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در ﮔــﺬر ﺗــﺎرﻳﺦ،
ادﺑــﻴــﺎت ،زﺑــﺎﻧﻲ
ﻣﺸـــﺘﺮك  ،ﺑﺮاي
اﻧﺴــﺎن ﻫﺎ ﺑﻮده و
ﺑـﻪ داﺷـــﺘﻪ ﻫﺎي
ﻓــﺮﻫــﻨﮕﻲ ﻳــﻚ
ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،اﻋﺘﺒﺎر و ارزش ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻴﻼن در
راﺳــﺘﺎي ارﺗﻘﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎه ادﺑﻴﺎت و ارج ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ آن،
درﺻــﺪد ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻧﺸــﺮ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮ در اﻳﻦ ﺻﻔﺤﻪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﻴـﺪ آﻧﻜﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راﺳـــﺘﺎي اﻳﻦ ﻫﺪف واﻻو
ارزﺷﻤﻨﺪ  ،ﻗﺪﻣﻲ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﺷﻤﺎ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻓﺮﻫﻴﺨﺘﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

ﺳﭙﻴﺪه ﺳﺎﺟﺪي

ﻪ ٧
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ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﮔﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ادﺑﻲ ﺷﻜﻮه واژه ﻫﺎ
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www.jdrasht.ac.ir
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آﻣﻮزﺷﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻴﻼن
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اشعار آيينی

ﺑﺎز ﺑﺎران اﺳﺖ ،ﺑﺎران ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﻋﺎﺷﻘﺎن ﺟﺎن ﺷﻤﺎ ،ﺟﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﺧﻮاه ﺑﺮ ﺑﺎﻻي زﻳﻦ و ﺧﻮاه در ﻣﻴﺪان ﻣﻴﻦ
ﺟﺎن اﮔﺮ ﺟﺎن اﺳﺖ ﻗﺮﺑﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﺷﻤﺮﻫﺎ آﻏﻮش وا ﻛﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎك ﻧﻴﺴﺖ

ﻳﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

وﻋﺪة ﻣﺎ دور ﻣﻴﺪان ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ...

ﺧﻮنِ ﮔﺮمِ ﺗﻮ ﻫﻨﻮز

در ﻫﻤﻴﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻼ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻋﻄﺮ ﻛﺮﺑﻼ

از زﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺟﻮﺷﺪ

ﻋﻄﺮ ﺑﺎران ﺻﻮت ﻗﺮآن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﻫﺮﻛﺠﺎ ﺑﺎغِ ﮔﻞِ ﺳﺮﺧﻲ ﻫﺴﺖ

ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻴﺪاد را روزي ﺑﻪ آﺗﺶ ﻣﻴﻜﺸﺪ

آب از اﻳﻦ ﭼﺸﻤﻪي ﺧﻮن ﻣﻲ ﻧﻮﺷﺪ

ﺷﻌﻠﻪﻫﺎي ﻋﺸﻖ ﺳﻮزان ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﻛﺮﺑﻼﻳﻲﺳﺖ دﻟﻢ!

ﻗﺪﺳﻴﺎن از ﺳﻔﺮهاش ﻧﺎن و ﻧﻤﻚ ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﺎ
ﺗﺎ اﺑﺪ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺮ ﺧﻮان ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﻫﺮﻛﺠﺎ ﻋﺸﻖ اﺳﺖ ﻧﺎم او ﻃﻨﻴﻦ اﻧﺪاز ﺷﺪ
در ﺟﻬﺎن ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﻃﻮﻓﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﻫﻮﺷﻨﮓ اﺑﺘﻬﺎج

