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نقد و برریسکتاب

گزیر« در زنجیرۀ هجایی  مستفعلن مفا...« سروده شده اند و شعر »کوچ نا
»فاعالُت فاعالُت فاعالُت...« سروده شده است. 

قافیــه در ســروده های نیمایــی فوالدونــد نقــش کمرنگــی دارد. بــرای نمونه 
در شــعر هفــده لختی »با ریشــه های چرکینــش« تنها دو لخــت با یکدیگر 
هم قافیه )»گلی«/ »پلی«( هستند. گاهی شاعر می کوشد با شکستن وزنِی 
لخت هــا، ســجع های شــعر را هماننــد قافیه برجســته ســازد: »درمان زخم 
کهنــه ات از مزدک/ آنک/ هموســت« )ص 12( در نمونۀ  یادشــده، »آنک« 
گانــه باشــد و شــاعر لخــت »آنــک هموســت« را دو  نمی توانــد ســطری جدا
بخش کرده تا ســجع میان »مزدک« و »آنک« را چون قافیه نمود ببخشــد یا 
نمونۀ  زیر یک لخت عروضی اســت که به دو بخش شــده: »شــهر قلندران 
گانه به  نشــابور/ صبــح نــور« )ص 16(. از ســوی دیگر گاهی دو لخــت جدا
پاس معنی به یکدیگر پیوسته اند: »بعد از تو ای شهریار کشور سنگستان« 
)ص 20(. این جمله از دید وزنی دو لخت اســت و برای راســت آمدن وزن 
باید آن را در دو ســطر نوشــت: »بعد از تو/ ای شــهریار کشــور سنگســتان«. 
گفتنــی اســت کــه در ســطربندی شــعر نیمایــی - از آن جــا که هنــوز قانون 
جامعی برای آن نوشــته نشده - ســاده انگاری و آشفتگی های بسیاری راه 
یافته و برخی شاعران از جمله سهراب سپهری در سطربندی به وزن شعر 
توجهی ندارند، اما از این گذشته در نمونه هایی انگشت شمار می بینم که 
لغزش نه در ســطربندی که در وزن شــعر اســت. برای نمونه دو لخت زیر را 
چه جدا بخوانیم چه با هم، دچار آشفتگی وزنی است: »خوش اوفتد سفیر 

شرارت را/ سفارت غارت را« )ص 18(   

ب(غــزل: در این بخش 22 غــزل در 229 بیت )میانگین: هر غزل 10/40 
گونه گونی وزنی این غزل ها بســیار چشــمگیر اســت  بیــت( آمــده اســت. 
گــون )میانگیــن: در هر 1/57  گونا و شــاعر در ســرودن 22 غــزل از 14 وزن 

برگزیــده ای  و  دربردارنــدۀ 62 شــعر  دفتــری  دانایــی  و  دلیــری  ای خّطــۀ 
فوالدونــد  اســت.   )1317 )دورود،  فوالدونــد  عــزت اهلل  ســروده های  از 
دانش آموختۀ  رشــتۀ فلسفه و حکمت اسالمی از دانشگاه تهران )1350( 
کــه نزدیک نیم ســده پیشــینۀ  و دبیــر بازنشســتۀ آمــوزش و پــرورش اســت 
کتاب سرودۀ  سال 1346 است  سخن ســرایی دارد قدیمی ترین شعر این 
کرده و پیش تر دو دفتر شعر با نام های  که شــاعر در آن »داســتان« تخلص 
یــای ســبز بهــاران )تهران:  مــردم ای مــردم )دورود: فردوســی،  1357( و رؤ
پاژنگ، 1369( از او منتشــر شده است. او همچنین دستی در پژوهش و 
کنون دو کتاب از چهره های شعر معاصر  نقد ادبی دارد و در این زمینه تا 
ید، 1388(  )تهران: سخن،  1387( و مردی ست می سراید )تهران: مروار

را به چاپ رسانده است. 

گون ســروده شده اند و شاعر کتاب  گونا شــعرهای این دفتر در قالب های 
را بــر پایــۀ  قالب هــای شــعر فصل بندی کرده اســت. ما هم بــر همین پایه، 
بررســی ســاختاری ســروده ها )قالب ها، وزن و قافیه، شمار بیت ها( را به 
گیر دربارۀ زبان و  انجام می رســانیم و ســپس در بخشــی دیگر با نگاهی فرا

اندیشۀ شاعر سخن می گوییم.

الــف(نیمایــی: از چهــار شــعر این بخش،  ســه شــعر »ایــن رودخانــه«، »با 
یشــه های چرکینش« و »شــعبده« در زنجیرۀ هجایی »مستفعلن مفاعُل  ر

ای خّطۀ دلیری و دانایی
نقد و برریس کتاب

چکیــده: »ای خطه دلیــری و دانایی« دفتری دربردارنده 62 شــعر و 
برگزیده ای از سروده های عزت هللا فوالدوند است. شعرهای این دفتر 
در قالب های گوناگون سروده شــده اند و شاعر، کتاب را بر پایه قالب 
های شــعر از قبیل: نیمایی، غزل، قصیده، قطعــه، مثنوی، و ترانه ها، 
فصل بندی کرده اســت. نویسنده در نوشــتار حاضر بر پایه قالب های 
شعر کتاب، به بررســی ساختاری سروده ها )قالب ها، وزن و قافیه، و 
شــمار بیت ها( همت گماشته است. وی در ادامه، زبان و اندیشه شاعر 
را واکاوی می نماید.                                                                       

کلیدواژه: کتاب ای خطه دلیری و دانایی، عزت هللا فوالدوند، ســاختار 
سروده، زبان، اندیشه، دفتر شعر، معرفی کتاب.                                    
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)میانگیــن:  بیــت   228 در  قصیــده  ده  بخــش  ایــن  در  قصیــده:  پ(
هــر قصیــده 22/8 بیــت( و یــک مســمط مخّمــس هفــده بنــدی بــا نــام 
»اشــتران کوه و مادرم« و در وزن مســتفعلن مســتفعلن مستفعلن فع آمده 
اســت. گونه گونــی وزنــی قصاید از غزل ها هم بیشــتر اســت و شــاعر در 10 

قصیده از 8 وزن )هر 1/25 غزل یک وزن( سود برده است. 

