
های مباحث پیرامون استجابت   ترین کلیدواژه یکی از مهم
ختواهتیتم،  دعا، احساس نیاز و اضطرار به آنچه از خدا می

هس . بارها برای همه ما پیش آمده اس  کته در متیتان 
متان یتکتی را بتا تتوان بتیت تتتری  های شرعتی خواسته
ایم و در دل احتیاج و اضطترار بته آن احستاس و  خواسته

خیلی زود هم استجاب  آن را از خداوند مهربان دریافت  
 ایم. کرده

مان داستان مرد نابینایی که چندین سال  های شاید خیلی
در حرم امام رضا علیه السالم، بینایی ختود را از حرتر  

ایتم. یتکتی از  گرف ، را شنتیتده خواس  و شفایی نمی می
همان روزها، نادرشاه اف ار به زیار  امام رضا علیه السالم 
آمد و وقتی داستانش را شنید، با عصبانی  به او گف  که 

روم و اگر در بازگ ت ، شتفتای ختود را  من به زیار  می
گیترم و دو  گرفته بودی که هیچ و اال خودم جان تو را می

مامور را برای جلوگیری از فرار در کنتار او قترار داد. مترد 
رحمی نادرشاه شنیده  ها از قاطعی  و بی نابینا که داستان

دیتد، اضتطترار بته  بود و مرگ را در چندقدمی خود متی
بینایی را درک کرد و با حال مرتطتر ختواستتته ختود را 
مطرح کرد و بینا شد. نقت  است  کته نتادر شتاه پت  از 
زیار  و م اهده بینایی او، به او گف  این چند سال عمر 
خود را تلف کرده بودی و نیاز و اضطتراری بته بتیتنتایتی 
نداشتی و اال شفتای ختود را از امتام متهتربتان دریتافت  

 کردی. می
مان، توصیه بته ختوانتدن ایتن فتراز از  این که در دعاهای

و  »امن یجیب المرطر اذا دعاه و یک ف السوء«قرآن که 
گ ایی  مان شده اس ، بر اهمی  و راه سپ  بیان خواسته

حال اضطرار که همان بیچارگی و درمتانتدگتی است  در 
گذارد. همواره از جملته دعتاهتا و  استجاب  دعا صحه می

های پرتکرار ما تعجی  در ظهور حرر  حتجت   خواسته
ارواحنا له الفدا بوده اس  و از جمله آرزوهتای شتیتریتن 

بسیاری از ما، زندگی در حکومت  
جهانی ای ان بوده اس ؛ شایتد 
غیر از نگتارنتده هتم، افتراد 
زیادی باشند که متاستفتانته 

وقتی با خود خلو  و در احتوال 
کنند، ضترور   شان دق  می زندگی

جدی و اضطراری به حرور و ظهور 
کنند. اینکه  حرر  را احساس نمی

بتتا نتتبتتود حرتتر  چتته 
هتا  کمبودی در زنتدگتی

هستت  کتته نتتیتتاز بتته 
وجودشان را همچون نیاز به بینایی برای آن مرد در شرف 

 مرگ، اضطراری کند؟ 
اندک تاملی در این استرعاف روحی و اخالقی، متا را بته 

رساند.  عدم فهم و شناخ  درس  نسب  به مقام امام  می
این که امام چه نقش مهمی در راهبری ام  اسالمتی بته 
سم  سعاد  و کمال دارد و بتا رستیتدن بته آن اهتداف 

های واقعتی روحتی ختود  اس  که انسان پی به توانمندی
برد و جز این راهی ندارد. بر اساس این شناخ  غلت   می

یا ناقص و دعاهایی برنیامده از بیچارگی و نتاتتوانتی، کته 
شتود. تتاریت   آنچه خواس  غالب ما که ظهور اس ، نمتی

استرایتیت ،  گوید که ف ار و ظلم فرعونیان بر قوم بنتی می
شان ایجتاد کترد  چنان اضطراری به ظهور منجی در میان

ها بیش از صد سال این ظهور، جلو افتاد  که در برخی نق 
شک برآمده از احساس نیاز واقعی به فترستتتاده  و این بی

الهی و درک بیچارگی و درماندگی بتدون حرتور او بتوده 
یابی به چتنتان شتیتدایتی  و  اس . تکلیف امروز اما، دس 

شتک از مستیتر  فراقی در نبود حج  الهی اس ؛ کته بتی
یابتی است . بته  افزایی و تربی  اخالقی قاب  دس  معرف 

 امید توفیق الهی  و استقام  در این مسیر.
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*ابتداتوجهبهفرازیازپیامتسمیترهبرفارزاناه
انقالب)کهبهاعترافبسیاریازاساتیادوادباای

ناظارینظر،خودادیبیبازرگوصااحابصاحب
برجستهومسمطاست(دررحمتشاعرمخماصو
انقالبیمامرحومناصرمردانی،بیانگارجاایاگااه

ایط«فرمایند:رفیعاوست.مقاممعظمرهبریمی
یابعروانخاودشاعرمؤمطوپرتالش،سرمایه

رادرخدمتمعارفانقالبقراردادهوشایاوایای
سخطراباابرازعشقبهخاندانپیاامابار)و(و
مفاهیمزندهوواقعایدردوراندفااعماقادسو
تکریمشهیدانعزیزآمیختهبودوساراناجاامدر
جوارتربتمطهرسیدالشهداسربهآستاندوسات

 .»نهاد
گایاریاودرتریطرمزموفقیت،تعالایواو مهم

(نسبتبهپیشنایاانو01یاولیکدهه)دهه
هاایهایخودازلحاظمحتواوصنعتایدورههم

هایحمااسایوازلاحااظشعریوآفرینشغزل
عاناوانشااعارمعروفیتومحبوبیتمردمایباه

ایانقالبوجن )دفاعمقدس(،هماندوویژگی
استکهدرپیامتسمیترهبرمعظمانقالببارای

و»ماؤماط«ارتحالاواشارهشدهاست؛یاعانای
 بودن.»پرتالش«

مرحوممردانیواقعاًبااهاماهوجاودنساباتباه
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اشرادرایطراهفداکرد.درایاطراههاهخانواده
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ازسویضدانقالب،ماعاانادیاط،ماناافاقایاطو
قدمنشینانخودفروختهندید؛وهمچنانثابتخار 

رفتوهرروزبیشازپایاشومخمصانهپیشمی
درخشیدوباسرودناشعارحماسایدرمادوومی
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افازایاو،ماوجابفاراهامشادنمستمرمعرفت
شرایطشکوفاییاستاعادادهاایهاناری،ادبایو

هایانقالبییاوبودکههرروزباسرودهشاعرانه
شاد.بااپایاروزیاناقاالبوترمایخود،شناخته

تشکیلسپاهپاسداران،باتوجهبهایطکهمردانای
دراستخدامبانکممیکازرونبودوکارشهیا 
سنخیتیباعالقهواستعداداونداشت،باهساپااه
کازرونمأموربهخدمتشدتادرروابطعمومیو

انقالبیرابرای-تبمیغاتآننهادپویاییفرهنگی
خدمتبهانقالب،رزمندگانوشهداداشتهباشدو

شعرهااشارکاتکاناد.ایاطهاوشبدرهمایش
نخستیطپمکانبالندگیاوشد؛اونیزبدونهایا 

داشتمادیوباهمهاخاالو،کاارکاردوهشم
 یظهورگذاشت.هایخودرابهمنصهتوانایی

 
*بانک ملی مردانیی ره(  ها بیت رینیرا  

 فراخواند
ها،بانکممیمرکزیازداشتطهنیطپسازمدت

نیرویفرهنگیتوانمندیآگااهشادوناهتاناهاا
مأموریتاورابهسپاهتمدیدناکاردکاهاوراباه
تهرانفراخواندتادرمدیریتمجمهاخاتاصااصای

 بانکممیهمکارینماید.
بنیادشهیدهمکهآوازهشعرهایانقالبیمردانای
شنید،ازمردانیبرایهمکاریبهویژهباماجاماه
شاهددعوتکردومردانیباآنروحیهایثارگاری

پذیریکهداشت،همکاریباابانایاادومسئولیت
 شهیدراهمپذیرفتوهمکاریکرد.

 
 *هجمت ضد انقالب بت شاعر انقالب
هاا،ازبامرحوممردانیدرمسیریکیازمسافارت

واکنشدشمنانوضدانقالبنسبتبههنرمنادان
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اندکاهآورم(،نوشتهراگفتومطاآلنبهیادنمی
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شاد،یاکایراجاعباهعادممرحوممردانایمای
تحصیالتدانشگاهیاوبودکهبرایتاحاقایارو

گفتندکهسوادنداردوشعریذوقیتخریباومی
گویادوداندکهههمیگویدوخودشهمنمیمی

 دادند.ایطاهانترانسبتبهاوروا می
 

*مردانی ده شنر و محل خیود ریر،ی   
 مظلوم و هنوز هم ناشناختت است
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کردند؛پرواضحاستکهعنااددرباریمعرفیمی
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 دانستند.می
 

ا... عیالمیت  *ده محیریر رریری  ،یت
 زاد(  ملی ره(   رسن

سالیکهدرمعیتآقاایماردانایبارایدعاوت
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گاافاات:آقاااشاامااا
بخوانید.خالصاهباا
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بهحالهنیطکارینکردهاست.اگرازمطناظار
وازایط»گویمایطکتابسالبشودبخواهند،می

کردتااجاایایکاهکاراظهارعالقهوتعریفمی
یجدیدخاودراهنانسرحالآمدندکهسرودهآن

آوردندوقسمتیازآنراخواندندودعوتکازرون
 راهمپذیرفتند.

 
*مردانی ره(  با اسارید دانشگا( رربیییت 

 مدهس
بعدکهتهرانرفتیم،مردانی)ره(گافات:کاتااب
ستینسخطدردستاساتیاددانشاگااهتاربایات
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هاواردشدیم،هندنفرازاند.همیطکهبرآنکرده
اساتیدکههمهدکتراوماتاخاصاصازاسااتایاد
دانشگاهتربیتمدرسبودند،بسیارابرازخوشحالی
کردندکهاستاد)مردانی(خودشآمادودربارابار

کاردناد.مردانیمثلشاگردواستادبارخاوردمای
گذاشتانادواساتااداساتاادبسیاربهاواحتراممی

پرسیدندواستادشانرامیهایکردندوپرسشمی
گفت.مردانیتوضیحدادکهمردانی)ره(پاس می

عنوانیکایقراراستدرهندرن هاپشودوبه
هاایآماوزشتاکامایامایدرازمنابعادبیدوره

 هاقرارگیرد.دانشگاه
ایطصحنه،ایطجایگاهوموقعیتمردانی)ره(ماا
یراهمماتومبهوتکردکهتاآنروزبهاندازه

ا...مقامه(واساتایادزاده)اعمیمرحومعالمهحسط
 ایم.دانشگاهاورانشناخته

درپااایااانبااهدونااکااتااهازاظااهااارنااظاارهااای
شاود.ماحامادحسایاطنظرانبسندهمایصاحب

صفارهرندی،وزیراسبقفرهن وارشاداسالمای
اند:اگرهههایستینسخطگفتهدریکیازهمایش

مردانیپیشازانقالبهمشاعرباود،امااتاولاد
واقعیاورابایاددرشاعارپاسازاناقاالبدیاد.
مردانیمردعرفانبود،امانهعرفاندروغیاطکاه
دستاوردبرخیسوداگریاست.اوایاطعارفاانرا

 دورریختودرمکتبامام)ره(زانوزد.
صفارهرندیباتأکیدبرایطکهدرحقبارخایاز
نخبگانفرهن وادبانقالباسالمیکوتااهای

هااباهایاطشدهاست،اظهارکرد:برخینامرادی
هاجمودارنبودهخااراستکهمثلنصرا...مردانی

انادکاههاکسانیتکیاهزدهونیستندوبرجایآن
 اند.وریازعشقومعرفتنداشتههی بهره

محققونویسندهمعاصر،دکترحسایاطرزماجاو؛
استاددانشگاهفردوسیمشاهادنایازدریاکایاز

گاویاد:هاینکوداشتمرحوممردانایمایمراسم
شاعرتواناومتعهدانقالباسالمیایاراننصارا...

