
 

گاهي هب مجمو  از سارا جلوداریان رپزیادشعر   هعن

  (تان زبان و ادب رارسیررهنگس ۀرئیس و عضو پیوست)غالمعلی حّداد عادل

 شعر سرودن حوز  در اجتماعی، و انقالبی هایعرصه بر عالوه اسالمی، انقالب از بعد زنان،: یدهچک
 شرعر عرصرۀ ها درسال  نزنان است که در ا  کی از ا ن  اناند. سارا جلودارداشته شکورا ی و رشد نیز

 و ،«رصرل عطرش» ،«رصل عشر »های نا  با لرص سه ست دراو ر  شعاا دهگز پریزاداست.  بوده رّعال
توانرد ابعراد می  ر، و مضرامینتصراودسرتوری،  لحرا    ازجلودار ران زبان شعر بررسی  . «رصل راز»

 و درا  مقرّدس پرداختن بهزادگاه، و  میهن عش  به را نشان دهد. جوان  گوناگون شاعرانگی  ا ن سرا ند
 ازجمله موضروعات یمناسبت اشعار  و  یاحوال شخص احساسات عاشقانه و رارس، خلیج قهرمانانش،

و   ینریاشعار آ و پریزاد عا ّ  بررسی  موضوعات تواناست. هم سرا یترانه در او. است شعری  جلودار ان
 .مباح  ا ن مقاله خواهد بود آن از گون  ترانه

 ی.اسالم انقالب ترانه، ،ین یآ شعر ،زادیپر ان، سارا جلودار :دواژگانیکل

 همقّدم
حرال، زنران  ا رن برا ؛خرور منا  زنان برمی کمتر به ررشاعران بزرگن  میا در رر ات ا راندر تار خ ادبیّ 

صرد  رک در ،و شراعری حضرور داشرته و عرصۀ شعر خود همواره در س  اطبع لطی  و حّس  ر  اعتبابه
ات رارسری و ر خ ادبیّ تا را در خزاد جای خودها ی چون پرو ن اعتصامی و رروغ رّر نا  ،گذشته ل  سا

ا ران سپری شده،  ی  انقالب اسالم ی  چند سالی که از پیروز و چهل اند. زنان، درکرده اذهان مرد  باز
شرکورا ی  و شرعر نیرز رشرد اند، درال بودههای انقالبی و اجتماعی رّع تالیّ عرصۀ رّع  که درنچناهم

 ،گمرانزن حضور دارند که بی ب  ها شاعر خوها ران د اکنون درتوان گفت همکه میچنان ؛اندداشته
را  مقالره. هاسرتآن خورد و سارا جلودار ان  کی ازچشم می ل بهاّو هدرج ر  شاع چند ،هاآن ن  میا در

                                                      
  info@haddadadel.ir 
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او  ر  دربرار  شرع ،سرپس ،کنیم ومری آغراز شاعر جوانا ن سرود   1(201 )  «گلستان و آتش»غزل  با
 :  گفت میخواه سخن

ر    د  زمسررررتان اسررررتخررررور دلررررت انررررار ت 
 ات را چگونررره شرررر  دهرررمیدو چشرررم مشررررق

 ا رررن برررا غ  ررری  توسرررت کلیرررد طال دسرررت  بررره
 یامررراجرا شرررده یاز آن زمررران کررره ترررو لررریال

 یدار یاچقررررردر لهجرررررۀ شررررریر ن و سررررراده
 شررررود برررره تررررو تشرررربیه کرررررد در ررررا راینم

 تررروان رهمیررردنمی ،ترررو مثرررل کررروه صررربوری
 یکررره شررریرزن هسرررت یبزرگررر بررره ا رررن دلیرررل  

 

 از آتررش و گلسررتان اسررت یمجمررردلررت کرره  
 بررراز رو بررره بررراران اسرررت یاشررربیه پنجرررره

 بخررروان عز رررز کررره رصرررل هزاردسرررتان اسرررت
 !چقررردر عشررر  کررره سرگشرررتۀ بیابررران اسرررت
 !کررره مثرررل سلسرررلۀ شررراعران کاشررران اسرررت

 !تررو هراسرران اسررت م  چقرردر مرروج کرره از خشرر
 کرره در قفرررس سررینۀ ترررو پنهرران اسرررت یغمرر

 ... ها رررراوان اسررتوگرنرره شرریر در ا ررن بیشرره
 

ل شرعر به روند تحرّو  استمناس   م، یسخن بگو ان شعر جلودار یهایژگ و  آنکه دربار از شیپ
 «یتشعر سرنّ » ۀبر پشتوان هیتک با ،ی. شعر در انقالب اسالممیکن یاپس از انقالب اشاره ن  دورا در یرارس

 یورادار» هکوتا ت  عبار دررا  که آن استقد  نهاده  ید جد ۀبه مرحل «شعر نو» ۀسرگذاشتن تجرب و پشت  
عمرو   ر،یراخ ل  چنرد سرا و کررد. در چهرل   تعر توانیم «از زبان شعر نو یمندو بهره یتشعر سنّ  صورت   به

 ن را ااّمر ،اندقطعره شرعر سرروده یو حتّ  یو مثنو یو غزل و رباع دهیقص یهاقال  شاعران انقالب در
 ی  در شرعر رارسر را جشکه اوررآن  ن  یو مضام یتشعر سنّ التزا  به زبان  ی  عنمهصورت ب و به قال  التزا 

را  لتحرّو  ن را م، اگفتره گرر د یجرا کره درچنانهمنبروده اسرت.  ررمالحظه کرد توانیمقاجار   دور
 یکّلر  قاعرد ن راسرت ا یه ه برددانست و البّتر (83   عادل،)حّداد  «نو در جا  کهن  باد ختن ر» توانیم

 هم دارد.  یاستثناها
. او دانسرت یل زن دوران انقالب اسالماّو هچند شاعر درج ر  در شما توانیرا م  انا جلودارسار

داری و شهری برا اصرالت و قردمت در د رن ؛زاد  کاشان استو  «ینانوکشاورز» ۀرشت لیالّتحصرارغ
 ل  طرو در ،ذوق کرهکوش و خروشحاشیۀ کو ر برا مردمرانی سرخت شهری در ؛علم و هنر و ررهنگ

شراعری داشرتن  ده اسرت و، برا انآورانی در رقاهت و حکمت و عرران و علم و ادب پرورنا  ،تار خ
سرهراب   عنری معاصررر  بنا   شاعدو کهن و  ی  اوج شعر آ ین در (ق 559-509)مانند محتشم کاشانی 

ده اسرت. کررثبرات اخرود را  ی  ، شراعرپرور(2858-2801)و مشف  کاشانی  (2895-2801)سپهری 

                                                      
اسرت و، بررای رعا رت اختصرار،  (اشعار سارا جلودار رانهگز د) ریزادپ. در سراسر ا ن مقاله، شمار  صفحاْت مربو  به کتاب 1
و  ی  درتر شعر شاعر با د بتواند هنرر شراعر از تقّل معتقد م ا ن مقاله مسهمچنین، چون . تکرار  نا  صاح  اثر پرهیز شده است از

ۀ مثابررا بره آن    دو بیت از  ک شعر، تمرا جای  کیاغل  موارد، به ترسیم کند، دربرای خواننده بازنما ی و را  او ر  اشعا ی  رضای کلّ 
 ا م.آورده نشاهدسخ
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خرود گفتره کره مچنانه ،شاعران کاشرانی دانسرت. او ی  زنجیر  طوالن ای ازا با د حلقهجلودار ان ر
جرا( )همان «ایلهجرۀ شریر ن و سراده»و  (201 )  «سلسلۀ شاعران کاشان اسرت»از  بالد،و بدان می است
گاهان گو احد که  بدان او حضور دارد، تا ر  ها ش در شعها و جلوهچهره ۀ. کاشان با همدارد ه اصرار آ
  دارد بهرره کاشان تعلّ  ها از هرآنچه بهسازیکند و در مضمون خود  اد ر  از شه ،ررصتی در هر ،دارد