که در هر یک دو قصیده سروده شده، هر دو  دو وزن پرکاربرد این بخش، 
که در بخش نیمایی و غزل )وزن دوم این  از یک زنجیرۀ هجایی هستند 
فهرســت همان وزن نخســت بخــش غزل اســت( هــم پرکاربردترین بوده 
اســت. در هر یک از شــش وزن دیگر این بخش )شــمارۀ 3 تا 8 فهرست( 

تنها یک قصیده سروده شده است.

1. مســتفعلن مفاعــل فع لن )مفعــول فاعالت فعولــن(: »زمهریر پیر« )ص 
74( و »مرگ پدر« )ص 86(

2. مســتفعلن مفاعل مســتفعلن مفا )فعل(: »ســبز در ســبز« )ص 88( و 
»شور شعر« )ص 90(

3. مستفعل مستفعل مستفعل مستف )فع لن(: »وطن من« )ص 67(

تن فاعالت )فاعلن(: »من و ابر« )ص 69( تن فاعال تن فاعال 4. فاعال

تن فع:  »آوارۀ یمگان« )ص 72( تن فعال تن فعال 5. فعال

تن فعلن: »برف« )ص 81( تن فعال 6. فعال

تن: »خاتون غزل« )ص 83( تن مستفعلن فاعال 7. مستفعلن فاعال

8. مســتفعلن مفاعل مفعولن )مفعول فاعالت مفاعیلن(: »خّطۀ دلیری 
و دانایی« )ص 92(

کمابیش فراموش شــده مانند وزن  کم کاربرد و  بهره گیری از برخی از اوزان 
نخست فهرست )هرچند شاعرانی چون بهار و اخوان ثالث که سخنوران 
ســتودۀ فوالدوند نیز هســتند بر آن وزن شــعر ســروده اند(، یادآور موســیقی 
بیرونی شــعر سخن سرایان شــیوۀ خراسانی است و در این سروده ها شاید 
یافت آهنگ ســخن بــرای برخی خوانندگان امروزی دشــوار باشــد. در  در
بیتــی حتــی شــاعر نیز وزن یادشــده را بــا وزن دیگری )مســتفعلن مفاعل 
مفعولــن یــا مفعــول فاعالُت مفاعیلــن( از همــان زنجیرۀ عروضــی در هم 

 آمیخته است:  

شــب کان  نمی شــکند  چــرا   دســتم 
را دهنــت  و  چانــه   بسته ســت 
)ص 87(  

در بیت باال »شب« زائد بر وزن است. 

پنج قصیده در این بخش مرّدف هستند. )میانگین: از هر 2 قصیده یکی 
مرّدف است( در این میان چهار ردیف اسم و حرف )»من«، »برف«، »را« 
و »ســبز ســبز ســبز«( و یک ردیف فعل )»گرفت«( اســت. برگزیدن ردیف 

غزل یک وزن( بهره برده است. پرکاربردترین وزن در بخش غزل ها، وزن 
کتاب اســت  نامــداری از همان زنجیرۀ پرکاربردترین وزن بخش نیمایی 
کــه در چهــار غــزل به کار رفته اســت. در هــر یــک از دو وزن پرکاربرد دیگر 
کــه در ادب پارســی  )شــمارۀ  2 و3 فهرســت( ســه غــزل و در وزن چهــارم 
بیشــتر برای مثنوی به کار رفته، دو غزل ســروده شــده اســت. از آن پس )از 
شــمارۀ 5 تــا 14 فهرســت( در هــر وزن تنها یک غزل ســروده شــده که این 
گون و پرهیز از یکنواختی  نکته گرایش شاعر به بهره گیری از وزن های گونا

کتاب را نشان می دهد.   موسیقی بیرونی در شعرهای 

1. مستفعلن مفاعل مستفعلن مفا )فعل(: »تنهاترین جزیره« )ص 35(، 
»مــرداب« )ص 58(، »نمانــده اســت« )ص 63( و »تنهایــی و تکــرار« 

)ص 64(.

