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  هاي مکاشفه احمد عزيزي نقد کفش

وضع مغشوش , دگرگوني کشور. عزيزي در دنياي انقالب اسالمي بال و پر گرفت
سر و صداي عزيزان و اندوه يتيمان , اسارت و شهادت, جنگ تحميلي, سياسي آن دوره
وحشت , ويراني, نابودي, بمباران, غارت, قتل. رحمي و ظلم را چشيد را ديد و درد بي

همه جا تيره و  يدر نگاه ولذا . هاي شهر و روستا را مشاهده کرد مگي بچهو سراسي
توانست از آن  آساني نمي وي آنقدر تحت تاثير شرايط آن دوره بود که به. سياه بود
اي در شب ديجور بود که روح وي جز سياهي و  همچون ره گم کردهوي . بيرون بيايد

  :ديد تاريکي چيزي را نمي
  ١رسـد  جسم تبـدار گناهـت مـي     رســد ت مــيناگهـان روح ســياه 

فرهنگ , هاي عرفاني انديشه, ستايش قهرمانان ديني :سخن عزيزي اين گونه است
  .تغييرات انديشه و افکار اجتماعي, فرهنگ انقالب اسالمي, مذهبي

, است» شيهه«همچون , سرايد و سخني که مي, »آه«, تراود صدايي که از ذهنش مي
  :روح و لبخندش خنجر بران استجانش مج, وجودش ناله

  ٢آه آوا جــان مجــروح مــن اســت  لفظ سرکش شيهه روح من است
ــته ــدها  خسـ ــر لبخنـ   ٣گوينـدها  هايي که مـي  از مالمت  ام از خنجـ

  :شب برايش انتهاي آرزوست, زماني که سخن از فلق و فجر است
  دوره گرد شـهر آه مـن تـويي     اي شب آواز نگـاه مـن تـويي   

                                                   
  .۲۸ص , هاي مکاشفه شفک  .١
  .۲ص, همان  .٢
  .۷ص , همان  .٣



  ٣٩٠  قند پارسي

  :چنانکه گويد, ش را فرا گرفته استشب تمام وجود
  در نخستين اشک من چشم تو بود  هق هق من تنـدر خشـم تـو بـود    

که حجاب ظلمت برايش چراغ صحن تابستان , حدي رسيده دوستي وي به شب
ولي اگر همان شب آيينه باشد احساس  ،سازد ها را تاريک مي سياهي شب آيينه. است

  :دهد عميق تالش شب مهتابي را نشان مي
  اي چراغ صحن تابستان من  اي شب اي آيينه ايوان مـن 

  .١برد آغوش شب پناه مي  و سپس به
کند که  او تمنّا مي. شود هيچ موقع ناراحتي و شکايت از اين شاعر بيباک ديده نمي
  :گردد تر اش باريک چادر سياه شب آنقدر تيره و تار باشد که وسعت وهم و لحظه

ــن  ــک ک ــرا تاري ــم م   ام را بيش از اين باريک کن لحظه  وســعت وه
ــاز کــن از دانــة روحــم ســبوس  ــوس    ب ــاهم آبن ــن در نگ ــر ک   منتش

  :سرايد شاعر از روشنايي فقط ظلم و استبداد را ديد پس مي
  هر شهابي بر شبم تيغي کشيد

هرچه از او مانده غبار  ،نگذاشته است يباقحرمان در نهاد وي رمقي از زندگي 
  :هاي غربت پراکنده کوچه تربت است و آن هم در
ــار ره ــن غبــ ــربتم مــ ــين تــ   ٢هـــاي غـــربتم در ره گـــرد کوچـــه  نشــ

از آسمان بلند تا تحت ثري همه غمناک و ويران . غم در وجودش پنهان است
با بال آه در فضاي گسترده،  ،او با تاريکي غم چنان آشنا شده که وقت پرواز. باشد مي

  :رود اوج مي  کند و از محبس دل به پرواز مي
  در دلم راه خروجـي بـاز کـن     بال آهم در عروجي بـاز کـن  

ياد روزهاي طفلي  او چون به. عزيزي مرگ را از کودکي مشاهده کرده است
  :کند انگيزي او دوباره محيط را افسرده مي ولي بدبيني و الم, ستااگرچه سرحال  ،افتد مي

