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حبیب اهلل معلمی )شاعر( فرج اهلل سلحشور ) فیلمساز ( امیر حسین فردی ) نویسنده (

چودیوفتنهبهآئینخشمفرمانداد
عنانزموجگرفتوبهدستتوفانداد

سموممرگپرکنددردلگرداب
بهابربرشدوپهلوبهبادوبارانداد

بهدشتحادثهباریدوخاربنرویید
بهجایاللهوگلهدیهزخمپیکانداد

بهسوگباغ،بدینداغبلبلازسرداد
نشستوسینهزغمچاکتاگریبانداد

زناینالهبرآوردهمچونایوگریست
زبندبند،نواتارواقکیهانداد

بهداغفاجعههفتتیرنعرهزنان
خبرزدردبهنوباوگانبستانداد

دریغودردکهگلهایباغپرپرگشت
نشانغمبهدلامتمسلمانداد

بهشتی،آیتحقبود،کاروانساالر
گرفترایتخونینبهدوشوفرمانداد

ساللهنبوی،سیدجلیلشهید
میانآتشوخونایستادهتاجانداد

اگربهدیدهدلبنگری،خدایبزرگ
حسیندیگربهکربالیایرانداد

امامپردهنشینهادیزمان،مهدی)عج(
بهجانتشنهاوچشمهایفروزانداد

تمامعمردراندیشهگلتوحید
نوایعشقبهمرغهزاردستانداد

بساگروهزراهضاللبازآورد
نمودراهمسلمانوراهسلمانداد

زدودزنگماللازجبیندیننبی)ص(
هزارجلوهبهآئینعلموعرفانداد

بهکامآتشدرشدچنانکهابراهیم
بدینطریقکهحقوعدهگلستانداد

چوشمعسوختکهافروختشعلهچونخورشید
بهشامتیرههستیچراغتابانداد

بدینحماسهکهبنهادیادگارازخویش
بهلوحسرخشهادت،شگرفعنوانداد

شهیدشاهدمظلوم،ایبهشتیراد
شهادتتوبهارکانملکبنیانداد

چراغمعرفتافروختیزپرتوجان
فروغمهرتو،تابندگیبهکیهانداد

صالیفکرتودرپهنهطریقالقدس
نشانفتحوبشارتبهشوشوبستانداد

نویدفتحمبینتاهویزه،خرمشهر
پیگشودندژهایخصمامکانداد

نمردهایونمیریکهروحطیبتو
بهانقالبیکیجنبشدگرسانداد

چهبردحاصلازاینفتنه،خصمدیوسرشت؟
کهعقلودینودلخودبهدستشیطانداد

زگرگنفسبهخوندرکشیدیوسفدین
نشانپیرهنوخونبهپیرکنعانداد

فضایمملکتازالالهالهاهلل
نهیبمرگبهکاخسیاهریگانداد

امامبتشکنازخاستگاهنوروامید
پیاموحدتوهمتبهحقپرستانداد

انتخابات ریاست جمهوری با تمام فراز و فرود هایش به پایان رسید. 
با معین ش��دن رئیس جمهور چهار س��ال آینده،  پرسش های مختلفی 
درباره نحوه عملکرد دولت جدید در حوزه های مختلف همچون سیاست ، 
اقتصاد ، فرهنگ و ...  ذهن مردم، خصوصا فعاالن این عرصه ها را به خود 
مشغول داشته است. اما آنچه این جا نیم نگاهی به آن خواهد شد باید ها 

و نباید های فرهنگ از منظر کتاب و بازار نشر در دولت آینده است . 
ب��رای ش��روع، اجماال پرونده دولت ده��م را تورقی خواهیم کرد اما 
نه به س��بک و سیاق این روزهای منتقدین با سیاه کاری محض و نه بر 
اس��لوب معتقدین با س��پید نمایی ریاکارانه ؛ چه آنکه در حوزه فرهنگ  
نتایج عملکردها صفر و یک گونه نیست و برای دریافت بازتاب آن نیازمند 