یــای ســبز بهــاران« )ص  تــن: »رؤ تــن مســتفعلن فاعال 2. مســتفعلن فاعال
40(، »می نویسم« )ص 56( و »همزاد« )ص 59(

تن مفاعلــن فعالت )فعلن(: »بیرق عشــق« )ص 38(،  3. مفاعلــن فعال
»غمان من« )ص 47( و »خواب« )ص 51(

تن مفاعلن فعلن: »نومید« )ص 43( و »لولی لول« )ص 53(  4. فعال

5. فاعالت فاعالت فاعالت فع: »گم شدم« )ص 52(

تن فاعالت )فاعلن(: »غریب« )ص 61( تن فاعال تن فاعال 6. فاعال

ک خون آلود« )ص 49( تن: »خا تن فاعال تن فاعال تن فاعال 7. فاعال

تن فعلن: »کوچه« )ص 42( تن فعال 8. فعال

9. فاعلن مفاعلین فاعلن مفاعیلن: »سبز من بگو« )ص 33(

تن فعالت )فعلن(:  «ها! بهاران و سحر« )ص 45( تن فعال تن فعال 10. فعال

11. مستفعل مستفعل مستفعل مستف )فع لن(: »حافظ« )ص 39( 

ای  »آه  مفاعیلــن(:  فاعــالت  )مفعــول  مفعولــن  مفاعــل  مســتفعلن   .12
درخت بادیه« )ص 44(

تن: »کوچ« )ص 36( تن مفاعلن فعال 13. مفاعلن فعال

14. مفاعلین مفاعلین مفاعلین مفاعلین: »کدامین شهر؟« )ص 54(

از ده غــزل مــرّدِف )میانگیــن: از هــر 2/2 غــزل یکــی مــرّدف اســت( ایــن 
بخــش، هشــت غــزل دارای ردیــف فعلــی  )»منــم«، »دارم« )دو غــزل(، 
»دیدم«، »گم شــدم«، »می نویســم«، »مانده ام« و »نمانده است«(  هستند 

و دو غزل ردیف اسمی )»چرا« و »غریب«( دارند. 

گرایش دارد. بــرای نمونه همۀ  فوالدونــد بــه بهره گیــری از قافیۀ درونی هــم 
یــای ســبز بهــاران« )ص 40( دارای ســه قافیــۀ درونــی  بیت هــای غــزل »رؤ
و برخــی بیت هــای غــزل  «می نویســم« )ص 56( دارای دو قافیــۀ درونــی 
هســتند. در »همــزاد« )ص 59( بیت هایی با دو و ســه قافیۀ میانی دیده 

می شود. 

ای خطۀ دلیری و دانایی
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ندانســتی ایــن  ســفرکرده!  قهــر  بــه   اال 
نظــرم از  رفتــی  گرچــه  ی  نــرو دلــم  از  کــه 

کــه یــک نفــس باقی ســت  کنــون مــرا ننــوازی 
کــه درگذرم کــه بگریــی دمــی   چــه ســود از آن  
)ص 48(  

گرایش بــه کهن گرایی )آرکائیســم( را برای نمونــه در واژگانی  در ایــن دفتــر 
چــون: »طلــول« )ص 68(، »جان اوبــار« )ص 69(، »زی« )ص 69، 74، 
76، 105(، »پرویزن« )ص 70(، »فری« )ص 73(، »ارغند« و »آوند« )ص 
74(، »ســورت« )ص 75(، »مشــکو« )ص 75، 84(، »بینبــارد« و »یاره« 
)ص 81(، »نطــع« )ص 82(، »قلــزم« و »نجــم پــرن« )ص 90(، »ســبق« 
)ص 91(، »بشخایی« )ص 92(، »هیجا«، »غلتبان« و »گربز« )ص 93(، 
کنار این  »رســیل« و »دیوالخ« )ص 97( و ... می توان یافت. نغز آنکه در 
کاربرد نداشته یا نام برخی  واژگان، واژگانی تازه  که پیش تر در شعر پارسی 

پدیده های امروزی هم دیده می شود:

پریده رنــگ فــرش  و  کهنــه  مبــل  عمــر   یــک 
ویــن ســاعِت قدیمی و آهنــِگ دنگ دنگ...

نمی رســد گوش به زنگــم،  خانــه،   محبــوس 
زنــگ صــدای  دســتی  مهربانــی  ز   دیگــر 
  )ص 64(

گــر تشــبیه های مکــّرری چون:   که ا همچنیــن اســت دربــارۀ صــور خیــال 
کمنــد« )ص 33(، »چــراغ امیــد« )ص 37(، »بیابــان عشــق«  «گیســوی 
در   )71 )ص  محنــت«  »چــاه  و   )67 )ص  عشــق«  »آتــش   ،)47 )ص 
ســروده های فوالدونــد راه یافتــه اســت، نمونه هایــی تازه تــر از شــگردهای 
گــون دانش بیان را نیز در آنهــا می یابیم: »چتر نور« )ص 34(، »درنگ  گونا
نیلــی«، »بهت بیشــه« و »وهــم کوه« )ص 37(، »کولیــان باد« )ص 44( و 

»جاری ظلمت« )ص 51(.

گونه هــای ایهــام در شــعر فوالدونــد نمــود چندانــی ندارنــد، امــا آرایه های 
لفظــی بــه گونه ای ســاده و طبیعی - اما همچنان نه چندان پرشــمار- به 
کاربرد  ســروده های او زیبایی موســیقایی بخشــیده اند. نمونه ای چند از 
آرایه های لفظی در ســروده های او را تنها با یادکرد واژگان ســازندۀ سجع و 

جناس در زیر آورده ایم: 
»آواز و پرواز همســاز« )ص 41(، »پنجره/ حنجره« )ص 42(، »شکسته/ 
بسته« )ص 44(، »زمانه خانه« )ص 47(، »ماه/ راه« )ص 48(، »نرده/ 
پــرده« )ص 51(، »داغ/ بــاغ« و »مبهوت و ســوت« و »زمین و زمان« )ص 
35(، »لولــِی لــول« )ص 53(، »افســوِن افیــون« )ص 57(، »شــوِر ســور« 
کور« )ص 63(،  )ص 60(، »تقدیــِر پیــر« )ص 62(، »خــِط خطور« و »کــر و 
»زمهریــر/ پیــر« )ص 74(، »َردا، بخــردا« )ص 97(، »گــردوِن دون« )ص 

98( و »ظلمت/ ظلم« )ص 113(. 