  اهاي خيس بـاران خـورده ر   مرغ  هـاي مـرده را   شمارم جوجـه  مي

                                                   
  .شود ديده نمي ،۴ص  ،خال… نردباني شو  .١
  .است يد اشتباه چاپيح تر است شايگرد ره در صح  .٢



  هاي مکاشفه احمد عزيزي نقد کفش  ٣٩١

داند که انسان موجودي نيست  او مي. افکند عزيزي طرح اميد را زيرخاک اندوه مي
کند که  يکباره جرأتمندانه از شب آرزو مي به پس که زير بار سنگين غم فنا شود،

را فراگرفته و پاياني  يتا بن روح آدم سر اي اندوهي را آتش زند که همچون بيشه
  :رويد هاي روزگار مي غماز  نو ندارد؛ بلکه هر روز گياهي

ــن    جان کوه مـن  اي شب آتش زن به ــدوه م ــه ان ــو در بيش ــعله ش   ش
گنجاند  گاهي احساسات حافظ و مالي روم را در رگ و ريشة شعر خود مي يو

  :گويد حافظ مي. چنانکه از بيت مزبور آشکار است. که قابل مالحظه است
  ست که در آسمان گرفت اي خورشيد شعله  زين آتش نهفته کـه در سـينة مـن اسـت    

  :انگيز است شعرهايي که جنبة اخالقي، اجتماعي و اسالمي دارد نشاط
  نـد نز پـر مـي  , با قناري در قفـس   زننــد از شــقايق داغ بــر ســر مــي
  خورنـد  شام را سيمرغ بريـان مـي    خورنـد  ظهرها ته چين عرفان مي

ــي ــاه م ــاز  گ ــين نم ــد در ح   رقصــند در اوج نيــاز  گــاه مــي   گرين
∗  

  بندند روي سـد جـوع   سنگ مي  سازند در خاک خضـوع  خانه مي
ــور آب  ــد از حض ــرم دارن ــا ش   هــا شــويند در مــرداب تــن نمــي  ه

اين است که بسياري از شعرهاي , شود آنچه از قراين اشعار گوناگون استنباط مي
غزلي او در حالت مخصوصي سروده شده است که تمام مفاهيم محدود زماني و مکاني 

او راز حيات . صورت شعرهاي عميق و فلسفي در آورده است نورديده و آن را به را در
کند  طوري بيان مي ات راياب اي نرم و ماليم ها گنجانيده و با لهجه انساني را در تک بيت

زند و اينچنين  صداقت موج مي, نازد زندگي مي, رقصد مرگ مي, رسد نظر مي که به
  :دده مخاطب را تحت تأثير قرار مي

  ١شـان  ريخت از تابوت زندگي مي  شـان  رقصيد بـا ناسـوت   مرگ مي
بر بناي انتخاب کلمات خوش  يو .نحو ديگر است  شعرهاي ديني احمد عزيزي به
ها با او همگام نيست و عقب  متاسفانه انديشه .سرايد آهنگ در قالب مثنوي قصيده مي

                                                   
  .۴۹ص  ,هاي مکاشفه شفک  .١



  ٣٩٢  قند پارسي

  :تواند جلو برود د از چند بيت نميماند و بع مي
  ١اي که قانون اشارات منـي   معمار غبـارات منـي   اي که

  ٭
ــترهاي روح  ــوش بس ــرا آغ   ٢وي صراحي گردن رقص صـبوح   اي ح

  ٭
  ٣معجر ماجراهـا داشـته   وي به  ســيناها ســراها داشــته اي بــه

  ٭
  ٤هــا نــام تــو در ســينه اســطوره  هـا  اي در آغوش تو مهد سـوره 

  :سرايد بعد از سه بيت مزبور مي
ــدي   از يـاس آمـدي   تو از ابريشم تـو  ــاس آمـ ــار رود المـ   ٥از کنـ

  ٦چکيـد  وز سر انگشت مشيت مي  چکيــد از لبانــت شــهد نيــت مــي
گاهي . شعرهاي عرفاني عزيزي پرشور است و عاري از لطافت شعري و هنري

سوي دشت و  هاي بلند خود را در تالش ابتکار تمثيلي از آسمان بلند عرفان به انديشه
  :کند صداي بچه ايلي پخش ميبرد و مانند  کوه مي

