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 ١ صفحه 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  با شاعران

چشمم شود چشمه که اگر  

مويم شود سپيده اگر  

را نوشتن تو از ھنوز  

بازويم قوت است يل  

 

آقا حرمم کبوترِ   

گردم می تو کوی گرد که  

آھويی ضامن که تويی  

آھويم از کمتر که منم  

 

بارانی  ی قبيله از تو  

مانی نمی بھار بی که  

زمستانی و سرد که منم  

گويم می تو اشتياق از  

 

را ھا گل  ی اساسنامه  

خوانم می تو انتشار در  

را ھا گل ی شناسنامه  

بويم می تو ازدحام رد  

 

احساسی ی سوژه سوژه، تو  

ياسی گل خوب عطر تو  

عباسی  ی الله تو تويی  

فرارويم کشيده قد که  

 

درگاھت کرامت و من  

راھت سر به ام نشسته  

آھويی ضامن که تويی  

آھويم از کمتر که منم  

 

# طلب واقع جليل  

 گمشده سرنوشتیبی توام؛ صحرای نذر

 گمشده بھشتی سوی سبک، و نرم رھروم؛

 

 بيم ز پر دشتی آھوی توام صحرای نذر

 گمشده سرنوشتی با خويشتن؛ از گريز در

 

 گنبدت حريم از دور ام؛ بسته پر کفتری

 گمشده زشتی و بازيبا افتاده ناشناس

 

 نم تو چشمانِ  نذر! کسبی آھوی ضامنِ 

 گمشده ِکشتی به ببارانی!بارانم کاش،

 

 جان باغ در رويشی -عشقی باغ در آيشی

 گمشده سرشتی از يادگاری دادم تو با

 

 کيستم؟ کجايم -ماندم گم خاک بسيط بر

 گمشده ُکنشتی در -اسيری -نابسامانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آتيه مھری عباس #

 تو ی دانه و آب به ّجلدم کبوتر آن من

 تو ی آستانه از ،دور شوم که آن مخواه
 

 باشد حرم؛ اين بوی پرم و بال گرفته

 تو ی کرانه بی لطف من، سر بر ھميشه
 

 ھستی شکستگان دل ھمه پناھگاه

 تو ی خزانه در ھست ھمه درد دوای
 

 نيست خوش من روز و حال اگر نيست عجيب

 تو ی بھانه روزھا، اين در گرفته دلم
 

 است تو به ما چشم که رئوفی امام آن تو

 تو ی شانه روی به سر ھمه ايم نھاده
 

 شد بھشتی زائرت تو، بوسی پای به

 تو ی پشتوانه به! آری رود می بھشت
 

 را ما ھشتمی درخشان آفتاب تو

 تو ی نشانه اين سينه، بر زده آسمان که
 

 نفھميديم را تو غريبی، آشنای تو

 تو ی نرگسانه چشمان دو فدای جھان
 

 نيست زيبا تو بی است آن در چه ھر و بھشت

 تو ی عاشقانه لبخند ی گوشه بھار
 

 است من کمين در روز ھر حادثه ھزار

 تو ی آستانه از دور، شوم که آن مخواه

 

 

 

 شريفی رسول#
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 ٢ صفحه 
 

 

    

  شاعران با    

است آمد و رفت در تو سوي جاده ھرچه اي   

ست زده رو تو نگاه به اي شكسته دل ھر  

  

تو كنار اما دلم ام، غصه لبريز   

است مردد حرفش نگفتن و گفتن در  

  

نيست زياد اصال تحملم شاعرم من   

است حد از كمتر ھا قافيه توان و تاب  

  

؟!فايده چه نمودم جمع ھرچه عمر يك  

است بد تو، پيش ام آمده خالي دست با  

  

روم اگر سو ھر به جلد كفتران چون   

است گنبد باز دلم پناھگاه تنھا  

  

تو يمن به خراسان و مشرقي خورشيد   

است زبانزد نورت به دور ھاي ازقرن  

  

وباز شدي لبالب زھر جام به! گل اي    

است" مشھد" بيت اين در" شھد" جاي قافيه  

 

 

 

 

 

 

# فرمانی مرضيه  

نداشتن خم از ام خسته اگرچه مستم  

نداشتن قم از ای شناسنامه حتی  

 

رسد نمی دريا به که ای رودخانه چون  

نداشتن تالطم به اينچنين محکوم  

 

فقط ھمين مشھد، به دوباره قم، به گيالن ! 

