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 ةوث الخل اقح  ة للب  ي  ولالد  ة ربي  الع  مجلة ال

 عنَی بالبحوث العربية والدراسات القائمة عليها.مفهرسة ت   ،محکمة ،علمية ،دورية

ة ذات الصلة ة األصیلالعلميتفتح أبوابها في وجه الباحثین واألساتذة الجامعیین للنشر دراساتهم هي 

والعلوم الشرعیة، والتاریخ اإلسالمي، بقضایا األدب العربي، واللغات، والتراث والثقافة، واإلعالم، 

 ا، واآلثار، واإلقتصاد، والتربیة واألنتروبولوجیا.فيوالجغرا
 

 المشرف علی التحریر: األستاذ الدکتور مؤید فاضل مالرشید
 رئیس التحریر: األستاذ المساعد شریف الله غفوري

 الدکتور أحمد محمد ربیع حسن سلیمالتنضید الفني واإلخراج: 
 المستشار الفني: األستاذ الدکتور معراج الدین بارا الندوي

 مساعد التحرير
 مأمون علي خلف هللا حسن، املنيا، مصر األستاذ الدکتور

 لبنان، بريوت، دخيل يزهراء علسيدة  ةالدکتور  ةاألستاذ
 أفغانستان، ، كابلنظام الدين كاملاألستاذ الدکتور 

 خري بن مجال الدين، جامعـة أندونيزيا، أندونيزيا األستاذ
 

في أعدادها وإنما فقط  ةإدارة المجلة غير مسؤولة عن األفكار واآلراء الواردة بالبحوث المنشور

 ية.تقع مسؤوليتها في التحكيم العلمي والضوابط األكاديم

البحوث  األفکار الواردة ال تعبر بالضرورة عن رأي الجمعية والمجلة، وترتيب ۞

 يخضغ العتبارات فنية، وال عالقة بمکانة کاتب المقال.

 00۳۱-۱۱۳۳رقم الدويل املعياري اإللکرتوين )ردمد(  0022-4206رقم الدويل املعياري للطباعة )ردمد( 

 کالتالي: هاإلىرجاع املصدر واإل  إلىعن املجلة بشرط اإلشارة  نقلیسمح بال    

ها في لخريجي اللغة العربية وآداب العمل املنهيإراءة فرص »لالقتباس: باسل وغفوري، گل محمد وشريف هللا. 

قة، املجلد الثاني، العدد األول « أفغانستان
ا

 .25-25م، صص۰۲۰۲املجلة العربية الدولية للبحوث الخال

  قواعد النشر وثمن النسخة في آخر المجلة.
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  ئة التحرير املستشاريةهي
 

 األستاذ الدکتور عبد الکبیر محسن، الکلیة الحکومیة، راوالبندي، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور گل محمد باسل، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 مصر ، قاهرةالجامعة خاتم المرسلین العالمیة،،أحمد محمد ربیع حسن سلیماألستاذ الدکتور 

 الدکتور عبد المجیب بّسام، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ 

 األستاذ الدکتور عبد القاهر عابد، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد المجید البغدادي، جامعة عالمة إقبال المفتوحة، باکستان

 ني، قسم اللغة العربیة، جامعة التعلیم والتربیة، أفغانستاناألفغا هياألستاذة الدکتورة ن

 األستاذ الدکتور عبد الرحمن شیرزاد، کلیة الشریعة والقانون، جامعة ننجرهار، أفغانستان

 األستاذ الدکتور عبد الصبور فخري، أستاذ قسم اللغة العربیة، جامعة کابول، أفغانستان

 إنغاال، نیجریا، ز جامعي للدراسات العربیةمرک، صالح محمد کبیراألستاذ الدکتور 

 األستاذ الدکتور یوسف محمد طاهر أحمد، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستان

 األستاذ الدکتور عبد األحد إنصاف، أستاذ کلیة الشریعة، جامعة تخار، أفغانستان

 ، جامعة تخار، أفغانستانلغات واآلداب، أستاذ کلیة الستاذ المساعد شریف الل  ففورياأل
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 ئة التحرير العامليةهي
 

 جامعة األزهر، القاهرة، مصر ،حمزاوي األستاذ الدکتور عمر عبد الرحیم

 عراق ،جامعة البصرة تربیة،کلیة ال ،المنصوري جبار علي سامي الدکتور األستاذ

 جامعة األزهر، مصر، کلیة اللغة العربیة،عبد الباقي عبد الفتاح الشین الدکتور األستاذ

 إسالم آباد، باکستانالجامعة اإلسالمیة العالمیة، ،الدکتور فضل الل  فضل أحد األستاذ

 هند ،دار العلوم الندوة العلماء،  الدکتور معراج الدین الندوي األستاذ

 دناألر ،المفرق ،جامعة آل البیت، حسام محمد رضا البطوشاألستاذ الدکتور 

 زیاإلیم زعیم، الجامعة اإلسالمیة العالمیة، مإلیأرت هياألستاذ الدکتور منت

 دناألراألستاذ الدکتور عالء عمار السالمة، الجامعة األردنیة،عمان، 

 الجامعة اإلسالمیة العالمیة، إسالم آباد، باکستاناألستاذ الدکتور إسماعیل عمارعقیب، 

 محمود حسین شعبان،جامعة شمال فربی الصین للقومیات، الصین فياألستاذ الدکتور مصط

 العال سرور،  جامعة القاهرة، مصراألستاذ الدکتور صالح خلیل عبد 

األستاذ الدکتور فردوس أحمد بت العمري، کلیة اللغة العربیة، مجلس التعلیم الوالئی 

 هند، بجامو کشمیر
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  تعريف اجمللة
 جنةةزی  فففف  ن   خم، هي امس  عةبحوث ااخالق مس  ااخص  لجمة  اعررية  اعولعة  اال( أجسر)

IAJCR))   ئنينقط  االتصصل يني اعشة يصعةغ  اعررية  مبرىنجسر هي امس  مجع قة  عكةم . 
هتوف الجمة   ىل  نتصج املررف  لتطویر مرصرفهص لخرباهتص يف جمصل اعتخصص لاألحبصث املترةق  
يصعظواهر اعةغوی  لاألدية ، فضالً ن  اعبحوث األصةة  لاجلویوة يف جمصل اعرةوم لاألدب املختةفف .  

لاملوضونصت املتخصص ، لاعظواهر اعةغوی  لاألدية ، لقضصیص اعةغ  كمص هتوف  ىل نشر املررف  
ص هتت  احلویث  لاملرتبط  يف  طصر نظریصت جویوة.كمنقوی  يف األدب اعرريب، اعقومي ل لظواهرهص اع

 الجمة  يصألمسصعةب املترةق  يصعففكر لاعتحةةل لاعتجزئ . 

 :أهداف اجمللة
  طریق املتخصصني يف جمصل اعبحث اعرةمي؛ ذعك نهتت ُّ الجمة  جبةب األمسصتذة لاعبصحثني 

تشجةره  نةى نشر أنمصهل  اعبحثة  يف أنواد الجمة . لكذعك تويل الجمة  اهتمصمص كبريًا يصملثقففني؛ 
لقو مّكنت مسةصمس  الجمة  نشر االنتصجصت اعرةمة  لاعبحثة ، حةث  عذعك تشّجع نشر أنمصهل .

جلةوة، فهي تأخذ يف االنتبصر ظرلف اعبحوث اعرةمة  ا تتوّفر شرلط اعبحث اعرةمي، لاملتصير ؛
اعيت هلص األمسبقة  م  حةث أصصع  اعففكر، للضوح األمسةوب، لاألصصع ، لاجلودة املمتصزة، لاعكمة  

 املنخففض ، لاجلوی  يف تقومي ل نطصء لقت عةترویل.

 :Contact Us کابل                     -المجمع العربي األفغاني                املراسلةعنوان 
 

 ، شقة الثانیة، مکتب املجلةنالناحیة الثالثة، عمارة شمس غزنیکابل: 

 (21+)2123264262 رقم الواتساب 

Emil: iajcr.info@gmail.com                                                        تتوفر أعداد املجلة علی   

editorJournal.Iajcr@gmail.com                                    www.iajcr.com 

                                                                                 www.iajcr.blogfa.com  

mailto:editor.ijasaf@gmail.com
mailto:Journal.Iajcr@gmail.com
http://www.iajcr.com/
http://www.iajcr.com/
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 شروط النشر
 کامل املسؤولية   ريدة إلکرتونية. ويتحمل الکاتبلنشر أصيلة ومل يسبق نشرها يف جملة أو جأن تکون املقاالت أوالبحوث املقدمة ل

 للنشرـة مسامهته منشورة أو معروضيف حال اكتشاف بأن 
  :الفارسية وأاإلجنليزية  وأالعربية أن تكون املقاالت املقدمة بإحدى اللغات التالية. 
  كلمة. 0222إىل  0222أن يرتاوح عدد كلمات البحث أو املقال بني 
  علماء األساتذة و مة من قيا  العربية املاللغة ب قول الدراسيـةتتعلق باحل تعين اجمللة بنشرها وهياليت أن يكون املقال ضمن املوضوعات

 عروفني.امل
 :أن حتتوي الصفحة األوىل من املقالة على احملتويات التالية 

o .عنوان املقالة باللغة العربية واإلجنليزية 
o  ودرجته العلمية، واجلامعة أو املنظمة اليت ينتمي إليها، باللغة العربية واإلجنليزية. الباحث اسم 
o  اإللكرتوين للكاتب أو رقم اجلوال.الربيد 
o  باللغة العربية.26كلمة وحبجم خط 022ملخص للبحث يف حدود ، 
o .الكلمات املفتاحية بعد امللخص 

