
 
 محّكمة( -)فصلّية علمّية بحوث في األدب المقارن 

 کرمانشاه  ،کلّّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، جامعة رازي
 341-311م، صص  3172هـ. ق/  7323هـ. ش/  7231 شتاء، 23ة، العدد ثامنالّسنة ال

 سجستانو في الشعر العربي بخراسان  ةرانيياإل الثقافة مظاهر
 7الخامس الهجريينخالل القرنين الرابع و 

 3 زادهجواد غالمعلی
، ایرانو بلوشستان سیستان جامعة ،ة وآداهباغة العربی  الل   قسم أستاذ مساعد يف  

 2آبادی عبدالباسط عرب يوسف
ایران ،زابلجامعة  ،ة وآداهباغة العربی  الل  قسم أستاذ مساعد يف    

 صالملخّ 
العصور الالحقة ب مرورا  و من حضور اإلسالم يف إیران  بدءا  العرب و التفاعل األديب بني اإلیرانیني  كمن رموز الوحدة احلضاریة بني املسلمني ذل

ز كمن مرا انة األدبیة يف املشرق والقریبة ك، وبوصفهما من الُبقع ذات املسجستانو خراسان  أما. اهلجریني اخلامسو الرابع  خاصة يف القرننيو 
املشتاقني من أقاصي البالد  قلوبَ  أَسر شعراؤمهاحیث يف القرنني الرابع واخلامس؛ آداهبا و للغة العربیة  ازدهار عظیما احلضارة العربیة، فلهم

منصور الثعاليب،  بكر اخلوارزمي، وأيب هؤالء الشعراء من أمثال أيب انت جمالسك. ثقافتهم الفارسیة مزجية بالتعبري عن إلیهم اهیمهممف وعرضوا
 ،معارفها نقلواو الغة الفارسیة باهتموا فقد  ةالعربی باللغةرهم رغم تأث   نهمك؛ ولالعرب والشعراء بار املثق فنيكجتمع   وغريهمالفتح البسيت،  وأيب

جاء األیام.  كلغة العلم، واألدب يف تل؛ الذي نظموها باللغة العربیةعن طریق الشعر  كالعرب وذل إىل ، ویومیاهتا، وأساطريهاطقوسهاو 
تبني  من خالل . التحلیلي -املنهج الوصفيعلى  معتمدا  وتبیني حماورها  هذا النقل اليت دفعت الشعراء إىل البواعثشف عن كللالبحث 

االستظراف مما جعل الشعراء و التملح و والتعبري عن مهاراهتم األدبیة،  ،إفهام معانیهمإىل حاجة الشعراء النزعة الوطنیة، و  البحث أن  
ترمجة واملفردات الفارسیة، و  ،ني  اإلیرانی األبطال ركذ  ربعك یتحق قون ذلو  ،العريب يف شعرهم اإلیرانیةالسجستانیني ینقلون الثقافة و اخلراسانیني 

 األبیات الفارسیة.األمثال و 

 .ن، خراسان، سجستاةالثقافة اإلیرانیالشعر العريب، األدب املقارن،  ة:يّ لمات الّدليلكال
  

                                                           
 52/1/1341 تاریخ القبول:            11/1/1341 تاریخ الوصول: .1

 mailto:j.gholamalizadeh@lihu.usb.ac.ir: ولؤ املس العنوان اإللکرتوين للکاتب .5
 arabighalam@uoz.ac.ir :العنوان اإللکرتوين .4
 

mailto:arabighalam@uoz.ac.ir


 1411 شتاء، 45، العدد ةالثامنحبوث يف األدب املقارن، الس نة  /143
 

 المقدمة .3
 ة البحثاليّ ك. إش3-3

الفرس أمورها، فتغلغلوا  أصبحت بغداُد دارها وحمطَّ رحال رجاهلا وأدبائها وشعرائها وآلت إىل»العباسیون عرَش اخلالفة و ىمل اعتل
ة النقل والرتمجة وشاعت الثقافات كار اإلیرانیة يف بالطها وانتشرت حر كبرية من شؤوهنا وشاعت األفكل صغرية و كبنفوذهم يف  

م واملفاهیم من آداب الفرس وماحفلت به من أمثال كيف أخذ احل ك(، راح العرب آنذا422: 7991)إبراهیم حممد، « األجنبیة
عدٌد  ى(. فانرب 36: 7997)ندا، « ل شؤون حیاهتمكان العرب یعجبون حبضارة الفرس ویقتبسون منها  كفقد  »م ووصایا. كوح

)جمیب املصري، « العربیة الفارسیة إىل كم واألخالق والسلو كمثال واحلترمجة األ» لیس بقلیل من ذوي اللسانني فُرسا  إىل
يف العادات وعقائد واللغة والثقافة. ومن هنا ینبغي  یَعقُب آثارا  شت   ىأن اتصال أمة بأخر  ك(. ولیس من الش769: 7911

االت املتبادلة بني الفرس والعرب، الدارس لتأثري األدب فارسي يف األدب العريب أن یبحث يف العوامل املساعدة لالتص ىعل
الیوم  هذه االتصاالت قد حدثت منذ القدم، والزالت إىل»فیه أن  كوحيد د معاملها وضعفها واألسباب اليت آلت إلیها، ومم ا الش

 (7 :4111)بوجلة، « نها تتأرجح بني القوة والضعف، وبني الس لم واحلرب، وبني ما یشوبه الغموض أو ختالطه األساطريكول
ما اختذت ك» استقرت فیهاخمتلف أرجاء إیران و إىل ثرية من املسلمني العرب كنزحت قبائل   بعد الفتح االسالمي يف إیران   

 احلسیين) «مقاما  و هلا  مستقرا   -مها من املناطق الشرقیة يف إیرانو - سجستانو خراسان  بين متیمو ر كمثل بين بكثرية  كقبائل  
 كبذل. وبطبیعة احلال فقد محلوا لغتهم وأدهبم معهم و (761: 7696، زادة عليغالمري و ناظ؛ 27: 7691، زادة عليغالمو 

اخلامس خالل القرنني الرابع و  دب العريب فیهماازدهر األ ، حتئا  یفش ئا  یسجستان شآداهبا يف خراسان و و غة العربیة انتشرت الل
نیسابور يف و  ىخبار  مثلكبعض املدن فیهما  انت تعترب كالفرتة.   كالشعراء يف تلاألدباء و  ىملتق كبذل أصبحتاو اهلجریني 

