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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 
 

  مةقدالم
إنَّ العالقة العريقة بني العرب والفرس تعود إىل ما قبل اإلسالم، لكنَّها أخذت يف التعمق تدرجييًّا بعد معركة 

وبعد أْن أسَلم من أسلم من الفرس وانضّم من انضّم منهم إىل اجليش اإلسالمّي وقدموا له مساعدات طيبة، القادسّية، 
حىت إذا تقدمت األيّام وجدنا أنَّ اإلسالم غّطى كثرة السّكان يف هذه املناطق. مما أّدى إىل التمازج واالختالط اللغوّيني 

ما تشكالن اآلن يف مجيع املؤّسسات العلمّية واالستشراقّية بني العرب واإليرانّيني وتداخلت العربّية وال فارسّية إىل حّد أَّنَّ
 وحدة حتقيقّية متكاملة، وموضوًعا دراسيًّا واحًدا سواء على الصعيد اللغوّي أو األدبـّي أو التارخيّي.

جمال السياسة وفروع العلم  إذا جتاوزنا عملّية الرتمجة من الفارسّية بالعربّية واليت جرت يف العصر العّباسّي يف
 واألدب، نرى كذلك عودة إىل االهتمام باألدب الفارسّي يف القرن العشرين.

حيث بدأ االهتمام باألدب الفارسّي يف اجلامعات العربية وترجم العديد من أساتذة اللغة الفارسّية دواوين 
 وحافظ وعمر اخليام وجالل الدين الرومي. شعرالشعراء اإليرانيني الكبار بالعربّية، منهم:  الفردوسّي وسعدي

كما ترمجت بالعربّية أشعار شعراء معاصرين أكثرهم كانوا من الشعراء العلمانيني، ومنهم رائد الشعر الفارسي 
املعاصر الشاعر نيما يوشيج ومهدي اخوان ثالث وفريدون مشريي وهوشنك ابتهاج وحممد رضا شفيعي كدكين 

 فروغ فرخزاد.وفريدون توللي والشاعرة 
م قالوا شعرًا تقليديًّا وكانوا مييلون إىل الشعر التقليدّي أكثر من الشعر احلر،  وأمُِهل شعر شعراء كبار نظرًا ألَّنَّ
ومنهم الشاعر الذي حنن بصدد دراسة شعره حممد حسني شهريار نظرًا ألنَّه كان شاعر أهل البيت وكتب قصائد ميدح 

كان سبب ذلك جتاهل  النقاد االيرانينّي  لشعره مع أنَّه معروف يف إيران بأنَّه شاعر احلب   فيها الرسول وأهل بيته، رمبا
إىل أْن أنشد قصيدة مدح فيها  ، وغلبت شهرُة قصائده يف احلب والغزل شهرَة قصائده األخرى يف أّول األمر، والغزل 

طري السعد والرمحة(. حيفظها  الكثري من اإلمام علي بن أيب طالب )ع(  بعنوان )على اى مهاى رمحت( )علي يا 
 اإليرانيني عن ظهر قلب . يشري الشاعر يف هذه القصيدة إىل شخصية علي وفضائله ومناقبه.

حينها ُعرف بأنَّه شاعر أهل البيت. وهو على الرغم من شهرته شعبيًّا إاّل أنَّ نقاد األدب يف عصره مل يولوه 
ال الشعر وهو طفل وعاش حواىل مثانني عاًما قضى أكثر من سبعني منها يف نظم اهتماًما إال بشكل يسري مع أنَّه ق

الشعر. كان شهريار حلقة وصل بني الشعر التقليدّي والشعر احلّر و عاصر شعراء كبار منهم الشاعر حممد تقي هبار 
ّي املعاصر نيما يوشيج، تأثّر بشعره الذي كان يلّقب مبلك الشعراء هبار . كما أنَّه كان صديًقا محيًما لرائد الشعر الفارس

 احلر وكتب قصائد عديدة باألسلوب النيمائّي.
فالتعريف بالشاعر شهريار لدى القرّاء العرب ضروري نظرًا لشعره الغزير يف كل الفنون واألساليب . كما أنَّه 

منا بالشاعر شهريار هو يف الواقع خدمة نَّ اهتماإتأثَّر أكثر من أيِّ شاعر معاصر له بالثقافة العربّية واإلسالمّية . و 
 للثقافة اإلنسانّية.

( ختليدا لذكراه يوم الشعر واالدب الفارسی َّْینوقد ُأطلق يف إيران مؤّخرًا على يوم وفاة الشاعر شهريار  اسم )
 واشادة بدوره يف نشر الشعر الفارسّي املعاصر.
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ه املكتوب بالفارسّية وقراءة شعره املنظوم بالرتكية حاولت يف هذه الدراسة التعريف بالشاعر بعد دراسة شعر 
واملرتجم بالفارسية الذي مسّاه " حيدر بابا سالم "، ورأيت أنَّ الشاعر شهريار قد استخدم يف ديوانه وقصائده آيات  

سوب إىل والديوان املن نهج البالغةواالحاديث النبوية الشريفة كما أنَّه اقتبس من كتاب  القرآن الكريمكثرية من 
 بن أيب طالب )ع( مما يظهر تأثّره الكبري بالثقافة العربّية اإلسالمّية. علياإلمام 

طبعة . كما  03ديوان شعره وأعماله الكاملة املطبوعة يف ايران   ىوقد اعتمدت يف دراسة شعر شهريار عل
واألدبّية يف إيران. كما طالعت  اعتمدت على كتب نقدية عديدة تناولت شعره بالتحليل ودوره يف احلياة السياسّية

وهذه املقاالت ، جمموعة من املقاالت ُكتبت  يف مناسبات خمتلفة عن شعر شهريار وحياته وعالقاته بالشعراء اآلخرين 
 جمموعة يف مكتبة جملس الشورى اإلسالمّي .كما كتبت رسالتان جامعيتان عن شهريار .

ن يقرأ القرآن وديوان حافظ الشريازي، وقد تعودت أذنه مساَع ُشغف شهريار منذ طفولته بالقرآن الكرمي وكا
تالوة القرآن، وحاول شاعرنا نظم الشعر بالعربّية و نظم قصيدة بالعربية متأثـّرًا بالشاعر حافظ الشريازي الذي كان 

 حافظًا للقرآن الكرمي، مستشهًدا يف ديوانه بآيات القرآن الكرمي واألحاديث النبويّه الشريفة.
د ردَّد الشاعر شهريار هذه املقوله عن حافظ الشريازي ) ان ما قلته من الشعر ، هو من وحي عظمة وق

 ن(.آالقر 
درس شهريار يف صغره ويف مسقط رأسه تربيز  اللغة واألدب العربّيني، كما تعّلم الفرنسّية من معلم كان يأتيه 

وكان حيفظ ، امري خيزي الذي تعلم منه الشعر الفارسي  اىل املنـزل  .كان للشاعر شهريار أساتذة كبار منهم الشاعر
 الشعر الفارسي عن ظهر قلب.

و قد تناولت يف دراسيت حياة الشاعر ودراسته وأساتذته وبيئته السياسّية واالجتماعّية وثقافته، ومصادر شعره 
 وعالقته بشعراء عصره وأغراض شعره وأنواعه .
العربّية اإلسالمّية يف شعره . فقد نظم الشاعر قصائد كثرية بالفارسّية من  وجل دراسيت انصبَّ على تأثري الثقافة

وحي القرآن والسنة النبويّة وأهل البيت، وعنون قصائد كثرية بعناوين عربية منها: صوت االله، وكتاب اهلل، وهداية 
قافلة كربالء، وحزن احلسني، القرآن، وسبب نزول سورة هل أتى، وثورة حمّمد، ومعراج حمّمد، وهدية عيد الغدير، و 

والبطولة احلسينّية، واإلسالم وخدمة اجملتمع، واجلهاد والعقيدة، والدين والدنيا، والدنيا واآلخرة، والزواج يف اإلسالم، 
 واجلّنة والنار.  ، وهديّة الصائمني، ورجال اهلل 

فصول . تناولت يف  أربعةل إىل فقد قسَّمت دراسة شعر حممد حسني شهريار إىل ثالثة أبواب والباب األوّ 
 الفصل األّول حياة الشاعر ونشأته ومولده ودراسته وأساتذته وحّبه العذرّي وجتربته الشعريّة األوىل وديوانه األّول. 

يف ويف الفصل الثاين من الباب األّول حتدثت عن بيئة الشاعر السياسّية واالجتماعّية وتناولت الثورة الدستوريّة 
 م، وثورة تربيز اليت أعقبت الثورة الدستوريّة، ومشاركته يف احلياة السياسّية آنذاك .6031عام ال

ويف الفصل الثالث تناولت ثقافة الشاعرومصادر شعره وتأثّره بالرتاث اإلسالمّي والقرآن الكرمي وَّنج البالغة 
وموالنا جالل الدين الرومي، كما  وتأثّره بالشعراء الفرس الكبار حافظ وسعدي الشريازيني وأبو القاسم الفردوسيّ 

حتدثت يف هذا الفصل عن ارتياد شهريار يف شبابه الندوات األدبّية وقراءة شعره العمودّي ونزعته اىل الشعر احلر 
 وجتربته الشعريّة.
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ويف الفصل الرابع بّينت عالقته بشعراء عصره منهم ملك الشعراء حممد تقي هبار الذي كتب مقدمة لديوان 
والشاعر فّرخي، والشاعر نيما يوشيج ، والشاعر ايرج  مريزا، والشاعر عارف القزوينـّي، والشاعرة بروين  شعره،

اعتصامي، والشعراء احلداثيّيني . وأوردت وجهات نظر شعراء ايرانيني حول شعر شهريار . كما بينت  عالقة الشاعر 
ار املعروف ابو احلسن صبا الذي تعّلم شهريار املوسيقى شهريار بالروائي صادق هدايت والرسام كمال امللك واملوسيق

على يديه، وقد ذكره الشاعر بقصائد متعّددة يشيد به، معتزًّا بصداقته، مفتخرًا بتتلمذه على يديه.كما تناولت يف هذا 
 الفصل موقف احلركة النقدية من شعر شهريار وأسباب جتاهله وعدم االحتفاء به.

ت شعر شهريار شارًحا يف الفصل األّول أغراض شعره وهي احلب والغزل والرثاء والعرفان ويف الباب الثاين تناول
والزهد والوصف واالخوانيات.ويف الفصل الثاين تناولت أنواع شعره وهي : الغزليات واملثنويات والرباعيات والقصيدة 

ة ثقافته ونشأته يف بيئه تركية، ودرست والشعر احلر.وتناولت يف الفصل الثالث شعره باللغة الرتكية الذي جاء نتيج
منظومته )حيدر بابا سالم ( بالرتكية واملرتمجة  بالفارسية، وتناولت أمهية شعره بالرتكّية وشهرته لدى الناطقني بالرتكّية 

ّية وأظهر سواء يف إيران أو خارج إيران. ويرى بعض النقاد أنَّ شهريار كان يقول الشعر بالرتكّية كما كان يقوله بالفارس
الشاعر مهدي أخوان ثالث تعّجبه كيف ينظم شهريار الشعر بالفارسّية، وهلجته تركّية، والسبب يف ذلك هو أنَّه ولد 

 وشبَّ يف مدينة تربيز اليت يتكلم أهلها الرتكّية، ودرس يف العاصمة طهران وقضى سين شبابه فيها.
قافة العربّية واالسالمّية: يف الفصل األّول أوردت ترمجة ويف الباب الثالث واألخري تناولت تأثّر شهريار بالث

لقصائده يف معرفة اهلل واستلهامه من القرآن الكرمي .كما ترمجت قصائده يف مدح الرسول حمّمد )ص( وقصائده 
رها املقتبسة من َّنج البالغة ومن الديوان املنسوب إىل اإلمام علي بن أيب طالب )ع( .كما ترمجت قصائد اقتبس أفكا

عن اإلمام علي من شعراء وكّتاب عرب، ومنهم الشاعر أبو العالء املعري والكاتب اللبنانـّي جورج جرداق والكاتب 
 شبلي مشّيل. 

ويف الفصل الثاين من الباب الثالث تناولت شهريار شاعَر الثورة اإلسالمّية حيث نظم العشرات من القصائد 
نع بعد أن كان كما قال ممنوًعا من الكالم يف العهد الشاهنشاهي، بل مُ ، ويلة ميدح فيها الثورة اليت انتظرها لعقود ط

مثاين سنوات،  6090من قول الشعر ومل يسمحوا له بطبع دواوين شعره. وقد عاش شهريار بعد انتصار الثورة يف العام 
اومتهم للمحتل، ومن مث حتريرهم وشهد احلرب العراقية اإليرانّية وكتب أفضل قصائده يف الدفاع عن جند اإلسالم يف مق

األراضي اإليرانّية من دنس احملتلني.كتب شهريار قصائد يف قادة الثورة ومنهم اإلمام اخلميين، كما تناول دور علماء 
 الدين يف إجناح الثورة ودميومتها.

ا يف زمانه إضافة ال ننسى أنَّ الشاعر شهريار كان خطّاطًا مجيل اخلط تعّلم اخلط من والده الذي كان خطّاطً 
اىل عمله حمامًيا ناشطًا يف مسقط رأسه تربيز .  وقد تضّمن ديوان شعره أبياتًا من الشعر كتبها خبط يده باخلط 

لكنَّه مل ، الفارسّي املسّمى" النستعليق". وخبّط الثلث، كما أنَّه يذكر يف إحدى مقابالته أنَّه بدأ كتابة القرآن خبط يده 
 بصره، وقد أضفُت يف َّناية الرسالة مناذج من خّط الشاعر .يكّمله  بسبب ضعف 

شعر  يفدراسة شعر شهريار تتطّلب جهًدا مضاعًفا فهذه الدراسة اقتصرت على تأثري الثقافة اإلسالمّية والعربّية 
وان الشاعر شهريار، ومل تتح الفرصة يل لرتمجة ديوان الشاعر شهريار بأكمله، وأرجو أن يقوم باحثون آخرون برتمجة دي

هذا الشاعر وأمثاله من الشعراء الفرس الذين  ليتعرف القاريء العربـّي  ،أو اختصار الديوان، أو نشر مقتطفات منه 
 أحبوا الثقافة العربّية اإلسالمّية، وخّلدوا قصائد كثرية يف مدح الرسول وأهل بيته .
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ممّهًدا الطريق للباحثني ملواصلة دراسة جوانب وأخريًا أرجو أن أكون قد وفقت يف عرض املوضوع عرًضا بسيطًا 
 والشعراء اإليرانّيني الذين مل يعرفهم القرّاء العرب حىت اآلن .، أخرى من شعر الشاعر اإليرانـّي شهريار 
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 الباب االول
 حیاة الشاعر وعصره

 
 الفصل األول: مولده ونشأته ودراسته.

 ة.ة والثقافی  ة واالجتماعی  یئته السیاسی  الفصل الثاني: ب
 الفصل الثالث: ثقافة الشاعر ومصادرشعره.

 الفصل الرابع : عالقته بشعراء عصره 
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 ولالفصل األ

 مولده ونشأته ودراسته
 أ  مولده ونشأته ودراسته.

 ر مسیرة حیاته.ب   الحب الذي غی  
 ج   مرضه ووفاته.
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 أ: مولده ونشأته ودراسته.

ميالدية ( ) وجاء  يف سجل  نفوسه بأن  6031هجرية  مشسية )  6821ولد الشاعر حممد حسني شهريار يف العام     
ن  التابعة لقضاء خوشغناب  مبدينة تربيز) مشايل مچميالدية ( يف قرية  قره  6031هجرية مشسية 6820ميالده كان العام 

 .(6)بوين يتحدثان اللغة الرتكية(أ) ذى الغالبية الرتكية من  غريب ايران(
" ان الشاعر ولد يف مدينة تربيز ، يف حملة  مريزا نصر اهلل تشاي :  وذكر مجشيد علي زاده يف ذكرى تكرمي الشاعر شهريار   

يالدية ( اىل خوشغناب بعد  م6030هجرية مشسية ) 6822هاجرت عائلته يف العام ، . " حني قامت ثورة تربيز (8)قرياغي" 
. " كان والده حاجي مري آقا خوشغنايب حماميا بارزا  (0) تدمري منزله بسبب املعارك اليت دارت بني الثوار والقوات احلكومية" 

ميالدية  ( ودفن يف  6001هجرية مشسية  )  6060وتويف يف العام  ، اطا معروفا يف مدينته أيضايف مدينة تربيز وكان خطّ 
 . (1) ينة قم" مد
تعلم شهريار مباديء الفارسية والعربية على يد والده الذی کان قد تلقى الدروس الدينية فی مدينة النجف االشرف .    

كنت يف صغري أقرأ القرآن ، و ويقول الشاعر" كان على رف بيت عميت نسخة من القرآن الكرمي وديوان حافظ الشريازي 
ريازي بلهفة . ومنذ ذلك احلني أنا شغوف بالقرآن وأشعار حافظ الشريازي واصبحت هذه الكرمي وأتصفح ديوان حافظ الش

واصل قراءة القران الكرمي  حفظ االشعار"  . ويضيف :" إنين الازال اُ  ملكة عندي وكانت املوسيقى اليت الفتها سهلت عليّ 
دمات ومقامات احلريري واحلميدي ( يف املدرسة . " درس شهريار اللغة العربية ) جامع املق (1)وأشعار حافظ الشريازي" 

 . (1)الطالبية يف تربيز .كما درس اللغة الفرنسية على يد معلم فرنسي يف املنزل" 
قيل ان  شهريار نظم  أول  قصيدة له  باللغة الرتكية وهو يف السابعة من عمره )هذا الشعرغري موجود (  . ونظم  وهو يف 

اين بالفارسية ونظم شهريار قصيدته الثالثة  متأثرا بالشاعر الفرنسي  شا توبريان يف وصف مدينة التاسعة من عمره  شعره الث
تربيز ومنظر ليلة مقمرة خالل جتوله مع والده وعدد من أصدقاء والده يف جبل عون بن علي )عينايل( يف تربيز. وهذا الشعر 

 . (9)غري موجود ايضا .
 : جدادهأونظم شهريار مقلدا شعر أحد 

 . (8)بخس  ثمنا إن دخلت السوق . أويوسف يصیر   /سیكسد الورد إن أنت جئت الروضة   
  .( 0)  نفسيهما  وهو الوزن والقافية

نظم شهريار قصيدته اخلامسة  وهو يسري بصحبة والده على ضفاف َّنر صايف  املسمى ) صويف تشا يي(  يف مدينة مراغه ) 
 .(6)اىل الشمال الغريب من  ايران (

                                                
 .1صم {6021نيسان ،  -ل ش ، } ابري 6010، طهران ، ارديبهشت  8جملة كيهان فرهنَكي }كيهان الثقافية { العدد )6( 
  013م { ص 8331ش ،  }6021،  10عدد خاص بالشاعر شهريار ، العدد  ،  جملة خبارا)8 (
 013ص ، املرجع  نفسه )0( 
  60، ص 6جم، 8331ش ، 6021، 82شهريار، حممد حسني ، ديوان شهريار} اجملموعة الشعرية الكاملة لديوان شهريار {، منشورات زرين ونكاه، طهران ، ط )1( 
 - 60املصدر نفسه ،  ص )1(

 013م{ ص 8331، } 10جملة خبارا ، العدد )1 (
 - 013ص م 8331،  10جملة خبارا ، العدد )9(

  كار گل زار شود گر تو به گلزار آئى    نرخ يوسف شكند گر تو به بازار آئى)2 (

  گر تو به مه آئى  "خور " به "مه " يار شود گر تو به مهیار آئى    آفتابا چه شود)0 (
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 .  (2)وهذا الصباح الجلیل قد منح روحي الصفاء .  /فأنا على ضفة )صافي(   ،أيها الصوفي   لي  إتعال 
 .  (0)نشرت  له اول قصيدة يف جملة "ادب"  اليت كانت تصدرها مدرسة حممدية يف تربيز

وذلك ، الرابعة عشرة من عمره اىل طهران  أَّنى الشاعر شهريار مرحلة الدراسة االبتدائية واملتوسطة  يف مدينة تربيز وتوجه يف  
 . (1)د أشهر ثانوية عصرية يف طهران والتحق بثانوية " دار الفنون" اليت كانت تعّ ، ميالدية (6086)6800يف العام 

ن والده ميالدية  بكلية الطب بإصرار م6081و التحق يف  العام   ،أَّنى الشاعر شهريار املرحلة الثانوية يف ثانوية دار الفنون  
اضطره اىل ترك دراسة ، وواصل دراسته اىل السنة االخرية من الكلية ولكنه مل يكمل دراسته بسبب حبه لفتاة و هيامه هبا  ،

 (1)الطب والعمل يف دائرة االحوال املدنية كما عمل يف املصرف الزراعي احلكومي  .
 .(1)ب هو الفقر والعوز اىل جانب فشله يف حبه لفتاة ويرى الدكتور حممد جعفر ياحقي بان سبب ترك شهريار لدراسة الط

) ش6033 يف العام وحول دراسته يف طهران يقول شهريار : " كنت يف الرابعة عشرة من عمري عندما وصلت اىل طهران    
م( حيث كنت أذهب اىل املدرسة  ) مدرسة دار الفنون(  6080)  ش6032حدا  حىت العام  أومل اعرف   ، (م6086

 عود اىل املنزل . كان يل صديق إمسه شهيار كان معي منذ صباى يف تربيز" .وأ
وكانا صديقني محيمني .كان شهيار صديقا محيما للشاعر شهريار وهو  ، وقد جاء شهريار مع صديقه شهيار اىل طهران   

ف شهريار و عرّ ، مع البالط  ول جمموعة شعرية له وهو الذي كانت له عالقات جيدةأوقام بطبع ، الذي كان جيمع اشعاره 
بعدد كبري من الشخصيات االيرانية والشعراء واالدباء . کان الوضع املادي  لشهيار جيدا حبيث کان يصرف على صديقه 

وكتب شهريار . الشاعر وميده باملال حني مير بضائقة مالية  . وقد اُصيب شهيار مبرض السل ومات وهو يف مقتبل العمر 
 صديقه شهيار جاء فيه :شعرا يرثي فيه  

 (  7)الهي كن حافظا  لشهیار وملجأ      /ان ظل اهلل  وكان حامیا لنا وملجأ    ك
بظروف صعبة بعد أن  وأنه كان ميرّ السيما ومبوت شهيار ،  فقد الشاعر شهريار أعز أصدقائه يف وقت كان حباجة اليه    

 اىل ترك دراسته .  تركته حبيبته واضطرّ 
 

 الذي كان شاعرا يقرأ الشعر عن  ( 2)الشاعر شهريار عن أساتذته :" كان اول اُستاذ يل هو املرحوم أمري خيزي  و يقول   
 (0) ظهر قلب  وكان متخصصا يف الثقافة االيرانية "

                                                                                                                                              
 صوىف بيا كه بر لب )صاىف ( مكامن است   وين صبح جاودانه صفاخبش جامن است    )6 (
  013ص  م {8331،  } 10جملة خبارا ، العدد  ( 8)

  10م ،ص 8339، ش6021،  6شهريار ، حممد حسني ، استاد شهريار حيدر بابا ، ترمجة : مري صاحل حسيىن  ، منشورات اجلمهورية ، طهران ، ط)0 (
 ميالدية) 6216اُسست مدرسة )دار الفنون  ( بطهران يف العام (1)

وذلك من اجل تعليم العلوم والفنون اجلديدة . وبدات املدرسة دراستها بسبعة معلمني منساويني  الشاه ناصر الدين القاجاربتوجيه من مريزا تقي خان امري كبري رئيس وزراء 
 وفرنسا وايران . راجع : كانون مهندسني فارغ التحصيل دانشكده فين هتران . طاليا واملانيا و واضيف اليهم معلمني من اي
www.faqnni.info. Fabib.  

 . 83اىل  60،  ص 6ديوان شهريار ، ج)1 (
م. ، ص  6090ش ، 6018،  6االدب الفارسي املعاصر{ ،دار جام للنشر ،طهران ،ط ون سبوى تشنه ) تاريخ ادبيات معاصر فارسى(}تاريخچياحقي، حممد جعفر، )1 (

612.  
 تا سايه خدا باد پشت وپناه شهيار     /او سايه خدا بود ، پشت وپناه ما بود    )9 (
رت له االعمال الكاملة يف جملدين وحتتوي على قصائد وغزليات م ، يف منطقة فريوزكوه القريبة من طهران.  صد6063ولد الشاعر امري خيزي وامسه كرمي أمريي يف العام (6) 

 . 830ومثنويات وقطعات شعرية ومنظومات.) حاكمي ، امساعيل ، االدب االيراين املعاصر ص 
   .2،صميالدية6021نيسان   -،  ابريل 8جملة كيهان فرهنَكي }كيهان الثقافية { العدد  )0 (

http://www.faqnni.info/
http://www.faqnni.info/
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ريار( ه غري لقبه اىل ) شهكان الشاعر شهريار  يوقع أشعاره يف البداية باسم ) سيد حممد حسني هبجت تربيزي (  ولكنّ    
 ميالدية . وجاء يف بيت حافظ الشريازي : 6086بعد أن تفاءل بديوان حافظ الشريازي وذلك يف العام 

 ( 1)" نفسي ك  ل  كون " م  ذهب الى مدينتي ألفأل   /لقد ضربت نقود الدول باسماء الدول   

 
 ر مسیرة حیاة الشاعر:   الحب الذي غی   ب
رية حياته. فعندما كان طالبا يف كلية الطب يف العاصمة طهران أحب فتاة إمسها وقعت حادثة  للشاعر شهريار غريت مس   

رى " } احلورية { ،  ولكن أهلها زوجوها لشخص  كان من كبار موظفي الدولة پ "شعاره باسم آخر هو أثريا) ويذكرها يف 
دراسة الطب وخيرج من طهران ، أو كما وله السلطة والقوة حبيث رضخ أهلها له ، وكان هذا الزواج سببا الن يرتك الشاعر 

ه  أثر يف أحاسيسه ومشاعره وترك يقول هو،  ينفى من طهران اىل نيسابور بسبب سلطة ذلك املوظف . ففشله يف حبّ 
الذي مل يستمر طويال وكان له آثار دمرت مستقبله  بصماته يف حياته .وكتب الشاعر أفضل القصائد عن هذا احلب العذريّ 

كان شهريار يرتاد بيت ،  صدقائه وأحد كانت الفتاة اليت أحبها  الشاعر حممد حسني شهريار يف شبابه  شقيقة ألالدراسي  .  
حبها ويقول يف هذا الصدد: " إَّنا كانت شقيقة أحد أصدقائي . كنت  أذهب يف بعض االحيان اىل منزل أشقيق الفتاة ف

ا وقالوا يل " هذه الفتاة ستكون لك " . أحب شهريار الفتاة ثريا  حبّ ن  يزوجوها يل أصديقي وأراها هناك وقد وعدين أهلها ب
الفتاة تركته رغما عنها بعد أن أجربها  أهلها على  ها  حيث مل يقدر على مفارقتها .  ولكنَّ مجا  وكتب أفضل قصائده يف حبّ 

 د اىل الشاعر لتطلب منه الصفح واملغفرةالزواج بذلك املوظف الكبري   .  ولكن زواجها مل ينجح وعادت الفتاة ثريا  من جدي
مل يرحب بعودهتا ورفض الزواج  ،الشاعر الذي فقد  مستقبله ،  وحتولت حياته اىل جحيم ، وأدمن على املخدرات ولكنَّ  ، 

را؟ ( :    چال وهي قصيدة : ) آمدى جامن به قربانت وىل حاال أصبح الناس يتغنون هبا  أشتهرت و إوكتب قصيدة  ،هبا 
 روحي فداِك ، جئِت متأخرة ولكن ملاذا جئِت االن  ؟ (  يقول فيها :)

 ؟ م  ن ل  حال ، اآل يا عديمة الوفاء ، لم يعد لي  / روحي فداك  ، لقد جئت  متأخرة ،  ولكن لماذا جئت  االن ؟
 م   ؟تیت ل  أواالن ،  را  يا قاسیة القلب ، كنت ا ريدك باك  / وان وبعد موت  سهراب جئت  ، ولكن   بعد  فوات األ
 ؟ م  أنا ضیفك الیوم  فقط   ،  غدا ل     /  عمرنا ال يكفي لمراوغتك  لنا 

 م  ؟للشباب ، أما نحن فل   ن وأبذلي داللك  إذهبي اآل /ك   يا ذا الدالل ، أفنینا شبابنا في حب  
 ؟ م  ل   إلى أي حد كنت متیما بك  ، أغفلت إلي  /فعمرنا القصیر ال يطیق  كل هذه المراوغة 

 ؟ م  أيا شفاه شیرين ، لما جاء الجواب مر ا بكبرياء ل    /كانت لهفتي كلهفة فرهاد وهو يسأل ذلیال 
 ؟  ل م  لم تنفطر االرض من هذا الظلم ،   م  أنا مندهش ، ل    /كشموع المحبین إنفرطت السماء  

 ؟ ل م  لماذا تتوسل الصخب ،  فالصمت هو شرط الوفاء ف/   فیا عندلیبي الحزين ،   لماذا تهجر الورد ؟
م  تسافر فهذا السفر سوف ينتهي بك الى القیامة ، فل  /  ن تسافر دون إصطحاب الحبیب أيا شهريار ما كان لك 

 .(2)م  ؟ وحدك  ، ل  
                                                

 . 880م ،  ص 6009ش، 6091، 1فارسي . } الف عام من الشعر الفارسي { دار تنمية فكراالطفال واليافعني للنشر، طهران ،ط جمموعة مؤلفني ، هزار سال شعر)6 (
) 8(  

 جامن  به قربانت  وىل  حاال چرا          ىب وفا  حاال  كه من افتاده ام از پا چرا ، آمدى 

 زودتر مى خواسيت ، حاال چرا  سهراب آمدى          سنگدل اين گنوشداروئى وبعد از مر 

 عمر ما را مهلت امروز وفرداى تو نيست      من كه يك امروز مهمان توام ، فردا  چرا
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ها ثري،  وأشار يف قصيدته السالفة  اىل منظومة خسرو وشريين اليت نظمأتأثر الشاعر شهريار باالدب الكالسيكي أميا ت   
كنجوي من شعراء القرن السادس اهلجري .  إذ نوه حبب فرهاد لشريين وكيف انه مل يظفر حببها وأنتحر بعد الالشاعر نظامي 

 . (6)خربه كذبا مبوت شريين .أان ضلله  خسرو و 
 

 شعراء عصره ب تعر فه 
ني منهم الشاعر حممد تقي هبار الذي  تعرف الشاعر شهريار عندما كان يف طهران ، بعدد كبري من الشعراء والكتاب والفنان

ب آنذاك مبلك الشعراء . كما تعرف إىل  الكاتب سعيد نفسي والشاعر الهويت والشاعر دهخدا والشاعر عشقي كان يلقّ 
والشاعر عارف والشاعرة بروين اعتصامي .  وكان شهريار حيضر  املنتديات االدبية ويلقي أشعاره أمام شعراء زمانه وقد حضر 

وكتب الشاعر حممد تقي هبار  ،حيث كان حيضر هذه اجللسات شعراء عصره،سات الشاعر الكبري ملك الشعراء هباريف جل
 مقدمة لديوان شعره

شهريار بظروف صعبه بعد ان ترك دراسته وعاىن من  ضائقة مالية السيما بعد ان فقد صديقه وحاميه شهيار وكان يعمل  مرّ 
احتياجاته وكان أهله قد قطعوا عنه املساعدة الشهرية .ويقول صديق لشهريار عن ايام  نيف ظروف صعبة ليدير حياته ويؤمّ 

الشاعر الصعبة :" لقد كان شهريار يواجه  ظروفا دقيقة ومل يكن لديه عمل يعتاش منه ، بل إن أشخاصا كانوا يراجعونه 
ووصل اىل ، أقارهبم النه كان قد درس الطب  ويطلبون منه أبياتا من الشعر أو كانوا يراجعونه ويستشريونه بشأن مرض أحد

 ( 8املرحلة النهائية يف كلية الطب .)
 

 (   3) في نیسابورشهريار الشاعر 
مل تذكر الكتب اليت حتدثت عن حياة شهريار عدد  سين إقامته يف مدينة نيسابور أي بعد تركه طهران ، وكل الذي وصلنا 

بور مسقط رأس الشاعر عمر اخليام ، وعمل يف دائرة التسجيل العقارى ،  ومنها نتقل اىل مدينة نيساامنهم هو أن الشاعر 
إنتقل إىل مدينة مشهد .وكان الشاعر قد أظهر عدم رضاه عن عمله  ووضعه موظفاً يف دائرة حكومية ، ومل يكن مثل هذا 

ة  والتحدث بكلمات ال معىن هلا وقال يف بيت هبذا الصدد:" إن عملي ليس الذهاب اىل الدائر  .العمل مالئما لطبيعته 
 (1واالستماع اىل الرتهات ،  انين ال اطيق مثل هذا العمل " )

                                                                                                                                              
 نا زنينا  ما  به ناز  تو  جواىن   داه امي        ديگر اكنون با جوانان نازكن با ما چرا 

 چون مىن شيدا چرا  وه كه با اين عمر هاى  كوته  ىب اعتبار      اينهمه غافل شدن از
 شريين  جواب تلِخ سرباال چرا  شور فرهادم بپرسش سر به زيرافكنده بود         اى لبِ 

 اي شب هجران كه يكدم در تو جشم من خنفت   اينقدر با خبت خواب آلود من ، ال ال جرا 
 آمسان چون مجع مشتاقان پريشان ميكند      در شگفتم من  منيپاشد  زهم دنيا  چرا

 در خزان  هجر گل اى بلبل طبع حزين           خاُمشى شرط وفادارى بود ، غوغا  چرا
    شهريارا ىب حبيب خود منى كردى  سفر         اين سفر راه قيامت مى روى ، تنها چرا

 .  809م، ص6020، 8مجعة ، حممد بديع  ،  من روائع االدب الفارسي ، دار النهضة العربية ، بريوت، ط)6(
 .060م، ص 6098 ،  6، بريوت ، طكفايف ، حممد عبد السالم ، يف االدب املقارن ، دراسات يف نظرية االدب والشعر القصصي ، دار النهضة العربية و 

 ) .258م ، ص 2002ش، 6831،  2مشرف، مريم ، شهريار مرغ بهشتى } شهريار طائر الجنة { دار ثالث للنشر،  ،طهران ،ط)2

راسان قديما. وفيها فارسية : نيشابور( هي مدينة في مقاطعة  خراسان في شمال شرق ايران بالقرب من العاصمة االقليمية مشهد .تعتبر نيسابور عاصمة مقاطعة خنيسابور) بال)3 (

 محروق .)مقبرة الشاعر عمر الخيام ومقبرة الرسام كمال الملك ومقبرة الشيخ عطار النيسابوري وبقعة قدمكاه وبقعة امام زاده محمد 

http://ar.wikipedia.org.  

 خدمت من در اداره رفتن نيست       مهملى كفتن وشنفتن نيست     )4 (
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االرواح ، ودخل يف سلك  حتضريواصل مشاركته يف جلسات  ،ميالدية  6001بعد عودته جمددا اىل طهران يف العام  
 6019صيب مبرض ، وقد إشتد يف العام  دية  اُ ميال6016الدراويش ولكنه مل جيد ضالته يف مثل هذه اجللسات . ويف العام  

ه ه من تربيز اىل طهران وقامت خبدمته ملدة مخس سنوات ، وقد أشار الشاعر يف قصائده إىل ما قامت به اُمّ مو انتقلت ام 
يقول شعرا ه وطلبها إليه أن خالل هذه السنوات.وكانت قصيدة "حيدر بابا سالم"  اليت كتبها باللغة الرتكية  من وحي اُمّ 

ل جذري يف  داخله وجاء ذلك  أن  طلب من اهلل النجاة من هذا الوضع ،  وهنا بالرتكية تفهمه. وبعد مرضه ، حصل حتوّ 
جلأ إىل القرآن والعبادة وغادر سلك الدراويش ،  و وضع املوسيقى واالدمان على املخدرات جانبا بعد إدمان إستمر ثالثني 

 عاما .
وقال عن هذه املرحلة إنه إجتاز االمتحان االهلي و تعلم علم القرآن وكان  ، اهلل وكان القرآن ملجأ له ه شهريار اىلتوجّ     
 كان مييل اىل السفر وكان يودّ   على الرغم من أنه ر القرآن .شهريار كان شاعرا منعزال مل يسافر اىل خارج طهران وتربيز يفسّ 

اه گحافظ وسعدي  وقد كتب قصيدة هبذا الصدد بعنوان )  اى شرياز ودر بار  السفر اىل مدينة شرياز ليزور مقربيت الشاعرين
 ( . 6)، ولكنه مل يزر شرياز يف أثناء إقامته يف طهران.{يا شرياز ويف حضرة سعدي  }سعدى (

يار قرر الشاعر حممد حسني شهريار مغادرة طهران والعيش يف مسقط رأسه تربيز ، وهكذا إنتقل شهر ، وبعد سنوات طويلة 
ة ،  عندما كان عمره حواىل مخسني ميالديّ  6010إىل تربيز وعاش فيها اىل أن وافته املنية.تزوج شهريار متأخرا أي يف العام  

مة و تقوم بالتدريس يف عاما من إحدى قريباته  اليت كانت تصغره بسبعة وعشرين  عاما . كانت زوجته عزيزة عبد اخلالقي معلّ 
امها شهرزاد ومرمي ، وإبناً مساه هادي. وتذكر املصادر بان زواجه املتأخر كان  بسبب توليه ا إبنتني مسّ مدينة تربيز ، ورزق منه

 وكان على شهريار أن يتكفل تربيتهم حىت يكربوا .، تربية أبناء أخيه الذي تويف وخلف وراءه عددا من االوالد 
ج من بيته إال نادرا ، ومل يكن خيتلط بالناس وكان  يصرف كل وقته فلم يكن خير ، ختار العزلة يف بيته ابعد وصوله اىل تربيز ، 

 ميالدية  أقفل باب بيته أمام الزوار ومل يسمح الحد بزيارته ومل يزر أحدا .  6010يف نظم الشعر العرفاين ويف العام  
    
 ج   مرضه ووفاته :   
ثره اىل العاصمة طهران واُدخل املستشفى وبعد ثالثة  إميالدية مبرض رئوي نقل على  6029صيب شهريار يف العام  اُ    

قل من جديد اىل طهران ونُ  ،ميالدية  6022يوليو   -صحته تدهورت يف متوز   أشهر شفي من مرضه وعاد اىل تربيز. ولكنّ 
ثة والثمانني ،  عن عمر ناهز الثالميالدية  6022ايلول سبتمرب  69يف  وافته ولكن املنية ، واُدخل إىل إحدى  مستشفياهتا 

قل جثمانه إىل مسقط رأسه تربيز ودفن يف مقربة الشعراء هناك . " وقد مت حتويل دار شهريار اىل متحف يضم أثاثه وآثاره ونُ 
الدار صورته اليت تعكس حياته يف أيامه   مرتاً وعلقت يف مدخل  13وصوره يف أحد أحياء مدينة تربيز التتعدى  مساحته  

بالية من املالبس وفراش وفانوس الرق اخلبني متاع داره  التتعدى وحيدا ثقلته السنون جالس أدرويش متنقل   هنّ أوك ، االخرية 
 ( 8). " تركه أوالده بعدما كّونوا اُسرهم، عاش وحيدا ومات فريدا قد كان الشاعر كذلك ،  ومدفأة 

 ن الشعر طلب أن يكتب على قربه :وبين قرب للشاعر شهريار يليق مبقامه .وكان شهريار قد قال بيتا م   
 "( 3).  "إن شهريار ولد مع حزن الحب وفاضت روحه بحزن الحب  /ا  كتبوا هاتین  الكلمتین  على قبري  

                                                
 .26و 25، ص  1ديوان شهريار ، ج)1 (
 حممد مهدي بيات : الشاعر العاملي حممد حسني شهريار )8 (
 ق داده جان   باغم عشق زاده وبا غم عش /  نقش مزار من كنيد اين دو سخن كه شهريار)0 (

 .(م8339ش، 6021،  1ط، ،طهران ،}حياة االستاذ شهريار االدبية واالجتماعية { اىن اديب واجتماعى استاد شهريارگور، امحد، زند پكاويان)
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 الفصل الثاني
 بیئته السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة

 
 أ   الحیاة السیاسیة واالجتماعیة في عصر الشاعر.

 ركة شهريار في الحیاة السیاسیة.ب   مشا
 ج   هل كان شهريار شاعرا  ثوريا ؟

 د   الحیاة الثقافیة في عصرشهريار.
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 الحیاة السیاسیة واالجتماعیة في عصر الشاعر:   أ

اليت لة القاجارية ) السنة اليت ولد فيها الشاعر شهريار( ثورة دستورية ضد السالميالدية 6031شهدت ايران يف العام     
ضطرابات الأعقبتها مرحلة من ا { ،  6083 – 6920( } 6800 – 6612عاما ) من  603 دةحكمت ايران مل

إستمرت مخس عشرة سنة . لقد  ثار الشعب االيراين ضد احلكم القاجاري الذي شهد تدخال أجنبيا يف شؤونه . و اضطر 
ميالدية اىل  القبول مبطالب الثوار وأصدر مرسوما  قبل مبوجبه  6031ام مظفر الدين شاه الذي كان حيكم ايران ، يف الع

احلياة الدميقراطية و احلكم الدستوري وكتابة  الدستور وإجراء إنتخابات حرة وتشكيل  برملان دميقراطي منتخب  . ومع ان 
مقدرات البالد واالقطاعيني  وأصحاب  االجانب الذين كانوا  يسيطرون على   نَّ مظفر الدين شاه  قَِبَل بالتغيريا ت ، لك

مل يقبلوا بالوضع اجلديد خوفا على  مصاحلهم ومكتسباهتم  . وعندما حل حممد علي مريزا حمل مظفر ،االراضي  واملاَلك 
 وقمع احلركة الدستورية والربملان واالحرار وفعل ما بوسعه لتحقيق هدفه . ،قرر مواجهة الثوار، الدين شاه 

، مبساعدة بعض القوى الداخلية واخلارجية يف قيادة انقالب عسكري ناجح ضد العرش القاجارى يف  (6) ان جنح رضا خ   
م يف تربيز مسقط رأس الشاعر حممد  6060وكان  الشيخ حممد خياباين  قد ثار يف العام ، م  6086شباط عام  -فرباير 86

وشكل جلنة وطنية تولت  ملدة ستة ، سات الدولة على مؤسّ وحظي بدعم ابناء املدينة وسيطر مع انصاره  ،حسني شهريار
 (   8) جنود رضا شاه امخدوا  ثورة تربيز وقتلوا خياباين . اشهر ادارة املدينة  .ولكنّ 

ميالدية بعد سقوط الساللة القاجارية " وأصبح احلاكم الواقعي الذي  6081سيطر رضا شاه على احلكم يف ايران يف العام    
 (0)حكما مطلقا ومل يتمكن احد ثنيه عن تقدمه ليحل حمل ملوك قاجار" حكم ايران

 . ( 1).و" حكم رضا شاه ايران باحلديد والنار وقمع احلريات وسجن الشعراء واسكت كل صوت ينادي باحلرية " 
 . ( 1)رج ايران " ، ومل يسمح للرأي العام االطالع على  ما جيري خاوأذهاَّنم ر  الناس افكأ" كما انه فرض تعتيما على 

ميالدية  6083وفّر الشعراء و انتحر الشاعر تقي رفعت يف العام ، لة برضا شاه على ايران قد سيطرت الديكتاتورية متمثّ ف   
، ميالدية   6081، ومات الشاعر ايرج مريزا يف العام   6081تل الشاعر مريزاده عشقي يف العام بعد قمع ثورة خياباين ، وقُ 

ميالدية  . ومات السيد اشرف الدين بعد ان اُصيب 6000ر عارف قزويين يف فقر وعوز ومات يف العام  وعاش الشاع
ميالدية . هرب الشاعر  6000جن الشاعر فرخي يزدي ومات يف السجن يف العام  وسُ  ،ميالدية  6001باجلنون  يف العام 
 .دبية والتارخييةدا السياسة وبدءا كتابة البحوث االمن الشاعرين حممد تقي هبار ودهخ وترك كل  ، الهويت اىل روسيا 

                                                
محلة هرات يف عهد  ناصر الدين شاه  م يف رشت من أعمال مازندران حيث كان ابوه وجده ضابطني باجليش الفارسي ، وقد قتل والده يف 6292ولد رضا خان يف العام  )6 (

سه الذي كون به القوزاق الروس ، وكان رضا قد بلغ عامه االول ، وكفله خاله ودخل اجليش يف اخلامسة منن عمره ، يف احدى فرق القوزاق اليت كونتها روسيا على النمط نف
م  6086شباط  -فرباير 86م . وقام رضا خان يف 6060م وعميد يف العام  6061عقيد يف العام ..متتع رضا خان مبهارة فائقة حبيث تدرج يف املراتب العسكرية ومحل رتبة 

 -6031السياسي بني ثورتني ) بانقالبه العسكري عندما توجه مع ثالثة االف من قوات القوزاق من قزوين ايل طهران واحتل العاصمة طهران .) السبكي ،آمال، تاريخ ايران
 .   13(، ص  6090

  21م ، ص 6028ش، 6016دين ، سيد جالل الدين  ، تاريخ سياسى معاصر ايران} تاريخ ايران السياسي املعاصر{ منشورات املكتب االسالمي ،طهران ، دط، م(8)
 210امللكية البهلوية {صزرين كوب ، عبد احلسني ، روزكاران تاريخ ايران از آغاز تاسقوط سلطنت هبلوي} عصور تاريخ ايران ، من البداية  وحىت سقوط  ,( 0)

 . 11صم، 8339ش، 6021، دار روزكار للنشر ، طهران ،   ، } االدب االيراين املعاصر {ادبيات معاصر ايران  روزبه ، حممد رضا :: )1 (
ش، 6091،  6املعاصرة ، طهران ، طمعتضد، خسرو ، رضا شاه سقوط وبس از سقوط ،} رضا شاه ، سقوط وبعد السقوط { مؤسسة الدراسات التارخيية االيرانية )1 (

  81م،  ص 6009
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 ،  ويف  الوقت نفسه قمع كل صوت حرّ ، وضع رضا شاه حتديث الدولة على رأس براجمه االقتصادية والثقافية واالجتماعية    
. وانتهى حكم وفرض الرقابة على الصحف وقمع احلريات وأعدم االحرار ، وأسكت كل صوت يدعو اىل احلرية والدميقراطية 

ميالدية.  يقول شهريار عن الثورة الدستورية  وثورة تربيز :" عندما كنت طفال ، ثار ستارخان على  6016رضا شاه يف العام 
نتقلنا اىل القرية وبقينا يف القرية ملدة أربع سنوات ، وبعد أن هدأت االوضاع عدنا اىل اية ،  وقد احلكم وبدأت  الثورة الدستورّ 

املدرسة حيث درست املرحلة  االبتدائية يف مدارس برورش  ة عدنا اىل القرية . وعندما رجعنا اىل تربيز دخلتُ مدعد تربيز وب
. كانت يف تربيز يف عهد سين طفولة الشاعر حممد حسني شهريار الكتاتيب ، وكانت (6)ومتحدة وفيوضات وفردوسي ".

قد قرأ شهريار يف صباه كتايب: " نصاب الصبيان"  و"  ديوان گلستان " تدرس فيها علوم القرآن واالدب العريب والفارسي،  و 
للشاعر سعدي الشريازي ، كما درس مقدمات العلوم القدمية علي يد والده ويقول يف هذاالصدد :" تعلمت يف منزل والدي 

ية " اليت كانت تّدرس العلوم ة واالدب يف مدرسة " طالباالدبني الفارسي والعريب".ويضيف شهريار :" قرأت مقدمات العربيّ 
الدينية وكنت زميال للعالمة حممد حسني الطباطبائي }صاحب تفسريالقرآن املسمى  تفسري  امليزان { . كان العالمة 

وكان يعرفين جيدا .ويقول شهريار عن تدريس اللغة العربية يف مدينة ، الطباطبائي أكرب مين بأربع سنوات . وكان صديقا يل 
مات اللغة العربية والصرف والنحو لقد درست مقدّ ، كانت  اللغة العربية تدّرس يف مدينة تربيز بصورة جيدة وجذرية تربيز : "  

بصورة جيدة ومعّمقة ".ويضيف قائال : " مع أن والدي كان ميسورا وكان لدينا منزل ،  وكان والدي  يؤّمن نفقة مخسني 
البية للعلوم الدينية ، وكانت لدينا غرفة يف هذه املدرسة الدينية ،  وكنا نعيش انين وابن عمي درسنا يف مدرسة ط الّ ، إشخصا 

ار ، واملرحوم السيد هادي سينا . وكان آخر  ية اهلل دوزدوزاين، واملرحوم شعّ آعلى احلصرية  وكان من بني أساتذتنا املرحوم 
 .(8)و" الشمسيه يف املنطق " "ة املال عبد اهللحاشي "ودرست كتاب " مقامات احلريري " و" املطول  "كتاب دراسي قرأته 

وإثر موقف حممد علي مريزا من الثوار وقمعه للحركة الدستورية والربملان واالحرار، إحتج أهايل مدينة تربيز اليت ولد شهريار    
اس ضد احلكومة وكانت وثار الن، يف إحدى قراها ،  على موقف حممد على مريزا من الربملان وقمع الثوار واقفلوا االسواق 

وكان الشباب االذربيجاين يف مقدمة  ، ع الناس والسيما الشباب على االحتجاج واالعرتاض على احلكومة الصحف تشجّ 
وهبذه ، لياخوف بقمع املعارضة وقصف باملدفعية مبىن الربملان القائد الروسي ف حممد على مريزا احملتجني .ويف املقابل كلّ 

. يف هذا الوقت ، كان  "باقر خان" و" ستار خان  "ي الثورة يف تربيزدا وأجتمعوا حتت لواء قائدَ ربيز جمدّ اخلطوة ثار أهاىل ت
شهريار طفال  عمره عامان .وقد تعلم الثوار يف تربيز كيفية صنع القنابل اليدوية من ثوريي القوقاز الذين جاءوا اىل تربيز 

ويف املكان نفسه  كانت هناك جمموعة من املرتزقة  ، ر جمموعات  ) اجملاهدين ( ال الثوّ ملساعدة الثوار.  ويف هذا الوقت شكّ 
التحق املرتزقة بصفوف القوات ، كلفهم  االقطاعيون ملواجهة الثوار . وعندما قامت القوات احلكومية مبواجهة الثوار يف تربيز 

ومية  تدور رحاها داخل املدينة ، وكانت االشتباكات بني احلكومية ملواجهة اجملاهدين . وكانت املعارك بني الثوار والقوات احلك
اجلانبني تدور يف االسواق واحملالت واالزقة . ومتكن الثوار بعد جهد جهيد من طرد القوات احلكومية من املدينة والسيطرة على 

لثوار ، طلب العون من االوضاع .عندما رأى الشاه بان قواته عجزت عن السيطرة على مدينة تربيز واندحرت بوجه قوات ا
الروس وقامت القوات الروسية بذريعة تقدمي العون الهايل تربيز وايصال القمح هلم،  مبحاصرة املدينة حيث كان الناس يعانون 

 .(0)من اجلوع ،  وكانت القوات الروسية تريد بذلك مساعدة القوات احلكومية وتعزيز نفوذها يف ايران.

                                                
  .809م، ص 8339ش ، 6021،  8مشرف ، مرمي ، شهريار مرغ هبشىت} شهريار طري اجلنة { دار ثالث للنشر ، طهران ، ط( 6)
 .889}شهريار طائر اجلنة { ص، شهريار مرغ هبشيت  مشرف ، مرمي )8)
 803- 880املصدر نفسه ، ص )0(
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من القتال  باً هاىل املدينة  هر ألالثوار من جهة والقوات احلكومية والروسية من جهة اُخرى وغادر استمرت االشتباكات بني ا   
م وهو العام الذى مت فيه خلع حممد على مريزا من احلكم ، عاشت تربيز  6030و  6031و القتل والدمار .وبني العامني  

اخلبز واملواد الغذائية ،  بل أن القتال كان يدور من بيت اىل  ومل جيد الناس، سنني صعبة حيث خيم اجلوع على أهاىل املدينة 
رت بيوت الناس بالكامل وقامت القوات احلكومية والروسية بعمليات النهب والسلب . كما قامت بإعدام رجل مّ و دُ ، بيت 

كنت فيها القوات مت، واستمر القتال بني الثوار والقوات احلكومية مدة سبع سنوات " ثقة االسالم " دين معروف هو 
 ار.  احلكومية اخريا من قمع الثوّ 

وقد هربت عائلته من تربيز اىل قرية جماورة هربا من احلرب . و  ،  يف ذلك احلني ،  كان شهريار طفال يف السابعة من عمره   
وا يف بيت جدهم  يف ليعيش ،دمر القتال منزل شهريار واضطر والده اىل نقل عائلته  اىل قرية خوشغناب مسقط رأس شهريار

 القرية بعيدا عن القتال . ويتذكر الشاعر شهريار تلك االيام ويتذكر القرية اليت عاش فيها ويسرد ذكرياته فيها ويقول :
 لننام جنبا الى جنب في مكان دافيء الذي وضع فوقه اللحا ف  /   نا لیال حول الموقدقلقد تحل   

 طیر والحكايات السالفة تحكي لنا االسا   / كانت جدتى العجوز 
 وأنا غارق في الخیال ومنشغل مع حوريتی   /وكان القنديل الخافت يضیىء المكان 

     .( 1)وكان شعري قد تفتح برعما   
                    

 ب   مشاركة شهريار في الحیاة السیاسیة: 
واليت إستمرت ، رة الدستورية واالحداث اليت أعقبتها كما أشرنا سابقا ، فقد تزامنت والدة الشاعر شهريار مع قيام الثو    

توىل رضا شاه السلطة لقد و . أكثر من مخسة عشر عاما وانتهت بسيطرة رضا شاه على السلطة وحكم ايران باحلديد والنار
لدراسة يف ميالدية ( وهي السنة اليت  جاء فيها الشاعر شهريار اىل طهران من اجل ا6083هجرية مشسية )6800يف العام  

ه جنا من ولكنّ ، ثانوية دار الفنون . ويذكر كاتب سرية شهريار بان الشاعر كاد يف السابعة عشرة من عمره ان يفقد حياته 
املوت باعجوبة. ويضيف لطف اهلل زاهدي هبذا الصدد: " لقد جنا شهريار عدة مرات من املوت احلتمي ، ففي املرة االوىل 

رية على وشك السقوط ، كان شهريار شابا يف السابعة عشرة من عمره ويعتمر عمامة. و شارك عندما كانت السلسلة القاجا
يف تظاهرة يف البازار مع العديد من الكسبة وكان يلقي كلمة فيهم . ويضيف :" كان جتار البازار يف ذلك احلني يعارضون 

ني .وخالل االجتماع هاجم التجمع عدد كبري من تجّ وقد كلفوا عددا من االشخاص أن يهامجوا  احمل، التجمعات والتغيريات 
حا وأرادوا أن يقتلوهم" . ويضيف كاتب السرية : " رأى شهريار يف تلك املعمعة االشخاص وضربوا شهريار ومجاعته ضربا مربّ 

د ملاذا تتدخل يف هذه رجال ينتشله من بني أيدي املهامجني وحيمله اىل مرقد إمام زاده زيد ويرتكه هناك،   ويقول له أ يها السي
 ،االمور اليت ال ختصك ، إذهب يف طريقك"  .وعندما رأى شهريار بأنه قد جنا من أيدي املهامجني ذهب اىل سطح البازار

ح على يد املهامجني الذين حيملون العصي ورأى من هناك بأن أنصاره الذين كانوا يف االجتماع يتعرضون اىل ضرب مرّب 

                                                
(6 ) 

 زدمي به دور كرسى                شب زير حلاف ابر مى خفت ما حلقه 

 بزرگم                 افسانه و سرگذشت  مى گفت    ننه ،  مادرخامن  
 مى كرد چراغ  كوركورى                من غرق خيال وبا پرى جفت

 شعرم به َّنان جوانه مى زد               
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أصحابه قتلوا مجيعهم يف ذلك اهلجوم . و جنا  وأنّ ، عرف بأنه وحده الذي جنا من تلك املعمعة والسكاكني . وبعد ذلك 
 .( 6)شهريار باعجوبة مرات اُخرى من املوت" .

 
 ج   هل كان شهريار شاعرا ثوريا؟

كومة ، كما أن تذكر لنا الكتب اليت حتدثت عن حياة شهريار،  بأنه كان يشارك يف النشاطات السياسية املعارضة للح   
شهريار أشار يف ذكرياته بأنه ُمنع من التدخل يف السياسة  يف عهد رضا شاه وقال : "يف ذلك الوقت مل يكن لنا احلق 

،  بل إنه يشري يف قصائده اىل  ياًّ بالتدخل يف السياسة " . ولكّن شعر شهريار الذي وصلنا  ديوانه املطبوع مل يكن شعرا ثور 
ز كثريا على حب الوطن والدفاع عنه والذود يف سبيله .  كما انه يناصر الفقراء والضعفاء يف خمتلف ركّ االحداث السياسية وي

قصائده. لقد عاش شهريار حياة الطبقة الفقرية وكان بيته ال تتعدى مساحته مخسني مرتا وعاش يف بيته هذا ومات فيه . مل 
ا اىل اسا جدا وعاطفيّ به خوض املعارك السياسية ، ولكنه كان حسّ يكن شهريار رجال حيب العنف وكانت روحه املساملة جتنّ 

ر يف حياته . مل نر يف ديوانه شعرا ثوريا قيل قبل الثورة االسالمية يف ايران يف حبيث كانت االحداث الصغرية تؤثّ ، حد كبري 
اىل حبه فيها ريار أشعار وطنية يشري ميالدية ، ولكّن شعره ال خيلو من روح معادية للديكتاتوية .و للشاعر شه 6090العام  
 د باملعتدين على تراب وطنه الذين يطمعون يف خرياته .ويندّ ، للوطن 

وقد كتب قصائد وطنية عديدة منها  شيون شهريور " صرخة شهريور "، و مهمان شهريور" ضيف شهريور "، و  شبيخون    
 يد خون" عيد الدم" :" اهلجوم " ، يدين فيها اعداء ايران . ويقول يف قصيدة ع

  د   الحرية   والقانون   ه حتى عانقوا   ش      /فترشوا   التراب والدم       اشباب الوطن   
 كیف انتزعوا هذه الجوهرة الثمینة من فم الحیتان     /مجانا تبذل  النفس  امام  اللئام  فماذا   تدري  

 أو رفعوا راية   حمراء   على   رأس الثوريین    /ل شقايق النعمان تنمو في التراب على الیابسة والسهو 
 ومذ  ذاك   إتخذوا   ذلك   الیوم   عیدا    للدم      /هنیئا ألولئك الرجال الذين قتلوا الخونة يوما   
 سلموا   زمام   الحرب    بید   العدو    الداني        /طالما إنكم تضیعون الفرصة بالسیر قهقرى    

 من   أوقد   التنور أخذ   الغیرة من هذه الجذوة     /لتهب كالنار أشعل جذوة العشق   بنفس خفي م
 لكنهم   أحیوا   رسم   نابلیون   من      جديد      /برج ايفل ذكرى همة قوم غلبوا على امرهم   

 فعى      بالسحرضوا    االنعم ، السحرة   رو        /لم    يتقدموا   عبثا   بل   انشغلوا بالتدبیر    
 مجنون   الصرعى العشق استلهموا العبرة من   /أنشري أيتها النفس العزيزة تراب الوطن على رأسك  

 (8)  بان هذه العباءة خاطوها على غیر طبعك      /أيا شهريار تواضع وكن حسب قدرك وال تفكر   

والشعراء حبيث مل يقدر هؤالء املشاركة يف احلياة االدبية فرض أحكاما جائرة على الكتاب ، عتلى رضا شاه احلكم اعندما    
نشر قصائده لسنني طوال بومل ُيسمح له ، نعوا من قول الشعر مُ آنذالك وكان الشاعر حممد حسني شهريار أحد الشعراء الذين 

ايلول  -هجرية مشسية )سبتمرب6083.   ويتحدث الشاعر عن االربعينات من القرن العشرين ويقول:" بعد شهريور
ميالدية (  تورطُت ومل يكن يل حق يف احلياة . مل يذكروا امسي ومل يطبعوا  شعري ولكن شعري كان ينتشر ويتقدم 6016

بنفسه  . كلما أرادوا أن يغطوا على شعري باؤوا بالفشل" . ويضيف الشاعر شهريار:" لقد بقي  ديواىن منذ العام  
                                                

 .62و69، ص 6راجع مقدمة ديوان شهريار ، ج)6 (

 حاكمى، امساعيل ،  686م ، ص8331،  6االدب االيراين املعاصر، ترمجة : عباس رضوي ، دار الروضة ، بريوت ،  ط)8) 
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ميالدية ( 6013هجرية مشسية  )  6080ملطبعة .واخريا طُبع الديوان  يف العام  ميالدية ( يف ا6011هجرية مشسية ) 6081
ميالدية( و يف العام  6018هجرية مشسية )6006. و أضفت اىل الديوان بعض االشعار وطُبع الديوان كذلك يف العام  

 (6)بعت  .ميالدية ( يف تربيز .كما أن أعمايل الكاملة طُ 6010هجرية مشسية  ) 6008
ب شهريار  هبذه الثورة ومدح  الشعب االيراين يف ميالدية ، رحّ  6090وعندما انتصرت الثورة االسالمية يف ايران يف العام     

كما انه مدح أبناء ايران خالل تصديهم للقوات العراقية اليت هامجت املدن االيرانية وقتلت ،  ثورته ضد الطاغوت واالستعمار 
، . لقد عاش شهريار  اربع سنوات من عمره يف مدينة نيسابور مسقط رأس الشاعر عمر اخليام  رت العديد من هذه املدنودمّ 

ا  .وكتب حممد حسني شهريار وكان خالل السنوات اليت عاشها يف نيسابور ينظم الشعر  ويف ذلك احلني نظم شعرا عرفانيّ 
ا كتب االدب ، ولكّن بعض أشعاره م. مل تنقله (8)خالل تواجده يف نيسابور ،  مسرحيتني شعريتني وقام هو بتلحينهما 

 ظهر متّكنه من كتابة املسرحيات الشعرية وخاصة قصيدته املسماة دومرغ هبشيت ) طائرا اجلنة ( .تُ املنقولة يف ديوانه 
   

 د    الحیاة الثقافیة في عصر شهريار:

االستعمار . وكانت هذه الثورة قوية لوقوفها يف وجه كانت الثورة الدستورية يف ايران حركة مناهضة  للتخلف والتبعية و    
ة ة. فالثورة الدستوريّ ة واالدبيّ ة والفنيّ ة والفكريّ ة والدينيّ ة واالقتصاديّ االستعمار ، وكانت آثارها كبرية على خمتلف الصعد السياسيّ 

ثرت يف  احلياة الفكرية واالدبية يف ايران اليت دعت اىل اجياد تغيريات جذرية يف البىن السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، أ
 والعمل على إحداث تغيري جذرى يف اُسس الشعر والنثر .ولكنّ ، ت اىل ظهور حركات تدعو اىل نبذ القدمي والتحول عنه دّ أو 

د هذه احلركات اليت كانت فردية واجهت جبهة عريضة من العوائق  والعقبات الىت كانت تقف حجر عثرة يف طريق أي جتدي
وحداثة يف االدب . املوروث القدمي الذي دام االف السنني مل يكن ليستسلم بسهولة للحركة اجلديدة اليت كان يبشر هبا 
العديد من املثقفني . ومل يكن  رموز االدب القدمي يتخيلون  يوما ان حُيدث الداعون اىل احلداثة ثغرة يف جدار االدب القدمي . 

ون فكانوا يعدّ ،الط يقفون باملرصاد ملن جيرؤ على الدعوة واحملاولة للنيل من املوروث القدمي فكان هناك ادباء وشعراء الب
 .( 0)والسيما شعر الشعراء من أمثال  انوري وعنصري وفردوسي  وسعدي. ،أنفسهم محاة الشعر الفارسي القدمي 

وقد  .يت ميكن أن تودي اىل االحنطاط والسقوط وكان شعراء البالط قد وضعوا أنفسهم محاة للشعر الفارسي من احلركات ال   
فراح روا جمالس االنس والطرب واألو صوّ ، وذكروا بطوالهتم وفتوحاهتم ، نظموا أشعارا يف مدح امللك واالمراء ورجال البالط 

دى.ومل يكن وتأسفوا على العمر الذي يذهب س، جوا على التصوف  والعرفان وعرّ ،ووصفوا الطبيعة والربيع واخلريف واحلب 
منه  هلؤالء الشعراء أي إبداع شعرى ومل يشريوا  يف أشعارهم اىل االوضاع االجتماعية  والفقر والفاقة والظلم الذي كان يعاين 

  (1)املواطنون.

                                                
 م.6021نيسان   -،  أبريل 8لة كيهان فرهنگي } كيهان الثقافية { العدد )جم 61ص (6)

 نفسه املرجع )8  (

 (. 19-11ص } االدب االيراين املعاصر { ران ادبيات معاصر اي ، ،  حممد رضا، : روزبه )0  (
 
  131ص م،  6001ش ،  6091،  1، منشورات زوار، طهران ،ط 8و 6} من صبا إىل نيما { جملد  از صبا تا نيما ، حيىي ، آرين پور)1 (
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. والذي كان يعد من  احملرمات آنذاك ، وقد حاول االدباء احلداثيون كسر التقاليد القدمية املرتسخة يف الشعر الفارسي    
ويصف زين العابدين املراغي اجملالس االدبية اليت كانت تعقد يف ذلك العصر، واليت  تدعو اىل احلفاظ على القدمي بالقول :" 
ال يشرتى احد يف العامل هذا النفاق بدينار واحد ، اال يف هذا  البلد . إن هذا الكالم ال يايت ، اال بالفقر والفاقة واملرض 

ويعرف اجلاهل ولكنه يصفه  ، ناءة . فالشاعر يعرف الظامل  ولكنه يكيل اليه املديح ويصفه بالعادل والبطالة والغفلة والد
وبدال من ، بالفضل ، ويعرف اللئيم ولكنه يصفه بالسخاء . فاليوم على الشاعر ان يكسر احلواجب الرفيعة ويفقأ عيون الغزال 

عن مدح احلسان وتتعلق   سود. عليك أيها الشاعر أن تكفّ التغين بشفة  احملبوب جيب عليه ان يتحدث عن الفحم األ
وأن تقيم بدال منها جهازا حلياكة السجاد والفرش ، واليوم ، مبناجم الفضة واحلديد ، عليك أن جتمع مائدة اخلمر واجملون 

ن تتحدث عليك أن تسمع صوت القطار ال صوت العندليب . فحكاية الشمع والفراشة أصبحت حكاية بالية ، عليك أ
 (6)االن عن مصنع للشمع . 

