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 دعــــــــاء
 ال تدعنً أصاب بالغرور إذا نجحت، وال بالٌأس إذا فشلتاللـهـم

 بـل ذكرنً دائماأن الفشل هو التجارب التً سبقت النجــاح

 ٌـا رب علمنً أن التسامح هو أول مراتب القـــــــــوة

 قام هو أول مـظــاهــر الضعـــــــفــوأن حـب االنـت

 ٌـا رب إذا جردتنً من المال أترك لً األمـل، وإذا جردتنً مــن

 النجاح أترك لً قوة الهناء حتى أتغلب على الفشـــــــــل

 وإذا جردتنً من نعمة الصحة فأترك لً نعمة اإلٌمــان

 ٌا رب إذا أسأت إلى الناس أعطٌنً شجاعة االعتـــــذار

 وإذا أســأت النــاس أعطٌــنً  شجـاعــة  العفـــــو

 ٌا رب إذا نــسٌــت ذكــرك  فــال تنســـــــــــــــانـــً

 

 "اللــهـــم زدنـــــا عـــلــمـــا"

آمـــــــٌن



" 

      كلمة شكر وتقدٌر

 العــــلــم ٌـبنـً بـٌــوتــا ال عمــاد لـهــــــــا
 والجــهــل ٌـهــدم بـٌـوت الــعـــز والشــرف

 أتقدم بالشكر و االمتنان إلى كل من أشعل شمعة فً درب عملً و إلــــى

 من وقف على منابر وأعطى من حصٌلتهفكرة لٌنٌر بها دربـــــــــً

 "مســعــودي فاطـمـة الـــزهــــراء"وأخص بالذكر األستاذة المشرفة 

 التً لم تبخل علً بتوجٌهاتها ونصائحها القٌمة والتً كانت عونا لً

 فً إتــمــام هــذه المـــذكــرة فجــزاهـــا هللا عنــً كـــل خٌــر

 .فلــهــا منـــً كــل التقدٌــر واالحـتــرام

 كمـا أتوجــه بالشكــر إلـى كـــل من ســاعـدنـــً من بــعٌـد أو قـرٌــب على

 .إنــجــاز هــذا الــعــمــل الــــمــتــواضـــــــع 

 

 "سـامـٌـة " 

  



 

 اإلهــــــداء

إلهً ال ٌطٌب اللٌل إال بشكرك والنهار بطاعتك، وال تطٌب اآلخرة إال بعفوك، وال تطٌب 

الجنة إال برؤٌتك هللا جل جالله، إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة إلى نبً 

 .الرحمة ونور العالمٌن سٌدنا محمد صلى هللا علٌه وسلم 
إلى من كلله هللا بالهٌبة والوقار، إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، أرجو أن ٌمد هللا فً 

والدي العزٌز : عمرك لترى ثمارا قد حان قطفها بعد طول انتظار

إلى سر نجاحً ودعمً، إلى من ربتنً وأنارت دربً وأعانتنً بالصلوات والدعوات،إلى 

أمً الحبٌبة : أغلى إنسان فً الوجود 

إلـى كـل أقاربـً وأخـص بالذكـر إخـوتً، وإلى القلوب الطاهرة الرقٌقة والنفوس البرٌئة 

 (عفٌف، محمد هشام، محمد إسالم آدم، محمد رٌاض،نادٌة )

إلى كل من علمنً حرفا أو كسانً علما ومنحنً رأٌا وقدم لً نصحا 

إلى أخواتً التً لم تلدهم أمً،إلى من تحلو باإلخاء وتمٌزوا بالوفاء 

صدٌقاتً : إلى من عرفت كٌف أحبهم وعلمونً أال أضٌعهم

نـً بهـم مقـاعــد الـدراســة ـتـإلـى مـن جمـع

 2017إلى كل طلبة الماستر فً كلٌة األدب والفنون دفعة 

 نهم فـً قـلـبـــــًكـإلى كـل من لـم ٌرونهـم حبـري ل

 "سامٌة                                                                            "
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: بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمدوالشكرهللوالثناءالجمٌلعلىتوفٌقهوعطائه،والصبلةوالسبلمعلىخاتمأنبٌائه

.سٌدنامحمدوعلىآلهوصحبهأجمعٌن

:أمــابعــــد

فاألدبمنحٌثكونهتفسٌرالمعانًالحٌاةوتعبٌراعنشعورتموجبهالنفس،لنٌكون

.إالأخصماٌكونمنشأنالبلٌغوأصالةذلكاألدبعلىقدرالخصوصٌة

قاماألدبالفارسًعلىتنظٌمفنونالقول،فهوصورةلحضارةالساسانٌٌنالذٌنبلغت

حضارتهمأوجازدهارهاحتىأصبحتمنأعظمحضاراتالشرقالقدٌم،فقدتعدىهذا

األدبحدودالزمانوالمكانوخرجعننطاقأكثرمنلغةلٌكونفٌهنصوعالبرهانعلى

.أهمٌتهوخلودكٌنونته

أقبلالفرسعلىاعتناقالدٌناإلسبلمً،وأقبلواعلىتعلماللغةالعربٌةوأجادوهالكونها

 .لغةالقرآنالعظٌم؛فنظرواإلٌهانظرةاحتراموتقدٌسلكونهاقدحملتكبلمهللاعزوجل

كانتالعبلقةبٌنالعربوالفرسقوٌةعظٌمةاألهمٌةوذلكبفضلالترجمةألنها

الوسٌلةإلىنقلالمعرفةبٌنهمممافتحالمجالفًالتقاءاللغتٌن،إذتواكبتاللغتانبثقافة

.إسبلمٌةموحدةوأفضىكبلهمالآلخرباستعارةكلماتوألفاظفٌمابٌنهم

نجدالدراساتالمقارنةتكثربٌناألدبٌنالعربًوالفارسً،ولعلهذاٌعودلنشاطأمةدون

أخرىفًاإلبداعاألدبً،والقدرةعلىالخلقٌوفرمادةللبحثتفوقتلكالمادةالتًتتوفر

لؤلدباآلخر،ولكنمعذلكنجدأنهذهالدراساتالعربٌةقدكررتنفسهافٌماٌخص

.العبلئقاألدبٌةبٌناألدبٌنالعربًوالفارسً

بٌنالعربوالفرسوكبلمنهماكانتلهموجهة"لٌلىوالمجنون"لقداختلفتقصة

خاصة؛فطرحنفسهلٌثٌرجدالوسطالساحةاألدبٌةوالمقارنة،إذتعرضلهمجموعةكبٌرة

منالنقادالعربمنهموالغرب،فمنهممنقالأنمجنونلٌلىهًقصةخرافٌةومنهممن

قالأنهاصورةحضاراتمشتركةبٌنالفرسوالعرب،ومنهممنقالأٌضاأنهاحكاٌة
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.عربٌةاألصلتنتمًإلىفترةماقبلاإلسبلمدونرٌبوهذاحسبأقوالهمواستشهاداتهم