، بگیرد.  رسرم  به و، تقرد م شرده «اسرتاد مشرف  کاشرانی»که به رر «ا ن امانت را به من بسپار» ل  در غزمثال 
 گو د:می ررمحتشم کاشانی ای به؛ ضمن اشارهدانده او میمد ون توّج را  خود ،شناسیح 

 اتصرردها ررری  در منظومررۀ عررررانی    لطرر
 وارا ررن امانررت را برره مررن بسررپار تررا  عقرروب

 

 اتکاشمما ی ت  در غیررر محتشمم صرردها  ن  خررو 
 اتسررا ۀ کنعررانی ر  عمررر ز ررگررل کررنم  ررک

 

  (21-29) 

 گو د:می 1،ای به شعر سهراب سپهریبا اشارهنیز،  «ا ران»در شعر 
ر  «همرای رحمرت» ر  از شرو رشرهر اری و پ 

 

 منرررری ن  کاشررررا  ممممانه ین مممما ی   ی  چینمممم 
 

 ( 18) 
 (82: ) گو دمی «برای سهراب سپهری» ل  و در غز

 نررردار  ترررا برا رررت بخررروانم یمرررن کررره چیرررز
 سرررربزت همیشرررره م  حجرررر !مسررررارر ن  نررررازنی

 هرررا را بررره پرررا کرررنهرررا را صرررداکن، کفشجاده
 ا غررر قمتررو اّمرر یدر اسررت، بررت  قا قررت پشرر

 غرررربتم را نفهمیرررد شررراعرکس جرررز ترررو هررریچ
 هررراچمن کنرررار   ترررو را هرررم در گ  رنررر گ  مرررر

 تنهرررا ی و آب!    نرررب ،مهتررراب تنرررد      تررر یا
 ات رااشررررینّق  ز  ات را، رمررررلهجررررۀ کاشرررری

 !امرواج براران رسرت ز ریجا ت ا نجرا چره خرال
 

 !تررروانم یگفرررتن مرررن مگرررر م برررا ترررو از شرررعر 
 اسرررتخوانم و مثرررل جر ررران خرررون اسرررت در رگ

 رسرررانمیشررر ، مرررن ترررو را مترررا ع از گلسرررتانه
 حرررررّس پرررررارو نررررردارد قررررردرت برررررازوانم

 ای ناگهررررانمای برررری دلرررریلم، گر ررررهخنررررده
 آسرررررمانم ی  آبررررر ینو سرررررم بررررررامررررری

 انررردوه! سرررهراب! دردها رررت بررره جرررانم ق  شرررر
 شرررد بررردانمشرررنید ، کررراش میکاشرررکی مررری

 مثررررل راز گررررل سرررررا بررررر لرررر  داسررررتانم
 

 ( 82-81) 

 عنروان ررعری   برا« تررنج» در شعر فرشمانند ررن کاشان حضور د گر نمادها و مظاهر ررهنگ و تمّد 
و  (19  ) «چلچرراغ» ر  شعدو  ی آن درهاسفالینه ویمّدن باستا ی  سیلک  ؛(10  ) «برای هنر اصیل ا رانی: ررش»
ها و گالب نراب قمصرر برای دشتستان»عنوان ررعی   با «گل سرا»شعر  در گالب قمصر؛ (13 )  «خا  عز ز»

                                                      
 !من ی  ناز  تنها  ی  چین/ ردمبادا که تر  بردا /نر  و آهسته بیا ید/ آ یدمن اگر می غ  سرا. به1
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 جلودار ران ر  جای اشعاجای را در رر (211  ) «تر نغر  »شعر  در های کاشانسردابه ؛ و(31  ) «کاشان
 ر  شرع از هرر بهترر و بیشرتر (38 )  «کو رانره»غرزل  خرود را در ی  . او عش  به زادگاه کو ر دتوان دمی

 د گری ایهار کرده است:
 تر ن خررواب اسررتکررو ر سرربز ب  خرروا ،آخررر ن دقررا   بررارانی یا

 

 
 مهترراب اسررت ن  روشرر یهاماسررهشررهر، تررل یهرراپنجره د  امترردا در 

 

 با ررد غررروب را برره تماشررا برررد ی،رراموشرر برره رو یهرراهجادّ  یا
 

 
 اب اسرتآسرمان شرقا   و عّنر کدر محاصرر  خورشرید،  ر ،که  یجا 

 

د  انگرررار ترررا خانرررهکرررو ر می یبرررو رررر    نمنرررا ی  کررراگل یهاب 
 

 
 قه نادر و کمیاب استکه همچون عتی  یهامنظره تدستا دور 

 

 منقروش ی  گنبرد یهان سرق  رخرورده، ا ترر یهادانره ا ن خرا
 

 
 اب اسرتگرد  حلقۀ انگشتر، مثرل نگرین برهنره و جرّذ بر گرد 

 

 طر  نرور اسرتیسر ر  داباد، آ ینرهشرن ر  قل  کو ر، در گذ
 

 
 حارظررۀ آب اسررت ر  دا، میرررادیخداونررد ل  بررد یمیررراد برر 

 

 ستو رانهکشعر  یوهواز ا ن هم، حالهزار سال پس ا یحتّ 
 مرنجاب است یسراش در کاروانررها رکه زادگاه  سف یشعر

خاطررا   شعرها به چاپ رسیده است:ا ن مجموعهاو تاکنون  رکار است. ازپ   یشاعر  انجلودار
. ما، و کهربط ،پریزاد، نفحۀ فردوس، آتش و گلستطن، ار گواه استزنی، رسدمنزل مجنون نمی ای بههجطد   هر، کمشتر

اوست و شامل سه رصل  ر  ا م که گز د  اشعااستفاده کرده پریزادمجموعۀ شعر  در ا ن مقاله، تنها از
 .شعر( 21)با  «رصل راز»و  شعر( 98)با  «رصل عطش»، شعر( 12)با  «رصل عش »است: 

، «رصرل راز» ؛را وا ی  شعرهای آ ین «رصل عطش»و دربردارد با مضامین عا    یشعرها «رصل عش »
انگیرز   برا یراهرا  تر اسرت، شرامل شرعرها ی اسرت کره د گر بسیار کوتاه ل  با دو رص مقا سه که در

 سروده شده و زبانی شکسته دارد.  یسراترانه
آن  «ما ررۀمضررمون و درون»برره جلودار رران و سررپس  «زبرران شررعر»نخسررت برره  ا ررن مقالرره، در

 .پرداخت خواهیم

 نبان شعر
رتپش دارد. زبا، زبانی روشن امّ پریزادر جلودار ان، د سرادگی، ن  عری او پیچیده نیسرت لکرن، در ن  ا پ 

 ؛دشروار نیسرت آن م  و رهر سرتا «سرالم»قواعد دسرتوری رعا ت     لحا راخر است. شعرهای او از
های نشرانی از دشرواریآن، در  ،کاهرد ونمی شعر ی  ها از روشنتصو رسازیا ن ا رتصو ر است امّ پ  
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روشنی و سرادگی، نمونرۀ برارز     حی شود. بعضی از اشعار او، ازسبک هندی د ده نمی مخصو 
پیشرکش رقررا و » ی  برا عنروان ررعر)را  «شررف»سپس غرزل و  «چلچراغ» لغزنخست است.  «سهل ممتنع»

 کنیم:عا ذکر میۀ شاهد مّد مثاببه («محرومان جهان
 یو همرررررد  د ر نرررررۀ منررررر یدور از منررررر

 یکنرریمرر  مرررا پررا ر  حیرر  از تررو کرره غبررا
 !یازادهو نررررررارنج یو بهررررررار یگلگشررررررت

