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زیرساخت های 
شعر انقالب

 میالد عرفان پور
شعر انقالب، در 

محدوده گفتمانی 
انقالب اسالمی كه 

از عشق تا حماسه و 
از جامعه تا سیاست 

را در بر می گیرد، 
گسترده است. شعر 

انقالب هیچ محدودیت 
موضوعی ندارد، بلكه 
محدودیت موضعی و 
رویكرد دارد. از لحاظ 

رویكردی ممكن است 
یك شعر عاشقانه 

در قالب شعر انقالب 
اسالمی باشد و در 

عین حال شعری 
سیاسی نباشد. شعر 

بعد از انقالب اسالمی 
با تحول مذهبی و 

فرهنگی كه با پیروزی 
انقالب اسالمی ایجاد 
شد، با توجه به همین 

مبانی ایدئولوژیك و 
مذهبی پایه های خود 
را شكل داد. در حوزه 

ساختار و ساخت 
شعر نیز اتفاقاتی رخ 
داد؛ درست است كه 

گروهی از شاعران 
به قالب های سنتی 
اقبال نشان دادند؛ 

اما در عین حال 
اقبال به قالب های نو 

مثل نیمایی و سپید 
را در شعر انقالب 

می بینیم. در كنار این 
قالب ها كه با توجه به 

رویكرد شعر سنتی 
احیا شدند، می بینیم 
كه شعر نیمایی هم 

فضای دیگری در شعر 
انقالب اسالمی پیدا 

كرد و با محتوای دیگر 
و رویكرد نظری و 

گفتمانی دیگری، شعر 
نیمایی هم با همت 

شاعرانی مانند قیصر 
امین پور و سید حسن 

حسینی احیا شد و این 
شاعران نامدار بودند 

كه زیرساخت های 
شعر انقالب اسالمی 
را پایه گذاری كردند.

بیشتر کنند، اما از این بازی ها، راهی به هیچ رهی نمی توان 
برد. شما شــاید از دیدن رهگذری که زیر شلواری خود را 
روی شلوار پوشیده و کت خود را به کمر بسته باشد، دقایقی 
چند دچار اعجاب شوید، اما طولی نمی کشد که سری تکان 
داده و به دنبال کار خود می روید. اگر نوآوری در شــکل و 
قالب و زبان می توانست از حاشیه به متن وارد شود، غزالی 
مشــهدی امروز در کنار حافظ قرار داشت. مشکل دیگر 
بیاعتنایی به چشــم اندازی است که نیمای شگرف کار در 
شعر ما پیش آورد. بحث بر سر شکل و قالب نیست. مرحوم 
منزوی وقتی می گوید: از زمزمه دلتنگم از همه هم بیزارم 
/ نه طاقت خاموشــی نه تاب سخن دارم« و... الخ در ظاهر 
با نیما فاصلــه دارد، اما باطناً از همان منظر مدرنی که نیما 
ارائه کرده، به هستی خود و پیرامون خود می نگرد. مدرن 
بودن در ژرفای وجود اتفــاق می افتد نه با دگرگون کردن 
صورت ظاهر زبان و شــکل. من به جوانان عزیز امیدوارم 
و  نمونه هایی ســراغ دارم که حوالتگویانه و شگرفند و من 
باالترین نمره را به اینگونه شــعرها داده ام. سخن بسیار 
است، به این جمله بســنده می کنم که عظمت انسان در 
جلوه  معنوی اوست و عظمت شعر و شاعر نیز، ورنه امروز با 

دیوان خاقانی تفأل می کردیم.

یوســف علی میرشــكاک- چرا این  همه ســخت 
می گیریم؟ از خود می پرسم نه از دیگران. به راستی چرا؟ آیا 
نمی توان از برخی سهل انگاری های شاعران جوان گذشت 
و به آن ها نمره بهتری داد؟ چرا، می شود؛ به شرط آن که از 
سطح بگذرند و از وصف عبور کنند و به حوالتگویی برسند.

همگان در مثنوی مولوی و دیوان شمس و منطق الطیر و... 
الخ، به چشم تسامح می نگرند. در حالی که موالنا و عطار و 
سنایی و برخی بزرگان دیگر، غالباً چندان توجهی به زبان و 
شکل هنجار عبارات ندارند تا چه رسد به وزن و قافیه. آنچه 
موالنا و عطار و ســنایی و ناصر خسرو به عظمت رسانده، 
حوالتگویی آن ها اســت، نه زیبایی زبان و بیان آن ها. درد 
عشق و انتظار، شکوه توحید و ایمان، یقین قاطع و برنده، 
رفعت اندیشه و دیگر نشانه های حوالتگویی، شعر بزرگان 
را به چنان مرتبتی رسانده که ما در برابر کالم آن ها، تمام 
معیارهای رسمی دیروز و امروز را از یاد می بریم و خود را نیز. 
شعر باید در مخاطب چنان تصرفی داشته باشد که مخاطب 
مجال اندیشــیدن به صورت کالم پیدا نکند و این تصرف 

ناشی از ژرفای اندیشه و بلندای عاطفی شاعر است. خیال 
خاقانی و سالســت و روانی زبان فرخی و عنصری، هرگز 
به پای دردمندی عطار و خروش غیرتمندانه ناصر خسرو 
نمی رســد و نباید هم برســد. کجا صورتگران می توانند 

همپایه حکیمان باشند؟
آری آنچه مرا وا می دارد سختگیر باشم فقر اندیشه در شعر 
جوان ماســت. من بر خالف بســیاری از همساالن خود 
صرف نوآوری را به چیزی نمی شــمرم.  من کلبه  گلی را 
که زندگی در آن جریان داشــته باشد، بر کاخی نامسکون 

ترجیح می نهم. هزار سال پیش شهید بلخی گفته است:
اگر غم را چو آتش دود بودی / جهان تاریک بودی جاودانه 

درین گیتی سراسر گر بگردی / خردمندی نیابی شادمانه
این دو بیت ساده در روزگاری سروده شده که هر شاعری 
صدها قصیده رنگین می ســاخته اســت. یکــی دیگر از 
کمبودهای شعر جوان ما دردمندی است. جوانان عزیز ما 
برای جلب توجه مخاطب ســعی می کنند هنجارشکنی و 
بدیع و غریب جلوه دادن صــورت کالم خود را، روز به روز 

عدالت و انسانیت یكی از محورهای جشنواره ششم بود
مرتضی امیری اسفندقه دبیر علمی جشنواره ششم شعر انقالب به همراه محمد زرویی 
معان اجرایی مرکز فرهنگی هنری ســوره هنر، در این نشست خبری حضور داشتند. 
اســفندقه محور اصلی جشــنواره را بر اساس تعاریفی که در ســه دهه گذشته از شعر 
انقالب ارائه شده بود، تعریف کرد و گفت:  این دوره نیز بر اساس تعاریف همان سه دهه 
بنا نهاده شده است چرا که شعر انقالب تعریف پذیر است اما این تعریف در این سه دهه 

اخیر رنگ عوض نکرده بلکه گسترده تر شده است.
وی افزود: در دهه های نخســتین با موضوع بیداری اســالمی مواجه بودیم اما االن 
اوضاع خاورمیانه به گونه ای است که موضوع شــعر انقالب را رویاروی موضع خاص 
قرار می دهد. خاص از این جهت که موضوع بیداری اســالمی و وحدت امم در اولویت 
اســت بر این اساس عدالت و انسانیت یکی از محورهای جشــنواره ششم بود. مسئله 
معارف دینی و آئینی تنها یک نگاه محدود به مســائل آئینی نیست از شعر انقالب هر 
انچه در ایران به عنوان آئین اعالم شده نه تنها در ایران بلکه در کره خاکی، اگر منافاتی 
با اصول اصلی انســانیت و مبانی الهی نداشته باشد، در این حوزه قرار می گیرد. تعریف 
انقالب از شــعر آئینی یک تعریف صرفًا تک بعدی نیست بر این اساس شب یلدا جزء 
آئین ما است و شعر برای شــب یلدا هم آئینی شمرده می شود؛ همچنان که نوروز و هر 
آیین الهی و انســانی دیگر. آئینی که در تضاد تعالیم ائمه نیســت، شعر آئینی تعریف 