زمان بیشتری هستیم.
یکی از اساس��ی ترین مش��کالتی که اهالی کتاب طی حداقل یک 
سال گذشته با آن مواجه بودند رشد سرسام آور قیمت این شاخص ترین 
محصول فرهنگی بوده اس��ت. بخش��ی از این تورم کاغذین وابس��ته به  
س��ازوکارهای اصلی اقتصادی دولت و بخش دیگر ناشی از عملکرد های 
سیستم فرهنگی دولت دهم با محوریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
اس��ت. ب��اال رفتن قیمت کتاب عالوه بر مش��کالتی که برای ناش��ران و 
نویسندگان به وجود می آورد باعث حذف این عنصر مهم از سبد کاالی 
فرهنگی خانوار می شود . با وجود پیگیری ها و رایزنی های وزارت ارشاد 
با وزارت خانه ها و سازمانهای اقتصادی ذی ربط، باز هم نتیجه مطلوبی 
ب��رای کنت��رل و کاهش قیمت کتاب صورت نگرف��ت. در این حوزه باید 
یکی از مهم ترین وظایف دولت آینده را رس��یدگی مس��تمر و هدفمند 
تم��ام وزارتخانه های مربوطه به این موضوع حائز اهمیت دانس��ت . چه 
آنکه کتاب و کتابخوانی ، خشت اول بنای فرهنگ یک جامعه است و با 
سست شدن آن نه تنها اساس فرهنگ متزلزل، بلکه رو به ویرانی می رود .

برای رس��یدن به ثب��ات در بازار کاغذ با توجه ب��ه امکانات موجود 
کشور و منابع طبیعی مستعد، باید به احداث کارخانه های کاغذ سازی 
جدید و احیا و فعال سازی کارخانه های قدیمی توجه و همت ویژه ای 
صورت گیرد. بی نیازی کش��ور از واردات کاغذ باعث جلوگیری از فراز و 
فرود بی جهت قیمت آن در پی تحریم های مستقیم و غیر مستقیم و یا 
تغییرات قیمت دالر توسط سودجویان می شود. ضمن اینکه در شرایط 

اقتصادی عادی نیز مانع از هدر رفت ارز خواهد شد. 
نظارت بر واردات و قطع دست دالالن واسطه گران و اختصاص ارز 
وی��ژه برای واردکنندگان معتبر نیز باید در اولویت برنامه های اقتصادی 
دولت آینده در حوزه فرهنگ قرار گیرد تا شاهد بازگشت نشاطی دوباره 

به فرهنگ کتابخوانی باشیم .
ام��ا در بخش نظارت و کنترل بر محتوای کتاب های منتش��ره در 
دولت دهم فعالیت های صورت گرفت که در نوع خود قابل توجه است . 
از شاخص ترین آن ها ممانعت از حضور چند ناشر در نمایشگاه کتاب و 
لغو امتیاز برخی از آن هاست هر چند در این باره فعالیت جدی و قاطعی 
صورت گرفت اما این تمام کار نیس��ت چراکه مهم تر از عملیات س��لبی 
رفتار ایجابی ست . عدم حرکت هدفمند و جریان سازی توسط نهادهای 
انقالبی باعث کمرنگ شدن حضور این تفکر در بازار کتاب شد . در کنار 

فرهنگ انقالبی ، دولت اعتدالی
 علیرضا آل یمین

در عصری به سر می بریم که شاعران و نویسندگان دسترسی آسان به 
منابع و آثار درخشان گذشتگان دارند اما فاصله ی آن ها با ادبیات کالسیک، 
هر لحظه بیشتر و البته دورتر می شود. شاید بتوان سرعت باالی تغییرات 
اجتماع��ی و فرهنگی را عامل این فاصله دانس��ت اما از طرف دیگر ثابت 
شده که آن دسته از شاعران و داستان نویسانی که پیوند محکمی با آثار 
گذشتگان برقرار کرده اند، درس های بزرگی از تجربیات آنان گرفته و راه 
موفقیت در خلق آثار جدید را زودتر پیموده اند. برای مثال این روزها سرودن 
در موضوعات مرتبط با امام زمان )عج( با اقبال گسترده ای روبه روست، اما 
اغلب اشعاری که در این رابطه منتشر می شود دچار یکنواختی است و تنوع 
موضوعی و ظاهری در آن به چشم نمی خورد؛ حال آن که شاعران گذشته 
در این عرصه  تجربیات بس��یار موفق و بدیعی داشتند و آثار درخشانی از 
خود به یادگار گذاشته اند. ابن حسام خوسفی از جمله شاعرانی است که 
در این عرصه تالش های زیادی داشته و اشعار زیبایی سروده است اما ما 