النبالغ إذا قلنا إن  .الفرتة كاألدب يف تلت بالعلم و ست يف سجستان من املدن الرئیسیة اليت اشتهر بُ ستان و یوس ،خراسان
قرون العصر العباسي من حیث النهضة العلمیة واألدبیة وبلوغها األوج املنتظر.  ىالقرنني الرابع واخلامس للهجرة بإیران یُعد ان أزه

موسم وجممع أفراد الزمان، ومطلع جنوم أدباء األرض، و ، كعبة امللوكيف الدولة السامانیة مثابة اجملد،  ىانت خبار ك» حبیث
تان بار من سجسكطلع علماء  »تان أنه تب التواریخ يف وصف سجسكجاء يف  و  (،2/771: 7996الثعاليب، ) «فضالء الدهر

« تبهمكالیزالون یقرؤون  انوا و كالعراقني حمتاجني إلیهم و و لشام او ان الناس يف احلرمني كالتفسري حیث  القراءة و و األدب، و يف الفقه، 
هبم  والیزدان»يف أن یضموا حوهلم علماء العصر  بالغا   بإیران جيهدون جهدا   األمراءان كو  .(19: 7699)املؤلف اجملهول، 

: 7994ضیف، « )التحقیق ما مل حيققه العلماء قبلهم ي یبعثوا يف شباب الدولة الطموح إىلكو  موتزدان هبم دولته مبالطه
ان هذا االهتمام من جانب ُوالة األمور سببا  يف تقدم األدب العريب يف خراسان وسجستان ونشوء روائع أدبیة. كوقد  (. 144

ثقافتهم الفارسیة يف و أدخلوا أدهبم أهنم قدلیجد املنطقتني  الفرس يف هاتني القارئ ألشعار شعراء العربیةالالفت للنظر أن 
معا  ومم ن متت عوا حبافظة قویة وبقسط وافر الفارسیة والعربیة نني من األدبني واللغتني كتمان هؤالء الشعراء من املك .أشعارهم العربیة

 مفاهیمهم ینقلون ة؛ فعندماما متی زوا بالذوق الرفیع ومراعاة أصول الفصاحة والبالغكمة والفهم لدقائق األدب،  كمن العلم واحل
دراسة بواعث هذا  قد دفع هذا األمر الباحثني إىللتحقیق هذا املهم.  جهدهم قصارى یبذلون فإهنم اآلخرین، إىل وثقافتهم

 النقل ووجوهها وحماورها.



 761/ مظاهر الثقافة اإلیرانیة يف الشعر العريب خبراسان و سجستان خالل القرنني الرابع و اخلامس اهلجریني
 

 الّضرورة واألهّمّية والهدف. 3-2
انت ك( و إذا  434: 7991ي، ك)م «ةاملختلف ةیهتم  بدراسة الص الت اليت تقوم بني اآلداب القومی»ان األدب املقارن كإذا  

شف لنا عن التی ارات كالتقف عند حدود دراسة العالقات التارخيی ة بني اآلداب بعضها ببعض، بل إن ه ی»أمهیة األدب املقارن 
« ريهاكارب بني الشعوب مبعرفة عاداهتا وطرائق تفنیة فیزداد من مث  التفاهم والت قریة واألجناس األدبیة والقضایا اإلنساكالف

األدب العريب خالل القرنني الرابع واخلامس  ىاسة تأثريات الثقافة الفارسیة علن لنا أن نعد  در كفإذن مي ،(1: 4111)السی د، 
لغة العربیة اليت عاشت يف إیران وخاصة يف خراسان وسجستان ل كان ماكاهلجریني من ضرورة البحث وأمهیته. ومن هذا املنطلق،  

 راسانخب العربیة شعراءاإلیرانیة. فقد حاول ال الثقافةعن اللغة الفارسیة و  أیض ا تأثر ت فقد الفارسي، األدب على مباشر تأثري
من الوجهة العرقیة  البحث هدف ىیتجل   .العربیة اللغة خالل من كالعرب وذل إىل هموحكم ثقافتهم إدخال إىل ستانسجو 

العربیة؛ فعلینا أن نبحث عن شعر هؤالء الشعراء  الناطقني باللغة إىل ىبوصفنا إیرانیني ولنا ثقافة عظیمة تعرضها شعراؤنا القدام
انة الشعراء ذوي اللسانني كم ىلنقف عل ،یومنا هذا نظرا  للص لة الوثیقة القائمة بني الثقافة اإلیرانیة والعربیة من قدمي الزمن حت

 واألديب. يف التبادل الثقايف
 أسئلة البحث. 3-1
 سجستان؟و ظهور الثقافة الفارسیة يف أشعار شعراء العربیة الفرس خبراسان إىل ما هي األسباب اليت أدت . 7
 سجستان؟و فیها الثقافة الفارسیة يف الشعر العريب خبراسان  جتلتما هي احملاور اليت  .4
 ة البحثلفيّ خ .7-3

اخلامس إال أن الباحثني مل یتناولوه يف خالل القرنني اهلجریني الرابع و  سجستانو رغم احلضور الفاعل لألدب العريب يف خراسان 
تب ومقاالت علمی ة منو عة تتحد ث عن موضوع تأثري الثقافة الفارسیة كلقد أل فت يف الس نوات األخرية  یلیق به. ما كدراساهتم  

 (7999)« هنایة العصر األمويإىل الشعر يف خراسان من الفتح » تابك :األدب العريب مبنطقة خراسان، ومن أمه ها ىعل
تاب ك. و القرن الثاين من اهلجرة سالمي حتاإليف خراسان من الفتح  أسالیبهو الشعر العريب إىل للحسني عطوان حیث تطرق 

اختیار خنبة من أمراء الشعر العريب  ىتاب علكز الكیرت( ألنیس املقدسي إذ 7999« )أمراء الشعر العريب يف العصر العباسي»
أبعاد دخول الفارسیة إلی الثقافة العربیة » تابكومنهم الشعراء العريب خبراسان خالل القرنني الرابع واخلامس للهجرة. ومنها  

ث يف کلیهما ( آلذرتاش آذرنوش إذ یتحد ث الباح7697« )الظواهر اإلیرانیة يف اللغة العربیة وآداهبا»( ومقالة 7612« )ولغتها
وخالل تقص ینا عن التأثريات اليت أجرهتا اللغة الفارسیة علی اللغة العربیة من بدایات العصر اجلاهلي وإلی العصور مابعدها. 

