
 
 فارسی( -نامة ادبيّات تطبيقی )مطالعات تطبيقی ميان عربی کاوش

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی، دانشگاه رازی کرمانشاه

 33-77م، صص  2112هـ. ق/  1191هـ. ش/  1931، زمستان 8سال دوّم، شمارة 

 1عربی بر قصاید عربی نيّر تبریزی ادبيّاتتأثير 

 رسول عبادی2
 ایران –فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر  دبیّاتازبان و  استادیار

 علی رمضانی3
 ایران -فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر  ادبیّاتزبان و  استادیار

 مریم محمّدزاده4
 ایران -فارسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسالمی، اهر  ادبیّاتزبان و  استادیار

 چکيده
عاشتورا  بیت  ع(  و واقاتةاشتاار  را بتب اهت دورة قاجار است  هتب بیشتتر  ران برجستةز شاعنیّر تبریزی یکی ا

از شاعران عتر   هاآناختصاص داده و در هنار اشاار فارسی و ترهی، سب قصیدة عربی هم دارد هب در سرودن 
مطلت  قصتاید، نحتن  توان در چهار محتوراین تأثیرپذیری را می .تأثیر زیادی پذیرفتب اس  هاآنو سبک شاری 

تأثیر شاعران  ،حاضر وضوح مشاهده هرد. در مقانةحات بخطابی، وحدت موضو( و اقتباسات و تضمینات و تلمی
بیتان را  هتاآناختتال  میتان  اناًتحیتوارد اشتترا  و اتبررسی و مرا یاد شده عر  در قصاید عربی نیّر در موارد 

ت تحت  تتأثیر شتاعران شتدّقصاید و نحتن خطتابی، ب هب نیّر در مطل  ایمهدیرسایم و سرانجام بب این نتیجب ههرد
 از شتیوة ،تنتوّ( موضتو(نکن در بحث  ؛قات قرار گرفتب اس جاهلی و اصحا  مالّ ویژه شاعران دورةب ب ؛عر 

بیشتترین  ،ابیات شارای عر  عدول هرده و قصاید  را با وحدت موضو( ارائب هرده اس  و در بحث تضمین
حت  عنتوان این قصیدة او ب مش را بر وزن و روی آن سروده وسوّ قصیدةطغرایی پذیرفتب و  العجة  المیة تأثیر را از 

 هشد.را ید  می« کالتر  المی »

 قصاید عربی، نیّر، مطل  قصاید، نحن خطابی، وحدت موضو(  :واژگان کليدی

 

                                                           
 22/6/1331 تاریخ پذیر :    14/3/1331 تاریخ دریاف :. 1

 r-ebadi@iau-ahar.ac.ir  رایانامة نویسندة مسئول:. 2

 a-ramazani@iau-ahar.ac.ir  . رایانامب:3

 ay-maryam@yahoo.com. رایانامب: 4



 1331، زمستان 7تطبیقی، سال دوّم، شمارة  نامة ادبیّات/ هاو 87

 

 پيشگفتار

ق  1247بتب ستال  ،ممقتانی محمّتد وند مالّخم آص بب نیّر فرزند دوّمتخلّ ،تقی محمّدمیرزا  االسالمحجّ 

بترای تحصتی  بتب نجتر اشتر  عزیمت  هترد و پت  از  ،در بیس  و دو ستانگی .د یاف در تبریز تونّ

ث، مجتهتد و در میتان علمتای شتیخیب از استفاده از محضر اساتید وق  بب تبریز بازگش . او فقیتب، محتدّ

رف  و بب سب زبان فارسی، عربی و مین فن بب شمار مشایخ مارو  بود. در فنون شار و اد  نیز شهرة ای

ثلتث و رقتا( و  خت ّاو ونی اشااری هب در مراثی سروده پر ستوز و گتداز است .  گف ؛ترهی شار می

چند تن از بزرگان و با  االسالمحجّ  . 22: 1388آبادی، عدون  نوش نستالی  را هم خو  می شکستب

باشی و حاج میرزا  طسوجی مارو  بب مالّ محمّد  بود هب میرزا عصر خود مااشر و مأنودانشمندان هم

ق بب رحم   1312هستند. نیّر در دوازدهم رمضان  هاآن اطبایی مارو  بب حاج وهی  از جملةهاظم طب

بتین مقتام مهتدی و دیتوار شتهر  انساّلمایزدی پیوس  و جسد او بب نجر اشر  منتق  شده و در وادی 

 د.ش نجر بب خا  سپرده
 بی اه اشاار  را بب موضو(  همة تقریباً هسانی اس  هب ةنیّر تبریزی از شاعران برجستب و در زمر 

ا وفایش هربال و بیان مصائب وارده بر حضرت امام حسین ع(  و یاران ب ةبب ویژه حادث انّسالمعلیهم 

نیّر   . اشاار18: 1376، عثروتیان نقب داد« حافظ عاشورا»توان او را هب میتا جایی ،اختصاص داده اس 

  اشتهار  بدین نام از آن جه  اس  آوری شده اس  و علّ گرد« رنیّ ةآتشکد»در دیوانی تح  عنوان 

هند هب خواننده را همراه هب شاعر در سرودن وقای  جانسوز هربال چنان با شور و احساس عم  می

ارگری مانی واقای و راستین خود را تهب عش  و ایث جاآن ؛ردتبال میتخود بب آتش سوزان دش  هرب

رساند و ساالر شهیدان در نهای  شجاع  و سربلندی بب خاطر ظهور می ةواسطب بب منصّ شائبب و بیبی

ل ان مبدّتدل شیای رد و صحرای سوزان هربال بب آتشکدةگذعش  بب مابود  از جان و مال خود می

را بب  انسّالمهب شاعر زبان حال امام حسین علیب  دیوان آتشکده این اس  گردد. نکتة بارز دربارةمی

ن حضرت سخن گفتب از شجاع  و وفاداری یاران آ هند؛ بدین ترتیب هب بیشترمیدیگر بیان  ایبگون

روای   ا فرشتگان و ارواح قدسیتن آن حضرت بتردازد و از سخن گفتتپسرایی میو همتر بب مرثیب

آورد و اشاار نیّر بب ی  خروشان یزیدیان را بب حضور نمیار و سهند و شهادت در میان نشکر هفّمی

ت اس . نیّر در سرودن اشاار فارسی   و عزّ یّحدیث حرّ ،  و غم و اندوه باشدة ذنّکب قصّجای این

ای از دیوان حافظ، سادی و مونوی غفل  نورزیده اس . نیّر شاعری گمنام و در عین حال از نحظب

احوال و آثار او بحث هرده و بب  تمام هسانی هب دربارة جاراس  و تقریباًقا ترین شاعران دورةبرجستب
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قصایدی هب  ؛اندهدام بب قصاید عربی او اشاره نکردههیچ ،اند  گماشتبتدوین و تصحیح دیوانش همّ

 هامالً  هاآنباالیی از ارز  و اعتبار قرار داشتب و تأثیر شاعران عر  و سبک شاریشان در  ةدر درج

ی اد  عربی از قبی  مطل  قصاید، هااس . از این رو، بحث و تحلی  قصاید عربی او و بیان جلوه مشهود

ع(  و تضمین  موضو(، نحن خطابی یا خبری و اقتباس آیات قرآن و احادیث ماصومین تنوّ(وحدت یا 

این شاعر عانم چب بیشتر شناساندن وان تابلویی خواهد بود در جه  هرابیات و امثال سائره در آن، بب عن

در  پذیرد.توصیفی انجام می - و این حافظ عاشورایی. شایان ذهر اس  هب این بحث بب رو  تحلیلی

با « گویتأثیر ادبیات عر  بر قصائد عربی شاعران پارسی»ضمن این مقانب در قانب طرح پژوهشی 

 حمای  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهر انجام پذیرفتب اس .     

 ی نيّر تبریزی و تأثير ادب عربی در آنقصاید عرب
هب « السرةم  احلسنی علیة مصائب موالنا  يف  قصیدة عربیر »ل با عنوان اوّ عربی دارد: قصیدة نیّر تبریزی سب قصیدة

در بیان مصائب هربال و شتجاع  و ایثتارگری یتاران آن حضترت در هشتتاد و نتب بیت  در بحتر هامت  
بتا بیتان شتیوا و « السرةم  املةممنینی علیة مةدح  موالنةا یم   يف  عربیرة ةقصةید»نوان م با عدوّ قصیدة .سروده شده اس 

و بیان مناقب و فضای  آن حضترت پرداختتب و مشتتم  بتر  انساّلمواالی خود بب مدح حضرت علی علیب 
 نیةا دةدا  مةا  یواانةا اةا ب ال ر موال مةدح  يف  عربیرة ةقصةید»مین قصیده با عنوان باشد و سوّهشتاد و یک بی  می

هتای آن در متدح حضترت مهتدی موعتود ععتب  و بیتان فضتای  و بزرگواری« نیافر إلی اقع   ةإشاو  ادیها
ه بر مدح حضترت مهتدی ععتب  عالو ،باشد. نیّر در این قصیدهحضرت در صد و پنجاه و هش  بی  می

المین و شجاع  یاران امام علی علیتب صفّ بب واقاة تتب است . شتاعر در   پرداخحکمیّت مستأنة و نیتز انستّ
قصتاید مشتهور  هاآن ت تح  تأثیر شاعران عر  قرار گرفتب و آغاز و انجامشدّب عربیشسرودن قصاید 

 العجة  المیة سرودن آن بب سختی تحت  تتأثیر م هب در سوّ انخصوص قصیدةعلی ؛آوردعربی را بب یاد می

ضتب برخاستتب است  و ابیات آن بب مااری در بسیاری از موارد با برخی طغرایی اصفهانی قرار گرفتب و حتّ
در ادامتة  انتد.نقتب داده« الةتک المیة »پذیرفتتب هتب اهت  اد  آن را  تتأثیر العج  المی ای از درآن بب اندازه

ی تأثیر اد  عربی را در آن متورد بحتث و تحلیت  قترار هاقصاید عربی نیّر و جلوه بحث، نکات برجستة
 دهیم.می

 مطلع قصاید  .1
قصایدشتان را بتا  ،قتاتویژه شارای جاهلی و اصحا  مالّب شاعران عر  ب ،هب مارو  اس  طورهمان

از مشتهورترین  .هردنتدوقو  بر اطالل و دمن و گریب و زاری بر آثار بر جای مانده از دندار آغتاز متی
 :گویدمشهور  می قةانقی  اس  هب در مطل  مالّإمرئ هاآن
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 نیةةةةة    امَ  َ ِیةةةةةب  ی ِقَفةةةةةا نَِةةةةةِر ِمةةةةة  ِ  ةةةةةر 
 َومُسهةةةةةةةةةةا حَعةةةةةةةةةة ُ دَةُتوِضةةةةةةةةةةَ  دةةةةةةةةةةامِل راِ  َ  

