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  )1( و مصلحینبا ادبا
  فریدون مشیري

 
 که بر مسند زور تکیه  انسانها راـ به ویژه آنگاه ازبسیاري   
ــ  عـادت   ! کننـد و زر در اختیار دارند و تزویر مـی      زند  می

براین است که براي سر پوش نهادن به فرجام سـوء و گـاه         
ه زوایـاي زنـدگی آدمـی را در بـر       ننگین اعمال خویش ک   

کند ، همـه چیـز      فرودست را پایمال می    گیرد و طبقات  می
 اگر گـاه   . همه کس را شاد و خشنود نشان دهند   را زیبا و    

ــظ ظــاهر و رضــاي خــاطر    ــراي حف و   شــاید ! گــداري ب
به مـردم و زنـدگی ایـشان نظـري          ! آرامش وجدان نداشته    

نجشان را گـنج و دردشـان   افکنند ،  فقرشان را غنی ، ر     می
       !! نامندرا دوا می

ي زیر سخن انسانی است شاعر ؛ شاعري که طبـع            طعهق    
اي زنـدگی   و ذوق سرشارش را بـه کـاوش در ژرفـ     لطیف

. گویـد   او سـخن مـی  ه است و از درد و رنج        انسان واداشت 
-تظاهر به شادمانی را به تمـسخر مـی        هاي تصنعی و    شادي

گرا را که بهـره منـدي آدمـی را در      هاي واپس نظام! گیرد  
دانند ، بـه تمـسخر   ژاد و نشان بخصوصی می   ن گرو رنگ و  

طلبی ي  برتري  انگیزهجنگ شوم و ویرانگر ، با       ! گیرد  می
 فقـر و  ی جـز میراثـ طلبـی را ـ کـه    خـواهی وقـدرت  ، فزون
  !کند ی تقبیح م ـ و غرس نهال کینه نداردفحشا

رامش انسان را در    گفتار شاعري است که خوشبختی وآ        
 داند و روز سعادت  هم نوع می   شائبه به محبت ورزیدن بی  

آدمی ، خورشید دوسـتی را ،       : ... داند که را آن روزي می   
در قلــب خــویش یافــت ، راه رهــایی از دل ایــن شــام تــار 

  ...زند،ست ، و آنجا که مهربانی لبخند میه

 »یك گل هبار نیست«
 
 

 یك گل هبار نیست
 صد گل هبار نیست

  هزار باغ پر از گل هبار نیستحتی
  :یوقت

 ها مهه خونني بالپرنده
 !ها مهه اشك آلودوقتی ترانه

*** 
 هاوقتی كه دست

 با قلب خون چكان
 در چارسوی گیتی

 هر جا به استغاثه بلند است؛
  طلوع شقایق راآیا كسی

 در دشِت شب گرفته ، تواند دید؟
*** 

  بنفشه های هباریوقتی
 در چار سوی گیتی
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 دهند ، غبار وحشت و باروت میبوی
  هباران راآیا كسی صفای

  به كام تواند چید ؟هرگز گلی
*** 

  بلند توپوقتی كه لوله های
  گیتیدرچارسوی

 .هاست در استتار شاخه و برگ درخت
  غریب ،این قمری

  كدام شاخه خبواند؟روی
  كه رشت ها،وقتی

  پر تالطم خون است ؛دریای
 دیگر نسیم ، زورق زرین صبح را

  براند؟ كدام بركهروی
*** 

 اكنون كه آدمی
 از بام هفت گنبد گردون گذشته است

 گردونه  زمني را
 .از اوج بنگرمي
 از اوج بنگرمي

  و كینه داده راذرات دل به دمشنی
 و زجان و دل به جان و دل هم فتاده را

 از اوج بنگرمي و ، ببینیم
 در این فضای الیتناهی

 از ذره كمرتانیم
 !غرق هزار گونه تباهی

  اوج بنگرمي وببینیماز
 آخر چرا به سینه انسان دیگری

 زنیم ؟مششري می
*** 
  پوچ ،ما ذر ه های

 در گري و دار هیچ،
  ، كه انتهاشدر روی كوره راه سیاهی
  استگودال نیستی

 !آخر چگونه تشنه به خون برادرمي ؟
*** 
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 از اوج بنگرمي
 انبوه كشتگان را
 خیل گرسنگان را

 نگر زمني ل بییانباشته به كشت
  كدام ساحلسوی

 تا كهكشان دور،
  برمي ؟سوغات می
*** 
  بشریت راآیا رهایی

 ،در چار سوی گیتی
 در كائنات،

 یك دل امیدوار نیست ؟
 آیا درخت خشك حمبت را

 یك برگ سبز ، در مهه شاخسار نیست ؟
  بر آورميیدست

 باشد كزین گذرگه اندوه بگذرمي
 روزی كه آدمی
  راخورشید دوستی

 قلب خویش یافتدر 
  از دل این شام تار هستراه رهایی

 زند لبخند می آجنا كه مهربانیو 
 !در یك جوانه نیز شكوه هبار هست 

 
 

