادن ،بر خاستن را
حتی قدر كلوخی
كه ناخن ما را می خراشد
نگاهی به اطراف هم بد نیست
بیا خرامان خرامان بگذریم
باهم افتادن
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بهتر از تنها برخاستن نیست«(گرمارودی:4933 ،ص )269
موسوی گرمارودی وطن را به مانند مادری می داند كه فرزندش را در آغوش می گیرد.
«ای وطن ،سیمرغگون این زال نو اقبال را
زن ها بفشار در آغوش مهرت تنگ تنگ»(گرمارودی:4933 ،ص )413
موسوی گرمارودی درباره میهن خود می گوید:
«من میهنم ایران زمین را دوست دارم
این سرزمین علم و دین را دوست دارم
اینجا كه خاكش از شهیدان الله گون است
تاریخش از نقش ستم ،همرنگ خون است
اینجاست مهم علم و ایثار و دلیری
این سرزمین عشق را آسان نگیری»(گرمارودی:4933،ص )431
-1-9امیدبخشی به مبارزان و رزمندگان
موسوی گرمارودی با آوردن نام اسطورههای حماسی شاهنامه ،مبارزان را به مانند رستم میداند كه بدون ترس به میدان های
جنگ می روند و از آن پیروزمندانه بر میگردند.
«پورسام نریمان و همرهان اكنون
درون ایرانشهر
دوباره زنده شدند
جنگ دیو سپید فسانه آسودند
به رزم اهرمن این زمانه امده اند
و نام هر یکتان
چنان چوآینه ،تابنده ماند جاویدان
كه صبح طالع امید را در آن نگریم»(گرمارودی: 4933،ص )23
گرمارودی تنها راه موفقیت را بازآفرینی اراده خالق و خروشان ملت میداند .و علی رغم اینکه شاعر در مسیر تحقق اهدافش به
زندان می افتد و دستگیر می شود ولی امیدش را از دست نمیدهد و در عین حال نیز در اشعارش سعی میكند امید را به مردم
الغا كند و روحیه شکست دادن دشمن را در آنها تقویت كند.
«درون شهر ،یکی گفت :رستم آمده است
و دیگران همه گفتند :آری آمده است» (گرمارودی:4933 ،ص )29
از ویژگی های اشعار گرمارودی «آینگی» بودن آن است.جنگ و حوادث مرتبط با آن در جبهه و پشت جبهه ،از فداكاری
رزمندگان گرفته تا دفاع از خاک وطن ،مربوط به آن سال ها در هیج شعری به اندازه شهریار بازتاب ندارد .شهریار با اینکه خود
نمی دانست در صحنه جنگ حضور مستقیم داشته باشد ولی با این حال با اشعاری كه می سرود روحیه رزمندگان را تقویت كند.
به نوعی مبارزاتش را در پشت میدان های جنگ ادامه می داد.
موسوی گرمارودی در شعری در قالب رباعی امید به پیروزی می دهد.
«برخیز كه عاشقانه فریاد كنیم
هرجا كه غمی بود به دل ،شاد كنیم
هرجا كه خراب كرده پای ستمی
با مهر به دست خویش یاد كنیم»(گرمارودی:4933 ،ص )329
-9-9ظالم گریزی و ظلم ناپذیری
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شعری كه امروزه درباره جنگ سروده می شود .شاید به لحاظ مسائل فنی از شعر سال های جنگ پخته تر باشد ولی اصالت آن
شعرها كه در متن جنگ گفته شده به مراتب بیشتر است.گرمارودی برای دعوت به مبارزه سعی می كند نقاب از چهره جنایت ها
و بیدادگری ها بردارد و تالش می كند ویرانی بنیادهای سستی كه شکست را به انسانها تلفیق می كنند ،را نشان دهد.این انگیزه از
تعهد آن نسبت به مردم جامعه خویش سرچشمه می گیرد.
«دلم كلبه ای ست
و غم
رودی كز پیش آن می گذرد
ودل مشغولی واپسین-تن شویه خواهران به خون خفته ام
از شنیدن نوای هماره غمآلود آن
مرا باز نمی دارد
آه،آن ذوالجناح آیا از راه خواهد آمد؟
تا برآن؟
به قله ساران بتازیم؟»(گرمارودی:4932،ص )464
گرمارودی،در مبارزه طلبی خود ،در برابر آنها كه شعر تسلیم می گویند موضع گیری می كند و آنهایی را كه تسلیم وقایع غم
انگیز ملت شدند به باد انتقاد می گیرد.
