النظم بالعربية خالل الشعر الفارسي
أ.د .صباح عبد الكريم مهدي
املقدّمة
ً
العالم إلاسالمي يضم شعوبا مختلفة ألاصول  ,متعددة اللغات  ,وقد جمع إلاسالم بين هذه الشعوب املختلفة,
واحتلت اللغة العر ّبية مكانة كبيرة عند شعوب هذا العالم ألنها لغة القرآن الكريم  ,واملسلمون يحتاجون إلى دراسة
العربية التي ّ
ّ
تعد لغة الثقافة والعلم والدين  ,وللغة العربية
القرآن وفهمه ؛ ولذلك جاءت حاجتهم إلى دراسة اللغة
صالت قوية بلغات العالم لا ّ
سالمي كصلتها مثال باللغة الفارسية  ,وتعود هذه الصلة بين اللغتين العربية والفارسية
إلى زمن سابق على إلاسالم بسبب الجوار الجغرافي بين بالد العرب وبالد العجم  .وقد ازدادت هذه الصالت واشتدت
الفارسية تأثي ًرا كبي ًرا ّ
ّ
ّ
امتد إلى النحو والبالغة والشعر (. )1
لاسالمي إليران  ,وأثرت اللغة العربية في اللغة
بعد الفتح
ّ
ّ
إلاسالمي حاكوا
العربية أثر كبير في الشعر الفارس ّي  ,ألن الفرس عندما كتبوا شعرهم في العصر
فقد كان للغة
الشعر العربي في ألاوزان والقوافي والخصائص الفنية (.)2
ّ
ّ
العربية في ذلك الشعر وقد تمثلت بعدة صور أهمها  :لاقتباس
ومن آلاثار العربية في هذا الشعر كثرة ألالفاظ
ّ
ّ
بالعربية (.)3
العربية  ,والنظم
من القرآن الكريم  ,وتضمين ألامثال والحكم
ُ
ّ
بالعربية خالل الشعر الفارس ّي إذ أولع كثير من الشعراء الفرس بنظم أشطر
تناولت في هذا البحث النظم
وقد
ً
ّ
ّ
الشعرية  ,وراح هؤالء الشعراء يغترفون املفردات العربية من دون
العربية أو أبيات أحيانا خالل منظوماتهم
باللغة
ً
ّ
ّ
إلاسالمي في القرن الثالث
حساب ويزدادون مع الزمن تعلقا باستخدامها في شعرهم منذ نشأة الشعر الفارس ّي
ّ
العربي (.)4
الهجري وتأثره بالشعر
ً
العربية وذكرت نماذج من شعرهم ّ
ّ
ّ
توضح لنا ذلك .
ثم ذكرت أهم الشعراء الذين نظموا شعرا باللغة
ثم ذكرت نتائج البحث واملصادر واملراجع التي اعتمدت عليها في كتابة هذا البحث .
ً
ويكتسب هذا البحث أهميته من كونه دراسة متواضعة ّ
تبين أثرا من آلاثار العربية في الشعر الفارس ّي .
ّ
وأسأل هللا أن أكون قد حققت الهدف املطلوب منه إنه نعم املولى ونعم النصير .
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الشعر الفارسيّ اإلسالميّ وتأثّره بالشعر العربيّ :
ّ
العربية في بالد فارس وسادت بعد دخول العرب املسلمين في تلك البالد سنة ( 33هـ) ( 151م) .
انتشرت اللغة
ّ
ّ
ّ
الزرادشتية
البهلوية وخطها مهجورين ألن البهلوية ارتبطت في اذهان الفرس املسلمين بالديانة
وأصبحت اللغة
فنفروا منها (.)5
ّ
وقد ّ
بالعربية ( .)1وإن هذا ال يعني إن الفرس تركوا لغتهم  ,ولم
ظل حكام إيران مدة طويلة ال يعترفون إال
ّ
ّ
بالعربية  .ول ّ
ّ
يتحدثون بهذه اللغة إال أنهم لم يظهر لهم
كنهم ظلوا
يتحدثوا بها منذ دخولهم في إلاسالم واهتمامهم
ّ
نتاج ّ
الهجريين (.)7
أدبي بهذه اللغة في القرنين ألاول والثاني
وبعد انتشار إلاسالم في بالد فارس سادت اللغة العربية وكتب بها الفرس ولم يبق من يكتب بالبهلوية إال القليل.
وفي أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجريين ظهر في شرق إيران اتجاه فارس ي للعودة إلى لغتهم في املجال
ألادبي لكنهم وجدوا أنفسهم أمام لغة ّ
ّ
العربية
تكونت من اللهجة السائدة هناك التي وقعت تحت تأثير اللغتين
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الفارسية
وتسمى اللغة
العربي
فارسية جديدة تكتب بالخط
والبهلوية وكانت محصلة هذه التفاعالت اللغوية لغة
الحديثة أو اللغة ّ
الدرية (.)8
ّ
ّ
ّ
حلت ّ
ّ
العربي في إيران وحلول ألالفباء
البهلوية ويرجع تاريخ انتشارها إلى زمن شيوع الخط
محل
وهي اللغة التي
ّ
ّ
ّ
الحالي ّ
ّ
محل الخط البهلو ّي املعقد .
العربية بشكلها
وخاصة الطبقة ّ
ّ
ّ
ّ
املثقفة  ,وقد اكتملت
وألادبية لجميع السكان
الرسمية
وقد أصبحت اللغة الدرّية هي اللغة
هذه اللغة ونضجت في القرن الثالث الهجري وما الت ّ
حتى اليوم هي اللغة الدارجة في فارس وتحتوي هذه اللغة
ز
ّ
ّ
العربية (.)9
اللغوية
على مجموعة كبيرة من املفردات والتراكيب
ّ
القومية عند الفرس بقيام الدويالت
وفي أواخر القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجريين اشتدت الحركة
الفارسية املستقلة  .فحاول الفرس جاهدين أن يجعلوا لغتهم الفارسية الحديثة ( ّ
الدرية) لغة أدبية(.)13
وشجع حكام الواليات املستقلون ذلك وصاروا يميلون إلى كل ما هو فارس ي خالص  .فالشعر الفارس ي إلاسالمي
هو الشعر الذي كتب بالللغة الفارسية الدرية وظهرت بداياته ألاولى في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث
الهجريين (.)11
ً
ً
ً
ّ
وقد نشأ هذا الشعر في حضانة اللغة العربية وتاثر تأثرا كبيرا بالشعر العربي إذ اتخذه الشعراء الفرس نموذجا
يحتذونه بأوزانه وقوافيه وخصائصه ّ