ــ     خـــورد تـــن را مـــي, عشـــق مثـــل روح ــدن را م ــرگ ب ــز ب ــل ب ــور يمث   دخ
ــه  ــنگ فاختـ ــن جفـــت قشـ ــويي ايـ ــه را در ســـينه مـــن مـــي     گـ   کنـــد النـ

  ٧سـت  عشق با يک مشت سـنگ صـيقلي    سـت  عشـق جامـد عشـق ميـز و صـندلي     
ــت    ــاکي اسـ ــايي خـ ــق ماليخوليـ ــت     عشـ ــي اس ــاري افالک ــک بيم ــق ي   ٨عش

                                                   
  .۱۷ص  ,مکاشفههاي  شفک  .١
  .۲۱ص همان،   .٢
  .۱۷ص همان،   .٣
  .۲۱ص همان،   .٤
  .۲۱صهمان،   .٥
  .۲۱ص همان،   .٦
  .۴۰۷ص همان،   .٧
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  هاي مکاشفه احمد عزيزي نقد کفش  ٣٩٣

با  عرفان و غلبه عشق بر جان عالميان که در اشعار زير وجود دارد اصالًشوريدگي 
  :ابيات باال قابل مقايسه نيست

  هرچه گيسو ريخت بر شب مال ماست  خرج صد بتخانه از يـک خـال ماسـت   
∗  

  ١صــبح فــروردين نگــاه عاشــقان  چيست عطـر يـاس؟ آه عاشـقان   
∗  

  ٢اي در موج عشق الشهکيست انسان؟   اي بـر اوج عشـق   چيست عشقي باشـه 
∗  

  ٣خواهـد دلـم   من گل خورشيد مـي   خواهـد دلـم   من درخـت بيـد مـي   
∗  

  ٤من ترا صد بـار در خـود گـم شـدم      يـا خـم شـدم   , شدم يا مي, لب شدم
∗  

ــي    دهــد عشـق تــو حلّـاج را خــون مـي    ــون م ــد مجن ــي را بي ــد آدم   ٥ده
∗  

  ٦ام مـــن هـــوادار هـــواي تـــازه     ام دروازه مـــن مريـــد بـــاغ بـــي   
∗  

  ٧عشق مـن بايـد ز آب و گـل بريـد      بايــد ز بـودن دل بريــد ! عشـق مـن  
  ٨عشق تنها بر يکي طور است و بس  عشــق يــک آوازة دور اســت و بــس

                                                   
  .۴۰۸ص  ,هاي مکاشفه شفک  .١
  .۴۷۰ص همان،   .٢
  .۴۱۳ص همان،   .٣
  .۳۲۵ص همان،   .٤
  .۴۶۲ص همان،   .٥
  .۴۱۵ص همان،   .٦
  .۳۵۰ص همان،   .٧
  .۳۵۱ص همان،   .٨



  ٣٩٤  قند پارسي

 ينظر وي تالش  گذارد؛ گاه همين عشق به يک نهج نمي ها را بر انديشه, شاعر
  :ثمر است بي

ــدر  ــي   عشــق اي احســاس گنــگ در ب ــالش ب ــا ت ــق اي تنه ــر عش   ١ثم
∗  

  جز عزاي ايـل مختـوم تـو نيسـت      تن من جز تب بـوم تـو نيسـت   در 
∗  

ــبنم   ســـت اي زن امـــروز آتـــش خـــرم ــدت ش ــروز عي ــت اي زن ام   ٢س
∗  

ــب    از زنــــان آدرس پــــرس غريــــب ــن يجيـ ــتة امـ ــان خسـ   ٣از زنـ
∗  

ــده  ــايي شـ ــت زدم پـ ــغر رويـ ــده    اصـ ــايي ش ــويش شناس ــغر از م   ٤اص
ها را  عاذم است شاعر وزن مصرمصرع نخستين موهن است و در حقيقت مدح بال

  :کند هاي دراز و کوتاه برابر مي ها با کمک آهنگ بعضي وقت
  ٥دهـد  بوي صدها استکان خون مـي   دهـد  عشق آنجـا بـوي افيـون مـي    

∗  
  ٦امروز گل يـخ بسـته بـود   , اي زن  آتش خسـته بـود  , اي زن افسوس

∗  
ــده    از زنـــــان از مدينـــــه آمـــــده ــکينه آمـ ــر سـ ــر قبـ   ٧از سـ