ﻫﺮ ﻛﺠﺎي ﺧﺎك ﻣﻦ ﺑﻮي ﺷﻬﺎدت ﻣﻲ دﻫﺪ
ﻋﺸﻘﻢ اﻳﺮان اﺳﺖ ،اﻳﺮان ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮدي »ﻣﺮد را دردي اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮش اﺳﺖ«
دردﻫﺎي ﻣﺎ و درﻣﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻛﻦ ﺑﺒﻴﻦ ﻟﺒﻴﻚ ﮔﻮﻳﺎن آﻣﺪﻧﺪ
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﻛﻦ ﺑﮕﻮ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ ﺻﻮﺗﻲ ﺟﻠﻲ
دﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﻪ داﻣﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ

ﻧﺎﺻﺮ ﺣﺎﻣﺪي
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ﺷﺎم ﺳﻴﺎه ﺑﻮدن  ،ﺻﺒﺢ ﺳﭙﻴﺪ ﺑﻮدن

اﮔﺮﭼﻪ درد دوري ﺗﻴﺮه ﻛﺮده روزﮔﺎرت را

ﺣﺎل ﺑﺪيﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﺑﻴﻢ و اﻣﻴﺪ ﺑﻮدن

ﺗﻮ از ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺒﺮدي ﻟﺤﻈﻪ اي ﻗﻮل و ﻗﺮارت را

آنﺳﻮ ﻓﻘﻂ ﺳﻴﺎﻫﻲ  ،آﺷﻔﺘﮕﻲ  ،ﺗﺒﺎﻫﻲ

اﮔﺮﭼﻪ ﺟﺰ ﺧﺰان ﭼﻴﺰي ﻧﺪﻳﺪي در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮ

ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﻲ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻠﻴﺪ ﺑﻮدن

ﻛﺴﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﺮد از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻬﺎرت را

اﻳﻦ ﺳﻮ اﻣﺎم ﺗﻨﻬﺎﺳﺖ  ،ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﺪاﺳﺖ

ﻳﻘﻴﻨﺎ ﺑﺎر ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﺑﺎر ﻋﺸﻖ اﻣﺎ ﺗﻮ

وﻗﺘﻲ ﻣﺮاد اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺮﻳﺪ ﺑﻮدن

ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﻨﺰل رﺳﺎﻧﺪي ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎرت را

اﻳﻦ ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻣﻬﻴﺎﺳﺖ  ،اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺖ

ﺗﻮ ﻓﻬﻤﺎﻧﺪي ﺑﻪ اﻳﻦ دﻧﻴﺎ اﺳﺎرت ﻋﻴﻦ آزادي اﺳﺖ

ﻳﺎ ﺑﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻮدن  ،ﻳﺎ ﺑﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻮدن؟!

ﻛﻪ دﻧﻴﺎ اﻳﻨﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎور ﻛﻨﺪ اﻳﻞ و ﺗﺒﺎرت را

ﻳﺎ ذﻟﺖ ﻳﺰﻳﺪي  ،ﻳﺎ ﻋﺰت ﺣﺴﻴﻨﻲ؟!

ﻛﺴﻲ ﻧﻮر ﺗﻮ را ﻛﺘﻤﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد اي ﺧﻮرﺷﻴﺪ

ﻳﺎ روﺳﻴﺎه ﺑﻮدن ﻳﺎ روﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮدن؟!

اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎم ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﻴﻞ و ﻧﻬﺎرت را

در راه دﻳﺪن ﺧﻴﺮ  ،ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﻳﺪن از ﻏﻴﺮ

ﺗﻮ زﺧﻢ ﺳﻴﻨﻪ ات را ﺗﺎب آوردي ﻛﻪ ﻳﻚ روزي

آري ﭼﻘﺪر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن...