قایاام«مردانیکهتاکنونآثارنغزوزیباییهون
راازاو»آتشنی«و»یخاکنامهخون«،»نور
ایمومشامجانراباعطردرویزشعرلطیافدیده
ایم.بهکارتازهوابتکاریورشمعطرساختهومایه

یمنظوماییابدوتذکرهدرخورستایشدستمی
ایباهباحاربناد،گاوناهرادرقالبمثنویترجیع

بیتبهناام792بندوبهاورکمی72متقاربدر
نظایاریااکهشایددرنوعخودبی»ستینسخط«
دارانآوردوبهدوساتنظیرباشد،بهنظمدرمیکم

داردودرآنزمیطتقدیممایسالایرانادبیکهط
گویراکههایبیشازدوهزارشاعرپارسیههره

بخشتاری ادبیااتایاران،باماکاهنامشانزینت
شااندرجهانشدهاسترابهترتیبزمانزندگی

 شود.مشاهدهمی »یمنظومتذکره«یایطآیینه

 ی نکوداشت هجدهمین سالگرد درگذشت؛ به بهانه

 یاد نصرا... )ناصر( مردانی هایی از زندگی زنده ناگفته
 علی اسدزاده
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بهبهانهنکوداشتههرهماندگاردیاارماانشااعارو
غزلسرایمعاصرنصرا...مردانایایاران،اماروزباا
پیشینهفرهنگیبسیارارزشمندکهزمیاناهپاذیارش
فرهن اسالمیاست،هویتهرایارانایاصایالرا

دهد.درواقعفرهنگیکههویتهرکدامتشکیلمی
هایامروزراشاکالدادهازپایا وخامازماایرانی
هایدورونزدیکگذشتهودرهرزمانیکیاززمان

هایزنجیرفرهنگیشکلگرفتهتاامروزبهایطحمقه
مارسیدهاست.درایطزنجایارهباههامپایاوساتاه

کسفرهنگی،نقشدوهویتمذهبیوممی،برهی 
پوشیدهنیست.برایحفظبنایرفایاعفارهانا و

ایجزتزریقخودباوریوتوجهنسلمانهارههویت
هایدرونفرهنگیناداریام.درواقاعجوانوارزش
یجن ساردیاساتکاههابهمثابهجن فرهن 

هایشازجنسکممهوکتابوتصویاراساتوگموله
هاایمادرنترازساالوتاثیرشصدهابرابرپیشرفته

است.شایدبتوانمدعیشدکاهجااناباازیدرایاط
هایخاونوآتاشکارزارهی ازجانفشانیدرجبهه

کمندارد.ناگفتهپیداستکهجانبازانحقایاقایایاط
عرصهنیز،اندیشمنداناهلنظرهستندکههامباه

هاایهایفرهنگیدشمطواقفندوهممولفاهداشته
تاریخیخودمانراخوبمیشناسندواز-فرهنگی

هاایتاماامقاددلهمیطباورهایمتعالیوآییاناه
اند.اندیشمندانیکهباامعرفتایرانیاسالمیبرآمده

هنراسالمیوانسانیخوددرتمطیافوخاودبااوری
جوانانایطمممکتنقشدارند،هرکممهازشاعارو

شاانساپاریاساتکاهتایارهاایسامایداستان
کند.نکوداشتضدفرهنگیصاحبانقدرترامهارمی

هاییپاکباخته،اصیلوعاشق،درواقاعهنیطانسان
نکوداشتفرهن وتمدناصیلایارانایاساالمای

 است.
آریاکنونسخطازمردانیاست،سخاطازهاهاره
ماندگاریکهافتخاردیارمانشدوافتخارکشورماان؛
همهاوراشناختند،مگرخودمانکهنشناختیمش،یاا
نخواستیمکهبشناسیمآنچنانکهباید؛اوخیمایزود

سازانشهرودیارمان.مانناد:رفتمثلدیگرفرهن 
ا...ایمانیرحمةاهللعامایاه،کاهمرحومحضرتآیت

هایسالعمرباعزتخودرادرابقاخاالوسال
انصافانهباصرفشهرودیارماننمود؛هرهندکهبی

اوتاکردیم!یاهامااناماامجاماعاهشاهایادماان
ارسالمخرسندویاامارحاومحاا ماحامادحجت

هاعمرخودرادرراهفرهن ایاطمرحمتی،کهسال
هایدیگارکاهشهرودیارصرفنمودندوخیمی

رفتندویاهنوزهستند،امااماابااناامو
شانهگونهرفتارکردیم!یادشانوراه

ایاممانرابهایطخاوشکاردهدل
هاایایکهروزیروزگاریانساان

بودندوهستند،بزرگواثرگاذار
هاادرشهرودیارمان.یکیازآن

نصراهللمردانایشااعاربازرگو
سرایمعاصرکشورماناسات.غزل

سمند«برخاست»قیامنور«اوکهبا
خاوانهافات«رازیطکردواز»صاعقه
ساتایان«در»نامهخاکخون«گذشتبا»خون
رابرافروخات.زماان»آتشنی«هایشعمه»سخط

خوندگرگونیبهشریانسخاطدارد ساخاطشاور
هایهاماطدارد صادایفصالدرشکوفاییزگل
پیچد کهگلترکیبگوشگونهمیگوشهمط،گل

 وغنچهترکیبدهطدارد
0آیدبهتاری هرفصلزمستانکهمی اسفنادمااه9

گیرد؛هماومانرامییادوخاارهمرحوممردانیدل
هایعمرش،اوراعاشقکاارهاایکهدرتمامسال

تاریاطفرهنگیدیدیم.اوکهپیشنهادیکیازبازرگ

هایفرهنگایدورانفعالیت
هاایکازرونرادادوساال

سالپایآنایستاد،هماان
یادوارهعالمهابااباایایرا

گویم؛یاکارهایبزرگیکهدرجهتاعتالیشعرمی
وشاعریکرد.اوبرخالفدیگرشاعران،ازشعارای

خواستوایطگواهپختگیتراظهارنظرمیکمتجربه
وتکاملاوبود،هراکهانسانتاباخاواهادباه
پختگیوتکاملروحی،فکریوعممای
برسدمدامدرحالجوشوخاروش
استامامردانی،آرامبود،تزلازل
بااوغریبهبودودرهمهاحوال
کاردبرخداوندبزرگتوکلمی

وهمیطهمهمایاشاهبااعا 
شد؛همشاهاریپیشرفتاومی

گافات:عزیزمانرضارهگذرمی
ایزندهیاددکترشریعتیدرجمماه

مایاردهرکسآنچنانمی«گفتهاست:
بهراستیهماگارناه»کهزندگیکردهاست.
گوناهاسات؛اساتاادنصاراهللهمیشهامااغمبهمیط

مردانیشاعرشوروشعوروحماسههماینگونهمُارد.
هایجدیدارنقالبیناباودمردانیازآنجدیدارسالم

کهباآشکارشدنامیعهپیروزیاناقاالباساالمای
تحتتاثیرجو،یابراساسجهتایکاهباادماناافاع

برد،سمتوسویشاعارشراباهاشرامیشخصی
 جانباسالموانقالبهرخاندهباشد.

بیت)ع(بودواعتقادیعمیاقباهمردانیعاشقاهل
دیطداشت.درهمیطمسیرعالوهبراشعاارماتاعادد

ایکهاینجاوآنجااباههااپرساانادهباودپراکنده
هندسالپیشازمرگش،مجموعهمستقمیازاشعاری
راکهدربارهائمه)ع(سارود،آماادههااپکاردویاا

به»ههاردهمعصوم«آخریطکتابشراکهباالهاماز
نوشت.درایطاواخاربارآن»ههاردهنورازلی«نام

بودتادرپژوهشیپردامنهوسنگیط،همهاشعاریرا
کهدراولتاری توسطشاعرانمخاتاماف،دربااره
واقعهعاشوراوامامحسیط)ع(سارودهشادهاساترا

هااراشناساییوگردآوریتادریکقالبعممایآن
بیتشعارااز0111منتشرکند؛تاآنجاکهنزدیکبه

بانادیهادرایطبارهگردآوریودستهدورتریطزمان
 کرد؛اماسراانامانشنداد.

همیطعشقواعتقاداوباهدیاطباودکاهاوراوادار
کندتاباتمفیقیازحماسهوتغازلابازاریبارایمی

مقدسهایرزمندگاندردوراندفاعستایشدروری
تریطدورهزندگیادبیخاودراباهبسازد.اودرخشان

مقدساختصاوداد؛بارزمندگانازایطمارزودفاع
کندوباشهیدانتاارتفاعاتشهادتپاربومدفاعمی
گاویاد:زندتاآنجاکهایطهنیطزیاباامایوبالمی

سمندصاعقهزیطکط،سوارهبایدرفات باهعارش
شعمهسحر،هونستارهبایدرفت شهیدزندهتاریا 

گوید بهدارسرخانالحقدوبارهبایدرفات عشقمی
گاهشاهاادتدهدفرمان بهعرصهامیرقافمهنورمی

همارهبایدرفت رسیدلحظهموعودونایاساتگااه
 استخارهبایدرفتدرن  بهقافواقعهبی

هارادرایطدیاربیشتربشناسایاموامیدآنکهمردانی
گاهازیادشاننبریام.اگارحقآنانرااداکنیموهی 

ههرهماندگاردیارمانهستندبرایهمیاشاهتااریا 
هاتجمیلکنیمیادههرهماندگاردیارمانبمانند،ازآن

وخاااااارهآنااهاااراگااراماایبااداریااموآنااانرابااه
مانبشناسانیم.درودمیفرستیمبهرووبمندوآیندگان

پرفتوونصراهللمردانیوبههمهآناانایکاهدرراه
اعتالیفرهن اصیلایرانیاسالمیتالشکردندو
 ارزشهایواریانقالبواسالمراپاسداشتند.

 همه او را شناختند؛ مگر ما که نشناختیمش 
 علی زادافشار

 نصر ا... مردانی
 (. ش/ کازهو  6231زاد(: 

 سرا سرا و رماست سبک نوشتاهی: رزل
 رخلص: ناصر 
 عراق (.ش/ کربال/ 6233دهگذشت: 

  هامگا(: بوستا  مردانی/ کازهو 
والد،ن: شیخ عیو  میردانیی/ سییید( 

 فاطمت زهرا،ی
 

ازشااعاران»ناصار«نصرا...مردانیمتخمصبه
ه.شدرسارزمایاط0270معاصرایرانیبهسال

کهطوباستانیکازروندیادهباهجاهاانگشاود
جابهپاایاانبارد.ازتحصیالتخودرادرهمان و

دورانکودکیشعرگفتطراآغازوخیامایزوددر
 مطبوعاتجاییبرایخودبازکرد.
است.02۳7اوههرهماندگارادبیاتایراندرسال

اشعارمردانیبیشتردرزمینهحماسیواناقاالبای
بود.نصرا...مردانیازشاعرانبناممعاصاراسات.

