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دکتر سیدسلمان صفوی:

امـام خمینی ره به مقـام ظل اللـهی رسیـده بود

با آثاری از: علی احمدی، محمدحسین امیراردوش، نرگس انتظامی بیان، محمدحسین انصاری نژاد، محمدجواد پیرمرادی 
س��عید تاج محمدی، اهلل یارخادمیان، محمد خالق، آمنه دولت آبادی، محمدآصف رحمانی، محمدعلی رمضانی، حسین 
رویوران، فضل اهلل زرکوب، محمدحسن زورق، حسین شیخ االسالم، مهدی طاهریان، علی اصغر فهیمی فر، سیدفضل اهلل 

قدسی، حسین کربالیی، ابراهیم متقی، زهرا محمودی، بهزاد مرتضایی، دارا نجات، سالم نوریان برونی.

خردادماه 1394 : شماره مسلسل 23 / 276 صفحه / 5000 تومان

میزگرد ماه : وضعیت فلسفه در ایران امروز
تجاوز نظامی عربستان به یمن؛ ریشه ها و پیامدها

تأثیرات فرهنگی داعش بر جغرافیای فرهنگی عراق و سوریه
تاجیکستان، ماوراءالنهر و آزمون تاریخی دوران گذار

ب��ا آث��اری از: غالمرض��ا آذری ، هوش��نگ ابته��اج ، قیص��ر امین پ��ور ، نرگس انتظامی بیان ، حس��ن بش��یر
حس��ن بهش��تی پور ، سیدحس��ن حس��ینی ، مرضیه حکیم ج��وادی ، س��یدمحمدعلی دیباج��ی ، منوچهر 
دین پرس��ت ، حس��ین روی��وران ، حس��ن س��بحانی ، محمدرض��ا ش��فیعی کدکنی ، حس��ین شیخ االس��الم
اصغر فهیمی فر ، احمدعلی قانع ، علیرضا قزوه ، سیدس��عید موس��وی ثمرین ، لی��ال واحد ، لقمان یداللهی

260 صفحه / 5000 تومانشماره دوازدهم ، سال دوم ، تیرماه 1393 دفترنشرفرهنگاسالمیمنتشرکردهاست:
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آیت الله رسولی محالتی:

امام)ره(، عارفی متعّبد بود
چـاپهشـتمازکتـاب
فرهنگاسـالمدراروپـا

اثردکترزیگفریدهونکه،ترجمهمرتضیرهبانی
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گلچینی از شعر امروز
پیرهن زخمی / آمنه دولت آبادی

 همین که تیر نخستین نشست روی تنت

 بگ��و که چن��د گلول��ه گذش��ته از تن تو

الل��ه« اال  ال��ه  ال  ان  »اش��هد   ن��وای 

 خ��ودت بگو که کدامین برادرت امش��ب

 اگر که جس��م تو روزی ب��ه خاک بر گردد

 به این امید که پاس��خ دهی به پرسش او

 به روی قبر تو با خون سرخ خویش نوشت

 گلول��ه پش��ت گلول��ه گذش��ت از بدنت

 که نیس��ت نقطه س��الم میان پیرهنت؟!

 گذش��ت از دل��ت، ام��ا نیام��د از دهنت

 پی��ام م��رگ ت��و را می ب��رد ب��رای زنت؟

 اضافه می ش��ود آیا به وس��عت وطنت؟!

 هزار نامه نوش��ت و گذاش��ت در کفنت

»مبارک اس��ت عزیزم، عزیزتر ش��دنت!«
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فرهنگ اسالمی/ شماره23/ خرداد94

درخت / محمدحسن زورق

درخ��ت در غ��م هر ب��رگ خوی��ش زاری کرد

در آن ش��بی که تبر حکم خوی��ش جاری کرد

دو روِد خ��ون زد و چش��م س��تاره ج��اری بود

در آن زم��ان ک��ه زمی��ن نی��ز س��وگواری کرد

چه ناله ها ک��ه از آن باغ های زخمی خاس��ت

چه ش��یونی ک��ه بر آن ش��اخه ها قن��اری کرد

ه��زار مرتب��ه نفری��ن ب��ه دودمان��ش ب��اد

ک��ه با ت��ن »یمن« ای��ن زخم ه��ای کاری کرد

گرف��ت؟ نش��انه  را  ب��اغ  ب��ا  تی��ر  ک��دام 

ک��دام دس��ت س��تم ای��ن س��یاه کاری ک��رد؟

پرن��ده ای مگ��ر از آس��مان »ضال��ع«* ب��ود

ک��رد بی ق��راری  س��رخ  گل  ع��زای  در  ک��ه 

یمانی اس��ت و ز »صنع��ا«** س��واره می آید

ک��ه به��ر لش��کر »مه��دی« طای��ه داری کرد

به یاد »مأرب«* و »بیضاء«* و »صعده«* خواهد ماند

ک��رد ف��راری  خائ��ن  آن  اگ��ر  جنایت��ی 

ن��دای »فاطم��ه« از س��مت »کوف��ه« می آید

که کیس��ت آنکه عل��ی را دوباره ی��اری کرد؟

بخ��وان ب��ه نام گل س��رخ ای��ن غ��زل، زورق:

»درخ��ت در غم هر برگ خوی��ش زاری کرد«

* نام استان هایی از کشور یمن

** پایتخت یمن
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اشارات ظهور / محمدحسین انصاری نژاد

 عامات ظهور کیس��ت از س��مت یم��ن پیدا؟!

ک��ه می بینم به هرس��و الل��ه خونین کفن پیدا

 س��واراِن ک��ه اند این��ان خدایا پش��ت دروازه؟!

اویس��ان اند هرس��و ب��ر افق ه��ای ق��رن پیدا

 در این بی تابی دریا، صدف های سراسیمه است

ش��بیه ماهی��ان س��رخ، یاق��وت ع��دن پی��دا

 کدامین کش��تی موعود بر س��احل فرود آمد؟

ببین ش��وری دگرگ��ون را به بحر ت��ن تتن پیدا

 به قول موبدان »هوش��یدر زرتش��ت« می آید

ش��کوه اوس��ت حتی در اس��اطیر که��ن پیدا

 تم��ام الله ه��ا چون دعب��ان دار ب��ر دوش اند

ببین صح��را به صحرا س��ربداران چم��ن پیدا

 به بت ه��ای جهان آی��ات ابراهی��م را بنویس

تبر ب��ر دوش آن س��وها خلیل بت ش��کن پیدا

 نُرید أن نمّن... این چرخ چرخ ذوالفقار اوس��ت

اش��ارات ظه��ور او ب��ه رغ��م اهرم��ن پی��دا

 دال! دج��ال را حرز یمانی باطل الس��حر اس��ت

چه غم گرپیش پای اوس��ت گ��ردی از فتن پیدا

پنه��ان ورق گردان��ی ای  دارد   ش��هادت نامه ام 

غب��ار ذوالجن��اح اوس��ت از خ��اک یم��ن پیدا
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فرهنگ اسالمی/ شماره23/ خرداد94

به کودکان کارتن خواب

دست خالی / سعید تاج محمدی

 دو دس��ت خالی تنهایم، دو دست خشِک ترک خورده

در ای��ن تط��اول تاول ه��ا، پ��رم ز زخ��م نمک خورده

 م��زن تو چ��وب نگاهت را ب��ه پینه پین��ه رخت من

ببین که شیش��ه بخت من چه چوب ها ز فلک خورده

 ببین که خسته تر از من نیست، دلی شکسته تر از من نیست

کس��ی که هر چه س��ام آورده پاسخش متلک خورده

 س��کوت و س��وز زمس��تان را لب��اس گ��رم نمی فهمد

چنان که خشکی یک لب را، لبی که آب خنک خورده

ش��اید؛ کن��د  آب  محب��ت  را  م��ا  ی��خ زده   قل��وب 

بن��ای چوب��ی ایم��ان را که موریانه ش��ک خ��ورده!

 ام��ام مه��ر و صف��ا روزی ظه��ور می کن��د، ای مردم!

کجاس��ت سی صد و سیزده حضوِر سنگ محک خورده

 بب��ار اب��ر به��ار م��ن! ب��ه زخم ه��ای نمک خ��ورده

به دس��ت و تاول خش��کیده، به قلب های ترک خورده
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دلم ز آتش این سوگ نامه می سوزد