 من األخطاء اللغوية والنحوية واإلمّلئية والفواصل اإلضافية. أن تكون املقالة خالية 
 رجاعات املقتبسة وفق النظام ال تكتب اإلحاالت واإلAPA (.200/ 0م: 0220خل كل صفحة، )ابن منظور،  دايف 
  املقاالت من قبل اثنني من اخلرباء املعتمدين أحدمها داخل البلد وثانيهما خارج البلد.األحباث و سيتم احلكم على 
 قابلة للتطبيق.التعليم العايل وزارة وأنظمة  البحث العلمي فيما يتعلق بالنشر، ستكون مجيع قواعد 
  فيما يتعلق كمني بآراء احمل باحثنيبإبّلغ ال ديريقوم املس املرسلة.قالة احلق يف تعديل أو إلغاء أو تلخيص امل التحريرجنة للسيكون

 بأي تغيري.
 .تسمح اجمللة بإعادة نشر األحباث واملقاالت ذات الصيت العاملية للكاتب العريب أو املرتمجة إىل العربية 
 الباحث رة على آراء ليس من الضروري أن يوافق جملس اإلدا . 
 .مبجرد تقدمي البحوث، يسمح نظام تتبع املقاالت عرب اإلنرتنيت مبتابعة رحلة أحباثهم بعد التقدمي 
 أو هيئة التحرير.ى اجمللة مسؤولية املقاالت ستكون فقط على املؤلفني وليس عل 
 .مبجرد استّلمها، لن يتم إرجاع املقال سواء مت نشره أم ال 
  املقال تعريًفا خمتصًرا بنفسه ونشاطه العلمي والثقايف.أن يرفق صاحب 
  جمللة.من ا الکتبا   إال بعد إذن أو ردا   ىخر أجملة  إىلحتتفظ اجمللة حبقوق النشر، والجیوز للباحث إرسال حبثه 

 

 ترسل المساهمات بصیغة الکترونیة حصًرا علی عنوان المجلة:
editorjournal.iajcr@gmail.com 

 21123264262+أو عرب رقم الواتساب: 

 

mailto:editorjournal.iajcr@gmail.com
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 فهرس البحوث والمقاالت
 ...كلمة التحرير 

  الدکتور فردوس أمحد بت العمري       
 

 مجال امللمعات يف قصائد سعدي الشريازي بني العربية والفارسية 
جصمر  ختصر )أفغصنستصن(عألمستصذ املسصنو شریف هللا غففوري،   

 152-۳۲۲                                                 حممو نصصر ظریففي، جصمر  مسنجصن )أفغصنستصن(           عألمستصذ احملصضر 
 

 مواصفات املعلم ومؤهّلته التدريسية يف ضوء السنة النبوية 
 52۳-525                                                            )أفغصنستصن( جصمر  يوخشصن  يحممو قصمس  رشةوعألمستصذ احملصضر 

 

 وأضواء البيان الشنقيطي  روح املعاين اآللوسي دراسة مقارنة بني تفسري 
 جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(يف  ألمستصذ املسصنوامنظر نصمل،  اعوکتور

 522-522                                           ، جصمر  يصيص غالم شصه، جصمو لكشمري )هنو(    شهزاد أمحو يصرا عةبصحث اعوكتوراه
 

 الصحيحة وطرق معاجلتها يف اإلسّلم ةأسباب احنراف الناس عن العقيد  
 )أفغصنستصن(جصمر  ختصر ، یصرنبواعةطةف رحة عألمستصذ احملصضر 

   ۲۳۲-۳۲۷                                               )أفغصنستصن(                جصمر  ختصر ، مرراج اعوی  رحةميمستصذ احملصضر عألل 
 

 اجملتمع األفغاين العصبية وآثارها يف 
 )أفغصنستصن( جصمر  ينجشري، يمسةو نرة  امحوعألمستصذ احملصضر 
 255-۳۲۳                                                                )أفغصنستصن( جصمر  ينجشري، مسةو حممو جاليلعألمستصذ احملصضر 

 

 )القواعد الفقهية، مفهومها وحجتها وتاريخ تدوينها )دراسة حتليلية 
 555 -۲۳۲                                     )موریتصنةص( املرهو اعرصيل عةورامسصت لاعبحوث اإلمسالمة ، مسةو حممو محوي أیواهاعوکتور 

 

 يصعةغ  اإلجنةةزی تقصي الوقت وإدارته يف ضوء السنة( ) 
 )أفغصنستصن(يصمةصن جصمر  ، نصرت اهلل نصرتعألمستصذ احملصضر 
 223-222                                                                    )أفغصنستصن(يصمةصن جصمر  ،  نةو حممو حممويعألمستصذ احملصضر 

 

 يصعةغ  اإلجنةةزی اإلسّلمي احلد من الفقر يف اهليكل االقتصاد( ) 
 )أفغصنستصن(يکتةص جصمر   ، مسري أمحو أمحويعألمستصذ احملصضر 

 232-۳۸۲                                                                           يکتةصجصمر   رلح اهلل محةوي لنبو اعرمح  مبشرلعةُمروی  
                                     

   املقاالت في املحتویات حسب وصولها واستکمالها ترتیب
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 کلمة التحرير 

 يس  هللا اعرمح  اعرحة 
ألِمنُي  َنَةى قَ ْةِبَك َربِّ اْعَرصَعِمنَي  نَ َزَل ِيِه اعرُّلُح ا لاحلمو هلل رب اعرصملني اعقصئل: َل ِنَُّه عََتنزیلُ 

عَِتُكوَن ِمَ  اْعُمْنِذرِیَ   يِِةَسصٍن َنَريبٍّ ُمِبنٍي  لاعصالة لاعسالم نةى أفصح اعررب لاعرج  نبةنص 
 ؛حممو األمني املبروث رمح  عةرصملني لنةى آعه لصحبه أمجرني. أمص يرو

اعولعة   يك  أیهص اعقراء األجة  !هذا م  يوانث اعغبط  لاعسرلر أن "الجمة  اعررية   لمسهاًل فأهاًل 
شر عةرصم تقوم يف خومتك  نودهص احلصدي ن – اعيت م  جممع اعةغ  اعررية  يف کصيلعةبحوث ااخالق  " 

مية  دم. لهذا اعرود م  الجمة  احملكم  حيمل كبقة  أنوادهص األحبصث اعقةم  لاعورامسصت األكص1211
 اعرةمة  املففةوة يف خمتةف جمصالت اعةغ  اعررية  لآداهبص.

یص أصحصب اعففضل لاعسرصدة ! م  املرةوم أن جمصل اعةغ  اعررية  لامسع عررض اعسمصلات لاألرض 
م  حةث عغتهص لأدهبص. لقو اقتطف دارمسونص اعكرام ليصحثونص اعرظصم أه  اعرنصلی  عةتقومي يف خوم  قراءنص 

نضع يني أیویك  يصق  م  املقصالت اعنصدرة لاعبحوث األكصدمية  أنوهص اعبصحثون لاألكصدميةون اعكرام، فهص 
صل مجم  خمتةف اعبةوان لاجلنسةصت. فففي جمصل اعشرر جتولن يف هذا اعرود أنه مسّةط اعضوء نةى 

قصصئو مسروي اعشريازي لكذعك أعقى اعبصحث اعكشمريي األضواء نةى درامس  مقصرن  يني املةمرصت يف 
واء لأضواء اعبةصن اعشنقةطي، لقصم يرض األمسصتذة لاعبصحثني يتسةةط األض رص ي الآعومسيتففسري رلح امل

نةى ننصلی  خمتةفف  يف ضوء اعقرآن لاحلویث ذاكری  مواصففصت املرة  لمؤهالته اعتوریسة ، لأمسبصب 
تصریخ ل  اعقوانو اعففقهة ، مففهومهص لحجتهص حنراف اعنصس ن  اعرقةوة اعصحةح ، لكةففة   دارة اعوقت، 

ةى ةكل االقتصصد اإلمسالمي، لقو أعقي اعضوء أیضص نه، لاحلو م  اعففقر يف تولینهص )درامس  حتةةةة (
اعرصبة  لآثصرهص يف الجمتمع األفغص ي. نقوم يكل مسرلر لهبج  يف خوم  قراءنص اعكرام هذه اعبحوث 

  لاعورامسصت راجةني أهنص مستثریك  نةًمص لمررف  لتشبرك  حبثصً لدرامسً .
یأیهص اعقراء اعكرام نففةوك  نةًمص أن جمةتنص اعرةمة  تسرى لهتوف  ىل نشر اعةغ  اعررية  اعففصحى 
لترزیزهص يني اعنصطقني يغريهص  ضصف   ىل غرس يذرة اعشوق لاحلب جتصه عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  
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اعورامسة  يني ات اعرةمة  ل اعشریفف  يف قةوب األجةصل اجلویوة ليث رلح اعبحث اعرةمي، لتبصدل ااخرب 
 اعبصحثني اعررب لاعرج .