 یاپررررررار  غررررررزلم نقررررررش بسررررررتهدر پاره
 یاو لرررر  ا رررروان نشسررررته یمرررراه تمررررام

 ها چشرررم ی، قررردمت رویکررره آمرررد حررراال
 

 یو در قفررررررس سررررررینۀ منرررررر یاپروانرررررره 
 یینرررۀ منررر حیررر  از ترررو کررره نشسرررته برآ

 یو یرررررف سررررفالینۀ منرررر کسرررریل  خررررا
 یکینرررررررۀ منررررررریگوشرررررررۀ دل بدر گوشه

 یرشرررررید  نیمرررررروز  لررررر   چینرررررۀ منرررررخو
 یترررررو چلچرررررراغ روشرررررن آد نرررررۀ منررررر

 

 ( 54) 
 یو در ررره کررره گلررردان نداشرررت یگرررل برررود

 یبسررت شررد، ولررتررو بن یبرررا یاکوچرره هررر
 یترررو د ررروار شرررد، ولررر یپنجرررره بررررا هرررر
 عرررزا  رررکروز  مصررریبت و هرررر  رررکروز  هرررر

 وقررتهیچ کررهچون ی، شکسررته شرردکیودکرراز 
 ... ، دلرت بره کجاهرا کشریده شردیمجنون شرد

 مررررن! غمررررت مبرررراد ی  سررررفر  همیشررررگهم
 یاکرره شررعر شرررف خلرر  کرررده یتررو  یسررعد

 کس مرردداز هرریچ یغیررر از خررودت نخواسررت
 

 یو در ررره کررره سرررامان نداشرررت یسرررر برررود 
 یاز ا رررن گرررذر بررره خیابررران نداشرررت یراهررر

 یهات، جررررز نررررم برررراران نداشررررتدر چشررررم
 یدر ررررره، شررررا  غر بررررران نداشرررررت ،ااّمرررر

 یو لررررر  خنررررردان نداشرررررت یبازاسرررررباب
 یدر ا ررررن مسرررریر، بیابرررران نداشررررت ،ااّمرررر

 ینامررررت بلنررررد برررراد، اگررررر نرررران نداشررررت
 ینداشرررررت گلساااااتطنو  بوساااااتطنهرچنرررررد 

 یکس ا مرران نداشررتبرره هرریچ« خرردا»غیررر از 
 

(  10-12) 
او  ر  شرع رترۀ مهمشاخصرشرود، بلکره خالصره نمی یشعر جلودار ان در سادگ ی  ا همۀ و ژگامّ 

زبران و  ؛  داردشود و به زبان شعر نو تعّلرر کهن د ده نمیها ی است که مطلقا  در شعتصو رسازی
 وخواهرد نوعی شرجاعت می کاربردشکند و ت نمیتی تبعیّ سنّ     بیانی که از قواعد متعارف و مرسو

 ن  شکسرت خرود را در ت  ای از اشعارش، جسارت و جرئشود. او، در پارهجلودار ان د ده میشعر   در
او  «کرودکی  »و  «لغرزرنجران دو » ترتی ، به دو غرزل  نمونه، به رایهد. بدتی نشان میمرزهای شعر سنّ 

 کنیم:می استناد
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 رسررید و هرچرره نفررس داشررت در هرروا م ر خررت
 طاقرررررت نگررررراهش رابی ی  رسرررررید و مررررراه

 ... سال  کررد، سرالمی چنران شرر   و لطیر 
 قررردر احتررررا  گذاشرررتبررره شرررعرهای مرررن آن

 گررریج ی  و مرررن شررربیه همررران دخترررر دهرررات
رررتمرررا  خانررر  ر از شرررمعدان و آ نررره شرررده پ 

 !ه شرررد قررردر بّچرررچلنگررره، برررهچقررردر لنگررره
 مررن در ا ررن کرروزه ن  هرآنچرره ر خررت سررلیما

 

 دسررته کبرروتر شررد و برره پررا م ر خررتو دسته 
 ها م ر خرررررتچشرررررم    بررررره رودخانرررررۀ آرا

 رررزا م ر خررتکرره رنررگ عشرر  برره دنیررای غم
 جرای  چرای، دو رنجران غرزل بررا م ر خرت ،کره

 ر رضرررا م ر خرررتو او کررره عطرررر چراگررراه د
 گررل  سرررا در حنررا م ر خررت کرره خررون   یشررب

 !در صررردا م ر خرررت  چقررردر حنجرررر  پرررا
 خررردا م ر خرررت    جانررر سرررت کررره ازیت ّ هرررد

 

 ( 95) 

 نرراز خرواهم ررررت خرواب   کو مرن دوبراره برره  ر
 یسررررپید  خوشرررربختسرررروار اسرررر   همیشرررره

  یهای جررررررادوبرررررررای  ررررررارتن جعبرررررره
 هقّصرررر ککوچرررر یدرسررررت مثررررل پرسررررتو

 تا بسررررتمبررررها کرررره تادلررررم ر یهاو دگمرررره
 مرررررا بفررررل کرررررده ق  دوبرررراره مرررراه اتررررا

 

 برراز خررواهم ررررت یهررابرره ار  یبرره کررودک 
 تاز خرررواهم رررررتهباغ زمررران،  ّکررربررره کوچررره

ررر  راز خرررواهم رررررت و رمرررز ربررره آن گذشرررتۀ پ 
 ررررراز خرررواهم رررررت و بررره سررررزمین رررررود

 د ربررراز خرررواهم رررررت یاخررراطره ت  سرررمبررره
 م ررررتنرراز خررواه خررواب   کو مررن دوبرراره برره  رر

 

 ( 35) 

دسته دسته»و  «رسید و هرچه نفس داشت در هوا م ر خت»های ر  ذکرشده در مصرا تعابی ر  اّول،در شع
حکا رت  «ها م ر خرتچشرم    طاقرت نگراهش را/ بره رودخانرۀ آرابی ی  مراه »...و  «پا م ر خرت کبوتر شد و به

کنرد، ت و سابقه جدا نمیی از سنّ کلّ را به د. ا ن راصله اودارزبان شعر کهن  گررتن شاعر ازراصله از
بوی نرو وغرزل کرامال  رنرگ ر  بیت آخر ، دو«کودکی»شعر  ارزا د. دراش میوسعت دا ر  زبانی ا برامّ 

ها ی نمونره «هکشرید شآغوشرمراه بره شاعر در اتراقی کره  ن  ررت ناز خواب   به»و  «های دلبستن دگمه تاتابه»؛دارد
هرا ا رن نوآوری آورد. او، برامری کرار ای است کره جلودار ران دراعرانههای ششگردها و چشمه از
هر و امضا ی  زبان شعر در را گراه  جلودار ران خواننرده و  گذارد. زبان نخود می ر  شع بررا   شخود، م 
شراعرانی کره  ؛انردازدمنرزوی می ی زبران غرزلسهراب و حّتر زبان شعر رروغ و گاه زبان شعر د   ابه

است. جای  جداجدا شعر گفتهشان ی  بستگی دارد و برادل خودشان شعرشان انس و به جلودار ان با
 توان د د:، هم در مطلع و هم در خاتمۀ آن، می«دچار»غزل  شعر جلودار ان در را در پای رروغ

 جنونررررت را ی  مررررن کررررول گ  بر ررررز در ر
 هررم هسررتیم ر  از ا ررن برره بعررد مررن و تررو دچررا

 

 ... نفرررس بکرررش همرررۀ عقرررد  درونرررت را 
 خررراطره بسرررپار تاکنونرررت را ت  دسررر بررره

 

  (91) 
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را  کرامال  ترأثیر زبران سرهراب ،تر د د مکه پیشچنان، «برای سهراب سپهری» ر  در شع ،جلودار ان
بررای حسرین » بلنرد  شرعر  صورت، تأثیرپرذ ری از منرزوی را در همین دهد. بهخود نشان می ر  شع در