وها هو مريزا آغا خان الكرماين ينتقد تراث االدب القدمي واالثار االجتماعية والثقافية النامجة عنه بالقول : "  علينا أن    
ة البذرة اليت نعرف ما هو التاثريالذي تركه  ادباؤنا وشعراؤنا ؟ وما مثرة الشجرة اليت غرسوها يف بستان  اخلطابة ؟ وما فائد

زرعوها يف احلديقة ؟ ان ما قالوه من مبالغة مل يسفر اال عن تركيز الكذب  عند املواطنني البسطاء . فمدحهم ومداهنتهم مل 
ين . وما صنعوه سفاهة ، وما نظموه من شعر  عرفاين وصويف مل يثمر غري الكسل وطوابري املكدّ  وتزد امللوك واالمراء اال رذيلة 

 . (8)ىن بالورد والعندليب مل يثمر اال فساد اخالق الشباب وحضهم على اخلمر والراح.من شعر يتغ

يف هذا اجلو البوليسي الذي حكم فيه رضا شاه ، والذي سيطر على الصحف ووسائل االعالم وفرض رقابة صارمة على     
الكتاب والشعراء وتقمع كل صوت كل االخبار وجعل املسوولية علي عاتق الشرطة فهي اليت كانت تفرض الرقابة على 

معارض للشاه. وها هو الشاعر مري زاده عشقي الذي هاجم رضا شاه وحكمه الديكتاتوري يواجه االغتيال . مل يكن امام 
االدباء والشعراء معظم بل ان  ا ، ينعقال ة  عمالقبا الصمت او املواجهة .فاملواجهة مل تكن يف تلك احلاالدباء والشعراء امّ 

 اال وهو العمل االكادميي والبحثي ودراسة تاريخ االدب الفارسي .  ، ا بالصمت وانتهجوا سبيال آخرالذو 

لغرب لب واراد حتديث احلياة تقليدا  ، اختار السري يف طريق العلمنة والتغرّ وكان رضا شاه الذي قمع كل حركة معارضة    
جماالت احلياة منها الرتبية والتعليم والصناعة والنقل واجليش .  لّ حتديث ك أرادوسار رضا شاه يف هذا الطريق بكل اصرار ، و 

 وطفقوا ينظمون الشعر مشيدين بالظواهر اجلديدة واملدنية احلديثة. ،فانبهر العديد من الشعراء بتغري ظواهر احلياة 

، اء اىل نظم القصيدة العمودية الدعوة اىل الشعر احلر وعاد الشعر  ، السّيما ويف هذا العصر ، تراجعت احلركة الشعرية    
 بينما كان اجملتمع يتحرك حنو احلياة احلديثة . ، ة كالسيكيّ والعمودية القليدية و التشعار األت اجملالت االدبية نشر و 

ىل حركة الشعر وتراجعها من  احلداثة ا يفزرقاين بان للحكم الديكتاتوري يف ايران  تاثري مباشر السيد مهدي الويرى الناقد    
ا ، بينما كانت احلركة الدستورية تتطلب حركة ادبية حديثة ا وكالسيكيّ فاحلكم الديكتاتوري يتطلب فكرا تقليديّ ، ة الكالسيكيّ 

                                                
 (12ص } االدب االيراين املعاصر { ادبيات معاصر ايران ، حممد رضا ، روزبه )6 (
 12ص املرجع نفسه ، )8(
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ة هم شعراء تقليديون منهم بروين اعتصامي ورشيد يامسي وحممد حسني قب. باالضافة اىل ذلك فان غالبية شعراء هذه احل
 ( 6) باستثناء الشاعر نيما يوشيج وعدد من الشعراء احلداثيني .، شهريار ورعدي آذرخشي وغريهم 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث
                                                

   610م.ص 8331ش،  6020،  6شم انداز شعر معاصر ايران ، نظرة على شعر ايران املعاصر ، دار ثالث للنشر، طهران ، طچزرقاين ، سيد مهدي ،  (6 )
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 ثقافة الشاعر ومصادر شعره
 

 
 أ  تأثره بشعراء الفرس الكبار.

 ب   تأثره بالتراث االسالمي والقرآن ونهج البالغة.
 العمودي.ه ج   ارتیاده الندوات األدبیة وقراءة شعر 
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 أ  تأثره بشعراء الفرس الكبار.
درس حممد حسني شهريار االدبني العريب والفارسي منذ  طفولته على يد والده وأساتذه آخرين . كما قرأ النحو والصرف    

وتأثر ،  ة من اُستاذ يعطيه دروسا خاصة يف املنزلة .كما تعلم اللغه الفرنسيّ العربيني واملنطق على يد أساتذه يف اللغة العربيّ 
ونظامي  ، بأشعار الشاعر الفرنسي شاتوبريان .قرأ شهريار وحفظ أشعاركبار الشعراء الفرس منهم : سعدي وحافظ الشريازيني

ر يف  شعراء عصره .نظم  شهريار الشعر وهو يف مدرسة دار الفنون وكان وقد تأثرهبم  وأثّ ، والفردوسي ، وفضويل ، نجوّي كال
ع اشعاره باسم )هبجت تربيزي ( . وتعّرف يف هذا الوقت بشعراء كبار منهم مريزا شر عاما ، وكان يوقّ يبلغ من العمر مثانية ع

والكاتب املعروف صادق هدايت . وكان يشارك يف ندوات ، الذي كان يُعرف مبلك الشعراء ونيما يوشيج ، حممد تقي هبار 
كن الشاعر حممد حسني شهريار ذا ميول يسارية ومل يكن قريبا من أدبية تُعقد يف العاصمة حيضرها كبار الشعراء واالدباء.مل ي

تياراهتا النقدية اليت سيطرت آنذاك على احلياة االدبية يف ايران ،  ومل يهتم به ال القوميون الفرس وال  االتراك مع أن شعره كان 
 من السهل املمتنع .

 
 ( 6)اوال : حافظ الشیرازي

لشعراء الفرس منهم : حافظ وسعدي والفردوسي و موالنا جالل الدين الرومي  و سنائي تأثر الشاعر شهريار بكبار ا   
حافظا الشريازّي مرشدا له .  و أشار يف روايته عن طفولته أنه   والنظامي  واستلهم يف  أشعاره أبياتا من أشعارهم ولكنه يُعد  

 كرمي وبلغ تأثره باشعار حافظ مبلغا كبريا . كان يتصفح ديوان حافظ املوجود على رف بيتهم اىل جانب القرآن ال
ويكّن له إحرتاما خاصا ، ، عندما نتصفح ديوان شهريار نرى أن الشاعر يشيد كثريا يف شعره بالشاعر حافظ الشريازي    

 ويعّده شاعر الكمال ، ويقول يف بيت شعر :
أنه لم يصل أحد إلى قمة الكمال غیر أقول ب  /وصل الى الكمال  إذاسألتموني أي شاعرمن الشعراء الكثرقد" 

 (8) "  )أي حافظ الشريازي(.الخواجه
 يتمىن الشاعر شهريار يف قصائده الوصول اىل درجة الشاعر حافظ الشريازي أي الوصول اىل مرتبة الكمال     

 يقرأ شهريار شعر حافظ الذي يقول فيه :
 ( 3) مة اللیل ماء الحیاة وأمنحوني في ظل/انقذوني عند الس ح ر من الغصة وااللم  

 ينظم شهريار قصیدة على القافیة نفسها ويقول : 
 ( 4 )وسقوني من يد الخضر النبي ماء الحیاة    /بشرى لك يا قلبي ! فقد أنقذوني من الظلمات

ريازي .ويرى نظمها بعد التحول الذي طرأ على حياته ،  متأ ثرة بأشعار حافظ الش ويرى النقاد بان أشعار شهريار اليت   
شعاره أالشاعر حسني منزوى "  بان شهريار هو حافظ قرننا احلايل "  النه اكرب شاعر غزيل يف عصرنا احلاضر،  لقد منح ب

                                                
ثامن اهلجري ..وشاعر الشعراء يف ايران هو مشس الدين حممد، املعروف ب " خواجه حافظ الشريازي" وامللقب ب " لسان الغيب وترمجان االسرار" شاعر الشعراء يف القرن ال )6(

 أوالد ، كان اصغرهم " مشس الدين حممد" اىل يومنا هذا.كان ابوه "هباء الدين " يشتغل بالتجارة يف شرياز. وكان أصله فيما يقولون اصفهانيا اقام يف شرياز وتزوج  فاجنب ثالثة
 .( 0، ص6000راهيم امني الشواريب ، مهر انديش لنشر ، طهران ، )الشريازي ، حافظ ، ديوان حافظ الشريازي، ترمجة الدكتور اب

 به خواجه  واوج كمال او نرسيد  ىكس   /رسيد پزمن  رگبلى از اين مهه شاعر ا  )8 (
 واندر آن ظلمت شب آب حيامت دادند  /دوش وقت سحر از غصه جنامت دادند  )0 (
 خضر نىب آب حيامت دادند وز كف  /ده اى دل ! كه جنات از ظلمامت دادند ز م)1 ( 
  



23 

 

الغزلية   روحا جديدة للشعر الفارسي بعد قرون عديدة .فبعد غياب حافظ الشريازى حدث فراغ طويل يف الغزل ، ومل يتمكن 
فراغ . إّن غزليات  شهريار مبا فيها من لون ورائحة وعذوبة وجّدة اعادت احلياة اىل الغزل ، فغزل شعراء كبار من سّد هذا ال

لقد            شهريار تفوح منه رائحة احلب الواقعي ، وهو من اجل التعبري عن هذا احلب يستخدم لغة سهلة وعاطفية. 
.ويضيف حسني منزوي :" لقد تلقى  ( 6)مراده واُستاذه." أخذ  شهريار الغزل من حافظ ، فحافظ دليله ومرشده وقدوته  و 

شهريار الدروس االولية للشعر الفارسي من اخلواجه حافظ ، ووضع قدمه وخطوته االوىل يف قول الشعر يف املكان الذي وطئه 
له الدرب ، ومل  حافظ ، وأخذ شهرته من ديوان حافظ ، بعد ان تفأل بشعره ، وهو يعد اخلواجه حافظ مشعال ومصباحا ينري

يذكر شهريار أحداً يف ديوانه اكثر من الشاعر حافظ . فشهريار مل ينس ابدا حافظ يف حّله وترحاله ،  فاذا أراد أن يتحدث 
 . (8)إىل عزيز له ، او يتكلم لقريب عن بعد فاّن حافظ يكون حاضرا وشاهدا على ذلك .

الشاعرحافظ الشريازي :"  إن عشق شهريار لشعر حافظ نابع من  ويقول علي اصغر شعردوست يف مقال كتبه مبناسبة ذكرى
معرفته العميقة بالشعر والشاعرية ، الن شهريار ال ميكن ان يدرك شعر حافظ اال إذا غاص يف أغوار وأعماق معاين وصور 

له بشعر حافظ ؤ به بعد تفدين بل يتيسر الستاذ مثل شهريار الذي أخذ   لقعني واملقلّ وهذا ال يتيسر للمدّ ، وموسيقى  شعره 
" (0) 

 ويرى علي اصغر شعردوست باّن تأثري الشاعر حافظ الشريازي يف شهريار بدا يف ثالثة حقول :      
 االول : االقوال والغزلیات التي كتبها شهريار في مدح حافظ 

 الثاني : الشعر الذي قاله شهريار مقتفیا أثر حافظ 
 ثر فیها  شهريار بشعر حافظ ذهنیا وقولیا.الثالث : االشعار االخرى التي تأ

حافظ جاويدان " "،  {حضرة حافظ }باركاه حافظ "  "، و{ يا شرياز}اى شرياز" "فالشاعر شهريار يتحدث يف قصائده : 
عن حبه ووهله  حبافظ وهو  {شعلة احلب }آتشكده عشق "  "و {مدرسة حافظ }مكتب حافظ "  "و {حافظ اخلالد }

 (1)كثري من اشعاره الغزلية .يتذكر حافظ يف  
 ما يلي نورد مناذج من شعر شهريار الذي يظهر حبه واعجابه ووهله  بشعر حافظ الشريازي : ويف    

 وش دل حافظ نيست    تو بساز از كرم خواجه به اهلامى چند گشهريارا مهه را  
 الرتمجة :

 تستلهم من اشعار الخواجه وتسیر على خطاه علیك ان    /يا شهريار ، ال أحد يدرك ما كان يلهم به حافظ  
***************** 

 چه جاى مهقدمى شهريار ، با حافظ    تو قطع اين مهه وادى مگر تواىن كرد 
 الرتمجة :

 هل يمكنك أن تعبر الوادي الذي قطعه حافظ ؟ /يا شهريار، انت ال يمكنك ان تقارن  نفسك بحافظ   
******************** 

                                                
 608زندَكاين ادىب واجتماعى شهريار } احلياة االدبية واجلتملعية لشهريار { ص )6 (
 608صنفسه املرجع )8 (
جرية مشسية ) ه 6091-9-86صحيفة اطالعات بتاريخ   -استاد شهريار مهقدمى با حافظ ، } االستاذ شهريار وحماكاة حافظ { مقال بقلم علي اصغر شعر دوست   )0 (

 ميالدية ( 60-63-6001
هجرية مشسية )  6091-9-86صحيفة اطالعات بتاريخ   -استاد شهريار مهقدمى با حافظ ، } االستاذ شهريار وحماكاة حافظ { مقال بقلم علي اصغر شعر دوست   )1(

 ميالدية (60-63-6001
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 تو كجاىي ووصال حافظ       آنچه تو مى طلىب خواجه به او واصل بودشهريارا 
 الرتمجة :

 ان ما تطلبه قد وصل الیه حافظ منذ أمد  /ياشهريار ان الطريق طويل لتصل إلى ما وصل الیه حافظ 
******************** 

 كه دل روشنش آيينه اوهام افتاد          يىبشهريارا تو كجاىي ولسان الغ
 مجة : الرت 

 فقلب حافظ كان كمرآة  صافیة تتلقى االلهام    /  يا شهريار ، اين أنت واين لسان الغیب؟ 
******************* 

 شت اين آيينه قند وشكرى نيست كه نيستر خاكرد     پُ خواجه از پارسيم طوطى شكّ 
 الرتمجة : 

 حالوته من شعره ال من السكر  فالشعر الحلو يأخذ    /شعر حافظ منح  الفارسیة حالوة وعذوبة  
******************** 

 شهريار به اهلام خواجه ره نربى   كه نقش ما مهه تقليد وفوت وفن باشد  تو
 الرتمجة :

 انك قادر على تقلید حافظ ال شيء آخر   /يا شهريار ال تظن بانك ستكون كما كان حافظ  
******************* 

 (6)ثانیا : سعدى الشیرازي 
والشاعر شهريار معجب كثريا بشعر سعدي الشريازي ويرى بان سعدي ساحر يف البيان ويكتب قصيدة بعنوان " سحر     

 بيان سعدى " يقول فيها :
 گرچه سعدى به غزل سحر بياىن دارد     معجز اما غزل خواجه كه آىن دارد 

 الرتمجة :
 لشیرازي ( باعه طويل في الغزل الخواجه )حافظ ا ولكنَّ  /ان بیان سعدي  سحر ومعجزة  

يشيد بشعره الذي جاء يف ديوانْيه املوسومني  ب "  {يف حضرة سعدي }ويف قصيدة له بعنوان " در بارگاه سعدى "     
 گلستان " )روضة الورد (  و " بوستان " ) احلديقة (  ويقول : 

 گرنه سعدى ها ، چه مى كردمي؟    باجهان   وچهره   غمناك او
 ة :الرتمج

 لم يكن لدينا شعراء أمثال سعدى ؟      لو   /ماذا كنا نفعل بالعالم وأحزانه   
 ويقول شهريار يف سعدى وحافظ :

 غزل تا پر كند كس با غزل  جاى خاىل ىب  /شهريارا سعدى وحافظ به جا نگذاشتند 

                                                
هجرية وعاش مائة وعشر سنوات ، درس يف املدرسة النظامية يف  106للهجرة يف مدينة شرياز وتويف يف العام  ولد الشيخ مصلح الدين الشريازي يف العام مخسمائة ومثانون )6 (

وبالد احلبشة وأسيا الصغرى  بغداد .وادى فريضة احلج مخس عشرة مرة . كما زار اضافة ايل احلجاز دمشق وطرابلس الشام وبعلبك والقدس ومصر والبصرة واملغرب وتركستان
 . 8. ومن كتبه كلستان وبوستان وله قصائد ومراثي بالعريب والفارسي )املصدر :  كليات نفيس حضرت شيخ مصلح الدين سعدي شريازي ص واهلند
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 الرتمجة :
 خرون غزال، ويسدوا الفرا  بقصائد الغزل  لیقول اال /ياشهريار ، أن سعدى وحافظ لم يتركا مكانا خالیا للغزل 

 
 ب : تأثره بالتراث االسالمي و القرآن ونهج البالغة 

 من الشعرقاله الشاعر االيراين حافظ الشريازي  :  اً ر،  وقد كرر بيتتأثرالشاعر شهريار بالثقافة العربية االسالمية أميا تأثّ    
( . وقد نظم الشاعر قصائد كثرية من وحي القرآن والسنة النبوية وامتدح  ما قلته من الشعر ، هو من وحي عظمة القرآن) 

فيه رسول اهلل وأهل بيته وكانت قصيدته املشهورة ) على ، اى مهاى رمحت ( ) ياعلي ، أنت طري الرمحة ( قد اكسبته شهرة 
الشاعر حممد حسني شهريار كان كثري واسعة يف إيران والبلدان اإلسالمية األخرى.يقول جامع ديوانه لطف اهلل زاهدي بان 

التهجد والطاعة . كان شديد التعلق بالليل وقد اشار يف اشعاره اىل الليل . كان شهريار يسهر الليل ويقضي ساعات الليل 
 بالعبادة والدعاء وقراءة القرآن وأداء الصالة .ويقول شهريار يف هذا الصدد :

 (6)" .  اقضي اللیل في الصالة وقراءة القرآن نعم  ، انني ال أنام اللیل حتى السحر ،" 
القرآن هو الطريق الذي يوصل االنسان إىل األسرار اإلهلية ، وهو الرد  على فطرة اإلنسان ألنّه يعشقه  شهريار يرى أنّ     

 وينظر اليه كحاجة رئيسية ، ال قضّية فرعّية وجانبّية .
 ويقول عن قراءة  القرآن :

 واندن  كتاب آمسان    مشع بزم صبحدم با ما وقرآن پيش ماست در سواد شب توان  خ
 الرتمجة : 

 الذي هو كالشمع يضيء اللیل ويجعله صبحا   /في سواد اللیل ، نقرأ الكتاب السماوي   
و ردا على سؤال : من هو برأيك  اكرب شاعر عرفاين ؟ يقول شهريار : إن مشس الدين حافظ الشريازي هو اكرب عارف     

 (8)نه دخل من باب القرآن ، القرآن يف الواقع حميط ال ساحل له ، إنين أغرق يف القرآن " .ال
 وحيذر شهريار إبنه من ارتكاب املعاصي ويقول له بان القرآن دعا الناس اىل التقوى ويقول:    

 فت    اتقوا اهلل يا اويل االلباب گحذر از معصيت كه قرآن  
 الرتمجة :

 إتقوا اهلل يا أولي االلباب  /ان القرآن قال: إحذر المعصیة اذ 
 ويقول ايضا :

 آنكه با تو درس قرآن ميدهد    با تو دارد جاودان جان مى دهد
 الرتمجة :

 هو الذي يمنحك روحا خالدة     /ان الذي يعطیك درسا من القرآن 
 ويقول ايضا :

 قرآن كردم  شهريارا به بياض سحر وزر خط مشع    كه مهه مشق خود از سر خط
 الرتمجة:

                                                
 م ( ) 6002-63-2هجري مشسي )  6099-9-61شهريار وقرآن ، } شهريار والقرآن {، مقال بقلم : جالل مشع سوزان ،  صحيفة إطالعات    ( 6)
  )م (6002-63-2هجري مشسي )  6099-9-61قرآن } شهريار والقرآن { ، مقال بقلم : جالل مشع سوزان ،  صحيفة إطالعات  شهريار و (8) 
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 لقد  تعلمت   كتابة  درسي  من خط القرآن   /ياشهريار قسما ببیاض السحر ولون خط الشمع  
وال يلقون نظرة عليه ،  بينما يتسابقون على قراءة القصص يف عصره ويعجب شهريار كيف ان القرآن مهجور من  املسلمني 

 اليت هي يف الواقع ليست اال أساطري.  
 ر شكنند گه  كودكانه  سر ودست يكديچواندن يك داستان كه افسانه است     براى خ

 خوانند   منى   در آن َّنضت خدا ، يكنظر    وىل كتاب خدا را كه  رمز  وراه  جنات   
 الرتمجة : 

 ا سطورة    سوى قصة  لیست / يتدافعون كاالطفال من أجل قراءة  
 وهو الرمز  وطريق النجاة/ ولكنهم ال يلقون  نظرة على كتاب اهلل 

وللشاعر قصائد إسالمية تعكس تعلقه باالسالم ومذهب أهل البيت ومن هذه القصائد : صوت االله ، كتاب اهلل ، هداية    
القرآن ، سبب نزول سورة هل أتى ، ثورة حمّمد ، معراج حممد ، دروس حممد ، مناجاة ، املوىل علي ، علي من وجهة نظر 

يفخر بفاطمة ، علي وشريح القاضي ، هدية عيد الغدير، قافلة كربالء ، حزن احلسني ، البطولة احلسينية ،   معارضيه ، علي
االسالم وخدمة اجملتمع ، اجلهاد والعقيدة ، ، الدين والدنيا ، الدنيا واالخرة ، الزواج يف االسالم ، هدية الصائمني ، رجال اهلل 

 ، اجلنة والنار .
كما أنه يقتبس حكما وكلمات قصار   ،حمب الهل بيت رسول اهلل )ص(  وخاصة االمام علي )ع(  والشاعر شهريار   

 وهو يصوغ أمثال اإلمام علي )ع( وحكمه أبياتاً شعريّة .، ويصوغها قصائد وأبيات شعر، لإلمام علي من كتاب َّنج البالغة 
وينظم هذه االبيات شعرا ويتكررهذا يف  ديوانه . ، كثرية منه يتصفح شهريار الديوان املنسوب إىل االمام علي ويقتبس أبياتا     

شهريار يعشق االمام علي وينظم قصيدة حتت عنوان ) علي والدنيا ( .كما انه ياخذ ابيات شعر من ديوان ايب العالء املعري 
قصيدة يف مدح علي .وينظم وينظمها شعرا .و ياخذ اقوال الكاتب اللبناين جورج جرداق يف االمام على بن أيب طالب وينظم 

شهريار ابياتا يف واقعة "غديرخم "مشريا اىل أّن رسول اهلل اخذ بيد على يوم الثامن عشر من ذي احلجة وقال : من كنت 
مواله فهذا علّي مواله. يزور الشاعر شهريار مّكة املكرمة واملدينة املنّورة وينظم قصيدة عندما تقع عيناه على الكعبة وعندما 

 ارض الوحي ومدينة الرسول )ص( .وللشاعر شهريار قصيدة يف رثاء الرسول حمّمد يضّمنها كلمات االمام علّي فيه  .يصل 
ويكتب شهريار قصيدة يف واقعة كربالء ويصّور الفاجعة، وكيف أّن احلسني بن علّي  ودع ابناءه وأنصاره الواحد تلو االخر     

 دين.يوم عاشوراء  واستشهد يف سبيل رفعة ال
 

 ج: إرتیاده الندوات االدبیة وقراءة شعره العمودي  :
كان الشاعر  شهريار منطويا على نفسه منذ شبابه ، وقد  قال يف مقابلة  بانه عندما جاء اىل طهران للدراسة كان يرتدد     

حممد حسني شهريار عن مشاركته  بني املدرسة واملنزل ومل خيالط أحدا.  ويف مقابلة مع جملة كيهان الثقافية ، يتحدث  الشاعر
) املنتدى       يف الندوات االدبية ويقول إنه كان يرتاد هذه الندوات  .ويشري إىل أّن  أّول منتدًى اديب ُعِقَد يف زمانه هو 

هذا  ردي قد شّكله وترأسه "شازده افسر" .ويضيف شهريار بانه شارك مرتني يفگاألديّب اإليرايّن ( وكان املرحوم وحيد دست
ائي،  واديب السلطنة مسيعي ،  وفصيح الزمان مهاملنتدى كما شاركْت  يف املنتدى شخصيات ادبية مثل املرحوم )جالل الدين 

رضواين . ويستطرد ويقول بان فصيح الزمان كان اكثر الشعراء غزال . ومل يشر الشاعر يف مقابالت ُاخرى عن مشاركته يف 
حلركة االدبية يف عصره ومنها الواقعية يف عصر الثورة الدستورية و احلركة الرومانسية  يف ه كان يتابع اندوات اُخرى ولكنّ 
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. ويرى  شهريار ( 6)االربعينات ، والرمزية يف اخلمسينات والستينات من القرن املاضي .كما انه جّرب مجيع االساليب الشعرية 
النيب ولكنه يلهم الشاعر، ويرى بان على الشاعر أن خيتار  أن الشاعر هو أدىن بدرجة واحدة من النيب ، فاهلل يوحي اىل

نه  يف شعره ،  كما يوصي  الشعراَء بأّن عليهم أن ال يقطعوا صلتهم  باهلل الَّنم  إن  مل يقطعوا صلتهم باهلل ، التوحيد ويبيّ 
 (2) .م القرآن فإنه هو الذي سيلّقنهم ، ألّن اهلل هو الرمحن ومعلّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 .81صمشرف ، مرمي }شهريار طائر  اجلنة { )   ( 6) 

  8ي } كيهان الثقافية { العدد : گجملة كيهان فرهن)8 (
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 عالفصل الراب

 عالقته بشعراء عصره
 أ: عالقته بملك الشعراء محمد تقي بهار

 يه في شعر الشاعرة بروين اعتصامي أب:ر 
 ج : عالقته بالشاعر میر زاده عشقي 

 يه في الشاعر عارف قزويني أد : ر 

 ه: عالقته بالشاعر ايرج
 و: رأيه في شعر الشاعرة فرو  فرخزاد
 شیج ودفاعه عنهز: عالقته برائد الشعر الحداثي نیما يو 

 ح: عالقته بالروائي صادق هدايت 
 ط: عالقته بالرسام المشهور كمال الملك 

 ي: تعرفه الى اشهر موسیقیي عصره 
 اطك: الشاعر الخط  
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" فمن حيث صناعة  تايل :يصف الشاعر شهريار حال االدب والشعر الفارسي يف االربعينيات من القرن العشرين كال   
. كان هناك الشاعر ايرج وكان ملك الشعراء هبار و عشقي وعارف . كانت معلومات عارف قليلة  الشعر كان الشعر يف اوجه

وكانوا يقولون ذلك علنا باننا خمربون ولكنهم كانوا يعتقدون اذا  ، ولكنه كان ذواقة ، كان هدفهم التخريب ) ختريب الثقافة (
.ويقول شهريار عن الشعراء والكتاب الذين "شعرا سيئا فان مصري حافظ وسعدي سيكون اىل الزوال و الفناءْ  ما نظموا

عاصروه " إننا ورثنا عددا من الشعراء والكتاب احلرفيني وكانوا يرتزقون من اخلارج ، وكان عملهم من حيث يعلمون أو ال 
الكرسي .ويف الدرجة االوىل جيب ضمان  ىأجل التكسب واحلصول عل كانوا ملدة قرن أو أكثر يعملون من.يعلمون التخريب 

الء أن يكونوا مبلغني وداعني اىل االسالم . ؤ القوت هلؤالء حىت ال يتكلموا كثريا .اذا جيب  إرشادهم ، وعند ذلك ميكن هل
وا هؤالء الشعراء والكتاب دلميكنكم أن تبّ ،  منهم االدوات احلربية الشيطانية وتستخدموَّنا ضد الشيطان إنكم تأخذون 

 (6)احلرفيني إىل أفضل مبلغني ولكن بشرط أن ترشدوهم."  
موا ، ال تنظروا اىل ادعاءات هؤالء املثقفني ، إَّنم ال يدرون ، إَّنم غرباء عن أحكام ويضيف شهريار :" عليكم أن تعلّ    

، فاذا ما مت إرشادهم وتعرفوا  الثقافة االسالمية ، يتغريون االسالم والثقافة االسالمية ، إن تسعني باملائة من هؤالء خمدوعون . 
ايتهم وطبيعي أن عشرة باملائة من هؤالء  تنطبق عليهم االية القرآنية الكرمية : )  َوَمْن ُيْضِلِل اهللُ َفما َلُه ِمْن هاد( ال ميكن هد

 (8)، إَّنم يهوون ويسقطون بايديهم" .
ىل  ملك الشعراء حممد تقي هبار وكتب هبار مقدمة لديوان شعره اعصره . إذ تعرف شهريار  يف مقتبل عمره كانت لشهريار عالقات مع شعراء    

شعراء كبار منهم الشاعر:  نيما يوشيج  وايرج  مريزا  ومريزاده عشقي و عارف قزويين  والشاعر مهدي اخوان ثالث  ب. كما كانت تربطه صداقة 
أميين وفريدون مشريي  وشفيعي كدكين و الشاعرة فروغ فرخزاد والشاعرة بروين اعتصامي والكاتب صادق وهوشنغ ابتهاج )ا.سايه(  ومفتون 

 هدايت ، والباحث جالل الدين مهايي والرسام كمال امللك واملوسيقار أبو احلسن  صبا .
 
 (3). عالقته بملك الشعراء محمد تقي بهارأ

يراين الكبري ملك الشعراء حممد تقي هبار الذي عاصره   ويقول :" عندما يتحدث الشاعر شهريار عن عالقته بالشاعر اال   
أردت أن أطبع ديواين االول عند مكتبة خيام ، كتب الكاتب سعيد نفيسي مقدمة للديوان . ولكين قلت لصاحب املطبعة ،  

اقرتحت عليه إسم ملك مة ، و ال أ ن يكتب كاتب هذه  املقدّ ، كان من االفضل أن يكتب شاعر مقدمة لديوان شعري 
اىل الشاعر حممد تقي هبار عندما  ينمان الشاعر السيد امري خيزي هو الذي قدّ  ". ويضيف شهريار: "الشعراء حممد تقي هبار

 (1)."شجعىن كثريا  نْ أ الّ إوقدم له  نسخة من ديواين  فما كان منه  ،زرناه يف منزله 
مد تقي هبار،  ويف ذلك اليوم حتدث الشاعر هبار خماطبا  احلاضرين   : " منذ ويف مناسبة العيد ذهبت لتهنئة الشاعر حم"    

من أشعاره الغزلّية  .  وبذلك  اً أن وقعت يدي على كتّيب لشهريار، وأنا افتح هذا الكتيب عندما اريد قول الشعر ، وأقرأ أبيات
ضحت هلم معىن  كلمة شحذ . عندما مسع أقوم بشحذ ملكيت الشعرية . البعض مل يكن يعرف معىن كلمة شحذ . لقد أو 

                                                
  60{ ،   ص انقالب در شعر شهريار } الثورة يف شعر شهريار  (6)
  60املرجع نفسه ص )8)

ودرس اصول االدب لدى والده احلاج مريزا كاظم املشهور ب "صبوري" ووواصل دراسته االدبية لدى ، ميالدية  6221ولد الشاعر حممد تقي هبار يف مدينة مشهد العام )0 (
ور املشروطة ومارس دورا رئيسيا يف مقاالته وأشعاره . واىل جانب نضاله السياسي واملناصب االديب النيشابوري وغريه من االساتذة . التحق بصفوف الثوريني يف ثورة الدست
. جاءت اشعاره مبختلف القوالب الشعرية  {الكلية "} واصدر جملة " داشكده {.لربيع اجلديد } احلكومية اليت شغلها يف وزارة الثقافة وعضوبة الربملان أصدر صحيفة "نوهبار: 

 ( 12املعاصر،   ص دة والغزل والرباعيات واملقطوعات واملسمط ولكنه كان اكثر تاثريا وجناحا يف نظم القصيدة .) حاكمي ، امساعيل،)د( ،  االدب االيراين من قبيل القصي
 ، 001مشرف ، مرمي  ، }شهريار طائر اجلنة{ ص )1 (
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. ومنذ ذلك "من هذا الذي يبالغ الشاعر هبار هبذا القدر يف حقه"احلاضرون كلمة ملك الشعراء هبار يف شعري تساءلوا : 
 ( 6)اليوم صار امسي على السنة الناس ، ومل يكن يعرفين أحد قبل ذلك.

 ميالدية ،  جاء فيها :  6003الذي نشر يف العام   كتب ملك الشعراء  مقدمة لديوان الشاعر شهريار   
) إن شهريار شاعر كبیر ساحر ، شهريار من أساتذة الشعر الكبار ، شهريار من أكبر الشعراء االيرانیین المعاصرين ، 

 (8)وهو الشاعر الوحید الذي له إحساس واقعي ،  شهريار لیس فقط فخرا  اليران بل هو فخر للشرق(. ، وأكثرهم فنا  
عندما تويف الشاعر هبار،  كتب شهريار قصيدة بعنوان : ) بدرقه اُستاد بزرگ  فقيد هبار( ) يف وداع االستاذ الكبري الفقيد    

 : هبار( مستفيدا من كلمة هبار )الربيع ( ليستخدمها توريةً 
 ها رحلت  بالبل كل  فلتأنس بالغربان ، الن ال  /كن خريفا أيها البستان ،  ففصول الربیع كلها قد ذهبت  

 ورأ ت أن الثلج  أتى واالمطار رحلت   /ذبلت الورود كلها عندما حل الخريف   
 (0)دخل  السرو والورد والشمشاد   في سبات عمیق .  / وعندما حل البرد 

 
 (1). رأيه في شعر الشاعرة بروين إعتصامي ب
لشاعرة بروين اعتصامي :"اعتقد ان بروين إعتصامي هي يتحدث الشاعر حممد حسني هبار عن شعراء عصره ويقول عن ا   

وكانت اخالقها كاملة ولكن بقية الشعراء كانوا من أهل املعاصي . هؤالء الشعراء مل يكونوا ، اكثر مىن التزاما بالعفة والعصمة 
قد وصلت يف اخالقها اىل وا انفسهم" . ويضيف الشاعر شهريار:" كانت  الشاعرة بروين اعتصامي ممتازين ومل يكونوا قد زكّ 

عيب يف شعرها. قلما نرى ديوان شعر على مستوى   درجة الكمال . كان مستواها عاليا وصنعتها الشعرية عالية ومل يكن أيّ 
 (1)واحد مثل ديوان بروين اعتصامي. الن سبب ذلك هو اَّنا كانت طاهرة ونزيهة" .

ا باملناظرات واحلواريات جلذب القارىء . وهلا قصيدة "  السكري اهتمت بروين اعتصامي باملواعظ واحلكم  وعربت عنه   
 والعاقل " وهي أشهر قصيدة من بني قصائدها  حيث تقول :
 صادف المحتسب سكیرا في الطريق ، فجذبه من قمیصه 

 قال السكیر :هذا قمیص أيها المحتسب ولیس لجاما 
 قال : فما بالي أراك ايها السكیر تسیر متارجحا ؟

 : لیس الخلل في مشیتي  ، بل في الطريق الوعرة  أجاب

                                                
  66،ص 8كيهان فرهنكى }كيهان الثقافية{ العدد  ةجمل)6 (

 روزبه ، حممد رضا ، ادبيات    )631} االدب االيراين املعاصر{  ص  معاصر ايران(8)
) 0( 

 اى باغ خزان شو كه هباران مهه رفتند      خوش باش به زاغان كه هزاران مهه رفتند 
 د وباران مهه رفتند       مني خزان بود       ديدند كه برف آچلها كه به ابرو ،مهه را گ

 ومششاد      برخاسته ،از كوشه كناران مهه رفتند        لوگ سردى به ميان آمد وسرو
 (.      101، ص  6)ديوان شهريار ، ج

ميالدية يف مدينة تربيز وتوفيت يف اخلامسة والثالثني من عمرها . كان ابوها اعتصام امللك مرتمجا وكاتبا رومانسيا عاش  6031 العام ولدت الشاعرة بروين اعتصامي يف )1 (
ادباء عصرها وقرأت اشعار  هد القاجاري . كان اغلب  شعرها  أخالقيا وتعليميا .شاركت منذ صغرها يف الندوات االدبية اليت كان والدها يقيمها يف بيته وتعرفت اىلاواخر الع

 املتقدمني ، كما تعرفت على الشعر األورويّب الذي كان والدها يقوم برتمجته .
   61ص8افية ( العدد ي )كيهان الثقگجملة كيهان فرهن)1 (
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 قال :فالبد من استدعائك الى منزل القاضي 
 أجاب :ان القاضي نائم فلنذهب صباحا 
 قال : منزل الوالي قريب ، تعال نقصده 

 أجاب : ربما كان الوالي في الخمارة ؟
 قال : بت في المسجد حتى استدعي الشرطي 

 جال المذنبین قال:لیس المسجد مكانا للر 
 قال : اعطني دينارا وخلص نفسك من هذه الورطة 

 أجاب: الشرع يحرم التعاطي بالرشوة 
 قال : ساخرج ثوبك جراء ما الحقت من خسائر 

 أجاب : ثوبي بال ، ال قیمة له بل هو يسترني 
 قال : اال تعلم ان طاقیتك قد وقعت ارضا نتیجة سكرك ؟

 عقل ، فال عیب ان تكون حاسر الراس  أجاب : يجب ان يكون االنسان ذا
 ال تعي شیئا  وأصبحت   خمرا وثملت   ت  بقال: شر 

 اجاب : تقول كالما عبثا ، فالقول السديد لیس بالقلیل والكثیر
 قال : اذا فعلى العقالء أن يقاضوا السكارى   

 (1)أجاب: فأتني بعاقل . . لیس هنا من هو صاح ؟ 
ان يتذكر شيئا عن القضايا السياسية واالجتماعية اليت تناولتها الشاعرة بروين اعتصامي قال :" ويقول شهريار حول ما اذا ك   

ولكن مع ذلك أنشدت الشاعرة  بروين إعتصامي شعرا كثريا يف هذه ، يف ذلك الوقت مل يكن لنا احلق بالتدخل يف السياسة 
هل هناك شاعرة برزت على طوال تاريخ االدب الفارسي مثل اجملاالت وأكثر اشعارها هي أشعار إجتماعية" . وردا على سؤال 

الشاعرة بروين اعتصامي يف اللفظ ويف املعىن  ؟ قال : مل نر مثلها حىت بني الرجال . إن قصيدهتا اليت عنواَّنا " عند الوالد" 
 ( 8)هي قصيدة تشعل الوجدان ". 

 ن ) به يا د شاعره ناكام پروين اعتصامى ( ونظم شهريار قصيدة يف رثاء الشاعرة بروين اعتصامي بعنوا   
 ) يف ذكرى الفقيدة  الشاعرة بروين اعتصامي ( جاء فيها :

 الى هذه النجمة بإندهاش مندهشا العالم ينظر   /كالم بروين قمة الكالم 
 ولكن بروين بینهم نجمعة المعة /فالشعراء في سماء االدب فنانون 

 خطفت القلوب هذه النجمة الساطعة/  كلما اختفت هذه النجمة خلف السحاب 
 يطوقها القمر و}الثريا{  /عروس  تستقر في  قريحة شعر بروين 

 بحنان السماء ورعاية االفالك  / فعرس مبارك  وطفل يحظى 
 ونجومه مرتفعة ال يمكن عد ها /فديوان بروين عال كالسماء 

                                                
 .على شبكة االنرتنت( موقع  نوافذ فارسية -ارشدي ، مسري، مقال بعنوان : بروين اعتصامي سيدة الشعر االيراين املعاصر  ) (6)
  8ميالدية ص 6020نيسان  -، ابريل 8ي}كيهان الثقافية{ العدد:گجمله كيهان فرهن)8( 
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 (  1)قرط سماويتعلق بها / جواهريربو عددها المئتان كان منها مثل بروين  
 :   ا) سفر اشك ( اليت تقول فيه ةا املشهور قصيدهتثر الشاعر شهريار بشعر بروين وقلد أت   

 اشك طْر ِف ديده را گرديد ورفت    او افتاده آهسته وغلتيد ورفت 
 ويقول شهريار فی قصيدته مقلدا بروين اعتصامی : 

 مسافرخانه   دنيا   شىب   خوابيد  ورفت  اهل دنيا چون مسافر خفت ، خواىب ديده ورفت     در
 (8)مشع چون خنديدن  خورشيد  خاور  ديد  صبح     از خجالت آب شد وانگه به خود خنديد ورفت 

 
 (3)عالقته بالشاعر میر زاده عشقیج:  

ن صديقني يف كانت عالقة صداقة قوية تربط الشاعر حممد حسني شهريار بالشاعر مريزادة عشقي ، فقد كان الشاعرا    
شباهبما ، وكانا يعيشان يف طهران و يلتقيان كثريا . لقد كتب شهريار عن الشاعر عشقي ، وعده  مؤسس الصور الرومانسية  
يف الشعر الفارسي املعاصر. ويقول شهريار عن هذه الصور للشاعر عشقي: " إن أول لوحة رومانسية ُرمست يف الشعر 

عشقى" .وإذا نظرنا اىل ديواين شهريار وعشقي جند فيهما  موضوعات وطنية وإجتماعية  الفارسي كانت قصيدة " سه تابلوى
مشرتكة ، وتتعلق باحلرية واملرأة واحلياة العصرية داخل املدن والشعر الوطين .ومن قصيدة عشقي بعنوان " حب الوطن " يقول 

 فيها :
 ض الوطن فماذا سأفعل ؟إذا فقدت أر  /، من الهم إذا حثثت التراب على راسي  تعسا لي 

 عن رأسي افكر بقبعة اخرى        /آه لیس الوطن بقبعة إذا ما رفعوها   
 لست برجل إن قضیت لحظة بدون قبعة    /الرجل من كانت قبعته على رأسه وأنا  

 الى القضاء والقدر   /لست ممن يسلم البالد تسلیم الجاهل   
                                                

)6(  

 سوى اين ستاره نظاره  سپهر سخن راست پروين ستاره      جهاىن

 سرايندگان  ،     سينماى ادب را     هنر پيشگانند  وپروين  ستاره 
 به ابر كفن تا َّنان شد ،عيان شد    كه دهلا ربوده است اين ماهپاره

 عروسك است در حجله طبع   پروين   كه از ماه وپروين كند طوق وياره 
 و كهكشان  گاهواره  مهايون عروسى كه نوزاد او راست    فلك  دايه

 بلند آمساىن  است  ديوان   پروين      بلند اخرتانش  برون  از  مشاره 
 دو صد رشته گوهر كه هر يك چو پروين   به گوش سپهرى  سزد   گوشواره 

 هبل شهريار آتش  شوق    پروين       كه اينجا  دىل  بايد از سنگ خاره
 .      891مشرف، مرمي  ، }شهريار طائر اجلنة{ ص 

 . املرجع نفسه )8 (
تعلم الفرنسية وبدأ نظم الشعر يف ، يف مدينة مهدان   م 6200ولد سيد حممد رضا مريزاد عشقى الذي يعد من اكثر الشعراء ثورية يف عهد الثورة الدستورية  يف العام  )0 (

 ،  وبعد ني االيرانينييف بداية احلرب العاملية االويل حيث كانت اسطنبول مركزا لنشاطات القومي سافر اىل تركيا،و قام بنشاطات اجتماعية ونشر صحيفة بعنوان )عشقي(  ،شبابه
وهذه الصحيفة نشرت اول قصيدة لرائد الشعر ، عودته منها كتب مقاالت عنيفة هاجم فيها السياسيني ، واّسس صحيفة كاريكاتريية باسم قرن بيستم) القرن العشرين( 

،   م6060ة يف العام ما يوشيج " ، وكانت الصحيفة هتتم باحلداثة وتعادي كل ما هو  تقليدي . التحق باحلزب االشرتاكي وهاجم  االتفاقية االستعمارية املوقعالفارسي احلّر " ني
العشرين"  واخريا  ،  اغتيل الشاعر  كما هاجم  ديكتاتورية  رضا شاه ، وكتب مقاالت ونظم اشعارا ثورية اثارت غضب النظام،  وأدت اىل وقف صدور صحيفة " القرن

، وروزبه ،  681ص} نظرة اىل الشعر االيراين املعاصر{ شم انداز شعر معاصر ايران چ ،م  على يد أنصار واعوان رضا شاه ) زرقاىن ، سيد مهدى   6081عشقي يف العام  
 (.688ادبيات معاصر ايران } االدب االيراين املعاصر{ ص ، حممد رضا 
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 يا من أذكر حبي له في اللیل والسحر   /محبوب )عشقي ( يا وطن ، ياحبي الطاهر 
 حنانك لیس بعارض حتى أرمیه في مكان آخر  /حبك لیس بنزوة حتى تخرج من الرأس 

 (1)قد امتزج بما رضعته ولن يخرج إال مع روحي   /حبك في وجودي وحنانك في قلبي  
 

يف ذكرى املرحوم مريزاده  }مريزاده عشقي( ) به ياد مرحوم    :ويتذكر شهريار صديقه الشاعر عشقي بابيات بعنوان     
 :{عشقي 

 كان رجل العشق ، وال رجل ، مثله     /هم عشقي كان عشق الوطن  
 هذا هو جزاء من يفدي الوطن وهذا عمله    /فدى روحه ونال الموت أجرا   

 وخض ب دم  الشهادة االحمر وجه ه    /لم يجرب عار الخیانة السوداء للوطن  
 .(2)انه عشق الوطن وكان عشق الوطن همه   /فداء لهذا الوطن  قد م روحه  

 
 (3). رأيه في الشاعر عارف قزويني د

بالكثري من النقد ، فقد وصفه النقاد ، بانه كان ضعيفا ، و عّده الشاعر حممد تقي هبار من القزويين حظي شعر عارف     
 (1)ضمن الشعراء الذين نظموا  اشعارهم لعامة الناس .

ه  شاعرا ذواقة ، وقد مدحه بسبب كان الشاعر حممد حسني شهريار معجبا بأشعار الشاعر عارف القزويين، وكان يعدّ     
 انتشار شعره بني عامة الناس بسرعة كبرية ويقول شهريار يف هذا الصدد:

 عارف  المرحوم  في أشعار   /  ما زلت أجهل السر  
 ددها أطفال الحي  صباحا  فیر  / كان ينظم االنشودة الطويلة مساء 
 يكون شعره قد انتشر في االفاق  /  ومن دون مغاالة ، بعد يوم واحد 

                                                
 82حاكمي ،امساعيل ،)د(  االدب االيراين املعاصر ص  ( 1)

) 8( 

 عشقي  كه درد عشق  وطن بود  درد او        او بود مرد عشق كه كس نيست مرد او 
 رم    بس شعله ها كه بشكفد از آه سرد اوگاست   ىون درد مشع كشته كه با وى دمچ

 رد    او گختيل    آفاق       روانه  پبرطرف الله  زار  شفق  بر زند  هنوز           
 او فكر  احتاد   غالمان   به  مغز خبت           از بزم خواجه سخت به جا بود طرد او 

 كنند   حريفان   نرد  او     ىأن نزد باز عشق كه جان در نربد باخت           بردى   من
 حريف  نربد او   " هركز منريد آنكه دلش زنده شد به عشق"       عشقى   منرد   ومرد

 رد  او گون  باد  تاختم  نرسيدم  به  چه من          چدر عاشقي رسيد به جايي كه هر 
 كشىت عشق را  نرسد  ختته  بر  كنار            موج  جنون   شكافته  دريانورد  او

 اين   كار  مزد   كشور  وآن   كرد او     گه يافت ؟مر چذشت عشقي واجرت گاز جان  
 شود  روي  زرد او   گه  دل  به  سيم  خيانت  نشد  سياه        با  خون سرخ  رنأنرا ك

 كه درد  عشق  وطن بود  درد او    ىدرمان  خود  به  دادن  جان  ديد شهريار       عشق
 يف مسقط راسه ، وبتوجيه من والده دخل  سلك رجال الدين ، ميالدية يف مدينة قزوين تعلم النحو والصرف العربيني 6826ولد املريزا ابو القاسم عارف قزويين يف العام )0(

لثورة الدستورية ، وكان شاعر الثورة .وطالب ولكنه نظم الشعر يف شبابه . تعّلم املوسيقى واخلط والغناء .انتقل اىل طهران وصار من رجال البالط ، ولكنه التحق بالثوار يف اثناء ا
 م ودفن اىل جوار ضريح ابن سينا  6000ىل مدينة مهدان ، وهناك عاش يف فقر وفاقة ، اىل ان وافته املنية يف العام  عارف باحلكم اجلمهوري ، وقد نُفي ا

  6ص  ،   وروزبه ، حممد رضا )د( ، ادبيات معاصر ايران ،  600جشم انداز شعر معاصر ايران } نظرة اىل الشعر الرياين املعاصر{  ، صسيد مهدي   ،الرقاين ، ( الز 1 (
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 . (1)يكون شعر عارف قد عبر الحدود .  / قبل أن يحزم بريد طهران متاع السفر 
 
 (2)میرزا : عالقته بالشاعر ايرج ه

شبابه عندما كان يعيش يف طهران . وكانت له عالقة جيدة أقام حممد حسني شهريار عالقات بالشعراء املعاصرين له أيام     
 بالشاعر ايرج مريزا. كان شهريار يكن حبا للشاعر ايرج وبعد أن تويف توجه اىل قربه وقرا شعرا يرثيه ويقول :

 أي  امیر جاء لزيارتك ، ولكنه أسیر حبك    /ارفع رأسك يا ايرج لترى االمیر وقد جاء لزيارتك 
 خرأولكنه جاء متاخرا   ولیته   لم    يت   /انب العنقاء الى سهراب البطل   انه مرسل من ج

 (0)يا ملكا جاء مشهورا على هذه الطريقة     /سلم    دفتر    الحب   الى    تلمیذك القديم    

 
 (4): رأيه في شعر الشاعرة فرو  فرخزادو

كما أثارت ،محلت طابعا انثويا واتسمت بالتمرد والرومانطيقية  اصدرت فروغ فرخزاد اول ديواَّنا بعنوان  :" االسرية "    
ثرت مبجالسة الكتاب املعاصرين أالكثري من اجلدل . مث ان فروغ ظهرت منها رؤية جديدة إزاء الفن والشعر واجملتمع بعد أن ت

على جمموعتها  جعلها تطلق فكري حدا وخمالطتهم واالجواء االدبية والفكرية لالصدقاء واحمليطني هبا ، وقد بلغ هذا التغيري ال
حتمل روحا وحالة متباينتني ، أشعارا إجتماعية ونقدية حيتل وصف  هذه اجملموعة " والدة من جديد" و عنوان: الشعرية االخرية 

 . ( 1)الرمز  اليت تالمسالطبيعة واالشادة بكل ما هو مجيل مكانة خاصة تبلغ أحيانا احلالة املثالية 

                                                
)6(  

 سر  تصنيف  عارف    مرحوم     هست  بر من  هنوز  نامعلوم
 شب كه مى گشت اين ترانه بلند     صبح اطفال كوچه مد خواندند

 روز ديگر مگو كه  يب  اغراق     منتشر  بود   در  مهه   آفاق 
 پست  هتران  نبسته  بار  سفر     شعر عارف  زمرز  بود به در

، الذي كان آنذاك ويل  ج مريزا يف مدينة تربيز وتعلم هناك الرتكية والعربية والفرنسية .كما درس البيان واملنطق . وعندما شب التحق ببالط مظفر الدين مريزاولد اير (8 ) 
، ه مل يوفق يف اي منها تحق موظفا يف الدوائر احلكومية ولكنّ حياته .ال يفوفاة زوجته ووالده وانتحار ابنه  اثرت العهدوكان ينظم الشعر والقصائد وميدحه يف االعياد واملناسبات .

لفكاهة.كانت اشعاره شعبية وتستهوي عامة اومات فقريا معدما.كان الشاعر ينتقد االوضاع واملسوولني ويدعو اىل الثقافة احلديثة والوطنية .كما كان يكتب شعر اهلجاء و 
 .الشعب وكان يستخدم املصطلحات العامية يف اشعاره

 مده است  آه امريى ، كه به عشق تو اسري چايرجا سر به در آور كه امري آمده است      )0( 
 مده است آون فرستاده  سيمرغ به سهراب دلري   نوشدار وست ويل حيف كه دير چ

 رد قدميت بسبار    شهريارى كه در اين شيوه شهري آمده است  گمكتب عشق به شا 
مهنة االب العسكرية لونا من القسوة واالستبداد. أَّنت دراستها وامتهنت عليها أضفت  ةميالدية يف طهران .امضت طفولتها يف اسر  6001لعام ولدت فروغ فرخزاد يف ا )1 (

رزقت منه طفال مسّته كاميار.  ان  الرسم واخلياطة .تزوجت يف السادسة عشرة من فنان معاصر امسه برويز شابور ، ولكّن زواجها مل يستمر اال ثالث سنوات ، وانفصلت عنه بعد
م .   6012م و) العصيان( يف العام  6019م و) اجلدار( يف العام  6018كانت فروغ تقول الشعر منذ صباها .فكان أول دواوينها الشعرية هو ) االسرية( نشرت يف العام 

.زاولت االنتاج السينمائي يف مرحلة من حياهتا  6090بداية فصل الربد( .صدر يف العام ديوان )ميالد آخر( ، وكان ديواَّنا االخري ) لنؤمن ب 6010كما أَّنا أصدرت يف العام 
، وروزبه ، حممد رضا  61ادث سري يف أحد شوارع طهران.) فرخزاد ، فروغ ، خمتارات من ديوان شعر االسرية ص حلم إثر تعّرضها  6019القصرية .توفيت فروغ فرخزاد يف العام 

 .(. 861يران } االدب االيراين املعاصر { ص )د( ، ادبيات معاصر ا
  08حاكمي، امساعيل،)د( ، االدب االيراين املعاصر،  ص(1)
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ار رأي  يف شعر الشاعرة  فروغ فرخزاد اليت كانت تقول الشعر احلر. ويف مقابلة معه يقول عن شعر فروغ كان لشهري   
:"هناك من ينظمون القصائد الصغرية ويكون شعرهم جيدا ، لقد رأيت عدة قصائد للسيدة فرخزاد حيث فيها اجلانب اخليايل 

 (6)ا عالمات تنيبء عن شاعريتها".ولكن توجد يف شعره، جدا. مل اُعجب جبميع أشعارها  قويّ 

 

 ودفاعه عنه : (2): عالقته برائد الشعر الحداثي نیما يوشیج ز
يعد  الشاعر نيما يوشيج ، رائد الشعر احلديث يف ايران . وهذا ما يعرتف به مجيع الشعراء واالدباء االيرانيني. كانت تربط     

كما كان   ،  قة . وكان شهريار يرى يف شعر نيما صورة التعاطف معهالشاعر  حممد حسني شهريار ونيما يوشيج صداقة عمي
 الغربة  . وقد عكس شهريار يف قصيدته " شاعر افسانه" }الشاعر االسطورة {  هذا االحساس والشعور :  يرى يف شعره همّ 

 نيما غم دل گو كه غريبانه بگرييم   سر پيش آرمي ودو ديوانه بگرييم 
 الرتمجة :

 لنضع رؤوسنا جنب بعض ونبك كالمجانین /   عصر قلبک فلنبک معا بکاء الغرباء  يما ما قل یا ني
 ضحكهما اجلنوين هو ضحك حكيم : وانَّ ،  ويشبه شهريار نفسه ونيما باجملنونـَنْي الَلَذين يدركان احلكمة      

 با وحشت ديوانه خبندمي   وَّناىن       در فاجعه  حكمت  فرزانه   بگرييم 
 صدف خيز كه بر گردن ايام     خر مهره ببينيم وبه دردانه بگرييم      با چشم

 يقول شهريار لنيما : 
 فلنبك معا على االوضاع    / ى بالدمع الذي يشبه الدرقم بعیون مأل

 . الن العامة ال يدركون شعرمها اَّنما ال يهذيان بل اَّنما حينان على الناس مقابل من يهذي
 فالنه خبندند    ما هم به تب طفل طبيبانه بگرييم بگذار به هذيانه تو ط

 الرتمجة : 
 ( 3)ونحن نبكي كاالطباء على حمى الطفل   /دعهم يضحكون كاالطفال على هذيانك  

ويرى شهريار ،  بان الشعر احلر الذي ينظمه  نيما ليس اال البحر الطويل الذي كان الشعراء ينظمون عليه قصائدهم ،     
 يف هذا الصدد: ويقول شهريار

ويف اللغة الرتكية  ، حيث كان  الشعراء الفرس ينظمون أشعارهم على هذا البحر،  ولكن قليال  ،" الشعر احلر هو البحر الطويل
كان اكثر . أنتم تشاهدون  ان الشاعر كان ينظم صفحتني من الشعر بقافية واحدة . انتم ترون نيما يف قصيدته )أفسانه( أنه 

صيدته بشكل حر،  وهذه القصيدة هي البحر الطويل  نفسه ، وال جديد فيه . واالن نرى ذلك ضروريا جدا وضع شطرا من ق
. هناك حاالت ال ميكن استخدام شكل آخر فيها هبذا الشكل اجليد .هناك مواضيع ال ميكن بياَّنا ال بالقصيدة وال بالغزل 

                                                
  820مشرف ، مرمي ، شهريارمرغ هبشىت ،}شهريار طائر اجلنة{ ص )6 (
درس املرحلة االبتدائية يف مسقط راسه ، وهاجر مع عائلته اىل م يف يوش مبازندران مشال ايران .  6209نيما يوشيج امسه احلقيقي علي نوري إسفندياري ولد يف العام  )8 (

جّملة املوسيقى . ُعِرَف نيما بانه رائد طهران ودرس يف مدرسة سن لويس  وتعرف إىل  الثقافة االوروبية ، عن طريق تعّلمه الفرنسية ، وعمل يف وزارة الثقافة ، وشارك يف ادارة 
 م اول  قصيدة كتبها باسلوب الشعر احلّر . 6088افسانه " االسطورة " اليت انشدها يف العام  الشعر الفارسي احلديث وكانت قصيدته 

 823مشرف ، مرمي ،  }شهريار طائر اجلنة { ص )0 (
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الشباب ال يريدون استخدام القافية ، ولكنهم يؤّكدون على وجود واملثنوي كذلك . الشعر احلر مطلوب حاليا . فاحلداثيون و 
 (6)الوزن . 

ويف مقدمة ديوان شعره ، يدافع شهريار عن الشعر احلّر، ويرد على من يعدون الشعر احلّر بدعة  ، وخالفا للشعر التقليدي    
 ويقول :

 اين نوع شعر كه )آزاد ( نام اوست   مجع ميان حبر طويل ومستزاد
 رتمجة : ال

 ما هو اال جمع بین البحر الطويل والمستزاد   /هذا النوع من الشعر الذي يسمى الشعر ) الحر(   
 ( 2)هذا الشعر لم يكسر التقلید ولم يأت ببدعة /    اذا ، لیس هذا شیئا جديدا  

افسانه } االسطورة { لنيما دو مرغ هبشىت } طريا اجلنة { مستلهما ذلك من  قصيدة  :ينظم شهريار قصيدته بعنوان    
م آلخر مرة وبعد ذلك  بعام  يفارق  6012يوشيج .يزور نيما يوشيج شهريار يف منزله يف تربيز ويلتقي الشاعران يف العام  

 رواز مرغ هبشىت } حتليق طري اجلنة { هبذه املناسبة پنيما احلياة  ، وينظم الشاعر شهريار قصيدة : 
 ا بود    شعر نو چيست كه باالتر از آن نيما بود در شعر نوين مپرفت آن كو 

 الرتمجة :
 كان نیما يفوقهلقد  ما هو الشعر الحديث    /شعرنا  الحديث   اسافر ذلك الذي كان اب

رواز مرغ هبشىت"  الذي خصصه پكان شهريار يعّد نيما أبا الشعر احلديث وجنم االدب املعاصر ، ولذلك نظم شعر "    
 شيج ومكانته الشعريّة . يقول شهريار:لتصوير نيما يو 

 ان مقروءان وعلى جبهة صقره خط    /عمیق  في حرية الفكر يحلق في سماء الخیال 
 كالذهب الالمع المخبأ الظاهر   /برعم ينبت في فكره  ويعكس كل ما في الجمال

 وفوق كل  نقطة احساس رأس مدبر  /يقف وراء كل ضلع ، قلب مجنون 
 انه شعلة الغابة وعاصفة  قلب البحر   /و هو  اب االسطورة انه ابن الجبل ا

 هو يفكر بكل غیرة لبناء عالم الغد    /افكر في العبر التي تلي خسارة امسي 
 (0)  أعمى يد االبن لم تفارق يد الوالد ، فالطفل كان    /أراد انصاره ان يثبوا  لیصلوا  إلى درجته   

 روا على خطى نيما مل يقدموا شيئا جديدا.{. } يريد هنا أن يقول إن الذين سا
و إىل الضغوط اليت كانت متارس ضده من النظام السابق ويقول  ،وأشار شهريار اىل الصداقة اليت كانت تربطه بنيما يوشيج    

افواه الشعراء  ما معناه :  اَّنم اجربوه ) مل يوضح شهريار هذه النقطة وما معىن اجربوه ويبدو ان نظام رضا الشاه الذي كمم
ش 6001اجربه على قول الشعر مدحا للنظام وشخص رضا شاه  . ويقول شهريار عن لقائه بالشاعر نيما يوشيج يف 

                                                
 م6021نيسان  -،  أبريل 8جمله كيهان فرهنكي }كيهان الثقافية { العدد  61ص)6(

  683رضا ،ادوار شعر فارسى } عصور  الشعر الفارسي {  ص وشفيعي كدكين ، حممد  13ص 6مقدمة ديوان شهريار ج)8 (
 عمق آزادى انديشه وپرواز خيال    روى پيشاىن بازش دو خط خوانا بود)0 (

 يده كه زيبائيها     چون زرش با مهه بيناىن خود پيدا بود چمغزش آن غنچه پي
 پشت هر دنده احساس دىل ديوانه    روى هر نقطه حساس سرى دانا بود 

 پسر كوه بگو يا پدر افسانه     شعله جنگل وطوفان دل دريا بود 
 من مهه عربتى از باخنت ديروزم      او مهه غربىت از ساخنت فردا بود 

 هركه آمد قدمى چند به پايش جبهد     دست در دست پدر كودك نابينا بود  
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م ( : جاء ايل وبكى وقال انت كان لديك مدينة تربيز فذهبت اىل هناك ،  ولکن اين كان بوسعي أن اذهب؟ .قلت 6011)
،  لديك قصائد...  ماهذه اليت تكتبها؟ عندها بكى وقال:" لقد أجربوين على  له : عزيزي نيما ، لديك ) قصيدة( افسانه

الكتابة "  وبعد أ ن أَّنوا حياته ،  وصفوه بانه قائد املخربني" .ونستنبط من كالم الشاعر شهريار ان النظام السابق يف ايران 
 ربا على املدح ومل يكن راضيا من ذلك.ومدحه واالشادة به ولكنه كان جم ،أجرب الشاعر نيما يوشيج على قول الشعر

و يقول احد الشعراء االيرانيني وهو گلشن كردستاين  بانه ذهب مع الشاعر مهرداد  اوستا اىل دار الشاعر نيما وذلك قبل    
أتباعي  وقت قصري من وفاته . وقد قال الشاعر نيما هلما باحلرف الواحد: " انين نادم على مجيع اعمايل اليت قمت هبا .إ ن

 شوهوا  مسعىت ،  واالن فانا اكتب الشعر على طريقة )الشاعر( نظامي".
ويبدو ان البعض شكك يف معتقدات الشاعر نيما يوشيج ولذلك ُسئل الشاعر شهريار عن املعتقدات الدينية للشاعر نيما . 

عتقدات نيما جيدة ، ولكنه مل يصل اىل ويقول شهريار دفاعا عن نيما و حول املعتقدات )الدينية( للشاعر نيما : " كانت م
مستوى العرفان ، كان على وشك الوصول اىل العرفان وترون أنه يف قصيدته افسانه يذكر اهلل يف كل شيء . كان على وشك 

وردا الوصول اىل العرفان ولكنه مل يوفق ، فعندما يقول يف قصيدته  :  مهيشه تو با مين )  انك معي دائما (  فهو يقصد اهلل .
على سؤال :  بان البعض يريد ان يصف معتقدات  نيما خالفا ملا كان عليه . ماهو رأيك وانت كنت قريبا منه ؟ قال الشاعر 
شهريار: لقد قرأ نيما هذا احلديث علّي  : "الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر" ، ولقد تعلمت هذا احلديث من نيما وهو الذي 

 يوشيج شهادة يف حق شهريار، وهي مقتطفة من إحدى رسائله إليه، قال فيها: قدم نيماقرأ هذا احلديث يل. 
 سمك سابقا..ولكن وال واحدة من تلك القصائد تساوي ا" شهريار العزيز، أرسلت لك القصیدة التي كتبتها ب

 شیئا في حضرتك، والينبغي أن تعتبر شیئا، حتما في يوم من األيام، ستكون هناك شمس أيضا، الشمس 
 والتي بدونها اللون ألي شئ، إنها القلب. أتريد أنت  القلب ..!" آلنا لموجودةا

 
 (1) عالقته بالروائي صادق هدايت ح:

صادق هدايت كان أحد الكتاب الروائيني املعروفني يف ايران . وكانت تربط الشاعر شهريار عالقة  صداقة بالكاتب      
وكان البيت مقابال للسفارة ، نت ليايل مجيلة ، اجتماعنا كان يف بيت مرفه هدايت  . ويقول شهريار عن صداقتهما :" كا

الربيطانية ) يف طهران ( وكان جممعا للفنانني .لقد تعرفت يف هذا البيت اىل الفنانني املعاصرين . تعرفت اىل صادق هدايت 
يتكلم كالما مجيال .كالمه جذبىن  .  واالخرين. عندما التقيت الول مرة صادق هدايت اعجبت به .كان  { يوشيج}ونيما 

ة .كنت احب هذه اخلطوة انا كان ) الفولكلور( الرابط املشرتك بيننا . كان يف ذلك احلني جيمع  املصطلحات وااللفاظ العاميّ 
ايضا .كنت آخذ صادق هدايت إىل رجل ظريف وحيب املمازحة وامسه : حسني شوردنك. كان هذا الرجل معجما متحركا 

وكان هدايت يكتب ما يقوله هذا الرجل ، جاء هدايت مرات  ، العامّية .كنا جنلس عنده وكنا جنربه على التحدث لاللفاظ
عديدة اىل منزلنا . كان بيتنا يعج بالناس ، وكان مليئا باالصدقاء .  كان صادق هدايت رجال  عجيبا . كان هدايت حيب 

ت فينا ، وكنا أنا و) الشاعر ( نيما )يوشيج( على وشك االنتحار.".ويضيف االنتحار كثريا وكانت رغبته يف االنتحار قد اثّر 
شهريار: "  كنت يف تلك االيام عاشقا ، وكانت مشاكل احلياة قد أوصلتىن اىل حافة الياس من احلياة وقد تاثرت بكلمات 

                                                
درسة الفرنسية وتوجه اىل بلجيكا لدراسة اهلندسة ومنها ذهب اىل فرنسا وهناك ترك دراسة اهلندسة واجته حنو م يف طهران وتلقى دروسه االبتدائية يف امل 6038ولد يف العام )6 (

 علوي وجمتىب گم اىل طهران وشّكل مجعية "ربعة" االدبية مع عدد من الروائيني االيرانيني منهم : بزر  6080االدب . وبعد اربع سنوات من االقامة يف باريس عاد يف العام  
م اىل فرنسا ، وهناك انتحر بسبب نظرته التشاؤمية ،   6010مينوي ومسعود فرزاد . عمل يف الدوائر احلكومية كما اشتغل مرتمجا يف معهد الفنون اجلميلة ، وسافر يف العام 

 منهيا حياته .
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 طريق مسدود وحتركت هدايت ، ذهبت اىل أعلى شالل ) بس قلعه ( اللقي بنفسي اىل االسفل ،  كنت قد وصلت اىل
الرمي بنفسي من أعلى الشالل ، ولوال يد راع شاب أمسكىن من اخللف ملا كنت االن على قيد احلياة  . أخذين الراعي 

الطعام  والشراب ،  كان هو عاشقا ايضا . وقد اعتزل الناس . لقد شفيت من مرض  يلم الشاب اىل خيمته السوداء وقدّ 
 (6)أراد االنتحار ايضا ولكّن زوجته أنقذته.(.  االنتحار . نيما )يوشيج (

 

 :  (2)عالقته بالرسام المشهور كمال الملك ط:
أقام الشاعر حممد حسني شهريار مدة من حياته يف مدينة نيسابور) مسقط رأس الشاعر عمر اخليام( حيث عمل موظفا يف    

ل امللك الذي نُفي إىل إحدى قرى مدينة نيسابوروإمسها قرية دائرة التوثيق العقاري . تعرف شهريار اىل الرسام املعروف كما
حسني آباد  بسبب معارضته حلكم رضا شاه .  شهريار  تعرف بالرسام كمال امللك و هّدأ  من روعه . فقد كتب الشاعر 

وقارنه ، ا الرسام الكبريشهريار قصيدة على طريقة املثنوي بعنوان " زيارة كمال امللك " ابرز فيها حّبه واحرتامه الكبريين هلذ
بالرسام االيطايل مايكل أجنلو ،  بل عّده  افضل من الرسام االيطايل ،  ألنّه ابدع يف الفن والذوق ، وفضال عن ذلك كان 

 (0)جماهدا . 
 ويقول شهريا يف الرسام كمال امللك :   

  ".( 4)لكن زمانه كان بالء الهل الفن"  /كان مبدع الفن في هذا الزمان 
 إشارة اىل كم االفواه يف عصر الشاه . 