لقو فه  اعررب لاعرج  مكصن  اعةغ  اعررية  املرموق  يني عغصت اعرصمل. لأقبل كل لاحو یسصه  قور 
االمستطصن  يف نشرهص ترةةمصً لتوریسصً لتأعةفًفص. لأنشئت املوارس لاملرصهو لاعكةةصت لاألكصدميةصت ألجل 

در هص اعبصعغ  م  اعنصحة  اعوینة   ذ هي عغ  اعقرآن اعكرمي لاعسن  اعنبوی  اعشریفف  لاملصصذعك نظرًا  ىل أمهةت
اإلمسالمة  لعغ  اعربصدات لالمسةمص اعصةوات ااخمس لاألدنة  لاألذكصر اعةومة ، لنظرًا  ىل مكصنتهص املرموق  

مغصرهبص،  مشصرق األرض ل م  اعنصحة  اعونةصلی   ذ هي عغ  رمسة  اخمس لنشری  دلع  لعغ  املسةمني يف
لهي  حوى اعةغصت اعست املستخوم  يف منظم  األم  املتحوة يصإلضصف   ىل كوهنص عغ  اعتجصرة لاعرمل 

 يف اعشركصت اعرویوة نرب اعرصمل.
لممص ال ریب لال شك فةه أن اعةغ  اعررية  م  أقوم عغصت اعرصمل. ذاع صةتهص يف اعرصمل كةه يرو أن 

  مع ن اعرريب املبني لأعففت آالف اعكتب اعوینة  يصعةغ  اعررية . لانتشرت اعةغ  اعرريةنزل اعقرآن يصعةسص
انتشصر اإلمسالم يف أقطصر اعرصمل. لكصنت اعررية  لمصزاعت عغ  اعرةوم لاعتكنوعوجةص. محل كثري م  اعرةمصء 

 ررية  لآداهبص.علاعبصحثني لاعوارمسني مسئوعة  نشرهص نةى أكتصفه  لشغةوا أنففسه  يف حبوث اعةغ  ا
لنةى مسبةل املثصل  صلاالهتمصم ينشر عغ  اعضصد يف يالد ااخرامسصن لشبه اعقصرة اهلنوی  یزداد یوًمص فةومً 

جنو يف اعبالد األفغصنة  آالف م  املوارس لاملرصهو حةث توّرس اعةغ  اعررية  عطةب  املستویصت املختةفف . 
صالهتص. اعررية  لآداهبص لاعبحث لاعورامس  يف خمتةف جم لهنصك أقسصم مستقة  يف اجلصمرصت عترةة  اعةغ 

لاألمر نففسه يف يصکستصن لكشمري  ذ جنو فةهمص اهتمصًمص يصعًغص ينشر اعةغ  اعررية ، فففي أغةب األمصك  
 توجو مسصجو حةث تقصم حةقصت صبصحة  لمسصئة  عتوریس اعقرآن لاحلویث لاعةغ  اعررية .

 يرو اعريع األلل م  اعقرن اعثصعث نشر املةالدي. فقو شصع اإلمسالم يف منطق  كشمري
لأخذت اعررية  تورس يف مسصجو كشمري لموارمسهص. لقو أجنبت هذه املسصجو لاملوارس كمة   
كبرية م  اعرةمصء لاعففضالء اعذی  عربوا دلرًا كبريًا يف نشر اعررية  يف هذه اعبقر  األرضة  اعسصحرة 

هذه  كبرية يف ترزیز اعةغ  اعررية  يني أهصيل كشمري. لجنو يفمنظرًا لمجصاًل. لعةصحصف  مسصمه   
األیصم مرصهو لموارس نویوة حةث توّرس اعةغ  اعررية   ّمص یومًةص ل ّمص أمسبونًةص لیشصرك يف فصوهلص 
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األنصس اعذی  یشتغةون يف األنمصل األخرى م  أمثصل املؤظففني لاملهنومسني لاملورمسني لرجصل 
 ب  اعرة  لمص  ىل ذعك.األنمصل  ضصف   ىل طة

لأّمص  مصرة أفغصنستصن فكصنت يني أهصعةهص ليني اعررب نالقصت لثةق  منذ أقوم اعرصور، 
لنود ال يأس يه م  أهصعةهص كصنوا جيةولن اعررية ، لقصم يرضه  حبمل مسؤلعة  نشرهص مستخومني 

املةمون  امستخوموا  ه اعةغ اعومسصئل املختةفف  لاعطرق املتنون . لجيور يصعذكر أن يرض املهتمني هبذ
 لاعففصرمسة  اعررية   مزیج مقصالت منشر يرض اعصحصف  يف نشرهص يني أهصعةهص. فففي اعبوای  كصنت تُ 

يف نشر اعةغ   ""اعررلة اعوثقى" ل "مسراج األخبصر " مث مسصمهتصنة  "مشس اعنهصرل جریوة  أفغيف ألّ 
ة  ممتصزة لاعصحصف  يف أفغصنستصن لظهرت جم اعررية  يف دلع  أفغصن. لمبرلر األیصم شصنت اعطبصن 

نشر أغةب مقصالهتص " اعيت ال تزال تمي  املثصل يف منطقتهص أال لهي "الجمة  اعررية  عةبحوث ااخالق نو
م لمستجولن فةه مص 1211يصعررية  اعففصحى، ليني أیویك  الآن نودهص احلصدي نشر مسن  

 یففةوك  لینففرك   ن شصء هللا. 
جه هبذا اعشكل یرجع ألاًل  ىل هللا مث  ىل اعقصئمني نةى الجمة  لمشرفةهص، لاعففضل يف  خرا

لاعشكر نةى جنصح الجمة  موصول  عةك  أیهص اعقراء اعكرام يأنه عو مل تكونوا أنت  تستففةولن م  
هذه الجمة  فال فصئوة جلهود اعقصئمني نةى الجمة  لاملسصمهني فةهص. نقوم هذا اعرود اجلویو يف 

لنرجو أن حيقق املتر  لاإلفصدة اعرةمة  كمص نرجو اعون  اعرةمي لاملشصرك  اعففرصع  يف خومتك  
األنواد اعقصدم  م  مجةع الجمةوی  يةغ  اعقرآن لاعسن  نرب اعرصمل. نستودنك  هللا لنتمىن عك  قراءة 

 ممتر  لمففةوة. فةةبصرك هللا ترصىل فةك .
 يالدكتور فردوس أمحد بت العمر  
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 لخصصم املم 
م ةقب يكوكب اعغزل اعففصرمسي، هو م  أحو أنالاملاعشصنر اعکبري اعشةخ مصةح اعوی  مسروي اعشريازي 

 هأمسةويل عةطصف  لاجلمصل تمةز أشرصره يصعشففصفة  لاترر يصعةغتني اعففصرمسة  لاعررية ، اعففصرمسي، نظ  اعشلاعنثر اعشرر 
أدق املرص ي يف  حكمه لمراثةه یصوغموحه للنظه لرجصئه ل قة  أخالقة  رفةر ، لهو يف لمرتاک  ياجلزل اعواضح 

د اعبةوان اعنصطق  ، فتخطت مسرته حول نيصب اعففصرمسةأيسط األعففصظ لاعترصيري لأكمةهص يالغ  ممص جرةه أكثر ُكتّ 
صت، قو ف لاعصراننصش مسروي يف نصمل مةيء يصعرنحةث اعرصمل اإلمسالمي،  أقصعة  يصعففصرمسة   ىل نود م 

ملرصرف، يالد اعرصمل ليف آخر حةصته لجو اعرغب  لاملةل عةتصنةف فأعف ذخصئر ا يف اعتنقل يني ا طویاًل أمضى نمرً 
. حةث دباألصدة مسجصن لال تزال أيةصت شرره تُزیّ  لنففةس الآداب فهو یذكر أشرصره يف اعكةستصن لاعبومست

ویو م  ن مضىل ص م  شرره نةى جوران مبنصهص ة أيةصتً نةقت األم  املتحوحتی تحوث ن  لحوة اعبشر ت
ی  لینشو قصصئوه  ىل أن أقرت منظم  األم  املتحوة یوم احلصدي لاعرشر ه ردد حكصیصتلاعرصمل یُ لفصته  نةیقرلن اع

عررية  لاعففصرمسة  لكصن م  يني ا اعيت نظ ه رصتمَّ ةَ مُ مجصل يةصن   ىل ااعبحثهذهتوف عتكرميه.  صم  أيریل یوًمص نصملةً 
ةهص فعررية  حةث انتربه يرض اعنقصد م  أحو أيرز املؤثری  يصعقصةوة اعررية  م  نصحة  مص أدخةته يصشوة تأثره 

  نففوس قراءه.اهت  يغرس اعسمصت اعنبةة  يف، حةث مومسةقة  جویوة نرب اقتبصس اعنظ  اعررلضة  اعففصرمسة  ألزان
 اعشرر نتصئج أن تشري اع

ُ
كةف مع يف األدب اعرريب الیرترب فنصً شریففصً، يل هو م  ضم  اعشرر اعسطحي املتةَّ امل

، يةو أن املةمع يف األدب اعففصرمسي هو ف  رفةع تنصلعه اعشرراء اعففرس م  اعطراز األلل منذ ظهور اعشرر تصنعلامل
 اعوري حىت يةوغ ذلرته.