می شود.
شعر انقالب را بر پشت بام بلندتری به تماشا بنشینیم

امیری اسفندقه خاطر نشان کرد: در دهه سوم نیمه دوم این دهه قرار داریم و ششمین 
جشنواره منظور نظر مشتاقان و شــیفتگان این حوزه قرار گرفته است و بر این اساس 
هدف ما آن بود تا شعر انقالب را بر پشــت بام بلندتری به تماشا بنشینیم و ببینیم طی 
این ســال ها تا چه اندازه موفق بوده یا نبوده است که این مســئله در روز اختتامیه با 
رونمایی از آثار مشــخص می شــود. آنچه در حوزه آئین پذیرفته شده انسانی و دینی 
در گستره جهان از چشم انداز شعر انقالب را شــاهدیم. بنابر این شعر آئینی و انقالب 
همین است. شــعری که مبنای آن بصیرت انقالبی و الهی است. آنگونه که می دانیم 

و می دانند.
874 اثر از 201 شركت كننده

وی با ارائه آماری اظهار داشــت: پس از انتشــار فراخوان تا امــروز، 874 اثر از 201 
شــرکت کننده در همه بخش ها به دبیرخانه رســیده که شامل 244 مجموعه شعر در 
همه قالب ها، 599 تک اثر در همه قالب ها و 31 اثر پژوهشــی بوده است. این آثار در 
نهایت به صورت تفکیکی در بخش مجموعه شــعر شــامل 140 اثر سنتی و 104 اثر 
نیمایی در داوری ها لحاظ شــد و در بخش تک اثر نیز 321 شــعر سنتی و 278 شعر 
نیمایی توانســت به مرحله نهایی داوری راه پیدا کند. در بخش پژوهش نیز 25 مقاله 

و 6 کتــاب به مرحلــه نهایی داوری راه پیدا کــرد. به گفته اســفندقه انتخاب نهایی 
برگزیدگان جشنواره نیز در بخش شعر سنتی از میان 10 تک اثر و 5 مجموعه اثر و در 
بخــش نیمایی از 8 تک اثر و 4 مجموعه اثر و در بخش پژوهش نیز از میان یک کتاب 

و 3 مقاله انتخاب خواهند شد.
وی به بخش پژوهش هم اشــاره کرد و گفت: با توجه به اینکه پژوهش یکی از موارد 
مهم شــمرده می شــود در این دوره بررســی کردیم که آیا در این سه دهه تالش و 
کوشش و جوشش شاعران انقالب معرفی و معروف شده اند و کتاب شعر منتشر شده 
اســت تا االن مجموع آثار آنها رسیده تا به وســیله یک مقاله در اثر برسیم و موضوع 
رســاله ها مورد توجه باشد. از گذشته تا به امروز بسیار شعر اعتراض گفته اند اما آیا این 
اعتراض ها موضوع یک رســاله دانشجویی قرار گرفته اســت یا تنها نق زدن محض 

بوده است.
اســفندقه در ادامه سخنان خود از منظر شــعر انقالب به دفاع مقدس هم اشاره کرد و 
گفت:  شعر دفاع مقدس فقط شعر جنگ نیست همانگونه که شعر آئینی فقط با موضوع 
ستایش، مدح و مرثیه  اهل بیت آئینی شــمرده نمی شود بلکه اخالق و رفتار اجتماعی 
پاس داشته می شــود از این رو شــعر دفاع مقدس از هر آن چیزی که مقدس شمرده 

می شود چه جنگ باشد چه نباشد.

چرا این همه سخت می گیریم؟ 

 از  بزرگداشت سه شخصیت ادبی تا رومنایی
از دو كتاب در شیراز

هرآنچه که باید از ششمین جشنواره بین المللی »شعر انقالب« بدانید
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عبدالملکیان یکی از داوران جشــنواره شعر انقالب 
اســت. او درباره این جشــنواره می گوید:  شــعر 
محصول لحظات بی تابی شــاعر اســت و هنگامی 
که موضوع برای شــاعر و نویسنده تعیین می شود، 
آن اثر تصنعی و حاصــل لحظات ویژه نخواهد بود. 
شاعر در زندگی با مســائل مختلفی روبرو است که 
باعث ایجاد جوشــش برای ســرودن شعر می شود 
اما سفارشی شــدن موضوعات جشــنواره مانع از 

جوششی بودن شعر می شود.
این نویسنده و شاعر معتقد است که نباید موضوعی 
برای جشنواره تعریف شــود. او ادامه می دهد: بهتر 
است جشــنواره ها را با موضوع آزاد برگزار کنیم تا 
همه آثار اجازه شــرکت داشته باشند. واقعه انقالب 
و دفــاع مقدس رخ داده و ما همیشــه با جانبازان و 
خانواده های شهدا مواجه هستیم. پس اگر موضوع 
جشــنواره ها آزاد اعالم شــود به طور قطع آثاری با 
چنین موضوعاتی به جشــنواره می رســد و برگزار 
کنندگان می توانند آثار را با آنچه که مد نظرشــان 

است، دسته بندی کنند. 
اما عبدالملکیان آثار رســیده به جشنواره را نسبت 
به دیگر جشــنواره های ادبی در کشــور در سطح 
باالیــی ارزیابی می کنــد و می گوید: آثــار دارای 
کیفیت قابــل مالحظه ای بودنــد و در میان آن ها 
استعدادهای برجســته ای دیده می شود. بعضی از 
شــرکت کنندگان از شــعرای خوب کشور هستند 
و من عنوان یکی از فعاالن عرصه شــعر، شــاهد 
حضورآثار امید بخشــی در جشــنواره بودم. به باور 
من وجهه هنری و حرفه ای حوزه هنری نســبت به 
دیگر دســتگاه های فرهنگی باالتر است. هنگامی 
که تعدادی از شــاعران مطرح در این ارگان فعالیت 
دارند، کاری متفاوت با دیگــر واحدهای فرهنگی 
در زمینه شــعر انجام می شــود و اگر کیفیت اشعار 
رسیده به جشــنواره باال ســت، به دلیل وجود این 
افراد است. نظام مند بودن جشــنواره شعر انقالب 
و هماهنگی در بخش های گوناگون نشــان دهنده 
سیســتماتیک بودن این جشنواره است. اینکه یک 
هنرمند جوان با شرکت در جشنواره و کسب جوایز 
به آن عادت کند، می تواند باعث ته نشــین شــدن 
استعداد و متوقف شدن او شود. معتقدم جشنواره ها 
باید دارای این تعریف باشند که برای تشویق دیگر 
هنرمندان، یک برگزیده برای بار دوم انتخاب نشود 
تا ضمن متوقف نشــدن برگزیدگان قبلی، ترغیب 

در دیگر شرکت کنندگان ایجاد شود.