وترتسخ عالقة الشاعر شهريار بالرسام كمال امللك ، ويكتب شهريار قصيدة عندما يرى الرسام كمال امللك يعاين من قصر يف 
 : ( 1)الرؤية وما تعنيه العينان بالنسبة اىل الرسام 

 قد أدمیت قلبنا ومهجتنا  ل  /أيها الشوك الذي اصبت عینه   
 النك حطمت بذلك كأس العالم   /لقد صرخ من قساوتك بؤبؤ عینه 

 ولكنك أغلقت نافذة االمل    /إنك لم تمزق ستار الیأس والقنوط  
 وهل إنك ياشوك ثمل ومخمور؟  /ماذا فعلت يا شوك بالعینین الخمريتین 

 
 

 (1)تعرفه الى أشهر موسیقیي عصره ابو الحسن صبا ي:
                                                

 .810-812مشرف ،مرمي، }شهريار طائر اجلنة { ص )6 (
وأقام حكما ديكتاتوريا ونفى االحرار ، ميالدية  وكان أحد اشهر معارضي رضا شاه الذي حكم ايران يف بدايات القرن العشرين  2196ولد الرسام كمال امللك يف العام )8 (

م) كمال  6013ام باد حىت وفاته يف العآوأقام يف قرية امسها حسني  ،  بسبب معارضتهم له . وقد نفي الرسام كمال امللك اىل مدينة نيسابور مسقط راس الشاعر عم اخليام
 (. 1، رسومه الزيتية واملائية { ص  ك} كمال املل گروغن وآبرن گامللك ، نقاشي هاى رن

 آنكه با اين بلند اخرت مرد       دعوى مهسر تواند كرد     )0 (
 استاد     در جهاد داد ذوق وصنعت داد    گاست كان بزر  ژميكل ان

 انش بالى اهل فن رور     وين زمپبود اورا زمان هنر )1 (
 شم ما نشسىت  چند بچاى خار بقلب ما شكسىت      هر )1( 

 جم از دل سنگ تو بفرياد     كاين جام جهان منا شكسىت    
 رده ياس وانكردى         كاين روزنه اميد بسىت       پاين 
 ر تو مسىت     گه كارى ؟   اي خار مچس مست در گبا نر 
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اصل دراسته يف طهران تعرف اىل املوسيقار االيراين املعروف "ابو احلسن صبا" الذي كان يعزف على عندما كان شهريار يو    
السيتار. وكان صبا أكرب من شهريار بعدة سنوات . وقد تعلم منه  العزف على السيتار وكان شهريار  مجيل الصوت فكان 

 .( 8).يقرأ أشعاره وهو يضرب على السيتار
ر عن الصداقة اليت تربطه باملوسيقار أيب احلسن صبا :" كان ىل صداقة مع البعض وصداقة قوية مع يقول الشاعر شهريا   

البعض االخر حيث استمرت اىل آخر عمرى . لقد كنت أزور أبا احلسن خان صبا . تعلمون أن مدينة تربيز كانت يف العهد 
عن مستقبل زاهر كانوا يأتون اىل تربيز. كان والد أيب احلسن  والشباب الذين كانوا يبحثون، القاجاري العاصمة الثانية اليران 

م(  6088هجرية مشسية )6036صبا وامسه كمال السلطنة يعيش يف طهران  وكان صديقا لوالدي .عندما ذهبت يف العام  
ىل كمال السلطنة آنذاك اىل طهران للدراسة كتب والدي رسالة اىل كمال السلطنة ليهتم يب ويرعاين ، ولكىن مل اُسّلم الرسالة إ

 (0)، النين كنت الاُريد مساعدة منه ".
وكان يتحدث  ،مسه " رضا هندي" كان له صوت شجياويضيف الشاعر شهريار " كان ىل صديق يسكن معى يف الغرفة و    

دائما عن شخص بإسم " حسن خان" وكان يقول بأنه موسيقّي جيد. .كان رضا هندي يعمل يف قورخانه ) مصنع 
سلحة( وكان أبو احلسن خان يعمل أيضا يف املصنع نفسه  ، وكان يقول: عندما خيرج املوظفون من املصنع كان حسن اال

 و يضرب على السيتار باعجوبة".، خان خيرج سيتاره من حتت عباءته 
هندي أرجو أن ويستطرد الشاعر شهريار:" لقد عشقت هذا الشخص ) ابا احلسن صبا( قبل أن أراه . قلت لصديقي رضا    

ف عن نفسه بإنه إبن  تأيت به إىل هنا . ففي يوم من االيام جاء اىل املنزل ومعه شاب وقال :" هذا أبو احلسن خان"  .وعرّ 
له وقال:  افقمت وأحضرت الرسالة ، وسلمته، كمال السلطنة . عندها تذكرت الرسالة اليت كتبها والدي لوالد أيب احلسن 

ه عنوان والدي ، وهو ميدح والدي ويصفه بأنه صديقه القدمي . وعاد  أبو احلسن  اىل منزله وأخرب اُمّ نعم الرسالة مرسلة على 
وهو إبن احلاج مري آغا. ومن هنا بدأت الصداقة بيين وبني صبا .وقد تعلمت ، ولدا جاء من تربيز عيناه كعيين الغزال  بانّ 

املوسيقى على  املوسيقار االيراين إقبال سلطان الذي كان يعيش  وكنت قبل ذلك قد تعلمت، على يده الضرب على السيتار 
 يف تربيز.

تربط شهريار بصديقه أيب احلسن صبا وعندما تويف صبا ترك موته أثرا كبريا يف حياة شهريار، وقد رثى صداقة محيمة كانت    
 احلسن صبا بقصيدة ملؤها احلزن واألسى على فقده قال فيها: اشهريار صديقه أب

 ولكن  ، أن ى لمعبد نیران العشق أن يخمد      /نتهى   عمر  الحیاة   بموت  صبا    ا
 لكنني ال استطیع الصبر بعد موت صبا      /يارب صبرت على فراق كل   االحبة   

 يموت  بموته  قلبي    عزيز      /كفنوه بالحسرات  و إغسلوه بالدموع 
 على  من  كان  يطلق   أعذب  االلحان      / أطلق  يا  قلب  اكثر  النواح  حزنا    

                                                                                                                                              
م { يف طهران . وكان ابوه كمال السلطنة اديبا وحمبا للفن والفنانني ومصاحبا هلم ) وكان حيب املوسيقي وشجع 6038هجرية مشسية } 6826العام  ولد ابو احلسن صبا يف (6)

، على  املوسيقار علي اكرب شاهي ابنه على تعلم املوسيقى . تعلم صبا املوسيقى على  استاذه مريزا عبد اهلل وتعلم عزف السيتار على يديه. كما تعلم العزف على القانون 
على املوسيقار هنك آفرين. دخل صبا املدرسة االمريكية كما تعلم املوسيقى يف مدرسة  لكمنجةوالضرب على الدف على  حاجي خان والكمان على  حسني امساعيل زاده وا

 .ووصل اىل قيادة االوركسرتا  كمنجة ال ىوزيري للموسيقى وكان يعزف عل
 (.  116شت موسيقى ايران } قصة املوسيقى االيرانية { ، خبش اول ص گاهلل ، سر  ) خالقي،روح

 819مشرف ، مرمي  ، شهريار مرغ هبشىت ، }شهريار طائر اجلنة{ ص)8  (
 819املرجع نفسه ص)0(
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 لقد  مات   الهدهد   بشیر أهل    سبأ     /هیهات أن تسمع انغام بلقیس وسلیمان    
 (6)إذ  مات آخر كواكب  الذوق  والصبا     /  إذرفى  ياشموع  الدمع   شوقا   علیه  

 ويقول : {سيتاري } ان ) سه تار من (وللشاعر شهريار قصيدة يتحدث فيها عن السيتار وهي بعنو    
 و هو الذي  يعز يني في  لیالي   المظلمة    /يئن سیتاري  على حالي المزرية هذه اللیلة  
 غیر سیتاري رفیقا موافقا    /يا قلب ، لم يبق من رفاق العمر األوفیاء  

   ا غن ي الحزن وهو يغن ي حزني     /في غمرة  الحزن ونسیان  العالم     
 . ( 2)ا نشودة هذا النهر في المساء حتى السحر/  دموعي  تجري كالنهر وأنین السیتار 

كان الشاعر شهريار يعزف على السيتار ، بعد أن تعلم فنون املوسيقى من أشهر موسيقيي عصره وهو " ابو احلسن صبا"    
 (0)قصيدته اليت عنواَّنا : ساز صبا )حلن صبا(:  واستخدم الشاعر الرموز واملصطلحات املوسيقّية التالية يف شعره ، يف 

 .( 4)سوز ، ساز ، دلنواز ، سوز وك داز ، شور ، شاهناز )شهناز( برده وراز ونیاز ، مجاز () 
" كنت اضرب على السیتار ، كانت عالقتي اعتزل الشاعر شهريار ضرب السيتار و تاب . وقال يف هذا الصدد:    

حولت هذه العالقة الى جنون . وفي مساء يوم رأيت في المنام مسجدا مزدحما بالناس وكان بالموسیقى عالقة أبدية وت
رسول اهلل )ص( جالسا في الجانب العلوي  من المسجد، و نوره يمال المسجد ، كأنه الشمس في وقت البزو   . 

يقومان بالحراسة كان  وكان أمام المسجد خلق كثیر يريدون لقاء الرسول . وكان يقف على عتبة المسجد رجالن
أحدهم والدي  . أردت ان ادخل الى المسجد للقاء الرسول )ص( فعندما هممت بالدخول أخذ والدي بتالبیبي 

                                                
 عمر دنيا به سر آمد كه صبا مى مريد     ورنه آتشكده عشق كجا مى مريد  )6 (

 يارب     اين صبورى نتوامن كه صبا مى مريد     صرب كردم به مهه داغ عزيزان
 غسلش از اشك دهيد وكفن از آه كنيد    اين عزيزى است كه با وى دل ما مى مريد   

 يزترين نغمه سرا مى مريد    گبه غم انگيزترين نوحه بناىل اي دل    كه دل ان
 ريد    ر آوازه بو القيس وسليمان هيهات    هدهد خوش خرب شهر سبا مى مگد 

 از ديد  بريز     كه آخرين كوكبه ذوق وصبا مى مريد     قمشع دهلا مهه كو اشك شو 
) 8( 

 نالد به حال من امشب سه تار من     اين مايه تسلى شبهاى تار من 
 ار من    گار   جز ساز من نبود كسى ساز گاى دل زدوستان وفادار روز 

 سار من   گسار سازم واو غموشه غمى كه فراموش عاملى است    من غمگگدر  
 اشك است جويبار من وناله سه تار           شب تا سحر ترانه اين جويبار من   

) 0( 

 ه شنيدى كه باز مى َكويي چدل  سازوىي    زگمى   سازدل من به  سوزبزن كه 
 مى َكوىي  دلنوازوش دل سخىن گو باد وزيدى به زلف يار كه باز       به  چر مگ

 مى َكوىي  دازگسوز و روانه مى كىن با مشع        كه شرح قصه به پ ر حكايتگم
 مى َكوىي شهناز ه از گهى ز شور و گبه ياد تيشه فرهاد وموكب شريين              

 مى َكوىي راز رده پرده بريون شد         بزن كه در دل اين پكنونكه راز در ما ز 
 مى َكوىي  راز ونیازكه قصه ر وبال     بزن  پشوده ام گبه سوى عرش اهلى  

 مى َكوىي   مجاز تو خواند ترانه توحيد              حقيقىت به زبان  سازنواى 
هجرية مشسية )  6028-9-00و مهدويان ، وحيده ، مقال بعنوان موسيقى وشهريار} املوسيقى وشهريار { ، صحيفة اعتماد بتاريخ    116ص 6ديوان شهريار ج)1 (

  م(. 63-63-8330
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الى خارج المسجد . واشار الى السیتار الذي كنت اخبؤه تحت سترتي وقال لي : أتريد الدخول الى  نيوأعاد
 (6)لك اللحظة وضعت السیتار جانبا ولم اعد الیه". المسجد ومعك هذا السیتار ؟ قمت من نومي ومنذ ت

 
 . الشاعر الخطاط:ك  
كان الشاعر حممد حسني شهريار  خطاطا جميدا  يكتب اشعاره يف بعض االحيان خبط النسخ والنستعليق . وديوانه مزدان    

َا يف الوقت نفسه ، وكان معروفا يف تربيز ألّن أباه كان حماميا وخطّاط، خبطه اجلميل . ويقول الشاعر بانه ورث اخلط من أبيه 
(8). 

، وخط مجيل  ،  يف أشعاره مثل: حسن اخلطوادواته ه إستخدم مصطلحات  اخلط نّ أإهتم شهريار باخلط الفارسي حىت    
ابته ورشحة قلم وخط مقروء و.... كما انه بدأ يف الستينات من القرن العشرين كتابة القرآن خبط النسخ ولكنه مل يكمل كت

فظ سورالقرآن اليت كتبها شهريار خبطه يف متحفه اخلاص . والنماذج اليت بني ايدينا تظهر مدى بسبب ضعف بصره . وحتُ 
 ، اطا كما كان والدهاهتمام الشاعر باخلط الفارسي وخط النسخ .  ويقول احد الكتاب بان شهريار كان يرغب ان يكون خطّ 

 (3).يار يف قصيدة عن اخلط: " قلم مجيل وخط مجيل وكالم مجيل وشفة مجيلة "الظروف مل تسمح له .ويقول شهر  ولكنَّ 
اط ربغاين واخلطّ السيد مرتضى الاط:  اطني االيرانيني الذين عاصروه ومنهم اخلطّ ويشري شهريار يف قصائد متعددة اىل اخلطّ     

 اط املرحوم بوذري . واخلطّ ، اط حسن مريخاين واخلطّ ، حسني مري خاين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . 813 -810مشرف ، مرمي ، شهريار مرغ هبشىت ، } شهريار طائر اجلنة{ ، ص )6 (
  60م ص 6021نيسان  -ابريل 8جمله كيهان فرهنَكي }كيهان الثقافية { ، العدد : )8 (
اهى به مضامني خوشنويسى در شعر شهريار} شعر وانشاء وحسن خط ، نكَ : قلم شريين وخط شريين ، سخن شريين ولب شريين ) مقال بقلم : تيمورى  كاوه اخلطاط)0(

 نظرة اىل مضامني اخلط يف شعر شهريار{  .
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 الفصل االول

 آراء حول الشعر والشعراء
 عند شهريار: أ    مفهوم الشعر

هو اعمال  للشعر ييرى   الشاعر شهريار" بان الشعر يؤثر يف االنسان ويرتك بصماته عليه ، ومثلما يكون املولود الظاهر     
ة مثل البكاء والضحك واالنكماش ومتدد االعصاب والعضالت ، فان املولود املعنوي للشعر هو روحه املتمثلة باحلرية اديّ إر ال

ة والرقة واللطافة والصالبة وغريها". ويضيف :" ان الشعر الكامل هو الشعر الذي تكون مجيع اجزائه قد والشهامة واحلرق
وصلت إىل القمة  . ويرى بأّن شعر حافظ الشريازي هو الشعر الذي وصل اىل الكمال وان مجيع أجزاء هذا الشعر هي على 

 (6).  مستوى عال    .وميكن إضافة صفة " االسرار" اىل شعر حافظ"
يعتقد شهريار بان الشعر جيب ان يكون ذا  تأثري يف املستمع والقارىء ، وليس كونه جديدا اوغريبا . ويرى بان الشعر     

ة واحلداثة. والشعر اذا مل يكن له وزن ، ولكّنه كان مقبوال وتأ يت بعد ذلك اجلدّ  ، جيب ان يكون يف الدرجة االوىل ذا تاثري
" منذ سنوات يتحدثون يف بالدنا عن الشعر احلديث والقدمي ويسألوين غالبا  ، ماهو رأيك يف  ميكن عده شعرا ويضيف:

ة ليست كافية ، فاذا كان الشعر قدميا ولكْن يتضمن شيئا مفيدا أي ان له الشعر احلديث؟ فمن املسّلم به ان احلداثة واجلدّ 
ك قطعة ادبية ذات شكل واسلوب حديثني ، و مل تتضمن فيطلق عليه اسم الشعر ، ولكن اذا كانت هنا ،تاثريا ونفوذا 

واذا ما قرأمت القصيدتني على فاقدي البصر فانكم سرتون تأثري االوىل ورفض  حقيقيا ،موضوعا مفيدا فاَّنا ال تكون شعرا 
 .( 8".)الثانية

والثاين : احلداثة يف روح االثر.    فشهريار يرى بأّن احلداثة واجلّدة يف الشعر نوعان االول:  احلداثة يف موضوع االثر،   
 تى من طريق الذوق واالستنباط. فالثاين هو ما يعرّب أفتشخيص االول يكون من طريق العقل واالستدالل ،   ولكن الثاين يت

ثة   عنه بانه يدرك وال يوصف ، ويصفه شهريار بانه الروح اجلديدة . فشهريار يرى بان حداعنه بالطراوة اخلاصة ، وما يعرّب 
الروح وجّدةَ املوضوع شرطان اساسيان حلداثة الشعر وأن ) البساطة( و) الرومانسية ( مها من الشروط الفرعية والتكميلية ملثل 

االسلوب "     هذا الشعر.ويقول شهريار : إن" احدث اساليب  الشعر الفارسي"  هو" االسلوب البسيط" ويايت بعده 
العامة باستثناء  خطاءشرط االمتناع عن االبالشعر اىل حديث عامة الناس ، هذا املتجدد" .وهذا االسلوب هو تقريب 

وباختصار االمربسيونيسية اي االحساس  ،حدث مدرسة شعرية يف الشعر الفارسي هي الرومانسية أاحلاالت العمدية. ف
 ( 0)اىل املدرسة الرومانسية. والتأثر.ففي احلاالت اليت جيب فيها  التعبري عن موضوع بسيط وذي أمهية فاننا سنحتاج 

 ب: الشعر القديم والشعر الرومانسي:
يرى شهريار بان الشعر القدمي أو الكالسيكي ليس نقيضا للشعر الرومانسّي ،  بل يكمل أحدمها االخر. فاالسلوب 

فيه . فاذا كان لدينا  ولكّن االسلوب الرومانسّي ُيستخدم لبسطه واملبالغة ، الكالسيكي ُيستخدم لبيان خمتصر للموضوعات 
ا ،  ويف حال  كان عندنا موضوع صغري،  ولكنه مهم ويتطلب شرحا موضوع كبري حيتاج اىل االختصار فانه سيكون كالسيكيّ 

وبيانا ويستلزم اعطاءه نطاقا واسعا حىت يرتسخ يف ذهن القارىء فعلينا أن نصفه  باالسلوب الرومانسّي، ويضرب شهريار مثاال 
                                                

 00، ص  6ديوان شهريار ،ج)6 (
  01املرجع نفسه ص)8 (

 13، ص  6ديوان شهريار ، ج)0  (
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شرح لبيت واحد من شعر حافظ الشريازی الذی يقول  يه {الشمع والفراشة}مشع وپروانه "  " منظومةول : فعلى ذلك ويق
 فيه :

 لیست النار الحقیقیة أن تضحك الشمعة من شعلتها    
 (6) فالنار الحقیقیة  هي النار التي تجبر الفراشة على الدوار حول الشمعة

 اد وهذه النار هي نار العشق   لها الى رمو تحرق وجودها بشعلتها وتحو  
ويوصي شهريار الشعراء فبيت حافظ الشريازی هو باالسلوب الكالسيكي وان الشمع والفراشة على صورهتا الرومانسية.    

وان يقولوا الشعر وعليهم أن يكونواعلى يقني بان القرحية الشعرية  هي ، الشباب بان يقرأوا الشعر األجنيب و االشعار العاملية 
 .( 8)القوة اليت ستدفعهم اىل االمام .

نفسي شاعرا إذا ما أغمضت عینى عن كثیر من االشكاالت والهفوات . ولكننى  د" يمكن أن أعوحول شعره يقول :    
الكمال في الشعر . فعندما أقرا شعرا للخواجه الكبیر )حافظ الشیرازي( أشعر بالخجل  نني لم أصل الى حد  أمتیقن ب

من  ا  ولكن يمكن إعتبار ذلك نوع،نظمته . وقد فكرت مرات ومرات أن ا مز ق الترهات التي قلتها  من شعرى الذي
رت  أن أسیر نحو الكمال التدريجي . ولهذا السبب كنت وقر  ، نصرفت عن قصدي اوبذلك ، للذات  ا  اللؤم و نكران

يبقى الى ما بعد موتي وسیكون ذلك  ا ؤجل طبع أشعارى الى المستقبل ، بل كنت أعتقد أن  طبع ديواني يجب أن
والفقر  .ويضیف شهريار :" لكن عندما أرى الوضع المضطرب للعالم عموما  ( 3)أقرب الى الصالح والكمال" .

بان يقوم أحد بعدي بهذه المهمة ، وإضافة الى ذلك فان ضعف   ال أجد أمال   ، واالنحطاط المستولي علیه خصوصا  
وكذلك ترحیب  عامة الناس وإصرار االصدقاء على ،اتي قد زاد من قراري بطبع ديواني بنیتي وعدم وجود رمق في حی

اذا  -طبع الديوان جعلني خجال منهم . وبناء على ذلك رضیت بطبع الديوان على هذه الحال ، وآمل أن أتمكن 
 أن أقوم بتصحیح الديوان وا كم له.  -منحني اهلل عمرا

 
 يار :المدارس الشعرية كما يراها شهر 

يرى الشاعر حممد حسني شهريار،  بان هنا ك مدارس عديدة  للشعر يف ايران : االويل املدرسة الرتكستانية  والثانية :    
والشعراء الذين ، كل مدرسة   خصائصاملدرسة العراقية ، والثالثة املدرسة التجديدية ، والرابعة املدرسة البسيطة. ويشرح شهريار 

 الشعرية.اتبعوا هذه املدارس 
الذي ساد نواحي خراسان  احلماسيّ  الشعرَ و م ء: وهذا االسلوب يتالالمدرسة التركستانیة : او االسلوب التركستاني  - 1

وحىت القرن اخلامس اهلجري الشمسي . وتتميز هذه املدرسة  يبالشعر الدرّ  وتركستان يف بداية الشعر الفارسي املسمىّ 
فة : فعلى سبيل املثال ، ليس يف شاهنامة الشاعر أيب القاسم الفردوسي اليت ّية بصورة مكثّ باستخدام شعرائها للكلمات الفارس

 (1)كلمة عربية .  833اىل  93الف بيت كلمات عربية وغري فارسية اال من  13بلغت أبياهتا ما يقارب 

                                                
 روانه زدند  پأتش أن نيست كه بر شعله او خند مشع    آتش آنست كه در خرمن )6 (
 11 ، ص 6ديوان شهريار ، ج)8(
 00، ص 6ديوان شهريار ، ج (0)
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 شاعر ناصر خسرو وفرخي وال ميكن لقد استخدم شعراء هذه احلقبة يف الغالب الكلمات الفارسية وليس العربية ومنهم ال    
تعرف على هذا االسلوب اال من طريق الشعر ودراسة أشعار شعراء خراسان .فالشعر حبسب هذا االسلوب يتمتع بالقوة  أن 

ب ، ختيار الكلمات الرقيقة واملتعارف عليها. ومثال على هذا االسلو باد هذا االسلوب وال يتقيّ ، واملتانة مقابل النعومة والليونة 
أشعار الشاهنامه للفردوسي ، والنثر كتاريخ البيهقي وقصائد الشاعرين  الرودكي وفرخي وشعر ابن اليمني وغزليات العطار 

 (6)وغزليات وثوق الدولة.
ويرى شهريار بان هناك شعراء ليسوا من خراسان ولكنهم قالوا الشعر باالسلوب اخلراساين، و استخدموا اسلوبا ناعما يرقى    
ق عليه  ، وصاغوا منه اسلوبا جديدا يسّمى االسلوب الرتكستاين العراقي. ومثال على ذلك مستوى هذا االسلوب بل يتفوّ  اىل

أشعار فرخي سيستاين  و سروش وقاآين . وتتميز هذه املدرسة باملميزات التالية : استخدام الكلمات الفارسية ، واستخدام 
، وينظم الشعراء هبذا االسلوب القصائد  داولةواالهتمام باالوزان غري املت ،والواقعية والبساطة ، الصور االدبية والكالسيكية

 (8)واملثنوي . كما يستخدم الشعراء الشعر احلماسي والوصف واملدح .
: هذا االسلوب انسب  ألشعار احلب والعرفان واملوعظة لشعراء عاشوا يف المدرسة العراقیة او االسلوب العراقي   - 2 

رون الثالثة ، السابع والثامن والتاسع للهجرة وهذا االسلوب متيز به شعراء عاشوا يف املدن املركزية االيرانية املعروفة بعراق الق
العجم . ومن أهم شعراء هذا االسلوب الشعري : موالنا جالل الدين الرومي والشاعرين الشريازيني سعدي وحافظ وكلهم 

ملدرسة مميزات عديدة منها استخدام الشعراء للكلمات العربية بغزارة واستخدام لغة العصر ، عاشوا بعيدا من خراسان .وهلذه ا
واالبتعاد عن الواقعية ، واستخدام االوزان اخلفيفة واجلميلة ، واالهتمام بشعر الغزل والعرفان واحلب والفلسفة واالخالق . 

صفهاين ،  والعراقي الشريازي ، والعراقي ب العراقي اإل.فيمكن اطالق امساء اخرى على هذا االسلوب مثل : االسلو (0)
ذربيجاين. وكل له طريقة متيزه من غريه. فاساتذة الشعر الفارسي  حيظون بقبول العامة  اضافة اىل متتعهم باسلوب او مدرسة األ

 .  ( 1)اال بعد دراسة دقيقة لنتاجه  دراكهاخاصة هبم ، فكل منهم له شخصية متميزة ال ميكن ا
ه االسلوب الكالسيكي اجلديد و احلديث ، وهذا االسلوب هو  االسلوبان نّ إ: دين او الحداثیین مدرسة المجد    - 3

استخدام هذا االسلوب  شعراء العصر الصفوي  أالرتكستاين والعراقي مصطبغان  بصبغة عصرية تتغري دائما وباستمرار.  بد
ثورة الدستورية ، و آثار ومؤلفات الكّتاب وشعراء جملة ) مال نصر الدين ( ي عصر الأوالعصر الزندي وبداية عصر املشروطة 

 القوقاز والسيما الشاعر نابغه الشريواىن  و صابر أفندي اللذان  تطرقا اىل قضايا اجتماعية ونقدية . 
املرحوم وحيد  ومسمطات، وقصائد املرحوم اديب املمالك  ،ى يف شعر املرحوم دهخدافاالسلوب العراقي املتجدد جتلّ 

ردى وغزليات  شيدا وعارف وعشقي . فقصائد  ملك الشعراء هبار وقصائد وثوق الدولة وبعض اشعار اديب بيشابوري  گدست
 (1)نظمت باالسلوب الرتكستاين املتجدد . 

وهذا   ،الناس باسلوب عادي وعاميّ  إىل: الشعر البسيط هو الشعر الذي حياول الشاعر التحدث االسلوب البسیط  - 4
ولكّنه يف  أغلب االحيان يبتعد عنه  ويتميز بصورة كاملة ،  ومن ابرز  ،اسلوب اجملددين  منحيان كثرية أاالسلوب يقرتب يف 

                                                
  .   091ملرجع نفسه  صا(6)
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وقد اخذ ايرج هذا ، الشعراء الذين نظموا الشعر هبذا االسلوب هو  طالب اوف التربيزي واملرحوم ايرج )جالل امللك ( 
 (6)لعلي التربيزي .االسلوب من املرحوم احلكيم 

 صفهانیة( :المدرسة الهندية ) اإل: 4
ظهر يف القرن العاشر اهلجري الشمسي والقرن احلادي عشر وبداية القرن الثاين عشر شعراء ابتكروا اسلوبا جديدا يف الشعر    

ا فغاين( . وسبب تسمية هذه مسُّي باالسلوب اهلندي وهو جسر بني الشعر العراقي واهلندي . ومن ابرز شعراء هذا العصر )باب
املدرسة باملدرسة اهلندية هجرة الشعراء اىل اهلند ، ألّن السالطني الصفويني كانوا يتكلمون الرتكية ومل يهتموا باللغة والشعر 

وقد ثون الفارسية ، وُعرف اسلوهبم باالسلوب اهلندي . إىل بالط  ملوك الغوركانيني الذين كانوا يتحدّ  واالفارسيني ، وجلأ
عادالشعراء الفرس الذين هاجروا اىل اهلند  اىل ايران بعد تويل الشاه عباس االول والشاه عباس الثاين والشاه سليمان يف العهد 

 .    (8)صفهان .إ ومن ابرز الشعراء الفرس صائب الذي عاد من اهلند اىل مسقط رأسه، الصفوي 
ثلة لبيان ما يعنيه ، واستخدام الكلمات الغربية ، واللجوء اىل اللغة ومن أهم مميزات هذا الشعر استخدام الشاعر لالم   

نذاك . كما أن الشعراء استخدموا آالعامية يف التعبري عن آرائه واالهتمام باحلياة اليومية ، وبيان حالة الفقر اليت كانت سائدة 
 (0)الغزل اكثر من انواع الشعر للتعبري عما خيتلج يف صدورهم.

 
 ارديوان شهري

له  طبعة . كما أنّ   08م جمموعة أشعاره الكاملة وقد طبع حىت االن للشاعر حممد حسني شهريار ديوان مطبوع ويضّ    
ة بعنوان "حيدر بابا سالم" وتُرمجت بالفارسية ، وطُبعت مرّات عديدة يف ايران والدول جمموعة أشعاره اليت نظمها بالرتكيّ 
ب ريار عن أول ديوان طُبع له :" صديقي شهيار هو الذي دّون أشعاري ، ومجعها يف كتيّ الناطقة  بالرتكية .يقول الشاعر شه

م  وكتب 6006وقدمها إىل مكتبة خيام لنشرها ، وقد طُبع الديوان باسم )ديوان شهريار(." طبع ديوان شهريار يف العام 
طبع جمموعة أشعاره يف ديوان كبري هو االن  مان خبتيارى. وحولجبمقدمة الديوان كل من ملك الشعراء هبار وسعيد نفيسي و 

بني أيدينا يقول:" ان ذلك مل يأت دون مساعدة من السيدين  لطف اهلل زاهدي وعلى زاهدي وآخرين الذين ساعدوا على 
وته طبع الديوان وإخراجه بشكله احلايل" . ويعتقد  شهريار " إّن من األفضل أن يطبع الشاعر ديوانه يف آخر حياته أو بعد م

الّن  الشاعر يزيد وينقص من أشعاره يف أثناء حياته"  .  ويضيف" إذا طبع الشاعر ديوانه  قبل هذا الوقت أو مبكرا فإّنه  
 (1)ذرية.بيت شعر بالرتكية اآل 0333بيت شعر بالفارسية وحواىل  82333سيندم ".  . يضم ديوان  شهريار اكثر من 

 (1)لغة . 03اىل " ر بابا سالم وتُرمجت  أشعاره الرتكية بعنوان "حيد

 
 ج : موقف الحركة النقدية من شعر شهريار 
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منه  أمهل عدد من النقاد االيرانيني شعر الشاعر شهريار يف كتبهم النقدية عندما حتدثوا عن الشعر الفارسي التقليديّ    
سرية أهل البيت عليهم السالم يف سّيما  ، الواحلديث ، وأعتقد أن السبب الرئيسي يف ذلك هو تناوله القضايا االسالمية 

أشعاره أكثر مما كان يتناول موضوعات اُخرى. يف وقت حارب النظام البائد الثقافة العربية واالسالمية ،  كان الشاعر 
االسالمي معزوال عن حميطه بسبب عدم قبول النظام له ، فضال عن أن  الشاعر شهريار كانت له مواقف وطنية يف خمتلف 

ايا .السؤال املطروح هو: ملاذا جتاهل أغلب  النقاد شعر الشاعر شهريار ومل يتناولوا شعره بالنقد اال ماندر، بينما حظي  القض
نشر وكانت أشعارهم  تُ ، العديد من الشعراء الذين كانوا دون مستوى الشاعر شهريار باالهتمام واالحرتام يف االوساط االدبية 

ت تصدر يف عهد النظام البائد؟ .لقد كان يف ذلك احلني تياران يسيطران على النقد يف ايران : يف اجملالت والصحف الىت كان
 للثقافة االسالمية ، إمنا من منطلقات وخلفّيات خمتلفة . ياالقومي واليساري فكالمها كان معاد

االدبية اليت كانت تصدر يف عهد  سبب جتاهل النقاد لشعر شهريار أّن اجملالت مفتون امیني"ويرى الشاعر االيراين "     
بينما كان ، جون أمساء الشعراء العلمانيني ويطرحون أمساءهم الشاه ، واليت كان يديرها أشخاص يثق هبم النظام ، كانوا يروّ 

من الشعراء االسالميون والذين مل تكن مواقفهم مؤيدة للنظام حمرومني من نشر قصائدهم يف اجملالت االدبية يف ذلك العصر.و 
هذا الطريق ُعرف العديد من الشعراء الذين كانوا مغمورين،  بسبب نشر أشعارهم يف اجملالت االدبية و دعم القيمني على 
هذه اجملالت يف ذلك العصر هلم ،  بينما امهل العديد من الشعراء بسبب معارضتهم لنظام الشاه وعدم تأييدهم له. وباعتقاد  

محاسّية ، وينتقد نظام الطاغوت ، وسياساته االستعماريّة ، وهلذا السبب كان  اً م اشعار كاتب آخر " إّن شهريار كان ينظ
روا طبع ديوانه ملدة معزوال ، وكما قال الشاعر شهريار فانه حرم من حق احلياة ، ومنعوه وشعره من الظهور واالنتشار ، وأخّ 

الن شهريار مل يقبل برامج احلكومة وسياساهتا اخلاطئة ، أربع سنوات من دون سبب . ومل يسمحوا له بالتدخل يف السياسة ، 
 (6)بل كان ينظم أحيانا أشعارا ينتقد هبا أعمال احلكومة واجتاهاهتا  الثقافية والسياسية ".

مل و ، " يف كتاهبا ) شهريار مرغ هبشيت( اىل ان النقاد يف عصر شهريار مل يتناولوا شعره بالنقد الدكتورة مريم مشرف وتشري"    
يشريوا اليه من قريب أو بعيد وتتساءل ملاذا مل يهتم النقاد بشعر شهريار مع انه كان من الشعراء املكثرين؟ .  وجتيب عن 
سؤاهلا بالقول :" إ َّنا ال تعرف سبب ذلك ولكنها تضيف بان عدم اشارة النقاد اىل شعر شهريار،  ال يعّد نقصا يف شخصية 

 ما يتجاهل الشاعر شهريار أو أشعاره" ." شهريار،  بل هو نقص للناقد عند
مل يكن شهريار قريبا من التيارات النقدية اليسارية اليت هيمنت على الساحة النقدية يف القرن املاضي، لذلك كانوا ال يعطون    

رجوازي(.  لونه بلقب )الولد البودي البو هتمام، على عكس الشاعر سهراب سبهري الذي كانوا يدلّ استحقه من تأعماله ما 
بينما عده الباحثون من مؤسسي الشعر الفارسي املعاصر، واعرتفوا له بأسلوبه اخلاص الذي يعرف ب )أسلوب شهريار(، ملا 

 . (8)أبدع فيه من جديد" 
ويرى الباحث حممد مهدي بيات بان النقاد مل يعطوا العمال الشاعر حممد حسني شهريار  ما يستحقه من 

 (0)النسانية والدينية ومل يهتم به كذلك القوميون االتراك يف ايران .االهتمام بسبب نزعته ا
كان شاعرا غريبا واكثرغربة من نفسه  ولكنه يف الوقت ، :"  بان شهريار كان اكثر الشعراء شهرة  مهرداد اوستاويرى الشاعر 

 (1)الشعراء املعاصرين"  . 
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ر وخاصة غزلياته  من بني مئات  شعراء الغزل الفارسي دليل بان بقاء أشعار شهريا محمد شمس لنكرودييرى الناقد    
على انتشار شعر شهريار وجناحه  .ويضيف : مل يكن اي شاعر منذ الثورة الدستورية ) املشروطة ( وهو على قيد احلياة 

ز عرفها الناس مشهورا وحمبوبا مثل الشاعر شهريار .  اذ أّن شهريار  بسبب ذوقه الشعري وموهبته  استخدم عالئم ورمو 
 (6)ثبت وجوده . أو  وتقبلوها ، وهذا ما جعله شاعراً 

شهريار كان شاعر الغزل ، جّرب الشعر ومل يعتمد على الكتب عكس الشعراء  أنّ  محمد شمس لنكروديويضيف    
إذ  أنه ، ر نيما يوشيج م هذه التجربة من الشاعالتقليديني الذين كانوا يعتمدون على الكتب ال على جتربة احلياة .فشهريار تعلّ 

إضافة إىل نظم الشعر القدمي كان له اهتمام باحلياة .فشهريار ملا له من شعبية وارتباطه مبخاطبيه ليس له مكانة باعتباره شاعرا 
 ن،  اذ أّن الشاعر املعاصر عليه أن يطرح افكارا جديدة ويقدم طروحات حول اجلمال  وهذا ما ملمعاصرا باملعىن املتداول اآل

 (8)يفعله شهريار .
من يكون جسرا    نَّ بان شعر  شهريار  ليس جسرا  بني الشعر القدمي والشعر املعاصر أل محمد شمس لنكروديويرى    

بني القدمي واجلديد، جيب  ان يكون شاعرا حديثا كالشعراء فريدون مشريي وفريدون توللي وهوشنك ابتهاج وحممد رضا 
ن نأخذ الشعر احلديث للشعراء القدامى يف نطاق اوسع ، فيمكننا أن أو  ، ع هذا النطاقا ان نوسّ شفيعي كدكين . واذا ما اردن

 شهريار له حصة يف هذا اجملال .  نَّ أنقول ب
إىل أن  الشاعر شهريار  قام بدور كبري عندما أدخل كلمات يومية اىل شعره  سائرا على  محمد شمس لنكروديويشري    

يف حني ان مجيع الشعراء ، ج ، ومل يكن لشعراء الغزل الذين عاصروه اجلرأة  على القيام هبذه اخلطوة َّنج الشاعر نيما يوشي
 (0)ولكن مل حيالفهم احلظ وشهريار كان االبرز  .، الذين عاصروا الثورة الدستورية قاموا هبذه اخلطوة 

هريار ي :  إن أهم خصيصة للشاعر شيرى  الشاعر حسني منزو  الناقد محمد شمس لنكروديوعلى العكس من قول    
ويف الوقت نفسه    ،هي أنّه كان  حلقة وصل بني الشعر القدمي واحلديث ، اذ ان شهريار كان قريبا وجارا  للشاعر ايرج مريزا 

يرج الشاعر ا استخدمه كان ييتكان قريبا من الشاعر نيما )يوشيج(.  اي ان  شهريار  يستخدم يف شعره لغة السهل املمتنع ال
ّن من أفضل أشعار مريزا  ويف الوقت نفسه تأثر بأشعار نيما احلديثة .ويضيف حسني منزوي عن غزل الشاعر شهريار : إ

ون أشعاره الغزلية حيبّ ين ري كثالوهذا ما جعل ، شهريار الغزلية اُسلوبه  البسيط والقريب من اُسلوب احلوار مع املواطنني العاديني 
ار الذي جرب احلب يف جعله حيظى بقراء كثر،  مشريا اىل اّن شهري اً ختار لغزله اسلوبا خاصّ اهريار ش . إضافة اىل ذلك فانَّ 

 شبابه كّرس شعره للحب وقصائده الغزلية كانت أكثر شهرة من شعره اآلخر. )4(
 الشيخوخة ،  حيث يستخدمه الشعراء عندما يصلون اىل، ن نوعا من العرفان بان شعر شهريار تضمّ  حسین منزويويرى     

ه كان يتناوهلا بصورة سطحية ومل يعاجل هذه القضايا بصورة ن القضايا االجتماعية يف عصره ،  ولكنّ مكما انه مل يكن بعيدا 
عميقة.ويعتقد حسني منزوي ان شهريار  شاعر كبري اذ انه نظم شعرا يف العرفان والغزل ولكّن شعره العرفاىن اليرقى اىل 

 (1)ين الرومي وال حىت الشاعر جامي   . كما ان شعره الغزيل ال يرقى اىل مستوى أشعار سعدي.مستوى شعر  جالل الد

                                                
 8330-0-86هجرية مشسية )  6028-1-03} شهريار ، جسر بني الشعر التقليدي واحلديث { ، صحيفة مهشهري ، بتاريخ  "شهريار بلي ميان شعر سنيت ونو" )6 (

 .  69ميالدية ( ،ص 
  19ص املرجع نفسه )8(
  88املرجع نفسه، ص)0 (

 88، جسر بني الشعر التقليدي واحلديث{ ،صشهريار بلي ميان شعر سنيت ونو} شهريار )1 (
 .18} شهريار ، جسر بني الشعر التقليدي واحلديث{ ،ص"شهريار بلي ميان شعر سنيت ونو")1(
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،  بان شهريار هو اشعر الشعراء يف عصرنا ، النه كان يعيش حياته للشعر ومن أجل الشعر،   الشاعر مفتون أمینيويرى      
يزوره يف بيته كان يذهب من أجل أن يشيد بشعره أو يلتذ من كان  وكلّ ، م شعرا جديدا وكان يعمل كل يوم من أجل أن يقدّ 

وكان يقضي مجيع ، وكان خيتلف عن اآلخرين كثريا ، . ويضيف ، بان شهريار كان شاعرا ممتازا وال نظري لهاليه باالستماع 
 كرس  شعره  للحبّ   اوقاته يف النوم ويف اليقظة  يف قول الشعر . ويقول مفتون اميين حول مضامني شعر شهريار بأن شهريار

ه مل يكن مثل حافظ واملولوي يف شرح العرفان بل انه يشري اىل نّ إل واكثر الشعراء الرومانسيني كماال . واالخالق وهو أوّ 
العرفان . وكما يقول بديع الزمان فروزانفر انه يعرف العرفان مع انه كان درويشا يف شبابه ، وله نربة عرفانية ، ولكّن شعره 

سلوب سعدي ، ولكنه شهريار مييل اىل اُ  نّ أولوي . ويرى مفتون اململ يكن  مبستوى الشعر العرفاين لكل من  حافظ و   العرفاينّ 
 (6)حيافظ على ظاهر حافظ ، وباطن سعدي ، ولكّن غزله خاص به ، فلدينا مخسة انواع من الغزل احدها غزل شهريار .

شهريار يف الشعر و)حممد على ( مجال زادة يف النثر من   ن نعدَّ أبد بانه " ال الدكتور عبد الحسین زرين كوبويرى    
  (8) ضمن جمموعة الطالئعيني يف االدب الفارسي ". 

الشاعر شهريار بانه شاعر اصيل له جتاربه الشعرية ، وهناك فرق بني شاعر جّرب  سید مهدي الزرقانيالالناقد ويصف    
فشهريار له جتربة احلب الزالل متنح شعره الروح  . ويضيف ان شهريار  له ، ث عنه احلب وبني شاعر مل جيرّبه ،  بل يتحد

وزان  دون ان يواجه التعقيدات والوقف ه يستخدم األنّ إوهذا ما منحه القدرة على قول الغزل . ، لسان ناعم يف قول الغزل 
نه يوجد بني إالغزلية . ويضيف : حقا ميكننا القول والتلعثم يف قول الشعر .ويقول ايضا  : من ميكنه أن ينكر اشعار شهريار  

 (0) شعراء الغزل املعاصرين عدد حمدود من الشعراء ميكنهم ان ينافسوا شهريار يف شعر الغزل .
ويقول ايضا بان القاريء يرى امامه شاعرا بارزا وذا قدرة . انين بعد دراسة شعر شهريار أرى ان  شهريار وضع الشكل     

غزله يف خدمة العاطفة ،  الن الغزل اذا مل يكن كذلك لن يصل اىل القمة . فشعر الغزل الفارسي الناجح سواء   الشعري يف 
كان كالسيكيا او حديثا  هو الشعر الذي تكون مجيع عناصره يف خدمة العاطفه . فشهريار اتبع هذا االسلوب سواء عن 

اصبح ذا تاثري وحيظى بنسبة عالية من القراء . يضيف الزرقاين :   ذلك احد عوامل كون شعره نّ أعتقد أاو غري قصد و ، قصد 
على كثري من  ه ردّ نّ إه يرغب ان يسري على َّنج حافظ اذ شهريار  يف شعره التقليدي يعشق الشاعر حافظ الشريازي ، او أنّ 

درويشان "  و  "باده وحدت"   ه شاعر نساخ وغري اصيل ومل حيالفه احلظ هنا . انه يطرح يف قصائد : "حامتنّ إغزل حافظ . 
ويرى ، الصوفية او الصوفية السلبية . فاجلانب الفين من هذه االشعار ال اصالة له  منو" كارگاه آدم سازي"  وغريها افكار 

ويرى الزرقاين ان شعر شهريار احلر ال        ة ومكررة تذهب جبمال شعره .  القاريء ان الشاعر شهريار يطرح افكارا تقليديّ 
يرقى اىل مستوى شعره التقليدي إذ ان شكله الداخلي ضعيف . يبدو أنه كان يسعى فقط اىل التخلص من القافية وتساوي 

،  اليت اشتهرت بسبب روحها  {اواه يا امي } اى واى مادرم ""االشطر. فشعره يفتقد اجلانب الفين باستثناء قصيدة 
رسالة اىل  } " بيام به انشنت"و {بطل استالينغراد "}هرمان استالينكراد ق :"العاطفية . ولدى شهريار قصائد حرة اخرى مثل

.ويعتقد الزرقاين بان لشهريار قراء على خمتلف املستويات ويضيف: لقد شهدت مرات  {املومياء}وموميائي  {انيشتاين 
ليت كانت تقرا اشعاره يف احلب ، ر يف اعماق هذا الشعر وكذلك الطبقة املتوسطة اوتتبحّ ، عديدة ان النخب كانت تقرا شعره 

                                                
 .  82صاملصدر نفسه ، )6 (
 .  118ذشته اديب ايران } من ماضي ايران االديب { صگزرين كوب ، عبد احلسني ، از   )8 ( 
  .691جشم انداز شعر معاصر ايران } نظرة اىل الشعر االيراين املعاصر{ ص  سيد مهدي ،الزرقاين ، ال(0) 
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د هذه االشعار،  وكان عامة الناس   يقرأون شعره الزالل ويستمتعون به ، وعلى كل حال فإّن شعر شهريار أكثر جناحا وتردّ 
 (6)من أشعار بروين اعتصامي .

وديوانه يشري اىل سعة ، ران ان شهريار اشهر شعراء الغزل التقليدي  املعاصرين يف اي الدكتور محمد رضا روزبهويعّد     
مسه بالغزل ،  وهو يف شعر الغزل القد اختلط  . اذ تناول يف شعره انواع املعاين ، مشاعره الشعرية من حيث احملتوى واملضمون

يتبع اسلوب الشعراء الكبار من أمثال سعدي وسنائي وموالنا جالل الدين الرومي وال سيما حافظ الشريازي . من ابرز 
ت  هذه الصفات على بعض الفتور والضعف واالنسالخ يف  ر شهريار لطافة الطبع والفوران العاطفي ، وقد غطّ صفات شع

 .  (8)بدوا اشتياقا له.أكالمه ، وقد احب اجلميع شعره خالل عقود متتالية و 
اعر الذي بسبب طبعه ة . هذا الشة واخلاصّ هر شعره بالغزل عند العامّ شتُ اشهريار بانه أول شاعر محمد حقوقي ويصف    

بل ان حياته اخلاصة جعلته يسري وراء الغزل. فغزل شهريار يبني وضعه وحاله ولسان قلبه فجميع ، ه اىل الغزل الشعري مل يتوجّ 
ه كان نّ إبه يف حياته. حتكي وقائع حبه الذي جرّ    -واخر حياته أباستثناء اشعاره الغزلية اليت نظمها يف   -اشعاره الغزلية 

ا قبل ان ينظم الشعر ،  وكان قبل ان يراعي فنون النظم  مؤمنا بصدقه ومشاعره . انه مل ينظر اىل االشعار الغزلية لدى شاعر 
 (0)ومل يلزم نفسه قبل قول الشعر اختيار القافية ، بل انه كان يقول الشعر والغزل بالقافية الىت كانت ختطر يف باله.، االخرين 

الشاعر حممد حسني  و  يعدّ ، يرى بان دور الشعر الكالسيكي قد وىّل من غري رجعة  ا براهنيرضو هناك ناقد آخر وهو    
شهريار خامتة  الشعر الكالسيكي ، ويقول : إّن عهد شهريار  قد وىّل إىل األبد ألّن شهريار هو شاعر جّيد يف شعر الغزل ،  

شاعرا  نَّ إعود بنا اىل مخسة او ستة قرون مضت . وعلى هذا فنظم الغزل ي نَّ إشعر الغزل قد انتهى إىل غري  رجعة ، و  نّ إو 
رئاسة مؤمتر عن الشعر الفارسي املعاصر   . فالشعر  فانه ليس جديرا بان يتوىلّ  ،  ن كان عارفا او درويشاإيقول شعر الغزل و 

احلر هو على مستوى هابط ونازل.  د به نيما يوشيج يف الشعرشعر  شهريار الذي قلّ  نَّ إو  ،احلر هو الشعر الذي ميكنه البقاء 
ويعتقد الدكتور عبد احلسني زرين كوب بأن حماوالت أمثال شهريار الستخدام الفاظ جديدة ومتداولة وحىت اوروبية يف الشعر 

 .( 1)ل بالنجاح. وخلطها بتعابري يستخدمها عامة الناس والصحف من أجل ان يقبلها العامة مل تتكلّ 
 
 

 :عن شعر شهريار  دراسات جامعیة
ديوان شعر شهريار ومن اشهر البحوث اليت كتبت عن  شهريار كتاب : شهريار  مرغ الباحثني بدراسة قام عدد من     

هبشيت ) شهريار طائر اجلنة ( للدكتورة مرمي مشررف اليت درست حياة واشعار شهريار .كما اُعدت دراستان جامعيتان ومها : 
نقد وبررسي ديوان شهريار ، }دراسة نقدية لديوان شهريار(  د حسني خاين حممدي بعنوان :دراسة اعدها الطالب  حمم

شهادة املاجستري والثانية دراسة قدمها الباحث حسني قاجبلو بعنوان  ىقدمها جلامعة اعداد املدرسني بطهران للحصول عل
ريار{، قدمت اىل جامعة الشهيد الدكتور هبشيت بررسي وحتليل ديوان استاد شهريار ، }دراسة حتليلية لديوان االستاذ شه

 . شعره دتناولتا حياة الشاعر وديوان شعره دون اخلوض يف نقوهاتان الدراستان ، للحصول علي شهادة الماجستیربطهران 

                                                
 .  623 – 690ص}نظرة اىل الشعر االيراين املعاصر{ ،سيد مهدي ، جشم انداز شعر معاصر ايران الزرقاين ، ال)6 (

  829روزبه ، حممد رضا ، ادبيات معاصر ايران ، ص )8 (
 .160،  ص  {} نظرة على تاريخ االدب واالدب املعاصر يف ايران ادب و ادبيات امروز ايران حقوقي، حممد ، مرورى بر تاريخ(0) 
    110زرين كوب، عبد احلسني ، شعر ىب دروغ ، شعر ىب نقاب } شعر بدون كذب وشعر بدون قناع {، ص  )  (1)
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قام ة عن حياة الشاعر حممد حسني شهريار حلق 06يونيا من ز مسلسال تلف 0226يون االيراين يف العام ز كما آعد التلف    
املعروف كمال تربيزي بعنوان )مسلسل شهريار( عرض يف التلفزيون االيراين ونال استحسان املشاهدين االيراين نتج بانتاجه امل

 .(6)آبيها    ةشهريار والسيما بنته مرمي اليت اعتربت املسلسل تشويها حليا ئلة عا داملسلسل اعرتاض افرا هذاولكن واجه 
 والدة جديدة 

ات من التيه والضياع ، عاد الشاعر شهريار اىل احلياة الطبيعية إثر توبته وتركه االدمان والعزوف عن حياة الدروشة بعد سنو     
 الشاعر عن كل ذلك بأشعار يف غاية وقد امتنع شهريار عن الضرب على السيتار وترك مصاحبة أصدقاء السوء  .و عرّب 

 ج مرفوع الرأس.اجلمال مشريا اىل انه خضع لالمتحان االهلي وخر 
فالشاعر شهريار نظم أشعار احلب والغزل يف شبابه وقد عرف  بأنه من أكرب شعراء الغزل يف العصر احلاضر،  النه كان      

ب احلب واكتوى  بناره وغرّي احلب حياته .يقارن الشاعر حممد حسني شهريار نفسه بالشعراء ه جرّ نَّ إذ اصادقا يف شعره 
مل أصل يف شعري اىل الكمال ، وعندما  أقرأ شعر حافظ ) الشريازي( أخجل من نفسي.وهنا البد من خرين ويقول : انا اآل

طرح السؤال الرئيسي :  ما الذي جعل الشاعر حممد حسني شهريار يرتك شعر الغزل واحلب بعد ان جرب احلب وفشل فيه ، 
يل الوصول اىل مستوى شعر الشاعر حافظ الشريازي . وينصرف اىل الشعر العرفاين ليصل بشعره اىل الكمال وان يعمل يف سب

 وما هو تأثري معتقداته الدينية يف توبته ورجوعه  اىل الطريق القومي  وتركه  حياة اللهو واللعب واالدمان والطرب ؟ . 
سلك وما تبع ذلك من حياة االدمان والدخول يف ، وما هو سبب إنتقال الشاعر شهريار من حياة احلب والغزل     

ه اىل نظم والتوجّ  ، ىل التوبة واالستغفار من الذنوبإرواح والضرب على السيتار حضار األإوحضور جلسات ، الدراويش 
 والعبادة والتهجد وقراءة القرآن واالبتعاد عن كل ما يرتبط حبياة  اللهو واللعب ؟ . والديينّ  والعرفاينّ  الشعر الصويفّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1 (http://wikipedia.org. 
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 الفصل الثاني
 ارأغراض شعر شهري

 أ: الحب والغزل 
 ب: الرثاء

 ج: العرفان والزهد
 د: الوصف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



53 

 

 
 أ: الحب والغزل : 

 (6)الرباعي وغري ذلك من الفنون  املثنوي وفنّ  مثله يف ذلك مثل فنّ ، من فنون الشعر الفارسي  الغزل فنّ     
حيس بطور اشد ويتأثر وينفعل  انساناً  نّ إر ملفوظة ومكتوبة . والغزل احد اشكال الشعر االصيلة القدمية ، النه صورة املشاع

ة بصورة اسرع ، يستطيع أن يسكب احاسيسه يف قالب من االلفاظ بصورة حية ومؤثرة ، والغزل وصف هذه التطورات العاطفيّ 
 (8)وصورة هذه االحاسيس.

شتهر بانه شاعر الغزل النه مل يتوجه حنو او ، يُعّد  الشاعر حممد حسني شهريار، أول شاعر نظم شعر الغزل يف عصره     
 عن جتربة غزله يعرّب  كلَّ   نَّ أل،حياته اخلاصة هي اليت جلبته حنو الغزل.فالغزل عند شهريار إنعكاسة لروحه العاشقة  نّ إالغزل بل 

وزان دون أن األ لى كلِّ خرين ، بل إنه نظم الشعرعد الشعراء اآلوكتب قصائده دون أن يقلّ  ،ب احلب يف شبابهوقد جرّ ، حياته
 عما يف داخله  عندما كان يشعر باحلب والعشق .  يعرّب  اد عنه ، بل إنه نظم الغزل عندما كان يريد أنْ يكرتث ملا يقوله النقّ 

اد شهريار بسبب غلبة زا كبريا من ديوانه وأشعاره لقصائد  الغزل . وينتقد بعض النقّ ص الشاعر حممد حسني شهريار حيِّ خيصِّ 
 .(  0)العشق واحلب مها أقوى عاطفة يف شعر شهريار  نَّ أ.  ويرى " الناقد شفيعي كدكىن"  ب عاطفة على شعره الغزيلّ ال

وسار الشاعر شهريار  يف نظم أشعاره الغزلية على خطى كبار الشعراء الفرس مثل سعدي الشريازي وسنائي وموالنا      
اقد ايراين" ان شهريار نظم اشعاره الغزلية باالسلوب العراقي ضمنها معاين جالل الدين الرومي وحافظ الشريازي . ويرى ن

 .(1)احلب والشكوى ".
 اد بان أشعار شهريار الىت نظمها يف آخر حياته متأثرة بأشعار حافظ الشريازي .ويرى النقّ    
 ويقسم  النقاد شعر الغزل او احلب  عند شهريار اىل ثالثة انواع :   
 او الطبيعي وهو حب بني شخصني او جنسني  جيذهبما إحساس يربط بعضهما بعضا .  : احلب الفردي6
 : حب الناس او حب اجملتمع وهو حب الشاعر جملتمعه.8
 : احلب العرفاين أو االهلي وهو حب يربط االنسان بربه.0

 . (1)الناس بني االثنني. م وحبّ م اهلرم والعشق االنساين يف قاعدة هذا اهلر لَّ فشهريار يضع احلب االهلي يف أعلى س    
 ويقول شهريار يف قصيدة غزلية: ، ه الشخصي أيام شبابه حيث حيرتق العاشق بنار احلبّ فالشاعر شهريار يرسم صورة حلبّ     

 وقد ضیعت الشباب،  ولم أجد الحیاة        /حملت الشمع في شبابى بحثا عن الحیاة      
 .( 6)لى شبابى ال عاود السیر في طريق الحیاة إ     /ن أرجع     واالن أحمل  عناء المشیب أتمنى أ

 

                                                
 .    833ي صقنديل ، اسعاد عبد اهلادي،  فنون الشعر الفارس)6( 
     802، حممدي،  حممد ،  االدب الفارسي يف اهم ادواره واشهر اعالمه ، ص )8 (
 . 21شفيعي كدكين، حممد رضا ، ادوار شعرفارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت } عصور الشعر الفارسي من املشروطة اىل سقوط امللكية{ ، ص  )0 (

 )1(.802خ االدب الفارسي { ص ارسي } تاريپمتيم دارى ، امحد، تاريخ ادب 
 12مشرف ، مرمي )د( ، شهريار مرغ هبشيت }شهريار طائر اجلنة { ص  )1(
) 1( 

 جواىن مشع ره كردم كه جومي زندگاىن را       جنستم زندگاىن را وگم كردم جواىن را 
 را  كنون با بار پريى آرزو دارم كه  برگردم         به دنبال  جواىن كوره  راه زندگاىن
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 ويقول يف أبيات اُخرى :
 حسنا فعلت إذ أتت وإن ذهبت    /جاءت ومرت من أمامي وذهبت   

 وهي ايضا ا حرجت فذهبت        /م علیها       سل  لم يبق لي رمق أل
       وبینها    بیني     الخجل    حال    ا خرى   مرة 

 .(1)عاد وارتد من جديد وذهب     /فذهب قلبي الذي  أسلم  توا  
 ويف قصيدة اُخرى  يقول :

 الح ْسن  يقول ا نظر الي     والشعر يقول اجعلنى إنشاء ك      
 يقول أن انشرني على الماْل    ه     والسر  حفظ سر  أن أ العشق يريد منى  

 . (2)، علیك أن تنكرني  ؟  اذا ما سأل أحد عني   سي تحت جناحى  أماذا اقول وقد وضعت ر  
 
 ب: الرثاء :  

 عن اللوعة واحلسرة اليت من أغوار النفس االنسانية ويعرّب فن من فنون الشعر يصدر  يّ أالرثاء أكثر من     
صدح يف شعره ان ي الّ إة احلزينة امللتاعة ، تنتاهبا عند فقد من أحبت .وال ميلك الشاعر إزاء هذه العاطفة احلارّ 

ة صدق االغراض الشعريّ أدا من الرغبة والرهبة ، لذلك كان وغالبا ما يأيت شعر الرثاء جمرّ  ، المهآباحزانه و 
 (0)يف نفوس السامعني . واقواها تاثرياً ، كثرها تعبريا عن العواطف الصادقة أو 

وعلى رأسهم أبوه وامه واملقربون اليه من الشعراء رت فيه ، رثى الشاعر حممد حسني شهريار عددا كبريا من الشخصيات اليت أثَّ 
و كان والده  ،والده مثله االعلى الذين عاصرهم واُعجب بأشعارهم . رثى الشاعر شهريار والده رثاءا عاطفيا ، إذ كان يعدّ 

راء زادا له يف آخرته  يعمل حماميا ولكنه كان يساعد الفقراء واملعوزين ويأخذ بأيديهم ، وكانت خصاله احلميدة يف مساعدة الفق
 ف الوالده ماال يكفيهم مؤونة عام واحد .كما يقول شهريار . وقد مات ومل خيلِّ 

 يقول شهريار:
 كان يحصل على المال الحالل من تعبه          /أقول ولالنصاف إن أبى كان رجال عظیما         

 أرسل قطارات محملة  بزاد االخرة ولكنه    /وعندما مات لم يكن لديه ماال يكفینا مؤونة عام !    
 
 

                         
                                                

 آمد از هپلوى من رد شد رفت       خوب بود آمدنش بد شد رفت )6 (
 من كه ياراى  سالميم   مناند        او هم  البته  مقيد  شد  رفت 

 در ميان من واو سد شد، رفت        تىباز اين  شرم  پدر  صلوا
   دل من تازه  مسلمان شده بود       باز يكمرتبه  مرتد  شد  رفت  

 حسن  مى  گويد  متاشا  كن   مرا        شعر مى گويد كه انشا كن مرا )8 (
 عشق مى خواهد كه پوشم راز وى        راز مى گويد كه افشا كن مرا 

 من چه مى گومي سراندر زير بال ؟        گر كسى پرسيد حاشا كن مرا !
   9العزائم ص  عبد العزيز سامل، عبد الرشيد ، شعر الرثاء العريب واستنهاض)0 (
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 (1) وكانت تتبعه قوافل تدعو له بالخیر
 ويرثي الشاعر شهريار والده مرة ا خرى في قصیدته )حیدر بابا (  التي نظمها باللغة التركیة ويقول :    

 كان أبي أهال للبذل والعطاء ،
 كان نصیرا ومدافعا عن الفقراء ،

 كان آخر الرجال من ذوي الشیم و الوفاء !
 نقلب الزمان !اوبعد أن مات والدي 

 .(2)أ ثر وعالمة   ولم يبق من المحبة أى  
  ، وتدلّله وهتتم به وترعاه، عندما كانت تغىن له االغاين الريفية ، ويرثى شهريار اُمه رثاءا مجيال ويذكرها منذ نعومة أظفاره      

  :م بهعليه وهتتّ  وحتنّ ، كيف أَّنا كانت جتلس اىل جانبه ،وكان طريح الفراش ملدة مخسة أعوام ، عندما مرض رها ه يتذكّ نَّ أكما 
 )  كانت ا  مي  (  باالغانى المحلیة التي كانت تحدو بها 

 بالقصص  العذبة الجمیلة التي كانت تحفظها 
 منذ أن كانت تهز سريري

 شحنت مشاعري باللحن والغناء 
 الشعر واالنغام في قلبي وروحي  زرعت باسمة

 وسقت ما زرعته بدموعها 
 هي التي حركت مشاعري وروحي وأنارتها 

 فكان ذلك الحب 
 ومن الحب صنعت عالما لي  

 سهرت خمس سنوات علي  حتى أشفى من مرضي! 
 وقد ذرفت الدموع والدم حتى انقذتني !

 ولكن ماذا فعل االبن لك  يا ا ماه؟ ال شيء ! ال شيْء!
 وسوى  المستشفى ، على أمل مساعدة االخرين !

