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شعر باید ربای ارزش اه باشد
ثسٓاِّّٝاِشّضٕٗاِشّضیٓ
ٔثُ ٕٞیط ،ٝدٚستبٖ فضیض ضبفش ،ضت فیذ ٔب سا فیذتش  ٚضیشیٗتاش
وشدیذ؛ اٖ ضبءاِّّٛٔ ٝفك ثبضیذ .ضقشٞبئی و ٝخٛا٘ذ ٜضذ ،غبِجبً ضقشٞبی
خٛثی ثٛد؛ ثقضی داسای ثشخستٍیٞبئی  ٓٞثٛد .أیذٚاسیٓ اٖضبءاِاّّاٝ
وبسٚاٖ ضقش ،ثخػٛظ ضقش غضِی دس وطٛس ثب سشفت ،ثاب دلات ،ثاب
خٟتٍیشیِ دسست پیص ثشٚد  ٚث ٝثشوت ضقشٞبی ضٕبٞب ،وطٛس فاضیاض
ٔب  ٚصثبٖ فبسسی ثبس دیٍش ثتٛا٘ذ ٞذیٝی ثباسصش خٛدش سا ثا ٝتإاذٖ
خٟب٘ی  ٚفش ًٙٞخٟب٘یٔ ،خػٛغبً فشٙٔ ًٙٞغمٝای ،اٞذاء وٙذ.

شعر باید در خدمت ارزش يا باشد
د ٚس ٝتب ٘ىت ٝی وٛتب ٜسا ٔٗ فشؼ ٔی و .ٓٙیىی ایٙى ٝضقش دس وطاٛس ٔاب
خٛة پیص سفتٝ؛ ٔٙتٟب یه ٘ىت ٝی اسبسی ٚخٛد داسد؛ ضقش ثبیذ دس خذٔت اسصش
ٞب ثبضذ  ٗٔ.ا٘ىبس ٕ٘ی و ٓٙو ٝضقش آئیٝٙی اضسبس ضبفش است  ٚضبفش ضك داسد
اضسبس خٛد سا ،اضسبس ضبفشا٘ٝی خٛد سا ،دسن ضبفشا٘ٝی خٛد سا دس لابِات
اضقبسی و ٝلشیط ٝی سشٚدٖ آٖ سا خذا ث ٝا ٚداد ،ٜثشیضد  ٚاسائ ٝوٙذ  -ایٗ سا ٔاٗ
وبٔالً لج َٛداسْ ٙٔ -تٟب ضقش ث ٝفٛٙاٖ یه ٙٞش ٚاال ،یه ٙٞش ثشتش ،ث ٝفٛٙاٖ یاه
٘قٕت ثضسي اِٟی ،یه ٔسئِٛیتی داسد؛ ٚؽیفٝای  ٓٞداسد .غیش اص ثیبٖ اضسبسبت،
ضقش ٔسئِٛیتی  ٓٞداسد .ث٘ ٝؾش ٔٗ آٖ ٔسئِٛیت فجبست است اص ایاٙاىا ٝثابیاذ دس
خذٔت دیٗ  ٚا٘مالة  ٚاخالق ٔ ٚقشفت ثبضذ.
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در این جًت مضمٌنآفریوی کوید
اٌش زٙب٘س ٝضقش ایٗ ٔسئِٛیت سا ا٘دبْ داد ،ضك تطمك پیذا وشد ٜاست؛ یقٙای
وبسی ثطك ا٘دبْ ٌشفت ،ٝوبسی فبدال٘ ٝغٛست ٌشفت. ٝثبیذ ضقشای ٔب ثاش٘ٚاذ دس
ایٗ خٟت ٔضٕٖٛآفشیٙی وٙٙذ ،تالش وٙٙذ ،خٛضص ٞبی رٚق  ٚدس ٖٚخٛدضابٖ
سا ث ٝایٗ سٕت ثىطب٘ٙذ .اِجت ٝأشٚص  ٚثخػٛظ دس ایٗ ٔطفُ ٔب خٛضجختب٘ ٝاص ایٗ
زیضٞب وٓ ٘یست؛ ِیىٗ ٔٗ اغشاس داسْ و ٝدس ٔدٕٛفٝی ضشوت ضقاشی وطاٛس،
ا٘سبٖ ایٗ سا ٔطسٛستش ٔطبٞذ ٜوٙذ.

وظیفى ی شاعر سٌق دادن بودگان خدا بى سٌی خداست
ثجیٙیذ ،ثبیذ ٚؽیفٝی ضقش ث ٝفٛٙاٖ یه ٙٞشٚ ٚ ،ؽیفٝی ضبفش ث ٝفاٙاٛاٖ یاه
ٙٞشٔٙذ ،دس لجبَ آفشیٙص ،دس لجبَ خذای ٔتقبَ ،دس لجبَ تقٟذ اسالٔی  ٚا٘اماالثای

”

ضعش ثِ عٌَاى یه ٌّش ٍاال ،یه ٌّش ثشتش ،ثِ عنٌنَاى ینه
ًعوت ثضسي الْی ،یه هسئَلیتی داسد؛ ٍظیفِای ّن داسد.
غیش اص ثیبى احسبسبت ،ضعش هسئَلیتی ّن داسد .ثِ ًظش هني
آى هسئَلیت عجبست است اص ایٌىِ ثبیذ دس خذهت دیني ٍ
اًمالة ٍ اخالق ٍ هعشفت ثبضذ“.

