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با شاعران

اگر که چشمه شود چشمم
اگر سپيده شود مويم
ھنوز از تو نوشتن را

نذر صحرای توام؛ بیسرنوشتی گمشده

من آن کبوتر جّ لدم به آب و دانه ی تو

رھروم؛ نرم و سبک ،سوی بھشتی گمشده

مخواه آن که شوم دور ،از آستانه ی تو

يل است قوت بازويم
نذر صحرای توام آھوی دشتی پر ز بيم
کبوتر حرمم آقا
ِ

در گريز از خويشتن؛ با سرنوشتی گمشده

تويی که ضامن آھويی

کفتری پر بسته ام؛ دور از حريم گنبدت

منم که کمتر از آھويم

ناشناس افتاده بازيبا و زشتی گمشده

تو از قبيله ی بارانی

چشمان تو من
ضامن آھوی بیکس! نذر
ِ
ِ

که بی بھار نمی مانی

کاش ،بارانم!ببارانی به کِشتی گمشده

عجيب نيست اگر حال و روز من خوش نيست

تو آن امام رئوفی که چشم ما به تو است
نھاده ايم ھمه سر به روی شانه ی تو

آيشی در باغ عشقی -رويشی در باغ جان
با تو دادم يادگاری از سرشتی گمشده

اساسنامه ی گل ھا را

شناسنامه ی گل ھا را

دوای درد ھمه ھست در خزانه ی تو

دلم گرفته در اين روزھا ،بھانه ی تو

منم که سرد و زمستانی

در انتشار تو می خوانم

ھميشه بر سر من ،لطف بی کرانه ی تو
پناھگاه ھمه دل شکستگان ھستی

که گرد کوی تو می گردم

از اشتياق تو می گويم

گرفته بال و پرم بوی اين حرم؛ باشد

بر بسيط خاک گم ماندم -کجايم کيستم؟
نابسامانی -اسيری -در ُکنشتی گمشده

به پای بوسی تو ،زائرت بھشتی شد
بھشت می رود آری! به پشتوانه ی تو
تو آفتاب درخشان ھشتمی ما را
که آسمان زده بر سينه ،اين نشانه ی تو

در ازدحام تو می بويم
تو آشنای غريبی ،تو را نفھميديم
جھان فدای دو چشمان نرگسانه ی تو

تو سوژه ،سوژه ی احساسی
تو عطر خوب گل ياسی

بھشت و ھر چه در آن است بی تو زيبا نيست

تويی تو الله ی عباسی

بھار گوشه ی لبخند عاشقانه ی تو

که قد کشيده فرارويم
ھزار حادثه ھر روز در کمين من است
مخواه آن که شوم دور ،از آستانه ی تو

من و کرامت درگاھت
نشسته ام به سر راھت
تويی که ضامن آھويی
منم که کمتر از آھويم
#عباس مھری آتيه
جليل واقع طلب#
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#رسول شريفی
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اي ھرچه جاده سوي تو در رفت و آمد است

مستم اگرچه خسته ام از خم نداشتن

شعر جھان باشم
مادر زيباترين
شاعر شدم تا
ِ
ِ

ھر دل شكسته اي به نگاه تو رو زده ست

حتی شناسنامه ای از قم نداشتن

چشم ديگران باشم
تصوير رويايی درون قاب
ِ
ِ

لبريز غصه ام ،دلم اما كنار تو

چون رودخانه ای که به دريا نمی رسد

گوش تو نجوا کردم و گفتم
:ھر روز من،يک قصه در
ِ

در گفتن و نگفتن حرفش مردد است

محکوم اينچنين به تالطم نداشتن

گوش زمان باشم
خالق صدھا صدای تازه در
تا
ِ
ِ

من شاعرم تحملم اصال زياد نيست

!گيالن به قم ،دوباره به مشھد ،ھمين فقط

از درد پيچيدم به خود،زخمی که سر وا کرد و خنديدم

تاب و توان قافيه ھا كمتر از حد است

می شد در اين مسير تداوم نداشتن؟

چيزی نگفتم باتو ،تا در زندگی ات قھرمان باشم

يك عمر ھرچه جمع نمودم چه فايده!؟

دستم به سينه ،روز مگر می شود شروع

حتی نفھميدی چه آمد بر سر رويای ديروزم

با دست خالي آمده ام پيش تو ،بد است

يک صبح با سالم عليکم نداشتن

ميخواستم مانند رازی کھنه در قلبت،نھان باشم

چون كفتران جلد به ھر سو اگر روم

درد است دور بودن و حسرت به دل شدن

:وقتی که خنديدی جھان خنديد و من آن روز فھميدم

تنھا پناھگاه دلم باز گنبد است

در عرض عشق حق تقدم نداشتن

"عشق تو تا اينجا عيان بوده ،چه محتا ِج بيان باشم"

خورشيد مشرقي و خراسان به يمن تو

تنھا غمم به پنجره فوالد وصل شد

سرتعظيم_می گويم
تنھا تو،از من جان بخواه و من ِ

ازقرن ھاي دور به نورت زبانزد است

تلخ است تلخ حس تبسم نداشتن

زيبای من،ھرچيز و ھرکس توبخواھی،من ھمان باشم :