 .العريب، قصائد الفارسي ، قصائدسعدي الشريازي: امللمعات، الکلمات املفاتيح
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 قدمةامل
 نسة  لاجل احلصقوة بة لاعرص ة عررياةغضب عاعررية ، لجبةين  أحبصءاحلمو هلل نةى أن جرةين م  

ن تكوّ ن اإلنسصنة ، لتنخففض فأن اجلمرة  ترتففع فتكوّ  حةث اإلنسصن أصصباعيت  مجة  لاهل
  . أمصيرو؛اعرصبة 

اعوی  حصفظ  خواجه مشس نرفت حني، لقو نرفته قصريةعةست  مع اعشةخ مسرويصحبيت 
مخس  ذلأديصئه  اعرظصم من نياعففصرمسة كبصرم  اعشرراء  اعشريازي منذ نروم  أظففصری لنةمت أنه 

لأحب  ىل  نةى اعولام أقرب  ىل نففسي يف قةيب لأصبحه ذكر  يقي، آنئذ نشری  مسن  تقریبصً ل 
فكري لأدىن  ىل  ثصرة اهتمصمي يشرره . لحصفظ اعشريازي ن  مشغة   وافقو كصن ه ص أمّ  ...قةيب

 ءةمةصلاعغزايل ن  طریق کطریق دیوانه اعرائع، لموالنص جالل اعوی  اعرلمي ن  طریق املثنوى، 
ت غري هؤالء ةكر، لنرفپلاعنظصمي ن  طریق هففت ن  طریق گةستصن ليومستصن  مسرويل  ةسرصداع

ذه هلذا، ننومص امستقر رأیي نةى  نواد ه. مص كتب ننه أیضصً ن  طریق يرض مص كتبوا أل يرض 
متةكتين احلرية يف يصدئ األمر أي اجلوانب أفصح ننهص؟ لأي اعنواحي أمهةهص؟ لكل جصنب  قصع ،امل

عذیذ شصئق، لكل نصحة  م  نواحي أديه اعرفةع فصتن  مغری ، تستمرئهص  سرویم  جوانب حةصة اع
م   لاحووع موضهةت يرو ألي  ىل أن یقتصر كالمي نةى اعنففوس لتشتصقهص األرلاح، حىت انت

نسص ي اعيت حتةط يسرية هذا اعشصنر اإليف قصصئوه  «اعشرری  املةمرصت»موضوع ه، لهي قصصئو
لمصت ، ه582نصم ىلاموین  شرياز حو  ، لعو يفمسروياعوی  مصةح  أيو نبو هللاهو  .اعرظة 
 ي،ی  اعسهرلردشهصب اعو يفيغواد حتت تصثري اعصو  يفلقو لقع اعسروی اثنصء اقصمته ، ه192نصم
 مؤعففصته: م  ،شرياز لايل يگمسرو ي  زن  ىلاشتهر يه نسب   ياالمس  اعذ فهو يمسرو عقب ل
 ي،قصصئو مسرو-4 ،«احلویق »گةستصن -5 ،«اعبستصن» يومستصن-1 ،پنو نصمه )کتصب اعررب(-۱
. کصتةبامل-22 ،ضحکصتامل-9 ،بةثصتااخ -8 ،زعةصتاهل-7 ي،راثامل-1 ،غزعةصت مسروی-5
 (.۱۱-۱۷ه: ۱۲۲۲، يرومس)



 

 ال م  ج   
م
 امل
 
 ع  م  ل

 
  د  ائ  ص  ات في ق

 ازي ب  یر  ي الش  عد  س 
 
 ب  ر  الع   ین

 ة و  ي 
 
 شریف هللا غفوري ومحمد ناصر ظريفي        ةي  ارس  الف

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
 0132ISSN:        432-1133     2222 -۱۱(۳) سبتمرب  -ةبحوث الخّل

 
 

رراء يف األدب اعففصرمسي ف  رفةع جواً، إلقبصل اعش تصف  املةمرم  املررلف أن  أمهية البحث:
املةمع  ، خالفيف مسصح  األدب اعففصرمسي لانتصج ك  كبري م  املةمرصت صنةةه اعففصرمسي اعكبصر

ّمرصت   . لم  أشهر اعشرراء اعففرس اعذی  نظموا املةیاملشهور ي غففل ننه اعشرراء اعررب اعرريب اعذ
یول نةی  هذال  .سروّي اعشريازي لمسنصئي اعغزنوي لحصفظ اعشريازي لغريه  م  اعشرراء اعكبصرک

 ينظ  اعشرر اعرريب. مسروي اعشريازيّضح عنص شغف ةتمسس ل ففةاعن أمهة  هذا اعبحث
 أهداف البحث:

قوم نبذة ن  حةصة شةخ اجل مسروي اعشريازي أن أ ، ىل کتصي  هذا اعبحث صلقو دفرن
 وفصننصی  تصم  يف جمصل األدب لاعففكر اإلمسالمي م  منطةق اعت سرويع، لأن لمةمرصته اعشرری 

ة اعيت حصلعت اعرویوقصصئوه اإلمسالمي، لهو یريط يني األدب لاجلمصل، ليني اعففكر لاعواقع نرب 
، لعقو هوایتهدب ، فإن األاعشةخ مسرويحرف  شرر ت اع، فةهذا  ن كصناعشرری  تجري اعتربري ن  اع
 األدب يصفف  نصم . ه اعكثرية يفمكنته قراءاتُ 

 منهج البحث:
نهج ملا اعتصرخیي لامستخومنص -اعتحةةةي اعوصففي ، املنهجبحثهذا اع  نواد يف نصمسةك

حصلعت لفق هذی  . ل اعواقرصت اعتصرخیة عورامس   نهج اعتصرخیياملاالمستقرائي عةبحث لاعتحقةق، ل 
نةى املصصدر  نصكز ر  لاقرصت اعتصرخیي لاعسرد اعتحةةةي يف مةوان األدب. لاملنهجني أن أقوم يريط 

داخل  يصملراجع مرانةًص عةتوثةق يف نصوصول  عةهص، ل ال اكتففةاألصةة  عةمصدة كةمص متكنت م  اع
 ،اعسصدساإلصوار األمریكة ، نظصم مجرة  نة  اعنففس  يهيأمسةوب اعكتصي  األكصدمة ،  نصاع

 .اعرةمي اعبحثكتصي  حسب أصول  
 ات يف قصائد سعدي الشريازيع  امللمص 

ن أوز فةهص كمص جي  ،حو مصراني اعبةت م  اعشرر نريةصً لالآخر فصرمسةصً أرل جين أاملةمع هو 
ل أصعففصرمسة  ن یكونص يةتني يصعررية  مث يةتني آخری  يأل أيةصت نريةصً لالآخر فصرمسةصً حو األأیكون 
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دب اعرريب الیرترب ن اعشرر املةمع يف األ. أخرى يصعففصرمسة أيةصت يصعررية  مث نشرة أن جترل نشرة أ
 األدب ن املةمع يفأ، يةو تصنع، يل هو م  ضم  اعشرر اعسطحي املتكةف لاملمستقالفنًص 

يةوغ  لل منذ ظهور اعشرر اعوري حىتاعففرس م  اعطراز األ اعففصرمسي هو ف  رفةع تنصلعه اعشرراء
  يف یقصنصت اعنصجت  ن  تكرار اعتففرةالت تبول صبغ  فصرمسةذلرته. فصملةمرصت املنظوم  نةى االِ 

طول اعوزن لاجلوازات اعوزین . ففف  املةمع يف األدب اعففصرمسي ف  رفةع جواً، إلقبصل اعشرراء اعكبصر 
نةةه لانتصج ك  كبري م  املةمرصت، خالف املةمع اعرريب اعذي غففل ننه اعشرراء اعررب 

حىت  نویوة أشةصء رريباألدب اع  خالل مراحةه املختةفف  م رمسياعففص األدب تأثر لقواملشهورلن. 
)غففوري،  .«رصتاملةمّ   نّنص جنوه یهتّ  اهتمصمصً كبريًا يصعةغ  اعرريّة  عورج  أّن شرراءه قو نظموا»

 (.55م: 1212
ة  ديصء اعففرس لتأثّره  يصعشرر اعرريب نظمه  اعشرر يصعةغ  اعرريم  مظصهر شغف اعشرراء لاأل

عوان اعشرر أ م  جویواً لاعذي یُرّو عونًص فنةًص  ،نصیص شرره  اعففصرمسي لهو مص ُنِرف يصملةّمرصتيف ث
لهي منظومصت شرری  ینظمهص اعشصنر  صرمسةنيلاملةّمرصت  حوى فنون اعنظ  ننو اعفف ننوه .