محمدرضا عبدالملكیان:
شعر محصول لحظات 

بی تابی شاعر است 

اسامی هیأت داوران
اســامی هیأت داوران از ســوی امیری اســفندقه اینگونه اعالم شد: 
در بخش شــعر نیمایی، مصطفــی علیپور، محمدرضــا عبدالملکیان، 
علی محمــد مــؤدب، در بخش شــعر ســنتی، محمدعلــی بهمنی، 
محمدکاظــم کاظمی، محمــود حبیبی کســبی و در بخش پژوهش 
سعید یوســف نیا، عبدالحمید ضیایی و محمدرضا سنگری، داوری این 

بخش ها را بر عهده داشتند. 
زرویی نصرآباد دبیر اجرایی هم در ســخنانی اظهار داشت: دبیر اجرایی 
این دوره بر عهده رئیس حوزه هنری استان فارس بود که به دلیل مشغله 
جشنواره به این نشست نرسید.  در دو ماه اخیر تغییراتی در مرکز محافل 
رخ داد که به شکل مؤسسه فرهنگی هنری درآمد. هر چند کلیه اجرای 
جشنواره ها همانگونه که بر عهده مرکز محافل بود همچنان باقی است 
اما مؤسســه سوره هنر همراه مرکز اســت و مدیریت آن بر عهده حامد 

رهنما است.
جوایز جشنواره

وی پیرامون فراخوان جشــنواره گفت: از ابتدای ســال جاری به دلیل 
وجود دبیرخانه دائمی فراخوان جشنواره منتشر شد بر اساس اعالم نفر 
اول در بخش مجموعه اثر نفر اول تندیس به عالوه دیپلم جشــنواره و 
7 میلیون تومان جایزه نقــدی دریافت می کند، نفر دوم تندیس، دیپلم 
افتخار و 5 میلیون تومان و جایزه نفر ســوم 3 میلیون تومان اســت اما 
در بخش تک اثر، ســنتی و نو نفر اول تندیس، دیپلم افتخار و 4 میلیون 
تومان، نفــر دوم 3 میلیون تومــان به همراه تندیــس و دیپلم افتخار 
و نفر ســوم در کنار تندیس و دیپلم افتخار 2 میلیــون تومان دریافت 
خواهد کرد، در بخش پژوهش کتــاب تندیس به عالوه دیپلم افتخار و 
3 میلیون تومان به نفر برگزیده تخصیــص می یابد اما در بخش مقاله 
نفرات اول تا ســوم به ترتیــب 2 میلیون، 1.5 میلیــون و یک میلیون 
تومــان دریافت خواهند کرد. و به افرادی که به جشــنواره راه یافته اند 
ولی حائز رتبه نمی شوند 5 میلیون ریال کمک هزینه پرداخت می شود. 
در بخش بین الملل سه نفر برگزیده در تک اثر معرفی می شوند و 1500 

دالر دریافت خواهند کرد.
شب شعر بزرگ انقالب

زرویــی با بیان اینکه این جشــنواره روزهای 7 و 8 دی در شــیراز برپا 
می شود افتتاحیه را صبح روز هفتم با شعرخوانی شاعران پیشکسوت در 
کنار آرامگاه حافظ و ســعدی دانست و گفت:  عصر همان روز شب شعر 
بزرگ انقالب با حضور 25 نفر از شــاعران طراز اول کشور در شیراز برپا 

می شود.
وی گفت:  میهمانانی را از کشــورهای لبنان، ســوریه، عراق، کویت، 
آذربایجان و دو شاعر از پاکستان خواهیم داشت، همچنین محفل ادبی 
دیدار مهر با حضور جمع منتخب شــاعران داخلــی و خارجی در حرم 
شاهچراغ برپا شــده و از کتاب امین زبان و ادب فارسی رونمایی خواهد 
شد. سکوت سرشــار از هیاهو عنوان اثری است شــامل شعرهای تازه 
شاعران جوان عرب در حوزه بیداری اســالمی و مقاومت که رونمایی 

خواهد شــد. این کتاب شــعرهایی از شــاعران مراکش، یمن، مصر، 
فلســطین، ســوریه، عراق، کویت، لبنان را در بر دارد که توسط موسی 
بیدج و فائزه جمالی تدوین و ترجمه شــده که شامل زندگینامه شاعران 

هم می شود.
تجلیل از سه چهره پیشكسوت شعر انقالب

وی افزود:  روز 8 دی ماه در ســالن صدرای شــیراز برترین ها معرفی و 
از سه چهره پیشکسوت شــعر انقالب به نام های مرحوم استاد نصراهلل 
مردانی، سیدمحمود سجادی و قادر طهماسبی )فرید( تقدیر خواهد شد.
امیری اســفندقه با توجه به برگزاری اولین دوره بین المللی شعر انقالب 
این اتفاق را در دوره ششم ضروری دانســت و گفت:  این اتفاق باید در 
یک دوره از ادوار جشنواره شعر انقالب خود را به رخ می کشید. به واقع در 
این ایام شعر انقالب و پیام انقالب محور اصلی اش بیشتر از همه دوره ها 
منظور نظر بوده اســت چرا که مقوله و پیامی همچون عدالت و انسانیت 

را در این دوره داریم.
وی گفت:  زمانی که در کشــور بوســنی جنگ بود، جمهوری اسالمی 
ایران همه جوره به بوســنی کمک می کرد یک نمونــه از کمک ها به 
واسطه شــعر بود یکی از اهالی کشور بوســنی عنوان کرد ایران بسیار 
به ســبب دارویی و پوشــاک به ما کمک می کرد اما آنچه بیش از همه 
کمک کرد تا ما مقاومت کنیم شعر شــاعران ایران بود. بنابر این از این 
رو می گویم شعر انقالب علیه اســتکبار، ظلم و نامردمی در این دوره از 

اسلوب و وحدت رویه بیشتری برخوردار است.
وی بخش بین الملــل را اینگونه توصیف کرد کــه در این بخش از 25 
کشور بیداری اسالمی و فارسی زبان اثر داشــته ایم که بالغ بر 205 اثر 

ارسال شده و میهمانان ویژه از میان آنها دعوت شده اند.
از دوره ششم تا شش هزارم!

اســفندقه در این نشست در پاسخ به ســوالی مبنی بر حضور در هیأت 
داوران و بررســی آثار گفت: بنــده به عنوان دبیر  علمــی حتی در روز 
معدل گیری داوران حاضر نشــدم کنار دوستان داور قرار بگیرم تا کامال 
آزادانه  معدل آثار را بگیرند اما تمام معدل ها را با تمام آثار به واسطه معلم 
بودنم مطالعه کردم این موضوع مبنی بر عدم اعتماد به داوران نبود بلکه 
شیوه معلمی اینگونه است و بدون دخالت نظر خودم را هم اعالم کردم. 
 داوران انتخاب شده نظر انفرادی من نبود ما انتخاب نکردیم آثار آنها به 
ما معرفی شان کرد. هر چند شورای سیاست گذاری جشنواره که از یک 

سال پیش کار را استارت می زند هیأت داوران را انتخاب می کند.
او در پاســخ به ســوال دیگر پیرامون اینکه جنابعالی اشــراف کامل به 
شــعر انقالب دارید دوره ششــم را با حدود 900 اثر به چه چشم اندازی 
به اهداف ارزیابی می کنید، گفت: جشــنواره شعر انقالب از دوره ششم 
تا شش هزارم ادامه خواهد داشت معتقد نیستیم که باید به جایی برسیم 
چون آن جایگاه به حدی عزیز اســت که نمی توان به آن رسید، آن یک 
بی نهایتی اســت که هیچگاه به پایان نمی رسد بنابر این رفتن رسیدن 
اســت و هدف ما رفتن اســت. این آرمان ماســت که از دوره ششم تا 

شش هزارم همچنان و بدون لغزش در حرکت باشیم.
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بخش تك اثر و مجموعه شعر نو
داوری آثار بخش تک اثر و مجموعه شــعر نو ششمین جشــنواره شعر انقالب از میان 
تعداد 382 اثر رسیده به دبیرخانه، توســط محمدرضا عبدالملکیان، مصطفی علیپور و 

علی محمد مؤدب انجام شده است.
  محمد رضا عبدالملکیان از شــاعران نوجوی معاصر اســت که در سال 1336 در 
نهاوند به دنیا آمد. وی با درجه دکترا فارغ التحصیل دانشــگاه کشاورزی تهران است.