اي گل! به جام زھر لبالب شدي وباز

خوب است زائرت شدن اما قشنگ نيست

قافيه جاي "شھد" در اين بيت "مشھد" است

!در صحن انقالب تو گندم نداشتن

مرضيه فرمانی#

صديقه_کشتکار#

صفحه ٢

مھساطايری#
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شعر خوب است که درخدمت سلطان باشد

بر سر زلف رشته ی تسبيح

و چه زيباست که توصيف خراسان باشد

دانه ی زرد شاه مقصودم

در کنار تو ھرچه خوشبختی ست
سمت اين سرنوشت می ايد

عاقبت ميرسم به دريايت
ميرسم بعد سالمی به در ھشت بھشت
پيش روی من اگر ھفت بيابان باشد

رسيده وقت رفتن با سری ناساز برگشته
تو آغازی و او از نقطه ی آغاز برگشته

توی صحن تو اخر پاييز

قطره ای در مسير يک رودم

عطر ارديبھشت می ايد

.

و از بس از تو حاجت خواسته نشنيده نه ...از شرم
نگاه شرمسارش لحظه ی ابراز برگشته

من ھمان مادرم که در باران

از حرم پا گذاشتم بيرون

پا برھنه وسط صحن نشستن  ،رفتن

گوشه ی چادرم کمی گلی است

عطر نارنج تازه می امد

کسی که بار اول بارگاھت را به دل ديده

و چه زيباست اگر نم نم باران باشد

بھترين جا برای من تنھا

سوی صحنت دم غروب اين بار

ھرآنجای جھان ھم رفته باشد باز برگشته

سر در بست حر عاملی است

کاسبی از مغازه می امد

ھر کسی از تو يکی خواست دوتا با خود برد
کرم صاحب اين خانه دو چندان باشد

الم نشرح لک صدرک به زائرھات می گويند

من ھمان کودکم که ميترسم

توی دستش دومشت گندم بود

در شلوغی بی افتم از پايم
مھربانی کن و اين بار در آغوشم گير
که در آغوش تو صد معجزه پنھان باشد

که با پای خودش رفته و با پرواز برگشته

توی چشمش دو ابر پر باران

به ضريح تو ميزنم ھربار

گريه می کرد و زير لب ميگفت

بوسه از روی دوش بابايم

السالم عليک ياسلطان

ھزاران سال پيشت بوده و ساعت کم آورده
برای درد دل ...تا معنی "ايجاز" برگشته

روی بال فرشته ھای حرم
شعر گفتم که به پابوسيت اقرار کنم

سمت صحن عتيق ميرفتم

السالم عليک يا خورشيد

!ميان خيل مشتاقان و بيماران چه ھا ديده؟

شاعر خوب برای تو فراوان باشد

گوشه ی صحن جامع رضوی

خاک باران نخورده ميخواھی؟

که سمت تو يھودی و مغ و مرتاض برگشته

من به خوابی عميق ميرفتم

سر که قابل ندارد آقاجان
عاشق سر سپرده ميخواھی؟

پرچم گنبد تو کار مرا آسان کرد
ھر که دنبال نجات است پريشان باشد

خواب ديدم که خادمت شده ام

که زاھد آمده اما کبوترباز برگشته

در ھياھوی صحن گوھرشاد
بگذاريد به ساحل برساند مارا
که غريقيم اگر معرکه طوفان باشد

مجتبی حاذق#

به قدری دل ھوايی کن شده نقاره ھای تو

#

مثل طفلی دخيل ميبندم

يکی کنج حرم ميخواند:آمدم ای شاه پناھم بده

بار ديگر به پنجره فوالد

به بی وزنی رسيده سمت اين آواز برگشته

محمدصادق باقی زاده#

صفحه ٣

محمدرضا ميرزازاده#
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رباعی رضوی

رباعی رضوی

(١ماييم و نگاه مضطر ساعت ھشت

(١با تابش نور  ،از خدا میگويد

با دلھره ی مکرر ساعت ھشت

ھر ذرهی آن جدا جدا میگويد

با ياد ضريح و پنجره فوالدش

خورشيد به ھنگام طلوعش ھر صبح

ھر روز قرارمان سر ساعت ھشت

در گوش جھان رضا رضا می گويد

(٢دلداده ی صحن تو ھمه شب بو ھا

(٢روحم به اميد کرمت پر ميزد

دلبسته ی انگبين تو کندو ھا

حول حريم قدمت پر ميزد
در
ِ

تا ضامن ما تويی نگردد کوتاه

يک جفت کبوتر از نگاھم آقا

از دامن تو دست من و آھو ھا

ھنگام اذان در حرمت پر می زد

(٣سجاده و مُھر و سُرمهدان را آورد
(٣در ظلمت شب ماه فرود آمده است

يک بسته نبات و زعفران را آورد

آيينه ی ھر چه ھست و بود آمده است
در دامن نجمه با طلوع خورشيد

عطر حرم و گالب سرمستم کرد

يک دشت ستاره در سجود آمده است

تا نام امام مھربان را آورد

#ليال_عبدی

#نيره جھانبين

صفحه ٤
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.١در مدرسه و کالس آموخته ايم