هاااینااوشاااعاارویتااحااتتاااثاایاارغاازل
باهغازلروی محسطپزشکایاان، اشهمشهری

آوردوبهعمتپیوندزیبایحماسهوغزلمشهور
شد.بهغزلبیشترگرایشداشتومعاتاقادباود

سراییحسّاسیّت،ذهنیتیوسیعوتاخایّامایغزل
امبد؛خیالنیزدرساختارمضامیطبدیاعقویمی

شعرمردانینقشاساسیداشت.ویابعایروان
 داشت.

یبایامااری،یهانادساالاهاوپسازیاکدوره
جوارحرمامامحسیط)ع(دارفانای در02۳7سال

راوداعگفتوبهاربابشهیدشپیوست.پیکاراو
بهایرانآمدودرزادگاهش،شهرستانکازرونبه

 خاکسپردهشد.
هایقانونعشق،خاونتوانبهکتابازآثاراومی

(،0220(،ساتایانساخاط)02۳0یخااک)نامه

ههاردهنورازلی،گلباغآشنایی،حافاظازناگااه
مردانی)تصحیحیذوقیازدیوانحاافاظ(،آتاش

(،شعراربعیط،گزیدهادبیاتماعااصار 0221نی)
،شهیدانشاعر،منظومهشهاادت،غازل00شماره
هایالماسآب،قیاامیانقالب،مجموعهدرآیینه
 (وسمندصاعقهاشارهکرد.0201نور)
یمنظومکهنامبیشازدوهزارشااعارازتذکره

ظهورشعرتازماننیماوازبایاشازیاکاصادو
پنجاهتذکرهنامبردهشادهاسات،ازدیاگارآثاار

 ماندگاروارزشمنداوست.
 جوایزادبی:

اثارماردانایدر»یخااکخوننامه«کتاب-
یساالبهعنوانکاتااببارگازیاده020۳سال

 انتخابشد.
پااسازدرگااذشااتوی،باارخاایازناازدیااکااانو

یایبااناامماؤساساهیویماؤساساهخانواده
هنریمردانیرادرراستایترویوافکار-فرهنگی
هایویبنیانگذاشتند.ازاعضایهیئتواندیشه

توانبهافرادیهمچوندکاتارامنایموسسهمی
ا...اسدا...ایمانیغالمعمیحدادعادل،مرحومآیت

یفقیدولیفقیهدراستانفاارسواماام)نماینده
جمعهشیراز(،محمدحسطمردانی)پسارمارحاوم

  استادمردانی(اشارهکرد.
ودر کاازرون آرامگااهماردانایدرغاربشاهار

071111یبوستانمردانیبهمسااحاتمجموعه

  است.مترمربعقرارگرفته
 

قطعهشعرزیرازاودرکتابدبایارساتااندر 
 است:شده

 ازخوانخونگذشتندصبحظفرسواران
 پیغامفتحدارندآنسویجبههیاران
 سوختدرشطسرخآتش،نعشستارهمی

 ینبرداستآییطپاسداراننامهخون
 درکربالیایثارمردانهدرستیزند

 آوراناسالمباخیلنابکارانرزم
 درشامسردسنگرروشطهراغخوناست

 دارانهایروزهدیده،تَرکُطلبایآب
 دررزمگاهایمانبااسبخونبتازند
 تاوادیشهادتایطقومسربداران

 یشهیدانباخونگلبشوییدگمگونه
 ترنمایدرخسارروزگارانتاسرخ

 هابیمیانکجایید؟قابیلدیگرآمد
 یتتاراننن استجانسپردندردخمه

 دربادهایسوزان،نیموفرانخاکی
 اند؛ایرووسبزبارانانتظارآبهشم

 ایابرپرصالبت،آبیزدیدهبفشان
 یبهارانبامرگرلهایشد،افسانه

 باورانعالم،باهشمدلببینیدبی
 یزماناستایطپیردرجمارانآیینه

 
 

شعر مردانی ده وصف شنرستا  
 کازهو 

 بوی گندم ...
 دهیبویگندمبویبارانمی
 دهیبویعطرتازهنانمی

 بویدریا،بویساحل،بویمو 
 دهیبویابروبادوبارانمی
 بویآهن درایکاروان

 دهیبویآتشدرزمستانمی
 هایپرهیطتمشکبویپرهیط

 دهیبویکشتنوبهارانمی
 هابویشبنمرویبرگپونه
 دهیبویباغسبزریحانمی

 بودرپگاهکوهساربویشب
 دهیهایخندانمیبویمیخک

 بویکندوهایشیریطعسل
 دهیهایبیابانمیبویگل

 هایزردجوبویداسوبافه
 دهیکوبدهقانمیبویخرمط
 هایانبوهبموطبویجنگل

 دهیبویآبمَشکهوپانمی
 زاردشتکازرونبوینرگس

 دهیبویدریایپریشانمی
 بوینخمستانخرمایجنوب
 دهیبویتابستانسوزانمی
 سازدلبویفایزآندوبیتی

 دهیبویااهرهایعریانمی
 بویشعرشاعرانشهرگل
 دهیبویبستانوگمستانمی

 بویشی عاشقازددممول
 دهیبویخوبیبویانسانمی

 بویسوزسوختطدرخویشتط
 دهیسوزیجانمیبویآتش

 پیرهطبویخونیوسفگل
 دهیبویآهپیرکنعانمی

 جامگانسربداربویگمگون
 دهیبویمردیبوی،ایمانمی
 بویعاشورایخونیطحسیط
 دهیبویگمزارشهیدانمی
 هابویباغخرموگمدسته
 دهیبویمسجدبویقرآنمی
 بویپایانزمانانتظار
 دهیبویآنخورشیدپنهانمی

 سرای کازرونی برشی از زندگی و آثار نصرا... مردانی شاعر حماسه



شنرداه کازهو  از رخیر،ی  
 خر،ن ملک باقی میانید( ده 
 خیابا  کاهگر شمالی خبرداد

بهگزارشروابطعمومایشاهارداریکاازرون،
مهندسرضانوذریبااعالمایطخبرگفات:باا
توجهبهاینکهبازگشاییخیابانکارگرشاماالای
یکیازمطالباتشهروندانبود،درهمیطراستاا
تمامتالشمانراکردیمتاایطمهامباهاناجاام

 برسد.
مهندسرضانوذریدرخصوووقافاهایاجااد
شدهدرایطپاروههاظاهاارکارد:ماتااسافااناه

گیریهاوعدمهمکاریمالکباع شدسخت
تامدتیپروههمتوقفشود،اماهاوناحاتارامو
جایگاههمهافرادبرایماباارزشاست،بنابرایط
سعیکردیمکهتممکوتخریبایطماماکباا
رضایتمالکانجامگیردکهسراناجاامپاساز
جمبرضایتوی،امروزممکموردنظرتخریب

 شد.
ویادامهداد:پسازعممیاتتخریب،بهسرعت
کارتکمیلجدولگذاری،زیرسازیوآسفاالات
ایطخیابانجهتبازگشاییساریاعاتار،اناجاام

 خواهدگرفت.
 

د،داه شنرداه و اعرای 
شوهای اسالمی شنر کازهو  

 با خانواد( شنید 
 زاد( خلیفت راجی

همزمانباسالروزبزرگداشتشاهادا،شاهاردار،
اعضایشورایاسالمایشاهار،اماامجاماعاه،
فرماندهناحیهمقاومتبسیوسپاهشهرساتاانو
هندتطازپرسنلشهرداریباخاناوادهشاهایاد

 حاجیزادهدیدارکردند.
شهردارکازروندرایطدیدار،ضمطتسمایاتدر
گذشتفرزندشهیدحاجیزادهبهخاناوادهایاط
شهیدگفت:خانوادهشهدامایهافتخاارجااماعاه

شاءاهللتوفیقیحااصالشاودتاابااهستندوان
خدمتبهمردمرووشهیدانگاراناقادرراشااد

 کنیم.
امامجمعهکازروننیزضمطگرامیداشاتیاادو
خاارهشهدااظهارکرد:ماقادردانماقاامایاط
شهیدگرانقدر،خانوادهوفرزنادبازرگاوارارشاان
هستیم،پرسنلشهرداریخانوادهشهیدحااجای

دانندوخودشانزادهراجزوخانوادهخودشانمی
رادرغمازدستدادنفرزندشهیدحاجایزاده

 سهیممیدانند.
حا آقاصباحیبااشارهبهاینکهبیطپارسانال
شهرداریاتحادوهمدلایخاوبایوجاوددارد،

شاءاهللایطوحدترویاهاداماهداشاتاهگفت:ان
باشدوشهداعنایتکنندتاشهارداربااکاماک
شهروندانشهریسالموامطهمراهباآسایاش

 رابرایشهروندانبسازند.
 

ده جلست شوهای اسالمی شنر کازهو  
با مقامای نظامی  انتظامی و قرا،ی 

 راکید شد؛

رر  پا،ش مستمر و جدی
پاهکنا و اماکن عمومی  ده 

 دستوه کاه
درجمسهشورایاسالمیشهرکازرونبامقامات
نظامی،انتظامیوقضاییشهرستانبارپاایاش

ترپارکهاواماکطعمومیشاهارمستمروجدی
 تاکیدشد.

بهگزارشروابطعمومیشاهارداریوشاورای
اسالمیشهرکازرون،محسطروزبهایرئایاس
شورایاسالمیشهرکازرونشامگااهاماروزدر
ایطجمسهکهباحضاورسارهانا زراعاتایاان
فرماندهنیرویانتظامی،سرهن توکلفرمانده
ناحیهمقاومتبسیوساپااهودکاتاررحاماانای
دادستانعمومیوانقاالبشاهارساتاانوباه
میزبانیشورایشهربرگزارشدهبود،اظهارکرد:
مراتبمختمفامنیاتدرکشاورازخااناوادهتاا
محمه،شهر،شهرستانواستان،امریپیوستاهو
درهمتنیدهاستکهاثریدمینوواربریکدیگار

ایواردشاود،داردواگربهیکیازاینهاخدشاه
آثارآندردیگربخشهانیز

 بروزپیداخواهدکرد.
ویباتشاکارازتاالشو
اقداماتنیروهاینظامای،
انتظامیودستگاهقضایای
درتامیطامنایاتگافات:
امنیتیکهاماروزماردمدر
آنزندگیوتنافاسمای

هاایکنند،حاصلتاالش
روزیسفیرانامنیتشبانه

دراقصینقاطکشوراست
کهآسایشوسالمتخود

اندازندتاارابهمخاارهمی
مردمبنواننددرامنایاتو
 آرامشزندگیوکارکنند.
رئیاسشاورایاساالمای
شااهاارکااازرونبااررساای

هایاجتامااعاینیازمندی
شهررابهعنوانیاکایاز

وظایفشورایشهرناامباردوافازود:شاورای
شهربایدبرحسبایطوظیفه،بایدوضاعایاتو

هایاجتماعیشهررارصدوپایشکاردههالش
وبهمسئورنامرانتقالدهد،بنابرایطبرگازاری

 هنیطجمساتیامریضروریاست.
روزبهییکیازدغدغههاایشاورایشاهاررا

بینیوفراهمکردنموجباترفاهماردمدرپیش
فضاهایعاماومایوتافاریاحایبارشاماردو
خاارنشانکرد:برهمیطاساسازهندیطساال
قبلایمصوبهایشهرداریرامکمفکاردیام
تاتامیطروشناییتمامپارکهایسطاحشاهارو

هایحاشیهایشهررادردستورکارقارارپارک
هاییبهصورتبر ناوردردهد،همچنیطهراغ

نقاطکورنصبشدتامردمبتوانندبااآراماشاز
 ایطفضاهایشهریبهرهببرند.