«سنجاق را زیر غبغب محکم تر كن،خواهرم!
آنچه چادرت را
كفن سیاه می نامید
شاید فقط در رنگ اشتباه می كرد
كفن سیاه تو امروز گلگون است
بر او ببخش خواهرم روشن فکر است»(گرمارودی:4933،ص )49
موسوی گرمارودی نیز از جمله شاعرانی است كه در اشعارش همگان را به مبارزه بر علیه ظلم دعوت می كند .و در اشعارش
تمام فراز و فرودهای دشمنان را می آورد .در اشعارش ظلم گریزی و ظلم ناپذیری موج می زند و شاعر بخاطر وادار شدن تأمل
مخاطب در این موضوع ،از نمادهای دینی استفاده می كند.
«میان هابیل برادر
الفتی ست فراسوی برادری
كه تنها خنجر
حد آن را معین می كند!»(گرمارودی:4969،ص )13
و در جای دیگر می گوید:
«یعقوب
آدمی دیگر است
برادران ،قابیالنی دیگر
اكنون نیز
هابیل یگانه اند
و قابیالن بسبار
واگر قابلی را جفت جویی انگیزه قتل بردار بود
امروز ما
بی جان مایه هیچ انگیزه ای
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بردار می كشند»(گرمارودی:4969،ص )444
موسوی گرمارودی با این ذهنیت كه ظالمانی كه در این جهان ظلم می كنند از نسل فرزند نوح (ع) هستند و در نهایت هالک
می شوند این اشخاص را این گونه توصیف نمی كنند.
«كاش فرزند نوح
دركشتی حجایی می داشت
تا من امروز
این قدر
با بدان نمی نشستم»(گرمارودی:4933،ص )246
موسوی گرمارودی در اشعارش مردم را به قیام بر علیه ظلم فرا میخواند .بر این باور است كه باید وقت را به غنیمت شمرد.
« باید بپا خاست
به باالی بلند امواج درباها
نماز برد
باید فروتن شد
و هر شب را
در كشکول درویشی یک حلزون گذرانید»(گرمارودی:4969 ،ص )91
-1-9الگوپذیری از چهره ظلم ستیز
موسوی گرمارودی با الگو گرفتن از نام مبارک مردان مبارز ،این نکته را بازگو می كند كه ادامه دهنده راه آنان هستیم و راه آنان
را ادامه خواهیم داد.
«درختان را دوست دارم
به احترام تو قیام كرده اند
و آب را
كه مهر مادر توست
خون تو شرف را سرخگون كرده است
شفق،آینه دار نجابتت
و فلق محرابی
كه تو در آن
نماز صبح شهادت گذارده ای»(گرمارودی:4969،ص )493
-0-9بزرگداشت سلحشورن و شهیدان
موسوی گرمارودی گلولهای كه سینه دوست شهیدش را شکافته چون مدالی بر سینه او میداند كه باعث افتخار و سر بلندی
او شده است.
«گاهی در اندیشه چون خدا
گاهی درون سینه چون گل مدال زخم گلوله
بر سینه شهادت سهراب»(گرمارودی:4969،ص )32
موسوی گرمارودی در اشعارش بر این تکیه دارد كه شهید همیشه زنده است و به این اعتقاد دارد كه برای رسیدن به
پیروزی باید قربانی داد تا به پیروزی دست یافت.
«وقتی كه دست ها می شکوفد
و شهادت سرخ
ارمغان برگریز خزان است »(گرمارودی:4933،ص )13
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موسوی گرمارودی در شعرش با تکیه بر این اعتقاد است كه شهادت باالترین مرتبه عشق و دلدادگی است ،این گونه به توصیف
شهادت می پردازد:
«در اهتزاز،چون دست دوست
وقتی كه موج می زند از دور
وقت وداع یاران
نرم و شگرف و راحت
همچون نشای ساقه نو رسته برنج»(گرمارودی:4933،ص )242
موسوی گرمارودی در پیشبرد اهداف انقالب اسالمی دست از پای نمی نشیند و گاهی آرزوی شهادت در راه وطن را می كند.