فنظرالكلشكوكالباحثٌنحولتارٌخهذهالقصةإالأنهاحظٌتباهتمامبالغفًاألدب

والفنونغٌرالعربٌةدوناستثناء؛ربمالمتحظىبهأٌةقصةعربٌةسواهاوعلٌهوجب

كٌفالتقىاألدبانواحتفىكلمنهماباآلخر؟وماهًالثمرة:علًطرحالتساؤالتاآلتٌة

التًفاءبهاهذااللقاحاألدبًعلىكلمنهما؟ماعبلقةاألدبالعربًبالثقافةالفارسٌة؟

.وماالفرقفًالقصةبٌناألدبٌن؟وكٌفأثراألدبالعربًفًاألدبالفارسً؟

أحدهماذاتًواألخرموضوعً؛فالذاتًالرغبةفً:كاناختٌاريلهذاالموضوعلسببٌن

التطلعوالمعرفةحولمدىأثراألدبالعربًفًاألدبالفارسً،والموضوعًإلحاطة

الباحثأوالقارئبنبذةوجٌزةحولطبٌعةالموضوعوالتعرفعلىمااكتسبهكلمن

".لٌلىوالمجنون"األدبالعربًوالفارسًفًتحلٌلهلقصة

تسلٌطالضوءعلىمحفل:وعلٌهٌسعىهذاالبحثإلىتحقٌقجملةمناألهدافمنها

التواصلبٌناألدبالفارسًواألدبالعربً؛والرغبةفًمعرفةمدىتأثركلمنهما

.لآلخر؛واإللمامواإلحاطةبتأثٌرالقصةفًكبلاألدبٌنكرؤٌةنقدٌة

:ولئلجابةعنتلكاألسئلةاعتمدتعلىخطةفًبحثًهذاالتًجاءتعلىالنحواآلتً

مقدمةوقدجاءتممهدةللموضوعثممدخلفتضمنتراثالفرسقبلمعرفتهماألدب

العربً،أتبعتهبفصلٌن،فصلنظريوفصلتطبٌقًواشتملكلفصلعلىمباحث

وٌندرجكلمبحثتحتعنوانخاصبه،فالمبحثاألوللمحةعنالعصرالعباسً

،والمبحثالثانًٌتحدثعنأولمنقالالشعربالفارسٌةمن(اختبلطالعربوالفرس)

الفرس،والمبحثالثالثتمثلفًتتلمذالفرسعلىٌدالعرب،والمبحثالرابعحول

أماالفصلالثانًفكانتطبٌقٌاجاءبعنواندراسة.التوأمةبٌناللغةالفارسٌةوالعربٌة

تمحورتفٌهتمهٌدثماتبعتهبأربعمباحثفكان"لٌلىوالمجنون"تطبٌقٌةحولقصة

افتتاحًبالمبحثاألوللٌلىوالمجنونفًاألدبالعربًوالمبحثالثانًلٌلىوالمجنون

فًاألدبالفارسً،المبحثالثالثحولالتأثٌروالتأثربٌناألدبٌن،والمبحثالرابع

.(أوجهاالختبلفوالشبه)ٌتضمنالمقارنةبٌناألدبٌن
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وفًاألخٌردرجتخاتمةجاءتملمةألهمالنتائجالتًتوصلتإلٌهامنخبللبحثًكما

احتوىهذاالبحثعلىمجموعةمنالمصادروالمراجعوذلكإلثراءموضوعبحثًهذا

.وفهرسٌحتويعلىصفحاتماجًءفًالمضمون

واتبعتفًكتابةالمذكرةعلىالمنهجالوصفًالتحلٌلًوهوالمنهجالمناسبلطبٌعة

.الموضوع

هذهالدراسةكانترحلةاستكشافٌةمحفوفةبالصعوباتعلىالمستوٌٌنالنظريوالتطبٌقً،

فمنالمألوفأنتعتريأيدراسةهذهالصعوبات،وهذاماصادفتهفًالبحثبقلة

.المصادروالمراجع

وختاماأتوجهبالشكرالجزٌلإلىاألستاذةالمشرفةمسعوديفاطمةالزهراءبمافضلتبه

مننصائحوتوجٌهاتوعلىمتابعتهاالبحثبجدوإخبلص،كماأخصألساتذتًأعضاء

لجنةالمناقشةالموقرةبالشكروالثناءعلٌهملمابذلوهمنجهدفًمراجعةالمذكرة

.وفحصها



                                                                                       وشكرا
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ٌغلب الظن عند المؤرخٌن والباحثٌن أن الشعب الذي ٌسكن بالد إٌران حالٌا هو أحد 

الشعوب الهندٌة األوروبٌة التً نزحت من بالد الهند وأطلقوا على أنفسهم اسم الفرس 

لكونهم سكنوا مقاطعة ٌرس أو فارس أو فارستان،المعروفة عند اإلغرٌق باسم ٌرٌس حٌث 

ٌرجعونهم إلى الشعوب األوروبٌة للشبه القرٌب فً لغتهم باللغات األوروبٌة القدٌمة 

والمجموعة السنسكرٌتٌة التً لها عالقة بالهندٌة ، ولذلك كانت لغتهم تعرف بإحدى اللغات 

.الهندٌة واألصل أن الشعب الفارسً من الشعوب الهندٌة األوروبٌة
1

 

تعتبر اإلمبراطورٌة الفارسٌة التً تعرف بدولة الفرس أو الدولة الكسورٌة،من أعظم 

وأكبرالدول التً سادت المنطقة قبل البعثة النبوٌة،حتى إنها فاتت الدول األخرى فً الشهرة 

.والقوة،بحٌث تعد  دولة الفرس أمة قدٌمة،ذات حضارة عرٌقة عظٌمة
2

 

 تمٌزت هذه األمة باتساع رقعتها التً تحكمها وتعددت أسرها الحاكمة وكثر ملوكها أدبا 

ٌشبه الٌونان أو الهنود مثال،وذلك أن هذا األدب انحصر فً كتاب الفرس المقدس 

وهً الكتاب المقدس لدٌن زرادٌشت،ومعنى زرادٌشت "األوستا"أوما ٌسمى "اإلبستاق"

.صاحب أو جالب الجمال المسنة فً الغالب،نظم أناشٌد دٌنٌة خاصة بمذهبه الذي دعا إلٌه
3

 

الفرس من الشعوب اآلرٌة إخوان الهنود والٌونان،وهم أمة قدٌمة حاربت الٌونان قبل 

فجردت على بالدهم جٌشا قد ٌصعب على أعظم دول األرض .... المسٌح ببضعة قرون

الٌوم حشده ونقله بمهماته ومؤو نته من أواسط آسٌا إلى البحر األبٌض،فالدولة التً لها هذا 

مبلغ قوتها ال تخلو من أدب وعلم،فهً أهل الذكاء وتعقل، وفٌهم استعداد فطري ألسباب 

التمدن،فالبد من إجادتها فً نظم الشعر على نحو ما فعل إخوانهم الهنود فً المهابهاراتة 

فالعلوم القدٌمة التً هً من قبٌل الطبٌعٌات .ونحوها، وإن كان ما وصل إلٌنا قلٌال

والرٌاضٌات كالنجوم واألضواء،فقد أحرزوا شٌئا منها وخصوصا ألنهم ورثوا البابلٌٌن 

واألشورٌٌن واحتكوا بالٌونان وهم فً إبان تمدنهم،واختلطوا بجٌرانهم الٌهود،حٌث كانوا 
                                            

 .26، ص 1911،  (ط.د)– بيروت –القصة في األدب الفارسي ، دار النهضة العربية :أمين عبد المجيد بدوي-:1
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 مدخـــل                           تراث الفرس قبل معرفتهم األدب العربي

 

 

3 

ٌعرفون الكتابة وٌنقشونها على األحجار باللغة الفهلوٌة،إذ ٌؤٌد ذلك ما جاء فً كتب األخبار 

.عن فتوح اإلسكندر لبالد فارس وما عثر علٌه فً عاصمتهم، اصطخر من خزائن الكتب
1

 

فبعث إلى " سابوربن أرد ٌشر" والمشهور أن علوم الفرس لم تأخذ فً الظهورإال فً أٌام 

بالد الٌونان من جلب كتب الفلسفة وأمربنقلها إلى الفارسٌة،واختزنها فً مدٌنته، وأخذ 

،فتح للفرس (ه578-531)"أنوشروان العادل"الناس فً نسخها وتدارسها،فلما تولى كسرى 

قٌصر الروم للفالسفة الوثنٌٌن "بوسنٌان"موردا جدٌدا للعلم والفلسفة بما كان من اضطهاد 

