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ویژه نامه ی هشتمین کنگره ی ملی شعر رضوی
کرمان | ۱۸ و ۱۹ شهریورماه ۱۳۹۲
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امام رضا )علیه السالم( سمبل آرامش در نظام است. امام را می توان نماد 
وحدت مسلمین دانست. ایشان با صبر و حوصله ای که برای خداوند به خرج 
دادند اجازه ندادند کیان اسالم دست خوش آماج تفرقه گردد.                                       
حضرت امام خمینی )ره(

در حالی  که مأمون امام را جدا از مردم می پسندید و این جدایی را وسیله  ای برای قطع 
رابطه ی معنوی و عاطفی میان امام و مردم می خواست، امام در هر فرصتی خود را در 
معرض ارتباط با مردم قرار می  داد. با این که مأمون آگاهانه مسیر حرکت امام از مدینه تا 
مرو را طوری انتخاب کرده بود که شهرهای معروف به محبت اهل بیت)ع( مانند کوفه 
و قم، در سر راه قرار نگیرند، امام در همان مسیر تعیین  شده، از هر فرصتی برای ایجاد 
رابطه ی جدیدی میان خود و مردم استفاده کرد؛ در اهواز آیات امامت را نشان داد، در 
بصره خود را در معرض محبت دل هایی که با او نامهربان بودند قرار داد، در نیشابور 
حدیث  سلسله الذهب را برای همیشه به یادگار گذاشت...            مقام معظم رهبری

- فرهنگ همان چشمه هاي جوشاني است که در نهاد مردم هست و باید 
شرایط را آماده کنیم تا همه از فرهنگ درست در جامعه استفاده کنند.

- مساله ی فرهنگ و آسیب هاي اجتماعي یكي از مهم ترین مسائل اجتماعي و 
ملي ماست. اساساً انقالب ما انقالب فرهنگي بود.

- هنرمندان مي توانند باال ترین کمك را به کشور، هم در بخش توسعه ی 
اقتصادي و هم در بخش توسعه ی فرهنگي داشته باشند.

دکتر حسن روحانی، رییس جمهور
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شعرای والیی و متعبد، با الفاظ آن چنان اعجازی می آفرینند که جان ها را 
درمی نوردد، اما مگر می شود با اشعار و کلمات، حضرت امیرالمومنین را توصیف 
کرد، مگر می شود با الفاظ راز نهضت عاشورا و صحنه ی کربال را به تصویر کشید 
و مگر می شود با کلمات، رأفت امام رضا)ع( را وصف نمود و مگر می شود وجود 

نازنین امام زمان)عج( را با اشعار و ابیات بیان کرد؟
جهان امروز تشنه ی معارف و اندیشه های ناب مكتب حیات بخش اسالم است و 
چه محملی زیباتر از محمل شعر و ادبیات برای انتقال این مفاهیم ناب وجود دارد؟
اسماعیل نجار، استاندار کرمان

شاعران و به ویژه شاعران جوان در مسیر شناخت اهل بیت)ع( باید تالش کنند، 
دقت در کالم آن بزرگواران نتایج درخشانی دارد، این نور رضوی در اشعار و 
کالم آن ها متجلی می شود و دل های مخاطبان را نیز به شوق می آورد و همراه 

خود می کند.
آیت اهلل جعفری، نماینده ي ولي فقیه و امام جمعه کرمان 

آن چه ما داریم از اهل بیت )ع( است، اگر در این آشفته بازار دنیا، در ایران 
اسالمی نهایت آرامش و امنیت را شاهد هستیم، به یمن حضور امام رضا )ع( 
و تمسك به اهل بیت )ع( و این امام همام است. بنابراین الزم است همه به 
سهم خودمان برای ترویج فرهنگ ارزشمند و نورانی اهل بیت )ع( گام برداریم.
احمد سعیدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان 
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گفـتوگو

دیــدگـاه

نــگــاه

بزرگداشت

کوچیدهها

ویـــژه نـــامــه ی
هشتمین کنگره ی
شـــعـر رضــوی

شــنــاس نــامــه

اشــــــــــــــارهفـــهـــرســـت

رواقِ
بهاریِ

ما و شما
حاال ویـژه نامه ی هشـتمین کنـگره ی ملی 
شـعر رضوی پیش روی شـماست؛ رواقـی 
با شش فصل که همه بهارند؛ با ُگلِ روی 

شاعران سرزمین مان.
»گفـت وگـو«  کوشـیده ایم در دو فصـلِ 
و »دیـدگاه«، حـرف ها و نظـراتِ بـرخی 
از کارشـناسان و پیش کسـوتان عرصـه ی 
شعر را درباره ی شعر آیینی امروز و شعر 
رضــوی، گـردآوریـم. می دانیـم کـه در 
صفحـاتِ این دو فصل، جـای حـرف ها و 
دیدگاه های بسیاری از صاحب نظران کشور، 
به ویژه کرمـانی های گـران قـدرمـان، خالی 
اسـت و طبق معمول بـاید کمبودها را به 
گـردن کمبود وقت و محـدودیت صـفحات 

بیندازیم...
باری، »رواق« در نودوشـش صفحه و شش 
فصل، به اهالی فرهیخته ی شعر و ادبیات 
ایران، به ویژه فعاالن عرصه ی ادبیات آیینی، 

پیشكش می شود.
مجتبی احمدی، سردبیر
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آستانه
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وقتی یك کار نو و وسیعی در سطح کشور انجام گرفت آن وقت می شود خرسند، راضی و 
امیدوار بود که گردونه ی فرهنگی به راه افتاده است.

مقام معظم رهبری

از آن جا که مهم ترین وظیفه و رسالت حوزه ي فرهنگ وهنر را تعالی انسان و اتصاف 
و تخلّق او به اوصاف حمیده و اخالق پسندیده در زندگی فردی و اجتماعی است، 
معارف و آموزه های دینی و مذهبی و از جمله سیره و سخن انبیا و اولیای الهی که 
ناظر به عالی ترین و واالترین جلوه های فطری و معنوی انسان هستند جایگاهی بلند و 
بی بدیل در منظومه ي فكری و فرهنگی جامعه ي اسالمی دارند. این امر الهی به ویژه با 
توجه به الزامات و اقتضائات کنونی جامعه ي اسالمی و نیز نقش تاریخی گفتمان نظام 
جمهوری اسالمی در ارائه ي الگویی کامل و تمام عیار از یك فرهنگ متعالی، متعادل 
و مترّقی در جهان امروزی اهمیت و ضرورتی مضاعف می یابد. الگویی که همچون 
چشمه ای پاک و زالل انسان های معنویت خواه و معرفت طلب در سراسر گیتی را 

سیراب می کند و روح تازه ای می بخشد. 
در این میان، نقش صاحبان رأی و نظر و اهالی و اصحاب فرهنگ، هنر، ادب و 
اندیشه، هم در عرصه ي تعریف و تبیین این منظومه و هم در ارائه ي نمونه های 
عینی آن در شكل آثار و آفرینش های علمی، فرهنگی، هنری و ادبی فاخر و ماندگار،  
نقشی اساسی و مهم تلقی می شود؛ زیرا این کار سترگ مستلزم چنان مایه ای از 
دانش و دقت و ظرافت است که جز از  عهده ی ذهن های ژرف اندیش، ذوق های 
بی آالیش و قریحه های توانمند برنمی آید. بر این اساس مهم ترین وظیفه ي مسئوالن، 
سیاست گزاران و دست اندرکاران حوزه ي فرهنگ وهنر، فراهم سازی امكان و فضای 
مناسب برای بروز و ظهور ظرفیت های بالقوه و به میدان کشاندن تمام توان ها و 

استعدادها در این زمینه است.
جشنواره ي بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا)علیه السالم( را می توان به عنوان 
نمونه ای از یك کوشش موفق در این راستا مورد ارزیابی و کاوش قرارداد، جشنواره ای 

پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به مناسبت برگزارِی
یازدهمین دوره ي جشنواره ي بین المللی امام رضا )علیه السالم(

آموزه های سبک زندگی رضوی
امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

مردم اگر 
از زیبایی های 
سخنان 
ما آگاه 
می شدند، 
از ما پیروی 
می کردند.

الناس 
لو علموا 
محاسن 
کالمنا 
التبعونا.
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که در طول ده دوره برگزاری آن با مشارکت شمار 
زیادی از اهالی و اصحاب فرهنگ، هنر، ادب و 
اندیشه، زمینه ساز یك جریان فرهنگی و هنری 

در سطح و گستره ي فراملی شده است.
اکـنون در آغاز دومیـن دهه از عمـر این رویـداد 
فرهنگی که با آغاز به کارِ دولت تدبیر و امید مقارن 
رویكردی  با  تازه  نگاهی  ضرورت  است،  گردیده 
نّقادانه و آسیب شناسانه به این جشنواره ضروری 
می نماید. این کار بدون تردید موجب پیراستگی و 
پویایی هرچه بیش تر برای رسیدن به سطحی باالتر 

از نظر کیفیت و اثربخشی برنامه ها خواهد شد.
برگزاری جشنواره ي بین المللی فرهنگی و هنری 
امام رضا)علیه السالم( و تمرکز برنامه های آن در 
دهه ي کرامت و فاصله ي عطرآگین میالد دو پاره ي 
تن رسول اهلل و امام موسی بن جعفر )علیه السالم( 
بدون  است.  قدردانی  درخور  و  شایسته  اقدامی 
تردید این رویداد فرهنگی می تواند نقشی مهم 
و قابل مالحظه در ترویج و گسترش و تعمیق 
فرهنگ پربار رضوی و والیی ایفا نماید. توجه ژرف 
به آموزه ها و مفاهیم الهی و انسانی مندرج در این 
فرهنگ ناب و انسان ساز، شامل جلوه های درخشان 
و خیره کننده ای از حیات پربرکت، سبك زندگی 
ثامن الحجج  بار  رضوی و سخنان روشن و گهر 
)علیه آالف التحیه و الثناء( است. فرهنگی که در 
آن ارزش هایی همچون خدامحوری، انسان دوستی، 
مهربانی و بلندنظری جای خودمحوری و قهر و 
دشمنی و تنگ نظری را بگیرد. صفاتی رحمانی 
که مردم مشتاق در طول تاریخ، امام خود را بدان 
صفات و کرامات شناخته و مورد ارادت و احترام و 

قبله ي راز و نیاز خویش قرار داده اند.
امیدوارم بر مبنای قول سدید آن حضرت که 
فرمودند: »رحمت خدای بر آن کس که امر ما 
را احیا کند«، تمام تالشگران در این راه مصداق 
برپاکنندگان و احیاکنندگان فرهنگ و معارف 

اهل البیت )علیهم السالم( شوند و بدین سبب 
مشمول رحمت واسعه ي الهی واقع گردند.

این جـانب ضمن عرض شـادبـاش به مناسـبت 
دهه ي پربرکت و سراسر نورِ کرامت و روزهای 
انجام این دهه، یعنی میالد  خجسته ی آغاز و 
کریمه ی اهل بیت )علیهم السالم( حضرت معصومه 
ثامن الحجج  زادروز حضـرت  و  )سالم اهلل علیها( 
)علیه السالم( و همچنین روزهـای بزرگـداشت 
احمدبن موسـی  به ویژه حضـرت  امـام زادگـان، 
فرهنگی  تقویم  که  )علیه السالم(  »شاه چراغ« 
کشور در این دهه به نام آنان زینت یافته است، 
رویداد  این  برگزاری  در  کوشندگان  همه ی  از 
فرهنگی و معنوی در داخل و خارج از کشور، 
به ویژه تمام اهالی و اصحاب فرهنگ، ادب، هنر و 
اندیشه ي رضوی و دبیران جشنواره ها و برنامه های 

موضوعی قدردانی و سپاس گزاری می نمایم.
بـرای تـمـامی یـاران و همـراهان پـاک دل و 
و هنر کشور  فرهنگ  نیك اندیش در حوزه ي 
تحت توجّهات خاصه ي حضرت حق و عنایات 
امام عصر)عج( در زیر لوای سبز سلطان خراسان 
حضرت شمس الشموس )علیه السالم( سعادت و 

نیك بختی و پیروزی و سرافرازی آرزومندم.
علی جنتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
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با »سیدجواد جعفری« مدیرعامل بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)ع( 

امید خواجگی  ام بود بندگی تو کردم/ هوای سلطنتم بود خدمت تو گزیدم
اجازه می خواهم کالمی آسمانی را از حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( به 

پیشگاه نورانی شما هدیه کنم.
حضرت امام رضا)ع( می فرمایند: »برترین مسلمانان نزد پیامبر کسی بود که خیرخواهی 

فراگیری نسبت به همه ی مسلمانان داشت.«
مجریان جشنواره ی بین المللی امام رضا)ع( در نزد پیامبر خدا سرافرازند که در مبارزه ی 
بی امان با غارتگران ارزش ها و اعتقادات و باورها و مهاجمان به دین مداری توانستند 
خیرخواهی خود را در مهم ترین دغدغه ی مسلمانان یعنی معنویت، با دست مایه قرار 
دادن فرهنگ رضوی که همان فرهنگ قرآنی و اسالمی است، به عنوان اصلی ترین 
تالش در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران که امام عظیم الشأن و راحل مان آستان 

قدس را مرکز ایران می دانستند، به اثبات رساندند.
کالم بلند مقام معظم رهبری را فراروی خود قرار دادند که فرمودند وقتی یك کار نو و 
وسیعی در سطح کشور انجام گرفت، آن وقت می شود خرسند، راضی و امیدوار بود که 

گردونه ی فرهنگی به راه افتاده است...
همه ی آنانی که توفیق داشته اند تا تحقق بخش این فرمایش حضرت علی بن موسی الرضا 
)ع( باشند که فرمودند: »خدا رحمت کند کسی را که امر ما را احیا کند«، خرسندند بر 
این نعمت بزرگ، و از این که توانستند به مصداق ره نمودهای مقام معظم رهبری، جواب 
کار فرهنگی باطل را با کار فرهنگی حق بدهند، خداوند متعال را شاکر و سپاس گزارند.

این شرح بی نهایت کز زلف یار گفتیم/ حرفی است از هزاران، کاندر عبارت آمد
به سهم خود، از همه ی یاران همراه و همراهان بی ادعا سپاس گزارم.

حرفی است
از هزاران...

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

)به 
اصحاب 
خود( بر 
شما باد به 
اسلحه ی 
پیامبران، 
گفته شد: 
اسلحه ی 
پیامبران 
چیست؟ 
فرمود: دعا.

عن الرضا 
)علیه السالم( 
أنه کان یقول 
ألصحابه: 
علیكم بسالح 
األنبیاء، فقیل: 
و ما سالح 
األنبیاء؟ قال: 
الدعاء.
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ال اله اال اهلل حصنی، فمن دخل حصنی، امن من عذابی.
جای بسی شكر و سپاس به پیشگاه خداوند متعال است که در نورانی ترین روزهای ماه پُربرکت ذی قعده و در 
هنگامه ي آغاز به کار دولت تدبیر و امید، توفیق برگزاری هشتمین کنگره ي سراسری شعر رضوی را نصیب فرمود تا 
مقارن با برگزاری یازدهمین جشنواره ي فرهنگی و هنری امام رضا )علیه السالم( جلوه ای ماندگار از همراهی و حضور 
یكپارچه ي اهالی فرهنگ و اندیشه به منظور ترویج و نشر فرهنگ منور رضوی به منصه ی ظهور رسد و فصلی دیگر 

در تبیین مبانی مقدس دین محمدی و تسّری مفهوم شریف حدیث ثقلین در ایران اسالمی گشوده شود.
سال های متوالی است صاحبان اندیشه های برخاسته از فرهنگ و اعتقادات اسالمی، عشق و ارادت خود را در 
قالب شكیل و پرمحتوای هنِر شعر و شعور با اغتنام از فرصت شكوهمند کنگره و جشنواره های مزین به نام 
امیر رأفت و مهر امام هشتم)ع( تقدیم ساحت مقدس بزرگوارانی می کنند که بهانه ي خلقت و آفرینش جهان 
در وجودشان خالصه می گردد، و از ره گذرِ این اظهار ارادت و توسل یابی خالصانه، به احیا و ترویج منش و 

سیره ي آن بزرگواران در جامعه می پردازند.   
شعرم به یمن مدح تو صد ُملك دل گشاد/ گویی که تیغ توست زبان سخنورم

بی شك هدف از برپایی جشنواره های فرهنگی و انتظاری که برگزارکنندگان این قبیل برنامه ها از اهالی فرهنگ، 
اندیشه و شعر دارند توجه به پیام و رسالت ایشان است که به روشنی در این کالم مقام منیع والیت نیز به آن 
توصیه شده است، آن جا که فرمودند: »ما نباید فقط به مرقد امام علی بن موسی الرضا اظهار ارادت کنیم؛ او امام 
ماست، زندگی او برای ما درس است، از زندگی او باید درس بگیریم؛ زندگی او برای ما یك پیامی دارد. در یك 

کلمه بدانید پیام زندگی علی بن موسی الرضا علیه السالم به ما عبارت است از مبارزه ی دائمی خستگی ناپذیر.«
موجب افتخار است با تبریك فرارسیدن دهه ي شریف کرامت، ایام والدت باسعادت حضرت معصومه 
)سالم اهلل علیها( و میالد نورانی امام رئوف حضرت ثامن الحجج )علیه آالف التحیه و الثناء( ضمن تقدیر از 
حضور هنرمندان شاعر، مهمانان ارجمند این کنگره و قدردانی از همت و تالش دست اندرکاران برپایی 
برنامه های رضوی در سراسر ایران اسالمی، اظهار امیدواری نمایم کنگره ي هشتم استمرار خود را در تداوم 
همراهی و پشتیبانی اهالی فرهنگ و ادب هماره حفظ نموده و به اهداف واال و ارزشمند خود به نیكوترین 
وجه، دست یابد. توفیق و سعادت مروجان اسالم و فرهنگ ائمه ي معصومین)ع( را در ظّل توجهات حضرت 

ولی عصر )ارواحنا له الفداء( مسألت می نمایم.

زندگی امام رضا )ع( 
برای ما درس است
با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
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معاون اجرایی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا )ع( با بیان این که کرمان 
میزبان بسیار خوبی برای جشنواره ی شعر رضوی بوده است، می گوید: اما باید 
سطح کار را باال ببریم و من پیشنهادم این است که بیش  تر، از حضور شاعران 

برجسته و بزرگان شعر کشور در این رویداد فرهنگی بهره گرفته شود.
»زهرا سرو آزاد« ضمن قدردانی از زحمات مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان و معاون فرهنگی ایشان، اظهار می کند: همه ی دست اندرکاران و مسئوالن 

برگزارکننده تاکنون زحمات فراوانی کشیده اند که این، جای قدردانی دارد.
وی با بیان این که کرمان زادگاه کنگره ی شعر رضوی است، می گوید: قبل از این که 
جشنواره ی بین المللی امام رضا )ع( آغاز به  کار بكند، جشنواره ی شعر رضوی در کرمان 
برگزار می شده و بعد از این که به مشهد رفت، مجدداً به زادگاه خودش کرمان برگشت.

وی می افزاید: در تمام مدتی که کرمان میزبانی این جشنواره را عهده دار بوده، 
شاهد عملكرد خوبی از دست اندرکاران و مسئوالن هستیم اما برای برگزاری 

هرچه بهتر آن، پیشنهادهایی هست.
سرو آزاد یكی از این پیشنهادها را حضور پررنگ تر شاعران بزرگ و برجسته ی کشور در 
این کنگره می داند و اظهار می کند: اگر جشنواره بتواند این بزرگان را نیز جذب و امكان 

حضورشان را در این رویداد فرهنگی فراهم کند، اثرات خوبی را شاهد خواهیم بود.
وی با بیان این که ماهیت کنگره مشخص است و آثار عده ای، از سوی داوران برگزیده 
می شود، اظهار می کند: اما باید سطح آن را ارتقا بدهیم؛ اگرچه تاکنون نیز از برگزاری 

آن در کرمان بسیار راضی بوده و عملكرد مطلوبی را شاهد هستیم.
وی خاطرنشان می کند: تالش های مسئوالن استان کرمان، مدیرکل ارشاد، 
معاون فرهنگی، مسئوالن دبیرخانه و همه ی کسانی که در اجرای برنامه ها 

هستند، جای قدردانی دارد.

کرمان زادگاه 
کنگره ی شعر 

رضوی است
با معاون اجرایی بنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا)علیه السالم(

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

پیوند 
خویشاوندی 
را برقرار 
کنید گرچه 
با جرعه ی 
آبی باشد، و 
بهترین پیوند 
خویشاوندی، 
خودداری 
از آزار 
خویشاوندان 
است.

ِصل 
رحمك و لو 
بشربه من 
ماء، و افضل 
ما توصل به 
الرحم کف 
األذی عنها.
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با »وحید محمدی« معاون فرهنگي اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان کرمان

خداوند متعال را شاکریم و سپاس گزار که بار دیگر سعادت و توفیق خدمت گزاری و آستان بوسی 
امام رأفت و مهر، حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا )علیه السالم( را مقارن با برگزاری کنگره ی 
سراسری شعر رضوی، نصیب فرمود تا خادمان حضرتش در پرتو ارادت خالصانه ی خدمت گزاران و 

شاعران مرّوج ارزش های اسالمی، فرصتی برای رونق و تعالی عرصه ی شعر و شعور فراهم آورند.
خوش حالیم که بخشی از اهدافی را که برای برپایی این کنگره و جشنواره های شعر رضوی متصور 
بودیم، به نتیجه نزدیك شده است؛ فرصت عرض ادب و قرائت آثار ناب شاعران که در این عرصه توفیق 
حضور یافته اند و فراهم کردن زمینه ی شنیدن و بهره بردن معنوی عالقه مندان از این آثار، همراه با به 

وجود آوردن فضای هم نشینی و مفاهمه ی شاعران.
افتخار می کنیم که حرکت به سمت هدایت استعدادهای شعری به گرایش رضوی با موفقیت همراه بوده، 
اگرچه کمابیش در تحقق هدف خلق آثار ماندگار و تاثیرگذار توسط شاعران، هنوز راه زیادی در پیش داریم.

هشتمین کنگره ی سراسری شعر رضوی، متفاوت تر از گذشته برگزار شد. پیش از فرارسیدن زمان 
برگزار کنگره ی ملی، بخش همیشگی یعنی جشنواره های شعر رضوی در سطح استان کرمان به 
منظور ایجاد شور و نشاط برگزار گردید؛ جشنواره هایی با پشتوانه ی 19ساله ی برگزاری، که حرکتی 

در مسیر پیشرفت برای خلق آثار برتر، اثرگذار و ماندگار است.
امسال بخش علمی و پژوهشی را در کنگره ی ملی شعر رضوی داشتیم تا پژوهشگران فرهیخته ی کشورمان 

به تحقیق در زمینه ی موضوعات مرتبط با فرهنگ رضوی و نیز ادبیات آیینی و رضوی، فراخوانده شوند.
بخش نكوداشت چهره های شاخص شعر رضوی هم از بخش های ویژه ی کنگره ی امسال بود که به تجلیل 
از استاد امیر بزرگر به عنوان شاعر امام رضا)ع( و نكوداشت زنده یاد شاهرخ اورامی، شاعر اهل تسنن که آثار 

زیادی برای اهل بیت )ع( خلق کرد و در گذشته، میهمان کنگره ی شعر رضوی نیز بود، اختصاص یافت.
هم چنین در بخش انتشارات نیز چند کتاب، از جمله دفتر تازه ای از مجموعه های شعر »آسمان هشتم« 
)اشعار رضوی( و اثر پژوهشی »جلوه های جمال امام رضا)ع( در آیینه ی شعر فارسی« منتشر خواهد شد.
ان شاءاهلل همه ی عزیزانی که در این مسیر قلمی می زنند و قدمی برمی دارند، ذخیره ی اعمال شان باشد 

که هر حرکت به نام و یاد امام رضا)ع( عبادت است. توفیق همگان را از درگاه خدای عزوجل خواهانم.