 

 الةةةةةِدُ وِ  َدَلوَمةةةةة ِ  بَةةةةةنیَ ِبِسةةةةة ِل اللِرةةةةةَوی  
 ََشةةةةةةةة  ِ وب  ا َجنیةةةةةةةةِلمةةةةةةةةا َنسةةةةةةةةَجتها ِمةةةةةةةة  

 

  118: 1334ع

و توضتح  ای درنگ هنید تا بب یاد یار سفر هرده و سرمنزل او در ریگستان میان دخول و حوم نحظب ،سفرانهم

هایشان را و خاهستر اجاق هاو هنوز وز  بادهای جنو  و شمال، آثار خیمب ندروزها گذشت .و مقراه گریب هنیم

  .نزدوده اس 

 گوید:ا  میمالّقبهب در آغاز  ب  العِد  طرد و

  ِِلَولةةةةةةةةةةةةةةةَ  یطةةةةةةةةةةةةةةةم   ِبُ قَةةةةةةةةةةةةةةةِ   َهَمةةةةةةةةةةةةةةةدِ  
 َمطةةةةةةةةةیره ُاقودةةةةةةةةةای عةةةةةةةةةا َاةةةةةةةةةلِی علةةةةةةةةةیِر 

 

 الیَةةةةةدِ ِ  دةةةةةی ِةةةةةاِ ِر تَلةةةةةوُب َ ِةةةةةاقی الَوشةةةةة 
 ََتَلِةةةةةةةةةةةدِ یسةةةةةةةةةةةیی ا : ال ََتلةةةةةةةةةةةر حَ ولةةةةةةةةةةةو َ 

 

  84: 2882ع
یاران مترا بتا اشترانشتان  .هایی بر پش  دس  نمایان اس در سنگالخ ثهمد، آثار خیمب و خرگاه خونب مانند خال

  شکیبا با ! ؛د را از غم هال  مکندر میان گرفتند و گفتند: خو

 گوید:ا  میالّقبمحارث بن حلّزه یشکری هب در و 

  ََشِةةةةةةةةةةةةةةا  ِ َد َعهةةةةةةةةةةةةةةد  لنیةةةةةةةةةةةةةةا ِبُ قَةةةةةةةةةةةةةةبَعةةةةةةةةةةةةةة
  ةالةةةةةةةةةةةةةة دیهةةةةةةةةةةةةةةاال یَوی َمةةةةةةةةةةةةة  َعِهةةةةةةةةةةةةةةدُ  

 

 اِلَلصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُء  ِ حاوِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاَء دةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  َنی  
 الُِکةةةةةةةةةةةةةاء حَةةةةةةةةةةةةةر   َ هلةةةةةةةةةةةةةای امةةةةةةةةةةةةةا  َیو َ ةةةةةةةةةةةةةة

 

  13: 1331ع

پ  از آن همب دیدار، اینک او آهنگ جدایی هرده اس ؛ دیدارهایی در برقتب شتمّاو و در خلصتاو هتب از همتب 

متن حیتران و سرگشتتب زار زار گریتب  .ها نشانی از او نیست اهنون در این میاادگاه .تر اس یار او بب ما نزدیکد

 ا اشک بب صاحبش برگردانده اس ؟ا هدام گمشده رامّ هنم؛می

 گوید:میذبیانی هب در مطل  یکی از قصاید   و نابغة

 دَالِسةةةةةةةةةةةةةةنَیدِ  بالَعلیةةةةةةةةةةةةةةاءِ   َ َمیرةةةةةةةةةةةةةة اَو  حةةةةةةةةةةةةةةا
 َ ةةةةةةةةی یسةةةةةةةةائُِلها اةةةةةةةةیمی ی دیهةةةةةةةةاَاقفةةةةةةةةُ  

 

 سةةةةةةةالُ  ا بَةةةةةةةدِ  َعلیهةةةةةةةاطةةةةةةةاَ  یقةةةةةةةَو  ا  
 َجوابةةةةةةای امةةةةةةا بةةةةةةالِربِ  مةةةةةة  ی ةةةةةةدِ  َعیِةةةةةة 

 

  14: 1233ع 
غرو  ایستادم تا  بب هنگام ،ن زیادی بر آن گذشتب اس میب در علیاو و سند هب خانی از سکنب شده و زما بر خانة

  .من جوا  دهد ا ببا در خانب هسی نبود تامّ ؛از اوضا( و احوانش بپرسم

 گوید:می« بفتح مکّ» نصاری هب در قصیدةو حسّان بن ثاب  ا
  َعَفةةةةةةةةةةةةةةةة   اُ  ا اةةةةةةةةةةةةةةةةابِ  دةةةةةةةةةةةةةةةةاِ واءُ 

 
 َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةمءُ إلةةةةةةةةةةةةةةةةةی َعةةةةةةةةةةةةةةةةة واَء َمنی هُِلةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
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  مةةةةةةةةة  بنیةةةةةةةةةةی احَلسةةةةةةةةةَلاِ  َقفةةةةةةةةةةر   ِ حةةةةةةةةةاو  
 

 الِسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةماءُ الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِرااِمُ  ا  تُةَعفِریهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 

  18: 1334ع
های بنی حستحاس اند و خانبخانی از سکنب شده ذات األصاب  و جواو و عذراو آثارشان از بین رف  وهای مکان

 برند.باران آثار آن را از بین میاز ساهنان خود خانی گشتب و وز  بادها و 

 گوید:چنین می« مدارس آیات»ماروفش  دعب  خزاعی هب در قصیدة و

  ِلَرسةةةةةةةةِ  الةةةةةةةةِداِو ِمةةةةةةةة  َعَردةةةةةةةةا ِ  َبَکیةةةةةةةة ُ 
   اَجةةةة  َاةةةةِابَتیدَةةةةِر ُعةةةةری َاةةةة ی ا ا 

  ة  َ لَةةةةةةةة  ِمةةةةةةةة  تةةةةةةةةما  آحةةةةةةةةا    َمةةةةةةةةداو ُ 
 

 الَوَجنیةةةةةةةةةا ِ  يف الَعةةةةةةةةةنیِ َ مةةةةةةةةةَ   ای وَحةةةةةةةةة ُ  
 ُوسةةةةةةةةةوُ   حةةةةةةةةةاو  قَةةةةةةةةةد َعَفةةةةةةةةة  َاِعةةةةةةةةةرا ِ 
 اَمنیةةةةةةةةةةةة ُ  َا ةةةةةةةةةةةةی  ُم فةةةةةةةةةةةةُر العراةةةةةةةةةةةةاِ  

 

  68: 3 ج ،1337 عشیخو، 

ن خا  افشاندم و زمام صبرم از هتم گسست  و ام را بر آدیده های ویران گریستم و آ ِدر عرفات بر آثار خانب

متدارس آیتات قترآن از تتالوت  ند.ها محو گشتب بودسنگالخ یی هب بب وسیلةهاآثار خانب ندمرا برانگیخت هیجانِ

 . اندانهی عاری از ساهنان خود شدهو منازل وحی  ندخانی شد

بتاقی  هتایِهتا و ویرانتببتر خرابتبهب بیشترشان هسانی ن در اد  عربی فراوانند؛و از این دس  شاعرا 

المعلتیهم  بیت اه از جملب دعب  بر آثار  هاآنریختند و تاداد اندهی از مانده از محبو  اشک می  انستّ

ی از سرایی میمصیبتی هب بر آنان وارد شده نوحبایستاده و بب خاطر   هتاآنهنند. نیّر تبریزی نیتز بتب تأستّ

اره طور هتب اشتهمان -با این تفاوت هب شاعران عر  اغلب  ؛هندرا بدین شک  آغاز می عربیشقصاید 

م و ماتمش برای آثار ختانی نیّر و غ ا آه و افسوسِامّ ؛گریستندبر آثار بر جای مانده از دیار یار می -شد 

 ؛آوردندان میشازین قصایدغات آاس  و اینکب اعرا  اغلب اسامی آن امکنب را در ابی بی اه  از سکنة

ابیتات آغتازین  هاآن هند. از جملةن نیّر هم در مطل  قصیده و هم در اثنای آن بب این اماهن اشاره مینک

 گوید:اس  هب در آن می انساّلما  در بیان مصائب امام حسین علیب قصیده

  ِمهاُمهةةةةةةةةةةةةا َتطةةةةةةةةةةةةی َ ی   املنییِةةةةةةةةةةةة ُ  یبَةةةةةةةةةةةة ِ 
  لُةةةةةةةةةةةَویر  بةةةةةةةةةةةاللروی للَِمِقةةةةةةةةةةةِ  ِمةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةا

  ِکنیانةةةةةةةةةةةةةةةة   لِ  ِعةةةةةةةةةةةةةةةةا یبیةةةةةةةةةةةةةةةةا    اُوسةةةةةةةةةةةةةةةةو ُ 
  َ لَةةةةةةةِ  املَلةةةةةةةاِجُر ِمةةةةةةة  ی ةةةةةةةاوِ   اشةةةةةةة   
  َدَمةةةةةةةةةةِ  املَُعةةةةةةةةةة ِری  اَشةةةةةةةةةةای دةةةةةةةةةةی إسةةةةةةةةةةرة  

 

حاوِ ِقةةةةةة  دةةةةةةی    ِ راُمهةةةةةةا  یحةةةةةة َ انةةةةةةاِ   الةةةةةةدِر
 آواُمهةةةةةةةةةةةةةةةا ی نیاََنةةةةةةةةةةةةةةةا ینکةةةةةةةةةةةةةةةَر  قَةةةةةةةةةةةةةةةد
 یعمُمهةةةةةةةةةةةةةةةةا ُمنیا حةةةةةةةةةةةةةةةةای  َتسةةةةةةةةةةةةةةةةَتجیبُ  ال

اِ  لِ اُمهةةةةةةةةةةةا  ُمتةةةةةةةةةةةو َ  دَةَعلَةةةةةةةةةةة   الِشةةةةةةةةةةةاُِ
 ِ ماُمهةةةةةةةةةةةا اضةةةةةةةةةةةی َ  َمعاحنُِیهةةةةةةةةةةةاُشةةةةةةةةةةةِط  

 

  362 :1376ع 
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 بةةةةةةةةةةةةةاحِلَمی ُعهةةةةةةةةةةةةةو    ِ  ةةةةةةةةةةةةةَری د َجةةةةةةةةةةةةةِد 
 

  یحراُمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا َتطاَالَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  االةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةررقَمَتنیِ  
 

  364عهمان:  
آثار  بایس  و ندا ده: هجایند بزرگواران آن؟ هاآنجای مانده از  بر آثار بر .مرگ اجازه نداد تیر  بب خطا رود

 ؟ه آن را نشتناختب و از آن دوری گزیدنتدانگرا در ریگستان نوی چب شده اس  هب آهوانش منز هاآنی هاخانب

آن  دهنتد.متیها و آثار آن جتوا  منتادی را نهنانب وجود دارد هب سنگ در منطقة هاآنی هاهایی از خانبنشانب

نشستب و بر مسند خالف   هاآنشم خانی گشتب و ناهسان و فرومایگان بر جای هااز بزرگان و سروران بنی هاخانب

و پایمتال شتدن ق شتدن بزرگتان متفترّ شم تستلی  و تازیت  گویتد دربتارةهاپ  چب هسی بب بنی .اندتکیب زده

کتب زمتان نبا ای ؛دوباره او را بب وجد آورد ،هایی هب در حمی و رقمتین بستب بودندپیمان یاد و خاطرة ؟حقوقشان

 . زیادی از آن گذشتب بود

المعلیهم  بی اه  ةاماهن خانی از سکن شاعر از دس  روزگار شکای  هرده و از ،در این ابیات   انستّ

حِمتی و رقمتتین هتب  ،آن عزیزان در مناط  نتوی، هِنانتب هاید هب بر خانبپرسمیبب درد آمده و از خود 

نخواهد  هاآنجوابی از  تد و بزرگواران آن را ندا دهد هرچندوا داشتب بایسر ستم هاآندس  روزگار بر 

 شنید.