 يصعةغتني اعررية  لاعففصرمسة  لهي نونصن:
عثص ي منظومته يصعةغ  اعففصرمسة  لاعبةت الل م  ّلل: لهو أن جيرل اعشصنر اعبةت األاعنوع األ

 يصعةغ  اعررية  لیستمر نةى هذا املنوال حىت آخر املنظوم .
اعررية   لل م  منظومته يصعففصرمسة  لاعثص ي يصعةغ اعنوع اعثص ي: لهو أن جيرل اعشصنر اعشطر األ
ظومته يصعةغ  يةصت م  منلجيرل صولر األ ،مث جيرل اعثصعث يصعررية  لاعرايع يصعففصرمسة  لهكذا

 لهذا مظهر م  مظصهر تأثري اعشرر اعرريب يف اعشرر اعففصرمسي. ،اعففصرمسّة  لأنجصزهص يصعرريّة 
ويني اعشصنر األمسة ینه الیرانألهنصك نوع ثصعث عكنه قةةل االمستففصدة لاالمستخوام لهو 

، tvاعکوثرریر مویر حت) يةصت اعررية  أثنصء اعففصرمسة  دلن ترتةب خص .املذكوری ، يل یأيت يصأل
 (.مقصعه م:۳۳۱۷
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ل لاعففخر صهلجصء لاملوح لاعغز ک صتهیشصرك اعشرر اعرريب يف موضوناعففصرمسي  اعشررلعک  
 لاعوصف )يف مةل  ىل املبصعغ ( لميتصز يأشةصء:

( ذكر مةوك اعففرس اعقومصء لأيطصهل  مثل فریولن لرمست ، لزال، لكأس مجشةو، لقو 2)
 أمثصعه.ل  اهلموا ي   يف يالد اعففرس كشرر يویع اعزمصنمسرى هذا  ىل اعشرر اعرريب اعذي نظ

 ( ميتصز اعشرر اعففصرمسي مبةزتني نظةمتني: اعشرر اعقصصي لاعشرر اعصويف.1)
فأمص اعشرر اعقصصي فقو ألعع اعففرس يه يف كل نصر، لقو رأینص أن أيصن ي  نبو احلمةو 
نظ  كتصب كةةة  لدمن  يصعررية ، لأن اعرلدكي ألل شرراء اعففرس اعكبصر نظ  هذا أیضصً، لأمص 
اعشرر اعصويف فقو يوأه أيو مسرةو ي  أيب ااخري م  يةوة مهنص يف خرامسصن، لأيو نبو هللا األنصصري 

 ذ نبغ طةةر   ال يرو موة طویة ، م  هراة. نظمص فةه قطرصً لريصنةصت، لعك  مل یكثر فةه اعتأعةف 
فرمسصنه مسنص، اعغزنوي، مث قففصه اعرطصر مث تاله  مصم اعصوفة  موالنص جالل اعوی  اعرلمي صصحب 

 تصيصً.ك  املثنوي اعذي یسمى اعقرآن يف اعةغ  اعففصرمسة ، لیقصل ملؤعففه مل یك  نبةص لعك  أليت
لم  يرو غصرات اعتتصر نبغ عسصن اعغةب مشس اعوی  حصفظ اعشريازي لاعشةخ نبو اعرمح  

 اجلصمي اعذي یرو آخر شرراء اعففرس اعرظصم.
لاحلق أن اعةغ  اعففصرمسة  تبذ مسصئر عغصت اعرصمل هبذا اعنوع م  اعشرر اعنففسي اإلنسص ي 

ريى صس، لینففذ  ىل يواط  األشةصء فاعففةسففي اعذي یرتففع ن  جوال املذاهب لنصبةصت األجن
 اعوحوة اإلهلة  املتجةة  يف مظصهرهص اعرویوة.

لأمص أعففصظ اعشرر فففةهص كثري م  األعففصظ اعررية  لنةةهص طصيع نريب يف تركةبهص، لعك  أثر  
 اعررية  يف اعشرر أقل منه يف اعنثر.

 عاتامللما تعريف 
، مََّر  یةمع ِفةَهص اعسرابأَرض ُمةَ مبرنی  ُمْةِمر ٌ لَعمَّصن ٌ ل َمرصنصً َعَمَع یَ ْةَمُع َعْمرصً لعَ عغً :  املةمرصت

( ل)مرج  اعومسةط، 8/514ه: 2424، اي  منظور) "أخوع م  یةمع"اْعبَ ْرق ااخةب یُ َقصل 
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لیقصل هذه يالٌد قو أْعَمَرْت، لهي ، اعبحرية املةمَّر  النركصس نور اعشمس(. ۳/۲۲۱د.ت: 
 لاألْعَمِريُّ: اعذكيُّ املتوقِّو.ُمْةِمَرٌ . 

 هص اعشصنر أيةصتًص فصرمسة  تتخةةهص أشطر أل أيةصت نرية  يففةینظ  »اصطالًحص:  املةمرصت
صن  ، لعةتةمةع نظصم خص ، رمبص یتخةف ننه اعشصنر أحةصنًص، فقو یتنصلب اعبةتفةنففس اعوزن لاعقص

ةمرني، لقو یرد صبح شطرا اعبةت مفة، اعففصرمسي لاعرريب، لقو تتنصلب اعشطران اعففصرمسي لاعرريب
أي أن ینظ  اعشصنر (. ۷۱م: ۳۳۳۳) يراهة  حممو، « اعبةت اعرريب يرو يةتني م  اعشرر اعففصرمسي

 قصةوته يصعففصرمسة  لیةمرهص ينظ  أيةصت منهص يصعررية .
   يف شيء لاحٍو، لهو مففني خمتةففنيلاملةمع م  اعتةمةع، لهو اجتمصع عونني أل صن

نظمهص اعشصنر هص اعشرر اعففصرمسي يصعرريب يف قصةوة یفةاعصنصنصت اعشرری  ننو اعففرس اعيت ميتزج 
وام اعففرس األلزان اعشرر اعرريب ك امستخ  لاحوٍة، لمسصنوه  نةی ذعفةنةی لزٍن لاحٍو لقص

اعشصنر مصراًنص  منهص یقوللکتصيته  اعةغ  اعففصرمسة  يصألجبوی  اعررية . لعةمةمع أشکصل نویوة، 
 نريًةص لآخر فصرمسًةص أل اعرکس ألیقول نوة أشرصر يصعففصرمسة  لتةةهص یقول يصعررية .
حو م  قورته ةفلاحلقةق   أن مسروي قو أيوع يف هذا اعةون م  اعغزل، لمل یرقه تبصی  اعةغتني 

قتني. فمص م  خصر  مسروي نصصةيت اعةغتني جبوارة لموهب  كاعشرری  املرجزة، لکةف ذا؟ لقو مة
نه لطففص نةی ذه  ىلمتخصص أل نصقو أديب رام ذکر مثصل م  أمثة  املةمرصت اعففصرمسة   اّل لتبصدر 

 ه:ةفمسطح خمةةته خذا املصطةح اعطریف م   حوی مةمرصت مسروي اعرشةق ، لاعذي یقول 
 اتیانی که در کنصر فر تو قور آب چه دةوات        مسل املصصنع رکًبص هتة  يف اعفف                     

 ل ن هج                 رَت مسواٌء نشّةيت لغوايت        شبم به روی تو روز است وديده ها به تو روشن
 مضی اعّزمصن لقةيب یق           ول  نَّك آٍت     اگر چه دیر مبصنوم امةو ير نگ                     رفت     

 اگر گةی يه حقةقت نجني آب حةصيتم  آدمی يه مجصعت نه دیوم لنه شنةوم       
 (.511ه: ۱۲۲۲، ي)مسرو
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أ ي عك أن تررف قو املصء، یص م  تنر  يرغو يف أحضصن هنر اعففرات؟ »لاعشطر اعثصنة  مرنصهص: 
 .«جبمهوری  اعرراق هنر اعففرات يف يغواد

عصبصي   اّل م  یکصيوهص. فمص یقول ذعك  ال م  نر  ال یررف اعواء  اّل م  يه األمل لال ا
انرتك احلةصة اعررية  يصحصرهص لتنقل يني قوافةهص لهنل م  مرني أدهبص لتأثر يصور أخةةتهص، لنصشهص 
ن  کثب لانصهر يف يوتقتهص فأنطت نتصجهص لأمثرت أکةهص، لیرتالح نود مةمرصت مسروي يني 

(. لنوردهص هنص أخر قصةوة م  ۷۱م: ۳۳۳۳،  حوی نشر لثالث نشرة غزعة  ) يراهة  حممو
 قوعه:، نقرأ يف اعشةخ مسروي اعشريازيأفضل اعقصصئو اعيت نظمهص 

 یص نوميي ق  يةةةي ... لامسقين لامسق اعنوامص
 لدع اعنصس نةصمص    ...  خةين أمسهر عةةي 

  مسقةص ي لهویر اعوهر ... قو أيكى اعغمصمص
 اعةثصمصيف ألان كشف اعور ... د ن  اعوجه 

 أیهص املصغي  ىل اعزهص ... د دع ننك املالمص
 فز هبص م  قبل أن ... جيرةك اعوهر نظصمص
 ال تةمين يف غالم ... ألدع اعقةب مسقصمص
 فبواء احلب ك  م  ... مسةو أضحى غالمص

 تنكر يل دهري لمل یور أنين ... أنز لأحواث اعزمصن هتون
 یه اعصرب كةف یكون؟ليصت یریين ااخطب كةف انتواؤه ... ليت أر 

 (.122م: 2998)اهلمذا ي، 
ضبطت  شريازي لقوفقرأ ينغم  االفشصر قصةوة م  أيوع قصصئو اعشصنر اعشهري مسروي اع

 يةتني منهص: -لأنص يف غرفيت-
 نومش يه زلجود در نوا لی  هرداهركه         جبود امست لكرامت يسجود نففسشرف 
 که نةونست لخولد مست لق                  ولدک راهی که يرل مةگذری، مسصک  يصش       خص 
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 از ثری تص يه ثری                         ص يه ن                بودیت ال          ه  در ذکر لمنصجصت لقةصمنو لقرود
 ای  مهصن چشمه خورشةو جهصن افرلزمست         که مهی تصفت ير آرامگه نصد لمثود

 خصک مصر امست لعی ير مسر فرنون لجنودمهصن           خصک مصر طرب انگةز نبةنی که
 ی  مرحةه  مكصن خةوداكه جمصعست در         مشو هكه در نرمت لنصزي  جبهصن غر ى  ا