نداشتن؟ تداوم مسير اين در شد می  

 

شروع شود می مگر روز سينه، به دستم  

نداشتن عليکم سالم با صبح يک  

 

شدن دل به حسرت و بودن دور است درد  

نداشتن تقدم حق عشق عرض در  

 

شد وصل فوالد پنجره به غمم تنھا  

نداشتن تبسم حس تلخ است تلخ  

 

نيست قشنگ اما شدن زائرت است خوب  

نداشتن گندم تو انقالب صحن در ! 

 

 

 

 

 

 

# کشتکار_صديقه  

باشم جھان شعرِ  زيباترين مادرِ  تا شدم شاعر  

باشم ديگران چشمِ  قاب درون رويايی تصويرِ   

 

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

باشم زمان گوشِ  در تازه صدای صدھا خالقِ  تا  

 

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

باشم قھرمان ات زندگی در ،تا باتو نگفتم چيزی  

 

ديروزم رويای سر بر آمد چه نفھميدی حتی  

باشم قلبت،نھان در کھنه رازی مانند ميخواستم  

 

فھميدم روز آن من و خنديد جھان خنديدی که وقتی : 

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

 

گويم می_سِرتعظيم من و بخواه جان من تو،از تنھا  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مھساطايری#
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شاعران با  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

   

باشد سلطان درخدمت که است خوب شعر  

باشد خراسان توصيف که زيباست چه و  

 

بھشت ھشت در به سالمی بعد ميرسم  

باشد بيابان ھفت اگر من روی پيش  

 

رفتن ، نشستن صحن وسط برھنه پا  

باشد باران نم نم اگر زيباست چه و  

 

برد خود با دوتا خواست يکی تو از کسی ھر  

باشد چندان دو خانه اين صاحب کرم  

 

گير آغوشم در بار اين و کن مھربانی  

باشد پنھان معجزه صد تو آغوش در که  

 

کنم اقرار پابوسيت به که گفتم شعر  

باشد فراوان تو برای خوب شاعر  

 

کرد آسان مرا کار تو گنبد پرچم  

باشد پريشان است نجات دنبال که ھر  

 

مارا برساند ساحل به بگذاريد  

باشد طوفان معرکه اگر غريقيم که  

 

 

# حاذق مجتبی  

تسبيح ی رشته زلف سر بر  

مقصودم شاه زرد ی دانه  

دريايت به ميرسم عاقبت  

رودم يک مسير در ای قطره  

. 

باران در که مادرم ھمان من  

است گلی کمی چادرم ی گوشه  

تنھا من برای جا بھترين  

است عاملی حر بست در سر  

 

ميترسم که کودکم ھمان من  

پايم از افتم بی شلوغی در  

ھربار ميزنم تو ضريح به  

بابايم دوش روی از بوسه  

 

حرم ھای فرشته بال روی  

ميرفتم عتيق صحن سمت  

رضوی جامع صحن ی گوشه  

ميرفتم عميق خوابی به من  

 

ام شده تخادم که ديدم خواب  

گوھرشاد صحن ھياھوی در   

ميبندم دخيل طفلی مثل  

فوالد پنجره به ديگر بار  

 

 

 

 

 

ست خوشبختی ھرچه تو کنار در  

ايد می سرنوشت اين سمت  

پاييز اخر تو صحن توی  

ايد می ارديبھشت عطر  

 

 بيرون گذاشتم پا حرم از

امد می تازه نارنج عطر  

بار اين غروب دم صحنت سوی  

امد می   غازهم از کاسبی  

 

بود گندم دومشت دستش توی  

باران پر ابر دو چشمش توی  

ميگفت لب زير و کرد می گريه  

ياسلطان عليک السالم  

 

خورشيد يا عليک السالم  

ميخواھی؟ نخورده باران خاک  

آقاجان ندارد قابل که سر  

ميخواھی؟ سپرده سر عاشق  

 

 

 

 

 

 

# زاده باقی محمدصادق  

برگشته اسازن سری با رفتن وقت رسيده  

برگشته آغاز ی نقطه از او و آغازی تو  

 

شرم از... نه نشنيده خواسته حاجت تو از بس از و  

برگشته ابراز ی لحظه شرمسارش نگاه  

 

ديده دل به را بارگاھت اول بار که کسی  

برگشته باز باشد رفته ھم جھان ھرآنجای  

 

گويند می زائرھات به صدرک لک نشرح الم  

برگشته پرواز با و رفته خودش پای با که  

 

آورده کم ساعت و بوده پيشت سال ھزاران  

برگشته" ايجاز" معنی تا... دل درد برای  

 

ديده؟ ھا چه بيماران و مشتاقان خيل ميان ! 