محمد آصف رحمانی- افغانستان

 ز س��وز و س��از دل��م آه آتش آلود اس��ت

 دل��م ز  آت��ش این س��وگ نامه می س��وزد

 حدیث س��وگ ت��و در واژه ه��ا نمی گنجد

 به دوردس��ت کویریم و درب��ه در ماندیم

ک��رد نمی توان��م  دوری  آین��ه  روح   ز 

 اج��ل نمی ش��نوی از چ��ه رو ن��وای مرا؟

 اج��ل ب��ه ج��ای س��رای دل زمان��ۀ م��ا

 دگر ک��ه دور کند بعد از ای��ن کدورت ما

 ک��ه ب��ا غریب��ی فیضی��ه هم ن��وا گ��ردد

 به س��وگواری ت��و طاق صبر ایوب اس��ت

 ز ارتح��ال تو چش��م س��تاره خ��ون بارید

 درین مصیب��ت عظما دل نیاز شکس��ت

 دل��م ز آت��ش این س��وگ نامه می س��وزد

 خروش خون تو درگ رگ زمان جاری است

 ب��ه هر کج��ا گذرم ج��ای پ��ات می بینم

 همی��ن که وارث رس��م توایم، م��ا را بس

 جهان به دیدۀ من خانه ای پُر از دود است
 زبان و دس��ت قلم زین چکامه می سوزد

 غم ب��زرگ ت��و در قل��ب م��ا نمی گنجد

 پرنده ه��ای غریبی��م و از س��فر ماندی��م

 دری��ن ف��راق صب��وری نمی توان��م ک��رد

 بگ��و بگو ب��ه کج��ا ب��ردی آش��نای مرا؟

 چه می ش��د آه، سری می زدی به خانۀ ما؟

 دگر که دس��ت نوازش کشد به صورت ما

 که با خموش��ی گلدس��ته هم ص��دا گردد

 ش��ریک ماتم تو صد قبیله یعقوب است

 به ج��ای بانگ اذان از من��اره خون بارید

 قس��م به قبلۀ حق قامت نماز شکس��ت

 زبان و دس��ت قلم زین چکامه می سوزد

 طنین نبض تو در پیکر جهان جاری است

 ز بل��خ تا به فلس��طین ص��دات می بینم

همین که دش��من خصم توایم، ما را بس

ادبی����ات
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فرهنگ اسالمی/ شماره23/ خرداد94

شکوفۀ روح / دارا نجات، تاجیکستان

بارانی آمدی،

طوفانی رفتی.

بارانی آمدی از دریچۀ سبز آیه ها

با تبسم طلوع

و نگاه آبی ملکوت.

از معبر رؤیایی ابرها

عطر عاشقانه های بهشتی

و رنگ مستی از جمال خدا آوردی.

به ایران روحم

شکوفه های انقاب عارفانه پاشیدی

افق تخیل مرا

پر از مهتابی گل ها

و کوکبی بال های شهپرکانه کردی.

ای ساکن سپیده باران ازل!

غریبی اشکم را

می گریم

در فراق امواج طوفانی گل ها

و نوسان پنجه های برگ حسرت

به گرد غنچه های سر

و محشر آب های خروشان دیده

در روضه ای

که بهشت زهراست
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فرهنگ اسالمی/ شماره23/ خرداد94

او در آغوش قلب ها می زیست

فضل الله زرکوب- افغانستان

 آه ی��ا رب! چ��را گرفت��ه دل��م؟

 دل چه خوانم که باغ سوخته ای است

بی رنگ��ی چ��ه  زندگ��ی  ای   آه 

نفرین��م س��زای   زن��دگان 

 قام��ت آس��مان و پس��ت زمین

 وه چه بی رحمی ای فرش��تۀ مرگ

 کاش چون دیده زین جهان می دوخت

 ب��ود ب��ر دوش قلب ه��ا ان��گار

 روی امواج اش��ک و ماتم و شور

ک��ردی داغدارم��ان  اج��ل   کای 

 کور س��ازد تگرگ چش��م ت��و را

تق��وا عص��اره  ای  ام��ام!   ای 

 ت��ا ت��و ب��ودی امی��د باق��ی بود

 در غم��ت کاش ت��ا روان ب��ودی

می نال��د به��ار  فراق��ت   در 

 او در آغوش قلب ها می زیس��ت

 باغ ه��ا رن��گ و ب��و در او خفته

می دی��دی و  می آم��دی   کاش 

 در ف��راق ت��و ای س��واره عش��ق

 روز و ش��ب را ع��زا گرفت��ه دلم

 چشم در راه مرگ دوخته ای است

 ک��وه س��نگی به دوش م��ا ننگی

بین��م ت��ن   ک��ه روان را روان ز 

 مان��ده خم ت��ا به روز بازپس��ین

 بگسل از کف، تو رشته  رشته مرگ

 خرمن عمر عاش��قان می سوخت

ی��ار خس��تۀ  و  نازنی��ن   پیک��ر 

ن��ور ز  فت��اده  بادب��ان   زورق 

ک��ردی بی حصارم��ان   لش��کر 

 پُر کن��د خاک مرگ چش��م تو را
 ای س��حر س��از و مونس شب ها

 تش��نگان را ک��ف تو س��اقی بود

 چش��مه از چش��م ها روان بودی

می نال��د شاخس��ار  و   بلب��ل 

 دل خ��اک س��یاه جایش نیس��ت

خفت��ه او  در  آرزو  ص��د   داغ 

 که چه سخت است درد نومیدی

 عالمی س��وخت در شراره عشق
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نغمۀ دلجو