ٔطخع ضٛد  ٚایٗ ٚؽیف ٝادا ضٛد .ایٗ ٚؽیف ،ٝسٛق دادٖ ثٙذٌابٖ خاذاسات ثاٝ
سٛی خذا؛ ثشوطیذٖ  ٚثبال ثشدٖ اخالق ٔ ٚقشفت خبٔق ٝاست .اِجت ٝضقش ٚؽابئا
دیٍشی  ٓٞداسد ،أب اسبس ایٗ است .ضقش ثبیذ ثتٛا٘ذ ثٔ ٝقشفات ٔاشدْ ،ثا ٝدیاٗ
ٔشدْ ،ث ٝاخالق ٔشدْ ،ث ٝضشوت ا٘مالثی ّٔت ٔب  -و ٝیه پذیذٜی ثسیبس پشاسصش
 ٚریلیٕت  ٚوٕیبثی است  -خذٔت وٙذ .ایٟٙب ثبیذ دس ضقش ٔٛسد ٔالضاؾا ٝلاشاس
ثٍیشد.

غزل اثرگذارترین گٌهى ی شعر
اِجت ٗٔ ٝسٚی ضقش غضِی تىیٔ ٝی وٓٙ؛ ٕ٘ی ٌٛیٓ لػیذٜسشائی وٙیذ ٝ٘ .ایٙىاٝ
لػیذ ٜیب لغقٛٔ ٝسد لج٘ َٛجبضذ؛ زشاِ ،یىٗ ز ٌٝ٘ٛ ٖٛی غاضَ اراشٌازاستاشیاٗ
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ٌ ٝ٘ٛی ضقش است ،ثٙبثشایٗ ایٗ ٔفبٞیٕی ؤ ٝی خٛاٞیٓ ثٚ ٝسیّٝی ضقش دس خبٔقاٝ
پشاوٙذ ٜضٛد ،ثٟتش است دس ٌٝ٘ٛی غضَ ٌفت ٝضٛد.
یک بیت را اختصاص بديید بى مضمٌن اهلالبی یا اخالكی یا معرفتی
ٕٔىٗ است وسی ایٙدٛس فىش وٙذ و ٝخت ،اٌش زٙب٘سٔ ٝب آٔذیٓ اص ا َٚتاب
آخش غضَ ،اخالق ٌفتیٓ ،دیٍش ضبال ایٗ ز ٝخٛس غضِی است؟ پس اضسبسبت ٔاب
ودب ثشٚد؟ ٔٗ ٕ٘ی ٌٛیٓ ضٕب ٔثُ ضقش ثیذَ ،ا َٚتب آخشِ غضَ د ٜدٚاصد ٜثیتای سا
فشفبٖ ثٍٛئیذ؛ یب ٔثُ ضقش اخاللی غبئتٕٝٞ ،ی ٔػشؿ ٞب  ٚاثیبت یه غاضَ دٜ
ثیتیٞ ،طت ثیتی سا پش وٙیذ اص ٔفبٞیٓ اخاللی  -اِجت ٝایٗ وبس آسب٘ی ٘ ٓٞیست واٝ
وسی ثتٛا٘ذ ا٘دبْ ثذٞذ  ٗٔ -فشؼ ٔی و ٓٙضٕب اٌش زٙب٘س ٝدس یه غضَِ ٞافات

” هي سٍی ضعش غضلی تىیِ هیىٌن؛ چنَى ونًَنِ ی غنض
اثشوزاستشیي وًَِی ضعش است ،ثٌبثشایي ایي هفبّیونی ونِ
هیخَاّین ثِ ٍسیلِ ی ضعش دس جبهعِ پشاوٌذُ ضنَد ،ثنْنتنش
است دس وًَِی غض وفتِ ضَد.ضوب اوش چٌبًچِ دس ینه
غض ِ ّفت ّطت ثیتی ،یه ثیت سا اختصبظ ثنذّنینذ ثنِ
هضوَى اًمالثی یب اخاللی یب هعنشفنتنی ،ایني غنض  ،غنض
اًمالثی است؛ ایي غض  ،غض اخاللی است ٍ اثش خَدش سا
هیگزاسد.

“

ٞطت ثیتی ،یه ثیت سا اختػبظ ثذٞیذ ثٔ ٝضٕ ٖٛا٘مالثی یب اخاللی یب ٔقشفاتای،
ایٗ غضَ ،غضَ ا٘مالثی است؛ ایٗ غضَ ،غضَ اخاللی است  ٚاراش خاٛدش سا ٔای
ٌزاسد.

فشؼ وٙیذ ٔقّٓ سیبضی اٌش دس ارٙبی دسس سیبضی ،ث ٝغٛست ته ٔضشاة،
یه وّٕ ٝاص تٛضیذ ثٍٛیذ ،اص آفشیٙص ثٍٛیذ ،اص فػٕت پیبٔجشاٖ ثاٍاٛیاذٔ ،اٗ
ٌٕبٖ ٔی وٌ ٓٙبٞی ارشش اص یه سبفت دسس ٔقّٓ تقّیٕبت دیٙی ثیطتش اسات.
هي ایي تک هضزاب ها را در شعز غشلی اس شوا هی خَاهن .غضِتبٖ سا ثٍٛئیاذ؛
ٞشز ٝاضسبس داسیذٞ ،شز ٝفبعف ٝداسیذٞ ،شز ٝفطك  ٚضٛس داسیذ،دس اثیبت غضَ
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ثشیضیذ؛ ٔٙتٟب اص ایٗ غضَِ ٞفت ٞطت ثیتی ،د ٚثیتص ٔخػٛظ یه ٔضٕ٘ ٖٛابة
اسالٔی  ٚا٘مالثی  ٚاخاللی ثبضذ .ایٗ یه ٘ىت ٝاست ،و ٝاِجت٘ ٝىتٝی ٕٟٔی است.