ﺑﮕﻴﺮي از ﺧﻮد ﻣﺎدر ﻣﺪال اﻓﺘﺨﺎرت را

ﻫﻢ ﺑﺎ اﻣﺎم ﺑﻮدن  ،ﻫﻢ ﺑﺎ اﻣﺎم ﻣﺮدن

ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻛﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮ

ﺑﺎدا ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮدن  ،ﺑﺎدا ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻮدن

ﻏﻢ ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪه در ﺧﻄﺒﻪ ﻫﺎي آﺷﻜﺎرت را
ﺑﺪون ﺷﻚ ﻛﺴﻲ در ﺑﻨﺪ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻧﺪ
اﮔﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺴﭙﺎرد ﺑﻪ ﮔﻮش ﺧﻮد ﺷﻌﺎرت را

ﻣﺠﺘﺒﻲ ﺣﺎذق

ﺟﻮاد ﭘﻴﺸﻨﻤﺎز
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ﺷﺐ اﺳﺖ ﻣﻮﻳﻪ ﻛﻨﺎن ﺣﺮم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻳﺪ

ﺷﻬﺮي ﻛﻪ ﺷﻬﺮه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻧﻮازياش

ﻏﻨﻮدﮔﺎن ﺑﻪ زﻳﺮ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻳﺪ

ﻳﻚ ﻛﺸﺘﻲِ ﺷﻜﺴﺘﻪ و ﺷﺎه ﺣﺠﺎزياش

از اﻳﻦ ﺳﻜﻮت ﻓﺮوﺧﻮرده دﺳﺖ ﺑﺮدارﻳﺪ

ﻳﻚ اﺳﺐ و ﻳﻚ ﺳﻮار و دو ﻃﻔﻞِ ﻏﺮﻳﺐ و ﺑﻌﺪ

ﻧﻤﺎﻧﺪه راه ﺟﺰ اﻳﻦ ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻳﺪ

ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي دﻋﻮت و ﻋﺸﻖ ﻣﺠﺎزياش

رﺳﻴﺪه ﺑﺎر ﻛﺞ ﻇﺎﻟﻤﺎن ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﺟﻬﻞ

از ﻫﺮ ﻛﺠﺎي ﻗﺼﻪ ﺑﮕﻮﻳﻢ ﺷﻨﻴﺪهاي

ﺑﺮاي آﻣﺪن ﺻﺒﺤﺪم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻳﺪ

از ﻳﻚ اﻣﻴﺮ و ﺻﺤﻨﻪي ﺑﻮزﻳﻨﻪﺑﺎزياش

ﺑﺎﻳﺴﺘﻴﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ اﻳﻦ ﭼﻪ ﺷﻮرش را

"ﺑﺎز اﻳﻦ ﭼﻪ ﺷﻮرش اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ"

ﭼﻮ ﺧﻠﻖ ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﺸﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻳﺪ

اﻳﻦ ﻗﻠﺐﻫﺎي ﺧﺴﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﻮ ﻣﻲ ﮔُﺪازياش ؟؟

ﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎ ،ﺧﺮوش ﺑﺮدارﻳﺪ

اﻳﻦ ﻧﻮر ﭼﺸﻢ ﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ ،اي زﻣﻴﻦ!

ﺑﻪ ﻋﺰم ﺧﻮدﺷﻜﻨﻲ از ﻋﺪم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻳﺪ

داري ﺑﻪ رويِ ﺳﻴﻨﻪي ﺧﻮد ﻣﻲ ﻧﻮازياش؟

ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻮن و اﻟﻘﻠﻢ ،ﻗﻠﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ

ﮔﺎﻫﻲ ﺷﺮوعِ ﻗﺼﻪ ﻫﻢ از دﺳﺖﻫﺎي ﺗﻮﺳﺖ

دوﺑﺎره ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻢ ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻳﺪ

ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻠﻢ ﺷﻮي و دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزياش

ﺑﻪ ﻗﺪر ﻳﻚ ﻗﺪم از ﻇﻠﻢ و ﺟﻬﻞ دور ﺷﻮﻳﺪ

ا◌ٕﻗﺮا ﺑﻪ ﻧﺎمِ ﺣﺮف ﮔﻠﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺸﻨﻪ ﻧﻴﺴﺖ

ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﺰم ﻫﻤﺎن ﻳﻚ ﻗﺪم ﺑﻪ ﭘﺎ ﺧﻴﺰﻳﺪ

ﺑﺎﻻيِ ﻧﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﮔﺮدنﻓﺮازياش
ﮔﻮﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭻﮔﺎه ﻗﺮاري ﻧﺒﻮده ﺟﺰ،
ﺗﻦﻫﺎي ﺧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻢِ اﺳﺒﺎنِ ﺗﺎزياش

ﭘﻮﻧﻪ ﻧﻴﻜﻮي

ﺳﻤﻴﻪ_ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮر _دﻟﻴﻮﻧﺪ

صفحه ٣

استان گيالن

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

ﮔﺎ ﻨﺎ
سال  :سوم

د ﯽ ﻮه واژه

١٤٠١/٠٥/٢٣

شماره  :سيزدھم

ويژه نامه ماه محرم الحرام
١٤٤٤

استان گيالن

اشعار آيينی

ﻧﺎم ﺗﻮ آواز دﺷﺘﻲ را ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ

ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺑﺎل و ﭘﺮم ،ﺟﺮﻋﻪ اي دوا ﻟﻄﻔﺎ

ﻣﻮج درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻫﻢ ﺧﺮوﺷﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ

ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻼ ﻟﻄﻔﺎ

رﺷﺘﻪ ﻛﻮه ﻋﺸﻖ ﺗﻮ از دﻳﻠﻤﺎن ﺗﺎ ﻛﺮﺑﻼ
آﺗﺶ اﻟﺒﺮز را در ﺳﻴﻨﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻳﻚ ﻧﻔﺮ ﺑﻮدي وﻟﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺑﻲ ﺷﻤﺎر

ﺟﺪا ﻛﻨﻴﺪم از اﻳﻦ آﺳﻤﺎن ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ

ﻋﺸﻖ...ارﺑﺎب ﻣﻘﺎﺗﻞ را ﭼﻪ ﺣﻴﺮان ﻛﺮده اﺳﺖ

ﻧﻔﺲ ﻛﻢ آﻣﺪه اﻳﻨﺠﺎ ،ﻛﻤﻲ ﻫﻮا ﻟﻄﻔﺎ

ﻋﺸﻖ ،ﺳﻠﻤﺎن و ﺳﻠﻴﻤﺎن و ﺳﻠﻴﻢ و اﺳﻠﻢ اﺳﺖ
ﻋﺸﻖ در ﻫﺮ ﺟﻠﻮه اي ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻋﺸﻖ ﺑﺎﺷﺪ ...راه و رﺳﻢ ﻧﻮﻛﺮي ﻫﻢ "واﺿﺢ" اﺳﺖ

دﻟﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﺷﺒﻴﻪ ﭘﺪر ﻗﺪم ﺑﻨﻬﻴﺪ

ﻛﺎر ﻫﺮ آﺋﻴﻨﻪ را اﻳﻦ ﻋﺸﻖ آﺳﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ

ﺷﺒﻲ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﭘﺮﻳﺸﺎن اﻳﻦ ﮔﺪا ﻟﻄﻔﺎ

ﺧﺎﻧﻪ اﻫﻞ ﻛﺮم ﺑﺎ ﺧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﺖ ﻳﻜﻲ اﺳﺖ
از ﺣﺴﻦ ﺗﺎ ﻛﺮﺑﻼ ﻫﻲ ﻣﺸﻖ ﻗﺮآن ﻛﺮده اﺳﺖ

ﺑﺪون دﻏﺪﻏﻪ اي ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻣﺮا ﺑﺒﺮﻳﺪ

ﻛﺎﺗﺐ ﻧﻮر اﺳﺖ و ﺑﺴﻢ اﷲ رﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

ﻛﻨﺎر ﮔﻨﺒﺪ و ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ي ﻃﻼ ﻟﻄﻔﺎ

ﺧﻮش ﻧﻮﻳﺴﻲ را ﻓﻘﻂ ﻧﺬر ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻣﺜﻞ ﺷﻮر دﻳﻠﻤﺎن ﺷﻮر رﺟﺰﺧﻮاﻧﻲ او