ثر إقفاله الهٌاكل والمدارس الوثنٌة،حٌث كانت الفلسفة األفالطونٌة الجدٌدة قد أعلى 

نضجت،ففر أصحابها من وجه االضطهاد وتفرقوا فً العالم،جاء منهم إلى أنوشروانفأكرم 

وفادتهم وأمرهم بتألٌف كتب الفلسفة ونقلها إلى الفارسٌة،فنقلوا المنطق والطب وألفوا فٌهما 

الكتب وطالعوها،ورغب الناس فٌها ؛كما عقد المجالس للبحث والمناظرة وجالسوه على أنه 

من تالمذة أفالطون،وتلك الفلسفة كانت أساسا لتعالٌم الصوفٌة التً نشأت بعد ذلك،ولم 

ٌقتصر أنوشروان على نقل علوم الٌونان إلى لسانه ولكنه نقل علوم الهنود من السنسكرٌتٌة 

مستشفى لمعالجة المرضى، فتعلٌم صناعة الطب استقدم " جندبس"إلى الفارسٌة وأنشأ مدٌنة 

.إلٌه األطباء من الهند وبالد الٌونان
2

 

حٌث كان  نظام الحكم فً دولة الفرس نظاما ملكٌا مطلقا وقد لقبوا حكام الفرس بشاهنشاه 

وكتبوا على نقوشهم بأنهم ٌنحدرون من نسل اآللهة، لذلك ٌعتبر الملك "ملك الملوك"أي 

وأسرته الطبقة األولى، تلٌهم الطبقات األربعة التً هً أصحاب الدٌن والحرب 

والخدمةوكانت الفرس تقوم على تأدٌة فرائض دٌن خاص بها وهذا الدٌن كان مبنً على 

إن الفرس ٌعبدون الشمس ":هٌرودٌت"تأهٌل العناصر وعبادة القوى من الطبٌعة إذ ٌقول

" األوستا "وذلك من خالل كتابهم المقدس " والقمر والنجوم والماء واألرض منذ زمن بعٌد

التً تذكر فٌها األقاصٌص التً ال وجه للشك فٌها،ففً دٌن زرادٌشت أن النور ٌرمز لكل 

خٌر،والظلمة رمز لكل شر،ومن ثم كان كل ما هو مضًء أو مشرق موضع تقدٌس فً 

والنار بما ٌجري علٌها من صفاتها كانت شعار ألتباع هذا الدٌن وحرصوا الحرص كله 

                                            
 43 ، ص 1993 ، تقديم إبراهيم صحراوي ، دار موفم للنشر ، 2تاريخ آداب اللغة العربية ، الجزء : جرحي زيدان - 1
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دٌنه على عدها مما ٌعبر عن اعتزازهم بمذهبهم فكانوا ٌحتفظون بها فً كل دار وأقاموا لها 

.بٌوتا تعرف ببٌوت النار وٌحوجنهاالتماسا للبركات منها
1

 

 الفرس أمة متجردة فً التارٌخ لهم فً الحضارة اإلنسانٌة أصالة ٌشهد لها تراثهم ،وفً 

الحرب دراٌة وخبرة وفنون أنبتتها حروبهم مع الروم،وهً حروب وصفت بأنها استولت 

.على عقول ملوك آل ساسان
2

 

الفرس أمة لها سماتها المستمدة من التقالٌد الدٌنٌة و االجتماعٌة ،وٌكفً أن نذكر أن هذه 

األمة كانت إحدى قوتٌن اللتٌن كانتا تسٌطران على العالم القدٌم وهما الفرس والٌونان ثم 

.الفرس والرومان بعد ذلك
3

 

ولقد مرت هذه الدولة بعدة أطوار قبل البعثة وبعدها ،ونقف فً هذا على ذكر ما كانت علٌه 

الدولة الفارسٌة من انحطاط وخلل كبٌر فً األنظمة السٌاسٌة والدٌنٌة واالجتماعٌة التً 

سادت،فمن الجانب السٌاسً والحٌاة فٌه قام باحتكار أقوٌاء الثورة ومصادرهاوانهمكوا فً 

مشاغل الحٌاة وملذاتها،وزادوا من ثرائهم بالربا الفاحش والضرائب الثقٌلة التً فرضوها 

على الضعفاء من الفالحٌن والعامة،وحرموا على العامة أن ٌشتغل الواحد منهم بغٌر 

الصناعة التً مارسها أبوه،وكانت الضرائب تفرض بصورة اعتباطٌة وخاصة وقت 

الحروب؛أما من الجانب الدٌنً والفكري ،لم ٌعرف الفرس الدٌن الحق ولم تنتشر بٌنهم 

األدٌان السماوٌة التً سبقت ظهور اإلسالم إال بنطاق محدود جدا،وكان أكثرهم على 

المجوسٌة،فمنذ القرن الثالث المٌالدي صارت الزرادٌشٌة دٌنا للدولة،وقد تدهورت أخالق 

رجال الدٌن الزرادٌشً وحاول كسرى الثانً تجدٌد الزرادٌشٌة وإحٌاء معابد النٌران ونشر 

تفسٌر جدٌد لكتابها وكانت عقوبة من ٌخرج علٌها اإلعدام،وهذه المعتقدات الباطلة ال تقدر 

أن تهب النفوس البشرٌة الطمأنٌنة والراحة النفسٌة، وال تشبع تطلعها إلى هللا الواحد الحق 

                                            
1
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وال تمنحها القٌم األخالقٌة الرفٌعة وال قواعد العدل االجتماعً، حٌث كانت الحٌاة 

، كان ٌفضل النبالء عن الشعب وكان " النسب والملكٌة:"االجتماعٌة فٌها تقوم على عامدٌن

لكل فرد مرتبته ومكانه المحدد فً  الجماعة، حٌث تقوم األسرة على أساس تعدد الزوجات 

وشاع بٌنهم الزواج بٌن المحارم ،فوضع المرأة كان ٌشبه وضع الرفٌق، حٌث بإمكان 

الزوج أن ٌتنازل عنها لزوج آخر دون رضاها،كما شاعت عادة التبنً لألوالد؛وقد انتشرت 

" اإلباحٌة وعم الفساد الخلقً واالجتماعً خاصة عندما انتشرت المزدكٌة  التً دعا إلٌها 

إذ ٌعود تارٌخ الحضارة الفارسٌة إلى أكثر من ألفً سنة ،وفً الحقٌقة الزمنٌة التً "  مزادك

دخلت فٌها جماعات مختلفة من األصل األخرى مثل المادٌٌن والبارٌسٌٌن ومعظم هذه 

الحكومات لم تعرف الوحدة المتكاملة واالستقراء،بل  كانت فً حروب قبلٌة،فقد بقٌت 

الفارسٌة تفتقد إلى حكومة مركزٌة موحدة منسجمة،إذ كانت تحكم حكومات إقلٌمٌة محلٌة 

ثم الساللة الملكٌة األفشرٌة،ولقد (1501)نقاط مختلفة من البالد حتى قٌام الملكٌة الصفوٌة 

.استمر هذا النوع من الحكم االستبدادي سائدا فً إٌران حتى انقراض الساللة الفهلوٌة
1

 

فكان تنظٌم الدولة العسكري للفرس فً تارٌخهم القدٌم أمة مسلحة وشعبا محاربا،وٌبدوا أن 

دولة الفرس نظمت المجتمع الفارسً لٌكون مجتمع حرب، فاعتمدت نظاما أسرٌا وإقلٌمٌا 

 :ٌرتكز على أربع وحدات

 (غانة)البٌت -1

 (وٌس)القرٌة -2

 (زنتو)القبٌلة -3

 (دهٌو)اإلقلٌم -4

                                            
1
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القرى ٌضطلعون بدور أساسً فً هذا التنظٌم،فهم من كبار أمراء الملك      كان رؤساء 