ویبااشارهبهاینکهشورایشهروشاهارداری
درحالتجهیزفضاهایعمومیوتفریاحایباا
امکاناتمدرنونواست،ادامهداد:ازنیروهاای

خواهیمکاهباراینظامیوانتظامیوبسیومی
تامیطآرامشبیشترشهرونداندرکنارمجموعاه
شهرداریوشاورایشاهاربااشانادوماارادر
مدیریتشهرییاریکنند،بدونشکمجموعه
مدیریتشهریکازروننیزدرکناارماتاولایاان
امنیتیاستودوشبهدوشودستبهدسات
هرکاریکهبتواندبرایارتقایامنیتوآرامش

 مردمانجامخواهدداد.
فرماندهنیرویانتظامیشهرستانکازروننیزدر
ایطجمسهوضعیتامنیتشهرستاانکاازرونرا
مثبتارزیابیکردوگفت:برایارتقایامنایات

جانباهدرشهروشهرستاننیازمندمشارکتهمه
هستیم،بهایطمعناکهنیرویانتظامیدرکاناار
ارگانهاومردمبایددستبهدستهمدهندوبه

 ارتقایبیشترامنیتشهرستانکمککنند.
سرهن اسماعیلزراعتیانبابیاناینکهبایدبه

سمتخودمراقبتیحرکتکنیم،افازود:نایاروی
انتظامیآمادهاستبااستفادهازظرفیتهایخاود
وهمکاریسایردستگاههاایاجارایایوماردم
امنیترادرسطحشهربیشازپیاشافازایاش
دهدوحتیبهسمتمحمهمحوریدرماقاولاه

 امنیتحرکتکند.
فرماندهناحیهمقاومتبسیوسپاهشهرستاننیاز
ضمطتاکیدبرهماهنگیوتعاملمثباتارکاان
امنیتیشهرستان،گفات:رویاکاردماجاماوعاه
امنیتی،اقتداربااحتراماست،یعنیرفاتاارماادر
مقابلمردماحتراماست،امادرعیطحالاقتادار
دربرخوردبامعدودبرهمزنندگانآرامشماردم

 است.
سرهن غالمرضاتوکلایجاادااروامانایات
پارکهاباپیوستفرهنگیراضرورتشهرخواند
واضافهکرد:ایطارومیتواندباکماکخاود
شهرداریوبهرهگیریازظرفایاتنایاروهاای

 بسیوبسیاراثرگذارباشد.
درادامهصادقرحمانایدادساتاانعاماومایو
انقالبشهرستانکازروننیزدرسخاناانایبار
ضرورتپایشمستمراماکطعمومیوپاارکاهاا
تاکیدکردوگفت:نقاطمستاعادوقاوعجارمدر
پارکهاباهمکارینیرویانتظامیوشاهارداری
شناساییشدهوبابهرهگیریازظارفایاتاهاای

 هاافزایشیابد.مختمف،گشت
همچنیطدرایطجمسهمقررشدهماهنگایرزم
درخصووتامیطامنیتمسافراننوروزینایاز

 انجامشد.

 اخبار شهرداری کازرون
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 امام عدالت
 آید بهار، فصلِ شکفتن، بهاره می

 آید به سمتِ دشتِ شقایق، سواره می
 به ناامیدی از این در مرو، بزن فالی

 آید استخاره می قسم به واقعه، بی
 های زخمدار زمان به دادخواهیِ دل

 آید به قسط و عدل وکرامت، وَ چاره می
 هزار الله دمیدوز کینه، پرپر شد

 آید یقین که: حجت حق، از هزاره می
 های محبت به دل نمایانست کرانه
 آید های ظفر، با نقاره می ترانه

 دلم به طولِ ازل تا ابد، نظاره نمود
 آید وَ تک سوارِ زمان، از کناره می

 بیا امامِ عدالت، امام آزادی
 آید جهان به شوق تو، با یک اشاره می

 به پیشواز تو ای جانِ جان، شهیدِ وطن
 آید ز روضه با بدنِ پاره پاره، می

 

 نوید
 آید نگاه کن به طبیعت، بهار می

 آید یِ اسبِ نگار می صدایِ شَیهه
 یِ دَرد و جداییِ جانسوز پس از هزاره

 آید به قلبِ مضطرِ انسان، قرار می
 تمامِ مردمِ شهرِ بنفشه هشیارند

 آید اَلَیسَ صبح بقریب شهسوار می
 رضا بداده بده، وَ ز جبین گره بگشای

 آید تبار، می ولیِ عادلِ عالی
 گفت: دلِ شکیبِ تو، از شهدِ ارغوان می
 آید بنوش جامِ غزل، چشمه سار می

 زنند صفیر یِ عرش، می تو را ز کنگره

 آید بیا به باغِ حقیقت که: یار می
 غمِ جهان، مخور و پندِ من، مبر از یاد

 آید یقین به جامِ جهان، اختیار می
 وَ ای بلندنظر، شاهبازِ سِدره نشین

 آید بهشتِ حکمتِ دین، ماندگار می
 ها داده است سروشِ عالمِ غیبم، چه مژده

 آید امامِ قسط و کَرم، استوار می
 کازرون-محمدحسین برزویی

 آید صداى سمِ سمندِ سپیده می
 آید صداى سم سمند سپیده می

 آید یلى که سینه ظلمت دریده می
 گرفته بیرق تابان عشق را بر دوش

 آید کسى که دوش به دوش سپیده می
 طلوع برکه خورشید تابناک دل است

 آید ستاره اى که ز آفاق دیده می
 بهار آمده با کاروان الله به باغ
 به دشت ژاله گل نودمیده می آید
 به سوى قله بی انتهاى بیداری

 آید پرنده اى که به خون پر کشیده می
 درآن کران که بود خون عاشقان جوشان

 آید شهید عشق سر از تن بریده می
 به پاسدارى آیین آسمانى ما
 آید گزیده اى که خدا برگزیده می

 

 سمند صاعقه

 سمند صاعقه زین کن سواره باید رفت
 به عرش شعله سحر چون ستاره باید رفت

 گوید شهید زنده تاریخ عشق می
 به دار سرخ اناالحق دوباره باید رفت

 بگو به یوسف اندیشه، ای پیمبر دل
 به چاه حادثه هنگام چاره باید رفت

 گذشت کشتی خورشید از جزیره موج
 به غرقه گاه خطر زین کناره باید رفت

 بپوش جوشن آتش به تن، سوار فلق
 که در مصاف خسان چون شراره باید رفت

 به گوش الله خونین نسیم عاشق گفت
 چو گل ز باغ جهان پاره پاره باید رفت

 شکفته در افق خاک، آفتاب یقین
 به بام دیده برای نظاره باید رفت

 دهد فرمان امیر قافله نور، می
 به عرصه گاه شهادت، هماره باید رفت
 رسید لحظه موعود و نیست گاه درنگ

 استخاره باید رفت به قاف واقعه بی

 هئیس سازما  بسیج سازندگی فاهس:

سختی چندین برابری 
زایی در مناطق  اشتغال

جانبه  محروم، حمایت همه
 خواهد دولت را می
 

بتته گتتزارط فتتاطتتمتته 
اسدزاده، ختبترنتگتار 
شهرسبتز؛ جتان تیتن 
قرارگاه متحترومتیت  
زدایی سپاه فتجتر در 
ش تمتیتن جتلتسته 
کتتارگتتروه اقتتتتتصتتاد، 
اشتتاتال و سترمتایته 
گذاری استانداری فارس ضمن ارایته گتزارشتی از 

و  ۶۱آخرین وضعی  جذب تسهتیتال  تتبتصتره 
فرص  های شالی ایجتاد شتده در عترصته هتای 
اقتصاد مقاومتی؛ قطب های صنایت  تتبتدیتلتی و 
م اغ  خرد و خانگی توس  جهادگران کارآفرین 
بیان داش : اشتاال زایی در ادبیا  اقتصادی کتار 
سختی اس  حال اشتاال بترای متحترومتیتن در 
مناطق کم برخوردار سختی مرتاعتفتی دارد لتذا 
نیازمند حمای  و تسری  در کارها هستیم تسهی  
در صتتدور متتجتتوزهتتای کتتارگتتاه هتتا ختتانتتگتتی را 

 خواستاریم.
در این جلسه اسماعی  قزل سفلی به مهمتتریتن 
خدما  این نهاد در حوزه اشتاال و کار آفریتنتی 
پرداخ  و بیان داش : بسیج ستازنتدگتی طتبتق 
رسال  انقالبی که دارد همواره به دنبال کمک بته 
دول  ها بوده و بر اساس برنامه جام  محرومیت  
زدایی مردم پایه ای که طراحی نموده ایتم در دو 
حوزه عمرانی و اقصاد و اشتتتاتال بتا متحتوریت  
جهادگران عزیز در حال فعالتیت  است . ریتیت  
سازمان بسیج سازندگی ادامه داد: ورود به عرصته 
های اقتصادی مقاومتی، اجرای قطب های صنایت  
تبدیلی کوچک ، راه اندازی م اغ  خرد و خانگی  
سه حوزه مهمی فعالیت  هتای ستازمتان بستیتج 
سازندگی درباره اقتتتصتاد و اشتتتاتال است . در 
موضوع قطب های صنای  تبدیلی، برای هر کتدام 
از شهرستان ها و مناطق فارس یک قطب صنایت  
تبدیلی تعریف کرده ایم و برای تحقتق آن تتالط 
می کنیم چون که راه توسعه روستاها را تقتویت  

 صنای  تبدیلی می دانیم. 
جان ین قرارگاه محرومی  زدایی سپتاه فتجتر در 
خصوص فعالیت  هتا در حتوزه م تاغت  خترد و 
خانگی نیز گف : یکی از کارهای خوبی که در این 
زمینه راه اندازی شده صندوق های قرض الحسنه 
بسیج به صور  مردم یار اس  که نتیتجته آن راه 
اندازی م اغ  خرد خانگتی و ستپت  ت تکتیت  
تعاونی ها می گردد. الگویی که بسیج سازنتدگتی 
در این مسیر دنبال می کند در واقت  تتوانتمتنتد 
سازی مردم و تسهی  گری در راه اندازی م اغت  
اس . لذا طرحی اس  که توس  خود مردم فکر و 
ایده داده می شود و خودشان اجرا و نظتار  متی 
کنند و در واق  تسهی  گر ما نقش مکم  در این 
زمینه دارد. قزل سفلی با اشاره به اینکه مهمترین 
برنامه ما در این زمینه راه اندازی تعاونی هتاست  
گف : به دنبال این هستیم که صندوق ها پت  از 
ت کی  تبدی  به تعاونی ها ب وند و در مترحتلته 
بعد تعاونی ها به اتحادیه ارتقاء یابند کته ختدا رو 
شکر در این زمینه دستگاه های مرتتبت  کتمتک 
های خوبی انجام می دهند البته انتظار حمتایت  
بی تر داریم تتا هتم راه انتدازی ایتن م تاغت  و 
کارآفرینی و هم ارایه تسهیال  بانکی بتا سترعت  
بی تری صور  بگیرد و این را بترکت  کتار ختود 
بدانید و یک کمک رسانی به مردم مناطق محروم 

 اس .
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بیییا سیییالم و  -
عییییییر  ادب 
خدمت شما و بیا 
رشکر از وقتی کت 
ده اختیاه ما  گذاشتید. بت عنوا  دوسیت و 
همرا( قد،می مرروم مردانی از سیابیقیت 
 دوستی و نحو(  شنا،ی با ا،شا  بفرما،ید.