فرياد مرا شنيد  ،ھمگامم شد

بی واھمه و ھراس آموخته ايم

چون ماه نشسته بر سربامم شد
جای عدد ھشت نوشتيم رضا »ع«
اين ھا ھمه از برکت اين ست عزيز

ما درس بر اين اساس آموخته ايم

وقتی که "رضا" تکه ای از نامم شد
.٢ماقطره ی کوچکيم در پای تو غرق
(٢

روديم ولی درون دريای تو غرق

توی حرم بھاری ات من باشم؟
در مرقد نقره کاری ات من باشم؟

از گنبدت آنقدر طال ريخته که
خورشيد شده است در تماشای تو غرق

ای کاش طلب کنی مرا آقا جان
تا خادم افتخاری ات من باشم

.٣سياره و ماه ناگھان خلق شود
تاريکی محض بعدازآن خلق شود

(٣
من موقع برگشت دلم می گيرد

تصميم بر اين بود پس از خلقت تو

وقتی برسم رشت دلم می گيرد

خورشيد برای آسمان خلق شود

اينھا ھمه ھيچ تازه فھميدم که

.٤زاير ھمه حاجت از خدا ميگيرد

روی عدد ھشت دلم میگيرد

از دست تو دم به دم شفا ميگيرد

(۴
من،خاطره ھا،سفر،حرم،يادت را...

آقا تو طبيب دردھای ھمه ای

خلوت  ،من و تو  ،پنجره فوالدت را...

ھرکس به تو می رسد شفا ميگيرد

ديشب وسط خواب دوباره ديدم
گلدسته  ،نقاره ،شب ميالدت را...

#بھرام مژدھی
اميررضا ستايش صومعه سرائی

صفحه ٥

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
موسسه آموزش عالی جھاد دانشگاھی واحد گيالن

ﻮه واژه

ﮔﺎ ﻨﺎ
١٤٠٠/٠٤/٠١

سال  :دوم

شماره :ھشتم

استان گيالن
ويژه نامه والدت امام رضا)ع(

معرفی کتاب
کتاب رضوی )اثر حميدرضا شکارسری(

آسمان زير ابرھا

مجموع ه ش عر " آس مان زي ر ابرھ ا " اث ر خوان دنی و مان دگار از حمي د رض ا
شکار سری که انتشارات قدس رضوی چاپ و روانه ی بازار نشر کرده است

شکارسری اين شاعر نام آشنای معاصر به جای مقدمه اين گونه نوشت :
من با ھمه ی "ايسم" ھا سالم و عليک دارم ،
اما سبک من در اين شعر ھا فقط
رضای "رضا" است .
در اي ن مجموع ه ش اعر  ۵٠ش عر س پيد را ب ه گ زينش نشس ته اس ت و ب ه تعبي ری
ک ه در اش اره پ يش روی م ا ق رار دارد مجموع ه حاض ر فص ل ن و از زي ارت ھ ای
ش اعران اس ت ک ه کب وتران واژهِ ،گ رد آس تان ق دس حض رت ش مس الش موس
طواف را جلوه ای دوباره بخشيده اند ....
در تم ام ش عرھای "آس مان زي ر ابرھ ا" ش اعر ب ا زب انی ت ازه ،س اده و ص ميمی ب ا
ام ام رض ا )ع( در ِد دل م ی کن د و کلي د واژه ھ ای زي ارت ،مشھد،ض ريح ،غرب ت
و...
ھم ه نش ان م ی دھ د شکارس ری نگ اه وي ژه و خاص ی ب ه ش عر ام روزی و م درن
دارد و م ی خواھ د در س ايه س ار غرب ت ھس تی خ اطره ھ ای ض ريح را ب ه ب از
خوانی بنشيند.

چند شعر از اين مجموعه را باھم می خوانيم و برای شکارسری اين شاعر آيينی بھترين ھا را آرزو می کنيم :

 (١غروب بود

(٢نه بليط ھواپيما می خواھد

 (٣با ريسمانی

 (۴من تا به حال بھار "مشھد " را نديده ام

که خورشيد را جا گذاشتيم

نه قطار و اتوبوس

به پنجره ی فوالد

اما

و پريديم

باد ھم که نباشد

وصل می شوم

ھر وقت امده ام

اين ماه مھربان

پرنده ی سالم من

دل مرده ام را

بھار بوده است

اما

ناگھان

کنار دلھا و چشم ھای شکسته

مثل ھمين امروز

دلداری مان می دھد

بر آبی گوھر شاد

می خوابانم

با ھمين برف تازه ای که نشسته بر گنبد طال ..

در طول پرواز مشھد_تھران.....