گشتوده و وقتوفش را بتر نهتر « غترییین» ان بب مدح آن محبو  ساهن در منطقةزب ،مدوّ و در قصیدة 

 گوید:مالّی زیبا و دننشین دانستب و می

 لَغرحیرنیِ غَةةةةةة ِر لةةةةةةی َمةةةةةةدَب َمةةةةةة   َةةةةةةةَوی بةةةةةةا
 َ ِرةةةةةةةةةةةةةةةةة ا َاقفةةةةةةةةةةةةةةةةة   بنیهةةةةةةةةةةةةةةةةةِر املُعلِةةةةةةةةةةةةةةةةةی

 

 َ ةةةةةةةةةةةمر  دیةةةةةةةةةةةرِمةةةةةةةةةةة   النیشةةةةةةةةةةةیدَ دَةةةةةةةةةةة ِ   
 اُُنةةةةةةةةةةةةةةةةةوَ  مةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ید ةةةةةةةةةةةةةةةةة  تَةَتجلِةةةةةةةةةةةةةةةةةةی

 

  368عهمان:  

سترایی از زبتان تتو وجتود  را من بگو؛ زیرا آوازختوانی و ترانتب هب در غریبین ساهن شده برای مدح هسی را

 درخشیدند. تی هب در نهر مالّی توقر هردیم و ستارگانی هب در اف  آن میچب با صفا بود مدّ .گرفتب اس 

انتد و ستکنب شتدهها هب اینتک ختانی از ها و بزرگواریم، بر اماهن عظم سوّ و در ابیاتی از قصیدة 

د، اظهتار افستوس و دنتنگتی هترده و تگریتمی هاآنهسی و تنهایی بیآسمان با باران تند و مالیمش بر 

 گوید:می

  لَةةةة  وَبةةةةوُی الُعلةةةةی مةةةة  ی ِلهةةةةا دَةغَةةةةد 
 علةةةةةةةی حََِخلةةةةةةةو َ  ةةةةةةةاَ  ال مةةةةةةةاُ  وجةةةةةةةاالی 

 

 بةةةةةةِ  ااهلََِةةةةةة ِ الِصةةةةةةدی بالوَ  علیةةةةةة تَِکةةةةةةی  
 ُُبُةةةةةةةة ِ  مةةةةةةةةا بةةةةةةةةالَ وِ  ِمةةةةةةةة ا  الِ یةةةةةةةةا ِ ِعةةةةةةةة ِر 

 

  381عهمان: 



 73/ تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی

 

 .هنتدمتیافشتانی ش بتر آن اشتکاماهن عظم  و بزرگی از اهلش خانی گش  و آسمان با قطرات ریز و درشت

ورزیدنتد؛ حتال متیزمانب خیان  هرد بر مردانی هب نسب  بب اطاع  و فرمانبرداری از ناهسان و فرومایگان بخ  

 .ب این قوم را بخ  و خساستی نبودکآن

زیبتا و پستندیده نبتوده و  ،هند هب آشکار هردن برختی از امتورفراتر نهاده و اعالم میرا پا نیّر حتی  

هب نام مبار  خانتدان پیتامبر اهترم جایی ، درهاآنن سادی و نیلی و مانند ذهر هردن اسامی زنانی چو

 ها باشد جایز نیس :بر سر زبان انساّلمعلیهم  بی اه عص  و 

 لکشةةةةةةةةةُ  عنیةةةةةةةةة ا ََیسةةةةةةةةة ُ  ال یمةةةةةةةةةر   ُوبِ 
 

 لَةةةةیم اسةةةةعُد َ عنیةةةةی عةةةة  ِ  ةةةةِر ُسةةةةعدی  
  363عهمان:   

دس  بتب ستیر و ستیاح  پرداختتب و بتر ستر هتر منتزل در نقاط دورخواهد سفر  میو گاهی هم از هم

نمیان برساند و بتب ها را بب گو  عاها و بزرگواریای بایستد و خبر مرگ مکرم خرابب و خانی از سکنب

 رگ و مصیب  سخ  بب بازماندگانشان تسلی  بگوید:بز خاطر این فاجاة

  ةةةةاُو ُم تِلمةةةةای  حةةةةابُطةةةةوِ  ال ِةةةةری  ِسةةةةر يف
 انةةةةةةةةةةةةَ  املَکةةةةةةةةةةةةاوَ   ُر اقُصةةةةةةةةةةةةد م  َهةةةةةةةةةةةةاا 

 

 اِقةةةةة  علةةةةةی  سةةةةة ِر َوسةةةةة    او   ُعطُةةةةة ِ  
 بالفةةةةةةةةةةةةةةا ِب ا َلَةةةةةةةةةةةةةة ِ  احتاَمهةةةةةةةةةةةةةةااَعةةةةةةةةةةةةةة ِر 

 

  382عهمان:  
واج متالطم آن سوار شو و دل بب دریا بزن و در هنار هر پرداز و بر امبزمین بب سیر و سیاح   ای حارث! در پهنة

پتا اعالم هن و برای آن مجلت  عتزا بر ها راسپ  مرگ مکارم و بزرگواری .ای توقر هنمنزل خرابب و ویرانب

 .خاطر این مصیب  عظمی تازی  بگو هن و بازماندگان آن را بب

 لحن خطابی .2

شتاعران عتر  بیشتتر  . آن است جنبة خطتابی ،ار جاهلیب ویژه شی شار عر  بهایکی دیگر از ویژگی

ی بب هنگام گریستن بر آثار محبو  از یتاران و دند و حتّهرشان را با افاال امر و نهی آغاز میاوقات ابیات

ا  اشتاره مالّقتبانقی  هب پیش از ایتن بتب مانند إمرئ ؛با آنان همراهی هنندخواستند ان خود میسفرهم

 را با فا  امر آغاز نموده اس :« العرب المی »ماروفش  هسانی اس  هب قصیدةز جملب شد و شنفری نیز ا

 ِِ  َمِطةةةةةةیِرک ُاةةةةةةداَو  يیمرةةةةةة بةةةةةةي یقیمةةةةةةوا
 

 َ میَةةةةةةةةةةة ُ  ِسةةةةةةةةةةةوا   قَةةةةةةةةةةةو    إلةةةةةةةةةةةی دَةةةةةةةةةة  ر  
  2: 1331ع  

 . رمتانا من بب قومی جز شما متمای هایتان را آماده گردانید و بار سفر بربندید هب همای خاندان من! مرهب

ا  از افاال امر و نهی استفاده هرده اس ، ماننتد ایتن مالّقبو عمرو بن هلثوم هب در ابیات زیادی از  

 ابیات:
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  دااةةةةةةةةةةةةةةةَِلینیایال ُ ِرِةةةةةةةةةةةةةةةی ِبَصةةةةةةةةةةةةةةةلنیر 
 َِعینیةةةةةةةةةةةةا حةةةةةةةةةةةةاِقفةةةةةةةةةةةةی قِةةةةةةةةةةةةَ  الترفةةةةةةةةةةةةر ِ  

 ِق ةةةةةةی َنسةةةةةة لر  ةةةةةة  ی ةةةةةةد ِ  َاةةةةةةرمای  
  علینیةةةةةةةةةةةةةایبةةةةةةةةةةةةةا ِ نیةةةةةةةةةةةةةد  دةةةةةةةةةةةةةم َتعجةةةةةةةةةةةةة  

 

 ا نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوحنیا اال تُِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةی ُ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةووَ  
 ُُت حنیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا  الَی ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنی رِک ُنَةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
  ا مینیةةةةةةةةةةای  ُ نیةةةةةةةةةةِ   الَِةةةةةةةةةةنیِ ِلَوشةةةةةةةةةةِر 

  الَی ینیةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااینِظرنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ُنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ِرک 
 

  64: 1331ع 

دیده از خوا  بگشای و از سبوی خویش جام از باده پر هن و شرا  اندرین  .هان ای ساقی! هنگام صبوح اس 

ام و تتا بگتویم هتب در هجتر تتو چتب هشتیدهای درنگ هتن نشین من! نحظبسفرهردة محم  .از ما دریغ مدار را

ت بگسلی و بتر بایس  تا بدانم آیا این جدایی زودرس سبب شد هب پیمان مودّ .ایبگویی از دوری من چب دیده

ده تا حقیق  و اجازه ب عاش  صادقی چو من خیان  ورزی و یاری دیگر برگزینی؟ ابوهند! این چنین شتا  مکن

 . را برای تو بازگویم

 نواس هب در یکی از قصاید  گفتب اس :بوو یا ا

  َی َعنیةةةةةةر لُةةةةةةومیَ دةةةةةة  ر اللةةةةةةوَ  إغةةةةةةراءُ 
 العلةةةةةةِ  دلسةةةةةةف ی:  يف حَةةةةةةدرعیِلَمةةةةةة  دَةُ ةةةةةة  

 

 الةةةةةةةةةِداءُ  ي انةةةةةةةة   ةةةةةةةةا اِانةةةةةةةةی بةةةةةةةةالرتی   
 غابَةةةةة  عنیةةةةةر یشةةةةةیاءا  شةةةةةی ای َ فظةةةةةَ  

 

  7: 1737ع 

زی هتب داروی درد متن هن بب چی هند و مرا درمانمیمرا بب آن تحریک  ،مالمت  را از من برگیر؛ زیرا سرزنش