غزل سى رکن دارد
یه ٘ىتٝی دیٍش ایٗ است و ٝدس ضمیمت ،غضَ ث ٝس ٝسوٗ تىی ٝداسدِ :افاؼ،
ٔضٕ ،ٖٛاضسبسٞ .یسىذاْ اص ایٟٙب ٘جبیذ ضقی

ثطٛد.

 .1نفظ
أطت و ٝآلبیبٖ  ٚخب٘ٓ ٞب ضقش غضِی خٛا٘ذ٘ذ ٗٔ ،دیذْ خٛضجختب٘ا ٝاِافابػ
 ٓٞخٛة ضذ .ٜثقضی اص ضقشٞبئی و ٝخٛاٖ ٞبی ٔب ٔی ٌٛیٙذ ،اص ِطبػ ِفؼ ،آٖ
تٛا٘بئی  ٚوطص الصْ سا ٘ذاسدٌ .بٞی ٔضبٔیٗ خٛثی ث ٝرٞ ٗٞابضابٖ ٔای سساذ،

”

لفظّ ،ن صحیح ثبضذّ ،ن استَاس ثنبضنذّ ،نن چنینذهنبى
ٍاطوبًیاش هحىن ثبضذ؛ یعٌی استمشاس ٍ استحىبم داضنتنِ
ثبضذ؛ ّن دس آى لطبفت ٍجَد داضتِ ثبضذ.
هضوَى توبم ًطذًی است؛ چَى رّي ثطنش تنونبم ًطنذًنی
است .هب تٌجلی هیىٌین ،هیچسجین ثِ هضبهیٌی وِ دینگنشاى
وفتٌذ ٍ ّویٌْب سا تىشاس هیىٌین“.

ِیىٗ ِفؼ اص ِطبػ دستٛس صثبٖ اغالً غّظ است؛ یقٙی ٘ ٝفمظ ٕٔتبص ٘یست ،فابِای
٘یست ،ضتّی غّظ است؛ فقُ ثبیذ ثیبیذ٘ ،یبٔذٜ؛ فقُ ثیدب آٔذٜ؛ فقُ ثبیذ ثاب ٔاٛاسد
ٔطبث ٝخٛدش تغجیك وٙذ ،تغجیك ٕ٘ی وٙذٌ .بٞی اضىبالت ایٙدٛسی داسد .ثابیاذ
سقی وٙیذ غضَ  -ضقش ث ٝعٛس وّی ،ضبال ٔٛسد ثطث ٔب غضَ اسات  -اص ِاطابػ
ِفؼ ٓٞ ،غطیص ثبضذ ٓٞ ،استٛاس ثبضذ ٓٞ ،زیذٔبٖ ٚاطٌب٘یاش ٔاطاىآ ثابضاذ؛
یقٙی استمشاس  ٚاستطىبْ داضت ٝثبضذ؛  ٓٞدس آٖ ِغبفت ٚخٛد داضت ٝثابضاذ؛ زاٖٛ
ثبالخشٙٞ ٜش است دیٍشٙٞ .ش ضقش ،ایٟٙبست .ایٗ دس ٔٛسد ِفؼ.
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 .2مضمٌن
ٔضٕ ٓٞ ٖٛیه ٔم ِٝٛی ٕٟٔی است دیٍش .ث٘ ٝؾش ٔب ٔ ٓٞضٕٞ ٖٛیار ٚلات
تٕبْ ٕ٘ی ضٛدٕٞ .یٗ عٛس و ٝغبئت ٌفت:ٝ
یه فٕش ٔی تٛاٖ سخٗ اص صِ

یبس ٌفت

دس ثٙذ آٖ ٘جبش ؤ ٝضٕٕ٘ ٖٛب٘ذ ٜاست
ٚالقبً ٔضٕ ٖٛتٕبْ٘طذ٘ی است؛ ز ٖٛر ٗٞثطش تٕبْ٘طذ٘ی استٔ .ب تاٙاجاّای ٔای
وٙیٓٔ ،ی زسجیٓ ثٔ ٝضبٔیٙی و ٝدیٍشاٖ ٌفتٙذ ٕٞ ٚیٗ ٞب سا تىشاس ٔی وٙیٓ؛ أاب
ال ثاىاش  ٚثاذٖٚ
ٚالقبً ٔضٕ ٖٛتٕبْ ٘طذ٘ی استٌ .بٞی اٚلبت ا٘سبٖ ٔضبٔیٗ وبٔ ً
ٞیر سبثم ٝسا دس ضقشٞبی ایٗ خٛاٖ ٞب ٔطبٞذٔ ٜی وٙذ؛ خت ،ایٗ خیّی ثاباسصش

” هضوَى سبصی ،ثب ًگبُ ثِ حَ ٍ حَش فْویذُ هنینطنَد.
الجتِ هطبلعِی دسًٍی ٍ صایص دسًٍی ٍ صایص رٌّنی ًنمنص
ثسیبس هْوی داسد.