هشتمین کنگره ی 
شعر رضوی، 
متفاوت تر از گذشته
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سزد که بر سر خورشید سایه اندازیم
کنون که سایه ی شمس الشموس بر سر ماست

سپاس و ستایش بی حد و بی کران خداوند بزرگ و بلندمرتبه را که به دل سوزان 
و خدمت گزاران والیت مدار و نیك اندیش حوزه ی فرهنگ وهنر توفیق ارزانی داشت 
اهل بیت  به ساحت مقدس  ارادت  و  نهند که سرآغازش عشق  راهی  در  قدم  تا 
)علیهم السالم( و سرانجامش بدون تردید رحمت و خشنودی حضرت باری تعالی است. 
اینك که ما در این راه )جاده ی والیت( با پای شوق و امید، طی منازل و مراحل 
کرده ایم و متاع خود را در منزل هشتم و در گستره ای به وسعت ایران اسالمی و 
خریداران مشتاق و گوهرشناس عرضه داشته ایم، هرآن چه که در این هشت سال 

گذشت، از سخت و آسانش جز لطف، زیبایی و کرامت نبوده است. 
هشتمین کنگره ی سراسری شعر رضوی با هدف ترویج سیره ی رضوی و تقویت بیش 
از پیش معنویت در جامعه و با همت شاعران و اندیشمندان و پدیدآورندگان اشعار 
زیبا و به  یادماندنی در وصف حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( هم به لحاظ 
گستره ی زمانی و هم مكانی و هم از نظر دایره ی شمول محتوایی در سطحی بسیار 
باالتر از دوره های قبل قرار دارد. تبدیل این کنگره به یك جریان فرهنگی در حوزه ی 
شعر والیی و مستمر در جامعه ی فرهنگی ایران اسالمی نیز از برکات و الطاف و مراحم 

بی کران آقا علی بن موسی الرضا )علیه السالم( بوده است. 
اکنون می توان با اطمینان و افتخار ادعا نمود که این کنگره به نام عالم آل محمد)ص( 
اعتبار یافته و به عنوان محوری برای پرداختن به فرهنگ ناب رضوی در حوزه ی شعر 
و ادب نصیب جامعه ی فرهنگی و هنری کرمان گشته است و ظرفیت های متفاوت 

اجرایی برای برگزاری این رویداد عظیم فرهنگی نیز تعریف شده است.
حسین اسحاقی
مسئول دبیرخانه ی دائمی کنگره ی سراسری شعر رضوی

|یادداشت|

محوری برای پرداختن
به فرهنگ ناب رضوی

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:
زمانی بر 
مردم خواهد 
آمد که در 
آن عافیت ده 
جزء است که 
نه جزء آن 
در کناره گیری 
از مردم و 
یك جزء آن 
در خاموشی 
است.

یأتی علی 
الناس زمان 
تكون العافیه 
فیه عشره 
اجزاء: تسعه 
منها فی 
اعتزال الناس 
و واحد فی 
الصمت.



13 گـفتوگو



14

استاد »حمید مظهری« چهره ی نام آشـنای فرهـنگ و ادب کرمان اسـت؛ 
پیر موی سـپید شـعر کـرمان که عمر خود را صـرف اعتـالی جریـان های 

فرهنگی، به ویژه شـعر و ادب این سرزمین کرده است.
از  او  برگزاری هشتمین کنگره ی شعر رضوی که  متاسفانه در آستانه ی 
اعضای هیات علمی آن است، حال استاد برای انجام مصاحبه، چندان مساعد 
نبود، اما خوش بختانه پیش از این به بهانه ی برگزاری شانزدهمین دوره ی 
جشنواره های شهرستانی شعر رضوی در استان کرمان، گفت وگویی با او 
انجام شده بود که گزیده ای از آن تقدیم حضورتان شده است. برای استاد 

حمید مظهری، آرزوی تندرستی داریم.

جناب آقای مظهری! لطفاً از سابقه ی جشنواره ی رضوی در کرمان 
بگویید.

سابقه ی جشنواره های رضوی در کرمان به پیش از برگزاری کنگره به میزبانی 
کرمان در سطح ملی و در قالب جشنواره ی بین المللی امام رضا)ع( برمی گردد. 
برگزاری جشنواره های شهرستانی شعر رضوی از سال ها پیش، این استان را در 
زمره پیش گامان و بلكه پایه گذاران این حرکت بزرگ فرهنگی هنری در حوزه ی 

معارف رضوی کشور قرار داده است.

شما به عنوان یک شاعر پیش کسوت، از وضعیت کیفی جشنواره های 
رضوی راضی هستید؟

گفت وگو با »حمید مظهری«
پیش کسوت شعر آیینی و عضو هیات علمی هشتمین کنگره

کرمان از پایه گذاران حرکت های فرهنگی 
در حوزه ی معارف رضوی است

از 
امام رضا 
)علیه السالم( 
درباره ی 
حقیقت 
توکل سؤال 
شد، فرمود: 
این که جز 
خدا از کسی 
نترسی.

سئل 
الرضا 
)علیه السالم( 
عن حد 
التوکل، فقال 
)ع(: أن 
التخاف احداً 
اال اهلل.
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این سوال بسیار خوبی است و البته پاسخ دادن 
به چنین سوال هایی بسیار دشوار است. اگر از 
بنده بپرسید وضعیت کلی شعر کشور و استان 
است، می گویم ممكن  لحاظ کیفی چگونه  از 
است میزان تولیدات و کیفیت آثار سروده شده 
توسط شاعران امروز، آن گونه که از این سرزمین 
ادب پرور و غنی انتظار می رود، نباشد اما برخی از 
جوانان و شاعران مستعد انجمن ها گاهی چنان 
پرفروغ و زالل شعر می گویند که آدم شگفت زده 
می شود. جریان شعر رضوی و کاًل شعر والیی 

هم، همین فراز و فرودها را دارد.
تفكیكی  شخصاً  بنده  که  بگویم  هم  را  این 
بین نوع اشعار قائل نیستم و معتقدم شاعران 
خوب این مملكت با هر سلیقه و هر گرایشی 
که دارند، هرکدام به نوعی عاشقانه های خود را 
به پای بهترین های خلقت می ریزند و سرودن 
از ائمه را برکت طبع خود می دانند،  اما نباید 
فراموش کرد که کنگره ی رضوی مجالی برای 
بهترین های شعر رضوی کشور و والیی سرایان 

قوی و قدرتمند فراهم می کند.

وضعیت کنگره ی ملی شعر رضوی 
چگونه است؟

کنگره روال مطلوبی را سپری می کند و سیر 
اول  امیدوارم  که  است  سمتی  به  آن  حرکت 
رضایت خاطر صاحب اصلی آن امام رضا)ع( را 
در پی داشته باشد و در گام بعد، میهمانان عزیز 
ما که همه از شاعران و دل باختگان عرصه ی 
عشق و معرفت اند راضی از استان کریمان بروند.

خود شما از برگزاری کنگره ی شعر 
رضوی در کرمان راضی هستید؟

من اصوالً  از همه ی برنامه هایی که جوانان و 
عالقه مندان شعر و ادب را دور هم جمع کند 

و لحظاتی سرشار از عشق و معرفت برای آن ها 
یك  وقتی  به ویژه  خشنودم،  آورد  وجود  به 
حرکت ریشه دار و معنوی، آن هم متبرک به 

نام علی ابن موسی الرضا)ع( باشد.

سخن پایانی تان را می شنویم...
می خواهم بگویم من در طول این سال ها بار 
عرصه ی  بزرگان  ارزشمند  امانت  و  سنگین 
شعر و ادب استان چون مرحوم حجت االسالم 
والمسلمین فخر کرمانی، مرحوم  ارفع، شادروان 
در  را  جهانگرد  خانم  و  رشیدفرخی  اطهری، 
کنار برادران و یاران همیشه و هم دلم استاد 
اسدالهی، استاد بهرامی و دیگران که هم دل و 
همراه انجمن خواجو هستند، به این امید بر 
شانه های خسته ام کشیدم که جوانان برومند 
و بااستعداد این استان با سربلندی بر قله های 
شعر و ادب این کشور، آن گونه که شایسته شان 
است، بایستند و مایه ی فخر و مباهات ما باشند.
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پیش کسوت شعر آیینی کشور تاکید می کند که شاعر آیینی اجازه ندارد از 
خطوط قرمزی که هست، برای سرودن این نوع شعر عبور کند. او از جمله ی 
این خطوط قرمز را نسبت خدایی دادن به ائمه ی اطهار)ع( می داند و همین طور 
صحبت کردن درباره ی جمال پرده نشینان حریم عفاف، حضرت زهرا)س( و 

حضرت زینب)س( و یا گیر دادن به دانه ی خال حضرت مهدی)عج(!
چنین  اخیر،  سال  ده  این  در  متاسفانه  می گوید:  مجاهدی  محمدعلی 
آسیب هایی به طور جدی شعر آیینی ما را در تهدید خود دارد و این شعر را با 

اما و اگرهایی روبه رو ساخته است.
مورد  در  آسیب شناسی  می کند:  اظهار  این باره  در  بیش تر  توضیح  در  وی 
اگر یك شاعر، درباره ی یك  آیینی، جایگاه بسیار مهمی دارد؛ چون  شعر 
معشوق خیالی غزلی می سراید، هرچه تصور می کند می تواند درباره ی آن 
معشوق مجازی به رشته ی تحریر دربیاورد، اما در شعر آیینی این گونه نیست، 
چارچوب ها مشخص است و شاعر نمی تواند از این خطوط قرمز عبور کند؛ 

وقتی از این خطوط عبور کرد، شعر را با آسیب مواجه می کند.
این پیش کسوت شعر آیینی به نمونه هایی در این باره اشاره کرده و می گوید: 
اگر شاعر به ائمه ی اطهار)ع( نسبت خدایی بدهد، غلو کرده است؛ غلو شرک 
پیشگاه  در  نه تنها  بشود،  اشتباه  این  مرتكب  است؛ هر شاعری  است، کفر 
خداوند، بلكه در عالم آخرت مورد پرسش و ایراد اهل بیت)علیهم السالم( قرار 
به ما، عقل بشری را دچار تردید  با نسبت خدایی دادن  می گیرد که چرا 

کردید، ما که بارها بر بندگی خود افتخار می کردیم.
مجاهدی می افزاید: به عنوان مثال، وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی)ع( 

گفت وگو با »محمدعلی مجاهدی«
پیش کسوت شعر آیینی و داور کنگره

عبور از خطوط قرمز شعر آیینی 
اشتباه جبران ناپذیری است

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:
بخیل را 
آسایشی 
نیست و 
حسود را 
خوشی و 
لذتی نیست 
و زمام دار را 
وفایی نیست 
و دروغ گو 
را مروت 
و مردانگی 
نیست.

لیس 
لبخیل راحه 
و ال لحسود 
لذه ، و ال 
لملوك وفاء 
و ال لكذوب 
مروه.
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دارای یك پارادوکس صفاتی است؛ از جهتی 
ایشان رحیم ترین بشر است در برابر یتیمان، 
جنگ  میدان  در  مرد  قهارترین  طرفی  از 
در  فرد  شاخص ترین  این که  یا  مبارزه؛  و 

محراب است که اظهار بندگی می کند.
وی معتقد است این صفات متضاد تنها در 
یك انسان کامل به تجلی می نشیند که اتم 

آن را در ذات ربوبی می بینیم.
این پیش کسوت شعر آیینی ادامه می دهد: 
صفات  از  انسان ها  ما  این که  برای  خداوند 
و  باشیم  داشته  بهره ای  حضرتش  جاللی 
بتوانیم آن را لمس کنیم، آن را در وجود 
کرده  متجلی  نورانی  آیینه ی  چهارده  این 

است.
این شرایط،  و در  اظهار می کند: حاال  وی 
حضرات  حرمت  و  مقام  ما  که  وقتی 
ایشان  را نشناسیم، در ستایش  معصومین 
وقت ها  گاهی  که  می بریم  به کار  الفاظی 
موهن و رکیك است و شخصیت واالی این 
شاعر  یعنی  می کند؛  لكه دار  را  معصومین 

ناخودآگاه به حرمت ایشان تجاوز می کند.

حرمت معصومین )ع( در شعر حفظ شود
وی می افزاید: این اما در حالی است که انسان 
باید در برابر معصومین، با حرمت صحبت کند، 
مثالً در مورد پرده نشنینان حریم عفاف، شاعر 
وارد  بزرگواران  این  درباره ی جمال  ندارد  حق 
صحبت شود؛ غیرت کدام مرد اجازه می دهد که 
مرد دیگری درباره ی زیبایی همسرش صحبت 

کند؟ آن هم علی)ع( که غیرت اهلل است.
حضرت  مدح  در  سروده ها  برخی  مجاهدی 
و  می داند  دچار ضعف هایی  هم  را  مهدی)عج( 
اظهار می کند: ما برای حضرت مهدی)عج( آن همه 
رسالت های جهانی قائل هستیم؛ ایشان قرار است 
حكومت توحید را در کل دنیا بگستراند، حاال اگر 
شاعر، به دانه ی خال آقا گیر بدهد، انگار که دارد 

برای یك معشوق مجازی درد دل می کند.
وی با بیان این که نسبت خدایی دادن و سرودن 
چنین اشعاری در خصوص ائمه)ع( در این دهه ی 
اخیر در بین شاعران باب شده و آسیب هایی را 
متوجه شعر آیینی کرده، می گوید: این ها همه 
جسارت است، اشتباهات جبران ناپذیری است 

که دارد در شعر آیینی اتفاق می افتد.
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شعر ماندگار هم می توان سرود
او البته این آسیب را متوجه همه ی اشعار آیینی نمی داند. دبیر شعر آیینی کشور اظهار 
می کند: در کنار همه ی این موارد، ما شاهد آفرینش آثار بسیار فاخری هم هستیم 
که غالباً توسط شعرای توانمند جوان ما عرضه می شود، در کنگره ها، جشنواره ها و 

شعرخوانی های متعدد، اشعاری را می شنویم که از آن ها بسیار لذت می بریم.
وی می افزاید: حتی در بعضی از این سروده ها، جای خالی برخی مقوله های حماسی 
و ارزشی که در پیشینه ی مكتوب 11سده ای شعر آیینی به فراموشی سپرده شده، با 

نگاه نافذ این شاعران به صورت هنرمندانه ای پُر شده است.
وی تصریح می کند که باید قدر این شاعران را بدانیم تا کسانی که اشعار قابلی ندارند و 
مسیر را به درستی نپیموده اند، به این شاعران اقتدا کنند و بدانند در این عرصه، شعر 

ماندگار هم می توان سرود.
قلمرو وسیعی از موضوعات شعر آیینی داریم

مجاهدی در ادامه ی صحبت هایش، تعریفی از شعر آیینی ارائه می دهد و از ویژگی های 
آن می گوید. وی با بیان این که شعر آیینی به لحاظ ساختاری و نمای بیرونی هیچ 
تفاوتی با سایر انواع شعرهای زبان فارسی ندارد، می گوید: تنها ممیزی که شعر آیینی 

را از قید شعرهای غیر دینی جدا می کند، به لحاظ محتوایی است.
وی می افزاید: محتوای شعر آیینی متأثر از آموزه های دینی و برگرفته از رهنمودهای 
وحیانی و خاندان اهل بیت)ع( است؛ بنابراین وقتی ما به لحاظ محتوایی چنین 
چشم انداز باشكوهی را در پیش رو داریم،  قلمرو وسیعی از شعر آیینی به لحاظ 

موضوعی به دست می آوریم.
شعر آیینی فقط منقبت و مرثیه نیست

وی با بیان این که شعر آیینی محدود به منقبت و مرثیه نیست، ادامه می دهد: این 
یك اشتباه بزرگ است که از دیرباز در حق شعر آیینی روا داشته شده است و بعضی 

هنوز هم بر آن پا می فشارند.
وی می گوید: شعر آیینی از مقوله ی توحید گرفته تا مقوله های اخالقی، عرفانی، 
بینشی، معرفتی، اجتماعی، حكمی و پندی، تا مسائل مرتبط با جهاد اصغر که مبارزه 
و قیام و دفاع و جهاد و شهادت را در بر می گیرد، شامل می شود و در نهایت مناقب و 

فضایل حضرت معصوم را در بر می گیرد.

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

ایمان 
چهار رکن 
است: توکل 
بر خدا، رضا 
به قضای 
خدا، تسلیم 
به امر خدا، 
واگذاشتن کار 
به خدا.

االیمان 
أربعة أرکان: 
التوکل علی 
اهلل و الرضا 
بقضاء اهلل 
و التسلیم 
ألمر اهلل و 
التفویض الی 
اهلل.
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شعر آیینی از منابع وحیانی الهام می گیرد
وی تاکید می کند که هر شعری که به لحاظ 
محتوایی، برگرفته از منابع وحیانی و آموزه های 
قرآنی، اسالمی و عترت باشد، حضورش را به 
عنوان یك شهروند در قلمرو شعر آیینی به 

رسمیت می شناسیم. 
مجاهدی هم چنین به تقسیم بندی انواع شعر 
لحاظ  از  می کند:  اظهار  و  پرداخته  آیینی 
توحیدی،  شعر  شامل  شعر  این  موضوع، 
بیداری،  و حكمی، شعر  پندآموز  و  اخالقی 

عرفانی، والیی و شعر رهایی است.
وی می افزاید: شعر رهایی را نیز در دو بُعد 
می توان معنا کرد؛ اول بعد شخصی آن است، 
یعنی مقوله هایی که اگر انسان دقیقاً به آن 
عمل کند، از چنگال نفس نجات می یابد و به 

مقام رهایی و حریت می رسد.
این پیش کسوت شعر آیینی کشور، بُعد دوم 
اگر  که  می داند  مقوله هایی  را  آیینی  شعر 
آن جامعه در  باشد،  پای بند  آن  به  اجتماع 
بی امان فرهنگی مصون  برابر شبیخون های 
می ماند و به مقام رهایی از همه ی تعلقات 
و وابستگی های غیر الهی می رسد؛ از جمله 
مقوله های مربوط به دفاع، اعتراض، بیداری،  

قیام، جهاد، شهادت و...
مجاهدی شعر والیی را هم شامل شعر نبوی، 
علوی، فاطمی، شعر کربال، شعر بقیع، رضوی و 
مهدوی دانسته و اظهار می کند: شعر مهدوی 
نیز زیرمجموعه هایی از جمله شعر ظهور، فرج، 

توسل و تشرف را در برمی گیرد.
وی در ادامه می گوید: با توجه به آن چه که 
عنوان شد، اگر بخواهیم جایگاهی برای شعر 
آیینی در شعر فارسی ارائه کنیم، بدون اغراق 
متون  به 70درصد  نزدیك  که  بگوییم  باید 
منظوم فارسی یا متاثر از منابع اسالمی است 

ائمه ی  قصار  کلمات  و  قرآن  از  برگرفته  یا 
معصومین)ع( و روایات و احادیثی که از این 

بزرگواران داریم.
کنگره روند تکاملی قابل قبولی دارد

داوری  که  آیینی  شعر  پیش کسوت  این 
کنگره ی ششم شعر رضوی را هم انجام داده 
است، در خصوص این کنگره نیز اظهاراتی 

دارد.
مجاهدی می گوید: احساس من این است که 
هرچه به برنامه هایی از جمله این کنگره ها بها 
بدهیم خوب است، البته بدون در نظر گرفتن 
ارتباطات خاص و خاصه خرجی در زمینه ی 

دعوت از شاعران.
وی می افزاید: بنده در مطالعه ای که در مورد 
کنگره های شعر رضوی از ابتدا تاکنون داشتم، 
دریافتم روند تكاملی قابل قبولی در این زمینه 
وجود داشته است، اما فكر می کنم در آفرینش 

اشعار، بهتر از این هم می توان کار کرد.
وی اظهار می کند: انسان وقتی چشمش را باز 
می کند و اطرافش را نگاه می کند، نباید فقط 
شاعران هم استانی خودش را ببیند، ما شاعران 
داریم که  پرمایه ای در سراسر کشور  بسیار 

تاکنون از آن ها دعوت نشده است.
این پیش کسوت شعر آیینی می افزاید: این 
شاعران در حدی توانمند هستند که آثار آن ها 
نیاز به داوری هم ندارد؛ خود این افراد داوران 
شعر معاصر هستند، حاال با این شرایط وقتی 
بفرستند،  داوری  برای  را  آثارشان  بخواهیم 

نوعی اهانت تلقی می شود.
مجاهدی با بیان این که روابط خاصی که در 
از شاعران و تكریم آن ها  معموال در دعوت 
به عمل می آید، آزاردهنده است، خاطرنشان 
می کند: اما نفس کارِ برگزاری کنگره ی شعر 

رضوی، بسیار مقدس و پسندیده است.
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از حضرت 
امام رضا 
)علیه السالم( 
درباره ی 
خوشی دنیا 
سؤال شد، 
فرمود: 
وسعت منزل 
و زیادی 
دوستان.

سئل 
االمام الرضا 
)علیه السالم( 
عن عیش 
الدنیا، فقال: 
سعه المنزل 
و کثره 
المحبین.

می گوید:  رضوی  شعر  بین المللی  کنگره ی  داور  و  کرمانی  پیش کسوت  شاعر 
به  انسان  نیاز  مانند  کنگره ی شعر رضوی  کنگره هایی چون  برگزاری  ضرورت 
اکسیژن است، البته اگر برگزاری کنگره ی شعر رضوی با نیتی نادرست توسط 

برگزارکنندگان یا شاعران طی مسیر کند، موفق نخواهد بود.
»احمد اسدالهی« متولد 1324 در کرمان است. کارشناسی ادبیات را سال ها پیش 
از دانشگاه ملی کرمان گرفت و دبیر بازنشسته ی ادبیات است. او سال هاست که در 
عرصه ی شعر و ادب فعال است و آثار بسیاری از قبیل مجموعه شعر و کتاب های 

پژوهشی دارد.
این شاعر با اشاره به برگزاری جشنواره های شعر رضوی در کرمان می گوید: هرجا 

نیت پاک در عرصه ی هنر و ادب باشد کار ماندگارتری شكل می گیرد.
اسدالهی در خصوص وضعیت شعر آیینی امروز اظهار می دارد: شعر آیینی در 
این روزگار جایگاه قابل توجهی پیدا کرده و یكی از دالیلش هم برگزاری همین 
جشنواره ها و کنگره ها است، هم چنین چاپ کتاب های خوب در این حوزه هم 

موثر بوده است.
وی درباره ی کنگره ی شعر رضوی معتقد است: این کنگره رویداد موفقی بوده و 
خوش بختانه توانسته در طول این سال ها به صورت مداوم برگزار شود و گسترش 

هم پیدا کند.
این شاعر پیش کسوت کرمان می افزاید: اگر نهال و بذر این درخت خوب نبود به 
باغ تبدیل نمی شد، هرچند گاهی ممكن است علف های هرزی هم در یك باغ از 

چشم باغبان دور بماند، که باید رسیدگی شود.
وی ادامه می دهد: امسال در کنگره ی هشتم، یكی از داورانی هستم که برای 

گفت وگو با »احمد اسدالهی«
شاعر پیش کسوت و داور کنگره

دبیرخانه ی کنگره باید
در طول سال برنامه داشته باشد
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کار قضاوت آثار دعوت شده اند و باید بگویم 
همان گونه که اخالق و انصاف حكم می کند، 
نفع  به  لغزشی  کوچك ترین  قلمم  تاکنون 
کسی نداشته و نمی گذاریم در داوری ها حق 

کسی پایمال شود.
یك  من  البته  می گوید:  هم چنین  اسدالهی 
و  دارم  کنگره  در  رتبه بندی ها  نوع  به  انتقاد 
بارها نیز اعالم کرده ام که بهتر است از عنوان 
این که  نه  شود،  استفاده  برگزیده  شاعران 

بگوییم نفر اول و دوم و هشتم!
وی درباره ی استقبال مردم از برنامه های کنگره 
هم اظهار می دارد: استقبال از شعر رضوی و 
جایگاه این شعر مشخص است؛ نمونه  اش یكی 
از جشنواره ها که در جیرفت برگزار شده بود و 
شاهد بودیم که جای ایستادن برای مردم نبود 
و ازدحام عجیبی برای شنیدن شعر شاعران 

ایجاد شده بود.
این شاعر کرمانی درباره ی آسیب های برگزاری 
کنگره های شعر معتقد است: مساله ی اول به 
صرفاً  بخواهد  شاعر  اگر  برمی گردد؛  نیت ها 
برای کسب مقام شعر بگوید یا برگزارکننده 

کمیت  خود  مقام  ارتقای  برای  بخواهد 
آسیب های  این ها  کند،  درشت  را  جشنواره 

جدی به جشنواره ها و کنگره ها می زند.
اسدالهی ادامه می دهد: کنگره ی شعر رضوی 
صاحب دارد و صاحب آن هم حضرت امام رضا 
علیه السالم است و از شاعر درجه یك کشور تا 
یك شاعر معمولی هم می توانند برای حضرت 
شعر بگویند و اثری که از دل برآید بهترین 
است، البته نمی توان معیارهای شعری را در 
این  از  کتاب هایی  و  حساب  و  نگرفت  نظر 

دست نیز وجود دارد.
می کند:  توصیه  پیش کسوت  شاعر  این 
مسئوالن مواظب باشند تا جشنواره از کیفیت 

دور نشود.
اسدالهی درباره ی ضرورت برگزاری کنگره و 
جشنواره های این چنینی می گوید: این سوال 
ضرورت  بپرسیم  که  است  این  مثل  شما 
اکسیژن برای انسان  چیست یا خون چه قدر 
که  بدانیم  باید  دارد؟  نقش  انسان  بدن  در 
جامعه ی ما فقط خیابان و کارخانه و مغازه های 
لوکس نیست، اگر ساختمانی ساخته می شود 
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امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

هرگز دو 
گروه با هم 
رویاروی 
نشدند، مگر 
این که با 
گذشت ترین 
آن ها پیروز 
شد.