روبه روی تو نشسته است

صفحه ٦

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
موسسه آموزش عالی جھاد دانشگاھی واحد گيالن

ﮔﺎ ﻨﺎ
سال  :دوم

ﻮه واژه

١٤٠٠/٠٤/٠١

شماره :ھشتم

استان گيالن
ويژه نامه والدت امام رضا)ع(

معرفی کتاب
معرفی کتاب گزيده اشعار شاعران در رثای حضرت معصومه
کتاب عمه سادات سالم عليک
نام کتاب :گزيده اشعار شاعران اھل بيت در مدح و رثای حضرت معصومه )ع(
نويسنده:عليرضا سبحانی نسب
ناشر چاپی :نشر جمال
سال انتشار١٣٨٨ :

ﺳــﺮودن ﺷــﻌﺮ در ﻣــﺪح و رﺛــﺎي اﻫــﻞﺑﻴــﺖ ﻋﻠــﻴﻬﻢاﻟﺴــﻼم اﻓﺘﺨــﺎر واﻻﻳــﻲ اﺳــﺖ ﻛــﻪ از ﮔﻨﺠﻴﻨــﻪ
ﻗــﺪس ﺑــﻪ اﻧﺴــﺎنﻫــﺎ ﻫﺪﻳــﻪ ﻣــﻲﮔــﺮدد .ذوق ﺷــﻌﺮي ،ﻣــﻲﺗﻮاﻧــﺪ اﻧﺴــﺎن را ﺗــﺎ اﻋﻠــﻲ درﺟــﺎت ﺑﻬﺸــﺖ
رﻫﻨﻤــﻮن ﮔــﺮدد؛ ﺑــﻪ ﺷــﺮط آن ﻛــﻪ از اﻳــﻦ ﻧﻌﻤــﺖ اﻟﻬــﻲ در راه ﮔﺴــﺘﺮش ﻣﻌــﺎرف اﻟﻬــﻲ و ﻣﺤﺒــﺖ
اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم و ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﺑﺸـﺮﻳﺖ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد و ﮔـﻮﻫﺮ »ﻣـﻦْ ﻗـﺎلَ ﻓﻴﻨـﺎ ﺑﻴـﺖ ﺷـﻌﺮٍ
ﺑﻨَــﻲ اﻟﻠّــﻪُ ﻟَ ـﻪ ﺑﻴﺘــﺎ ﻓــﻲ اﻟْﺠﻨﱠ ـﺔِ «.در ﻫﻨــﺮ ﺷــﺎﻋﺮ ﺟﻠــﻮه ﻧﻤﺎﻳــﺪ .ﺳﺘﺎﻳﺸــﮕﺮان اﻫــﻞﺑﻴــﺖ ﻋﻠــﻴﻬﻢاﻟﺴــﻼم
ﺟﺎﻳﮕــﺎه وﻳــﮋهاي ﻧــﺰد ﭘﻴﺸــﻮاﻳﺎن دﻳــﻦ ﻣــﺎ داﺷــﺘﻪاﻧــﺪ ﻛــﻪ اﻳــﻦ ﻣﻘﺪﻣــﻪ ﺟــﺎي ﭘــﺮداﺧﺘﻦ ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﻣﻬــﻢ
ﻧﻴﺴــﺖ و ﮔﺮﻧــﻪ ﺳــﺨﻨﺎن و رﻓﺘﺎرﻫــﺎي آﻣﻮزﻧــﺪه اﻫــﻞﺑﻴــﺖ ﻋﻠــﻴﻬﻢاﻟﺴــﻼم ﺑــﺮاي ﺗﺠﻠﻴــﻞ از ﺷــﺎﻋﺮان و
ﺳﺘﺎﻳﺸﮕﺮان ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻋﻠـﻴﻬﻢ اﻟﺴـﻼم ﻣﺜـﺎل زدﻧـﻲ و ﺑﺴـﻴﺎر ﺷـﻴﺮﻳﻦ اﺳـﺖ .در ﻫﻤـﻴﻦ راﺳـﺘﺎ اﻳـﻦ
ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮاي ﺗﺮوﻳﺞ اﺷﻌﺎر وﻻﻳﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎاﻟﺴﻼم ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

سروده مرحوم آقاسی برای حضرت معصومه )سالم ﷲ عليھا(
ﻣﺮغ دﻟﻢ راﻫﻲ ﻗﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﻋﻤﻪ ﺳﺎدات،ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ

درﺣﺮم اﻣﻦ ﺗﻮ ﮔﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد

روح ﻋﺒﺎدات،ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ

ﻋﻤﻪ ﺳﺎدات،ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ

ﻛﻮﺛﺮ ﻧﻮري،ﺑﻪ ﻛﻮﻳﺮ ﻗﻤﻲ

روح ﻋﺒﺎدات،ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻚ

آب ﺣﻴﺎت دل اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﻲ

ﻛﻮﺛﺮ ﻧﻮري،ﺑﻪ ﻛﻮﻳﺮ ﻗﻤﻲ

ﻋﻤﻪ ﺳﺎدات ،ﺑﮕﻮ ﻛﻴﺴﺘﻲ؟

آب ﺣﻴﺎت دل اﻳﻦ ﻣﺮدﻣﻲ

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳﺎ زﻳﻨﺐ ﺛﺎﻧﻴﺴﺘﻲ

ﻋﻤﻪ ﺳﺎدات ،ﺑﮕﻮ ﻛﻴﺴﺘﻲ؟

از ﺳﻔﺮ ﻛﺮب و ﺑﻼ آﻣﺪي

ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻳﺎ زﻳﻨﺐ ﺛﺎﻧﻴﺴﺘﻲ

ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﺪار رﺿﺎ آﻣﺪي

از ﺳﻔﺮ ﻛﺮب و ﺑﻼ آﻣﺪي

ﻣﻦ ﭼﻪ ﻛﻨﻢ ﺷﻌﻠﻪ داغ ﺗﻮ را

...ﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻳﺪار رﺿﺎ آﻣﺪي

درد و ﻏﻢ ﺷﺎه ﭼﺮاغ ﺗﻮ را

ﻣﺮغ دﻟﻢ راﻫﻲ ﻗﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﻛﺎش ﺷﺒﻲ ﻣﺴﺖ ﺣﻀﻮرم ﻛﻨﻲ