دوﺑﺎره ﭘﺎي ﻣﻦ از ﻗﺎﻓﻠﻪ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه

در ﺻﻼت ﻇﻬﺮ ﺻﻒ ﻫﺎ را ﭘﺮﻳﺸﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ

دوﺑﺎره دﺳﺖ ﻣﻦ و داﻣﻦ ﺷﻤﺎ ،ﻟﻄﻔﺎ

آب ﻫﺎ را ﺷﻌﻠﻪ ور...آه ﺣﺴﻮدان را ﺑﻠﻨﺪ
ﺷﺎﻋﺮ ﻧﻌﻢ اﻻﻣﻴﺮ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻃﻮﻓﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ
اﻳﻦ ﻏﻼم دﻳﻠﻤﻲ آﺧﺮ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪ

ﻫﻤﻴﺸﻪ اﺑﺮ ﺑﻬﺎرم ،ﻫﻤﻴﺸﻪ دﻟﺘﻨﮕﻢ

ﻟﺤﻈﻪ ي آﺧﺮ ﻟﺒﺶ را ﻧﻴﺰه ﺧﻨﺪان ﻛﺮده اﺳﺖ

دﻋﺎ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺮاﻳﻢ ،ﻓﻘﻂ دﻋﺎ ﻟﻄﻔﺎ

آه..ﺷﺪ ﺷﺮﻣﻨﺪه زﻳﺮ ﺳﺎﻳﻪ ي ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎ
آﻓﺘﺎﺑﺶ را ﭼﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻣﻬﻤﺎن ﻛﺮده اﺳﺖ

دو ﭼﺸﻢ اﺑﺮي ﻣﻦ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ

ﻓﺮق ﺧﻮن و اﺷﻚ را دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ ﻓﻬﻤﺪ ﻛﺴﻲ
ﻣﺮد ...وﻗﺘﻲ ﮔﺮﻳﻪ اش را زﻳﺮ ﺑﺎران ﻛﺮده اﺳﺖ

ﺑﺮاي ﻣﻦ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻼ ﻟﻄﻔﺎ...

ﻛﻮه ﻏﻢ ﺻﻮرت ﺑﺮوي ﺻﻮرت اﺳﻠﻢ ﮔﺬاﺷﺖ
ﺧﺸﻜﻲ ﻟﺒﻬﺎي او ﻏﻢ را دوﭼﻨﺪان ﻛﺮده اﺳﺖ
ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻻﻻﻳﻲ دﺷﺘﻲ ﺑﺨﻮان دﻳﮕﺮ رﺑﺎب
ﻛﺎخ دﺷﻤﻦ را ﻫﻤﻴﻦ ﺷﺐ ﻧﺎﻟﻪ وﻳﺮان ﻛﺮده اﺳﺖ

ﺷﻘﺎﻳﻖ_رﺿﺎزاده

ﻧﺠﻤﻪ ﭘﻮرﻣﻠﻜﻲ

صفحه ٤

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

ﮔﺎ ﻨﺎ
سال  :سوم

د ﯽ ﻮه واژه

١٤٠١/٠٥/٢٣

شماره  :سيزدھم

ويژه نامه ماه محرم الحرام
١٤٤٤

استان گيالن

معرفی کتاب
ﻛﺘﺎب اﻳﺴﺘﺎده در زﻣﺎن ،اﺛﺮ ﻣﻴﺮﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺎﺿﻲ

ﻛﺘﺎب اﻳﺴﺘﺎده در زﻣﺎن ،اﺛﺮ ﻣﻴﺮﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺎﺿﻲ ،ﺑﻪ ﺷﺮح ﺧﺎﻃﺮات اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ از دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ او
ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ  1328ﺷﻬﺮ اﻧﺰﻟﻲ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ.
ﻣﻴﺮﻋﻤﺎداﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﺎﺿﻲ در ﻛﺘﺎب اﻳﺴﺘﺎده در زﻣﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺧﺎﻃﺮات اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .او ﻛﻪ اﻣﺮوز ﻧﺎﻣﻲ آﺷﻨﺎ در ﻋﺮﺻﻪ ادﺑﻴﺎت اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﻲ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﮔﻴﻼن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .او ﺗﺤﺼﻴﻼﺗﺶ را در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺮد و ﻣﺪﺗﻲ را ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ ﻣﺸﻐﻮل
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻮد .اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺪﺗﻲ را در زﻧﺪان ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮك ﺿﺪ ﺧﺮاﺑﻜﺎري ﮔﺬارﻧﺪ.
او در ﻛﺘﺎب اﻳﺴﺘﺎده در زﻣﺎن ،اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺧﺎص زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را از دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲاش ﺑﻴﺎن ﻣﻲﻛﻨﺪ .ﺳﺨﺘﻲ و ﻓﻘﺮي ﻛﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻧﮕﻴﺮ او و ﺧﺎﻧﻮادهاش
ﺑﻮد ،ﺗﻼش و زﺣﻤﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي درس ﺧﻮاﻧﺪن ﻛﺸـﻴﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺴـﻴﺮي ﻛﻪ ﭘﺸـﺖﺳـﺮ ﮔﺬاﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز دارد ،ﺑﺮﺳﺪ .ﺧﺎﻃﺮات اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻔﺮي در زﻣﺎن دﻋﻮت ﻣﻲﻛﻨﺪ.
اﻳﻦ ﻛﺘﺎب ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻮره ﻣﻬﺮ و ﺑﻪ ﻫﻤﺖ ﺣﻮزه ﻫﻨﺮي ﮔﻴﻼن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

صفحه ٥

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

ﮔﺎ ﻨﺎ
سال  :سوم

د ﯽ ﻮه واژه

١٤٠١/٠٥/٢٣

شماره  :سيزدھم

ويژه نامه ماه محرم الحرام
١٤٤٤

استان گيالن

معرفی کتاب
درﺑﺎره اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ

دﻳﮕﺮ آﺛﺎر اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ :

ﺟﺎده و اﺳﺐ ﻣﻬﻴﺎﺳﺖ،ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
ﻛﺮﺑﻼ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
اﻳﺴﺘﺎده ﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﻴﺎﻣﺖ زﻳﻨﺐ
آن ﺳﻮي واﻗﻌﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
ﺧﺎك،درﺧﻮن ﺧﺪا ﻣﻲ ﺷﻜﻔﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻟﺪ
آﺳﻤﺎن،ﻏﺮق ﺗﻤﺎﺷﺎﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
ﺗﻴﻎ ،در ﻣﻌﺮﻛﻪ ﻣﻲ اﻓﺘﺪ و ﺑﺮ ﻣﻲ ﺧﻴﺰد
رﻗﺺ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﭼﻪ زﻳﺒﺎﺳﺖ ،ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
از ﺳﺮاﺷﻴﺒﻲ ﺗﺮدﻳﺪ اﮔﺮ ﺑﺮ ﮔﺮدﻳﻢ
ﻋﺮش،زﻳﺮ ﻗﺪم ﻣﺎﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
دﺳﺖ ﻋﺒﺎس ،ﺑﻪ ﺧﻮﻧﺨﻮاﻫﻲ آب آﻣﺪه اﺳﺖ
آﺗﺶ ﻣﻌﺮﻛﻪ ﺑﺮﭘﺎﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
زره از ﻣﻮج ﺑﭙﻮﺷﻴﻢ و ردا از ﻃﻮﻓﺎن
راه ﻣﺎ ،از دل درﻳﺎﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
ﻛﺎش،اي ﻛﺎش! ﻛﻪ دﻧﻴﺎي ﻋﻄﺶ ﻣﻲ ﻓﻬﻤﻴﺪ
آب ،ﻣﻬﺮﻳﻪ زﻫﺮاﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
ﭼﻴﺰي از راه ﻧﻤﺎﻧﺪه ﺳﺖ ﭼﺮا ﺑﺮﮔﺮدﻳﻢ
آﺧﺮ راه ،ﻫﻤﻴﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
ﻓﺮﺻﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ،ﺑﺎز در ﻳﻦ آﻣﺪ و رﻓﺖ
ﺗﺎ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺸﺐ و ﻓﺮداﺳﺖ ﺑﻴﺎ ﺗﺎ ﺑﺮوﻳﻢ
اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﺣﺴﻴﻨﺠﺎﻧﻲ