 د.د توان می (13 )  «تکرارپرداز بیمنزوی غزل
هرر طبیعرت رر  زن، م  شعر جلودار ان زبان زنانۀ اوسرت. ماننرد همرۀ شراعران مّو و ژگی  د گر 

ای کره و طراوت و ژه یاند شی و نرمهمان یرارت و ناز  :نهدخود می ر  جای بر شعبهرا جای زنانه
 توان د د:می «مرا ببخش»را در غزل کوتاه  و ژگیشود. ا ن گر میشعر جلوه در

 عصررریانم ر  دا و رخرررت سررریبم و در گیررررد
 ررتررررۀ تلخررررم  رررراد مررررن آن نجابررررت از

 گر رره!هم یآ نیسررت یبرره رکررر کسرر یکسرر
 رهمرررمیترررو را نمررر د  مررررا بررربخش کررره در

 یگررل، بهرررار آورد ک رر ل  کرره، از د  یتررو
 در گلررو سرروگند    مرروی تررو و بفرر ر  برره تررا

 

 پا ررررانم شرررربیه نقطررررۀ آغرررراز و خررررّط  
 نمرخنرره کرررده در جررا هرراکرره عطررر مر م

 تررو محترراج مانررده دسررتانم ب  خررو ت  دسرر برره
 دانرررمیترررو را نمررر ر  مررررا بررربخش کررره قرررد

 ن قاصرررد زمسرررتانم مرررنم کررره سرررردتر
 مرررانمیۀ مردانرررۀ ترررو م کررره ز رررر سرررا

 

 ( 58) 
. گیرردگو د، از ا ن زبان یر   زنانه بهره میشعر می   که برای اما  رضا ی آنجا، حتّ جلودار ان

 :«نشان ارتخار»غزل  ی  بیت پا انا ن در  جمله، از
 آ مهررای دور مررید رردنت از راه ق  شرروبرره

 

 آهو تهمن باش و من هم بّچ  ن  دوباره ضام 
 

 ( 250)  

ن شرعر وطر وصر    درآنجاهم که ، «برای وطنم ا ران»با عنوان ررعی   «پر زاد»در شعر  جلودار ان،
 سازد:ات زنانه را منعکس مییّ صاحوال و خصو ،گو دمی

 ! یمرراه منظررو  تماشررا ونرروس آسرریا ی!
 

 رها کن در خلیج رارس گیسروی شراللت را 
 

  ( 89) 
تروان می پریازادهای د گری نیز در شعرهای جلودار ان هسرت کره برا خوانردن دست، نمونه ا ن از

 ها پی برد.بدان

 ما هدرونمضمون و 
دهیم و تصرا  مریاخ «ذهرن شراعر»، بره «ذهرن و زبران»گیری از دوگانرۀ بخش دو  مقاله را، با بهره

 و« رصل عطرش» ،«رصل عش )» پریزاد تر سه رصلگو یم. پیشسخن می جلودار ان ر  ما ۀ شعدرون از
 «رصل عشر » ف  برخال ؛هاستآن ن  بودآ ینی «رصل عطش»شعرهای  و ژگی  . را برشمرد م («رصل راز»
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، شراعر بررای «شر ع رصرل» شرود. درد ده نمی آنشعرهای در   خا ید به موضو  و محورکه تقیّ 
او کاشران  ه  زادگرا صرا  برهمشّخ  هراآنشعر گفته است. شرماری از  «خواستههرچه و هرکه دل تنگش می»

اشرعار  دوسرتی دراو بره ا رران اسرت. ا ران    ای از عشاو به کاشان نمونه    ا عششود، امّ مربو  می
را  سرالۀ عرراق علیره ا رران  دارد کره دوران جنرگ هشرتبه نسلی تعّلر اوزند. موج می جلودار ان

های نوجوانی و جوانی تجربه کرده است. ا ن تجربۀ دردنا  منشأ آرر نش شعرها ی دربرار  سال در
آن  ورزد و هرم برههم به ا رران عشر  مری جلودار انشهدا و قهرمانان و سرداران جنگ شده است. 

اعتبرار  ا رن را بره اوکردنرد.  ران ررداخود را با انگیز  د نی و اسالمی برای درا  از ا  ن  مردانی که جا
 یای و سیاسروزنامه ی  نسبتا  منفمعنای بهمعنای واقعی و نه )به «مذهبیریملّ » یلحا  مرامی، شاعر توان، ازمی
را،  «پر زاد»ا نجا نیاور م. غزل  را در دوستانۀ اوات ا راندانست. در ه است بعضی از غزلیّ  (تعبیرا ن 
 خوانیم:هم می با است،برای ا ران شده و  شعر دادهجموعهبه ا ن م امشکه ن

 سرخی شر  حالرت را گ  گلبر نوشتم پشت هر
 ترو را خوانرد     غر ر  و آشرنا نرا هر ش  به گو

 هررا هسررتیتررو  کرنگرری و ترکیرر  تمررا  رنگ
 پردازان دنیرررا یهترررو آن اسررر  سرررپید قّصررر

 ونررروس آسررریا ی! مررراه منظرررو  تماشرررا ی!
 بینمسراله مرید نهای چننمن از عمر  تمرّد 

 شررود پیررراهن الونرردها کرره برررری میزمسررتان
  !چرره مشررتاقان برره دل دارنررد امیررد وصررالت را

 خروابمتو می ر  رمهش  است و باز در آغوش پ  
 آ رردخراسرران مررژد  د رردار می تررا خراسرران

 

 ای طررر  جمالررت راآ ینرره کشررید  روی هررر 
 دمیررد  در ضررمیر شررعرها عطررر خیالررت را

 و بهررراری اعتررردالت رانررردارد هررریچ پرررا یز 
د براد  الرت راسرو میآن سو بها ن که از  کشران 

 رها کن در خلریج ررارس گیسروی شراللت را
 امیررر رررین کاشرران را و سررردار شررمالت را

 اگررردنم کشررمیر شررالت ر ر  انررداز  برره دومی
  !چه بدخواهان به سر دارند سودای محالرت را

 ماللررت را و کرره نبیررنم، تررا ابررد، رنررجالهرری
 ... کن، نوازش کن، نروازش کرن غزالرت رانوازش 

 

 ( 89-89) 

روشررنی به ،«خررا  عز ررز»در غررزل جملرره  از ،جلودار رران «ی  ا رانرر» یاثررر جنررگ را در شررعرها
 د د: توانیم

 طال رت را د  خورشی صبح، کشم، هربه چشمم می
 اگرچرره از تبررار آب و برراد و آتررش و خرراکم

 یگنجریکوچرک  کاغرذ نمر یهراتو در مقیاس
 ات هسرتم یس شرق! مرن نیلرورر صرحراعرو

 ماننرردیبرردون تررو تمررا  شرراعران خرراموش مرر
 عز رزت را   تّکره از خرا ککرنم  ر کجا پیدا

 شرا ، مراه دلربا رت را برر ، هرریبه خروابم م 
 کبر ا ررت را    مررن آمیخررت رو    خرردا بررا رو
 سررت دنیررا اطلررس جفراریا ررت رابرره تررن کرده

 اها ت رپنررراهم ر شرررهیب د  از وجرررو ینگیرررر
ر نخواهرد کررد جا رت را یعرو د گر هیچ ش  پ 

 وهوا رت را شرّمه از حرال ککجا پیدا کنم  ر
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 باسرتان دار  یهاچه خوشبختم کره در گنجینره
 دار میا دوست ترنجم نیست، گنجم نیست، امّ 

 «مجنون»شد  بر بستر یم یخواست رودیدلم م
 «اروند»بر ساحل شد  یم یخواست موجیدلم م

 مرن، چشرم برد از بارگاهرت دور! ی  گل شیپور
 گردنرردیم برراز یپرسررتوها اگررر ررتنررد، روز

 

