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 علی اکبر مرادیان گروسی)بوسار( در گذر عمر 

ی بوسار و مادری همدانی در محله، از پدری کرد اهل بیجار گروس، 7031در هفدهم آذر ماه سال 

راه عمو و پدر به همرشت، دومین فرزند خانواده چشم به جهان گشود که او را علی اکبر نامیدند. 

به گیالن آمده بود. پس از  "جنگلی خانمیرزا کوچک "اری سردار جنگل پسرعمویش از کردستان به ی

 این سرزمین وطنش گردید. شکست قیام میرزا،

اعضای  با کمک سایرپس از درس و مدرسه  در حین مدرسه رفتن ، طبق رسوم آن زمان ، علی اکبر 

سال شش بود. اش خانوادهدر کار کشاورزی و باغداری کمک و یاور ،به همراه دیگر کارگران و خانواده

اول ابتدایی را در دبستان  رودکی رشت گذراند . برادر بزرگترش که در دانشسرای مقدماتی درس 

 آموزشی، نوشت. پس از دو سال و طی گذراندن دورهخواند اسم وی را در کالس کمک آموزگاری می

. در  در تنکابن )شهسوار( به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و برای معلمی به نوشهر اعزام شد

های شهر رویان )المده(، گلنده رود ، شیرود و تنکابن به تدریس اشتغال داشت. سپس به تالش دبستان

خاله، معلم بود. بعد از آن به فومن انتقال و در مدارس هنده -منتقل و در دبستان پیر شرفشاه مدیر

ومنی و حسن دلخوش فومنی یادان کیومرث صابری فندهفومن به اتفاق ز بازارجمعه، فومن و در گسگره

حسن حجتی و شالکو و مدارس  هایبه رشت منتقل شده و مدیر دبستان 7033کرد. در سال یمتدریس 

های خدمت ت . آخرین سالاسودهبدی  71های لیال و دبیرستان رسدم راهنمایی پاسارگاد ، آذرخش و 

ی(گذشت و در تاریخ اول تیرماه وی در سمت معاونت دبیرستان بازرگانی رشت) شهید ابراهیم جعفر

 دو دوره،  7033-7030 هایسال طی در ایشان که نماند ناگفتهبه افتخار بازنشستگی نائل آمد.  7031

 7030 سال در وگذراند ( تهران فعلی معلم تربیت دانشگاه) تهران عالی دانشسرای در را مدیریت ساله

 .اخذکرد رشت بازرگانی عالی مدرسه از  را بازرگانی مدیریت لیسانس مدرک

بوده که در  7001بطور رسمی از سال  گروسی، بر مرادیانکشروع فعالیت هنری و سرودن شعر علی ا

فستیوال جهانی جوانان سرود که در ویژه  ، برایسپیدوزن را در  "الکوی "ی گیلکی این سال  ترانه

ستیوال بخارست رومانی خوانده و ف درشعر هم همین چاپ رسید. و های در هفته نامه گیالن بنامه

در به چاپ رسانید.  "لک لک پیر "اولین کتاب شعر فارسی خود را با نام  7001در سال چاپ رسید. هب

زنده یاد احمد دلجو آشنا گردید، که این آشنایی منجر به   "نالفریاد گی "با مدیر هفته نامه  7033سال 

به  "هنر و ادبیات بازار "ی  نین ، هرازگاهی ماهنامهچچاپ اشعار گیلکی وی در آن نشریه شد. هم

مقارن همین ایام به مدت . رساندچاپ میپور اشعار ایشان را بهمدیریت زنده یاد محمد تقی صالح

عنوان نویسنده و مجری دو برنامه کودک و روستا را در تلویزیون ملی چندین سال ، ایشان تجربه کار به
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هایی برای که ماحصل آن دوران سرودن ترانه، ند ارب کاری خود دارکارنامه تجایران ) واحد رشت ( در 

 باشد. و... میصیل () ف ) سفید رود(، خانم نسترن)بازار خمام( و آقای حیدری  یاد پوررضازنده

است که در سال  "ئیجگره = فریاد جگرخراش "کتاب ، چاپ رسیدهاولین کتاب نیمایی که از ایشان ب