ای زهتر اس  بگو: چیتزی را حفتظ هتردی و چیترتتهند در علم و دانش از همب بعا میه  هب ادّاس  و بب آن

 .شمار دیگری از تو غایب گش بی

 متر و نهتی وراه افراط پیمتوده و جمتالت حتاوی ا عربیشر نیز در استامال نحن خطابی در قصاید نیّ 

 س :هاآن ةاز پیش بر آن سایب افکنده اس . ابیات زیر از جمل دعا و استفهام بیش

 همای سةدةی السِرةلِر  ََیَظِلَطرف     ُق  .1
 َعنیرةةةةةةةةی  َعینیِةةةةةةةةرال َتُصةةةةةةةةِدِ  طَةةةةةةةةرَف  .2
  حُراعةةةةةةةةةةییعةةةةةةةةةةِ وانی دةةةةةةةةةةی  ةةةةةةةةةةائر  ال  .3
 ابتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاُ  ملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   حَةُغِرنِةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرال  .4
  ا ال صاِص ما ینةَ  قةا    حاداقِض  .5

 

 املُعلِةةةةةةةةةةةی َ وحةةةةةةةةةةة َ د َد ةةةةةةةةةةة َعینیةةةةةةةةةةةای قَةةةةةةةةةةةةِر  
 إالر  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةی  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو ا  قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتلی 
 إالر  حُراِقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبُ ِمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ِ مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   اال 

 ا ِةةةةةةةةةةةةِد َ ةةةةةةةةةةةة ال حَةةةةةةةةةةةةریَعلِةةةةةةةةةةةة  طةةةةةةةةةةةةاو   
ی   قةةةةةةةةد َملکةةةةةةةةَ  الررِقةةةةةةةةاَب ُع ةةةةةةةةدای اِ ةةةةةةةةمر

 

  368: 1376ع

 َسةةةةةةةِ  الةةةةةةةنِیجَ  إ  ََتةةةةةةةاای إلةةةةةةةی ا و َ .6
 َدَسةةةةةةِ  الِشةةةةةةمَ  َمةةةةةة  یقةةةةةةاَ  قنیا ةةةةةةا .7

 

 ا ی لةةةةةةةةیَمةةةةةةةة  َ ةةةةةةةةوی  بیةةةةةةةة ِ ِ  إلةةةةةةةةی  
 َاةةةةةةةةةةةِلیعةةةةةةةةةةةَد مةةةةةةةةةةةا ُ ةةةةةةةةةةةوِرَو  د ةةةةةةةةةةةاَ  ا ب
 

  367عهمان: 



 72/ تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی

 

 باِ ةةةة  دةةةةی الةةةةِمِ  ا  َ نیانَیةةةةر ِسةةةةر .8
 بةةةةةةِ  ُمةةةةةةرر  لِتَةةةةةةی ِ دةةةةةةانُظَر   ةةةةةة  تَةةةةةةری  .9

 

 َدجةةةةةةةةةیم َجةةةةةةةةةیمی َعةةةةةةةة  بُطةةةةةةةةةوِ  الِکةةةةةةةةةراِ   
 ََمَةةةةةةةةةةمر  دیهةةةةةةةةةةاَسةةةةةةةةةةعُد  حةةةةةةةةةةایا َعةةةةةةةةةةدیر 

 

  363عهمان: 

 ایِ  قَةةةةة ای  طیِةةةةة   َسةةةةةعُد ِسةةةةةر َ ةةةةةَو  .11
 ینةةةةةةوا دیةةةةةة ََتِةةةةةةد زُو اطُةةةةةة  َ ولَةةةةةة   .11
  حةةاا قُةة   الِصةةرح ِ  َاةةیل َ   ِاةة   .12
 ااسةةةةةةة    َضةةةةةةةجیِع ُ ِ َعةةةةةةةرِر  إلةةةةةةةی  .13
 َعةةةةةةة  َممِمةةةةةةةی حةةةةةةةا َ لیلَةةةةةةةیر َ لریةةةةةةةا .14
 دَةَت ِِةةةةةةةةةة  ِمنیةةةةةةةةةة  ِب ةةةةةةةةةةاعَ  عةةةةةةةةةةاف   .15
 ةایاِف اةةةة الَع حةةةة ُ  یح هةةةةاِاةةةة  اُجةةةةد  .16

 

 َ َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةَع   انَةةةةةةةةةةةةةةةةة  املَمئةةةةةةةةةةةةةةةةةُر ُ الر  
 َو ُ ةةةةةةةةةةةةةةةدی مةةةةةةةةةةةةةةة  قُِابِةةةةةةةةةةةةةةة  تَةَتجلرةةةةةةةةةةةةةةةی

ِّ َاةةةةةةلری علیةةةةةةرا املَعةةةةةةالی     ا الَعةةةةةةر
 َ ةةةةةةةةةةةمر  دیةةةةةةةةةةة ِلَمةةةةةةةةةةة  املَرقةةةةةةةةةةةِد الةةةةةةةةةةة ری 

 حَغلَةةةةةةةةیإِ  َا ةةةةةةةةرای دةةةةةةةةی الِصةةةةةةةةدوِ ال زاَ  
 ی ةةةةةةةةةةةةةةةم غَةةةةةةةةةةةةةةة ُکللُودةةةةةةةةةةةةةةةوِ   ََیِةةةةةةةةةةةةةةةد  
 َ ةةةةةةةةةةةیمی اازُ  ُ  ِمةةةةةةةةةةة  نَوالِةةةةةةةةةةةر   َکی َ ةةةةةةةةةةةة

 

  388عهمان: 

 َِشیَةةةَته دةةةاوِبی بنَِیفِسةةةَر ی  َتعتةةةاَ   .17
 

   ِ  َِی املَعةةةةةةةةةةةةةةةةةاِطَ  ل نعةةةةةةةةةةةةةةةةةاِ  ااعتَةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 

  381عهمان: 
نیااةةاُب دةةی  حةةاال تَةةرُ   .18  یُمنیةة بُلةةو َ  الةةد 

 

َتِِةةةةةةةةةةةةة ِ  الَع ةةةةةةةةةةةةة ِ  َ فیةةةةةةةةةةةةة ِ إالر ِلُکةةةةةةةةةةةةة ِر   ُُ 
 

  384عهمان: 

آن است . شتایان ذهتر است  هتب  اق  یک فا  امر یا نهتی در همتةل حدّاستاما ،بارز در این ابیات نکتة

م مقصود از امتر در بیت  دوّ ،مثالبب عنوان  ؛اندهدر ماانی مجازی خود استامال شد بیشتر این افاال طلبی

 ارشاد و راهنمتایی ،ابیات انتمتاس اس  و ماتانی غتانب در بقیة خواهش و 16و  12  و بی  ...ال َتُصةِد ِ ع

   اس .

 وحدت موضوع .9

دین صورت هتب شتاعر هتر داشتن وحدت موضو( اس ؛ ب ،ص قصاید عربی نیّرترین خصاییکی از مهم

وانستتب از آن تهتب متی جتاآنبب موضو( واحدی اختصاص داده و تا  ،چند طوالنی هم باشدا هرقصیده ر

بیان مصائب امتام ش را در نین قصیدة عربیاوّ - طور هب پیش از این دیدیمهمان –او  .عدول نکرده اس 

حضترت و  می را در مدح امام علی ع(  و بیان مناقب و فضتای  آندش  هربال و دوّ حسین ع(  و واقاة

بیترون از موضتو( اصتلی پتای ععب  ستروده و هرگتز  مانرا در مدح صاحب انزّ عربیش مین قصیدةسوّ

ها و شتجاع  ین و دالوریبب جنگ صفّ ،در هنار مدح امام دوازدهم ،مسوّ ننهاده اس  و تنها در قصیدة

ت موضتو( داو از وحتقصتاید  ،بتر ایتن استاس .وفای امام از جملب مانک اشتر نیز پرداختب است یاران با
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ای وجتود انخصوص شارای جاهلی تفاوت عمدهبرخوردارند. در این زمینب میان او و شاعران عر  علی

 تنتوّ(پرداختند و قصایدشتان دارای دی میدر اشاارشان بب موضوعات متادّ هاآندارد؛ بدین ترتیب هب 

دی از جملتب غتزل، متدح، متاتدّ جاهلی موضوعات ای در دورةبب عبارت دیگر، هر قصیده .موضو( بود

آن  ؛ل گشتتب بتودد موضو( در شار قدیم بب یک اصت  مبتدّاین تادّ .گرف بر میحماسب و... را در فخر،

بتب وضتوح  توجّتبعبتا  گرفت می براق  دو یا سب موضو( را دردوره حدّتمامی قصاید آن  سان هب تقریباً

از ذهتر شتواهد شتاری بترای  ،گتوییتراز از اطانباین زمینب، برای احی عینی در هامطلب و هثرت نمونب

 این بحث خودداری شد .

 تضمين .1

 - شتاعران عتر  در نفتظ و مانتی است  و تضتمین اشتاار ،از دیگر نکات برجستب در قصاید عربی نیّتر

مش را بتر ستوّ جایی افراط بتب خترج داده هتب قصتیدة در این امر تا -طور هب پیش از این گذش  همان

در ادامتب  .انتدداده« الةتک  المیة»طغرایی ستروده و اهتانی اد  بتب آن نقتب  العجة  المیة روی  همان وزن و

 هنیم:ها را بازگو میبخشی از این تضمین

 در بی :

 ِلف ةةةةةةةةةةةِد   الةةةةةةةةةةةَیعمم ِ اََتةةةةةةةةةةة   م ةةةةةةةةةةةُ  
 
 

ةةةةةةةةةةةةةة   ِ ل هةةةةةةةةةةةةةةا اَ راُمهةةةةةةةةةةةةةةا  َ یعةةةةةةةةةةةةةةمُ  مکر
  362: 1376ع  

 . هنندقراری میبب درد آمده و بی ب و درون و بیرون حرم از فقدان اوبزرگان مکّ

 فرزدق اس : ة میمیّةم یادآور مطل  قصیدمصرا( دوّ

  ةةةةةة ا الرةةةةةةِ ی َتعةةةةةةرُف الَِطلةةةةةةاُء َاط تَةةةةةة  ِ 
 

 احلِةةةةةةةةةةةةة   ااحلَةةةةةةةةةةةةةَر ُ ا  حَعردُةةةةةةةةةةةةة  االِیةةةةةةةةةةةةة ُ  
  211: 1378ع  

 .شناس درون و بیرون حرم با او آ خدا و ةشناسد و خانمیب جای پایش را این هسی اس  هب سرزمین مکّ

 و بی :

 االُ لَةةةة ِ  الِیةةةةدِ ِسةةةةر دةةةةی ا  لِلَمسةةةة ِ ِعةةةة  
 
 