ماالتقت 
فئتان قط إال 
نصر أعظمهما 
عفواً.

باید برای زیباسازی درون آن هم فكر بشود و این با کار فرهنگی اتفاق می افتد.
کل،  در  و  کنگره ها  این  و  است  جامعه  روح  است  مهم  آن چه  می افزاید:  وی 

برنامه های خوب فرهنگی و هنری، روح و جان جامعه هستند.
اهالی فرهنگ هم به حمایت و  تاکید می کند: ضمناً شاعران و  وی هم چنین 
تشویق نیاز دارند و در حوزه ی ادبیات در کنار برگزاری جشنواره ها، بهتر است 
برای چاپ آثار شاعران کمك هایی به آن ها شود و صرفاً نگویند حمایت معنوی 

از شاعران مهم است.
اسدالهی در پاسخ به سوالی درباره ی ضعف های کنگره و این که چه قدر در هدایت 
استعداد جوانان موفق بوده، می گوید: برای پاسخ دادن به این سوال، باید بپرسیم 
چه قدر کارگاه های تخصصی موثر در طول سال برگزار کرده ایم، چون جشنواره 
مقطعی است و بدون برنامه های مداوم در طول سال، نمی تواند تاثیر چندانی 

داشته باشد.
جوان ها  برای  و  باشد  فعال  سال  طول  در  باید  دبیرخانه  می دهد:  ادامه  وی 
کارگاه های تخصصی برپا کند که این بهترین خدمت به جوان ها برای کمك به 

هدایت استعدادهایشان در این زمینه است.
قرار  برگزاری  بطن  در  ما  حال  هر  در  می گوید:  هم چنین  کرمانی  شاعر  این 
داشته ایم و برای بررسی بهتر کمبودهای کنگره ها باید کسانی باشند که از بیرون 

این گود، فعالیت ها را بررسی و نقد کنند.
وی می افزاید: ما هم وظیفه داریم بگذاریم مخاطبان مان حرف بزنند و انتقاد کنند 

و مسئوالن برگزاری کنگره ها هم باید انتقادپذیر باشند.
احمد اسدالهی در پایان می گوید: با توجه به سابقه ای که بنده در برنامه های 
رادیویی داشته ام، این گالیه را حق خود می دانم که به مدیران صداوسیما بگویم 
گویا هنوز کنگره در این رسانه جا نیفتاده است و این که از این رویداد مهم ملی، 

صرفاً گزارش خبری کار کنند و در خبرها جا بدهند کافی نیست.
وی ادامه می دهد: بهتر است صداوسیما از ابتدا تا انتهای کنگره را ضبط کند 
که  است  استان  هنر  اهالی  کند، چون حق  پخش  منظمی  برنامه های  و طی 
برنامه هایی از فعالیت های آنان تهیه و در شبكه ی استانی  پخش شود و این به 

نظر بنده، درخواست زیادی نیست.
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اشاره: »سیدعلی میرافضلی« شاعر و پژوهشگر حوزه ی ادبیات است و تاکنون چندین مجموعه شعر 
و چندین کتاب پژوهشی را منتشر کرده است. با او درباره ی وضعیت شعر آیینی امروز و شاعرانش 

به گفت وگو نشستیم؛ حرف هایی شنیدنی زد که حاال خواندنی شده اند.

گفت وگو با »سیدعلی میرافضلی«
شاعر، پژوهشگر و عضو هیات علمی کنگره

روح فرهنگ رضوی
در شعرها دیده نمی شود

جناب آقای میرافضلی! به نظر شما 
شعر آیینی امروز در چه جایگاهی 

قرار دارد؟
شعر آیینی را در دو شاخه می توان بررسی 
کرد؛ نخست، شعری که به مناقب و مراثی 
حال  زبان  و  می پردازد  اطهار)ع(  ائمه ی 
ارادت شاعر به پیشوایان دین است و دوم، 
شعری که متأثر از سیره و شیوه ی رفتاری 
زندگی  به  ائمه  نگاه خاص  و  آنان  و فكری 
شعرهای  غالب  وجه  حاضر  حال  در  است. 
آیینی و والیی ما در دسته ی نخست جای 
می گیرند، و علت آن هم دو چیز است؛ یكی، 
اقبال محافل و مجالس و کنگره های شعر به 
این نوع شعر است و دیگر، آسان بودن مسیر 

شاعری در این شاخه است. معموالً مناقب و 
مراثی در تریبون های رسمی و شب های شعر 
خریدار بیش تری دارند و نمادها و نشانه های 
آشكاری که در این نوع شعرها وجود دارد، 
با مخاطب عام سریع ارتباط برقرار می کنند 
و شور و هیجان فوری به جمع می دهند و 
معموالً دست اندرکاران این نوع مراسم نیز در 
رده ی مخاطبان عام قرار دارند یا طالب گرم 
شدن مجلس خود هستند. در گذشته های 
عامه ی  نزد  مناقب خوانان  معموالً  نیز  دور 
مخاطبان شعر مقبولیت بیش تری داشته اند. 
بنابراین، گرایش شاعران عمدتاً به این شاخه 
بوده است. ضمن آن که، استفاده از نمادها و 
نشانه های کلیشه ای که به صورت قراردادی 
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امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

هر کس 
اندوه و 
مشكلی را 
از مؤمنی 
برطرف 
نماید، خداوند 
در روز 
قیامت اندوه 
را از قلبش 
برطرف 
سازد.

من فرج 
عن مؤمن، 
فرج اهلل عن 
قلبه یوم 
القیامه.

نانوشته بین شاعر و مخاطب در جریان است، همیشه راحت تر از غور و مطالعه 
در افكار و اندیشه های پیشوایان دینی و برگرداندن آن ها به زبان شعر بوده است. 
زیرا مابإزای بیرونی نمادهای مذهبی مربوط به هر امام در ذهن مخاطبانی 
که عمدتاً از طریق گوش با سطح ظاهری زندگی ائمه آشنایی دارند، به شاعر 
کمك می کند که بدون رنج و مرارت خاصی، حس هم دلی عامه ی خوانندگان 
و شنوندگان شعرهایش را برانگیزد؛ به خصوص در محافل شعر که متكی بر 
دکلماسیون و اجراست و بر جنبه ی شنیداری استوار است. این نوع شعر، بسته 
به مهارت شاعر در به کارگیری کلیشه های رایج، و اجرای جدید از تصاویر و 
مضامین قدیمی، و نوآوری در تلفیق و ترکیب موتیوها، می تواند رونق افزای هر 
محفلی گردد. اما شاخه ی دوم شعر آیینی، مستلزم رسوب اندیشه  و سلوک 
معنوی و شاخص های فكری ائمه در جان شاعر و انتشار آن در ژرفای شعر است. 
ممكن است در این نوع شعر، هیچ اشاره ی مستقیمی به نام هیچ امامی نشود، 
اما روح آن شعر آیینی باشد. الهام گرفتن از اندیشه های واالی ائمه ی اطهار و 
برگرداندن آن اندیشه ها به زبان شعر، کار هر شاعر نوخاسته ای نیست و نیازمند 
هم طرازی و هم زیستی با روح آیین است. شعر والیی امروز ما در این شاخه 
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کم تر رهروی دارد و دریغا که خواهندگان این 
نوع شعر هم چندان زیاد نیستند. با این حال، 
بعضی از شعرهای م.مؤید نمونه های خوبی 
رّدپای  می خواهند  که  است  کسانی  برای 
اندیشه ی شیعی را در شعر امروز دنبال کنند.

در این میان، وضعیت شعر رضوی 
ارزیـابی مـی کـنید؛  را چـگونه 
به خصوص با توجه به آثار کنگره ی 

شعر رضوی؟
آن چه در مورد وضعیت شعر آیینی گفته شد، 
در مورد شعر رضوی هم مصداق کامل دارد. 
اقبال کنگره های شعر معموالً به آثار گروه اول 
است و اگر کارنامه ی کنگره ی شعر رضوی 
بفرمایید،  مروری  گذشته  سال های  در  را 
متوجه می شوید که اغلب شعرهای برگزیده 
به گروه اول تعلّق دارند و شعرهایی هستند 
که به منقبت و مرثیه ی امام رضا)ع( و ارادت 
بزرگوار  آن  حرم  دیدار  شوق  و  ایشان  به 
پرداخته اند و فرق نفرات برگزیده با دیگران، 
نمادهای  از  استفاده  در  بیش تر  مهارت 
کلیشه ای مثل انگور و کبوتر و پنجره  فوالد و 
قطار و اتوبوس و آهو و مسافرخانه و صحن و 
سرا و گنبد طال بوده است. معدود شعرهایی 
از  کرده اند  سعی  که  بوده اند  حوزه  این  در 
طریق نقب زدن به زندگی امام رضا)ع(، آن را 
با شرایط روز انطباق دهند و نگاهی انتقادی 
شعر  بنابراین،  باشند.  داشته  ما  روزگار  به 
رضوی در حوزه ی مناقب و مراثی بالندگی 
خوبی داشته و حتی می شود گفت به مرز 
اشباع هم رسیده است. اما در حوزه ی دوم 
که اهمیت بیش تری هم دارد، کار چندانی 

هم  فرهنگ سازی خاصی  و  نگرفته  صورت 
برای بالندگی این بخش نشده است.

 
به نظر شما یک شعر رضوِی خوب، 

چه ویژگی هایی دارد؟
سؤال  پاسخ  در  که  مسائلی  به  عنایت  با 
نخست گفتم، یك شعر رضوی خوب شعری 
است که به گروه دوم تعلّق داشته باشد. یعنی 
روح فرهنگ رضوی در آن متجلّی شده باشد 
و کاری به نمادها و تصاویر کلیشه ای نداشته 
باشد و دنبال جذب فوری مخاطب نباشد، 
بلكه مخاطب را به بلوغ فكری برساند. جای 
مرحوم  را؛  موضوع  این  گفته ام  هم  دیگری 
مثل  اندیشه  که  می گفت  امین پور  قیصر 
آن  دارد.  وجود  میوه  در  که  است  ویتامین 
ویتامین را به چشم نمی توان دید یا نشان 
و  شادابی  در  که  است  آن  اثرات  بلكه  داد. 
طراوت چشم آشكار می شود. اندیشه ی سالم 
و مقّوی هم در شعر همین حالت را دارد و 
باید اثراتش در روح مخاطب بچرخد و آن را 
تازه و تر کند. و این ممكن نیست مگر آن که 
متمّكن  روح شاعر  در  اندیشه، نخست،  آن 
شده باشد و از از طریق هنر شاعری، در ذهن 
البته،  دهد.  ادامه  خود  جریان  به  مخاطب، 
رسیدن به این نوع شعر، از طریق بخش نامه 
و دستورالعمل امكان پذیر نیست و اندیشه را 
نمی توان تزریق کرد در هیچ شعری. اما اگر 
این آگاهی در جماعت شاعر ایجاد شود که 
کم تر به سراغ مسیرهای آماده و بدون دردسر 
بروند و زحمت پیمودن مسیرهای دشوار را بر 
خود هموار کنند، شاید کم کم تحّولی در این 

عرصه پدید آید.
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امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

بعد 
از انجام 
واجبات، 
کاری بهتر 
از ایجاد 
خوش حالی 
برای مؤمن، 
نزد خداوند 
بزرگ 
نیست.

لیس شیء 
من االعمال 
عنداهلل 
عزوجل بعد 
الفرائض 
افضل من 
إدخال 
السرور علی 
المؤمن.

پس به نظر می رسد شعر آیینی و شعر رضوی امروز ما نیاز جدی 
به آسیب شناسی دارد...

بله، آن چه پیش از این گفتم تقریباً نوعی آسیب شناسی شعر آیینی بود و از دل 
آن می توان مشكالت موجود در حوزه ی شعر آیینی را استخراج کرد. رسیدن به 
آن نوع شعر آیینی که اندیشه های بزرگان دین در ژرفای شعر بازتاب یافته باشد، 
آرزوی سهل الوصولی نیست که با دستورالعمل و برگزاری کنگره ی شعر بتوان 
به آن رسید. مثل عشق، آمدنی است نه آموختنی. و ممكن است از بین هر صد 
شاعری یك نفر پیدا شود که صّیاد چنین گوهر ارزنده ای باشد. اما در شعرهای 
گروه نخست هم آسیب های فراوانی وجود دارد که مشخص ترین آن ها، رضایت 
دادن به پسندهای جشنواره ای و سوء استفاده از رموز موفقیت در این حوزه برای 
کسب مقام و دریافت صله و سكه است. کلیشه ها در این شاخه بیداد می کند 
و شعرها را که می خوانی عالوه بر فقر اندیشه که دامن گیر بیش تر آن هاست، 
متوجه فقر خالقیت و نوآوری و حتی نداشتن تخّیل قوی هم می شوی. به نظرم 
الزم است داوران این کنگره ها و عجالتاً کنگره ی شعر رضوی با هم قرار بگذارند 
به شاعری رتبه دهند که در شعرش هیچ کدام از نمادهای رایج حوزه ی شعر 
رضوی یا حضور ندارد یا حضور تكراری ندارد. و البته، خیلی هم به این که چنین 
شعری پیدا شود، با این روالی که کنگره های شعر آیینی در پیش گرفته اند، 

امیدوار نیستم.

اگر بخواهید خیلی صریح، به شاعران آیینی توصیه ای داشته 
باشید، چه می گویید؟

فقط باید حرمت کلمه و احترام شعر را پاس بدارند و برای گفتن از بهترین ها، 
بهترین گفته ها را بگویند. به نظر من، موجب وهن ائمه ی اطهار )علیهم السالم( 
است که چنین حجمی از شعرهای بی مایه و کم مایه  به نام آنان تولید و تكثیر 

می شود.

گفتید با این روالی که کنگره های شعر آیینی در پیش گرفته اند، 
به دور شدِن شـاعران از آسـیب هایی که برشـمردید، امیدوار 
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چیست؟  شما  پیشنهاد  نیستید. 
برنـامه هایی از قبیـل کنگـره ی 
شـعر رضوی در این میـان چگونه 

می توانند موثر واقع شوند؟
متأسفانه، جریان سازی اغلب کنگره های شعر 
والیی بیش تر به سمت مناقب و مراثی بوده و 
در سال های اخیر، به دلیل اشباع ظرفیت این 
نوع شعر، برگزاری این کنگره ها کمك زیادی 
به شعر آیینی نكرده، بلكه در درازمدت به دلیل 
عدم جهت گیری مناسب و گرایش به شعرهای 
شاخه ی نخست، نه تنها نتوانسته به تولید اثری 
فاخر و ماندگار در این حوزه بینجامد، بلكه به 
میان مایگی و خودبسندگی شاعران این حوزه 
نیز دامن زده است. مشتریان اغلب این کنگره ها 
را شاعران جوان تشكیل می دهند و به صورت 
ناخودآگاه از آثار برگزیده که همگی در حوزه ی 
منقبت و مرثیه هستند و به کار کلیشه سازی 

مشغولند،  تأثیر می پذیرند. اگر این روند ادامه 
داشته باشد، شعر آیینی ما با شتاب بیش تری 
و  رفت  خواهد  سطحی نگری  سمت  به  رو 
جمع کردن این جریان ساده انگاری در آینده 
بسیار دشوار خواهد بود. به خصوص آن که از 
حمایت دستگاه های دولتی نیز برخوردار است 
و جاذبه ی جوایز مادی نیز پشت سر آن قرار 
دارد. به نظر من، بهترین خدمت به اندیشه ی 
پویای شیعی آن است که بازنگری اساسی در 
همه ی این کنگره ها صورت گیرد و حتی اگر 
الزم شد، یكی دو سال تعطیل شوند و با فكر 
خالق و ایده ی تازه و اندیشه ی ژرف وارد این 
عرصه شوند. ما حیات فكری و معنوی خود را 
به ائمه ی اطهار)ع( مدیونیم و بزرگ ترین جفا 
در حق آن بزرگواران، آن است که دل بستگی 
و وابستگی روحی مان را در سطحی ترین شكل 

به نمایش بگذاریم. 
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امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

به دیدن 
یكدیگر بروید 
تا یكدیگر 
را دوست 
داشته باشید 
و دست 
یكدیگر را 
بفشارید و 
به هم خشم 
نگیرید.

تزاوروا 
تحابوا و 
تصافحوا و 
التحاشموا.

فارسي  ادبیات  و  زبان  دکتري  تا  را  خود  تحصیالت  قزوه«  »علی رضا 
تاجیكي ادامه داده در گرایش لغت شناسي و زبان شناسي تاجیك. از وی 
تاکنون کتاب های بسیاری در زمینه هاي مختلف ادبي از جمله شعر و نقد 

و سفرنامه و پژوهش، منتشر شده است.
دو  است،  حوزه هنری  ادبی  آفرینش های  مرکز  مدیر  هم اکنون  که  قزوه 
دوره نماینده ی فرهنگي ایران در کشورهاي تاجیكستان و هند بوده است. 
او درباره ی وضعیت شعر رضوی معتقد است که جریان ادبی کشور در 
این زمینه به جایگاه خوبی دست یافته و این را از برکات انقالب می داند؛ 
می گوید: شعر انقالب رشد و پویایي خود را در دو زمینه و دو موضوع 
ادامه داده است و االن شاخص  از همه ی زمینه ها و موضوعات  بیش تر 

ادبیات امروز ما و ادبیات انقالب ما همین دو موضوع مي تواند باشد. 
وی یكي از این موضوعات را ادبیات دفاع مقدس و مقاومت و دیگري را 
ادبیات دیني و آییني دانسته و اظهار می کند: این هم از برکات انقالب 
توجهات  و  شهدا  حضور  برکت  و  انقالب  این  معماران  تفكر  و  اسالمي 

حضرت امام زمان)عج( و حضور امام رضا)ع( در ایران اسالمي است.
در همین حال، قزوه که از اعضای هیات علمی هشتمین کنگره ی شعر 
ارسال  کنگره  این  به  که  آثاری  درباره  ی  را  خود  ارزیابی  است،  رضوی 
هر  دارد.  افت وخیزهایي  همیشه  مثل  می کند:  بیان  این گونه  می شود 
نمي توانم  و  هست  هم  نوآمدگاني  ظهور  و  حضور  عرصه ی  کنگره اي 
اما در یك  است،  افتاده  این کنگره  در  و جدي  اتفاق عمیق  که  بگویم 
بود  ادامه دار شاهد حرکت جدي خواهیم  و  متوالي  و  حرکت چندساله 

گفت وگو با »علی رضا قزوه«
شاعر و عضو هیات علمی هشتمین کنگره ی شعر رضوی

از ُبعد بین المللي و فرامرزيِ
شعر آییني غافل بوده ایم
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و آن، ظهور نسلي جدید و تازه با تفكر و 
پشتوانه و مطالعه است؛ همان که از آن با 
نام رویش هاي شعر انقالب و شعر آییني 

مي توان نام برد.
وی با این وجود آسیب هایی را هم متوجه 
شعر رضوی می داند و در این باره می گوید: 
رضا)ع(  امام  زندگي  دقیق  مطالعه ی 
و  سخنان  در  دقت  و  معصومان  دیگر  و 
علماي  به  رجوع  و  بزرگان  آن  احادیث 
تشیع و ارتباط با شاعران پیش کسوت و 
نقدپذیري مي تواند ما و شاعران جوان را 

از آسیب هاي جدي تحریف ها دور کند. 
این خصوص  قزوه در توضیح بیش تر در 
می گوید: ما همان طور که مثاًل براي نذري 
دادن براي امام حسین)ع( در ایام عاشورا 
خیلي دقت مي کنیم که برنج و خورشت 
و بي نمك نشود کاش همان  ما کم نمك 
و  فكر  دست پخت  که  کنیم  دقت  مقدار 

اندیشه مان هم کم نمك و پرنمك نشود.
وی هم چنین انتقاد دیگری را متوجه شعر 
آیینی دانسته و بیان می کند: متاسفانه ما 
آییني  بین المللي و فرامرزي شعر  بُعد  از 

غافل بوده ایم. 
رضا)ع(  امام  حضرت  می افزاید:  وی 
عاشقان جدي ای در سرتاسر جهان دارد 
شیعه  نه تنها  حتي  آن ها  از  خیلي  که 
نیستند که مسلمان هم نیستند، اما امام 
نمونه  دارند.  دوست  عاشقانه  را  رضا)ع( 
شاعر  »دهرمیندرنات«  دکتر  جناب   اش 
هندو که دوست بنده هم هست و اتفاقاً 
و  حسین  امام  و  رضا  امام  حضرت  براي 
و دیگر معصومان  زمان  امام  و  موال علي 
براي  کتاب شعر  یك  و  است  گفته  شعر 

ائمه )علیهم السالم( دارد.
در  و  هند  در  می دهد:  ادامه  وی 
شاعران  تسنن  اهل  بین  تاجیكستان، 
بسیار  شعرهاي  که  هست  خوبي  بسیار 
دارند.  رضا)ع(  امام  براي حضرت  زیبایي 
را  رضا)ع(  امام  متبرک  پرچم  قبل  سال 
خادمان حرم رضوي به هند آوردند و در 
بسیاري از محله ها و شهرها براي بوسیدن 

این پرچم متبرک غوغا مي شد.
همه  این ها  که  است  باور  این  بر  قزوه 
نشان  که  است  خوبي  عالمت هاي 
مي دهد محبت اهل بیت)ع( فطري است 
آزاده ي جهان  و  آگاه  و در دل مردمان 

وجود دارد.
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امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

هر کس 
به رزق و 
روزی کم از 
خدا راضی 
باشد، خداوند 
از عمل کم او 
راضی باشد.

من رضی 
عن اهلل تعالی 
بالقلیل 
من الرزق 
رضی اهلل منه 
بالقلیل من 
العمل.

اشاره: صابر امامی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ی ادبیات است. با وی 
که داوری کنگره ی هشتم شعر رضوی را بر عهده داشته، درباره ی شعر 
آیینی و به ویژه شعر رضوی گفت وگویی انجام دادیم که حاصل آن در 

ادامه می آید.