«خوشا روزی
كه سرخ بمیرم
و سبز برآیم
چون ریواس
و چون رنگین كمان»(گرمارودی:4933،ص )33
موسوی گرمارودی در سوگ شهید عبداهلل برقعی قمی كه در جبهه جنگ با اهریمنان صدامی دالورانه جان بر سر عشق
نهاد این گونه می سراید:
«دردا كجا شد آن سر و ساالری
چون می شکافت لشکر تاتاری
ای وای من ،كجا شد عبداهلل
آن یار پار و همراه پیراری»(گرمارودی:4933،ص ) 921
موسوی گرمارودی در غزلی با «خواب ارغوانی» در وصف شهید باقر اسدی گرمارودی این گونه می سراید:
«زبان سرخ تو،
معنای دیگری دارد
مبین كه در غزلم،با تو هم همزبانی نیست
سخن به سوک تو سخت ایدم ز دل به زبان
دگر نه غزلم آب در روانی نیست»(گرمارودی:4931،ص )423
-6-9ابراز ارادت به خاندان اهل بیت پیامبر(ص)
موسوی گرماروی ارادت خاص به اهل بیت داشت .در حال و هوایی عاشقانه با یاد امام علی (ع) این گونه میسراید:
«خجسته باد نام خداوند ،نیکوترین آفریدگارانت
كه تو را آفرید
كز تو در شگفت هم نمی توانم بود
كه دیدن بزرگیت را،چشم كوچک من سبزه نیست
مور ،چه می داند كه بر دیواره اهرام می گذرد
یا بر خشتی خام»(گرمارودی:4933 ،ص )421
موسوی گرمارودی به مناسبت آغاز پانزدهمین قرن بعثت پیامبر ،حضور ایشان را در غار حرا و رسیدن به مقام بزرگ نبوت را
این گونه در واژه ها توصیف می كند:
«غروبی سخت و دلگیر است
و من بنشسته ام اینجا ،كنار غار پرت و ساكتی ،تنها
كه می گویند :روزی ،روزگاری ،مهبط وحی خدا بودست
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و نام آن "حرا" بودست
و اینجا سرزمین كعبه و بطحاست»(گرمارودی:4936 ،ص )41
موسوی گرمارودی به صالبت یاد بود شب پانزدهم محرم سال  64هجری اینگونه زبان به بیان غم و اندوه دل خویش می گشاید:
«شب افسرده و غمگین و خموش
همه جا پرچم خون می افراشت
تا نخیزد كسی از خوابی نوش
باد ،آهسته دم برمی داشت»(گرمارودی:4936،ص )43
این شعر موسوی گرمارودی ببیشتر بر پایه تجلیل و بزرگداشت امام رضا(ع)استوار است ،شاعر در این شعر به رفعت و
ارجمندی آن بزرگوار می پردازد .و این را اذعان می كند كه « آن بزرگان آن قدر خداگونه اند كه ما آدمیان خاكی توان پیروی
آنان را نداریم»(كاظمی:4931،ص )443
«درود برتو
ای هشتمین سپیده
 اگر از سایه ساران درود می پذیری-باران نیز به ازای تو پاک نیست
و بر ما درود
اگر فاصله خویشتن تا تو را
تنها بتوانیم دید»(گرمارودی:4933 ،ص )41
موسوی گرمارودی به مناسبت سالروز پیروزی انقالب شعری یرودن كه در آن رهبر انقالب را نیز اینگونه توصیف كردند:
«چون انقالب
سخت برآمد
بی شیر ماند و باز شکوفید
چون انقالب كه بی نفت-
همپای انقالب برآمد
و نیک:
یکساله است
آن چرخش هماره ی چشمان
آن دست های بافته از نور
آن خنده های باغ ترنم»(گرمارودی: 4969،ص )43
موسوی گرمارودی در سوگ امام خمینی(ره)می نویسد:
«مردی كه آهن از نفسش نرم می شد
و عزمش،پیشاپیش كالبد گام برمی داشت
مردی به راستی گیاه باغچه ها
آیا شمعدانی دروغ می گوید؟»(گرمارودی:4969،ص)212
موسوی گرمارودی تالوت قرآن كریم توسط ساالر شهیدان بر باالی نیزه را این گونه توصیف می كند:
«كجای خدا در تو جاری ست
كه از لبانت آیه می تراود؟
4
عجباً
عجبا از تو،عجبا!