  »فریدون مشريی« 
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اشتن نـام  گرچه در پوشیده د. شمسی است1370 شمسی و متوفی 1287سید ابوالفضل برقعی مشهور به علّامه برقعی متولد       
اسـت کـه سـابقۀ برخـی     ترین دانشمندان شیعیتی ناشناخته نیست وي یکی از پرتألیف    و آثارش تالش می شود اما شخصی      

ا به بیش از یکصد جلد تخمـین  املیفاتش گرچه دقیقاً معلوم نیست گردد، شماره تأ برمی1320تألیفاتش به قبل از شهریور     
اهللا کاشـانی همکـاري کـرده ، از همـین      وي دستی در سیاست و مبارزه نیز داشته و بـا فـدائیان اسـالم وآیـت       .شودزده می 

ـ ؛وي در شعر و ادب نیز آثاري از خود به یادگـار گذاشـته         . استگذر به زندان نیز افتاده    هر بـیش از همـه سـبب    ا آنچـه  ام 
است چرخش تند و یکباره ایشان بـود بـه سـمت    انگیختهاشتهار برقعی گردیده و همان نیز مخالفان سرسختی نیز برایش بر      

 شمی 40ي ي فاضل وادیبی بود که از دههي شیعی؛ برقعی نویسنده ي جامعه مبارزه با خرافات مذهبی و عقاید تثبیت شده       
ت امامان شیعی به رشته تحریر در آورد، همـین  علی و تقلید و قبرپرستی و معصومیو روایات ج غلو آثار و کتابهائی در رد    

را سبب شد، به همـین علّـت برقعـی تقریبـاً     ي میانی ده ر تقلید و تعدادي عوام و روحانیون  امر واکنش شدید برخی مراجع    
والی در قبـل و  پري کرد و حتّی زندانهاي متسدر میان همقطارانش   منفوریت  انزوا وي آخر عمرش را در حالتسی ساله 

  .مرام پیدا کردندل کردند و دوران پیري را بسیار به سختی گذراند و لی تعدادي همفکر و همبعد از انقالب تحم
  .استي علمی، سیاسی، فکري و ادبی باید ارزیابی کرد کاري که تاکنون صورت نگرفتهبرقعی را از جنبه
در اشـعار برقعـی   . اسـت است که چندین هزار بیت شعر سرودهاست وي فقیهی هنهائی در خور توج   عی به ت  منزلت ادبی برق  

بـه خـدمت و بـه    است ، تشویق به علم، به دین، به تقـوا، بـه مبـارزه، بـه کـار،           که اکثر آنها برخالف مسلک شاعران نامور      
شـعري وي بـه شـعر شـاعران مـشروطه یعنـی       ا زبان مت اشعار برقعی منوط به نظر متخصصان است ا     شعری. باشدصنعت می 

  .نزدیک است... میرزا و پروین و شاعران مابین دوران قدیم و دوران نوین چون بهار و ایرج
  ....اال اي طوطیان باغ و گلزار : در مثنوي زیر 

ي از دین و آمال دینی برقعی منعکس است که در بازگشت به قرآن متمرکز است و از عدم آگاهی دینی مسلمانان و دور       
  .استپروري شکوه و ناله سردادهقرآن و دکانداري و خرافه

  رایش شکل بازنگري و بازساست و در آخرین ییراتی به خود دیدها این قطعه شعر همراه با تغییر عقاید دینی برقعی، تغام
  ساز  از آثار مهم و حادثهکه» درسی از والیت«است نخستین بار این قطعه شعر در پایان کتاب فعلی را به خود گرفته

  د اکنون از مهجور بودن قرآن و  شمسی؛ در آنجا برقعی مانن1348گردد به سال است چاپ شده بود، که برمیبرقعی
  داند لذا در بیت در ظهور امام زمان یعنی امام دوازدهم شیعیان میي کار را ا چارهدهد، امانی مسلمانان ناله سر میشپری

                 تو بر قائم رسان خود عمر ما راادو سی سال است گویم کردگار     :د سرایپایانی می
  گردان شد و غیبت رويز عقیده امامتِ منصوص و انتظار وعصمت اه به قرآن  در سالهاي بعدي که برقعی با توجاما

  اال اي : افت ؛ تحت این عنوان آغازینخواهیم ی» قرآنتابشی از « تفسیر  مفصليمهلّی در مقدهمین شعر را با تغییرات ک
  ...بلبالن باغ قرآن 

  :گیردیار خوانندگان نشریه قرار میو اکنون شکل نهایی این مثنوي طوالنی به صورت زیر در اخت