عبدالملکیان از شاعران نوگو و نوجوی عصر انقالب است که از ابتدای کار شاعری به 
شیوه شــعری نو رو آورد. وی در انواع قالب های شعر فارسی طبع آزمایی کرده است. 
اما اشعار مطرح او را عمدتا قالب های نو و اشعار منثور و سپید تشکیل می دهند.  انسان 
و تحوالت درونی او و عشــق و تعالی، مضامین اصلی درون مایه شعری او را تشکیل 

می دهند که از مشخصه های شــعری او نیز هستند و در اشعار او جلوه ای 
محسوس دارند. اشعار او غالبا روایی تا تصویری و دارای 

ترکیبات و تعبیرات بدیع و ابتکاری است.
  مصطفــی علیپــور در 5 شــهریور 1340 در 
تنکابن به دنیا آمد. در دانشگاه فردوسی کارشناسی 
ارشــد زبان وادبّیات فارسی گرفت و در سال 1367 
به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد. از وی 
تاکنون آثاری همچون: از گلوی کوچک رود،هفت 
بند بویه، گزیده ی ادبّیــات معاصر، باران انگورهای 

ســوخته و ... منتشر شده اســت.  از این شاعر کشورمان 
عالوه بر  شــعر، آثار پژوهشــی و تحقیقی و چند مقالــه و چهار کتاب 

پژوهشی نیز منتشر شده است.
  علی محمد مودب، زاده سال 1355 در تربت جام متولد شد. »عاشقانه های 

پسر نوح« و »مرده های حرفه ای« و »کهکشان چهره ها« از جمله مجموعه های 
شعری اوســت. آثار مودب غالبًا در حوزه شعر ســپید، نیمایی و کالسیک دسته بندی 

می شوند.
بخش كهن

محمدکاظم کاظمی، محمود حبیبی کســبی و محمدعلــی بهمنی داوری آثار بخش 
کهن ششمین جشنواره شعر انقالب را بر عهده دارند.

  محمدکاظم کاظمی، شــاعر و نویسنده افغانستانی، در سال 1346 خورشیدی در 
شهر هرات افغانستان چشم به جهان گشود. در سال 1363 به ایران آمد و از سال 1365 
فعالیت های ادبی خود را آغاز کرد. انتشار مثنوی »بازگشت« او در فروردین 1370 مایه 
شهرت او شــد. او عالوه بر سرایش شعر، در زمینه های آموزش شعر، برگزاری محافل 
انجمن های ادبی مهاجرین افغان در ایران، انتشــار نقدها و مقاالتی در مطبوعات و ... 

فعالیت هایی را داشته اســت. عضویت در هیئت تحریریه  فصلنامه های »در دری« و 
»خط سوم« و عضویت در مؤسسه فرهنگی در دری از دیگر فعالیت های او بوده است.

از وی تاکنون آثار مجموعه شــعر »پیاده آمده بودم«، شــعر »مسافر«  چاپ در کتاب 
ادبیات فارسی سال دوم دبیرستان، گزیده شعر قصه سنگ و خشت، مجموعه آموزشی 

شعر روزنه و ...  منتشر شده است.
  محمود حبیبی کســبی متولد 1360کارشناس زبان و ادبیات فارسی است. از وی 
تاکنون مجموعه شعر های »منشور« و »عدم« توســط انتشارات سوره مهر به چاپ 
رسیده است.  از جمله سوابق هنری این هنرمند می توان به: برگزیدۀ نخست چهارمین 
جشــنواره شعر فجر، برگزیدۀ نخست اولین جشــنواره جوان ایرانی، برگزیدۀ دو دورۀ 

جشنواره شعر شب های شهریور اشاره کرد.
  محمدعلی بهمنی در 27 فروردین ســال 1321 در شــهر دزفول بــه دنیا آمد. 
وی دوران کودکــی و نوجوانــی را در تهران، کرج و بندرعبــاس گذراند و پس 
از تحصیــالت مقدماتی از زمان کودکــی در چاپخانه های 
تهران به کار پرداخت. او در چاپخانه با زنده یاد »فریدون 
مشیری« که آن روزها مسئول صفحه ادبی هفت تار 
چنگ مجله روشــنکفر بود، آشــنا شــد و نخستین 
شعرش در ســال 1330، یعنی زمانی که تنها 9 سال 
داشت، در مجله روشنفکر به چاپ رسید. شعر بهمنی 
نیز البته شــاید با خود او متولد شــده باشد، گرچه 
بسیاری بر این عقیده اند که او غزل هایش را وامدار 
سبک و سیاق نیماست. شعرهای وی از همان زمان 
تاکنون به طور پراکنده در بسیاری از نشریات کشور و 
مجموعه شعرهای مختلف و جنگ ها، انتشار یافته است و بسیاری بر 

این عقیده اند که غزل های او وام دار سبک و سیاق نیماست.
محمدرضا سنگری، ســعید یوســف نیا و عبدالحمید ضیایی داوری آثار بخش 

پژوهش ششمین جشنواره شعر انقالب را بر عهده دارند.
  محمدرضا سنگری متولد 1333در شوش است. وی فارغ التحصیل دکترای زبان 
و ادبیات فارسی از دانشــگاه تهران اســت.  او تا به امروز در بسیاری از همایش های 
سراسری شعر دفاع مقدس و شب های شعر دفاع و مقاومت حضور داشته و در جلسات 
متعدد آن به نقد و بررســی شــعر دفاع مقدس و ادبیات پایداری پرداخته است. کتاب 
»بررسی ادبیات منظوم دفاع مقدس« این نویسنده که در سه جلد نوشته شده به عنوان 
برترین کتاب ســال دفاع مقدس شناخته شده اســت. از وی تاکنون آثاری با عناوین: 
سوگ سرخ، حنجره معصوم، زبان و ادبیات فارسی پیش دانشگاهی در جلدهای متعدد، 
کرشمه های قلم، یادهای سبزو پیوند دو فرهنگ عاشورا و دفاع مقدس به چاپ رسید. 

با داوران جشنواره ششم شعر انقالب
چندتین از چهره های برجسته ادبی کشور قضاوت آثار ارسال رسیده شده به دوره ششم جشنواره شعر 

اتقالب را برعهده دارند. در ادامه کارنامه اجمالی از داوران این دوره را مرور می کنیم. باید به 
مطالبات و 

نیازهای مردم 
بپردازیم

 ابوالقاسم حسینجانی
انقالب یعنی مردم و 
هر انقالبی كه مردم 

را از آن حذف كنیم و 
یا دسته بندی خودی 

و غیر خودی در آن 
داشته باشیم، تهی 

می شود. اگر به انقالب 
خود و پیروزی اش 

برگردیم و امكانات 
و توانمندی هایی كه 

منجر به پیروزی این 
جریان شد را بررسی 

كنیم، می بینیم كه 
همه مردان، زنان 

و اقشار و الیه های 
مختلف جامعه در آن 
دخیل هستند. هر چه 
از اوج انقالب فاصله 

می گیریم، كم كم 
می بینیم كه بعضی ها 
فاصله می گیرند، قهر 

می كنند و یا حذف 
می شوند و در واقع به 

نوعی یا از این قطار 
پیاده می شوند و یا 
پیاده شان می كنند 

كه این اشتباه است. 
شعر انقالب نیز بر 

همین مبنا باید بتواند 
تمام مطالبات و 

تعریف هایی كه در آن 
انقالب وجود داشته 

در بر بگیرد. اگر 
نتوانیم تمام مواردی 

كه باعث شده انقالب 
به وجود بیاید ببینیم 
و رشد و شكوفایی 
آن را بررسی كنیم، 

شعر انقالب نیز 
ناقص می شود. وقتی 
می خواهیم انقالب و 

شعر انقالب را تعریف 
كنیم، باید به مطالبات 

و نیازهای مردم 
بپردازیم و انقالب را 
به صورت ریشه ای 
نگاه كنیم و ببینیم 

كه نیازها و دالیل به 
وجود آمدنش چه بوده 

است.