 بهنامخداوندجانوخرد
ساالباازنادهیاادنصارالاهماردانای72بیشاز

همنشینیوآشناییداشتم.آشناییبندهباایشاناز
موضوعیشروعشدکهمجالگفتنشنیست.ولای
اولیطبار،غزلیگفتهبودمباهایشااننشااندادمو
ایشانراهنماییهایخوبیکردندوماراتشاویاق
نمودندوازآنبهبعدبیشترخادماتایشاانمای
رفتموایطآشناییبههمنشایانایشابااناهروزی
انجامیدوبههمسفریتبدیالگاردیادودرشاب
شعرهایبسیاریدرسراسارایارانشارکاتمای

 کردیم.
دهباه( شخصیت زند( ،اد مردانی بیرای  -

ما روضیح دهید   معموال ده چت میواقیعیی 
 شعر بت سراغ ا،شا  می  مد؟

زندهیادنصرالهمردانیشخصیتوارییبوداوناه
فقطادیبوشاعر،کهانسانیبااادب،صادَیاقو
خیَربود.بسیارساادهوخاودماانایزنادگایمای
کرد.بسیاریازدوساتاانباهخاااارصاداقاتو
مردانگیاشاورادوستمیداشتند،حتیمخالفیط
عقایدشمیگفتنداگرمردانیانقاالبوجانا را
ستوده،باوروعقیدهخودشبودهنهبارایکساب
مقامومادیات...وبههمیطخااربودکاهساروده

 هایشبهدلمینشست.
باورمطبرایطاستکهشعراستکاهباهساراغ
شاعریمیآیدوشعرهاییکهباقصدونیتقبمی
سرودهشودبافتنیاستمثلشالوکالهیافرشی
کهبراساسنقشهبافتهمیشود.نصرالهماردانای
همشاعربودنهبافندهومستثنینبود.وقتیمسأله
اییاموردیبرایشاعراهمیتپیدامیکندودر
موردآنمیانادیشاد،ذهاطباهپارورشآنمای
پردازدوخیالهمبهکمکاومیآیدتاموردرابه

زیبایبهمخاابیطبرساند.زیباییودلاناشایانای
بستگیبهتخیلواندیشمندیوگستردگایدایاره

 واهگانیشاعردارد.
موضوع اشعاه ا،شا  قیبیل از انیقیالب  -

بیشتر ده چت هابطت ای بود  ،ا ریزل هیای 
ا،شا  رماسی بود ده رالیی کیت اریلی  
شاعرا   رزل ها برای بیییا  میفیاهیییم 

 عاشقانت می سرا،ند؟
درگذشتهقالبهایشعریبرایمفاهیمخاوبه
کاربردهمیشودوبستگیبهدرونمایهباهقاالاب
خاصیانتخابمیشد.مثالمثنویبیشتربرایبیاان
روایتوحدی ،مسایلاجاتامااعای،تادریاسو
یادگیریاستفادهمیشدوغزلبرایبیانتغزلو
عرفانوبیانزیباییهایابیعتو...مورداستفاده
قرارمیگرفت.نصرالهمردانیکهشیفتاهحاافاظو
تغزَلودرعیطحالبسیارهاماناشایاطحاکایام
ابوالقاسمفردوسیبودواونیزدرسرزمیطحماساه
آفریطکازرونپرورشیافتهبود.دربرههانقاالب
وبعدجن حماسهرابازیبایایتارکایابکاردو
حماسهراعاشقانهسرودوایطهنرواریاوباود،
پسازایطمرحمهایاطشادکاهدرحاالحااضار
میبینیمدربیانعشقوعرفانازقالبماثاناویو
قالبهایدیگراستفادهمیشودیادربیاانمساال
اجتماعیو...ازغزلاستفادهمیشودوایطرویاکارد
امروزتحتتاثیرنصرالهمردانیودیاگاربازرگاان

 عرصهیادبیاتانقالباست.
 ،ا ده رصحیح د،وا  رافظ شما ده کناه  -

ا،شا  بود،د و از نحو( کاه و هدف ا،شا  
 جنت ا،ن امر قراه داه،د؟

زندهیادمردانینظرلطفیبهمطداشتومدتها
شبوروزباهمبودیموهمناشایاطوهاماراهو
همسفر...دردوموردباایشانهمکاریمایکاردم
یکیدرموردتصحیحدیوانحافظودیگاریهام
درجستجودرتذکرههاوپیداکردنشااعارهااو
احوالشعردردورههایمختمفکهنتایاجاهاش
همانکتابستینسخطشد.ایطدواثارزحامات
زیادیبرد.درتدویطایطدواثرمردانیمدتبیش
ازبیستوهندسالاستراحتوخاوابایشااندر

ساعتبود.گاهایازسااعاتده2تا7شبانهروز
شبتااذانصبحدیوانهاایماخاتامافحاافاظ

 ،بررسیوبازخوانیوبازبینیمیشد
از  ثاه مردانی کدام اثر ها بنتر مطالعیت  -

 کرد( ا،د و نظررا  دهباه(    چیست؟
بندهاشعارمدونوغیرمدوننصارالاهماردانایرا
پیشازهاپوانتشار،بارهاوبارهامیخواندموباه
سفارشخودشاناگرنکتهایمیدیدمبهایشاان
ااالعمیدادم.همهآثاراوراهمیشهرویمیازدارم

 ومیخوانموبسیاراورادرخوابمیبینم
جا،گا( ادبیای متعنید بیت اهزش هیای  -

انسانی ها ده شعر معاصر چگونت اهز،ابیی 
 می کنید؟

شعروادبیاتایرانپسازدورانباازگشاتدهاار
تحورتخوشایندوناخوشایندبسیارشادهاسات،
بیشتریطتحورتدردورانمشرواایاتوباویاژه
انقالباسالمیدرادبیاتودیگرهنارهااایاجااد

 گردید.
درگسترهادبیاتوشعر،شاعرانبسیاریدرمیان
جوانانسربمندکردندکهباع تاحاولدرزباانو
تخیَلبزرگانهمشدند.البتهگاهیمسیرقافمهشعر
بهدستخامانبهبیراههرفتهاماخودادبیاتمهار
خودراازدستنااهالنباهدرآوردهوباهمسایار

 اصمیبازگشتهاست.
از خاطرای قابل ذکری کت از زنید( ،یاد  - 

 مردانی داه،د برا،ما  نقل کنید.
سالهمدموهمراهعزیزیبودنهماه72بیشاز

اشخاارهاستوبیادماندنیوشیاریاط،ایاطرا
میگویمکه:هرپنجشنبهبرایحضوردرانجاماط
انقالباسالمیفارسبااتوباوسباهشایارازمای
رفتیم،روزیوقتیدنبالایشاانرفاتامازدرکاه
بیرونآمدگفت:آلمجتبیبیتیکازرونایبارایام
آمدهکهمیخواهمتکمیمشکنم،گفاتامخایامای

 خوببخوانبشنویم.
 گفت:

 ههخُوشطصُباروکُهوختیکهاُفتومیزنه
 عامنسیمپامشهاَخوروعمفادوُمیزنه

مردانی،سواراتوبوسیاماشیطکهمیشدخاواب

میرفتآنوقتمطشعرراادامهدادهوغزلای
 کازرونیسرودمکهشروعآناینطوربود:

 ههخوشطصُبکازرونوختیکهاُفتومیزنه
 آنسیمپامشهاَخوروعمفادومیزنه

 وبیتآخرباایطبیتبهاتماممیرسد:
 قوزنشیطشاعرکاکهعامونصرالهُیما
 وایهبیتیهمهیشعرادماُومیزنه

بت عنوا  دوست و هیمیرا( قید،یمیی  - 
انتظاهای شما از مسؤلییین بیت خصیو  
مسؤلین شنرستا  کازهو   بعد از فیوی 
ا،شا  ده خصو  نیحیو( مید،یر،یت و 
نگنداهی و رفظ  ثاه هنرمینیدانیی چیو  

 مردانی چیست ؟
زندهیادنصرالهمردانیشاعریماردمای،مامایو
اسالمیاستکهبرایماایرانایهااباخاصاوو
کازرونیانسمحشورباع افتخاراست.ماردانایرا
میخواستندپسازوفاتدرتهرانیاحافظیهشیراز
دفطکنندامابهواسطهوصیتخودشاننگذاشتیام

 جایدیگریجزکازروندفطشود.
ایشانوصیتکردندکهاختیارکتابهایماوجاود
درکتابخانهاشبرعهدهبندهاستودربیمارستان
کهبودندایتماسیفرمودندفرزندانمتاعادادیاز
کتابهارامیخواهند،بقیهرابهبندهاختیااردادناد
البتهباشرایطیکهخودشانفرمودند.بنادهااباق
وصیتایشانباکمکوهمکاریجناابحااصال
عسکریشهرداروشورایشهرفرهاناگاسارایای
تأسیسوراهاندازیکردیموکتابهایشخصای

 جنابمردانیرادرکتابخانهآنجاقراردادیم.
شهرداروقتبرایایطفرهنگساراهازیاناههاای
زیادیصرفکردندوبندههندسالیمسؤلآناجاا
بودموبرنامههایخوبیباکمکدوساتااناهال
هنراجراکردیم.اکنونانتظاربیشتریازمسؤلیاط
جهتمساعدتوهمکاریداریم.ماردانایشااعار
بزرگوممیمااکنونغریباناهدرشاهارخاودش
مدفوناست.یادشجاودانوگرامیبادوروانش

 آراموشادمان.

 مردانی؛ شاعری مردمی، ملی و اسالمی 
 مجتبی گفتگوی سمیه مردانی با سید محمدعلی آل

برآنشدمکهیادیهرهندمختاصاروکاوتااهاز
مردشعروادبپارسیهماشاهاریعازیازمبزرگ

پیرایه،ناصرمردانیداشتهباشم.مردانیشاعریبی
ادعاوخیمیمخمصبودکهباهرکسایخاکیوبی
شاد.ماردیکاهیاومایکرد،شیفتاهبرخوردمی

هرگزادعانکردودرحالیکهبیطشاعارایزماان
درخشید.ابتاکااراتایفروزانمیخود،مانندستاره

یذاتیومنحصربهایطشاعرکهجداًدارایقرینه
 فردبود،قابلدقتوبررسیاست.