ٌنشؤون رعاٌاهم على الحرب،حٌث خضع تركٌب المجتمع الفارسً إلى النظم اإلقطاعٌة 

.والطبقٌة لكً ٌأتً  متوافقا مع النظم الحربٌة للدولة
1

 

 كما حدد ملوك فارس عقٌدة جٌوشهم،فجعلوا مهمتها األساسٌة المحافظة على ملكهم وكانت 

أول خطوة ألزدشٌرفً حربه لالنتقال من ملوك الطوائف إلى الدولة الموحدة وأصبحت 

وخلفائه األوائل متجهة إلى حماٌة الحدود من الشرق والغرب "أزدشٌر"سٌاستهم منذ عهد 

والشمال والتً كانت على ما ٌبدو مهددة بصورة دائمة، واهتم الفرس بتنظٌم جٌش 

إمبراطوري قوي ،وربطوا وجود دولتهم بقوته وتماسكه،فاستعملوا المال على إعداده 

،حٌث كانت الفروسٌة لدى الفرس (الملك بالجند والجند بالمال)" أنوشروان" متبعٌن سٌاسة

.منذ القدم رمزا للبطولة والتً ارتبطت بالملك مباشرة وعلٌها ٌرتكز سلطانه ونظامه
2

 

  عرف الفرس بنتٌجة حروبهم مع الروم واألمم األخرى المعاصرة لهم، نظم  القتال 

ومبادئ الحرب،وأفاد قادتهم من دروس المعارك التً خاضوا غمارها لتحسٌنها وتطوٌرها، 

بحٌث أصبحت فنون القتال عندهم ال تختلف كثٌرا عما هو متعارف علٌه فً عصرنا،فكان 

لهم  نزعة قومٌة فً تعلقهم بدٌنهم القدٌم وتراثهم فً كل جوانبه،إذ ٌعد األدب لدٌهم أدب 

ٌنظم فنون القول،فهو صورة لحضارة الساسانٌٌن الذٌن بلغت حضارتهم ازدهارها حتى 

صارت من أعظم حضارات الشرق القدٌم، وقد تعدى األدب الفارسً حدود الزمان والمكان 

وخرج عن نطاق أكثر من لغة لٌكون فٌه نصوع البرهان على أهمٌته وخلود كٌنونته 

 .وبلوغه ما كان الظن به،أنه بالغها  مع كل حال من األحوال

فالفرس على امتداد حضارتهم كانوا بقصصهم القدٌمة ذاكرٌن له، ففً كل شعر مثال إشارة 

، وكان ذلك  معهودا فً األلف األخٌرة من رأو إشارات إلى القصص على  نحو أو آخ

                                            
1
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تارٌخ األدب خصوصا،ففً قدٌمهم عرفوا الشعر الموزون على قواعد وأصول وكثٌرا ما 

.كان  ٌشبه الشاعر نفسه ببطل أسطوري فً واقع حاله
1

 

 

 

  

                                            
1
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 :(اختالط العرب والفرس)لمحة عن العصر العباسي : المبحث األول

كان العصر العباسً عصر الحضارة اإلسالمٌة وامتداد الثقافة العربٌة فً جمٌع بقاع 

العالم،ثقافة الفكر والعلم والتجدٌد فً كل فروع المعرفة وكل جوانب الحٌاة،التً تتلمذت 

وفً هذا العصر ظهرت أبمة الفكر اإلسالمً العربً وأعالم األدب .علٌها األمم والشعوب

العربً شعره ونثره وصار فٌه األدب أدب الثقافة الرفٌعة،والذوق العالً فً جمٌع أنحاء 

الدنٌا
1

. 

إذ ٌعد هذا العصر عصر النهضة واالزدهار فً اآلداب العربٌة،حافال بشتى التٌارات 

الفكرٌة والعلمٌة واألدبٌة، وقد ورث العباسٌون بنً أمٌة بالؽلبة والقهر وثلوا أعرشهم بٌد 

صنابعهم من األعاجم ،والفرق بعٌدا بٌن ماهنا وهناك فً شتى  المظاهر فً نظام الخالفة 

مما كان أثرا محتوما لسٌطرة .وأسالٌب الحكم ومظاهر الحٌاتٌن الفكرٌة واالجتماعٌة

العنصر الفارسً على أعنة الشإون الداخلٌة والخارجٌة صؽٌرها وكبٌرها فً المملكة 

اإلسالمٌة ،فهذه المداخل العنٌفة نقلت الحكم اإلسالمً من طورإلى طور،وأثرت فً الحٌاة 

العربٌة تؤثٌرا كسر وٌا خالصا وأورث العرب من ضروب المدنٌات ماهضموه 

وتمثلوه،فؤضافوا إلٌه كثٌر من ألوان ومظاهر التجدٌد
2

.  

إن دخول العرب إلى بالد فارس كان سببا خطٌرا من أسباب تحول هذا المجتمع اجتماعٌا 

لساسانً القدٌم إلى وضع اودٌنٌا وثقافٌا،ففً الجانب الثقافً،والشعر جزء منه،تؽٌر المجتمع 

جدٌد،حٌث الٌعتبر الوضع القدٌم بالنسبة إلى الوضع الجدٌد إال ظال تافها القٌمة له، ومن 

التً ماكان ٌعرفها إال عددقلٌل من " للؽة الفهلوٌة" أول مظاهرهذا التحول،هجر الفرس

المثقفٌن ومنهم كتاب الدٌوان على تعلم لؽة دٌنهم الجدٌد واستخدام الحرؾ العربً فً الكتابة 

بدال من الحروؾ الفهلوٌة المقتبسة من الحروؾ السرٌانٌة،التً كانت صعبة القراءة خالٌة 

من المصوتات كشؤن الكتابات السامٌة،ٌقرأ فٌها الحرؾ الواحد بؤشكال متعددة تتخللها 

                                            
 1، ط"اإلسكندرٌة " الحٌاة األدبٌة فً العصر العباسً ، دار الوفاء لدٌنا الطباعة والنشر :محمد عبد المنعم الخفاجً 1- 
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تكتب بالسرٌانٌة وتقرأ " الهزراوش "كلمات سرٌانٌة للفصل بٌن الكلمات المتشابهة تسمى 

بالفارسٌة،حٌث كانت الكتابة العربٌة بهذا أسهل استعماال ،فاستخدام الفرس للحروفالسامٌة 

.فً كتابة لؽتهم أمر قد ألفوه منذ زمان طوٌل
1

 

كذلك وضع التعلٌم طرأ علٌه تؽٌٌرعمٌق،إذ أن التعلٌم فً العصر الساسانً،كان مقصورا 

على تحصٌل بعض المعلومات األولٌة من شإون الدٌن،وقد كسر اإلسالم هذا الطوق الذي 

كان ٌمنع أبناء الطبقات الدنٌا من تحصٌل العلم، بٌنما انكمش بعض أبناء الطبقات العلٌا ممن 

ظلوا على دٌن المجوسٌة ،وعلى الموروث من أساطٌرهم وتعالٌمهم الدٌنٌة ،وبهذا 

 :انقسمالمجتمع إلى قسمٌن 

 .ـ قسم ضبٌل ٌتمسك بتلك الثقافة القدٌمة 

ـ قسم كبٌر ٌقوم على الجماهٌر العرٌضة التً فتح الوضع الجدٌد أمامها سبل التعلٌم،التً 