∗  

                                                   
  .۴۵۹ص  ,هاي مکاشفه شفک  .١
  .۲۳۶ص همان،   .٢
  .۲۳۱ص همان،   .٣
  .۲۳۲ص همان،   .٤
  .۲۵۸ص همان،   .٥
  .۲۳۷ص همان،   .٦
  .۲۳۲ص همان،   .٧



  هاي مکاشفه احمد عزيزي نقد کفش  ٣٩٥

ــا ــدوزيم  در مـــ ــرده گلـــ ــا  پـــ ــوروزيم   مـ ــفره نـ ــر سـ   در بـ
∗  

  ١هــاي ســبز خــواب دختــران برکــه  دختـــران مـــاهي تنـــگ شـــراب
∗  

ــه ــن اي زن آيينــ ــاز کــ ــب مـــرا آواز کـــن    ام را بــ   اي زن امشـ
چند  به .تواي اخالقي و اندرزهاي اجتماعي در کالم وي زياد استمحشعرهاي با 

  :کنم نمونه از شعرهاي نغز او اشاره مي
ــر شــاخه نصــف نهــار   دار اعتـــدالم در بهـــار  مـــن مـــ  ــم ب   ٢مــن گل

∗  
ــت    گويد سخن خاک من اسـت  اين که مي ــن اس ــال ادراک م ــين ب ــن طن   ٣اي

∗  
ــل ــل مشــو  ! اي تغاف   ٤اي خطا در خلـوت مـن گـل مشـو      در ره مــن پ

∗  
  ٥ساکن آن شـهر خورشـيدي شـويم     خيـــز تـــا در ذره تبعيـــدي شـــويم

∗  
ــد   ــرچين زديـ ــاز را پـ ــاي بـ   ٦ان را بــا طــال تخمــين زديــددختــر  باغهـ

∗  
ــاس  ــر يـ ــاران دور از عطـ ــناس     اي گنهکـ ــبنم ناش ــواران ش ــين خ   اي زم

∗  
  ننـگ بـر دســتي کـه زنجيـر آفريــد      اف بر آن شهوت که شمشـير آفريـد  

                                                   
  .۱۴۷ص  ,هاي مکاشفه شفک  .١
  .۳۱۰ص همان،   .٢
  .۳۱۰ص همان،   .٣
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  ٣٩٦  قند پارسي

  :نمونه خوب تصويرسازي است, بعضي از ابيات
ــعر   ــير ش ــود از ش ــوير ب ــزش تص   ١پا شدم ديدم که خيسـم زيـر شـعر     ري

  گزيني واژه
آنها را در  ،هايي که نشانگر فرهنگ قرآن و کربال هستند عزيزي با انتخاب واژه

 زيرا ساخت اينگونه. کاربرده است  هاي خود، هم مستقيم و هم غير مستقيم؛ کنايي به سروده
  :ماد و عاد. ها با پندار نوين آيين انقالب اسالمي سازگار است ها و استعاره کنايه

ــا   ــردان ع ــاد اي م ــان م ــي  داي زن ــاد  م ــما را گردب ــر ش ــرد آخ   ٢ب
  :گاهي توسن سخن و انديشه را ساز کرد يا همين طور واژه قبله, واژه مردان عاد

  ٣گـاهي بـود از زنهـاي تـان     قبله  اين سراي آن که در تنهاي تـان 
  .دهد گاهي حالت نهايي تسليم و سرسپردگي را نشان مي لفظ قبله

  قنبر
ــدند  ما  هاي من قنبـر شـدند   هم کالسي ــتر شـ ــک دروازه اشـ   ٤لـ

  ذوالفقار
ــار   واي بــر مــن ره ســپردم در غبــار ــدم از دراي ذوالفقــ   ٥بازمانــ
  کيسـت قتــال خـدايان؟ ذوالفقــار    کيست دست بينوايـان؟ ذوالفقـار  

  نماز، حجاز
  ٦تا اذان برخيـزد از خـاک حجـاز     منتظــر هســتيم مــا در هــر نمــاز

∗  
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  ١دار ايـن اذان جـز مکّـه نيسـت     پرده  بر لباس مکّه اين حقيقت لکّه نيسـت 
تمام سرايندگان اين دوره مرثيه و ماتم و شيون آثار ذکر کربال و فرهنگ آن در 