کمتر او و آثارش را می شناسیم.
موالنا ابن حسام خوسفی، متولد سال 782 ه�.- ق در شهر خوسف 
است؛ جایی که البته در آن روزگار یکی از قرای قهستان و در نزدیکی های 
بیرجند این روزها به حس��اب می آمده است. ابن حسام نزد ادب دوستان 
به حماسه س��رایی و به ویژه منظوم کردن حماسه های دینی شهرت دارد 
و آثار مختلفی از خود در این حوزه بر جای گذاشته است. در بسیاری از 
تذکره ها همچون تذکره الش��عراء دولتشاه سمرقندی از این شاعر بزرگ 
یاد شده است و تاریخ فوت او را سال 875 ه�.ق در زادگاهش دانسته اند 

و مقبرة او در خوسف است.

پرواز تا آسمان هفتم
 محمد غفاری

این موضوع عدم حمایت اقتصادی و اجرایی از ناش��ران دینی و انقالبی 
نیز باعث تضعیف این جبهه گردید .

در طول دولت اصالحات تئوریسین های این جریان یا پیشرو تر از 
اصالحات چی ها به تجهیز ناش��ران با اعطای وام های بعضا بالعوض و 
خرید کالن از انتش��اراتی های همسو با تفکرات خود پرداختند و باعث 
تقویت کسانی شدند که پرچمدار مخالفت با انقالب اسالمی بودند. چنان 
که برخی از این ناشران به واسطه حمایت های دولتی در آن زمان، اکنون 
به غول های صنعت نش��ر تبدیل شده اند. این در حالی ست که از حیث 
محتوا سیل کتاب های ترجمه و یا تألیفی به صورت هدفمند برای جریان 
سازی اجتماعی و فرهنگی روانه بازار شد. گستردگی و فراوانی این کتاب ها 
در قالب ها و موضوعات مختلف در حدی بود که تأثیر آن را در بس��تر 

سازی و کادرسازی  فتنه 88 نمی توان نادیده گرفت. 
ای��ن دقیقا حلقه مفقوده فعالیت های فرهنگ��ی دولت دهم بود یا 
حتی فراتر از آن، نهادها، سازمان ها و مجموعه های انقالبی که در این 
زمینه، یعنی فعالیت ایجابی و جریان سازی فرهنگی به نفع جبهه انقالب 
کوتاهی کرده اند. سازوکاری که اگر پس از انقالب به صورت سیستماتیک 
پی ریزی و پیگیری می ش��د امروز شاهد فضای مناسب تری در عرصه 

فرهنگ و اندیشه بودیم. 
قطعا از دولت یازدهم که خود برآمده از میان فرزندان انقالب است 
این انتظار می رود که به این امر مهم مغفول، توجه بیشتری نماید. کادر 
سازی وجریان سازی در حوزه های مختلف فرهنگی خصوصا نشر کتاب با 
هدف احیای فرهنگ انقالبی و اسالمی و گسترش و اعتالی آن از مهماتی 
است که به همت دولت آتی نتایج خوبی به همراه خواهد آورد. البته نباید 
در کنار نگاه ایجابی بر ناراستی ها و کج رفتاری ها چشم بست و فضا را 

برای پراکندن نفس های مسموم باز گذاشت.