كانت تنتشر ٌوما بعد ٌوم،فً كل مكان من أرض الفرس،هً الحاضن له،وكان التعلٌم فٌها 

 .مجانا ٌتوخى فٌه المعلمون األجر والثواب األخروي

قد تمثلت هذه األداة فً اللؽة العربٌة ألنها لؽة الدٌن، التً كانت تتطور ٌومٌا لتصبح بعد 

ذلك لؽة العلم فً العالم، حتى ظهرت اللؽات األوروبٌة الحدٌثة فً العصور األخٌرة لتزٌلها 

.عن مكانتها تلك
2

 

أما الجانب الدٌنً، فلو اتبعنا التقسٌم القدٌم للعلوم إلى دٌنٌة وعقلٌة،لوجدنا أن أساتذة العلوم 

الخ من العرب،وهم الذٌن نقلوا هذه العلوم معهم ...الدٌنٌة فً التفسٌر والحدٌث والفقه

فؤصبحوابالضرورة هو المعلمٌن األوابل للفرس،فمثال مسلم بن الحجاج من بنً قشٌر ٌعتبر 

كتابه فً الحدٌث أحد كتابٌن معتمدٌن فً صحٌح الحدٌث،وقد نبػ من هإالء القشرٌٌن  

جماعة من العلماء الفضالء أشهرهم عبد الكرٌم بن هوازن القٌشري النٌسابورٌوعند ترجمة 

الكتب الٌونانٌة والهندٌة والفهلوٌة إلى العربٌة،احتكرت العربٌة هذه العلوم فؤخذها الفرس 

عنها،وٌكفً أن نعرؾ أن ابن سٌنا والبٌرونً قد تعلما باللؽة العربٌة وكتبا بها دون أن ٌرٌا 
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فإن العربٌة قد  حافظت على هذا .بالد العرب،حتى نعلم مدى هذا االنتشار والنفوذ للعربٌة

التراث الفارسً الذي ترجم إلٌها،وقام الفرس بترجمته مرة أخرى إلى لؽتهم كما فعلوا عند 

ترجمة كلٌلة ودمنة إلى الفارسٌة الدرٌة،وبعد أن نقله ابن المقفع من الفهلوٌة إلى 

العربٌة،وهكذا ٌبدو لنا أن حٌاة جدٌدة قد سرت فً عروق ذلك المجتمع القدٌم ونشؤت فٌه 

بٌبات علمٌة جدٌدة،وأقبل الفرس على تحصٌل الجانب األدبً من الثقافة العربٌة،وأصبح 

المبات بل اآلالؾ منهم ٌحفظون الشعر العربً واألمثال والحكم واألساطٌر وكل ماٌتعلق 

بتارٌخ العرب قبل اإلسالم فً أٌامهم وحروبهم وماإلى ذلك،حٌث ظهر بٌن الفرس والعرب 

.من نظم الشعر العربً وكتب الرسابل األدبٌة
1

 

كما أن بٌن العربوالفرس روابط متصلة نلتمسها فً سٌاق تارٌخً اجتماعً واضح المعالم 

مما ٌزعم أنهما ٌلتقون فً شخصٌة الضحاك التً تعٌشها األساطٌر،فالضحاك من ملوك 

أنه عربً وابن ملك فً بالد :العهد الفارسً،الذي ٌسوق المإرخٌن نسبه فً العرب قٌل

كان خٌرا تقٌا ،إال أن الشٌطان أظل الضحاك وزٌن له أن ٌقتل أباه " مرداس"العرب ٌسمى 

والعجم تدعى الضحاك وتزعم أن جما كان زوج أخته من :"وقال الطبري.فقتله وتملك بعده

بعض أشراؾ أهل بٌته على الٌمن،فولدت له الضحاك، والٌمن تدعٌه أنه من نفسها،فقد ورد 

وهو كتاب الفرس المقدس،وٌإخذ مما ذكر أن الضحاك "االبستاق" اسم الضحاك مرارا فً 

.كان من ملوك ؼرب إٌران وقدم البالد ؼازٌا
2

 

كان الفرس عماد النظام السٌاسً واإلداري للدولة،ودعاة الترؾ والمجون 

والحضارة،وطابعهم حب السٌادة والقدرة على تنظٌم إدارة الدولة وتشجٌع العلوم والظهور 

بمظهر التشٌع ، أما العرب فؤقضى عن النفوذ فً الدولة  والخالفة وكان نفوذهم أظهر ما 

ٌكون فً الشام والجزٌرة حٌث كونوا لهم هناك دوٌالت كثٌرة،وطابعهم ٌتصؾ بالزهو 

.واالعتزاز بالنفس والفضابل والمٌل إلى األدب والرؼبة فً السٌادة
3
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حٌث كانوا ٌسمون أنفسهم أبناء األحرار وٌعتبرون العرب فً عهد الساسانٌٌن أحقر 

جٌرانهم،ذلوا حتى لقبوا بالموالً،وكان من بٌنهم ٌعادون الخلفاء األموٌٌن،وٌظاهرون 

ثابرٌن علٌهم رؼبة فً إسقاط الدولة األموٌة،وقد أشاعت مذبحة كربالء الذعر فً العالم 

اإلسالمً بؤسره،كما أثارت فً فارس شعورا قومٌا أعان بنً العباس فٌما بعد على تعوٌض 

حكم بنً أمٌة؛ مما جعل الفرسالموالً فً عهد الخلفاء األموٌٌن فً حال من الذل 

والهوان،ولم ٌنصفهم إالعمر بن عبد العزٌز الذي اشتهربرقة طبعه،فقد خفؾ عن أهل 

خراسان من الفرس وطؤة الحٌاة وعزل ظالمٌهم من الحكام وسوى بٌن المسلمٌن 

أجمعٌن،ومنع هدم بٌوت نار المجوس ولم ٌسمح بإقامة بٌوت أخرى،أما ماكان من نزاع 

وتخاصم بٌن بنً أمٌة وبنً هاشم فقد جعل اعتماد بنً هاشم على أتباع ومظاهرٌن لهم من 

الفرس،ألن اتكاء بنً أمٌة كان على ٌد العرب وحدهم،فالعباسٌٌن وهم من بنً هاشم 

انتزعوا الخالفة من األموٌٌن بفضل اإلٌرانٌٌن،وإذا ما ذكرنا إقلٌم خراسان الذي قام فً 

الدولة العباسٌة،ألفٌنا أن ساكنٌه من العرب كانت فارستٌهم أرجح من عربتٌهم، فقد  تزوج  

حٌث كان .آباإهم   فارسٌات، فتكلم أبناإهم الفارسٌة وشربوا الخمر واخذوا بعادات الفرس

الحكم األموي حكما عربٌا قومٌا بتمام المعنى وقد سقط هذا الحكم لما كان بٌن القبابل من 

.تنازع وتخاصم وكان سقوطه  وسط ذلك الصدام مع الفرس
1

 

وعلٌه كانواهم الذٌن أقاموا دولة بنً عباس على أنقاض دولة بنً أمٌة ولذلك أٌقن خلفاء 

العباسٌٌن بؤن الفرس أنصارهم ولم ٌنسوا ماكان لهم من فضل فً إقامة دواتهم ثم أفسحوا 

مجال لهم، فؽضت قاعدة الخالفة بهم ووكلوا أمور الملك إلٌهم وكان منهم الوزراء واألمراء 

والحجاب وأهل األدب وبلؽت وثاقة الصلة بٌن الفرس وخلفاء العباسٌٌن حدا حاول فٌه 

وهً فرقة ضالة من الفرس مما جعل الخلفاء "الراوندٌة"بعضهم عبادة المنصور وهم 

العباسٌٌن ٌختارون وزرابهم من الفرس وأولهم أبو سلمه الخالل الذي وزر للسفاح،وكان 

ٌرٌد الخالفة ألحد من ذرٌة علً بن أبً طالب وجدٌر بالذكر أن الخلفاء العباسٌٌن أٌقنوا 
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بؤن اتساع نفوذ الفرس فً دولتهم خطر داهم ٌتهدد ملكهم،فعولوا على أن ٌقفوا ذلك عند حد 