آقای دکتر امامی! شما چه جایگاهی را برای شعر آیینِی امروز در 
کشور متصورید؟

ببینید، ما باید در ابتدا تكلیف شعر آیینی را با عنوان آن مشخص کنیم. به نظر 
من شعر آیینی را می توان در دو بخش معنی کرد. اول این که شعر دینی و مذهبی 
که به اعتقادات، باورها و اخالق برآمده از این باورها می پردازد. معنی دوم، هر 
شعری است که در رابطه با شخصیت های مذهبی یا حادثه های مذهبی باشد، از 
جمله شعرهای کربال، عاشورا و قهرمانان مذهبی. در ابتدا ما باید تكلیف مان را از 

این نظر مشخص کنیم.

حاال با یک نگاه به هر دو بخشی که به آن اشاره کردید، جایگاه 
امروزِی شعر آیینی را ارزیابی کنید.

 اگر بنا باشد شعر آیینی درباره ی ائمه ی معصومین و اولیا و شهیدان حادثه های 
دینی سروده شود، یا درباره ی رشادت، زندگی، مظلومیت و قهرمانی آن ها بیان 
شود، و به دنبالش شعر عاشورا، رضوی، فاطمی و انتظار زیرمجموعه اش باشد، 

امروز از نظر کّمی در سطح خیلی باالیی قرار داریم.

گفت وگو با »صابر امامی«
شاعر، پژوهشگر و داور کنگره

باید در برابر معصومین)ع(
شرم شاعرانه ی خود را حفظ کنیم



31

لطـفاً در خصـوص وضعیـت شـعر 
رضوی بیش تر توضیح دهید.

در شعر رضوی نیز این شرایط را داریم. به 
رضوی  شعر  کنگره ی  همین  مثال  عنوان 
با  تاکنون  کنگره  این  بگیرید؛  نظر  در  را 
کمااین که  بوده،  روبه رو  زیادی  استقبال 
ادامه  تعطیلی  و  وقفه  بدون  نیز  تاکنون 
داشته و می بینیم سال به سال با عظمت 
برگزاری  حال  در  کنگره  این  بیش تری 
را  نوع شعر  این  که  دالیلی  از  یكی  است. 
در کشور ما دارای جایگاه و عظمت باالیی 
ایران  در  رضا)ع(  امام  حرم  حضور  کرده، 
است و زندگی سیاسی بسیار عجیب ایشان. 
همان طور که می دانید ایشان یكی از ائمه ی 
و  عصمت  اوج  در  که  هستند  معصومین 
پاکی، ولی عهد شده و وارد حیات سیاسی 
حضور  می شوند.  قدرت  نظر  از  عجیبی 
کسانی  عنوان  به  ایرانی ها  بین  در  ایشان 

از  والیت  فلسفه ی  و  والیت  واژه ی  با  که 
دوران قبل از اسالم و در زمان زرتشت آشنا 
هستند، پیوند عمیقی را ایجاد کرده است. 
مردم  که  تجربیات شخصی  به  این باره  در 
تقریباً  اشاره کرد.  نیز می توان  دارند  ایران 
می توان گفت که هر خانواده ی ایرانی این 
به  اندوه خود  و  رنج  را دارد که در  تجربه 
آستان ایشان پناه برده و از ایشان عنایتی 
و نوازشی دریافت کرده است. این عنایت تا 
امور  دنیای اسطوره و در حیوانات و سایر 
هم،  بوده  جذاب  انسان  برای  که  هستی 
آثار  تولید  پیوند در  این  است.  رفته  پیش 
هنری، از جمله شعر رضوی، تاثیر بسزایی 
داشته است. در این باره می توان به انتشار 
چاپ  و  تدوین  کنگره  که  مجموعه هایی 
به  که  مجموعه های شعر رضوی  یا  کرده، 
صورت مستقل چاپ شده اشاره کرد؛ این 
تالش ها شعر رضوی را پررنگ تر کرده است.
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امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:
به راستی 
کسی که در 
پی افزایش 
رزق و روزی 
است تا با 
آن خانواده ی 
خود را اداره 
کند، پاداشش 
از مجاهد 
در راه خدا 
بیش تر است.

اّن الذی 
یطلب من 
فضل یكف به 
عیاله أعظم 
أجرا من 
المجاهد فی 
سبیل اهلل.

شـما چه ویژگی هایی برای یک شـعر رضوی خوب و ماندگار 
قائل هستید؟

گفت  باید  بلكه  خوب،  رضوی  شعر  یك  ویژگی های  گفت  نمی توان 
ویژگی های یك شعر خوب. اول این که تصنعی نباید باشد. گاهی دوستان 
همه چیز  امروز  جهان  در  می کنند  فكر  و  نمی گیرند  جدی  را  بحث  این 
تكنولوژیك و تكنیكی است، در صورتی که در نقد هنری بحثی داریم با 
عنوان صداقت هنری؛ اگر این صداقت بین خالق اثر و اثر اتفاق بیفتد، حتماً 
اثری ماندگار خواهیم داشت. در مورد شعر امام رضا)ع( نیز، صداقت هنری 
ناخودآگاه  در  که  کند  استفاده  المان هایی  از  باید  شاعر  باید حفظ شود. 
ملت ایران بین او و مفهوم والیت امام رضا)ع( که در خراسان واقع شده 
و مثل خورشیدی هر روز افاضه ی فیض بر سر ملت ایران می کند، پیوند 

جاودانه ای داشته باشد.

منظورتان این اسـت که شعر ناب رضوی باید سروده شود تا 
ماندگار بماند؟

نه نظم، نه فشرده گویی  باشد،  ناب  باید یك شعر  بله دقیقاً. شعر رضوی 
از معلومات. باید احساس و عشق و عاطفه و زبانی سالم به هم برسند و 

یكدیگر را کمك کنند.

آقای دکتر! شـما چه آسـیب هایی را متـوجه شـعر رضـوی 
می دانید؟

به عقیده ی بنده، تشویق های بیش از اندازه از کسانی که هیچ شناختی 
ورود  حوزه  این  به  افرادی  چنین  می شود  باعث  ندارند  رضا)ع(  امام  از 
پیدا کنند و شعر رضوی را از مسیر واقعی خود خارج کنند. در برخی از 
موارد نسبت به کل شعر آیینی این اتفاق افتاده و کسانی که شناختی از 
مفهوم والیت ندارند به این حوزه وارد می شوند. ما معتقدیم اگر یك لحظه 
رابطه ی هستی با خالق قطع شود، کل جهان کن فیكون می شود؛ این رابطه 
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از طریق والیت اتفاق می افتد. در نتیجه ی 
عدم آگاهی یا ناکافی بودن شناخت، برخی 
از جوانان واژه هایی را در اشعار خود به کار 
می برند که در شأن این بزرگواران نیست، 
یا ریتم هایی را به کار می برند و بی ادبی های 
بی پیرایگی جا  را تحت عنوان  امروز خود 
می زنند و راحت و صمیمی حرف می زنند. 
دقیق  را  بزرگواران  این  شخصیت  چون 
باید  اندازه  چه  تا  نمی دانند  نمی شناسند، 
که  است  باشند؛ درست  آن ها صمیمی  با 
و  رأفت  سرچشمه  معصومین)ع(  ائمه ی 
عطوفت و مهربانی هستند، اما به عقیده ی 
شرم  آن ها  برابر  در  باید  شاعر  بنده، 
شاعرانه ی خود را حفظ کند؛ متاسفانه این 

موارد را برخی ها رعایت نمی کنند.

برای دور کردن این آسیب ها از 
شـعر رضوی چه راهکارهایی را 

ارائه می دهید؟
شعر  که  هنری  اثر  یك  خلق  برای  باید 
مبانی  می آید،  حساب  به  هنری  اثر  هم 
رسیدن  کنیم.  محكم  را  اعتقادی مان 
خانواده  این  با  باطنی  شناخت  یك  به 
مسأله،  این  و  ماست  وظیفه ی  اولین 
و  دیروز  و  امروز  جهان  به  ارتباطی  هیچ 
قلب  باید  ما  ندارد.  سیاسی  موقعیت های 
هستی را به خوبی بشناسیم. ممكن است 
این قلب به سیاست نگاه کند، به اقتصاد 
و اجتماع و عاطفه نیز نگاه کند. نباید تنها 
باید  باشیم.  داشته  نگاه  این ها  از  یكی  به 
شناخت درست و عاطفی از این خانواده به 
دست بیاید. این، اصلی ترین زیربنای یك 
این، عشق،  از  بعد  است.  انسان شعورمند 
این  به  عالقه مندی  و  هم زیستی  عاطفه، 

می شناسم  را  دوستی  من  است.  خانواده 
که به واسطه ی عنایتی که از امام رضا)ع( 
دریافت کرده، در ایام اهلل، عید و عزا، خود 
باشد،  مشهد  در  که  می داند  موظف  را 
مرتبه  یكی دو  سالی  در  هست  هم  کسی 
به پابوس ایشان می رود، اما آن ها که حتی 
و  ندیده اند  را  مقدس  مشهد  هم  یك بار 
امام  این  خانواده ی  از  هم  شناختی  هیچ 
شعر  می توانند  چگونه  ندارند،  بزرگوار 
ماندگار رضوی بسرایند؟ البته ممكن است 
بسرایند، تكنیك شعری را هم بلد باشند 
این  اما  بیاید،  خوش شان  هم  عده ای  و 
شعر ماندگار نخواهد بود. من در مجموع، 
این  با  شناخت عمیق علمی و هم زیستی 
بزرگواران را بسیار ضروری و موثر می دانم. 
غواصی در دریا هرچه عمیق تر باشد، قطعاً 
هم  می آید  دست  به  که  مرواریدهایی 

درخشان و ارزشمندتر خواهد بود.

کنگره شـعر رضـوی به دوره ی 
هشـتم خود رسـیده است؛ چه 
هـرچه  بـرای  پیشـنهادهـایی 
بهتر برگـزار شـدن این حرکت 

فرهنگی دارید؟
صدر  سعه  ی  باید  کنگره  بنده،  باور  به 
را  خود  دایره ی  باشد.  داشته  بیش تری 
مخاطبان  از  وسیعی  طیف  و  نگیرد  تنگ 
ایرانی خود را جذب کند. همه ی شاعران 
این  در  باید  فكری  رده های  همه ی  در 
باید  کنگره  باشند؛  داشته  حضور  کنگره 
درب های خود را بیش تر از سایر کنگره ها 
چون  کند،  باز  فرهنگی  برنامه های  و 
درب های آستان امام رضا)ع( همیشه و به 

روی همگان باز است.
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در حالی که انتظار می رفت آثار ارسال شده به هشتمین کنگره ی شعر رضوی، 
زاویه ی دید خود را نسبت به مقوله ی امام معصوم)ع( و پیرامون آن تغییر 
دهند و نگاه ها به این حوزه، نو و تازه شود، اما گویا این اتفاق چندان نیفتاده 
است؛ این مسأله را، قادر طراوت پور، رییس دفتر شعر و ادب وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی و رییس دبیرخانه ی گسترش زبان و ادب فارسی نیز تایید 

می کند.
وی می گوید: این زاویه ی دید تغییر نكرده؛ در اکثر آثار ارسال شده به کنگره، 
هرجا کالم به شعریت می رسید، در شكار مضمون و نوآوری دچار ضعف می شد 

و هرجا مضمون زیبا شكار می شد، کالم شاعر از شعریت فاصله می گرفت.
وی می افزاید: ما منتظر بودیم تا در حوزه ی ذهنی شاعر یك اتفاق شاعرانه 
بیفتد، اما می توانیم بگوییم انتظار ما به عنوان داور این کنگره، به آن چه که 

درخور شأن شعر رضوی است، محقق نشد.
طراوت پور با بیان این که بنده آثار دوره های قبلی کنگره را نیز مطالعه کرده ام، 
اظهار می کند: البته، نقاط قوت کنگره ی شعر رضوی را نمی توان انكار کرد و 
باید به آن بالید، اما آن چه که شاهدیم این است که شاعران از فضای فرهنگی 
که امروز بر جامعه حاکم است، عقب مانده اند و باید هرچه سریع تر خود را به 

کاروان مردم برسانند.
رییس دفتر شعر و ادب وزارت ارشاد می افزاید: امروز در جامعه ی فرهنگی 
ایران، سواد و ذوق مردم باال رفته و طبق بررسی هایی که انجام شده، بیش تر 

مردم کتاب شعر می خوانند.
وی اظهار می کند: با این شرایط، شاعر باید عالوه بر مؤلفه های شعری، به 

گفت وگو با »قادر طراوت پور«
رییس دفتر شعر و ادب وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

باید نمادهای جدید
به شعر رضوی وارد شود

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

هر کس 
حریم خدا 
را حفظ کند، 
حرمتش 
حفظ می شود 
و هر کس 
خدا را 
اطاعت 
کند، اطاعت 
می شود.

َمِن اتََّقی 
اهللّ َ یُتَّقی َو 
َمن اَطاَع اهللّ َ 
یُطاع.
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عنصر مردمی بودن نیز توجه کند.
طراوت پور می گوید: منظور من از آن اتفاق 
بزرگ این بود که شعر باید به سمت مردمی 
پایین  را  خود  سطح  این که  نه  برود  بودن 
خود  روزگار  خلف  فرزند  باید  شعر  بیاورد؛ 
شاعران  از  برخی  که  می بینیم  اما  شود، 
غش  سمت  آن  به  تجددگرایی  بهانه ی  به 
کرده اند و برخی دیگر با تحجر می خواهند 
سنت گرایی صرف داشته باشند که این هر 

دو بی نتیجه خواهد بود.
با  ارشاد  وزارت  ادب  و  شعر  دفتر  رییس 
بیان این که شعر امروز ما باید با پشتوانه ی 
را  آینده  افق  خود  گذشته ی  فرهنگی 
اظهار می کند:  ببیند،  روشن  و  بلند  بسیار 
با این شیوه است که می توان چشم اندازی 
غرورآفرین برای آینده ی زبان و ادب پارسی 

ترسیم کنیم.
را  واالیی  این شرایط، جایگاه  با وجود  وی 
است.  متصور  کشور  در  آیینی  شعر  برای 
انقالب  پیروی  با  می گوید:  طراوت پور 
به  مردم  بازگشت  و  اسالمی  شكوهمند 
فرهنگی  سرمایه های  و  آیین ها  سنت ها، 
ابعاد  تمام  دیگر  یك بار  خود،  گذشته ی 
بازدید  و  بازخوانی  دچار  فرهنگی  مختلف 
مجدد فكری و ذهنی از گذشته شده است.

وی می افزاید: بعد از ظهور نیما و به وجود 
آمدن جریانات شعری در دوره ی مشروطیت، 
به تبع آن در دوره ی استبداد پهلوی، شعر 
غرب زدگی،  از  و سرشار  نو  موج های  دچار 

ناامیدی و دل مردگی شده بود.
انقالب  ظهور  با  اما  می دهد:  ادامه  وی 
و  ملی  هنر  که  شعر  اسالمی،  شكوهمند 
است،  بوده  ایرانیان  اصیل ترین هنر سنتی 

جانی دوباره گرفت.
مصادف  را  شعر  دوباره  تولد  طراوت پور، 
با تولد انقالب دانسته و اظهار می کند: در 
تمام  داد؛  رخ  بزرگی  اتفاقات  راستا،  این 
قالب هایی که روزی در اوج بودند و شاعران 
ماندگاری  شعرهای  قالب ها،  آن  در  بزرگ 
سروده بودند از جمله قالب مثنوی، دوبیتی، 
پیروزی  با  غزل،  و  قصیده سرایی  و  رباعی 

انقالب، احیا شد.
وی می گوید: با پیروزی انقالب شكوهمند 
شعری  جریان های  کشور  در  اسالمی 
متفاوتی از سنتی گرفته تا پسامدرن شكل 

گرفت.
ادب  و  زبان  گسترش  دبیرخانه ی  رییس 
انقالب  دوره ی  این که شعر  بیان  با  فارسی 
اسالمی، شعری متعهد و حرکت آن رو به 
سمت شعر آیینی بوده است، اظهار می کند: 
در این دوره انواع مختلف شعر آیینی از جمله 
شعر توحیدی، نبوی، علوی، فاطمی، رضوی، 
عاشورایی، مهدوی و شیعی به معنای عام آن 

شكل گرفت.
میان،  این  در  می کند:  تصریح  طراوت پور 
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امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

شخصی 
که قدر 
و منزلت 
خویش را 
بشناسد 
هالك 
نمی گردد.

ما هلك 
امرء عرف 
قدره.

کنگره ی بین المللی شعر رضوی از نقاط عطف بالندگی شعر آیینی روزگار 
ماست که نشان می دهد شعر آیینی از رشد و نمو خوبی در روزگار ما برخوردار 

شده و آینده ای روشن در انتظار آن است.
وی اما، آسیب هایی را متوجه شعر آیینی و به ویژه شعر رضوی می داند.

رییس دفتر شعر و ادب وزارت ارشاد در این باره می گوید: یكی از آسیب ها، 
تكراری است که امروز به وفور در شعر آیینی و رضوی شاهد آن هستیم.

وی می افزاید: این آسیب، به دلیل کمبود مطالعه ی شاعران، نپرداختن به 
نوآوری و عدم وقوع یك اتفاق شگرف شعری در سرودن شعرها رخ داده است.
طراوت پور می گوید: به عنوان نمونه در شعر رضوی می توان استفاده ی شاعران 
از نمادهای تكراری را نام برد؛ به عقیده ی بنده، شاعران باید توجه داشته 
باشند که برای شاعر شدن، تنها ذوق و سلیقه ی هنری کافی نیست، روح شاعر 
نیازمند تأمل و تعمق در زندگی است و این اتفاق نمی افتد مگر با مطالعه ی 

جدی در حوزه های مختلف فرهنگی.
وی داشتن روح شاعرانه، رفتار و کنش شاعرانه، پندار شاعرانه و در نهایت 
داشتن یك جان عاشق که سرشار از مؤلفه های شاعرانگی باشد، را ضروری 
برشمرده و اظهار می کند: شاعران باید از جشنواره زدگی و سرودن برای رتبه 

آوردن دوری کنند.
این داور هشتمین کنگره ی شعر رضوی هم چنین بیان می کند: با مطالعه ای 
که در آثار ارسالی به این کنگره داشتم، این نكته نمود داشت که بیش تر 
شاعران از نمادهای معمول که عامه ی مردم می توانند با آن ارتباط برقرار کنند 

استفاده کرده اند؛ از جمله آهو، گنبد، کبوتر و...
طراوت پور می گوید: این ها نمادهایی است که روزی استفاده ی شاعرانه داشت، 
امروز اما همه با آن رابطه دارند، بنابراین باید نمادهای جدید به شعر رضوی 

وارد شود و نگاه ها به این حوزه نو و بدیع شود.
رییس دبیرخانه ی گسترش زبان و ادب فارسی تصریح می کند: شعری باید 

سروده شود که عامه ی مردم آن را بفهمند و خواص آن را بپسندند.
وی خاطرنشان می کند: اما آن رستاخیز کلمات که باید در هنگام سرودن 

اتفاق می افتاد، در شعر شاعران جوان روزگار ما کم تر اتفاق افتاده است.



37 دیدگاه
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اصل شعر آیینی از زمان ستم قابیل به هابیل و مویه های حضرت آدم و حوا 
از  از اشعار ما هستند که قسمتی  آغاز شد شعرهای سوگ، بخش مهمی 
شعرهای آیینی ما را  هم در بر می گیرند، اما همه ی اشعار آیینی ما نیستند.

در اذهان این گونه تداعی می شود که شعر آیینی، شعر سوگ است، که چنین 
نیست؛ شعر آیینی اشعار سوگ و مدح و هرآن چه را که در حوزه ی تفخیم 

بزرگواران اهل بیت و حوزه های دینی است، شامل می شود.
در آسیب شناسی حوزه ی شعر آیینی، یكی از این آسیب ها، غلو است و آسیب 
دیگر شعر آیینی امروز این است که به توحید و خود خداوند کریم کم تر 
از آن جهت  را  امام حسین)ع(  ما  این همه در حالی است که  پرداخته ایم. 
دوست داریم و ارادتمند حضرتش هستیم که به ما توحید را آموخت و خودش 

را برای خداوند عزوجل قربانی کرد.
در حوزه غلو، مواقعی کار به تخریب می انجامد، بعضی از تعابیر و غلوها باعث 
آسیب به شعر آیینی می شود؛ بزرگی و عظمت حضرت امیر)ع( به این است 
که از همه موحدتر بود، خلیل الرحمانی است حضرت علی)ع(، اما بعضی از ما 
در مورد او غلو می کنیم و حرف ها و تعابیری به کار می بریم که مناسب نیست.

به واسطه ی تاثیر و اثربخشی شعر در روح و جان مخاطب، باید بسیار دقیق 
بود، برای هر کلمه ای فردا باید پاسخ گو باشیم. بنابراین شناخت و معرفت 

واقعی یكی از راه های رسیدن به نقطه ی مطلوب است.

با »علی موسوی گرمارودی«
میهمان پنجمین کنگره ی ملی

شعر رضوی

فردا باید
برای هر کلمه ای 
پاسخ گو باشیم

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:
در قیامت 
آن کس به 
من نزدیك تر 
است که 
در دنیا 
خوش اخالق تر 
و نسبت به 
خانواده ی خود 
نیكوکارتر 
باشد.

اقربكم منی 
مجلسا یوم 
القیمه احسنكم 
خلقا و خیرکم 
الهله.
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حوزه  این  به  کلي  نگاهي  با  مشترک اند.  مولفه هاي  داراي  آییني  شعرهاي  همه ی  اصوالً 
مي بینید که وجهه ی کلي همه ی آن ها، فاصله گرفتن از تعلقات دنیایي و نزدیك تر شدن به 
آسمان برحسب طاقت حسي و فهمي شاعر است. درباره شعر رضوي مي توان گفت از آن جایي 
که مردم ما این توفیق را دارند که جلوه ها و ویژگي هاي زیارت، اعم از شوق ها و لبخندها و 
اشك ها و ماتم ها را از نزدیك دیده باشند و احیاناً خودشان هم سهمي از این تجربه هاي حسي 

داشته باشند، به راحتي مي توانند آن را بفهمند و با آن ارتباط برقرار کنند. 
به  مي کند  اشاره  باشید،  شنیده  را  صفارزاده  طاهره  زنده یاد  شعر  اگر  شما  مثال  عنوان  به 
و  خود  بین  آن  به وسیله ی  حضرت،  آن  ناحیه ی  از  شفاگرفتن  براي  مردم  که  ریسماني 
پنجره فوالد ارتباط برقرار مي کنند. در آن شعر آن چنان نگاه زیبایي به آن ریسمان و ارتباط 
معنوي حاصل از آن اتفاق مي افتد که همه ی عناصر معمولي در زیست بشري، جاي خود را 

به مفاهیمي آسماني مي دهد.
این که شاعر فرصت مكرر آمدن و مشرف شدن به این حرم و در نتیجه دیدن ها و برقراري 
ارتباط هاي تازه را با مضجع رضوي و زائران دارد، دستش در تهیه ی مقدمات و مفاهیم اولیه ی 

شعر، باز است.
اما این که با چه مضامیني مي توان به شعر رضوي نزدیك شد؛ این مساله برمي گردد به کشف 
و شهودي که در شبكه ی ذهني-زباني و ضمیر ناخودآگاه شاعر اتفاق مي افتد. هر شاعر از 
یك منظر ویژه نگاه مي کند و جور خاصي مي بیند. اتفاقاً مهم است که شاعران مساله ی واحد 

را جورواجور و متفاوت ببینند و باعث می شود مضمون پردازي هاي مختلفي داشته باشیم.
البته ما نمي توانیم براي شاعران تعیین تكلیف کنیم. شاعر مي تواند هم در گذشته ی خود 
زندگي کند و هم در زمان حال و هم اگر این جسارت و توانایي را داشته باشد در آینده! 
او برایش مضامین  نباید براي شاعران فرمول نوشت. عرق ریزي هاي شاعر و کشف و شهود 

تازه مي آفریند.