شاعر مجموعه شعر »تفسیر آه« گفت: اتفاق خوب این 
دوره از جشنواره شعر انقالب اضافه شدن بخش شعر 
آیینی بود که در سطح کشور شاعران زیادی را به خود 
جذب کرد و مخاطبان زیادی پیدا کرد. محمدحسین 
ملکیان شاعر مجموعه شعر »تفسیر آه« در گفت وگو 
با نشریه روزانه جشنواره شعر انقالب عنوان کرد: شعر 
انقالب مقوله ای اســت که از دفاع مقدس با انقالب 
اســالمی ایران رقم خورده است دفاع مقدس در یک 
دوره منطقــه را فرا گرفت ، پوســت انداخت و بزرگتر 
است.وی در ادامه افزود: شعر انقالب می تواند جریان 
ساز و تفکر ساز باشــد اما به صورت بالفعل متأسفانه 
آنطور که باید بین مردم جا باز نکرده اســت، رساناتر 
و رسانه ای تر نشده اســت. نه تنها بخش شعر انقالب 
بلکه کل شعر و ادبیات آنطور که باید وارد زندگی مردم 
نشده اســت و این یکی از ایراداتی است که در رسانه 
چندان جایی ندارد البته اســمش هســت اما خودش 
وجود ندارد.ملکیان با اشــاره به اینکه شاعران در این 

عرصه کم کاری نداشتند، توضیح داد: اگر پای صحبت 
بزرگان ادبیات بنشینیم آنها نیز نظرشان این است که 
شعر معاصر رشد چشــمگیری به لحاظ کیفی و کمی 
داشته است ، شاعران انقالبی و آیینی و حتی اجتماعی 
در این راه کم نگذاشــتند و همه در عرصه خود فعال 
هستند هر کدام از این شاعران می توانند پایگاهی برای 
ادبیات ما باشند.وی با بیان اینکه باید تالش کنیم شعر 
وارد زندگی مردم شــود و االن کمتر این اتفاق افتاده 
است، توضیح داد: االن در صدا و سیما شاید یک یا دو 
برنامه باشد که به عرصه شعر می پردازد، باید فرهنگ 
سازی کنیم که سایر شــبکه ها هم کار کنند و میز در 
اختیار شــاعران قرار دهند. هنر اول مملکت ما شــعر 
است و باید بیشتر به آن توجه شــود.این شاعر آیینی 
کشور گفت: آنطور که باید بین شاعران ارتباط زیادی 
وجود ندارد بین شــاعران عاشقانه، آیینی، اجتماعی و 
انقالب متأسفانه ارتباط خیلی ضعیف است، برخالف 
آنچه تصور می شود. فضای مجازی آمده که ما بیشتر 

ارتباط برقــرار کنیم برعکس از هــم دورمان کرده و 
دلیلش هم این اســت که ما همه چیز را در دســترس 
می بینیم، احســاس می کنیم به همه نزدیک هستیم 
و این احساس باعث دوری مان شــده شاید اگر هیچ 
فضای مجازی نبود ما ســختی راه هــای طوالنی را 
برای پیدا کردن هم طی می کردیم تا از هم یاد بگیریم 
و برایمان لذت بخش تر بــود و نتایج مثبت تری هم 
داشــت.وی در ادامه توضیح داد: در بین خود شاعران 
انقالب و آیینی هم شاید یکی از دالئل این ارتباط کم 
پراکندگی باشد مخصوصا شاعران آیینی که مثل سایر 
شاعران مرکزیت در تهران ندارند، شاعران انقالب در 
همه جای کشور هستند  و این پراکندگی باعث دوری 
شده و مسئله دیگر هم نمی خواهم از لفظ منزوی بودن 
اســتفاده کنم، اما شــاعران انقالب هم متأسفانه در 
حقشان ظلم می شود با اینکه در ظاهر خیلی به مقوله 
شعر انقالب پرداخته می شود اما خود شاعران در غربت 

هستند و دالئلش هم زیاد است. 

محمد حسین ملکیان:

بخش »شعر آیینی« اتفاق خوب این دوره از جشنواره شعر انقالب است
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ســید جواد قوامی- انقــالب یکپارچگی 
مردم است. شعر هم مانند همان حادثه ای که 
انقالب به وجود آورده اســت، باید این جریان 
را بیان کند و در قالب اندیشه و واژگان بنشاند. 
اگر نتوانــد این کار را بکند بــه نوعی معلول 
است و مشکل دارد. تمام کسانی که به نوعی 
می خواهند مردم را حذف کنند، نسبت درستی 

با اصل انقالب ندارند.
شــعر انقالب باید بتواند تنها در این راستا جلو 
برود  و اگر عده خاصی با عناوین مختلف خود 
را شــاعر انقالب بدانند و به هــم نان قرض 
بدهند، هرگز نمی توانند با شعر انقالب ارتباط 
تنگاتنگی برقرار کنند و رشد و بالندگی داشته 
باشند. کســانی می توانند شعر انقالب بگویند 
که به استقالل و قله رسیده باشند و خودشان 
در تنگاتنگ زندگی و تعریف حیات، روحشان 
انقالبی و جرئت مند باشــد. نمی شود ترسید، 
اما فهمید. اگــر بخواهید جریانــی به وجود 
بیاورید حتما باید خودتان جرئت داشته باشید. 
جرئت های تازگی می توانــد ما را به  بالندگی 
و شکوفایی برســاند. نمی شود جرئت نداشت 
و ترســید، اما فهمید. خــود فهمیدن، جرئت 

می خواهد.
برخی می ترســند بفهمند، چرا که نمی توانند 

هزینه اش را پرداخت کنند.
اگر بخواهیم به وقایع انقــالب بپردازیم هم 
می بینیم که چه کســانی در پیروزی انقالب 
اســالمی نقش داشتند و چه کســانی بعدها 
حضور پیــدا کردند. معموال وقتــی درختان 
میوه می دهند، خیلی ها که در زمان کاشــت 
و آبیاری و نگاهداشــت درخت نبودند، برای 
برداشــت حضور پیدا می کنند. نسل های بعد 
انقالب اسالمی باید ثمرات انقالب را ببینند. 
نباید فقط برایشــان انقالب را تعریف کنیم. 
شعر انقالب اسالمی دســتوری، فرمایشی و 

سفارشی نیست.
عاشقی سفارشــی نمی شود، عاشقی یک نیاز 
اســت و به همان صورت انقالب اسالمی نیز 
یک نیاز اســت. باید بتوانیم در رابطه بســیار 
تنگاتنگی که با نسل های بعدی داریم مبانی 
همچون استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی 
را روشــن کنیم و بگوییم که اساسا چه نیازی 
به انقالب وجود داشــته اســت. باید این ها را 
روشن کنیم و به سوال هایشان جواب بدهیم.

شعر در نهایت شعور است، نباید تصور کنیم با 
وارد کردن چند کلید واژه راهپیمایی و شعار و 
... در شعر، شعر انقالب گفته ایم. شعر می تواند 
اثرگذار باشد. کســانی مانند اقبال الهوری، 
ســیف فرغانی و حافظ که می گوید »دیو چو 
بیرون رود، فرشته در آید« و بسیاری شاعران 
دیگر نشــان داده اند که می توان در شعر تاثیر 

عمیق بر مخاطب گذاشت.
گاهی کلمــات کارهایی می کنند که شــاید 
خیلــی از نمایش ها، فیلم ها و ســخنرانی ها 
نمی توانند این اندازه از تاثیرگذاری را داشــته 
باشــند. می بینیم که گاهی یــک تابلو کاری 
می کند که بســیاری از آثار حجیم نمی توانند 

انجام دهند.

 شعر انقالب دستوری
و فرمایشی نیست

دکتر محمدرضا ســنگری سابقه همکاری با موسســه آفرینش های 
آســتان قدس رضوی در زمینه سخنرانی در نشست تخصصی با عنوان 

»آسیب های داستان های دینی به ویژه رضوی« را دارد.
  سعید یوسف نیا در  سال 1344 در تهران متولد شد. اولین آثار منتشر 
شده او مجموعه شعر »خالصه باران« و »در جست وجوی جانب  آبی« 
نقد اشعار فروغ فرخزاد اســت. وی به عنوان ویراستار با شبکه رادیویی 
تهران همــکاری می کند.  از وی تاکنون آثــار خواجه عبداهلل انصاری 
)پژوهش و گزیده(، شاه نعمت اهلل ولی، بیدل دهلوی، مختارنامه عطار، 
دیوان اشــعار ســنایی غزنوی، کیمیای محبت )امــام محمد غزالی(، 

فخرالدین عراقی. تعــدادی مقاله ادبی در مطبوعات در دســت چاپ: 
سکوت می کنم تا بمیرم )رمان( و... منتشر شده است.