 
 

 . (1)ويوما  وصل الخبر ؛ تعال! لقد إنتهى االمر ! 
                                                

 انصاف مى دهم كه پدر راد مرد بود)6 (
 با آن مهه درآمد سرشارش از حالل 

 روزى كه ُمرد روزى يك سال خود نداشت !  
 اما  قطارهاى  پر  از  زاد آخرت ، 

 (.63استاد شهريار : حيدر بابا ، ترمجة : مري صاحل حسيين ص ) ى هنوز قافله هاى دعاى خري! پوز 
 63شهريار : حيدر بابا ، ترمجة : مري صاحل حسيين ص استاد (8) 
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 ويرثي الشاعر مرة اخرى اُمه رثاء عاطفيا مجيال ويقول بأَّنا مل متت والزالت حية :
 ال، هي لم تمت ما دمت أنا حی ا 

 إنها حی ة في أحزاني وأشعاري وخیالي 
 أي ا يكن ، عائد إلیها إن إرثي الشعري ، 

 هل يمكن أن يموت مصدر المحبة وتنطفىء شعلة القمر؟
 أتموت تلك المرأة اللبوة  ؟ وقد ولدت "شهريار" 

 . (8)" ال يمكن أن يموت من بقي قلبه ينبض بالعشق " 
 

 ج: العرفان والزهد 
 (1)رفان فيما يدرك آثاره وال تدرك ذاته " و" يستعمل الع ( 0)" العرفان هو معرفة حقائق االمور واسرار العلوم "    

 ( 1)والزهد : هو االعراض عن الشيء احتقارا له ، من قوهلم شيء زهيد أي قليل
الشاعر حممد حسني شهريار شاعر عرفاين يغرق يف احلب العرفاين وينظم أشعاره مستخدما االستعارات والتشبيهات 

ياز" النجوى" يستخدم االستعارات والرموز ليعرب عما جيول يف فكره وخاطره وهو يف قصيدته بعنوان " راز ون، والتنويهات 
 ويقول : 
 یئا  في الظالم الدامس والوحدة  ادخل شیئا فش    /كان    واده كل م، كاللیل يغطي س ابغمزاته

 ا  يرة  تنطلق من الرؤ  لى الظل نظ  فنظرتى ا  /   فالجمال الالمتناهي، وصمت ظل العشق يخلق العظمة
 ( 6) ال     ر بهذا الجم     ح  والجمیع س    / الك    فالكل غ  ارق في النظ  ر الى جم

 ويقول يف قصيدة اُخرى :     
                                                                                                                                              

 او پنج سال كرد پرستارى مريض !)6 (
 در اشك وخون نشست وپسر را جنات داد!

 اما پسر چه كرد براى تو ؟ هيچ !هيچ!
 تنها مريضخانه ، به اميد ديگران !

 يك روز هم خرب؛ كه بيا! او متام كرد!!
 ( 66ة : مري صاحل حسيين ص) استاد شهريار : حيدر بابا ، ترمج 
 نه ! او منرده است كه من زنده ام هنوز ! (8)

 او زنده است در غم وشعر وخيال من !
 مرياث شاعرانه ى من هرچه هست ، از اوست !

 كانون مهر وماه مگر مى شود مخوش؟
 آن شريزن مبريد؟ او "شهريار" زاد !

 "هرگز منريد آنكه دلش زنده شد به عشق 
       80، رؤوف ، مشاهري فالسفة املسلمني ص سبهاين (0)
      182احلفين ، عبد املنعم  ، املعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة ، ص (1 )
   133املرجع نفسه ص (1)
 به چشمكهاى او ، چون چادر شب مى كشد بر سر        كشيده مى شوم كم كم به تاريكى وتنهاىي (1 )

 ز مه أئينه اش هشته به طاق قصرميناىي             ره  در  مهتاب      شكنج  طره  در ابر  وفروغ   چه
 اه من به سايه روشن  نوشني  روياىيگشكوه  حسن  ىب  پايان ، سكوت عشق  غوغاىي         ن

 مهه حمو متاشا ومهه مسحور زيباىي .                                                                    
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 عجیب أنا لم أأت من ضالل  قديم   /أشم رائحة يوسفي  وكیف شمیم   
 أشم رائحة  يوسفي  وكیف  شمیم    /أسیر بیت الحزن أال فافتح النوافذ  

 يقف السماء أمامه  بكل   تعظیم   /امع قصر  المعرفة   إنني من صو 
 ن أصبحت في  البیت   مقیم واآل  /إنني ذلك المالك في حديقة الخلد   

 للطف   الكالم   وطبعك  السلیم   /لقد أصبحت شهريار ملك الكالم    
، خة يف داخل الشاعر حممد حسني شهريار سّ روح العرفان مرت  نّ أويسلم الناقد االديب الدكتور عبد احلسني زرين كوب ب     

ه يسمع صوت له . إنَّ  ه يسمع صوت اقدام املوت من وراء الرتاب البارد  والذي ال حسَّ نَّ إوت والصمت .ه يستسلم للمنّ أل
 (6)اقدام تتعقب ظل الناسني اجملردين من اخليال.

 
 د: الوصف 

وكان أن وصف يف  ، عيناه عليه د كثرية يف وصف كل ما وقعت كان للشاعر سبق يف الوصف واالخوانيات اذ انشد قصائ
 هه حباله ويقول :قصيدة له بعنوان " الناى احلزين"  حال الناي ويشبّ 

 ك يا قمر أنت المواسي لي أنا المسكین ن  أل  /ياقمر  هديء  اللیلة  من  آالم  قلبي   
 الشمس   دك عنمن فراقك وبع     /تتحمل    أعلم أنك ح    زين وما

  ا على الوسادة  لم  تضع رأسك مرتاح   /وأنت يا قاطع بادية المح   بة مثلي   
  ولك الدموع نجوما  وأنت تذرف ح     /فقدت    كل لیلة أذرف الدمع مدرارا على من

 بب طالعيأيها القمر،حزين هذه اللیلة بسلكنك      /الكل يغسل قلبه من الهم وااللم في عین القمر  
 ة  ت مرآة الحظ مغبرَّ بعد أن أصبح    /حظي فیك      أق   در أن أرىهل 

 إنطلقي أيتها الوردة ،  فانك تلیقین بتلك الروضة    /  وك الندامة بقلبه   يكسر البستاني ش
 (.2) لتش  كو هجران شفاه شیرين     /وهل الناي الحزين نما من تراب فرهاد  

إذ  ،صة خسرو وشريين اليت نظمها الشاعر نظامي كنجوي من شعراء القرن السادس اهلجرييشري الشاعر يف قصيدته اىل ق    
خربه كذبا مبوت شريين .) راجع: مجعه ، أو ، له خسرو وانتحر بعد ان ظلّ ، ه مل يظفر حببها نَّ أوكيف ، نوه حبب فرهاد لشريين 

 (. 809بديع حممد ، )د( ، من روائع االدب الفارسي ص 

                                                
 110زرين كوب ، عبد احلسني  ، شعر ىب دروغ ، شعر ىب نقاب ، ص  (6)
(2) 

 امشب اى ماه به درد دل من  تسكيىن         آخر اى ماه تو مهدرد من  مسكيىن 

 ها مى بيىنچكاهش جان تو من دارم ومن مى دامن        كه تو از دورى خورشيد 
 ت   ننهادى   به   سر باليىنتو هم اى باديه پيماي حمبت چون من        سر راح

 هرشب از حسرت ماهى من ويكدامن اشك        تو هم اى دامن مهتاب بر از  پرويىن
 مهه در چشمه مهتاب غم از دل شويند       امشب اي مه تو هم از طالع من غمگيىن

 من مگر طالع خود در تو توامن ديدن         كه   توام  آينه   خبت  غيار  آگيىن
 بان خار ندامت به جگر مي شكند        برو ای گل كه سزاوار مهان  گلچيىن باغ 

 (.681)حاكمي، امساعيل  ،  االدب االيراين املعاصر ص    ين حمزون مگر از تربت فرهاد دميد         كه كند شكوه ز هجران لب  شرييىن 
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يصف حياته باَّنا مليئة بالدموع واآلهات واحلسرات  {سجن احلياة  } "يگزندان زند  "شاعر قصيدة بعنوان :وينشد ال    
 ه صرب على امللمات :ولكنَّ ، الدهر مل ينصفه  واهلزائم ، مشريا اىل أنَّ 

 ن تجدني     ستأ تي يوما للبح     ث عني ، ول   /لن تعرف يا رفیقي من أنا ، ما دمت حی ا     
  ی ا            لن أص   م نفسي بأنني كنت ح      /، والحیاة سجن    رة الموت   في حض 
  ت طیلة العمر    ا وبكی  ولكن ضحكت يوم     / ة   يَّ  تي كالوردة الطر كنت في طبیع    

 ؟ طالما أن ال حظ لي من الدنیا فما فائدة المائتین   /قضیت عشرينین من العمر،  وكأنها مائتین   
  ان الصبر بلغت العشرين  إمتح  وعالمتي في /فه        هو يدعي أن عالمة الصفر تنص

 (  1)ت مع الخزف ،من أنا  ؟ ن ف  ماذا اقول وقد ص   /يا شهريار،ال وجود لمن يعرف قیمة الجواهرفي هذه المدينة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

( 6) 

 ن آىي كه  نيستم تا هستم اى رفيق نداىن   كه   كيستم       روزى سراغ وقت م
 در آستان   مرگ كه   زندان زندگى ست         هتمت به خويشنت نتوان زد كه "زيستم"

 ل     يك روز خنده كردم وعمرى گريستم گيدا است از گالب سرشكم كه من چو  پ
 طى شد دو بيست  سامل  وانگار  كن  دويست        چون خبت وكام نيست چه سود از دويستم ؟

 كه منره انصاف اوست صفر    در امتحان  صرب  دهد  منره  بيستم  خود مدعى
 گوهرشناس نيست در اين شهر    شهريار     من در صف خزف چه بگومي كه چيستم ؟
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 لفصل الثالثا
 يارر شه نواع شعرأ

 أ: الغزل 
 ات ب: المثنوي

 ج: الرباعیات 
 د: القصیدة 

 ه : الشعر الحر
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 أ: الغزل 
الغزل ضرب من ضروب النظم املوحد القافية مثل القصيدة . والغزل أو الغزلية ، من حيث الشكل ، عبارة عن منظومة      

ة مع القصيدة تزيد عن ذلك قليال. وتشرتك الغزليَّ أو  قصرية يرتاوح عدد أبياهتا ما بني سبعة أبيات ومخسة عشر بيتا ، وقد تقلّ 
 . (6)خرية يف مجيع أبياهتا موحدة القافية مع املطلعد القافية بني مصراعيه ، واملصاريع األمطلعها موحّ  يف أنَّ 

ريا) مسها ثافتاة عندما كان يدرس يف طهران  ه أحبّ نَّ أل، ويعرف الشاعر حممد حسني شهريار بأنه  شاعر الغزل واحلب 
أهلها زوجوها لشخص  كان من كبار موظفي الدولة وله السلطة والقوة  ولكنَّ }احلورية{ ، رى ( پويذكرها باسم آخر هو ) 

نفى من وكان هذا الزواج سببا الن يرتك الشاعر دراسة الطب وخيرج من طهران او كما يقول هو،  يُ ، حبيث رضخ أهلها له 
وكتب .  حياتهأحاسيسه ومشاعره وترك بصماته يف يفه  أثر ملوظف. ففشله يف حبّ طهران اىل نيسابور بسبب سلطة ذلك ا

ستقبله الدراسي. ملة  دمِّر وكان له اثار م، الذي مل يستمر طويال  ، الشاعر شهريار  أفضل القصائد عن هذا احلب العذريّ 
ًً يا حبًّ ر الفتاة ثرّ ياشهر  احبّ  يقدر على مفارقتها. وذات يوم  من أيام  مل ا ، وكتب افضل قصائده يف حبها، حيثا جمًّ

 يذهبا اىل أحد املصائف خارج العاصمة مع والديها لالبتعاد عن أجواء العاصمة طهران .  نْ أالصيف احلار، اقرتحت ثريا عليه 
تها موكنت قد علّ ، عتها وودّ ، ويضيف شهريار : كنت منشغال يف دراسيت ، واعتذرت عن مرافقتهم اىل خارج طهران      

ضرب السيتار.بعدما ذهبت اىل املصيف ، وجدت نفسي جمنونا لفراقها ، ومل أعد اقدر على مواصلة الدراسة بسبب بعدها 
وعدم ،حيث كنت أدرس فيها وشرحوا حيب للفتاة ، عين ، ورأى أصدقائي وضعي املزري ، وذهبوا اىل رئيس ثانوية دار الفنون 

ىل املصيف ، ووصلت اىل هناك ليال ، إر أن اذهب اىل املصيف لعدة ايام وتوجهت قدريت على فراقها ، وقد مسح ىل املدي
ا ك الغرفة وهي تعزف على السيتار. كان القمر يف ليلة البدر وكان ورأيت من بعيد ضوء غرفتها مشتعال، ورأيتها واقفة أمام شبّ 

 وقرأت القصيدة بصوت عال :احلب قد لّوعين ، وهنا أخذت ورقة وقلما وأنشدت هذا الغزل خالل دقائق 
 عقال الدمع من قلبى المحزون هذه اللیلة  لتفك    /إصنع لى يا حبیبي لحنا شجیا  من معزفك هذه اللیلة 
 ولدي عتب علیك في هذه اللیلة  /فالمعزف  بیدك يروي قصة االلم الذي  يعصر قلبي  

 یلة    والبلبل الملحن يغني لرؤيتك الل /في صدري    فطیر القلب يئن  
ُ   خوفي أن  /تحت كل دور من ألحانك ألف لحن    هذه اللیلة  فتضح السر  ٍي

 في هذه اللیلة يا من تحرق قلبي     /إنني ا حلق كالفراشة حول شمع طلعتك 
 فسأكون من يتوسل الیك هذا المساء /أمد  يد الحاجة الیك يا من تريد أن التمس الیك  

 فاجعل القوافي في خدمة بلبل طبعي هذه اللیلة  /الدالل   أنا في شوق الى مرج وصالك يا أصل
 . (2)ل إلیك يا شاهد الدالل في هذه اللیلة  يتوس    /لقد جاء شهريار مع كوكبة من جواهر الدمع  

                                                
 836قنديل ، اسعاد ،  فنون الشعر الفارسي ص  )6( 
 ب باز كن نغمه جانسوزى از آن ساز امشب     تاكىن عقده  اشك  از دل من باز امش)8 (

 امشب ساز در دست تو سوز دل من مى  گويد      من هم از دست تو دارم گله ساز
 مرغ  دل در قفس  سينه  من  مى  نالد       بلبل ساز  ترا  ديده  هم  آواز  امشب 

 زير هر پرده ساز تو هزاران سازاست       بيم ان است كه از پرده فتد راز امشب 
 جان   پرچو پروانه  كنم  باز به  پرواز امشب   گرد مشع رخت اى شوخ من سوخته 

 كنم  دامن مقصود پر از ناز  امشب  ىگلنب نازى ودر پاى تو  با دست  نياز       م
 كرد شوق مچن وصل تو اى مايه ناز      بلبل  طبع   مرا  قافيه   پرداز  امشب  

 هد  طناز  امشبشا  ىتو ا  ىشهريار آمده  با  كوكبه  گوهر اشك       به  گدائ
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ىل االرض ، رجوهتا أن ال إويقول شهريار : عندما مسعت )حبيبيت ( صويت ، فتحت الشباك وأرادت أن تلقي بنفسها     
، و جاءت هي مع أبويها اىل خارج املنزل ، وأصروا علّي أن أدخل اىل بيتهم وعندما دخلت املنزل ، وجدت عددا من  تفعل

كون وحيدا معها يف لو ذهب هؤالء أل وكنت أودّ   ،أطراف احلديث  بادلوين سمر . الأهل من أصدقاء والد الفتاة الذي كان 
عنا ، وقدمُت هلا بدال من ذلك هدية ، وهي قصيدة غزل كتبتها يف الساعة نفسها الغرفة .وأخريا أبعدت اُمها هؤالء الضيوف 

 وهذه هي :
 ومع كل ذلك فإنني سعید  هذه اللیلة   /أحترق  كالفراشة  في نار حب ك هذه اللیلة  

 ضیفك يا وجه الشمس وقرينة القمر    /طار عقلي مع الريح حین علم أني هذه اللیلة 
 وهي تحمل أعالما من السوسن والزنبق   /فت  القافلة ففي طريق الحرم وق

 ووقفت في طلیعة القافلة التى يتصدرها  السرو والصنوبر
 ربما لن أرى النوم هذه اللیلة   /فیارب ، ما هذا الوصال وما هذا الحلم الذي أراه 

 ال تسالني يا ورد لماذا انا صامت     /فالبلبل سوف يصمت من رؤياك كصمت االصم 
 وأنا أجرع المدام هذه اللیلة       /فحورية الجنة تعزف لحنا       

 .   (6) هذا ما اطلبه من الناس ، هذه اللیلة  /باهلل علیكم ، دعونا وحیدين هذه اللیلة  
ار الغدّ  زمنه الط لوما خيطّ ،  لقد مضت االيام والشهور ، شاعرنا هائم  يف حبه لثريا ال يدري  ما ختبؤه له االيام التالية      

وتذيقه طعم املرارة والقذى. حبيبة شهريار أخذت تتأخر يف زيارته ، فلم يرها مدة ، من خطط ستقلب حياته رأسا على عقب 
 اُسبوعني وأنشد القصيدة التالية اليت يشكو فيها فراق حبيبته وعدم سؤاهلا عنه خالل اُسبوعني.

  ب ولم يعدقد تلوع ، ولكن الحبیب ذه   بوالقل   /  ر    مر اسبوعان ولم يأ ت القم 
  وعین  د حتى بعد ا سب ال هي ماذا دهاها لكي ال تعو   / بوع    ذهبت الوردة لتعود بعد ا س  

   ورد لم يات  ولكن ربی  عي وذلك ال       /جاء الربی ع وتفتح   ت البراعم    
 م الیه التهنئة د      ق   لم يحن ألعی  دى  نَّ أل     /لم يحن وقت تق ديم ته  اني العید   

 .(2)رج بعد     وال يزال  قمرى في لیلة البدر لم يخ /  ك؟سكیف تريد ياحظي أن تتخلص من نح

                                                
 پروانه وش از شوق تو در آتش امشب     مى سوزم وبا اين مهه سوزش خوشم امشب  )6 (

 اد من افتاد سراز شوق چو دانست     مهمان تو خورشيد  رخ  و مهوش امشب يدر 
 در راه  حرم قافله  از  سوسن  وسنبل      وز  سرو صنوبر  علم  چا وشم امشب

 ياى هبشىت است    گو باز  نگريد  سرز از  بالشم   امشب يارب چه وصاىل وچه رو 
 بلبل كه شود  ذوق  زده الل  شود الل         اى الله نپرسى كه  چرا خامشم امشب 

 در چشم تو حوريست هبشىت كه نوازد        با جام  ُدرافشان ومى   بيغشم  امشب 
 ت خودازخلق خدا خواهشم امشب ما را   خبدا  باز   گذاريد ،   خدارا        اين اس

 دو هفته رفت وهنوز آن مه دوهفته نيامد     برشته گشت دل وآن برشت رفته  نيامد )8(

 چو گل به وعده يك هفته رفته بود خدايا     چه شد كه وعده يك هفته شد دوهفته نيامد 
 نيامد  هبارآمد وىل وگلدان من شكفت درايوان      وىل  هبار من آن  گلنب  شكفته 

 هنوز  هتنيت   عيد   گفتنم    بگذاريد       چرا  كه عيد من آن هتنيت نگفته نيامد   
 چگونه سيزده سال خود بدر كىن اي خبت    كه  ماه  چارده  آن  يار رو َّنفته نيامد
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ونفاين اىل مدينة نيسابور) مسقط ، وكان متنفذا أخذ خطيبىت مىن بقوة ، ويقول الشاعر إن  أحد أزالم  احلكومة آنذاك   
 . منثورا اخليام ( .ويضيف : لقد ذهبت جهودى ودراسىت خالل مثانية عشر عاما هباء رأس الشاعر االيراين عمر 

 عت  الشباب  ،ولم أجد الحیاة وقد   ضی    /حملت الشمع  في شبابي بحثا عن  الحیاة   
 إلى شبابي ال عاود السیر في طريق الحیاة         /رجع أواالن أحمل عناء  المشیب أتمنى أن 

 ضا :يويقول أ
 وال جمال كجمالك    /لیس في االفاق كلها قمر يشبهك 
 وآه ، فقد خال القلب من اآلهات     /ان محبتك تجد من يشتريها بآهة 

 (1)التمعن في مرآك ، ال خطیئة فیه     /فوجهك مرآة الجمال الرباني   
إىل إنقالب يف داخله أوصله إىل قمة هلية كما يقول ،   حيث حتولت  نار احلب عنده أكان فشل شهريار يف حبه  رمحة  

وخرج  ،  لوانأىل إاق وحتولت أناشيده والتحق بصفوف العشّ ، وبذلك ختلص شهريار من كل إرتباطاته الدنيوية  ، املعنويات
. ويقول الشاعر شهريار حول الشاعر من هذا االمتحان ، امتحان العذاب واالمل مرفوع الرأس و وصل اىل الكمال املعنويّ 

 ا التغري الروحي :هذ
  (2)" ان كسر االصنام وما ترتب عنه من توبته ، ربما ال يدركه الكثیرون "

 ويقول جامع ديوانه يف مقدمة الطبعة الرابعة للديوان حول احلاالت الروحية للشاعر :
وحىت أنا ، أصدقائه ومعارفه  بصورة كاملة ، حبيث مل يعد أحد  من أقربائه و " بعد ان أدرك شهريار هذا الفيض العظيم ، تغرّي 

 . (0)ث حديثا ال ميكن إدراكه بسهولة.يعرف أفكاره . لقد كان يتحدَّ 
  

 ب: المثنويات:
فقني يف القافية والروى ، بىن على أبيات مستقلة املصارع ، ويشتمل كل بيت منها على مصراعني متَّ "املثنوي" شعر يُ 

لعجم هذا الضرب باملثنوى ويُعرف بالعربية باملزدوج. ويشرتط يف ني يف ذلك عن غريمها . ويسمي شعراء امستقلَّ 
 –مهما كثر عددها  –املثنوية ، شأَّنا يف ذلك  شأن  كل منظومة يف أي فن من الفنون ، أن جتري أبياهتا مجيعا 

 ( 1)على وزن واحد.
 ويقول الشاعر يف هذا املثنوي :
   ب اللیل له الفة مع قل     /علي  أسد اهلل سید العرب    

 (5)ر اهلل    فقلب اللیل مظهر  س    /اللیل له علم بأسرار علي  
                                                

 صحنه آفاق چون تو ماه ندارد      چون تو مجاىل به جلوه گاه ندارد)6 (
 به آهى   آه كه   دل  در بساط   آه   نداردمهر تو را مشرتى شوند 

 روى تو آئينه  مجال اهلى است     در تو متاشاى  من  گناه   ندارد
 818مشرف، مرمي  ، شهريار طائر اجلنة ، ص  )8(
 0الصفحة  6ديوان شهريار ج )0( 
 66قنديل، اسعاد  ،  فنون الشعر الفارسي ص)1(
 لفىت داشته با اين  دل شب على آن شري خدا  شاه  عرب     ا (1)

 شب ز اسرار على آگاه است     دل شب مظهر سر اهلل است 
 (018) زندگى نامه استاد شهريار ص
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 ضا :يقول أيو 
   ها الكافر وال تمتع بهالما ولد فی   /الع افیة    إذا كانت الدنیا متاع

 ( 1)فال فائدة منها سوى خسران اآلخرة     /فالدنیا رأسمال االوزار والخطايا  
 قول الشاعر :يو 

 ويزيح عن كاهله الهم وااللم في وقت الضیق   /اعد صديقه من يس الصديق هو
 (2)ديقه، عبءا جديدا     الى كاهل ص   /ن يضیف   ديق في أولیس الص

 
 ات:ج: الرباعی  

 فن أصيل من فنون الشعر الفارسي ، سبق اىل إخرتاعه الشعراء االيرانيون ، ونظموا فيه منذ بداية الشعر الفارسي الرباعيّ     
من حيث الشكل : عبارة عن بيتني  االديب االسالمي ، وال يكاد ديوان من دواوينهم خيلو من هذا الضرب من النظم.والرباعيّ 

من الشعر يشتمالن على أربعة مصاريع جتري على وزن واحد وقافية واحدة ، غري أن املصراع الثالث قد يتفق مع املصاريع 
شرتط  يف الرباعية اال تقفية املصاريع : االول والثاين والرابع . ويُعرف الرباعي فق معها ، فال يُ خر يف القافية وقد ال يتألالثالثة ا

اخلصي. ومن حيث الوزن ، خيتلف وزن  اة بالرباعيّ ذو املصاريع االربعة املقفاة بالرباعي الكامل ، وذو املصاريع الثالثة املقفّ 
ن الفرس يف أوزان الرباعي فجعلوها على أربعة وعشرين وزنا من مستخرجات فقد تفنّ الرباعي عن مجيع االوزان العربية املألوفة ، 

 : (0)حبر اهلزج ، واستعملوا فيه من الزحاف ما مل يعرف يف الشعر العريب القدمي
 الن الموت قضاء محتوم وحكم الهي  /  بر على فراقك  عزيزى سأص 

 (4)الويل من الفراق  ،الويل من الفراق  /ولكني إحترقت من بع د فراقك  

************************* 
   ن  الكفر و الحقد وقمنا بلع     لب والدينالهي أنت منحتنا الق  

             ( 5)ولكنا ل ع نا من جانب الكفر والحقد     فقالت االرض والسماء ، آمین 
 د: القصیدة : 

يدة " مفرد ، ومجعه " القصيد" او " القصيدة". والقصيدة من الناحية القصيدة أول فنون الشعر الفارسي . ولفظ " القص    
ني متساويني. وخيتلف عدد أبيات الفنية : عبارة عن شعر منظوم يف عدد من االبيات ، يشتمل كل بيت منها على شطرين تامّ 

                                                
 اگر دنيا  متاع   عافيت   داشت       دراو كافر نه مى زاد ونه مى زيست  )6 (

 وىل  سرمايه  وزر وباىل است       كه سودش  جز زيان  آخرت  نيست 
 (.160امه استاد شهريار ص) زندگى ن

 دوست باشد كسى كه در سخىت    بارى از دوش دوست بردارد)8 (

 (.161نه كه  سربار زمحت خود  نيز    بر سر بار  دوست   بگذارد ) زندگى نامه استاد شهريار ص
 619قنديل، اسعاد  ، فنون الشعر الفارسي ، ص  )0 (

  است حتمى وحكمى خداىيعزيزم به داغت صبورم كه مردن    قضاىي )1 (

 وىل  از   جداييت   آتش   گرفتم    امان  از جداىي ، امان از  جداىي 
 (101ص 6)ديوان شهريار ج

  ) خدايا خود به ما  دادى  دل  ودين      كه ما با كفر وكني كردمي نفرين(1)

 وىل تا كفر وكني نفرين به ما كرد      زمني   وآمسان   گفتند   آمني 
 (.106، ص  6ج  ،يوان شهريار) د
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تقوم على ثالثني بيتا . وال خالف  القصيدة يف الفارسية عنه يف العربية ، فمن املتعارف عليه يف الشعر الفارسي أن القصيدة
يف اللغتني حول عدد االبيات الذي تنتهي عنده القصيدة ؛ فهذا االمر متوقف على طول نفس الشاعر ، وقد تبلغ القصيدة 

 (6)املائة بيت أو تزيد عن ذلك.
 ويقول شهريار يف قصيدة بعنوان ) توحيد( :

 يكون وصفي لك ، وكیف يكون بیاني فیك كیف    /يارب يا من تجلس على كرسي الملك االزلي 
 كل ما هو كائن وما ال يكون يعبر عن وحدانی تك    / ود الوحید  وال شيء غیرك  أنت الوج  

 يجب أن يكون الدلی     ل هو عین المدعى    / ودها  يكفي أن الشمس تدل على وج 
      ه الرب ان   العج ز يكون سبب     / يیأس أحد من رحمتك  فالسفینة إن غرقت ال

  (2)كین الالئذ يناديك لتأخذ بیده      المس  نَّ إف   / ذ بید الغريق  أخ فان لم يكن هناك من ي
 

 ه: الشعرالحر:
الشعر احلر يعين اال يتبع الشاعر القواعد التقليدية لكتابة الشعر ، فال يتقيد الشاعر ببحر واحد أو قافية واحدة أو ايقاع     

  (0)واحد .
ظم الشعر احلر يف إيران ،  وكانت له نظرة خاصة اىل الشعر الفارسي يف زمانه،  ينايراين كان نيما يوشيج أول شاعر      

وا اُسلوبه دليال على عجزه يف نظم   الشعرالعمودي ، عدوكانت هذه النظرة  السابقة هلا .فالعديد من التقليديني هامجوه و 
يف ابداعه طرائق جديدة يف الوزن  والقافية.وادخل تغيريات فيها. وقد وضع  واستمرّ ، جلديد ولكن نيما مل يرتاجع عن اُسلوبه ا

وقد سار العديد ، جانبا وسار يف طريق جديد على   طريقته . ابدع نيما لغة شعرية جديدة ، التساوي يف االفاعيل العروضية 
عة .وكان نيما قد نظم الشعر على الطريقة التقليدية ايضا ولكن من الشعراء يف  طريقه وكانت له نظره جديدة اىل احلياة والطبي

 شعره اجلديد اكسبه شهرة  بني  شعراء عصره.
نظم الشاعر شهريار،  الشعر احلر حماولة منه للسري يف هذا الطريق الذي سار عليه أغلب الشعراء املعاصرين له . وكان له     

 } " اى واى مادرم "نيما يوشيج. و نظم  قصائد عديدة يف الشعر احلر ومنها : رتباط وصداقه مع رائد الشعر الفارسي احلرا
"  وقصيدته .(  1). "حيدر بابا بالرتكية"، و{رسالة اىل انشتاين " }پيام به انشتني "،   {املومياء }،  مومياىي  {اواه يا امي 

 ها : يقول فيصيدة  کتبها الشاعر فی آخرأيام  حياته ، ق اواه يا اُمی " هی أمجل 
 عبرت روحها من جانب الساللم  

 فراد العائلة وکانت تفکر کما کانت حیة ، تفکر فی طبخ الحساء أل
 ولکن هذه المرة عبرت روحها من أمام الساللم  

                                                
 99قنديل ، اسعاد ،  فنون الشعر الفارسي ،   ص )6(
) 8( 

 ــجاوصف تو از كجا وبيان من از كـــدا                  رير ملك ازل  تا  ابد خــاي بر س
  هرچه  هست  ونيست  به تنهائيت  كوا ىتنها تويي كه هسىت وغري از تو هيج نيست                 ا

 ـود عني مدعاــــبايد كه  اين  دليل  بــب بس                خورشيد را دليل وجود افتــ
 ـده  تدبري   ناخداــآجنا  كه عاجز  آمـ       ـويد ازتونه         كشيت شكسته دست ز جان ش

   699املوسوعة العربية العاملية ،  ص )0(
 829ن ، ص  ،  ادبيات معاصر ايراحممد رضا ،  روزبه)1 (
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 و کانت متشحه بالسواد
 د أن تخدمنايهي میتة ، ولکنها تفکر بنا وتر 

 اتنا یإنها موجودة فی ح
 ت یمن الب ونری آثارها فی کل زاوية

 کانت حاضره فی مجلس عزائها وکانت تتحرک وتعمل 
 ( 1)نة یا می المسک

 عليهم ويقول : وحتنّ ، ولكنها ال تزال تفكر وهي ميتة بأوالدها ، ويواصل الشاعرشهريار قصيدته وهو يرثي امه اليت ماتت    
 من نومنا  نا ظتوقکانت تعبر من تحت الساللم  بکل توئدة حتی ال 

 ة یام الماضيوم کما فی االیال عبرت 
 وسمعت  صوت فتح  الباب  وإغالقه 

 ا می تعبر من زقاقنا وهی تلبس التشادور االصفر بلون الفلفل 
 ق والجوارب الممزقة یتلبس الحذاء العت

 ه لالطفال ير فی االوالد ، تبحث عن الجزر حتی تشتر تفک   
 ئة بالثلوجیتسیر فی االزقه المل

 ها بالراحة والرخاءیها التی کانت تنعم فنتيلقد ترکت مد
 ن ينی وأربعة أطفال آخر ینتنا لتربيوجاءت الی مد

 ل  لتشتری لنا النفط  من أجل أن تدفئنا یجاءت وهی تحمل البرم
 نتنا يوکانت تقدم المعونة للفقراء فی مد

   (2) ر واالحترامير بالتقديها الناصع جدیماض

                                                
 له ها گذشت پآهسته باز از بغل )6 (

 در فكر آش وسبزى بيمار خويش بود

 اما گرفته دور وبرش هاله اى سياه 
 او مرده است وباز پرستار حال ماست 

 در زندگى ما مهه جا وول مى خورد 
 هر ُكنج خانه صحنه اى از داستان اوست 
 در ختم خويش هم به سر كار خويش بود 

 درمبيچاره ما
 هر روز مى گذشت از اين زير پله ها )8 (

 آهسته تا به هم نزند خواب ناز من 
 امروز هم گذشت در باز وبسته شد 

 با پشت خم از اين بغل كوچه مى رود 
 چادر مناز فلفلى انداخته به سر 

 كفش چروك خورده وجوراب وصله دار 
 او فكر بچه هاست 

 هر جاشده هويج هم امروز مى خرد 
 ه پريزن ! مهه برف است كوچه ها بيچار 
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م العون ويقدّ ، وكيف كان والده يعني املظلومني ، ويذكر بيت أبيه  ،ربيز تلك املدينة اجلميلة ويعرج الشاعر على مدينته ت    
 أجر مقابل الدفاع عنهم .  دون أن ياخذ منهم أيَّ من هلم 
 ها یلة التی کنا نسکن فینة الجميز ، تلک المديتبر 

 مة يت خرب فی أحد أحیائها  القدیفی  ب
 شبه البستان يتنا یقیا کان بت أبی الذي کان مؤمنا وتیفي ب

 ه يشبه المحکمة یة فيت فی کل زاو یوکان هذا الب
 ة ی  ومیمشاکلهم ال حل  يستقبل الناس و يکان أبی 
 حصل منهم علی أجريدون أن 

 ه من أجل راحة الناسیصرف ما يحصل عليکان والدی 
 دير يعة ، والطعام جاهز لمن تنا كانت مشر  یأبواب ب

 شربون يأکلون و يتنا و یلى بأتون إيکان الفقراء 
 إمراة تقوم بخدمتهم توکان

 .(1)هی ا می. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
 او از ميان كلفت ونوكر ز شهر خويش 

 آمد به جستجوى من وسرنوشت من 
 آمد چهار طفل دگر هم بزرگ كرد 

 آمد كه پيت نفت گرفته زير بال 
 هر شب درآيد از در يك خانه فقري 

 روشن كند چراغ يكى عشق نيمه جان 
 اورا گذشته ايست ، سزاوار احرتام :

 تربيز ما! به دور مناى قدمي شهر )6 (

 در )باِغ بيشه ( خانه مردى است با خدا 
 هر صحن وهر سراچه يكى دادگسرتى است 

 اينجا به داد ناله مظلوم مى رسند 
 اينجا كفيل خرج ُموّكل بود وكيل 

 مزد ودرآمدش مهه صرف رفاه خلق
 در، باز وسفره ، هپن  

 بر سفره اش چه گرسنه ها سري مى شوند 
 يك زن مدير گردش اين چرخ ودستگاه 

 او مادر من است  
 ( 001)مشرف ، مرمي ،  ،  شهريار مرغ هبشيت } شهريار  طائر اجلنة { ، ص
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 لفصل الرابعا
 شعره باللغة التركیة

 
 أ: ثقافته ونشأته في بیئة تركیة:

 ب: حیدر بابا سالم بالتركیة وترجمتها 
 ج : شهرة حیدر بابا سالم عند الناطقین بالتركیة 
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 شأته في بیئة تركیةأ: ثقافته ون
ة ، ولكنه درس يف املدارس وكان والداه يتكلمان الرتكيّ ، ة  الشاعر حممد حسني شهريار يف قرية يتكلم أهلها الرتكيّ ترىّب     

ه اىل العاصمة طهران من أجل متابعة دراسته ة اليت كانت تدرس بالفارسية. ويف الثالثة عشرة من عمره غادر تربيز وتوجّ احلكوميّ 
.نظم الشاعر ة الطبّ ومنها دخل كليّ ، اليت كانت تعد أشهر مدرسة حديثة يف ايران ، والتحق بثانوية دار الفنون ، ثانوية ال

ه عندما جاء اىل طهران نسي نَّ أشهريار الشعر بالفارسية ولكنه كان  ينظم الشعر بالرتكية ايضا . ويقول يف مقابلة صحفية ب
جاءت مرة اىل طهران لرتاه ، وهنا طلبت منه أن ينظم شعرا بالرتكية لتفهم معناه ، ومن هنا جاءته والدته  ولكنَّ ، اللغة الرتكية 

حلق هبا قصائد اُخرى بالرتكية نظمها  يف  مدينة أو  ،م  6010الذكريات ونظم قصيدة حيدر بابا سالم  باللغة الرتكية يف العام 
 .(6).{ي اواه يا ام " }اي واى مادرم "تربيز ومنها قصيدة : 

لغة اُخرى  من اللغات اىل  ويرى شهريار بان الشعر الرتكي هو شعر احلوار وبيان املشاعر واالحاسيس ، ورمبا مل تصل أي  
مستوى الرتكية يف بيان املشاعر واألحاسيس وشعر احلوار.ويقول الشاعر شهريار ان ما نظمه بالرتكية هو شعر حر النه كما 

 شكل شعر حر.يقول اُجرب على نظمه على 
 

 ب: )حیدر بابا سالم ( بالتركیة وترجمتها:
نظم الشاعر حممد حسني شهريار قصيدة "حيدر بابا سالم" بالرتكية . و أنشد الشاعر القصيدة خماطبا جبال بالقرب من     

القصيدة أيام قريته أي مسقط رأسه ،  النه قضى أيام طفولته وهو يسرح وميرح على سفح جبل حيدر بابا ويروي يف هذه 
بعد سنني  "حيدر بابا  " صباه وكيف كان يسرح وميرح على سفح اجلبل والسهول والوديان احمليطة به .و نظم الشاعر قصيدة

ه يف طفولته يف سفح هذا اجلبل.  آما ر  ر كلّ و تذكّ  ،ه روى يف هذه القصيدة أيام طفولتهولكنّ ، طويلة من مغادرته مسقط رأسه 
عند شهريار فهو كرب يف العمر،  وأصبح رجال بعد أن كان طفال وتغري مسقط رأسه ومل تعد قرية خشغناب شيء   كل  و تغرّي 

هما توفيا ومل يعودا ولكنَّ ، هي القرية نفسها  اليت غادرها قبل ثالثني عاما ، كما انه كان يف طفولته حيظى حبنني وعطف والديه 
 على قيد احلياة:  

 یع في دوامة الرب’ حیدر بابا 
 عصار اإل ق السیل ، ويهب  وعندما ترعد السماء ، ويتدف  

 تتفرج البنات القرويات على هذه المناظر الخالبة   
 رني ورد  على سالميوتذك  ’ افرح انت 

 .(2)سالم على جاللك ، سالم على كالمك ’ سالم علیك 

                                                
 كيهان فرهنگي   )م ، 6020نيسان    - ، ابريل 8}كيهان الثقافية {، العدد (6)
 در غوغاى هباران ’ حيدر بابا )8( 

 غرش آمسان وسيل وطوفان 
 م نظاره ى دخرتان به هنگا

 به پاسخ سالمى ’ شادمان كن 
 به نامى وكالمى’ يادما كن 
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’ قني  القصص احللوة على أوالدهن وأحفادهن وكيف كانت العجائز يل’ ويتذكر شهريار ليايل الشتاء أيام كان طفال     
ق جسد احلمل ، وهنا يتحسر على أيام طفولته ، ويقول ليت أيام الطفولة وكيف كان الثلج يغطي الشبابيك ، وكان الذئب ميزّ 

 ا وبعدها أعود شيبا وكبريا :تعود من جديد ،  وليتين اُصبح غضَّ 
 عندما كانت الجدة تقص على االطفال القصص 

 ان الثلج يدق على السطح والبابوك
 وكان الذئب قد أكل الحمل " شنگلى" 

 لیتني  أعود إلى أيام طفولتي
 .(1)وأتفتح كالبراعم الذبول   

يتذكر شهريار  يف قصيدة حيدر بابا طفولته بل إنه يرى كثريا من الوقائع اليت كانت خافية عن عينيه وهو بعد تلك السنني     
 ومل يعودوا يشاركون شهريار الذكريات. ،وقد غابوا أو ماتوا ،أثناء طفولته يف كانوا معه وشاركوه يف ألعابه  ، ال يرى كثريا ممن

 حیدر بابا ، لم يبق من االحباب والخالن أحد! 
 تركوني وحیدا في هذه الصحراء القاحلة!

 ت دموعها !لم تعد عیني ترى النور، وقد جفَّ 
 اللیل ! و غربت شمسي،  وحلَّ 

 .(2)بحت حیاتي حالكة خربة كخرائب الشام ! وأص
يعكس شهريار يف قصيدته حيدر بابا سالم كل ما رأى حوله من مجال وصفاء وإستقرار وهدوء ، بل حىت أنه يصور     
فالسماء عند شهريار كانت أكثر زرقة يف املاضي ، واملياه اليت كانت ’ وجاع اليت كانت يف طفولته بشكل جديد الم وأألأآل

مل تفيض من الينابيع أكثر شفافية ، فاجلميع كانوا معا والعواطف واالحاسيس كانت تغمر اجلميع ، واالن ال يرى غري أأل
يام تبدو اكثر حلكة من املاضي . فالناس كانوا يف املاضي أكثر يها هالة من الدخان الداكن ، واألواحلزن . فالسماء تغطّ 
بعد أن كانوا يعيشون يف  ، ت أخالق الناسوحياة املدن غريَّ ، ت الناس فاملدنية غريّ ، وا ولكنهم تغري ،  اً إخالصا  وحمبة وصدق

خ قت الناس ، ومل يعد اجلار يسأل عن جاره وال األالقرى يزورون بعضهم بعضا ويساعد أحدهم االخر ، ولكن حياة املدن فرّ 
ومل يعد يسمع أغاين الريف ، فالعيون ، مال بالقبح يسال عن أخيه . شهريار يتذكر املاضي ويقول : إن احلضارة خلطت اجل

ت وسادها الظالم مبكرا ، والدنيا يف نظر الشاعر قد تغريّ  أواالضواء ُتطف، مل تعد تنضح باملياه ، والشمس تغرب قبل موعدها 
 وهو مضطر اىل استخدام كلمات ملؤها احلسرة والندم:  ، 

                                                
 ’شب كه ننه پريه قصه داد سر )6( 

 كوالك هم كوبد به بام وبه در ، 
 "شنكلي" را خورد گرك خريه سر
 اى كاش رجعىت به كودكى بود 

 زمردگى بودپشكفتىن بعد از 
 حيدر بابا ! يار غارى منانده !)8 (

 وغمگسارى منانده !تنهامي 
 چشمه سارى منانده !’ نور راهى 

 آفتامب ناگه لب بام شد !
 دنياي من خرابه شام شد!
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 طان من الطريق السوي یأخرجنا الش
 لوبنا من االلفة والمحبة وأفر  ق

 سود وجعل حیاتنا كالحة ومصیرنا أ
 وأثار العداوة والبغضاء بین الناس 

 وأحل العداء محل السالم 
 . (1)ومر  السالم في بركة من الدماء (

فاالنسان  ،االنسان يسري حنو حتفه بسرعة جنونية ، وحكاية االنسان هي حكاية ملؤها االمل واملرارة  نَّ أيرى شهريار ب    
ه ويرسم لوحة مجيلة اليام الطفولة مصحوبة ر املاضي حبلوه ومرّ فهو يصوّ ، الذي ال يفكر يف املوت يواجه االمر احملتوم 

وينقل ، لريسم لوحة مجيلة ، بة باالنفعاالت واملشاعر واالحاسيس ، فهو يستخدم العادات والتقاليد والطبيعة اجلميلة اخلاّل 
ث بالقارىء اىل الوراء. شهريار يتذكر االطفال الذين كانوا يلعبون معه ويذكر عيون  " ننه قيز " ويتحدّ  ذكريات الطفولة ويعود

عن كلمات مجيلة كان يستعملها "رخشنده" .وهو يرى االطفال يلعبون وميرحون.  ولكنه يف القسم الثاين من حيدر بابا يصور 
أيدي أحفادهم ويسريون يف القرية وهو يصور) ننه قيز(  وكيف أَّنا  وأصبحوا بعمره يأخذون، االطفال أنفسهم كيف كربوا 

 أصبحت عجوزا  وهلا أوالد كبار وأحفاد فهو يضع الصورتني جنبا اىل جنب ، ويقارن احلالتني والفارق بينهما عشرات السنني.
ة اهلوّ  ليملَ  ،و رجع اىل الوراء ر على املاضي ويود لنفصل عن ماضيه ، وهو يتحسّ اتذكر الشاعر شهريار ماضيه ، النه     

ه شريط سينمائي .الشاعر الزال وكانّ  ، السحاب بني الزمنني . فالشاعر يفكر يف وحدته وغربته وهو يرى الزمان مير أمامه مرّ 
على  وهو يسمع أنغام النسيم الذي ميرّ ، يتذكر طيور " قوريكل"  والطيور املهاجرة اليت تسقي املاء من ينابيع حيدر بابا 

الف املناظر آ ويرى ،فالربيع واخلريف والشتاء والصيف تتواىل ، كيف تتغري الفصول ،  عينيه  مّ أُ ويرى ب، الوديان والسهول 
ه إىل املاضي وهي حتكي له ذكريات حلوة . يتمىن الشاعر  لو كان مبقدوره أن يطري مع الريح والسحاب ،  واحلوادث اليت تشدّ 

أمل له يف  ومن فارق احلياة .الشاعر ال يرى أيَّ  ،  حياً  ح يف اجلبال ،  ويرى َمن ِمن أقرانه بقيَ وأن يسبح يف السيول ويسر 
ما بقيت قصيدة حيدر بابا يف أذهان  ىمسه يبقالو أن  ويتمىنّ ، مل يف قلبه ألاَّناية املطاف ،  فالقضاء والقدر واملوت يطفيء 

شيء يف هذه الدنيا مقرون باملرارة  فكلّ  ، دنيا مفعمة بالقضاء والقدر واملوتال نَّ أالناس. يرى الشاعر يف قصيدة حيدر بابا ب
عتماد على هذه الدنيا. اوالعذاب فلم يبق لدى االخرين شيء ،  فماذا بقي من سليمان ونوح وافالطون سوى االسم فال 

ن يف السابق ،  وكيف كان االقطاعيون الينسي الشاعر حياة القرية قدميا ليشري اىل الفقر املدقع الذي كان يعيشه الفالحو 
جام غضبه على االقطاعيني الذين كانوا  وهو يصبّ ، ون الفالحني البسطاء كأدوات من أجل كسب املزيد من الثروة يستغلّ 

 يظلمون الفالحني ويدعو اهلل أن ينتقم منهم:   
 يکن الفالح المسکین يملک ماال  لینیر بیته الحالك المظلم مل 

 يد الظلم على رقاب هؤالء المظلومین !لقد سلطت 
 الظلم والجور علیهم ؟ ماذنب هؤالء لیستمر  

                                                
 از رمهان به در منوده شيطان )6(

 حمبت را كنده ز دهلاميان 
 رقم زده سرنوشت سيامان 
 مردمان را دمشن هم منوده 

 آشىت بني ، در خون خود غنوده
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 ؟  ، همولعناتاال تخافون من آهات هؤالء 
 .(1)اال تؤمنون بیوم الحساب؟  

 
  :ةج: شهرة " حیدر بابا سالم " عند الناطقین بالتركی  

ة ، ويف مجيع الدول الناطقة بالفارسية والرتكية يعرفون الشاعر يّ يقول كاتب حياة الشاعر شهريار بان مجيع الناطقني بالفارس   
شهريار،  فقصيدة الشاعر شهريار حتت عنوان )حيدر باباسالم ( اليت نظمها بالرتكية معروفة يف أقصى نقاط مجهورية 

يف :" من املستحيل أن  قصيدة  مرات عديدة يف تركيا وآذربيجان . ويضهذه الد طبعت آذربيجان بل يف تركيا والقوقاز. وقَ 
نثراً  هذه القصيدة اىل الفارسية و ترمجها مري صاحل حسيين نقلت (8)يسمع أحد من االتراك قصيدة حيدر بابا  وال يتأثر هبا .

 . اً شعر و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 چراغي كو بيفروزد باممان ؟)6 (

 روشن كند تاريكى  شاممان ؟
 دست ستم تريه كرد اياممان 

 مظلومان را چه بوده آخر گناه
 هسىت ي تان بينم بسوزد به آه !

 86،   ص6ديوان شهريار،  ج)8 (
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 الباب الثالث
 تأث ر الشاعر شهريار بالثقافة العربیة االسالمیة

 عربیة وآدابها في أشعار شهريار ثیر اللغة الأالفصل االول : ت
 الفصل الثاني : قصائده المستمدة من ثقافته العربیة االسالمیة 

 الفصل الثالث  : شعر الثورة 
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 الفصل االول :

 ة وآدابها في أشعار شهريارثیر اللغة العربی  أت
 مقدمة : 

 شرف ، وتوىّل وحمافظة . كان أبوه قد درس العلوم الدينية يف النجف األنشأ الشاعر حممد حسني شهريار يف عائلة مسلمة     
بنه حممد حسني تربية إسالمية امهنة احملاماة يف مدينته تربيز بسبب معرفته  بأحكام الدين والقوانني االسالمية . وقد رىّب 

ًُ كما أّن شهريار   صول الدين ،أُ وأدخله منذ صغره يف أحسن املدارس وعّلمه اللغة العربية والفقه و  دخل الكتاتيب يف زمانه ُأ
م القرآن الكرمي واللغة العربية ،  كما درس يف هذه الكتاتيب النحو والصرف واملنطق واالصول والفقه . تأ ثر الشاعر لتعلّ 

ة مثال العربيّ واأل  ةستخدامه للكلمات العربيّ احبيث نرى يف أشعاره وقصائده كثرة  ، ة تاثرا كبريا ة واالسالميّ بالثقافة العربيّ 
مه من قصص االنبياء وحياة الرسول االكرم واآليات القرآنية واالحاديث النبوية والوقائع التارخيية . كما أنه يذكر لنا مما تعلّ 

قتبس من او ، )ص( واالئمة من أهل بيت رسول اهلل )ص( وال سيما االمام علي )ع(  الذي نظم يف مدحه  قصائد عديدة 
 مثال واحلكم واالقوالستخدم يف قصائده األاسوب إليه أبياتا أو شطرا من بيت وبىن عليها قصيدة أو قصائد.كما  الديوان املن

 . يّ ة و أورد فيها  معلومات عن الشعراء العرب ومنهم ابو العالء املعر العربيّ  املأثورة 
اهلل  من حيبّ  د يف قصيدته أنَّ ويؤكّ  ،بحانه وتعاىليعنون الشاعر قصيدة بعنوان:  ) البالء للوالء ( يتحدث فيها عن حبه هلل س

ل ذلك عن طيب خاطر. كما انه بل عليه أن يتقبّ ، عليه أن ينتظر نزول البالء عليه وال ينزعج من ذلك ، سبحانه وتعاىل 
لقصيدة  عبارات عربية يعنون قصيدة اُخرى بعنوان اآلية القرآنية الكرمية : ) يعّلَمُهُم الكتاَب واحلكمَة ( ويستخدم يف هذه ا

فيصفهم بالطيور الىت تغرد يف ، ( .ويصف الشاعر شهريار قرّاء القرآن الكرمي  بأحسن الصفات قرع االسماع ومنها عبارة )
احلقول والبساتني ويؤكد على أّن القرّاء يتلون آيات اهلل على مسامع املسلمني ،  ويصف قرّاء القرآن بأَّنم يف محى الباري 

 سوء. ال ميكن للشياطني أْن يُنزلوا هبم أيّ تعاىل،  و 
حبيبيت هي دواء ملرضي الذي  نّ إويقول يف قصيدته ، ( يتحدث فيها عن حبيبته  حبیبيكما انه يعنون قصيدة له بعنوان )     

 ال دواء له وعالج يل من دون أن يكون يل طبيبا ، ويطلب إىل  ربه أن يوصل له  حبيبته .
( يتحدث فيها عن االحتاد  يد اهلل مع الجماعةيدة بعنوان " دست خدا با مجاعت است"  ) ويكتب الشاعر قص    

ملواجهة  الشيطان،  الن مكر الشيطان عظيم فال ميكن لالنسان أن يغلب الشيطان اال اذا احتد مع االخرين ويضيف:  لوال 
 قلم تذهیبواملرجان . ويكتب قصيدة بعنوان  الدرّ اجلماعة ملا متكن االنسان وحده ان يغوص يف البحر وان يستخرَج  منه  

يقوم بإستخدام فنه يف  االيراينَّ  وكيف أن الفنانَ  ، ويتحدث فيها عن  القلم الذي يستخدم يف تذهيب صفحات القرآن ( 6)
فارسية ولفظة التابوت وبنات النعش تذهيب صفحات القرآن الكرمي. كما أنه يستخدم يف هذه القصيدة كلمات عربية مثل 

 ( 8)" صبر وظفر.ويكتب قصيدة ُاخرى بعنوان "  ه والمصحف والعشق والعرفان والتوحید والفلك والشمعچديبامعربة 
بيتا كلمات عربية   61من صرب ظفر، كما انه يستخدم يف قصيدته املؤلفة من  يتناول فيها الصرب ويؤكد يف َّناية قصيدته بأنَّ 

يوسف مصر، سفر ومسافر ، خوف ورجاء ، قفا ، حرث الجهاد ، نخل ، خیر طرب ، جمال ، عدل ، كثرية منها : 
 وشر ،  حساب وتسوية ، والية ونبوة ، الشمس والقمر .

                                                
 831، ص  6ديوان شهريار ، ج)6 (
 813، ص  6ديوان شهريار ، ج)8 (
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فاذا نظرنا اىل قصائد شهريار املدرجة يف ديوانه نرى أن عددا كبريا من هذه القصائد حيمل عناوين عربية أو مرتمجة من     
 العربية  .  

 لقصائده   : عناوين عربیة1
( مناجاة عندما نتصفح ديوان شهريار جند عددا كبريا من القصائد حتمل أمساء عربية أو مرتمجة من العربية مثل : مناجات )    
آب ( ، يد اهلل مع الجماعة)  دست خدا با جماعت است،  البالء للوالء( ،  الحق والباطل، حق وباطل )  حبیبي، 

( ، صرب  القرآن والقراء( ، قرآن وقاريان )  عید الدم( ، عيد خون ) سفینة النجاةجنات ) ) ماء احلياة (، كشىت  حیوان
انتظار مهم الكتاب واحلكمة ، انتظار فرج ) ( ، يعلّ القدس حالرو وظفر ، قاصد ومقصود ، درويش وتفتيش ، روح قدس )

(  آفة القماراف شاعر ، هو العزيز ، آفت قمار ) ( ، زف رثاء العمر(، يا علي ، يا شهيار ، توحيد ، رثاى ُعْمر )  الفرج
( ، هو الرحيم ، غروب  الدنیا واالخرة( ، معراج حممد ، قمر بين هاشم ، دنيا وآخرت )  انتحار الحبیبانتحار حبيب ) 

 ( ، ظلوم وجهول .مرحبا بالحسین بن علي( ، مرحبا حسني )  رثاء الثريا( ، رثاى ثريا )  غروب القمرقمر ) 
 
 : االمثال والحكم في شعر شهريار 2

كلمات ال: يضّمن الشاعر قصيدته االمثال واحلكم و  (6)ويف قصيدة طويلة حتت عنوان شعر وحكمت ) الشعر واحلكمة (     
 عربية مثل :المل اجلو 

 مرآت وجهه الباقي سخىن درس ومشق اخالقى    وهو 
 (. مرآة وجهه الباقياشارته اىل ) 

 " گفت احسن او ست اكذب اوست سفت       " ري ما كه در معىنپ
 ( .  أحسن واكذباشارته اىل كلميت )

 خوانده از شرح الفيه اى        وز فن  شعر وزن وقافيه اى  
 اشارته اىل شرح الفية ابن مالك 

 شعر رجحان انس بر جان است     ما به االمتياز انسان است 
 اشارته اىل تفضيل االنسان على اجلن 

  شعر كمیت است وكیفیتت آمد اساس ماهيت     حكم
 اشارته اىل ان الشعر هو كم  وكيف  

 كه بدين كسوت آمده قرآن      شعر منثور است سعد قرآن
 اشارته اىل ان القرآن شعر منثور 

 شعر منثور شاهد دين است   معجز خامت النبيني است 
 اشارته اىل ان القرآ ن معجزة  أتى هبا خامت النبيني 

 ويف قصيدة بعنوان " موال علي وشريح قاضي " ) املوىل علي وشريح القاضي (  يستخدم كلمات عربية منها 
 : ( 8) يف البيت التايل من ديوانه  المن والسلوى

                                                
  111، ص  8ديوان شهريار ،ج)6( 
 231ص  8ديوان شهريار ،ج  )8 (
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 چنانش بچسبيد كه بر مرده حلوا      من وسلوىسر خوان او رشوه چون 
 :  (6) يف البيت التاىل من ديوانه غالٌظ  شدادواستخدم كلمة 

 غالٌظ شدادى كجاىي ! كه عمرت بربد چو بادى    در آن خانه آيد 
 

 : (8)( يف البيت التاىل من ديوانه كالم الملوك ملوك الكالم واستخدم الشاعر عبارة ) 
 كالم الملوك  ملوك الكالم خدايا چه قرآن ناطق امامى     

 

 : (0) ( يف بيت من الشعروسبیل وسلسبیل  قائم وقلیلويستخدم الشاعر كلمات عربية متعددة مثل ) 
 سبیل وسلسبیل ليكن از آن پس     قلیلاين دانش قائم  تا ظهور

 

 االقوال المأثورة في شعر شهريار  :3
 نها العديد من قصائده . يورد  الشاعر شهريار يف قصائده ، االقوال العربية املأثورة  ويضمّ  

ْحرايذكر احلديث الشريف "  (1)رمغان " ففي قصيدته بعنوان " تقريظ از جمله ا " يف االشادة مبجلة صدرت  إن   م ن  الب یان  ل س 
 يف ايران :

 "     وحيد معجزه انگيخت از بيان ادب ان من البیان لسحركرميه ايست شريف "
 

 ملوك ملوك الكالم "  : كالم ال"  :يستخدم الشاعر احلكمة العربية املشهورة  (1)ويف قصيدة " موال علي وشريح قاضي"   
 كالم  الملوك  ملوك  الكالم ه قرآن ناطق امامى       چخدايا 

 

 يستخدم الشاعر العبارة التالية : (1 ) صبر وظفر"ويف قصيدة "     
 " : بعد الصبر يأتي الظفر،  الصبر والظفر" 
  صبر وظفر هر دو دوستان قديمند      بر اثر صبر،  نوبت  ظفر آيد " 
 

ان اهلل تعالى " املاخوذ من احلديث الشريف : "  البالء للوالءيستخدم القول املأثور :"  (9)البالء للوالء ويف قصيدة "     
 يجرب عبده بالبالء كما يجرب احدكم ذهبه بالنار" . 

 (  مى پسنددالبال للوالون نباشم      كه او ) چبلى مبتالى بال 
 كفر صهيوىن شد از صدام كافر بر مال         البالء للوالروز عاشوراى دين است 

 

                                                
  123املرجع نفسه ، ص )6(

 126ص  8ديوان شهريار ج )8 (
 933املرجع نفسه،  ص )0 (
  6802،ص املرجع نفسه )1 (

 119ص  6ديوان شهريار ج)1 (
  813ص ، 6ديوان شهريار ،ج(1) 
 611املرجع نفسه ، ص )9 (
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" العجب ثم العجب بین : يستخدم الشاعر القول املاثور املنقول عن االمام علي )ع( :  (6) مبادى وغاياتويف قصيدة     
 الجمادي والرجب " . 

 مى رسد كز وى شود آيت به آيت متصل       العجب ثم العجب بین الجمادى والرجب
 

 " .  الماء والخضراء والوجه الحسنان الشاعر يستخدم يف قصيدة " بازگشت وطن " املثل العريب :  " كما     
 كنار سبزه وآبى بجوى ووجه حسن را تو شهريار بر آىن كه غم ز دل بزداىي     

 يستخدم الشاعر االقوال املاثورة عن االمام احلسني واالمام علي )ع( .
 

 " . ان الحیاة عقیدة وجهاديستخدم الشاعر القول املاثور لالمام احلسني : " (8)" ويف قصيدة " صالي عام     
 هل من ناصر ينصرني ( : القول املاثور لالمام احلسني يف يوم عاشوراء  : )  (0)كما يضمن قصيدته )هفت تري ( 

 وبال " آيد به گوش از كربال       وز هبشىت منعكس مى گردد اين صوت  هل من ناصربانگ " 
 (      عبارتى است كه سلطان كربال فرمود عقیدتست وجهاد حيات مرد خدا خود ) 

 

اتزعم انك جرم صغیر  وفیك يضمن  الشاعر البيت املنسوب لالمام علي يف قصيدته   : " ( 1) " انسان "ويف قصيدة     
 انطوى العالم االكبر "  :

 تار مغىن ، اغاىن در اين ذره بنهفته كيهان اعظم      چو در سيم 
 

ويف قصيدته اليت نظمها عند دخوله املدينة املنورة يشري اىل سيف االمام علي بن ايب طالب وهو سيف ذو الفقار وقول      
 (:الفتى اال علي ال سیف اال ذو الفقارالنىب حممد )ص( لعلي ) 

 منجلى  را      شنيدى  صيحه  موىل على  را  ذو الفقارتو  ديدى  
 ( گفت الفتى اال علي گفت     پس أنكه )  ويا ولى  ناله  كرد  پيمرب
 يقتبس الشاعر حممد حسني شهريار عبارات وكلمات والفاظ عربية ويضمنها قصائده  ، منها :    

 : حسن المطلع وخیر الختامعبارة : 
 (1)گشت هشيار ومصمم هرچه  كودن بود وخام     حسن مطلع وخیر الختام  روز عاشورا به 

 

}بورك  درود بر جهادگران" يف  قصيدته بذل الموجود ،  كمال الجودويستخدم الشاعر العبارة العربية : "     
 (1 ) المجاهدون {

 " است     در اين جهاد فنا شو گرت هواى بقاست بذل موجود " مهانا كه " كمال جود"
 (6 ) " }طالئع الثورة {البطليعه انق"" يف قصيدته الح كم   ل لح ك م كما يستخدم عبارة " 

                                                
  829املرجع نفسه ، ص  (6)
   130املرجع نفسه ، ص (8) 

  6619ص ،  6ديزان شهريار ، ج )0 (

 6681، ص 8ديوان شهريار ج)1 (
 6612، ، ص املرجع نفسه )1 (
 6691، ص 8ديوان شهريار ،ج)1 (
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 الح كم  ل لح ك م حكمت خدايراست كه قومى شود هالك      در فتنه وفساد خود ، 
 

 بقوله :(8)" طليعه انقالب "" اي اخلمرة يف قصيدته ا م  الخبائثويستخدم كلمة " 
 است     زاينده    فساد    و  فزاينده   دمبدم  ا م   الخبائثىاين اختالف كلمه چه 

 

 " :  تالل ودمن" كلمات عربية مثل "  بازگشت وطنكما يضمن الشاعر شهريار قصيدته " 
 را  تالل ودمننشان منزل ياران رفته بينم وخواهم     كه از فغان به فغان آورم 

 
 "  :  بیت حزنو " 

 را  بیت حزنپسر به جانب كنعان كشيده ناله يعقوب   وىل به گور نشان دهند 
 

 ": منیالق یعقو" 
 را  عقیق يمنكشيده دايره ، اشكم به دور مردم خونني    چنانكه حلقه انگشرتى 

 
" يف بيت شعر من قصيدته : " شق القمر"  و" انا الحق " و"   ملحق" و  " الحقستخدم الشاعر کلمات مثل : " يو      

 ":  يعلمهم الكتاب والحكمة
 وقمرى شق نكنيم  شق  القمريم ما به حق ملحق ودعوّى  اَنا احلق نكنيم    تيغِ 

 

 " : يعلمهم الكتاب والحكمة"  يف بيت شعر من قصيدته : "محراب" و" بقعة كما يستخدم كلمات : "     
 باطن بُقعه ما گرچه ُمقرنس حمراب    سردرش كاشى وكاشيش ُمعَرق نكنيم  

  
 "  : االستماع" و"  وقرع االسماع " قذف القلوبكلمات :  " نفسها  كما يستخدم الشاعر يف القصيدة     

 علم اگر قذف قُلوبش نه وقرُع االمساع     استماعش به ُجز القاب ملغلق نكنيم  
 

 " : يف هذا البيت :سیف ذو الفقارويستخدم الشاعر شهريار يف قصائده كلمات عربية مثل "     
 مرتضى را  ذو الفقار چراغ مصطفى بر گنبدش بني    به سر در ، 

 
 " :نور الهدى " و"   ل المتینحبال" و

 را   نور الهدارا   چراغ راه كن  ،  حبل المتینكمند چاه كن ، 
 " : شمس الضحىوکلمة " 

 را  شمس الضحاچراغ هفتمني ، موسى بن جعفر     كه زنداىن كند ، 

                                                                                                                                              
  6613 ص املرجع نفسه ، ،(6) 
 6613ص ملرجع نفسه ، ،ا)8(
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 و" قبة " و " باب احلوائج " :

 را به زير قبه  باب احلوائج    اجابت ملتزم باشد دعا 
 

 " :  دار الشفاو" 
 وگر داروى عشقى در چشيدى    از اين دار الشفا  جسىت شفا را 

 

 "  صاحت العنادلعبارة  "    (6 ) "بلبل در قفس"ويضمن الشاعر قصيدته بعنوان : 
 بقوله :

 اذ صارت االسارى  صاح ت  العنادلدر تنگاى زندان لب بستم از تغىّن     ما 
 

 "  : طرفة العین" :و"  هنیئا لك :"  ني: العبارت(8)" ويضمن قصيدة "سالم  
 وحوض كوثر به طوبا مى دمى      طرفة  العینهنيئا لك ، كه در يك 

 

 "  :اهلل اكبرونداء "  
 (0) (اهلل اكبر گلوى مّلتت ، شيپور جنگ است     غريوش   نعره    )  

 

 " : اسالم سرود" يف قصيدته "  حي"  و" میتكما يستخدم كلميت : " 
 ( وبر عكس ) حي  " برآرد  می تخدا را دست ، فوق دست شيطان    كه از "

 

 : اآليات القرآنیة في شعر شهريار: 4
كان الشاعر حممد حسني شهريار  حيفظ أيات كثرية من القرآن الكرمي وقد ضّمن شعره آيات من القرآن . وقد أورد االية       

  ( 1) : يف البيت التاىل : ( 6) سورة : العلق ، االية :( خ ل ق   الذ يْ  كب  ر   م  رأ بإسْ إقْ :  ) 
 موجب است  إقرأ باسم ربكليكن اين خواندن نوشنت واجب است     زآنكه  
 

( ".)سورة يس  يحیي العظام وهي رمیميضمن الشاعر شهريار بيتا من الشعر آية من القرآن الكرمي )  ( 1)ويف البيت التاىل    
  ( : 92االية ، 

 (  يحیي العظام وهي رمیمكجاىي اى خط سبزت به پشت خامت لعل     نوشته آيه ) 
كان  ظ لوما  ة ) ية القرآنيّ ىل اآلإ(  يشري فيها 6( ) ظلوم وجهولويكتب الشاعر قصيدة له بعنوان )      و حم ل ها اإلنسان  إن ه  

 (. 98) سورة : االحزاب ، االية : (  ج ه وال  

                                                
 91ص  6جديوان شهريار ، )6 (
 ديوان شهريار،   6608ص  8ج)8(
  6608، ص املرجع نفسه )0(
 933، ص  8ديوان شهريار ، ج)1(
  03، ص  6ديوان شهريار ،ج)1(
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 دارد جهولى وظلومىه به از قول خداوند حكيم       كآدمى نفس چشهريارا 
 1االية:   ،"()سورة : القلموإن ك ل ع لى خ ل ٍق ع ظ یم ، ضمن الشاعر االية القرآنية: "  (8) ويف قصيدته " شأن نزول هل أتى"

..) 
 