ذوقخدادادیدرسرودنبعضیاشاعااردرمایاان
دیگرشاعرانمعاصر،اوراماتاماایازوبارجساتاه

نمایاند.اونهتنهادرسرودناشعاارحامااسای،می
یابعادشعاری،تساماطواساتاعادادبمکهدرهمه

گرفات،فاالنخاصیداشت.زمانیکهتصمیممی
مجموعهراخمقناماایاد،تاارسایادنباههادف

کرد؛ازجممهدرخمقستینسخطکاهپافشاریمی
نظیراست.بهحقکتابیماندگارودرنوعخود،بی

کتابیکهنزدیکبهپاانازدهساال،وقاترویآن
گذاشتوایایطپانزدهسالباسعیوکوششای

ناپذیر،صدهاکتابورساارتشاعاریراخستگی
آوریکردوموردمطالعهوتحقیققراردادتااجمع

سرانجامتوانستایطاثربسیارفاخروارزشمانادرا
خمقوبرایفرهنا وادبپاارسایباهیاادگاار
بگذارد.کتابیکهازجهاتمختاماف،ارزشادبای
مختمفیداردوتاکنونمانندینداشتهاست.کتابای
کههربیتشعرشبیانگرابعاادماتاعاددشاعارو
شاعریاستوبهحقایطاثردرتاری ادبوشعر

 بدیل.پارسییگانهاستوبی
یخااکناماهازدیگرآثارمطروناصر،کتابخون

اوستکهآنهمدرنوعخودقابلتحسیطاسات.
ناصردرایطکتابهناناشعاریسرودهاساتکاه
گوییهمراهودوشاادوشرزمانادگاانغایاوردر

یعممیات،حضورفیازیاکایدارد.هاناانبااهمه
آسایهایبرقاحساسکهموجبهیجانوحرکت

شد؛آنگاهکاهاشاعااررزمندگانبهفو دشمطمی
ناصربههنگامحممهبهدشمنانبعثیازبمندگوهاا

افازودکاهشد،برقدرترزمندگاانمایپخشمی
هاانصایابآناانسهمبسازایایدردرپایاروزی

 گردید:می
یخونیطکربالباما کهشدبسیاطبخوانحماسه
 صداباما.زمیطجممههم
شکطاسطورهشدپیاکاارتاان کاوهاییالنصف

 آهطآبشدازهیبتبیدارتان.
ناصرنهتنهادرسرودناشعاارحامااسایتساماط

یماوضاوعااتروزدارایداشت،بمکاهدرهاماه
سرمایهوذوقیسرشارباود.اودرعشاقباهاهال
بیتعصمتواهارت)ع(اشعاریدرخورتحسیط
داشت؛ازجممهشعریکهدرسوگساررشهیدان
عالمحضرتاباعبادا...ساروده،اشاعااریکااماالً

یعطشاماممتفاوتبابرداشتدیگرشعرا؛درباره
ییشعرادراشعارخودلبانتشنهحسیط)ع(.همه

اناد؛امااماردانایهایازامامحسیطرامطروکرده
باار.اودهدآنهامبارایاولایاطجدیدیارائهمی

 گوید:هنیطمی
تاابهایصدرودفرات رودبییلبتشنهبودلب

 کنارتوعطشناکگذشت
یلاباماامحسایاطیعالمراتشنهمردانی،همه
ایازایطسفربیانکند.بدنیستخاارهمعرفیمی

شود؛هندروزبعادازسارودنایاطشاعار،ماطو
مردانیتهرانبودیم.مردانیخصوصیجهتدیدار
باآقانزدمقامرهبریرفتناد،هاونآقااایشاانرا
خیمیدوستداشتوهمیشهاوراموردماحابات

داد.اشعارمذکوررابرایآقااقارائاتخودقرارمی
نمود.آقاآنقدرتحتتأثیرقرارگرفتندکهاشاکاز

بارمردانیراهشمانمبارکشانسرازیرشد.هندیط
یباهاارموردتقفدقراردادوتعدادپانازدهساکاه

آزادیبهایشاناهداکرد.ناصرآنرابخشیدبرای
یجبهه،درحالیکهبندهخبرداشتممنازلهزینه

هایشدرزمساتاانازمردانیگازکشینداردوبچه
شوندوبهخصووتناهاافارزنادسرمامریضمی

پسرشکهبهخاارزکاموسرماخوردگایمارتاب
 مریضبودند.اینقدرابعایطمردباربود!!!

یامامخمینی)ره(بسیارعالایاشعارایشاندرباره

ماطواهگاون،ماط«است.درابعادعرفانیشاعار
ام مطبیساروبایواهگون،مطواهگونرقصیده

ام میالدبیآغازدستوپادرخوابخونرقصیده
داندکسی مطپیرتاریخمکهبرباممطهرگزنمی
 ام.قرونرقصیده

قصدمایطنیستکهبخواهمآثاارماردانایراباه
یتحریردرآورم.هدفیاادیازایاطانساانرشته

 پیشهاست.دلسوختهوعارف
ناصرحقبزرگیبرگردنشعروشاعرانایطمارز
وبومدرزمانخودشداشتهاست.اوشخصایاتای
یبودکهتوانستباحضوردرجبههودرقمبهمه

هابرگردشمعوجودخویاشقارارمسمکانآنهم
دهد.اومشوقبزرگیبرایجاوانااندلاباساتاهو

اندازیماحاافالیشعروشاعریبود.باراهشیفته
هااشعروادبدرتهرانودیاگارماراکازاساتاان

توانستبازارشعروشاعریمتعهدوارزشایراباه
ساالماباادرتاز9وجودآورد.بهخصاوواای

یشعرایمطروواصیلکشوربهحضوردرکنگره
عالمهابااباییکازرونتوانستخدماتارزشمناد
وماندگاریدرپرورشاساتاعادادهاایشاعاریو
شاعریکازرونوفارسبهوجودآورد.درتهرانو

هاایاییشعروادببهحقفعالیتشیرازدرحوزه
هشمگیروماندگاربهیادگارگذاشت.متاأسافااناه

هاستکهنامیویادیهایفرهنگیمامدترسانه
ازایطشاعردردآشنایمتعهدنداشتاهونادارنادو
متولیانفرهنگیمادرکازرونهمنسبتبهایشان

دهندکهبهحقمهرینشانمیوامثالهمخیمیبی
هاایایماوردمندیاستکههنیطانسانجایگمه
 گیرند.مهریقرارمیبی

 مردانی، 
 داند ی لب امام حسین می ی عالم را تشنه همه

 

 حسین جمشیدی
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درپنجاهودومیطشب0299ماهسالدربهمط
0270) شاعرومراسمنکوداشتنصرا...مردانای

ای(درنخمستانسازمانهنریرسااناه02۳7تا
او برگزارشد.دراینجاگزارشیازایطماراسام

 خوانیم:یادبودرابهبهگزارشایرنا،می
هاییناظایارماحامادرضاادرایطمراسمههره

سنگری،غالمعمیحدادعادل،محمدقمی،رئیس
زاده،سازمانتبمیغاتاسالمی،سعایادخاطایاب

سخنگویوزارتامورخاارجاه،نااصارفایاض،
مصطفیمحدثیخراساانای،مارتضایامایاری

محمادماودب،اسفندقه،کامرانشرفشاهی،عمی
منادانعمیداودی،رضااسماعیمیودیگرعالقه

بهشعروادبیاتفارسیحضورداشتند.درپایاان
ایاو ،ایطمراسمازارفسازمانهنریرسانه

سازمانتبمیغاتاسالمی،حوزههاناریووزارت
امورخارجهازمقامشام نصراهللمردانیتقادیار

 شد.
 

 خیابانی ها بت نام نصرا... مردانی کنید
نصاراهلل حسیطقرائیدراباتادایایاطماراسام

0جزءشاعرانانقالبیواثرگاذاردهاه مردانی 1
ساازقممدادکردوگفت:مردانیشااعارجاریاان

اوایلانقالباست،اوبرخیشاعارانراتاحات
اشتأثیرقراردادوآنهابهپیرویاززبانشعاری

حرکتکردند.معاونفرهنگیدانشاگااهصاداو
گفت:اتفاقاازمنظرقوتشعریاوستکاه سیما

او «قیامناور»پوربهنقدکتابدکترقیصرامیط
پاردازد.زیاراایاطکاتاابوبهاورمفصلمای

همچنیطزبانشعریمردانیباتوجهباهرفاتاار
هاباع شدتاااوسازیشاعرباکمماتوترکیب

هایشعرانقاالبدرتریطههرهیکیازدرخشان
فرهن ،امنیتممیمارا هامطروشود.آنسال
تازاستوکندوشعردرایطمیانیکهتقویتمی

ثروتممیماست.نویسنادهکاتاابازساناابااد
صحبتشرابایکمطالبهازشورایشاهار شعر

تهرانبهپایانبردوگفت:ازشورایشهرتهران
خیابانیامیداننزدیکمنزلاساتااد توقعداریم

 مردانیرابهنامایشانکنند.
 

قییراول  نصییرام مییردانییی پیییییش
 میختن رماست و ریزل ده شیعیر  دههم
 است

سخنرانبعدیایطجمسه،مصطافایماحادثای
خراسانیبود.اوگفت:جایگاهوناقاشنصاراهلل
مردانیدرشعرانقالبازهندمنظر،جایگااهای

فرداست.اوازمعدودشاعرانایاساتمنحصربه
کهدرقوارهشاعریتمامعیارازاولیطروزهاادر
عرصهشعرانقالبحضاوردارد.ساهامنصاراهلل

گیریوتکامایالپاازلشاعارمردانیدرشکل
انقالب،نقشهشمگیاریاسات.اگاریاکایاز

هایاصمیشعراناقاالبدرآمایاخاتاطشاخص
حماسهوغزلباشدکههست،پیشقراولایاط
وجهشعرانقالب،نصراهللمردانیاستوبسیاری
ازشاعراندیگرکهممکطاساتحاتایازاودر
شاعریوشعرانقالبمرتباهباارتاریداشاتاه

 باشند،متاثرازنصراهللمردانیهستند.
ناصرفیض،شاعردیگریبودکاهدرپاناجااهو

بهنقشوجاایاگااهشاعاری دومیطشبشاعر
نصراهللمردانیپرداختوپاسازانناوباتباه

 محمدرضاسنگریرسید.
سنگریبااشارهبهتاثیارگاذاریادباینصاراهلل

عامارشاعارو وهندسال۳1مردانیگفت:در
ادبیاتانقالباسالمیباهنددستهازشااعاران
مواجهبودیم.دستهاولشاعرانیهستندکهبنده

گاذارم.آمادنادونامشانراشاعرانانفجاریمی

هندشعرموفقوتاثیرگذارسرودنداماخیمیزود
دستهدومشاعرانای گمشدندوازصحنهرفتند.

هستندکهبندهنامشانراشااعاراناناتاحااری
گذارم.بدیطمعنیکهواقعاشاعرنبودندوباهمی

زورآمدهبودندوابیعتاخیمیسریاعهامافاول
اناد.کردند.دستهسومشاعرانیهستندکهجاری

ساازباودهوماو ایاجاادایطشاعرانجاریاان
کردند.برایمثال،یکیازآناناستاادعامایمی

معمماستکهحتیجمعیازشاعرانافغانستانای
 راهمتحتتاثیرقرارداد.