.دفاعا عن كٌانهم
1

 

ومن أهم مظاهر اعتزاز الفرس بؤنفسهم ورؼبتهم فً إعالن حقهم فً السٌطرة على العرب 

وشعورهم بؤن سابقتهم فً المجد تجعلهم لذلك كله أهال،تلك النزعة المعروفة بالشعوبٌة 

ا َخلَْقَناُكُم ]:واستمدت هذه األخٌرة اسمها من قوله تعالى فً سورة الحجرات  اُس إِنَّ ٌَُهاٌ اَلنَّ ا أ ٌَ

َْ ََعلٌُِم  ََ أَْتَقاُكُم إِنَّ ْاهَل َْ ََ ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثى  َوَجَعْلَناُكُم ُشُعوًبا َوَقَباِبَل لَِتَعاَرفُوْا إِنَّ أَْكَرَمُكُم ِعْنَد ْاِه

(.13:)اآلٌة[َخِبٌرٌ 
2

    

وهذا ٌعنً بؤن األعجمٌة  والعربٌة لٌست من عوامل التفاضل بٌن الناس،بل إن الدٌن وحده 

عامل التفاضل،ومن ٌؤخذون بهذا ٌسمون أهل التسوٌة أي الذٌن ٌسوون بٌن األمم وهم بذلك 

إنما ٌلزمون أنفسهم بؤمر  اإلسالم وصرٌح القرآن،سواء أكانوا من العرب أم من العجم 

ولكن العرب بالموالً،فكلمة الشعوبٌة بمعناه االصطالحً لم تعرؾ إال فً العصر العباسً؛ 

مماأفضى إلٌه اختالط العرب بالفرس فً العصر العباسً ظهور الزندقة،وقد رأى بعض 

الفرس أن انتقال الخالفة من األموٌٌن إلى العباسٌٌن لم ٌحقق لهم أمال، ومطمح نفوسهم أن 

تكون حكومة العباسٌٌن فارسٌة فً مظهرها وجوهرها،وفً سلطتها ولؽتها ودٌنها، فعملوا 

جهد المستطاع على نشر دٌانتهم وهً الزردشتٌة والمنوٌة والمزدكٌة فً السر والعلن 

،فكان ذلك سبب فشو الزندقة فً العصر العباسً والحافز على نشر تلك الدٌانات الفارسٌة 

فً المجتمع العربً اإلسالمً كان قوٌا سٌاسٌا ٌدعوعلى بعث الحضارة الفارسٌة القدٌمة 

فً مظهر من أهم مظاهرها هو الدٌن،وأدى اعتناق تلك المذاهب إلى التجافً عن أوامر 

الدٌن الحنٌؾ ونواهٌه،فماج المجتمع العباسً باإللحاد ورقة الدٌن وكثر المستهترون وأهل 

.المجون
3

 

وجملة القول فً الزندقة أنها كانت صراعا بٌن العرب  والفرس وهً ظاهرة لها خطرها 

من حٌث أنها الخلفاء العباسٌٌن إلى ضرورة حماٌة الدٌن و الدولة منها و وجوب اللجوء 
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إلى أعنؾ العنؾ الستبصال شؤنها،وال ٌؽربن عن بالنا أنها تكشؾ عن رأي أخذ به بعض 

وأصبح ذلك مثال فً زمان كثر فٌه "أظرؾ من زندٌق:"الناس المجتمع العباسً فقٌل

الظرفاء وزمان مهد وكان هإالء الظرفاء ٌرمون بالزندقة كصالح بن عبد القدوس و حماد 

ممن نقدمهم قلٌل كابن المقفع وابن أبً العوجاء،حٌث اتخذ الزنادقة أهل البدع من والراوٌة،

الفرس موقفا آخر من خلفاء العباسٌٌن فمنهم من استحفل أمره وكثر جمعه وقوٌت شوكته 

حتى شقا العصا و خلع الطاعة ونصب العرب حربا والشك أنهم بعقٌدتهم الدٌنٌة إنما أرادوا 

ثم ظهرت أخطر حركة من .بعث قومٌتهم الفارسٌة و إحٌاء كٌانهم المجٌد فً الماضً البعٌد

حركات الزنادقة و هً حركة بابك الخرمً التً قوت تٌارات الشعوبٌة مما هدد وحدة 

المجتمع العباسً وأفضت إلى نوع من الفوضى االجتماعٌة بإحٌاء العقابد المجوسٌة  

التعالٌم اإلباحٌة وزاد من خطوة تلك الحركة أنها حاولت التحالؾ مع الدولة البٌزنطٌة التً 

.وقفت من الدولة العباسٌة موقؾ العداء على الدوام
1

 

وهكذا تمسك الفرس بالعقٌدة الدٌنٌة تمسكا،واعتبروا االعتصامبها والدعوة إلٌها سبٌال إلى 

بعث قومٌتهم واتخذ صنٌعهم هذا مظهرٌن أحدهما خاص وآخر عام،فالخاص مرتبط 

باإلٌمان الشخصً لدى بعضهم،الذي حداهم على الدعاوة وزٌن لهم أن ٌشهروا بالعرب 

وٌمتدحوا الفرس ومنهم من تعمد اإلساء إلى العرب بإفساد دٌنهم،فتصدت الدولة لهم 

وواجهت بالردع حملتهم،أما العام فكان احتكاما إلى السٌؾ فً استرداد ما ذهب من ملكهم 

وكانت حروبهم مع العرب دٌنٌة فً مظهرها ؼٌر دٌنٌة فً حقٌقتها والمؤمول من شنها وما 

كان مثل هذا من نٌتهم لٌخفى على العرب الذٌن ناشبوهمالحرب لكؾ عاداتهم عن دٌنهم 

.ودولتهم
2

 

،قوٌت شكوتهم واتسعت رقعة ملكهم حتى أصبحوا 32ولما عظم شؤن بنً بوٌه منذ عام "

أصحاب السٌادة والنفوذ فً بؽداد مدة قرن من الزمان وما كان على الخلفاء إال طوع ٌدهم 

على العرش ٌجلسونهم وعنه ٌنزلونه،وٌذوقونهم ألوان الذل والهوان مما زاد األمر سوءا أن 

البوٌهٌٌن كانوا من الشٌعة،فقد ؼلب البوٌهٌٌن الخلفاء العباسٌٌن على أمرهم وكؤنما أرادوا 
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أن ٌثؤروا للفرس من العرب وٌشفوا ؼٌظهم من تسلطهم علٌهم بدلٌل شدة قسوتهم فً 

اتخاذهم سخرٌة والتنكٌل بهم فً صورة تدل على اإلهانة،ومما الرٌب فٌه أن معاملة بنً 

بوٌهلبنً العباس تقؾ على بعد الفرق بٌن معاملة الفرس للعرب والعكس صحٌح،ففً فتح 

فارس قاتل العرب الفرس قتال شرفاء الرجال،ولم ٌقصروهم على الدخول فً اإلسالم بقوة 

السٌؾ كما ٌعتقد بعض الباحثٌن من شرقٌٌن وؼربٌٌن، وإنما حاربوا من أبو قبول الجزٌة 

َقاِتلُوْا ]: من أهل الكتاب، سواء كانوا من الفرس أم ؼٌرهم عمال بقوله تعالى فً سورة التوبة

ِدٌُنوَن ِدٌَن  ٌَ ْن َوَرُسولَُه َوالَ  ََ َم ْاهُ ُموَن َما َحرَّ ٌُْحرِّ ْوِم ْاآلَِخِر َوالَ  ٌَ ٌُْإِمُنوَن ِباْللَِهَوالَ ِباْل ْاْلِّذٌَن الَ 