ل ِ  ا حنیُةةةةةةة ِ إِ  الُعلةةةةةةةی دةةةةةةةی ُمتةةةةةةةوِ     الةةةةةةة  
  382: 1376ع  

ها بب سیر و سیاح  بپرداز؛ زیرا مجد و عظم  در سوار شتدن ها و هوهسفر شو و در بیابان بار سفر بربند و آمادة

 . س هاآن بر اشتران اصی  و راهوار و سفر هردن با

 اس : العج  المی تضمین این بی  طغرایی در 
 



 78/ تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی

 

 َمسةةةةکنی ی  الَعةةةةی ِ ُبَفةةةةِض  الةةةة لی ُ  حَرضةةةةی
 

 الةةةةةةةةةُ ل ِ  ا حنیُةةةةةةةةة ِ االِعةةةةةةةةة   عنیةةةةةةةةةَد َوسةةةةةةةةةِ   
  231: 1381عدامادی،   

ت و عظمت  در ستفر هتردن بتا شتتران ر و ناچیز راضی و خشنود اس  و عتزّانسان خوار و ذنی  بب زندگی محقّ

 .اس ار نجیب و راهو

 :و بی 
 یُجةة    اااةةلب ااسةةاَ  يف الفةةم ُ ةةض يف

 
 ااتةةةةةةةةةةةةةرُک ُمغازلةةةةةةةةةةةةة  الِغةةةةةةةةةةةةة الِ  للغَةةةةةةةةةةةةةَ  ِ  

  381: 1376ع  

 .ل بب آهوان را بب غزل واگذارتغزّ یشان همنشین شو وهادش  و بیابان سیاح  هن و با شیران بیشب در النب در دلِ

 تضمین بی  زیر اس :

 یِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر ِبغةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ال   یغازهُِلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااال 
 

 بالغیةةةةةةةة ِ  الغیةةةةةةةة ِ و َ  تنیةةةةةةةةی یسةةةةةةةةوُ  الةةةةةةةة 
  238: 1381عدامادی،   

 . ها بب طور ناگهانی بر من بتازندزاربیشب گرچب شیران درّنده و جریِا ؛هنمغزاالنی را هب ماشوق منند تر  نمی

 و بی :

    لِلَمةةةةةةةرِء ِمةةةةةةة  ِعةةةةةةة ر  اَمکرمةةةةةةة لَةةةةةةةو  ةةةةةةةا َ 
 

 الر ُسةةةةةةةةةةةةةةة ِ  َسةةةةةةةةةةةةةةةیِردُ  حُهةةةةةةةةةةةةةةةاِجر اوِ  َ   يف  
  381: 1376ع  

 .هردسرور پیامبران هجرت نمی ،داش ت و عظم  میا  عزّاگر انسان در خانب

 برگرفتب از بی  زیر اس :

 َشةةةةةةرِف املَةةةةةة ای بُلةةةةةةوُ  ُمنیةةةةةةی يف لَةةةةةةو ی ِ 
 

ةةةةةةةةمُ     َ اوَ  احلََمةةةةةةةة ِ  حَومةةةةةةةةای َ  تَةةةةةةةة ِب الش 
  348: 3 ، ج1337عشیخو،   

 .گف   را تر  نمیمَحَ ا خانبد هرگز خورشی ،شد  آرزوها میاگر ارز  و عظم  مکان موجب تحقّ

 و در بی :

 ی ةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةم   ِ َسةةةةةةةةةغِ    َل یةةةةةةةةة َ ا إ  مةةةةةةةةة
 

 ُ ةةةةة  منیةةةةة  علةةةةةی َاَجةةةةة ِ ا  علیةةةةة دةةةةةاعِط   
  381: 1376ع  

 .ونی از او بترس ؛ب او مهربانی هنزده و مستمندی را دیدی باگر انسان محن 

 داشتب اس : توجّب العج  المی بب این بی  از 

  ة  ُمعجةةةةةةةةةةةة   با حةةةةةةةةةةةةا ِ  ُ سةةةةةةةةةةةةَ  ِنیرِةةةةةةةةةةةةرا 
 

 َدظُةةةةةةةِ  َشةةةةةةةررای اُ ةةةةةةة  منیهةةةةةةةا علةةةةةةةی َاَجةةةةةةة ِ  
  342: 3، ج 1337عشیخو،   
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 و بی :

 علةةةةةةةی حِخلةةةةةةةو َ  ةةةةةةةاَ  ال مةةةةةةةاُ  وجةةةةةةةاالی 
 

  مةةةةةةةا بةةةةةةةال وِ  مةةةةةةة  ُُبُةةةةةةة ِ ا  ال یةةةةةةةا ِ ِعةةةةةةة ِر   
  381: 1376ع  

 تضمین بی  زیر اس :

  الکةةةةةةراِ  عةةةةةةا ی ا حةةةةةة ِ  طیةةةةةةبَ قةةةةةةد زاَ   
 

 امةةةةةةة  ُُبةةةةةةة ِ مةةةةةةا بةةةةةةةالکرائ  ِمةةةةةةة  ُجةةةةةة     
  238: 1381عدامادی،   

 . سازدترس و بخ  زنان چادرنشین، سخنان مردان بزرگوار و بخشنده را بیش از پیش خوشتر و زیباتر می

 و بی :

 احلَةةةةةَو   ُ مةةةةةا یاَ ةةةةةَ  الةةةةةِداَو لةةةةةوال َدر ةةةةة
 
 

 ا َجةةةة ِ   ُ ال ُسةةةةرعلةةةةو  العةةةةی ُ مةةةةا ینکةةةةَد   
  382: 1376ع  

شتد فرستا متیادی نق  و انتقال از آن نبود و زندگی چقدر سخ  و طاقت شد اگر شمیخانب چقدر وحشتنا  

 . آمدتر بب سراغ آدم نمیاگر اج  در آن سری 

 از بی  زیر تضمین شده اس :

  یعلِرةةةةةةةةةةةةةُ  الةةةةةةةةةةةةةنَیفَ  باامةةةةةةةةةةةةةاِ  یوقُِهةةةةةةةةةةةةةا
 

 ا مةةةة ِ   ُ لةةةةوال ُدسةةةةل العةةةةی َ  یضةةةةَی َ مةةةةا  
  341: 3، ج 1337عشیخو،   

شتد اگتر میزندگی چقدر سخ  و تنگ  .هشمهنم هب انتظارشان را میمیشغول نف  خودم را بب آرزوهایی م

 .ا  و گستردگی آرزوها در آن نبودوس

 و بی :

  املَکرمةةةةةةةةةاِ  االمَسةةةةةةةةةوا َسةةةةةةةةةنیاَ  الُعلةةةةةةةةةی ا 
 

 اال مجةةةةةةةةةةةة ِ  دیهةةةةةةةةةةةاِمةةةةةةةةةةة  ناقةةةةةةةةةةة   هلةةةةةةةةةةةة   
 

  382: 1376ع

 .و حقوقی نداشتند ب در آن هیب ح ّهدر حانی ؛ها سوار شدندبر هوهان عظم  و بلندی

 :از بی  زیر اقتباس شده

 اإلقامةةةةةةةةةةُ  بةةةةةةةةةةالِ اواِء ال َسةةةةةةةةةةَکنیی دیمةةةةةةةةةةا
 

 مَجَةةةةةةةةةةةةة ِ  اال دیهةةةةةةةةةةةةةاعةةةةةةةةةةةةةا اال نةةةةةةةةةةةةةاقتی  
  333: 3، ج 1337عشیخو،   

 .ای دارم و نب مال و دارایینب خانب جاآن ؟برای چب در بغداد ساهن شوم

 :و بی 

 



 73/ تأثیر ادبیّات عربی بر قصاید عربی نیّر تبریزی

 

  اإ  ُُتةةةةةةةةةةةاِ لنیی ُاةةةةةةةةةةةلِی دةةةةةةةةةةةم َاغةةةةةةةةةةةرُ 
 

 َعةةةِ  احلِةةةَو ِ  َحکفةةةیفِ  مةةةا دةةةی َمنیعةةةِ  الةةةنیِ  
  384 :1376ع  

انستان را از نیرنتگ و حیلتب  ،ب نیس ؛ زیرا مناع  طبت اگر دوستانم مرا خوار و ذنی  هنند جای نگرانی و تاجّ

 .هندنیاز میبی

 تضمینی از بی  زیر اس :

  َُمتةةةةةةةةا   اال َضةةةةةةةةِجر   غةةةةةةةة َ دااةةةةةةةةِ  هلةةةةةةةةا 
 

 یَةة ِ احلِ َعةةِ   حُغنیةةیدةةی  ا  ةةاِ  الةةِد ِر مةةا  
  341: 3، ج 1337عشیخو،   

نیتاز انستان را از مکتر و حیلتب بتی ،وادث روزگارترا حتا ؛ زیتتابی شکیبا بدر مقاب  آن بدون هیچ نیرنگ و بی

 .دنهنمی

 و بی :

ةةةها ِمةةة  َضةةةجَوتی وََمةةةةد     دةةة   یاةةةاَب الس 
 

 َمهةةةةمی د ةةةةد قَةُربَةةةة  ََشسةةةةی ِمةةةةَ  الِطَفةةةة ِ  
  384: 1376ع  

 .من روی در غرو  نهاده اس  ورشیدِخ .سها برسد دس  نگب دار و شیون من چشم دردی بب ستارة نانباگر از 

 بب بی  زیر اشاره دارد:
  اََمةةةةةةةةةةةةةدی یارالی َشةةةةةةةةةةةةةری   ی ةةةةةةةةةةةةة ای ََمةةةةةةةةةةةةةدی 

 
 الِشمُ  وَیَ  ال  لی  الِشةمِ  دةی الطَِفة ِ ا  

  333: 3، ج 1337عشیخو،   
ب یتک انتدازه ترو  بتب هنگام غتمانند خورشید هب در چاشتگاه و ب ؛من یکسان اس  اهنون گذشتب و مجدِ مجدِ

 .تابدمی

 و بی :

  یو   بةةةةةةةةةم ُ ِجةةةةةةةةةة   سةةةةةةةةةِلاَ   اِلُ هةةةةةةةةةةا
 

 َترعةةةةةی َمةةةةةَ  احلََمةةةةة ِ  عةةةةة  تَةةةةةرِک یغنیاِمةةةةة  
  386: 1376ع  

ا ندانش بترود هتب گوستفترس از این می - ا ه اس  آفرینندهپا  و منزّ -   قائمدون حضور حجّتسرزمینی ب

 .یش بب چرا روندهابرّه

 در مقابلب با بی  زیر سروده شده:

  قةةةةةةد َوِشةةةةةةلوَک ِ مةةةةةةر  لةةةةةةو َدطنیةةةةةةَ  لةةةةةة 
 

 داوبةةةةةة  بنَِیفِسةةةةةةر ی  َترعةةةةةةی مةةةةةةَ  اهلََمةةةةةة ِ  
  342: 3، ج 1337عشیخو،   