برگشته مرتاض و مغ و يھودی تو سمت که  

 

تو ھای نقاره شده کن ھوايی دل قدری به  

برگشته کبوترباز اما آمده زاھد که  

# 

بده پناھم شاه ای آمدم:ميخواند حرم کنج يکی  

برگشته آواز اين سمت رسيده وزنی بی به  

 

 

# ميرزازاده محمدرضا  
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شاعران با   

 یرضو رباعی

 

 ھشت ساعت مضطر نگاه و ماييم)١

 ھشت ساعت مکرر ی دلھره با

 

 فوالدش پنجره و ضريح ياد با

 ھشت ساعت سر قرارمان روز ھر

 

 ھا بو شب ھمه تو صحن ی دلداده)٢

 ھا کندو تو انگبين ی دلبسته

 

 کوتاه نگردد تويی ما ضامن تا

 ھا آھو و من دست تو دامن از

 

 

 است آمده فرود ماه شب ظلمت در)٣

 است آمده بود و ھست چه ھر ی آيينه

 خورشيد طلوع با نجمه دامن در

 است آمده سجود در ستاره دشت يک

  

  

  

  

  

 

 عبدی_ليال#

  رضوی رباعی

 

 گويدمی خدا از ، نور تابش با)١

 گويدمی جدا جدا آن یذره ھر

 

 صبح ھر طلوعش ھنگام به خورشيد

 گويد می رضا رضا جھان گوش در

 

 ميزد پر کرمت اميد به روحم)٢

 ميزد پر قدمت حريم حولِ  در

 

  آقا نگاھم از کبوتر جفت يک

 زد می پر حرمت در اذان ھنگام

 

  آورد را دانُسرمه و ُمھر و سجاده)٣

  آورد را زعفران و نبات بسته يک

 

 کرد سرمستم گالب و حرم عطر

 آورد را مھربان امام نام تا

  

  

  

  

  

  

 بينجھان نيره#
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شاعران با    

 ايم آموخته کالس و مدرسه در.١

 ايم آموخته ھراس و واھمه بی

 

 »ع« رضا نوشتيم ھشت عدد جای

  ايم آموخته اساس اين بر درس ما

 

 غرق تو پای در  کوچکيم ی ماقطره.٢

 غرق تو دريای درون ولی روديم

 

 که ريخته طال آنقدر گنبدت از

  غرق تو تماشای در است شده خورشيد

 

 شود خلق ناگھان ماه و سياره.٣

 شود خلق بعدازآن محض تاريکی

 

 تو خلقت از پس بود اين بر تصميم

  شود خلق آسمان برای خورشيد

 

 ميگيرد خدا از حاجت ھمه زاير.٤

 ميگيرد فاش دم به دم تو دست از

 

 ای ھمه دردھای طبيب تو آقا

 ميگيرد شفا رسد می تو به ھرکس

  

  

  

 

 مژدھی بھرام#

١( 

  شد ھمگامم ، شنيد مرا فرياد

 شد سربامم بر نشسته ماه چون

 

 عزيز ست اين برکت از ھمه ھا اين

  شد نامم از ای تکه" رضا" که وقتی

 

٢( 

 باشم؟ من ات بھاری حرم توی

 باشم؟ من ات کاری نقره مرقد در

 

 جان آقا مرا کنی طلب کاش ای

 باشم من ات افتخاری خادم تا

 

٣( 

  گيرد می دلم برگشت موقع من

  گيرد می دلم رشت برسم وقتی

 

 که فھميدم تازه ھيچ ھمه اينھا

 گيردمی دلم ھشت عدد روی

۴( 

 ...را ھا،سفر،حرم،يادت من،خاطره

 ...را فوالدت پنجره ، تو و من ، خلوت

 

 ديدم دوباره خواب وسط ديشب

 ...را ميالدت ،شب نقاره ، گلدسته

  

  