با »پرویز بیگی حبیب آبادی«
داور نخستین کنگره ی ملی
شعر رضوی

نزدیک تر شدن 
به آسمان
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شعر والیی از ابتدا گونه ای از شعر فارسی بوده است
اهل بیت)ع(  والیت  موضوع  درباره ی  که  شعری 
شعر  باشد،  شده  سروده  اهل بیت  والیت  تبیین  و 

والیی است.
البته بعضی ها شعر والیی را تنها در حوزه ی رهبری 
اما  می کنند،  تعریف  والیت  و  امت  امام  و  جامعه 
بعضی ها این دایره ی معنایی را گسترده تر می دانند 
و من هم معتقدم شعر والیی در دایره ی گسترده ای 
والیت  این  ادامه ی  و  معصومین  ائمه ی  والیت  از 

تعریف می شود.
بوده  با شعر فارسی عجین  ابتدا  از  این  گونه شعر 
شاعران  دیوان های  همه ی  در  والیی  شعر  است. 
ابتدا وجود دارد. شما اصاًل دیوانی را  از  کشورمان 
پیدا نمی کنید که با توحیدیه و نعت پیامبر شروع 
نشود، اما به هر حال پس از پیروزی انقالب اسالمی 
و  بهتر  شعری  گونه ی  این  به  معاصر  دوران  در  و 

بیش تر پرداخته شده است.
پس از پیروزی انقالب اسالمی در ایران شاعران به 
شعر والیی موضوعی تر پرداختند و شاعران بسیاری 

هم وارد این حوزه شدند و شعر والیی سرودند.

با »حسین
اسرافیلی«
داور دومین
و چهارمین
کنگره ی ملی
شعر رضوی

دایره ی
شعر
والیی
گسترده
است

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:
کسی که 
به مسلمانی 
خیانت کند از 
ما نیست.

لیس منا 
من خان 
مسلماً.
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شعر رضوي درخشان ترین جلوه ی شعر والیي است و جایگاه ویژه اي در شعر آییني دارد.
اشعاري که در سال های پس از انقالب درباره ی امام رضا)ع( سروده شده اند قابل قیاس با کل 

اشعار رضوي سروده شده در طول تاریخ نیستند.
در این سال ها شعر آییني به ویژه در حوزه ی شعر رضوي رشد شگفت انگیز و خارق العاده اي 

داشته است.
با  که  اشعاري  گرچه  است،  بوده  رضوي  شعر  به  توجه  بیش ترین  والیي  و  آییني  شعر  در 
اشعار والیي  میان  ویژه اي در  و عاشورا سروده شده اند جایگاه  محوریت حماسه ی حسیني 
دارند، اما شعر رضوي درخشان ترین جلوه ی این اشعار در تاریخ ادبیات ما بوده است. پیرامون 
امام رضا)ع( و زندگي ایشان فضاي شاعرانه و احساسي وجود دارد که ذهن هر شاعري را به 

سوي خود جلب مي کند.
در سال هاي ابتدایي جشنواره ی شعر رضوي، بیش تر اشعار با مضامیني عاطفي و احساسي 
سروده مي شد و به نوعي گفت وگوهاي شخصي شاعر با امام رضا)ع( بود، اما به تدریج نگرش ها 
نسبت به ایشان عمیق تر شده و ما امروز شاهدیم که هجرت امام رضا)ع( به ایران و تاثیر 

شگرف این هجرت بر تاریخ سرزمین ما نیز مورد توجه شاعران قرار است.
برگزاري جشنواره ی شعر رضوي فرصتي براي گردهم آیي شاعران والیي است، این جشنواره 
مي تواند به تعمیق و گسترش شعر والیي کمك کند. برگزاري جشنواره ی شعر رضوي عالوه 
بر ایجاد انگیزه و رغبت در بین شاعران، سبب شناخت عمیق شاعران از معارف و سیره ی 

رضوي مي شود.

با »مصطفي محدثي خراساني«
داور دومین و سومین کنگره ی ملی

شعر رضوی

درخشان ترین 
جلوه ی شعر 

والیي 
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برخی بر این باور هستند که اساساً تقسیم بندی شعر آیینی امكان پذیر نیست، 
اشعار  از  ائمه ی معصوم)ع( سروده می شود،   درباره ی  اشعاری که  بلكه همه ی 
که  گفت  نمی توان  اما  کرد.  دسته بندی  را  اشعار  این  نباید  و  هستند  آیینی 
تقسیم بندی موضوعی در شعر وجود ندارد؛  ما قطعاً امری تحت عنوان »موضوع« 
در شعر داریم و نمی توان آن را انكار کرد، به همین دلیل بسته به موضوعی که 

شاعر در شعر انتخاب می  کند،  شعر تقسیم بندی می شود.
پس از انقالب  فضای حاکم بر جامعه برای گروهی از شعرا انگیزه ی سرایش 
اشعار آیینی را پدید آورد.  پس از آن، کنگره ها و جشنواره های شعری این انگیزه 
را بیش تر کردند و موجب بروز آفرینش های ادبی در این حوزه شدند. مجموع 

این اتفاق ها موجب شكوفایی ادبیات آیینی طی دو دهه ی پس از انقالب شد.
را  از شاعران وجود محدودیت های و خط قرمز ها در شعرهای مذهبی  برخی 
مانعی برای ورود عنوان می کنند،  من به هیچ وجه با این منظر موافق نیستم،  چرا 
که شعر دینی به طور کلی دارای خط قرمز است،  شاعر وارد حوزه های مفاهیم 
قدسی می شود، بنابراین با نوعی محدودیت روبه روست، پس باید گفت شاعری 

که به حوزه های دینی وارد می شود،  ایثاری عاشقانه را انجام می دهد.
شاعر مذهبی با وجود محدودیت هایی که می داند در این عرصه وجود دارد،  اقدام 
به سرایش می کند، خود را آگاهانه از یك سری امكانات سرایش تخیلی محروم 
می کند و به عالم معنا و واقع می پردازد. طبیعی است که وقتی چنین ایثاری 
عاشقانه در کار باشد، حاصل کار اگر با پشتوانه ی مطالعاتی باشد ، خوب از کار 

در خواهد آمد.

با »حمیدرضا شكارسری«
داور نخستین و ششمین
کنگره ی ملی شعر رضوی

شاعر آیینی و 
ایثار عاشقانه

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:
رحمت 
خدا بر کسی 
باد که امر 
ما را زنده 
نماید، سؤال 
شد: چگونه؟ 
حضرت 
پاسخ داد: 
علوم ما را 
فرا گیرد و 
به دیگران 
بیاموزد.

َرِحَم اهلل 
عبداً أْحیی 
أمَرنا، قیَل: 
کیف یُْحیی 
أمَرکم؟ 
یَتعلَُّم علوَمنا 
و یَُعلُّمها 
الّناس.
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در حوزه ی شعر آیینی با گستره ی وسیعی روبه رو هستیم که باید برای آن زیرمجموعه ها و حوزه های 
کوچك تری نیز متصور شد، برخی از این تقسیمات به شخصیت ها بازمی گردد؛  مانند شعرهای آیینی 
که برای ائمه ی معصوم)ع( سروده شده است و به حوزه های فاطمی،  عاشورایی ، علوی،  رضوی، 

مهدوی و... تقسیم می شود.
سرودن شعر مذهبی وابستگی به باور قلبی شاعر دارد.  متاسفانه شاعران ما پس از انقالب تا اندازه ی 
بسیاری تنها به اشارات تلمیحی و تلویحی بسنده کردند و عمیق تر وارد بحث زندگانی ، سیره و حیات 
معصومین)ع( نشده اند. بنابراین می توان گفت که بُعد مرثیه سرایی قوی تر از بعد منقبت سرایی است 

که باید در جهت رفع آن تالش کرد.
از دیگر چالش های پیش روی شعر والیی، عوام زدگی شاعران است.  شاعران اشعار مذهبی معموالً 
از شنیده های خود استفاده می کنند،  در حالی که شاعر باید با مطالعه ی عمیق تری وارد میدان شود. 
شاعر مطالعه ی مستقیمی ندارد و به سخنان مطرح شده در محافل و سخنرانی ها و شنیده های خود 
بسنده کرده و آن را رواج می دهد. در حالی که یك شاعر مذهبی باید در درجه ی نخست، امام شناسی 

مناسبی داشته باشد،  خط قرمزها را بشناسد،  حرمت ها را بداند.
درباره ی محدودیت های شعر مذهبی هم باید بگویم؛ هنر بهره ی عجز است،  شاعری که با وجود 
محدودیت ها شعری بسراید که حرمت ها و خط قرمزها را رعایت کرده باشد هنرمند است. آن گاه 

است که می توان گفت نگاه شاعر با شناخت همراه بوده است.
و اما درباره ی کنگره های شعر؛ برخی معتقدند که کنگره ها آسیب زاست،  اما باید گفت جهت دهی مضمونی 
و ایجاد انگیزه در شاعران مهم ترین ضرورت برگزاری این کنگره هاست. همان طور که گفتم،  نبود مطالعه 
یكی از بحران های جامعه ماست،  کمبود مطالعه در میان شاعران نیز به مانند سایر آحاد جامعه نمود دارد،  
البته ممكن است شاعرانی مطالعه هم داشته باشند،  اما این مطالعه جهت دار نیست. در مطالعه میان این 
قشر باید پژوهش مهم ترین هدف باشد،  بنابراین الزم است که با تشكیل اتاق  فكر، منابعی را که مطالعه ی 

آن ها شناخت و آگاهی شاعران را رشد می دهد در حوزه ی شعر آیینی معرفی کنیم.

با »غالم رضا کافی«
داور ششمین کنگره ی ملی

شعر رضوی

کمبود مطالعه
در میان شاعران
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امروزه به برکت رسانه ها، جشنواره ها و محافل مذهبی، گرایش به شعر مذهبی و 
به ویژه شعر رضوی به شكل محسوسی افزایش یافته است، به ویژه در میان جوانان. 
اکنون قریب به یك دهه است که موج جدیدی از این  گونه شعر آغاز شده است، 
شعری که زبان و حال وهوای امروز دارد و با شعر مذهبی محافل سنتی ما کمابیش 

متفاوت است.
ولی در کنار بالندگی و فراگیری شعر مذهبی، چیزی که می تواند یك آسیب نسبی 
ولی جدی دانسته شود، یكنواختی این شعرهاست، از نظر فضا، عناصر خیال ، مضامین 
و نمادهای شعرها. البته ما در شعر عاشورایی این یكنواختی شدید را نداریم، چون 
هم به برکت محافل و مجالس عزاداری محرم، آگاهی مردم از واقعه بیش تر است 
و هم در عاشورا شخصیت های مختلفی مطرح اند که برای هریك می توان از زوایای 
مختلف شعر سرود. ولی طبیعتاً در شعر رضوی این تنوع اندک است و به همین دلیل 
شاعران ناچار می شوند از عناصر و نمادهای حرم و زیارت بهره بگیرند. چنین است که 
بسیاری از شعرهای رضوی امروز، تقریباً شبیه هم و با عناصر و نمادهایی ثابت مثل 
»آهو« و »کبوتر« و »گنبد« و »ضریح« سروده می شود. تنها تنوعی که در این شعرها 
می توان یافت، در نوع مضمون سازی با این عناصر است. یعنی شاعران می کوشند که 

با عناصری ثابت، حرف های متفاوت بگویند و این، قدری دشوار است.
به راستی برای فرار از این یكنواختی و یكسانی، و ایجاد تمایز تنوع در شعرهای رضوی 

چه می توان کرد؟ آن چه در این مجال به نظرم قابل طرح است این هاست:
اولین کار که هم از نظر محتوایی ارزش دارد و هم از نظر صوری، شناخت و پرداختن 

یادداشتی از »محمدکاظم کاظمی«
داور هفتمین کنگره ی شعر رضوی

راه های
تنوع و تمایز 
در شعر رضـوی

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

به درستی 
که خداوند، 
داد و فریاد 
و تلف 
کردن مال و 
پُرخواهشی 
را دشمن 
می دارد.
إنَّ اهللَّ 
یُبِغُض 
القیَل و القاَل 
و إضاَعه 
الماِل َو کثره 
الّسؤال.
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بیش تر به زندگی، سیره و احادیث آن حضرت 
ما  این چیزی است که در شعر رضوی  است. 
نسبتاً غایب است و شاعری که بتواند در کنار 
نمادهای زیارت، از معارف رضوی بهره بگیرد، 
پیام های  و  تازه  حرف های  از  گنجینه ای  به 
سودمند دست یافته است که هم شعرش را از 
نظر محتوایی غنی می سازد و هم بدان، تنوع و 
تمایز می بخشد، چون این چیزی است که عموم 
شاعران عصر ما نسبت به آن کم توجه اند. این 
در واقع معدنی است که هنوز به درستی کشف 
نشده است؛ به همین دلیل هرچه آن را بكاوی به 

گوهرهای تازه تری دست می یابی.
بكند،  می تواند  امروز  شاعر  که  دیگری  کار 
از تجربه ها و چشم دیدهای عینی  برخورداری 
در  که  می کوشد  شاعر  یعنی  است .  زندگی 
شعرش به تصویرگری احساس و رفتار خود و 
اطرافیانش در ارتباط با آن شخصیت بپردازد. 
رضوی،  حرم  وصف  یا  ستایش  به جای  مثالً 
احساس های درونی خود در یك زیارت را شرح 
 دهد یا حتی وقایعی را که در یك سفر زیارتی 
برای خودش رخ داده است، روایت کند. چنین 
شاعر  که  این  یكی  دارد.  مزیت  چند  شعری 
چون از تجربه های احساسی و عاطفی خودش 
این  دیگر  است.  صادقانه تر  می گوید، سخنش 
که چون یك تجربه ي عینی بیان شده است، 
مخاطب بهتر می تواند صحنه را درک کند و خود 
را در آن موقعیت ببیند. و مزیت دیگر که از 
همه مهم تر است، این است که در این صورت 
چون شعرها بیان تجربه های خاص و متفاوت اند، 
سروده ي هر شاعر با دیگری فرق خواهد داشت. 
و این همان چیزی است که در این یادداشت بر 

آن تكیه داریم، یعنی تنوع و تمایز.
کار دیگری که می توان کرد، نگاه اجتماعی و 
یا حتی انتقادی نسبت به مسائل روز، در پرتو 

تعلیمات و مفاهیم دینی است . یعنی شاعر، چه 
دیگر مسائل  و چه در  دینی  مورد مسائل  در 
سیاست و اجتماع، از یك منظر نقادانه می نگرد 
و می کوشد که شعرش از آموزه های اجتماعی، 
ولی با اتكا به معارف دینی بهره مند باشد. اگر 
دین  نقش  مهم ترین  واقع  در  بنگریم،  دقیق 
برای یك جامعه ، نقش هدایتی آن است که در 
شعرهای مذهبی ما غالباً در حاشیه مانده است. 
این هدایت می تواند ابعاد گوناگونی داشته باشد 
که یكی از آن ها بُعد اجتماعی است. مثالً در 
ارتباط با شعر رضوی، به راستی یك شهروند 
چگونه  کشور  این  معنوی  پایتخت  در  خوب 
شخصی باید باشد؟ با زائران چگونه سلوک و 
برخوردی داشته باشد؟ در مناسبات اجتماعی و 
خانوادگی باید چگونه رفتار کند؟ همین طور یك 
زائر امام رضا)ع( باید چه ویژگی های شخصیتی 
ما می دانیم که یك هدف مهم  باشد؟  داشته 
زیارت، رشد و تعالی معنوی انسان است و حتی 
می توان گفت این مهم ترین هدف است. پس 
الجرم در سایه ي شعر رضوی، باید این را هم 
نگریست که کسی که به آن حضرت متوسل 
می شود، چه تحول و تعالی شخصیتی ای باید 
بیابد. به بیان دیگر ما اگر زیارت را موجد یك 
پیوند معنوی میان زائر و شخصیت حضرت امام 
رضا)ع( بدانیم، باید عنایت داشته باشیم که هر 
است  زیارت  دارد، یكی محل  زیارتی دو وجه 
و دیگری حاالت خود زائر. به نظر می رسد که 
شاعران ما به آن »محل« بیش تر می پردازند و 
هم از این روی، بیش تر شعرها یكسان از کار 
درمی آید، چون محل یكسانی را توصیف کرده اند 
و آن هم با یك نگاه ظاهری. ولی اگر به حاالت 
زائر هم بپردازند، آن گاه به تعداد سرایندگان، ما 
حال وهوا و فضای متفاوت خواهیم داشت و این 
خود می تواند تنوعی دل پذیر به شعرها ببخشد.
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در حوزه ی شعر رضوی هم استفاده از خالقیت و نوآوري و تجربه ی فضاهاي جدید 
مهم است. شاعران در این راه نباید از خطر کردن بهراسند؛ مضامین بكر و تازه اي 
وجود دارند که هنوز به آن ها پرداخته نشده و اگر شاعران به این سمت بروند 

مي توانند روح تازه اي در کالبد این آثار بدمند و آن را بارور کنند.
خدا خطاب به پیامبر)ص( گفته است که به مردم بگو من هم بشري همچون شما 
هستم، این تأکید از آن جهت است که پیامبر)ص( قرار است الگو و اسوه ی انسان ها 
باشد که نوع زندگي او براي مردم ملموس و محسوس شود، اگر پیامبران و امامان 
به صورتي تك بعدي و ماورایي معرفي شوند، نمي توان انتظار داشت که براي زندگي 

انسان معاصر الگو باشند.
در حوزه ی شعر دیني و آییني شاعراني هستند که بیش تر به دنبال مدح و منقبت 
ائمه)ع( بوده و کم تر به دنبال منش، روش و سیره ی عملي و تبلیغ ارزش هاي دیني 
هستند، در صورتي  که با استفاده از این محملي که فراهم شده، شاعران مي توانند به 

دنبال آسیب شناسي هاي دیني باشند.
نكته ی دیگري که در این گونه اشعار به  چشم مي خورد آن است که دایره ی واژگاني 
این شاعران محدود شده است. وقتي مي خواهیم به وصف ائمه)ع( بپردازیم از واژگان 
به خصوصي استفاده مي کنیم که بارها در همین مناسبت استفاده شده اند. شاعران 
باید از این دایره ی تكرار بیرون رفته و به دنبال بهره گیري از واژگان جدید باشند و 
این مستلزم آن است که نگاه خود را به این موضوع تازه کرده و دیدشان را به جهان 
هستي دیدي نو و باطراوت کنند. در شعر رضوي نیز باید این ترکیبات جدیدتر شوند 

تا آن را از مالل انگیزي درآورد.

با »رضا اسماعیلي«
داور ششمین کنگره ی ملی
شعر رضوی

تجربه  ی 
فضاهای جدید

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

به راستی 
که بدترین 
مردم کسی 
است که 
یاری اش را 
]از مردم[ 
باز دارد و 
تنها بخورد و 
زیردستش را 
بزند.

إنَّ َشرَّ 
الّناِس َمن 
َمنَع ِرفَدهُ و 
أََکَل َوحَدهُ َو 
َجلََد َعبَده.
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نگاه
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استان  سطح  در  رضوی  شعر  جشنواره ی  برگزاری 
کرمان قدمتی دیرینه دارد. اولین جشنواره در سال 
1370 برگزار شد و از آن پس تاکنون، هر سال در 
شاعران  با حضور  بین المللی  و  ملی  استانی،  سطح 
برجسته ی کشور و شاعرانی از کشورهای دیگر، نظیِر 
هندوستان، عراق، مصر، افغانستان و تاجیكستان، در 

کرمان برگزار شده است.
برگزاری کنگره ی ملی شعر رضوی از سال 13۸۵ به 
میزبانی کرمان آغاز شد و این میزبانی تا هنوز ادامه 
دارد. این کنگره، هنگامه ی تبلور عاشقانه ی واژه هایی 
است که به اعتبار وجود مقّدس امام رأفت و مهربانی، 
عالم آل محّمد)ص( حضرت علی بن موسی الّرضا)ع( و 
با بهره گیری از ارزش های والیی و مذهبی، به ترویج 
سعادت بخش  معارف  و  اسالم  غنی  فرهنگ  نشر  و 

رضوی در جامعه می پردازد.
شاعران فارسی زبان مشتاق و عالقه مند سراسر کشور 
و خارج از کشور، آثار منظوم خود را پیرامون زندگی و 
ابعاد شخصیت هشتمین اختر تابناک آسمان امامت 
قالب های  امام رضا)ع( در همه ی  و والیت حضرت 
شعری به دبیرخانه ی این کنگره می فرستند. این آثار 
توسط هیأت داوران بررسی و آثار برگزیده انتخاب 
می شوند و هنگام برگزاری کنگره ی شعر رضوی، از 

صاحبان آثار برتر تجلیل به عمل می آید.
بر  داشته ایم  گذرا  مروری  فصل،  این  صفحاِت  در 
دوره های پیشین کنگره ی شعر رضوی و گزیده هایی 
از شعرهای برگزیده ی هفت دوره ی قبلِی این کنگره 

را آورده ایم.

نگاهی گذرا 
به
دوره های 
کنگره ی
ملِی
شـعِر 
رضـوی
و 
جشنواره های 
شـعِر 
رضـوِی 
استان کرمان
در سال 1392

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:
کسی که 
فقیر مسلمانی را 
مالقات نماید 
و بر خالف 
سالم کردنش 
بر اغنیا بر او 
سالم کند، در 
روز قیامت 
در حالی خدا 
را مالقات 
نماید که بر او 
خشمگین باشد.
َمن لَِقَی فَقیًرا 
ُمسلًما فََسلَّم 
علیه خالف 
سالمِه علی 
االَْغنیاء لَقی 
اهلل َعّزوَجل 
یوم القیمه َو هو 
علیه َغضبان.
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اولین کنگره ی سراسری شعر رضوی، پنجم و ششم آذرماه سال 13۸۵ در کرمان برگزار شد. 
در افتتاحیه ی این کنگره شاعران، عالقه مندان ادبیات آیینی و جمعی از مسئوالن کشوری و 

استانی حضور داشتند.
هیأت داوران کنگره ی نخستین، شاعراِن گران قدر محمدعلی بهمنی، پرویز بیگی حبیب آبادی، 

عباس براتی پور و حمیدرضا شكارسری بودند.
از ۸6۵ اثری که به دبیرخانه ی اولین کنگره ارسال شد، 6۵ شعر ی به مرحله ی نهایی رسیدند و 

در نهایت، چهار شعر به عنوان اشعار برگزیده توسط هیأت داوران انتخاب شدند.

برگزیدگان:
محمدحسین پورمعصومی )سیرجان(،
حسین حاجی هاشمی )خمینی شهر(

عالیه مهرابی )یزد(، علی حیدری زاده )رفسنجان(

اولین کنگره ی سراسری شعر رضوی

از این سطرها
|محمدحسین پورمعصومی|

درست ساعت زهر
آینه ای فروریخته در دیس

شکسته       شکسته
ماه را در خود نو می کرد

و ماه میان این همه آیینه غریب بود
زمان: ساعت بمب

مکان: ضیافت انگور 
آینه های فروریخته بر روی زمین 

همان دانه های پراکنده ی خوشه ی مسموم...
البه الی حاجت های تکه پاره شده 

مسافری دستش را به ضریح گره زد و 
رفت 

...
حاال نمی دانم چه وقتی است

ساعت دیجیتال روی صفر گیر است
و انگور مثل بمبی تنظیم شده

کار خودش را...
زمان؟        فرقی نمی کند 

همیشه از آن عکس به این طرف  
دستم نرسیده به ضریح...