الفنية (.)12
وتذكر املصادر أسماء ثالثة شعراء يمكن أن يكون أحدهم الشاعر الفارس ّي ألاول الذي نظم أول قصيدة
فارسية التي عدت البدايات ألاولى للشعر الفارس ّي إلاسالمي وهم ّ :
العباس املروز ّي (ت  233هـ) ( 811م)  .وحنظلة
الباذغيس ي من شعراء الدولة الطاهرية  ,ومحمد بن وصيف السجزي (.)13
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ّ
الفارسية من شعر هؤالء الشعراء الثالثة إال القليل ولكن على الرغم من ذلك فإن
ولم تذكر كتب إلادب
ً ّ
ّ
إلاسالمي  .وقد تطور هذا الشعر بلغة الفرس ايذانا بتقلص نفوذ
شعرهم يعد البدايات ألاولى للشعر الفارس ي
الخالفة العر ّبية في بالد فارس وزوال السيادة العر ّبية على تلك البالد (.)14
َ
ومن أشهر الشعراء الفرس الذين ظهروا بعد الشعراء الثالثة املذكورين سابقا الشاعر (رودكي) ت ( 329هـ) من
ّ
الساماني  .وهو ّأول الشعراء الفرس الكبار واستاذهم (.)15
شعراء العصر
السامانية ُ ,وت ُّ
ّ
وقد رفع مكانة الشعر الفارس ّي لا ّ
عد فترة حكمهم من أهم أدوار إيران
سالمي سالطين الدولة
ّ
ألادبية (.)11
ّ
الغزنوية ومنهم الفردوس ي (ت  411هـ) ّ
وفرخي
وظهر شعراء آخرون في نهاية أواخر الدولة السامانية وأوائل الدولة
السيستاني (ت  429هـ) والعنصر ّي (ت  421هـ) .
ً
إلاسالمي ّ
ّ
حتى أواخر القرن الرابع الهجر ّي منحصرا في خراسان وما وراء النهر  ,وبعد هذه
وكان الشعر الفارس ّي
ً
ّ
العربي طاغيا على صوره
الفترة ظهر الشعراء في منطقة الر ّي وأشهرهم الشاعر منوچهري (ت  432هـ) الذي كان ألاثر
وأساليبه (.)17
وفي القرن السابع الهجر ّي ظهر شاعران عريقان في جنوب فارس هما  :سعدي وحافظ الشير ّ
ازيان وبعدهما
صارت فارس منطلق الشعر الفارس ّي الدر ّي في القرن السابع والثامن الهجرّيين (.)18
ّ
الفارسية ّ
الدرية لغة ّ
ّ
أدبية في بالد فارس وأخذ حكام الدويالت املستقلون يشجعون على
وقد اصبحت اللغة
ّ
العربية وأخذوا يميلون إلى كل ما هو فارس ي خالص .
الرقي بهذه اللغة ويرفضون سماع ألاشعار
ّ
ّ
ّ
العربي واقتبس منه أوزانه واتخذ الشعراء الفرس الشعر
إلاسالمي في ظالل الشعر
وتطور الشعر الفارس ّي
ً
نموذجا يحتذونه بأوزانه وقوافيه وخصائصه ّ
الفنية (.)19
العربي
النظم بالعربية خالل الشعر الفارسي :
ً
ً
ذكرت سابقا أن الشعر الفارس ي إلاسالمي تأثر كبيرا بالشعر العربي واستعار الفرس من العرب ألاوزان والبحور
املختلفة وانتقل نظام القصيدة من العربية إلى الفارسية بموسيقاها من التزام قافية واحدة في القصيدة كلها (.)23
وانتقلت تقاليد القصيدة العربية إلى القصيدة الفارسية بموضوعاتها من مدح وغزل وبكاء على ألاطالل(ّ .)21
وضمن
الفرس شعرهم الكثير من املعاني العربية  ,ومن آثار الشعر العربي الواسعة في الشعر الفارس ي كثرة ألالفاظ العربية
ً
في الشعر الفارس ي( .)22فقد استخدم الشعراء الفرس ألالفاظ العربية في شعرهم كثيرا منذ نشأة الشعر الفارس ي
إلاسالمي في القرن الثالث الهجري وتمثل استخداهم لأللفاظ العربية بعدة صور هي  :لاقتباس من القرآن الكريم
وتضمين شعرههم الحكم وألامثال العربية ونظم الشعر باللغة العربية(.)23
لقد مال كثير من شعراء الفرس إلى نظم الشعر باللغة العربية متباهين بذلك فظهرت منهم طبقة تعرف
بالشعراء ذوي اللسانين(.)24
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ً
كما أولع الشعراء الفرس بنظم أشطر باللغة العربية أو أبيات أحيانا خالل منظومتهم الشعرية التي ُسميت
ّ
ّ
وامللمعات إحدى فنون النظم عند الفرس وهي منظومات شعرية ينظمها الشاعر باللغتين العربية
بامللمعات ,
والفارسية ( ,)25وهي نوعان (:)21
 - 1النوع ّ
ألاول  :وهو أن يجعل الشاعر البيت ألاول من منظومته باللغة الفارسية والبيت الثاني باللغة العربية
ويستمر على هذا املنوال حتى آخر املنظومة .
 - 2النوع الثاني  :وهو أن يجعل الشاعر الشطر ألاول من منظومته بالفارسية والثاني باللغة العربية ثم يجعل
ّ
ّ
بالعربية ,
الفارسية وأعجازها
الثالث بالعربية والرابع بالفارسية وهكذا  ,ويجعل صدور ألابيات من منظومته باللغة
وهذا مظهر من مظاهر تأثير الشعر العربي في الشعر الفارس ي .
ومن أشهر الشعراء الفرس الذين نظموا ّ
ّ
سعدي الشيرازي وسنائي الغزنوي وحافظ الشيرازي  .وفيما
امللمعات
امللمعات ّ
يأتي نماذج من ّ
توضح لنا شغف الشعراء الفرس بنظم الشعر العربي وإن كانت أبياتهم قليلة الجودة .
قال الشاعر سنائي الغزنوي* يمدح مسعود بن ّ
علي بن إبراهيم (:)27
گفتم از عشق تو ناچيز شدم گفت نعم
گفتم آز عشق تو هرگز نرهم گفت که ال
گفتم آز زلف ترکی گيرم در دست بگفت
گفتم آن سیم بناگوش نوگی برسم گفت
گفتم إین وصل تو بی رنج نمى یابم گفت
گفتم إی جان پدر رنج همى بینم گفت
گفتم آو را چو فقيرم چکنم گفت لنا
وترجمة لاشطر الفارسية:

أنا بحر وسـعير أنت ملح وخشب
أنت فی مائی وناری کتراب وحطب
ادفع الدرهم خذ منه عناقید رطب
إن ترد فضتنا هات ذهب هات ذهب
لن تنالوا الطرب الدائم من غير كرب
یا أبی جوهر روح نتجت أم تعب
هبة الشيخ من الفقر غناء وسبب

قلت من عشقك صرت ال ش ي  :قال نعم:
ً
قلت ال اخلص من عشقك أبدا  :قال :ال
قلت متى أخذ ذؤابتك في يدي  :قال
قلت متى أقبل فضة شحمة أذنك :قال
قلت أال أنال وصلك دون تعب  :قال
قلت يا روح أبيك انني أشقى  :قال
قلت بما انی فقير ماذا أفعل لك؟ قال

(أنا بحر وسـعير أنت ملح وخشب)
(أنت فی مائی وناری کتراب وحطب)
(ادفع الدرهم خذ منه عناقید رطب)
(إن ترد فضتنا هات ذهب هات ذهب)
(لن تنالوا الطرب الدائم من غير كرب)
(یا أبی جوهر روح نتجت أم تعب)
(هبة الشيخ من الفقر غناء وسبب)

ويالحظ أن الشاعر في هذه ألابيات أتى بشطر فارس ي وآخر عربي وهذه القصيدة من النوع الثاني من ّ
امللمعات.
 - 1قال حافظ الشيرازي* في الغزل (:)28
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ً
أال يا أيها الساقي أدر كأسا وناولها
حضوري گرهمي خواهي أز وغايب مشو حافظ

وترجمة ألاشطر الفارسية :