 ( انك لعلى خلق عظیمجلوه خالق اعظم ننمايند به خلق     مگر از غرفه )
 

ْكم ة  م ه  ي  ع ل  و نه يعنون قصيدة له باالية الكرمية " كما ا ) سورة : اجلمعة ، " و إْن كان وا مْن قبل  لفي ض الل   م  اْلك تاب  واْلح 
 (0). ( 8االية : 

 

ذ، ما اغنى عنه ماله وما وقب ، سیصلى ن بَّ ت  و   بٍ ه  ي ل  ب  أدا ي   تْ بَّ ت   ويستخدم الشاعر شهريار االية القرانية :"      ات ارا  
( ،  يف قصيدته " قيام شهدا  1اىل  6" ) سورة املسد ، االية لهب ، وامرأته حمالة الحطب  ، في جیدها حبل من مسد 

 :بقوله : (1)در ركاب مهدى )ع(
 آموخت  بو ل ه ببُود اى دون     كه راه دوزخ دود وهليب  ح م الة الح ط بپليد نفس تو 

 

 ويقول : ( 1)دة ييف شعره فی القص 0سورة الضحى ، االية :   (ره  قْ ال ت   ف   تیم  الی   اأم  ف  كرمية ) و يستخدم الشاعر االية ال    
 ( خواند       نكند كآمده باشد به در خانه يتيم ال تقهرطفلى از كوچه ندا  داد و ) 

 

 : (1) 6" سورة الفاحتة،  االية: بسم اهلل الرحمن الرحیم دته  االية : " يکما ضمن قص
 رحمن رحیم از كجا كاين نه فرستاده حق جربيل است    تا كه آيىت  از رمحت 

 

 (9)ففي قصيدته " جوال خنوت "
 

عند ( 16) سورة : العنكبوت ، اآلية : "  وت  نكب  الع   ت  یْ ب   ل   ت  البیو  ن  ه  أوْ   إن  و  ضمن الشاعرقصيدته باالية الكرمية : "     
 :(2)مام علي )ع( اقتباسه شعرا من الديوان املنسوب لال

 

  اوهن االبیات بیت العنكبوتعنكبوتيسم وابدان چون بيوت     
 فقد بدل  كلمة " البيوت"  يف االية اىل " االبيات " للضرورة الشعرية .

 

                                                                                                                                              
 616، ص 6املرجع نفسه ،ج)6(

 6630ص  ، 8، جديوان شهريار  )8 (
 008، ص  6ديوان شهريار ، ج)0(
 6699ص  8ديوان شهريار ج   )1(
 6630ص  8املرجع نفسه ،ج )1(

 6836ص  8، ج ديوان شهريار )1  (

    6398ص املرجع نفسه ، (1) 
 6623ً ص    8، ج ديوان شهريار)2(
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ي ال ذ  ال ي  ى الح  ل  ع   لْ توكَّ و  من اآلية الكرمية ) "  حي ال يموت" و " عین ال تنامكما استخدم فی نفس القصيدة عبارة "    
 :(6)( 12. ( ) سورة : الفرقان ، االية :  وتم  ي  

  وحى اليموتجان ما مرده است   عین ال تنام   شم ما خفته است و چ
 

".)سورة يس  میمٌ ر   ي  ه  و  ظام  ى الع  حی  ي  قال  م ْن يضمن  الشاعرقصيدته  االية التالية : "  ( 8)رياهن " پدة " بوي يوفی قص     
 (. 92االية ، 

 آيه يحیى العظام وهى رمیم شت خامت لعل     نوشته پاىي اى خط سبزت به كج
 

يستخدم الشاعر االية التالية فی اشارته إىل  النيب موسى بن عمران عندما    ( 0)ويف قصيدة " خربى نيست كه نيست "     
 . ( 68، االية :  ) سورة : طه"  ك  یْ ل  عْ ن    عْ ل  فاخْ  ك  ب  نا ر  أني إ:"  يخلع نعلیهأمره اهلل بان 

 (    ورنه  مشكوة جتلى شجرى نيست كه نيست  اخلع نعلیك مشكل آن موسى وآن خلعت ) 
 

 يقول فيها : (1)يف قصيدة بعنوان جرب واختيار نفسها ية كما انه يضمن اآل    
 ( را عقل جُمرد مى كند إْخل عْ  ن  ْعل هارش قالب است      كاِر )چما وجود اصلمان عقل و 

 
 :" ) سورة  الیم عذابٍ ب   ره  ش  ب  ف   يضمن قصيدته  االيتني التاليتني  : " (1)ويف قصيدته  " كودك قرن طال "     
 (. : 92االية  ،" )سورة يس يحیي العظام وهي رمیمو"     2 : االية ، اجلاثية 

 است  عذاب الیمى گمسىت مى زنده باد ونشئه افيون     زين دو برون زند 
 است  آيت يحیى العظام وهى رمیمده كه اين دم عيسى    بست كالمن ب

 
 يضمن  الشاعر االيات القرآنية التالية : (1)ويف قصيدته بعنوان :" اتصال با معبود "     
 (. 82" ) سورة الفجر،  االية  مرضیة راضیة   لى ربك  إارجعي " 

 د (   شنود          وآدمى در زمان هالك شو  إرجعىنفس ،   فرمان )
 

 (  : 98" ) سورة ص ، االية  نفخت من روحيو"   (  81و سورة : ص ، االية :  03) البقرة : االية : "   خلیفةو" 
 ( است نفخت من روحىاله  نيست    كو به شأن )(  خلیفةواسطه    جز ) 

 

                                                
 6398، ص  8ديوان شهريار ، ج)6(
 0 00ص ،  6ديوان شهريار ،ج)8(

  600املرجع نفسه ،ص )0  (
 6306ص  8ديوان شهريار ،ج)1(
 632ص ، 8ديوان شهريار ، ج)1(
 999املرجع نفسه  ،ص )1(
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 ية الكرمية :يضمن اآل (6 )يام دانوب به جامعه بشرى " پويف قصيدته "    
 ( .80" ) سورة احلجر ، االية :  تثه   و نف خت  فیه من روحي ف  ق ع وا له  ساجدينفإذا س و ي" 

 ( .س و يت  نفخت فیه من روحىتا دوره تكوين وكمال انسان     )
 

 (  .631" )  سورة االنبياء ، اآلية : يوم نطوي السماء كطي  السجلو"  
 ( كطى السجل   نطوى السمابود   معراج     خامت    مقبل      عني ) 

 
ويكشف  الس وءو"   ( :  18االية : ، " ) سورة النمل أم ْن ي جیب  الم ْضطر  إذا د عاه  

 ( تا داىن  أم ْن ي جْیب  اى مضطرى وخدا خواىن               راز ) 
 

 "  ال اله اال اهللو "
 ( است  ال اله اال اهللكآن نه حمتاج مكتب ومالست         خود مهني )

 
 " ويقول :فاهبطوا فیها (.  ) فالشاعر يكتب االية "  02" ) سورة البقرة . االية فاهبطوا منها  و" 

 وىن به چاه ما بنمود گ(           سرن فاهبطوا فیهاطبق فرمان ) 
 

ل  و ال ي ْشقى "   (  :680" ) سورة طه ،  االية :فم ن  أت  ب ع  هداي فال ي ض 
ل  و ال ي ْشقى)    ُمتعّهد كزين ُهدى  وُتقى      ( م ْن ت  ب ع  ال ي ض 

 

 يستخدم الشاعر االية الكرمية :    ( 8)ويف قصيدة " جرب واختيار     
 ( :0، االية  التغابن " ) سورة يوم جيمعكم ليوم اجلمع ذلك يوم التغابن " 

 د س يكجا جزاى مجله سرمد مى كنپ( ، خوابگاه    زان س يوم الجمع اجزابرزخت تا روز )
 

 ":  وهو مرآة وجهه الباقينية التالية : " آية القر : يضمن  الشاعر اآل (0)ويف قصيدة " شعر وحكمت "     
  وهو   مرآت   وجهه   الباقى سخىن درس ومشق اخالقى      

 
 . 80" سورة البقرة ، االية وأدعوا شهداءك م من دون اهلل  فأتوا بسورة من مثله  " 

 " گويان  فأتوا بمثلهقرآن      هست " چارده قرن شد كه تا 
  

                                                
 090ص املرجع نفسه ،)6(

 6306، ص 8ديوان شهريار ، ج)8  (
 111ص ،  6ديوان شهريار ، ج)0(
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و "  23" ) سورة طه ، االية  ونزلنا علیكم المن والسلوىيورد آية  : "  ( 6)ويف قصيدة " موال علي وشريح قاضي "    
 ( : 613"  .) سورة االعراف ، االية انزلنا علیهم المن والسلوى

 (  يف بيته التايل : 19بقرة  . االية : . ) سورة ال وانزلنا علیكم المن والسلوىواالية "  
 چنانش  بچسبد  كه  بر مرده حلوا    من وسلوى سر خوان او رشوه چون 

 
 (  : 1االية : ، سورة التحرير) "   شدادٌ  غالظٌ  علیها مالئكةٌ ويضمن قصيدته االية : "     

 غالظ شدادى رد چو بادى        در آن خانه آيد پكجاىي ! كه عمرت ب
 

(   00االية   ، " )سورة املرسالت شعبٍ  ذي ثالث   لى ظل  إانطلقوا يت باالية" أي (8)ويف قصيدته بعنوان " صالى عام "    
 : 

 (     بر آر سدره  و طوبا   وسايه ممدود   ذى ثالث شعباز اين شراره فكن دود )
 

 " :  روالقم" "   والشمسيضمن قصيدته : "  (0)ويف قصيدة " صرب وظفر "     
 ( آيد والقمر( بني كه ) ) والشمسغري واليت چه جانشني نبوت ؟      تاىل 

 
"  يا ايها الذين آمنوا  التقربوا الصالة وانتم سكارى ضمن قصيدته االية التالية : "  (1)ويف قصيدة " بلبل در قفس "     

 (    بقوله : 10) سورة النساء ، االية: 
 ال  تقربوا  الصلوة  اذ  انتم  السكارى كر لب نيست     دل مست جام وحدت حاجت به ذ 

 
" ) خري عند ربك ثوابا وخري أمال  الباقیات الصالحاتو ويف قصيدة " جشن دانشگاه تربيز " يضمن قصيدته االية: "     

 (   :11سورة الكهف،  االية : 
 نيست ر بناىي مى كند جز قربة هلل گ   باقیات صالحات من به قربان كسى كز 

 

(  ، يف قصيدته بعنوان " 6" ) سورة القمر ، االية : إقْ ت  ر ب ت  الس اع ة  و اْنشق  الق م رويستخدم الشاعر االية القرانية :"     
 شهيد حمراب " بقوله : 

 "      ندبه اى كرد بر اين ركن خراب د ن ت  الس اع ة  و اْنشق  ق م ر" 
 

 (    80، االية : الرعد" ) سورة :  ح سن  م آبْ  طوبى لهم ولكرمية " كما ضمن قصيدته نفسها االية ا    
 "و ل ه ْم ح سن  م آْب فت     )شهريارا( " گخود صداى ) مدىن ( بود كه  

 
                                                

 190ص ملرجع نفسه، ا  (6) 
 130املرجع نفسه ، ، ص )8 (
 813املرجع نفسه ، ص  )0  (
 91ص ،  6ديوان شهريار ، ج)1(
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" ) هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم الو ل الحشركما يورد  الشاعر شهريار : االية الكرمية "      
 (   يف قصيدته " ميالد نيمه شعبان " :  8،  االية: سورة احلشر

 است "     مهانا كاخ استكبار ظامل مى شود ويران او ل حشردراين طوفان كه با تعبري قرآن " 
 

) سورة االنبياء "  يسبحون في فلكٍ  كلٌ والشمس  والقمر   االية الكرمية  "  (6)ويضمن الشاعر قصيدته "اتصال با معبود"     
 (:00ية : ، اال

 ( كلهم يسبحون في فلكخوانده باشى سوره ياسني :   ) 
 

( ، يف قصيدته )اتصال با معبود(  631) سورة االنبياء ، االية  ن طوي الس ماء كطي  السجل:كما يقتبس االية الكرمية :     
: 
 (  ن طوي الس ماء كطي  السجلبود   معراج   خامت    مقبل     عني ) 
 

)سورة  "  بربكم ، قالوا بلى ت  لسْ ا  وأشهدهم على أنفسهم ن قصيدته اتصال با معبود  االية الكرمية : " كما يضم    
 (. 698االعراف ، االية : 

 مى   شنود  الست دل كه از جام عشق ، مست شود     خود  نداى  
 

قاتلون في سبیله صفا  كانهم بنیان إن اهلل يحب الذين ياالية القرانية :"  (8)ويضمن الشاعر قصيدته " سالم "     
 ( بقوله  : 1" ) سورة الصف ، االية :  مرصوص

 (       صف موال على ، سردار صفدر ب نیان مرصوصبه قرآن وصف او )
 

ف ع  ماٌل و ال ب  ن وْن ، اال من، االية التالية : " (0 )ويضمن قصيدته بعنوان زاد راه )زاد الطريق (        اتى اهلل بقلب  ي  ْوم  ال ي  ن ْ
 بقوله :   20و 22" سورة الشعراء ، اآليتان  : سلیم

 آمده امي  قلب سلیم( است اى سلطان    به توالى تو با ال ينفع  ماٌل وب نون روز ) 
 

(  633" ) سورة املائدة ،  االية :  فأتقوا اهلل يا اولي االلباب لعلكم تفلحونويضمن الشاعر شهريار االية القرانية :"      
 ، يف قصيدنه املوجهة البنه هادي حيث يدعوه اىل جتنب املعاصي الن القرآن َّنى االنسان عن ارتكاب املعاصي ويقول :

 إتقوا  اهلل  يا  اولى  االلبابحذر از معصيت كه قرآن گفت              
 

   811" ) سورة البقرة ، االية:   الغي ال اكراه في الدين ،  قد تبین الرشد منويقتبس الشاعر  االية الكرمية  "     
 (:  ويضمنها قصيدته اليت نظمها عند زيارته للمدينة املنورة يقول فيها  : 

                                                
 999، ص  8جديوان شهريار، )6 (
   6608املرجع نفسه ، ، ص )8 (
  6883املرجع نفسه ، ص )0(
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 ال اكراه في الدين (خالف نص قرآن نيست آيني      نه قرآن گفته )
 

ْد في م شی ك  وأْغض ْض م ْن ص وت ك  إن  أويقتبس الشاعر االية القرانية : "      ْیروأقص  " )سورة  ْنك ر  االْصوات  ل ص ْوت  الح م 
 ( . 60لقمان ، االية : 

مار است انكر االصوات صوت كم كن گر آدمى به صفات     كز   ح 
 

كال لو تعلمون علم الیقین ، لترون الجحیم ، ثم لترونها علم الیقین ، ثم لتسئلن يومئذ عن ويقتبس االية الكرمية : "    
 .2اىل  1كاثر ، االية : " .سورة التالنعیم 

 ( 6)قعر جحیم راه خمروبه اش به باغ نعيم    راه معموره اش به 
 

ويضمن شهريار قصيدته يف مدح االمام املهدي املنتظر بعنوان " ميالد نيمه شعبان " ميالد النصف من شعبان " االية     
 : 8" سورة احلشر االية :  ول الحشرهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الالقرآنية " 

 است(    مهانا  كاخ  استكبار  ظامل مى  شود  ويران  اول الحشردر اين طوفان كه با تعبري قرآن )
 

االية  كهف،" سورة الثوابا وخري أمال  عند ربكوالباقيات الصاحلات خري ة " يكما يضمن القصيدة نفسها االية القرآن   
:64 

 ( خوانده در قرآن  عند ربكدين است وجنگ دومش با كفر        خدا اين جنگ را خود )كه قرن دوم      
 
 : اقتباس اقوال من کتاب عرب :5
  

صوت العدالة يف االمام علي  نقال عن كتابه "  الكاتب اللبناني جورج جرداق شهريار  اقوال نييقتبس الشاعر حممد حس  
ْیك   يا د نْیا ل ْو ح ش ْدت  قواك  ف اْعط ْیت  في ك ل ز م نٍ ع ل ی ا  ب ع ْقل ه  و ق  ْلب ه   ول سانه وذي ماذا ع ل  ومنها قوله "  االنسانیة "  

 : يقول فيها : (8). يف  قصيدة بعنوان " از استاد شهريار " ف قار ه  "
 ماذا عليك يا دنيا لو قدمت مولودا كعلي

 كان ميزان عدل وقسط وعمودا صامدا
 ة ومواعظ  تعليميةله مكارم وادع

 وهو قامع الظلم وشايف السقم 
 عظيما يف عزمه وكرميا كسيفه 

 مثل القضاء والقدر 
 
 

                                                
 231، ص8ديوان شهريار ،ج)6(
 6302، ص  8جديوان شهريار ،)8(
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 (6)خيدم الصديق ويقمع العدو
 ": بأن علیا هو أعجب مخلوقات اهللقوله " الكاتب اللبناني جورج جرداق كما يقتبس من 

 لى حــــدةوجعلت كل جمموعة ع  ـــامل       اذا مجعت نوابغ العــــ
 رين ــــــوفضله بنّي على االخ  ـع       ـلرأيت واحدا منهم شريكا للجمي

 ــــات ويتحلى جبميع هذه الصفـ        ــع كل العلوم قل يل من هو هذا الذي جيم
 (8)ـوقات اهلل ــب خملــفعلي هو أعجـون سوى علي        فانه سوف لن يكــ

 
 عات شهريار : ملم  6
 
ع بالفارسية هو الشعر الذي يكون بيت أو شطر منه بالفارسية وشطر أو بيت منه باللغة االخرى سواء كانت العربية امللم   

ن الشعراء الفرس قصائدهم بأبيات أو أشطر بالعربية . وكان شعراء كبار منهم حافظ  وسعدي او لغة اخرى . وقد ضمَّ 
 (0)عربية .  نوا قصائدهم ابياتا او اشطرا الشريازيني  قد ضمَّ 

 ن الشاعر حافظ الشريازي قصيدته امليمية  ببيت شعر بالعربية  : وعلى سبيل املثال ضمّ 
 ب ْشرى إذ  السالمة  ح ل ْت ب ذ ى س ل ْم       هلل ح ْمد  م ْعت ر ٍف غاي ة   الن ع ْم 

 
من قصيدته بشعر  الشاعر العريب وقد ضمن الشاعر حممد حسني شهريار شعره بأشعار عربية لشعراء عرب وفرس فهو يض   

 :  ها يقول في " ايان كارپ"م قصيدة بعنوان ظابو العالء املعري ومنها شعره عن الشهيدين االمام علي واالمام احلسني وين
 سقطت قطرتي دم  من شهیدي العشق علي والحسین على رداء الزمن 

  وكانت القطرتان تقفان  منذ االزل لتأخذا ثارهما من الزمان
 . (4)هم يقتلون على مذبح الحشر وهناك نهاية القصة وختام الزمان

 
                                                

 ) 6( 

 زمان چون على       يلى     زادى  از  مادر  روزگار  چه بودى اگر هر
 ترازوى  عدىل   چنان    مستقيم        ستون  اماىن     چنان   استوار 

 مكارم  مهان  گونه   آرام  خبش       مواعظ مهان    گونه    آموزگار 
 مهان  گونه  از   ظلم    بنيادكن       مهان گونه   بازخم    مرهم گذار 

 به مغز عظيمش مهان عزم جزم        به كف كرميش مهان ذو  الفقار
 مهان گونه هم چون  قضا  وقدر        كماندار     پيكان      پروردگار 
 كه بركندى از سينه دوست ،دق        برآوردى  از  جان  دمشن دمار 

 (  6302، ص  8ج ، )ديوان شهريار
 6390، ص  8ديوان شهريار ، ج)8(
  983معني ، دكرت ، فرهنك فارسي يك جلدي ، ص )0 (
 از دو شهيد عشق : علد وحسني )ع( او    دو قطره خون پريده به دامان روزگار  )1(

 از آن ازل به نام شفق اين دو قطره خون    هر روز وشب گرفته  گريبان روزگار 
 ايان روزگار    دارند    مى    كشند   به كشتارگاه حشر     كآجناست  ختم قصه  وپ

 (. 6302، ص  8ج ، ار يوان شهر ي) د          
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شطر من  بيت شعر عريب  عن الشاعر    (6)"طلیعه انقالب يف قصيدته : " شهريار كما ينقل الشاعر حممد حسني     
 حافظ الشريازي يف قصيدته : 

 ر ٍف غاي ة   الن ع ْم ب ْشرى إذ  السالمة  ح ل ْت ب ذ ى س ل ْم       هلل ح ْمد  م ْعت  
 

 ويقول فيها :
 ب شرى ا ذ  الس المة  ح ل ت ب ذى س ل مْ اسالم ما ، امام مخيىن كه بازگشت     

   
. ىل  الصوفيةإاو  ينسبه البعض    مثال عد  يضمن قصيدته شطرا من بيت شعر عريب يُ  (8)(  اتصال با معبود): ويف قصيدته  

 :( 0) حسني نصر اىل ديوان احلالج    كما ينسبه الفيلسوف االيراين
 
 (.ارلیس في الدار غیره دي  )
  (لیس في الدار غیره دي ار)ر ُكند   ايست  چرخ اين دّوار        گ
 

 ويقتبس الشاعر البيت التايل :
 ال تقل أصلي وفصلي أبدا    إمنا أصل الفىت ما قد حصل 

 "اصل ونسب ": ويضمنه أبياتا شعرية بعنوان 
  ین على  اجدادنا فتحیة العالم               اء االجداد     أسم  كر فنون و ال تذ 

 فال تنتفع من االجداد بل  يصیبك  الخسران   لم والفن               اذا لم ترث  الع    ف
 .(1) لى ونسبي   ما اص  ال أن يقول                  فالرجل هو أن يقول ماذا يحمل وماذا لديه

 
 نه يقتبس شطرا من بيت شعر عريب يف قصيدته بعنوان " لقمان " يقول فيها :كما ا

 (گ فت هذا ل م ن يموت  كثیر) آه سردش دوان به چرخ أثري     
 
 محاوالت شهريار لنظم الشعر بالعربیة: 7

لعربية أشطرا بالعربية عندما نتصفح  ديوان الشاعر حممد حسني شهريار جند آنه يستخدم يف أشعاره فضال عن  الكلمات ا    
 ن شهريار شعره أشطرا من الشعر العربی  منها :يضمّ   ( 1)(  بوى پیراهن)  :  .ففي قصيدة بعنوان

 عجب : كه باز منى آمي از ضالل قدمي        أشم   رائحة  يوسفي  و كیف   شمیم

                                                
  6613، ، ص املرجع نفسه )6 (
   999ص املرجع نفسه ،)8(

 61م( ص  8363-6 -83هجرية مشسية )  6022-63-03،  بتاريخ 1031العدد  ، صحيفة رسالت)0 (
 ( 6301، ص  8ديوان شهريار ،ج)1 (
 03،  ص 6ديوان شهريار ،ج )1 (
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 و
 خداى كرمي   امان ! كه داد دل من ده اى        أهاديا    بكريم    وقد  هديت   لئام

 جيعل شطر البيت السابق عجزا للبيت التايل : ( 6)ويف بيت ثان 
    یف  شمیمة يوسفى وكأشم  رائح    اسري بيت حزين گو دريچه ها بگشاى 

 يضمنه عجزا باللغة العربية : (8) ويف البيت التايل من قصيدة توحيد 
 .نوره اختفا )إختفى(   يا من لفرط نوره في  اى پرتو عيان َّنان در ظهور خويش  

 اختفى(.ا )يامن لفرط نوره في نوره اختفالعجز: 
 يضمن القصيدة بيتا من الشعر بالعربية : (0)ويف قصيدة له بعنوان " در ورود به مدينة طيبة "  

 وفي آناء لیل نام في الضیف     وفي اعالن صبح قام بالسیف 
 
 شهريار بالعربیة  تا : قصید8

يضمنها أبياتا بالفارسية . ومع أن شهريار مل ) حبیبى ( ميالدية بعنوان :  6091 العام  ر قصيدة بالعربية يفينظم شهريا    
ه حاول كتابة قصيدة بالعربية الىت كان حيبها وحياول أن يقلد الشعراء العرب.   ويشري نّ إق يف بناء قصيدة عربية حمكمة ، فيوفّ 

 : (1) ول شهريار يف قصيدته يف قصيدته اىل ايب العالء املعري :يق
 ون       و ف ج رت  فینا  ع یون  الج ف      ون       حبیبى ، ح ب ْست  ع یان  العی
 ون       ع        وفي ذمتي كم لك من دي    وإني لي الدين يقضي بدم

 ون        مة        وعین  الیقین تحق الظ     بظنون عین الحیاة  بظل
 ون       لي        اذا مسمعي عاد لي بالجن    ا  لعقتركت  بناء  خراب

 ون  الفنون       وهذا مقام  الجن     ون اولنا جنة ما        اعمى الفن
 زان صدر  )كدار الفنون(       خ (      يا ) بوالعالء المعر    وصرت لن

 واشى واغشى المتون      وغش الح    برك في )بحالت يغما(        بكى ح
 ف حصیر الحصون     حصورا كیوس     ا      امصر لنا؟ ما بذى النون فیه

 ت ندانم كه چونى    تو با آن مصیب      الى چنینم     من از اين بلیت به ح
 م هم كاسه اشك وخونى     چش   بمیرم برايت كه بر خوان يك عمر شود 

 ك في البطون ون ل     وكم من عی       واهر   وما نقصك فقد عین الظ
 م مى كند از تو چشم برونى   اى بیناست      چه ك درونت بر از چشم دله

 اى دونى   م   ندارد     كه دعواى دين است ودنی ر  داب  ما  ديدنى   هاك  
 ون      صروف الزمان وريب المن    ر      فما بالنا يا لنا يربص الده

                                                
   03، ص 6ج ديوان شهريار ،)6 (
 111،  ص املرجع نفسه   (8) 
  908، ص 8جديوان شهريار، (0) 
  010ص  املرجع نفسه ،(1)
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 عیون    ین    ما   يصیب  بع  اذا    انه    امان يا رب از چشم زخم زم
 ود كاف ونونى  مى    كه كون  ومكانش ب شفاى  تورا   خواستم از حكی

 وم يا ذا الحزون       دور لفي يوم بعث      فبشرتك الی   شفاء الص
 يضمنها ابياتا واشطرا بالفارسية يقول فيها:وينظم شهريار قصيدة اُخرى بالعربية بعنوان " شقاقي " 

  یاقي وعد قد زاد  اشتي منك قد طال  افتراقي            وقرب  الشقاق
 قاقي شقق ت جیب  صبري يا ش      یر رفو كن      ه تدب  بتار ط ر  

 هالل عید عاشق ابروى تست         تو خود جون ماه در جاه محاقي 
    اى مذاقى      وزم نوش بخش هن  ل ة التوديع ،زادا         اال يا ق ب  

  ون هاللت          كه جون مه در همه آفاق طاقى بجفت ابروان ج
  راق لعل ترياق  ا لسیع  الهجر قل لى كیف يبقى         لیؤتى الوص

  اقي وسخ رنا الم نى باالت ف       قنا       ات ف هواك م جاء لیال  و 
    د  التالقياٌء منك يا عه  رى          لقم ه  لقد طل قتني لكن

 اقىجرا  مى بجام افروز ، س         شب هجر است وجانم تیره از غم 
 راقى رياق  وأسقیني ب  انا المخمور ال مصدور يا صاح       دع الت

محض لیكن      تقاقي اخاف  من شبیه االش        شقاقى انت خیر ٌ
 جه جان فرسا غمى ، تكلیف شاقى نهانى العقل واويال من العشق          

 ٌف ع لى ماال ي طاقى     ق ة          وتكلیحب  تحمیل المشالٌم الم
 د مشتاق طالقى   دريغ اى نو عروس بخت با ما        نبسته عق

 (1)راقى   كه در بى هست جاويدان ف م دان        وصال شهرياران مغتن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
       803ص  6ديوان شهريار ج)6 (
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 الفصل الثاني

 ةة واالسالمی  قصائده المستمدة من ثقافته العربی  
 :أ: قصائده في معرفة اهلل وحبه للباري تعالى واستلهامه من القرآن الكريم

 : وال  أ
يتحدث فيها عن ارتباط العبد مبواله  ويرى ان   اتصال بامعبود " ) االتصال بالمعبود(" ينشد الشاعر قصيدة بعنوان:      

 وال ينفعه يف الدنيا ال اوالده والزوجته يقول فيها :  االنسان ليس له احد سوى اهلل وهو الذي ميد له العون ويد املساعدة
 كم والغیره     فاهلل هو الح   /االنسان لیس له أحد سوى اهلل   
 دا   هو وحید مثلما خلق وحی  /االنسان  وحید في هذه الدنیا    
 ر كاالعمى       ستقع في البئ  /إن سرت في الطريق بدون تبصر 

 ال ابوه وال امه وال زوجته وال اوالده   /العون لالنسان  ال احد يمكن ان يمد يد
 االنسان وحید من الخارج ووحید في داخله     / ال يمكنهم عمل اي شيء إن لم ي رد خالقهم ذلك  

 سوى اهلل الذي يعلم أسرار عباده     / یبنا    الاحد يعلم ما سیص
 ي ينظر الي ولك ذ  فاهلل هو ال   /   ان الذي يربط روحنا هو اهلل 

 یلة نقل        وما تبقى  وس   /  العقل هو االصل في وجودنا  
 . (1)  العاشق هو االصل والوصل بید المعشوق   /    ل هو المخلوق االول    العق 

 
 :  ثانیا  
ياه هو إميانه باهلل وبرسوله يرى  بان الزاد الذي جيب أن حيمله االنسان من دن توشه ) الزاد(وينظم شهريار شعرا بعنوان :      

 وأهل بيته يوم القيامة ويقول فيها  : ويأمل شهريار أن يتقبل اهلل  شفاعة عليّ ،  وشفاعة علي وأهل بيته 
  د أن ال إله إال هو  وأشه   /ن سواه  را دو أشكر اهلل شك

 حد غیره إال هو وال حكم  أل/ وال وجود الله آخر في الكون  
 ال يخطىء المیزان حبة خردل في كفة الملك أو الفقبر     /يقیم اهلل میزان العدل   وفي يوم المعاد ، 

                                                
 ) 6( 

 آدمى جز خدا ندارد كس           داورى هم خدا تواند  بس
 نان  كآمدى  تك  وتنهاچتك وتنها روى از اين دنيا        آن

 كوركورانه گر به راه افىت       كوركورانه هم به چاه افىت
 پدر ومادر وزن وفرزند          ىب مشيت ، جوى منى سازند

 از برون دور هم مبني تنهاست  هر كسي در درون خود تنهاست 
 در درون از قبوىل واز رد       كس نداند به ما چه مى گذرد

 پيوند جان ماست خداست جز خدا مجله از من وتو جداست  آنچه 
 ما وجود اصليمان عقل است      باقى اورا وسيله نقل است 

 عقل ما هست اولني خملوق      عاشق اصل ووصل با معشوق 
 .999، ص  6ديوان شهريار، ج
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 وجهه شمس الضحى وطلعته نور الهدى   /م النبیین          واشهد ان محمدا خات 
 احب حوضه ولوائه  رسول اهلل وص  وصي   /وأشهد من االن أن ال احد سوى مولى الدراويش )علي(   

 ر وال أحد غیرهم شفعائي يوم الحش هم    / اء   علیا واالحد عشر من أبنويارب اشهد أن 
 (1)اذ ال احد بیده حل المشاكل اال علي وآله    /   ل  مشكلتي ي وح   ويارب اشفع لي بعل

  
 : ثالثا  
ينفع مال وال بنون اال من  يوم ال( يشري فيها اىل اآلية القرآنية )  زاد الطريق)  زاد راهوينظم الشاعر قصيدة بعنوان:       

( ويقول بان االنسان عندما يقف يف مواجهة اهلل يوم القيامة لن جيد شفيعا له ااّل عمله ، ولكن يكون أتى اهلل بقلب سلیم
ذلك لالنسان املذنب الذي ارتكب الذنوب واملعاصي ، ولكنه يستدرك و يقول بان اهلل سبحانه وتعاىل سيغفر للمذنبني 

 أرحم الرامحني ويقول يف القصيدة :ذنوهبم وهو 
 أتینا  الیك موالنا ، بقلب سلیم   /إلهى ، يوم ال ينفع مال والبنون   

 أتینا الیك  نذرف الدمع لنجدد العهد القديم      /كم نقضنا العهد الذي عاهدناك بارتكاب الذنوب   
 الشوق الذي بالدرر الیتیمة  أتیناك ، وحیاض     /واهر )اطعني (     تنا فارغة من ج  جیوب صم
   ألك يا رحمن يا رحیم   ونحن أتینا نس    /السالطین      وك سلطان         العباد سم

 ا الى محضرك فارغي االيدي،   ياكريم   جئن     /زاد الطريق والسفر عشقك ،  حاش    اك   
  (2) یم    نحن أخف من النس الیك و  توجهنا /االن وقد جئنا فارغین من أي تعلق بالدنیا يزل االقدام 

 
 
 

                                                
) 6(  

 ستايش مرخدا را شايد وشكر وسپاس اورا      شهادت مى دهم كز ما سواى او خداىي  نيست
 كه جز كيهاخنديو ال مكان  فرمانروايي  نيست ن ومكان واز مى  پيجيد      ه كو توگوئى درمه

 به ميعاد جزا ميزان عدىل كو به پا   دارد       خطاى  خردىل  بر كفه  شاه  وكدايي   نيست 

 را       كه چون مشس الضحاى طلعتش نور اهلداىي نيست  خامت  حممدشهادت مى دهم  پيغمرب 
 پيمرب را  وصى  وصاحب  حوض  ولواىي  نيستپس كه جز موالى درويشان   زان  دهمشهادت مى

 على با يازده فرزند او يارب  تو شاهد باش     كه روز حشر ، جزاين در من اميدم به جايي نيست 
 شفيعم كن على را وخدايا مشكلم بگشاد     كه جز دست على وآل او مشكل گشايي   نيست 

 .6310، ص  8ج  ، ديوان شهريار
) 8( 

 به  توالى  تو با قلب سليم آمده امي ع مال وال بنون( است اى سلطان   روز )الينف

 چندى آن عهد شكستيم به عصيان كنون       اشكريزان  به سر عهد قدمي آمده امي 
 جيب  مهت  هتى  از گوهر طاعت گوباش     دامن شوق  پر از در  يتيم  آمده امي

 سالطني   گفتند        ما به پرسيدن رمحن  رحيم آمده اميبندگان نام تو سلطان  
 زاد راه وسفر عشق تو ؟ حاشا  حاشا        ما هتى دست به درگاه كرمي آمده امي 

 نيست آن بار تعلق كه  بلرزاند   پاى        ما  سبكبارتر از پيك  نسيم  آمده امي 
 6886، ص  8ديوان شهريار،  ج 
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 : رابعا  
يتحدث فيها عن شخصية لقمان احلكيم وكيف أّن القرآن ذكره على أنه  لقمان وينظم الشاعر شهريار قصيدة بعنوان :     

 شخصية تاتى بعد منزلة االنبياء النه عبد اهلل خملصا ودعا إبنه اىل عبادة اهلل وعدم الشرك به .
 القصيدة:  ويقول يف هذه

 ويخصص آية  باسم لقمان  /جمیل ان يذكر القرآن نصائح لقمان  
 ؟ما هي الصفات التى كان يحملها لقمان حتى يشید به اهلل   / ماذا كان لدى لقمان من منزلة حتى يذكره اهلل ؟  

 ولكنه وصل الى درجة االنبیاء      / كان لقمان عبدا اسودا 
 يمكنه أن يلتحق بربه و    /كان إنسانا عبد اهلل  

 حیث ذكر القرآن إسمه  /  انظر الى منزلته  ومقامه 
 ألن النبوة اصبحت تكلیفا وواجبا  /لقد جاء بعد درجة االنبیاء  

 كلها من نوادر الحكم       /كانت كلماته القصار على قلتها  
 ى القرآن وهي  خالدة  كما هو الحال بالنسبة إل  /فسورة لقمان تتضمن كلمات لقمان 

 قلیلة الكلمات ،  طويلة المعاني    /المواعظ التي قالها البنه 
 وال تبتعد أبدا عنه   /يابني ال تشرك بربك  

 لهو ذنب ال يغفر وظلم عظیم     /الن الشرك بهذا الرب العظیم  
 لتنجح في كل االمور    /يابني ، فلیصحبك أمران 

 أصابه والصبر على ما   /الشكر على ما أوتیه 
 وال يمش في االرض مختاال فخورا / كما أوصاه أن ال يصعر خده للناس

 ( 1)الن أنكر االصوات هو صوت الحمیر. /  كما أوصاه أن يخفض صوته 
                                                                                             

                                                
 أيه   قرآن    هم به سر سوره نام او عنوان بند   لقمان  و  (6)

 چيست لقمان متاع بازارش   كه  خدا  مى  شود  خريدارش  
 اوغالمى سياه بيش نبود     كه   مقامات   انبيا   بيمود 

 آدمى بني كه از عبادت حق   مى تواند به حق شدن ملحق
 منزلت بنگر ومقامش را        كه به قرآن  برند  نامش را

 ىل انبياست در تشريف       هم   نبوت   شده     تكليف  تا
 كلمات قصار او كه كم است     مهه از آن نوادر حكم است 

 جزو قرآن وسوره لقمان        پس فنا نابذير چون  قرآن 
 موعظتها كه گفته با فرزند      سخىن كوهتند  وسخت بلند

 دا نشوى پسرم  مشرك  خدا نشوى      هرگز از اين خدا ج
 شرك با يك چنني خداى كرمي   ذنب ال يغفر است وظلم عظيم      

 پسرم با دو چيز باش رفيق    تا موفق  شود   هبر  توفيق 
 شكر كردن به هرده با تو پسند   صرب كردن  هبرچه  با تو گزند 

 مقتصد باش در مهه رفتار       خاصه در وقت وخاصه در گفتار 
 به صفات   كز محار است انكر االصوات صوت كم كن گر آدمى 

 .426، ص  0يوان شهريار،  جد
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 : خامسا  
يشيد فيها بقّراء القرآن ويشبههم بالطيور اليت تغرد يف السماء . ويرى  " القرآن والقراء "بعنوان:   ينشد شهريار قصيدة    

 :الشاعر بان قرّاء القرآن هم من حزب اهلل، وليس مبقدور الشياطني أن يتغلبوا عليهم ويقول يف قصيدته 
 تغرد في جنة اهلل   ق  ر اء القرآن مثل الببغاوات التي تكرر آيات الشكر  وكالبالبل التي

 هم يقرأون القرآن بأنغام جمیلة   وهذه االنغام تكون خالدة 
 القر اء يرددون أنغام ناي داوود ورعي شعیب وانصار موسى 

 الذي أخذوا الخراف الى المراعي 
 هؤالء يقرأون االيات التي يرددها الحجاج أثناء ادائهم فريضة الحج  

 ات القران وينتبهون فجرا على صوت آيات القرآن وهم مثل النجوم ويتلون لیال آي
 والقراء ينبهون النائمین بقراءة آيات القرآن  

 والكفار ينزعجون من صوت القراء عندما يقرأون القرآن 
 هؤالء هم حزب اهلل والشیطان اذا ما حاربهم فسی هزم حتما

 الن الشیاطین يخافون قوما يقرأون القرآن 
 الذي ضحوا بأنفسهم في سبیل عقیدتهم هؤالء هم مثل الشهداء 

 وهم في يوم القیامة سیكونون سفینة النجاة لالخرين 
 فتالوة القرآن تثیر إعجاب أهل الدنیا واالخرة 

 اليمكن للشیاطین أن يغلبوا قر اء القرآن ولو إجتمعوا وإتحدوا معا
 ( 1)ون آيات القرآن الى الناس. يا شهريار لیس لدى الكفار ما يقولونه  الن قر اءالقرآن هم رسل يبلغ

 
 سادسا :

 يتحدث فيها عن حبه هلل وما يتحمله احملب من مصائب يف سبيل حمبوبه :" البالء للوالء " وينظم شهريار شعرا بعنوان    
 وأصنع من الصخور متكا أتكيء علیها    /ا ريد أن أسیر في الصحراء حتى أكون حر ا طلیقا  

 حتى أكون مثل الجوهرة ذات قیمة    /  وأن أختبيء في التراب 
 وأبتعد عن العقالء  ؟    /لماذا ال أكون مثل المجانین ؟   

 فلماذا ال أكون مجنونا؟    /ريد  أ  إذا كان اهلل يقبل منى أن اكون مثلما 
 فلماذا علي  أن ا صادق محبیه  /صادق أعداءه   أ  اذا كان اهلل يريد مني أن 

                                                
 )6( 

 قاريان،   طوطى  شكر شكن   قرآنند      بلبالىن  كه به  گلزار خدا مى  خوانند

 ارغنون ساز آلستند وبه هر ساز غزل     سيم  واخوان  مهان  نغمه   جاويدند
 ريزد از آن قوم كه قرآن خوانندبا چنني حزب خدا چون بستيزد شيطان    ديو بگ

 شر شيطان دگر اين  بار  به پايان أيد     گرچه اين بار شياطني مهه مهدستانند 
 حجله كعبه خدايا چه عروسي قدسي است      كز سپهرش  مه ومهر آينه  مى گردانند

 شهريارا چه بگوىي به   خدانشناسان      ما  رسوالن  بالغيم  دگر   خود دانند 
 .014، ص 1وان شهريار،  جدي
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 ني أن أبتعد عن أصدقائي فسأمتثل الوامره إذا كان اهلل يريد م
 فانني ساقبل ذلك البالء لكي أكون مطیعا الوامره/     إذا أراد اهلل أن ابتلي بالبالء 

 وأن يختار سلطاننا )الحسین )ع( ( نینوى   /أكان جائزا أن يحكم ابن سعد الر ي   
 وى التى ال نوى منها لقد اختار هذه النین   / تطلع أنغام الناي من نینوى ، نعم 

 واالخر  الرحمات   والترحیب  / أحدهما ترك وراءه اللعنات    
 ( 1)  ي  واالخر الحصیر )بوريا( الذي ال رياء )بى ريا( فیهأحدهما اختار قصر الرَّ 

 سلم ب اهلل له وأن يإذ أن على االنسان أن يقبل مبا كت، ل عما يقع لالنسان ؤ شهريار يدعو اىل الفناء يف اهلل وعدم التسا   
 رادة اهلل سبحانه وتعاىل : إل أمره 

 ال تذهب وراء هذا الدواء    ا  فلیس لكل مرض دواء  إذ /ال تفكر بمعالجة المحبة 
 فعلیك أن تقبل إرادة اهلل وأن ال تطلب ما ال يرضاه اهلل لك   /اذا قدر اهلل لك ان تكون عاجزا وقاعدا 

 وأن تتوجه الى اهلل الن قلبي يريد الخلوة مع اهلل / دنیا علیك ان تغسل يدك من متاع ال
 رض بما ي رضي  أولیاء اهلل ابل / ال تطمع في مصادقة االشقیاء  

 (2)الدنیا دار الظلم والجفاء والجحیم و   / حسان ياشهريار ، الجنة هي محل الوفاء واإل
 

 سابعا: 
 تحدث فيها عن توحيد اهلل سبحانه وتعاىل  ويقول : ي" توحید " وينظم الشاعر شهريار قصيدة بعنوان     

 و الى أالبد أنت ستحكم كل شيء  / يارب ،  انت الحاكم ) على سرير الملك ( منذ االزل 
 وجودك هو االصل ولیس غیرك    /إن صفاتك عظیمة ، ال يمكنني وصفها 

 نیتك يامن يعترف كل شيء في العالم بوحدا / وباقي الموجودات ال شيء عندك 

                                                
 دمل سر به هامون رها مى پسندد    سرم بالش از صخره ها مى پسندد )6(

 مى پسنددَّنان خواهدم در دل خاك وخونني    كه چون گوهرم  پر هبا  
 مى   پسنددچرا  جفت  ديوانگانش    نباشم     که  از  عاقالمن  جدا  

 مى پسنددكام  دمشن  روا   روا  نيست  كام  دل  دوستانش      گر او
 مى   پسنددنيارد مرا ديد با كس از آن روز    رفيقان  من  ىب  وفا  

 مى  پسنددبلى  مبتالى  بال  چون  نباشم      كه  او ) البال  للوال ( 
 مى  پسنددحكومت به بن سعدش از رى روا بود  كه  سلطان  ما نينوا  

 مى پسنددر اين  نينوا  ىن نوا  نواى  ىن  از  نينوا  خيزد آرى     د
 مى پسندديكى لعنت از خود به جا مى كذارد      يكي رمحت  ومرحبا  

 مى پسندديکى بورياى  ريا  دوست دارد      يكى  بوريا  ىب  ريا  
 به درمان درد حمبت مينديش       نه  هر دردمندى  دوا مى پسندد)8 (

 دوست ىب دست وپا مى پسندد چه دسىت برآرى چه باىي فشارى    "تورا
 از اين كثرمت روى دل كن به وحدت   كه  دل  خلومت  با  خدا  مى پسندد

 بسند  دل اشقيا  چون  پسندى     پسند  آنچه  كه اوليا  مى پسندد
 وفا، شهريارا به جنت حواله است    كه  دنيا   جحيم  وجفا  مى  پسندد

 111، ص  1ديوان شهريار،  ج
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 فان هذا العالم دلیل على وجودك أنت   /ومثلما نحن نشاهد الشروق دلیال على وجود الشمس 
 ال يزال يأمل منك أن تنجیه   / فالذى يتوسل الیك وسفینته على وشك الغرق 

 خل السفینة فالكل ينتظر منك إنقاذ من في دا /الن ربان السفینة لن يكون قادرا على إيصال السفینة الى ساحل النجاة 
 يتوجهون الیك بقلب ملؤه االمل والحزن   /فعندما يعجز الجمیع 

 يامن تحفظ أرواح المرضى في آخر لحظات حیاتهم 
 ا ال يمكن الحد حملها ة التي وضعتها على عاتقنا لهي ثقیلة جد  ولی  ؤ إن المس

 إذا وصلني البالء من جانبك فإنني سأقبل هذا البالء بطیبة خاطر 
 ت على عاتق الناس مسؤولیات كبرى النك وضع

 ي ان البالء للوالءأ ،فطبیعي أن يكون نصیب الخواص بالءا اعظم
 كما أصاب شهداء كربالء كرب عظیم      /فاهلل يكتب الولیائه البالء العظیم   

 ولكنك ظاهر للعیان   /دة يامن ال ترى بالعین المجر  
  (1)فرط نوره في نوره اختفى يامن ل /أنت موجود في كل مكان وتدري كل شيء 

ويواصل شهريار يف وصف الذات االهلية ويرى بأن اهلل هو يف كل مكان ، وليس له مكان حمدد ، وهو الذي يساعد     
 وجوده يأيت من حمبته ويقول :   نَّ أعباده و 

 ال مكان لك ال مكان خاص لك وال تحل في مكان ما     وعجیب أن تكون في كل مكان ولكن في الوقت نفسه 
 شيء  شيء وسیزول كل   يامن وجودك  يأتي من محبتك      وبدون محبتك ال يوجد أي  

 د الحیاة ومصدر لحیاة االخرين فنور محبتك حی ر الناس   محبتك توج  
 إنك تمیت الناس وتحییهم وتمنحهم الحیاة مرة ا خرى 

 إنك جمیل ، يمكننا أن نحس وجودك ولكننا ال نراك بالعین 
 وجود الناس هو دلیل على وجودك  إن

 واال لما كان هناك دلیل على وجودك 
 ك أن يكون الناس مؤمنون بك أم كافرون ال يهم  

 دون سواك من إنك تحكم هذا العالم منذ االزل ، فالطاعة لك وحدك 
 يا إلهي ، إمنح الناس عینا تراك وترى السماوات واالرضین  وهي دالئل على وجودك

 م علیك ببكاء الیتامى والثكالى أن تلهمنا معرفتك إلهي ، ا قس
                                                

) 6(   

 بر سرير ملك ازل تا ابد خدا                    يب وصف تو از كجا وبيان من ازكجا اى
 تنها توىي كه هسىت وغري از تو هيج نيست        اى هرجه  هست  ونيست  به  تنهائيت  كوا   

 خورشيد را دليل وجود آفتاب بس                  بايد  كه  اين  دليل  بود  عني  مدعا
 ست هيج كسش نيست دستگري      مسكني   دل   شكسته   ترا  مى كند   صداآجنا كه د

 اى جان سقيم كرده ز پيمانه شهود            وآنكه َّناده در قدح  واپسني   شفا 
 روزى كه كلك دوست بال للوال نوشت         طى شد حساب كار  شهيدان كربال

 لفرط نوره  يف نوره اختفىاي برتو عيان َّنان در ظهور خويش        يا من 
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 ( 1)إلهي ، ا قسم علیك أن تتقبل هذا الشعر من شهريار ، أصغر عبد لك  
 

 : ثامنا  
 وأن يرمحه ويساعده وأنْ ، ( يتوسل فيها اىل اهلل أن يهديه السبيل ارشادم كن  )أرشدني : وينظم الشاعر قصيدة بعنوان     

 قلبه حزين .  نَّ ىل قبله ألإل الفرح يدخِ ن  أو ، ال يعاقبه 
 ويقول فيها :

 الهي خلصني من هذا القفص الذي قلبي حبیس فیه        ني         إلهي كم أنت تعاقبني ، إرحم
 فعل ار بالحزن لوقت طويل          إذا كان بإمكانك أن تدخل الفرح في قلبي ، ف    إنني أشع

 ك المقدس ، فاحفظني من أذى الصیاد  إنني من طیور حرمي          رحم     ناإستمع الى صیحاتي و 
   دني  فك          فأجعلني كذلك وأرش            لط إذا لم أكن أهال ل 

   ي )بمحبتك(  أنا خرابتك فعم ر قلب              ت بي الى هذه الدنیا الخراب    إنك جئ
 ورك أطلب المساعدة والعون منك  أنا طیر من طی       لو       إلهي إمنحني النمو والع 

 ك كما تريد              ر  لكي أتح         ة   ة في الحرك    إمنحني الخفَّ 
  اد شیرين    احبني كما أحب فره                  رين    إجعلني مثل شی

 ( 2)ا تقرأ اشعاري          سوى أن تذكرني، عندم        ئا        قاريء أشعاري ال ا ريد منك شیيا 

 

 

                                                
 نه جاى  ىب  تو  ونه  ترا  جا واين عجب     يارى كه هست در مهه جا نيست هيج جا)6 (

 اى  جذبه  حمبت  تو  حمور  وجود   ىب جود جذبه هاى تو اجزا ز هم جدا
 جام حمبت تو به  صهباى   معرفت    بر تشنگان وادى حريت زند صال

 ارى  قدم     بالعل جان فزاى تو سرچشمه بقا  در چشم  دلفريب  تو  بيد
 طومار پيج مرحله  حمو  واحنطاط     سررشته   دار  سلسله   نشو   وارتقا

 يارب جتلى تو به غيب شهود چيست      جز جان وتن نواخنت از هديه هدى
 يارب به اشك وآه يتيمان كه بارده    كاين قطره بارد از بر درياى كربيا

 كشور سخنم  شهريار كن     اى خسروان به خاك درت كمرتين گدا     يارب  به   
 . 661، ص  1ديوان شهريار،  ج 

 چند  بيداد  كىن ،  دادم  كن       يارب از اين  قفس آزادم كن)8(

 ديركاهى است كه غمكينم من     دست اكر مى رسدت شادم كن
 ريادم كن وشي اى فتنه به فگكر به فرياد  دىل  رحم كىن        

 من كه صيد حرم قدس توام       امين  از صدمت  صيادم  كن 
 وكرم نيست به رشد استحقاق     مستحقم  كن  و ارشادم  كن 
 خود فكندى به خراب  آبادم       من  خراب  توام  آبادم  كن 

 پر زد آن جفت پريزاد از من     پريو   جفت   پريزادم   كن 
  خت     گفت  تسليم  به  جالدم   كنتا كبوتر شد وجلدى آمو 

 گر به گردى برسد باد از وى    تا به گردش  برسم  بادم كن 
 آخرين نقش مرا شريين ساز    قلم  از  تيشه  فرهادم    كن
 از تو خواننده خنواهم چيزى    گر دىل بود  ودمى  يادم كن 

 .012، ص  6ج ،ديوان شهريار
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 : تاسعا  
يتحدث فيها عن الدنيا ويصفها بأَّنا فانية ويدعو :  " دين ودنیا " ) الدين والدنیا( ويكتب شهريار قصيدة بعنوان     

يف هذه  الناس اىل تركها وعدم االقبال عليها ، الن الدنيا أيامها قليلة ومل تف بأحد .يدعو الشاعر الناس اىل العمل الصاحل
 شرتى لنفسه االخرة . ااالنسان إن عمل عمال صاحلا يكون قد  نَّ الدنيا ، أل

 ويقول الشاعر :
 أيها االعزة ، متاع الدنیا زائل        وال يكون االنسان خالدا في هذه الدنیا

 ومثلما ال يعتمد على الريح           الن الريح زائلة  كذلك الدنیا زائلة
 اليشتري الدنیا بما يملك      لذا فان االنسان العاقل ال يقوم بمثل هذا العمل فاالنسان العاقل 

 الدنیا زائلة  نَّ جهدت  ووصلت بجهدك الى اعلى المناصب   فماذا سینفعك ذلك ألافاذا 
 بناء االعشاش فوق جبل قاف       لم يبق منها سوى اسطورة العنقاء 

 (1)رجى من هذه الدنیا ت  وغیر ذلك ال فائدة   دت فیه إسمك  اال اذا قمت بعمل جید خل  
ه الشاعر الدنيا بأمواج البحر إذ أن أمواج البحر مل تكن يوما ثابتة بل متحركة وكذلك الدنيا الفانية . كما يدعو ويشبّ     

 خرين يف هذه الدنيا ويدعو الشاعر الشباب اىل إستغالل يومهم الن الغد غري منظور.الناس اىل مساعدة اآل
 ال يقر لنا قرار في قلب البحر  /الدنیا بحر ونحن امواج البحر  

 فاالنسان العاقل هو من يدعو االخرين الى العمل الصالح 
 علیك أن تخاف اهلل وأن تخدم الناس  /علیك أن تأخذ  زادا الى آخرتك  ا  إذ

 والنفیس في سبیل اهلل    /  يعلیك أن تبذل الغال
 النه لیس معلوما  انك سترى غدك      /يومك  علیك أيها الشاب أن تستغل  

 وال تؤجل عمل يومك لغدك    /علیك أن تستغل يومك  
 علیك أن تفكر في قبرك الضیق     /السحاب    الدنیا تمر مرَّ 

 : (2)لتشعر بالوحدة في قبرك.     /ء  وال تقم بعمل سي  

                                                
 مناند    اهلي  كس  در اين  سودا مناند عزيزان  سود  اين  دنيا  )6 (

 كجا با باد سودا  مى توان كرد     كه  دامي  باد  در صحرا  مناند
 دل ودين  دادن و دنيا  خريدن     به   كار   مردم    دانا   مناند

 رفتم  آشيان  بر قاف  كردى     به  جز  افسانه  از  عنقا مناندگ
 ريا     قرارى   در   دل   دريا   مناندجهان دريا  وما  امواج  د )8(

 امري كاروان  با  ساربان كفت    بپا تا چيزى  از  ما   جا  مناند
 تو آن دارى كه با خود برد خواهى     چه    داراىي  ؟    اگر   دارا    مناند

 به جز خوف خدا وخدمت خلق   براى    توشه    عقبا    مناند
 ب    كه  فرداىي    مباند   يا   مناندجوانا  مهلت  امروز  دريا

 اگر قرضى به گردن دارى از خلق     برو   بارى    قضا  كن   تا    مناند 
 مهني امروز مى كن كار امروز    كه   فردا   جز   پي   فردا  مناند

 جهان رؤياست تا چشمى گشودى   به   دستت  چيزى  از رؤيا مناند
 ش    كه  كس  در  تنكنا  تنها مناندبه گور تنك وتنهاىي  بيندي

 . ( 100، ص  6گرت جاهى وجالىل نيست ،هبرت    كه  چشمت  در  پى  اينها  مناند  )ديوان شهريار، ج 
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 ب: قصائده في مدح الرسول )ص( 

لرسول   اً ص(  وأهل بيته، يعّد  أحد أغراض شعر الشاعر حممد حسني شهريار،  الذي يكن حبا مجّ مدح النيب املصطفي )   
اهلل حممد )ص( وأهل بيته ،  وهو الذي خصص قصائد عديدة يف مدحهم وذكر فضائلهم وسجاياهم وفضلهم على املسلمني 

. 
ص( ورسالته  اليت جاءت النقاذ البشرية مجعاء وللشاعر قصائد عديدة تتحدث عن شخصية النيب حممد بن عبد اهلل  )    

 من الضاللة  واجلهل وإخراجهم من الظلمات اىل النور.كما أنه يتحدث عن معراج النيب 
 : تعاليمه اليت أبلغها وعمل هبا . :أوال  
، االنبياء قاطبة  يتحدث الشاعر عن النيب ويصفه بأنه من أعظم" میالد خاتم االنبیاء )ص( " يف قصيدة له  بعنوان:      

 وأكثرهم نورا وإشراقا  . ويقول يف هذه القصيدة :
  راج كبرياء اهلل   قمة مع   وهو في    /تتجلى كل رساالت االنبیاء في محمد   

 اهر     وروحه من نور ذات الغنى ، الط /نشأ جسمه من تراب مكة والمدينة  لقد 
  رف االنبیاء وخاتم الرسل    أش  وهو   /امل  ل الك يوم میالد النبي وهو العق

 سیكون رزقه مقسوما   والذي يتوجه الى االربعة عشر   /دأ نور المعصومین االربعة عشر     هو مب
 ة الخلیقة فیه     وتتجلى  خالص    / وهرة   اتم االنبیاء هو الج    خ

 (1)خالق لى بمكارم اال  درس دينه، يتج    /  المین   مدرسته تربى جمیع الع  
ويرى بان عليا دافع عن االسالم بسيفه ذى الفقار   ومنزلته ويعرج الشاعر يف قصيدته اىل مقام  االمام علي بن ايب طالب      

 ويقول : 
  دارعلي  الم قائم على م  والع  / و الثاني الصادع بأمره ذو الفقار 
 جلي اد ال    قمة تجلى  الجه   /فالشق االول من ذي الفقارعلي 

 قرنین  الوهو ذو  فرع ولدينه   / فمحمد رحمة للعالمین ونورالعینین 
 ور المنبثق من  ذاتك  وبهذا الن   /إلهي ، ا قسم علیك بهذه اآليات  
 الفقار الذي اشتهر مرات ومراتأن تقوي االسالم بلمعان سیف ذي

 طريقه   فين يكون مالكا إذا سار واالنسان قادر على أ  /حسنه يتجلى في عشق الناس له بصورة دائمة 

 وقائمه مثل جبل قاف و) جابلقا(    /فمحمد مثل جبل سین وجابلسا 
 وكذلك  السماء  واالرضین  /إستقر الدين المبین على هذين القرنین 

                                                                                                                                              
 
 )6(  

 مهه    نور   انبيا    با  اوست      اوج  معراج  كربيا  با  اوست 

 جسمش از خاك ومكى ومدىن      جانش از نور پاك  ذات  غىن
 ختم     رسل  دروز  نىب است  عقل   كل       اشرف  انبيا   وزا

 مبدآ  نور  چارده    معصوم       رزق ا ز اين چارده  درش مقسوم 
 آفرينش  خالصه اش  اين است           اين نگني ، خامت النبيني است    

 مكتب    او    مرىب    آفاق       درس دينش مكارم االخالق است
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 .( 1)أضيء عیوننا وقلوبنا بنورك    /إلهي حول حالنا نحن المسلمین الى االفضل 

 
 : ثانياً 
قیام قصيدة :   وقد نظم. شاعر شهريار إنطالق دعوة الرسول حممد )ص( وإنتشارها يف مجيع أحناء العامل ويتناول ال     

 لتبليغمعتربا أن دعوة الرسول هي دعوة عاملية قائمة على جهد وشخصية الرسول ومعجزته وجهوده  {ثورة محمد}محمد 
سيفه من أجل تطبيق  ي املنتظر قائم آل حممد ، سيثور وسيسلّ القرآن الكرمي هلداية البشرية. وخيتم قصيدته بقوله إن املهد

 تعاليم حممد )ص( .  
  ل مقام محمد ر الى اين يص     انظ  /عماد عرش اهلل قائم على ثورة محمد )ص(     
 د   فالطیر ال يمكنه أن يطیر إلى مقام محم   /باستثناء مالئك العرش مأوى الوحي االلهي    

  م النبوة إسم محمد   م  خت  ورس     /آن  وهو المیثاق  السماوي    فانظر الى  القر 
 ونشید صفوف القديسین : السالم على محم د    / ماوات العلى         فالمعراج الى الس

 والعرش والبساط )السماء واالرضین ( اتصال تحت خطو محمد      / ان     تالشى كل زمان واندثر كل  مك
  ر في  كالم محمد   إلهي ما هذا التأثی      /ن      رو ق س قافلة الفأذان مسجده جر 

 هذا الشراب فتجلي االبدية في  كأس   محمد    /  ة     وم القیام لیس لدى الخمار صبح ي
  (2)د الكرم ومضافة محمد      صالت سی   /فهو قد فتح باب الشفاعة في طريق الهداية   

 هنّ أا بويصف عليّ  ، منزلة االمام علي بن ايب طالب وما قدمه من تضحيات يف سبيل االسالموهنا يعرج الشاعر على ذكر 
 والبطل االول يف االسالم ويقول :، د رجال القرن سيّ 

                                                
 )6( 

 مى ذو الفقار قائم  اوست        كه  جهان  بر  مدار  دائم استدو 

 شاخ اول كه ذو الفقار على است      اوجى  از  جلوه  جهاد  جلى است  
 رمحت عاملني ونور دو عني      دين او  شاخدار  وذو   القرنني 

 بار أهلا   به  سر اين  آيات       وينجنني نور منشق از خود ذات 
 شري   قوت  اسالم      چون   بكرات ، ذو الفقارش  نام برق   مش

 حسن او عشق  جاودانبازى      آدمى      غريت       ملكسازى 
 خود نىب كوه سني و)جابلسا(     قائمش    كوه    قاف و) جابلقا(

 روى اين قرَّناد دين   مبني      مستقر  چرخ   آمسان   وزمني 
 ن      چشم  ودهلاى  ما  چراغان كن     كار ما مسلمني به سامان ك

 (.106، ص  8)ديوان شهريار ، ج
) 8( 

 ستون  عرش  خدا  از  قيام   حممد          ببني كه سر به كجا مى كشد مقام حممد

  به جز فرشته عرش آشيان وحي اهلي         برنده  بر نتواند  زدن  به  بام    حممد
 قرآن ،         كه نقش  مهر  نبوت  بود  به نام حممدبه   كارنامه  منشور  آمساىن 

 سوار رفرف معراج در نوشت مساوات       سرود صف به صف قدسيان سالم حممد
 گسيخت هرچه  زمان  وگرخيت هرچه  مكان  بود    كه  عرش   وفرش   به   هم   دوخت زير گام حممد

 را   چه   نفوذيست  در كالم  حممد  اذان مسجد او زنگ كاروان قرون  بني           خداى
 مخار صبح قيامت ندارد اين مى نوشني      كه   جلوه   ابديت  بود  به  جام  حممد 
 به شاهراه هدايت گشود ، باب شفاعت       صالى  خان  كرم  بني  وبار عام حممد
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 ه غالم  لمحمد ن  إوقال بفخر،   /د كان غالما مطیعا لمحم    علي  
 اهلل وعضید محمد؟  ألیس أسد / قرن ) البطل ( االول في االسالموالنعم هو سید الرجال 

 حتراما لمحمدافنار جهنم تنطفيء    /فمنزلة الرسول تقوم على الشفاعة يوم الحشر  
 تعال واستظل بوارف ظالل محمد     /إذا هويت الجنة وحوض الكوثر وطوبا  

 راحة الدنیا الدنیئة حرام  محمد        /فسرير عزة العقبى حالل امته  
 كانت شهادة علي  أنین زينب الكبرى صالة لیلة محمد   /  في العراق ن لصالة الصبح ذ  أفعندما 

 فقد  وضعوا القطن في مسامع القلب لكي اليسمعوا رسالة محمد /  كیف سمع اولئك القوم رسالة المبعوث االلهي ؟  
 فان الوحش والطیر  يذعنان لكالم محمد     / ورالدجال        رغم فتنة االع 

 تجلى نوره التام بمحمد    /نوره   قبل أن يتم اهلل
 فقائم آل محمد سوف يستل سیفه      كالصاعقة انتقاما لمحمد  

 واالن فقیام القائم سیكون بقوام محمد   /فاستقام االسالم بذي الفقار علي  
 ( 1) اال ان يسخراهلل العا ل ْمین من أجل محمد /  يا شهريار لن يصل أي انسان الى مقصوده في العالمین 

 
 ثالثا :  

تعاليمه نواهيه و يتحدث فيها عن أوامر  النيب و مجلس درس نبي ) مجلس درس النبي(  وينظم الشاعر قصيدة بعنوان :      
 السمحة .يقول فيها :

وهاتان السلسلتان هما العروة الوثقى     /جلس  النبي وحوله الصحابة وكان الحديث يدورحول ا صول الدين وفروعه
 و يكون له زاد في االخرة  / سك بهما بقوة تنقاد له الدنیاومن يتم

 وأي حلقات هذه السلسلة االقوى ؟  / سأل النبى : أية عروة أوثق ؟ 
 وأى من  الحلقات أقوى وأشد ؟واجه الصحابة الشكوك  وزال عنهم الیقین / الصالة أو الصوم أو الحج  ؟ 

 ومادام التولي مطبقا فمنزل الدين يبقى عامرا  /ع الصديق ( فقال الرسول : علیكم بالتولي اي ) الصداقة م

                                                
) 6( 

 گفت من غالم حممد على كه كون ومكانش  غالم  حلقه به گوشند      مگر نه  فخر   کنان   

 بلى مهان  شه  مردان  وقرن اول اسالم     مگر  نه  شري خدا  گشته در كنام حممد 
 حرمي حرمتش اين بس كه در شفاعت حمشر     مبريد آتش   دوزخ   به   احرتام    حممد

 گرت هواى هبشت است وحوض كوثر وطوبا      بيا   به   سايه   ممدود   مستدام   حممد
 عزت  عقبا   حالل   امت او باد    كه  بود  راحت  دنياي  دون حرام حممد  سرير

 اذان صبح  عراقش صالى قتل على بني     نواى  زينب    كربى  مناز  شام  حممد 
 پيام  پيك  اهلى  چگونه  بشنود  آن قوم    كه پنبه كرده  به گوش دل از پيام حممد

 اش     كه وحش وطري شود رام با مرام حممد  به رغم فتنه دجال كور باطن   ما  ب
 هنوز جلوه نداده است نور خود به متامي   خدا  به  جلوه كند نور خود متام حممد
 قيام   قائم   آل  حممد   است   وكشيده    به  قهر صاعقة   مششري انتقام  حممد

 بني قوام  حممدبه ذو الفقار على ديدى استقامت اسالم      كنون به  قامت  قائم  ب
 به كام  دل  نرسد  شهريار  در  دو جهان كس   مگر  خدا   دو  جهان  را  كند  به  كام حممد  

 (.12،  ص  6)ديوان شهريار،  ج
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 يكون كالعمارة التى ا سست على الماء ورأسها في الهواء    /فاذا خال االيمان من هذه الجوهرة ) اي التولى ( 
 /فإن اتخذت عدو الدين صديقا لك 

 ( 1)فان صالتك وصومك وحجك  لیست اال مراءاة هلل .    
 