“

است .ثٙبثشایٗ ٔضٕ ٖٛسا ثبیذ خذی ٌشفت؛ یاقاٙای د٘اجابَ ٔضإا ٖٛسابصی ٚ
ٔضٕٖٛپشداصی  - ٚث ٝل َٛخٛد لذٔب ٔ -ضٕٖٛیبثی ثبضیذ ٔ.ضٕ ٖٛسا  ٓٞاص ٔاتاٗ
ص٘ذٌی ٔی ضٛد ٌشفت .ضبال یه زیضٞبئی دس لذیٓ ثٛد؛ ٔثالً آٖ سٚص ضٕـ ثاٛد،
أب أشٚص ٘ٛسافىٗ است .آٟ٘ب ضٕـ سا ٔطٛس غذٞب ٔضٕ ٖٛلشاس داد٘ذ؛ ضإاب ٔای

تٛا٘یذ ثب فىش  ٚثب تأُٔٛ٘ ،سافىٗ  ٚزشاك ثشق سا ٔطٛس ٔضبٔیٙی لشاس ثذٞیذ .یقاٙای
ٔضٕٖٛسبصی ،ثب ٍ٘ب ٜث ٝض ٚ َٛضٛش فٕٟیذٔ ٜی ضٛد .اِجتٔ ٝغبِق ٝی دس٘ٚای ٚ
صایص دس٘ٚی  ٚصایص رٙٞی ٘مص ثسیبس ٕٟٔی داسد.

 .3احساس
یىی  ٓٞو ٝاضسبس است .دس غضَ ،اضسبس خیّی ٔ ٟٓاست؛ و ٝضبال اسٕص
سا ٔی ٌزاس٘ذ فطك؛ أب ٕٞیط ٝفطك ٘یست؛ ٌبٞی فطك استٌ ،بٞی ضاذ فطاك
است؛ ٔثالً فشؼ وٙیذ خطٓ است؛ ِیىٗ اضسبس است .غضَ ،ثذ ٖٚاضسبس ٘إای
ضٛد .ایٗ س ٝتب خٟت سا سفبیت وٙیذ .آٖ ٚلت ٔفبٞیٓ ٕٞ - ٓٞبٖ عٛس و ٝفشؼ
سراج امین  -دو
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وشدیٓ  -دس خذٔت آٖ س ٝفٙػش اغّی ثبضذ؛ یقٙی اًقالب ٍ اخالق ٍ هعزفت.

مسائم کشٌر و شعر
ٔسبئُ ٕٟٔی دس وطٛس ٔب ٚخٛد داسد و ٝضقش ٔی تٛا٘ذ اص ایٟٙب ثٟشٜٙٔذ ضٛد ٚ
دس خذٔت ایٗ ٔفبٞیٓ دس ثیبیذٔ .فبٞیٓ ٔ ٓٞفبٞیٓ ضخػی ٘یست؛ ٔفابٞایآ ٔاّای
است .فشؼ ثفشٔبئیذ أشٚص یه ؽّٓ ثضسي ٞستٝای داس٘ذ ثٔ ٝب ٔی وٙٙذ .دسسات
است ؤ ٝثُ ٔیبٕ٘بسٔ ،ب سا لتُفبْ ٕ٘ی وٙٙذ؛ خت ،دستطبٖ ٕ٘ی سسذ؛ دساتاطابٖ
ٔی سسیذٕٞ ،یٗ وبس سا ٔ ٓٞی وشد٘ذ؛ ٕ٘ی تٛا٘ٙذ؛ أب ٕٞبٖ وبسی ؤ ٝی تٛا٘ٙاذ،
دس ؽّٓ ث ٝایٗ ّٔت  ٚث ٝایٗ وطٛس داس٘ذ ا٘دبْ ٔی دٙٞذ .خت ،ایٗ یه ٔاٛضاٛؿ
ٕٟٔی است.
یب فشؼ ثفشٔبئیذ دا٘طٕٙذاٖ ٔب سا ث ٝضٟبدت ٔی سسب٘ٙذ؛ ایٗ پذیاذ ٜی واٛزاىای

”

هسبئل هْوی دس وطَس هب ٍجَد داسد وِ ضعش هینتنَاًنذ اص
ایٌْب ثْشُ هٌذ ضَد ٍ دس خذهت ایي هنفنبّنینن دس ثنینبینذ.
هفبّین ّن هفبّین ضخصی ًیست؛ هفبّینن هنلنی اسنت .
فشض ثفشهبئیذ اهشٍص یه ظلن ثضسي ّستِای داسًذ ثنِ هنب
هیىٌٌذ .دسست است وِ هثل هیبًنونبس ،هنب سا لنتنل عنبم
ًویىٌٌذ؛ خت ،دستطبى ًویشسذ؛ دستطبى هیشسیذّ ،ونیني
وبس سا ّن هیىشدًذ“.

٘یست ،پذیذٜی ٕٟٔی استٔ .ی خٛاٙٞذ تشٚس وٙٙذ ،تشٚسیستٙذ؛ خت ،ت ٛساشضابٖ
ثخٛسد؛ ٚلتی و ٝتشٚسیست سشاك دا٘طٕٙذ ٔیآیذٔ ،سئّ ٝاص غشف یه تشٚس فشاتش
ٔی سٚد؛ ٔسئّٝی خجٟٝثٙذی  ٚدضٕٙی ثب دا٘ص است ،ثب پشٚسش دا٘ص دس وطاٛس
است ،ثب پشٚسش دا٘طٕٙذ دس وطٛس است؛ ٔسئّ ٝاثقبد ٚسیقی پیذا ٔی واٙاذ .پاس
ایٗ یه ٔسئّٝی ّٔی است ،یه ٔسئّٝی ثضسي است؛ ایٟٙب ثبیذ دس ضقش ٔٙقىاس
ضٛدٕٞ .بٖ عٛس و ٝث٘ ٝؾشتبٖ ٔی سسذ و ٝثبیذ ٔثالً ثشای ٔیبٕ٘بس یب ٔػش یب ثیاذاسی
شعر باید ربای ارزش اه باشد
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اسالٔی یب فّسغیٗ یب خ ًٙسی  ٚس ٝسٚص ٜضقش ثٍٛئیذ  -ؤ ٝی ٌٛئیذ  ٚخاٛة
ٞ ٓٞست  ٚالصْ ٞ ٓٞست  -هسائل هَجَد کشَرتاى هن هسائلی هستٌد

کد

شوا ًوی تَاًی اس ایٌها صزفٌظز کٌی ؛ ایٌها تای در عالَن شعز تیای .