ً
(أال ياأيها الساقي أدر كأسا وناولها)
فإن ترد حضرته يا حافظ فال تغب عنه

 -3قال سعدي الشيرازي في إحدى ّ
ملمعاته (: )29
آفتابست آن پريرخ يا ماليك يا بشر
ّ
هد صبري ما تولى رد عقلي ماثنا
گلبن أست آن ياتن نازك نهاوش ياحرير
تهت واملطلوب عندي كيف حالي إن رأى
باغ فردوست گلبرگش بخوانم يا بهتر
ً
قل ملن يبغي فرارا منه هل لي سلوة
وترجمة لابيات الفارسية:
هل تلك شمس أم حورية أم مالك أم بشر
هد صبري ما تولى رد عقلي ماثنا
هل ذاك غصن ورد أو جسد لطيف أو حرير
تهت واملطوب عندي كيف حالي إن نأى
ً
ً
إنه جنة الفردوس هل أسميه وردا أو ربيعا
ً
قل ملن يبغي فرارا منه هل لي سلوة
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كه عشق آسان نمود أول ولى افتاد مشكلها
متى ما تلق من تهوى دع الدنيا وأهملها
ً
فإن العشق بدا سهال في البداية ثم وقعت املشاكل
(متى ما تلق من تهوى دع الدنيا واهملها)

قامتست آن يا قيامت يا ألف يا نيشكر
صاد قلبي ما تمش ى زاد وجدي ما غبر
آهنست آن يا دل مهربانش يا حجر
جرت واملأمول نحوي ما احتيالي إن هجر
جان شيرين است خورشيدش بگديم يا قمر
أم على التقدير أني ابتغي أين املفر
وهل تلك قامة أو قيامة أو ألف أو عود قصب سكر

صاد قلبي ما تمش ى زاد وجدي ما غبر
وهل ذاك حديد أو قلبه القاس ي أو حجر
جرت واملأمول نحوي ما احتيالي إن هجر
ً
ً
وهو روح حلوة هل أسميه شمسا أو قمرا
أم على التقدير أني ابتغي أين املفر

وهذه القصيدة من النوع ألاول من امللمعات حيث جعل الشاعر البيت ألاول باللغة الفارسية والثاني بالعربية
وهكذا بقية أبيات القصيدة .
4ـ قال سعدي الشيرازي في إحدى ملمعاته الغزلية (: )33
قال موالئي بطرفي ال أنم
وقتها يكدم نيا سودي تنم
عشق ومستوري نيا ميزد بهم
افتضح
ودعاني
أسقياني
ال تحلوا قتل من ألقى السلم
ما بمسكيني سالح اندا خيتم
خون درويشان مريز أي محتشم
يا غريب الحسن رفقا بالغريب
ما لذاك الكف مخضوبا بدم
گرنگر دستي نجونم پنجه تيز
ً
ً
خواهي اكنون عدلكن خواهيستم
قد ملكت القلب ملكا دائما
وترجمة ألاشطر الفارسية :
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(قال موالئي بطرفي ال أنم)
ً
فالعشق والستر ال يجتمعان معا
(ال تحلو قتل من ألقى السلم)
ال ترق دم الدراويش أيها املحتشم
(ما لذاك الكف مخضوبا بدم)
أعدل
أو
فاظلم

وهذه القصيدة من النوع الثاني من امللمعات .واملالحظ أن أكثر هذه القصائد مستهجنة العبارة والتركيب
ومتوسطة الجودة.
وقد اولع كثير من شعراء الفرس بنظم قصائد باللغة العربية تختلف جودتها من شاعر إلى آخر ,ولكن على
الرغم من ذلك فهي دليل على شغف الشعراء الفرس باللغة العربية( .)31ويعد الشاعر سعدي الشيرازي من اشهر
ً
الشعراء الفرس الذين نظموا قصائد وابياتا باللغة العربية وقد ترك لنا عدة مؤلفات منها (قصائد عربية) .ويعد
الشاعر سعدي الشيرازي من الشعراء الفرس الذين يتضح في شعرهم ألاثر العربي ومدى تأثر الشعر الفارس ي بالشعر
ً
العربي وبصوره وأفكاره  .والذي يدرس شعر سعدي يرى إلى أي مدى كان ألاثرالعربي طاغيا على صوره وأساليبه,
ً
وتمثل ألاثر العربي في شعره بعدة صور منها النظم بالعربية فقد كتب سعدي قصائد وابياتا معدودة باللغة العربية
لكنها متوسطة الجودة وعلى الرغم من ذلك انها تعكس قدرة الشاعر سعدي على نظم الشعر باللغة العربية  .ومن
ً
قصائده العربية قصيدته التي رثى فيها الخليفة املستعصم باهلل وهي قصيدة طويلة عدد أبياتها ()92بيتا منها
قوله(:)32
حبست بجفني املدامع ال تجري
فلما طغى املاء استطالت على السكر
ّ
تمر على قبري
تمنيت لو كانت
نسيم صبا بغداد بعد خرابها
ُّ
أحب له من عيش منقبض الصدر
ألن هالك النفس عند أولى النهى
ً
َ
إليك فما شكواي من مرض تبري
زجرت طبيبا جس نبض ي مداويا
ً
وهذا فراق ال يعالج بالصبر
لزمت فراقا حيث كنت مفارقا
وقال في الغزل (:)33
ً
ومن صاح وجدا ما عليه جناح
تعذر صمت الواجدين فصاحوا
وإن غلب الشوق الشديد فباحوا
اسروا حديث العشق ما أمكن التقى
ُ
صباح
املقبلين
ليل
وسائر
سرى طيف من يجلو بطلعته الدجى
ويسقون من كأس املدامع ر ُ
والخليون
اح
نوم
عليهم
يطاف
ُ
رباح
والسماح
وعقلي
ونفس ي
سمحت بدنيائي وديني ومهجتي
وقال في املوعظة (:)34
أني على فرط أيام مضت آس
رب اعف عني وهب لي ما بكيت أس ى
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مر الهية
يا خجلتا من وجوه الفائزين إذا
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وهل يقر على حر الحميم فتى
ً
ً
إذا رحمت عبيدا أحسنوا عمال
واصفح بجودك يا موالي عن زللي
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ال لهو بعد اشتعال
وبوجهي
تباشرت
عندي وأن حسنت
لم يستطع جلدا
في الحشر يا ّ
رب
ً
رغما إلبليس ال