 رابعا :
يتحدث فيها عن الزواج يف  {سنة الزواج في االسالم  }"  آيین تزويج در اسالم"  وينظم الشاعر قصيدة بعنوان    

االسالم وما أكد عليه الرسول )ص(  من وجوب زواج الرجل ليكمل االنسان بزواجه نصف دينه ، مشريا اىل أن جهنم هي 
 حمارم االخرين.  وينوه الشاعر اىل أن على الرجل ان خيتار زوجة على الرجل أن يكف عن النظر اىل مكان العزاب ،  وأنَّ 

كما أنه ينصح العوائل بعدم وضع عقبات أمام الشباب متنعهم من الزواج وتشكيل العائلة   ،مؤمنة عفيفة حتفظ عائلتها 
 الشاعر يف قصيدته :من الفاحشة وااللتزام بالشريعة السمحاء .يقول  ويوصي الناس بتسهيل سبل الزواج من اجل احلدّ 

 فمن رغب عن سنتي فلیس منى     /قال الرسول : " الزواج سنتي "     
 ولیس هنالك  أفضل من سنة الزواج   /والزواج من بین سنن االسالم  المفروضة   
 فاحذر من نصفك الثاني لئال يهاجمك العدو   /فعندما تتزوج فانك تصون نصف دينك   

 ا و فجهنم ال ترتوي من نفوس الذين لم يتزوج    /اب   ز  م من العفأكثر أهل جهن  
 فالعین المبتالة بهذا الداء لیست إال كمصباح قاطع الطرق       /خرين  البصر ، وال تنظر الى نوامیس اآل غض  

 كسرداب فیه ألف شق وال نافذة له      /البیت الذي ال زوجة فیه سجن   
 ( 2)فان لم يكن لديك زوجة واوالد و بیتك  ال ضیاء فیه    /واطفاله   فمصباح بیت الرجل الصالح  هو زوجته 

 خرين ة عفیفة ال تبرز محاسنها لآلأإمر /   ة أمر ان منزلك بطلعة إذهب وزي  
  ل سبل الزواجعلیك أن تسه  /   ال تختار إمراة لیست  ربة بیت وعفیفة 

                                                
)6( 

 صحابه بود وسخن از اصول   وفروع               كز اين دو سلسله هر حلقه عروة الوثقى

 مهار  توسن  دنيا  وتوشه  عقبا   است          چه دستگريه حمكم كه گر به چنگ افتد      
 سئوال  كرد  نيب : ) اي عروة أوثق (               كدام  حلقه  از اين دستگريه ها اقواست 

 يكى مناز ويكى  روزه  وان دگر  حج كفت         بدان   كشيد   كه شك آمد ويقني  برخاست 
 كه  تا دست نرفته است  كاخ  دين  برپاست      رسول گفت توالست ، ) دوسىت با دوست (    

 هرآن خزينه اميان كز اين گهر خاىل است          عمارتى است كه پايه برآب وسربه هوااست
 برو كه دمشن دين تا به خود گرفىت دوست          مناز  وروزه  وحج  تو  ريشخند  خداست 

 .(6318و 6316، ص  8ج  ،) ديوان شهريار
) 8( 

 فت  كه آيني    من بود    تزويج    كسى كه منكر آيني من شد ، از من نيست گ رسول

 ندتر  از  رسم  زن   گرفنت  نيست پساز اين رسوم كه مرسوم  دين اسالم است    خدا 
 تو نصف خانه اميان به زن كىن حمصور     حصار نيم دگر كن كه  بيم   دمشن  نيست 

 عزابند      جهنمى برت از  جان  مرد  ىب   زن  نيست    به   دوزخ   اكثر   اهل  عذاب 
 شم هرزه مرض  جز چراغ  رهزن نيست چرانش  مدوز       كه گشم  وبه  ناموس  ديچبدوز  

 به خانه اى كه نه در وى زن است زندان است    چه دمخه اى كه صدش رخنه هست وروزن   نيست 
 تورا كه نيست زن وبچه خانه روشن نيست  ه  است      چچراغ خانه مرد خدا  زن  وب
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 شروطا تحول دون الزواج   تفرضال /   الزواج سوف يمنحك الثمار ويرسخ جذورك نَّ أل
 وال يجد االنسان سبیال الجتیازها/   الشروط الصعبة تمنع الزواج 

 / ال تفعل مثل هذا االمر،  الن ترك الشريعة هو إشاعة للفحشاء 
 .  (1)ك بالعصمة وااليمان وبهذا سوف لن ترى من يتمس  

  
 خامسا : 

)  در ورود به ويزور الشاعراملدينة املنورة  ، وقرب رسول اهلل )ص( وعندما تقع عيناه على أرض املدينة ينشد قصيدة بعنوان : 
وهي ، يتحدث فيها عن املدينة املنورة وكيف اَّنا تضم قرب رسول اهلل  {عند الدخول الى المدينة الطیبة }مدينة طیبه (  

 :ارض النور والروحانية ، جاء فيها  ارض الوحي وتضم خري البشر وهي
 سالم على مدينة ملك ملوك االسالم     /وااللهام       سالم على أرض الوحي

  رش االلهي سالم على ركیزة  الع     /  مة الم لك      سالم على عاص
  ر سلطان النبوةلى قص  سالم ع    /     دن الفتوة  سالم على مع  

   رة الكبرياء وحرم  حض         /   ت اهلللى بی  الم عس    
  باح الرحمن سالم على عرش مص    /ان     رق مشكوة االيمسالم على ش

  یرة من روحانیتك مالئكة متح ال و   /ودك ؟    د في وجترق فأي روح 
  مین في أحضانك ؟أي روح تض     /اال تعلمي من هذا الشوق الصمیم ؟  

  ه المالئك وتسهرعلیه   وتحرس   /الرواح   هنا يرقد من تط  مئن له ا
 (2)    انیة تعبق فیهاوأية روح      /  یة ترقد هنا ؟  أي روح قدس 

 ويستطرد الشاعر واصفا مرقد الرسول بانه مهد املالئكة وجنة املأوى وسدرة املنتهى ويقول :    

                                                
) 6( 

 برو كه  خانه  به  رخسار زن بيارايي        چنان زىن كه خود آراي بام وبرزن  نيست 

 به   خانه  دارى   خود هرگز    مكن        زىن كه   خانه  نگهدار   وباكدامن   نيست  
 اقه ريشه كن وميوه   شاخه  بشكن نيست وىل     شرايط    پيوند  ها   سبكرت   به       كه س

 بدين شرايط سنگني كه پاي پيج مشا است        كسي حريف   چنني   بار مردم   افكن   نيست 
 مكن ، ترك شريعت اشاعه  فحشا ست       دگر به عصمت واميان خود كس امين نيست 

 (6319و 6311، ص  8ج ،) ديوان شهريار
) 8( 

 اهلام     سالم اي شهر شاهنشاه اسالم سالم اي سرزمني وحي و 

 ايتخت   پادشاهي     سالم  اي  پايه  عرش  اهلي پسالم  اى   
 سالم اي  كان  املاس   فتوت      سالم اي  كاخ  سلطان نبوت 

 سالم اى  سر در كاخ  خدايي      حرمي     باركاه     كربيائي 
 قنديل رمحان سالم اى مشرق مشكوة اميان     سالم اي عرشه 

 چه روحى خفته در آنيت تو       ماليك   حمو   روحانيت   تو 
 خرب دارى كه با اين شوق مدهوش      چه جاىن  را گرفتسىت  در  آغوش 

 در اينجا خفته أن آرام  جاَّنا     كه دارد  از ماليك   پاسباَّنا
 چه روحى قدسى اينجا آرميده    چه روحانيىت در  وى  دميده 
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 ية الغفران  ت على كل باب آ وقد كتب    / د للمالئكة   وكأن الغرف مه      
  بد االرواح     واالواوين مع     /   ات وااللواح    يوفي كل باب ومحراب تنقش األ
 وأي نخیل هذه ، وكأنها السدرة والطوبى    /ة المأوى       أي مدينة هذه ؟ وكأنها جن

  ا رسول اهلل    حتى يسجى هن         /   ه اهلل    وأي تراب هذا وأي حظ منح
   لت  بترابه الطاهر   فالثريا تكح     /      راب هذه المدينة التى مشى علیها  النبيفمرحى لت
 وشم رائحة خ لق النبى الزكیة )وما أدراك ؟(     / قل روحك بروحانیة الرسول     هنا أص

  ماوات     تشبه غرفها التي في الس     /   ل قنطرة من قناطرها مأوى للمالئكة     في ك
    ريل      فیها  صوت جب     / ذكر بعهد الوحي والتنزيل        ي ا فقها

  تها كالفراشات  منتشرة أجنح         /  ات القرآنیة في فضاء هذه المدينة     وكأن االي
    ور بیضاء    كأنها طی           / في االفاق    االوراق اثر من القرآن    تن

 ( 1)  ه نفس المسیح     تشبه انفاس     / نفس   فاء الذي يمال االفاق واال   الص
   زل النور والضیاء سالم يا من       /  رفة     لمع   سالم يا مهد االنس وا

 ر في عیونهم شوق النظر الى النبي  أنظ و     / ون أهل المدينة في حركة دائبة    أرى عی
 ة مؤمنون       دين   أهل الم    /طي الموضوع حقه    ول متى تع مدينة الرس

 ف هذه الصفات   وبیاننا قاصر في وص    / فاء    وقلوبهم ملیئة بالص       
  رة من أمره   النه في حی        /   اعر ان يلقى الكلمات   وال يمكن للش 
   جزات     هي أرض المع      /  رة الن االرض      العقل في حی  

   اال طیبین وإلهیین كانوا رج         /ون    ون ومؤمن  هنا عاش رجال مخلص
 د المحبة       لى مه   سالم ع     / یبة    لط   ودفنوا في هذه االرض ا

   ول رحمة للعالمین أنت رأيت الرس      /     فاء  بیت النور والص  سالم على
  ول الطاهر  ارض المدينة استقبلت جسد الرس    /     ريل االمین  لقد سمعت صوت جب  

   ة به    أصح    ابه محیط        /    خی     ول قطب االقطاب و

                                                
 تو گويي  غرفه  ها مهد فرشته است    به  هر  در  آيت غفران نوشته است )6 (

 اه  ارواح گدر  وپيكر مهه آيات   والواح           شبستان ها  عبادت
 چه خنلى ! سدره  وطوباست  گوىي     چه شهرى ! جنت املاوا ست گوىي

 داد چه خاكى وچه اقباىل   خدا داد    كه چندين بوسه در پاى نىب 
 نشان  پاي  پيغمرب  به   خاكش   ثريا سرمه سازى از خاك پاكش 

 االك   مشيم  خلق پيغمرب  كن  ادرا كچمشام جان كن اينجا جلد و 
 به هر طاق از ماليك آشياَّناست  مهانا  غرفه هاى  آمساَّنا ست 
 افق  را  ياد  عهد  وحى وتنزيل   هنوزش  انعكاس بانگ  جربيل  

 ا  آيات   قرآن     پراكنده است وچون پروانه پران در فض تو گوىي
 ن  برافشاند  در آفاق آبه  مرغان سپيدى  ماند  اوراق     كه از  قر 

 صفا  آكنده  اين  آفاق   وانفس    نسيمش چون  مسيحا  در  تنفس 
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 باذر وسلمان والمقداد ؟ أيت أل ر   ه و    /هل رأيت علیا واالسباط واالوتاد ؟    
   ق ؟ جواهروالعقی  كم رأيت من ال   كم رأيت من الرياحین الروحانیة ؟       

 ي لنا مارأيت  من رؤى الجنة   إشرح        رى لك ا ج  ايها المدينة  تحدثي لنا عم
 ى عن روح العالمین وريحانتیه )الحسنان(  تكلم         ابه أصح   تحدثي عن النبى و 
  ك النبعة التى میاهها كالشهد تتحدثین من تل       امت   الص  لعلك بهذا العقیق 

   ه الهل الحال  ج  م مو فهذا الكال        دود القول  وراء ح الكالم هنا 
  (1)م الناطق به الفلك باسره    بیان  والف  وت العشق   في هذا المكان       سك

 

 :سادسا  
 وينظم شهريار قصيدة  بعنوان "هو العزيز"  يقول فيها : 

   ط القدسي الخاص به هذا الشري      /دره   يسجل النبى محمد االسرارااللهیة في ص
  ادة الوصول الى اهلل وغاية العب       / دة اهلل عن طريق القرآن ويدعو الناس الى عبا

  ض إختیاره  ح سلم بالجبر الذي هو م  / یار   ات  حول الجبر واالختانه ازال الخالف
 واأسفاه على الكفار الذين لم يصدقوا دعوته  / دقه  سان عاقل لم يؤمن به وبص  لم يبق ان

   م في انتظاره العقاب الدائ       /    ها العظیمر   يقبل دعوته وأج ان الذي لم
  ا وكلمات قصار  جار خطب         /كمته   الة من بحر ح    حارس الرس 

    د وشريعة القرآن   في صدر محم    /   از التسجیل     ا قسم بعلي بان جه
 . (2) اء به       الذي ج       /    اب   وإن الق رآن هو الكت    

 :  عا  ساب
                                                

 سالم  اى  مهد  انس  وآشنايي     سالم   اى   آشيان    روشناىي )6( 

 جربيل  امني  را   گللعاملني  را     شنيدى  بان   تو  ديدى  رمحة
 نگني  خامتيت  قطب  االقطاب     به دورش حلقه هاى  خيل اصحاب 

 على را ديدى واسباط واوتاد       اباذر  ديدى   و سلمان  و مقداد 
 چه رحياَّناد روحاىن كه ديدى     چه گوهرهاى  رماىن  كه ديدى 

 شىت       چه   رؤياها   كه   ديدسىت    هبشىت ذگبه حرف آى اى  حريف سر 
 حديث از جان وجانان كن ببينم     سخن ازروح  ورحيان كن ببينم 

 تورا  شايد  كه با اين لعل خاموش     سخن گويي از أن سرچشمه   نوش 
 سخن اينجا  وراى  حد  قال  است     كه روى اين سخن با اهل حال است

 .(  908و906، ص  8ىن است       که  هپناى  فلك  با   وى   دهاىن  ) ديوان شهريار ، جسكوت عشق را اينجا بيا
 اين سينه هم صداى خدا ضبط مى كند      با آن  نوار قدس كه در احنصار اوست )8 (

 خواهد  جهانيان   به   پرستيدن   خدا     فرجام  در  پرستش  پروردگار  اوست 
 ت   اختالف      تسليم ساخت جرب  كه در اختيار اوست از  جرب واختيار  برانداخ

 صاحبدىل  مناند  كه  تصديق او نكرد      دملرده  كافرى كه در انكار كار اوست
 أن را كه اين  پذيرش واجر عظيم   نيست           زجرى است  جاودانه  كه در انتظار اوست 

 جارى  به   خطبه   وكلمات  قصار اوست دربان  او كسى است   كه  درياى حكمتش           
 اين  دستگاه  ضبط  به موال على قسم          در  سينه   حممد  وقرآن  نوار اوست  

 6318، ص  8ديوان شهريار،  ج
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وذلك  عندما كان يسري مع ثلة من ، وينظم الشاعر شهريار  قصيدة يشري فيها اىل ان رسول اهلل اشاد مبن خيدم الناس    
الذين كانوا صياما وعندها قال  ، ة من  أصحابه  خبدمة االخرينوقام ثلّ ، أصحابه يف صحراء قاحلة  ال ماء فيها وال زرع 

 أجر من أقام فريضة واجبة كالصوم  . او يكتب لصاحبه، اء اجملتمع  هلا االجر والثواب رسول اهلل )ص(  بان خدمة أبن
 يقول شهريار يف قصيدته :

 حراء قاحلة ال ماء فیها وال كأل   يمر بص  /افرا مع اصحابه    كان رسول اهلل مس
 مین  ن كانوا صائعدد من الراكبی   و /   وكان يرافقه عدد من أصحابه راكبین الجمال

  ب   يغلي كص    در أبي له     / حراء العربیة   والظهر صیفا في الص
   يذوب الدما  في الرأس كما يذوب الثلج في تموز    /    ومن قیظ منتصف النهارالذي يشبه التنور

 اركالش      واء على الن       /ة للشمس     وه المعرض   والوج
  وم جهنم  أقل من غیره زق    يجرع    / ه     رأس ىرا علتاومن  وضع س

 (1)من الجمیع    وأ حظا  صائمون فأس   أما ال  /والذين ال عباءات لهم كان وضعهم أصعب     
 الصحراء وكیف كان اصحاب الرسول يخدمون من كانوا في القافلة من صائمین ومفطرين :ويواصل الشاعر وصف حر 

  الهم فیها   ا مروا أن ي نزلوا أحم    /  وعندما وصلت القافلة إلى حقل نخیل ظلیل
  ركة  لم يكونوا قادرين على الح     /  ائمین   ولكن الص   نزل الركب ،

  ل الماء والغذاء صائمین لنقلم يكونوا  /  ابة الذين  صح  وقد تطوع عدد من ال
 أخذوا على عاتق  هم هذه المهمة   /   ائمین    ء بخدمة الص  و قام هؤال

 هنا قال رسول اهلل )ص( بأن هؤالء الذين لم يكونوا صائمین قد  حصلوا على االجر والثواب و 
 وحصلوا على نفس أجر الصائمین

 الصوم مع ما له من عظیم االجر والثواب ال يمكن مقارنته باالجر والثواب الذي يحصل علیه الناس الذين يخدمون االخرين
 وم خدمة الناس أكثر ثوابا وأجرا من الص

 عندما تأتي فرصة لالنسان لكي يخدم مجتمعه ، علیه أن يقوم بالخدمة 
 الن ثواب ذلك سیكون أعظم من ثواب الصیام 

 إذا صلینا وعرفنا معنى الصالة فإن ذلك سینعكس في عملنا  
 أثر ي  ظهر عملیا التزامنا بالصالة ، فان ذلك لن يكون له أاذا لم ن  

 غیر اهلل فلماذا نقول خالل صالتنا "اياك نعبد" ؟إذا كنا نحتاج طلب العون من 
 إذا خدمت الناس فان أجره سیكون أعظم من عبادة  تقوم بها على حسب العادة

                                                
) 6(  

 ركابش عده اى اشرت سوار  عده اى  هم از سواران روزه دار   در
 بوهلب  ظهر تابستان صحراى عرب      برتفيده  چون   درون  

 از   تنور   آفتاب   نيمروز      مغز مى شد آب چون برف متوز
 از كباب چهره ها در پيش روى آفتاب    چون بر آتش سيخهاىي

 شيدچ هركه سرتش بود وبر سر مى كشيد   كمرتك زقوم دوزخ مى
 ىب عبايان كارشان بس سخترت    روزه داران از مهه بدخبت تر
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 منزلة عند اهلل  ان الذي يتحدث الى الناس فقط عن طريق الكالم فلیس لذلك أي  
 ( 1) فاذا قدمت العون للناس ، فكأنك تقوم بعبادة الباري تعالى

 
 ائده في مدح االمام علي )ع( ج : قص

 :  وال  أ
) على بن ايب طالب  )ع( و من أبرزها  قصيدة بعنوان  للشاعر حممد حسني شهريار قصائد كثرية ميدح فيها االمام عليّ     

وهي قصيدة مشهورة عند االيرانيني حيفظها الكثريون . وهلذه القصيدة قصة   {علي يا طیر السعد  }اى هماى  رحمت ( 
 يفة تنقلها الكتب اليت حتدثت عن الشاعر شهريار.طر 
 وتنقل هذه الكتب عن أحد مراجع الدين يف مدينة قم املرحوم آية اهلل العظمى املرعشي النجفي قوله  :    
الرؤيا من أوليائه . ففي تلك الليلة رأيت نفسي يف عامل  اً يف إحدى الليايل ،  توسلت إىل اهلل سبحانه بأن أرى يف منامي وليّ  

 والوجود املبارك ألمري املؤمنني )علي بن ايب طالب ( عليه السالم حاضر هناك مع مجاعة.، جالسا يف زاوية مسجد الكوفة 
 ل قائال : تفضل حضرته قائال : أحضروا يل شعراء أهل البيت , ورأيت أَّنم أحضروا عددا من الشعراء العرب  , مث تفضّ 

 أيضا. أحضروا يل الشعراء الفرس
 يف تلك اللحظات القيمة حضر عدد من الشعراء الفرس .

 تفضل قائال : أين شهريارنا ؟ 
                                                

 ى كنند   دستها بر چهره حايل مى كنندخود با شرتها محايل م)6 (
  از تف گرما واز سوز  عطش    ناخوش افتاده به حال ضعف وغش  
 چوب را ماند  زباَّنا در دهن     چوب  خشكى  را چه ياراى سخن 

 سايه اى پيش آمد از يك خنلزار   امر شد  كأجنا  فرو   ريزند  بار 
 هم چند طى شد  دردناكاشرتان را تا رسد زانو به خاك   حلظه اى 

 روزه داران روى دوش سايرين   مى شدند از قاچ زين نقش  زمني 
 ليك در دم  از گروه ىب صيام    عده اى كردند خدمت  را قيام 
 سر به كف دامان مهت بر ميان   جان خود كردند وقف كاروان 
 خيمه ها بستند وزود افراشتند    حفره ها كندند وآب  انباشتند

 در خيمه ها پر آب شد   راكب ومركب مهه سرياب شد  مشگها
 رزوه داران را به رخ آىب زدند     خواب را برچهره  مهتاىب  زدند
 چون بر آسودند وخود را يافتند   پيش ختمى مرتبت بشتافتند
 عقل كل فرمود : اينها ىب صيام   اجر را بردند با سنگ متام 

 رف بني كاينجا جمال دقت است ژ قصد شعر اينجا نه لطف ورقت است     
 روزه دارى با مهه اجر وثواب      پيش اين خدمت نيامد در حساب 

 روى دوش خلق روزه داشنت    چيست ؟ بارى بارخود برداشنت 
 هركجا توفيق خدمت شامل است  روزه دارى هديه ناقابل است 

 در منازت  گر  زمعىن آكهى  از عمل ، دارى گزارش مى دهى 
 ل با وى مطابق نيستت  واى بر تو پس گزارش چيستتگر عم

 با  سر  راه  اجانب  رفتنت    چيست  اين  )اياك نعبد(  گفتنت
 اين عبادهتا به عادت مى كىن  خدمت از كردى عبادت مى كىن 
 حق چه توفيقش عنايت مى كند  انكه مردم را هدايت  مى  كند 

 .( 912ص  8عبادت  مى  كىن   )ديوان شهريار ج گر تو خلقى با سعادت مى كىن   تا ابد دارى
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 وجاء شهريار. 
 قال حضرته خماطبا شهريار : 

 أقرأ شعرك .
 على اى هماى رحمت  )علي يا طیر السعد( شهريار قرأ قصيدة : 

وألنين مل أر من قبل ، إنتبهت من النوم  ، ويضيف آية اهلل العظمى السيد املرعشي : عندما أكمل شهريار قراءة قصيدته
 شهريار سألت يف اليوم التايل من هو الشاعر شهريار ؟ 

 قالوا يل : شاعر يعيش يف مدينة تربيز .
 قلت هلم أدعوه نيابة عين ليحضر عندي يف مدينة قم . 

عينه يف حضرة أمري املؤمنني عليه وبعد عدة أيام حضر شهريار عندي , رأيت أنه هو ذلك الشخص الذي رأيته يف املنام ب
 على أى مهاى رمحت ؟ السالم , سألته مىت نظمت قصيدة  

ألحد ومل أتكلم بشأَّنا مع   هافسألين شهريار متعجبا : من أين لكم اخلرب بأنين قد نظمت هذه القصيدة  ؟ ألنين مل أعط
 أحد .

 يقول  املرحوم آية اهلل العظمى املرعشي النجفي له  :
دة ليال رأيت يف املنام أنين يف مسجد الكوفة وأمري املؤمنني عليه السالم حاضر هناك فطلب حضرته  حضور شعراء قبل ع 

أهل البيت فجاء شعراء العرب أوال , وبعد ذلك تفضل قائال : أحضروا يل الشعراء الفرس أيضا , ومن مث تفضل قائال : أين 
 شهريارنا ؟ أحضروا يل شهريار؟ فحضرت عنده .

 متفضال:  قال
 إقرأ شعرك ؟

 وقرأت هذا الشعر الذي أتذكر مطلعه .
 إندهش شهريار وتغري حاله قائال : 

بأنين مل اُطلع أحدا على إنشاء هذه القصيدة ونظمها  ، وكما ذكرت لكم سابقا ، أنا أنشأت هذا الشعر يف تلك الليلة
نتهى من اار وقت وتأريخ وساعة إنشاء القصيدة تبني أنه عندما أضاف آية اهلل املرعشي النجفي قائال : عندما قال لنا شهري.

وكلما حتدث عن هذه الرؤيا قال يف َّنايته من املتيقن بأن إهلاما قد حصل   . نظم آخر بيت من القصيدة رأيت تلك الرؤيا
 ستطاع أن ينشئ وينظم مثل هذا الشعر الرفيع .الشهريار حىت 

 فهذه ترمجة لقصيدة شهريار :
ياعل ان ت    ا   لن ادة  ك  ، أ ظ لَّت  السعظاللبفأنت أية اهلل في كل شیئ   جئت رحمة ي  طیر السعادة  

  قسما بكل ما يقسم به باني عرفت اهلل بعلي  وهو نور على نور /إن اردت أن ترى اهلل وتعرف كنهه فانظر الى جمال علي 
 اء  قم نه ل  الب مشرفا  علٰی  ، اثٌر للفناء  اذا كان علي  ن  عال میلي اواهلل لم يبق ف

 عد عنا نار جهنم وتجنب ارواحنا لهیبها     بحمة  أمطر علینا مطرا تيا سحاب الر 

و  ايها المسكین لم هذه الحیرة ؟   ه وان كان خاتم الشاه علي فسیتصدق بخاتمه في سبیل رب  ر ْع باب  قا ا ذه ب  
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   تعامل معه برفق  فك  یر  اس  و وه  ؤذ  قاتلي ال ت قول البنه ن يلي  مغیر  ع

ُ  من   كرب الء    داء   ه شعلما وسید بح اصله  ولد  ٍي عل غیر 

  ه د  غ یر علي   يفي بوع، فمن اء  وف ده   الان ع هكالصديق  د  إْن عاه

  (1)ال يمكنني ان أعده ربا وال بشرا    متحیر ماذا انعت م ل ك م ْلك الفتى 

 : ثانیا  
 يقول فيها : ( شب وعلى ) اللیل وعلي  ر قصيدة بعنوان : وينظم شهريا    

 مستأنس  مع  سواد   اللیل    /علي ،   أسد اهلل ،  سید العرب   
 فقلب اللیل  محرم  سر  اهلل     /اللیل كان مط لعا على أسرارعلي   
 ولو انه في الظلمة كذلك رآه    /اللیل رأى علیا ، عن كثب رآه   

 فتدفق    عین  العشق   االزلي      /مناجاة   علي      اللیل  قد  سمع
 ورأسه على صدر الحائط الخرب        /رأى أن علیا   قد  غلبه    النوم   

 يئن  أنین   الراقد   في  التراب   /  فالكألاحارس القلعة الذي على قصر 
 ىالذهب ويبكى بكاء الثكال يرش     /يذرف الدمع  كالشمع  المحترق   

  جدرانحزن علیه الباب   وال    /ث   مغموم إن  فتح  فاه   وتحد  
 ندهاشاوال زال مسجد الكوفة في     /كلمات كالدر معلقة في ا ذنه   

 ولم  ينم  ولم تر عینه الرقاد       / مستیقضا ي  عندما طلع الفجر كان عل
    (  2)  فطاركسرة  خبز  شعیر  عند  اإل   /صائم يصوم من السحر ويأخذ  

                                                
 على اي مهاى رمحت تو جه آيىت ، خدارا    كه به ما سوا فكندى مهه سايه مها را   )6 (

 دل اكر خداشناسى مهه در رخ على بني       بعلى شناختم من خبدا قسم خدا را            
 فته باشد سر جشمه بقا را        خبدا كه در دو عامل اثر از فنا مناند    جو على كر 

 مكر اى سحاب رمحت تو ببارى ار نه دوزخ    به شرار قهر سوزد مهه جان ما سوا را      
 برو اى كداى مسكني در خانه على زن    كه نكني بادشاهى دهد از كرم كدا را      

 مدارا       جبز از على كه كويد به بسر كه قاتل من     جو اسري تست اكنون باسري كن
 جبز از على كه آرد بسرى ابو العجائب   كه علم كند بعامل شهداى كربال را     

 جو بدوست عهد بندد زميان باكبازان    جو على كه مى تواند كه بسر برد وفا را    
 نه خدا توامنش خواند نه بشر توامنش كفت   متريم جه نامم شه ملك ال فىت را    

 ا  شاه  عرب     الفىت داشته  با اين دل شب ى آن شري خدعل)8 (
 شب ز اسرار على آگاه است      دل شب حمرم سر اهلل است
 شب على ديد وبه نزديكى ديد      كرجه او نيز به تاريكى ديد

 شب شنفته است مناجات على      جوشش جشمه عشق  ازىل 
  شاه را ديده نوشيىن  خواب       روى بر سينه ديوار  خراب
 قلعه باىن كه به قصر افالك      سر دهد  ناله  زنداىن  خاك 
 اشكبارى كه جو مشع بيزار      مى فشاند زر ومى كويد زار
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 يتام العرب  في ظلمة اللیل عشاء أل    /رجل غريب يوصل كل مساء  
 على ظهره الغذاء للفقراء والمساكین   /ملك يخفي وجهه  لیال  لیحمل  
 علي ه لم يكن أحدا غیرن  ارف شف وع  ك  و /لم يعرف أحد السر اال بعد موته  

 الم   االبدية ع  يطیر عالیا   في    /رار    بجناحي االس نسر يحلق
 رب  به   قلب     االسد يض      /فا  بتارا     فارس يحمل سی

 ينام على فراش النبى لیفديه بروحه      /عاشق ال يخشى أبدا االخطار  
       (   1) قت به لتمنعه من مصیره ولكن  حلقة  الباب تعل      /الشهادة    ىوكان موعده مع السحر لیلق

  

 ثالثا: 
 يقول فيها : { علي من وجهة نظر معارضیه }" موال على )ع( از دريجه چشم مخالفین"وينظم الشاعر قصيدة بعنوان:    

 وأن يشید االعداء بك يا علي  / من االحسن ان يعترف االعداء بفضلك 
 /ا نظر الى ما قاله شبل شمیل في وصف علي وهو القول الفصل 

 .  (2) الغرب  نظیرا له علي هو نسخة مفردة لم  ير الشرق وال
االمام علي بن ابي طالب ، عظیم العظماء نسخة مفردة لم ير اقتبس شهريار قول شبلي مشيل يف االمام علي : )     

 (0)( ال قديما وال حديثا  عنها ، الشرق وال الغرب صورة طبق االصل
 
 
 

                                                                                                                                              
 دردمندى كه جولب  بكشايد       در  وديوار  به  زَّنار  آيد

 كلماتى جو در آويزه كوش     مسجد كوفه هنوزش مدهوش   
 بيدار على خفته  نيافت فجر تا سينه آفاق  شكافت      جشم  

 روزه دارى كه به مهر اسحار    بشكند   نان   جوين   افطار 
  )6( 

 ناشناسى كه به تاريكى شب       مى برد  شام  يتيمان  عرب 
 بادشاهى كه به شب برقع بوش  مى كشد بار كدايان  بر دوش 
 تا نشد بردكى آن سر جلى        نشد افشا كه على بود على 

 زى  كه به بال وبر راز    مى كند  در  ابديت   بروازشاهبا
 شهسوارى كه به برق مششري   در دل شب بشكافد دل شري 
 عشقبازى كه هم آغوش خطر    خفت  در خوابكه   بيغمرب

 آن  دم  صبح  قيامت   تاثري     حلقه در شد از او دامنكري 
 000و002، ص  8ج ،ديوان شهريار

 آن كه  دمشنان  باشند      مثل خوشست وبه مصداق خوشرتى هم وصلگواه   فضل  تو )8 (
 ف  على خطاىب فصلــفته )شبل الشميل ( بد   زنديق       ببني كه گفته به  وصگيكى به  

 ل " ــ"على است نسخه فردى كه شرق وغرب جهان  دگر نديد سوادى از  او مطابق   اص
 6630، ص  8ج  ، ديوان شهريار

     16رداق، جورج ،  االمام علي صوت العدالة االنسانية ، ص انظر ج  )0)
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 :  رابعا  
د فيها فضائل االمام علي  يعدّ  {الحق والباطل }: حق وباطل وينظم الشاعر شهريار قصيدة يف مدح االمام علي بعنوان    

عليا مل يقطع املاء عن جيش معاوية عندما سيطر جيشه على الشريعة ،   نَّ أىل إومناقبه ومآثره وفضله على من سواه ويشري 
 بينما قطع معاوية املاء عن جيش االمام علي. ويقول يف هذه القصيدة اليت ترمجتها : 

 ن جیش علي  ، ألنه كان لئیما  عقطعها   عاوية حین سیطر على الماء في المعركة سمعت ان م
 النه مغیث من ال مغیث له والعادل مقیم العدل  علي حملة واستقاد الماء وأباحها لخصمه  شنَّ 

 على الماء   وفي كل مرة يقوم علي بمأثرته ، ومعاوية بخساسته  ثالث مرات تناوبت األيدي 
 (1)لذي سد معاوية الماء على جیش علي ثالث مرات في الوقت ا

 والعدو تجاوز حدود الوقاحة  ؟  /سئل علي لم كل هذا الرفق   
 والماء  الخبز   كي ال يحرم أحد أحدا     /فأجاب :  نحن لهذا نحارب  

 . (2)انظر الى الذبابة تسعى للوصول الى العنقاء  /بطل الكون والمكان  ، غالم المروءة 
  

 :   سا  خام
(  يتحدث فيها عن فضائل االمام علي ومناقبه وشجاعته . ويقول يف هذه ياعلي  وينظم الشاعر قصيدة بعنوان : )    

 القصيدة واليت ترمجتها : 
 جاللك يسمو على كل شيء ، عدا رب الجاللة يا علي     / يا علي يا مظهر جالل اهلل وجماله 

 ر جالل االبدية ياعلي يامظه   /فیك تمثل جمال االبدية   
 يا مظهر العجائب ، يا مرتضى علي   /لقد  نصرت االنبیاء ، سرا  وعالنیة  

 لوالك في الفتوة ، ) ال فتى( يا علي      /فیك قال الباري، سورة )هل أتى( 
 عاد الیهود وفتحوا ) قالع القدس (    وكانت خیبر قد فتحها علي 

 (3)  ا بعلي  كأن برق ذي الفقار يلمع ، مرحب     /رض القدس  قد سل مرحب سیفا باتجاه لبنان وا

                                                
(6)  

 شنيدم آب به جنگ اندرون معاوية بست     به روى شاه واليت  جرا كه بود خسى
 على به محله كرفت ىب وبازكرد سبيل    جرا كه كس هر ىب كس است ودادرسى

 او جنان هوسىسه بار دست به دست آمد آب ودرهربار   على جنني هنرى كرد و 
) 8( 

 فضول كفت كه ارفاق تا به اين حد بس    كه ىب حياىي دمشن ز حد كذشت بسى 
 جواب داد كه  ما  جنك  هبر آن دارمي    كه نان وآب  نبندد  كسي به روى كسى 
 غالم  مهت  آن  قهرمان  كون ومكان   به بني  كه  در ىب سيمرغ مى جهد مكسي

 6803،  ص 8ج ، ديوان شهريار
) 0( 

 اى جلوه جالل ومجال خدا ، على     وز هرچه جز خدا به جاللت جدا على
 در تو مجاىل از ابديت منوده اند    أى    آبگينه    ابديت     منا ، على 

 با انبيا به سر وعلن نصرتت قضاست    يا  مظهر  العجايب  يا  مرتضا    على 
 فتوت  تو) ال فىت( ،  على فياض در فضيلت تو گفته )هل اتى(  لوالك در 
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 اه   داه ، واعلی  فارتفعت الصیحات وامحم    /لقد ارتكبوا المجازر بحق الشعب الفلسطیني 
  فان حبك هو الدواء لكل داء ياعلي     /   خذ بید الثكالى والمرضى وتلطف بهم

  الظهور يا علي  فكن وفیا لوعد  / جئنا نستقبل المهدي الموعود 
 فاشفع لي عندما احضر عند حضرتك ياعلي       /عیني مسمرة نحو باب مشفاك 

 .  (1)  يامنقذ المرضى والمقعدين ياعلي    /خذ بید شهريار العجوز المقعد   
 

 : سادسا  
لقاضي شريح  يتحدث فيها عن ا {علي والقاضي شريح }" موال على وشريح قاضي " وينظم  شهريار قصيدة بعنوان    
خروج احلسني بن علي على يزيد بن معاوية الذي عده خليفة املسلمني مبيحا دم حبرمة ألنه افىت  ،  ه من أسوأ القضاةدويع

 احلسني . ويقول يف هذه القصيدة اليت ترمجتها اىل العربية :
ٍُ   / شريح قاض عاصر االمام علي   في مظهره ولیس في جوهره  ولكنه قاض 

متعبد في الظاهر يذكر اهلل في العلن ، وطاعته البلح } ، ولكنه خائن في الخفاء /   ة واسعة ة وجب  كث    لحیة وإنه ذ
 المال {

 وفي الباطن مشرك ومرتد وملحد/  مؤمن ومتق  وموح د   ،في الظاهر
 شا ولكن  باطنه ينبيء بالزور ، ال يساوي فلسا مغشو /  ففي ظاهره ، يبدو رجال موق را ، ذهبا صافیا 

 إنه كتب مستحال دم سید الشهداء في كربالء إنه يقضي بالخبث والخیانة 
 والرشوة يتلقفها كما يتلقف المیت الحلوى      /  إن سره يكمن في حصوله على الرشوة مثل المن والسلوى

  (  2)لقد سجل البیت بإسمه وأحضر شهودا يشهدون له /   إنه اشترى منزال جمیال بثمانین دينارا 
                                                                                                                                              

 باز أن يهود ، بسته در قلعه هاد قدس   بگشا  به  دست   خيرب  گشا  ،   على
 مرحب كشيده تيغ به لبنان وارض قدس   كو برق  ذو الفقار  زند  مرحبا  على

) 6( 

 آن قتل عام زد به فلسطني كه شد بلند   فرياد  وا حممد  و غوغاى  وا  على   
 ان وعليالن ديل جبوى     بادرد وداغ عشق تو داىن دوا على از داغديدك

 يشواز مهدى موعودت آمدمي     با وعده ظهور وىل كن وفا،   علىپما 
 چشمم به سوى سردر دار الشفاى تست     شهد   شفاعىت   كه   بيامي   شفا   على 

 على  از شهريار پري زمني گري دست  گري    اى  دستگري  مردم ىب دست وپا
 139 )، ص  6ج  ، ديوان شهريار

 
 شرحيى است قاضى معاصر به موال      وىل قاضى ريش وپشم است وشوال (1)

 ويد  اما  ارادت  به  خرماگه ،   عبادت  بکرنا       خدا    يانت به   خفيخ
 درون  مشرك  وسخت مرتد وملحد  برون   مؤمن    ومتقى    وموحد      

 وىل  در بطون سكه  قلب وسسىت   يار  ودرسىت       به  ظاهر  طالى  ع
 به  خون  شه  كربال  خط   نوشته   قضاوت به خبث وخيانت سرشته       

 سرخوان او رشوه چون من وسلوى     چنان  بچسبد   كه   بر   مرده   حلوا
 يكى  خا نه   چون    دسته     به هشتاد  دينار وقت ،  از جتمل     

 ضمان درك  را  گرفته عهودى             له نوشته ،  شهودى   گل   قبا
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ويواصل الشاعر شهريار قصيدته فيعرج على املوقف احلاسم لالمام علي من القاضي شريح وحماسبته على ما اكتسبه من     
 وما حصل من رشى ليشرتى هبا منزال ويقول يف القصيدة:،  عمله 

 ونظر الیه نظرة االسد الغضوب /    لقد أحضر االمام علي أمیر المؤمنین  القاضي شريح 
 سیأتي الشداد سیأتي الغالظ الشداد }لمحاسبتك{ /  وعمرك يذهب هباء كالريح  أين أنت ،

 سیسحبونك الى القبر شئت أم أبیت /  ولن يقبلوا  منك ذريعة، وال شهادة 
 فانك لن تنام اال في بیت االفعى /   فاذا اشتريت البیت من غیر المال الحالل 

 . (1)هذه اللعنة   وال يساوي هذا المتاع كل   /  رة إنك باقتنائك لهذا البیت خسرت الدنیا واآلخ 
 

 :ا  سابع
 اليوم  يذكر فيها ذاك ،"هديه عید غدير" }هدية عید الغدير{وينظم الشاعر شهريار قصيدة مبناسبة عيد الغدير بعنوان    

ينة .ويذكر يف قصيدته صفات  ب فيه رسول اهلل )ص( علّيا إماما على املسلمني يف غدير خم الواقع بني مكة واملدالذي  نصَّ 
واقعة  الينكرها اال أالصم أو أالعمى .كما انه يرى بأن من هذه الاالمام علي وسجاياه ومنها واقعة غدير خم مذكرا بأن ّ 

العقاب  ينكر والية علي بن ايب طالب   سفيه ، الن عليا  موجود كامل و من ميدحه ،  يستحق املدح ، ومن ينكره يستحقّ 
 والذم.

 يقول الشاعر :و 
 ياعلي  عندما ذكرت اسمك، زال  همي وغمي   

 بأبى انت وامي  
 كأن قلبي  كان خالیا من الهم   والغم  

 لك العزة والفخر في الحیاة وفي الممات  
ياقبلة الحاجات   علي  

 كأن  الشقي  لم يضربك بالسیف المسموم ! 
 بابي أنت وامي 

                                                                                                                                              
 
 
 
 
) 6( 

 كالهى مهه شرعى وشسته رفته       وليكن   هبر   خبيه ننگى   َّنفته 
 طلب كرد اورا على )ع( شاه مردان       نگاهى بدو كرد چون   شري  غضبان 

 ظا   شدادىكجاىي ! كه عمرت بربد چو بادى     در آن  خانه  آيد  غال
 نه حجت پذيرد نه چندين گواهى      به گورت كشاند خبواهى   خنواهى

 گر اين خانه  جز از حاللت خريدى       خنسىب  كه  در  غار  افعى   خزيدى
 برانداخىت   خانه   دين   ودنيا       نه اينجا دگر  خانه  دارى نه اجنا

 ني خود به لعنت نريزداز اين غنب فاحش جهاىن بلرزد      متاعى چن
 .476، ص  0ج  ، ديوان شهريار
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 كأن تلك المصیبة لم تكن 
 ل ذلك الهم والغم ولم تخلف ك

 إن من ينكر عید غدير خم والخطبة 
 ( 1)عمى أو  مٌ ص  أيات التي نزلت انما هو واآل

 واذا ما انكر أحد الوالية سهوا كان سفیها 
 شیئا  ولم يدرك ومن ينكر والية علي وآله لم يفقه 

 علي انسان كامل وهو مظهر االنسان الكامل 
 لمدح وهو من بیت النبوة ومن يحبه يستحق ا

 ومن ينكره يستحق الذم 
 والذي ال يعرفه ال يستحق المدح وال الذم 

 .. (2)وبدونك يا أسد اهلل يكون االنسان ملعبة للشیطان 
                                                

) 6( 

 يا على نام تو بردم نه غمى ماند ونه مهى 
 باىب انت وامى 

 كوييا هيج نه مهى به دمل بوده نه غمى 
 باىب انت وامى 

 تو كه از مرك وحيات اينهمه فخرى ومباهات 
 على اى قبله حاجات 

 كوىي آن دزد شقى تيغ نيالوده به مسى 
 باىب انت وامى 

 كوىي آن فاجعه دشت بال هيج نبود است
 شوده است گدر اين غم ن

 سينه هيج شهيدى خنراشيده به مسى 
 باىب انت وامى 

 ر جلوه با وجه امت كرده در انسان گحق ا 
 كان نه سهل است ونه آسان 

 به خود حق كه تو آن جلوه با وجه امتى 
 باىب انت وامى  

 خطبه وتنزيل منكر عيد غدير خم وآن 
 كر وكور است وعزازيل 

 باكر وكور چه عيد وچه غديرى وچه مخى )8 (
 باىب انت وامى 

 ر سهو واليت چه سفاهت گدر توال هم ا 
 اف بر اين شم فقاهت 

 ه فقهى وچه مشى چىب والى على وآل 
 باىب انت وامى 

 تو كم وكيف جهاىن وبه كمبود تو دنيا 
 از ثرى تا به ثريا 

 نه كمى  ىر هيج ، نه كيفگست ود شر وشور ا
 باىب انت وامى 



113 

 

  

 إلمام علي )ع( . الى اد: قصائده المقتبسة من الديوان المنسوب 
املنسوب إىل االمام علي بن ايب طالب  ص الشاعر حممد حسني شهريار قسما  من ديوانه القتباس أشعار من الديوانخصَّ    

  بالفارسية . وصياغتها شعراً 
 (  .إقتباس وترجمة من ديوان االمام علي )ع(وهذا القسم من ديوانه مساه )     
 ويف ما يلي نّص االشعار اليت اقتبسها الشاعر من الديوان املنسوب إىل االمام علي ونظمها شعرا بالفارسية     

 اوال :
  (1) سته ل  م ناديا ا ار ق  الناعي بلیٍل وراعني     وأر قني لماال ط   

 ترمجة شعر شهريار :
 وقد أزال النوم من عیني /      اواه ، لقد جاءني الخبر السيء لیال 

فقلت في نفسي من أين جاء الخبر الذي يشبه الصاعقة التى تحرق بیدر / قلت في نفسي لعل الخبر ينعي النبي ، 
 العقل   

 وهو خبر وفاة خاتم االنبیاء   /     لقد  حل  بي ما كنت أخشاه 
 لقد أقامت الدنیا باسرها مأتما من القهر حتى السمكة غیر المصدقة /   لقد زلزلت االرض واتشح الكون بالسواد  

 ما هذا الخبر الذي انطفا اثره مصباح اهلل /      كأن القیامة قد قامت 
 وأنزل الحزن في القلوب  /     النفوس واالفئدة الخبر قد أتعب االرواح و 

 وصدر الحزن وااللم من الكعبة /     هذا الخبر،  قد أنزل البالء والمصائب بالمسلمین 
 (2)فالراية السوداء محمولة على االكتاف /      هذا النبا كان بداية لسفر زينب الكبرى الى الشام 

 أيها الشیعة ، ال تتكلموا بل البسوا السواد حزنا وحدادا /    لجلل ى الزهراء بهذا المصاب افاهلل قد عزَّ 
 وياعین التجفي من الدموع /   ال ايها العین فابكى حزنا أ

                                                                                                                                              
 عاشق تست كه مستوجب مدح است ومعظم  

 منكرت مستحق ذم 
 وزتو بيگانه نيارزد نه به مدحى نه بذمى 

 باىب انت وامى 
 ىب تو اى شري خدا سبحه ودستار مسلمان 

 ه شيطان چشده بازي
 .6868اىل 6863، ص  8ديوان شهريار ، ج

 602، )د(  ، ديوان االمام علي بن اىب طالب ، ص :  زيتون ، علي)6 (
 و پيچيد به گوشچخرب واى به سر وقت من آمد شب دوش             خوامب از سر بپرانيد )8 (

 نكند    كاين   خرب   واى   پيمرب  باشد             گفتم از كيسىت اى  صاعقه خرمن هوش
 خرب ختم رسل بود وصال بود   و سروش         ديدى آمد به سرم آنچه كه مى ترسيدم      

 زين زمني لرزه جهان غرق غبار مامت               يكجهان مامتى از ماه به ماهى  مدهوش 
 است كه   قنديل  خدا شد خاموش سهمگني صرصر طوفان  قيامت را   باش          چه قضاىي
 جگر خسته   برانگيخت خروش    خربى بود كه جان خست وجگر داد خراش         وز خراش

 زين خرب   خانه   به   بيغوله گذارد اسالم         گو  به   بام   حركت   كعبه  خبواند   بيقوش 
 م  سوخته     شاه    واليت   بر  دوشلَ عَ       پيشگود سفر زينب كربى است به شام          
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 ياموت ، علیك ان تحرق العالم وتمیت الناس /   ربما لم تر حیاة الرغد بعد االن  
 المعروف بعدالته ما هذا السیف البتار /   ولكن علیك ان ال تقترب من رسول اهلل  

لینا أن نذرف الدموع كالسیل الذي ال يتوقف عن / عالمقدام أصبح حزينا من هذا المصاب الجلل  سد  األ نَّ أاذ 
 البكاء 

 وسوف تبقى ذكرياتك  في قلبي /  ال يمكن أن اواصل الحیاة  بدونك يارسول اهلل 
 ثمن  اذا ما حصلت علیهما فال تبیعهما بأي   / ياقلبي قد وضع النبي وديعتان لنا وهما : الكتاب والعترة 

 ( 1)لمحبیه  واشرحها هذه القصة المحزنة   ارو  ف/     ياريح الصبا، علیك أن توصل هذه القصة الى أسماع الزوار
 

 : ثانیا  

 ( 2)النفس تبكي على الدنیا وقد علمت    أن السالمة منها ترك ما فیها 
 : ترمجة شعر شهريار

 والكل يعلم بان السعادة  تكون في قتل  حب الدنیا    /ه  فناء الناس وزوالهم  حب الدنیا مآل
 سوى ما قدمته من صالح االعمال /     ال ملجأ لك بعد موتك 

 واه جهنم أومن قدم طالحا خاب وكان م/   من قدم عمال صالحا كان له قصر في الجنة  
 والخبط   أها تتمنى تحقیق امنیات اكثرها قائم على الخطولكن /  النفس التي تعلم بان نهايتها الموت  نَّ إ
 الموت يزيل كل هذه االمنیات   ولكن  /  عمل االنسان ان يكون له امنیات  نا

 ( 3)سنة الحیاة ال تكون فیما تشتهى السفن  فالناس يحرصون ولكنَّ 
 ل الى وراثنا و ما يبقي لنا ينتق/  ان ما نراه بیتا نبنیه لیس سوى بیت يعیش فیه البوم 

                                                
(6) 

 شيعه  گو  دم  مزن  ورخت عزا تن بوش     كه دهد   تسليت    خاطر زهرا   يارب         
 كان  كن  نيش          تا نبينم به  خوشيدن اين   چشمه  نوش ژ دگراى چشم غبار آور وم

 گو كشد مرگ مهه خلق جهان در آتش              ليكن آن جان جهان را  نكشد در آغوش 
 به سوراخ خزيدى چون موش   ش او          شري درندهرّ او چه مششريعدالت ! كه خود از بُـ 

 شگي از سيل خروشان كه  نيفتد از جوشاشمى از چشمه بسازمي كه گريد شب وروز       چ
 ىب تو بر هيچ  نشييب  وفرازى    نروم            كه نه ازياد تو نقشى به دل آرم منقوش 

 انش  مفروش اى دل اينش دو وديعه است : كتاب وعرتت        گر به جانش خبريدى  به جه
 اى صبا قصه  به گوش دل زوار رسان            گو نواى جرس انگيز  وصالى  چاوش 

 (.6833، ص 8)ديوان شهريار ، ج
 601وان االمام علي ، صيدزيتون ، على ، )8(

)  0( 

  ستحرص دنيا مهه راكشت ودروَّنا دانا ست      كه سعادت مهه در كشنت  حرص دنيا
 تو بنشيىن نيست     جز بناىي كه عملها ى تو در وى بناست از پس مرگ سراىي كه 

 آن  بنا كز عمل  خري  يكى  كاخ   بلند      وآن بنا كز عملى زشت يكى غار بالست
 نفس را با مهه  سهمى كه  ز  مرگش  باشد    آرزوهاى  درازيست  كه  خبط است  وخطاست 

 واكردن وپيچيدن  طومار قضاست  كار  ما   چيدن   وآيني   فلك  برچيدن     عمر،
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 سقى شرابا فیه شفاءتي اجله ي  أولكن عندما ي/  فالعبد المخلص هلل هو الذي يعیش عیشة بسیطة 
 ان تقوم القیامة يوم غدهم /   فعباد اهلل المخلصون عندما ينامون ال يستبعدون  

 ل سیكون بعید المنا غد  ال نَّ علیك ان تتوب الیوم أل/  أخشى ان ال يطول عمرك الى غد  
 وفكر في الیوم الذي يقف الجمیع حدادا على موتك    /   القبر وحشة  انظر الى الصمت الذي يلف  

 (1)الن قبورالملوك هي االن تحت اقدامكم /   باهلل علیكم ال تسیروا على االرض غافلین 
 

 :  ثالثا  
 (2) ال تعتبن على العباد فانما     ياتیك رزقك حین يؤذن فیه

 يار:ترمجة شعر شهر 
 سیصلك المقسوم  في موعده   /   الرزق مقسوم لك  التحزن ف

 إلى أن نعثر علیه في الوقت المحد د /  نحن والرزق المقدر لنا نبحث عن  بعضنا البعض 
 الطفل من الرزق  ب  أسوف لن يحرم /   ما ا  با و أذلك الكريم الذي منح طفلك 

 ال ذنب لهم ك واهلك  طفل   ن  أل/     خالیة يدٍ أسوف لن تعود الى المنزل ب
 م ال يكون ذا عیب أبداوالمنظَّ /     أبدع اهلل عالم الخلق منظ ما 

 النعمة يضاعفها الشكر ودعاء المظلوم  /     ي قانون اهلل إقرأ التبصرة :فف
 .(3)ال تخرجها إال بالمقادير الالزمة ./     شيء في السماء خزائن تحوي كل  

 

                                                
   6833، 8ديوان شهريار ، ج )6)

 النه جغد بود آنچه كه ما را خانه است       مال مرياث براست آنچه كه در خانه    ماست 
 بنده خاص خدا زندگيش رجنورى است      هم جام اجلش هست شراىب كه شفاست

 رداست كه  غوغاى  قيامت برپاست شب كه سر مى َّند آشفته به  بالني گويي    صبح ف
 ترمست   فرصت  توفيق  به  فردا  ندهند    بارى امروز كن آن توبه كه   طوق فرداست 

 در سكوت ابدى وحشت گورستان بني      گويي از هر طرفد ناله ناقوس عزاست 
 به خدا روى زمني پاى به غفلت ننهيد     كه سر پادشاهان زير كف پاى مشاست   

 6838و. 6836، ص 8ن شهريار ، جديوا
 601زيتون ، علي، ديوان االمام على ص (8)

 
 رزق مقسوم برات است نباشى مغموم    در سر وعده وصول است برات مقسوم )0 (

 جا  دست   بيابيم  به  وقت  معلوم ردمي    تا  كُ گما واين رزق مقدر ىب هم مى    
 ر طفل هم  از  رزق  نسازد  حمروم در ومادر داد     پدپآن كرميي كه به طفلت 

 دست خاىل بسوى خانه خنواهى برگشت   گرت انديشه طفل است  وعيال معصوم
 آفرينش مهه منظومه ىي از طبع خداست  غالب آنست كه  مغشوش  نباشد منظوم

 ليكن اين هست كه كيهان بدين بغرجنى    جز  به  مفتاح  رياضات  نيفتد  مفهوم 
 بصره هم هست خبوان:   رى كند رزق به شكر وبه دعاى مظلومذيل قانون خدا ت

 آمسان از مهه جنسي به   خزائن  دارد   كه  براتش  نكند  جز  به  موازين لزوم 
 فقر خود تا مهه مكتوم بدارد  درويش     گاه دم مى زند از رزق ورفاهى  موهوم

 ( .6838، ص  8ى ها ست كه دارد مكتوم  )ديوان شهريار ، ج گمكتوم  بكاهد  تن  او  گويي  فقر    خود مهان كاست فقرِ 
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  : رابعا   
 (1): وا عزاء وحسبة أ تصبر للبل

 ترمجة شعر شهريار : 
 والبهائم هي التي ال تعرف الفكر والحركة والشر /     االنسان يمتاز عن غیره بشعور االلم والصبر

 . (2)والنسوة خلقن للبكاء والعويل /     جل الجهاد ألقت من انت الرجل قد خ  
 

 خامسا : 
 ما الدهر اال يقظة ونوم

  ترمجة شعر شهريار :
 واللیل والنهار والقمر والشمس   ان حیاتنا تتكون من الیقظة والنوم 

 
 .(3)فال مكان للعتاب  والخطاب   ماء زالل مرة ومرة سراب 

 

 سادسا :  
 .(4) ال تامنن من النساء ولو أخا       ما في الرجال على النساء أمین

 ترمجة شعر شهريار:  
 من يضع الزنبور مع العنب  ك/  ان تجعل رجال  امینا على النساء 

 فان نظرة واحدة تجعله يخضع اال اذا كان كفیفا/  ولو كان الرجل زاهدا وتقیا 
 . (5)والمرأة الفاسقة ال  يمنعها سوى القبر /   العمى سیكون عالجا ، نعم 

 

 :  سابعا  
 ( 6) الغنى في النفوس والفقر فیها      إن تجزت فقل ما يجزيها

 ر:  ترمجة شعر شهريا

                                                
 .601ديوان االمام علي ، ص زيتون ، علي ،  )6 (
 به حس درد وصبوريست آدمى ممتاز      هبائمند كه فارغ ز فكر شور وشرند)8( 

 تو  نيكمرد  براى  جهاد  خلق  شدى      سزاى گريه وزارى زنان نوحه گرند
 6830، ص  8ديوان شهريار،  ج

 
 بيدارى وخواىب      شب وروزى وماه وافتاىب ست حيات ما)0 (
 ( 6830، ص  8ىب وخطاىب    )ديوان شهريار،  جاكجا جاى عت       ر دم سراىب   گسر آىب ودي 
 600ديوان االمام علي ، ص زيتون ، علي ،  )1 (

 وانگورامني  زن  نسازى  هيج  مردى     كه اينجا نقل زنبور است  )1 (

 هزارش مرد اگر زهد است وتقوى        زيك  ديدن  نپرهيزد  مگر  گور
 (6830، ص  8حصار  گور  درمان  داند   آرى          زن بد را حصارى نيست جزگور  )ديوان شهريار،  ج

 106ص  البيهقي الكيدري ، انوار العقول من أشعار وصي الرسول ، )1 (
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 فالروح القوية بالقناعة غنی ة/   الفقر والغنى مالزمان للروح  
 (.1) تبقى دنیئة مهما قدمت لها من التاج والسلطان/  الروح الحريصة على الدنیا  ولكنَّ 

 
 : ثامنا  

 لیس فیما مضى وال في الذي لم      يات من لذة لمستحلیها 
 ترمجة شعر شهريار :

 وال فائدة من التعلق بالمستقبل /    ر ْك  الماضي ولى  وفلت من الش  
 .(2) فان االفضل ان تاخذ بتالبیب الحاضر /    فالقصاص للماضي والحقد من االتي

 
  

 :  تاسعا  
 

 . (3) اهلل اكرمنا بنصر نبیه    وبنا أقام دعائم االسالم
 ترمجة شعر شهريار:

 سالم الثابت  و نحن عماد اال/    قام االسالم بفضل سیوفنا المسلولة 
 والرسول  عزز بنا النصر واالقدام /  ن اهلل معزز بیننا آقر 

 ونزل الكتاب والمحكمات واالحكام /     نزل جبريل في منازلنا 
 وعرفنا حالل محمد من حرامه /  كنا االوائل في االيمان وكان يقیننا في السیف 

 م أهل ذمة ونحن القادة بیدنا الزمام والناس كله /  هل االيمان أمومون هم أوالم ئمةنحن األ
 ونحن الذين نقطع حبل األوهام  /   نحن ناخذ بیدنا حبل التوحید 

 سد  امام سیل االحداث /  مظفرون ومنصورون في المهالك 
 كفرفرة صغار الیمام في المصیدة    تتطاير الرؤوس بسیوفنا 

 . (4)وتخضع لها صاغرة 
                                                

 د    روح قانع كه قوت يافت ،غىن است فقر وثروت  مالزم   روحن)6 (
 داى دىن است           گختت  وتاجش دهى       ليك  روح  حريص  دنيا  را   

 6831،  ص 8ديوان شهريار،  ج 
 ؟ذشته جسته واز دام ما گرخيته است    گرفنت مچ  آينده هم چه ميداىنگ)8 (

 ى كه در آىنبگري بيخ گلوى دم    گرت قصاص گذشته است وكني آينده  
 6831،  ص 8ديوان شهريار ، ج 

 هذا البيت املنسوب إىل االمام علي هو من قصيدة للشاعر حسان بن ثابت . 688ديوان االمام علي ، ص زيتون ، علي ،   )0 (
 اسالم به تيغ كج ما يافت قوام      ماييم   ستون   مستقيم  اسالم (1) 

 معززين   نصر   واقدام   قرآن خدا معزز از ما ورسول    ما نيز 
 از منزل   منازل ما ،  تنزيل     جربيل  وكتاب  وحمكمات  واحكام 

 اميان خنستيم وبه مششري يقني      كردمي  جدا حالل امحد زحرام 
 ماييم امام واهل  اميان ماموم       مردم مهه ذمه اند وماييم زمام
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 عاشرا : 

 . (1) غنانيأ  سأبني والید  أالدهر 
 ترمجة شعر شهريار :

 والصبر يمنحك القناعة ، والبالء يمنحك الصبر/     بعد الیاس والقنوط ياتي الغنى من عند اهلل 
 . (2)نموذجا واستاذا أواتخذت العنقاء االسطورية /    صفعة السماء اعطتني درسا ف
 

 احد عشر :  
  قالوا حبیبك دان منك مقترب

 : ترمجة شعر شهريار
 وانت من باب الى باب  تبحث عن النبع  لتشرب منه    /  قال الحبیب إني انام الى جانبك 

 (3)وما الفائدة  من حمله  الماء على  ظهره    /  البعیر المسكین يسیر في الصحراء عطشانا
  

 إثنا عشر:
 ولو أنا  إذا  متنا  تركنا      لكان  الموت راحة كل  حي  

 .(4) ن سأل  بعده  عن  كل شي  و ا   بعثنا   ولكنا   إذا   متن
 

 ترمجة شعر شهريار: 
 لكان أبلها من ال يقتل نفسه طلبا للموت     /لو أن الموت راحة وعدم  

 وسیسالوننا عن كل شاردة وواردة/   إنما هناك حكاية توفیق وأسئلة  
 وهناك قصة العذاب والعقاب /  وخالصة االمر سیعصرونك كالعنب 

 فكل من آذى الناس سیتلقى االذى جزاء عمله /  ان ال تدير ظهرك للحیاة وتتمنى الموت علیك 
 ب عن كل صغیرة وكبیرة حاس  ه سی  ن  إف/     كل من يلجا الى ارتكاب الذنوب و 

                                                                                                                                              
 نندگان    تار   اوهام ان  تار توحيد       هم   بازكگما  تاب  دهند 

 در مهلكه مظفرمي   ومنصور       سدمي   به  سيل   حادثات  ايام 
 سرها  دم   تيغ ما  به  پرواز  آيند   چون جست ونشست جوجه كبكان در دام 

 بر سينه ما لوله شود لشكر كفر      چون  سيل  كه  دره  را بغلتد در كام   
 6831،  ص  8ديوان شهريار ، ج

 600ديوان االمام علي ، صزيتون ، علي ،  ( 6 )
 ز نوميدى  آيد  غناى  خدا  داد     بالصرب   وصربت قناعت دهد ياد )8 (

 شتم استاد گمرا سيلى آمسان درسى آموخت     كه سيمرغ أفسانه را  
 6831،  ص  8ديوان شهريار،  ج 

 مهه در جستجوى چشمه نوش  فت كه  من  خفته  در  كنار توام    تو در به درگحبيب  )0 (
 شرت به باديه لب تشنه مى رود ، مسكني    چه سود از اينكه بود مشگ آبش اندردوش

 6831، ص 8ديوان شهريار ، ج
 616ديوان االمام علي ، ص زيتون ، علي ، )1 (



119 

 

 . (1)النه تضرج بدمائه في  سبیل عقیدته /    فالسعادة المطلقة سینالها الشهید 
 

 ثالثة عشر :
 .(2) ما أمكنه      ولم يأت من أمره أزينه إذا المرء لم يرض

 
 ترمجة الشعر  :

 ويعلل نفسه بكل أمر /    اذا لم يرض المرء بما لديه من امكانات 
 اسطورة يسمعها ويتغیرحاله  من أي  /    ويسكر من كل حلم وخیال  

 
 . (3)سیضحك يوما ويبكى سنة /    ساء تدبیره  نْ إه فدعْ 

 
 اربعة عشر :

 خافتة   سكون      كل  غتنمها     فعقبى    فارياحك    إذا هبت 
 .(4) متى يكون وال تغفل عن االحسان فیها     فما تدرى السكون  

 ترمجة شعر شهريار:
 فعاقبة كل حركة سكون   /انتهز الفرص عندما تاتي الیك 

 ( 5)فما يمكنك ان تنفخ دائما في المزمار /  فاغتنم الفرصة اذا حانت 
 

 شر:خمسة ع
                                                

 به مرگ گر مهه آسايش وعدم بودى      چه ابلهى كه منى خواست  خويشنت را كشت )6 (
 توفيق وبازپرسي هاست     به روى يك يك اعمال  ما َّنند  انگشت وىل حكايت 

 خالصه تا  نكشندت  عصاره چون انكشت    تويي  و قصه  زجر و  شكنجه   جرخشت 
 گرت  حواله اسعار آن جهاىن نيست       به مرگ رونكىن  وبه  زندگاىن پشت    

 م لگد پراند ومشتجبز حواله مشت وچكش خنواهد بود      كسى كه بر سر مرد
 كسى به مرگ رهد كز خطوط زشت گناه      به كارنامه  نه ريزش  مباند  ونه   درشت

 وىل  سعادت  مطلق  شهيد  را  خبشند       كه در جهاد عقيدت به  خون  خود آغشت  
 6393و6310، ص  8ديوان شهريار،  ج

 00كلمني  صديوان االمام على امري املؤمنني وسيد اخلطباء و املت)8 (
) 0( 

 دل   آويزد  به  نقش  هر حماىل    حريفى كو به امكانش نه راضى است   
 به هر افسانه ىي  حاىل به  حاىل    به هر خواب وخياىل ، مست ومسحور  