یک عده بى مسائم کشٌر ايمیت همی ديود
ال إٞیت ٘إای دٞاٙاذٔ .اٗ
خت ،یه فذ ٜای ٞستٙذ و ٝثٔ ٝسبئُ وطٛس اغ ً
آدٟٔبئی سا ٔطبٞذ ٜوشدْ ؤ ٝذفی ٔیٟٗدٚستی ٔ ٚذفی فبضك ایٗ آة  ٚخابن
ثٛد٘ذ ،أب ثٔ ٝسبئُ ایٗ آة  ٚخبن إٞیت ٕ٘ی داد٘ذٞ .طت سبَ دس ایٗ وطاٛس
خ ًٙثٛد؛ ایٗ خ ًٙسا خٕٟٛسی اسالٔی و ٝسا٘ ٜیٙذاخت ٝثاٛد؛ ثاش خإاٟاٛسی
اسالٔی تطٕیُ ضذ ٜثٛد .خت ،آٟ٘بئی و ٝثب خٕٟٛسی اسالٔی ٔخبِفٙاذ ،دس ایاٗ

ال اّنونینت
”یه عذُ ای ّستٌذ وِ ثِ هسبئل وطنَس اصن ا
ًویذٌّذ .هي آدهْنبئنی سا هطنبّنذُ ونشدم ونِ هنذعنی
هیْي دٍستی ٍ هذعی عبضك ایي آة ٍ خبن ثَدًذ ،اهنب ثنِ
هسبئل ایي آة ٍ خبن اّویت ًویذادًذ .هلت ،هلت اینشاى
است؛ ضْش دصفَ است ،خشهطْش است ،تْشاى است؛ چنشا
ًسجت ثِ آى ثیتفبٍت هبًذًذ؟

“

خ ًٙثبیذ زٛٔ ٝضقی ٔی ٌشفتٙذ؟ ثبیذ ز ٝوبس ٔای واشد٘اذ؟ دِٚات ،دِٚات

خٕٟٛسی اسالٔی است؛ أب ّٔتّٔ ،ت ایشاٖ است؛ ضٟش دصف َٛاست ،خاشٔطاٟاش
است ،تٟشاٖ است؛ زشا ٘سجت ث ٝآٖ ثیتفبٚت ٔاب٘اذ٘اذ؟ زاشا ضاقاشای ٔاغاشش،

ٙٞشٔٙذٞبی ٔغشش ،سٔبٖ٘ٛیسٞبی ٔغششٔ ،مبِٛ٘ٝیسٞبی ٔغشش ،سٚضٙفاىاشٞابی
ٔغشش٘ ،سجت ث ٝایٗ لضی ٝثیتفبٚت ٔب٘ذ٘ذ؟ آیب ایٗ ثیتفبٚتی فیت ٘یست؟

ایٗ ثضسٌتشیٗ فیت است .ایشاٖ و ٝایشاٖ است؛ ٍٔش دضٕاٗ ثا ٝایاٗ وطاٛس
ضّٕ٘ ٝىشدٜ؟ ٞیر ٚسیّ ٝی دفبفی ٘ذاس٘ذ .ضذاوثش دفابفای وأ ٝای تاٛا٘اٙاذ اص
خٛدضبٖ ثىٙٙذ ،ایٗ است و ٝثٍٛیٙذ ٔب ٘سجت ث ٝخٕٟٛسی اساالٔای ثاذیآ؛ ایاٗ
تقػت ٍ٘زاضت ٝاست ؤ ٝب دس ٔٛسد ایشاٖ ،دس ٔٛسد تٟشاٖ ،دس ٔٛسد خشٔطٟش ،دس
سراج امین  -دو
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ٔٛسد خٛاٖ ٞبی ایٗ وطٛس ،دس ضقشٔبٖ یب دس ٘ثشٔبٖ یب دس سٔبٕ٘بٖ ،یاه واّإاٝ
ضشف ثض٘یٓ .خٛد ٕٞیٗ دفبؿ اص خٛد  -و ٝضذاوثش زیضی ؤ ٝی تٛا٘ٙذ ثٍٛیاٙاذ،
ایٗ است  -ثشای آٟ٘ب ثضسٌتشیٗ ٘ ًٙاست و ٝیه زٙیٗ تقػجی ثش ر ٚ ٗٞسٚش ٚ
لّٓ  ٚدَ یه خٕقی ضبوٓ ثبضذ.