  )2(با ادبا و مصلحین
  برقعیسید ابوالفضل
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  اال اي طوطیان بـــــــاغ و  گــــلزار
  شمـــا را گــر گلی شــد  پرپر  و   تــار         

  گـر  کـرد     شمـا  را  هـجر گُل گــر  نوحـه       
  تــاب   کـــرده    شمـا را هجر گُـل بــی    

  اگــر شخصـی کند ایــجاد  بـــســتان    
  بـــه خـــون دل  نـــمایـد آبیــــاري      

    بـکــارد  ز هــر نـوعی نــهالی  صــد     
  پــس  از ایــن کـارهـا بـا رنـج بسیـار       
  بــراي دفــــع دزدان  ســــازدي در 

  اگــر  رحلـت نـمایــد بــاغـبــانـــش      
  هـجــوم  آرنــد  مـشــتـی مفتخواران     
  یـکـی  در بــشکــنـد  یا افکـنـده دور       

  هـــایش یــکـی بـــا اره بــرد شــاخه    
  ل    بـاغــبانش     خــدایـا  چــیست  حـا    

  بــود مقصودِ مـن  زیـن  بــاغ،  قــرآن         
  اهللا  کــان را بــاغبــان بـــود     رسـول

  چـــه خوش  باشد کـه بعـد از روزگـاري          
  دل مـن  خــون  شــده از فـــکر دیـنم      
  خــدایــا بــس نـــما افـــسردگــی را   

  ي  دیــن زار و خــسته    دلــم از غــصـه  
ـ        ـم زار کــــرده مــرا ایـن  غـــصه و غـ

  هــمیشــه دل  بــود  محـزون و غمگـین       
  

  هــجوم  آورده  جــهالی بـه ایـن شـرع         
  دلــم ســوزد  کـه  بــاغ دیـن بود بـاز         
  یــکی بــا الف  عـرفـان  آمــده جنگ       
  یــکی شــد  مـجتهد  یــعنی دکانــدار      

  کـه از  هجـران  گُــل شـد  حــالتان زار              
  مـرا گُـل  رفت  و هـم گُــلکار و گُــلزار           
  مـرا گُـلزار دیـن خـونین  جگـر  کـــرد       

  خـواب کــرده  مــرا  گُـلزار دیــن بـی    
  بــه  رنـج و  زحــمت آرد یـک گلـستان          

  ــــاري در آن  جـاري نــمایـــد جــویب      
  کــه  بـهـر مــوءمـنین صـد میـوه آرد      
  بــراي  دفـع  آفــت  کـرده او کـــار        
  ســپــس دیــوار و  بـرجـی مـاه منظر      
  زدنیا  رفـته  بـاشـد پـــاسـبـــانــــش     
  بـراي  بــهره  بــردن  زآن گـلــستـان 
  یــکی  دیــوار بـشکـافد بــه صـد زور      

  هایـــش مـیوهیــکی  در  مـعده  بـرده        
  چو  بـیند  گـشته ویــران بــوستـــانش  
  کـه  شیادان  هــجوم  آورده   بــــرآن          
  زدنـیا  رفـت  و دنــیا امــتحان بـــود       
  بــیایـد  مـصلـحی اصــالح کــــاري    
  چـــو  گـلزارش  بـسی پـژمرده بـیــنم  
  بــیـاور  مـــصــلح  پـــژمــردگـی را     

   از هـم گـسـسته    اشچــو  بــینم رشـته   
  دیــن نام دیــن ابزار کــرده   کـــه بی 

  کــه  بـینم  کــفرها نامـش شده دیــن         
  یـکی با اصـل  دین  جنگـد یکـی فـــرع           
  نـه  در  دارد  نـه  دیواري  نــه سـربــاز             
  بـه بـاغ  دین زنـد صــد آتـش  و  سـنگ          
  یــکی  شـد  مــرجع  دیـنی مـــیاندار      

 
  العالمیندر تأسف بر دین و کتاب مبین و شکایت به رب
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  یـکی شد  مــرجع و گـــیرد وجوهــات        
  ده مهجـور  یــکی  بـا  فـلسفـه  دیـن کـر     

  یــکی  شیخی  شــــده  آورده آفــات       
  یــکی  مـداح و خـواند  شــعر بـــاطل      
  غــلوها کــرده و مـدح  اوصــیا گــفت        
  غـــلو  کـردند  و  اصل دیــن بــبردند          
  امـامی  کــه  بـدي  تـابع بـه ایـن دیـن            
  بـــه   دســـت مفتخــواران   اهــل   بــدعت

ـ           ـردياگــر دانــا  غلـو را  فــاش  کـ
  خــوان اهــل  غوغـا       یـکی شـد روضـه   
  بــرداري زدیـن اسـت  غـــم او بــهره  