»ســبز ســبز سبز« جز اینکه ســرودن قصیده که شــعری بلند است و پرهیز 
از تکرار و پیش بینی پذیرشــدن بیت ها را ســخت دشوار می سازد، از دید 
موسیقایی و آوای برآمده از همنشینی  واج ها هم خوشایند نمی نماید.   

ت(قطعه:ســه قطعۀ  این بخش در 43 بیت )میانگین: هر قطعه 14/3 
بیت( ســروده شــده اند. شــاعر هر یک از ســه قطعۀ این بخش را در وزنی 

دیگرگونه سروده است: 
1. فعولن فعولن فعولن فعول )فعل(: »امید خراسان« )ص 97(

2. مستفعلن مفاعل مفعولن )مفعول فاعالت مفاعیلن(: »پیر« )ص 99(
تن مفاعلن فعلن: »مهنامۀ حافظ« )ص 100( 3. فعال

تنها یک قطعه دارای ردیف )ردیف اسمِی »حافظ«( است. 

ث(مثنوی: دو مثنوی این بخش در 57 بیت )میانگین: هر مثنوی 28/5 
بیت. البته هفت بیت از مولوی،  فروغ و شــاملو تضمین شــده  و شاید بهتر 
تن  باشــد کــه میانگین ابیات هر مثنوی را 25 بدانیــم( و هر دو بر وزن فاعال
تن فاعالت )فاعلن( سروده شده اند. نوزده بیت مرّدف در مثنوی ها  فاعال
که در این میان هفده بیت دارای ردیف فعلی )»داشتم«، »شده«،  هست 
»داشــت«، »بود«، »شــد« )سه بیت(، »زد« )ســه بیت(، »می رسد«، »مانده 
اســت«، »گرفــت«، »ازوســت«، »گذشــت«، »دیــد« و »اســت«( و دو  بیــت 

دارای ردیف اسمی )»شب« و »شکوه ها«( هستند.

بهره  بــردن از قافیه هــای هنــری )لــزوم ماالیلزم، جناس هایــی فراتر از آنچه 
نیــاز قانــون قافیه اســت( در مثنوی بیش از دیگر قالب ها شــدنی اســت. 
کنارگذاشــتن 7  فوالدونــد در یــک دهــم ابیــات )5 بیــت از 50 بیــت،  بــا 
بیــت  تضمین شــده( از قافیــۀ هنــری بهــره بــرده اســت:  «زنجــره/ پنجره« 
یــک« و »فریــاد/ فرهــاد« )ص 104(، »بیداری/  یــک/ بار )ص 103(، »تار
بیــزاری« و »دیــوار/ آوار« )ص 106(. در یک بیت هم »ســفر« و »منتِظر« )و 

نه »منتَظر«( هم قافیه شده اند و بیت دچار عیب اقوا است: 

ســفر نمی بــودی  هرگــز   کاشــکی 
منتظــر  چشــمی  و  بــود  گوشــی  نــه  تــا    
)ص 104(  

تن مفاعلن  ج(ترانههــا: دربردارنــدۀ 15 دوبیتی و ســه ســروده بــر وزن فعال
که هر یک دو بیت دارند و دو رباعی.  فعلن 

زبانواندیشه
که نشان از آشنایی درخور او با  شاعر از زبانی ادبی و فاخر بهره مند است 
کار باشد،  گاه بی  آنکه صور خیالی در  گنجینۀ  ادب کهن دارد. از این رو 
ی پهلو به ســخن  ســخنش وجه ادبی دارد. در چنین نمونه هایی شــعر و
گر بهره ای از نوآوری نداشته باشد، باز  که حتی ا استوار پیشینیان می زند 

هم زیبا و خواندنی است:

ای خطۀ دلیری و دانایی
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کشته ها فراز پشته ها  تّل 

مذبح و زباله و مگس 

شّط خون روان به دشت

کام دیده هر طرف

کرکس پلشت گرگ پیر و 

گر  روبه و شغاِل 

گرد طعمه صف به صف، به شور و شر 
)ص 24(   

کتاب  نمادها و تصویرهای این شــعر نیز همانندی هایی با شعر نخست 
دارنــد. بــرای نمونه در آنجا از »کفتار پیر« )ص 20( ســخن رفته بود. شــعر 
چهارم کتاب »شعبده« نام دارد و نگاه انتقادی شاعر را دربارۀ آنچه به باور 
او فریب کاری بوده است نشان می دهد. در این نگاه )جز بخش سیاسی 
گونۀ آنچه در  گزیستانسیالیســتی از  آن( بــا آمیزه ای از باورهای خیامی و ا
باور سارتر دیده می شود رو به  رو هستیم؛ به ویژه با برجسته ترشدن دو واژۀ 
که یادآور existence است در این بخش از شعر:   »عقل« و »بودن« انسان 