  .نيست؛ بلکه محرک شوق شهادت است

  نينوا و کربال
  ٢کل ارض کربال را فکر کن  نينوا را در دل خود ذکر کـن 

مخصوصاً دوازده امام  اهللا هستند و الگوي شان که اولياء يدر ابيات زير عقايد شيع
  :دهد را تذکر مي

  شـود هـر بامـداد    شيعه عاشـق مـي    چکد از چشم يـاد  شيعه هر شب مي
∗  

ــين    هست اين از اولين تـا آخـرين   ــاني مب ــئ را امام ــل ش   ک
مسايل فقهي نيز شوق شهادت و تکميل اين واجب را ذکر کرده است که از 

  .ويژگيهاي انقالب اسالمي است

  خون حسين
  برد خمس جوانـان را حسـين   مي  خون خود ادا کـرديم ديـن   ما به

اصل   نگاري زمان گذشته نيست بلکه افکار جوانان ايراني را به تلميحات فقط واقع
  .واقعه تطبيق داده است

  و مشرکين )ص(محمدحضرت 
  ٣ايـم  عهدمان را با محمـد بسـته    ايم روي مشرکين سد بسته ما به

ک ملّت است که هميشه سر قرباني را در دست دارد واژه سربدار نشانگر فرهنگ ي
  :سربداران خراسان است  اريخي هم بهو يک اشاره ت
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  ٣٩٨  قند پارسي

  ١قلعه مستضعفان در خـاک ماسـت    سربداران نسل يـک ادراک ماسـت  
∗  

  ٢انـد  اين طنين را سربداران ديـده   انـد  زخم شـيعي را سـواران ديـده   
∗  

  ٣ين کاشـتند ما زيتون والت شهر  مردم مـا بـاغ ياسـين داشـتند    
  :کند وقايع و حال و هواي انقالب اسالمي را نمايان مي, به مناسبت اسامي خانواده رسول

  هم حسين اينجـا شـکوفد هـم حسـن      از پيونـــد يـــاس و نســـترن بـــه بـــه
از , الرسول بضعةارتباط امام خميني را با , همين طور در بيت زير با دقّت و ظرافت

  :ده استدا اننشرا  لحاظ نسب و فلسفه ديني و فکري
  ٤قلب نازک زهـرا نبـود   جز به  آن شــب کــه روح آمــد فــرود

نحو احسن   هم رويداد ايران است و هم تفسير سوره قدر و اهميت دين را در جامعه به
  .شود اينگونه ويژگي ادبيات انقالب اسالمي بين تمام شاعران ديده مي. مطرح کرده است

نياز  تک آنها که تک. شود اشعار وي ديده ميهاي زيادي در  عالوه بر اين واژه
  :شود مشتي از خروار اينجا ذکر مي, تفسير دارد  به

خون  ،نواي سرخ دشت ،رياضت, گلزار سيدان, زيارت عباس, تفسير, صلح
, بهار سرخ, خون چکاني گل, هاي زخم الله, هاي شهادت زخم زمين گل. سربداران
زن , پيغمبري زن, پاکي زن, فقيه فلق, واليت, بوي بعثت, زير خون خوابيد, زخم, بوسه

راز , کربال باد, زن مظهر اسم لطيف, زن تداعي مالئک, زن طلسم عفت, آيينه عرفان
, ضامن آهو, فاطمه, زينب, آهوان شير, زيارت نامه, ضريح, خم کربال, سرخ آدمي
  .بوسه گاه وغيره, علمدار
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  ابتکار واژه
, آواز چکيدن, ماه از چشم کشيدن, تقطر, باريدنفجر , آشتي پاشيدن, قي کردن چشم
آواز , اندوه را آغوش کردن, اشک عقيم, سرخ شبنم, ترين عصر شبنم, سرفة غربت

  .نهضت شبنم عشق از لب چکيدن, طفل نرگس, طاليي
او اصالً شاعر غزل است ولي . احمد عزيزي شاعري با ذوق است, خالصة کالم

فنا و ناپايداري و عشق , ايد و مضامين روزانه زندگيسر عموماً در قالب مثنوي شعر مي
شود که درباره  ابتکار فکر و نظر هم در کالم وي ديده مي. الهي را انتخاب کرده است

شعر وي قضاوت کردن بسيار مشکل است زيرا که هرچه در اين مقاله بحث شده 
چاپ شده است و  ها از وي اي است که در بعضي از مجلّه بر پايه اشعار پراکنده ،است
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