 ل  كشندش   به   روزى خندد وگريد به ساىل الب  از  گُ ن  تا  گُ رها  كُ 
 6831، ص  8ديوان شهريار،  ج

 603ديوان االمام علي ، ص علي ،  زيتون ،)1 (

 چو بادى هست بوجاران جبنبد      كه دارد هر مچيدن آرميدن )1 (
 نفس تا هست بارى دم غنيمت      كه دامي كوره نتواىن دميدن

 6830، ص   8)ديوان شهريار،  ج
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 ال تخضعن لمخلوق على طمع     فان ذلك وهن منك في الدين 
 ترمجة شعر شهريار:

 بذلك يتوجب علیك ان تطأطي راسك أمامه /  ال تطلب من أحد ان يقدم لك متاع الدنیا 
 اراد شیئا يقول له كن فیكون  نْ إالذي /  اذا كانت لديك حاجة فتوجه بها الى اهلل  

 وهم اكثر منك فقرا وعوزا /   تجیبوا لحاجاتك ن يسأمل من الناس أكیف ت
 ولكن اذا لم تحفظ دينك فان دنیاك ستكون دنیئة /   اذا حصلت على الدين والدنیا معا لكان خیرا لك

 لكان جمیع العقالء كقارون /  لو كان الرزق على قدر العقل 
 . (1) اليحسب حساب العاقل وال المجنون/  الرزق ياتى بمیزان العدل  ولكنَّ 

 
 ستة عشر: 

 .(2) دع ذكرهن فما لهن وفاء      ريح الصبا وعهودهن سواء
 ترمجة شعر شهريار:

 فان وعودهن باطل وقبض الريح     / اتركهن النهن عديمات الوفاء  
  اذا كان يلیه البعاد والفراق  /       فما فائدة الفرح

   ان نسجن الرياح  اال إن كان باالمكان  /   ط به فالعمر عزيز ال تفر  
 ما أيسر المعرفة ، وما أعسر االلفة ! / إن اسلست القیاد لحظة ، جمعت دهرا 

 مرض هذا لیس له دواء  اي   ولكنْ /    لكل مرض دواء 
 لم أر أرفع منه شأنا ووالءا /  لقد قلت لك ما قاله موالنا علي 

 ال استثناءات فیه  /   لیس هذا العالم جمع  ولكنْ 
   ات خالد لئات متأل/   ساء   عین االفاق ن لقد رأت

 . (3)واال فما سیكون قوله في الزهراء   /  النساء لم يقل علي ما قاله في كل  

                                                
 طمع  در كس  مبند  از  هبر  دنيا     كه دين خويش خواهى داشت موهون )6 (

 كه دارى از خدا  خواه     كه مطلب زيريك كاف است ويك نونبرو حاجت  
 كه خود بيش ازتومفلوك است ومفتون    چه  اميد  كرم  دارى  از آن خلق    
 وىل  گر  دين  نشد  دنيا  شود  دون      اگر  دنيا  و دين  يكجا  چه  هبرت   
 بودند      قارون  متام     عاقالن          اگر  روزى  به  قدر  عقل بودى    
 نه  عاقل  در مشار آرد  نه   جمنون         وليكن رزق در ميزان عدل است    

 6832،  ص 8ديوان شهريار ، ج 

 زيتون ، علي  ، .09ديوان االمام علي ، ص )8 (

 كجا  وعده  زن  كه  باد  وهواىي        رها  كن   كز   اينان   نبيىن  وفاىي)0( 
 نسيم   صباىي    ،حاصل گريزان     صالى  صبوحى  هچفرحبخش ودلكش 

 مگر باد  را  مى  توان  بست پاىي   ايد    پكه  يكدم    ن   ىمر عزيز چه  عُ 
 چه  دير الفىت  وچه   زود  آشناىي    وحشى   به يك حلظه رام وبه يك عمر

 ىيچه  دردى  كه  هرگز ندارد دوا        هبر  درد   دارد  دوايي  وىل  خود
 من اين گفت موال على با تو   گفتم     كه  واالتر از  وى    نديدم  والىي
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 سبعة عشر:

 ( .1الغنى في النفوس والفقر فیها      إن  تجزت  فقل  ما يجزيها )
 ترمجة شعر شهريار:

 قنع هي الروح الغنیة فالروح التى ت  /  الفقر والغنى مالزمان للروح 
 . (2)فانها ستكون فقیرة ودنیئة مهما كانت غنیة  /      لكن الروح الحريصة للدنیا 

 
 ة عشر:ثمانی

 .     (3) إذا هبت رياحك فاغتنمها 
 ترمجة شعر شهريار :   

 كة يتبعها سكون ن كل حر ال/ الحبوب عن القش عندما تاتیك الفرصة فاغتنمهاكما يغتنم الفالحون هبوب الريح لفصل
 .(4)النه ال يمكن النفخ دائما في المنفاخ  / فتنفس عندما تكون االجواء مالئمة

  
 ورثائه  ه : قصائده في مدح الحسین بن علي )ع( 

ث للشاعر حممد حسني شهريار قصائد متعددة ميدح فيها االمام احلسني بن علي .كما انه ينظم قصائد يف غاية الرقة يتحدّ 
وكيف قتل  احلسني يف كربالء مع ثلة من اصحابه الربرة . كما انه ينظم قصيدة يف العباس بن على ، اقعة الطف فيها عن و 

 يشيد فيها بالبطوالت اليت سطّرها العباس يف كربالء ذودا عن أخيه احلسني بن علي.، قمر بين هاشم 
 
شهر حمرم ومرور ذكرى استشهاد احلسني بن  يتحدث فيها عن {مصیبة الحسین  }دا  حسین : ويف قصيدة له بعنوان 6

، د كل عام زال ذكراه ومصيبته تتجدّ تويقول بانه بعد اكثر من الف وثالمثائة عام من استشهاد احلسني ال، علي يف كربالء 
 ه ذكرى استشهاده   .ويقول يف هذه القصيدة:و وحييي حمب

 لخريف على مصیبة الحسین بكت غیوم ا /  دت مصیبة الحسین )ع(محرم وتجد  ال شهر   حل  

                                                                                                                                              
 جاىي   وىل  هيج  كليىت  در  جهان نيست     كه    مستثنياتش   جنويند   

 زناىن هم اين چشم آفاق ديده  است     درخشنده  با    جاوداىن    جالىي 
 كجاىي    بنامل  كه   زهرا  على هم نه اين گفته با هرزىن گفت     و گرنه 

 6832، ص  8ديوان شهريار ، ج 
 ، 106البيهقي الكيدري ، انوار العقول من اشعرا وصي الرسول ، ص )6(
 الزم  روحند      روح قانع كه قوت يافت غىن است فقر  و ثروت  مُ )8(

 ليك   روح  حريص   دنيا را      ختت وتاجش دهى گداى دىن است 
 6831، ص  8ر، جديوان شهريا) 
 603زيتون ، علي ، ديوان االمام علي ص )0(

 چوبادى هست بوجاران جبنبند      كه دارد هر مچيدن آرميدن )1(

 نفس تا هست بارى دم غنيمت      كه دامي كوره نتواىن دميدن
 6830، ص  8ديوان شهريار ، ج

 



122 

 

 مجاورا الحسین  يعلقمالالى جانب نهر   /دا وكأن ساقي عطاشى كربالء اليزال ممد  
 المساجد منورة بمصابیح الحسین  نَّ إف / اذا انطفأ مصباح خیمة الحسین يوم عاشوراء 

 عث من نور وجه الحسین الهي ما هذا الضیاء الذي ينب / كان للحسین  ضیاء من العالمین مستمد من نور اهلل 
 .(1)تسأل جمیعها عن قبر الحسین   /حدب وصوب  اين يزيد لیرى القوافل المتجهة من كل    
 
وكيف ان ، يتحدث فيها عن واقعة كربالء  {قافلة كربالء  } كاروان كربالنظم الشاعر شهريار قصيدة حتت عنوان ي: و 8

 ، ا حبياته واهل بيته واصحابه يف سبيل دينهبواجبه االسالمى مضحيّ  احلسني خرج من مكة قاصدا كربالء من اجل القيام
 قامة حكم اهلل يف االرض ومواجهة حاكم زمانه يزيد .إو 

 ويقول  الشاعر يف قصيدته:
 ها الى كربالء  انه يسیر بقافلته متوج   /ايها الشیعة  ، الحسین يهوى ارض نینوى  

 يغادر المروة ب )صفا(ء  القلب  وهو  /قرر مغادرة كعبة جد ه دامع الطرف 
 انه بذلك يحفظ  حرمة منى   / لى كربالء مع اثنین وسبعین ذبحا عظیما  إانه يمشي 

 والبكاء والعويل يسیران خلفه   / انه عازم على السیر في طريق الفناء والزوال 
 عزاء  وال يعرف أحد هل ان قوافل الحسین هي قوافل عرس ام  / فالقوافل تتحرك مسرعة  

 بقي الحسین بال كفن وممددا على الحصیر    / حرم واهل بیت الحسین  ولم يتركوا شیئا له  نهبوا حلي   
 ( 2)لم يكن امرا هل كان الحسین يقبل انتهاك حرماته  إنْ ولكن   / جاء  االمر  للحسین بان ياخذ معه اهل بیته 

 ع الراس من القفا ذي يغرق في الضیاء ونورالسحر مقط  ال / ق الفراشات كالشمع حول جسد الحسین سادتى ، تحل  
 اذ عاهد ربه وهو ذاهب لیفي بوعده   / هو يتوجه على محمله نحو العراق  

 هم لم يفوا بعهدهم له   ن  هل الكوفه ألأوهو عاتب على /  ع  راسه عن جسده ط  انه يفي بوعده  ولو ق  
 له موقفه   يواجه العدو والصديق كل  انه    ه ال وفاء لهم ؤ لون واصدقاه متعج  ؤ اعدا

                                                
 م به باغ وراغ حسني )ع(   حمرم آمد ونو كرد درد وداغ حسني )ع(    گريست ابر خزان ه(6 )

 هزار وسيصد واندى  گذشت  سال هنوز     جو الله  بر دل  خونني شيعه داغ حسني )ع(
 زمانه  ياد  كند  از  خزان  باغ   حسني )ع(         هبر مچن كه  بتازد  مسوم  باد   خزان  

 با  اياغ   حسني )ع( كنار  علقمه   افتاده         هنوز   ساقى   عطشان   كربال   گوىي   
 منور است  مساجد  به  چلچراغ حسني )ع(    اگر چراغ حسيىن به خيمه شد خاموش     

 خدا به نافه خلدش دماغ جان برداشت        كه بوى خون نكند رخنه در دماغ حسني )ع(
 خدايرا چه  فروغى است در فراغ حسني )ع(     فراغ از دو جهان داشت با فروغ خداى   

 گرفته از مهه سوى جهان سراغ  حسني )ع(       زيد  كو  كه  ببيند  به  ناله  قافله ها    ي
 011، ص  6ديوان شهريار ، ج 

  شيعيان ديگر هواى نينوا دارد حسني )ع(      روى  دل با  كاروان  كربال  دارد حسني )ع( )8 (
 ما صفا دارد حسني )ع(از حرمي كعبه جدش به اشكى شست دست     مروه پشت سر َّناد ا

 مى برد   در كربال هفتاد  ودو ذبح عظيم     بيش از اينها حرمت كوى منا دارد حسني )ع( 
 پيش رو راه  ديار  نيسىت  كافيش نيست     أشك وآه  عاملى  هم  در قفا دارد حسني )ع(

 سني )ع(يا عزا دارد ح ىبسكه حمملها رود منزل به منزل باشتاب     كس منى داند عروس
 رخت وديباج حرم چون گل به تاراجش برند  تا به جاىي  كه  كفن  از  بوريا   دارد حسني )ع(

 بردن اهل حرم   دستور بود  وسر غيب     ورنه اين ىب  حرمىت ها  كى روا دارد حسني )ع(
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 الحسین  يقسم الماء مع اعدائه العطشى      ت  في كربالء أبد يل علآسیرة 
 اعداءه منعوا الماء عن اهل بیته   ولكنَّ   (1) ة والشهامة التى لدى الحسینهذه العز  

    قوم  ال حیاء لهم ، قوم يواجههم الحسین انظر واحكم ، اي  
 انظر ما شاهده الحسین من مشاهد ملونة / بالء لم تر غیر الدمع و الدم بعد فاجعة كر 

فالحسین يرفع يد الدعاء الى اهلل بدال من طلب /  يقول شمربن ذي الجوشن استمعت الرى ماذا يريد الحسین من ربه
 لعن اعدائه

 .(2) وعزائهفي مصیبة  سید الشهداء الحسین /  اذرف الدمع دما يا شهريار 
 
ل فيها يروي فيها ملحمة كربالء وما حتمّ  {ملحمة الحسین }حماسه حسینى ينظم الشاعر قصيدة اخرى حتت عنوان : و 0 

 مية ، يقول فيها :اُ  احلسني واهل بينته من ظلم وجور على يد بين
 وامتال ت االجواء بغبار المحنة    /  رت فاق وتحی  محرم وحزنت اآلالجاء شهر 

 قلبى دما  وامتأل، اسرى كربالء /    رت د لالطفال تذك  يت اللباس االسو أعندما ر 
 واجهشت بالبكاء الذي جرى كنهر كارون /   وهم يقفون الى جانب نهر الفرات ، رت العطاشى تذك  

 حیث خرجت زينب الكبرى من خدرها    /انظر الى الظلم الذي اوقعه الزمان على اهل بیت رسول اهلل 
هاالعیون جمیعها كنهر كارون والصدور  ن  أ ن الدموع وكشعلة تسخ   اي  /  يوم الحشر  ابك الحسین )ع( ستكون ضاحكا

 كانها مشعل النار
 ةالف حیف ، فلیلى اصبحت من الحزن مجنون/     ناحوا على نعش طفل الحسین 

 ج بدمه على ابنها الرضیع المضر  /   اد ؤ أسال عن حزن والم الرباب المكسورة الف
 هذا؟ لهى لماذا حصل كل  إ /   تحت حوافر الخیل   لها رسول اهلل ب  طالما ق تداس رؤوسٌ 

  (3)شبیه لیث اهلل تحت رحمة الثعلب  /   عالم هذا يصبح  فیه بین لیلة وضحاها  أي  
                                                

  )ع( سرورا ن ، پروانكان مشع رخسارش وىل    خون  به  دل  از  كوفيان  ىب وفا دارد حسني)6 (
 سر به قاچ زين  َّناده راپيماى  عراق      مى منايد خود كه عهدى  باخدا دارد حسني)ع(

 اووفاى عهد را با  سركند سودا   وىل      خون به دل از كوفيان ىب وفا دارد حسني )ع(
 (أب خود با دمشنان  تشنه قسمت  مى كند    عزت   وآزادگى   بني   تا  كجا  دارد  حسني )ع

 دمشنش هم آب مى بندد به روى اهل بيت      داورى بني با چه  قومى  ىب حيا دارد حسني )ع( )8 (
 بعد ازاينش صحنه ها وپرده ها اشك است وخون    دل   متاشاكن   چه   رنگني  سينما  دارد  حسني )ع(

 ارد  حسني )ع(يكان زمخه اى    گوش كن  عامل  پر از شور  ونوا   دپساز عشق است وبه دل هر زخم 
 شنا  دارد  حسني )ع(آ  ىدست آخر كز مهه بيگانه شد   ديدم  هنوز    بادم   خنجر  نگاه

 وش كردم تا چه خواهد  از خدا    جاى  نفرين  هم به لب ديدم دعا دارد حسني )ع(گمشر گويد  
 حسني )ع( وشه  عزاىي  ىب ريا دارد گاشك خونني گو بيا بنشني به چشم شهريار     كاندرين   

 93، ص  6ديوان شهريار، ج 
 
) 0( 

 ردون شدگحمرم آمد وآفاق مات ومبهوت  شد              غبار حمنت اين خاكدان به   
 به جامه هاي سيه كودكان كو ديدم            دمل  به  ياد  اسريان  كربال   خون  شد 

 ن از گريه رود كارون  شدشم مچبه ياد تشنه  لبان  كنار  َّنر  فرات             كنار 
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 ال االرض امام  ذلك الملك  مقب  /  استمهل العدو وعاد الى خیمة الحسین 
 نا نقف امام اهلل ونناجیه جعلت/  مام : لیكن االله عونا لك اللیلة قال اإل

 لیذهب الى شط الفرات لیجلب لالطفال ماء/  بعده استاذنه اخوه العباس 
 دون ان  يشرب جرعة من ماء الفرات /  تل عطشانا وهو يحمل قربة الماء على ظهره  ق  

 ولكنه قتل وتحیرت السماوات لشجاعته واقدامه/   طعت يداه تلقف القربة باسنانه بعد ان ق  
 اآلخرين شموخا وهیبة تفوق يا من   /اء لهمتك ومحبتك ووفائك يا عباس  فد

 بل ستكون دونها وال تصل الیها   / فملحمة الحسین ملحمة ال ترقى الیها المالحم
 وكان شعلة النار تقلب كل شيء   حرقوا الخیام  عصر عاشوراء أ
 (1)والفیافي  هربت الغزالن نحو الصحارى حیث /      مامة حرقوا خیام اإلأ

 ة البطلةأتحیر الكون من مواقف هذه المر   /   وقفت زينب و هي بنت االسد علي  
 تحدثت ببالغة امام يزيد  /    حملت راية االسالم وهي تدخل قصر ابن زياد ويزيد

 على شيء    يوجعلته مثل االفعى ال يلو /    وكانت بالغتها قد اسكتت يزيد 
 هل البيت واين بنوامية فيقول :أآل اليه مصري بنو امية وآل بيت رسول اهلل  فاين ويعلق الشاعر على ما     

 اذ ان السماء تغیرت فعلت فعلتها فیهم /     بعد ثالث سنوات لم يبق نفر من  جیش يزيد 
 كان مصیرهم كمصیر اسطورة فرعون وكنز قارون /   اين قصور بني امیة واين حكومتهم الفرعونیة 

 والدين اصبح رهنا بدمائكم الزكیة/  عشق والحرية لین بقى رمزا لولكن الحس 
 ولكن مصیر كل بني البشر هو الحیاة ثم الممات والدفن /    انظر الى هوالء الشهداء وهم احیاء 

 الحسین احیا الدين وبقي حتى الیوم  ولكنَّ /   كان يزيد مصمما على اجتثاث جذور االسالم
 ولكن الزمان غبط الحسین على سفینته /  هم معصومون نهم سفن النجاة ، وجمیعإ

                                                                                                                                              
 به خاندان رسالت ببني چه ظلمى كرد          فلك، كه زينب كربا ز پرده  بريون  شد

 چو بر حسني )ع(بگرىي به حشر خنداىن       هرآن دو ديده كه نگريست سخت مغبون شد
 چه آتشي است كه مى جوشد اشكها، گوىي     كه چشم ها  مهه كارون  وسينه  كانون شد

 ه نوحه داشت سر نعش نوجوان حسني      هزار  حيف  كه  ليال ز  غضه  جمنون  شد چ
 به سوز وساز رباب شكسته دل برسم           كه شريخواره به  غرقه از چه قانون شد

 سرو برى كه رسول خداش مى بوسيد          بزير سم  ستوران  خداى  من  چون شد 
 شب      شبيه   شري  خدا  نزد   روهبى   دون   شد چه عاملى است كه از هبر مهلت يك

 
 گرفت مهلت وبرگشت روبه خيمه شاه     به   خاكبوسي  آن   خرگه  مهايون  شد)6 (

 امام گفت : خدا يار تو كه امشب نيز       توان به  راز ونياز  خداى  ىب چون شد
 فرات  مأذون  شد  سپس برادر با جان برادر از بر شاه       به رفنت  بسوى شط

 خنورده آب كه لب تشنه بايدم  جان داد       به دوش مشك پر آب از شريعه   بريون  شد
 به بازوان قلم مشك أب  بر    دندان        شهيد گشت ومسوات  حمو ومفتون  شد

 فداى مهت ومهر ووفاى  تو  عباس                    كه قد هر الفى  پيش  قامتت  نون   شد 
 محاسه اي است حسني از محاسه ها ما فوق         هر آن محاسه كه در  وى  رسيد  مادون  شد

 به عصر فردا آتش زدند شان به خيام                چنانكه  شعله  آتش به چرخ وارون شد 
 به خيمه هاى امامت چنان زدند  آتش                كه آهوان حرم سر به دشت وهامون شد
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 .(1)واي انسان حر نال مثل هذا الفخر والمنزلة ؟  / للزوار  ةوها هي قبورهم اصبحت محج  
 
توديع حضرت حسین علیه السالم از حضرت علي اصغر )ع(  حتت عنوان : : وينشد الشاعر شهريار قصيدة اخرى 1 
)ع( الذي قتل بسهم بن علي يف رثاء علي االصغر رضيع احلسني {  لعلي االصغر )ع( توديع الحسین علیه السالم }

حرملة عندما اخذه احلسني اىل جيش يزيد ليطلب له شربة من املاء وكان رد جيش يزيد ان ضربوه بسهم ذات ثالث شعب 
    وقتله :دخل حنره 

 يقول الشاعر :
 جفونك يا اصغر  لء  ممع السالمة ، مع السالمة ، نم   /صغر أفتحت عینك في عیني وغطیت في النوم يا 

 صغرأ، ارتحت من العطش والضمأ ، يا  ولكنْ   /   لى قاتلك بنفسي إانا خجل ، الني قدمتك 
 رباب يا اصغر  الك نجوم اللیل على نعي ام   يلتبك  /الى قماطك الخالي  مك تنظر لیال  ستبقى ا  

 اين وجدت اللیل يختلط الشفق بضوء القمر  عندي   / غرقت في دمك ، واصبحت الدنیا مظلمة 
 النك لم تر من الدنیا غیر السراب يا اصغر  /كوثر الك ساقي س جد  أمن ك وارتو   اذهبْ 

 س السم بدال من جرعة ماء أقل لها ، انهم سقونا ك  / الزهراء حنجرتك العطشى المضرجة بالدماء ر  أ
    (2) لت في الذهاب والوصول للخريف لقد عج   /  ها البرعم الذابل ؟ي  أاين ربیعك ، 

 صغرأب بدمك يا نا وانت مخض  وسوف نقف الى جوار رب    /كبر وسالحق بكما ذهب مع علي األإ
 صغر أولتخرب الدنیا بعد خراب الدين يا  / نا تهدم منزل دين المسلمین من قتل  

 قطعت يداه  ن فرسه بعد انعفقد سقط  / ك ساقي عاشورا خجل من رؤيتك عم  
 ياأصغر شیعتك يذرفون دمع الحسرة على ذكرياتك 

                                                
 د نوبت زينب كه شريزادعلى است    جهان به حريت از اين سربلند خاتون شد رسي)6 (

 به دوش،  پرجم  آتش  گرفته  اسالم     به  قصر  ابن  زياد  ويزيد  ملعون   شد
 چنان  بكوفت  به تبليغ  دستكاه  يزيد      كه خود يزيد چو مار فسرده افسون شد 

 كه غرق  حكمت  او فكرت  فالطون شد     حسني )ع( عائله با خود نربده ىب تدبري
 يزيد   جلوه   كار    حسني )ع(    مى  پوشيد    ز زينب   است   كه   اين جلوه روز افزون شد

 خوشا به حال مشا اى فداييان حسني )ع(      كه دين به خون مشاها رهني ومرهون شد
 ومرد ومدفون شدچو نيك مى نگرى زنده اين شهيدانند     وگرنه هر بشرى زاد 

 يزيد خنله اسالم ريشه كن مى خواست     وىل سفينه او رشگ فلك مشحون شد 
 كنون   مقابر  اينها   بود    زيارتكاه      كدام  زنده   بدين  افتخار مقرون شد

 تو شهريار   به   مضمون   بلندار سخن      هرآن  سخن  كه جهانكري شد به مضمون شد
 100اىل  106، ص  6ديوان شهريار ، ج

 گشودي چشم در چشم من ورفىت به خواب اصغر    خدا حافظ خدا حافظ ، خبواب اصغر خبواب اصغر)8 (
 به دست  خود  به  قاتل دادمت هستم خجل ، اما     زتاب   تشنگي آسودى  و از    التهاب    اصغر 

 رتان   شب   به   الالى  رباب  اصغر      به  شب  تا  مادرت  گريد  برب  قنداقه    خاليت    بگريند   اخ
 كبوتر گو ،  به   زَّناى   مدينه با پر    خونني    خرب كن  آنچه  بو بردند  از  واى  غراب  اصغر 

 تو بارنگ پريده  غرق  خون  دنيا به من تاريك    كجا  ديدى  شب  اميزد  شفق  با  ماهتاب  اصغر
 ساقى كوثر    كه  دنيا  وسرآبش  نديدى   جز   سراب   اصغر  برو سرياب   شو  از   جام   جدت 

 گلوى  تشنه  بشكافته  بنماى   يا زهرا   )ع(      بگو  كز  زهر  پيكاَّنا  به  ما  دادند  آب  اصغر
 مرده   هبارت كو؟     چه  در رفنت  به تاراج خزان كردى شتاب اصغر ژاال اى  غنجه  نشكفته  ب
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 صغر  ألا يعلياهذه االمة  ماذا سترد   يدر أال   /اذا سال اهلل يوم الحشر عن حق رسول اهلل وآله 
 . (1)صغر أللادعو لشیعتك ومن الشفاعة المستجابة   /شهريار يريد الزيارة والشفاعة منك 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 اكرب  من  هم  از  دنبال  مى آمي      به  درگاه   خدا دين هم  جهان بادا  خراب اصغر  برو  مهراه )6 (

 عمو سقاى عاشورا خجالت دارد   از   رويت       كه ىب  دست  از سر زين شد نكون با در ركاب اصغر
 اصغر       به چشم شيعيانت اشك حسرت  يادكار  تست      بلى در شيشه  ماند  يادگار  از  گل گالب 

 اال اي  الله  خونني  چه  داغى  آتشني  دارى       جگرها  مى كىن  تا  دامن   حمشر   كباب   اصغر 
 توآن ذبح عظيمى است كه در قران شد به دو ناطق      اال اى  طلعتت  تاويل ابيات  كتاب  اصغر

 هد  داد  اين  امت جواب اصغرخدا چون بپرسد از حق رسول  وال در حمشر       منى  دامن چه  خوا
 زيارت  خواهد وفيض    شهريار از تو               دعاى   شيعيان    كن  از  شفاعت مستجاب اصغر 

 . 168ص  ،  6ج، ديوان شهريار 
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 لثالفصل الثا

  ورة  الث شع     ر
 المقدمة :

يران إميالدية ، سقط نظام الشاه و انتصرت الثورة االسالمية يف 6090يف احلادي عشر من شباط/ فرباير    
وكان ، هتمام العامل أمجع امام اخلميين . شهدت الثورة االسالمية أحداثا كبرية بعد انتصارها استأثرت بقيادة اإل

لعامل وأثرت  تأثريا كبريا يف االوضاع يف الشرق االوسط خاصة والعامل هلذه الثورة صدى واسعا بني شعوب ا
 عامة .    

وكان من بني من نظم  القصائد يف ، هتمام الشعراء والكّتاب االيرانيني انتصار الثورة مناسبة استاثرت اكان     
بالثورة االسالمية مدح الثورة ورجاهلا الشاعر حممد حسني شهريار الذي خصص قصائد عديدة يف االشادة 

 وقائدها االمام اخلميين .
ر الشعراء االيرانيني شعرا عن الثورة االسالمية ، وكتب قصائد عديدة يف ذكرى غز فالشاعر شهريار هو من أ   

 ميالدية ، أي يوم سقوط نظام الشاه وقيام اجلمهورية االسالمية وخصَّ  6090شباط  66نتصار الثورة يوم ا
 نتصار الثورة ودميومتها .ايف  صائد عديدة لدوره الرئيسيّ مام اخلميين بقاأل
و ، تناول شهريار يف ديوانه قضايا سياسية عديدة منها فضحه لنظام الشاه وارتباط هذا النظام باخلارج    

 مؤامرات الدول الكربى ضد هذه  الثورة الفتية .
االيراين ، انربى الشعراء يف وصف املعارك ام حربا على إيران  وتصدى له أبناء الشعب صدّ  و عندما شنّ    

 وبطوالت االيرانيني يف الدفاع عن وطنهم والذود عن حياض الوطن  .
وكتب الشعراء االيرانيون قصائد شّبهوا  فيها املدافعني عن الوطن  بأصحاب احلسني بن علي  الذين بذلوا    

سالم ن بأرض كربالء حيث سقط جند اإلهوا جنوب إيراأرواحهم يف سبيل الدفاع عن احلسني  كما شبّ 
روها لتبقى يف ذاكرة جني بدمائهم يف سبيل عقيدهتم .و صّور الشعراء ميادين القتال والبطوالت  اليت سطّ مضرّ 

التاريخ .و نظم الشاعر شهريار قصائد عديدة يشيد فيها  جبند ايران الذين حاربوا ببسالة يف سبيل الوطن 
شّكلت يف بداية  الثورة للحفاظ على منجزاهتا والدفاع عنها أمام .ومنها  قصيدة يشيد فيها  بلجان الثورة اليت ُ

أعدائها .كما نظم قصيدة أهداها جلميع املعّوقني الذين قدموا ما عندهم للثورة من أجل أن تبقى وتدوم، 
قني بصفوف الثورة ية الذين وقفوا يف وجه نظام الشاه وكانوا أول امللتحة اجلوّ وخًص بالذكر أفراد القوّ 

 االسالمية.
هجرية  6013ل واقعة السابع من تريوقد سجّ ، وكان الشاعر شهريار يسجل كل حادث يقع يف إيران    

سالمي يف العاصمة م( حيث مت تفجري  مقر احلزب اجلمهوري اإل 6026يونيو  –حزيران  82)مشسية  
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ومن بينهم أحد زعماء الثورة وهو آية اهلل   املقرّ من املسؤولني االيرانيني خالل تفجري 98طهران ، واستشهد 
 حممد حسني هبشيت .

كما نظم الشاعر شهريار مبناسبات متعددة قصائد منها : قصيدة الشهيد احلي ، وبراعم الشهداء ، وتوفيق    
ومة ، ويد الشهادة ، وعشرة الفجر ذكرى انتصار الثورة ، ووداع قافلة اجلهاد ، واسبوع الوحدة ، واسبوع احلك

علي مع البسيج )قوات التعبئة ( ، وثورة الشهداء يف قافلة االمام املهدي ، وشهيد احملراب ، وميالد نصف 
سالم ، رض الوطن ، ونشيد اإلأىل إشعبان ذكرى ميالد االمام املهدي املنتظر ، وذكرى عودة االمام اخلميين 

 ومقام القيادة.
ه مل يكن قادرا يف ظل نَّ أه الثورة وهو الذي قال يف مناسبات عديدة بكان شهريار صادقا يف مشاعره جتا    

دباء ألوابل أن شرطة الشاه كانت حتول  دون مقابلة  الشعراء ، النظام السابق يف إيران أن ينشر شعره حبرية 
 االجانب له  .

د هبذه الثورة اليت بل كان يشي، ثورة االسالمية يف سبيل احلصول على مال أو جاه المل ميدح شهريار    
أفواه الشعراء واملثّقفني.اذ كان  الشاعر شهريار ممنوعا من القيام  ، السيما م االفواه أسقطت نظاما كان يكمّ 

 د شعراء أهل البيت   .أحَ  بأّي نشاط أديب ،  بل منع النظام  طبع ديوانه ملدة طويلة النه كان يعدّ 
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 رة الشاعر يشید بالثو أوال : 
فيها عن الثورة  حتدث{ عشرة الفجر }دهه فجر"  "نتصرت الثورة يف إيران ،  كتب الشاعر شهريار قصيدة بعنواناعندما    
 سالمية وعودة االمام اخلميين اىل إيران .وجاء يف هذه القصيدة :اإل
 

 وعاد األمل الى قلوب الیا ئسین    /   طلع الفجر وزف  خبر شروق الشمس 
 وعاد العالم بأسره إلى جبهة التوحید      /يحملون  راية الفتح واالنتصار  فجند اهلل

 وعاد  الكأس من جديد الى جمشید   /إستعدنا  خاتم الملك سلیمان من يد الشیطان  
 فخاتم سلیمان هو الحكومة االسالمیة التي عادت الى مراجع الدين 

 ديد بعد سنوات المنفى يعود الى البالد من ج/    وها هو االمام الخمیني 
 ستعادت العیون المطفأة نور البصر ؟اهل /   وفي االفق البعید ، طلع الفجر ، ماذا نرى ؟ 

 الكفر آخره الشك والريبة نَّ أل  /ال تشك بإستقامة طريق اهلل  
 الشمس عادت لتتفیأ ظل الشجرة  لكنَّ  /ث بها الريح   بصار الدين كشجرة الدلب تع

 تذهب حكومة الشیطان  /ومة االسالم حك فعندما تحل  
 فالفساد  يقبل االصالح وكذلك الصبح الكاذب يعقبه الصبح الصادق

 تي الحق الناصع أفالباطل االسود يذهب وي
 فإنه يذهب فیعقبه الربیع والعید    /ا نظر شهريار الى الشتاء  

 ( 1)دا  فنان ، وإال فإن الشعريصبح معقَّ  ى اليان التجديد ال يتأت   /ان   ة ال تاتي بأمر من الفن  دَّ فالج  

 
 ثانیا : قصیدة نوروز 

                                                
)6(  

 دميد فجر  كه خورشيد بازمى گردد    اميد  در دل   نوميد  بازمى   گردد 
 جهان به جبهه توحيد بازمى  گردد   درفش فتح وظفر با سپاهان خداست   

 نگني ملك سليمان ستانده امي از ديو    دوباره جام به مجشيد بازمى گردد 
 نگني گمشده اينك   حكومت اسالم      كه با  مراجع  تقليد باز مى  گردد

 بلى امام مخيين كنون تواين گفت      كه از تزاحم وتبعيد باز مى گردد
 به چشم كور مگر  ديد باز مى  گردد  زد چه مى بينم ؟ افق شفق شد وبس فجر 

 رددگدر استقامت راه خدا مكن  ترديد      كه بيخ كفر به ترديد باز مى  
 چو بيد مى شود آشفته دين  وىل  خورشيد       به زير   سايه   اين   بيد   باز   مى   كردد

 ه تاييد   باز مى گردددگر حكومت شيطان منى شود   تاييد      به جاى خود  مه
 سر سياه زمستان تو شهريارببني     هبار مى رسد وعيد باز  مى گردد

 نوآورى  نه به  فرمان هر هنرمندى       به پا كه  شعر  به  تعقيد باز مى گردد
 6610،  ص  8ديوان شهريار،  ج
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حتدث فيها عن إنتصار الثورة وسقوط نظام الشاه  {يوم جديد للثورة }وروز انقالب " " ونظم الشاعر قصيدة بعنوان     
تجاز موظفيها رهائن . ويقول يف حامريكية يف طهران و وإقامة احلكم االسالمي . كما تناول إقتحام طلبة اجلامعات السفارة األ

 هذه القصيدة : 
 أنت ستكون كما يجب وحظك سیكون عالیا/   بشرى يا قلبي ، فان من جاء من محبینا 

 العدالة وحل محل الشیطان  (2)وجاء فريدون /    الذي كان مسیطرا على الحكم  (1)ذهب الضحاك 
وها هو الدجال العجیب قد جاء /  س ) السفارة االمريكیة (ات المتمثل في وكر التجسر لقد تم كشف عالم من المؤام

 مستكبرا
 ولكن هذه المرة جاء الدور لحكومة يقظة/   يبدو أن أصحاب الكهف قاموا من رقادهم بعد قرون 

 وجاء دور االحرار الغیارى الرحماء/  عهد المستكبرين مص اصي الدماء ذهب 
   ( 3). قادم فقم واستقبل هذا الزائر ال/   رتك ولقائك ر يا شهريار فان ريح الصبا جاءت لزياتذك  
 

 اسبوع الوحدة ثالثا  : 
خيص هبا اسبوع الوحدة ويدعو اىل االحتاد بني املسلمني . يقول يف هذه " هو الرحیم " وينشد الشاعر قصيدة بعنوان      

 القصيدة :
 وينبغي ترديد شعار االتحاد   / سبوع الوحدة أ  هذا  

 أعطانا هذه النصیحة  / ذلك الفقیه الكبیر فكبیرنا
 قت بین الخیر والشراال إذا فر  /    فالثورة لن تنجح 

 الوقوف صفا واحدا  بوجه الكفر/   يجب على الجمیع 
 فانها ستثمر حتما   /اذا رويت أشجار السرو بماء الوحدة 

 ان كانت وراءها عزائم الرجال/   فالوحدة سوف تثمر 
 ومن الكفر أن تذهب جهودهم هدرا   /وا العذاب وبذلوا الدماء فاالنبیاء ذاق

 وينتج المشاكل والفتن /  فاالختالف يفضي الى حكومة الكفر
 (1)هو أن نشد بعضنا على يد البعض االخر.  /أتعرف ما هو سر  االنتصار؟ 

                                                
 الضحاك : رمز احلاكم الظامل )6 (
 اهنامة الفردوسي فريدون رمز العدالة كما ورد يف ش)8 (
 ) 0( 

 اى دل  كه تورا يار،  خريدار آمد      دل به دخلواه تو وخبت ترا يار آمدژده م
 رفت ضحاك عداوت به كنار از سر كار     تا فريدون  عدالت  به سر كار آمد

 يكجهان   وسوسه   در  النه  جاسوسى كشف      وه چه دجال عجيىب كه  جهاخنوار آمد
 اب  قرون  بازهم  اصحاب كهف      ديده  شد  بازش  وبا  دولت  بيدار آمد كوىي  از  خو 

 دور خودخواهى  وخوخنوارى  اغيار   گذشت      نوبت  يارى  و غمخوارى  احرار  آمد 
 بازديدى   كىن   از   ياد   كه    نوروز   صبا      شهريارا  گلت  آورد  وبه  ديدار   آمد 

 ( 1114، ص  0ديوان شهريار،  ج  )

 
) 1( 
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 شهريار يمدح المتطوعین الى جبهات القتال رابعا : 

ميدح فيها قوات   {يد علي بن ابي طالب  مع البسیج }" دست على بهمراه بسیج " ان ينظم الشاعر قصيدة بعنو     
االيرانية تتوجه الى جبهات  ةالتي كانت في اثناء الحرب العراقي ،الشعبية المسماة " بسيج" التعبئة 

للجهاد في سبيل تحقيق النصر على قوات صدام حسين التي هاجمت االراضي  ةالقتال بصورة تطوعي
وانزلت خسائر كبيرة في االرواح  واالموال وكانت ، ت العديد من المدن والقرى واحتل  ، اليرانية ا

 القوات الشعبية لها بالمرصاد .
وتوجهوا فالشاعر يذكر أبناء آذربيجان )مسقط رأسه ( الذين تطوعوا للحرب ، وأصبحوا أعضاء في قوات التعبئة ، 

 حرير االراضي االيرانية من براثن المحتلين .الجبهات من اجل دحر المعتدين وت الى

فالشاعر يرى بان مئات االالف  من قوات التعبئة تتوجه الى الجبهات ضمن جيش العشرين مليون 
 د الشيعة والسنة:د شعار " يامحمد" وهو الشعار الذي يوح  ترد  

 يقو ل الشاعر :
 

 بسیج خالدا في هذا العالم فاجعل ال   /ياعلي اطلب من اهلل ان يقف دوما مع البسیج  
 فلتنظر بنتك زينب لقوات البسیج المطالبة بدمه  /ياعلي كیف ينسى الناس دماء ابنك الحسین  

 يصدر الحسین امرا لیتحرك البسیج    /عندما يرفع الفارس راية العقاب 
 آذربیجان تسیر في طريق البسیج  /تذرف آذربیجان دموعا ودما 

 في كربالءالذي جاء اثر حرق خیام الحسین  يبدد البسیج كل الدخان
 هؤالء البسیج العارفون هم قوم سلمان    /  أهل الكوفة نقضوا البیعة وعمیت قلوبهم 

 حتى يصبح أنصار صدام أرانب وبنات آوى    /يا اسد اهلل قم فايقظ النمور النائمة 
 ول الى قشة امام البسیجفاذا كان الكفر جبال تح  /جاء جیش االسالم مثل السیل والعواصف 

 المعذب ( 1)فلیكن انتقام البسیج لدم األصغر / هذا الیوم هو يوم الغضب على مجموعة حرمله 
 تي النصر القريب من اهلل على  يد البسیج   أحتى ي /اصدر القائد قرار الجهاد  مؤكدا " نصر من اهلل " 

 حتى يقع العدو في شراك البسیج   /لجبهات توجه" مئات االلوف"  من جیش " العشرين ملیونا " الى ا
حاشا وكال اليوجد اي إكراه للبسیج ولو بقدر حبة   /فالرغبة والشوق الى الشهادة  تتأصل في قلوب المتطوعین 

 خردل 
                                                                                                                                              

 هفته وحدت است ومى  بايد      نعره    احتاد   سر     دادن 
 پري  ما  آن  فقيه   عاليقدر      خواهد اين پند خمتصر  دادن 

 انقالبت منى رسد به مثر       جز به تشخيص خريوشردادن 
 بايد امروز در مقابل كفر       دادى  از  مهت  و  هنر دادن

 ر به سروستان   سرو هم خواهدت    مثر دادنآب وحدت اگ
 رنج پيغمربان واينهمه خون    كفر باشد  دگر    هدر   دادن 

 اختالف تو شد حكومت كفر   چند از اين بيش   دردسردادن
 چيست داىن كليد پريوزى ؟   دست در دست   يكدگر  دادن 

  6611، ص  8ديوان شهريار،  ج 
 
 احلسني )ع( املقتول يف كربالء      إشارة اىل أصغر أبناء)6 (



132 

 

 فطلعة قمر بني هاشم تطلع في شهر البسیج  /كربالء عطشى وتنتظر من يسقیها 
 (6)لیس على ألسنة  البسیج سوى ذكر القرآن والحق   /  فالشیعة والسنة موحدون تحت راية يا  محمد

 
 خامسا : قصیدة میالد االمام المنتظر

میالد نیمه شعبان "وينظم الشاعر شهريار قصيدة مبناسبة النصف من شعبان ذكرى ميالد االمام املهدي املنتظر بعنوان :     
 يقول فيها : {میالد النصف من شعبان }" 
 

 تمخر فیه سفینة نوح و تواجه الطوفان    /بحر  ي  عبان بحرعظیم وأمیالد النصف من ش
 فمن جانب يغمرالنور كل شيء ومن الجانب اآلخرتغمره النیران  /وهو انفجار النور   ي  فأين میالد المهد

 م الفدية عن أي  غرامة واي میالد يقد     /ض عن كل هزيمة وفشل  أي  میالد يعو  
 العالم قسطا وعدال بعد ان مليء معصیة   لیمأل   /خر الزمان    آفي فذخیرة من اهلل جعلها 

 بأن تلك االمة لم تكن جاهزة للوفاء بعهدها    /وبعد غیبة دامت عشرة  قرون جاءت تذكرة واحدة   
 ما لديها ألن  االمة تبذل في سبیل الدين كل     /ولكن  هذا العام میالد ومیعاد لظهوره  

 وبذلك تنجلي الغمة عن فجر الهدى شمس المهدي   /اء والخمیني فجر الثورة  وكانت دماء الشهد
 سمه المحشر االصغر ولكنه شبهة في االذهاناف    /ومثلما قال القرآن فان حبل الكذب سینتهي 

 شرى جهنم بكل ما قام من طغیان    /ودام المحشر الف عام وكان الطاغوت   
 فالقرن الثاني من الدين وهو الحرب الثانیة مع الكفر    /الحون  فیه   واالن هو المحشر االكبر وحشر الص

                                                
 ياعلى باز از خدا دسىت هبمراه   بسيج    جاودان كن در جهان اين جلوه وجاه بسيج)6 (
 يا على خون حسينت كى رود ازيادها    كو ببيند زينب اين غوغاى خوخنواه بسيج  

 ه بسيج تا علمدارش  گشايد  بال  شاهني  علم     مى دهد فرمان حسينت كو بود شا
 اشك وخون مى بارد ازآفاق آذرباجيان    خود به مژگان رفته آذرباجيان راه  بسيج

 مى زدايد دود آه   خيمه هاى   سوخته   خيمه   وخرگاه   زد   در كربال آه  بسيج 
 كوردل بودند اهل كوفه وبيعت    شكن  قوم سلمان است  اينقوم  دل  آگاه    بسيج 

 لنك خفته را   تا شود صداميان خرگوش  وروباه   بسيج غرش اى شريخدا برب وپ
 لشكر اسالم شد چون سيل وطوفان در خروش   كفر   اگر خود كوه باشد مى شود كاه  بسيج

 روز كني وانتقام است از گروه حرمله    چند باشد داغ اصغر زجر جانگاه  بسيج
 ز نصرت اهلل   بسيجرهرباز" نصر من اهلل " داد فرمان جهاد تا رسد فتح قريب ا

 "صد هزار" از " بيست ميليون " رهسپار جبه ها ست  تا بيفتد خرمگس در دام جواله بسيج
 رغبت و شوق شهادت خرمىن انباشته است     حاش هلل نيست يك جو ، هرگز اكراه  بسيج
 ج كربال تشنه است وبر سقاى خود چشم انتظار    طلعت  ماه  بىن  هاشم   بود   ماه   بسي
 با شعار " يا حممد" شيعه وسىن يكيست      نيست   جز   قرآن وحق ذكرى در افواه بسيج 
 اين سفر با " فتح پايان " بازمى گردد سپاه    مى دهد   پايان   به فتح   گاه وىب گاه بسيج 
 سر به درگاه خدا مى سايد اين جهد وجهاد     )شهريارا(   تا به ساىي  سر به درگاه بسيج  

 (.6691، ص  8) ديوان شهر يار،  ج
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فهذه االبدان تنثر منها االرواح  فاالرواح العظیمة تشع في  /واهلل قد وصف هذه الحرب " عند ربك" في القرآن  
 االبدان   

 یرا  اذ يدمر قصر الظالم المستكبر تدم/ل الحشر فهذا الطوفان الذي وصفه القرآن بأو  
 (6)سیلقون الجنة الخالدة وبعضهم روضة الرضوان   /فهذا هو الجهاد االخر والصالحون والصابرون في الحرب 

 
 االمام الخمیني  سادسا : قصیدة شهريار في

: ويكتب الشاعر قصائد عديدة يف مدح االمام اخلميين ، منها قصيدة  مبناسبة عودته  من املنفى اىل ارض الوطن بعنوان     
 فيقول فيها : {بمناسبة ذكرى عودة إمام االمة }به مناسبت سالكرد بازگشت امام امت "  "

 ه ألم العشق يبرد مع اآل ولكنَّ     /هات آلى من اقلب كورقة الورد يتلو   ي  لد
 نا كلون الشفق لیكون السماء ملو    /و دم القلب يمكن ان ينقش السماء   

 فلتكن شجاعا مثل الحوت الذي يمخر  البحار    /ر ال نهاية له  ففضاء الخلق بالنسبة الیك هو بح
 كالحمام الزاجل القادم جماعات جماعات      /لین على اهلل   ونحن نسیر في هذه الدنیا متوك  

 كمثل عید النوروز الذي ي حتفل به كل عام     /ما أحسن إحیاء هذا الیوم : يوم اهلل ، سن ة إسالمی ة   
 (2)فهو شمع لجمعنا وزعیم لكل فرد منا     / إمامنا في مثل هذا الیوم   وقد إعاد اهلل

 
                                                

 چه درياىي است ميالد عظيم نيمه شعبان           كه هم با كشىت نوح است وهم با ورطه طوفان )6 (
 کجا ميالد مهدى  انفجار كوره  خورشيد           كه از يك سو مهه  نور است   وديگر سو مهه نريان 

 چه   ميالدى كه   با هرچه غرامت    مى دهد   تاوان             چه ميالدى كه جربان مى كند هرجا شكست دل

 ذخريه است از خداى خود كه   اخر زمان  بايد            به قسط  وعدل   بر سازد   جهاىن كو  پر از عصيان 

 د  وبا پيمان پس از غيبت در اين ده قرن تنها يك تذكر  بود           نبود   آن    امت    اماده اش    با    عه

 ويل امسال   ميالد است  وميعاد ظهورش   هم           كه   امت   در   جهاد    راه   دين جان مى كند افشان 

 شفق خون شهيدان بود وفجرى چون مخيىن زد          وزين  فجر اهلدا    خورشيد مهدى   مى شود رخشان 

 كه نامش   حمشر    صغرا    وليكن   شبهه در اذهان      به پايان مى رسد )حشر مكذب( انچه قران گفت     

 هزارش سال بود اين حمشر وطاغوت بدخبتش           به   جان   خود    جهنم    را خريد   از اَّنمه طغيان

 كنون   هم    حمشر كربا وحشر صاحلان باشد           كه    بايد    حمشر    صغراى  شيطان را   دهد پايان 

 رن   دوم دين    است وجنگ دومش باكفر          خدا اين   جنگ را خود " عند ربك" خوانده در  قرانكه ق

 از اين ابدان جان افشان كه غوغا مى كند پيدا است      كه    ارواح  عظيم    الشان     مى  تابند  در اين   ابدان 

 انا    كاخ    استكبار    ظامل      مى     شود     ويران در اين طوفان   كه با تعبري قران "اول حشر است"      مه

 جهاد اخر است   وصاحلان وصابران در جنگ           هبشت    جاودان    يابند    وبعضا   روضه  رضوان 
 (.6623، ص  8ار ، ج) ديوان شهري

) 8( 

 با آه سرد آيددلى دارم چو برگ گل كه از آهى بدرد آيد     ولیكن  درد  عشقش  هم همه 
 به خون  دل  توان  نقاش نقش آسمانى بود     به شنگرف  شفق رنگین سپهر الجورد آيد

 باش كو دريا نورد آيد  ىفضاى آفرينش با تو دريايى است بى پايان     تو دريا دل  نهنگ
 آيد دراين  گردونه  مى گرديم  دست  آموز  يزدانیم      كبوتر گر كه دست آموز باشد گرد گرد

 چه نیكو  سنتى  تجلیل  يوم  اهلل  اسالمى      كه  چون  نوروز هرسالش  نو آيین  سالگرد  ايد
 خدا بس داده درروزى چنین با ما امام ما     كه شمع  جمع ما  ورهبر هر فرد  فرد  آيد

 .(. 1183،  ص  2) ديوان شهريار،  ج
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 خط االمام الخمیني سابعا : 
يتحدث فيها عن قيادة االمام اخلميين للثورة  } خط  اإلمام الخمیني {" خط االمام "  ويكتب الشاعر قصيدة اخرى بعنوان

م خدمات كثرية مت وتقدّ اليت قدّ  ، لى ذلك بتشكيل جلنة االمدادوخدماته للشعب االيراين ويضرب مثال ع، ة االسالميّ 
 يقول يف هذه القصيدة :، للفقراء واملستضعفني 

 سه أو تاج فخر على ر   /خط االمام ) الخمیني ( يجذب القلوب 
 جالال له إينحنى امامه المؤمن والكافر /  ما هذا االمام الذي 

 ين مالذه وعمود الد     /فالصالة عمود الدين   
 وتنحنى تعظیما له  /  فاق امامهوتقف اآل

 محورها االمام الخمیني /  فالثورة االسالمیة 
 فكل مالديه من شعاع الشمس   /انه لم يكن يعمل من اجل نفسه 

 التي اخذت اسمها من االمام /    خاصة لجنة االمداد 
 طازجا وتعطي ثمارها رطبا    /فنخلة  االسالم تستمد منه حالوتها  

 حظیت باهتمام االمام وعنايته/   فهذه اللجنة 
 تعطى االولوية للمستحق والمستضعف /   فهذه اللجنة 

 يحظون برعايته ودعمه   /فالفقراء  مثل الملوك 
 وجوهره فه دوصفااليتام هم نور عین االمام 

 كلهم اخوات واخوة له  /انه ينظر الى الناس بعین واحدة 
 (6)اء دم واالم حو  آفابوهم    /  دم وحواءآبناء أهم 

  

                                                
) 6( 

 خار  بر سر  اوست دل كه خط امام دلرب اوست       تاج  هر  افت
 چه امامى كه مومن  وكافر        سر فروداشته به حمضر اوست 

 چون صالة خدا عمود الدين       اين ستوىن كه چرخ چنرب اوست
 آرى آفاق را به پشت دوتا        سر تعظيم  در  برابر  اوست 
 چرخ هر انقالب  اسالمى        از امام   وامام  حمور  اوست 

 هرگز از خود نيست        كه   زخورشيد   ذره پرور  اوست  چرخش ذره
 به خصوص  اين كميته امداد         كه   به   نام  امام  و نوبر اوست 
 خنل اسالم از اوست شريينكام        كز   رطبهاى   تازه   وتر  اوست 

 مورد   لطف    مستقيم   امام        وز  عنايت  به  حد   اكثر  اوست 
 زآنكه با مستحق  ومستضعف        اولويت  دهد  كه  درخور  اوست 

 چه فقريان كه چون شهنشاهان         زير   بال  مهاي    شهپر   اوست 
 نور   چشمان   او    يتيمانند        صدفش چشم  واشك كوهر اوست 

 او  به  يك چشم بيند انساَّنا        مهه  كس  خواهر  وبرادر اوست 
 يك   نسل  أدم   وحوا         پدرش  مهچنانكه   مادر   اوست   مهه

 (.6606، ص 8)ديوان شهريار ، ج
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 ثامنا : شهید المحراب 
يتحدث فيها عن شهداء الثورة }شهید المحراب{ " شهید محراب" وينظم الشاعر حممد حسني شهريار قصيدة بعنوان    

ن هلم دور بارز يف االسالمية وكيف أن أعداء الثورة قتلوا خرية زعماء الثورة .ويعدد الشاعر أمساء هؤالء الشهداء الذين كا
 إنتصار الثورة ودميومتها و منزلة كل واحد منهم وكيف أَّنم إستشهدوا الواحد تلو االخر . ويقول يف هذه القصيدة املطولة :

 
 ام واجهت حربا ضروسا  شنها صد    /هذه الثورة التي شغلت العالم اجمع    

 صهیونى والذي كان يمشي وراء السراببید الغول ال/  ومن ورائه المجموعات التي كانت العوبة   
 

،  واستشهاد اية اهلل السيد حممد 6028العام   يفويتحدث الشاعر عن انفجار مقر حزب اجلمهورية االسالمية يف طهران 
يد اعداء الثورة  ىمن اعضاء احلزب من وزراء واعضاء يف الربملان وشخصيات ثورية عل 98و ةحد قادة الثور أحسني هبشىت 

 : ويقول 
 انفجار وجريمة عظمى طالت ايران ، هذا الساحل االمن 

 ولكن فقدنا اثرها وجوها جمیلة وجذابة
 ن اتحدث عن شهید أكیف يمكننى 

 تتلوع الیه القلوب لطلعته  البهیة
 لقد تبدل اجتماع  " حزب الجمهورية االسالمیة  " 

 الى واقعة تشبه واقعة كربالء وال عجب ما حدث 
 شهید المظلوم ) بهشتى ( ومعه اثنان وسبعون من الصفوة .لقد استشهد  ال

 
كما يُعّدد الشهداء الذين ،  ول امام مجعة ُعنّي يف طهران أويتحدث يف هذه القصيدة عن شخصية آيه اهلل طالقاين    

ورئيس اجلمهورية  وحممد علي رجائي رئيس الوزراء، اسُتشهدوا على يد اعداء الثورة منهم حممد جواد باُهنر رئيس الوزراء 
 ويقول :

 وكان ) طالقانى ( رجال قديرا ال يمكن ان توزن أعماله بالمیزان 
 ذهب " باهنر"  و" رجائي"  العزيز الذين اريقت دماءهم .

 
مام مجعة شرياز إمام مجعة مدينة يزد وآية اهلل دست غيب إوقي ويشري الشاعر يف قصيدته اىل استشهاد كل من آية اهلل صدّ     

 وسي املدعي العام للبالد الذين اغتيلوا على يد اعداء الثورة ويقول :   حجة االسالم قدّ و 
 بین بآداب االسالم د  أاين " صدوقي " و" دست غیب " كلهم كانوا مت
 وها هو " قدوسي " الذي كان حامال راية العدل 

 كان مبعوثا من قبل العنقاء 
 كان دوره ان يرب ي االجیال 

 الى العبودية ورب االرباب ويدعو الخلق 
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 كانت خطبه في صالة الجمعة 
 كخطب االمام علي وكان  فصل الخطاب

 كان قمرا في المنظومة الشمسیة وكان شمعة في قنديل الراعي
 من ساللة االطیاب وكان قائدا عظیم القدرة وكان سیدا  

 وكان يسیر على هدى  الدين وكانت حیاته كلها جهاد وحرب
 مظاهر يصول ويجول في ساحة الوغى كان كحبیب بن 

 وكان يسرع نحو ساحة الحرب. 
 ويشري الشاعر اىل استشهاد االمام علي على يد ابن ملجم خالل صالة الفجرويقول :   

 استغل  ابن ملجم   سجوداالمام   وانزل سیفه على هامته وخض ب به المحراب و
 " دنت الساعة وانشق القمر" 

 الركن الخراب وكانت له ندبة في هذا 
 فالشهداء ساروا كلهم على طريق الحسین وأصحابه .

 ويذكر الشاعر اغتیال عضو البرلمان حسن ايت الذي اغتالته ايدي الغدر ويقول : 
 وكان الشهید "آيت " شمع المجلس 

 ولكنه استشهد في شبابه وعاد ربیع شبابه خريفا .
 ثورة ورجاهلا ومنهم الشهيد حممد  مفتح والشهيد مرتضى مطهري ويقول :ويذكر الشاعر شهريار شهداء آخرين من قادة ال   

 نذكر هنا " االستاذ مفتح " وكانت شهادته فتحا للباب 
 وال يمكن ان نشرح مآثر "االستاذ مطهري " 

 حتى ولو كتبنا مائة كتاب 
 وعلى أخالفهم ان يصنعوا من عاشوراء زماننا 

 العبرات مراثي ويكتبوا قصائد تذرف الدموع و 
 حتى  (1)فشرح هذه الوقائع يحتاج الى عوفي 
 يكتب كتابا ككتاب " لباب االلباب"

 لكن ارشاد الشباب هو شرط  الصالح االمور.
 

 ويعرج شهريار على استشهاد اية اهلل مدين إمام مجعة تربيز مسقط رأس الشاعر ويقول :  
 ية اهلل مدني " كان جوهرة ال نظیر لهاآ" ف

 نموذجا للشبابسدا وا  أولكن رغم شیبه كان ، بعین كان في الس
 كان كالشهاب ولكن اي  شهاب يناطح السحاب

 من كوكب الصبح  كان اكثر تاللؤا  
                                                

( : اديب فارسي . اقام يف خراسان وهاجر اىل اهلند . الف كتاب "لباب االلباب " و" جوامع احلكايات " وهو جمموعة نوادر.) املنجد 6808عويف ، )حممد( ، )ت حنو ال )6 (
 .( . 6013، 86االعالم ، دار املشرق ، بريوت ،طيف اللغة و 
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 بل في لیلة لیالء اكثر سوادا من ريش العقاب 
 في الجنة ولكن هجومه كان كهجوم النسر والعقاب  كان طاووسا  

  شهید المحراب كان يسیر علي خطى مواله علي وهو  اسد اهلل
 كان علي بن ابي طالب 

 كان خلوتى مع ملك العرش 
 و سألت عن حال الشهداء في المنام 

 كان صوت مدني يصدح ويقول :
 ( 1)يا شهريار " ولهم حسن مآب " .