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حیرانی مرا با تو پایانی نیست
چگونه با انگشتانه ای از كلمات
اقیانوسی را می توان پیمانه كرد؟»(گرمارودی:4933،ص )419
- -9سرزمین جنگ زده ها
موسوی گرمارودی سرزمین های جنگ را كه دشت شهیدان است و شهیدان در آن آرمیده اند را این گونه بیان میكند:
«گل در بهاران می رسد،گل با بهاران می رسد
باغ مرا بار دگر،خورشید و باران می رسد
پا بفشر ای همراه من،رو برمتاب از راه من
كآنسوی این شام سفر ،خورشید تابان می رسد»(گرمارودی:4969،ص )34
موسوی گرمارودی درباره«هویزه»شهر شهیدان میگوید:
«این شهر صد غمنامه در خاک خفته ست
گنج هزاران آرزو،در آن نهفته ست
بنویس :اینجا نیز دریا بار خون شد
اینجا هویزه بود و پامال جنون شد
بنویس:اینجا شهر مهر و آشنایی ست
ینجا جنوب عشق رموز باوفایی ست
بنویس تا آیندگان آن را بخوانند
تاریخ ها،اشکی به خاكش برفشانند»(گرمارودی،4969،ص )449
-3-9همسران و مادران شهیدان و خاندان شهیدان
گرمارودی تأثیر معنوی مادران و تسلی آنان بر روحیه فرزندان سربازشان را این گونه بازگو میكند:
جنگ بذری ست كه زمین را پوک می كند
و خزان می رویاند
و داس را فربه می كند
و گیاه را شرمگین!
شرافت را نگار
تنها در جعبه مظلومیت تعبیه كرده اند
و كلید آن را
مادران به گردن سربازانی به یادگار افکنده اند!
كه یکدیگر را برادرانه می كشند!»(گرمارودی:4933،ص )213
-3-9ابراز ارادت به نیروهای مسلح
موسوی گرمارودی به تمام نهادهای نظامی كه در پیروزی انقالب اسالمی سهم عظیمی داشتند عنایت و توجه ویژهای دارد و
در اشعارش آنان را این گونه توصیف میكند.
«آه،ای همه شمایان
در ارتش دالور ایرانگانی چکامه تان
انباشته ز صولت پوالد
چشمانتات عقاب
دستانتان مسلسل»(گرمارودی:4933 ،ص )63
موسوی گرمارودی در پاسداشت از نیروی هوابی این گونه شعر می سراید:
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«رزمنده ی هوای
سیمرغ دور پرواز
چون می پری
غرور مرا بال می دهی»(گرمارودی:4933،ص )11
-45-9تجلیل از مقام زنان که در جبهه ها فعالیت داشتند
موسوی گرمارودی در تجلیل از مقام زنان می گوید:
«یادباد آن دست های مهربان تر از بهار
وان سبکپایی چو ابر فروردین در كوهسار
یاد باد آن گریه های مصلحت آمیز وی
لب فشردن های حرص آلود شهر بی شمار»(گرمارودی:4933 ،ص )426
-44-9تجلیل از مقام پاسداران و جانبازان و بسیجیان
موسوی گرمارودی ،پاسداران انقالب اسالمی را كه در مرزها بدور از خانواده از میهن خود دفاع میكنند این گونه در شعر با
عنوان (پاسدار)توصیف میكند.
«در چشمهایش بیداری
در دست او سالح
سحی علی الفالح
پیشانیش
نماز شرف»(گرمارودی:4969،ص )32
موسوی گرمارودی در جای دیگر از اشعارش ارادت خود را به مقام بزرگ پاسداران این گونه بیان میدارد:
«ای پاسدار!