 (.۴۴۱ه: ۱۲۲۲، وی)مسر
م  لجود.  ، نومه أفضلترمجتهص: شرف اعنففس يصجلود لاعکرام  يصعسجود، فم  عةس عه ذاك

که، هو نةون لجففون لخولد لقولد. قو انشغل اعکل خففف اعسري، فرتاب اعطریق اعذي تسة
يربودیته م  اعثري لحتی اعثریص، يذکره لمنصجصته لاعقةصم لاعقرود.  ن اعشمس اعيت أنصرت اعونةص هي 
نففسهص، اعيت مسطرت نةی مقصير نصد لمثود، لتراب مصر اعذي تراه يثري اعطرب، هو ذاته اعذي 

 اهنصل نةی رأس فرنون لاجلنود. 
 :ن  أن نففس اإلنسصن هي اعرتاب لاعوخصن ص هذا اعبةتیذکرن

 خصک راهی که يرل مةگذری، مسصک  يصش         که نةونست لخولدمست لقولد
لاعذي ألردنصه يف غزعةته اعونظة  الآنفف  اعذکر، مبص قصعه شصنر مررة اعنرمصن يصعشصم أيو اعرالء 

 املرري يف دیوانه يصمس  مسقط اعزنو، حةث یقول:
 اعوطء مص أظ  أدمي        األرض  اّل م  هذه األجسصدخففف 

 (.۷م: ۱۱۹۲)املرري، 
مه أحس  األمری  كصن نو مرنصهص: شرف املرء جبوده لكرامته يسجوده هلل لم  مل ميةك هذی 

 م  لجوده یص أیهص املتنر  املوعه ال تغرت هبذه اعونةص  ذ م  احملصل ااخةود يف هذه املرحة  )احلةصة(.
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اعشةخ مسروي ) ن اعسففر ال یطول نةى قصصو احلبةب( ل منص أجصب اعسصدة اعففضالء یقول 
 .ففردلمسيشصنر كدنوة اع

یذكر كثرياً يف ل  يف خرامسصنمسالمي لالمسةمص يف اعرصمل اإلمصت اعففصرمسة   اعكةلكصن عربصً شصئرصً 
ىن حصز مبرخذ اعكرة، أيرد( أي  ىخذت منه يف اعةغ  كنصیصت كقوهل  )كو أاعشرر اعففصرمسي. ل 

 ، کمص نقرأ يف قوعه: قضب اعسبق يف اعةغ  اعررية 
 وي كويگيزنو مرد مسخن تص          دت يةصران أر آ دصفسحت ی

رادة عةضرب اعرجل املنطةق اعرة أي أحس  االمستمصع عةستطةع لترمجته: افسح مةوان اإل
 اعنصةح أن یتكة . 

كةمصت نرية   ذا كصنت تةك فإن اعشرر اعففصرمسي یسمى فصرمسةص ل ن كصنت فةه آحصد  
 اعكةمصت متوالع  يف عسصن اعففرس؛ فال حصج   ىل هذا اعتكةف.

 لنوردهص هنص أخر غزعة  مةمر  خت  هبص مسروي مةمرصته: 
 حکصیت مهچنصن يصقی       يه صو دفرت نشصیو گففت حسب احلصل مشتصقييه پصیصن ای  دفرت 

 صقي    ص نين         أن أفرل مص تری،   ّي نةی نهوي لمةث               رضً                       کتصب يصعغ مين حبةًبص مر
 صعومسی لزراقی صهت        که خود را يرتو می ينوم يه مس              نگومي نسبتی دارم يه نزدیکصن درگ

 اعراقي  ىلمریض اعرشق ال یربأ لال یشکو  صيب ذرلا م  حبه مص یي                               أخالئي لأحب
 ترا گر خواب مةگريد نه صصحب درد نشصقی   نشصن نصشق آن يصشو که شب يص رلز پةونود     

 صقيني اعس  تری           ه مسموًمص         أّمص أنت اّعذي تسقي فرفةق  امأل لامسقين کأمًسص لدع مص 
 مر يگذار تص حريان مبصنو چش  در مسصقی      قوح چون دلر مص يصشو يه هشةصران جمةس ده

 اقر                     مسري يف هتکي اعواشي لملص یوري مص شأ ي          أنص الجمنون ال أنبص يإحراق ل غ
 .(۹۲۱ه: ۱۲۲۲، مسروی)

 يف موح اعنيب صةی هللا نةةه لمسة : لقو امستهةه يأيةصت مةمر   نرية   فصرمسة  
 فبوت نةی صففحصت أنوار أمسرار اعقوم     اعر                    وم   اعذي خةق اعوج                         ود ماحل           مو هلل 
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 يس کرد پةوا ير نوم انوار لامسرار ق     وم   را که ال هست آفریومست از نوم  شکر آن خوای 
       وم                مستغنًةص يکمصعه ال يصعربةو لااخ          ه                                ززًا جب                                    الع          م                                     ص زال ُم               ر 

 دعوارهرغمخواره ال،غففصرهرصصحب نوم     ه ال  م                        ألای آلاره، يةچ                    صرگصن را چ                             صر 
 (.۱۱ه: ۱۲۷۱)طبصطبصئی، 

 أّي: اعشکر هلل اعذي خةق اعوجود م  اعروم، لأيوی نةةه )نةی اعروم( أنوار أمسرار اعقوم.
فهو مالذ کل طریو لمرني کل فقري، لأنةس کل حزی  لغصفر عکل تصئب نصدم، مث یذکر مسروی 

ویث ن  اعونةص هوفه يف احل  ىل نةةه لمسة  لیتخذه مقوم  عةوعوج حویثًص عةرمسول اهلل صةی اهلل
َلَعْْلِخرَُة َخرْيٌ َعَك  ﴿لکةف أهنص مزرن  الآخرة، فاليّو م  اغتنصم اعففرص  يف هذه اعونةص قبل فواهتص، 

 (. لنص احلویث اعذي ألرده هو:۴ی: )مسورة اعضح ِمَ  اأْلُلىَل﴾
ُهَمص َمْرُفونص م  أََتى َنَةْةِه اأْلَْريَ ُروَن مسن  فَة  یغة  اْي  َنبَّصس َرِضي هللا ن» ب َخريه َشره َنن ْ

(، لینتهي الجمةس األلل م  اعقصصئو مسروي 1/159م: 1222، اعرجةو ي« )فةةتجهز ِ ىَل اعنَّصر
 ذا اعبةت:هب

 که يص خود نصةبی يه نقبی يرد                يرد دلعت ز دنةص  کویکسی  
أمص لَ  اعذي أخذ مره زاًدا م  اعونةص عةرقبی.ك ینصل قصب مسبق اعسرصدة، ذعأّی: حًقص  نه 

نْ َةص فقو نقص م   نْ َةص ِيَسَبب اعففتوحصت َلَمص زَاد م  اعوُّ اعَّذی  م  يروهْ  فقو اتسرت هَلُ  اعوُّ
 الْآِخرَة.

کمص   هرَة االنجصمم نه نظ  اعّشْرر اْعفَفصرمِِسي نةى ايةغ اعنظصم حِبَْةُث یرجز َننهُ أىل  َحىتَّ يةغ 
 نقرأ يف قوعه: )حبر اعکصمل(

 ال حتسبو ي يف املَوَدِة منِصففص      وَم اعوداِع تأمسُّففص          مل أُمت ی  ن   
َتأَعّ 
ُ
صً                 لايكوا حَليٍّ فصَرَق امل  صفف                  م  مصت ال تبكوا نةةِه ترمحُّ

 جتصنُبصً                يةين ليةنَك موِنٌو ع  خیَةففصیص طةُف  ن َغَوَر احلبةُب 
ُل لاشتففى  ملّص حوا احلصدي لجوَّ رحةُةه                    َظفِفَر اعرُولُّ مبص یَؤمِّ
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 مسصرلا يأقسى م  جبصِل هتصَمٍ                    قةبص فال تذِر اعوموَع فَتتَةففص
 أَيت احملصمِسُ  أن تَروَّ لتوَصففص       ُت حُببِِّه            یص مسصئةي نّم  يُةة

 مصذا یقصُل لال شبةَه حُلسِنِه                     عو كصن ذا مثٍل  ذا عتأّعففص
 لترَكَ  مص ختففى اعصولُر مَكّشففص اعرباِقِع خمَتٍف             َفَكَشففَ  نّمص يف
 یَب اعُبحريََة مص اكتففظمآُن عو شرِ  حلبةِب ينظرٍَة                هل یقنَ َر َّ م  ا

 ألَقففُت راحَةيت يأرِض مودٍَّع                 ليكةُت حىّت أن يَةةُت املوِقففص
 منُه   عةِه  شكَويت لتوّجري                   مص أنصففوِن لمل أجو مستنَصففص
 مسرويُّ صرباً فصعتصب ُُّر مل یُك                 يف اعرشِق  اّل أن یكوَن تكةُّففص

، لحن  نرة  أنه "گةستصناعغري  أنه ألرد منهص يف کتصيه "ممص یؤکو نةی أنه نظ  يرضهص يف 
شرياز أي يرو أن جصب اعکثري م  اعبةوان اإلمسالمة  لخصص    ىلو نودته ه ير151أعففه مسن  

 گةستصن. يت لردت يف أشرصره اعررية  ليف  األيةصت اع كاعررية  منهص، فم  تة
، لال حيس قص  ىل  قص لاعقصةوة كةهص غصی  يف اعوضوح یتنقل اعقصرئ فةهص تنقالً مسریرصً م  