 .مایگان بب چرا فرستاده شویدون اند، پ  مبادا بااگر بدانی تو را برای هاری تربی  هرده
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 و در بی :

  ااقتَةنیَةُعةةةةةةةةةةةوا الِتلکةةةةةةةةةةی ِ لةةةةةةةةةةو  علةةةةةةةةةةی حَِ 
 

 بَعةةةةةةةةةَد الَکةةةةةةةةةدِر بِالَ َفةةةةةةةةة ِ  الَغنییمةةةةةةةةة ِ ِمةةةةةةةةةَ   
  388: 1376ع  

 .از غنیم  بب بازگشتن قان  شدند  ،  را بر او تحمی  هردند و پ  از آن همب سختی و مشقّحکمیّ

 بی  زیر را تضمین هرده اس :
 الةةةةةةةةةةِد ُر حَعِکةةةةةةةةةةُ  آمةةةةةةةةةةالی احُ نِیُعنیةةةةةةةةةةیا 

 
 بَعةةةةةةةةةَد الَکةةةةةةةةةدِر بِالَ َفةةةةةةةةة ِ ِمةةةةةةةةةَ  الَغنییمةةةةةةةةةِ   

  348 :3ج  ،1337 عشیخو،  

 . هندمیمرا بب سانم بازگشتن قان   ،  آن همب سختیهند و باد از تحمّروزگار آرزوهایم را برعک  می

   تضمین شده اس .32: 1381 عحسین شاه، «َوضینیا ِمَ  الَغنییمِ  باإلحابِ »در این بی ، مث  مارو   چنینهم

 :و بی  زیر

 ِ  الغَةةةةةراُء اَجةةةةةِ  اِلَطةةةةةُب اان صةةةةةم َعةةةةة
 

 احلِیَةةةةةةة ِ ُعةةةةةةری الرجةةةةةةةاء اُسةةةةةةةِد  یاجةةةةةةةُ   
  387: 1376ع  

هتای م گستیختب و راهتد و آرزو از هتتافتب است  و ریستمان امیتتت یفتب و مصیب  شدّزونی گرتحرص و طم  ف

 . اندگری مسدود شدهچاره

 در مقاب  این بی  سروده شده:

 لغَةةةَدُو اانَفجةةةَر غةةةاَ  الَودةةةاُء ادةةةاَ  ا
 

 الَ ةةةةةةوِ  االَعمةةةةةة ِ  بةةةةةةنیَ اِلُلةةةةةةِ    ُ َمسةةةةةةاد 
  342 :3 ، ج1337عشیخو،   

زیادی بتب  م فاصلةگری و نیرنگ سرریز گش  و میان حر  و عم  مردة وفای بب عهد خشک و جام حیلبچشم

  .وجود آمده اس 

ا  بتب عینتب از ابیات آن را در قصیدهی یکی طغرایی تا جایی پیش رفتب هب حتّ العجة   المینیّر در تقلید از 

 آن بی  چنین اس : .آورده

ةةةةةةةةةةةةةةا وَجةةةةةةةةةةةةةةُ   نیاإّنر  اا ةةةةةةةةةةةةةةُد ا ا الةةةةةةةةةةةةةةد 
 

نیا يف حُعةةةةةةةوِر ُ َمةةةةةةة  ال    علةةةةةةةی وجةةةةةةة ِ  الةةةةةةةد 
  384: 1376ع  

 . تماد نکندهمانا مرد دنیا و تنها مرد آن هسی اس  هب در دنیا بر هسی اع

طغرایتی  العجة   المیةمتوارد از  در بقیتة ،ک یا دو متوردر بب جز در ینیّ ،شودطور هب مشاهده میهمان 

را « الةتک المیة »مش بتا شایستتگی عنتوان ستوّ ة هتار برآمتده و قصتیدةح  خو  از عهدتأثیر پذیرفتب و ب

 هشد.ید  می
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زیادی را نیز در قصاید  تضمین هرده هب بب برختی  بر تضمین ابیات شاری، امثال سائرةعالوه  ،نیّر 

 شود: ره میاشا هاآناز 

 در بی :

  ال َت ةةةةةةةةوُ  لةةةةةةةة  ال  بةةةةةةةةا َسةةةةةةةةیُ   یجةةةةةةةةاءیا 
 

 ِ یاُمهةةةةةةةةةا الِسةةةةةةةةةی َ لةةةةةةةةة   َحُسةةةةةةةةةد  یمَسةةةةةةةةةی  
  363عهمان:   

 .بس ونی تشنگی مفرط راه را بر او می ؛توانس  جلوی آن را بگیردای نمیبیا سی  ویرانگری هب هیچ تپّ

   را تضمین هرده اس .71 :1، ج 2883عمیدانی،  «بیال ر  ی السِ بلغ » مث  مارو ِ

 :و در بی 
  دیهةةةةةةةةةةةةالَةةةةةةةةةةة  مَجَةةةةةةةةةةةة    َمةةةةةةةةةةةة  ال احَلیهةةةةةةةةةةةا

 
 َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةیماال َ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ      اال ناقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

  388: 1376ع  
 .ام مثبتی را در آن برنداشتب اس شود هب بر آن شایستب نبوده و هیچ گدار خالف  میو هسی عهده

   اشاره دارد.24: 2، ج 2883 ری،ععسک «اال مجلی دیهاال ناقتی »بب مث  مارو  

 :و بی 

  إ ا ُحِرلةةةةةةةةةوا مَجةةةةةةةةة   إ ا اقتَةنَیُصةةةةةةةةةوا طَةةةةةةةةة   
 

 با ََمةةةةةةةة ِ  الطةةةةةةة ِ بِةةةةةةةدُی ُالةةةةةةةةُد زِنةةةةةةةاِ   حةةةةةةةا 
  382: 1376ع  

  دانند!پرندگان خود را شبیب شتر می باند و بب هنگام شکار شتر، شگفتا بچّبب وق  بار بردن پرنده

   اشاره دارد.241: 1383عشاهد، «  ُ مجال ا  ط   ال   م   النیعام»بب مث  مارو  

 و بی :

 قَةةةةَ یی  دیةةةة الطِةةةةرُف قَةةةةَدِ ی عةةةةا ا  یجیةةةة َ 
 

 للَعةةةةةة  ِ  الِسةةةةةةی ِ ِمنیهةةةةةةا الِکةةةةةة  ِلَسةةةةةةِِ   
  382: 1376ع  

 .ا دیگر هار از هار گذشتب بودامّ ؛هب خاری از آن در چشم داشتمتا اینکب نوب  بب من رسید در حانی

   را تضمین هرده اس .134: 1383 عشاهد،« الع  َ  ی ُ السر َسَِ  »مث  مارو  

 :و بی 

 إ  َاهصةةَ  الَغمةةُر عةة  قَةةولی دَةُ ةة  ُعةة وای 
 

 دَةةةةةةم ی َشةةةةةةی ِمةةةةةةَ  الَِةلَةةةةةة ِ  الَغرحةةةةةة ُ ینةةةةةةا  
  382: 1376ع  

متن  ؛ند بگو: مرا ماذور بداریتدند مرا تهدید هنگفتن بخواه« صبصب»اگر ابرها از سخن من بب خرو  آمده و با 

 .شدن ترسی ندارم ام و دیگر از خی هقب  از این غرق شد
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   اشاره دارد.182 :1 ، ج2883 عمیدانی، «دما َ ودی م  الِل ِ  الَغرح ُ ینا » بب مث  مارو 

 :و در بی 

 مةةة  لَةةةَ    الِصةةةی ِ  يف َضةةةِیعواإاةةةمُب مةةةا 
 

 لةةةةو اجتنیةةةةةی بةةةةةر   مةةةةا سةةةةةاَ  مةةةةة  َعسةةةةة  
  388: 1376ع  

آ  رفتب هم بب جوی برخواهتد  ،ا اگر عس  جاری شده جم  شودامّ ؛خواهند آ  رفتب را بب جوی برگردانندمی

 .گش 

   را تضمین هرده اس .181: 1383 عشاهد،«  َ اللِ  َضِیع ِ  الِصی ِ دی »مث  مارو  

 و در بی :

 دةةةةةم الَ ةةةةةرحضِ لةةةةة   اَ   ا َةةةةةرحضُ  ةةةةةاَ  
 

 ال وََمةةةةةةةةة ِ َتسةةةةةةةةةوُ  إلةةةةةةةةةی َ ةةةةةةةةةَ    ِمنیةةةةةةةةة  ا  
  387: 1376ع  

 .و هیچ شاری از او مشاهده نگردیدشار گفتن او شد  غم و اندوه مان  از

   تضمین شده اس .383: 1ج  ،2883 ری،ععسک «ال رحض ا   ا رحض ا  »مث  مارو  

 اقتباس آیات قرآن. 1

ای دارند، آیات نتورانی قترآن عالوه بر تضمین ابیات شاری و امثال سائره هب در قصاید نیّر جایگاه ویژه

هیم قرآنتی در ابیتات او تجلّی مفا .اندبخش آن شدهای بب آن بخشیده و زین تازهریم نیز رنگ و بوی ه

افشتانی شم آمتده و در اهثتر ابیتات آن پرتوای اس  هب قب  از هر چیز و هر عنصر دیگری بب چبب اندازه

 س : هاآن ةابیات زیر از جمل .هندمی

 در بی :

 الِسةةةةةةةةةماءِ  ی ةةةةةةةةةرَ  نَ عةةةةةةةةةای يف االعا حةةةةةةةةةا ُ 
 

َِمُمهةةةةةا َعةةةةةنیَ ِ  قَةةةةةد َجةةةةة   الِشةةةةةمِ  منیةةةةة  
  363: 1376ع  

 .سو هردچشم خورشید را هم ،سان هب تیرگی آنآن ؛ها گرد و غباری عظیم بلند شدت حره  اسبز شدّا

 اند.  اقتباس شده4 و 1عاناادیات/ « لاَی دَ  َرَ  ب  نَ عای ِضَ  العا حا ِ ا » آیة هریمة

 و در بی :

 لةةةةةةةوِف   نِةةةةةةة الص ةةةةةةةفوَف ِمةةةةةةة  ا  ََیلُةةةةةةةو
 

 َوعةةةةةةةةد  َتشةةةةةةةةةِ َ  ِمةةةةةةةةة  َاةةةةةةةةةدا  غماُمهةةةةةةةةةا 
  363: 1376ع  

ابرها شکافتب  ،رعد و برقی هب از غرّ  آن چونهم ؛سازدرا پراهنده می هاآندرخشد و از میان انبوه دشمنان می