جان نجیب سرخ
ای كاش
من پاسدار جان تو بودم»(گرمارودی،4969،ص )39
-41-9تجلیل از انقالبیون تاریخ
موسوی گرمارودی به مبارزان وطنش می بالد ،و آنها را اسطوره هایی میداند ،و میخواهد به مردم بفهماند كه مردان بزرگ
ایران در تمام صحنهها با شجاعت و دلیری خودشان ،دوشادوش مردم مبارزه كرده اند و نامشان تا ابد جاویدان است.در وصف
شهید چمران می گوید:
«مردی به ازای شرف
به تردی ساقه ی انجیر
صخره ای زیر آب
صالبت آرام مستتر
خشونت در بازوان او
به استراحت می نشست
تا راستر بایستد»(گرمارودی:4969،ص )39
موسوی گرمارودی در وصف مبارز سیاهپوست دیک گریگوری كه پس از پیروزی انقالب به ایران آمد و به نفع موانع بر حق
امت مسلمان و بر ضد ستم های آمریکا ،روزه چند ماهه ممتد گرفت این گونه بیان میكند:
«در نپه های فلسطین
دوباره شکوفا شدند
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چشمان تو آفتابی خواهد بود
كه زیتون را بارور می كند
از صخره ها ،درخت نان خواهد رست
از گندم هایی كه تو كنار نهادی
در روزه های دشمن شکنت»(گرمارودی:4969 ،ص )93
موسوی گرمارودی بر این باور است كه دفاع از خاک وطن مختص قشر خاص یا فقط مخصوص مردان نیستند بلکه ایشان از
زنان مجاهد كه در راه آرمان ها و دفاع از خاک وطن دلیرانه جنگیدند و در این راه به شهادت رسیدند تجلیل میكند.
«كدام افرای جنگلی
با آرامش سبز
و غرور سبز
تنها ،بر دامنه سرفرازترین كوه-
مغرورتر از من است
كه من در سوگ سرخ تو
هیچ چشمه ،چنین زالل نمیجوشد»(گرمارودی:4933،ص )44
موسوی گرمارودی ،زمانی كه نوجوانی بیش نبود با برخی از مبارزان اسالمی و غیر اسالمی ضد رژیم آشنا شد .و با انسان
های بزرگواری چون مرحوم رجایی ،مرحوم باهنر ،آیت اهلل بهشتی آشنا شدند.به پاس قدر دانی از زحمات آن بزرگواران در
اشعارش به توصیف آن بزرگان می پردازد.
«آفتاب را سر بریده اند
و ما را دهان،دره وار
به بهت بازمانده است
و به تاریکی خویش ،سوگواریم
و شرم را
چون سایه ای ابری-
در خویش می داریم!»(گرمارودی:4931،ص )63
-49-9فلسطین
گرمارودی درد دل مردم را می داند زمانی كه شعری میگوید گویا هدف دل مردم است كه در هر جای دنیا دچار جنگ و
ظلم و بیداد شده اند .درباره مردم فلسطین میگوید:
«من اهل قدیس ،اهل فلسطینم
در دست های كوچک من سنگ
بر دوش ،یک فالخن سنگ افکن
در دل ،هوای جنگ
در پیش روی دشمن
این سنگ
میراث ماست»(گرمارودی:4933،ص )914
درباره زندگی و عظمت مردمان فلسطین می گوید:
«سالم بر همه خیمه های ابر كبود
درود بر همه موج های خشم آالود
به جاری همه نهرهای سركش وتند
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به خلوت همه دره های ژرف،درود»(گرمارودیی:4933،ص )943

پی نوشتها
-4قرآن كریم ،سوره كهف،آیه «3ام حسبت ام الصحاب الکهف و الرقیم كانوامن آیاتنا عجبا!»كه آن حضرت آن را بر نیزه ،تالوت
فرمودند.
نتیجهگیری
با بررسی اشعار شاعر درمییابیم كه پایداری ،یکی از عرصههای مهم ادبیات است .و حضور شاعران مبارز تأثیر بسیاری در ادبیات
پایداری مردم دارند .تأثیری كه این شاعر به جا گذاشته ،باعث شده نام ایشان در عرصه شعر پایداری فراموش نشود؛ ایشان درد
جامعه مردم زمانشان را با وجود شان درک كرده ،پا به عرصه مبارزه گذاشتند.
موسوی گرمارودی با سرودن اشعار پایداری نیز آیینی بودن آثارش به عنوان یکی از بیان گذاران شعر انقالب شناخته شده است.