 سرائی صومعه ستايش اميررضا
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  : کنيم می رزوآ را ھا بھترين آيينی شاعر اين  شکارسری برای و خوانيم می باھم را مجموعه اين از شعر چند

  

  

  

    

  ابرھا زير آسمان

 

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

 

 : نوشت گونه اين مقدمه جای به معاصر شنایآ نام شاعر اين شکارسری

 ، دارم عليک و سالم ھا" ايسم" ی ھمه با من

 فقط ھا شعر اين در من سبک اما

 . است" رضا" رضای 

ن در ه اي اعر مجموع عر ۵٠  ش پيد ش ه را س زينش ب ته گ ت نشس ه و اس ری ب  تعبي
ه اره در  ک يش اش ا روی پ رار م ه دارد ق ر مجموع ل حاض و فص ارت از ن ای زي  ھ

اعران ت ش ه اس وتران ک رد  واژه، کب تان ِگ دس آس رت ق مس حض موس ش  الش
 .... اند بخشيده دوباره ای جلوه را طواف

ام در عرھای تم مان" ش ر آس ا زي اعر"   ابرھ ا ش انی ب ازه زب اده ت ميمی و ،س ا ص  ب
ام ا ام ی دل دردِ )  ع( رض د م د و کن ای واژه کلي ارت ھ ريح زي ت ،مشھد،ض  ،غرب
 ... و

ه  ی اننش ھم د م ری دھ اه شکارس ژه نگ ی و وي ه خاص عر ب روزی ش درن و ام  م
ی و دارد د م ايه در خواھ ار س ت س تی غرب اطره ھس ای  خ ريح ھ ه را ض از ب  ب

 بنشيند. خوانی

  بود غروب) ١

  گذاشتيم جا را خورشيد که

   پريديم و

 مھربان ماه اين

  اما 

  دھد می مان دلداری

  .....تھران_مشھد پرواز طول در

  

  خواھد می ھواپيما بليط نه)٢

  اتوبوس و قطار نه

  نباشد که ھم باد

  من سالم ی پرنده

  ناگھان

  شاد گوھر آبی بر

  است نشسته تو روی روبه

 

  ريسمانی با) ٣

  فوالد ی پنجره به

  شوم می وصل

  را ام مرده دل

  شکسته ھای چشم و دلھا کنار

  خوابانم می

  

 

  ام نديده را"  دمشھ" بھار حال به تا من)  ۴

 اما

  ام امده وقت ھر 

  است بوده بھار

  امروز ھمين مثل

  .. الط گنبد بر نشسته که ای تازه برف ھمين با
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  )عليھا هللا سالم( معصومه حضرت برای آقاسی مرحوم سروده

    

  عليک سالم سادات عمه کتاب

 ) ع( معصومه حضرت رثای و مدح در بيت اھل شاعران اشعار گزيده: کتاب نام

  نسب سبحانی عليرضا:نويسنده

   جمال نشر: چاپی ناشر

  ١٣٨٨:  انتشار سال

  

 گنجينــه از كــه اســت وااليــي افتخــار  الســالمعلــيهم بيــتاهــل رثــاي و مــدح در شــعر ســرودن     

 بهشــت درجــات اعلــي تــا را انســان توانــدمــي شــعري، ذوق. گــرددمــي هديــه هــاانســان بــه قــدس

ــون ــردد؛ رهنم ــه گ ــرط ب ــه آن ش ــن از ك ــي نعمــت اي ــارف گســترش راه در اله ــي مع ــت و اله محب 

نْ « گـوهر  و شـود  اسـتفاده  بشـريت  بـه  آنـان  معرفي و  السالمعليهم بيتهلا فينـا  قـالَ  مـ  يـترٍ  بع شـ 

ــه بنَــي ــه ُاللّ ــةِ فــي بيتــا لَ   الســالمعلــيهم بيــتاهــل ستايشــگران. نمايــد جلــوه شــاعر هنــر در.» الْجنَّ

 مهــم ايــن بــه تنپــرداخ جــاي مقدمــه ايــن كــه انــدداشــته مــا ديــن پيشــوايان نــزد ايويــژه جايگــاه

ــه و نيســت ــده رفتارهــاي و ســخنان گرن ــيهم بيــتاهــل آموزن ــراي الســالمعل  و شــاعران از تجليــل ب