درﺣﺮم اﻣﻦ ﺗﻮ ﮔﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد

ﺑﺎ ﺧﺒﺮ از وﻗﺖ ﻇﻬﻮرم ﻛﻨﻲ

صفحه ٧

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
موسسه آموزش عالی جھاد دانشگاھی واحد گيالن

ﮔﺎ ﻨﺎ
سال  :دوم

ﻮه واژه

١٤٠٠/٠٤/٠١

شماره :ھشتم

استان گيالن
ويژه نامه والدت امام رضا)ع(

معرفی کتاب
مروری بر شاعران دوران زندگی امام رضا )ع(
مروری بر شاعران دوران زندگانی امام رضا) ع(

ﮔﺮدآوري  :ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﻴﺪرزاده
مقدمه
در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ،ﺷﺎﻋﺮان از ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋه ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﻧﺪ و در راﺳﺘﺎي ﻧﻮع ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺷﻌﺮ ﻣﻲ ﺳﺮوده اﻧﺪ .اﺷﻌﺎر ﮔﺎه در ﻣﺪح و ﮔﺎه در ﺑﻴﺎن رزم آوري و ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺣﺎﻛﻤﺎن
ﺳﺮوده ﻣﻲ ﺷﺪ ،آﺛﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و اﮔﺮ ﻣﻮﺟﺐ رﺿﺎﻳﺘﻤﻨﺪي ﻣﻲ ﺑﻮد و ﺻﻠﻪ اي و ﺳﻜﻪ اي ﻫﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﺎﻋﺮان .ﮔﻮﻧﻪ ي ﻧﻮع ﺷﺎﻋﺮان را ﻣﻲ ﺗﻮان در دو
ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻳﻚ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺧﻮد ﻛﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و دل ﺣﺎﻛﻢ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آوردﻧﺪ و ﺷﺎﻋﺮاﻧﻲ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ درﺑﺎر و ﻣﺪح ﺷﺎﻫﺎن ﻧﻤﻲ داﻧﻨﺪ
ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ دﭼﺎر ﻣﺼﺎﺋﺐ و ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان رﻧﺞ ﻓﺮدوﺳﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻬﻴﺮ ﭘﺎرﺳﻲ را ﻳﺎدآور ﺷﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ،ﺑﻮدﻫﺎﻧﺪ ﺣﺎﻛﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺧﻮد دﺳﺘﻲ ﺑﺮ آﺗﺶ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻬﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﻲ داده اﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺣﺘﺮام ﻣﻲ ﮔﺬاردﻧﺪ .در دوران اﻣﻮﻳﺎن و ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﻧﻴﺰ اﻏﻠﺐ
ﺷﺎﻋﺮان ﺳﺘﺎﻳﺸﮕﺮ ﺣﻜﺎم اﻣﻮي و ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ اي اﻧﺪك را ﻣﻲ ﺑﻴﻨﻴﻢ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺑﻴﻢ ﺟﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ اﻣﻴﺪ ﻧﺎن ،آﻧﻬﺎ ﮔﺮوه ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﺑﻨﺎم ﺷﺎﻋﺮان
ﺷﻴﻌﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻨﺎم ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ،ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻦ زﻳﺎد اﺳﺪي و دﻳﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻲ ﻫﻤﭽﻮن دﻋﺒﻞ ﺧﺰاﻋﻲ ﻣﻲ ﺑﻮد.
دعبل خزاعی
دﻋﺒﻞ ﺧﺰاﻋﻲ ﻛﻮﻓﻲ ،ﺷﺎﻋﺮي ﺑﻠﻴﻎ ،ﺳﺨﻨﻮري ادﻳﺐ و داﻧﺸﻤﻨﺪي واﻻﻣﻘﺎم ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻣﺪﻳﺤﻬﺴﺮاﺋﻲ و ذﻛﺮ ﻓﻀﺎﻳﻞ اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ﺳﭙﺮي ﻛﺮده اﺳﺖ .ﭘﺪرش رزﻳﻦ ﺧﺰاﻋﻲ ﺑﻮد ،ﺟﺪ او از
ﺻﺤﺎﺑﻲ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﺰاﻋﻪ در ﺻﻔﻴﻦ ،ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺟﻨﮕﻴﺪ و ﺑﺎ ﺳﻪ ﺑﺮادرش در اﻳﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﻴﺪ .ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ از ﺑﻴﻮﺗﺎت ﻗﺪﻳﻢ ﺷﻴﻌﻪ و راوي ﺣﺪﻳﺚ و ﺷﺎﻋﺮ و ﺑﺮادرش
ﻋﻠﻲ و ﭘﺴﺮ ﻋﻤﻮﻳﺶ) اﺑﻮاﻟﺸﻲ (ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﻮدﻧﺪ  .دﻋﺒﻞ ﺑﺮﺧﻼف ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻋﺮان ،ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﺷﺠﺎع و ﻣﻨﻴﻌﺎﻟﻄﺒﻊ داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﭼﻮن ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻪ در ﻫﺠﻮ ﻛﺴﻲ ﺷﻌﺮي ﮔﻮﻳﺪ ،از ﻣﻘﺎم
او ﺑﺎﻛﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ؛ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ رﺷﻴﺪ و ﻣﺎﻣﻮن .ﻣﻌﺘﺼﻢ و واﺛﻖ و دﻳﮕﺮان را ﻫﺠﻮ ﻛﺮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻌﺘﺼﻢ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪ و ﭼﻮن ﻛﺴﻲ را ﺑﻪ ﺷﻌﺮ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﺪح و ﺳﺘﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﻛﺮد از ﺧﻔﻘﺎن
روزﮔﺎر واﻫﻤﻬﺎي ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﭼﻨﺎن ﻣﺪاﻳﺢ او درﺑﺎره اﻫﻞ ﺑﻴﺖ ،آن ﻫﻢ در ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻨﻲ ﻋﺒﺎس ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮاه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺪﻋﺎﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺼﺎﻳﺪ دﻋﺒﻞ ،ﻗﺼﻴﺪه ﻣﺸﻬﻮر)) ﻣﺪارس آﻳﺎت ((اﺳﺖ ﻛﻪ