البته این مسئولیت را تنها نمی توان بر دوش دولت نهاد و ضروری 
اس��ت که نهادهای دیگر و یا حتی مجموعه های کوچک تری همچون 
مس��اجد و هیأت ها و پایگاه های بس��یج در عرصه شناس��ایی و تربیت 
نیروهای مستعد و توانمند فعالیت کنند. که در این باره در فرصتی دیگر 

به تفصیل سخن خواهیم گفت. 
دولت یازدهم که پرچم اعتدال برافراشته است دو نکته مهم را باید 
م��ورد نظر قرار ده��د. اول اینکه اعتدال گرایی ب��ا انقالبی گری منافات 
ندارد و فرق افراطی گری و انقالبی گری باید تمیز داده شود نه اینکه  با 
چماق اعتدال به جان انقالبیون بیفتیم تا معتدل ش��وند.این خصوصا در 
حوزه فرهنگ محل نمود و بروز بیشتری دارد . تمایز میان انقالبی بودن 
و افراطی بودن چندان دش��وار وظریف نیس��ت که نتوان سره را از ناسره 
باز شناخت اما نکته قابل توجه دیگر این است که مبادا دولت اعتدال از 
هیاهوی هوچیگران اهل تساهل و تسامح  چنان از سمت افراطی گری 
عقب بنشیند که در آن سوی بام پایش در ورطه تفریطیون بلغزد و از بام 
اعتدال فروافتد. چنان که س��ابقه جریان های مخالف و معاند آرمان های 
انقالب اسالمی نشان می دهد این جماعت درغربتی گری و کولی بازی 
مظلوم نمایی توانایی ویژه ای دارند و اتفاقا به لطف ! جمهوری اس��المی 
به قدر کفایت ازرسانه برخوردار هستند و اگر یک کتاب آن ها در وزارت 
ارشاد مجوز نشر نیابد آن وقت داد وا اعتداال ! سرخواهند داد و قیل و قال 
خواهن��د کرد که رئیس جمهور به رأی مردم! وفادار نماند و همان هایی 
ک��ه ام��روز گریبان برای رئیس جمهور منتخب پاره می کنند گریبان او 

را خواهند درید.
کتاب،ای��ن ی��ار مهربان و بی زبان ، نی��از به بذل محبت و مالطفت 
بیش��تری دارد و با دس��تی توانمند و دلس��وز باید علفهای هرز بوستان 
کتاب چیده شود و جای آن نهال های تازه  تعهد و فرزانگی کاشته شود .

دارد و شاعر هر بار یک رنگ را ردیف شعر قرار می دهد تا ضمن ایجاد یک 
نظام معنوی در شعر، همچون منظره ای شگفت تصویری زیبا و رنگارنگ 

پیش روی مخاطب قرار دهد.
هر صبحدم که چرخ کند طیلسان سپید

از موکب سپیده شود آسمان سپید
این نخستین بیت از شعر است و همانطور که مشخص است در بحر 
مضارع مثمن اخرب مکفوف سروده شده است، وزنی که بیشتر برای اشعار 
طرب انگیز مورد استفاده قرار می گیرد و القا کنندة شادی در مخاطب است. 
در بند نخس��ت که تکیه بر رنگ س��پید است، به عصر ظهور می پردازد و 
شاعر به ادیان و تمدن های متفاوتی اشاره دارد که همه تحت رایت قیام 

کننده قرار می گیرند:
این رابعه که معبد او دیر عیسوی است 

آید برون ز صومعه دامن کشان سپید
دارای ملک روم به یغمای شب رود
تا زنگبار را بکند خان و مان سپید

و این گرد آمدن همة اندیشه ها زیر لوای آخرین امام را عظمت دولت 
نبوی می داند:

مهدی که مهد دین ز جنابش جالل یافت
طغرای دولت نبوی زو مثال یافت

ردیف، در بند دوم س��رخ اس��ت و زیبا شدن جهان پس از ظهور مّد 
نظر شاعر می باشد:

بیدار گشت نرگس خوشخواب ترک روز
چون چشم گلرخی که درآید ز خواب سرخ

همچنی��ن انتقام گیری حضرت از ظالمین تاریخ، مضامین دیگر این 
بند اس��ت که همین موضوع در بند بعد - که با ردیف زرد می باشد- نیز 