از سر پریده تجربت عقل چاره گر

ی رخت وز یاد برده حسرت نان،  آرزو

اما

کجا کر ز خصب نعمت آن باغ نا شا

که وعده می کند

یش پیر معرکه گردان درو

زآن وعده های باطل موهوم

از جنس »هیچ و پوچ«

خندان ز جهل خویش

ناسوت را به مذبح الهوت

»بودن« را به مسلخ »نابودن«

هابیل را به مقتل قابیل می برند
  )ص 29( 

کــه  در غزل هــای شــاعر هــم بــر خــالف بیشــینۀ  غزل هــای زبــان پارســی 
عاشــقانه اند، بیشــتر همیــن اندیشــۀ  انتقــادی را می یابیــم. از ایــن دیــد 
که از شــاعران ســتودۀ فوالدوند نیز هست  فوالدوند را با ســیمین بهبهانی 
و شــعری از این دفتر برای او ســروده شده، می توان سنجید. او می پندارد 
از راه بــه  دررفتــن با »فریب صبح دروغین« )ص 38( مایۀ فراموش شــدن 
خورشــید »عقل« و ســپس واپس ماندگی از قافلۀ تمدن بشــری می شــود. 
که شاعر هم به تعریض  که »دشــمن« )به تعبیر برخی  »عقل« و عقالنیتی 

فوالدوند بیشــتر در پی بازگفتن اندیشــۀ خویش در ســاختار موســیقایی و 
گــر از آرایه ای هم بهــره می جویــد، آن را در  همــراه بــا زبانــی ادبی اســت و ا
راســتای پیــام ســخن خویش بــه کار می گیرد. اندیشــۀ بنیادیــن او در این 
یخ  کــه از نــام آن برمی آیــد »میهــن« اســت. او ایــران و تار دفتــر همان گونــه 
درخشــان و چهره های برجســتۀ آن را می ستاید. از همین  روست که آرایۀ 
تلمیح، به ویژه یادکرد چهره های ایران باســتان و داســتان های شاهنامه 
در شــعر فوالدونــد نقشــی چشــمگیر دارد. ایــن نام هــای شــاهنامه ای در 
شــعرهای او به کار رفته اند:  »بهمن« )ص 70(، »بیژن« )ص 71(، »رستم« 
)ص 49، 67، (، »رودابــه« )ص 49(، »زال« )ص 49، 67، 70، 81، (، 
»سهراب« )ص 49(، »سیاوش« )ص 42، 55، 93(، »شغاد« )ص 67، 
93(، »فرامــرز« )ص 70(، »کیخســرو« )ص 81(، »گرســیوز« )ص 55( و 

»منیژه« )ص 71(.

کــوه ایران، »دماونــد« چونان یــادگاری ماندگار و  همچنیــن نــام بلندترین 
نمادی از شــکوه ایران باستان در شــعرهای فوالدوند بارها )ص 17، 42، 

46، 55، 67، 69، 74، 75، 77 و 81( به  کار رفته است. 

)ص 92(،  »آدم«  دفتــر:  ایــن  در  به کاررفتــه  نام هــای  دیگــر  از  شــماری  و 
»اســکندر« )ص 93(، »تائیــس« )ص 93(،»تیمــور« )ص 39(، »چنگیــز« 
)ص 69، 92(، »حــّوا« )ص 92(، »زرتشــت« )ص 12، 15، 39، 68، 93، 
97(، »ســتار خــان« )ص 18(، »ســلیمان« )ص 73(، »فرهــاد« )ص 59، 
69، 104، 111(، »مریم« )ص 51(، »مزدک« )ص 12، 14(، »منصور/ حالج« 

)ص 15، 39(، »یعقوب« پیامبر )ص 90( و »یعقوب« لیث )ص 92(.

بنیاد برخی سروده ها هم یادکرد چهره های تاریخی است. مثنوی »عاشقان 
را« )ص 106( دربارۀ شــهاب الدین سهروردی )که شاعر در شعرهای دیگر: 
ص 15 و 39 هــم از او یــاد کــرده( و کشته شــدن او بــه فرمــان صالح الدیــن 
ایوبــی اســت و شــعر »این رودخانــه« برای تاریخ ایران ســروده که سرشــار از 
تلمیحــات و اشــارات تاریخــی اســت. فوالدونــد در ایــن شــعر بــا نگاهــی 
که در پژوهش های  گرایش خود به تاریخ  را  انتقادی به دیروز و امروز ایران، 
خود هم به آن پرداخته نشــان داده اســت. گفتنی است که تا کنون کتاب 
پژوهشــی و تاریخــی »دیلمیــان و امیــران فوالدوند« )تهران: بنیــاد موقوفات 
دکتر محمود افشــار یزدی، 1388( از عزت اهلل فوالدوند به چاپ رســیده و 
دو کتاب »ســتارخان و جنبش مردم غیور تبریز« و»نوشتاری چند پیرامون 

تاریخ و فرهنگ زبان پارسی« از او آمادۀ چاپ است. 

یشــه های چرکینــش« در دنبالۀ شــعر بلند پیشــین، نگاه  کوتــاه »با ر شــعر 
تلخ و پرحسرت شاعر به ازدست رفتن شکوه و ارزش های روزگار پیشین 
گزیر« نیز همان نگاه را با تعبیرهای انتقادی و تند  است. در شعر »کوچ نا

گرفت:  می توان پی 

باز روستای سوگوار ماند و دار و شحنه و عسس!

ای خطۀ دلیری و دانایی
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شمرده است:  

 حافظ این جا،  عشق این جا، کوهکن این جاست این جا
نشــانم پرســی  دیگــری  جــای  ز  گــر  بــادم   شــرم 
)ص50(  

یادکرد از تنگناهای اقتصادی و »غم نان« نیز از موضوع های برجســته در 
گون:  گونا شعرهای فوالدوند است. چند نمونه از شعرهای 

روزها پی دو قرصه نان

کوچه ها که پرسه می زنم در ازدحام  بس 

خسته می شوم، شکسته می شوم )ص 26(. 