 ايـن  راسـتا  همـين  در. اسـت  شـيرين  بسـيار  و زدنـي  مثـال   السـالم علـيهم  پيامبر خاندان ستايشگران

 .ستا گرديده تدوين عليهاالسالم معصومه حضرت پيرامون واليي اشعار ترويج براي نوشتار

شود مي قم راهي دلم مرغ  

شود مي گم تو امن درحرم  

عليك سادات،سالم عمه  

  عليك عبادات،سالم روح  

  قمي كوير نوري،به كوثر  

  مردمي اين دل حيات آب  

كيستي؟ ،بگو سادات عمه  

  ثانيستي زينب يا فاطمه  

  آمدي بال و كرب سفر از  

  آمدي رضا ديدار به كه يا ... 

   شود مي قم راهي دلم رغم  

 شود مي گم تو امن درحرم

 عليك سادات،سالم عمه

 عليك عبادات،سالم روح

 قمي كوير نوري،به كوثر

 مردمي اين دل حيات آب 

 كيستي؟ ،بگو سادات عمه

 ثانيستي زينب يا فاطمه

 آمدي بال و كرب سفر از

 آمدي رضا ديدار به كه يا 

 را تو داغ شعله كنم چه من

  را تو چراغ شاه غم و درد 

 كني حضورم مست شبي كاش

 كني ظهورم وقت از خبر اب 
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کتاب معرفی  
  ع)رضا ( امام زندگی دوران شاعران بر مروری

  

 )ع( رضا امام زندگانی دوران شاعران بر مروری
  حيدرزاده مرتضي : گردآوري

 
 مقدمه

 حاكمان شجاعت و آوري رزم بيان در گاه و مدح در گاه اشعار .اند سروده شعر مي حاكمان مندي عالقه نوع راستاي در و اند بوده برخوردار ويژه جايگاه از شاعران پادشاهان، حكومت در
 دو در توان مي را شاعران نوع ي گونه .نصيب شاعران هم اي سكه و اي صله و بود مي رضايتمندي موجب اگر و گرفت مي قرار توجه مورد و خوانده ها نيز عاشقانه آثار شد، مي سروده
 دانند نمي نشاها مدح و دربار به تن كه ديگر شاعراني و آوردند مي دست به را حاكم دل و كردند مي خود كاسبي توانمندي از استفاده با كه شاعراني يك نمود تقسيم بخش

 .شد يادآور را پارسي شهير شاعر فردوسي رنج بتوان شايد شدند، مي نيز سختي و مصائب دچار بالطبع كه
 اغلب نيز عباسيان و امويان دوران در .گذاردند مي احترام دانشمندان و به شاعران و اند داده مي بها بيشتر فرهنگ مقولهي به و اند داشته آتش بر دستي خود كه حاكماني بودهاند البته،

 شاعران بنام ادبيات تاريخ در كه كوچكي هستند گروه آنها نان، اميد نه و داشتند جان بيم نه كه بينيم مي را اندك اي دسته مقابل در و بودند عباسي اموي و حكام ستايشگر شاعران
  .بود مي خزاعي دعبل مچونه شاعراني و ديگر اسدي زياد بن كميت آنها، ترين بنام كه اند گشته مشهور شيعي
 خزاعی دعبل
 از او جد بود، خزاعي رزين پدرش .است كرده سپري بيت اهل فضايل ذكر مديحهسرائي و در را خود عمر كه بوده واالمقام دانشمندي و اديب سخنوري بليغ، شاعري كوفي، خزاعي دعبل

 برادرش و شاعر و حديث راوي و شيعه بيوتات قديم از خاندانش .رسيد شهادت به جنگ اين در برادرش سه با و نگيدج معاويه با صفين، در خزاعه همراه قبيله به كه بود، پيامبر صحابي
 مقام از گويد، شعري كسي هجو در خواسته مي چون كه داشته منيعالطبع و شجاع شخصيتي شاعران، برخالف بيشتر دعبل . بودند شاعر همگي )ابوالشي( عمويش پسر و علي
 خفقان از كرد مي ستايش و مدح خويش شعر به را كسي چون و رسيد به قتل معتصم دست به سرانجام و كرد هجو را ديگران و واثق و معتصم .مامون و رشيد كه چنان نداشته؛ يباك او