 يوحوهتص  ال حني يوجود اعوط  احملبوب يف كل مسطر م  مسطورهص ل ن كصن ال یبصره يرةنه.
لاعذي قرأنص يف قصةوته اعونظة  الآنفف  اعذکر، مبص تضمنه م  احلویث اعنبوي صةی اهلل نةةه 

 حةث یقول:لمسة ، 
 م  أمسصء  ىليوی را يه يوی مسهل يصشو جزا           اگر مردی أحس  

ك.  عة "م  أمسصء  ىلفأحس  "ترمجتهص: م  اعسهل نقصب اعنصس يإمسصءة، فإن کنت ذا مرلة 
هن  ال یزاعون أىل حمسنه  لأجتصلز ن  مسةئه  فال یكرب نةّى اختالفه  عرةمى حبصهل   حس  أف

 .رح  ريك صال م خمتةففني 
حریف، لمنهص يصعتصحةف لاعت لهو أن یرتب املتكة  كالمًص یصح مرنصه يصعررية  لاعففصرمسة 

صرمسةصً یكون كالمًص فصرمسةًص أل كالمًص ف قةب اعسصنني، لهو أن یرتب املتكة  كالمًص نريةًص  ذا قةب
  ذا قةب یكون كالمصً نريةصً.
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 ةقصائد املشرتکة املعنی بني العربية والفارسيال

هنصك يرض اعقصصئو لاأليةصت اعيت نظمهص مسروي اعشريازي يصعففصرمسة  لقو یکرر نففس اعففکرة 
أل املرنی يصعررية  يف قصصئوه، فجویر يصعذکر منصذج م  هذه اعقصصیو لنکسهص يصعررية  لاعففصرمسة ، 
ل يحقص  ن يرض أشرصر مسروي اعففصرمسة  قو تأرجحت يف صورهص لأخةةتهص يني اعففصرمسة  لاعررية ، 

  ن اعبرض منهص لرد يف أشرصره اعررية  أیضص.منهص:
 گةی خوشبوی در محصم رلزی       رمسةو از دمست حمبويی يه دمست 
 يول گففت  که مشکی يص ننربی         که از يوی داللیز تو مست 
 يگففتص م  گةی نصچةز يودم        لعةک  موتی يص گ                 ل نشست 

 اثر کرد        لگرنه م  مهصن خصک  که هست کمصل مهنشني ير م  
 (.52ه: ۱۲۷۲)خطةب رهرب،

 هص:فةقول فةلقو جصء ينففس املرنی يف أشرصره اعررية  يف دیوانه، 
 أیوي  ىل ذا هو يف احلمصم طني مطةب       توصل م  أیوي اعکرمي 

 مسکران مرتوی كأل ننرب        فأنی م  ريص كفقةت عه هل أنت مس
 کنت طةًنص مضةاًل       فجصعست اع                    ورد اجلين مبر           هوأجصب يأ ي  

 فأثرت يف خةقي کمصل جمصعسي     ل اّل أنص اعرتب اعذي کنت يف یوي
 م  أشرصره يصعففصرمسة : كلکذع

 مست می يةوار گردد نة  شب         مست مسصقی رلز حمشر يصمواد
 (۴۳۱)دیوان اعسروی، د.ت: 

 نففس اعففکرة يف أشرصره اعررية ، کمص نقرأ يف قوعه: لیکرر
 ق م  اعسکرففةغو حشر ال ی  ىللم  شرب ااخمر اعذي أنص ذقته            

 (.۱۹۳ ه:2511،شريازي)
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 :فنراه یقول فةصعبةت اعففصرمسي
 ظصهر آن مست که آن دجلو  حویو           در خور صور حریر تو نةست

 قول:فةلیأيت ينففس اعصورة يف أشرصره يصعررية ، 
 نر  م  حریر           فکةف اعقةب أصةب م  حویواس اعصور  عى

 ن يرض أشرصر مسروي اعففصرمسة  قو تأرجحت يف صورهص لأخةةتهص يني اعففصرمسة  لاعررية ، 
 يل  ن اعبرض منهص لرد يف أشرصره اعررية  أیضص.

 لأیضص یقول يف يةت الآخر:
 گمصن مرب که نصةحت کنو قبول             م  گوش امستمصع نوارم مل  یقوليةول  

 قول:فةلنراه یورد نففس املرنی يف هذا اعبةت م  شرره اعرريب، 
 لنةبين يف حبه  يه نمی        ليب صم  نّمص حيوث نصئيب

 لأیضص یقول يف يةت اعففصرمسي لهص هي دجة  قو امتألت يصعومصء:
 ک خنةستصن يطحص را کنو در خون نجنيگر هنو مسر در نشةب      خص   سدجةه خونصيست ازی  ي

 لهي نففس اعصورة اعيت ألردهص يف قصةوته اعففصرمسة :
 اعبحر  ىللقففت يربصدان أرقب دجة           کمثل دم قصن یسةل 

 هذا اعبةت:  ىللیواصل مسروي حویثه قصئاًل 
 رلیش ز موج افتصده چني هانست يمی توان د        كرلی دریص دره  آمو زی  حویث هوعنص

ول  نه مقطب مکننص اعقفةاحلویث املهول،  كترمجتهص: لقو امترض لجه اعبحر حني مسصن  ذع
 اجلبني ممص انتاله م  أمواج. لیقول مسروي يف قصةوته اعررية :

 رية لاجلرز                              لفصئض دمري يف مصةب  لامسط       یزیو نةی مو اعبح
 فجرت مةصه اعرني فصزددت حرقه         کمص احرتفت جوف اعومص مةل يصعففجر

 (.۴۹۹: ۱۲۷۲)خطةب رهرب، 
 لکذا یقول مسروي يف أيةصت م  قصةوته اعففصرمسة :
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 کمرتی  دلعت ایشصن را هبشت يرتری       نوحه الیق نةست ير خصک شهةوان ز آنکه    
 راق نصزنني                 رمحت        مهريصن را دل يسوزد ير ف          وی م                        عةک  از رلی مسةمصنی لک

 رلح پصک انور جوار عطف رب اعرصملني      كن غةتو چه يصقصعب جمرلح اگر در خصک لخو 
لی. ة هل ( هو جن  املأترمجتهص: ال یةةق اعنواح فوق تراب اعشهواء،  ذ  ن أقل أجر )مسرصد

اء، مص ااخوف األنز  كطف  مسالمي لعسصح  اعرمح ، حيرتق اعقةب عألحب  لعففراق ألعئعترص اّل أنه ا
 م  تةطةخ اجلسو الجمرلح لاعومصء، فرلحه اعطصهرة جبوار رمح  رب اعرصملني.

جزه كمص خرى يف نألقو جرل اعشصنر مسروي اعشريازي ذعك اعتةمةع مرة يف صور اعبةت ل 
 :يف قوعه

 اي حمتش  خون درلیشصن مریز             عغریب  يصیص غریب احلس  رفقصً 
 ذاك اعكف خمضويصً يوم        مص ع          نجه تةز      پدمسيت خبومن  نكر رگ

 خواهي اكنون نول ك  خواهى مست        قو مةكت اعقةب مةكصً دائمصً       
                      ص يل أل شت                أيصيل  ن دن واهی لر يرانی ينوه ام        ال                  گر خب

 یص قضةب اعبصن مص هذا اعوقوف؟         گر خالف مسرل می خواهی يچ 
 ج               و ه                ردم زنشق      مص حسبت الآن  ال ق                     نمرهص پرهةز می ک

 (.۴۱۷ه: ۱۲۲۲)مسروي، 
عشرر مني يف اعشرر اعففصرمسي حىت اصبح اثرا يصرزاً م  آثصر اعررية  يف افقو كثر ذعك اعتض اذً  

 اعففصرمسي.
  :صته اعغزعة رَ قصل مسروي اعشريازي يف  حوى مةمَّ 

 يف ال أمن قصل موالئي يطر                        لقتهص یكوم نةص مسودي تن
 نشق لمستوري نةص مةزد هب     ح                           أمسقةص ي لدنص ي افتض

 مص مبسكةين مسالح انواخةت           ال حتةوا قتل م  أعقى اعسة 
 یص غریب احلس  رفقص يصعغریب       خون درلیشصن مریز اي حمتش 
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 نگر دمسيت جنومن پنجه تةز           مص عذاك اعكف خمضويص يوم گر
تةةهص قصل اعشصنر أريع أيةصت يصعررية  ل  ،م  اعنوع اعثص ي م  املةمرصترة املذکو قصةوة اعل 

 .مصرع لاحوة يصعففصرمسة 
صورة يني هص يةتني فصرمسة  ليةت نرية  منهص )األيةصت احملفةلعسروي اعشريازي مةمر  تترصقب 

 أهّة  فصرمسة  يف األصل( کمص نقراء:
ر                   صيل        ل 

َ
 لاِصةيِن  ذا شّوشَت ح       صيلتَرّح                   ذّعيت یص ذامل

  مسکري         مسِل اعسَّهران ن  طُول اعةةصيلفنيأال یص نصنَس اعطر 
 إىلنوارم چون تو در نصمل دگر دلمست        اگر چه دلمستی دمش  فر
نةص مصوٌن       کِمصل اعَبوِر يف حوِّ اعکمصيل  کمصُل احُلسِ  يف اعوُّ