                                                
) 6( 

 انقالب است وجهان در تب وتاب      منجالىب      متالطم      مرداب 
 جنك   صدام   وكروهك    بازي      غول  صهيوىن  وسوداى  سراب 

 انفجار است    وجنايات    عظيم      ساحل  أمن ،   غريق     غرقاب 
 اين فتنه كور     نفخه     صور   خدايا      دريابوعده كردى بس از 

 ليك    در    آينه         اسالمى      جهره ها ييست    مجيل   وجذاب 
 از  جه   سيماى   شهيدى كوييم      كه  نه  دل آب شود جون  سيماب 

 از  جه   حق   منكى   ياد كنيم       كه  نه  بلبل  به  جكرهاى  كباب 
 هورى اسالمى " ما       كربال شد جه عيب  وجه  عجاب " حزب مج

 با   " هبشىت "   شهيد   مظلوم      داغ   هفتاد ودو   تن   لب   لباب 
 )طالقاىن (    كرانقدرى    بود      كه   نكنجد   به   مقادير   حساب 

 )باهنر (   رفت   و)رجايي ( عزيز      خون  خبشكيد  و خنشكد   خوناب 
 جه )صدوقى ( وجه )دست غييب(       كز   بدايت   به    َّنايت    آداب

 مشه     دادكهان    )قدوسي(       علم    عدل   و  ستون    ارعاب 
 او  فرستاده   سيمرغى   بود       نوشداروى    هزاران    سهراب 

 نقش او تربيت وخواندن خلق       به    عبوديت    رب     االرباب 
 طبه هايش به   مناز مجعه        نص موال على وفصل    خطاب خ

 قمرى بود به منظومه مشس        مشع   قنديل    شبان      مهتاب 
 قائدى    بود    جليل  القدره       سيدى    بود     سليل    االطياب 

 سرب دين   و  حياتش سربى       مهه  در  جنك  و  جهاد  احزاب
 بن مظاهر مى تاخت       رو به  ميدان  شهادت  به شتاب جون  حبيب 

 ابن ملجم به سجودش دريافت      مشع  وحمراب  به  خون شد سرياب
 " دنت  الساعة  وانشق  القمر "       ندبه اى  كرد  بر  اين   ركن   خراب

 ليكن از  هر   تنه   دار ودرخت        دارد اين  بيشه  دوصد  ريشه  بر آب 
 نه مكر  بوده  شهيدان  مهه را        ريشه  در خون   حسني   واصحاب

 جون شهيد )آيت ( مشع جملس        كه خزان   شد   به  شباىب  شاداب  
 ياد  از )استاد  مفتح ( ،   كويا        كه شهادت شد  از  او  فتح   الباب 

 صد   جلد   كتاب   شرح  ) استاد  مطهر (   تنها        نتوان داد    به  
 برده در  برده جه شورمي ونوا        سينه  در  سينه جه  جنكيم  ورباب 

 قرَّنا بايد   از   اين  عاشورا        روضه   ومرثيه   سازند     اعقاب
 شرح اين تذكره )عوىف ( خواهد         كه   نويسد  به   " لباب   الباب " 

  صلحايي است   َّنان   در  اصالب   ليكن ارشاد جوانان شرط است    
 آيت  اهلل   )مدىن(   هم  از ما       كوهرى   بود    نظريش      ناياب 
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 تاسعا: قصیدة سالم 
راق جببهات القتال يف عصر صدر يشّبه فيها جبهات القتال بني ايران والع" سالم " ويكتب الشاعر شهريار قصيدة بعنوان    

          االسالم عندما كان املسلمون حياربون حتت لواء  رسول اهلل  حممد )ص(  ويصمدون بشجاعة يف وجه العدو.  
ويصف الشاعر مقاومة  جند االسالم يف جبهات القتال  وحتديهم لدبابات العدو ويشّبه جند االسالم بأصحاب الرسول 

 :ياسر ومالك األشرت واإلمام علّي بن ايب طالب .ويقول يف هذه القصيدة والسيما عّمار بن 
 

 الحیتان التي تسبح  في التراب والدماء   /سالم على المقاتلین الشجعان  
 التي تقف متحدية الدبابات العظیمة  /سالم على الصخور المصطفة  

 صفوف الحرب والجهاد في صدر االسالم 
 الك االشتر في مقدمة الجیش حیث يقف عمار بن ياسر وم

 وقد وصف القرآن صمود هؤالء الرجال   ب ) البنیان المرصوص (
 حیث يقف االمام علي وهو قائد الجیش  

 فالذين يقفون صفا واحدا ينتظرون  صدور االوامر من القائد 
 

 صدره ويقول : يفويستخدم الشاعر كلمات عربية ليعرب عما خيتلج    
 ا تلتحق "بطرفة العین " " هنیئا لك " عندم

 " بطوبى"  و" حوض الكوثر "و
 فضل " معراج للعشق " أ" فالشهادة " 

 عظم من طیران جبريل أفعروج  الشهید 
 ( 1)فولي اهلل االعظم يقف معكم   والمالئكة حاف ون بركابه 

                                                                                                                                              
 بري هفتاد    و  علريغم مشيب      شري كوشاىي    و  سرمشق  شباب 

 جون درخشنده  شهاىب  ليكن       جه  شهاىب  كه    كالويز   سحاب 
 در  شىب  تريه  تر  از  بر  غراب     اودرخشنده تر از كوكب صبح  

 طاوسي   بود   هبشىت  ليكن       جه  شهاىب  كه   كالويز    سحاب 
 شفقى  برق  زد  وغايب  شد       به  شتاىب  كه  درخشنده    شهاب 

 سر به  حمراب عبادت بر  زد       طائر عرش به خون كرده  خضاب 
 اسد    اهلل    شهيد     حمراب " سجع موال عليش نقش  نكني       " 

 او علي  بن  ايب طالب    بود       تا  كه   باشد   عمر   بن   خطاب 
 خلوتى با ملك العرشم     بود       جستم  احوال   شهيدان  در خواب
 خود صداى )مدىن( بود كه كفت:     )شهريارا( "  وهلم  حسن مآب "  

 .(  6692، ص  8)ديوان شهريار، ج
(6) 

 سالم أى جنگجويان دالور          
 َّننگاىن به خاك وخون شناور

 سالم اى صخره هاى صف كشيده  
 به پيش  تانكهاى کوه   پيكر  
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راق  ويصف خوزستان بأَّّنا قلعة ج الشاعر على جبهات القتال يف خوزستان جنويب ايران ، وعلى احلدود مع  العيعرّ     
 الصمود والدفاع عن حدود االسالم ، وإَّنا صحراء احملشر فالشعب يصرخ وينادي  " اهلل اكرب" : 

الصمود  والدفاع  عن اال سالم    خوزستان لیست سوى صحراء محشر يوم القیامة    خوزستان قلعة  
 اء  " اهلل  اكبر "ويتردد ند    فحناجر الشعب تصرخ وكأنها أبواق الحرب 

 سالم على طیارى المقاتالت  الحربیة      ورجال طیران القوة البرية  المضرجین بدمائهم 
 الذين يصطادون العقبان الخفیفي الظل    

 التي قاتل فیها الحسین وأصحابه       سالم على " هويزه " كربالء المضرجة بالدماء 
 ي    كالقاسم والعباس وعلي  االكبر  و ضرجوها بدمائهم مقطعي الرؤوس وااليد

 و االباء واالمهات واالخوان واالخوات     سالم على عائالت الشهداء 
 الذين قطعوا صلتهم بالدنیا والتحقوا بصفوف الرسول     سالم على المجاهدين من الشیوخ  

 وأبي ذر الغفاري وفي خلف الجبهات كسلمان الفارسي    وهم يحاربون في الجبهات كحبیب بن مظاهر 
 خادمات زينب والزهراء الطاهرة   سالم على اللبؤات البطالت المجاهدات  

 الالتى يعددن ما يحتاجه المجاهدون من غذاء وكساء 
 ج بدمه على جنازة  ابنك  االصغر  المضر     فیا رباب لم يعد هناك وقت  لذرف الدموع  

 لهادر،  كالطوفان ، كالعاصفة سالم على الشعب الذي يمأل الجبهات  كالسیل ا
 وهو كالغابة  التي تكثر فیها االشجار والنخیل  واالشجار العالیة والمترامیة 

 (1) انتم رجاال ونساءا كاالسود    وهل هناك فرق في البسالة والشجاعة بین الرجل والمراة ؟

                                                                                                                                              
 صف جنگ وجهاد صدر اسالم      

 صف عمار ياسر، مالك اشرت
 به قرآن وصف او ) بنيان مرصوص (

 صف موال على ، سردار صفدر 
 گوشى صفى كآجنا به فرمان نيست  

 مگر گوشى كه با فرمان رهرب 
 سفى كاجنا ميان آتش ودود 

 درآويزد دل از دادار داور
 در ان عرصه كه نه چشم است ونه گوش 

 نه بيند چشم دل جز روى دلرب
 مشا را با لقاء اله  بيوست 

 سر دست است وهر آىن ميسر 
 هنيئا لك ، كه در يك طرفة العني 

 به طوبا مى مچى وحوض كوثر
 دت برترين معراج عشق است شها

 گهش پروازى از جربيل برتر
 وىل اله اعظم با مشاهاست 

 مالئك در ركابش يار وياور.
 (. 6608ص  ، 8، ج)ديوان شهريار

 )6( 
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 د مظالم النظام السابق      شهريار يعد  عاشرا : 

حتدث فيها : قربانكاه جهاد وانقالب اسالمى " قرابین الجهاد والثورة االسالمیة " قصيدة بعنوان كتب الشاعر شهريار   
 عن مراحل سقوط نظام الشاه وانتصار الثورة بقيادة االمام اخلميين وجاء يف قصيدته :

 ساتذة الجامعة الشباب أخرجت الصرخة االولى من حناجر 
 هى  المشهور " باالستاذ نجات اللهي " وكان أكثرهم جرأة " كامران " نجات الل

 فتح زبانیة الشاه النار على الطلبة    ولحظة تشییعه صباحا  
 و هاجم العسكر الجامعات وكانت مجزرة 

 وانتفض الجیش الذي كان مطیعا للشاه     وفجاة امتدت يد اهلل 
  وأن ي خلع من الملك ومن مظاهره الواهیة   هربالوبذلك اضطر الشاه الى 

 انهم سرقوا اموال ايران ولكن العديد منهم عوقبوا 
 وانقلب الكرسي على رؤوسهم 

 ووصل اية اهلل } الخمیني { وهو مرحبا به وترافقه الصلوات والسالم 
 لم يشهد  التاريخ نظیرا له     وهكذا استقبل الشعب قائده بحفاوة 

 شاهنشاهى واللعنة تصیب العلم ال     وهكذا ضرج  الشهداء بدمائهم 
 (1)وكانت وحدة الكلمة واالستفتاء االسالمي 

                                                                                                                                              
 گلوى ملتت ،  شيپور جنگ است         غريوش  نعره   ) اهلل  اكرب(

 وشهپر سالم    اى   شاهبازان   شكارى         هوانريوز خونني  يال
 به گاه  صيد   شاهيىن   سبكبال          به  قاف  قرب  عنقاىي  موقر

 به چشم دمشنان شهباز وشاهني            به كام  دوستان كبك  وكبوتر  
 به كشىت  فضاىي ، از  درنداز              به  جان  كافر اندازيد  اژدر

 ود  با ياران  ديگر سالم اى كربالى خون، هويزه              حسينت  ب
 به  خون  اغشتگان  ىب سرودست           رديف  قاسم  وعباس  واكرب 
 سالم اى  خانداَّناى   شهيدان          پدر،  مادر،   برادر يا كه خواهر

 به صد داغ ستم ننشسته از پا             که بنشاىن  به جاى خود  ستمگر 
 دل از جان كنده مهپاى  پيمرب       سالم اى پري مردان   جماهد         

 به جبهه خود )حبيب ابن مظاهر(         به  پشت جبهه  )سلمان وابوذر(
 به جبهه سنگرت گر خاكريز است       به پشت جبهه مسجد هاست سنگر 

 كنيز  )زينب وزهراى اطهر(               سالم  اى  شريزَّناى  مبارز  
 هرآن خوراك وپوشاكى كه در خور         فرود آريد  ما  حيتاج   جبهه

 ربابا  فرصىت  با گريه هم نيست            سر   قنداقه   خونني    اصغر
 سالم اى ملت دامي به صحنه          خروشان سيل جون طوفان صرصر

 به  جنگل ماىن ازافشان  وانبوه       به   توفنده   درختاىن   تنا ور 
 ري گرييد        هژبران  را  چه  جاى  ماده   ونراگر مرديد واگرزن ،  ش

 (6600،  ص 8ج ، ) ديوان شهريار 
) 6( 

 اولني  نعره   وفرياد  عدالتخواهى     از اساتيد   جوان   بر شد و  دانشكاهي 
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 طلیعة الثورة شر: أحد ع

يتحدث فيها عن الثورة وتضحيات الشباب "طلیعه انقالب " }طلیعة الثورة {  وينظم الشاعر شهريار قصيدة بعنوان :     
 وما قام به النظام السابق من قمع وتكميم لالفواه ويقول :

 ل يد الشعب في ايدي بعضهم البعض نشكر اهلل الذي جع
 وهو الذي غسل بدماء الشهداء كل الخبائث 

 يوم الشهادة وجهاد خاضه الرجال بدمائهم
 من اجل الحفاظ على حرمة الحرم  

 ايران لم تمت ولكنها كانت تعیش الكبت 
 ويتهم االحرار بانهم لم يبلغوا مبلغ الشعوب 

 ام وها هي ثورة االمة والدعوة الى االنتق
 من اجل ازالة الدماء التي سالت كاالنهر 

 ل قلوب شعب تورمت وها هى الثورة ستزيل هذا الدمَّ 
 ففي محاربة الكفر للدين والجهاد 

 كیف يمكن لهذا اللسان ان يمدح ويذم 
 وضعت عیني وشفتى على جرح الشهداء  
 ساكتب بقلمى ودماء الشهداء الوقائع هذه 

 اب تلون نهر كارون بدماء الشب
  وسارت النعوش كالزوارق في النهر الدموي  

 شاعر المالحم اين يندب الشهداء  كان على الفردوسي  
 مثلما ندبهم الشاعر محتشم 

 وقد الشعلة أمام الذي وكان الدم من اإل
 وكانت يد الغیب التي رفعت هذا العلم

 يات اهلل كانوا العمود الفقرى لهذه الثورة آف
                                                                                                                                              

 زامينان از مهه پرشورتر وشريين تر    ) كامران( ، شهره به )استاد جنات اللهى(
 انشجويان      توپ   بستيد   وچه    هنگام   قربانگاهى صبح  تشييع  به مجعيت د

 ناگهان دست خدا آمد ارتش بگسيخت     حلقه   طاعتش  از  شاه  بدان   گمراهى 
 شاه جمبورشد آخربه فرار وبگرخيت     خلع  از  شاهى  وان  فخر وشئون واهى 

 خلعت   آل اللهى آيت اهلل  به سالم  وصلواتى برگشت     وز نيابت   به   برش  
 ملت از رهرب پريوزى خود ايفا كرد     پيشوازى كه  به  ندرت  بود   وگهگاهى 

 زند ياد شهداىي كه كشيدند به  خون      لعنىت     الشخور    پرجم    شاهنشاهى 
 وحدت كلمه ورفراندوم اسالمى نيز     وسعت   مشربش   از   ماه  بود تا ماهى     

 (.     6601، ص 8ر ، ج ) ديوان شهريا
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 رة الظلم   حتى يزول الكفر من كث
 عدم االحترام ول د شعلة ال تزال حرقتها ترى الدخان والدم 

 إسالمنا أعاده اإلمام الخمیني  
 " " بشرى اذا السالمة حلت بذي س ل مْ 

 فنور النبوة يظهر على محیاه وهذا 
 شاهد على ان نائب االمام واضح للجمیع 

 فدينه هو الجهاد والنفوذ في الكالم  
 ها رعاية اهلل هذه الثورة تشمل

 لتكسر كل من يعبد بیوت االصنام والصنم 
 فعودة الدين كان معجزة العصر 

 ذلك العصر الذي يقسم به اهلل   
 شريكا للظالم  فمن يرضى بالظلم يعد  

 حتى ولو لم يكن من اصحاب الظالم 
 فدين اهلل عبادة والدنیا مشورة 

 خرةآلوبهذا النظام ينتظم الداران الدنیا وا
 سالم والصالحین اإل ةشورى هي سیاسفال

 وحرية العقیدة والفكر والقلم 
 وحكمة اهلل تقضي ان يهلك قوم في عصر فتنتهم وفسادهم  

 (6)فالح كم للح ك م.

                                                
) 6( 

 منت خداى را كه تو دسىت به  دست هم     شسىت به خون بليدى وزرنكار هم وغم 
 روز شهادت است وجهادى كه مرد دين     با خون  خود  حرمي  نكه دارد از حرم 

 ايران   منرده   بود   وليكن در اختناق      مى شد   به   هتمت  عدم  رشد   متهم 
 قيام   امت   و  غوغاى    انتقام      اين  لكه ها به خون رود  از دامن امم    اينك

 در جنك كفر ودين وجهادى كه ذمه ىي      با اين زبان خامه جه ياراى مدح  وذم  
 جشم ولىب  به  زخم  شهيدان  َّناده ام      مزكان كنم قلم كه به خون مى زمن رقم

 جو      كارون خون كه نعش  براند  در او بلم كارون شده است خون جوانان جنك
 فردوسى محاسه  سرا هم ضرور بود       كاين روضه شهيد  خبواند جو  حمتشم 

 دم از امام بود كه افروخت اين  اجاق       وان  دست  غيب  بود  كه افراخت اين علم 
 اند  واز  ستم آيات دين  ستون عظيمى كه  با فشرد       تا  كفر از ستيزه  فرو م

 ىب  حرمىت  كه  رفته به اين وه جه آتشى       كز سينه ها تنوره كشيده است دود ودم
 اسالم ما ، امام مخيىن  كه  بازكشت       بشرى اذ   السالمة  حلت   بذى    سلم 
 دين خدا   تعبد  و دنيا   به مشورت        با اين  نظام  هر دو  جهان دار  منتظم 

 ود سياست اسالم  و صاحلان       آزادشان    عقيده    و   انديشه     وقلم  شورا ب
 حكمت  خدايراست  كه  قومى شود هالك        در فتنه  وفساد خود   ، احلكم    للحكم  
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  بههمن  22اثنا عشر: يوم اهلل 

م{ 6090شباط  66} بهمن " 22" يوم اهلل وينظم الشاعرقصيدة يف الذكرى الثالثة النتصار الثورة االسالمية بعنوان    
 يقول فيها :

 م االصنام هذا االمام الخمیني الكبیر محط   
 االمان من االمام المنتظر خط   ذخأ

 خذ بتالبیب فتنة آخر الزمان أوهو الذي 
 انه خرج من حرب الشیطان 

 مان ودخل حلقة حكومة العدل واأل
 فهذه الذكرى الثالثة النتصار الثورة 

 ت الشرق والغربإذ تخلصت الثورة من هجما
 فهذا الیوم هو يوم اهلل 

 (6)وهو الیوم الذي امسك المستضعفون بخناق  المستكبرين 
 

 ثالثة عشر : سالم على المجاهدين 
، يتحدث فيها عن اجملاهدين فی " درود به جهادگران"   }سالم على المجاهدين { ويكتب شاعرنا قصيدة بعنوان :     

 م بدفع املال ويقول:أن يشارك يف القتال سواء برفع السالح أعلى اجلميع  نَّ أويرى ب، عراق جبهات القتال بني ايران وال
 الجهاد لحكم الدنیا وعزة العقبى 

 والجهاد من اكبر فرائض  دين اهلل 
 اذا لم تجاهد فلن تصل إلى الیقین 

 فالیقین هو ذروة االيمان وقمة التقوى 
 قین فالجهاد بالروح و المال سالح اهل الی

 ولكن الجهاد باللسان ربما يكون سالح الرياء
 فاطالق الشعارات ال يدل على االيمان 

                                                                                                                                              
 
 ن  گرفت اين   رهرب كبري  مخيىن  بت  شكن        خط امان   خود از امام  زما(6 )

 سرپنجه وىل ست كزين استني برون     بيخ   گلوى   فتنه   آخر الزمان  گرفت 
 خون حسني، باز به مششري خونفشان         غالب شد وبه خوان مكارم مكان گرفت 

 بر حلقه  حكومت   عدل  وامان گرفت  از جنگ اهرمين  به  درأمد  نگني  وجاى    
 قالب     از تركتاز غرىب وشرقى عنان   گرفت اين سالكرد سوم روزى كه   ان

 روز خدا كه پنجه مستضعفان به قهر    حلقوم كرب وخنوت   مستكربان  گرفت 
 طفالنه رفت بر در ميخانه ، شهريار    اما  پياله  از كف   بري   مغان  گرفت

 (.6611، ص  8)چيوان شهريار، ج
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 نه سالح صديق أالن  سالح العدو يظهر وك
 حكم الشعب للشعب  يفالحكومة ه

 فمجلس الوزراء هو نفسه مجلس الشورى 
 فاذا لم تقدر على الذهاب الى الجبهات 

 م الخدمة خلف الجبهات قد  
 ل في سبیل الجهاد م الماقد  

 ألن  المال يمكن أْن ينقذ االرواح 
 " كمال الجود " هو " بذل الموجود " 

 فافدي نفسك في هذا الجهاد تضمن البقاء لنفسك
 وعد اهلل  أن ينصر جیش االسالم 

 ويدفع ويطرد كل  فتنة عمیاء 
 فاهلل قد وعد إقامة حكومة دينیة 

 ن وفى اهلل بوعده وحان الموعدفاآل
 سرها أوات التعبئة " البسیج" انتشرت في ايران بفق

 وهذه القوة نظیرة للقوى االخرى البحرية والجوية
 نتم من عشیرة  سلمان الفارسي أ

 وبثورتكم سیقوم الصالحون خیر قیام 
 سیكون حلیفكم  ن النصر النهائي  أفمن المسل م به 

 فاهلل قد كتب لكم النصر 
 نا فقط في هذا الجهاد لم يكن الدعاء م

 جمیع الكائنات ترفع يد الدعاء  نَّ إبل 
 فالمقدر  ان يكون النصر حلیفكم 

 فالشهید سیكون مصیره لقاء اهلل 
 انتم جیش المهدي صاحب الزمان 

 فصرخة تكبیركم تصل الى السماء
 فبعد الجهاد ضد المتغطرسین 

 ستكون الدنیا جنة وسالما بدال من جهنم الكفر
 م قدرة الكفر وسطوته  سیكسر اهلل على ايديك

 فقوة الدين تقوم على قوة القائد  الذي يفتح السبل 
 فكما تشرق الشمس بعد انبالج  الفجر  
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 (6) آن اوان  ظهور المهدي
 

 اربعة عشر : اللجان الثورية 
الدفاع عن  يشيد فيها بعمل اللجان الثورية يفكمیته انقالب " } اللجان الثورية { ": ويكتب شهريار قصيدة بعنوان 

  ، وكانت تسهر يف الدفاع عن مكاسب الثورة، منجزات الثورة االسالمية. فاللجان الثورية  بدأت عملها بعد انتصار الثورة 
كما كانت تواجه أعداء الثورة من مهّريب املخّدرات وشاريب اخلمر واملتعاطني باملنكرات  وتراقب اجلواسيس. ويقول شهريار يف 

 هذه القصيدة:
 هذه اللجان الثورية  شمسٍ  ةأي  

 وهي التي وقفت في وجه المفسدين 
  فمكافحة الفساد واجب الجمیع ولكنَّ 

 اللجان الثورية تقوم بهذا الواجب باتقان 
 رحاها  فاللجان الثورية تدور

 وتطحن الفساد والفاسدين  
 فقافلة الفاسدين قد ذهبت من غیر رجعة 
 بیلهاوالبقیة عرفت ما مصیرها  وراحت في س

 فاجتثت اللجان جذور التهريب 
 وهكذا قضى على التهريب بكل اقتدار

 فاالرهاب الذي دوخ العالم 
                                                

 )6( 
 هم از بزرگرتين واجبات دين خدا است      جهاد  دولت   دنيا   و  عزت  عقباست  

 اگر جهاد  نكردى  منى  رسى  به يقني              يقني ،   كه   ذروه  اميان وقله تقواست
 جهاد  جاىن   وماىل   سالح  اهل يقني               دىل   جهاد   زباىن گهى سالح رياست

 كه هيئت وزراء عني جملس شور است  مهه حكومت مردم به مردم است اسالم              
 به پبيش جبهه تراگر توان خدمت نيست            به پبشت جبهه توان كرد خدمىت كه  جباست

 " كمال جود" مهانا كه "بذل موجود " است        در  اين  جهاد  فنا  شو  گرت  هواى  بقاست
 ع  وطرد   كند   هرچه   فتنه عمياستبه  دست  لشكر  اسالم   وعده    داده   خدا        كه  دف

 خدا  حكومت   دين   وعده داده بود وكنون         مسلم است   كه  موعد  رسيد  وعهد وفاست
 بسيج ما مهه ايران ونريوىي  است عظيم                    نظري    نريوى   درياىي   وهواىي    ماست

 خدا   نصاب   مشا  كرده ونصيب مشا است                مسلم   است    كه    پريوزى   َّناىي  را   
 در اين  جهاد  نه تنها  دعاى  ماست بلند                    بلند   از   مهه   كائنات   ،   دست  دعاست
 مقدر   است   كه   پريوز مند    باز  آييد                   شهيد هم   كه   دكر   وصل   بالقاء خداست

 مهدى )ع( صاحب زمان   مشا  هستيد             مشا    كه    نعره    تكبريتان    دم   عيسا ست سپاه
 جهاد كن  كه پس  از  جنگ با جهاخنواران             جهان  جهنم  كفر  وهبشت   صلح   و  صفاست

 هرب است   وراهكشاستخدا   به    دست    مشا    شاخ   كفر شكند             كه شاخ   دوم   دين   ر 
 چنانكه   از   پس   فجر   آفتاب   مى   تابد            ظهور    مهدى   موعود   هم   مهني   حاالست
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 كان مصیره هنا االجتثاث 
 فالمخدرات والمسكرات والفحشاء 

 كان مصیرها الدمار والفناء 
 فكان مصیر الجواسیس المراقبة 

 بحیث ال يجد الجاسوس طريقا له للعمل في ايران 
 طواغیت لن يرجع من جديد فنظام ال

 الهى اوقف هذا الدعاء الذي ال يستجاب 
 فالكالم الصواب هو طاعة الدين وتجنب اعداء الدين

 كم قدم  اعضاء البسیج والحرس ارواحهم 
 بوا بدمائهم الزكیة  هذا السبیل وخض  

 فصعود االنسان الى مستوى " خیر البشر" 
 ونزوله الى حد " شر الدواب" .

 ن بشعر العرفان  و" المتشابهات "ال ت خدع
 فالخمرة والمطرب والمزمار والرباب فتنة 

 ن آفعلي ساقي الكوثر وحامل القر 
 (6)شريعته خم وشرابه عشق اهلل .

 
 شهريار يفضح المؤامرات االجنبیةخمسة عشر :

                                                
 ) 6( 

 چه  آفتاىب  است  اين  كميته  انقالب       كافت هر مفسده است  كوره اين  آفتاب 
 است        كاينهمه  ايفا   كند   ،  كميته    انقالبمبارزه با فساد وظيفه هر كسي 

 كميته  مى چرخد  و خناله هاى فساد       سبوس خواهد شدن به چرخ اين اسباب
 قافله گمرهان رفته  وكم كرده   كور        بقيه هم بار  خود  بسته   وپا در ركاب 

 ىي ريشه كن وريشه ياب  ريشه قاجاق را بر آرد از بيخ   وبن       كميته با تيشه 
 خمدر ومسكر  ومنكر  وفحشا  مهه        هرزه  گياهى  كه  خود وجني شود با شتاب 

 اماكن  وكنرتل بسته  به  جاسوس، در        راه  نيابد   دگر   اجنىب   از   هيچ    باب
 نا مستجاب  نظام    طاغوتيان    باز   نگردد   دگر        خدا را  بس كن   اين   دعاى  

 حرف حساىب مهني دو كلمه وبيش نيست        اطاعت  از دين  واز  دمشن  دين   اجتناب   
 از اين  كميته   بسى بسيجى وپاسدار        شهيد گلگون كفن به خون خود شد خضاب 
 صعود  تو آدمى  تاخط  "خري البشر"        سقوط  تو  نيز  هم  تا   حد "شر الدواب" 

 عرفان خمور فريب  "تشاهبات"        فتنه بود آن  مى  ومطرب  وچنگ  ورباب  به شعر
  661ص  8ديوان شهريار ، ج
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ولني ؤ ن قائدها االمام اخلميين  واملسودافع عنها ودافع ع ، وقف الشاعر شهريار اىل جانب الثورة االسالمية منذ انتصارها    
 98حبياة  ىاود ، ونظم قصيدة مبناسبة تفجري مقر احلزب اجلمهوري االسالمي الذي  وليات جسامؤ االيرانيني الذين تولوا مس
 وعلى رأسهم اية اهلل حممد حسني هبشىت  . من املسؤولني االيرانيني  

( يف ميالدية  6026حزيران  82)هجرية مشسية  6013تري 9ي وقع يوم شهريار تناول حادث انفجار احلزب اجلمهوري الذ
 قصيدته بعنوان " هفت تري" يقول فيها :

 
 يوم السابع من تیر هو اكثر االيام دموية 

 وهو تكرار لیوم عاشوراء 
 وقد وقع فی هذا الیوم حمام دم 

 العدو لم يحقق حلمه  لكن  
 نجح انقالبه لم ي قام العدو  بانقالب ولكنَّ 

 نفسه بهذه المحاولة الحمقاء وفضح العدو  
 ام" هذه الموامرة دبرها " بیغن " و" ريغان " و "میتران" و"صد  

 امرة تستهدف االسالم ؤ وكانت الم
 من االحرار  72وكانت يوم عاشوراء ثانیة حیث استشهد 

 كان العدو يريد ان يقضي على االسالم   
 واتحادا ولكن المسلمین باتوا  اكثر انسجاما 

 وكانت يوم عاشوراء خیر الختام 
 (6) فاهلل ألهم  قائدنا الصبر وكان صامدا لم توثر علیه هذه االحداث

 

 ستة عشر : ورقة خضراء 

                                                
) 6( 

 روى عاشوراى قرن دوم اسالم بود        روز هفت تري از آن خونني ترين ايام بود   
 بود بس خموف   اين   خفيه  خفاش خون آشام بود    ليكن اين  محام  خون هم آرزوى خام

 كو كوشيده هبر قتل پارسيان هفت تري                         اى مسلمان فغان وواالمان از هفت تري      

 كودتاىي   كرد    كفر    وباز   نافرجام   كرد    مشت خودرا واكرد وخود رسواى خاص وعام كرد    
 اىن  بر له  اسالم   بود   " بيگن" و"ريگان"  و"ميرتان " لنگه "صدام"        گردش  چرخ  جه

 كو كوشيده هبر قتل پارسيان هفت تري                                              اى مسلمان فغان وواالمان از هفت تري       
 روز عاشوراى   دوم باشد   اين روز سياه          كو شد از هفتاد  ودو  نفس  زكيه قتلگاه   

 تا " كالهى "  نامى از وى كج  َّند بر سر  كاله                اسالم  وتباه          منفجر شد   حزب مجهورى
 كو كوشيده هبر قتل پارسيان هفت  تري                                                                                         اى مسلمان فغان وواالمان از هفت تري  

 مسلمني منسجم سنجيده ترشان انسجام        م از او سنجيده با سنگ متام شد به عكس اسال

 گشت هشيار ومصمم هرچه كودن بود وخام                       روز عاشورا به حسن املطلع وخري اخلتام        
                    كو كوشيده هبر قتل پارسيان هفت  تري             اى مسلمان فغان وواالمان از هفت تري       

 .6612، ص  8ج ،ديوان شهريار
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يتحدث فيها عن ميالد االمام املهدي املنتظر وميالد االمام  {ورقة خضراء  } سبز گبر  "ويکتب الشاعر قصيدة بعنوان    
هذا اليوم يوم حرس الثورة وهو يشيد يف هذه القصيدة بالثورة االسالمية وكيف اَّنا احيت  ىاطلق عل حيث ي، احلسني بن عل

االيرانيني وهدهتم اىل الطريق القومي وعززت معنوياهتم حبيث واجهوا جيشا عرمرما ووقفوا يف وجهه وقدموا الشهداء من اجل 
 الدفاع عن حياض الوطن.
 يقول يف هذه القصيدة :

 الموعود  وهو عید مستضعفي العالم  ي  د المهديوم میال
 ب بیوم المستضعفین را ومعهودا   ان يلق  في مثل هذا الیوم كان مقد  

 هذا  الیوم المیمون  ىية اهلل الخمیني الفقیه الكبیر  قد اطلق لقب المستضعفین علآوها هو 
 لود عجیب هذا المولد وعجیب هذا المو ، هذا الیوم هو يوم منقذ البشرية 
 ذ لقب هذا الیوم بیوم حرس الثورةإ ، هو يوم میالد الحسین بن علي 

 ضیف الى حسنات قوات الحرس والتعبئة فكان شرفا كبیرا ا  
 . (1)طبق  شهیدا سعیدا في سبیل الوطن ىم روحه علفالحرس يقد  

يصوَّنا ، أَّنا ردمت  احلفر ومدت الطرق يعرج الشاعر على الثورة ويرى أَّنا ثورة اسالمية ، حقا ويدعو اهلل أن حيفظها و    
 ويدعو اهلل أيضا ليحفظ قائدها ، ويطيل عمره حىت ظهور املهدي املنتظر:

 حقا هذه الثورة ثورة  اسالمیة     سالم اهلل  علیها  وتحیاته 
 انها ثورة اسالمیة عظیمة     ردمت الحفر ومه دت الطرق 

 دى الموعود أطل  عمر قائدنا يارب      حتى ظهور المه
 لدينا زعیم موقر وذو جالل      متحد مع الجمال الالمحدود 

 ته فجاة     وكان قبل ذلك كقوم عاد وثمود ياصبح الشعب صالحا بهدا
 به  ،  لم تصل هذه النبوءة ال الى صالح وال الى هود یاصبحت النبوءة نص

 انب الشمس فسورة "الفجر"  بداية السورة  اشارت الیه  ،  النه جاء من ج
 نه صور اسرافیل    انتبه من خموده وجموده أكهذا الشعب  

 لم يكن لموسى هذه الخاتمة  العجیبة  لیداري قوم الیهود 
 الملتزم اال افرادا معدودين   شعبلم يشهد عصر صدر االسالم مثل هذا ال

                                                
 )6( 

 روز  ميالد   مهدى     موعود     عيد    مستضعفان   عامل  ، بود 
 با چنني روزى اين لقب ، ارى     بود   از   اول   مقدر    ومعهود 
 آيت   اله ،   فقيه     عاليقدر      گوىي از غيب اين لطيف   شنود

  فزودش نام      فر اين  روز  فر  خجسته  فزود  كه به مستضعفني
 روز  ميالد منجى   بشر است       وه چه خوش مولد وچه خوش  مولود 

 زادروز   حسني   نيز  ، امام       روز  خمصوص  پاسدار  منود 
 پاسدار  وبسيج از اين   خلعت     سر فخر وشرف به گردن  سود 

 به  مقام   شهادت  و  خوشنود    پاسدارى كه جان به كف ، تازد
 (.6612،  ص 8) ديوان شهريار ، ج
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 كمالك األشتر وعمار بن ياسر  
 الء االصحاب ؤ لديه مثل ه يمام علمتى كان اإل

 شعلة الشهادة حیرت االعداء  وراحوا يعضون النواجذ 
 لى االبد إاقة  ترفرف في العالم يارب اجعل  راية االسالم خف  

 لى االبد إواقضي على  شیطان الكفر واالستكبار في العالم و 
 .(1) هذه ورقة خضراء وتحفة درويش وقصیدة شعر سطرها شهريار

 
 سبعة عشر : فرق تسد 

ر شهريار قصيدة سياسية يتحدث فيها عن سياسة االستعمار " فرق تسد" وما ترتب عنها من خالفات بني وينظم الشاع   
املسلمني خاصة إثارة النعرات الطائفية بني السنة والشيعة واحلروب الصليبية وما تقوم هبا اسرائيل من ظلم وجور حبق 

 الفلسطينيني .
 دو فتيله " )مصباح ذو فتيلتني ( :ويقول يف شهريار يف قصيدة بعنوان " چراغ    

 صانعو االسلحة وجوههم  إنسانیة وطباعهم وحشیة 
 استخدموا العلم ملعبة بايديهم 

 فالمتغطرسون يستخدمون سالح التفرقة  بین المسلمین 
 من اجل ان ينهبوهم ويسیطروا علیهم 

 فالشرق والغرب استخدموا الدين اداة للتخريب في الشرق والغرب 
 ینین واستالین وريغان ومیتران هم من قاموا بهذه المهمة وكان ل

 ة والشیعة بعد الرسول محمد انهم بثوا التفرقة بین السن  

                                                
) 6(   

 احلق اين انقالب ، اسالمى است     كز  خدايش  سالم  با  و درود 
 انقالب      عظيم         اسالمى     چاها  بست  و   راهها  بگشود 

 وعود            رهرب    انقالب     ما     يا رب     ُمّتصل  كن  به  مهدى  م
 رهرب    با     جاللىت      دارمي      متحد   با   مجال    نا  حمدود  

 قوم از او گشت  ناگهان  صاحل      پيش از او قوم عاد بود ومثود
 اين نبوت   كه   شد   نصيبه او      نه به صاحل نصيب شد نه به  هود

 ش    آفتاب   خواهد    بود  " فجر "  سر سوره هم اشارت بدوست    كز    پي
 قوم  گوئى   به     صور   اسرافيل       به  خود  آمد از  آن مخود ومجود 

 موسى اين  داورى  شگفت  نداشت       كه   مدارا    كند   به   قوم   يهود 
 صدر   اسالم   هم    چنني   قومى       متعهد    نداشت     جز      معدود 

 لك     اشرت  و    عمار       كى به   موال  على  ،  ميسر  بود اينهمه     ما
 آتش     شوق    اين         شهادهتا       از   سر   دمشنان    برآرد    دود 
 يارب    اين   ظل    پرجم   اسالم        تا   ابد   دار   در   جهان  ممدود 

 جهان    باد   تا   ابد   نابود   مهچنني      ديو    كفر   واستكبار        از 
 برگ   سبز  است   وحتفه درويش        قطعه  شعرى  كه شهريار سرود

 (.6612، ص8) ديوان شهريار،  ج



151 

 

 وقد زلزلوا اسس الدين من البداية
 ثاروا الحروب الصلیبیة لقرون أانهم 

 ربهم واثاروا العواصف  ىانهم طغوا عل
 ة ات حروبا دموي  ات ومر  انهم شنوا مر  

 لقدس ولبنان وفلسطین في ارض ا
 روا بیوت الناسوقاموا بمجازر ودم  

 المدن االيرانیة   ةدمر  الصهاين
 ساووها بالتراب غربیها و ايران و  يفي جنوب

 ن وان يجعلوك خصما للعرب آمن اجل ان يبعدوك عن القر 
 .(1)وهم بهذا يريدون ان يسمحوا للشیطان ان يحكم الجمیع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
) 6( 

 اسلحه  سازان  آدم  صورت  درنده خو    علم را با زيچه ودر دست عنوان كرده اند 
 مني   تاراج   استبداد   سلطان   كرده   اند سلطه  جويان  با  سالح   اختالف   انداخنت      مسل

 آلت  ختريب  دين  را تعبيه در شرق وغرب      چون )لنني ( و)استالني و) ريگان ( و)ميرتان ( كرده اند
 آنچنان  كز  سىن  وشيعه  پس از ختم رسل      پايه هاى   دين  از  آن  آغاز  لرزان   كرده اند 

 ليىب قرَّنا    با خداى خويشنت طغيان وطوفان كرده انديا چنان  كز  فتنه  جنگ  ص
 سرزمني  قدس  لبنان وفلسطني  بارها     قتل عام وخانه هاى خلق ويران  كرده اند

 در جنوب  وغرب  ايران  صهيونيستان  باخلصوص       شهرها   و  ساكنني    با   خاك    يكسان  كرده اند
 م  عرب      وز   هواخوان    شيادان    شيطان    كرده اندتا جدا ، شازندت از  قرآن ترا  خص

 (.6610، ص  8ج  ، )ديوان  شهريار
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 الخاتمة :
 ،ما وقال الشعر وهو يف سين طفولتهد حسني شهريار أحد أشهر شعراء ايران التقليديني ، فقد عاش اكثر من مثانني عاحمم

ن اشتهرتا وعرف هبما ايراين وحيفظ أشعاره اليت تتناقله  السنة اجلميع وتضرب هبا األمثال . ومنها قصيدتإ حيث يعرفه كلّ 
علي يا طري السعد جئت رمحة  }ه آييت خدارا(  چعها : )على اى مهاى رمحت تو الشاعر ومها : قصيدة )مناجات( اليت مطل

را ؟( واليت يقول چميدح هبا االمام علي )ع( ويبني فضائله ومنزلته . و قصيدة : )حاال  { ، فأنت آية اهلل يف كل شيء
وهو يف هذه  {كن ملاذا جئِت االن ؟روحي فداِك ، لقد جئِت متأخرة، ول }را ؟( چفيها:)آمدى جامن به قربانت وىل حاال 

القصيدة يعاتب حبيبته اليت تركته يف شباهبا وتزوجت موظفا كبريا ، وافسدت عليه حياته ، وجعلته يرتك دراسة الطب ويعمل 
وهو يف هذه القصيدة يصدها ويصفها باَّنا عدمية الوفاء ، وجاءته بعد سنوات ترجوه أن يتزوجها ، حكومي مصرف موظفا يف 

اي كما يقول املثل العريب )بعد خراب ، ويقول هلا باَّنا جاءته بعد فوات االوان وبعد) موت سهراب(  ،  اسية القلبوق
 البصرة ( .
رمجت أشعاره الفارسية والرتكية اىل تُ هذا الشاعر الذي حفظ أشعاره العامة واخلاصة  ، وذاع صيته يف االفاق ، و           

دا ، بل ان البعض من النقاد هامجوه بسبب شعره العمودي . حىت ان أحد النقاد اد جتاهال متعمّ نقّ ف اللغات ، لقي من الخمتلِ 
قاس به شخصية الشاعر .كذلك جتدر اإلشارة اىل اعترب أّن زمن الشعر التقليدي قد انتهى، وان الشعر احلر هو املعيار الذي يُ 

، عد سنوات من منعه من قول الشعر ،وحظر نشر اشعاره وقصائده أّن  اهلجوم العنيف الذي تعرض له شاعرنا شهريار جاء ب
وطبع ديوانه يف عهد النظام الشاهنشاهي )النظام الذي أطاحت به الثورة اإلسالمية يف إيران(.عاش شهريار حياته فقريا معزوال 

ت ليدخل بعدها يف سلك قاربه ، وكان من آثار فشله يف حبه أن أدمن على املهدئات و املخدراأصدقائه و أمنقطعا عن 
حىت آل به األمر اىل أن يغلق باب بيته بوجه اقرب اقربائه ، الدراويش )مجاعة انعزالية صوفية حتب اإلبتعاد عن الدنيا وملذاهتا( 

 ليمنعهم و الناس من زيارته .
شاكل، وجد ضالته يف التوبة وقراءة  إال أّنه و بعد سنوات من الضياع والَتيه واملشاركة يف جمالس حتضري االرواح وما           

القرآن والعبادة . وكان منذ صغره يقرأ القرآن وحيفظ آياته ، وكان يف السنوات االخرية من عمره يسهر الليايل بقراءة القرآن 
                                        والعبادة بعد أن ترك املخدرات والضرب على السيتار)آلة موسيقية تشبه العود العريب( .                         

وعندما انتصرت الثورة االسالمية يف ايران كان شهريار اول املهنئني بانتصارها ووقف معها حىت االيام االخرية من حياته. وقد 
وكتب قصائد  نظم قصائد كثرية ميدح فيها الثورة وقائدها  وقوات حرس الثورة والتعبئة ويدعو اىل نصرة النظام االسالمي.

 عديدة يشيد هبا باملدافعني عن الوطن يف وجه املعتدين.
ّن الشاعر شهريار كان غريبًا  يف حياته وحىت بعد مماته ، ال سيما يف ساحة األدب. فالعامل العريب مل إوميكن القول         

صريني الذين ترمجوا لشعراء ايرانيني معاصرين مل يعرفه، حىت إّن الكثري من املهتمني بالشعر الفارسي املعاصر وخاصة الباحثني امل
شهرًة منه ، واعتقد ان السبب يف ذلك يعود اىل  العربية يف حني تُرمِجَت اشعار شعراء كانوا اقلَّ برتمجوا أشعاره قوا اليه، ومل يُ يتطرّ 

 منصب م السابق آنذاك ،ومل يرغب بتويّل جتاهل النقاد االيرانيني لشعر شهريار وعدم تعريفهم به وبشعره، ألنُّه مل  يساير النظا
 كبري او احلظوة عند كبار رجال الدولة. 

شهريار كان شاعر أهل البيت، وال ابالغ اذا زعمت ان اكثر من نصف ديوان شعره متأثر  ومثلما اشرنا يف  دراستنا فإنّ      
ذريته ،حىت أن شعر الغزل عنده هو شعر ص ملدح الرسول )ص( واالئمة من بالقرآن واحاديث الرسول واهل بيته ،وخمصّ 

عفيف وعذري ال يتعدى اأُلطر املتعارف عليها .وهلذا السبب كان املشرفون على اجملالت األدبية والنشر يف عهد النظام 
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اسالمية من اً الشاهنشاهي ال يفسحون اجملال لشعراء من امثال شهريار كي ينشروا شعرهم ،  ألن اشعار شهريار كانت اشعار 
واليت  كانت يف أغلبها ، جهة، وأّن النظام املذكور مل يسمح للشعراء اإلسالميني بنشر قصائدهم يف جمالته الكثرية املتعددة 

ج للعلمانية والتحرر سواًء على صعيد االخالق او اجلنس من جهٍة اُخرى . كما ال خيفى أّن هذا النظام كان يشجع تروّ 
راء السلطة ومن لّف لفهم. كذلك كان مينع نشر اشعار  كانت هلا صلة بالفضيلة ومبادئ الشعراء املتهتكني  واملاجنني وشع

اجملتمع االسالمي. وهلذا السبب اخذُت على عاتقي التعريف بشعر شهريار للدارسني واملهتمني باألدب الفارسي .وقد قمت 
تارًة ُأخرى، حيث تعددت توصيفات النقاد له.   بدراسة كل ما كتب عن الشاعر من نقد حتليلي كان اجيابيًا تارًة ،و سلبياً 

كذلك جتدر يب اإلشارة إىل إّنين ومن خالل دراسيت قد قمُت برتمجة قصائد متنوعة من ديوانه الكبري كان هلا ارتباط مباشر 
البالغة اليت شعر الشاعر شهريار ( مع اإلشارة اىل الصعوبة  يفمبوضوع الدراسة ،اي) تاثري الثقافة العربية واالسالمية 

رافقتها،واجلهد والوقت الكبريين.وال أغفل أو أُنكر الدور البارز للدكتورة املشرفة دالل عباس يف تنقيح الرتمجة ومراجعة 
الناس  يفالنصوص الفارسية. إال أّن ما شجعين على االستمرار يف العمل وترمجة اشعاره هو ذلك التاثري لشهريار وشعره 

ه السهل املمتنع، وعاطفته اجلياشة جتاه اهل بيت رسول اهلل وحىت املثقفني منهم الذين احبوه واسلوبَ  ،  العاديني)العوام(
)ص(.هذا وانين قد درسُت شعره الذي قاله يف الثورة االسالمية ،حيث خّلَف العشرات من القصائد اليت تناولت  خمتلف 

ة اليت انربى الشاعر ميدح فيها ويثىن على املدافعني عن الثورة والوطن قضايا الثورة االسالمية وال سيما احلرب العراقية االيراني
 سالم .والذين محلوا السالح دفاعاً عن ايران واإل

أخرياً فإّن ما مييز شهريار عن غريه من الشعراء الفرس هو نظمه الشعر بالفارسية والرتكية وقد طُِبَع ديوانه بالفارسية اكثر        
 ف اللغات احلية .اىل خمتلِ  نقلما ان شعره بالرتكية من ثالثني طبعة ،ك

اىل دراسة جوانب اُخرى من شعر شهريار مل  -ال سيما الفارسية منها–هذا وإين أدعو الباحثني يف الدراسات األدبية       
الذي تربو صفحاته على  ومل تأخذ القسط الكايف والوايف يف الدرس األديب الفارسي وال سيما ترمجة ديوانه، يتطرق اليها أَحد 

ة ( أقصيدة يف خمتلف القضايا : )السياسية(و)اإلجتماعية ( و) الثقافية ( و)املر  033صفحة ويتضمن اكثر من  6833
 وغريها.  
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 رس اآليات القرانیة :فه
 
 (. 6سورة الفاحتة،  االية: )  "بسم اهلل الرحمن الرحیم"
  (.12) سورة اجملادلة ، اآلية :" درجاتٍ  وتوا العلم  ا   والذين  ْم م نك  نوا آم   الذين   اهلل   ع  رف  "ي
  .( 6) سورة : العلق ، االية : " إْقرأ بإْسم  ر ب ك الذ ْي خ ل ق  "
  .(  92االية ، ( ".)سورة يسني  يحیي العظام وهي رمیم "
كان  ظ لوما  ج ه وال    "   (. 98، االية : ) سورة : االحزاب  "و حم ل ها اإلنسان  إن ه  

 (. 1" )سورة : القلم،  االية:  وإن ك ل ع لى خ ل ٍق ع ظ یم " 
ْكم ة  و إْن كان وا مْن قبل  لفي ض الل   "   ( . 8") سورة : اجلمعة ، االية : وي  ع ل م ه م  اْلك تاب  واْلح 
ذات لهب ، وامرأته حمالة الحطب  ، في جیدها ي دا أب ي ل ه ٍب و ت بَّ ، ما اغنى عنه ماله وما وقب ، سیصلى نارا    تْ بَّ "  

 .(  1اىل  6" ) سورة املسد ، االية حبل من مسد 
   0سورة الضحى ، االية :   "ف أم ا الی تیم  ف ال ت  ْقه ر " 
 .( 16" ) سورة : العنكبوت ، اآلية :  أْوه ن  البیوت  ل ب  ْیت  الع نكب وت    و إن  "
 .( 12.  ) سورة : الفرقان ، االية :  "لذ ي ال ي م وتو توكَّْل ع ل ى الح ي  ا " 

 (. 92االية ، ".)سورة يس قال  م ْن ي حی ى الع ظام  وه ي  ر میٌم " 
 ( . 68" ) سورة : طه ، االية : إني أنا ر ب ك  فاْخل ْع ن  ْعل ْیك  " 
   (. 2" ) سورة : اجلاثية،  االية :  ب ش ره  ب عذاٍب الیمف   " 

 (. 92" )سورة يس، االية  العظام وهي رمیميحیي "  
 (. 82" ) سورة الفجر،  االية  ارجعي إلى ربك  راضیة  مرضیة" 
 .(   98" ) سورة ص ، االية  نفخت من روحي" 
 ( .80" ) سورة احلجر ، االية :  فإذا س و يتثه   و نف خت  فیه من روحي ف  ق ع وا له  ساجدين"  

 (  .631" )  سورة االنبياء ، اآلية : السجليوم نطوي السماء كطي  "  
ويكشف  الس وء"   .(  18" ) سورة النمل ، االية : أم ْن ي جیب  الم ْضطر  إذا د عاه  
 (.   02" ) سورة البقرة . االية فاهبطوا منها "   

ل  و ال ي ْشقى "   .( 680" ) سورة طه ،  االية :فم ن  أت  ب ع  هداي فال ي ض 
 .(0" ) سورة التغابن  ، االية  م لیوم الجمع ذلك يوم التغابنيوم يجمعك" 
 . (80سورة البقرة ، االية )" فأتوا بسورة من مثله  وأدعوا شهداءك م من دون اهلل " 
 (. 23" ) سورة طه ، االية  ونزلنا علیكم المن والسلوى" 
 .(   613"  .) سورة االعراف ، االية انزلنا علیهم المن والسلوى"  
 .(  19. ) سورة البقرة  . االية :  وانزلنا علیكم المن والسلوى"  

 .( 1سورة التحرير،  االية :) "  علیها مالئكٌة غالٌظ شداٌد " 
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  .( 00االية   ، " ) سورة املرسالتانطلقوا إلى ظل  ذي ثالث  شعٍب " 
     .(10ساء ، االية: " ) سورة الن يا ايها الذين آمنوا  التقربوا الصالة وانتم سكارى " 
 .(  11خري عند ربك ثوابا وخري أمال " ) سورة الكهف،  االية :  الباقیات الصالحاتو " 
 .( 6" ) سورة القمر ، االية : إقْ ت  ر ب ت  الس اع ة  و اْنشق  الق م ر" 

  .(   80" ) سورة : الرعد ، االية : طوبى لهم و ح سن  م آبْ " 
 (     8" ) سورة احلشر،  االية: روا من اهل الكتاب من ديارهم الو ل الحشرهو الذي اخرج الذين كف" 
 (:00) سورة االنبياء ، االية : "  والشمس  والقمر  كٌل في فلٍك يسبحون" 
 .(  631) سورة االنبياء ، االية  "ن طوي الس ماء كطي  السجل "

 (. 698االعراف ، االية :  )سورة "  وأشهدهم على أنفسهم ا لْست  بربكم ، قالوا بلى" 
 .(  1" ) سورة الصف ، االية :  إن اهلل يحب الذين يقاتلون في سبیله صفا  كانهم بنیان مرصوص" 
ف ع  ماٌل و ال ب  ن وْن ، اال من اتى اهلل بقلب سلیم"   (. 20و 22سورة الشعراء ، اآليتان  : )" ي  ْوم  ال ي  ن ْ

 .(  633" ) سورة املائدة ،  االية :  تفلحون فأتقوا اهلل يا اولي االلباب لعلكم" 
   (.811" ) سورة البقرة ، االية:   ال اكراه في الدين ،  قد تبین الرشد من الغي" 
ْد في م شی ك  وأْغض ْض م ْن ص وت ك  إن  أْنك ر  االْصوات  ل ص ْوت  الح م ْیر"    ( . 60" )سورة لقمان ، االية :  وأقص 

سورة التكاثر ، )" لم الیقین ، لترون الجحیم ، ثم لترونها علم الیقین ، ثم لتسئلن يومئذ عن النعیم كال لو تعلمون ع" 
 (..2اىل  1االية : 

 (. 8سورة احلشر االية : )"  هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الول الحشر" 
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 مراجعالمصادر و الفهرست 

 :المراجع  العربیة ر و المصاد أوال :

 القرآن الكرمي  -

لسان العرب، الدار املتوسطية للنشر االمام العالمة ايب الفضل مجال الدين ابن منظور االفريقي املصري ، ابن منظور ،  -
 د ت.  والتوزيع ، تونس.

  .م 8339لبابطني، الكويت ارشدي، مسري، جالل الدين الرومي رسول الشعر العرفاين، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود ا-

 م. 8339 ،  6ط دار املرتضى ، بريوت ، اإلمام علي ، االمني ، السيد حمسن ، ديوان  -

 م.6011، القاهرة ، مطبعة السعادة مصر  6براون ، ادوارد ، تاريخ االدب يف ايران ،  ترمجة الدكتور ابراهيم الشوريب، ط -

نوار العقول من اشعار وصي الرسول ،  دراسة وحتقيق :كامل سلمان احلسني ، ا لبيهقي الكيدري ، قطب الدين حممد بنا -
 م .6000،  6ط بريوت ، اجلبوري ، دار احملجة البيضاء ، 

 .16ص ، جرداق ، جورج ، االمام علي صوت العدالة االنسانية  -
 م.6020،بريوت ، دار النهضة ،  8مجعة ، بديع حممد ، من روائع األدب الفارسي ، ط -

 م. 8331، بريوت ، دار الروضة ، 6حاكمي ، امساعيل  ، األدب اإليراين املعاصر، ترمجة : عباس رضوي ، ط -

 م 8333،  0، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، طاملعجم الشامل ملصطلحات الفلسفة احلفين ، عبد املنعم ، -

 دت.  ت ،دار اجليل ، بريو ديوان االمام علي بن ايب طالب ،زيتون ، علي،  -

( من اصدارات اجمللس الوطين للثقافة والفنون واالداب  6090 -6031السبكي ،آمال، تاريخ ايران السياسي بني ثورتني )_ 
  م.6000، 6بالكويت ، ط

 م.8339، 6، مؤسسة البالغ ، بريوت ،ط سبهاين ، رؤوف ، مشاهري فالسفة املسلمني -

 م.8332،  6جة البيضاء ، بريوت ، طاملعجم الفضى ، دار احمل سبهاين ، رؤوف ، -

 م.6019،  6ط شفق، رضا زاده ، تاريخ االدب الفارسي ، ترمجة حممد موسي هنداوي ، ، القاهرة ، دار الفكر العريب ، -

مهر انديش للنشر، طهران ، دار ديوان حافظ الشريازي ، ترمجة الدكتور ابراهيم امني الشواريب ، الشريازي ،حافظ ،  -
 م.  6000
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  م.6093، 6طبريوت ، الصياد، فؤاد عبد املعطي ، القواعد والنصوص الفارسية ، دار النهضة العربية،  -

،  6طبوعات عبد اهلل حرمي، الكويت، طم،شعر الرثاء العريب واستنهاض العزائم ، وكالة  عبد العزيز سامل ، عبد الرشيد -
 م.  6028

 م . 6002،  6مد ، معجم كلمات القرآن العظيم ، دار الفكر ، دمشق ط عدنان سامل ، حممد ، وهيب سليمان ،حم -

 دت. الفرايت ، حممد ، روائع من الشعر الفارسي ،  وزارة الثقافة السورية. -

   م0226يدراجمللس الوطين للثقافه والفنون الكويت،  ط ، ح، ترمجة خليل علي رية ،  ساألفروغ ، ديوان فرخ زاد ،  -

 م.6093،  6بريوت طرس وحضارهتم ، دار النهضة العربية ، يف ادب الف -
 م.6091،  6طقاهرة ، ، القنديل ، اسعاد ، فنون الشعر الفارسي ، مكتبة الشريف -
بريوت ، كفايف، حممد عبد السالم ، يف االدب املقارن ، دراسات يف نظرية االدب والشعر القصصي ، دار النهضة العربية ،  -
 م.6098 6ط
عالمه ، منشورات قسم اللغة الفارسية وآداهبا يف اجلامعة اللبنانية ، أدب الفارسي يف أهم أدواره وأشهر ى، حممد ، األحممد -

 م . 6019بريوت، 

ديوان االمام علي امري املؤمنني وسيد البلغاء واملتكلمني عليه السالم ، مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، دون مؤلف، من  -
  ، دت . بريوت

 14، المجلد 2ن دون مؤلف، الموسوعة العربية العالمية ، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر والتوزيع ، الرياض ، طم  - 

 . 177، ص 

ين الدهين ، نسرين ، استقبال األدب الفارسي املعاصر يف الوطن العريب ، نشر مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ها -
 م. 8332 ، 6بريوت ، ط،

 

 

 مراجع  الفارسیة :مصادر والالثانیا : 

 ،ش6091،  1ط زوار، طهران ، ، منشورات 8و  6لد جم،} من نيما اىل صبا {ور، حيىي ، از صبا تا نيما پآرين  -
 م.6001

 . م8330 ش6028 ،دط، ان طهر  ايران ،ة شعراء ي}  الشعر االيراين املعاصر{، مجعشعر معاصر ايران  فرزدق ،اسدى ، -
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،  8طهران ، ط، للنشر زوار  دار، } املعجم الفارسي الكامل { فارسى كامل  گفرهنم رضا ،انصاف پور، غال -
 م. 6001، ش6091

 م.  8333، ش 6090،  6، طللنشر، طهران فكرروز شركة نيسى ، كاظم ، ديوان حافظ ،  گبر  -

، 1طهران ، ط، للنشر كبري   امرية ، مؤسس}الربهان القاطع {برهان ، حممد حسني بن خلف تربيزى ، برهان قاطع  -
 م . 6092ش   6019

 ،6طهران ، ط،  للنشر ،  دار ققنوس} نظرة اىل تاريخ وادب ايران { به تاريخ وادبيات ايران  ى، سيد حممد ، نگاه تراىب -
 م .8331ش ، 6021

 6090،  6، طهران ، ط الدوليةاهلدى منشورات ، } تاريخ االدب الفارسي {ارسى پمتيم دارى ، امحد  ، تاريخ ادب  -
 م .8333 ش

 دار، } اجملموعة الكاملة لدليل ايران السياحي { دى ر گ  نحسن زنده دل ودستياران، جمموعة راهنماى جامع ايرا -
 م.  6029،  ش6091  للنشر،  ردانانگاير 

للنشر،طهران،  ، دار ثالث } الشعر احلديث من البداية وحىت العصر احلاضر{، حممد ، شعر نو از آغاز تا امروز  ىحقوق -
 م. 6002، 8ط

منشورات ، } تأثري القرآن واحلديث يف االدب الفارسي { حلىب ، على اصغر، تأثري قرآن وحديث در ادبيات فارسى  -
 م . 6002،  ش6099، 1طهران ،طاساطري، 

،  0، طهران، طى عليشاه صفمنشورات ، } قصة املوسيقى االيرانية{ شت موسيقى ايران رگخالقي ، روح اهلل ، س - 
 م .6022 ،ش6019

 م. 8338 ش،6026، 8شرياز ، ط ،للنشر ويدن، دار } انواع الشعر الفارسي { ىانواع شعر فارس،  ىرستگار فسائ -

 ،ش6021،  ،طهران  8للنشر ،ط روزگاردار ، } االدب االيراين املعاصر{ روزبه ، حممد رضا ، ادبيات معاصر ايران  -
 م.8339

 6،ط} نظرة على الشعر االيراين املعاصر {، دار ثالث للنشر، طهران ، چشم انداز شعر معاصر ايران  ىقاين ، مهدزر  -
 .م8331ش  6020،

ذشته ادبي ايران } من ماضي ايران األدبي { منشورات الهدى الدولية ، طهران ، گ  زرين كوب ، عبد الحسين ، از  -

   م.   1996ش   1375،  1ط 
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،  للنشر علمى دار، } شعر بدون كذب  شعر بدون قناع { وب ، عبد احلسني ، شعر يب دروغ شعر ىب نقاب زرين ك -
 م. 8333ش 6090، 2، ط طهران

 م.8339ش، 6021،  6طهران،ط، للنشر  ، دار زوار} تاريخ األادب يف ايران{ سبحانی ، توفيق ، تاريخ ادبيات ايران  -

} ادوار الشعر الفارسي  من املشروطية از مشروطيت تا سقوط سلطنت   ىار شعر فارسىن ، حممد رضا ، ادو شفيعى كدك -
 م  .  8336، ش6023 للنشر، طهران، دط، سخندار ، طهران ، اىل سقوط امللكية { 

، منشورات ، ترمجه مري صاحل حسيين } االستاذ شهريار حيدر بابا { حيدر بابا  شهريارشهريار ، حممد حسني ، استاد  -
 م.8339ش 6021،   6طاجلمهورية طهران ، 

، اه گزرين ون منشورات ، جملدان ،   } اجملموعة الشعرية الكاملة لديوان شهريار{ شهريار ،  حممد حسني ، ديوان شهريار -
 م.8331 ، شهـ . 6021،  82، طهرانط

، تطور النظم والنثر الفارسي { } خالصة عن تاريخ سى پار نثر صفا ، ذبيح اهلل ، خمتصرى در تاريخ حتول نظم و  -
 م . 6002، ش6099 ، 61طققنوس ، طهران ، منشورات 

مقتطفات من غزليات شهريار { زيده غزليات شهريار گاستاد شهريار  عاطفي، يد اهلل ،  -  مؤسسة ، } االستاذ شهريار َ
 م. 8332ش 6029، 6،طللنشر ، طهران نگاه 

 6091 دط،  ران،طه، للنشرامري كبري  ة،  مؤسسعميد الفارسي {   } معجمفارسى عميد  گفرهنعميد، حسن،  -
 م 6001ش

 ةمؤسس} املعجم الفارسي املعاصر{  فارسى امروز گغالحمسني صدرى افشار، نسرين حكمي ونسرتن حكمى ، فرهن  -
  .م6001 ، ش6091ران ، ط،ت ة للنشرلمك

 م.6011ش  6000، طهران ،  6، طب يف ايران { } تاريخ االد فروغي ، حممد حسني ، تاريخ ادبيات ايران -

،  1ط، ،طهران ،}حياة االستاذ شهريار االدبية واالجتماعية { اىن اديب واجتماعى استاد شهريارگور، امحد، زند پكاويان  -
 .م8339ش، 6021

، 6طهران، ط، للنشر دار مركز } التاريخ التحليلي للشعر احلديث { ، لنكرودي ، مشس ، تاريخ حتليلي شعر نو  -
 م.6006 ش،6093

 ، 9ط،للنشر نگاه  ةسسؤ ،  م} االستاذ شهريار حيدر بابا سالم { استاد شهريار حيدر بابا سالم ماكوئي ، حامد ، 
 م.8332ش 6029
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                    6للنشر، طهران ،ط ، دار قطره} نظرة على تاريخ أدب ايران املعاصر{ بر تاريخ ادبيات امروز ايران  ىمرور  -
 م.                                                                                            6002

 م . 8331ش، 6021،  8معني ، حممد ، فرهنك فارسى ، } املعجم الفارسي{ ، دار راه رشد للنشر ، طهران، ط -

 ، ش6009هران ، ط، للطبع والنشر ران طهدانشكاه   ة، مؤسس} معجم دهخدا{ لغت نامه دهخدا معني، حممد ،  -
  .م6012

مدين ، سيد جالل الدين  ، تاريخ سياسى معاصر ايران } تاريخ ايران السياسي املعاصر { ، منشورات املكتب االسالمي  -
 م. 6028ش  6016، طهران ، دط، 

 م .6008، ش6096ى ،قم ، اهلادمنشورات ، } اجملموعة الشعرية {   ىشعر  هجمموع ، مطهر، حممد -

 م.8339ش  6021 ، 8ططهران ، دار ثالث للنشر ، مشرف ، مرمي ، شهريار مرغ هبشيت } شهريار طائر اجلنة { ، -

} رضا شاه سقوط وبعد السقوط { مؤسسة الدراسات التارخيية س از سقوط پمعتضد ، خسرو ، رضا شاه ، سقوط و  -
 م.6009ش  6091 ، 6االيرانية  املعاصرة  ، طهران ، ط

 ،ش6016هران ، طفرهنگ اسالمي ، دار ، نشر  } الثورة يف شعر شهريار {  انقالب در شعر شهريارمن دون مؤلف،  -
   .م 6028

منشورات املؤسسة العلمية الثقافية )علمى ، } دراسة يف االدب املقارن { در ادبيات تطبيقي  ىپژوهشمن دون مؤلف ،  -
 م.6001ش 6091 ،6فرهنكي( ، طهران ، ط

} قصة تاريخ ايران من البداية وحىت سقوط امللكية لوى پتاريخ ايران از آغاز تا سقوط سلطنت بمن دون مؤلف ،   -
 م . 8332،  ش6029،  0للنشر ، طهران ، طسخن دار ، البهلوية { 

 

منشورات  ،تية واملائية{ } كمال امللك  رسومه الزي گروغن وآبرن گكمال امللك  نقاشى هاى رنمن دون مؤلف ،   -
 م.  8330ش 6028 ، 6مؤسسة  وزارة الثقافة واالرشاد االسالمي ،طهران ، ط

االطفال واليافعني للنشر فكر دار تنمية ، } الف عام من الشعر الفارسي { هزار سال شعر فارسى من دون مؤلف ،  -
 م .6009، ش 6091 ، 1طهران ، ،ط
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} االعمال الكاملة والنفيسة للشيخ مصلح رت شيخ مصلح الدين سعدى شريازى كليات نفيس حضمريخاين، حسن ،   -
 . دط، دت ، الدين سعدي الشريازي { 

 م. 6002 ش، 6099،  8ط دار طوس للنشر، طهران ، ،} الشعر والفن { رويز ، شعر وهنر پناتل خانلري ،  -

 ،ش 6028، 6ططهران ، منشورات قلم الثقافية ، ، {  } حياة شعراء ايران، زندگينامه شاعران ايران  هامشي ، محيد - 
 م.8330

ش ،  6011،  1، طنشر فروغي، طهران دار،  } تاريخ االدب االيراين { تاريخ ادبيات ايران الدين ،مهائي ، جالل  -
 م.6029

 . م6021ش ، 6011، 0ط ران ،طههريمند ، منشورات ، } كمال امللك { وزيرى ، حسنقلى ، كمال امللك  -

 طهران ،دط ، للنشر  سخندار ، } مائة قصيدة شعر ملائة عام { وفايي ، حممد افشني ، صد شعر از اين صد سال ،  -
 .م 8339،  6021

جام دار ، } تاريخ االدب الفارسي املعاصر{ ون سبوى تشنه ، تاريخ ادبيات معاصر فارسى چ، حممد جعفر ،  ياحقي -
 .  م6001ش 6091، 0ط، مشهد ، للنشر 

 م.6090ش  6018 ،6طهران ،ط،للنشر  بن سينادار ا، } االدب املعاصر { يامسي ، رشيد ، ادبيات معاصر  -

 جامعیة :الرسائل فهرست ال

، رسالة ماجستري ، كلية  }دراسة نقدية لديوان شهريار( خاين حممدي، حممد حسني ، نقد وبررسي ديوان شهريار ، -
 .م6000ش ، 6098 طهران ، درسني ، جامعة اعداد املاالداب ، 

رسالة ماجستري ، كلية }دراسة حتليلية لديوان االستاذ شهريار{، قاجبلو، حسني ، بررسي وحتليل ديوان استاد شهريار ،  -
 م.6001ش، 6091هران ،طجامعة الشهيد الدكتور هبشيت ، االداب ، 

 :الدوريات والمجالت فهرست 
،  689ية ، من اصدار احتاد الكتاب العرب بدمشق ،عدد خاص عن االدب االيراين العدد، اآلداب العاملية ، جملة فصل -

 م.8331صيف 
 م.8338فصلية ايران والعرب ، العدد األول ، السنة االوىل ، صيف  -
  .م8331آب  -متوزش، 6021،  10جملة خبارا ، عدد خاص بالشاعر شهريار ، العدد  -
 م  .6021ابريل  -نيسان   ، 8لثقافية ( العدد جملة كيهان فرهنگي )كيهان ا -
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 فهرست المقاالت :
 فارسیة :المقاالت أوال: ال

جملة هنر الشهرية  ،طهران ، العدد: ، باهم }شعر وإنشاء وحسن اخلط معاً { تيمورى ، كاوه ، شعر وانشاء وحسن خط   -
 م  8330ش ، ايلول   6022شهريور 

 } الرواية اخلضراء لشاعر الغزل اخلشكنايب {شعر غزلسراى خشكناب ،روايت سبز انديشه وعرفان در  -
 م.8336—0-83 ، ش6023-1-80"صحيفة سياست االيرانية" ، 

 . 88بيت ، " جمله : ديدار آشنا االير انية " ، العدد الشاعر اهل  راد، صادق ، استاد شهرياز سيد ن -
"صحيفة  ى سكوت حممد حسني شهريار { عام عل 60}  سال سكوت حممد حسني شهريار ، سيزده  -

 م.8336-0-89 ،ش  6023-9-1انتخاب االيرانية"  ، 
 
"   {}االستاذ شهريار متماشياً مع الشاعر حافظ الشريازيشعردوست ، علي اصغر ،  استاد شهريار مهقدمى با حافظ ،  -

 .م6001-63-60ش 6091-9-86صحيفة اطالعات االيرانية " ، 
-9-61"صحيفة اطالعات االيرانية "،  }شهريار والقرءآن {،، شهريار وقرآن ، مشع سوز ، جالل- 

      م .6002-63-2، ش  6099
"صحيفة مهشهرى االيرانية"   } شهريار جسر بني التقليد والتجديد{،  شهريار بلي ميان شعر سنىت ونو، -
  -م. 8330-0-86 ، ش 03-1-6028، 
} الغدير يف الشعر الفارسي من ر فارسى از فردوسى تا شهريار ،صحىت سردرودى ، حممد، غدير در شع -

 . 81"نشرة موعود " : العدد : الشاعر فردوسي اىل الشاعر شهريار{
-9-88" صحيفة اعتماد االير انية "،  } شهريار واملوسيقى {،مهدويان ، وحيده ، موسيقي وشهريار ، -

 م. 8330-63-63 6028ش 
 

 ة :عربیالمقاالت ثانیا : ال
 م .8332 -آذار-مارس 81يلوح ، رشيد ، شهريار رجل افناه العشق والشعر ، "جريدة العرب القطرية " ، 

 
  المواقع االلكترونیة :فهرست 

 االنرتنت  ارشدي، مسري ، بروين اعتصامي سيدة الشعر االيراين املعاصر ، موقع " نوافذ فارسية "على شبكة -

 عیة المهندسین المتخرجین من الجامعة الفنیة في طهران ، مدرسة دار الفنون ، موقع جم -
www.faqnni.info.fabib 

http://www.faqnni.info.fabib/
http://www.faqnni.info.fabib/
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 :نیسابور نقال عن  تعريف -
www.http:/ar.wikipedia.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ياتفهرس المحتو 
 الصفحة                                                                                             الموضوع    

 االهداء 
 شكروتقدير 

 املقدمة
 الباب االول : حیاة الشاعر وعصره 

        الفصل االول : مولده ونشأته ودراسته     
 ة واالجتماعية والثقافية الفصل الثاين : بيئته السياسي     
 الفصل الثالث : ثقافة الشاعر ومصادر شعره      
 الفصل الرابع : عالقته بشعراء عصره      

 الباب الثاني : شعر شهريار
       الفصل االول : آراء حول الشعروالشعراء      

http://www.http/ar.wikipedia.org%20تعريف
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 الفصل الثاين : اغراض شعر شهريار     
 ارالفصل الثالث :انواع شعر شهري     
 الفصل الرابع : شعر شهريار باللغة الرتكية     

 الباب الثالث : تأثر شهريار بالثقافة العربیة واالسالمیة 
 الفصل االول: تأثري الثقافة العربية يف أشعار شهريار     
 الفصل الثاين : قصائده املستمدة من ثقافته العربية واالسالمية     
 شعر الثورة الفصل الثالث :     

 :الخاتمة 
 خامتة البحث  

 املصادر واملراجع
 فهرس اآليات القرآنية 

 فهرس االعالم 
 فهرس االماكن واملدن 

 فهرس  احملتويات 
  6امللحق رقم 
  8امللحق رقم 
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