 .شوندمی
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   را اقتباس هرده اس .22 رقان/ف« عتنی حمَتَشِ ُ  الِسماُء بِالَغماِ  انُة ِرَ  املَمِئکُ   حَو َ ا » آیة شریفة

 و در بی :

  ی  یفةةةةةةةةةةةادةةةةةةةةةةةرائُض ا مةةةةةةةةةةةمِک َترُعةةةةةةةةةةةُد 
 

 َسةةةةةةةةةةةةنیاُمها َ یةةةةةةةةةةةةدَ اا وُ  َترُجةةةةةةةةةةةةُ  ی   
  364: 1376ع  

بریزد هایش فروکب مبادا بلندیفتاده بود و زمین نیز از ترس اینت ترس، نرزه بر اندام حکوم  ادر آن روز از شدّ

 نرزید.بر خود می

   اقتباس شده اس .14عانمزم / « َ  یِای َمهیمَترُجُ  ا وُ  اا ِِاُ  ا اَنِ  ا ِِاُ    و َ حَ » آیة شریفة

 و بی :

  ی َ ةةةةةةةةةةِر موسةةةةةةةةةةی اک نةةةةةةةةةةوُو ِ  الِةةةةةةةةةة
 

ةةةةةةةةةةةةا ََتلِةةةةةةةةةةةةی   َاةةةةةةةةةةةةِع ای ِمةةةةةةةةةةةة  َسةةةةةةةةةةةةنیا  َلمر
  367: 1376ع  
 .و  بر زمین افتادههب بر هوه جلوه نمود بیمیآن نور خداوند اس  هب حضرت موسی از درخشش آن، هنگا

   را تضمین هرده اس .143 عاعرا /« ... دَلمرا ََتِلی وَب   لِلَجَِِ  َجعَل   َ رای اَ ِر ُموسی َاِع ای...» شریفة آیة

 م بی :و در مصرا( دوّ

  اوت ةةةةةةةةةةاء   بغةةةةةةةةةة ِ ی  ی جةةةةةةةةةةا اا ُاةةةةةةةةةةللای 
 

 یالةةةةةةةةةةةی هلةةةةةةةةةةة  ُ ِ یالةةةةةةةةةةةی َ احةةةةةةةةةةة ِمةةةةةةةةةةة   
  363: 1376ع  

 !و صد وای هاآناند؟ وای بر ان واقایش در مجل  صلح و آشتی حضور یافتبآیا بدون رضای  صاحب

   اقتباس شده اس . 32-34/ قیام « ع الیَ ُ ِ یاَلی لر د اَلییالی لر د» آیات شریفة

 و در بی :

 ةَلصةةةةاِب َاِجهةةةةُ  َاجهةةةةی لِلرةةةة ی َدطَةةةةَر الةةةة
 

 احلِةةَو ِ  ی  َتشةةرحر  ا وَ  عةة  ِسماَء ا ةةة 
  382 :1376ع  

رار ترای او شتریک قتتن بتتدوس  من! صورتم را بب سوی هسی قرار دادم هب آسمان و زمین را خلت  هترد و مت

 .دهمنمی

  اقتبتاس شتده 83 ناتام/اع «املُشةر نیاما ینا ِمةَ   َ نییفای إنری َاِجهُ  َاجهی لِلر ی َدطَر الِسماااِ  اا وَ  » آیة شریفة

 اس .

 و در بی :
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 مةةةة  نُةةةةوِو داطرِ ةةةةااا وُ  قةةةةد یشةةةةَرَق  
 

ُلمةةةةةةةة   قةةةةةةةةد َالِةةةةةةةة  ا  تُةةةةةةةةةَو  اللیةةةةةةةة ِ   ُ ِا
  388: 1376ع  

 ا  روشن گش  و ظلم  و تیرگی شب برای همیشب از بین رف .زمین از نور آفریننده

ا اُاِضَ  الکتاُب...ا » آیة شریفة    اقتباس شده اس .63 عزمر/ «یشرَقِ  ا وُ  بنُیوِو َوعِر

 تلميح .5

بتب  ؛وادث و وقتای  تتاریخی است او بتب حت قصاید عربی نیّر، اشارات بیش از حدّ ستةجکات براز دیگر ن

عاشورا قلمتداد نمتود. شتاعر  عربیش را بب عنوان تاریخ واقاةویژه ابیات ب توان دیوان او بای هب میگونب

 شود:ترین آن اشاره میبب حوادث تاریخی دیگری نیز تلمیح داشتب هب در ادامب بب مهم ،در هنار آن

 بی :

  ةحَعةةةةةةةةةاملَکُرمةةةةةةةةةاِ  ُبکةةةةةةةةةاَء  َعةةةةةةةةةنیُ  تَِکیةةةةةةةةة 
 

 ُمةةةةةةةةةداُمها حَغةةةةةةةةةیضُ ال  لُِیوُسةةةةةةةةة َ ُ وَب ةةةةةةةةةة 
  362: 1376ع  

متواره اشتک یاقو  در فراق یوسر هاز چشمان سان هب آن ؛ریزندها بر او اشک میچشم مکارم و بزرگواری

 .سرازیر بود

المبب داستان زندگی حضرت یوسر علیب  د هتب بترادرانش از فترط حستادت او را بتب اشتاره دار انستّ

المصحرا برده و در چاه انداختند و پدر بزرگوارشان حضترت یاقتو  علیتب  فتراق ستانیان دراز در  ،انستّ

 سو گش .ب و گریب چشمانش همت غصّهب از شدّتا جایی ؛فرزند دنبند  گریس 

 :و بی 

  قُةةةةةةةةرح    شةةةةةةةةیخا ةةةةةةةةاَ    یحةةةةةةةة َ تُةةةةةةةةری  حةةةةةةةةا
 

  االف ةاو إالر  َسةی َ ال  َج ئیة ُ نَةاَ ی  حَةو َ  
  367 :1376ع  

 .، ابوبکر و عمر هجا بودندإالر  االف او سی َ ال  ال دتی إالر علیدانستم روزی هب جبرئی  امین ندا داد: ای ها  می

عص  بتب حضترت علتی  ترین شرای ، پیتامبر اهترمآن هنگام هب در سخ  ؛حداشاره دارد بب واقاة ا 

 .ار را قلت  و قمت  ستاخ مال شجاع  و ایثارگری گروه هفّتع(  دستور جنگ داد و آن حضرت در ه

 از آستمان شتنیده شتد« إال  االف ةاو سةی َ ال  يال دتةی إال علة»چنان شجاعانب جنگید هتب صتدای علی ع(  آن

  .284: 1388 عجافریان،

 و بی :

  َدعةةةةةةةةةةةةةةاَ  یمرةةةةةةةةةةةةةةِ  موسةةةةةةةةةةةةةةی دَلُیجیةةةةةةةةةةةةةةُ اا
 

 ِعجةةةةةةةةةم  َ ا لو یةةةةةةةةةمةةةةةةةةةا قَةلِةةةةةةةةةداا   ةةةةةةةةةنیَ  
  363: 1376ع  
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 . پرستیدند جایز بشمارندای را ب  قرار داده و آن را می  موسی را آن هنگام هب گوسانب  باید عم  امّپ

از  و آنتان را تتر  گفت  هتاآنهتب آن حضترت میباز بب داستان حضرت موسی اشاره دارد؛ هنگا 

  .147 عاعرا / ساختند هب صدای گاو داش  ایگوسانب مةزیورهای خود مجسّ

 :و بی 

  ِغیابِتهةةةةةةةةةةا يف يی املَکةةةةةةةةةةاوَ  نفسةةةةةةةةةةیل ةةةةةةةةةة
 

 ُجُهةةةةةةةةةةةةة  ة  إ ةةةةةةةةةةةةةوَ  يف حوُسةةةةةةةةةةةةة ُ  َ ةةةةةةةةةةةةة  ر  
  382: 1376ع  

 . دانگویی من یوسر هستم در میان برادران جاه  و نا .ها را در قار چاه انداخ نف  من مکارم و عظم 

یده و بب داستان حضرت یوسر ع(  اشاره دارد هب برادرانش از روی حسادت و نادانی با او دشمنی ورز

 او را در چاه انداختند.

 و بی :

  َسةةةةةةةة یفِتها قةةةةةةةةد ی ةةةةةةةةاو  يف ة  ِمةةةةةةةة  غَةةةةةةةة  
 

َِتةةةةةةةةةةةةةةةا يف   ی ةةةةةةةةةةةةةةةِر ُمرَِتِةةةةةةةةةةةةةةة  یبنیةةةةةةةةةةةةةةةاُء َعمر
  386عهمان:   

 .سقیفب بب راه انداختند  در بنیعص هلفتش بب دنبال ارتحال نبی اهرماز غباری هب پسرعموهای گردن

بب همراه برخی از بستگان مشغول هفن و  انساّلمعلی علیب  مؤمنانامیر  .سقیفب اشاره داردبب حادثة بنی 

گترد « ستاعدهستقیفة بنتی»ی بتب نتام م اسالم بودند هب گروهی از مهاجرین و انصار در محلّدفن نبی مکرّ

هایت  بتا حمایت  خود بب تایین خلیفب پرداختند و در ن نزدخال  دستور خداوند و پیامبر ، و بر ندآمد

ر مطهّت پیکرهنوز  ،بدین ترتیب انتخا  شد.بوبکر بب عنوان خلیفب جرّاح، ا ةوعبیداشخاصی چون عمر و اب

م و مستلّ عص  بر زمین بود هب اساس غصب و تحریر در خالفت  را استتوار ستاختب و حت ّ پیامبر اهرم

 ع(  را در خالف  پایمال هردند. منصوص علی

 و بی :

 ََیصةةةةةةةةةُد   بةةةةةةةةةالِنیِ یشةةةةةةةةةتِ ا  اسةةةةةةةةةی ُ  
 

 ََمةةةةةةةةدا   اُمنیَجِفةةةةةةةة ِ  نیبةةةةةةةةاالَ ةةةةةةةةوُ  مةةةةةةةةا  
  388عهمان:   

هرد و سپاه مااویتب یکتی پت  از دیگتری بتر زمتین را درو می هاآنا  و شمشیر مانک اشتر با تیزی و برّندگی

 .شدندافتاده و هال  می

اشاره بب جنگ صفّین دارد هب مانک اشتر در آن با شمشیر قاط  و برّانش سپاه هفتر را یکتی پت  از  

 انداخ ... میش  و بر زمین همیدیگری 
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 و در ابیات زیر:

  دیةةةةةةةةةةةةةة بَةةةةةةةةةةةةةة لَ  نَفَسةةةةةةةةةةةةةةَر   حنیةةةةةةةةةةةةةةای إِ  
 مةةةةةةةةا ق ةةةةةةةةی   یاَاةةةةةةةةی دیةةةةةةةة دَةَ  ةةةةةةةةی 