ســید عبدالحمید ضیایی در سال 1354  در چهارمحال بختیاری به دنیا 
آمد. وی در رشته فلسفه از دانشگاه ســوربن فارغ التحصیل شده است 
و در آکادمی علوم تاجیکستان نیز کارهای پژوهشی و تحقیقاتی انجام 
داده اســت.  از وی تاکنون کتاب های در تناسخ کلمات نش، لیلی های 
لیبرال، همین معجزه های معمولــی، در غیاب عقل، تصحیح منظومه 
رامایانا، عاشــقانه های یک یاغی، مجموعه ای از مقاالت به زبان های 

فارسی انگلیسی و فرانسه و ... منتشر شده است.

محمدرضا عبدالملكیان علی محمد مودبمصطفی علیپور

داوران بخش شعر نو ششمین جشنواره بین المللی شعر انقالب

محمد كاظم كاظمیمحمود حبیبی كسبی محمد علی بهمنی

داوران بخش شعر كهن ششمین جشنواره بین المللی شعر انقالب

سید عبدالحمید ضیاییسعید یوسف نیامحمد رضا سنگری

داوران بخش پژوهش ششمین جشنواره بین المللی شعر انقالب

برگزیده مجموعه شــعر انقالب گفت: شــاعر انقــالب باید بتواند 
زیبایی هــای انقالب را بدون خشــونت و تحکم بلکــه با مهربانی 
به دیگران منتقل کند. خدابخش صفادل، برگزیده مجموعه شــعر 
»تاخاکریــز ما« از خراســان رضوی در گفت وگو با نشــریه روزانه 
جشــنواره شــعر انقالب توضیح داد: وقتی واژه انقالب را برای شعر 
بکار می بریم شــاید خیلی ها دگرگونی به نظرشان برسد، اما منظور 
اصلی جهانی زیبا و شاعرانه ساختن در ذهن شاعر است، ما به عنوان 
یک شــاعر به دنبال جهانی تازه ، نو و جهانــی زیباتر از آنچه در آن 
زندگی می کنیم، هستیم.وی درد ادامه افزود: اگر مهربانی را از جهان 
بگیریم ، هستی سقوط می کند. شــاعر انقالب باید این زیبایی ها را 
بدون خشونت و تحکم با مهربانی به دیگران منتقل کند. وی با اشاره 
به اینکه پیشتر شعری درباره شهدای منا گفته بوده که در اشعار کتاب 
هم موجود اســت، توضیح داد: یک منتقدی گفته بود تنها شــعری 
که در آن الفاظ رکیک درباره منا داده نشــده و در آن خشونت دیده 
نمی شود، همین شــعر بنده است. شعر من توانسته به همین صورت 
بر عاطفه، اندیشه و تخیل مخاطب بدون بکار بردن واژگان سخیف، 
ســبک یا رکیک تأثیرگذار باشــد.صفادل اظهار داشت: زبان شعر، 

زبان مهربانی اســت حتی بدی ها و زشتی ها را هم ما باید با مهربانی 
پاسخ دهیم تا تأثیرگذار باشد، اگر بخواهیم در شعر واکنش های غیر 
طبیعی نشــان دهیم فرض کنید به دشمنانی واکنش نشان دهیم ما 
هم مثل آن دشــمن می شــویم، ما باید واکنش های انسانی خود را 
در شــعر داشته باشیم. شــاعر جزوی از کائنات است واکنش ما باید 
واکنش خدایی و مهربانانه نســبت به مخاطبمان باشــد.این شاعر 
انقالب با بیان اینکه یک یا دو بار هم در تهران خدمت دوستان شاعر 
بوده، گفت: احساس می کنم این جشــنواره خیلی جدی تر و زیباتر 
از دیگر جشــنواره های شعر برگزار می شــود، همین که شیراز برای 
این دوره میزبان شــده و افتتاحیه را در حافظیه برگزار می کنند خود 
مقدمات و  نشانه های خوبی می تواند باشد.وی در ادامه افزود: از همه 
مهمتر اینکه سی شاعر و هنرمند به غیر از مهمانان در کنگره حضور 
می یابند و این تبادل نظرها و رفت و آمدهــا و برخوردارها می تواند 
برای شاعران و مسئولین راهگشا باشد من خودم سال گذشته انتقاد 
کوچکی داشتم امســال همین انتقاد را هم دیدم که مورد توجه قرار 
گرفته و کمبودها رفع شده و مشخص است که نقدها هم مورد توجه 

قرار می گیرد.

خدابخش صفادل:

شاعر انقالب باید به مهربانی دعوت کند
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ساختار آهنگین 
و سنتی شعر 

انقالب
مرتضی پورحسینش

سال های اولیه انقالب، 
برای شعر فارسی، سال 

های تذبذب و سردرگمی 
بود؛ دوره ای كه نیاز 

بود تا جامه ساختار و 
محتوا تغییر كند و بخش 
های اجرایی و نهادهای 

شعری، تغییرات اساسی 
خود را، بر اساس 

ایدئولوژی تازه، نهادینه 
كنند. جنگ كه درگرفت، 

شعر انقالب،كه مبنایی 
عقیدتی داشت، به 

عنوان ابزاری از ابزارهای 
دفاع، معتقدانه به صف 
دفاع پیوست و تقریباً 

بدنه اصلی شعر انقالب، 
درگیر جنگ و موضوعات 

و مصادر پیرامونی شد. 
آثار باقی مانده از آن 

سال ها اصلی ترین آثار 
شعر انقالب هستند. 

شعر انقالب اسالمی، 
بااشتیاق تمام از سوی 
شاعران مطرح و پیرو، 

به »شعر جنگ« تحویل 
و تبدیل شد و تقریباً همه 

مواد و موضوعات خود 
را از آن گرفت. در این 

دوره، آنچه پیوند دهنده، 
تربیت كننده و شكل 

دهنده صیرورت شاعران 
انقالب اسالمی )چه 

پیران قوم و چه جوانان 
تابع آن ها( بود، در جنگ 
و موضوعات آن خالصه 
می شود و شعر رسمی، 

شعر جنگ است. اما 
شعر جنگ تأثیر دیگری 

نیز بر شعر انقالب 
گذاشت. بررسی مجمل 
شعر جنگ به ما نشان 

می دهد كه انتخاب 
ساختار شعر انقالب نیز، 

محصول كاركردهای 
حماسی و نیازهای ذاتی 

شعر جنگ است. در 
واقع، نیاز شعر جنگ 

به وزن، قافیه و قالب و 
ساختار آهنگین و سنتی، 

ناخواسته، قالب های 
شعری انقالب را نیز 
تعیین و تقویت كرد.

آیین افتتاحیه ششــمین جشنواره بین المللی شــعر انقالب صبح دیروز در حافظیه و 
در جوار آرامگاه حافظ با حضور مســئولین استانی و شاعران داخلی و خارجی برگزار 
شــد. در این مراســم فاضل نظری معاون هنری حوزه هنری، علیرضا قزوه رئیس 
مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری و مرتضی امیری اسفندغه به همراه مسئولین 

استانی حضور داشتند.
خواستگاه قله های رفیع فرهنگ و ادب ایران زمین

کرم الهی رئیس حوزه هنری اســتان فارس ضمن تشکر از شاعران داخلی و خارجی 
برای حضور در پایتخت فرهنگی کشــور اظهارداشــت: دارالعلم شیراز خواستگاه 
قله های رفیع فرهنگ و ادب ایران زمین اســت و به آنها افتخار می کند. اینجا شیراز 

پایتخت هنر ایران زمین اســت. از تمامی حاضران در این مراسم تشکر می کنم.
در ادامه این مراســم غالمعلی مهدی خانی شــاعر و متخلص به مجرد پیش از شعر 

خانی در ســخنانی گفت: ما شعرا فقط حافظ و ســعدی داریم البته موالنا و سایرین 
هم هســتند اما این دو عزیز در استان فارس ارزش دیگری به آن بخشیده اند.