ادامه می یابد:
ای کرده تیغ تو رخ اعدا ز بیم زرد

روی مخالفان تو بادا مقیم زرد
پس از چند بیت که منتقم بودن حضرت مورد نظر است، شعر یک 

روند آرامی پیدا می کند و در پایان به یک دعا ختم می شود:
ایمن کن از عذاب علیمم به روز حشر

چون روی ها شود ز عذاب الیم زرد
س��پس با انتخابی هوش��مندانه ردیِف بند بعدی سبز می شود و این 

آرامش به مخاطب تسّری داده می شود:
ای از سخای لطف تو باغ بهار سبز

وز موکب تو گلشن خضرا نگار سبز
شاعر در بندهای پنجم و ششم به ترتیب ردیف را کبود و بنفش قرار 
می دهد و در هر بیت به مدح حضرت می پردازد که تلمیح و اش��اره های 

تاریخی بسیاری در آن موج می زند.
ای بام قصر قدر تو این گلشن کبود
فرش جاللت تو برین مسکن کبود

و
از تیغ توست دایرة اخضری بنفش

فرش بساط کارگه عبقری بنفش
و در آخرین بند از این شعر، شاعر به زمان حال برمی گردد و آرزوی 
ف��رج می کن��د و از حضرت می خواهد تا با ظهورش پایانی باش��د بر این 

عصر سیاه:
بر شب نگون کن ای مه دین اختر سیاه

یعنی ز شامیان بستان افسر سیاه

و در بیت ترکیب آن که آخرین بیت شعر نیز می باشد، آرزو می کند 
که سروده اش مورد قبول قرار بگیرد:

گر دولت قبول تو گردد میّسرم
شاید که پای بوس مقیمان این درم

با تمام شدن این رنگین کمان، چند نکته را می توان مورد بررسی قرار 
داد. یکی آنکه شاعر تنها به اختصاص رنگی برای ردیف اکتفا نمی کند بلکه 
ب��ا آگاهی از ویژگی های هر رنگ، مضامین و واژگانی را به کار می برد که 
همه متناس��ب با آن رنگ باش��د و در یک راستا باشند و همین امر باعث 
ایجاد یک هارمونی منظم در ذهن می شود. عالوه بر این، شاعر در ابیات 
کلیدی پایان هر بند -که بیت ترکیب می باشد- عنصری را قرار می دهد 
که با رنگ ابیات باالیی اش همخوانی دارد. برای مثال وقتی شعر با ردیف 
زرد تمام می شود در بیت ترکیب کلمة آفتاب می آید: "ای آفتاب مشرق 
عدل از افق بتاب" و یا مصرع نخس��ت بیت ترکیب در رنگ س��بز "خضر 
خضر لباس که چندین ثبات یافت" می باشد که ضمن وجود جناس تام 

ِخضر و َخضر، به لباس سبز این پیامبر همراه منجی اشاره می کند.
مناقب هفت معدن

هفت معدن در این ترکیب بند صرفا س��نگ ها و کانی های ارزشمند 
لعل، یاقوت، عقیق و پیروزه نیستند و گوهر، مروارید و مرجان را نیز شامل 
می شود. این شعر خیال انگیز وجهة دیگری از تبّحر ابن حسام خوسفی را 
به نمایش می گذارد، نمایشی از حضور طبیعت در ادبیات؛ و عالوه بر این 
جلوة الهی و جایگاه و قدرت امام در کنترل و رهبری زمین و زمان را نشان 
می دهد. کلمات و مضامین در این شعر از کهکشان ها و آسمان ها حرکت 
می کنند و به اعماق زمین و اقیانوس  می رس��ند و این چیزی نیس��ت جز 
ذهن سّیال و پویای شاعر. در بند نخست که ردیف گوهر است، مخاطب 

در آسمان ها و فضای بیرونی کرة خاکی معلّق است:
چو گشت در تتق چنبری نهان گوهر
بریخت کوکب دّری بر آسمان گوهر