ی رخت )ص 29(.  وز یاد برده حسرت نان،  آرزو

بیداد نان رسالتم از یاد برده است

لعنت بدین زمانه و آیین نان و ننگ )ص 64(. 

گاه سرما نیست دردی صعب تر بی کسان را 

از بالی بی نوایی وز غم بی مسکنی )ص 70(. 

آنک زنی ستاده به درگاه/ نان خواه بهر کودک دلبند )ص 75(. 

گشنه؟ )ص 113(.   این همه نان و این همه 

کتــاب که گســترۀ پیوندهای عاطفی شــاعر را  یکــی دیگــر از ویژگی هــای 
گون است.  گونا می نمایاند، پیشکش شدن بیشینۀ  شعرها به چهره های 
حســن امیــن، بهمــن رازانــی، مفتــون امینــی، پرویــز بابایــی، محمدعلی 
افشــین وفایی،  محمــد  دارابــی،  روح اهلل  محمــودی،  ســهیل  بهمنــی، 
هوشــنگ ابتهاج، ایرج افشــار، ولی اهلل درودیان، حســین شــیدا،  مرتضی 
گرمارودی،  علی اصغر عطاءاللهی، ســیمین  کاخی،  ســید علی موســوی 
یــار  کدکنــی،  مهــدی اخوان ثالــث و ماز بهبهانــی، محمدرضــا شــفیعی 
فوالدوند فرزند شــاعر کســانی هســتند که او شعری از شــعرهای خود را به 
آنــان تقدیــم کرده اســت. البتــه تنها برخی از این ســروده ها دربــارۀ همان 
که به افشار  کســانی اســت که شعر به آنان تقدیم شــده برای نمونه شعری 
که پیشکِش افشین وفایی  تقدیم شــده در ستایش میهن است و شــعری 
که به نام  شــده ســروده ای اســت دربارۀ حافظ، اما برای نمونه دو شــعری 
اخوان ثالــث و ســیمین بهبهانــی ثبت شــده در ســتایش آنان اســت.  در 
چنیــن شــعرهایی ســتایش بیشــتر دارای زمینــۀ اجتماعی و در راســتای 
کــه در  آرمان هــا و باورهــای شــاعر اســت. از جملــه ایــن بیــت از شــعری 

ستایش سیمین بهبهانی سروده شده:  

را مــا  یــِخ  تار تــاراِج  نویســد  دســتی  کــه   فــردا 
 تو با غزل های خونین،  خود فصلی از این کتابی
)ص 85(  

کوتاهی در حروف چینی و نمونه خوانی  نکتۀ  پایانی این یادداشت دربارۀ 
گفــت لغزش هــای بســیاری در آن دیده  یــغ بایــد  کــه بــا در کتــاب اســت 

از همــان تعبیــر بهــره بــرده( بــا بهره منــدی از آن بــه »خورشــید« )کنایــه از 
گاهی( رســیده اســت. بــه نقش واژۀ  بلنــدی و بزرگــی و نیز رمز روشــنی و آ
»هیــچ« و »پوچ« در دو شــعر )شــعر نیمایی پیشــین و دو بیــت زیر( هم با 

درنگ بیشتر باید نگریست: 

 مــا نخواندیــم مگــر »هیــچ« بــر این لــوح فریب
مســأله ها پــی  پــوچ  عبثــی  از  شــما  ای   

گذشــت خورشــید  ز  عقــل  بارقــۀ  از   دشــمن 
راحله هــا و  بادیــه  و  شــب  گرفتــار   مــا 
)ص 45(   

ک خون آلود« )ص 49(، »وطن من« )ص 67( و »خّطۀ   جز شــعرهای »خا
کــه آشــکارا دربــارۀ میهــن ســروده شــده اند،  دلیــری و دانایــی« )ص 92( 
شــاعر شــعرهای »سبز من بگو« )ص 33(، »رؤیای سبز بهاران« )ص 40(، 
»کوچــه« )ص 42(، و »نمانــده اســت« )ص 63( را بــا زبانــی نمادیــن در 
همین  باره سروده  است. شاعر به زادگاه خود لرستان هم نگاهی ویژه دارد 
و جز شــعر »اشــتران کوه و مادرم« )ص 76( که آشــکارا دربارۀ این سرزمین 
گاه در سروده های دیگر هم اشاره هایی به آن دیده می شود: سروده شده، 

َهــر«
َ
»گ لغزنــدۀ  نــوازش  ای   دیری ســت 

منــم جــدا  دســتی  تــو  گیســوان  مــوج   کــز 
)ص 35(  

پرداختــن بــه »میهــن«، انتقادهــای اجتماعــی - سیاســی را نیــز در پــی 
کــه بــه نمونه هــای آن پیش تــر پرداختیــم، اما یکــی دیگر  خواهــد داشــت 
کــه  از مســئله های پیرامونــی میهــن و میهن دوســتی »مهاجــرت« اســت 

فوالدوند به آن نیز نگاهی داشته است: 
جنگیان ایل...

کجا رو به هیچ سوی هر 

گزیر زین دیار آشنا به نا

کوچ می کنند

لیک دل نمی کنند 

)ص 25-24(.   