در ﻣﺪح ﺣﻀﺮت رﺿﺎ) ع (ﺳﺮوده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﺪود ﺻﺪ و ﺑﻴﺴﺖ ﺑﻴﺖ اﺳﺖ  .ﻣﻮﻃﻦ اﺻﻠﻲ او ﻛﻮﻓﻪ ﺑﻮد .دوران ﻛﻮدﻛﻲ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ را در ﻛﻮﻓﻪ و ﺑﺼﺮه ﮔﺬراﻧﺪ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد
ﻛﻪ » ﺻﺮﻳﺢ اﻟﻐﻮاﻧﻲ « رﻓﺖ و ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺷﺪ .ﺷﻌﺮ و ادب ﻋﺮﺑﻲ را از ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ وﻟﻴﺪ اﻧﺼﺎري ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﻋﺮ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ و ﺑﺮاﻣﻜﻪ ﺑﻮد ،ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و از ﻫﻤﺎن ﺟﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮودن ﺷﻌﺮ
ﭘﺮداﺧﺖ  .ﺑﺨﺸﻲ از ﻗﺼﻴﺪة ﻣﻌﺮوف دﻋﺒﻞ ﺧﺰاﻋﻲ را ﻣﺮور ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
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او زﻣﺎن ﭼﻬﺎر اﻣﺎم ﻣﻌﺼﻮم) اﻣﺎم ﺻﺎدق ،اﻣﺎم ﻛﺎﻇﻢ ،اﻣﺎم رﺿﺎ ،اﻣﺎم ﺟﻮاد) ع ((را درك ﻛﺮد و در واﻗﻊ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺧﻠﻔﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ) ﻣﻬﺪي ،ﻫﺎدي ،ﻫﺎرون ،اﻣﻴﻦ ،ﻣﺄﻣﻮن ،ﻣﻌﺘﺼﻢ ،واﺛﻖ،
ﻣﺘﻮﻛﻞ (ﻫﻢ ﺑﻮد .زﻣﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻛﻪ اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻴﻌﻴﺎن ،وﻻﻳﺘﻌﻬﺪي ﻣﺄﻣﻮن ﻋﺒﺎﺳﻲ را ﻗﺒﻮل ﻛﺮد و از ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺳﺎن آﻣﺪ ،دﻋﺒﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺻﻮﻟﻲ ،ﺷﺎﻋﺮ دﻳﮕﺮ ﺷﻴﻌﻪ ،ﻋﺎزم
زﻳﺎرت ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮ دو ﺷﺎﻋﺮ در) ﻣﺮو (ﻧﺰد ﺣﻀﺮت رﻓﺘﻨﺪ و ﻗﺼﻴﺪه ﺧﻮد را در ﻣﺮﺛﻴﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ و ﻣﻨﺎﻗﺐ آن ﺣﻀﺮت و ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ اﻧﺸﺎ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  .ﻗﺼﻴﺪه دﻋﺒﻞ ﻛﻪ
ﺣﻤﺎﺳﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ و ﻣﻨﻘﺒﺖ ﻧﺎﻣﻪ آل ﻋﻠﻲ) ع (ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻣﺎم و اﻫﻞ ﺑﻴﺖ آن ﺣﻀﺮت و ﺣﺘﻲ ﻣﺄﻣﻮن ،ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .دﻋﺒﻞ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﻦ  79ﺳﺎﻟﮕﻲ ،ﺑﺎ ﻋﺼﺎي
دﺷﻨﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻫﺮآﮔﻴﻦ و زﺧﻤﻲ ﻧﻤﻮدن ﭘﺎﻳﺶ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺟﺮاﺣﺖ ،در ﮔﺬﺷﺖ  .از اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﺳﻪ اﺛﺮ ﻳﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺮاء ،اﻟﻮاﺣﺪه ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻟﻌﺮب و ﻣﺜﺎﻟﺒﻬﺎ ،و دﻳﻮان اﺷﻌﺎر او ﻛﻪ
اﺑﻮﺑﻜﺮ ﺻﻮﻟﻲ در  033ورق ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮد .اﺷﻌﺎر دﻋﺒﻞ را ﻣﻴﺘﻮان از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و ﻋﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺪح در ادب ﻋﺮب داﻧﺴﺖ .ﻋﺪه اي از ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﻲ و
ﺳﻴﺪ ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺟﺰاﺋﺮي ﺷﺮح ﻛﺮدﻫﺎﻧﺪ و ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ آﻧﻬﺎ در اﺷﻌﺎر ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﻋﺮان ﺷﻴﻌﻪ ﺗﻜﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ  .از اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ دو ﭘﺴﺮ ﺑﻨﺎم ﻫﺎي ﻋﺒﺪاﷲ و ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺴﻴﻦ ،ﺧﻮد
ﺷﺎﻋﺮي ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ.
ابونواس
ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻫﺎﻧﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﺑـﻪ) اﺑﻮﻧـﻮاس (ﺷـﺎﻋﺮ ﭘـﺮآوازه دوران ﻋﺒﺎﺳـﻲ ،ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎل ﻫـﺎي  601ﻫﺠـﺮي ﻗﻤـﺮي ﺗـﺎ ﺣـﺪود ﺳـﺎل  647ﻫﺠـﺮي ﻗﻤـﺮي در اﻫـﻮاز و ﻳـﺎ ﺑﺼـﺮه ﺑـﻪ دﻧﻴـﺎ آﻣـﺪ .
ﭘﺪرش ﺑﻪ رواﻳﺘـﻲ اﻳﺮاﻧـﻲ ﺑـﻮد و در ﺳـﻔﺮي ﺑـﻪ اﻫـﻮاز ﺑـﺎ زﻧـﻲ ﺑﻨـﺎم ﮔﻠﺒـﺎن ﻳـﺎ ﺣﻠﺒـﺎن اﻫـﻮازي ازدواج ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ .اﺑﻮﻧـﻮاس ،ادﻳـﺐ و ﺷـﺎﻋﺮ اواﺧـﺮ ﻗـﺮن دوم ﻫﺠـﺮي اﺳـﺖ .اﺷـﻌﺎرش در
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ،ﺑﺪﻳﻬﻪ ﮔﻮﻳﻲ ،ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﻬﻮر و در ﻟﻐﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘـﻪ اﻋﻠـﻢ ﺑـﻮد  .ﻋﻠـﺖ ﺷـﻬﺮت اﺑﻮﻧـﻮاس ﻣﻮﻫـﺎي ﺑﻠﻨـﺪش ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺮ دوش ﻫـﺎﻳﺶ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ ﻛـﺮد) .ﻧـﻮاس ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﻲ
ﺣﺮﻛﺖ (اﺑﻮﻧﻮاس ،در ﻛـﻮدﻛﻲ ﭘـﺪرش ﻣـﺮد و ﻣـﺎدرش او را ﺑـﻪ ﻋﻄـﺎري ﺑـﺮد ﺗـﺎ ﻛﺴـﺐ و ﻛـﺎري داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺗـﺎ روزي ﻛـﻪ اﺑﻮاﺳـﺎﻣﻪ واﻟﺒـﺔ ﺑـﻦ ﺣﺒـﺎب؛ ﺷـﺎﻋﺮ ﻣﻌـﺮوف او را در ﺑﺼـﺮه
دﻳﺪ و ﺑﺎ او آﺷﻨﺎ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ زﻳﺎدي در ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺷﺨﺼﻴﺖ او داﺷﺖ.