 «ابورظ نیسجاح»ومنها حبوث خاصة بالشعر العريب خبراسان حملمد باقر احلسیين،  ىللبحوث املتعلقة هبذا املوضوع حصلنا عل
مقاالت عدة له و  دراسة أشعاره. خبراسان ضمن تعریفه للثعاليب و خصائص الشعر العريب أن یتناول املؤلفعماُده و ( 7694)

تطوره يف و أسباب ظهور األدب العريب إىل قد عمد و ( 7696) «خبراسان عريبالدب األسباب ظهور أ»منها: تتعلق بالبحث، 
الباحث بذل إذ  (7699) «القرن اخلامسإىل من القرن الثاين  خراسانآفاق األدب العريب يف » بعنوان ىأخر مقالة و خراسان. 

. الدیار املرتامیة األطراف كاستمرارها يف تلواألسباب املؤثرة يف بقائها و يف خراسان یفیة ورود اللغة العربیة كبیان  على جهده 
 (7696)« دراسة ثیمات اخلمریات العربیة للشعراء اخلراسانیني خالل القرنني الرابع واخلامس للهجرة» بعنوان ىومقالة أخر 
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ني الرابع ألدبیة للقصائد اخلمریة يف القرناوالصنائع البیانیة و صفاهتا الباحثان اخلمر و  تناول ا مع حسن خلف حیثكمشار 
ل القرنني الرابع اهلجاء يف شعر خراسان خال» بعنوان:زادة  ا  مع جواد غالمعليكمشار  ىأخر له مقالة و  اخلامس خبراسان.و 
 ىتصف حنا علوأثناء  شعر خراسان.أنواعه يف و  أسباب ظهور اهلجاء الباحثان حیث درس (7691) «اهلجرینياخلامس و 

الشعر العريب يف إیران »إیران، وعنواهنا  مشايليف  الواقعةمقالة درست میزات الشعر العريب مبنطقة جرجان  ىاإلنرتنت حصلنا عل
انة اللغة كشف عن مكال ( لفخري بوش إذ یهدف الباحث إىل4174« )يف القرنني الرابع واخلامس اهلجریني: جرجان منوذجا  
تاب آخر كانت صنَو أصفهان يف القرنني الرابع واحلامس اهلجریني. و كاليت  العربیة وأدهبا شعرا  ونثرا  يف إیران وخاصة جرجان 

( لعبدالوهاب عز ام إذ 4176« )الصالت بني العرب والفرس وآداهبما يف اجلاهلیة واإلسالم»یبحث عن هذا املوضوع بعنوان 
التفاعل األديب بینهما والتبادل  والصالت بني الفرس والعرب متطر قا إىلوبعده، یدرس املؤلف تاریخ الفرس وآداهبم قبل اإلسالم 

دراسة أسباب ظهور » مقالة واحدة بعنوانعلى سجستان مل حنصل إال العريب يف  الشعرأما فیما یتعلق بم. الثقايف عرب أشعاره
ر كقدذ و  زادة، عليغالمو  حلسني ناظري (7696)« الشعر العريب بسیستان ومساهتا الفنیة خالل القرنني الرابع واخلامس اهلجریني

اخلامس و اخلصائص اليت وجداها يف شعر هذه املنطقة خالل القرنني الرابع ب ظهور األدب العريب يف سجستان و الباحثان أسبا
 .اهلجریني
مل غفل عنها الباحثون و يف الشعر العريب هباتني املنطقتني حضوره ي أن قضیة األثر اإلیراين و التقص  من خالل هذا و یبد
الرغم من تنو ع البحوث السابقة إال  أن  ىإذن عل أبعادها.دوافعها و و  رهذا احلضو  ى مددراسة تبنِي إىل مما حيتاج  ؛یتناولوها

 ل خمتلف عن غريها من الدراسات يف اجملال نفسه، ومل تفرد دراسة مستقلة هلذا املوضوع.كدراستنا هذه قدمت يف ش
 . منهجّية البحث واإلطار النظريّ 3-1

أساس املدرسة الفرنسیة يف األدب  ىالتحلیلي  عل -في  النتیجة استخدمنا املنهج الوص إىل الت ساؤالت وللوصول ىلإلجابة عل
تفاء بتخمني كبعدم اال  كاعتماد املنهج التجریيب يف دراسات التأثري والتأثر بني اآلداب القومیة، وذل املقارن الذي یتطر ق إىل

ومن خالل وجهة نظر هذه  أرخيها.وجوده باألدلة والوثائق امللموسة هبدف املسامهة يف ت ىوجود التأثري والتأثر، بل الربهنة عل
یشرح األدب املقارن مناطق التالقي التارخيیة بني اآلداب، ویبني  طبیعة هذا التالقي، ویوض ح ما یفس ر عنه من نتائج »املدرسة 
 (.6)هالل، د.ت: « شف عن وجود األصالة يف هذا التجدیدكریة، مع الكات التجدید األدبیة والفكتوجیه حر 

 حليلتّ . البحث وال2
 . األثر الفارسي في الشعر العربي2-3
أصبحت اللغة العربیة لغة رمسیة انتشار لغتیهما وتبادل التأثري فیما بینهما.  العالقات الواسعة بني العرب والفرس أد ت إىل إن  

خلراسان من قبل اخللیفة املأمون ما  كُعني  طاهر بن احلسني حا  هذا النحو حت ىإلیران منذ الفتح اإلسالمي هلا وظل ت احلال عل
 إىل )916( الدولة حت كأول انقسام للدولة اإلسالمیة يف املشرق، واستمرت تل كون ذلك(. وقامت الدولة الطاهریة لی947)

ثر ُجهدا  يف السعي كانت أشد عداء  للعباسیني واللغة العربیة، وأك(، و 911-937أن قامت الدولة الصفاریة يف سجستان )
انت اللغة الفارسیة شائعة بني العرب يف العصور كومن جانب آخر   (.7/731: 7617إلعادة إحیاء اللغة الفارسیة )صفا، 

 نطاق واسع )الطربي، ىشدة اعتداده بالعصبیة العربیة، انتشرت اللغة الفارسیة بني الناس عل ىففي العهد األموي، علاملختلفة؛ 



 761/ مظاهر الثقافة اإلیرانیة يف الشعر العريب خبراسان و سجستان خالل القرنني الرابع و اخلامس اهلجریني
 

إن  . ويف عهد الدولة العباسیة أصبحت الفارسیة مألوفة يف أمساع العرب حتةالعربی غةيف اللبريا  كت أثرا   كوتر  (2/173: 7911
(. قدشق ت اللغة الفارسیة طریقها 2/134سیغها إذا مسعها بل یطرب هلا )نفس املصدر: یست كان مع ذلكالذي جيهلها   العريب  