در مصاف حق و باطم باید مٌضعی داشت
أشٚص ٕٞ ٓٞیٗ خٛس است .أشٚص ضٕب ٔیثیٙیذ خجٟٝی استىاجابس ثاب ٞإا ٝی
ٚخٛدش ،ثب ٕٝٞی تٛا٘ص ،ثب ٕٝٞی لذست تجّیغبتیاش ،ثب  ٕٝٞی تاٛا٘ابئای ٞابی
تطىیالتیِ سیبسیاش ،دس ٔمبثُ ّٔت ایشاٖ ایستبد ٚ ٜداسد وبسٞبئی ا٘دبْ ٔی دٞاذ

اهشٍص ضوب هیثیٌیذ ججِْی استىجبس ثب ّوِی ٍجنَدش ،ثنب

”

ّوِی تَاًص ،ثب ّوِی لذست تجلیغنبتنی اش ،ثنب ّنونِ ی
تَاًبئی ّبی تطىیالتیِ سیبسی اش ،دس همبثنل هنلنت اینشاى
ایستبدُ داسد خجبثت خَدش سا هیىٌذ؛ اٍ ون ًنونینگنزاسد؛
ایٌجب ّن دس همبثلِی ثب اٍ سیٌِ ّب سپنش ضنذُ ،ایسنتنبدًنذ،
استمبهت هیىٌٌذ ،همبٍهت هیىٌٌذ ،ایي حبدثِ ی هنلنی سا
هیتَاًیذ اص ًظش دٍس ثذاسیذ؟ ثبالخشُ دس هصبف حك ٍ ثبطنل
ثبیذ هَضعی داضت؛ ًویطَد ثذٍى هَضع ثَد“.

 ضبال ایٗ وبسٞب زمذس ارش ٔی وٙذ یب ٕ٘ی وٙذ ،آٖ ثطث دیٍش اسات  -ثابالخاشٜدضٕٗ داسد خجبرت خٛدش سا ٔی وٙذ؛ ا ٚوٓ ٕ٘ی ٌزاسد؛ ا ٚثب ٔمبثّٝی ثاب ٔاّات
ایشاٖ  ٚوطٛس ایشاٖ ،سٚش پّیذ  ٚخجیث ّٔ ٚق ٖٛخٛدش سا داسد اسضبء ٔی واٙاذ؛
ایٙدب  ٓٞدس ٔمبثّ ٝی ثب ا ٚسیٞٝٙب سپش ضذ ،ٜایستبد٘ذ ،استمبٔت ٔی وٙٙذٔ ،مابٔٚات
ٔی وٙٙذ ،داسد دفبؿ ٔی ضٛد؛ خت ،ایٗ یه ضبدرٝی ّٔی است؛ ایٗ ضبدرٝی ّٔی
سا ٔی تٛا٘یذ اص ٘ؾش دٚس ثذاسیذ؟ ایٟٙب ثبیذ دس ضقش ٔٙقىس ضٛد .فشؼ وشدْ؛ ٔاٗ
شعر باید ربای ارزش اه باشد
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ٞیر اغشاس ٘ذاسْ و ٝضٕب یه لػیذٜی پٙدب ٜثیتی دسثبسٜی ایٗ لضی ٝثٍٛئیذ؛ ٘ا،ٝ
یه غضَ ٞفت ٞطت ثیتی ثٍٛئیذ ،یه ثیتص ،د ٚثیتص ٔثُ یه تاه ٔضاشاة،
ایٗ ٔسئّ ٝسا ثیبٖ وٙذ .ایٟٙب الصْ است .ثبالخش ٜدس ٔػابف ضاك  ٚثابعاُ ثابیاذ
ٔٛضقی داضت؛ ٕ٘ی ضٛد ثذٛٔ ٖٚضـ ثٛد.

تعًد يست ،موتًا تعًد بى دشمن
ٔسئّٝی اخالق  ٓٞاص ٕٞیٗ لجیُ است .تقٟذ  ٚپٛزی ،یه ٔسئّ ٝاست .فذٜای
ز ٖٛثب تقٟذ ا٘مالثی ،ثب تقٟذ ٔزٞجی ثذ٘ذ ،دفٛت ٔی وٙٙذ ث ٝپٛزی  ٚپٛذٍ٘اشی
 ٚپٛذٌشائی ،ث ٝإٞبَ لضبیبی ٟٔٓ؛ دس ضبِی و ٝآ٘س ٝآٟ٘ب سد ٔی وٙٙذ ،تقٟذ ثاٝ
دیٗ  ٚا٘مالة  ٚاخالق است؛ تقٟذ ث ٝثیٍب٘٘ ٝیست .االٖ دس ضقش آلبی أیشی ایاٗ
٘ىت ٝسا ضٙفتیٓ .ایٟٙب تقٟذ ث ٝثیٍب٘ ٚ ٝتقٟذ ث ٝخٛاستٟبی ثیٍب٘ ٝسا ٞشٌض دفـ ٘إای
وٙٙذ٘ ،فی ٕ٘ی وٙٙذ؛ ّٔتضْ ث ٝآٖ ٞستٙذ .ثٙبثشایٗ تقٟذ ٞستٙٔ ،اتاٟاب تاقاٟاذ ثاٝ

”عذُ ای چَى ثب تعْذ اًمالثی ،ثب تعْذ هزّجی ثذًذ ،دعنَت
هیىٌٌذ ثِ پَچی ٍ پَچًگشی ٍ پنَچ ونشائنی ،ثنِ اّنونب
لضبیبی هْن؛ ایٌْب تعْذ ثِ ثیگبًِ ٍ تعْذ ثِ خنَاسنتنْنبی
ثیگبًِ سا ّشوض دفع ًویىٌٌذً ،فی ًویىٌٌذ؛ هنلنتنضم ثنِ آى
ّستٌذ .ثٌبثشایي تعْذ ّست ،هٌتْب تعْذ ثِ دضوي ،تعْذ ثنِ
ثیگبًِ!