از ﺷـﺎﮔﺮدان اﺑﻮﻧﻮاس اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﻲ ﭼﻮن اﺑﻮﻫﻔﺎن ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ادرﻳﺲ ﺷﺎﻓﻌﻲ ،اﺣﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ و ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻨﺬرﺑﻪ ،را ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ  .اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن زﻧﺪﮔﻲ ،روز ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﺮده و ﺷﺐ
ﻫﺎ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ در ﺑﺼـﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﺮد .اﺑﻮﻧﻮاس ﺑﺎ ﺧﻠﻒ اﺣﻤﺮ ،ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰرگ ﻣﺄﻧﻮس ﺷﺪ .او ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﺷﺎﻋﺮ را ﺑﺴﻴﺎر دوﺳﺖ داﺷﺖ و ﻇﺎﻫﺮا ﺷﻬﺮت اﺑﻮﻧﻮاس را او ﺑﺮاﻳﺶ اﻧﺘﺨﺎب
ﻛﺮد  .اﺑﻮﻧﻮاس ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ در ﺑﺼﺮه ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﻪ آن روز ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻋﺒﺎﺳﻲ) ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ (ﺑﻮد ،رﻓﺖ .اواﻳﻞ ﺑﺎ اﺷﺮاف و ﺑﺰرﮔﺎن ادب دوﺳﺖ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻛﺮد و ﻛﻢ ﻛﻢ
ﺑﻪ درﺑﺎر ﻫﺎرون ،راه ﭘﻴﺪا ﻛﺮد و ﻧﺪﻳﻢ و ﻣﺮﺑﻲ ﻓﺮزﻧﺪان او ﻗﺎﺳــﻢ و اﻣﻴﻦ ﺷــﺪ .او ﻫﺎرون را ﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺪح ﻣﻲ ﻛﺮد و ﮔﺎه ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳــﺮوده ﻫﺎي ﻧﺎزﻳﺒﺎﻳﺶ ،ﻣﻮرد ﺧﺸــﻢ ﻫﺎرون ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و
ﺣﺘﻲ ﺑﻪ زﻧﺪان ﻫﻢ اﻓﺘﺎد ﺗﺎ ﺟﺎﺋﻲ ﻛﻪ در درﺑﺎر ﻫﺎرون ،ﭘﺎﻳﮕﺎﻫﺶ را از دﺳـﺖ داد و ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺷـﻌﺎري ﺑﺮاي ﻋﺬرﺧﻮاﻫﻲ ﺳﺮود .از اﻳﻦ رو ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺪت ﻫﺎ از ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻣﺼﺮ رﻓﺖ .اﺷﻌﺎر او ﻣﺮﺗﺐ و
ﻣﺪون ﻧﺒﻮده و ﺑﻌﺪ از زﻣﺎن او ،ﺟﻤﻌﻲ از ادﺑﺎ و ﻓﻀﻼ ،ﻫﺮ ﻛﺪام ﻣﻮاﻓﻖ روﻳﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮدﻧﺪ .از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﻓﺮاد ،ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺳﺪه  4ﻗﻤﺮي) ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺰه اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ (ﺑﺮاﻳﮕﺮدآوري اﺷﻌﺎر
او ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﻓﺖ ﺗﺎ در ﺳــﺎل  021ﻗﻤﺮي ﺑﻪ ﻧﺴــﺨﻪ اي از دﻳﻮان او ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳــﺖ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﻮﺑﺨﺘﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﺷــﺪه ﺑﻮد ،دﺳــﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوز از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺷــﺮح ﻫﺎي اﺑﻮﻧﻮاس اﺳــﺖ .
اﺑﻮﻧﻮاس ﺑﺎ ﺷـﺎﻋﺮان و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرﮔﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﻮد و ﻣﻌﺎﺷﺮت داﺷﺖ .او ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﻌﺘﺎﻫﻴﻪ و اﺑﻦ ﻣﻨﺎذر دو ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ داﺷﺖ و ﺑﺎ اﺑﻮاﻟﺸﻴﺺ ،ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﺿﺤﺎك ،دﻋﺒﻞ ﺧﺰاﻋﻲ،
اﺑﻮﺧﺎﻟﺪ ﻓﺎرﺳﻲ و ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ وﻟﻴﺪ ﻣﻌﺎﺷﺮت ﻣﻲ ﻛﺮد  .او ﺣﺪود ﺳﺎل ﻫﺎي 671ﺗﺎ  233ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي ،در ﺑﻐﺪاد از دﻧﻴﺎ رﻓﺖ و در ﻣﻘﺒﺮه ﺷﻮﻧﻴﺰﻳﻪ ﻳﺎ ﺗﻞ ﻳﻬﻮد در ﻛﻨﺎر ﻧﻬﺮ ﻋﻴﺴﻲ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ.