قطع می شود
همراه این شعر 

کمی عقب تر می روم 
و چشم جای همه ی آینه ها می گذارم 

باران هم که ببارد
چیزی از غربت ماه کم نمی شود 

از این سطرها 
یک ماه غریب می ماند و

آینه های فروریخته در دیس و 
ساعت صفر...
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آبان ماه   24 و   23 روزهای  در  رضوی  شعر  سراسری  کنگره ی  دومین 
13۸6 با حضور شاعرانی از کشورهای هندوستان، عراق، مصر، افغانستان 
قیصر  زنده یاد  )یادواره ی  برگزاری بخش جنبی جشنواره  و  تاجیكستان  و 

امین پور( در کرمان برگزار شد. 
هیأت داوران کنگره ی دومی شاعران گران قدر مصطفی محدثی خراسانی، 

حسین اسرافیلی و سیدعلی میرافضلی بودند.

برگزیدگان:
صالح سجادی )تبریز(،

سید محمدحسین ابوترابی )قزوین(
علیجان سلیمانی نژاد )جیرفت(

دومین کنگره ی سراسری شعر رضوی

قصه ای تازه با تو خواهد گفت
|صالح سجادی|

اولین حبه را که می خوردی کفر می رفت تا اذان بدهد 
دست شیطان به تیغ زهرآگین فرق خورشید را نشان بدهد 
اولین حبه را که می خوردی »ابن ملجم« به قصر وارد شد

دست بر شانه ی خلیفه نهاد تا به بازوی او توان بدهد
دومین حبه زیر دندانت، له شد و قطره قطره پایین رفت

که از آن میزبان بعید نبود شهد اگر طعم شوکران بدهد
دومین حبه را که می خوردی »جعده« هم در کنار »مأمون« بود

جگری تکه تکه می شد تا تشتی از خون به قصه جان بدهد
سومین حبه بود که انگار جگرت داشت مشتعل می شد 

تشنه ات بود و این عطش می خواست پرده ی دیگری نشان بدهد
قصر در لحظه ای بیابان شد، ماه افتاد و نیزه باران شد
پدرت نیزه ای به گردن کرد، تا سرش را به آسمان بدهد

سومین حبه را فرو بردی، از ندیمان یکی به »مأمون« گفت:
شمر اذن دخول می طلبد تا به تو نامه ی امان بدهد

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

به راستی 
کسی که در 
پی افزایش 
رزق و روزی 
است تا با آن 
خانواده ی خود 
را اداره کند، 
پاداشش از 
مجاهد در راه 
خدا بیش تر 
است.

إنَّ الّذی 
یَطلُُب ِمن 
فَضل یَُكفُّ به 
عیالَُه أعَظُم 
أْجًرا ِمَن 
المجاهِد فی 
سبیِل اهلّل.
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چارمین حبه خم شدی از درد، سر به تعظیم دوست زانو زد
مرد تسلیم را همان به که، کمرش را رضا، کمان بدهد

دیدی از پشت پرده جدت را که سر از سجده بر نمی دارد
بعد، از در »هشام« وارد شد تا سالمی به دیگران بدهد

پنجمین حبه پرده هایی که، حایل مرگ و زندگی بودند
پیش چشمت کنار می رفتند تا حقیقت خودی نشان بدهد

سینه سرشار علم یافته شد، ذره ذره جهان شکافته شد
پنجمین قاتل از در آمد تا رنگ دیگر به داستان بدهد

آه از این داستان حزن انگیز، مرگ، این کهنه راوی صادق
قصه ای تازه با تو خواهد گفت، زهر اگر اندکی زمان بدهد

توی آن پنجه ی سبک بارت، خوشه از بار زهر سنگین بود
مثل بار رسالت جدت، که بنا بود یادمان بدهد 

که حقیقت چگونه باطل شد، اصل مان را چه سان بدل کردند
پایمان را در این سرابستان دست یک پای راه دان بدهد

هفتمین حبه را فرو بردی، ناگهان  با اشاره ی پدرت 
سقف زندان شکست تا سرداب، جای خود را به کهکشان بدهد 

قفل و زنجیر و دست و گردن و پا، اوج پرواز را طلب می کرد 
آسمان نیل بود او »موسی«، زهر فرعون اگر امان بدهد  

هفتمین حبه، هفتمین خان بود، قصر دور سرت به رقص آمد 
سقف تسلیم شد کنار کشید تا به پروازت آسمان بدهد 

تو پریدی به پیشواز خطر، مثل »مأمون« به پیشواز پدر    
بعد »هارون« به قصر وارد شد تا پسر نزدش امتحان بدهد

هشتمین حبه، نه نمی دانم؛ مرگ با چند قطره جرأت کرد 
درد با چند بوسه راضی شد، تا به معراج نردبان بدهد 

تو قفس را شکستی و در عرش، پدرت هشت حبه ی انگور 
در دهانت نهاد تا خبر از خلوت روضه الجنان بدهد

در کنار شکسته ی قفست، چند سگ توی قصر زوزه کشان 
چکمه های خلیفه لیسیدند، تا به آن جمع استخوان بدهد

قاتالن تو و نیاکانت جسدت را نظاره می کردند
باز هم در سپیده ای تاریک، کفر می رفت تا اذان بدهد

...
قرن ها بعد، بعد از آن قّصه، در غروبی غریب و خون آلود
از تب زخم، بچه آهویی، در حرم پیش عشق جان بدهد
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سومین کنگره ی سراسری شعر رضوی آبان ماه 13۸7 در تاالر عماد کرمان 
برگزار شد.

در مجموع 10۵6 اثر از شاعران سراسر کشور و از کشورهای عراق، افغانستان 
و هندوستان به دبیرخانه ی کنگره رسید و در نهایت، سه نفر توسط هیأت 
داوران بدون رتبه بندی به عنوان نفرات برتر انتخاب و براساس حروف الفبا 

معرفی شدند.
اعضای هیأت داوران این کنگره، شاعران گران قدر احمد اسدالّلهی، مصطفی 

محدثی خراسانی و محمود اکرامی بودند.

برگزیدگان به ترتیب حروف الفبا )بدون رتبه بندی(:
مهرنوش ایزدپرست )هرمزگان(، سیداصغر صالحی )چهارمحال و بختیاری(، 

مهتاب یغما )نیشابور(

سومین کنگره ی سراسری شعر رضوی

صبح، خورشید به پابوسی گنبد آمد
|مهرنوش ایزدپرست|

صورت ماه گل انداخت، بیابان گل کرد
غنچه ها آه کشیدند، زمستان گل کرد
دشت ها، دامنه ها، از گل رویت پر شد
ناگهان شیطنت کبک خرامان گل کرد

وقتی از دامنه آهوی نگاهت رد شد
شاخه در شاخه ی باغات خراسان گل کرد

بی قرارت شده بود آب، زدی به رویت
ماه پنهان شده در زلف پریشان گل کرد

صوت زیبای تو در باور جنگل پیچید
طبع روییدن انبوه درختان گل کرد

سوره ای از گل لبخند تالوت کردی 
ناگهان حاشیه بر حاشیه قرآن گل کرد

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

زبان 
خودت را 
نگه دار تا 
عزیز و مقدم 
باشي و زمام 
نفس خودت 
را به شیطان 
مسپار تا 
خوار و زبون 
نگردي.

احفظ 
لسانك تعّز 
و التمكن 
الشیطان من 
قیادك فتذّل.
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باد پیچید در ایوان و رواقت، آن گاه
طرح پاییزی بر کاشی ایوان گل کرد
صبح، خورشید به پابوسی گنبد آمد

شهر از پنجره خندید، خیابان گل کرد

آری انگار قرار است
که مهمان برسد

|سیداصغر صالحی|

باد برخاست سراسیمه به طوفان برسد
تا مگر باز به آن زلف پریشان برسد

نورباران شده، چشمان همه در راه است
آری انگار قرار است که مهمان برسد

مثل این است که ناگاه پس از چندین سال
بوی پیراهنی از مصر به کنعان برسد

جاده را زیر قدم هاش به وجد آورده است
این غریبی که قرار است به ایران برسد

گوییا از سفر دور و دراز آمده است
تا به داد دل آهوی گریزان برسد

گوییا آمده تا بار دگر نگذارد
دست نامحرم و نااهل به قرآن برسد

چه بگویم که سزاوار سکوت است غزل
اگر این گونه قرار است به پایان برسد

من که یک عمر صدایم به خراسان نرسید
کاش این بار سکوتم به خراسان برسد

مثل کبوتری شده بودم
ترانه خوان

|مهتاب یغما|

دیشب من و دو دست دعا پشت پنجره
بوی گالب و عطر خدا پشت پنجره

هی رشته رشته گریه به فوالد می تنید
انگشت های باور ما پشت پنجره

گاهی به اوج همهمه تبدیل می شدند 
ته مانده های تلخ صدا پشت پنجره 

وقتی که بندبند دلم درد می کشید
گفتی صبور باش و بیا پشت پنجره
دستم که تشنه بود بیفتد به دامنت

من را کشاند یک سره تا پشت پنجره
مثل کبوتری شده بودم ترانه خوان
در محضر امام رضا پشت پنجره

در آسمان روشن او بال می زدم 
آزاد، با دو دست رها، پشت پنجره
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در چهارمین کنگره ی بین المللی شعر رضوی که پیرامون زندگی و ابعاد مختلف 
شخصیت هشتمین اختر تابناک آسمان والیت و امامت حضرت امام رضا)ع( 
در سال 13۸۸ در کرمان برگزار شد، از 2093 اثری که به دبیرخانه ی کنگره ی 
شعر رضوی رسید، 1۵0 اثر به مرحله ی نهایی راه یافت و سرانجام سه اثر به 
عنوان برگزیده توسط هیأت داوران انتخاب شدند. داوران چهارمین کنگره 

عبارت بودند از آقایان: عباس براتی پور، حسین اسرافیلی و حمید مظهری.
بیگی  پرویز  همچون  کشور  پیش کسوت  شاعران  اختتامیه،  مراسم  در 

حبیب آبادی، احد ده بزرگی و حسین اسرافیلی به شعرخوانی پرداختند.

برگزیدگان: عبداهلل روا بروجنی )چهارمحال و بختیاری(
زهرا عرب پور )زرند(، علی سلیمانی )همدان(

شایسته ی تقدیر: صائم کاشانی )کاشان(، علیجان سلیمانی )جیرفت(، مهدی 
گنجی گوهری )کرمان(، نسترن موحدی نیا )کرمان(، مجتبی ابوالقاسمی )مشهد(

چهارمین کنگره ی سراسری شعر رضوی

شوق سر ِهشتن به خاکت تا به چند؟
|عبداهلل روا بروجنی|

لب به لب دل ها به شوقش دست بوس
پا به پا در دام چشمانش به بند
آبشاران در حضورش سربه زیر
کوهساران از وجودش سربلند

دشت  ها از هرم نامش شعله ور
شهرها محض رضایش در سفر

از دل دل تنگ هرمز تا خزر
از تن تب دار کارون تا سهند

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:
خیر و 
خوبي را 
نسبت به هر 
اهل و نااهلي 
روا دار، اگر 
کسي درخور 
و شایسته ی 
آن بود که 
بود و اگر 
نبود، تو خود 
الیق و سزاوار 
آني.

اصطنع 
الخیر الي أهله 
و الي من هو 
غیر أهله فان 
لم تصب من 
هو أهله فأنت 
أهله.
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کام نیشابور از او شهریار
طوس از شاهي نامش برقرار
سبز از بوي عبورش سبزوار
خرم از عطر عبایش بیرجند

اي به دشت سینه ها باران مهر
قطره قطره، چشمه چشمه، رود رود

اي به شعر تازه  ام تن پوش ِسحر
واژه واژه، جمله جمله، بندبند

اي که بي  تو روز تار و شب خموش
خاك تشنه، ابرها آتش فروش

شهر سرد و مردمانش ماردوش
کوچه غمگین و خیابان دردمند

تا خراسان جلوه گاه عشق توست
آسمان ها دور نامش در طواف

تا تو ضامن مي  شوي با پاي خود
آهوان نوبت به نوبت در کمند

پنجه ی خورشید رخشان دست تو
آه اي شش روز خلقت مست تو
هستي هفت آسمان از هست تو

شوق سر ِهشتن به خاکت تا به چند؟

ابرم و باران به باران اشک بار
کوهم و دامن به دامن داغ دار
مهرباني کن! دخیلم را بگیر

بر ضریح نقره ي عشقت ببند
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اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان پس از دوازده سال برگزاری 
برگزاری  دوره  و 4  استانی  به صورت  در کرمان  جشنواره ی شعر رضوی 
کنگره به صورت سراسری، پنجمین کنگره ی بین المللی شعر رضوی را با 
حمایت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیرامون زندگی 
با  کرمان  عماد  تاالر  در  رضا)ع(  امام  حضرت  شخصیت  مختلف  ابعاد  و 
دکتر  آقای  کشور،  پیش کسوت  شاعر  گرمارودی  موسوی  علی  سخنرانی 
محمدمهدی فداکار معاون اداری و مالی و امور استان های وزارت  فرهنگ 
و  فقیه  ولی  نماینده ی  جعفری  سیدیحیی  آیت اهلل  اسالمی،  ارشاد  و 
امام جمعه ی کرمان و آقای اسماعیل نجار استاندار کرمان، در تاریخ 21 و 

22 مهرماه 13۸9 برگزار کرد.

برگزیدگان: ناصر حامدي )سمنان(، فرزانه یزدان شناس )شیراز(

پنجمین کنگره ی سراسری شعر رضوی

زیر سایه  ي دستان تو
|ناصر حامدي|

اگرچه پاي دِل خستگان به بند تو باشد
خدا دلي بدهد مورد پسند تو باشد
خدا دلي بدهد هرگز از تو بازنگردد

تو را بخواند و هر دم نیازمند تو باشد
تو پادشاهي و بخت بلند اهل زمیني
خوشا نماز که بر قامت بلند تو باشد

به گنبد تو نظر کرد آفتاب طالیي
که زیر سایه  ي دستان بي  گزند تو باشد
به بوسه   مي  شکني قفل  هاي بي  ضربان را

خوشا به حال اسیري که در کمند تو باشد
زمین و روز و شب و آسمان به کار تو مشغول
چه مي  شود دل ما نیز کارمند تو باشد؟

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

در امور 
زندگي دنیا 
چنان بكوش 
که گویا 
همیشه زنده 
خواهي ماند و 
براي آخرت 
چنان تالش 
کن که گویا 
فردا خواهي 
مرد.

اعمل 
لدنیاك 
کأنك تعیش 
أبدا و اعمل 
آلخرتك 
کانك تموت 
غدا.
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و  برجسته  شاعران  حضور  با  رضوی  شعر  سراسری  کنگره ی  ششمین 
زنده یاد  )تهران(،  سازگار  غالم رضا  آقایان:  جمله  از  داخلی  پیش کسوت 
و  رضوی(  )خراسان  شفق  غفورزاده  محمدجواد  آقی  )کردستان(،  اورامی 
حجت االسالم زکریا اخالقی )یزد( در تاریخ نهم تا یازدهم مهرماه 1390 در 

کرمان برگزار شد.
اعضای هیأت علمی و داوران این کنگره عبارت بودند از این شاعران گران قدر: 
حمیدرضا  کافی،  غالمرضا  دکتر  منّوری،  هادی  مجاهدی،  محمدعلی 
شكارسری، رضا اسماعیلی و سیدعلی میرافضلی )دبیر تخصصی ششمین 

کنگره ی سراسری شعر رضوی(.
رضوی  کنگره ی ششم شعر  دبیرخانه ی  به  قطعه شعرکه  تعداد 3146  از 
رسید، پس از داوری و بررسی داوران، ۸ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.

برگزیدگان: زهرا شعبانی )استان خوزستان(، علیرضا بدیع )نیشابور(
علی سلیمانی )همدان(، اسماعیل سّكاک )قزوین(
علی اصغر داوری )کاشمر(، فرزانه رهنما )کوهبنان(

حامد حسین خانی )کرمان(، محسن عرب خالقی ) تهران(

ششمین کنگره ی سراسری شعر رضوی

هر شب آواره ی ضریح توام
|زهرا شعبانی|

باد برخاست تا در آغوشش، چمدانی پر از سفر بکشم
جنگل و کوه و دشت و دریا را، در هوای تو در به در بکشم

جاده ها دشت های سبزی که، می برد عشق را به پابوست
کاش می شد که جاده هایت را، از دل خویش باخبر بکشم
من کبوتر نبوده ام افسوس، آسمان حسرت زمینی هاست
آه... ای کاش در توانم بود، که به سویت شبانه پر بکشم

هی خبر می رسد که زائرها، دست شان می رسد به دامن توس
هی قدم می زنم در این بندر، تا مگر ناله از جگر بکشم

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

اگر آدمي 
مرگ و 
شتاب و 
سرعت آن 
را به سوي 
خودش 
می دید از 
آرزو داشتن 
دوري 
مي نمود و 
دنیاطلبي 
را ترك 
مي کرد.

انه لو رأي 
العبد أجله و 
سرعته الیه 
ألبغض االمل 
و ترك طلب 
الدنیا.
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می نشیند غبار در چشمم، یک دل غصه دار در چشمم
اشک بی اختیار در چشمم، اشک هایی که آه، اگر بکشم-

موجی از ابرهای آبستن، سمت مشرق به راه می افتند
تا حریم تو را پر از کارون، حرمت را پر از خزر بکشم!
هر شب آواره ی ضریح توام، توی این کارگاه نّقاشی

تا خیاالت خسته ام را باز، روی یک بوم خسته تر بکشم
گوشه ای پیچ وتاب راهت را... گوشه ای صحن و بارگاهت را...
یک حرم غرق ناله و اندوه، یک جهان قلب شعله ور بکشم

غم نشسته است الی شب بوها، بی قرارند بچه آهوها
مانده در حیرتت قلم موها، کاش دستی بر این اثر بکشی!
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«« افتتاحیه

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

از مشاجره 
و مجادله با 
مردم دوري 
کنید، چون 
گستاخي و 
خودخواهي 
را آشكار و 
آبرو و عزت 
را نابود 
مي سازد.

ایاکم و 
مشاجره 
الناس فانّها 
تظهر الغره و 
تدفن العزه.
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هفتمین کنگره ی ملی شعر رضوی 27 و 2۸ شهریورماه 1391 در کرمان 
برگزار شد.

اعضای هیأت علمی و داوران این کنگره عبارت بودند از این شاعران گران قدر: 
محمدعلی بهمنی، عباس باقری، محمدکاظم کاظمی، سیدعلی میرافضلی و 

زهیر توکلی.
در اختتامیه ی کنگره، هشت شاعر با رای هیأت داوران به عنوان برگزیده 

معرفی شدند.

برگزیدگان: عباس شاه زیدی، عالیه مهرابی، خدابخش صفادل
میثم خالدیان، فاطمه آل طاهر، زهرا شعباني، منصوره اسحاق زاده

احسان محمدی

هفتمین کنگره ی سراسری شعر رضوی

من خدا را دیده ام سمت خراسان بیش تر  
|عباس شاه زیدی|

گریه غوغا مي کند، دل هاي ویران بیش تر  
صحن را پر کرده امشب بوي باران بیش تر  
هرچه کردم تا ضریحت را ببوسم لحظه اي

بست بر من راه را این بیش تر  ، آن بیش تر  
یا تو داري مي کشي شعر مرا سمت جنون

یا دل من مي زند خود را به توفان بیش تر  
خوب جایي آمدي شاعر! مگر نشنیده اي

می شود هر مشکل آسان با کریمان بیش تر  
از شما پنهان نباشد از خدا پنهان که نیست

من خدا را دیده ام سمت خراسان بیش تر  
بسته هر کس جایي از جغرافیا دل را و من

بسته ام سمت شمال شرق ایران بیش تر  

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

قله ی 
خردمندي 
بعد از ایمان 
به خداوند، 
دوستي و 
محبت با 
مردم و نیكي 
کردن به 
همگان از 
خوب و بد 
است.

رأس 
العقل بعد 
االیمان باهلل، 
التوّدد الي 
الناس و 
اصطناع الخیر 
الي کل بر و 
فاجر.
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بندبندم بی قرار اصفهان تا مشهد است
انس دارد روح من با این بیابان بیش تر

شب میان پنج صحن و  هفت ایوان طال 
ماه جوالن می دهد در این شبستان بیش تر

پنجره فوالد یعني بارش یک ریز نور
هرچه این جا درد مي بینید درمان بیش تر  

عّلتش  را من نمي دانم ولي در این حرم
بوي عطر کربال جاري است در جان بیش تر  
دارم امشب مي روم اما دلم پیش شماست

اي گرفتار تو دل هاي پریشان بیش تر  !
این که ما را دوست مي دارید یا نه، با شماست
ما شما را دوست مي داریم از جان بیش تر  



64

»»
اختتامیه

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

از حقوق 
میهمان بر 
تو آن است 
که او را تا 
دِر منزل 
همراهي و 
بدرقه کني.

من حق 
الضیف أن 
تمشي معه 
فتخرجه من 
حریمك الي 
الباب.
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احمد  حضور  با  سیرجان  شهرستان  رضوی  شعر  منطقه ای  جشنواره ي 
کرمان، وحید محمدي  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل  سعیدي 
معاون فرهنگی اداره کل و هیات همراه، توحیدی معاون استاندار و فرماندار 
ارشاد  اداره ي فرهنگ و  ویژه ي شهرستان سیرجان، فاطمه قویدل رییس 
اسالمی سیرجان و جمعی از مسئوالن ادارات و نهادهای دولتی و با شرکت 
مسئوالن ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان های بردسیر، رابر، بافت و 
ارزوئیه و شاعران برتر این شهرستان ها، روز یك شنبه مورخ 92/6/3 از ساعت 
9:30 تا 14:30 بعدازظهر در محل تاالر فردوسی اداره ي فرهنگ و ارشاد 

اسالمی سیرجان برگزار شد.
در این مراسم، پس از تالوت آیاتی از قرآن مجید و پخش سرود جمهوری 
ادب  و  انجمن شعر  رییس  زینلی  توسط حسن  بیان خیرمقدم  و  اسالمی 
شهید بندی سیرجانی و پخش کلیپ ویژه ي جشنواره، مدیرکل فرهنگ و 

ارشاد اسالمی هم به ایراد سخناني پرداخت.
هم چنین در پایان مراسم، برگزیدگان جشنواره معرفي شدند. براساس راي 
هیأت داوران، نام مصطفی عبداللهی از شهرستان سیرجان و زهرا امیرتیموری 
و شهریار حمزه ای از شهرستان بافت به عنوان نفرات برگزیده اعالم گردید و 
رزا رودینی از شهرستان بردسیر و رضوان صفی جهانشاهی از شهرستان بافت 
نیز به عنوان نفرات تقدیری انتخاب شدند و با اهداي لوح سپاس و تندیس 

جشنواره و هدایا از آن ها تقدیر شد.

جشنواره ی شعر رضوی منطقه ی یک کرمان 
در سیرجان برگزار شد

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

هر که 
در مجلسی 
بنشیند که 
در آن یاد 
ما )اهل بیت( 
زنده می شود، 
قلبش در 
روزی که 
قلب ها 
می میرند، 
نمی میرد.

َمن َجلَس 
مجلسا یُحیی 
فیه أمُرنا، لَم 
یَُمت قلبُه 
یوَم تَموُت 
القلوب.
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سیرجان
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شهرستان های  شامل  کرمان  استان  دو  منطقه ی  رضوی  شعر  جشنواره ی 
کرمان، راور، زرند و کوهبنان، دوشنبه 92/6/4 در زرند برگزار شد.

اختتامیه ی این جشنواره، با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
کرمان، معاون فرهنگی اداره کل، امام جمعه زرند و کوهبنان، رؤسای ادارات و 
مسئوالن محلی، در میان استقبال پرشور مردم هنردوست زرند برگزار گردید.

با  سخنانی  طی  مراسم،  این  در  استان  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  مدیرکل 
قدردانی از برگزارکنندگان این جشنواره، گفت: معبر فكر و اندیشه، هنر است.