 ا!ز ر و اعتبررررار آر ا ررررت رسررررربهک سرررریل
 بور ا رررت را یهررراات را، پارهحصررریر کهنررره
 کشررید  کربال ررت رایم بررر کرره لرریالوار در

 نوشررتم ماجرا ررت رایبررا خررون م کرره د گربررار
 کهربا رررت را یهابتابررران گنبرررد و گلدسرررته

 ... پا رت را شناسرد ردّ یمر یّس غر بح که هر
 

 ( 54-54) 

 گ  س  ا همان جنرات درا  مقّد به ادبیّ  «اروند»و  «کربال»و  «مجنون»های کلیدواژهمزبور، در غزل 
را  عش  بره ا رران و احتررا  بره شرهیدان ی  خوردگگره ،روشنیبه شان،  دارند و حضورتحمیلی تعلّ 

او  ت  نمای عش  شاعر به ا ران و درد و داغ و حسررآ نۀ تما نیز  «اسفند ار باش»سازد. غزل آشکار می
 برای شهیدان است:

 آورنررررردیدارنرررررد عشررررر  را بررررره خیابررررران م
 وهوا م چگونرررره اسررررتاز مررررن نپرررررس حررررال

 شررررودیداغ دلررررم تررررازه م نسرررریم، بررررا هررررر
 از بهرررررار نیسرررررت یها خبرررررردر دوردسرررررت

 شرررر   عز ررررز، لبرررراس عررررزا بپرررروش یآه ا
 

 آورنرررردیگلرررردان م ی  و خررررال برنرررردگررررل می 
 آورنررردیا رررن روزهرررا کررره بفررر  ررررراوان م

 آورنرررد یپنجرررره بررراران م یبررررا کررریپرررس 
 آورنررررردیهرررررا همیشررررره زمسرررررتان متقو م

 آورنررررردیوان م رررررترررررابوت مررررراه را لررررر  ا
 

 رسرا نترههرن ضربرار باش و از ا راسفند 
 آورندیدان مره میره براسرحم انرتننررو ی

 

 ( 22) 
دارد کره  «1 خلریج ررارس»و  «2خلریج ررارس »رارس هم دو غزل با عنروان  خلیج یبرا جلودار ان

 است: چنین «2 خلیج رارس» نچاپ شده است. دو بیت آغاز  92و  90صفحات  هم در ر  کنا در
 یپهنررراور آبررر یبوسرررمت از دور ایمررر

 مّواجررت رهررا بررر شررانۀ بنرردر یگیسررو
 

 ی!آبرر ر  تررو هسررتم مرراد ش  محترراج آغررو 
 ی!آبرر رطفیررانگهررا از لنج یبررریدل م

 

  (90) 

ادامره،  در. در اررتتروان یم یخوبهم بهمزبور ها و احوال زنانه و دخترانه را در دو بیت یرارتکه 
را  وطرن و خلریج ررارس ما حّ   ر  که شاعچنانهم ،آور م تارا می «1 خلیج رارس»شعر صورت کامل  

 باشیم:او را ادا کرده  ی حّ  حّد  است، ما هم تا کردها خوبی ادبه
 خواننررررد برررراالی سرررررتیهررررا آواز ممرغ  بسرررررترت یگیرنرررررد رویهرررررا آرا  ملنج
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 کننردیم یها کره برازیماههبّچر ل  حرابهخوش
 دهنردیهرا کره جروالن م بادباد ل  حابهخوش

 زد یمرر یشررد مثررل مروار ررد غلترریکرراش مرر
 سررررکرآورت ی  خلسررررۀ آشررررفتگان در آبرررر

 چکردیات خرون میطوران ل  شرحه از دشرحه
 آسرررتانت بگرررذرد ر  از جررروا ینسررریم هرررر

 یدود و خاکسررتر شررد ر  کررارزا یعمرررگرچرره 
 

 ا!هرررا و سرررینۀ پهنررراورتدر خرررروش موج
 !و تنررگ غررروب بنرردرت یشرررج یدر هرروا

 !منظرتخرروش ل  ها و سرراحدر حر ررر ماسرره
 پیکررررت ب  وتررراعشرررو  نیلرررورران در پررریچ

 ترررت ن  چشررما    ر ررزد برره گرمرراگریعشرر  م
 پرپرررررت یهاآورد از اللررررهیمرررر یاشررررّمه

 برررت و هررا دورشررود رانوسیبرراز روشررن م
 

 ( 92) 

اذان »هرای غزل ا رم، دردر ا ن مقاله آورده اشعاری کهبر  ارزونوهوای ا رانی را، ، حالپریزاددر 
بررای »با عنروان ررعری   «از ارگ تا سریلک»، (25-23 )  «برای زلزلۀ بم و غم مردمانش» ی  عنوان ررع با «بم

، (11-18 )  «برای خا  پا  ا ران»با عنوان ررعی   «ا ران»، (10 )  «زلزلۀ بم ر 2831//دی9راجعۀ جمعه 
بررای » ی  عنروان ررعر برا «گرل سررا»و  (10 )  «برای هنرر اصریل ا رانری؛ رررش» ی  عنوان ررع با «ترنج»

 د د.توان نیز می (31 )  «ها و گالب ناب قمصر کاشاندشتستان
 ؛  داردشاعر تعّلر ی  به احوال درون پریزاد اشعارگز ده «ل عش رص»از شعرهای  ایگسترده بخش

های دخترانره و زنانره ها و گال رههها و غّص ناامیدی و آرزو و ای است از عش  و امیداحوالی که آمیزه
 «برار برای آخرر ن»توان خواند: ها میدر ا ن غزل و ژهاحوال را به دستکه حرف دل شاعر است. ا ن

-19 )  «خاطرات مشرتر »، (19 )  «چلچراغ»، (11 )  «من گ  سنهتکّ »، (12 )  «و متق»، (11 ) 
، (91 )  «... برود د گر نخواهم»، (95 )  «دو رنجان غزل»، (91 )  «من ل  د»، (98 )  «یدر ا »، (11

 «گررل نرراز»، (31 )  «کررن کمکررم»، (15 )  «کنیررد رراموشررم»، (18 )  «طوررران»، (11 )  «طررالع»
 .(53 )  «وصیت» و (59 )  «نسیم»، (58 )  «مرا ببخش»، (50 )  «خودت باشد ل  ما»، (33 ) 

 کنیم:می به ذکر چند نمونه اکتفا پریزادل عاشقانه و سراسر تفّز  ن  رراوا اشعار ن  میا از
 کره عاشر  براران برود یزد برا دخترریکوچه قد  م یتقو م تو

 

 

 یران برودمعررض  همیشرۀ طف ش در یکه سینۀ در ا یبا دختر 
 

 دخترر ی  اقهروه یهاشرد در چشرمیم یتقو م همچنران سرپر
 

 

 تره رنجران برود یا  شرد: مررد غر برهکه ناگهان زمان متوقّ  
 

 احساسات( ی  شرع ت  وقساعت )ساعت به ر  که س یامرد غر به
 

 

 ... زمسررتان بررود یروآ ینرره روبرره ؛آمررد سررراغ خلرروت آ ینرره 
 

 (12  ، «تقو م»)
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 مرررن ل  گوشرررۀ دنیاسرررت دتر ن آشرررفته
 آرامرررش تررردر جی و طورررران حررروادد

 گرررذرانیراحتررری و خوش ی  روز پررر رررک
 چررره هسرررتی  ل  دنبرراها بررراز برررهدر آ نرره

 اۀ مررررا ربگررررذار بداننررررد همرررره قّصرررر
 مرن و توسرت ر  ا ن شرعر بررای شر  د ردا

 ... بعد از تو نه عشقی، نه امیدی، نه بهراری
 

 مررن ل  هرم گر رره و هرم خنررد   کجاسرت د 
 مررن ل  در اسررت د و از سرراحل ایمجموعرره