الشيب في راس ي
الياس
صفرة
في أعين الناس
في حر دعاس
فارحمني ألفالس ي
يشمت بابالس ي

ّ
العربي من حيث الشكل واملضمون ومنها صيغت على أوزان
وإذا نظرنا إلى هذه القصائد وجدناها متأثرة بالشعر
ً
ّ
ّ
البحور
العربي .
العربية وأن كثيرا من معانيها أخذت من الشعر
ً
ومن الشعراء الفرس الذين نظموا أبياتا باللغة العربية الشاعر الفارس ي شهيد البلخي * منها قوله (:)35
يا من رأى حرجا عليه رعايتي
أيقنت أني كاذب في مدحكم
ويسلياني إنني ال التقي
وقوله (:)31
ّ
أمني النفس منك جواب كتبي
إذا ما قلت سوف يجيب قالت

ملا استبان له عظيم كفايتي
فلذاك لم يعجبك حسن روايتي
إال الذي يشكون مثل شكايتي
وأقطعها لتسكن
ّرد املنيري
إذا

وهي
الجوابا

تأبي
**

ومن الشعراء الفرس الذين تأثروا بالشعر العربي الشاعر ألامير معزي * .الذي كان يسير على أسلوب الشعر
ً
ّ
ّ
العربية خالل منظوماتهم
العربي القديم في كثير من قصائده ( .)37وهو من الشعراء الفرس الذين نظموا أبياتا باللغة
ً
ّ
ّ
بالعربية تختلف من شاعر آلخر  ,وألامير معزي قال قصيدة يمدح بها
الشعرية  .وكما ذكرت سابقا إن جودة النظم
الصاحب عمر بن فخر الدين بن زين املعالي أحد أمراء السالجقة سأذكر منها ألابيات العربية فقط وهي (:)38
طال الليالي بعدكم وابيض عيني من بكا
ّ
ملا تولى وحده والصبر ولى صبره
قل إن حالي ذو خطر والقول فيك مختصر
إنا غفرنا ذنبكم قولوا فأوحى ربكم
زين املعالي جده وهللا لوال سعده

يا حبذا أيامنا في وصلكم يا حبذا
أهل إلينا نفحة من أرضه ريح الصبا
ً
جاء القضا عمي البصر أشكر إلها منعما
إن تنتهوا نغفر لكم ما قد سلف ما قد مض ى
طال الليالي مجده إن جاء من قد في الهوى

إذا نظرنا إلى أبيات هذه القصيدة نجدها ركيكة ألاسلوب بعيدة كل البعد عن التعبير الفصيح تافهة املعنى ,
فهي ال تسير على أوزان الشعر العربي وإنما هي شعر فارس ي بألفاظ عربية وعلى الرغم من ذلك إنها دليل واضح على
شغف الفرس باللغة العربية .
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ً
ً
من خالل ما ّ
تقدم نرى أن الشعر العربي قد أثر في الشعر الفارس ي تأثيرا كبيرا وأن الشعراء الفرس عندما أرادوا
ً
كتابة شعرهم لم يجدوا أنموذجا يحتذونه غير الشعر العربي فصاغوا أشعارهم على منواله  .وتمثل تأثرهم بالشعر
العربي بعدة مظاهر من ها كثرة ألالفاظ العربية في شعرهم وقرض الشعر باللغة العربية .
نتائج البحث :