 ُ ِ یالَةةةةةةةةةةةةةةةةةةی عةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ  ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 
 ةحَتةةةةةةةةةةةةةةةدلَةةةةةةةةةةةةةةة   اهلَشةةةةةةةةةةةةةةةی ِ دَةةةةةةةةةةةةةةةَ وا   وَا 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا لِةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا یمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةی  اَلمر  دَةَتمر
 

 ُعةةةةةةةةةةةةةةُتم شةةةةةةةةةةةةةةیخای یاَ عتةةةةةةةةةةةةةة  الُعلةةةةةةةةةةةةةةوُ   
 اَالةةةةةةةةةةةةةةةةةیر  ی یةةةةةةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةةةةةةةی  بالَِ احةةةةةةةةةةةةةةةةةا
 یغَةةةةةةةةةةةةةةِم  دیمةةةةةةةةةةةةةةاال ُ ةةةةةةةةةةةةةةِی  ِ  ُعلةةةةةةةةةةةةةةوال

 رُک َ رامةةةةةةةةةةةةةةةةای یتةةةةةةةةةةةةةةةةا  إالر یَ ةةةةةةةةةةةةةةةةمر ةةةةةةةةةةةةةةةةة
 اوجةةةةةةةةةةةةةم َ ةةةةةةةةةةةةةیمی یاَغلةةةةةةةةةةةةة  یاطَ تةةةةةةةةةةةةة  

 

  388عهمان:  

او هتر طتور هتب  .عابوبکر  ستپردند ابلهان آن را بب شیخی پیر و نادان ،دینی هب تو خودت را برای آن فدا هردی

ر عمر نیز با تکبّ مود.ر  وصی  نمَععُ شینشهرد و باد از خود  آن را بب برادر و جانخواس  در آن عم  میمی

یی هاخدا از او نگذرد بب خاطر خیان  .ععثمان  واگذار هرد خالف  را باد از خود  بب شخص ثانث ،و استبداد

او آن گیاه خشک پراهنده ساخ  و حرامی نبود هتب  چونهمانمال را عثمان نیز بی  .انمال انجام دادهب در بی 

سان امتوال شخصتی هتر امور را بب دس  گرف  و از آن ب تجربب هب زمامشخصی امّی و بی .کندرا حالل اعالم ن

  .نمودهرد استفاده میطور هب اراده می

گتویی  ؛ب تصویر هشیده است تب بتدانترا تضمین هرده و آن را زیبا و هنرمن انبالغبنهب ةخطبة شقشقی 

یمرةا اِ  َل ةد َت ِمَصةها ابةُ  یبةی »ا  برستاند: ردم زمانتبامام را بب زبان شار بتب گتو  مت خواستب حر  دلمی
ی َم ی ا ارُ  ...  تر الِط ُ إلِی  حَرقیاال  الِسی ُ َعنیری  حنیَلدوُ یِ  ََملری منیها ََمُ  الُ طِب م  الِر ا  لَیعل ُ إنِ  )یبوبکر( ا  ُقلاد 
إ  َعَ ةةَد ا  َ ةةةَر بعةةَد َاداتةةة  َلَشةةِد مةةةا َتشةةةطررا  َ یاتةةة دةةی  َحسةةةَت یُلها  ةةةو بینیةةاَعجِةةةای  دیةةادَةةة  لی عةةا إلةةةی دةةم   بعةةةَد َ  لسةةِیِل 
مةاَ  ِ  ِ  ةمَ  اإلبةِ  نِِتةَ   ََی ةمو َ  یبیة اُمعتلِفة  اقةاَ  معة  بنیةو  بنَی نَ یِلة  ِ  نَیی ... إلی ی  قاَ   الُ  ال وِ  نادجای َضرَعیها
   شقشقیب . ، خطبةانبالغبنهبع «...الربی ِ 

بوبکر، عمر و عثمان گلب و شکوی هترده   اخود توسّ ح ّب از غصب خالف ِ ،ع(  در این خطبب امام 

ا در اواخر عمتر امّ ؛گیری هندخواس  از آن هنارهل در دوران خالفتش میاوّ هند هب خلیفةو اظهار می

هتای ع عمتر نیتز پت  از ایجتاد بتد .ب و شگفتی همگان را برانگیخ خود آن را بب عمر سپرده و تاجّ

 .م عثمتان واگتذار هتردستوّ مات، آن را بب خلیفةگوناگون در امر خالف  و حالل هردن بسیاری از محرّ

انمتال پرداختتب و از ود بر سر هار آورد و همگی بب سوواستفاده از بیت شاوندانش را همراه خیعثمان خو

   و حقیق  منحر  گشتند. مسیر ح ّ

 نتيجه
تتوان در میپذیری را ب و این تأثیرت از اد  عربی و شارای آن تأثیر پذیرفتب شدّب عربیشنیّر در سرودن قصاید 

 محورهای زیر خالصب هرد:
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جاهلی، قصاید  را با وقو  بر اطتالل و دمتن و  ب ویژه شاعران دورةنیّر بب مانند شارای عر  ب مطل  قصاید: .1

بر آثار بر  او .نیستندزنان  ،عک  شارای جاهلیربا این تفاوت هب محبو  او ب ؛ندهمیگریب و زاری بر آن آغاز 

جانب دیگر در ایتن  هند. نکتةمیسرایی عص  در اماهن مختلر اشک ریختب و نوحب جای مانده از خاندان نبی

 ورزد. میبلکب در اثنای آن نیز بب این مسأنب مبادرت  ؛مقونب این اس  هب او نب تنها در مطل  قصاید

عجتاهلی، امتوی و  ی گذشتتبهتاانخصتوص شتاعران دورهعلتی ؛س  مانند شاعران عتر : نیّر درنحن خطابی .2

ن خطتابی از این نح هاهب در اهثر بی تا جاییاس ؛ بسیار زیاد استفاده هرده اسی  از نحن خطابی در ابیاتش عبّ

رات را از ماتانی شایان ذهر است  هتب او در بیشتتر متوارد، ایتن عبتا .... استامال شده اس قبی  امر، نهی، دعا و

خواهش و انتماس، دعا، تمنّی، ارشاد و راهنمایی و غیره بب  چونهمنغویش خارج ساختب و در ماانی مجازی آن 

 هار گرفتب اس .

موضو( بوده و در اشتاار  تنوّ(خال  شاعران عر  هب قصایدشان در بیشتر اوقات دارای : بروحدت موضو( .3

دت وحت»پرداختنتد، نیّتر بتب ستم  متیمدح، وصر، فختر، حماستب و... از جملب  گوناگونیخود بب موضوعات 

ش در متدح مسوّ تنها در قصیدة .نهدآن پای بیرون نمی هب ممکن اس  از دایرةگام برداشتب و تا جایی« موضو(

  بیتاهت مترتب  بتا  هب خود این نیز از مستائ  هتامالً هندمیین نیز اشاره صفّ بب واقاة اس  هب امام زمان ععب 

 باشد.می انسّالمعلیهم 

عالوه بر موضوعات یاد شده، نیّر در مسائ  دیگری از قبی  اقتباس آیات قرآنی، تضمین ابیات شاری و امثتال  .4

بتیش  توجّتب ،بارز در این مورد نکتة .شاعران عر  قرار گرفتب اس  سائره، تلمیحات تاریخی و... نیز تح  تأثیر

ی او حتّ و تضمین بسیاری از ابیات آن اس . طغرایی اصفهانی« العجة  المیة »صیدة مش بب قسوّ او در قصیدة از حدّ

انتد و را بر آن برگزیده« الةتک المی »سروده و اه  اد  بب ح  نقب  العج   المیاین قصیده را بر همان وزن و روی 

م نیّتر نیتز هتب بتب ستوّ قصیدة ،روداد  عربی بب شمار می ةطغرایی یکی از فرائد چهارگان العجة  المی هب  جاآناز 

 گیرد. د در زمرة فرائد اد  فارسی قرار توانتقلید از آن سروده شده، می
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 1العربی  ن ر قصائد  يف ی ر ا  ب العريب

  2ي  عِا وسو 
 أهر يف اإلسالمیةاحلرة جامعة  ،آداهباو  العربیةغة اللّ  أستاذ مساعد يف

  3وم ا  يعل
 أهر يف اإلسالمیةجامعة احلرة  ،آداهباو  الفارسیةاللغة  أستاذ مساعد يف

  4َممدزا   مرمی
 أهر يف اإلسالمیةجامعة احلرة  ،آداهباو  الفارسیةاللغة  أستاذ مساعد يف

 صلخر امل
)ع( خاّصییة وقعییة  البیییتمیین قصییاألده ألهییل  املزیییداخییتّ   يذعهیید قاجییار الّیی يف االیییرانینیأحیید أعییالم الشییعرا   هییو يالتربیییز  نییرّی 

 میکن، شدیداً تأثُّراً  وأسالیبهمإنشادها بشعرا  العرب  وتأثّر يف والرتکیة الفارسیةاره إضافة إلی أشع عربیةعاشورا ، له ثالث قصاألد 
واالقتباسیییییات  ي، اجلانیییییب اإلنشیییییاألاملواضییییییعتنییییوّع أربعییییة جیییییداول: مطلیییییع القصیییییاألد، وحیییییدة أو  تیییییأثّر يفأن نشییییاهد هیییییات هیییییذا ال

 مشییریاً املیذکورة اجلوانیب  يف يالتربیییز  لنیرّی  العربییةالقصیاألد  يف لعییريباألدب ا تیأثریإلیی  یتطیرق. هیذا املقییال والتلمیحیات والتضیمینات
 وأصییحاب املعّلقییات يف اجلییاهلینیبشییعرا  العییرب خاّصییة  قیید تییأثّر نییرّی إلییی أن  یصییل النهایییة يف و بینهمییاإلییی املشییاهبات واملفارقییات 

ده بوحدة املوضوع خالفاً معهم، أتی قصاألو  أسالیبهم باملوضوع قد تعّدی عن یتصل فیما، لکّنه يمطلع القصاألد واجلانب اإلنشاأل
 قصیییدته يف القصیییدةهیذه  تییأثری و« العجییم المییة»عروفییة امل قصیییدتهخاصیة  االصییفهاي يشییعرا  العیرب بییالطغراأل بیینیمین  نییرّی تیأثّر و 

واضیی  کییل « صییفنیإشییارة إلییی وقعییة  وفیهییاالنییا صییاحب الزمییان أرواحنییا فییداه مو  مییدی  يف عربیییة قصیییدة» حتمییل عنییوان يتالثالثییة الّیی
 «.کالرتّ  بالمیة»فُعرف  والقافیةأنشده الشاعر علی نفس الوزن  حیثالوضوح 

لیلیر الکلما   ، وحدة املوضوعي، اجلانب اإلنشاأل، مطلع القصاألدنرّی ، العربیةقصاألد ال :الدر
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