و در بیت ترکیب، امام را در اوج عرش می داند:
اماِم مهدی هادی که از جاللت و قدر

فراز طارم نُه طاق چرخ دارد صدر
ش��اعر به تدریج از عرش فاصله می گیرد و به جهان ملموس نزدیک 

می شود:
سپیده دم که برآمد چو آتش از کان لعل

حصار نیلی شب شد زمّردی زان لعل
و در بند بعدی هم:

برآمد از گلوی تنگ اهرمن یاقوت
بریخت زیبق حل کرده از دهن یاقوت

ابن حسام آنجا که با ردیف عقیق سخن می گوید، قرمزِی شعر پُررنگ 
می شود و مضامیْن اشاره به حماسه سازی های پس از ظهور دارند:

چو برق تیغ تو بر تیغ شعله اندازد
به جای آب فرو بارد از سحاب عقیق

و در بند بعدی پیروزی امام را فیروزه باران می کند:
چو گشت قصر کواکب نگار پیروزه

ببود منظر نیلی حصار پیروزه
ز مقدم تو برد روزگار پیروزی
به خاتم تو کند افتخار پیروزه

و دو بن��د پایان��ی ای��ن ش��عر صرفا بی��ان مدح و منقب��ت حضرت 
صاحب الزمان )عج( می ش��ود که از زیباترین وصف ها و ترکیب ها تشکیل 
شده است. در این دو بند به ترتیب ردیف مروارید و مرجان می باشد و در 

بیت آخر شاعر برای نخستین بار از تخلص استفاده می کند:
به یک کرشمه نظر خاِک تیره گلشن کن

ضمیر صافِی ابن حسام روشن کن
مناقب هفت گل

در این شعر ابن حسام خوسفی خواننده را به تماشای گلستانی زیبا 
می برد و مش��ام جان را از رایحة س��بز مهدوی پُر می  کند. وی با انتخاب 
وزنی ش��اد و طرب انگیز و بهره گیری از واژگان ش��اد، نمایش بی بدیلی از 

زیبایی های پس از ظهور ارائه می کند:
 بس که شوخ است و فریبنده و رعنا نرگس

گوییا چشم تو دارد نظری با نرگس
 گر شود با رخ خوب تو برابر الله

بنهد سرکشی و خرمی از سر الله
 دوش بگشاد ز هم باد صبا دفتر گل

مرغ خوش نغمه برآمد به سر منبر گل
 ای به گلزار تو با زینت و فر نیلوفر

آب لطف تو کند تازه و تر نیلوفر
 با خط تو نکند طّره نمایی سنبل
با دم تو نکند غالیه سایی سنبل

 ای ز گل های بهاری گل بی خار سمن
تازه و خرم و خوش همچو رخ یار سمن

 همه شب با دل خّرم لب خندان سوسن
کند آزادی ات ای سرو خرامان سوسن

این هفت بیت، مطلع هفت بند ش��عِر منقبت هفت گل ابن حس��ام 
در مدح حضرت ولی عصر )عج( است و بی شک یکی از بهترین اشعار در 
این حوزه اس��ت. شاعر در این هفت بند به توصیف مشخصات ظاهری و 
زیبایی های حضرت می پردازد و هر چند از لحاظ اندیش��ه نس��بت به دو 
ش��عر دیگر، جایگاه پایین تری دارد اما از لح��اظ هنری و زیبایی  صوری 

بسیار قابل تأمل است.
نتیجه گیری

خوانش اش��عاری همچون سه ترکیب بند فوق می تواند کمک زیادی 
به ش��ناخت فضاهای متفاوت ش��عری کند؛ هر ش��اعر جوانی می تواند با 
برداش��ت های متفاوت از مضامین و ش��یوة بیان آن ، حرکتی جدیدی را 
در حوزة ش��عر آیینی آغاز کند. آنچه که  دربارة این سه ترکیب بند ابن 
حسام قابل ذکر است، 1-  دایره واژگانی گسترده و علوم متفاوتی است که 
شاعر در شعرش گنجانده و آن را به دایره  المعارف کوچکی تبدیل کرده 
است. 2-  استفاده به جا، به اندازه و خالقانه از فرم، دیگر ویژگی این سه 
ترکیب بند است که عالوه بر زیبایی، به ماندگاری و فرازمانی شدن شعر 
نیز کمک کرده اس��ت. و 3- ورود به فضاهای جدید و مضامین تازه تر و 
پرهیز از س��یاه نمایی های رایج -  و اغلب تصنعی-  در اشعار انتظارمحور 
اتفاق خوشایندی است که در این سه شعر به وقوع پیوسته. هر کدام از 
این س��ه ویژگی برای شاعران امروز راه گشاست و می تواند از یکنواخت 

شدن اشعارشان جلوگیری کند.