ٍد َوُهْم َصاِؼُرونَ  ٌَ ة ََعْن  ٌَ ٌُْعُطوْا ْاْلِجْز (.78: )اآلٌة [ْالََحِق ِمَن ْالَِذٌَن أُوُتوْا ْالَِكَتاَب َحتَّى 
1

 

ومعلوم أن النبً صلى هللا علٌه وسلم أمر أن ٌسن بالمجوس سنة أهل الكتاب وقد ؼزا 

العرب فً سبٌل هللا وبسم هللا ،وأوصى النبً صلى علٌه وسلم الؽزاة المسلمٌن بتقوى هللا 

".وأال ٌؽدروا والٌمثلوا والٌقتلوا ولٌدا 
2

 

حقٌقة األمر أن الفرس والعرب تعاودوا فً حربهم بعد فتح العرب إلٌران وكانت حربا 

طوٌلة المدى متعددة الوسابل والمظاهر،كما تدور الدابرة فٌها على العرب حٌنا وعلى 

الفرس حٌنا آخر،حتى أدٌل الفرس من العرب،ثم تحكم المسودون فً ساداتهم واشتقً 

المؽلوبون من ؼالبٌتهم ولبن انتزع الفرس أزمة الحكم من ٌد العرب لقد ظل العرب ؼالبٌن 

بدٌنهم وثقافتهم ولؽتهم ونصرهللا اإلسالم على المجوسٌة وأخذ الفرس بثقافة العرب فً شتى 

نواحٌها،وأصبحت العربٌة لؽتهم فً التعبٌر األدبً والعادي حتى اعتبر التكلم بالفارسٌة بٌن 

تحكم علٌهم بالدناءة حتى ٌعرفوا :"العرب من سقوط المروءة ومصداق لقول األصمعً

رجل شممت منه رابحة نبٌد فً محفل،أوسمعته ٌتكلم فً مصر عربً بالفارسٌة أورأٌته 

فكؤن التكلمبالفارسٌة فً نظره منكر لٌس فٌه رضا هللا ".على ظهر الطرٌق ٌنازع فً القدر

كشرب الخمر مثال،أما دوام العزة لدٌن العرب الذٌن حفظهم هللا أن ٌؽلبوا علٌه،ؼٌر أن 
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األدلة منعقدة بٌن العرب والفرس من صلة المصاهرة وتجنٌدها معروؾ منذ عهد بنً أمٌة 

".من أراد أن ٌتخذ جارٌة للولد فلٌتخذها فارسٌة:"حٌث قال عبد الملك بن مروان
1

 

حٌث ٌتؤلؾ من كلمتٌن فارسٌتٌن "عٌد النٌروز"ومما لقً بٌن العرب والفرس وجمع بٌنهم

،فاتخذه الفرس إلحٌاء عامهم "الٌوم الجدٌد"بمعنى ٌوم،فمعناه (روز)بمعنى جدٌد،(نور):هما

الجدٌد وهوأول أٌام السنة عندهم،التنتقل فٌه الشمس من برج الحوت إلى برج الحمل إذٌقول 

،وٌسمى "جمشٌد"إن أول من اتخذ هذا الٌوم عٌدا هوملك الفرس األسطوري : البٌرونً

سلٌمان بن داود فً بعض المصادر العربٌة،وقٌل فً أصل هذا العٌد أن الملوك والطٌورأتته 

،فكان العرب ٌعرفون عٌد النٌروز وعٌد "جاء الٌوم الجدٌد:"أي" نوروزآمد:"فقالت الفرس

المدٌنة وألهلها ٌومان ): المهرجان منذ قدٌم الزمان،وقال النبً صلى هللا علٌه وسلم قدمت

،وأولمن (ٌلعبون فٌهما فً الجاهلٌة،وإن هللا أبد لكم بهما خٌرا منهما ٌوم الفطر وٌوم النحر

رسم عٌدالنٌروز والمهرجان فً اإلسالم الحجاج بن ٌوسؾ الثقفً،ثم رفع ذلك عمر بن عبد 

العزٌز،وقد أوردالقلقشندى عبارة حقٌقٌة بالنظر إلٌها وهً أن النٌروز ٌوم تسمو له العجم 

وٌستعجم فً العرب تشرٌفا له واعترافا بفضله واقتداء بؤهله وأخذاً بسنتهم فٌه،أي أن 

العرب تتلو العجم فً تعظٌمه،فهذا صرٌح فً تؤكٌد أن االحتفال بالنٌروز كان ٌجعل العرب 

.كالعجم لتشبٌبهم بهم وتلك رابطة بٌن العرب والفرس الشك أنها بلؽت فً القوة نهاٌتها
2

 

ودرج الفرس األقدمون على تقدٌم الهداٌا الرمزٌة إلى ملوكهم فً عٌد النٌروزحٌث كانوا 

ٌرفعون النار فً لٌلته وٌرشون بالماء فً صبٌحته،زاعمٌن أن إٌقاد النار ٌحلل العفونات 

التً أبقاها الشتاء فً الهواء والرش بالماء لتطهٌر األبدان من دخان تلك النار وقد أشار أحد 

 :الشعراء إلى هذا كله بقوله 

ْحِكٌِنً َوأَْحِكٌهْ  ٌَ اَسَكِنً                           َوُكُل َماِفٌِه  ٌَ ُروْز  ٌْ َؾ ِاْبِتَهاُجَك ِباْلَن ٌْ  .             َك

اِر ِفً َكـِبـِدي                              َوَتاَرًة َكَتَوالِـً ِعْبَرِتــً ِفــٌهْ   .َفَتاَرًة َكلَِهٌْب النَّ

ْهِدى إِلَى َمن أَْنَت َتْهِدٌهْ  ٌَ َؾ  ٌْ اُسْإلًِ إِلى َوَصبٍَفَكـ ٌَ  .أَْسلَْمَتِنً ِفٌِه 
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وقد تؤصلت عادة تقدٌم الهداٌا إلى الملوك فً نفوس الفرس إلى أبعد حد،سنة مرعٌة وواجبا 

ال ٌسع الرعٌة التقصٌر فً أدابه نحو راعٌها،ؼٌر أن تقدٌم الهدٌة تطور إلى تقدٌم للجزٌة إذ 

ولم ٌكن عٌد النٌروز صلة بٌن العرب والفرس فقط،بل .كانت مورد عظٌما للدولة اإلسالمٌة

إنه جمع بٌنها على توقٌت فً دفع الخراج ،وال ٌخفى ذلك من أهمٌة حٌوٌة للدولةالتً تتلقى 

هذا الخراج والرعٌة التً تإدٌه لها،وكان الخراج ٌستوجب األداء فً ٌوم النٌروز،وفً هذا 

.التارٌخ بالذات كان ٌتم حصد القمح والشعٌر فً فارس
1

 

كما اعتبرت الترجمة بٌن العرب والفرس صلة قوٌة عظٌمة األهمٌة،ألنها الوسٌلة إلى نقل 

المعرفة بٌنهم وللمعرفة من صفات الدوام ماقد ال ٌكون لؽٌرها،وأثرها بعٌد مداه،ونتابجها 