صفحه ٦

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

ﮔﺎ ﻨﺎ
سال  :سوم

د ﯽ ﻮه واژه

١٤٠١/٠٥/٢٣

شماره  :سيزدھم

ويژه نامه ماه محرم الحرام
١٤٤٤

استان گيالن

معرفی فيلم
ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺣﻴﺪرزاده /ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺣﻮزة ﻓﺮﻫﻨﮓ
ھمه شھيد شده بودند و او تنھا مانده بود .تنھا ،شايد ،يک تنھايی  ،جمالتی را بر زبان براند تا در تاريخ ماندگار شود و اميد ١/٢
مردان روشن نگاه دارد .اما ،بی شک کافی نيست .نه آنکه معتقديم ،معصوم از گذشته و حال و آينده واقف است؟ چرا قامت
حسين )ع( ھر آنچه بود را به تيغ سپرد؟ تضرع .خواھش برای بيشتر زنده ماندن رسم آزاد مردان نيست .بن مايه کدام مردی
در رسالت سبب بوسه تيغ بر گردن گرديد؟
العل من قلب يكب من حرم رسول ﷲ من ھل من موحد يخاف ﷲ فينا ھل من معيث يرجو ﷲ بإغاثتنا ھل من معين يرجو ما عند
ﷲ في إعانتنا ،آيا دفاع کننده ای ھست که از حرم رسول خدا دفاع کند؟ آيا يگانه پرستی ھست که درباره ما از خدا بترسد؟ آيا
فريادرسی ھست که با فريادرسی از ما به خدا اميد داشته باشد؟ آيا مددکاری ھست که با کمک به ما اميد به آنچه نزد خداست
داشته باشد؟() (١
)روز واقعه( را ،بھرام بيضايی در سال ) ١٣۶٣روز واقعه( توسط انتشارات ابتکار منتشر کرد .ھرچند پيشترھا به نگارش
درآمده بود و به دلش بود تا خود فيلم را بسازد .بسياری ،ماندگاری )روز واقعه( را فيلمنامه منسجم و کامل بھرام بيضايی می
دانند؛ کارگردانی که تفکر و انديشه او در دھه  ،۵٠به کام سينما دوستان خوش آمده بود و در دھه  ۶٠به عنوان يکی از پيش قراوالن سينمای معناگرا به فعاليت خود ادامه داد
و دلش می خواست فيلم را خود به تصوير بکشد .شھرام اسدی ،فيلم )روز واقعه( را در سال  ١٣٧٣به تصوير کشيد .او فارغ التحصيل کارشناسی ارشد سينما از دانشگاه
کاليفرنيای آمريکا است .کارگردان ،درباره فيلم می گويد :لحظه به لحظة فيلم آکنده از احترام به تماشاگر است ،بی آنکه به باورھای او رخت تزوير بپوشاند .ھمه فيلم ھمانند
يک سمفونی است ،يکپارچه و يکدست ،لبريز و ماالمال از ايمان و باور راستين به حسين)ع( و راه بی بديل او .ھر حرکت بصری در آن ،حرکتی مضاعف درون خود ھم
دارد .شما را فريب نمی دھد و احساسات شما را در بن بست ھای ھيجانی کاذب گرفتار نمی کند .شيوه بازی بازيگرانش منحصر به فرد است ،به گونه ای که از سبک بازی
ھای پرطمطراق ،عصا قورت داده و مرسوم اين دسته از فيلم ھای تاريخی ،کاملن متفاوت است .ھمه رنگھا از شروع تا پايان ،از لباس تن بازيگران گرفته تا خار وحس