 .ستانوسج خراسان يف بُقعيت العريب الشعر يف وضوحا   التأثري أكثر هذا الشعر العريب خاص ة، وكان معجم اللغة العربیة وإىل إىل
 السجستانيينو الخراسانيين  في شعر الشعراء يرانيأسباب الحضور اإل. 2-2
 :العوامل التالیةسجستان يف راسان و ظهور الثقافة الفارسیة يف أشعار شعراء العربیة الفرس خبإىل ت اد تنحصر العوامل اليت أد  كت
 النزعة الوطنية. 2-2-3

االختالط و عن طریق التجارة  كان ذلكاللغة العربیة و إىل حضارهتم العمیقة خاصة بعض ألفاظهم ثقافة الفرس و تسربت من قدمي 
 تأخذ -میول قومیةو نزعات وطنیة  لإلیرانیني فیهاو -ثر كثر فأكة العلمیة فیها أكنشطت احلر ملا جاءت الدولة العباسیة و »ن كول

األمني، ) «معهدهإىل ما حفظته العصور و  تراث الفرستب و كالثريا من كالعريب ینقلون  و طائفة ممن جيیدون اللسانني الفارسي 
عن طریق نقل  تراثهم الثقايف يف الشعر العريبمآثرهم و السجستانیني أدخل بعض الشعراء اخلراسانیني و  قد( و 7/742: 7249

ة. فیما یاإلیراناأللعاب و املناسبات  ركذ واألبیات الفارسیة و األمثال و رانیة، یاإلو  األسطوریةر الشخصیات كذ و لفارسیة، األلفاظ ا
 عرب النزعة الوطنیة واملیول القومیة: ىیلي بعض األشعار اليت تتجل

 الف. ذكر األبطال واألساطير اإليرانية 
من معامل األثر الفارسي يف الشعر العريب خبراسان وسجستان توارد أمساء شخصیات ترتبط بالثقافة اإلیرانیة وحضارهتا العریقة فمن 

ذكره الفردوسي وقصصه البطولیة يف شاهنامه »وهوبطل فارسي معروف حارب األشرار والغول.  رستمهذه الشخصیات 
(. وقد استخدمه الثعاليب 1/134)ضیف، د.ت:  لفرس وأبطاهلم وأساطريهم القدميةوهوأضخم ملحمة إیرانیة يف تاریخ ملوك ا

 العرب: ي یعر ف األبطال اإلیرانیة إىلكيف مدح امللك مسعود الغزنوي  
 دَع األَســـــــــــــاَطيَر واألنبَـــــــــــــاَء ناَ يَـــــــــــــة  

 

 المنُصــــــوَر َمســـــــُعوَدا وَعــــــاَيَن المَلـــــــ َ  
 

ـــــــو َ  ـــــــّرا والمل ـــــــَر األكـــــــاَبَر ُط ـــــــا   تـَ  َمع
 

 وُرســــــــــــــَتما  وُســـــــــــــــَليماَن بـــــــــــــــَن داُوودَ  
 

 (461: 7992)الثعاليب، 
أبوبابك وجد أردشري بابكان موبد معبد ناهید يف اصطخر بفارس » هوو  ساسانومن الشخصیات اخلالدة يف الثقافة اإلیرانیة 
هذه الشخصیة  أبوالطیب الطاهري استخدم .، مادة ساسان(7614)دهخدا،  «وینتسب إلیه الساسانیون يف تسمیتهم هذه

 فیما یلي:
ــــو َ  ىأودَ   بَنَــــي َساَســــاَن وانَقَرُ ــــوا ُمُل

 

َمـــــــــا يَنَفـــــــــ  يَنـــــــــَتَق ُ  وأصـــــــــَبَ  الُملـــــــــ ُ    
 

 (2/97: 7996)الثعاليب، 
 119إىل  167ابن قباذ األول الذي تويل بعد أبیه مقالید احلكم الساساين من سنة » هوو  نوشروانأ ىومن الشخصیات األخر 

: 7631ریستني سن، (. اشتهر بالعدل وترجم يف عهده كلیلة ودمنه إىل الفهلویة )ك91: 7631كربي مهربان، أ)نژاد  «میالدیا  
 خماطبیه العرب: ر أنوشروان وعدالته وُمعرضا  هذه الشخصیة إىلكخالدا  ذ  البیهقي احلسن بن اجلبار عبد قال أبواملظفر(. 491
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ـــــــئ َ  إن ـــــــينَ  تَبَســـــــطَ  أن َش  الـــــــَوَرى َب
 

ــــــــــــد  ــــــــــــرَوانَ  لَ َع ــــــــــــا َب  أنوَش ــــــــــــَده َف َي  
 

 (1/491: 7996)الثعاليب، 
: 7631)كریستني سن،  «للمیالد 269إىل  247احلكم وقام مقام أبیه من سنة  توىل  »الذي  بن يزدجرد بهرام كذلكو 

نفس ) برویز ىأنوشروان وكسر  ىأردشري بابكان يف اصطخر فارس وكسر  ى( ومل حيظ شعبیته يف امللوك الساسانیني سو 491
 ه:كمادحا  هبرام ومل الواثقي (. قال أبوحممد734: املصدر

يوانَ  َ َمـــــــــرَ  أَرى َمتَـــــــــ   ُمطََّلعــــــــــا   الـــــــــد 
 

بَهــــرام ُملــــ َ  فــــي بَــــل َســــطو بَهــــرامَ  فــــي   
 

 (2/411: 7996)الثعاليب، 
 السلطة إىل ووصل اجملوس من موابذة موبذ ابن كان الساسانیني سلسلة مؤسس»وهو  بابكانره أردشري كوالشخصیة اخلالدة ذ 

 على والعام إلیران الرمسي الدین فأصبح. علیه قدر ما بكل مملكته أطراف يف بنشر دینهم قام ولذلك اجملوس، علماء مبساعدة
 :مادحا  عضدالدولة (. قال أبوبكر اخلوارزمي732: 7271)الیوسفي الغروي،  اجملوسیة هي الساسانیني عهد

 ورَاَجَعـ َخَتَم  َب  الَعَجـُم الملُـو  
 

 بَـــــــ  تـــــــاُق ُملكَهـــــــُم الَقـــــــَديَم المـــــــنَه َ  
 

ــــــم  ــــــيَر و إن  َل ــــــ  أرَدَش ــــــُدوا َب  مــــــايَفَق
 

َقــــــــُدوا نََقيَصـــــــــَة َدينَــــــــَ  الُمسَتســـــــــَم َ    فـَ
 

 (2/413: 7996)الثعاليب، 
 ب. طقوس الفرس وتقاليدها

وانعكس ذلك يف األدب. من مالمح من قدمي اهتم الناس يف إیران بأعیاد وتقالید أصبحت من نسیج حیاهتم االجتماعیة 
منها ف من ذكر بعض هذه االحتفاالت والتقالید اخلاصة باإلیرانیني. ىاحلضور اإلیراين يف الشعر اخلراساين والسجستاين ما یتجل