ب��دون تردید او یکی از متقّدمین و بزرگ ترین پردازش��گران ش��عر 
مذهبی و حماس��ه های دینی اس��ت. دیوان او که اغلب در مدح و منقبت 
معصومین )ع( است، شامل قصیده، غزل، ترکیب بند، ترجیع بند و قطعه  
می باشد؛ عالوه بر این مثنوی هایی نیز دارد که با مضامین خاصی سروده 
شده اند مثل "دالیل النبوه" که موضوعش دالیل بعثت پیامبر اکرم )ص( 
به پیامبری است و بخشی نیز به نام "نثر الآللی" دارد که در آن جمالت 
قصار حضرت علی )ع( را به نظم درآورده اس��ت. کتاب دیگر ابن حس��ام 
"خاوران نامه" نام دارد که بزرگ ترین و به احتمال قریب به یقین نخستین 
حماس��ه منظوم دینی فارسی – اس��المی است که در شرح دالوری های 
امیرالمؤمنین حضرت علی )ع( می باش��د و خوش بختانه جایگاه ممتازی 

در میان آثار حماسی پیدا کرده است.  
اشعار مهدوی

در دیوان ابن حسام خوسفی سه قصیده و سه ترکیب بند در مدح و 
منقبت امام زمان )عج( به چشم می خورد. ویژ گی  مشترک این شش اثر، 
استفاده از وزن های مطنطن، لحن حماسی، نوآوری و صنایع بدیع است. 
به ویژه در س��ه ترکیب بند متفاوتی که در بس��یاری از موارد در ادبیات 

همانند ندارد.
س��ه ترکیب بندی که به آن اش��اره شد به ترتیب مناقب هفت رنگ، 
مناقب هفت معدن و مناقب هفت گل می باشد که در این مجال به بررسی 

محتوایی و فرمی این سه شعر می پردازیم.
مناقب هفت رنگ

هفت بند تش��کیل دهندة این شعر، هر کدام به یک رنگ اختصاص 

   بهشتی آیت حق   
 مشفق کاشانی  

ازخونشقایقها،گلگونشدهدامانها
وقتاستبیفشانیمخونابهزمژگانها


اندوهچمندارم،افسوسدمندارم

بسسروسهیدرباغ،بشکستهزتوفانها


ازحسرتگلبلبل،مینالدومیگوید
فریادازینگلچین،وزغارتبستانها

چوناللهبهدلصدداغازدردوطندارم
داغسروتندارم،کافتادهبهمیدانها


جاییکهدوصدابلیسدرجامهانساناست
هرگوشهدوصدداماستدرمعبرانسانها

روزیکهصفاسالم،باکفردرآویزد
کافرصفتیباشدخفتنبهشبستانها


گرشوقحرمباشدپروایحرامینیست
بنقشقدمصدقاستبرریگبیابانها

وامقزپیعذرا،میپویدومیداند
زکاینبادیهخالینیست،ازخارمغیالنها

سوگند»بلی«داریم،پیوندوالداریم
عمریاستکهبنهادیم،سردرخطپیمانها

میراثشهیدانراهرگزندهیمازدست
کاینشیوهبهنامماثبتاستبهدیوانها


بردفترعاشورا،اینکورقیدیگر
تاازپیماخواننداینقصهبهدورانها

میراث شهیدان
 حمید سبزواری

*تمایز میان انقالبی بودن و 
افراطی بودن چندان دشوار 
وظریف نیست که نتوان سره 
را از ناسره باز شناخت اما 
نکته قابل توجه دیگر این 
است که مبادا دولت اعتدال 
از هیاهوی هوچیگران اهل 
تساهل و تسامح  چنان از 
سمت افراطی گری عقب 
بنشیند که در آن سوی بام 
پایش در ورطه تفریطیون 
بلغزد و از بام اعتدال فروافتد. 