صفحه ٩

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
موسسه آموزش عالی جھاد دانشگاھی واحد گيالن

ﮔﺎ ﻨﺎ
سال  :دوم

ﻮه واژه

١٤٠٠/٠٤/٠١

شماره :ھشتم

استان گيالن
ويژه نامه والدت امام رضا)ع(

دلنوشته رضوی
ابرھ ای چش مانم ش روع ب ه باري دن میکن د و س اقهھای التم اس از لب انم جوان ه میزن د .ھ ر ع ابری اي ن بارانھ ا
را میشناسد اين جا زمزمه تمام لبھا يا رضاست.
اينجا ھمه آھو میشوند تا ضامنشان شوی.
ام ام غريب ان! اينج ا ھرکس ی اگ ر چ ه آشناس ت ام ا غري ب ک وی توس ت .ب ه ب اب الج واد ک ه نزدي ک میش وم
قسمت میدھم به جان دردانهات میدانم که نامش شفيعام میشود.
دس تھايم ک ه ب ه ش بکهھای پنج ره ف والد گ ره میخ ورد دل م میخواھ د اينج ا آخ رين ج ای دني ا باش د آنق در آنج ا
بمانم که ھمانجا جان بدھم.
ش ب ک ه میش ود گنب دتان دو چن دان میدرخش د ،دل م میخواھ د پرن ده ش وم پ رواز ک نم ت ا بلن دترين نقط ه گنب دتان
تا آن باالی باال ،انگار آنجا ھم به خدا نزديکترم و ھمه شما.
آقا جان با اجازه از راه دور میگويم:

ضی
ضا ا ْل ُم ْر َت َ
الر َ
وسی ِّ
صل ِّ َع َلی َعل ِِّی ْب ِن ُم َ
ال َّل ُھ َّم َ

صفحه ١٠

ﻮ ﻪ آ ﻮزش ﻋﺎ ﯽ ﮫﺎد دا ﮕﺎ ﯽ ﯿﻼن
ﻌﺎو

دا ﻮ ﯽ و

١

ﯽ