 - 1سادت اللغة العربية بعد انتشار إلاسالم في بالد فارس ُ ,
وهجرت اللغة البهلوية وقد استخدم الفرس العربية
لغة أدب وحديث خالل القرنين ألاول والثاني الهجريين .
 - 2اشتدت الحركة القومية عند الفرس واتخذوا لهم لغة جديدة سميت باللغة الدرية وجعلوها لغة أدبية في
القرن الثالث الهجر ّي  .فظهر الشعر الفارس ّي إلاسالمي الذي كتب باللغة املذكورة .
ً
ً
ً
 - 3تأثر الشعر الفارس ي إلاسالمي تأثرا كبيرا بالشعر العربي واتخذه الشعراء الفرس أنموذجا يحتذونه بأوزانه
ً
ً
وقوافيه وخصائصه الفنية  .كما كثرت فيه ألالفاظ العربية التي تعد مظهرا واضحا من مظاهر تأثر الشعر الفارس ي
بالشعر العربي  .وقد أولع كثير من الشعراء الفرس بنظم أبيات أو أشطر باللغة العربية ونظم بعضهم قصائد باللغة
العربية لكنها متوسطة الجودة .
ملخص البحث :
تكلمت في هذا البحث عن النظم بالعربية خالل الشعر الفارس ي  .وذكرت في املقدمة أهمية البحث وهي كونه
ً
دراسة توضح أثرا من آلاثار العربية في الشعر الفارس ي .
ثم تكلمت بصورة موجزة عن الشعر الفارس ي إلاسالمي وهو الشعر الذي ظهرت بداياته ألاولى في أواخر القرن
الثاني وبداية القرن الثالث الهجري وكتب باللغة الفارسية الحديثة (الدرية)  .وظهر هذا الشعر عندما اشتدت
الحركة القومية عند الفرس بقيام الدويالت الفارسية املستقلة .
ثم تكلمت عن النظم بالعربية خالل الشعر الفارس ي إلاسالمي  ,وهو مظهر من مظاهر تأثير الشعر العربي في
ً
ً
الشعر الفارس ي إذ نظم كثير من الشعراء الفرس املعروفين أبياتا أو أشطرا باللغة العربية خالل منظوماتهم التي
سميت ّ
بامللمعات وهي إحدى فنون النظم عند الفرس تكتب باللغتين العربية والفارسية .
ً
كما نظم بعض الشعراء الفرس قطعا أو قصائد باللغة العربية وتختلف جودة هذه القصائد من شاعر إلى آخر
ولكنها بصورة عامة متوسطة الجودة وقد سمي هؤالء الشعراء بذوي اللسانين  .وذكرت نماذج من ّ
امللمعات
والقصائد العربية ومن أشهر الشعراء الذين نظموا بالعربية سعدي الشيرازي وألامير ُمعزي وسنائي الغزنوي وحافظ
الشيرازي وشهيد بلخي  ,ثم ذكرت نتائج البحث واملصادر واملراجع التي اعتمدت عليها في كتابة هذا البحث .
وأسأل هللا أن يحقق هذا البحث هدفه املنشود  ,وما التوفيق إال من عند هللا عليه توكلت وإليه أنيب .
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املصادر واملراجع
املصادر واملراجع باللغة العربية
 - 1د.أحمد محمد الحوفي  /تيارات ثقافية بين العرب والفرس  /دار نهضة مصر .
 - 2د .بديع محمد جمعة  /دراسات في األدب المقارن  /ط /1791/1دار النهضة العربية  /بيروت .
 - 3د.حسين علي محفوظ  /المتنبي وسعدي  /مطبعة الحيدري  /طهران . 1799 /
 - 4الحموي  /ياقوت  /معجم األدباء  /ج  / 3الطبعة األخيرة  /مصر .
 - 5د.طه ندا  /األدب المقارن  /دار النهضة العربية بيروت . 1799 /
 - 6د.طه ندا  /الشعر الفارسي في القرن الرابع الهجري  /مجلة كلية اآلداب  /جامعة االسكندرية .
 - 7د.علي أكبر فياض  /محاضرات عن الشعر الفارسي والحضارة اإلسالمية في إيران  /مطابع اإلصالح  /اإلسكندرية  /مصر .
 - 8د.محمد التونجي  /اللغة الفارسية وقواعدها  /ط /2بيروت  /لبنان . 1799 /
 - 9د.محمد التونجي  /قطوف من األدب الفارسي  /دار االنوار  /بيروت  /لبنان . 1791 /
- 11د.محمد عبد السالم كفافي /في األدب المقارن /دراسات في نظرية األدب والشعر القصصي /دار النهضة العربية /بيروت . 1792/
- 11د.محمد عبد السالم كفافي  /في أدب الفرس وحضارتهم  /دار النهضة العربية  /بيروت . 1791 /
- 12د.محمد غنيمي هالل  /األدب المقارن  /ط /9دار الثفاقة  /دار العودة  /بيروت .
- 13د .محمد غنيمي هالل  /مختارات من الشعر الفارسي  /الدار العربية للطباعة والنشر  /القاهرة . 1799 /
- 14د .محمد نور الدين عبد المنعم /دراسات في الشعر الفارسي حتى القرن الخامس الهجري /دار الثقافة  /القاهرة . 1799 /
- 15د.محمد وصفي أبو مغلي  /دراسات في الشعر والنثر الفارسي  /ج  / 1منشورات مركز الدراسات اإليرانية  /جامعة البصرة . 1719 /
- 16د .محمد وصفي أبو مغلي  /اآلثار العربية في الشعر الفارسي  /مجلة البصرة  /العدد . 1711 / 9 /
- 17د.محمد صديق العوضي  /حرف األلف في الفارسية  /مجلة كلية اآلداب /جامعة الرياض  /المجلد الثالث  /السنة الثالثة / 1793 /
. 1791
- 18د.محمد صديق العوضي  /حرف الهاء في الفارسية  /مجلة كلية اآلداب  /جامعة الملك سعود  /المجلد الثاني عشر  /العدد األول /
. 1719
- 19د.هند حسين طه  /اللغة العربية ومكانتها في إقليم خوارزم  /مجلة آداب المستنصرية  ,العدد الخامس . 1711 /