“

دضٕٗ ،تقٟذ ث ٝثیٍب٘ !ٝتقٟذ ث ٝدیٗ  ٚاخالق ٔ ٚقشفت ٔ ٚسبئُ وطٛس ٔ ٚسابئاُ
ا٘مالة وأ٘ ٝیه ٘مغٝی ٔٙفی است و ٝثبیذ اص آٖ ثٍشیض٘ذ؛ ِزا ث ٝپٛزی ٌاشایاص
پیذا ٔی وٙٙذ  ٚث ٝپٛزی دفٛت ٔی وٙٙذ .دس لجبَ ایٗ ٚضقیت ثبیذ ٔٛضـ داضات
 ٚثب تٟذیذِ فّی ٝدیٗ  ٚفش ٚ ًٙٞاخالق خبٔق ٝثبیذ ٔمبثّ ٝوشد.
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خٌدتان را حفظ کوید
یه خّٕٝی دیٍش  ٗٔ ٓٞثٍٛیٓ .ضبفشاٖ خٛاٖ ٔب  -و ٝاٖضبءاِاّّا ٝخاذا٘ٚاذ
ٕٝٞتبٖ سا ضفؼ وٙذ ٚ ٗٔ ٚالقبً دفبتبٖ ٔی و ٓٙو ٝثش غشاط ٔستمیٓ پبی ثفطاشیاذ
 ٚادأ ٝپیذا وٙیذ  -تَج داشت تاشی ک قطة های هٌفی ٍ قطة های هضدز
سعی ًکٌٌ شواها را ت خَدشاى جذب کٌٌ  .االى ایي تالش دارد اًجام هی

گیزد .ثقضی اص ٕٞبٖ پٛذٌشاٞبٕٞ ،بٟ٘بئی و ٝثب تقٟذ ا٘مالثی  ٚدیٙی ّٔ ٚی ثاذ٘اذ
 و ٝث ٝآٖ ا٘ذاص ٚ ٜخیّی وٕتش اص آٖ ،ثب تقٟذ دس ٔمبثُ دضٕٗ ا٘مالة  ٚدضإاٗوطٛس ثذ ٘یستٙذ؛ ٌشایص  ٓٞپیذا ٔی وٙٙذ! ٕٔ -ىٗ است د ِس ثبك سجاض ٞآ ٘طابٖ
ثذٙٞذ ٗٔ .یه غضَ لطٍٙی دیذْ اص آلبی فبضُ( )9فضیضٔبٖ:
اص ثبك ٔی ثَش٘ذ زشاغب٘یات وٙٙذ
تب وبج خطٗ ٞبی صٔستب٘یات وٙٙذ

”

هوىي است د ِس ثبغ سجض ّن ًطبى ثذٌّذ .هني ینه غنض
لطٌگی دیذم اص آلبی فبضل( )1عضیضهبى:
اص ثبغ هی ثَشًذ چشاغبًیات وٌٌذ
تب وبج جطٌْبی صهستبًیات وٌٌذ
ثبسن اللِّ! “

ثبسن اِّّ !ٝضبال ٔٗ ”ٔی ثَش٘ذ“ خٛا٘ذْٕٔ ،ىٗ است وسی ”ٔی ثُش٘ذ“  ٓٞثخٛا٘ذ؛
ٔٙتٟب اٌش ”ٔی ثُش٘ذ“ ثبضذ” ،تب“ الصْ داسد” :اص ثبك ٔی ثُش٘ذ تب زشاغب٘یات واٙاٙاذ“ .
اٌش ”ٔی ثَش٘ذ“ ثبضذ” ،تب“ دیٍش الصْ ٘ذاسد؛ ٔثالً فشؼ وٙیذ ٔی ثَش٘ذ و ٝدأابدش
وٙٙذ ،یب فشٚسص وٙٙذِ .زا ٔٗ ”ٔی ثَش٘ذ“ سا ث ٝایٗ خٟت خٛا٘ذْ.
اص ثبك ٔی ثَش٘ذ زشاغب٘یات وٙٙذ
تب وبج خطٗ ٞبی صٔستب٘یات وٙٙذ
ٔضٕ ٖٛیه ثیت دیٍشش ایٗ است :یٛس ! اص زب ٜو ٝثیشٔ ٖٚیآئی ،خٛضاطابَ
()2

٘جبش؛ ت ٛسا ٔی ثش٘ذ و ٝص٘ذا٘یات وٙٙذ.
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شما یک جبًىی بزرگی يستید
ثٞ ٝش ضبَ ٔشالت ثبضیذ خغٛط ،ضذٚد  ٚا٘ذاصٜٞب سا ضفؼ وٙیاذ .ضإاب یاه
خجٟٝی ثضسٌی ٞستیذ و ٝداسیذ اص ضك ٔ ٚقٛٙیت دفبؿ ٔی وٙیذ؛ داسیذ ثشای ضاك
ٔ ٚقٛٙیت تالش ٔی وٙیذ ٔ ٚبیٔ ٝی ٌزاسیذ؛ داسیذ سشٔبیٝی ٙٞشی خاٛدتابٖ سا
خشج ٔی وٙیذ؛ ثقضیٞبتبٖ  ٓٞؤ ٝی ٌٛئیذ ٔب ضبضشیٓ سشٔبیٝی خبٕ٘بٖ سا ٞآ
دس ایٗ سا ٜغشف وٙیٓٔ .شالت ثبضیذ و ٝدس ایٗ خج ،ٟٝپبیذاسی  ٚاستمبٔت خیاّای
إٞیت داسد  ٚاٖ ضبءاِّّ ٝث٘ ٝتبئح ٔی سسذ .أیذٚاسیٓ خذای ٔتاقابَ ٞإا ٝتابٖ سا
ٔطفٛػ ٍ٘ ٝداسد.