 مرررن ل  اسرررت دحرررّل معّم  ی  روز پررر رررک
 مررن ل  همررین قاریرره پیداسررت د ت  پشرر از

 مرررن ل  بگرررذار بداننرررد کررره غوغاسرررت د
 مررن! ل  بیچرراره ببررین رکررر کجاهاسررت د

 ... مرن ل  برگرد که تنهاسرت کره تنهاسرت د
 

 (91   ،«من ل  د)»

 پرگشرودن را یغمگرین  راد داد ک  به ا ن گنجش
 عاش  شد که  یبا د ررت تا جا که یخودت گفت

 یمرررا بررا پنجررره بررا لهجررۀ برراران صرردا کرررد
 ررررتن را ررهرراد ت  طاقرر یبرره پاهررا م رسرراند

 توسرت گ  قشرن یآهوهبّچر یهاببین ا ن چشرم
 سررتیاساطیر ن  نرره! ا ررن رودابررۀ گیسوپر شررا

 خرردا انگررار از روز ازل مررا را برره هررم بخشررید
 

 ن رابرود اوج ته حرس کنرد درکسرکه برا برال  ش 
 ربرودن رادل م  سر   و ، به گوشم، راهیخودت خواند

 ار «زدودن» ل  نیسرت ترا معنرا کنرد رعر یغبار
 اسررودن ر شریر ن ت  قردر یها م نشاندبه ل 

 تررو سررتودن را ن  کرره تنهررا دوسررت دارد از زبررا
 اخواهررد غنررودن ریتررو م    آرا شکرره در آغررو

 برررودن را دور هرررم مرررا کررررد از ی  ارزانررر یولررر
 

 (91   ،«روز ازل)»

 ترررو د  آمیخرررت برررا تمرررا  وجرررود  وجرررو
 شرربیه معجررزه در مررن وز ررد و بعررد یررزیچ

 !بررر  را گررترره بررود و جنگررل چقرردر دور
 مررن آمدنررد ت  نجررا د  قصررهررا بررهرانوس

 ا ن نشسررررتهیرررراآسررررتانۀ طف حرررراال در
 شررودمرریشررود برررو ، نرره نید گررر نمرر

 

 تررو د  پررو و مررن تررار یکررر  پ ی  گررل کرررد رو 
 ترررو د  رورررر و ررررراز یم  آغررراز شرررد نسررر

 ترررو د  ورو ب  ا درسرررت لحظرررۀ خرررواّمررر
 ترررو د  درو و سرررال  د  قصرررهرررا برررهرانوس

ررر شررو  از رودتررا، مرروج  رود  تررو مرروج، پ 
 تررو د  نبررو و مررن شررده بررود د  نبررو و بررود

 

 (13   ،«هارانوس)»

مناسرباتی سرروده:  برهها را ، شعرهای د گری هم هست که شاعر آن«رصل عش »ها، در جز ا ن
 گراهو  ،(32  ) «قهرمران شکسرته»و  (85-83  ) «پنجرۀ تقرد ر»ازجمله دو شعر   ،خود ر  برای مادگاه 

از  براختن تعردادیجانغرم   در (92-90  )« دوسرت»ازجملره شرعر  ،فاقرات نراگواربعضری اتّ  پی   از
و  را ، 2851 چهرار  دیدر اتوبوس دانشگاه علو  و تحقیقات تهران  ی  واژگون ۀحادث در ندانشجو ا

بررای رنرج مردمران  گراهی نیرزو ، (12-10  ) «شررف»ازجمله شرعر   ،را و محرومان جهانبرای رق
شرحی شاعرانه از زبان  رک دردمنرد  که (19-19  ) «غر   آشنا»ازجمله شعر  های همسا ه،کشور
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 «انفسری»کره شرعرهای  ،شاعر ی  احوال شخصمتضّمن را درمقا سه با شعرهای  هاآن ، واست ارفان
 او دانست. «ی  آراق»توان شعرهای می ،ی تسامحاست، با قدر

شراعر  ی  وسه شعر از شعرهای آ ینردربردارند  شصت و پریزادبخش دو  مجموعۀ  «رصل عطش»
اوسرت.  ت  آ نۀ اعتقادا اشیآ ین اشعاراست. جلودار ان شاعری است مسلمان و مؤمن و انقالبی و 

و    مناجات خداوند تا ستا ش پیرامبراز  آ ینی،مضامین و موضوعات از  یطی  وسیعبه  پرداختن
 هرادردنیز تبیین س و و شهیدان انقالب اسالمی و درا  مقّد  ره خمینی و تکر م اما    معصو  ن  اماما

بیتری  چنرد دهرد.او را نشران می ی    اشعار آ ینتنّو  ،«رلسطین» ۀمسئل ازجملهجهان اسال   مصائ و 
 :خوانیممی ،اجات داردبوی من و که عطر ،را «هاستفاث»شعر  از

ّمررن»س مقررّد  ت  سرراح یا ...  «هررا جیرر ا 
 رسرررندیل نمبهارهرررا بررره تفرررّز  ی عنررر

 !های تلرررخگر هشررر  اجابرررت   ی  شررریر ن
 یکرره از خررود  برره خررود  آشررناترآن یا

نرراء رر مررد  و  الث  َ  الح  رر ررروب  ل  رر   الک   ا کاش 
 ا ا ررن نامرره را برره شرروق ز ررارت نوشررته

 

 شرررودیا نمترررو، دنیررر کرررر  دنیرررا، بررردون ذ 
 شررودیکرره طبررع شررعر شررکورا نم ی عنرر

 شررودیطعررم بهشررت برری تررو گرروارا نمرر
 شررودینم یتررو حّترر ن  لحظرره هررم برردو ررک

 شرررودیترررو مرررداوا نم یزخرررم زمانررره بررر
 ... شررودیا نم ررشررود و ی ررا مسررتجاب م

 

  (209-209) 

 « کیسرتی ترو»، (229)   «تر نبرگز رده» شعرهایدر    خود را به پیامبر اسال  ت  اراد جلودار ان
 او: «رسول مهر  ». شعر نشان داده است (285 )  «رسول مهر»و  (288 )  «خسرو حجاز»، (211 ) 

 ۀ مقرررا  بلنررردت هرررا همررره در سرررادرخت
رر  رسررند سررواران!یتررو هرگررز نمرر یپررا د  ربرره گ 

 !چه رودها کره تپیدنرد ترا ترو را بره کر  آرنرد
 دامنرره دارد و قرردر دشررتآنتررو  م  مسرریر چشرر

 ینوازعرررا و بنررردهادّ یب و یمیچنررران صرررم
 رسررول مهررر! تررو را بررا کرردا  خررط بنگررار  

 که خسرو عش  است یهمان خالق    بخوان به نا
 

 گیسرروان کمنرردت بها همرره در تررابنفشرره 
 اگرچرره سررخت بتازنررد در رکرراب سررمندت
 !چرره بادهررا کرره وز دنررد تررا مگررر ببرنرردت
 کره آهروان جهرران را کشرانده اسررت بره بنرردت

 منردتگله یکراررکه نیسرت هریچ مسرلمان و 
 پسرررندتگشرررای سادهمشکل ل  آن د یرررردا

 ... چرو قنردت یهرالهجۀ شیر ن و حرف یردا
 

خرود  ی  آ ینر راشرعا ما ا ن پشتوانۀ تار خی را در ی  ع بوده و شاعر کاشانکاشان از صدر اسال  مهد تشیّ 
تمرا    ، سرنگاصرطال، به  و ژه حضررت علریو بره   است. او برای همۀ ائمه خوبی منعکس ساختهبه

 خوانیم:را می «را شنید با د تو»آمده،  پریزادکه برای امیرالمؤمنین در  ،میان چند شعر . ازاست گذاشته
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 شررررودینم وا یاپنجررررره تررررو هرررریچبعررررد از 
 زنررردیبعرررد از ترررو عشررر  سرررر بررره بیابررران نمررر