وی با بیان اینکه من به نمایندگی از شــعرای کشــور غزلــی را می خواهم بخوانم 
گفت: آن زمانی که صدامیان کشــور را مورد حمله قــرار داده بودند از هوا و زمین 
به گلوله بســته بودند روزی در اتاقم نشســته بودم که رادیو اعالم کرد کودکستان 
بچه های اســتثنایی بروجرد با خاک یکســان شــد، من پس از آن یک غزل گفتم 
»مادری انگار دارد بچه اش را در بغل/ دختری خوابیده با تنها عروسک زیر خاک«.

برای شعر فارسی خیلی ها فدا شدند
علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری در این مراسم اظهارداشت: 
در طلیعه ایام اللهی که کم از دهه فجر ندارد، درســت اســت طلیعه یوم اهلل 9 دی، 
اتفاق بزرگی است که برخی ســعی دارند آن را کوچک جلوه دهند اما برای ما نگاه 

جشنواره شعر انقالب شش ساله شد
آغاز به کار جشنواره ششم در جوار لسان الغیب

برگزیده بخش تک اثر جشنواره شعر انقالب گفت: به 
نظر بنده در ابتدای کار جشــنواره شعر ابهاماتی وجود 
داشــت اما به تدریج و در دوره های بعدی این ابهامات 
رفع شد و کم کم جشنواره شناخته شده تر شد بنابراین 
مشــخص می شود که اگر بگوییم شــعر انقالب دقیقا 
منظورمان چیست.مجتبی احمدی برگزیده بخش تک 
اثر برای شعر »شــگفتی در چند پرده« از شهر کرمان 
در گفت وگو با خبرنگار نشــریه روزانه جشــنواره شعر 
انقالب عنوان کرد: از قدیم االیام اینطور بوده که شعر 
تعریف ناپذیر است اما در کتب مختلف صاحب نظران 
زیاد در زمان قدیم و جدید عناصری برای شعر معرفی 
کردند مثل عنصر خیال، اندیشه، عاطفه و عناصری که 
صاحب نظران ما به عنوان عناصری که باید شــعرها 
داشته باشند.وی با اشــاره به اینکه یکی از این عناصر 
اندیشه اســت، توضیح داد: من تصور می کنم در کنار 
آن مباحثی که حول محور ســایر عناصر شعری مثل 
خیال، عاطفه انگیزی و دیگر عناصر اســت، در حوزه 

شعرهای این چنینی از جمله شعری که در این جشنواره 
ارائه کردم، به عنوان شعر انقالب فکر میکنم می تواند 
شــاخصه اصلی این جریان باشد و یک طور این شعر را 
دارای ویژگی های منحصر به فرد خود می کند.احمدی 
در ادامه افزود: اندیشــه شــاعر طبیعتا با توجه به درک 
و شــناخت ، توانایی های فکری و سطح معرفتی خود 
نسبت به موضوعات مختلف که در این گستره فکری و 
فرهنگی و عقیدتی می گنجد و می تواند عنصر اندیشه 
را در شــعر به بهترین وجه بکار ببرد.این شاعر انقالبی 
با اشــاره به اینکه به نظر می رسد در حوزه شعر انقالب 
آنچه خیلی بارز است همین بحث اندیشه است، توضیح 
داد: شــعری که در این حوزه قرار می گیرد به نظر می 
رسد از ویژگی های خاصی برخوردار است سایر عناصر 
شعری مثل خیال، عاطفه انگیزی و کارهای زبانی که 
خیلی هم فرق نمی کند با هــر موضوع و محتوایی که 
شعر داشته باشد اصال شعریت شــعر را تعیین می کند 
و شعر را از زبان معمول و مرســوم فاصله می دهد و به 

اثر ادبی تبدیل می کند.وی با بیان اینکه اندیشه شاعر 
است که باید از کانال شاعرانگی رد شود و تبدیل به اثر 
ادبی شــود، یادآور شد: حال این اندیشه در شعر انقالب 
موضع اندیشگانی شاعر است که نسبت به موضوعات 
خاصی فرض کنید مثل حوزه دفاع مقدس و بحث دین 
و مذهب و بــزرگان مذهبی یــا رویدادهای مهمی در 
تاریخ معاصر مثل همین انقالب اسالمی و موضوعاتی 
از این دســت موضعی دارد و بعد اینهــا را به زندگی و 
موضوعات روز و فضای اکنونی که شــاعر در ان نفس 
می کشــد پیوند می زند و اثر ادبی را خلق می کند.وی 
درباره این جشنواره توضیح داد: جشنواره شعر انقالب 
به نظر من در شــروع کار و در دوره اول در چیستی اش 
ابهام وجود داشــت شــاید خیلی این کار به طور دقیق 
تبیین نشد و حال که به دوره ششم رسیده خوشبختانه 
این ابهامات رفع شــده و کم کم این جشنواره شناخته 
شده تر می شود و مشخص می شود که اگر بگوییم شعر 

انقالب دقیقا منظورمان چیست.

مجتبی احمدی:

جشنواره شعر انقالب در مسیر پختگی قدم برمیدارد
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مســلم میرزاده- پــس از پیــروزی انقالب 
اسالمی شعر معاصر ایران، حال و هوای دیگری 
یافت؛ شــعر این دوره که هنوز هم نمی توان به 
درســتی درباره ویژگی هــا و موفقّیت های آن 
سخن گفت، بسیار پر حجم، و تحّول و نوآوری در 
آن فراوان است. بیشتر شاعران این دوره جوانانند 
و خوشبختانه در میان آنها،استعدادهای درخشان 

کم نیست.
در شــعر انقالب انواع قالب های شــعری مانند 
غزل، مثنوی، رباعــی، دوبیتی، چهارپاره، قطعه، 
قصیــده، تک بیتی و قالب های نو به چشــم می 
خورد. در همــه قالب ها دخــل و تصرف هایی 
صوررت گرفته که آن را از شــکل های ســّنتی 
و گذشــته متمایز می نمایــد. از میان قالب های 
سّنتی غزل بیشترین کاربرد را شعر انقالب داشته 
و حجم غزل های ســروده شــده جدا از موّفق یا 
ناموّفق بودن آنها - نســبت به قالب های دیگر 
بیشتر است. نوآوری شــاعران این دوره در غزل 
ســرایی، غزل این دوره را با ویژگی هایی همراه 
کرده اســت که قطعا باید از آن بــا عنوان »غزل 

نو« یاد کرد.
قابلّیت غزل برای بیان مفاهیم عرفانی و معنوی 
که از دیرباز مورد توّجه شاعران بوده است در این 
دوره با روحّیه حماسی شاعران انقالب و شاعران 
دوره جنــگ تحمیلی به هم آمیخــت و »غزل 
عرفانی و حماســی« را مشحون از نوآوری های 

لفظی و ترکیب های خاّص کرد.
از پیشــگامان برجســته غزل نو قبل از پیروزی 
انقــالب بهبهانی اســت کــه کار خــود را با دو 
مجموعه خطی ز ســرعت و از آتش و دشت ارژن 
ادامه داد. محمدعلی بهمنی هم در ســال 1369، 
نمونه هایی موّفق از غزل نو را با انتشار مجموعه 
گاهی دلم برای خودم تنگ می شود عرضه کرد. 
سایه، مشــفق کاشــانی، عزت اهلل فوالدوند نیز 
با ســرودِن غزل های نو در زمــره غزل پردازان 
سالمند این دوره شمرده می شوند. از قیصر امین 
پور، حســن حسینی، حسین اســرافیلی، سلمان 
هراتی، ســهیل محمودی، زهــره نارنجی، ایرج 
قنبــری، فاطمــه راکعی ، علیرضا قزوه، ســاعد 
باقری، عبدالجبار کاکائی هم می توان به عنوان 
شاعران غزل پرداز نســل انقالب یاد کرد. نوعی 
غزل ســرایی بیدل وار نیز در این دوره رواج یافته 
است که یوســفعلی میرشکاک و احمد عزیزی از 

موفق ترین شاعران این نوعند.
از میــان غزل پــردازان دوره انقالب، بعضی هم 
به ترکیب ســازی های خاص چنان پرداخته اند 
کــه گاه اندیشــه و معنی را فــدای آن کرده اند. 
مشــهورترین چهره این گروه از غزل ســرایان 
نصراهلل مردانی اســت که آثار خود را در مجموعه 
هایی به نــام قیام نور و خون نامه خاک منتشــر 
کرده اســت. مثنوی ایــن دوره نیــز مانند غزل 
رنگ و بــوی دیگــری دارد. شــاعران مثنوی 
ســرای این دوره تالش کرده اند تــا در عرصه 
مثنوی ،نوآوری هایی داشــته باشند. اّما همه آنها 
در این کار توفیق یکســان به دست نیاورده اند. 
نوآوری هایی بعضی از آنها مثل سلمان هراتی و 
محمدرضا عبدالملکیان در حّد کلمات و تعبیرات 

است.