فهي أداة تلحق بآخر  «نگا»أما مهر یعين احملبة والوفاء ونور الشمس؛ و »و «مهرگان»لفظ معرب عن الفارسیة وهو  ؛المهرجان
الیوم العشرون  الیوم احلادي والعشرون من كل شهر إیراين أو» ( وهو69: 4171)خلیل مارون،  «األمساء وتدل على االحتفال

 :ي یعر فه لآلخرینكهذا املصطلح   أبوالقاسم الدینوري استخدم(. 91: 7699)احلسیين،  «من شهر مهر على وجه التحدید
 المهَرَجـــــــــانَ  بـََعثــــــــُ  إلَيـــــــــ  ُ ــــــــَحي

 

 َبَمعُشـــــــــــــــــــوَ َة الَعـــــــــــــــــــرَف والمنظَـــــــــــــــــــرَ  
 

 (2/719: 7996)الثعاليب، 
 لیلة يف إن السذق مبعين لیلة الوقود املشهورة عند الفرس وإنه یعمل». قیل «السدة» معرب عن الفارسیة وهو عيد السذق ومنها

(. ذكر أبوصاحل بن أمحد 799: 7تا، ج 7932؛ النویري، 71/711: 7211 )ابن منظور، «عشر من شهر هبمن احلادي
 عادة تبادل اهلدایا بني األهل واألحباب: النیسابوري لفظ السذق واصفا  

 النــــــــاَس يَهــــــــُدوَن َمــــــــا اســــــــَتطَرُفوا ىأرَ 
 

ـــــــــــــُ  وَدق  ـــــــــــــّر َمـــــــــــــا َجـــــــــــــلَّ َمن  َمـــــــــــــَن الَب
 

 وكــــــــــــــــــــــل  بمقــــــــــــــــــــــداَر إمكــــــــــــــــــــــانََهم
 

ــــــــــــــَذق  ــــــــــــــَذا السَّ ــــــــــــــوَن َرســــــــــــــما  لَه  يَُقيُم
 

 (1/677: 7996)الثعاليب، 
واجه »( مبعين یوم اجلدید و719: 7الذي وضعه امللك مجشید )النویري، بالتا، ج« نوروز»فارسي معرب  هوو النيروز  ومنها

أدخله اخللفاء العباسیون وسنَّنوه يف قصورهم واعتربوه عیدا رمسیا واستخدمه شعراؤهم واختذوا منه مناسبة لنظم  إقبال العرب حت
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(. أشاد الشعراء اخلراسانیون والسجستانیون بالنريوز وعربوا به 63-61: 4171)خلیل مارون، « یعةالشعر ووصف مجال الطب
 یهنئ بعض الرؤساء بالنريوز: عن أفكارهم وخواطرهم ووصفوا الربیع ومجاله به. قال أبوبكر العنربي السجزي وهو

ــر  َأ َبــَل الن يــُروُز إ بــا َل َعــُروسس تـََتكسَّ
 

ثََيابا  بَيَن َوردس وُمَعصَفر كَتَسي الرَّوضُ وا   
 

 (4/949: 7996)الباخرزي، 
للغة الفهلویة مثل هلذه الكلمة يف ا والطعام الطیب يف أفیستا وذكرت أمساء شت ىكإله للمرع« رام»ورد » ، إذراميوم  ومنها
رام إله یساعد »(. وقیل يف أفیستا إن لبهمن ثالثة أیاد هي القمر وكوشورون ورام؛ و727 :7691)هیلنز، « ، رامشن ورامنرامة

(. قال أبوالطیب 779: 4177)مريحسیين وأسودي، « األرواح الطاهرة والعادلة بعد املوت ویعد عند الزرداشتیة من رموز الزمان
 الطاهري:

َـــــــــــــــــــوَم رَامَ   وإنّـــــــــــــــــــي والمـــــــــــــــــــ ذ ُن ي
 

 الغَـــــــــــــــَداةَ  لَمخَتَلفـــــــــــــــاَن فـــــــــــــــي هـــــــــــــــَذي 
 

ــــــــــــادا  ــــــــــــُبوَ  كــــــــــــ  كي َــــــــــــاَدي بَالصَّ  أُن
 

ــــــــــــــالةَ  ىذا نَــــــــــــــادَ إ  َبَحــــــــــــــي علــــــــــــــ  الصَّ  
 جج

 (2/94: 7996)الثعاليب، 
ب اسم كوكوهي  يوانكلمة كوالنجوم الشهرية باللغة الفارسیة، ومنها   كر األفالكللطقوس اإلیرانیة ذ  ىومن استخدامات أخر 

فیسمون زحل كیوان واملشرتي، تري »والفرس یسمون الكواكب السبعة بلغتهم  .(771: 4177)مريحسیين وأسودي،  بالفارسیة
 اهلل عبد (. قال أبوحممد731 /4 :7931 )القلقشندي، «واملریخ هبرام والشمس مهر والزهرة أناهید وعطارد هرمس والقمر ماه

 الرقاشي: إبراهیم بن
ـــــــــرامَ  َعزَمـــــــــةُ  لَـــــــــ َ  ـــــــــا َمـــــــــن بَه  أتَباَعَه

 

ـــــــــــــــــــة    َكيـــــــــــــــــــوانَ  َتســـــــــــــــــــُمو إلـــــــــــــــــــ  َهمَّ  
 

 (2/494: 7996)الثعاليب، 
 إفهام معانيهمإل   اجة الشعراء . 2-2-2
من الطبیعي و  ،ة يف النواحي الشرقیة من إیرانخاص ،اخلامس اهلجرینيلإلیرانیني يف القرنني الرابع و  انت لغة األمكالفارسیة   لغةال

اتسعت بني العرب و  حتاللغة الفارسیة  تانتشر السجستاين األلفاظ الفارسیة يف شعره يف حني و أأن یُدخل الشاعر اخلراساين 
الفهم إىل ان أقرب كمن بعض الوثائق التارخيیة أن استعمال األلفاظ الفارسیة  و یبد .يف البالد اإلسالمیةنطاقها يف العصر العباسي 