 انررردمضرررمون گررته    بعرررد از ترررو شررراعران تررر
 الجمررررال!جهرررران!  وسرررر   ررررز  گشررررتۀ عزگم
 یخطابرررت کرررنم، ولررر خواسرررتم کررره مررراهیمررر
 یولررر ،صررردا ت کرررنمخواسرررتم غرررزال یمررر

 یولرررر ،خواسررررتم امیررررر خطابررررت کررررنمیم
 بزرگرررررروار! بگررررررذار صررررررادقانه بگررررررو م

 بررره باغچررره  ی، چررره امیررردیکررره نیسرررتیوقتررر
 بررره روزگرررار  ی، چررره امیررردیکررره نیسرررتیوقتررر
 !یاکبررررر از تررررو کرررره در خررررون شررررناور هالّلرررر

 با ررررد سررررکوت کرررررد و غررررم چرررراه را شررررنید
 

 شرررودیسرررت کررره معنرررا نمیانقطه خورشرررید 
 شرررررودیۀ لررررریال نممجنرررررون دچرررررار قّصررررر

 شررررودیهاسررررت مررررداوا نمررررا ررررن درد قرن
 شررررودیشرررربیه تررررو پیرررردا نم ید گررررر کسرررر

 !شررررودیهمرررره ز بررررا نمتررررو مرررراه ا ن ل  مثرررر
 شررررودیتررررو رعنررررا نم ل  هرگررررز غررررزال مثرررر
 شررررودیتررررو تنهررررا نم ل  هرگررررز امیررررر مثرررر

 دشررررویتررررو، رررررردا نم ن  مررررن، برررردو ز  امرررررو
 شررررودیتررررو، شررررکورا نم یبهررررار، برررر یحّترررر

 شرررررودینگررررراه   ررررراْر غر بانررررره م یحّتررررر
 شررررودیدر ررررا نم ی  بعررررد از تررررو روْد راهرررر
 !شرررررودیدر فرررررا نم با رررررد ترررررو را شرررررنید،

 

 ریکنیم نمرا ره رهرو کرن! بگرم یوالرم
 ودرشیا نمرمن ج ل  ه در درغّص  ه  ورن کرا 

 

 (221-229) 

امرا   در وصر   آنتروان در اررت کره ا از تعداد شعرها ی میر   به اما  رضا جلودار انارادت 
 :«شمس خراسانی»شعر است میان آن . از هسرود

 مرررن ی  در رررا شرررده ا رررن رو  بیابررران ق  غرررر
 !دمرررد از کالبرررد ترررار کمیم یکسرررچررره

 بگذار رررد کررره سرررر در قررردمش بگرررذار 
 اسرت و عز رز زخاطر  اْر عز رز اسرت و عز ر

 دداننررریها مرررچلچلررره همرررۀ ی،ترررو بهرررار
 خواسررتم از تررو بگررو م، دهررنم شرریر ن شررد

 وتنهررا مگررذارّکرره سررت، مرررا یشرر  سرد
 

 !مررررن ی  کرررراش آرا  بگیرررررد دل طوررررران 
 مررن! ی  دمررد از نیمررۀ پنهررانیمرر یکسررچرره

 مررن ی  سررامان و سررریتررا برره سررامان برسررد برر
 !مرررن ی  مرررژد  وصرررل برررده  وسررر  کنعررران
  !مررن ی  تررو کجررا و قفررس خررواب زمسررتان

 !مررن ی  خرروانزلمررن، شررور غ ی  برراغ  انگررور
 !مررن «ی  شررمس خراسرران»مررن،  یپیشررانماه

 

 ( 299) 

زن   رکجران  و برای همۀ زنان مطر  در دل ،ۀ  ک زن شاعر مسلمان انقالبیمثاببه ،جلودار ان
 حرّ   نگهداشرت   جهت  برهمخصوصا   رر س ، حضرت معصومهس ت ز ن ر، حضس حضرت راطمۀ زهرا)برای شیعی 
هم  س برای حضرت خد جه جلودار ان. سروده استشعر  (س البنرینو حضرت ا ّ  رر قم و کاشان ی  همسا گ

 ی  شرعرهای رراطمجملره ه اسرت. ازشردچراپ  کهرباطه جداگانه در مجموعۀ شعر شعر دارد که البتّ 
 خوانیم:را می «بانوی خورشید»، جلودار ان
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 مرررن، بیرررا و از ا نجرررا عبرررور کرررن یبرررانو
 ا  کررره بمرررانم کنارترررانمرررن نرررذر کررررده

 شرررودشرررید در پنررراه شرررما گرررر  میخور
 انرررردمرررررا غررررم گررته    پا یزهررررا تمررررا

 شرررما گرچررره نیسرررتم ه  مرررن ال ررر  نگرررا
 شرررما م، کنیزتررران! یز رررر پرررا    مرررن خرررا

 سررتیدسررتمان ته یهرچنررد مررا بررد م، ولرر
 

 دل یهرررور کرررن ی  کسررربی ل  رصررردر رصل 
 کنرررری، غررررزلم را مرررررور کررررنیبرررراور نم

 نرررور کرررن ر  مررررا قصررر د  برررانو شررر  بلنررر
 باغچرره را غرررق شررور کررن برگرررد و ذهررن

 برره خیررالم خطررور کررن ،لطرر   ناگهرران یا
 همررره تشرررو ش، دور کرررنبرررانو مررررا، از ا ن

 ... ا ررن سررطور کررن ی  بررانو نظررر برره سررادگ
 

  (220) 
 از آن جمله است شعر   ؛جلودار ان از شعرهای مهدوی نیز خالی نیست ی  آ ین شعرهایمجموعه

 :«هارؤ ای نرگس»
 برراور کررن آمرردن د ررر اسررت، یرررردا برررا

 را  مهررراحرف د  پرررو و لکنرررت گررتررره ترررار
 دارنرررد یهرررم برادرکشرررتگ ا نجرررا همررره برررا

 سرتعش ، صدها قفرل نفر نی ت  دسبه ،ا نجا
 ینررراجوانمرد ل  کررره سررری یکررراش برگرررردیا

 ا، اّمرریاجمعرره ر  تررار ، تررو نررو و مررن تیررره
ررر  هرررانرگس یمررررا رؤ رررا یر کررررده دنیررراپ 

 

 هررا زخررم تقررد ر اسررت، برراور کررنغزل یرو 
 هررا سرریر اسررت، برراور کررندلررم از واژه و شررمچ

 شمشریر اسرت براور کرن ق  ، بررینگاه در هر
 پرای عشر  زنجیرر اسرت، براور کرنا نجا بره

 هرررا سرررراز ر اسرررت، بررراور کرررنآد     در رو
 صربح درگیرر اسرت، براور کرن    ش  برا سرال

سررن تعبیررر اسررت، برراور کررن یا ررن انتهررا  ح 
 

 ( 211) 

 نشرین و خوانردنی اسرت:، همره دلدر وصر   شرهدا  ژهوهم، به جلودار ان یهاسرودهسوگ
  :«سیمرغ»جمله شعر   از

 گیسررروانت را ر  سرررت عطررردوبررراره بررراد آورده
 لرررزدیسررینه مرر ن  درو یگنجشررک دلررم ماننررد  

 کره بگرذار   ن  دامرا ی  ، سرر روینیست یتو وقت
 هایانتظارهمره چشرمکه بعرد از آن یکجا ررت
 هایدارزندههمره شر که بعرد از آن تیکجا رر

 هاینگارهمرره نامررهکرره بعررد از آن یکجررا ررترر
 یبلنرردآواز  ا ررن سرررزمین بررود غ  تررو سرریمر
 شهادت را به کامت ر خت ن  شیر  د  خدا هم شه

 

  ررابم نشررانت رایجررو م و د گررر نمیتررو را مرر 
 گرانرت را غ  دهم دایبرا اشرک تسرکین مر یول