 كه است ))آيات مدارس(( مشهور دعبل، قصيده قصايد جمله از .ستمدعا اين بر گواه بزرگترين عباس بني حكومت در هم آن بيت، اهل درباره او چنان مدايح نداشت؛ واهمهاي روزگار
 بغداد به بعد و گذراند بصره و كوفه در را نوجواني و كودكي دوران .بود كوفه او اصلي موطن . است بيت و بيست صد حدود بر مشتمل كه است سروده )ع( رضا حضرت مدح در
 شعر سرودن به جواني همان از و گرفت فرا بود، برامكه و الرشيد هارون به شاعر ملقب انصاري وليد بن مسلم از را عربي ادب و شعر .شد علم تحصيل مشغول و رفت » الغواني صريح « كه

  .كنيم مي مرور را خزاعي معروف دعبل قصيدة از بخشي . پرداخت
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  ع)( رضا امام زندگی دوران شاعران بر مروری

  

 واثق، معتصم، مأمون، امين، هارون، هادي، مهدي،( عباسي خلفاي با چند همزمان واقع در و كرد درك را ))ع( جواد امام رضا، امام كاظم، امام صادق، امام( وممعص امام چهار زمان او
 عازم شيعه، ديگر شاعر صولي، بن عباس ابراهيم همراه به دعبل آمد، خراسان به مدينه از و كرد قبول را عباسي مأمون واليتعهدي شيعيان، امام هشتم كه هم زماني .بود هم )متوكل
 كه دعبل قصيده . نمودند انشا هاشم بني ساير و حضرت آن مناقب و حسين امام مرثيه در را خود و قصيده رفتند حضرت نزد )مرو( در شاعر دو هر .شدند رضا حضرت زيارت
 عصاي با سالگي، 79 سن در سرانجام دعبل .گرفت قرار عباسي خليفه حتي مأمون، و حضرت آن بيت اهل و امام توجه مورد كه بود )ع( علي آل نامه منقبت و هاشم بني تاريخ حماسه
 كه او اشعار ديوان و مثالبها، و العرب في مناقب الواحده الشعراء، طبقات .است شده ياد اثر سه بزرگ شاعر اين از . گذشت در جراحت، اثر بر پايش زخمي نمودن و زهرآگين مانند دشنه
 و مجلسي عالمه مانند شيعه بزرگان از اي عده .دانست عرب ادب در مدح هاي نمونه ترين عالي و بهترين ميتوان از را دعبل اشعار .نمود آوري جمع ورق 033 در صولي ابوبكر
 خود حسين، كه ماند باقي حسين و عبداهللا هاي بنام پسر دو شاعر بزرگ اين از . است شده تكرار شيعه شاعران ساير اشعار در آنها مضامين و كردهاند شرح جزائري اهللا نعمت سيد

  . شد مشهور شاعري
 ابونواس

 . آمـد  دنيـا  بـه  بصـره  يـا  و اهـواز  در قمـري  هجـري  647 حـدود سـال   تـا  قمـري  هجـري  601 هـاي  سـال  بـين  عباسـي،  دوران پـرآوازه  شـاعر  )ابونـواس ( بـه  مشهور هاني بن حسن
در  اشـعارش  .اسـت  هجـري  دوم قـرن  اواخـر  شـاعر  و اديـب  ابونـواس،  .كنـد  مـي  ازدواج اهـوازي  حلبـان  يـا  گلبـان  بـا زنـي بنـام    اهـواز  بـه  سـفري  در و بـود  رانـي اي روايتـي  به پدرش
 معنـي  بـه  نـواس ( .كـرد  مـي  حركـت  هـايش  دوش بـر  كـه  بلنـدش بـود   موهـاي  ابونـواس  شـهرت  علـت  . بـود  اعلـم  گفتـه  به هم لغت در و مشهور بسيار گويي، بديهه لطافت، نهايت
بصـره    در را او معـروف  شـاعر  حبـاب؛  بـن  والبـة  ابواسـامه  كـه  روزي تـا  باشـد،  داشـته  كـاري  و كسـب  تـا  بـرد  عطـاري  بـه  او  را مـادرش  و مـرد  پـدرش  كـودكي  در ابونواس، )حركت

    .داشت او شخصيت تكوين در زيادي تأثير آشنايي اين كه شد آشنا او با و ديد
  

  

  

  

  

  

  

  