األلفاظ  كانت تلوكاإلفهام، إىل جاوزوا احلد ملا احتاجوا  اتسعوا فیه حيتن احملدثني قد إ. »بني العرب يف العراق حيت العام
أن عن الصواب إذا قلنا إذن النبعد . (234: 7994اجلرجاين، ) «أقرب من أفهام من یقصدونو أهل زماهنم على أغلب 

أمساء بعض ننا القول بأن كميو إلفهام معانیهم  هماملصطلحات الفارسیة يف شعر و لمات كالر كذ إىل  الشعراء اإلیرانیني احتاجوا
 إیراين طعامو هو باجة كح البسيت السل املثال استعمل أبوالفتیسبعلى  الزهور تندرج ضمن هذا السبب.األطعمه واأللبسة واملدن و 

 يف بیت له:
ـــــــــــــــــــــكباَجة  َصـــــــــــــــــــــف   َبَلهـــــــــــــــــــــا َس

 

 راُء  ـــــــــــــــــــــزَن الـــــــــــــــــــــَذوَق ُمـــــــــــــــــــــزَّه 
 

 (712: 7271)البسيت، 
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الفارسي اليت جندها يف شعر خراسان وسجستان وجود طائفة من األمثال الفارسیة اليت ترمجها الشعراء إىل العربیة  من مالمح األثر
وقد »وذلك أن للفرس أثر كبري يف األخالق االسالمیة واآلداب العربیة من ناحیة حكمهم وكان هلم شغف كبري هبذا األمر. 

إذا كنا يف هذا  الثاين یسلكون يف أشعارهم بعض األمثال الفارسیة والعربیة، حتشعراء العصرین العباسي األول والعباسي  ىمض
نفر منهم  ىالعصر بإیران وجدنا الشعراء اإلیرانیني ینقلون كثريا من األمثال املعروفة يف لغتهم إىل أشعارهم العربیة، بل لقد تصد  

 عد  ی رانإلی واحلضاري الثقايف الرتاث(. 1/341، د.ت: )ضیف« إىل صنع قصائد حكمیة، هي ترمجات لبعض األمثال الفارسیة
 الثقافة ةمسري  يف ا  معظی إسهاما   أسهموا فقد خاصة ونواإلیرانی ةاملاضی القرون خالل العرب منها استقت اليت املصادر برزأ من

 احلضارات عدة فی وفأث رت احلضارات ملتقی والتزال، العصور أقدم منذ خراسان إن». االمام لیإ عجلتها ودفع ةالعربی واحلضارة
 لیإ ةالفارسی عن مثالاأل بعض نقلُ  ة،العربی اللغةو  ةالفارسی اللغة بني والتمازج احلضاري التفاعل هذا برزأ ومن هبا رتوتأث  

 ةاالیرانی احلضارة جتارب جتس د التی واحلکم مثالاأل شوارد من وافرا   قسطا   ةالعربی اللغة استعارت. (47/7/4171« )ةالعربی
فمن الشعراء الذین كان حيب ترمجة األمثال الفارسیة إىل العربیة حبا  مج ا ، أبوالفضل  .يف القرنني الرابع واخلامس للهجرة قةالعری

 أمحد بن حممد زید السكري املروزي الذي ترجم األمثال الفارسیة شعرا، ومن أشعاره قوله:
ـــــــــــرَس ذوي األبصـــــــــــارَ  ـــــــــــَل الُف ـــــــــــن مث  َم

 

رهـــــــــن  فــــــــي يـــــــــَد الَقّصـــــــــارَ الثــــــــوُب    
 

 (2/711: 7996)الثعاليب، 
 وقوله:. «دست خودشه ىیچش و قیر»: وهوترمجة للمثل الفارسي

ـــــــاسَ  ـــــــَل الفـــــــُرَس ســـــــاَر فـــــــي الن ـــــــن مث  َم
 

ـــــــــــــــــــَة اآلسَ   تـــــــــــــــــــيُن ُيســـــــــــــــــــقال  بعّل  
 

 (2/717: املصدر نفسه)
 وقوله: .«شودمی سیراب آس درخت قبل از بُن» وهوترمجة للمثل الفارسي:
ــــــــــــــَ  إدََّعــــــــــــــ َُ َشــــــــــــــيئا  وطََل  الثَّعَلــــــــــــــ

 

نََ  ـــــذَّ ـــــاَل ال ـــــاَهدس َ  ـــــن َش ـــــل َم ـــــَل َه  َ ي
 

 (املصدر نفسه)
 .«به روباه گفتند شاهدت كوگفت دُمم»وهوترمجة للمثل الفارسي: 

يف ترسیخ الثقافة الفارسیة وآداهبا ونقلها إىل العربیة. جاء يف  ىوالیفوتنا ذكر أيب الفتح البسيت الشاعر السجستاين الذي سع
 دیوانه قوله:

 إذا ُول يـــــــــــــــــَ  فَـــــــــــــــــاعُمر َمـــــــــــــــــا تََليـــــــــــــــــ َ 
 

 َبَعــــــــــــــــــــدَل  فَاإلَمــــــــــــــــــــارَُة بَالَعَمــــــــــــــــــــارَة 
 

 َوأفَضــــــــــــــُل ُمسَتَشـــــــــــــــارس كـــــــــــــــلَّ َو ـــــــــــــــ س 
 

ــــــــــــُ  اإلشــــــــــــارَة  ــــــــــــا َتَبس َمن ُــــــــــــ  َف  زََمان
 

 (93: 7271)البسيت، 
ال ملك إال بالرجال، وال رجال إال مبال »ث یقول: بعده حی رة إىل وصیة أردشري بابكان إىل السالطني منوالبیت األول فیه إشا

 .(7/662: 7936قرطيب، « )وال ماَل إال بالعمارة وال عمارَة إال بالعدل
 
 



 727/ مظاهر الثقافة اإلیرانیة يف الشعر العريب خبراسان و سجستان خالل القرنني الرابع و اخلامس اهلجریني
 

 براز المهارة الفردية. إ2-2-1
إهنم قاموا بنظم هذه األشعار . نظمهاو  العربیة إىل الشهرية الفارسیة األشعار ترمجة ینيستانالسجو  راساناخل شعراءال بعض حاول

 مهاراهتمي یربزوا كومن جانب آخر   ،من جانب بالعربیة املتحدثني وخاصة خرى،األ مماأل إىل وأدهبم ثقافتهمي یعرضوا كل
 :ور البلخيكحیث نقل بیتني من أيب ش الفتح البسيتو منهم أبو . األندادهم الشعراء إىل والنظم الرتمجة يف الشخصیة

ـــــــــاَء بََنظـــــــــَرةس  ـــــــــن ُ كـــــــــَم الَقَض ـــــــــ  َع  رََميُت
 