احمد سعیدی ادامه داد: امروز باید به هنرمندان، شاعران و دیگر عزیزانی که 
در این حوزه کار می کنند گفت شما نقش افسران و فرماندهان جبهه ی جهاد 
فرهنگی را دارید، شما میدان دار اصلی این جبهه اید و هنرتان باید در خدمت 

دین و ارزش های اسالمی باشد.
امام جمعه زرند نیز در این آیین گفت: حضرت علي)ع( مي فرمایند شاعر باید هدفش 

مكتب او باشد و لذا نقش شاعران در بیداري مردم و جامعه بسیار مهم است. 
حجت االسالم رضا کرمي پور افزود: هرگاه مردم مي خواستند از اهل بیت)ع( 
فاصله بگیرند شعرا با سرودن شعر دل مردم را به سوي اهل بیت سوق مي دادند.

رئیس اداره ی فرهنگ و ارشاد اسالمی زرند هم در این مراسم، ضمن اشاره به 
نقش شعر در فرهنگ جامعه و ترویج فرهنگ رضوی، گفت: در این جشنواره 
تعداد 100 اثر از شهرستان های کرمان، راور، کوهبنان و زرند به دبیرخانه 

ارسال شد که از این تعداد، 1۸ اثر برای قرائت انتخاب شد.
محمدي نژاد افزود: در نهایت فرزانه کوهبناني نژاد از کوهبنان، میثم مشرفي 
از کرمان، فهیمه مجیدي از کرمان و حمیدرضا محمودزاده از زرند شاعران 

ممتاز شناخته شدند و به کنگره ی سراسري شعر رضوي راه یافتند.

جشنواره ی شعر رضوی منطقه ی دو کرمان 
در زرند برگزار شد

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

از ما 
نیست آن که 
دنیای خود را 
برای دینش 
و دین خود را 
برای دنیایش 
ترك گوید.
لیس مّنا 
َمن تََرَك 
دنیاه لدینِه و 
ِدینَُه لدنیاه.
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»»
زرند
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بم،  شهرستان های  شامل  کرمان  سه  منطقه ی  رضوي  شعر  جشنواره ی 
نرماشیر، ریگان و فهرج به میزباني شهرستان نرماشیر در مورخ 92/6/۵ در 

محل سالن کوثر این شهرستان برگزار شد.
اختتامیه ی این جشنواره با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، 
معاون فرهنگي اداره کل، فرمانداران چهار شهرستان، رؤساي ادارات، ائمه ی 

جماعت، هنرمندان و عالقه مندان به شعر برگزار گردید.
در این برنامه، پس از سخنان فرماندار نرماشیر و مدیرکل ارشاد استان، 11 

نفر از شاعران به شعرخواني پرداختند.
پس از آن برنامه هاي هنري از جمله موسیقي، تئاتر و تعزیه با موضوع امام 

رضا)ع( توسط هنرمندان شهرستان نرماشیر اجرا شد.
در پایان، هیات داوران بیانیه را قرائت نموده و افراد برگزیده این جشنواره 
شمسي  داوران،  هیات  رای  براساس  کردند.  اعالم  را  معنوي  و  والیي 
حسن آبادي از شهرستان نرماشیر، علي علویان از شهرستان بم و احسان 
پورمحمدي از شهرستان فهرج به عنوان شاعران برتر این جشنواره معرفی 

شدند و با اهدای هدایایی مورد تقدیر قرار گرفتند.

جشنواره ی شعر رضوي منطقه ی سه کرمان 
در نرماشیر برگزار شد

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

آن که 
کار را از 
راهش بجوید 
نمی لغزد، و 
اگر بلغزد راه 
چاره در پیش 
 رو دارد.
َمن طلب 
األمر ِمن 
َوجهه لَم یَِزّل، 
فَإن َزلَّ لَم 
تَخُذلُه الحیلَه.
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»»
نرماشیر
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شهرستان های  شامل  کرمان  چهار  منطقه ی  رضوی  شعر  جشنواره ی 
رفسنجان، شهربابك و انار، به مرکزیت شهرستان رفسنجان در سینما آزادی 

شهر مس سرچشمه برگزار شد.
در این مراسم که مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی و مدیر امور اجتماعی و 
روابط عمومی مجتمع مس سرچشمه و مسئوالن ادارات ارشاد شهرستان های 
یادشده به همراه شاعران و هنرمندان حضور داشتند، شرکت کنندگان به 

شعرخوانی پرداختند.
در مراسم اختتامیه، عالوه بر سخنرانی احمد سعیدی مدیرکل فرهنگ و 
ارشاد استان، سیدعلی میرافضلی مدیر امور اجتماعی مجتمع مس سرچشمه 
و ابولی نژاد معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، شاعران مهمان 
نیز به شعرخوانی پرداختند. هم چنین برگزاری نشست تخصصی با حضور 

سیدعلی میرافضلی از برنامه های دیگر این جشنواره بود.
در پایان این مراسم، از میان صاحبان آثار راه یافته، آقایان سبحان هاتفی نسب 
از رفسنجان، امیرحسین نورالدینی از رفسنجان و علی اسدی از شهربابك به 
عنوان برگزیده با اهدای لوح تقدیر مورد قدردانی قرار گرفتند و به کنگره ی 

سراسری شعر رضوی معرفی شدند.

جشنواره ی  شعر رضوی منطقه ی چهار کرمان 
در سرچشمه برگزار شد

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

هر کس 
از خدا توفیق 
بخواهد و 
تالش نكند، 
خود را 
مسخره کرده 
است.

َمن َسأَل 
اهلل  التَّوفیَق 
و لَم یَجتَهد 
فقِد استَهَزأ 
بِنَفِسه.
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سرچشمه
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امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:
هیچ بنده به 
حقیقت کمال 
ایمان نرسد تا 
سه خصلتش 
باشد: بینایی 
در دین، و 
اندازه داری 
در معیشت، و 
صبر بر بالها.
الیستكمل 
عبد حقیقه 
االیمان 
حتی تكون 
فیه خصال 
ثالث: التفقه 
فی الدین، و 
حسن التقدیر 
فی المعیشه، 
و الصبر علی 
الرزایا.

هشتمین کنگره ی شـعر رضوی 1۸ و 19 شهریور 1392 در کرمان برگزار شده است.
اعضای هیـأت علمی و داوران این کنـگره عبـارت بوده اند از این شـاعران گران قدر: 
حمید مظهری، محمدعلی مجاهدی، عباس براتی پور، علی رضا قزوه،  احمد اسدالهی، 

صابر امامی، سیدعلی میرافضلی و قادر طراوت پور.
در این دوره از کنگره، پس از بررسی آثار رسیده توسط هیات داوران، بیش از 30 
شاعر از سراسر کشور به مرحله ی نهایی راه یافته اند که در نهایت از میان آن ها، 

برگزیدگان هشتمین کنگره ی ملی شعر رضوی معرفی خواهند شد.

بخش ویژه ی علمی و پژوهشی
این کنگره در کنار بخش همیشگیِ »شعر«، در دوره ی هشتم بخش ویژه ی علمی 
و پژوهشی را هم داشته که گزیده ای از مقاالت این بخش، در کتاب »هشت مقاله ی 

رضوی« ارائه شده است. در فراخوان کنگره، محورهای مقاالت از این قرار بود:
ایران/  آسیب شناسی  آیینی در  تاریخی شعر  بررسی سیر تكاملی و پیشینه ی 
شعر رضوی در ده سال اخیر/ بررسی تفاوت های شعری از نوع شكل و محتوا و 
نقد مقایسه ای اشعار والیی از حیث روش شناسی/ بررسی نقش و رسالت شاعران 
آیینی در ترویج مكتب اهل بیت)ع(، به ویژه امام رضا )علیه السالم(/ بررسی جایگاه و 

دیدگاه های متفاوت شاعران کشور در عرصه ی شعر آیینی
کرمانی،  شاعر  سبزه صادقی«  »حسین  یادداشت  می خوانید،  ادامه  در  آن چه 

درخصوص ضرورت وجود این بخش ویژه و انتشار کتاب یادشده است.

هشت مقاله ی رضوی
دین به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از حیات فردی و اجتماعی ایرانیان از چند هزاره 
قبل نقشی اساسی داشته است و هنر شعر نیز در ترویج، تبلیغ و استحكام باورهای 

دینی یكی از ابزارها و عناصر مهم فرهنگی بوده است.
با ورود اسالم به این سرزمین، شعر آیینی نقشی بیش از پیش یافته و رسمیت یافتن 
مذهب شیعه، شاعران بسیاری را به ترویج فرهنگ شیعی سوق داد. شعر رضوی 

هشتمین کنگره ی سراسری شعر رضوی
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به عنوان یكی از شاخه های مهم شعر شیعی از 
دعبل خزاعی و سنایی غزنوی آغاز و با شاعران 
عصر صفوی جان گرفته، در دوره بازگشت ادبی 
تداوم یافته و با رضوی سرایی شاعران معاصر و 

جوان امروز به حیات خود ادامه می دهد. 
جشـنواره های شـعر رضوی در ایران که با آغاز 
دهه ی دوم انقالب اسالمی در راستای اهداف 
شكل  خودجوش  صورت  به  فرهنگی  انقالب 
گرفته اند با عمری بالغ بر دو دهه به عنوان یك 
حرکت فرهنگی مذهبی عظیم جای خود را در 
جامعه ی اسالمی و شیعی به درستی باز کرده اند.

فرهنگ رضوی که برگرفته از فرهنگ اصیل و 
عظیم ایران اسالمی است به همه ی ابعاد زندگی 

سعادتمند بشر توجه نشان می دهد.
در اخبار و احادیث و کتبی که از حضرت امام 
عمیق  مفاهیم  است  مانده  به جای  )ع(  رضا 
مورد نیاز سعادت جامعه ی بشری، مثل توجه 
به  توجه  هم نوع،  به  احترام  خرد،  و  علم  به 
تغذیعه ی سالم و سالمت جسم و روان، توجه 
به اقتصاد، سیاست و فرهنگ و اجتماع، احترام 
به طبیعت و موجودات هسـتی که امـروزه در 
قـالب تشـكل های حمـایت از محیط زیسـت و 
انـجمـن های حمایت از فالن و فالن در جوامع 
غربی در بوق و کرنا می شود، همه و همه مورد 
توجه و تأکید قرار گرفته است و فرهنگ رضوی 
فرهنگی  الهی،  و  انسانی  فرهنگی  عنوان  به 

متعالی و متناسب با نیازهای بشریت است. 
امروز بر ماست که بیش از پیش به ژرف کاوی در 
متن حكمت های رضوی بپردازیم و در دوستی 
با آن حضرت تنها به احساس و عاطفه بسنده 
نكنیم و رفتار، کردار و پندار رضوی را در سبك 

زندگی مان نهادینه کرده و الگو قرار دهیم. 
در سرایش شعر رضوی نیز توجه به ارتباط احساسی 

و عاطفی نباید شاعر را از رسالِت نشان دادن عمیق 
حكمت های رضوی در بستر شعر غافل نماید.

با نگاهی اجمالی به آمار اشعار رسیده به هشت 
کنگره ی ملی شعر رضوی، به لحاظ کّمیت به 
رقم باالیی از شعرهای سروده شده در قالب های 
مختلف برخورد می کنیم، اما متاسفانه محتوای 
اکثر اشعار را حرم نویسی با استفاده از نمادهای 
رایج مثل کبوتر، آهو، انگور، ضریح، ضامن و... 

تشكیل می دهد.
رضوی،  عمیق  حكمت های  که  صورتی  در 
رضوی سرایی  برای  موثر  و  قوی  آبشخوری 
برده اند.  بهره  کم تر  آن  از  شاعران  که  است 
انتقادی،  رویكرد  با  به خصوص  پژوهش  لزوم 
تحلیلی و آسیب شناسانه در مورد شعر رضوی و 
جشنواره های آن، دست اندرکاران کنگره ی ملی 
علمی- بخش  تا  داشت  آن  بر  را  رضوی  شعر 
را  ادبی-مذهبی  بزرگ  کنگره ی  این  پژوهشی 
راه اندازی کنند. »هشت مقاله ی رضوی« کتابی 
و  علمی  برگزیده  ی  مقاله ی  است شامل هشت 
پـژوهشی این بخش که امسال با برگزاری نشست 

تخصصی ارائه ی مقاالت، رونمایی می شود.



76

شیفتگان  و  دل بستگان  از  بسیاری  رضوی،  شعر  هشتم  کنگره ی  برگزاری  در 
حضرت علی بن موسی الرضا )علیه السالم( و فرهنگ ارزشمند رضوی، همكاری 
مخلصانه و خستگی ناپذیری داشتند. طبیعتاً ذکر نام همه ی این عزیزان مقدور 
نیست، اما وظیفه ی خود دانستیم از کسانی که به عنوان مسئوالن کمیته های ستاد 
برگزاری کنگره همكاری داشتند و نیز از هنرمندان و مدیران مسئول مؤسسات 
فرهنگی هنری و تشكل های ادبی که بار اصلی کار بر دوش آن ها بود و در این راه، از 
هیچ کوششی دریغ نكردند، با ذکر نامی قدردانی کنیم. اجر همه با صاحب برنامه؛ 

امام رئوف )علیه السالم(.
موسسه ی فرهنگی هنری نخلبند شعرا خواجوی کرمانی

محمدعلی ابولی نژاد، عبدالحسین علی زاده، محمدرضا ضیاءالدینی، احمد وفایی، 
بختیار ساالری، محمد شریفی، سیدجواد اوحدی، فاطمه کریمی، محمد کارزاری، 
امیر بهرامی، ناهید بذرافشان، نزهت پورداورانی، رضا فتحی زاده، فریده میرشكاری

و
حسین  فردا«(،  آفتابی  »سطرهای  فرهنگی هنری  )موسسه ی  احمدی  مجتبی 
قنبری  حمید  امروز«(،  تازه ی  »هوای  فرهنگی هنری  )موسسه ی  سبزه صادقی 
)موسسه ی ویدیویی سینمایی »سرود آتشكده ی کرکوی«(، حامد سعادت، محسن 
کاشانی، مهدی گنجی گوهری، محمدحسن اسفندیارپور، افسانه شریفی )موسسه ی 
فرهنگی هنری »حریم خیال«(، گروه تواشیح و جمع خوانی قرآن »نورالزهرا)س(«.

قدردانی

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

هرکس 
در مقابل 
خوبی مردم 
تشكر نكند، 
از خدای 
عزوجل 
تشكر نكرده 
است.

من 
لم یشكر 
المنعم من 
المخلوقین 
لم یشكراهلل 
عزوجل.
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بـزرگداشت
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نام آشناي  شاعر  خراساني«  »امیر  به  ملقب  خراساني،  برزگر  امیر  استاد 
معاصر، فرزند حاج حسن معمار مشهدي، بهار سال 1332 در شهر مقدس 
مشهد دیده به جهان گشود. وی تحصیالت ابتدایي و متوسطه را در زادگاه 

خود گذراند و از دانشكده ی هنرهاي زیباي تهران فارغ التحصیل گردید.
استاد برزگر که از پیش کسوتان شعر خراسان است، شاعري را از دوران 
استاد »غالمرضا  استاد خود،  نخستین  تعلیم  تحت  و  کرده  آغاز  دبستان 
نیم قرن است در خدمت فرهنگ  او که  را پي مي گیرد.  قدسي« شاعري 
و ادب کشور است، در سال 1341 نخستین انجمن شعر جوان را به نام 
»انجمن امید جوان« تاسیس مي کند و به اشاعه ي شعر جوانان و نوقلمان 
مدت  و  مي یابد  راه  »فرخ«  بزرگ  انجمن  به   1344 سال  در  مي پردازد. 
پانزده سال از محضر استاد فرخ و دیگر استادان آن روزگار، از جمله گلشن 

آزادي، دکتر فیاض و دکتر یوسفي کسب فیض مي کند. 
امیر خراساني از نخستین سال پیروزي انقالب اسالمي جزو فعاالن حوزه ي 
شعر و ادب خراسان بوده و به عنوان عضو شوراي شعر اداره کل فرهنگ 
و ارشاد و اداره کنندگان جلسات انجمن ادبي، همراه با استادان روان شاد 
از  پس  برزگر  استاد  است.  داشته  موثر  فعالیت  صاحب کار،  و  کمال پور 
انجمن  به عنوان رییس  یازده سال  به مدت  درگذشت استاد صاحب کار، 
شعر و ادب ارشاد مشهد به این تالش مقدس فرهنگي  ادبي ادامه داده و به 
ترقي و تعالي شعر و شاعري همت گماشته است. امیر خراساني در طي این 
سال ها ضمن شرکت مستمر و سازنده در انجمن فرخ، فرهنگ و ارشاد و 
نیز انجمن استاد محمد قهرمان، خود نیز از سال 13۵0 تا 1360 به مدت 

بزرگداشت شاعر امام رضا )علیه السالم(

استاد امير برزگر خراساني

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

به خداوند 
خوش گمان 
باش؛ زیرا هر 
که به خدا 
خوش گمان 
است، خدا 
با همان 
گمانی که به 
خدا دارد، با 
اوست.

أحِسِن 
نَّ باهلل  الظَّ
فَإنَّ َمن 
َحُسَن َظنُُّه 
بِاهلل کان اهلل 
عنَد ظنِّه.

اشاره: از امسال، بزرگداشت یك شاعر آیینی به عنوان »شاعر امام رضا)ع(« بخش ویژه ی کنگره ی 
شعر رضوی است. در کنگره ی هشتم، این بخش به بزرگداشت استاد »امیر برزگر« اختصاص یافت 

و این فصل، نسخه ی مكتوب همان بزرگداشت است.
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10سال انجمني را در منزل شخصي دایر 
مي نماید که بزرگان شعر خراسان هر هفته 

در آن شرکت داشته اند.
دبـیـر  دوره  چـنـدیـن  بـرزگـر  اسـتـاد 
جشنواره هاي مختلف، از جمله چهار دوره 
دبیر جشنواره ی شعر رضوي مشهد بوده و 
هم چنین داور و مسئول هیات داوران در 
جشنواره هاي متعدد. ایشان بارها به عنوان 
شاعر برتر و برگزیده در استان هاي مختلف 
قرار  تجلیل  و  تقدیر  مورد  و  بوده  کشور 

گرفته است.
هفت  تاکنـون  خراسـاني  امیـر  اسـتاد  از 
دیوان  از  »برگي  نام هاي  به  شعر  کتاب 

»از شـرنـگ  آینـه ها«،  امـیـر«، »سـخن 
آیـنه ی  در  شـاعري  و  »شـعر  شـهد«،  و 
»نماز  فارسي«،  ادبیات  زمان«، »گزیده ی 
عاشقي«، »فصل عطش« و مقاالت متعدد 
ادبي و اجتماعي منتشـر شـده است. وی 
چند مجموعه ی شعر و قصه و سفرنامه هم 

آماده ی چاپ دارد. 
اسـتاد امیر برزگر خراسـاني، بازنشسـته ي 
دانشـگاه علوم پزشـكي مشهد است و در 
اتاق فكر اداره کل ارشاد  حال حاضر عضو 
کـانون هنرمندان  و عضو هیات رییسـه ي 
جشـنواره ي  یازدهمین  ناظر  و  خراسـان 
بین المللي امام رضا علیه السالم مي باشد. 
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کتاب های استاد امیر برزگر

««
برگی از دیوان امیر

مجموعه ی غزل های دوران جوانی
140 صفحه

ناشر: انتشارات طوس
سال انتشار: 1354

»»
با صدایی به سکوت سخن آینه ها
مجموعه ی اشعار اجتماعی و اخالقی و...
چاپ اول: 160 صفحه/ 1371
ناشر: انتشارات آستان قدس
چاپ دوم: 159 صفحه/ 1385
ناشر: همیاران جوان )مشهد(

««
شعر و شاعری در آیینه ی زمان

کتابی است تعلیمی- درسی در آموزش 
شعر و شاعری برای جوانان

181 صفحه
ناشر: انتشارات جاوید )مشهد(

سال انتشار: 1371

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

هر که 
بمیرد و 
ایشانـ  
امامان 
اهل بیت 
علیهم  السالم 
ـ را نشناسد، 
مرده است 
به مرگ 
جاهلیت.

َمن ماَت 
و لَم یَعِرفُهم 
َة  ]أي األَئِمَّ
ِمن أهلِ البَیِت 
علیهم 
 السالم[ ماَت 
میتَه جاِهلِیَّه.
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««
از شرنگ و شهد

مجموعه ی  اشعار والیی و اجتماعی
144 صفحه

ناشر: احوزه هنری )تهران(
سال انتشار: 1376

««
نماز عاشقی

مجموعه ی غزل های عارفانه
)با مقدمه ی استاد زنده یاد محمود شاهرخی(

145 صفحه
ناشر: انتشارات محقق )مشهد(

سال انتشار: 1383

»»
گزیده ی ادبیات معاصر
مجموعه ای از غزل های اخالقی، اجتماعی و دفاع مقدس
97 صفحه
ناشر: کتاب نیستان
سال انتشار: 1378

»»
فصل عطش

مجموعه ی عاشقانه ها و عارفانه ها و شعرهای 
ملی-میهنی، والیی، اخوانیه و قصاید حماسی
396 صفحه
ناشر: عروج اندیشه )بین المللی(
سال انتشار: 1390



82

گزیده ای از شعرهای رضوی 
استاد امیر برزگر

کلید درهاي هفت آسمان

اي کرده خورشید نامت، روشن جمال جهان را 
سیمرغ مهرت گرفته در زیر پر قاف جان را 

تنها نه نور والیت، رونق فزاي زمین است 
مهر تو باشد کلیدي درهاي هفت آسمان را 

خورشید، با آن جاللش، با آن شکوه جمالش 
هر بامداد از سر شوق، مي بوسد آن آستان را 

***
اي هفتمین قبله ی جان! وي هشتمین مهر رخشان! 

اي کرده با جلوه ي خود مبهوت افالکیان را 
اي روح آیینه و آب! وي پاك چون جان مهتاب!

سیراب کن زآب رحمت، امروز ما خاکیان را 
دست کرم را برآور، با اذن و فرمان داور 

لبریز کن از سعادت، آقا! کران تا کران را 
موساي عصر و زماني، دارم یقین مي تواني 

ایمن تو از گرگ  سازي این گله ی بي شبان را 
***

من بي نوایي اسیرم، بر درگه تو فقیرم 
با تو چه گویم که داني، خود رازهاي نهان را 

موالي من! مهربانم! بر خوان تو میهمانم 
هرگز نراندي گرسنه، از خوان خود میهمان را 

آقا نخواهم فراتر، اندازه ي یک کبوتر
در صحن قدست بده جاي این مرغ بي آشیان را 

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

ما خاندانی 
هستیم که 
گذشت را از 
آل یعقوب و 
سپاس گزاری 
را از آل 
داود به ارث 
برده ایم.
إنّا أهُل 
بَیٍت َوِرثنَا 
الَعفَو ِمن آِل 
یَعقوَب و 
كَر  َوِرثنَا الشُّ
ِمن آِل داود.
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مرا ز کعبه، ضریح تو دل نوازتر است

شراب عاطفه جاري است در شبستانت 
که تا به نشوه نشینند تشنه کامانت 

حریر سبز بهشت است خاك درگه تو 
رسد به کنگره ي عرش، قرب ایوانت 

ز قطعه قطعه ي آیینه خانه ي حرمت 
به ریزش است چو باران زالل احسانت 
به چشم اهل یقین حکم سرمه را دارد 

غبار سوده ي نعلین پاي دربانت 
تنور شعله ور سینه مي شود خاموش 

به آب معرفت زائران گریانت 
کبوترانه دلم پرکشید جانب تو 

دلي که هست برآشفته و پریشانت 
تو را غریب نخوانم دگر که چون دریاست 

همیشه خانه ات از سیل آشنایانت 
غریب من، که ز دیدار حضرتت دورم 
غریب من، که بسوزم ز داغ هجرانت 

مجاور تو و از خوان نعمت تو به دور؟ 
خوشا به حال غریبي که هست مهمانت 

عالج کن غم ما را به گوشه ي چشمي 
اال که باز، به روي خداست چشمانت 

سیاه کارتر از من سفیدنامه شود 
اگر که دست توسل زند به دامانت 

اگر خراب وگر خسته، خانه زاد توام 
مدام بوده مرا دل مطیع فرمانت 
مگو که خیل گدایان من فراوانند 
فراتر است ز نه بام چرخ امکانت 

ز پا فتاده ام، امشب بگیر دست مرا 
که من نمي دهم از دست سهل و آسانت 

مرا ز کعبه، ضریح تو دل نوازتر است 
چو چشم آینه هستم همیشه حیرانت 

تو آمدي و زمین شوکت و شرافت یافت 
شرف ز مقدم و شوکت ز نور ایمانت 

به چشم روشني آورده ام دل و جان را 
اگرچه هدیه حقیر است و نیست در شانت 

پر است جان ز تمنا چو پور ابراهیم 
بر آن سرم که کنم جان ز شوق قربانت 

کرم کن و به غالمي »امیر« را بپذیر 
کنار این همه فرمان بر فراوانت
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اي ولي خدا به عرصه ی خاک!