صحرا ،تا سپيدی خاک ،ھمه ،رو به سوی او )امام حسين)ع(( خود را تنظيم کرده اند .او وفاداری خود به متن آقای بيضايی در روز واقعه را از وفاداری الرنس اوليوير در
»ھملت« شکسپير که مشھور عام و خاص است به مراتب بيشتر می داند (٢ .روز واقعه در سيزدھمين جشنوره فيلم فجر ،سيمرغ بلورين بھترين فيلم و چھار سيمرغ بلورين
در رشته ھای موسيقی متن ،چھره پردازی ،صحنه آرايی ،و بھترين فيلم دوم را کسب کرد.
واقعه ی عاشور چنان در حافظه ی تاريخی جامعه تنيده شده که با شنيدن نام فيلم ،مخاطب آن را به وقايعی که در عاشورا بوقوع پيوسته ،مرتبط می کند) .روز واقعه( ماجرای
جوان نصرانی تازه مسلمان شده ای ست به نام شبلی که به عشق راحله اسالم آورده و اينک در روز عروسی ،يک روز پيش از واقعه عاشورا ،آنگاه که اخبار کشتن مسلم بن
عقيل می رسد ،آوايی در سرش می پيچد که کمک می خواھد .شبلی پی آوا از جشن عروسی بيرون می زند و راه کوفه پيش می گيرد و به تاخت از بيابان می گذرد و در اين
سفر ماجراھايی از سر می گذراند؛ ولی سرانجام ساعتی پس از واقعه عاشورا به کربال می رسد .فيلم روز واقعه توانسته يک تصوير متشخص از يک داستان تاريخی آيينی
به دست دھد .از متن روان و جذابش گرفته تا بازی استادانه بازيگرانش به ويژه شجاع توری جوان و موسيقی مجيد انتظامی که خود حرفھايی برای گفتن دارد (٣ .مسير
نصرانی تازه مسلمان شده در راه کوفه و شنيدن ندايی که می گويد فردا مسيح را در کربال به صليب می کشند .تشابھی به تنھايی امام حسين )ع( و حضرت مسيح و سرانجامی
يکسان اما متفاوت و ماندگار در تاريخ ،سر بر نيزه ھا و به صليب کشاندن حقيقت) .روز واقعه( نگاھی متفاوت است به واقعه کربال از دريچه ای ديگر برای نگريستن؛
مبارزه با ستم و آزادگی؛ واقعه ای منحصر بفرد با پيامی روشن و مانا که برای ثبت آن در تاريخ می بايست ،جان بر کف دست نھاد.
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وزارت علوم ،تحقيقات و فناوری
موسسه آموزش عالی جھاد دانشگاھی واحد گيالن

ﮔﺎ ﻨﺎ
سال  :سوم

د ﯽ ﻮه واژه

١٤٠١/٠٥/٢٣

شماره  :سيزدھم

ويژه نامه ماه محرم الحرام
١٤٤٤

تصاوير عاشورايی
ﻋﻜﺎس :اﻣﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ ﺧﻴﻤﻪ ﺳﺮي ) ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎري از ﻣﻮﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﮔﻴﻼن(
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ﮔﺎ ﻨﺎ
سال  :سوم

د ﯽ ﻮه واژه

١٤٠١/٠٥/٢٣

شماره  :سيزدھم

ويژه نامه ماه محرم الحرام
١٤٤٤

تصاوير عاشورايی
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ﻮ ﻪ آ ﻮزش ﻋﺎ ﯽ ﮫﺎد دا ﮕﺎ ﯽ ﯿﻼن
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