  الــهی  مصــلـحی  دینــــی  بــیـایــد   
  نـبـاشـد بـین  مـــا اخــالق ایـمــان

  هـمه  احـــکام  آن افــتاده از کــــار 
  هـا دریـاي خـــون اسـت    دلم  زیـن  غصه  

  دونزمــام مـسـلـمیـن  بـــا  مــــردم        
  کـــشم آه  ز درد و  غــصه هــر دم مـی       

  چسان  بــر  دیـن  حـق جـــانم نـسوزد           
  مـسلمانان  هـمه  چـــون  گـــوسفندان        
  خـدایـا  بـاغ  دیــن  آفـت رســیــده
  سـفیران تو  بـس  زحمـت  کـــشیـدنـد         
  هـمین  دینی  کــه بـا محنت بـه پـا شـد            
  همین  بـاغی کــه  بــا  خـون شــهیدان           

  ین  دیـن  است بــُدي بــهتر از بــاغ            هم
  همین  دیـنی کــه از بـــهرش پـیــمبر        
  بـراي  دین  سه  ســالی در شـعب مــاند            

   از خـرافـــات  وجوهاتی  کــه  بـــاشد    
  زقـــرآن  خـلق  را  کــرده  بــس دور         
  یــکی   صـوفی  بـــیاورده  خـــرافات      
  نـدانـد  کــان  بـــود از کـفر قـــائل
  نـدانـد  ضـد قـــرآن خــــدا گـــفت      
  بـراي  بـنده فـعل حــق شــمـردنــد     
  شـده  اکـنون خــدا و اصــل آئـــین       

  دیـــانــت امـامت  گـشته اصــل ایـن      
  دو صد  عــالم نمــا  پــرخـاش کـردي        
  بـگیرد  دم  بـــه  تـصنیـف و بـــه الال          
  مـرا  غــم بـهر دین عمـده همـین اسـت          
  بـــیـایـد  دفـــع آفاتـش  نـمـــایــد

  یـار اسـت قـرآن     بـه  حـق،  حـق کـه بی      
   دارد خــریــدار  شــده  مـتروك نــی   

ـ         گون اسـت  کـه  اعــالم  دیـانت سـرنــ
  امـام  دیـن  زده بـــر دیــن شـبیخون        

  گــاه غـم  دل بــا کـه گویم گــاه و بـی    
  کــه  بــینم جــاي آن بــاطل فـروزد      
  شده  از  بـهـرشان گــرگــان نـگهبـان      
  هـدر  شـد  زحـمـت و رنــجِ کــشیـده        

  هــا بدیدنـد   بـراي  دیــن  چــه محنت     
  شــدبدونِ  پــاسـبـان اکنــون چـهـا      

  بشد  خـرم ،  کنون  گــردیــده ویــران          
  هـمی  تـخریــب  آن دلــها کــند داغ        

  ها  بـدیـد  از  قـوم کـــافــرمصـیـبت
  خـود  و  اطـفال  وي انــدر تعـب مــاند            
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  بـراي  دیـن  پـیـمبر در  بـــه  در شــد           
  تــمـام  عـمـر بــودي در تـکــاپــــو      

  مـقابـل  گـشت  بـــا شـمشیر عــدوان      
  زدنـد از  کـین بــر او سـنـگ جـــفا را      

  ــدي  مـقتـول بــس از یــاورانــش     ش
  بـــه  امـت گـفت پـیـغـمـبر مــکـــرر      

  شـود یــاد  بـلـی  از  ثــقل اکــبر  نـی       
  یـزیـدي  کـرد گــر پــامــال ابــدان
  بــه نـام  دیـن  شده پـامـال ایـن دیـن          

  خــدایـا باغ  دیـن  گـردیده بـی یــار         
  دو سـی سـال اسـت  گویــم  کـردگــارا        
  خــدایــا  بـرقـعی از غــم رهـا کــن

  

  تـمــام عــمر در جـنگ و سـفــر شـــد       
  کــه تــا ایـن بــاغ را خــرم کـند او       

  سـامان کـه  تا  این  دیـن  رسـد روزي بـه               
  شـکـستـنـد  آن  رخ  ایـمــان نــما را        
  احـد  رنگین  شــد از خـــون کــسانش        

  اسـت اکــبر  کـه  قـرآن  بهرتــان  ثقلی      
  شــده پــامــال  مـلّت  داد و بـیــداد        
  لـگـد کـوبـست  فـعالً  دیــن و قــرآن       

  هــا  شــده  پـامــال آئـینزبــدعـت
  و شب تـــار کنم  نــالـه  بــر آن صـبح       

  رسان  خود  عمـر مـا را        بـه  پـایـان  مـی    
  مزید  فـضل  خــود  بــر او عـطا کــن          
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