 مهربانررت را ت  مررن بگررذار دسرر ت  بیررا در دسرر
  اسررتخوانت را ینررد مشررتمررادرت برد یبرررا

 روانرررت را ت  همسررررت بردنرررد ترررابو یبررررا
 زبانررت را یبرر س  کودکررت بردنررد عکرر یبرررا

 اآشرریانت ر یعاشررقانه، تررر  کرررد ی،کرره روز
 اآرمانرت ر یخاطر که با خون حفظ کرد ا ن به

 

 ( 219) 

 آسانی گذشت:توان به، که برای شهیدان مفقوداالثر سروده شده، نمینیز «گنج»از شعر 
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 یسرفر باشرهرم یترا برا غر بر یشرد یراه یشب
 آورد یاز سرگشرررتگ یآمرررد و پیفرررام یسررروار
 آورد یخررروش دلررردادگ یآمرررد و برررو ینسررریم

 ها بردنررردلیالترررر ن ارسرررانه ی  ترررو را ترررا واد
 سروختیم یحاصلیپهنه آتش بود و از ب کجهان  

 بابرررا راممممآب یهاهقّصررر یترررو  ررراد  داده برررود
 گرررد میتررو م ل  اگررر امررروز، مثررل گررنج، دنبررا

 

 یخطرر باشر ر  رکر یالحظره یبدون ا نکره حّتر 
 یور باشرترا همیشره شرعله یبه صحرا سرسرپرد
 یتررا همیشرره رهگررذر باشرر یبرره در ررا دل سررپرد

 یخبر باشیخودت هم ب ل  حال، از حاکه، مجنون
 ید بررارور باشررکرره از حررّس توّلرر یتررو بار ررد

 یپررردر باشررر  مآرزوهرررا اینشرررد اّمرررا برررر
 یمفقوداالثر باشر  ا ن خاخواست در یخدا م

 

  (232) 
جملره مضرامین  از «البقران»و  «ره اما  خمینی»، «البالغهنهج»، «نماز»، «اربعین»، «  اسحضرت عبّ »

شرکن تا گهگاه سنّ   امّ تکلّ شعرها، با زبانی بیدست  ا ناند. او در همۀ جلودار ان ی  شعرهای آ ین
گرذاری وزبانان عرضه کرده است. از گشتمروز را به رارسیا یی راخر از شعر آ ین هاو نوگرا، نمونه

را بیشرتر دوسرت دارد ترا اصرطالحا   «گو یپوشریده» ،خرود ر  در شع ،توان در ارت شاعرمی هاآن در
غزل، مثل  رک راز، مکترو  و  ن  مخاط  را تا پا ا    ها نا. او در بسیاری از غزل«خواندنروضۀ مکشوف»

از  ها، نشراندر غزل شاعرهای بندیکند. پا انغزل رازگشا ی می ن  تنها در پا ادارد و نگه می پوشیده
 «شرمس خراسرانی» ل  یر ر  را در پا ران غرز ی  تر ا ن رمزگشرا او دارد. پیش ی  هنرمندی و هنرشناس

 ل  آنجاکره شراعر غرز ؛بینیمهرم مری (212)   «تر نغر  »همان شیوه را در شعر  ر  نظی .شاهد بود م
 برد:پا ان می با ا ن بیت بهرا  خود

 کاشرررانم یهاسرررردابه ر  اگرچررره دختررر
 

 ضرا هسرتمسعادت است که در مشهدالّر  
 

 ( 211) 

 ،همرۀ ابیرات در جلودار ان، رر سروده شده س که برای حضرت زهرارر (231 )  «گوهر»در غزل 
 «ت  التفرا» کره برا  رکغرزل اسرت  ن   اد کرده و تنهرا در پا را «تو» ر  خود را با ضمی ب  مخاط  محبو

 کند:یرا با ا ن بیت تما  م آنبخشد و یم «حسن مقطع» شهنرمندانه به شعر
 یزنردگ ل  ست که در طویخوشبخت آن زن

 

 حضرررت زهرررا گذاشررته یپررا یپررا جررا 
 

 ( 238) 
 رصرل»ا ن شعرها با زبران شرعرهای  ن  دارد. زبا بر در گونهترانه ر  چهارده شع پریزاد «ز  رصرل را»ا امّ 
سرررا ی اسررت. جلودار رران ترانه ی  طبیعرر یاقتضررا ی کررهتفرراوت ؛ررررق دارد «عطررشرصررل »و  «عشرر 

ها و بعضرری ترروان در ترانررهیاو را م ر  قبررولی دارد. بسرریاری از اشررعامسرررا ی هررم کارنامررۀ ترانه در
 «تمحّبر»و  «خلروت شربانه»، «پردر» رهای  تلو ز ونی شنید. شع یهامجموعه یانتها و های ابتداآهنگ

 یاسرالم یمرکز موسیقی و سرود صداوسیمای جمهور»خوانندگان  با صدایاست که  پریزادر  ازجمله اشعا
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 ر  هنرری اسرت کره شراعران مشرهو  ْی سررااند. ترانهنماهنگ صداگذاری و اجرا شده قال    در «ا ران
 یوان امتیرازتریدهند. حضور جلودار ان در ا ن عرصره را مرما نوعا  بدان التفاتی نشان نمی ر  روزگا

 .دانستاو  ت  د گر امتیازا ر  کنا در

  تیجه
لحرا    سارا جلودار ان  کی از زنان شراعر بعرد از انقرالب اسرالمی اسرت. زبران شرعر  او سراده و از

سررای اسرت. او ترانه را دشروار نکررده زبران شرعرش دستوری سالم است. آوردن تصاو ر تازه و برد ْع 
بودنشران، گونهاقتضرای ترانهشروند، بهترانره نزد رک می عارش که بهاش دسته از توانا ی هم هست و آن

گررون شررکل ترانرره ر  چهررارده شررع از پریاازاد «ز  رصررل را»زبرانی شکسررته و سرراختاری متفرراوت دارنررد. 
 قالر    دراسرت کره  پریازادر  ازجملره اشرعا «تمحبّ »و  ،«خلوت شبانه»، «پدر» رهای  شع است. گررته

و ژگری  د گرر  شرعر  جلودار ران زبران زنانرۀ اوسرت کره هرم  اند.شردهنماهنگ صداگذاری و اجررا 
 شود.اش د ده میساختن تصاو ر شعری انتخاب کلمات و هم در در

ای خرا  دارد. اشرعاری کره بررای زادگراهش کاشران ، در شعر جلودار ان، جلروه«میهن به عش »
کاشران خالصره  مریهن بررای او دررود؛ اّمرا شرمار مری مریهن بره عش   او به ای ازاست نمونه سروده

  دهنداسرت نشران شود و اشعاری که دربار  درا  مقّدس و قهرمانان و شهدا و خلیج رارس سرودهنمی
 «سریلک تا ارگ از»شود؛ مانند شعر شعر  مناسبتی هم د ده می میان اشعار  او چند همین و ژگی است. در

 . و... (بم زلزلۀ برای)
اسرت، تنرّو   آمرده پریازاد ینی  جلودار ان، که در رصل دو  مجموعرۀ وسه شعر از اشعار آشصت

   و منقبرت امامران  دهد؛ از مناجات با خدا و نعت پیامبر اسال را نشان می موضوعات شعر آ ینی  او
کره و بیان مصائ  جهان اسال  و مسرئلۀ رلسرطین. جلودار ران، همچنانره خمینی گررته تا تکر م اما 

کره بررای  «خورشرید بانوی»است؛ ازجمله شعر  زنان مطر   جهان شیعی نیز پرداخته دارد، به زبانی زنانه
مضررامین شررعرهای  د گررر از «البالغااهنهج» و ،«نمرراز»، «یناربعرر»اسررت.  سررروده سحضرررت راطمرره

 است. جلودار ان ی  آ ین
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