 پیچش تاریخی شعر ایران
در هنگامه انقالب

پــاک و صمیمی و نافذ آیت اهلل خامنه ای رهبر انقالب مالک اســت 
که در دیدارشــان با شــاعران با جدیت و با نوعی خشم انقالبی که از 
ایشــان ســراغ داریم می فرمودند من چیزی را می بینم که خیلی ها 

نمی خواهند ببینند. 9 دی اتفاق کوچکی نبود. 
قزوه با بیان اینکه برای شــعر فارســی خیلی ها فدا شــدند، سختی 
کشــیدند حتی محو شدند، گفت: خیلی ها فدا شــدند تا امثال حافظ، 
ســعدی، موالنا و بــزرگان دیگر ســر برآورند. بــرای انقالب هم 
همینگونه است. در شــهرهای بزرگ و کوچک شهدای بسیاری پای 
انقالب ایســتادند و ما امروز برای شــعر انقالب اینجا جمع شده ایم 
هرچند شــعر زیبا بسیار گفته شــده اما ما امروز به شکل خاص برای 
شعر انقالب گرد هم آمده ایم، شــعری که مؤلفه های بسیاری دارد از 

جمله حرمت نهادن به انسان و رعایت اخالق و ادب.
سالم بر همه اال به انقالب فروش

قزوه همچنیــن به موازین شــعر انقالب اشــاره و آن را برگرفته از 
منویات رهبر انقالب و وصیت نامه امام همچنین قرآن و نهج البالغه 
دانست و گفت: شــعر انقالب اهل خودنمایی نیست بلکه حرمت نگه 

می دارد و نشانگر ادب است.
وی به حضور شاعران داخلی و خارجی اشــاره و متذکر شد: نماینده 
کشورهای مختلفی چون عراق، ســوریه، کویت، لبنان و ... امروز در 

جشــنواره شــعر انقالب در کنار ما هســتند که حرمت نهادن به این 
شاعران از وظایف شعر انقالب است.

مدیر مرکــز آفرینش های ادبی حــوزه هنری به دبیــر این دوره از 
جشنواره اشــاره و تصریح کرد: مرتضی امیری اسفندقه به حق یکی 
از شاعران برجســته کشور اســت که در بزنگاه های مختلف حضور 
چشــمگیر داشــته. او خود را نشــان نداده بلکه حقانیت شعر انقالب 

دفاع کرده است.
وی در خاتمه سخنان خود به مناســبت 9 دی شعری را خواند که در 
یکی از ابیات آن آمده است: »ســالم بر همه اال قلب مغلوبان/ سالم 

بر همه اال به انقالب فروش«.
در ادامه این مراسم عباس باقری از شــاعران پیشکسوت سیستان و 
بلوچســتان مطلبی را قرائت کرد. همچنین همتی بوشــهری معاون 
فرهنگی اجتماعی شــهرداری شــیراز در ادامه ســخنرانی کرده و 

محمداالمین الکرخی یکی از شاعران خارجی شعر خواند.
در پایان این مراســم، موســوی مدیرکل امور اجتماعی استانداری 
فارس پیشنهاد داد دبیرخانه جشنواره شعر انقالب به شکل دائمی در 
شیراز اســتقرار یابد. شاعران حاضر در ششمین جشنواره شعر انقالب 
در پایان این مراســم گرد آرامگاه حافظ آمدند و برای این شــاعر و 

عارف فاتحه نثار کردند.

برگزیده بخش تک اثر جشــنواره شــعر انقالب گفت: همین که  
شــاعران جوان و پرتجربه در کنار هم در جشــنواره شعر انقالب 
حضور می یابند، تبــادل نظر می کنند، نقاط ضعــف و قوت هم را 
بررسی می کنند، گپ و گفت دارند، رابطه ها حتی تا مدت ها بعد نیز 

ادامه پیدا می کند، نقطه مثبتی است.
ملیحه سادات قاضی برگزیده بخش تک اثر جشنواره شعر انقالب 
برای »آخرین گلوله« از اســتان خراسان رضوی )قالب شعر نو( در 
گفت وگو با نشــریه روزانه جشنواره شــعر انقالب عنوان کرد: به 
نظر من جشــنواره شــعر انقالب همانطور که از اسم اش پیداست 
جشنواره ای معنوی است همانطور که یک مجموعه تفریحات هم 
کنارش برای شــاعران فراهم می کند مثل اینکه به جوانان توجه 
زیاد می شــود و این می تواند برای رغبت بیشتر شاعران جواب به 
سرودن بیشــتر در این عرصه تأثیرگذار باشد.وی با اشاره به اینکه 
افرادی نظیر بنده که خیلی درگیر جنگ بودیم عالقه زیادی داریم 
که به شــعر آیینی و انقالبی روی بیاوریم، توضیح داد: به نظر من 

درست است که از زمان جنگ خیلی گذشــته است اما نوجوانان و 
جوانان در عرصه شــعر انقالب خیلی فعال هستند و کارهای خیلی 
خوبی هم عرضه می کنند، من خودم شخصا اکثر شعرهایم درباره 
انقالب است حس خوبی در این زمینه دارم و به نظرم همه شاعران 
نیز همچــون من همین حس را دارند.قاضی بــا بیان اینکه جنگ 
تحمیلی در وطن ما اتفاق افتاده است االن هم انقالب های زیادی 
در منطقه و دیگر کشــورها صورت گرفته ، توضیح داد: راه انقالب 
ادامه دارد و نمی توان گفت که مســیر انقالب ما به پایان رسیده ما 
در این عرصه در کشــورهای دیگر نیز پیشرفت های خوبی داشتیم 
که باید آنها را مدنظر قرار دهیم.این شاعر جوان درباره اثر برگزیده 
»آخرین گلولــه« گفت: بنده  5 شــعر در حوزه های مختلف برای 
جشنواره ارســال کردم که یک مورد آن هم کار انقالبی »آخرین 
گلوله« بود. این شــعر مربوط به اتفاقات حین جنگ و سختی هایی 
که فرزندان شهیدان بعد از شهادت اعضای خانواده مثل پدر یا مادر 

تحمل می کنند هرچند کوتاه سروده شده است.

ملیحه سادات قاضی:

تبادل نظر شاعران جوان و با تجربه در جشنواره 
شعر انقالب ستودنی است
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نشریه ششمین 
 جشنواره بین المللی

شعر انقالب

  
صاحب امتیاز:

حوزه هنری سازمان 
تبلیغات اسالمی
زیر نظر شورای 

سردبیری

  
دبیرتحریریه:
حسین سلیمی

  
مدیر هنري:
داود پیشكار
صفحه آرا:

حمید نعیمی
ویراستاری:

طیبه شیخ زاده

  
همكاران:

 سید جواد قوامی
 پوریا میرسلیم

عماد باقی
عكاس:

محسن سیدی

  
با تشكر از:

مركز محافل و امور 
 جشنواره های 

حوزه هنری

  
نشاني:

تهران، خیابان سمیه، 
حوزه هنري سازمان 

تبلیغات اسالمي

  
شعر انقالب آن شعر 
است كه در خدمت 

هدفهای انقالب است 
یعنی درخدمت عـدالت، 
انسـانیت  دیـن، وحدت، 

رفـعت ملی، پیشرفت 
همه جانبه  كشور و در 

خـدمت انـسـان سـازی 
به مـعنـای واقعی كلمه 

است. 
حضرت آیت اهلل خامنه ای 

مدظله العالی