نامشان در صحنههای مقاومت ثبت گردیده است .گرمارودی در دهۀ های مختلف شعری خود درون مایۀ شهید و شهادت را عموماً
غیر مستقیم و با بهره گیری از نمادهای طبیعی –اساطیری  ،دینی و ملی مطرح كرده است.این رویکرد گویای این نکته است،كه
شاعر ،درون مایه های مذكور را با روی كردی زیبایی شناختی می سراید تا هم خالقیت خویش را پرورش دهد و هم سطح
شناخت مخاطب را نسبت به این موضوع ارتقا دهد.
منابع
-4استعالمی ،محمد 4931،بررسی ادبیات امروز ،تهران ،انتشارات امروز ،چاپ اول.
-2اكرامی ،محمود 4933،سجادههای سربلند(مجموعه اشعار برگزیده نوزدهمین كنگره سراسری شعر دفاع مقدس)،
تهران،انتشارات بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس.
-9امیری خراسانی،احمد 4934 ،نامه پایداری (مقاالت اولین كنگره ادبیات پایداری كرمان) ،تهران ،بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش-
های دفاع مقدس.
-4امینی،محمدحسین4962،الغدیر،محمد تقی واحدی،ج 9تهران،انتشارات كتاب خانه بزرگ.
-3امینی،مفتون4911،فصلپنهان(مجموعهشعر)برگزیدهچاپها،تهران ،انتشارات مرغ آمین.
-6بارونیان،حسن 4931،شخصیت پردازی در داستان های كوتاه دفاع مقدس،تهران،بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس .
-1بهراوندمحمدمهدی4931،دستاوردهایفرهنگیدفاعمقدس،قم،انتشارات فردا.
-3بنی لوحی،سید علی4913،امام خمینی در دفاع مقدس با تحلیلی مقایسه ای،تهران،موسسه فرهنگی دانش و اندیشه عصر .
-3بیات،حسین ،حسینی،سید محسن 4931،چشم انداز ادبیات انقالب اسالمی،تهران،انتشارات مركز تحقیقات صدا و سیمای
جمهوری اسالمی.
-41پور جباری،پژمان 4933،روایت پایداری،تهران،بنیاد حفظ و آثار ارزش دفاع مقدس .
-44ترابی،ضیاءالدین4933،آشنایی با ادبیات مقاومت جهان ،تهران،نشر بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس.
-42جانسون،چارلمرز 4969،تحول انقالبی(بررسی نظری پدیده انقالب) ،الماسی ،حمید،تهران،انتشارات امیركبیر.
-49حسام پور،سعید،حاجبی،احمد 4931،سهم ادبیات پایداری در كتاب های درسی،تهران،بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش های
دفاع مقدس.
-44زارعی،احمد 4919،ارزیابی شعر شاعران انقالب اسالمی بر اساس میراث فرهنگی شعر فارسی (مجموعه مقاالت)،
تهران،انتشارات سمت.
-43سنگری،محمدرضا 4931،نقد و بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس ،تهران ،انتشارات پالیزان،چاپ اول.
 4931 ، ------------46بررسی تطبیقی موضوعات پایداری در شعر ایران و جهان ،تهران،انتشارات پالیزان.
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-41مرنزی ،مهدی ،سلیمانی،داوود 4939،دفاع مقدس در اندیشه امام خمینی(ره) ،تهران،موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .
-43مکاری نیا ،علی 4933،بررسی شعر دفاع مقدس ،تهران،انتشارات ترفند،چاپ اول.
-43موسوی گرمارودی،علی 4919،باران خم ،تهران ،نشر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
 4969، ------------------21چمن الله،تهران،نشر زوار.
 4969، -----------------24خط خون ،تهران،نشر زوار.
 4936، -----------------22در سایه سار نخل والیت ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 4933، -----------------29در فصل مردن سرخ ،تهران ،انتشارات راه امام .
 4963، ----------------24دستچین ،تهران ،نشر حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی.
 4933، ----------------23صدای سبز ،تهران ،انتشارات قدیانی ،چاپ سوم .
 4913 ، ---------------26گزیده اشعار ،تهران،مروارید.
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