تا ز خاك درت نشان دارم 
فخر بر هفت آسمان دارم
کم تر از ذره ام ولي پیوند 
با فراسوي المکان دارم

تا نهادم به خاك پایت سر 
پاي بر فرق فرقدان دارم 
برندارم ز آستان تو سر 

تا که در جسم خسته، جان دارم 
هیچ پروا ز هیچ صیادي 
نکنم تا تو را ضمان دارم 

تا که هم چون کبوتران حرم، 
در حریم تو آشیان دارم، 

سیر در آسمان کنم از شوق 
گاه در المکان مکان دارم 

باکم از آفتاب محشر نیست 
تا ز مهر تو سایبان دارم 

نیست پروا مرا ز شور نشور 
تا ز تو سرخط امان دارم 

باشد از شوق تو ز چشمه ي چشم 
سیل اشکي که من روان دارم 

نسپرم سر مگر به درگه تو 
جز تو با چرخ، سر گران دارم 

جز تو کس را ثنا نخواهم گفت 
عار از مدح این و آن دارم 

تا که گفتم، تو را ثنا گفتم 
قلمي گرچه ناتوان دارم 

قلمم را قلم کند خالق 
گر که از آن امید نان دارم 

اي ولي خدا به عرصه ي خاك! 
پیش تو از خود االمان دارم 

دشمن من کسي به جز من نیست 
چهره زین غم چو زعفران دارم 

هم چو آهو مرا ضمانت کن 
که تو را من نگاهبان دارم 

تو کرم کن وگرنه من زین عمر 
هرچه دارم همه زیان دارم 

از کرم در پناه گیر مرا 
ز آن که در باد آشیان دارم 

گفتم این چامه را چو خاقاني 
جز ردیفي، که غیر از آن دارم 
خرده بر شعر من مگیر امیر! 

بنده هم طبع نکته دان دارم 
شایگان است، خویش مي دانم 

گر یکي لفظ شایگان دارم 

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

ما خاندانی 
هستیم که 
چونان رسول 
خدا صلي اهلل 
علیه وآله 
پیمان خود را 
بدهی خویش 
می دانیم.
إنّا أهُل 
بَیٍت نَری 
َوعَدنا َعلَینا 
َدیًنا َکما 
َصنََع َرسوُل 
اهللّ ِ صلي اهلل 
علیه وآله.
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آینه ی ذات احد

اي حریم حرمت مامن ابناي بشر!
وي غبار قدمت چشم مرا کحل بصر! 
خاك روب ره تو شاه و گدا، جن و ملک 

آستان بوس تو هر صبح و مسا، شمس و قمر 
رشک فردوس شود خاك، اگر باد صبا 

نکهتي آورد از تربت پاك تو سحر 
گر به پایت بنهد سر ز صفا، سنگ سیاه 

شود از تابش خورشید نگاه تو، گهر 
نامه ي معصیتش را خط ترقین بکشند 

فکني گر تو به عاصي ز سر مهر، نظر 
اي ز سر تا به قدم جود و کرم، مهر و وفا 

امشب از جرم و گناه من عاصي بگذر 
گرچه تردامنم، امروز پناه آوردم 

با صد امید به درگاه تو با دیده ي تر 
تشنه ي باده ي نوشت منم از روز الست 

بنده ي حلقه به گوشت منم از عالم ذر 
از بد حادثه شاید که پناهم بدهي 

که شد آهوي بیابان ز تو ایمن ز خطر 
***

خواستم تحفه اي از شعر نثار تو کنم 
چه کنم درخور تو نیست مرا فضل و هنر 

تا که نظمي بنویسم به مثل، آب روان 
یا که شعري بسرایم بدل شهد و شکر 

شاعري مي طلبد شادي و چون باشد شاد؟ 
آن که نان مي زند از غصه به خوناب جگر

من که آن مایه ندارم که دعایي بکنم 
تا بگویم که ببخشا به دعایم تو اثر 

قسمت مي دهم اي آینه ي ذات احد! 
هم به جود پسر و هم به کرامات پدر 

صله ي شعر مرا، رحم بر این مردم کن 
که بسي صبر نمودند به امید ظفر 

برکش اي موسي دوران ید بیضایي را 

یک زمان از سر رحمت تو بدین خلق نگر 
وارث دین نبي، زاده ي زهرا و علي!

که تو را ساحت این ملک مقام است و مقر 
کشتي کشور و طوفان پر از موج بال 
تو مگر کشتي ما را برهاني ز خطر 

تا به یغما نبرند آن چه خدا داده به خلق 
آن گروهي که گشودند دهان چون اژدر 
آن نهنگان فروخفته به هر قلزم و بحر 

و آن پلنگان پراکنده به هر کوه و کمر 
***

یادم آمد سخني از َملک ُملک ادب 
چون که در روضه ي تو خاست به پا فتنه و شر 

گفت از سوز دل ریش در آن جامه ي نغز 
گفت بي وحشت و تشویش در آن عقد گهر: 

»بقعه و کاخ رضا را ز چه ویران کردید؟ 
اي همه راهزن بدکنش و غارتگر!«۱ 

***
من کنون با تو اماما! ز ارادت گویم 

اي که عالم بود انگشت تو را انگشتر 
ملک ایران همه از آن تو و بقعه ي توست 

خود نگه دار ز ویراني و یغما و خطر 
به کم از جود کریمان نتوان قانع بود 

گویم اي در کرم و جود، تو مشهور سمر 
به امیري که اسیر است و به خلقي که فقیر 

هم بده شادي نو، هم غم دیرینه ببر

1. از ملك الشعرا بهار
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عکس ها

با آیت اهلل صوفی املشی 
استاد اخالق

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

ما خاندان 
محّمد، 
تكیه گاه 
میانه ایم که 
تندرونده به 
ما نمی رسد 
]مگر این که 
به سوی ما 
بازگردد[ و 
کندرونده 
از ما پیشی 
نمی گیرد.

نحُن آَل 
ٍد النََّمُط  ُمَحمَّ
َّذي  األَوَسُط ال
ال یُدِرُکنا 
الغالي وال 
یَسبُِقنَا
 الّتالي.
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با استادان ادبیات،  از جمله: استاد کمال، استاد غالم رضا قدسی، استاد باقرزاده، استاد بی گناه، دکتر صدیق و دکتر ساکت

با شاعران و استادان ادبیات، از جمله: استاد ذبیح اهلل صاحب کار، استاد کمال و استاد باقرزاده
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با استاد خسرو احتشامی در یک برنامه ی ادبی

شعرخوانی در شب شعر آیینی

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

)در 
تعریف 
»امام«( امام، 
هم دم و رفیق 
است و پدر 
مهربان، و 
برادِر هم سان 
است و مادر 
نیكوکار 
به فرزند 
کوچكش.

)في ِصَفِة 
اإلِماِم(: االماُم 
األنیُس 
فیق، َوالوالُد  الرَّ
فیق، َواألُخ  الشَّ
قیق، َواالُمُّ  الشَّ
ه بالَولِد  البَرَّ
غیر. الصَّ
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با دکتر شفیعی کدکنی و اعضای انجمن شعر پاژ خراسان در منزل استاد محمد قهرمان

با زنده یاد شمس آل احمد و جمعی از دانشجویان ادبیات در دانشگاه فردوسی مشهد
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شعرخوانی و سخنرانی در کنگره ی بزرگداشت استاد کمال
امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

کسی که 
از گناهی 
استغفار 
می کند و باز 
آن را انجام 
می دهد، 
مانند کسی 
است که 
پروردگارش 
را ریشخند 
کند.

الُمستغفُر 
ِمن َذنبٍ 
و یَفَعله 
َکالُمستَهزئ 
بربِّه.
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کوچیدهها
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قیل له: »و کیف اصبحت؟« قال )علیه السالم(: اَصَبحُت 
بأجٍل منقوص و عمٍل محفوظ و الموُت فی رقابنا و الّنار 

من ورائنا و الندری ما یفعل بنا.
شد:  گفته  او(  بر  خدا  )درود  رضا  امام  حضرت  به 
»چگونه صبح کردید؟« فرمود: با عمِر کاسته و کردار 
ثبت شده و در حالی که مرگ بر گردن ماست و دوزخ 

به دنبال ما، و ندانیم با ما چه شود.
و واپسین فصل ویژه نامه ی کنگره ی شعر رضوی، برای 
نكوداشت یاِد »کوچیده ها«یی است که »مرگ«، این 
تقدیِر محتوِم آدم که خود سرآغاز زندگی است، آن ها 

را به جای دیگری برد...
یكی از بخش های ویژه ی کنگره ی سـراسری شـعر 
رضوی در سـال های گذشـته، نكوداشـت یاد و نام 
شـاعران درگذشـته ای بوده که سـال های سـال در 
حوالی شـعر و شـعور و فرهنگ و اندیشه ی سـرزمین 
فرهنگ پرور و هنرخیز ایران، حضور داشتند و حاصل 
کوشش های بی دریغ و جوشش های هنرمندانه شان در 
گستره ی گسترده ی فرهنگ و ادبیات، در دست اهالی 
فرهنگ و هنر و مردمان ادب دوست میهن عزیزمان به 
یادگار مانده است؛ مجموعه های شعر، آثار پژوهشی و 

دیگر آثار و تالیفات ارزشمند و ماندگار.
در این فصل کوتاه، با اشاره ای گذرا به نكوداشت یاد 
سه شاعر شادروان در دوره های پیشین کنگره ی شعر 
رضوی، از زنده یاد »شاهرخ اورامی« یادی کرده ایم؛ او 
که در سال های گذشته، میهمان و همراه کنگره بود و 

سال گذشته، درگذشت.
روان همه ی کوچیده های عرصـه ی فرهـنگ و هـنر و 

ادبیات، میهمان مهربانی خداوند باد.

برای 
نکوداشتِ 
یادِ 
کوچیده های  
عرصه ی 
فرهنگ
و
ادبیات

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

افزودن بر 
شمار دوستان 
در زندگی، 
گریه کنندگان 
پس از مرگ 
را افزایش 
می دهد.

االستكثاُر 
ِمن األصدقاء 
في الَحیاه 
یُكثُِر الباکین 
بعد الَوفاه.
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قيصر امين پور
این شاعر زنده یاد در دوم اردی بهشت ماه سال 133۸ 
در شهرستان گتوند استان خوزستان به دنیا آمد و 

هشتم آبان ماه سال 13۸6 در تهران درگذشت.
در دومین کنگره ی سراسری شعر رضوی که 23 و 
24 آبان ماه 13۸6 در کرمان برگزار شد، با برپایی آیین 
نكوداشت، یاد این شاعر بزرگ ایران، گرامی داشته شد. 
آیین نكوداشت قیصر امین پور با حضور شاعران و اهالی 
فرهنگ و ادبیات و سخنرانی و شعرخوانی جمعی از 

دوستان او همراه بود.

طاهره صفارزاده
در   131۵ سال  آبان ماه   27 در  زنده یاد  شاعر  این 
شهرستان سیرجان استان کرمان به دنیا آمد و چهارم 

آبان ماه سال 13۸7 در تهران درگذشت.
در سومین کنگره ی سراسری شعر رضوی که 14 
و 1۵ آبان ماه 13۸7 در کرمان برگزار شد، با برپایی 
مترجم  و  فرهیخته  شاعر  این  یاد  نكوداشت،  آیین 
قرآن کریم، گرامی داشته شد. آیین نكوداشت طاهره 
صفارزاده با حضور شاعران و اهالی فرهنگ و ادبیات و 

سخنرانی و شعرخوانی همراه بود.

محمود شاهرخی
بم  در شهرستان  سال 1306  در  زنده یاد  شاعر  این 
استان کرمان به دنیا آمد و در سال 13۸۸ در تهران 

درگذشت.
در چهارمین کنگره ی سراسری شعر رضوی که 
چهارم و پنجم آبان ماه 13۸۸ در کرمان برگزار شد، با 
حضور شاعران و اهالی فرهنگ و ادبیات، یاد محمود 

شاهرخی )جذبه( گرامی داشته شد.
این آیین با سخنرانی و شعرخوانی جمعی از شاعران 

کشور همراه بود.
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اورامی« هنـرمنـد و شـاعر  زنده یـاد »شـاهرخ 
کردسـتانی متخلص به »ماموسـتا اهون« متولد 
1332 شـهرسـتان سـنندج و یكی از عاشقان 
ادبیات ُکردی و فارسـی بود که سـال 1391 در 
سن ۵9سالگی به دلیل ایست قلبی در بیمارستان 

توحید سنندج درگذشت.
وي از دبیران بازنشسته ي آموزش و پرورش بود و چندبار 

نیز در محضر مقام معظم رهبري شعرخواني داشت.
زنده یاد اورامي سه روز پیش از مرگش وصف حال خود 
را چنین بیان نمود: روز مرگم گریه الزم نیست، لبخندی 

بزن! / بازدید من از این سیاره پایان یافته است.
»توالی علی)ع( در فرهنـگ کردهای اهل سـنت 
جهان«، »شـعاع مهر حسـین)ع(«، »دیوان شـعر 
کردی فاطمی و علوی«، »توالی حسین)ع( در ادب 
اهل تسنن«، »مهر رضوی در آیینه ي ادبای کرد« و 
»تو را من دوسـت دارم را چه کردی« از جمله آثار 

این شاعر کردستانی است.

یادي از زنده یاد
شاهرخ اورامي

امام رضا 
)علیه السالم( 
فرمود:

عبادت به 
فراوانی روزه 
و نماز نیست 
بلكه عبادت، 
به بسیار 
اندیشیدن در 
امور مربوط 
به خداست.

لَیَسِت 
الِعباده َکثره 
یاِم  الصِّ
الةِ، َو  َوالصَّ
إنّما الِعباَده 
ر  َکثَره الّتفكُّ
في أمر اهللّ .

شعري از زنده یاد اورامي
در مدح امام رضا )ع(

بگذار کبوتر تو گردم

اي کـوکب روشـن والیت
اي پرتو مشـعل هـدایت
اي مرتـبه ي بلند تـجرید
اي نغمه ي عاشقان توحید
راضي به رضا سلیم تسلیم
اي جلوه ي »في احسن تقویم«
اي شمسه ي برج خاورانم
اي شعله ي تو طلوع جانم
اي لمعه ي عشق پاک و سرمد
اي گلبـن گلشـن محـمد
اي زاده ي موسي ابن جعفر
اي اختـر هشـتـم پیمبـر
کو یـاد تو را به دل نماید
وز نام خوشت گره گشاید
آیــد ز حـرم دواي دردم
بگـذار کبـوتـر تـو گـردم
بر گنبد تو سـري بسـایم
وز مـأذنه ات رسـد نـدایم
افـتـاده ي درگـه وصــالم
بنماي دمي از آن جمالم
تـا وارهـم از غـم زمـانه
اي بـاز بلنـد آشـیـانـه!
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»»
شعرخوانی در ششمین کنگره ی ملی شعر رضوی/ کرمان،1390

هنرمندی متعهد و وارسته
و  والیی  شاعری  اورامی«  »شاهرخ  شادروان 
عاشورایی و هنرمندی متدین و متشرع بود که با 
درک شرایط جامعه ی جهانی اسالمی و مبتنی 
اندیشه ها و آرمان های رهبر راحل و کبیر  بر 
انقالب حضرت امام خمینی)ره( و خلف صالحش 
حضرت امام خامنه ای، نقش بی بدیلی ایفا نمود. 
به  عامل  اما  سنی مذهب،  و  مسلمان  ایشان 
وصایای نبی اعظم حضرت خاتم االنبیا محمد 
مصطفی)ص( در تمسك به قرآن و عترت آن 
پیامبر رحمت بود و ضمن اختصاص بخش قابل 
توجهی از هنر شعری اش به مناقب، کماالت و 
اندیشه های بلند ائمه ی معصومین)ع(، مخصوصاً 
به بزرگ ترین حماسه ساز تاریخ اسالم و احیاگر 
دین، سرور و ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل 
کامل  شیعه  اعالی  فلسفه ی  و  الحسین)ع( 
موسی الرضا)ع(،  علی بن  ثامن الحجج  حضرت 
آمده،  سلسله الذهب  حدیث  در  آن چه  بنابر 
بین  او در رویدادهای اخوت  یافت.  اختصاص 
شیعه و سنی در اقصی نقاط کشور نقش آفرین 
و مختصر می توان گفت؛ مرحوم شاهرخ  بود 
که  بود  وارسته  و  متعهد  هنرمندی  اورامی، 
هنرش را در مسیر رضایت خدای متعال به کار 
گرفت، بارها به دعوت کرمانی ها لبیك گفت 
رویدادهای  در  خاصی  عالقه ی  و  شور  با  و 
شعری آیینی شرکت می جست. عالقه اش به 
ثامن الحجج بسیار باال بود، به گونه ای که سعی 
می نمود ایام والدت امام را حتی المقدور به بارگاه 
منور آن امام همام مشرف گردد. یادش گرامی و 

راهش پررهرو باد.
احمد سعیدی
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان
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علی رضا قنبری )البرز(: هرچند که در شهر تو بازار زیاد است/ باید برسم زود... خریدار زیاد است/ عبدالرضا 
حسینی )عنبرآباد(: بردگان سیاه دنیا را زیر تخت روان شان بگذار/ برو اما برای اطمینان، روی هر رّدپا نشان 
بگذار/ صغری بابایی مقدم )خراسان(: باد چونان سر پرشور به رقص آمده بود/ محو ساحل شده از دور به رقص 
آمده بود/ علی فردوسی )اصفهان(: کفشم که هست، پای دلم مانده بی قرار/ کفش مرا ندیده ای آقای کفش دار؟!/ 
زهرا شعبانی )هندیجان(: پیچ و تاب جاده ها کردند کم کم رو به تو/ خستگی ها رو به من دارد، نگاهم رو به 
تو!/ طاهره احمدی )فیروزآباد فارس(: دل به رویای دیرینه بسته/ یک دل بی پناه و شکسته/ اسماعیل سكاک 
)قزوین(: ضامن گرفته ایم امام رئوف را/ مبهوت مانده ایم دو چشم عطوف را/ مصطفی عبدالهی )سیرجان(: آمدی 
و زشت رویان جهان خوش رو شدند/ خنده کردی؛ اخم ابروها کمان ابرو شدند/ حمیدرضا محمودزاده زرندی 
)کرمان(: زدم به جاده در این چند روز تعطیلی/ که در کنار تو باشیم سال تحویلی/ فرزانه کوهبنانی نژاد )زرند(: 
مدیون غم توست تب گونه ی من تر شدنش را/ حال دل آزرده و تنگم سر بهتر شدنش را/ عالیه مهرابی )یزد(: 
بیرون زد از لب های گل، عطر تماشایش/ چرخید در دست زمین، تسبیح رویایش/ عباس شاه زیدی )اصفهان(: باز 
کن یک دهن آن لعل بدخشانی را/ تا که زانو بزند کفر، مسلمانی را/ حسین طاهری )زنجان(: خسته از دست همه 
دنبال جا افتاده است/ آمده ثابت کند از دست و پا افتاده است/ زهرا کیانی شیخ آبادی )اصفهان(: چشم در تاثیر 
زیبایی از ابرو کم تر است/ مستی گیسوی یار از ابروی او کم تر است/ علی سلیمانی )همدان(: کی گل و گلزار در 
حریم تو باشد،جان وفادار در حریم تو باشد/ مستم و هشیار در حریم تو باشد،این همه بیدار در حریم تو باشد/ 
سعیده ثابتی رضویان )تهران(: یک شعر آیینی است در دفترچه ی تاریخ/ بر شانه ی زن های نوغان، سوگواری ها/ 
مهدی باقریان )اصفهان(: ای چشمه ی بی کرانه ی نور/ ای چشم تو جاودانه مسحور/ فرامرز اکبری )مشهد(: راه 
توحید بدون مددت ممتد نیست/ حل هر مسأله بی اذن تو صددرصد نیست/ منصوره اسحاق زاده )تهران(: 
گوشه ی چارقد گره زده بود عکس سربازی جوانش را/ بی قراری به لرزه می انداخت بندتابند استخوانش را/ میثم 
مشرفی )کرمان(: به بارگاه تو ایمان نداشت وقتی رفت/ بهار مزه ی باران نداشت وقتی رفت/ عبدالحسین انصاری  
)بندرعباس(: خراسان را خدا از رنج تنهایی درآورده است/ برایش یک بغل برگ گل نیلوفر آورده است/ معصومه 
عباسی برگویی )سبزوار(: رگ خواب کبوترها مگر در دست گنبد نیست/ که می دانند حتی آسمان هم مثل 
مشهد نیست/ رضوان صفی جهان شاهی )کرمان(: قبله توس است، منا سمت شما پل زده است/ مرمر خیس حرم 
را چه کسی گل زده است؟/ فاطمه رضایی )کاشان(: انگورهای زهرآلوده، در کام تو شهد عسل می شد/ با خون 
تو آغشته می شد سم، یادآور عهد ازل می شد/ زهرا امیرتیموری )بافت(: پس لرزه های فاجعه در جام می لرزید/ 
حتی تن آن تاک زهراندام می لرزید/ سیدمحمدحسین ابوترابی )قزوین(: وقت افطار شد نقاره زدند، به حرم 
جلوه ی اذان دادی/ تا که روشن شوند زّوارت، چای با طعم زعفران دادی/ سیدحسین سیدی )مشهد(: دلم شوق 
تو را از باغ رضوان بیش تر دارد/ بهشت کویت از فردوس، خواهان بیش تر دارد/ خدابخش صفادل )نیشابور(: به 
آب و آینه دیری ست دست مان بند است/ میان ما و بهار از قدیم پیوند است/ محمدحسن اسفندیارپور )کرمان(: 
به رد دریا رسیده بودم کنار اشک ترانه هایت/ دوان دوان می کشم خودم را به شوق باران شانه هایت/ جانعلی 
خاوند )رودبار جنوب(: آسمان در َحرمت نور نریزد چه کند؟/ دل به جز عشق تو را دور نریزد چه کند؟/ فهیمه 
مجیدی )کرمان(: ماه کنعان! تو خوب می دانی این دل بی قرار یعنی چه/ روی این ریل های سرگردان، غربت یک 
قطار یعنی چه/ امیرحسین نورالدینی )رفسنجان(: گرچه بی تو نفس شرجی دل ها شور است/ قصه ی عشق من 
و غربت تو مشهور است/ سبحان هاتفی نسب )رفسنجان(: تکرار سایه ها و خیابان، پیاده رو.../ سنگینی سکوت 
زمستان، پیاده رو.../ علی اسدی  )شهربابك(: سوار این اتوبوس و قطارها بشوم/ ولی بدون تو آواره ی کجا بشوم؟

اشاره: به عنوان ُحسن مقطِع ویژه نامه، مطلعِ شعرهای راه یافته به مرحله ی نهایِی 
هشتمین کنگره ی شعر رضوی را در این صفحه آورده ایم. ُحسنِ مقطع