محمد خالق- تاجیکستان

قلم دست که تصویرگر روی تو بود

که خایق همه خم گشته ابروی تو بود

بی تو نتوان به جهان چشم گشادن خورشید

ز کوه قلّه تن شرشره گیسوی تو بود

به جهان نیست دگر مثل تو فرخنده سرشت

زنده جانم به دل از هّمت هوهوی تو بود

چه ضیایی به دل از چشم دو انگور تو ریخت

چه نوایی به دل از نغمه دلجوی تو بود!

در ظرافت نبود هیچ کسی چون تو ظریف

ملک و حور و پری سجده گر کوی تو بود

سر مویی شده بین این دلم از قصه تو

چه کنم گر دل من دور ز پهلوی تو بود

بدمی بر دل هر مرده نفس همچو مسیح

چه خطی بر دلم از خامه ابروی تو بود
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فرهنگ اسالمی/ شماره23/ خرداد94

از جلوه خیال

سام نوریان برونی- تاجیکستان

از رون��ق جمال ت��و دل ها منور اس��ت

از جل��وه خی��ال تو گل ها معطر اس��ت

اسم تو رنگ و بوی به صدها چمن دهد

زین��ت فض��ای آی��ه الل��ه اکبر اس��ت

خوش مردمی ورا به امامت گزیده است

شأن است و اعتبار که از لطف حیدر است

آی��ات کردگار ب��ه نامت منقش اس��ت

یعنی به خاص و عام بشر گشته سرور است

پاک��ی چو روح پاک نب��ی در همه زمان

چ��ون روح برگزی��ده آل پیمب��ر اس��ت

از صدق خویش وصف تو کردم به چند حرف

حاشا که یار توست، نه از باغ دیگر است

کوچه جماران

سید فضل الله قدسی- افغانستان 

 چارسو درخشیدن گرچه کار خورشید است

 کوچه جماران هم در شمار خورشید است

 مطل��ع کام او از س��پیده آکنده اس��ت

 لب گشودنش عین انتشار خورشید است

 این فروغ روحانی کز پگاه او پیداس��ت

 نهر جاری نور از چشمه سار خورشید است

 س��اکنان ش��هر نور! بر ش��ما مبارک باد

 خانه ای که دیوارش در جوار خورشید است

 دی��ده و دلم امش��ب، مثل اب��ر بارانی

 این چنین که می گرید، بی قرار خورشید است

 سوی مش��رق ایمان پرتوی دگر پیداست

 این طلیعه نو هم از تبار خورشید است

 از تجلّی ن��ورش چون گذش��ته پرتوگیر

 کاین سپیده بر دوشش کوله بار خورشید است

 آری، آسمان عشق از طلوع خالی نیست

 پاره تن خورش��ید، یادگار خورشید است
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امام

زهرا محمودی- افغانستان 

 امام!

 تو که آمدی

 دریا آرام شد

و باوری سبز شاخه های درخت را 

 پوشاند

 در جغرافیای آبی آسمان

 پرندگان بسیاری به تکاپو برخاستند

 زمین زیر گام هایت لبخند زد

 فکر می کنم

 خوابی بود

 یا افسانه ای که از پس دیوارها

 حقیقتی رسوخ کرده باشد

 اما هوا روشن بود

 همیشه هوای سرد، بهمن مرا

 به انتظار می کشاند

 شاید انقابی در راه است

و مهتاب از نگاه عالم آرای تو برخیزد

ای روح... / الله یار خادمیان

 ای روح س��بز ج��اری در امت��داد تاریخ

 تصوی��ر حق پرس��تی نفس نم��اد تاریخ

 ما تش��نگان جامت مس��تیم از ُمدامت
 خورش��ید بی افول��ی در بام��داد تاریخ

 راه تو بستنی نیست جامت شکستنی نیست

 محوت نمی توان کرد ای زنده یاد تاریخ

 ما را توی��ی در آمد ای در ادب س��رآمد

 ب��ازی نمی توان ک��رد با م��رد راد تاریخ

 هرجا غزل سرایی است آوای آشنایی است

 تفسیر فضل و عش��قی در اتحاد تاریخ

 تو روح بی شکستی، تا عشق هست، هستی

هرگ��ز نرفته باش��ی در انجم��اد تاریخ

ادبی����ات
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