ش��اعر شدن یک فرآیند پیچیده و مبهم نیست . شاعر شدن به 
تعداد کتاب های خوانده ش��ده ربطی ندارد . فرقی نمی کند قافیه و 
عروض را پیش کدام اس��تاد زانو زده باش��ی . یا اوزان عروضی را از بر 
داشته باشی یا نه . یا ابهام و استعاره و کنایه و جناس و ایجاز و تلمیح 
و لف و نشر و ملمع را بدانی و بشناسی . مهم نیست که پاتوقت کدام 
یک از شب شعر ها و انجمن های ادبی باشد . شاعر شدن ربطی ندارد 
به این که گیسو بلند و چشم خمارکنی و درعرفان های دودی غوطه 
بزنی و هرزگی هایت را به اسم عشق الهی بچپانی به گوش خلق اهلل 
یا رنگ لباست را با لنز چشمت ست کنی و دم از عدالت و فقر بزنی ...

شاعر شدن بر وزن عاشق شدن است و الغیر . برای  شاعر شدن 
باید زبان غیبی بدانی . باید دس��ت در آس��مان ببری و کلمات را از 
درخت طیبه ی عشق بچینی و بگذاری در دل غزل . شاعری که سر 
به آسمان می ساید فرقی نمی کند پایش کجای زمین ایستاده است . 
ش��هر و روس��تا و باال و پایین ندارد . فرقی نمی کند در دروازه دوالب 
طهران بنش��ینی یا رکن آباد شیراز و یا کیانپارس اهواز . شاعر وقتی 
صدا در می دهد "ای لشکر صاحب زمان/ آماده باش/ آماده باش" روح 
حماس��ه را می پیچد در گوش زمانه تا بنویس��د " با نوای کاروان/ بار 
بندید همرهان/ این قافله عزم کرب و بال دارد"  و آن وقت دیگر فرقی 
نمی کند  عارفی یا عامی چرا که شاعر از باغ آسمان چیده است که :  

" شور حسین است چه ها می کند/ نام حسین درد دوا می کند " 
ش��اعر عشق ، در هپروت زندگی نمی کند . شاعر زمانه خودش 
را چون کف دست می شناسد می داند چه وقت چه بگوید و بنویسد 
شاعرراه آسمان ها را از زمین، بهتر می شناسد. شاعر می داند که "بهر 
آزادی قدس از کربال باید گذشت"  آن وقت شعرش قریاد می شود که  
" ای لش��کر حسینی /تا کربال رسیدن /یک یا حسین دیگر"  و لشکر 
حس��ینی پای همین ش��عر ها جان می گیرد و خون تازه در رگانش 

جریان می یابد و قد می کشد و موج می شود و طوفان. 
شعر شاعر، " چون جویبار مصفایی به جان مشتاقان می ریزد و 
روحی تازه و سرشار از انگیزه و احساس انقالبی به شنونده می بخشد 
شأن شعر و سرود انقالبی و اسالمی و مردمی اوج شاعر مومن و صالح ، 

آشکار و ملموس می گردد".  )*( 
اشعار حبیب اهلل معلمی برای آن روزهای جنگ و جهاد سرشار 
از حماسه بود و برای امروز ما یک دنیا خاطرات شیرین و انشاهلل برای 

قیامت شاعر آسایش و آرامش باشد. 
)*( بخش�ی از متن تقدیر نامه رهب�ر معظم انقالب برای 

حبیب اهلل معلمی 

شاعر شور حسین 
 علیرضا قبادی 

تاملی در ترکیب بندهای مهدوی ابن حسام خوسفی

به بهانه درگذشت حبیب ا... معلمی

یادکردی از سوگ سروده های هفتم تیر 