 توزیع گردید. 7031این کتاب در سال  شد . اما قبل از توزیع، توقیف ر،منتش7033

 باشند:زیر می شرح( به7031های انتشار یافته ایشان قبل از پیروزی انقالب ) سال کتاب

 7001شعر فارسی ، سال  –لک لک پیر  .7

 7031و چاپ دوم  7031شعر گیلکی ، چاپ اول  –های روستایی گیلک ترانه .1

 تجدید چاپ در نوبت دوم.و  7033ئیجگره، شعر امروز گیلکی، چاپ اول  .0

 7033ها و اصطالحات گیلکی ، مثل .3

 7031منظومه هفت سین و دیو ، شعر فارسی،  .3

شهر رشت ، به اتفاق  در دفتر نمایندگی روزنامه اطالعات در 7031اولین جلسه زبان مادری، در سال 

یانی، روانشاد میرابوالقاسمی ، آقای محمد بشرا و مرادیان پور ماچیاد مصطفی فرضآقایان زنده

ی گسترش زبان گیلکی و جلوگیری از افول بحث و تبادل نظر در مورد نحوه شد و  گروسی تشکیل 

و در دفتر نمایندگی روزنامه اطالعات  ، چاپبطول انجامید و ماحصل کالمها گفتاری آن ساعت

 باشد.افراد شرکت کننده در آن نشست می چاپ عکسی از ،زینت بخش آن گفتگوکه موجود است 

 انتشار یافته عبارتند از :7031هایی که از سوی شاعر  بعد از سال کتاب

 7031غزل گیلکی  ،  .7

 7031شال ترس مامد،  .1

 7033(، گیلکی گورخانه واران )غزل .0

 7033(، شعر گیلکی بر وزن نیمایی آفتاب شوران) .3

 7033 ،گیلکی( دو بیتی )آئو،  .3

 7033، )گیلکی بر وزن نیمایی(کیشکرت خوش خبره،  .1

 7033هسا شعر گیلکی ،  .1

 7033،  )شعرفارسی بر وزن نیمایی( های پنجم هرسال ،در فصل .3

 7033ن گیلکی، امصدر در زب .9

 7033، گیلکی( غزل)،کوبار .73

 7031تنگر ، غزل گیلکی ،  .77
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 تجدید چاپ.و دو باردیگر  7031 چاپ اول (،گیلکی گبان ) ضرب المثلدکفتهجا  .71

 7031های گیلکی، نگرشی بر واژه .70

 7031های گیلکی، وند واژهپژوهشی درباره   .73

 7033رباعیات گیلکی،  .73

 7033، (گیلکیدو بیتی ) ،تیگیل تی .71

 7039، )شعر نیمایی گیلکی(بهاره پا صدا،  .71

 7093، (دو بیتی گیلکی)پیله آبجی ،  .73

 ، 7097 ،گیلکی (غزل )، های زمستانیغزل .79

 است.شدهبه همت حوزه هنری استان گیالن چاپ ، 7093گیلکی بوسار،  فرهنگکتاب   .13

 به همت حوزه هنری استان گیالن در زیر چاپ است.کتاب کلیات غزل گیلکی،  .17

شد، ایشان دارای مقاالت متعدد علمی در زمینه ترویج  و هایی که در باال نام بردهعالوه بر کتاب

ص زبان گیلکی هستند که در مجالت مختلف استان و گسترش هنر و ادبیات گیالن زمین ، بخصو

 است.چاپ رسیدهکشور به

گزاران انجمن مفاخر استان گیالن، انجمن مهرورزان گیل و محفل ادبی از بنیان مرادیان گروسی یکی 

مرد هستند ، که پس از سئول  انتشارات و هفته نامه گیلهصاحب امتیاز و مدیر م ، یاران دوشنبه رشت

های متعددی از نویسندگان چنین چاپ کتابو همشماره از آن منتشر گردیده  13ی انقالب پیروز

   ی انتشاراتی خود دارند. مختلف را در کارنامه

در خاتمه الزم به تذکر است که ایشان چهار دختر و شش نوه دارند که خوشبختانه همگی به زیور 

مای وی همواره همسرش را ه  ،از ازدواجش سال 13رند. با گذشت بیش از تحصیالت عالیه منو 

چنین خود ی همو .داندهایش میها و محبتشناسد و خود را مدیون فداکاریسعادت زندگیش می

                                                               داند.ای کورسوزن بیشتر نمیرا ستارههای درخشان گیالن هنرپرور ستارهدر میان کواکب و  را

. 

 