 شب و كرده مي كار روز زندگي، گذراندن براي شاعر اين . اند گفته را عنذربه، جعفر محمدبن و حنبل احمدبن شافعي، ادريس محمدبن ابوهفان، چون بزرگي افراد ابونواس نشـاگردا  از
 انتخاب برايش او را ابونواس شهرت ظاهرا و داشت دوست بسيار را شاعر اين نيز او .شد مأنوس بزرگ شاعر احمر، خلف با ابونواس .كرد مي شركت بصـره  در علمي مختلف مجالس در ها

 كم كم و كرد معاشرت دوست ادب بزرگان و اشراف با اوايل .رفت بود، )الرشيد هارون( عباسي حكومت مركز روز آن كه بغداد به شد مشهور بصره در اينكه از بعد ابونواس . كرد
 و گرفت مي قرار هارون خشــم مورد نازيبايش، هاي ســروده خاطر به هم گاه و كرد مي مدح بارها را هارون او .شــد امين و قاســم او فرزندان مربي و نديم و كرد پيدا راه هارون، دربار به

 و مرتب او اشعار .رفت مصر به بغداد از ها مدت ناچار به رو اين از .سرود عذرخواهي براي اشـعاري  بعدها و داد دسـت  از را پايگاهش هارون، دربار در كه جائي تا افتاد هم زندان به حتي
 اشعار برايگردآوري )اصفهاني حمزه بن علي( قمري 4 سده نويسنده افراد، نخستين از .كردند تدوين مخصوص رويه موافق كدام هر فضال، و ادبا از جمعي او، زمان از بعد و نبوده مدون

 .اســت ابونواس هاي شــرح ترين مهم از امروز كه يافت دســت بود، شــده آوري جمع نوبختي خاندان دســت به كه او ديوان از اي نســخه به قمري 021 ســال در تا رفت بغداد به بارها او
 خزاعي، عبلد ضحاك، بن حسين ابوالشيص، با و داشت دوستانه روابط معروف شاعر دو مناذر ابن و ابوالعتاهيه با او .داشت معاشرت و بود معاصر بزرگي دانشمندان و شـاعران  با ابونواس
  .است مدفون عيسي نهر كنار در يهود تل يا شونيزيه مقبره در و رفت دنيا از بغداد در قمري، هجري 233 تا 671 هاي سال حدود او . كرد مي معاشرت وليد بن مسلم و فارسي ابوخالد

  
  
  

    



النگياستان    

وه واژه  نا   گا
  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری

 ويژه نامه والدت امام رضا(ع) موسسه آموزش عالی جھاد دانشگاھی واحد گيالن  شماره :ھشتم ١٤٠٠/٠٤/٠١   سال  : دوم

 

 ١٠ صفحه 
 

  رضوی دلنوشته
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ای مانم ابرھ روع چش ه ش دن ب دمی باري اقه و کن اس ھایس انم از التم ه لب دمی جوان ر. زن ابری ھ ن ع اباران اي  ھ

 .رضاست يا ھالب تمام زمزمه جا اين شناسدمی را

 .شوی شانضامن تا شوندمی آھو ھمه اينجا 

ام  ان ام ا! غريب ی اينج ر ھرکس ه اگ ت چ ا آشناس ب ام وی غري ت ک ه. توس اب ب واد ب ه الج ک ک وممی نزدي  ش

 .شودمی امشفيع نامش که دانممی اتدردانه جان به دھممی قسمت

ت  ه ھايمدس ه ک بکه ب ره ھایش والد پنج ره ف وردمی گ م خ دمی دل ا خواھ رين اينج ای آخ ا ج د دني در باش ا آنق  آنج

 . بدھم جان ھمانجا که بمانم

ب ه ش ودمی ک دتان ش دان دو گنب د،می چن م درخش دمی دل ده خواھ وم پرن رواز ش نم پ ا ک دترين ت ه بلن دتان نقط  گنب

 .شما ھمه و ترمنزديک خدا به ھم آنجا انگار باال، باالی آن تا

 :گويممی دور راه از اجازه با جان آقا 

َضا ُموَسی ْبنِ  َعلِیِّ  َعَلی َصلِّ  اللَُّھمَّ   اْلُمْرَتَضی الرِّ



١ 
 

  

  

یالن ی  گا ھاد دا ی  وزش عا ه آ   و
ی ی و  و   عاو دا

  

  