ــــــــا ُ   ــــــــن ُ كــــــــَم الَقَضــــــــاَء َمَن ــــــــي َع  وَمــــــــا ل
 

ــــــــي ــــــــ  َبُمقَلَت ــــــــدَّ َمن ــــــــا َجَر ــــــــُ  الَخ  فـََلمَّ
 

 َجَر ـــــــــــُ  فُـــــــــــ اَدي والُجـــــــــــُروُ  َ َصـــــــــــا ُ  
 

 (776: 7271)البسيت، 
 مها:و ور البلخي، كر العويف أن البیتني من أيب شكذ 

 از دور بههههه دیههههدار گواسههههدر س ری ههههتم
 

 مجههروش شههد آر  پههره  ههر ت ههن وم تههت    
 

 وز غمهههته گوخ هههته شهههد آزرده د  مهههن
 

 وین تكم قضایی است: جراتت به جراتت 
 

 (912: 5331)العوفی، 
 العربیة:إىل ي السمرقندي كرود  منبیتني نقل احلسن أمحد بن املؤمل  أن أباإىل يف الیتیمة أشار الثعاليب ما ك

نَيا َبَعــــــــــــــــــــيَن الَحَجــــــــــــــــــــ   َتَصــــــــــــــــــــوَّر الــــــــــــــــــــد 
 

ــــــــــــــــــــــرُ   ــــــــــــــــــــــا تَنُظ ــــــــــــــــــــــَ  َبَه ــــــــــــــــــــــالََّتي أن  ال َب
 

 الـــــــــــــــــــــدَّهُر َبحـــــــــــــــــــــر  فَاتََّخـــــــــــــــــــــذ َزورَ ــــــــــــــــــــــا  
 

ـــــــــــــــــرُ    َمـــــــــــــــــن َعَمـــــــــــــــــَل الَخيـــــــــــــــــَر بَـــــــــــــــــَ  َتعبـُ
 

 (2/739: 7996الثعاليب، )
 مها:وأصلهما الفارسي 

 ایههههن جپههههار را س ههههر بههههه   ههههم خههههرد
 جج

 سهههههه بهههههه آر   هههههم كاسهههههدر او س هههههر   
 

 ك هههههههههتی سهههههههههاز از سكوكهههههههههار   
 

 گههههها بهههههدار ك هههههتی از جپهههههار گههههه ر   
 

 (34: 5333)رودكی، 
 التمل  واالستظراف. 2-2-4 

: 4171)خلیل مارون،  وش ح بعض شعراء الفرس قصائدهم العربیة باأللفاظ والتعابري الفارسیة على سبیل التملح واالستظراف
 وبرد أضرَّ باألنوار:(. قال أبوحممد املطراين يف ثلجة سقطت بعد النريوز 49

 َعَجبـــــــــــــــــــــــــــا  آلَذَر َجــــــــــــــــــــــــــــاَء فــــــــــــــــــــــــــــي آَذارَ 
 

ـــــــــــــــــــــــال  فـــــــــــــــــــــــي األدَوارَ   ـــــــــــــــــــــــاَوَت األف َف  وتـَ
 

 (2/763: 7996)الثعاليب، 
املستعملة يف البلدان العربیة يف املصرع األول لیس إال على  السریانیةالشهر « آذار»الشهر الفارسي إىل جانب « آذر»فاستعمال 

يف شعر أيب أمحد بن أيب بكر الكاتب مرة كاسم بلد « لآم»ومن األمثلة للتملح استعمال كلمة  سبیل التملح واالستظراف.
 وأخري كفعل مضارع:

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ــــــــــــــــــــــازَة ــــــــــــــــــــــن آُمــــــــــــــــــــــَل المَف  َ َطعــــــــــــــــــــــُ  َم
 

ــــــــــــــــــــــــــازَة  ــــــــــــــــــــــــــَ  آُمــــــــــــــــــــــــــُل المَف  َ طعــــــــــــــــــــــــــا  َب
 

 (2/12)املصدر نفسه: 
خبراسان عر العريب الشإىل  ثرية اليت تسربتكالفرس وجود املفردات الفارسیة البني العرب و الثقايف من التواصل احلضاري و 

خمتلف اجملاالت إىل هذه األلفاظ تعود  حضورها الفاعل.أشعارهم لیجد وفرة هذه األلفاظ و يف  ىمن یتحر وسجستان و 
 ر فیما یلي بعضها لضیق اجملال مستشهدا بأبیات:كزهر نذ ان و كداة، ومأو لباس، و  ام،من طع املوضوعاتو 

ــــــــــــــراقَ  ــــــــــــــاَ  يَــــــــــــــوَم الَف  كَتبــــــــــــــُ  َمــــــــــــــَن الَب
 

ـــــــــــــــــــــــــــةس   ـــــــــــــــــــــــــــالَبال َ وذا نَعَم ـــــــــــــــــــــــــــ  َب آَذَن  
 

 (2/777: املصدر نفسه)
العرب من جانب، ومن جانب  عرض املفردات الفارسیة إىل مستهدفا  إىل دیقة،احل مبعىن «باغ» یةالفارس الكلمة الشاعر یقدم

اليت ختلق جو ا ئ. ومن الصنائع البدیعیة لميت باغ وبالغ خيلق جو ا  ظریفا  یتلذ ذ به القار كآخر باستخدام أسلوب اجلناس بني  
 إجنازات أحد»اليت تُعد  من عة مراعاة النظري، وقد استخدمها الشاعر أبوالطیب الطاهري يف لعبة الشطرنج الطیفا يف الشعر صن

فیعر ف الشاعر األلعاب اإلیرانیة  (.51: 5323زاده وداور ،  )آقاگل« اإلمرباطوریة مؤسس األول أردشري األسطوري البطل
 عرب يف هذه األبیات:ال األصیلة إىل

ـــــي  ـــــلَحة  ف ٌَـــــي َس ـــــا كَبرا ـــــة  ي ـــــَراءَ طَلَح  األَم
 

ـــــــراءَ    إنَّ َشـــــــاها   أنـــــــَ  فَـــــــرزانُ  لـــــــُ  بَـــــــاَدي الَع
 

 (2/92: املصدر نفسه)
ب وهو  ك أبوبكر القهستاينیستخدم الشاعر  ب )صیغة مبالغة(: لمة فارسیة مبعىنكلمة ُجال   ماء الورد، جمانسا  مع َجال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوأنَّ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّلبوأرُج  ُج
 

َة جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاّلبُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَّ    لَلص 
 