شــاعر غــزل »کــوچ« )ص 36( را از زبــان مهاجــران ســروده و رنــج دوری از 
میهن را در آن بازتاب داده است: 

پریــدم خویــش  آشــیان  از  چــو   شکســته بال 
تپیــدم اللــه  خــون  بــه  فتــادم،   شــعله  درون 

بــود خــون حادثــه جــاری  ز چشــم پنجره هــا 
که از فراز تو ای شهر شب گرفته پریدم )ص 36(

ک خون آلــود« )ص 49( بریدن از میهن را مایۀ شرمســاری  و در غــزل »خــا

ای خطۀ دلیری و دانایی



89 149و150

نقد و برریسکتاب

یــم، امــا در میانــۀ   یادکــرد نمونه هــای رعایت نشــدن نیم فاصلــه درمی گذر
کاســتی بزرگ تری  که لغــزش و  برخــی واژگان فاصلــۀ  زائــد دیده می شــود 
اســت: »و حــی« )ص 25( به جای وحــی، »ز نگاری« )ص 34( به جای 
زنــگاری، »رو بــه« )ص 51( بــه جای روبــه، »هــرز آب« )ص 58(، »بار و« 
)ص 98(، »پرویــز نــی« )ص 70(، »چــو نــان« )ص 76( بــه جــای چونان 

»حسر تا« )ص 78(.  

فوالدونــد  عــزت اهلل  از  غزلــی  بــا  را  بررســی  ایــن  نتیجه گیــری  از  پیــش 
کرج( به پایان می بریم: )سروده شده به سال 1365 در 

پیــرم دلشکســته ام،   خســته ام، 
دلگیــرم همیشــه  غروبــم،  مــن 

را مــا  دل  بــه  می کنــی  خــون  کــه   بــس 
ســیرم دگــر  زندگــی  ای  تــو  از 

اشــکم!؟ همــه  چــرا  ابــرم،  نــه   گــر 
زنجیــرم!؟ بــه  چــرا  شــیرم،  نــه  گــر 

ســوده زنگارخــوردۀ   همچــو 
شمشــیرم نــه  آهنــم،  پــاره ای 

بــود مــن  از  گذشــت  مــن  بــر   هرچــه 
تقدیــرم؟ ز  قصه هــا  کنــی  چــه 

مغــرور اوج هــا  بــه  بــودم   قلــه 
تســخیرم روزگار  ایــن  کــرد 

بــرد دشــمن  و  پــا  ز   اوفتــادم 
تیــرم ترکشــم،  و  اســب  جوشــنم، 

پوچــی  عبــارِت  مــن؟   چیســتم 
تعبیــرم؟ چــه  کنــی  معّبــر!  ای 

ســف--رکرده ای  تــو  هــوای   بــه 
ازمیــرم بــه  گــه  و  کشــمیر  بــه  گــه 

یاســت در و  ماهــی  چــو  مــا   قصــۀ 
نمی میــرم!؟ چــرا  تــو  از  دورم 

نتیجهگیری:
ای خّطــۀ دلیــری و دانایــی دفتــر شــعری دربردارندۀ 62 ســروده اســت. 4 
شعر نیمایی و 58 شعر )639 بیت( در قالب های سنتی: 22 غزل )229 
بیــت(، 10 قصیــده )228 بیــت(، 3 قطعه )43 بیت(، یک مســمط )42 
کنده )6  بیت(، 2 مثنوی )57 بیت(، 15 دوبیتی )30 بیت(، 3 شــعر پرا
کــه در چنــد موضــوع اصلی میهن دوســتی،  بیــت( و 2 رباعــی )4 بیــت( 
انتقاد اجتماعی - سیاســی و شکوه )بث الشکوی( و ستایش بزرگان هنر 
گرایش به کهن گرایی ســروده شــده اند.  و فرهنــگ بــا زبانی فاخــر و دارای 

گاه این لغزش ها وزن شعر را هم آشفته ساخته اند: می شود و 

دارد تــو  فرامــوِش  افســونی  بــه   شــاید 
یــاران یــاد  از  برفــت  کــش  هرزگــی   آن 
)ص 77(  

که »ها« با لغزش چاپی  گمان می توان زد  کم دارد و  مصرع دوم یک هجا 
از »هرزگی ها« افتاده باشد.

کــم دارد و بــه گمان بســیار پس  مصــرع نخســت بیــت زیــر هم یــک هجا 
از »کویــر« واژه ای )بــرای نمونــه: »لــوت«( در حروف چینــی افتــاده اســت 
یم شــاعر دچار لغزش شــده، نیرومندتر  و )چنیــن گمانــی از اینکــه بپندار

است(:

کویــــــــــــــر سینـــــــــــۀ  بــه  رّدپــــــــــا   مثــل 
شــدم گــم  غبـــــــــــــــــار  تــودۀ   هجــوم   در 
)ص 52(   

در بخــش پانوشــت ها )ص 118( از پانوشــت شــمارۀ 36 تــا 38 حــذف 
شده اند و از آن پس هم شماره ها سامان خود را از دست داده اند. همچنین 
گفتنی است با اینکه قرار نویسنده بر این بوده که پانوشت ها همه در پایان 

کتاب بیایند، در صفحۀ 64 پانوشت در پای صفحه آمده است. 