 
مردانی هم ده عموم مردم راثیرگذاه بود 

 هم ده شاعرا  شاخص
سازبودننصراهللماردانایویبااشارهبهجریان

گفت:نصراهللمردانینیزهنیطشاعاریباود.او
ساازاساتوباهکسیاستکهشعرشجاریاان
کاناد.الاباتاهماطمعنایواقعیمو ایجادمای

ساازراهامدردودساتاهجاایشاعرانجریاان

ایازشاعرانماانانادسازیعدهدهم.جریانمی
آبسااطااحاایاساات،زرلوشاافاااف؛امااا

سازیگروهدومآشکاارنایاساتوباایادجریان
شانرادردقتوتاملبیشتریپایاداتاثیرگذاری

کرد.نصرال...مردانیکسایاساتکاههامدر
فضایبیرونیوعمومیتاثیرگذاربودوهمبیاط

کرد.اوشاعرانشاخصوردهبارمو ایجادمی
حتیرویکسیمثلسیدحسطحسینینیزتاثیر
گذاشتومعتقدمتاثیارگاذاریپاناهااناورادر

 هایبعدیهمبایدجست.دهه
 

سفرها،ی شنر بت شنر برای پیداکرد  
 شاعرا  شنید

ایطنویسندهوشاعربرجستهکشوربااشاارهباه
هایآثاروپژوهشنصراهللمردانیگفات:ویژگی

بهنظرموجههپژوهشینصراهللمردانیکاماتار
تااواندرباایااانشاادهاساات.ایااطوجااهراماای

اودیاد.اوتصامایامگارفات ستینسخط کتاب
آوریکندوبرایایطکاارشهیدانشاعرراجمع
کاردتاارفتومطالعهمایشهربهشهرسفرمی

نامشانرابیابد.بهنظرمبایدبیشازپاباشباه
ایااطوجااهااهازنصااراهللماارداناایدقااتکاارد.
خصوصیاتاخالقیاوهمقالبتوجاهاسات.او
حممراباعممشآمیختهکردهبودورووتواضاع

العادهبود.سخنرانبعادیایاطجاماساه،اوفوق
0229غالمعمیحدادعادلبود.اوگفت:ازساال

ریازیدرسایبندهبهسازمانپژوهشوبرنااماه
سالآنجامشغاولباهتاالایاف02رفتمومدت

هایدرسیکتبدرسیبودیم.برایتالیفکتاب
ادبیاتانقالبراواردکنیمونصراهلل نیازداشتیم

مردانیدرایطراهواقعایکموهبتالهیبود.او

بااخالووبدونتوقعاشعارشرادراختیاارماا
 هااستفادهکنیم.قراردادتابتوانیمازآندرکتاب

هاایویافزود:اولیطباردریکایازهاماایاش
شعریبااوآشناشدموایطآشناییتااآخاریاط
هادرروزهایحیاتاوادامهپیداکرد.خیمیوقت

هااهایدرسیومحتوایآنساعاتموردکتاب
کاردیام.خاااارمهساتباهآقاایصحبتمی

داستاندوکاا  محمدجوادمحبتپیشنهادکردم
هایدرسیآمدهباودراکهدرآنزماندرکتاب

بهزبانشعریدربیاوردواوهمقباولکارد.تاا
پاسیازشببنده،آقاینصراهللمردانیوآقاای

بانادیمحبتنشستهبودیموایطشعررادستاه
گفتمطجزمی کردیم.هروقتایشانغزلیمی

شنایادمونخستیطافرادیبودمکهشعراورامی
گفتم،بارایاولایاطبااراگربندههمشعریمی

 خواندم.برایایشانمی
 

وجود نصرا... میردانیی بیرای انیقیالب 

 اسالمی موهبت بود
دقتکنیدکهوجودشاعرانیمثلآقایماردانای
درروزهایابتداییانقالبموهباتباود.ماثال
امروزنبودکهبرایانتخابشاعرانجهتدیادار

نفراست،ماجاباور021بارهبریکهظرفیتش
شاعربرجستهانتخابکنیاد.0111باشیدازبیط

درآنروزهاشاعرانیکهبارایاناقاالبشاعار
گفتندوشعرشانفاخربود،انگاشاتشاماارمی

0بودندوشایدبه رسیدند.درایاطنفرهمنمی1
شرایط،نصراهللمردانیدرهرجاییکهبارنااماه

شدونیازبهشعرباود،حضاورانقالبیبرگزارمی
 داشتودرخدمتانقالباسالمیبود.
 شاعریکهمبدعغزلحماسهبود

هایخودحدادعادلدربخشدیگریازصحبت
هایشعرینصاراهللماردانایبااشارهبهویژگی

گفت:شعرنصراهللمردانیمحکم،دلاناشایاطو
خوشلفظاست.اوازنظرسبکتاریخی،ممتازم

گویدامازبانشعریاوباهبهشعرکهطشعرمی
روزاست.درحقیقتشعراوتکرارگذشتهنیست

وزباناشزباانماعااصار
است.وقاتایشاعاراورا

هایایکنیدرگهبررسیمی
ازتاثیربیدلوسبکشعر
هااانااادیرادرآثااااراو

بینید.اوبیاشاتارهاممی
گفت.البتاهماطغزلمی

اساامغاازلااشراغاازل
گاذارم.گاوشحماسهمی

هاینارمماامروزبهغزل
عادتکردهاستاماوقتی
نصااراهللماارداناایشااعاار

گفت،غزلشاستواربود.اودرشعارفاارسایمی
پرمطالعهوباسوادبود.تاری شعرانقاالببادون
ذکرنامنصراهللمردانی،قاطاعاانااقاصاسات.

ایباودکاهبااشاعارشمعتقدممردانیرزمناده
جنگیدوتفکراناقاالباساالمایراتارویاومی
 کرد.می

رئیسبنیادسعدیخاارنشانکارد:ماردانایدر
نیمروزعمرخودغروبکردواگرماندهبود،هم

کردوهمآثاربیشتریازخودبهخودشرشدمی
گذاشت.اودراولعمرخودشااعارانجایمی

 زیادیراتربیتکرد.
 استادمردانیشاعرشهیدیبود

زاده،سخنگویوزارتامورخاارجاهسعیدخطیب
درایطجمسهصحبتکردوگفت:وقتیبهایاط

کردمدرهنیطجمسهدعوتشدمباخودفکرمی
ایههکاریبایدانجامدهم.بهنظارمدربرنامه

ایطجمسهبایدزانویادبواحترامبهتمامشعار
انقالب،ایثارومقاومتبزنیم.استادمردانیشاعر
شهیدیبودکهاشعااربسایاارزیاادیازایشاان

سارایحامااساهماندهاستوماایشانراغازل
دانیم.شعراوواقعامردانهبود.اینکهانقاالب،می

ایثاروخوندریکجاجمعشاودهانارنصارا...
 مردانیبود.

دخترنصرا...مردانینیزدرایطماراسامگافات:
هاا،گونهمحافالگفت،ایطهمانطورکهپدرممی

محفمیبرایشخصنیستبمکهمحفمایبارای
ادبوفرهن است.اوحاسهاویاتمامایو

هااهاایاناقاالبرادرقامابپایبندیبهارزش
کردوآشناکردننسلجدیدبااباعاادتقویتمی

 شود.فکریاوباع دلگرمیآنانمی
اسفندقهدیگرسخنرانایطجمساهمرتضیامیری

بودوپسازایطشاعربارجساتاهکشاور،پسار
نصراهللمردانیرویصاحاناهآماد.اویاکایاز

 هایپدرشراخواند.غزل
مارازسربهمهریکآغازمبهمیم یعنیدرایط

 آدمیم یبازیچه،سراهه
یایطجاناگالساتارگ مااشایدبهشیبدره

 ییکبیددرهمیمایزشاخهسایه
یصحراینیستی گویاکهماابرپرتگاهصخره

 یلبخندیکدمیمنتیجه
هوننقطهکوهکیمبهپرگارروزگاار اماابارون

 یهردوعالمیمزدایره
درماهزارعالمدیگرنهفتهاست ماجامدرغبار

 فرورفتهیجمیم
ازماربودهدیوزمانخاتامروان آناجااکاهماا

 تجمیاسمااعظمیم
سنگینیتمامیهستیبهدوشمااسات ماادر

 حریمعشقتوایدوست,محرمیم
جوشیدهازبمندیفریادمازمان گاهایهاورود

 آتشوگاهیهوشبنمیم
یوجاود ماادردورهستونیستبهخمخاناه
 سرخوشازشرابنشاطآورغمیم

درمابهشتودوزخدرهمتنیدهاست اهریمط
 وفرشتهیکقصهباهمیم

یترازنسیموروانیممثلآب مااتشاناهجاری
 ظهورحیاتیدمادمیم

یآگهنشدزسرساویادایمااکسای مااقصاه
 شگفتمسیحاومریمیم

 غالمعلی حدادعادل:

 نصرا... مردانی برای انقالب اسالمی موهبت بود
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امام زمان در کالم امام مقام معظم        
 رهبری

روز والد  مهدی موعود )ارواحنا لتراب مقدمه  
های پاک و  الفدا( ، حقیقتاً روز عید همه انسان

آزاده عالم اس . فق  کسانی در این روز ممکن 
اس  احساس شادی و خرسندی نکنند که یا 

های ظلم، یا جزو پیروان طواغی  و  جزو پایه
ای  ستمگران عالم باشند، واال کدام انسان آزاده

اس  که از گسترط عدال ، از برافراشته شدن 
پرچم دادگری و رف  ظلم در سراسر جهان خرسند 

 (.87/ 9/ 3ن ود و آن را آرزو نکند )

 تابد  به طاق آسمان ام ب گ  اختر نمی
 تابد بنا  النعش اکبر بر سر اصار نمی

یتاد نصترا... متردانتی، یتکتی از  درباره زنتده
گذاران ادبیا  دفاع مقدس متا و کستی  پایه

که با اشعارط در ادبیا  دفاع متقتدس و در 
ی آن  ادبیا  آیینی با وارد کتردن آگتاهتانته

ی حماسه به غزل شاهکارهتایتی  زبان سخته
را خلق کرد که در تمام طول تاری  ما سابقه 

 نداشته و ماندگار خواهد بود. 
کترد و  نصراهلل مردانی، شعر را زنتدگتی متی

ای  تمام مد  عمر خودط را به صور  حرفه
صرف ن ر و گسترط و همتچتنتیتن ختلتق 

هتای انستانتی کترد.  ادبیا  متعهد به ارزط
شاگردان زیتادی هتم در متکتتتب ختودط 
پرورط داد. در ابتدای انقالب نصراهلل مردانی 
انجمن ادبی شاعران انقالب اسالمی ایران را 

یتاد  تأسی  کرد که بزرگانی همچتون زنتده
استاد محمدختلتیت  متذنتب )جتمتالتی( و 

اللتهتی،  نویسندگانی همچون عبدالرضا لطف

ی حقیر، شاعرانی چون دکتتتر کتاووس  بنده
لی، خسرو قاسمیان که البته این نس   حسن
ها مؤس  بودند به رهبری  تر بودند. آن جوان

مردانی؛ قاسم مرام و خیلی از شاعران دیگر، 
یاد علی نسیمتی، عتلتی  یاد کمالی، زنده زنده

ی بترازجتانتی،  هایی مث  فتریتده مرام. خانم
افروز عسکری، ختانتم جتاودان و ختیت   گ 

عظیمی از شاعران نوقلم در مکتب متردانتی 
پتترورط پتتیتتدا کتتردنتتد و ستتری از ستترهتتا 

 درآوردند. 
زیس  بود و بته  مردانی بسیار ساده

تجمتال  دنتیتا اصتالً تتوجته 
ها  کرد. همی ه از جوان نمی

کرد و ستعتی  حمای  می
کرد آنچه را که دارد  می

هتای  در اختیتار نست 
بعتد از ختودط قترار 
بتتدهتتد و بتتختت تتی از 
عتتتمتتترط را صتتترف 

شتد کته  آموزط و پرورط استعدادهایی می
بعداً در جامعه بسیار تأثیرگذار بودند؛ نه تنها 
در شهر خودط کازرون یا شیراز یا استتتان 
فارس، بلکه در سراسر ک ور مردانی زبتانتزد 

عنوان یکی از  خاص و عام بود و همه او را به
های شعر معاصر و کستی  وزنه

که تراز بسیتار متثتبت  و 
باالیتی داشت ، نتگتاه 

کردند. در کتتاب  می
ستیت  ستختنتش 
تتتاریتت  ادبتتیتتا  
ایران را به نتظتم 
درآورد که متورد 
تقدیر و تجلتیت  

بتتزرگتتان قتترار 
گرف . حتافت  

به تصحیح مردانی هم یکی از آثتار اوست  و 
آثار دیگری که مردانی خلق کرد. آثتارط در 

هتتای درستتی بتته ذهتتن و زبتتان  کتتتتتاب
آموزان و معلتمتان ایتن متمتلتکت  و  دانش

شتد.  ها وارد و جاری می دان جویان دان گاه
ها، در زمان جنگ شعرهای مردانی  در جبهه
گترفتتتنتد.  خواندند و با آن روحیه می را می

کرد،  ها حرور پیدا می خود مردانی در جبهه
کترد کته بتا  در کنار رزمندگان و سعتی متی

ی  قدر  قلم و هتنتر ختودط آن حتمتاسته
جاودان تاری  را از نزدیک ببیند و بته قتلتم 

 بک د.  