دیذاس ثب ضبفشاٖ
998991991

پاوركی :
 )1آقای فاضل وظری
 )2یًسف تٍ ایه رَا شدن از چاٌ دل مثىد ** ایه تار می ترود کٍ زوداویات کىىد
سراج امین  -دو
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دردی داردً ،گَیذ شَقی دارد ،عشقی دارد ،هیلی
داردً ،گَیذ ایٌْا را ًوی شَد تَقّع داشت هي از
شاعر ایي تَقّع را ًذارم کِ ایٌجَر شعری بگَیذ.
حاال خَد ها ّن یک ٍقت ّایی یک چکیکسّکایکی
هیگفتین ایٌجَر ًبَدُ کِ حاال از ایي حرفْا دٍر
باشذ ًِ ،در آى از ایي چیسّا ّکن بکَدُ .اهکا
هیگَیین مثل حافظ باشید  .بکاالخکرُ اٍ ّکن
شاعری بَدُ هثل بقیِ ی شعرا اها اّل هعرفت ٍ
اّل سلَک بَدُ ٍ بخشی از عور ٍ بخشی از ایي
گٌجیٌِ ی باارزش را صرف ایي ککار ککردُ .هکا
هیگَیین ایي کار را بنٌیذ.

شعر باید ربای ارزش اه باشد

31/689831

”

”

ًویگَین شاعر یک ٍقتی گلِ ای داردً ،کنکٌکذ
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سروه ای از ريبر عزیزمان در باره امام زمان (عج)
دِٓ لشاس ٕ٘ی ٌیشد اص فغبٖ ثی تٛ
سپٙذٚاس ص و

داد ٜاْ فٙبٖ ثی تٛ

ص تّخ وبٔی دٚساٖ ٘طذ دِٓ فبسك
ص خبْ فطك ِجی تش ٘ىشد خبٖ ثی تٛ
ز ٛآسٕبٖ ٔ ٝآِٛد ٜاْ ص ت ًٙدِی
طس است سی ٝٙاْ ص ا٘ذٌ ٜٚشاٖ ثی تٛ
٘سیٓ غجص ٕ٘ی آٚسد تشا٘ ٝضٛق
سش ثٟبس ٘ذاس٘ذ ثّجالٖ ثی تٛ
ِت اص ضىبیت ضجٟبی تبس ٔی ثٙذْ
اٌش أبٖ ٞذْ زطٓ خ ٖٛفطبٖ ثی تٛ
ز ٛضٕـ وطت٘ ٝذاسْ ضشاس ٜا ث ٝصثبٖ
ٕ٘ی ص٘ذ سخ ٓٙآتطی ث ٝخبٖ ثی تٛ
ص ثی دِی  ٚخٕٛضی ز٘ ٖٛمص تػٛیشْ
ٕ٘ی ٌطبیذْ اص ثی خٛدی صثبٖ ثی تٛ
فمیك سشد ث ٝصیش صثبٖ تطٟٓ٘ ٝٙ
ز ٛیبدْ آیذ اص آٖ ضىشیٗ دٞبٖ ثی تٛ
ٌضاسش غٓ دَ سا ٍٔش و ٓٙز ٛاهیي

*

خذا ص خّك ثٔ ٝطشاة خٕىشاٖ ثی تٛ
*) تخّع ٔمبْ ٔقؾٓ سٞجشی دس ضقش
سراج امین  -دو

مجمٌعى اشعار شاعر تٌاهای معاصر »فاضم هظری«
اسامی مجمًعٍ اشعار ایشان» :اقلیت«» ،آن َا«» ،گریٍ َای امپراتًر« ي »ضد« می تاشد.
اشعار ایه شاعر معاصر ي جًان اغلة در قالة غسل ي از تُتریه َای شعر معاصر َستىد .تا َم یکی از اشعار کتاب ارزشمىد
»گریٍ َای امپراتًر« کٍ در جلسٍ دیدار شاعران تا رَثر اوقالب مًرد اشارٌ ایشان قرار گرفت را می خًاویم:

از تاغ می ترود چراغاوی ات کىىد

تا کاج جشه َای زمستاوی ات کىىد

پًشاودٌ اود ”صثح“ تً را ”اترَای تار“

تىُا تٍ ایه تُاوٍ کٍ تاراوی ات کىىد

یًسف! تٍ ایه رَا شدن از چاٌ دل مثىد

ایه تار می ترود کٍ زوداوی ات کىىد

ای گل گمان مکه تٍ شة جشه می ريی

شاید تٍ خاک مردٌ ای ارزاوی ات کىىد

یک وقطٍ تیش فرق رحیم ي رجیم ویست

از وقطٍ ای تترس کٍ شیطاوی ات کىىد

آب طلة وکردٌ َمیشٍ مراد ویست

گاَی تُاوٍ ای ست کٍ قرتاوی ات کىىد

این کتب را می توانید از:
وارثین ؛ مرکس تًلید ي تًزیع محصًالت جثهه ی فرهىگی اوقالب اسالمی؛ دزفًل ،خیاتان امام خمیىی شمالی ،کًچه ی شهدا ،ريتريی مسجد
لة خىدق ،تلفه 60142261660:ي61403286191تهیه ومایید.
Vareseen.ir