املصادر الفارسية
21ـ دكتر احسان يار شاطر  /شعر فارسي در عهد شاهرخ  /نيمه أول  /يا آغاز انحطاط در شعر فارسي .
21ـ دكتر ذبيح اهلل صفا  /تاريخ أدبيات در إيران  /جلد أول  /مؤسسة انتشارات أمير كبير  /تهران  1791 /شمسي .
22ـ شيرازي حافظ /ديوان حافظ شيرازي /باهتمام محمد علي قزويني /نشر كتابفروشي وچاپخانه محمد علي علمي /طهران 317 /شمسي .
23ـ شيرازي سعدي /كليات شيخ سعدي /تصحيح محمد علي فروغي /نشر كتابفروشي وچاپخانه محمد علي علمي /طهران 339/شمسي .

 21ـ ُمعزي  /محمد بن عبد الملك  /ديوان أمير معزي  /بسعي واهتمام عباس إقبال  /الناشر  /كتابفروشي إسالمية  /طهران  1311 /شمسي .
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هوامش
 -1د.هند حسين طه /اللغة العربية ومكانتها في اقليم خوارزم /مجلة آداب المستنصرية/العدد الخامس/1711/ص912.
-2د.محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثر الفارسي/ج/1ص .39ود.محمد نور الدين عبد المنعم /دراسات في الشعر الفارسي حتى القرن
الخامس الهجري/ص23.

-3د.محمد وصفي أبو مغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثر الفارسي/ج/1ص99.
 -1المصدر السابق/ص.97

*اللغة البهلوية :من اللغات الفارسية التي يمتد تاريخها من بداية الدولة األشكانية (291ق.م)حتى انهيار الدولة الساسانية ودخول األسالم بالد فارس.

 -9د.طه ندا/اآلداب المقارن/ص 19ود.محمد التويخي/اللغة الفارسية وقواعدها/ص11.
 -9د.محمد نورالدين عبدالمنعم/دراسات في الشعر الفارسي من القرن الخامس الهجري/ص19.
 -9المصدر السابق/ص19.

 -1د.محمد صديق العوضي/حرف األلف في الفارسية/مجلة كلية اآلداب/جامعة الرياض المجلد الثالث/1793/ص .297وحرف الهاء في الفارسية/مجلة
كلية اآلداب/جامعة الملك سعود/المجلد الثاني عشر/العدد األول/1719/ص.99

ود .نور الدين آل علي/دروس اللغة واألدب الفارسي/ص 1وطه ندا/األدب المقارن/ص21.
 -7د.نور الدين آل علي/دروس اللغة واألدب الفارسي/ص.1ود.طه ندا/األدب المقارن/ص 21ود.محمد التويخي/اللغة الفارسية وقواعدها/ص 19ود.محمد
صديق العوضي/حرف األلف في الفارسية/ص 297وحرف الهاء في الفارسية/ص99.

-11د.محمد نور الدين عبد المنعم /دراسات في الشعر الفارسي حتى القرن الخامس الهجري/ص 17ود.محمد غنيمي هالل/مختارات من الشعر الفارسي
/ص19.

-11د.محمد نور الدين عبدالمنعم /دراسات في الشعر الفارسي حتى القرن الخامس الهجري/ص 17ود.محمد وصفي ابومغلي/دراسات في اللغة والشعر
والنثر الفارسي/ج/1ص92.
-12د.محمد وصفي أبو مغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثر الفارسي/ج/1ص39.
-13المصدر السابق/ص93.

-11د.طه ندا/الشعر الفارسي في القرن الرابع الهجري /مجلة كلية اآلداب /جامعة األسكندرية /العدد الثاني والعشرون /1791 /ص19.
-19د.محمد التونجي/قطوف من اآلدب الفارسي/ص 27ود.محمد غنيمي هالل/مختارات من الشعر الفارسي/ص9.
-19د.محمد التونجي/قطوف من اآلدب الفارسي/ص31.

-19المصدر السابق/ص .31ود.محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ج/1ص117.-111
-11د.محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ج/1ص39.