 (4/199: 7996)الباخرزي، 
 ئلیخلقوا جو ا طریفا  للقار املناطق اإلیرانیة يف أشعارهم و  ىون أمساء عدد من املدن والقر یلسجستاناون و یر الشعراء اخلراسانكذ 

يف  ىیفصح عن اسم املدینة بل ألق ملحیث جاء به الشاعر و اخلراسانیة؛  «مرو»اسم مدینة على یف عثرنا من الطر و . واملستمع
 حد بعید فعل النهي الفارسیةإىل هذا االسم یشبه و « و»، «ر»، «م»الثة حروف هي: روع السامع أن اسم املدینة یتألف من ث

  التذهب: مبعىن «مرو»
َ  وَماء  َمَعين  وثـََري َطيبَـَ  يـَُفـوُق الَعَبيـرا  بـََلد  طَي 

 

َر   االسَّيَر َعنُ  َفهويَنَهاُه اسُمُ  أن َيَسـيروإذا الَمرُء َ دَّ  
 

 (2/97: 7996)الثعاليب، 
 تيجةالنّ . 2

 ، وظهر هذا األمر جلی ا  يفة العربیةاالقتباس من اللغ ىتعل م اللغة العربیة وبنوا ثقافتهم عل ىب  الفرس علكيف بدایات العصور العباسیة ان
عرض ثقافتهم وأساطريهم  رین واألدباء إىلكالرغم من هذه التأث رات فقداهتم  عدٌد غريضلیل من هؤالء املف ىوعل ریة واألدبیة.كانتاجاهتم الف

خراسان إیران وخاص ة مبنطقيت يف العربیة هنل شعراء  عن طریق اللغة العربیة. وخالل القرنیني الرابع واخلامس اهلجریني كالعرب وذل إىل
ینئا  وافرا ، وسجستان من ثقافتهم اإلیرانیة شی يف  اواستحضاره الثقافة توظیف ىفوا علك، وعاوتقالیده اوأساطريه اوأبطاهل رهاعن مآث معرب 

هذه الثقافة مبا هلا من حضور  غىن ىهؤالء الشعراء مبد انة الرفیعة هلذه الثقافة العریقة. فقد أحس  كسوا من خالهلا املكأشعارهم العربیة، وانع



 726/ مظاهر الثقافة اإلیرانیة يف الشعر العريب خبراسان و سجستان خالل القرنني الرابع و اخلامس اهلجریني
 

انوا مشتاقني كوغريهم. إهنم منحوها إحساسا  قوی ا  بشخصیاهتا القومیة وبأعیادها العریقة وأی امها اخلالدة، ف حي ودائم يف وجدان العرب
من أمثال رستم  ةعن الشخصیات اإلیرانی هؤالء الشعراء یتحد ثوعندما  ذه الثقافة.هل لسانا  حی ا   انواك بتوثیق صلتهم بثقافتهم ألهنم

فهم یسندون إلیها صفات  من أمثال النريوز ومهرجان وعید السذق وغريها، عن األعیاد اإلیرانیة وطقوسها و  ،وأنوشروان وساسان وغريهم
التملح بسبب  إماو لآلخرین عانیهم مل اإفهام أوحبهم لتخلید مآثرهم، هتم الوطنیة و بسبب نزعا إما كان ذلكو . رمية مفتخرین هباك
 بأسلوب الشعر. كاللغة العربیة وذل األشعار واألمثال الفارسیة إىلوإبراز مهارهتم الشخصیة لنقل االستظراف و 
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 (فارسي -نامة ادبيّات تطبيقي )مطالعات تطبيقي عربي کاوش

 انساني، دانشگاه رازی، کرمانشاهدانشکدة ادبيّات و علوم 

 731-722م، صص  3172هـ. ق/  7323هـ. ش/  7231 زمستان، 23م، شمارة تشسال ه

 ستانيخراسان و س يشعر عرب در يرانيفرهنگ اهای  جلوه

 7(یهای چهارم و پنجم هجر قرن :)مطالعه موردپژوهش
2زادهجواد غ معلی  

  ، ایرارو بلو  تار سی تارداس  اه  ،ات عربیزبار و ادبیّگروه استادیار  

3آباد  عبدالباسط عرب یوسف  
، ایرارزابلداس  اه  ،ات عربیزبار و ادبیّگروه استادیار   

 دهيکچ
ه شروع آر با تضور اس م كت است دو ملّ یو زباس یر متقابل ادبیثأ، گها عربار و یراسیا یكپار  ی میار دالیلاز جمله 

 تار از ید. خراسار و سیبه اوج خود رس ، در دو قرر  پارم و  نجم هجر، بویژه  ادوار بعدل گرفت و در كرار شیدر ا

ه ك  طور اسد؛ به ار مردم بودهیدر م یات عربیّر زبار و ادبین دو قرر شاهد رشد   م یه در اكرار ه تند یجمله مناطق ا

، یر خوارزمكهمچور ابوب -یخ فت اس متخت ی ا - دور از بغداد ن دو منطقةیدر ا ی ندگار بترگیشاعرار و سو

به  ،یعرب زباراز   ری  ریگاث با وجودن شاعرار یا این است كهقابل گوجه  تةكم. سیابی یم یو ابو منصور ثعالب یابوالفتح ب ت

استقا   یق شعر عربیش را از طریم خویات قدیژه داشته و معارف و ادبیاهتمام و یفارس یعنی ؛شیخو  زبار مادر

این ل استقا  یافتن دالیبه دسبا   یلیگحل -یفیه با روش گوصكباشد  ین  ژوهش میاسجام ا یل اساسیدل ،ن امریدادسد. ا یم

اج یاتت ،یملّ  ها شیگرا :د گفتیت بایدر آر متبلور شده است. در سپا مفاهیم ایراسیه كاست  ییار محورهایمعارف و ب

ه شاعرار را به كاست  یلیاز جمله دالمخاطب  سمایی به و رخ ییگو مورد سظر به مخاطبار و ب له یشاعرار به رساسدر معاس

ات یها و اب ثلمَ ، گرجمة و اسطور یراسیات ایّرد شخصكادی ،نی اسده است. همچنك یبه زبار عرب یراسیاستقا  فرهنگ ا

ها  آر  تار دریخراسار و س یدر شعر عرب یفارسه استقا  فرهنگ كاست  ییاز جمله محورها یفارس واژگارر ك، ذیفارس

 افته است.یگبلور 

 . تاری، خراسار، سیراسیفرهنگ ا، ىشعر عرب ات گطبیقی،ادبیّ واژگان کليدی:
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