کتاب  ی آنچه در  کتاب )روبــه رو چنــد نمونــۀ دیگر از لغزش های چاپــی 
چاپ شده،  شکل درست واژگان را می نویسیم(: 

»ابنــاِن« )ص 13(: انبــان/ »دردهاتــن« )ص 13(: دردهاتــان/ »بی رقــم« 
)ص 14(: بی رمــق/ »روخانــه« )ص 15(:  رودخانه/ »نیفزاید« )ص 34(: 
نیفــرازد/ »می گویــم« )ص 34(: می گریــم/ »رفتــه ي« )ص 38(: رفتــه/ 
»روداته« )ص 49(: رودابه/ »نهند« )ص 50(: نهد/ »گم شــد« )ص 52(:  
گــم شــدم/ »همــزاه« )ص 59(: همــزاد/ »پی اســت« )ص 61(: پی ات/ 
کفتار/ »ازدیبهشــتی ها« )ص 69(: اردیبهشــتی )ها  »گفتــار« )ص 67(: 
ی« )ص 78(:  زائــد اســت(/ »مجموعرتــم« )ص 72(:  مجموع تــرم/ »رو
کــی/ »مشــنور«  رود/ »عــس« )ص 82(:  عســس/ »کــه« )ص 76، 84(: 
)ص 84(: منشــور/ »نشیســن« )ص 88(: نشــین/ »گلشــن« )ص 88(: 
گشن/ »به پیمایی« )ص 93(: بپیمایی/ »معارفی« )ص 116(: معارف. 

در این واژگان تشــدید  یا تنوین بی جا آمده:1 »غروّب« )ص 61(، »انبوًه« و 
»کّر« )ص 57(، »خّط« )ص 112(. 

کار فاصله گــذاری هســتند. از  برخــی از لغزش هــا زادۀ ســاده انگاری در 

زن شــعر خود ناچار شــده »خوشا« را با تشدید  1. از این گذشــته در دو نمونه شــاعر برای راســت آمدن و
که نشانۀ تشدید در متن نیامده،  ید«  ک تو برو که به آزادی خا رد. یک بار در این مصرع:  «خوشا  بیاو
ردِن تشــدید در این مصرع: »خوّشــا پلنگ بیشــه زاران تو ای کوه«  ولی خوانده می شــود و یک بار با آو

که این نمونه را نباید لغزش چاپی پنداشت.    )ص 79( 

ای خطۀ دلیری و دانایی
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گرچــه چنــدان نوآورانــه نیســتند، امــا در همــان  ســروده های ایــن دفتــر 
شــیوه های شناخته شدۀ شعر پارسی نمونه هایی خواندنی، استوار و زیبا 
به شــمار می روند. در صور خیال شــعر فوالدوند با آمیزه ای از تصویرهای 
مکّرر پیشینیان و برخی تصویرهای تازه روبه روییم. از دید بدیع معنوی، 
کم کاربردبودن شگردهای روش ایهام و از دید بدیع لفظی، کاربرد طبیعی 
و بی تکلف آرایه های روش تســجیع و تجنیس را از ویژگی های موســیقی 

درونی شعرهای فوالدوند می توان دانست.    

در ایــن دفتر میانگین ابیات هر شــعر در غــزل 10/40، در قصیده 22/8، 
در قطعــه 14/3 و در مثنــوی 25 بیــت اســت. از هــر 2/2 غــزل، از هــر 2 
قصیــده و از هــر 3 قطعه یکی مرّدف اســت. در شــعرهای نیمایی کاربرد 
قافیــه کم رنگ اســت و در یــک دهم ابیات مثنوی هــا از قافیۀ  هنری بهره 
که توجه شاعر به خوش آهنگی قوافی مثنوی را نشان می دهد. برده شده 

گرایشی به ساختن وزن تازه ندارد، با بهره گیری از وزن های  هرچند شاعر 
کم کاربرد )وزن های شمارۀ 2، 5، 9 و 12 در فهرست اوزان  گاه  گون و  گونا
بخــش غــزل، وزن هــای شــمارۀ 1، 7 و 8 بخــش قصیــده و وزن شــمارۀ  2 
گونه گونــی وزنــی چشــمگیری  بخــش قطعــه( ســروده های ایــن دفتــر را از 
گر بخــش ترانه را  برخــوردار ســاخته اســت. پرکاربردترین وزن ایــن دفتر )ا
یــم(2 مســتفعلن مفاعــل مســتفعلن مفا )فعل( با شــش شــعر  کنــار بگذار
)ص 35، 58، 63، 64، 88، 90( و همیــن زنجیــرۀ هجایــی بــا ســیزده 
 ،90  ،88  ،86  ،74  ،64  ،63  ،58  ،44  ،35  ،28  ،21  ،11 )ص  شــعر 
کتــاب اســت. پس از وزن یادشــده،  99( پرکاربردتریــن زنجیــرۀ هجایــی 
تن با چهار شــعر )ص 40، 56، 59،  تن مســتفعلن فاعال مســتفعلن فاعال

کتاب است.  83( پرکاربردترین وزن 

بیتی )مفاعلین  زن دو یــم، و ر گر ســروده های این بخش را به شــمار آو زن دارد و ا بیتــی تنهــا یک و 2. دو
زن کتاب به شــمار می رود و پــس از آن هم با  بردتریــن و مفاعیلــن مفاعیــل( بــا پانــزده بار تکــرار پرکار
زن فعالتن مفاعلن فعلن با شش بار  ردن سه شعر دیگر در بخش ترانه که دو بیت دارند، و درشمارآو
زن  زن مســتفعلن مفاعل مســتفعلن مفا )فعل( دومین و تکــرار )ص 43، 53، 100، 113( در کنــار و

کتاب خواهد بود.  برد  پرکار
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