 کرد  نصـرا...، شعر را زندگی می
 محمدخلیل شفیعی

دیگرنبودایجاان
سربرتطمطباری 
منصورموبردارمدر
وادیبیداری میسوخاتاهدرشایاشاهازخاامای

 اندیشه ایعقلرهایمکطتاعشقکندکاری
عرفانمردانی،شایدبرایخیمیهاتعجبآورباشدکه
مردانیهماشعارعرفانیدارد.هرا؟هونهرگاههار
ادیبیخواستهازمردانیبگوید،ازشعرحمااسایاش
گفتهکهدرقالبغزلریختهویاازترکیباتجدیادو
نوآوریهایشنوشتهیاازباستانگراییاشساخاط
راندهکهمثالمردانایازشاخاصایاتهاایناامآور
شاهنامه،همچونرستموسهراب،سودابهوسیااوش
سخطبهقممآوردهاستوهرگاهادیبیوسخاناوری
خواستهازاشعارفمسفی،عرفاانایماردانایباگاویاد
بالفاصمهبهسراغرقصواهگونشدراو جنونرفته
استویابهپایانیکهآغازسکوتاستپرداختهاست
اماازمفاهیمبمندعرفانیاشعارمردانایکاهدررباه
ریآثارشبههشممیخوردیانگفتهاندیاکامتار
گفتهاند،اگرهمگفتهاندشایدبندهنشنیدهامکهبا

 1پوزشحتماعیبازبندهاست
همهآنهاییکهدستیبرآتشادبیاتدارندوگرمای
آنراکمابیشحسمیکنند،میدانندکهآنههبه
شعرعمقمیبخشدوآنراهانادریاهمایکاناد،

اسالمیوفمسافاه--آشناییشاعربافرهن عرفانی
یاشراقونهایتاآشناییعمیقبااقارآنواحاادیا 
است.کهبهتریطوغنیتریطمنبعفرهنا دیانایو
عاارفاااناایآثااارشاااعاارانباازرگاایهااونفااردوساای

 ،حافظ،سعدیومولویاست.
شاعرانونویسندگانیکهباآثارایطبزرگانآشناایای
دارند،راحتتربهمفاهیمعرفانیدستمییابندهون
کورهراههایرفتهآنهاراباهراغآثارشانباهشام
بازترایمیکنند،هراکهراهعرفانراهیاساتپار
پی وخم،آنهمدرشابتااریاکوبایامماو و
گردابیهنیطهایل،بدونپیرومرشاد،جازوحشات

 نصیبسالکراهعشقنمیشود.
ازهرارفکهرفتمجزوحشتمنیفزود زنهاارازایاط

 بیابانازراهبیبدایت
مردانیباحافظآشناست.،آنهمنهبهخاارتصحیح
دیوانحافظکهبهخوبیازپسشبرآمدهباماکاهباه
 1خااراشعارشکهازحافظبسیارتاثیرگرفتهاست

درایطجابراینمونههنادبایاتازغازلمشارق

 کنیم.هوشیاریراباهمبررسیمی
دیگرنبودایجانسربرتطمطباری 

 منصورموبردارمدروادیبیداری
منصورحال ،عارفیاستکهجانبرسرادعایشمی

 گذاردو
اناالحقمیگویدوبهقولحافظجرمشایطبودکه

اسرارهویدامیکردوباههامایاطجاهاتسار داررا
 1سرافرازمیکند

گفتآنیارکزوگشتسرداربمند جرمشایاطباود
 کهاسرارهویدامیکرد

ویاباهمیطمضمونحضرتامامخمایانای)ره(در
 غزلمعروفیمیفرماید:

فارغازخودشدموکوساناالاحاقبازدم هاماچاو
 منصورخریدارسردارشدم 

 مردانیدرغزلخودعارفانهمیسراید:
میسوختهدرشیشهازخامیاندیشه ایعقلرهایم

 کطتاعشقکندکاری
بیشتریطمضمونعرفانیکهبیشترشاعرانعاارفو
عارفانشاعربهآنپرداختهاند،مضمونتقابلعشاق
وعقلاست.البتهمنظورازعقل،عقلحسابگراسات
نهعقلاولکهپیامبردربارهاشفارماودناد:اولماا

 1خمقاهللعقل
عقلحسابگر،سالکرادعوتمیکنادباهزنادگای
راحت،بهرفاهزدگیبهپرداختطبهامورمادیوبای
دغدغهونهایتامیخواهدخداراباحسابوکتاابو

 اعدادوارقامودفترودستکدرکنماید.
 بشویاوراقاگرهمدرسمایی
 کهعممعشقدردفترنباشد

 حافظ
 

اماعشق،کوتاهتریطرامیجویدوپیشناهاادیمای
کند.موتواقبلانتموتوااندیشهبامیعشقپختهمی
شودنهباتنورعقلوایطکهمردانیمیگویاد:ای

 عقلرهایمکطتاعشقکندکاری
ومرابهکمالبرساند،هماناستکهحافظازدسات 

عقلشعبدهبازوتردستمینالدوحرکتشراهماان
حرکتسامریدربرابریدبیاضاامایداناد.عاقال،
سامری گوسالهپرستاساتوعشاق،یادبایاضااو

 عصایموسی)ع(
ایطهمهشعبدههاعقلکهمیکردایطجا ساماری

 پیشعصاویدبیضامیکرد


 حافظ

 
مردانیهمدربیتیمای

 سرایدکه:
فکریکهنداردراهدرگستره
یهستی شمعیاستفرومارده

 درسایهیپنداری
مردانیاندیشهایکهنتیجهیعقلحساباگاراسات
شمعیمردهمیداندکهباپندارفمسفیخودنمیتواند
بهگسترهیهستیراهپیداکند.منظورایطاستکه
بهرازهایهستینمیتواندپیببرد.هاوننااماحارم
استونامحرمنبایدبهحریمکبریاییراهیابادوتاازه
اگرهمیکروزراهپیداکند،دستغیبمیآیدوبار
 سینهاشمیزندواوراازحریمعشقدورمیکند.
درازلپرتوحسنتبهتجمیدمزد عشقپیاداشادو
آتشبههمهعالمزد مدعایخاواساتکاهآیادباه
 تماشاگهراز دستغیبآمدوبرسینهینامحرمزد
 حافظ

 
 دربیتههارمغزلمشرقبیداریمردانیمیآید:

آنآتشروحانیبارایمغاانسارزد ازحاافاظاهی
 حافظدرمشرقهوشیاری

مغانجمعمنبهروحانیانزرتشتیمیگاویانادکاه
هونآتشرامقدسمیشمارناد،هامایاشاهآنرا
روشطنگهمیدارندامادربح هایعرفانیحافظ،
منهمانمرشدومرادیاستکاهآتاشعشاقرادر
سینهیمریدهمیشهزنادهناگاهمایداردوبااعا 

 هوشیاریاومیشود
ازآنبهدیرمغانمعزیزمیدارند کهآتشیکهنمیرد

 همیشهدردلماست
حافظمیگویدبهایطدلیلدردیرمغاانهامایاشاه
عزیزمکهآتشیکههی گااهخااماوشنامایشاود
همیشهدردلماشعمهوراست.ناگفتهنمانددیرمغان
یاخراباتمغانجاییاستکهخداراعاشقااناهمای
 پرستندوستایشمیکنندنهکاسبکارانهوراهبانه

درخراباتمغاننورخدامیبینم ویطعجببیطکاه
 بینمههنوریزکجامی

 حافظ
 

 حافظ،عشقراجاویدانمیداندوماندگار
ازصدایسخطعشقندیدمخوشتر یادگاریکهدر

 ایطگنبددواربماند
 حافظ

 
نصرالهمردانیکاهازآتاشعشاقاماامحسایاطع

همیشهمیسوختدراشعاریهمکهدرسنگارمای
سرودازعرفانوبادهناوشایمایعشاقوجاوشو
خروشمستانوبادهیتوحیدوخمخاناهیجاان،

 غافلنبود.
شباهنگاماستوآغازعممیااتوالافاجار،ناعارهی
مسمسلفضارامیشاکاافادوماناورهاادرآساماان
خاکریزهاپروازمیکنندوهاماهگاوشباهفارماان
نشستهاندکهازآنارفبیسیمفرمانحممهصاادر
شودومرحوممردانیدرکناررزمندگااندرساناگار
نشستهاستوگاهگاهیدرزیرنورمنورها،ههرهی
 رزمندگانرامشاهدهمیکندوناگهانمیسراید:
درخمخورشیدیدلجوشجوشیدیگراست مای
فروشعشقایطجامیفروشدیگارسات.باادهی
توحیدمیجوشدبهجامعاشقان.درمیانبادهنوشان

 نوشنوشیدیگرست
درایطبیتمردانیدلرابهخمرهیتشبیهمیکناد
کهشرابشمثلخورشیدمیدرخشادوایاطشاراب،
 شرابعشقالهیاستهمانکهحافظمیگوید:

 خورشیدمیمشرقساغراموعکرد
میفروشعشقاضافهیتشبیهیاستیعنایمای

فروشدرجبهههایمابامایفاروشهاایدیاگار
تفاوتداردومیشهادتتعارفمیکندومایتاواناد

 استعارهتزامامخمینیرهباشد
 درجامعاشقانبادهیتوحیدمیجوشد

بادهیتوحیدهمانمیوحدتاستکهعاشاقرااز
تماممتعمقاتنفسجدامیکندوفقطبهیکموجاود

 میاندیشدآنهممعشوقازلیاست
معمورحریفانبادهنوشهنگاممیگساریهناگاام

 تعارفمیمیگویندنوشوجوابمیشنوند
امادرخمخانهیمعرفتجوردیگریشرابعشقرا

 1بههمتعارفمیکنند
شربتشهادتنوشجانت!هراکهاو عرفانشهادت

 1است
هرکهازخمخاناهیجاانزدمایتااباانهاوش در

 مصافدردنوشاندردنوشیدیگراست
 شرابماباشرابخمخانههایدیگرتفاوتدارد

 وحافظمیگوید:
بیاایشی ودرخمخانهیما شرابیخورکهدرکوثر

 نباشد
خوانندگانعزیزببخشیدکالمناقصماندوحقاشعار
عرفانیمردانیادانشدوایطهندکاالمفاقاطبارای
یادآوریبودکهازنگاهعرفانیبهشعرمردانیغاافال
نمانیموامیدوارمکهخداوندتوفیقیعنایتفرمایادتاا
شایدبتوانمروزیبهاورکاملبهشعرعرفانیمردانی

 بپردازم.انشاءا....

 عـرفان مـردانی
 فرد دکتر کاظم دهقانیان