 إىلمصور در دمصغ  چون خة   مرّکب در لجودم مهچو جصنی       
 وِل اعةةصيل         لمصيل اعنَّوُم يف ط                  فمصذا اعّنوُم؟ قةل اعنَّوُم راح

 دمی دل داری لصصحب دعی ک          که يرخور يصدی از صصحب مجصيل
 عاليلواف ا        ي         تری يف اعبحر أص         ر         نةين لدم  ىلامل تنظر 

 إلىۀ زارم بنــــــــــبه گوشت گر رسانم نالۀ زار            ز درد نال

 مصيل               ري احت           اًل       لمصيل َحةةٌ  غ               عقو کةففت مص مل أقَو مح
 (.۹۱۳ه: ۱۲۲۲)مسروی، 

خر م  آم  غزعه أیضص، هذه اعقصةوة نوع نود هذه اعقصصئو کثرية، لأکثرهص يف اعغزل، ل 
 ةمر :امل

 واقي         يه قة  رامست نةصیو صففت مشتصقی        مسصديت ِاحرتَق اعقةُب م  األش
 ألراقي  ىلَف اعوَّهر               نشود دفرت درد دل جم                    رلح متصم        عو َأضصفوا ُصحُ 

 مسخين          اثر رمحت حّقي تو يه نةک اخالقیآرزلی دل خةقي تو يه شری  
 يی نزیزان چه متتع يود از نمر نزیز؟        کةف حَيُةو َزَمُ  اعبني عوی اعُرشَّصقي
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 واك ل ن ِمةَت ن  املةثصقي                 أنص أه     م  مهصن نصشق  ارزان که تو آن دلمس  نئی
 چه کن  قّصه ای  غصه کن  در يصقیور حبةيب أر ي                              حةث ال ختةف منظ

 يه دل چش  تو که گر يی تو يرنوم هبشت      نکن  مةل حوران لنظر مسصقی
 مسروی از دمست غمت چصک زده دام  نمر       يةش تر ازی  نکنو صصيری لمشتصقی
 ینمرم يه آخر آمو نشق  هنور يصقی      لزمی چنصن نه مست  کز نشق رلی مسصق
 یص غصی  األمص ي قةيب عویك فص ي        شخصی کمص ترا ي م  غصی  اشتةصقي

 (.149ه: ۱۲۲۲)مسروی، 
مسروی متأمل م  غمك لتنثر ِدثصر نمر، عةس يف کففه صرب »وی يف آخر شرره یقول مسر

 كمص نقراء يف يةت اعففصرمسي: « رلیتك  ىل
 نکنو صصيری لمشتصقیمسروی از دمست غمت چصک زده دام  نمر       يةش تر ازی  

فصعصور اعيت ألردهص مسروي متأثرًا يصعررية  کثرية لکذعك اعففصرمسة ، فقو هنل م  اعنبرني 
ني لارتوی منهمص حتی شبع. مص دمنص تنصلعنص صور مسروي اعففصرمسة  م  شرره اعرريب، فال فةاعصص

ررية  لاعففصرمسة  عيأس يف أن نورد موازن  يني أغراض مسروي اعشرری  لصوره اعيت ضمنهص قصةوته ا
 اعررية  هص لهذا ن  تبحر اعشصنر لمهصرته اعشرريني يني اعةغيتفةمص کرر نففس املرنی لاعففکرة فة

 نه کصن م  اعشرراء ذل اعةةسصنني.لاعففصرمسة ، رغ  أ
 نتيجة البحث

آثصر غريه  يف اءهقر اعتکةف لاعتصنع خالفص ملص نيني مسهل ممتنع ل تقس  يني مسروی أشرصر 
مسر  مکصنةصت شرری  مو  ، نراه امسترمل يمسةوب مسروأمسهوع   مرنص اعنظر يفأذا  م  اعشرراء، ل 
 مل حيصعففه . احلظّ  تقةةوه لعک   ىلحبةث انتنی اعشرراء يه لتطةروا  ص،ص راقةً ا رقةقً انتجت شررً 

صملةمع يف ف دب اعففصرمسي خیتةف ن  ترریففه ننو اعررب،ن املةمع يف األأنستنج ممص تقوم هو 
ر اعففصرمسي يصعرريب يف هص اعشرفةلميتزج  األدب اعففصرمسي هو شرر منظوم يصعةغتني اعففصرمسة  لاعررية .
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رس وام اعففك امستخ  لاحوٍة، لمسصنوه  نةی ذعفةقصةوة ینظمهص اعشصنر نةی لزٍن لاحٍو لقص
 األلزان اعشرر اعرريب لکتصيته  اعةغ  اعففصرمسة  يصألجبوی  اعررية .

 هو أمسصس اعنظصم اعوز ي املشرتك يني اعشررننو مسروي مسبصب يف جنصح املةمع األلم  أه  
 نظم  اعكمة .ن كال اعنظصمني یرتموان نةى كمة  املقصطع لینورجصن يف األاعففصرمسي لاعرريب، أل

ن املةمرصت ف  یثبت موى اعتالح  املوجود يني اعشرر اعففصرمسي لاعرريب، حبةث یكون أ
 م  اعنصحة  ن ميسهمص يسوء، الأتصج أديب يصعةغتني اعففصرمسة  لاعررية ، دلن اعشصنر قصدرًا نةى ان

دية  لال م  اعنصحة  اعةغوی  ..فةذعك انتربنص ف  املةمع حةق  لصل يني اعشرر اعففصرمسي لاعشرر األ
 اعرريب. 
مسصس لز ي لاحو يف كال اعنظصمني فهو یصطبغ يصبغ  فصرمسة  أن املةمع یرتمو نةى أمع 

ع اعنظصم اعففصرمسي يف ااخصصئص اعوزنة  كطول اعبةت اعشرري حةث یتنصمسق مع اعذلق نه یتبأل
 اعففصرمسي اعسصئو نةى املةمرصت نصدة.

 احلکمصء صف مل یک  يفنستطةع اعقول أنه  مةمرصت مسروي نةیمتمرن   يصعقصء نظرة 
 کمته هوحل يمسصمس، لاملصور األيشصنر عه درج  م  اعففضل لاعتصمل اعففکر ل دیب أ يل هو ،فقط

ی موی م  ذلی اعةسصنني نة فرسن غريه م  شرراء أنه هنص شأن شأهلصم، لاحلقةق  جتريته لاإل
مسالمةتني نرفت يصعتمصزج اعشویو لاعتواخل املستمر يني اعثقصفتني اإل مسالمة  اعيتدية  اإلاعرصور األ

شصنر  يةقب جویر ن غصیصت مسروی م  اعشرر کثرية، لهوأاعررية  لاعففصرمسة ، لهکذا جنو 
سجل عنص لراح ی ،احلةصة بَ رَّ ص حيمل م  متنصقضصت، لجَ نسصن يکل منسصنة  فقو نرب ن  اإلاإل

 .نوام اعطویة جتري  األ
يني اعوزن  رتبصط اعوثةقاإل كقصصئو مسروی اعررية  یتضح عنص ذعأن  لأخريًا ميكننص اعقول

رری  م  جصنب فصدة م  اعبحور اعشاإل لاملضمون م  جصنب ليني طبةر  اعةغ  اعففصرمسة  لاعررية  يف
، ممص یرةل توظةف  تقةةویلزان اعاأل  ىلطبةرته ميةل  اعشرر اعرريی لجونصه يف  ىلذا نظرنص  ل  آخر.

 شرصره.أم   اعقس  اعرريب لزان يفاعشصنر ملثل هذه األ



 

 ال م  ج   
م
 امل
 
 ع  م  ل

 
  د  ائ  ص  ات في ق

 ازي ب  یر  ي الش  عد  س 
 
 ب  ر  الع   ین

 ة و  ي 
 
 شریف هللا غفوري ومحمد ناصر ظريفي        ةي  ارس  الف

قلالدولية لالعربية املجلة   
ا
 0132ISSN:        422-1133     2222 -۱۱(۳) سبتمرب  -ةبحوث الخّل

 
 

و خیففى نةى مل یر ، حةثغریًبص يف مسقط رأمسهص اعةغ  اعففصرمسة  أصبح أنّ  حثلم  شکوی اعب
مسة  اعروائق لاعصرويصت حول تطویر لتنمة  اعةغ  اعففصر م  نص األفغص ي جمتمريف أحو مص ترصنةه 

ال ، ففصرمسة   اعن تبصنو اعشبصب، ل رةففهص يف مسصح  األکصدمييضلتسةط نواء اعففصرمسي نةةهص لت
م  م  أينصء الجمتمع عرصلنيٍّ يف اعبةصن، لنوم قورة نةى اعتربري لاعكتصي ، لعةس ذعك قصصرًا نةى ا

يل هو یطصل ااخصص  م  مثقففةه  لأريصب اعشهصدات اعرصعة  منه  يل اعنخب  اعيت یتومس  أن تتبوأ 
غریًبص  حبفأنت تری اعةغ  اعففصرمسة  أص .ففصرمسة أنةى مقصم يف اعففصصح  لاعبةصن لامتالك نصصة  اع

يف  عثصنة  انالحظ تطور اعةغ   كسيصعرل  روهص ن  مسصحتهص.يف مسقط رأمسهص. لالآخری  حيصلعون يُ 
 يرتقتةف ك  حمصفظصت األفغصنة م   حمصفظ يف كل  هذا اعقطر، كمص رأى أينصء أفغصنستصنر صقطأكل 

 .عغته  يصرتقصئه 
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