-17د.محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثر الفارسي/ص 39ود.محمد عبدالسالم كفافي/في اآلدب المقارن /ص 271وفي أدب الفرس
وحضارتهم/ص 11ود.علي أكبر فياض /محاضرات عن الشعر الفارسي والحضارة االسالمية في ايران /ص 1ود .بديع محمد جمعة/دراسات في اآلدب

المقارن/ص.91

- 21د.محمد غنيمي هالل/مختارات من الشعر الفارسي/ص.11
- 21د.محمد غنيمي هالل/األدب المقارن/ص.299

- 22د.محمد وصفي أبو مغلي/اآلثار العربية في الشعر الفارسي/مجلة البصرة/ع/1711/9ص119.
-23د.محمد وصفي أبو مغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثر الفارسي/ج/1ص97.
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-21د.محمد التونجي/قطوف من اآلدب الفارسي/ص27.
-29دكتر إحسان يار شاطر/شعر فارسي در عهد شاهرخ/ص 79ود.أحمد محمد
الحوفي/تيارات ثقافية بين العرب والفرس/ص 211ود.محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ص.293

 -29د.محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ج/1ص 293سنائي الغزنوي :شاعر فارسي ولد في مدينة غزنة عام (193هـ) وتوفي
عام (939هـ) ترك عدة مؤلفات شعرية واشتهر بالغزل الصوفي .انظر محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ج/1ص192.
 -29د.محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ج/1ص.99-99

*حافظ الشيرازي :شمس الدين محمد بن بهاء الدين ولد في مدينة شيراز في الربع األول من القرن الثامن الهجري ومات في المدينة نفسها عام (971هـ)
لقب بالحافظ لحفظه القرآن الكريم .ترك مجموعة شعرية قيمة.انظر د.محمد غنيمي هالل /مختارات من الشعر الفارسي /ص 229ود.محمد وصفي
أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ص191.

 -21ديوان حافظ الشيرازي/تحقيق محمد قزويني ودكتر قاسم غني/طهران/ص 2ود.محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ص.99
*سعدي الشيرازي :مشرف الدين بن مصلح الدين  .عرف بالشيخ سعدي انتساباً إلى األمير األتابك سعد بن أبي بكرسعيد بن زنكي  .ولد في مدينة شيراز
عام(971هـ) سافر الى العراق في ريعان شبابه وتفقه في المدرسة النظامية ببغداد وتوفي في شيراز عام (971هـ)  .انظر د.محمد غنيمي هالل/مختارات
من الشعرالفارسي/ص 211ود.محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعروالنثر الفارسي /ص 211ود.حسين علي محفوظ/المتنبي وسعدي/ص9.
 -27كليات شيخ سعدي/ص 179ود.محمد وصفي أبومغلي /دراسات في اللغة والشعر والنثر الفارسي /ص.299

 -31سعدي الشيرازي/كليات سعدي/ص172ـ 173ود.محمد وصفي أبو مغلي /دراسات في اللغة والشعر والنثر الفارسي/ج /1ص299ـ. 299
 -31د.محمد وصفي أبومغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ج/1ص99.
 -32سعدي الشيرازي/كليات شيخ سعدي/ص111.
 -33المصدر السابق/ص119.
 -31المصدر السابق/ص.129
* أبو الحسن شهيد بن حسين البلخي  .ولد في مدينة بلخ في آواخر القرن الثالث الهجري وهو من الشعراء الفرس المشهورين (ت329هـ) .انظر دكتر ذبيح
اهلل صفا/تاريخ ادبيات ايران/جلد اول/ص.317

 -39دكتر ذبيح اهلل صفا/تاريخ أدبيات إيران/جلد اول/ص371.

 -39الحموي/معجم األدباء/ج/3ص/11وتاريخ ادبيات ايران/جلد اول/ص.371
** حكى إن أبا زيد احمد بن سهل في فقره التمس من ابي علي المنيري حنطة فأمره يحمل جراب إليه ففعل فلم يعطه حنطة وحبس الجراب ومضى على هذا
أعوام كثيرة .وكتب شهيد كتباً كثيرة الى أبي زيد فلم يجبه فكتب هذين البيتين يعيره بها بحديث الجراب .انظر معجم األدباء/ج/3ص. 11

*األمير معزي  :أبوعبداهلل محمد بن عبدالملك المعروف باألمير معزي ولد في مدينة نيسابور عام 119هـ من شعراء القصيدة المشهورين في األدب الفارسي
(ت929هـ) انظر د.محمد وصفي أبو مغلي /دراسات في اللغة والشعروالنثرالفارسي/ج/1ص111ـ119.
-39د.محمد وصفي أبو مغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ج/1ص111.

 -31د.محمد وصفي أبو مغلي/دراسات في اللغة والشعر والنثرالفارسي/ج/1ص 97واألمير معزي /ديوان األمير معزي/بسعي واهتمام عباس إقبال/
طهران 1311/ش/ص.93-91
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