فالترجمة .تحول و تطور، وكل ماٌترجم البد أن ٌكون خاصا بؤصله جدٌدا على ما ٌترجم له

تفضً إلى إتحاد فكري واندماج روحً،وفً هذا مافٌه من قوة الربط بٌن من ترجم عنهم 

ومن ترجم لهم،مثال ترجمة توارٌخ الفرس للعرب التً علمت العرب مالم ٌكونواٌعلمون 

عن الفرس،حٌث جعلتهم ٌعاٌشونهم فً أحداث بالدهم وسٌر ملوكهم،وٌنقلون عنهم 

الذي نقله ابن المقفع عن "كلٌلة ودمنة "ماٌعلمون لٌروه وٌضمونه فً كتبهم، ككتاب 

الفهلوٌة إلى العربٌة،والذي ٌعد أعظم مترجمات ابن المقفع أهمٌة وأحقها بالذكر،فقد تداوله 

العرب والفرس مما فتح المجال فً التقاءاللؽة الفارسٌة والعربٌة على ألسنة بعض من 

.شعراء وبلؽاء الفرس،وبذلك تواكبت اللؽتان وارتبطتا بثقافة إسالمٌة موحدة
2

 

إن أثر الفرس فً العرب كبٌر،فهم الذٌن أشاعوا فٌه اللهووالمجون ووصؾ الراح،فقد  تؤثر 

أدب الزهد كثٌرا بنزعات الفرس وعنهم نقلت آثار كثٌرة،فامتزاج العرب والفرس عظٌم 

.األهمٌة من حٌث كونها آثارعقلٌة روحٌة،تربت على ما كان بٌن القومٌن من خالط ومزاج
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 .أول من قال الشعر بالفارسية من الفرس:المبحث الثاني

الذي تربى " بهرام جور"قد أدرك الفرس القدماء أن أول من قال شعرا فارسٌاهو الساسانً 

بٌن العرب على ٌدي المنذر بن نعمان من المناذرة فً الحٌرة وحكم باسم بهرام الخامس فً 

.إن الشعر الفارسً بدأ به:فٌقول الرواة( مٌالدٌة 483ـ420)إٌران عام
1

 

 :ونسبت إلٌه أبٌاتا فارسٌة واضحة االختراع والصنعة ،حٌث ٌقول

ٌِرٌلِْهَناْم ِمْن َبْهَراْم ُجوْر َوَكْنِتٌْم ُبوَجْبلَهْ   .ِمَنْم آْن ِبٌْل ِدَماْن َوِمَنْم آْن ِش

 :الترجمة

ِتً أَُبو َجْبلَْهَوِاْسِمً َبْهَراْم ُجورْ  ٌَ ُث الَهُصوْر ِكْن ٌْ  . أََنا َذلَِكاَْلِفٌُل الُمِخٌْؾ َواَْللَ

 :ونسب إلٌه من شعرعربً فمنه قوله

 .ِبَما َنَظْرَت ُجُنوَدْه َكؤََنَك لَْم َتْسَمْع ُبُصوالَْت َبْهَرامْ :أَقُوُل لَهُ 

 ًْ ُكوُن لَُه َحاِم ٌَ ُر َملٍِك الَ  ٌْ ًْ َملَِك َفاِرْس ُكـلَْه َوَما َخ  .َوأَّنً َحاِم

كما ٌقال أخذ عن ابن طاهر الخاتونً من كتاب القرن الثانً عشر المٌالدي،إن الشعر 

وهذا الشعر لم  ( م298ـ 560)فارسٌا نقش فً قصر شرٌن صاحبة الملك خسروانٌروز

.ٌزل خطه واضح إلى عهد الدولة البوٌهً وهو من أهل القرن العاشر المٌالدي
2

 

وقد ذكر الفرس عددا من الشعراء أقدمهم ٌعود إلى منتصؾ القرن الثانً الهجري،بعضهم 

الذي " أبً العباس المارونً" ٌشك فً أنه قال شعرا بالفارسٌة،كهذا الشعر المنسوب إلى

كان واسع العلم بالعربٌة،حٌث ٌعتبر هذا الشاعرأول من جرت الفارسٌة على لسانه قبل 

استقالل الدوٌالت الفارسٌة عن الخالفة العباسٌة،والذي ٌمدح المؤمون بقصٌدة فارسٌة 

 :ٌمدحه فٌه  

نْ  ٌْ َد ٌَ ا ال ٌَ ِنَوِبَجْوِدَك َوَفْضلَِك َبَسَطْت ِفً اَْلُدْن ٌْ َت ِباَْلِعِز َمْفِرَقَك إِلَى اَْلَفْرَقَد ٌْ اَمْن أَْسَم ٌَ. 
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نٌ  ٌْ ٌِْن       أَْنَت الَِزٌم لِِدٌِن الَرْحَماْن َكَما لِْلَوْجِهَع  .إَِن الِخالََفَة َتلٌُِق ِبَك َكَما َتلٌِقُِباإلِْنَساْن الَع

أن هذا الشاعر ٌذكر فً بٌت تال أن أحدا لم ٌسبقه إلى صنٌعه،مما ٌإٌد :ومما ٌستحق النظر

.أنه أول شاعر فارسً مدح خلٌفة عربٌا بشعر فارسً
1
  

وهذا الشعرالذي وصلنا من بداٌات الشعر الفارسً،تتضح فٌه خطوات الرٌادة من تلمس 

الرودكً "للطرٌق مع ضعؾ واضح، حتى استقام األمر على ٌد شاعر موهوب 

،فهو شاعر فارسً من أهل القرن الثالث الهجرة،ٌعد أول (ه329)المتوفى سنة "السمرقندي

الشعراء المفلحٌن فً التارٌخ األدب الفارسً، كما كان ملٌح الصوت،ٌحذؾ العزؾ فقد نظم 

 .شعرا ٌهٌج الشوق،وأبٌات جٌادا وتؽنى بها،وهو ٌداعب بؤنامله أوتار قٌثارته

فالفرس فً القدٌم عرفوا الشعر الموزون على قواعد وأصول، فالشعر الفارسً له بحر 

.ووزن وقافٌة،و ظل الشعراء الفرس علٌه مدى الزمن
2

 

   وٌزعم أن زرادٌشت وهو أول من أنبٌاء الفرس، كما ٌسمى بكوٌنده وهً فً الفارسٌة 

بمعنى المؽنً وقد تؤتً بمعنى الشاعر أنه أول من قال الشعر الفارسً فً سالؾ الدهر 

وهً أول مثال أبقى علٌه الزمان لٌحتفظ به الفرس " كاتا"وصاحب تلك األؼانً المسماة 

كتذكار لشعرهم،فقد حفظت هذه األؼانً فً الصدور منذ عصر الساسانٌٌن،وبلؽتها بتمامها، 

.ولقد عدت أناشٌده أقدم شعر للفرس ألنها جرت على قواعد الشعر
3

 

قد اعتبر الفردوسً على أنه  أول من قال الشعر بالفارسٌة، حٌث ٌعتبر هذا الشاعر زعٌم 

وتعد هذه الكلمة "الشاهنامه"الشعر الحماسً الفارسً، من خالل كتابه حظً بشهرة كبٌرة 

أي الكتاب الذي ٌحتوي على أخبار " كتاب الملوك"فً اللؽة الفارسٌة و التً تعنً 

 بطوالتهم و خوضهم المعارك، فبدأ ٌجمع كل ما ٌعنٌه على ذلك سواء ٌمجد وطنه و الملوك

أو األبطال األقدمٌن على نظم الشعر، و بخاصة الشعر الحماسً،وذلك من خالل كلمة 

مكتوبة أوأسطورة شعبٌة تناقلها الناس فٌما بٌنهم أومنظومة سبقه ؼٌره إلى نظمها فً 
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ه أوفً 354وٌقال أنه بدأ ٌنظم الشاهنامه فً عام .بطوالت الملوك واألبطال السابقٌن

ه،وأنه استمر بنظمها طوال ثالثٌن عاما من العمل الدءوب والسعً المتواصل حتى 370

أتمها، والشاهنامه تقع كما ٌصرح الفردوسً نفسه فً ستٌن ألؾ بٌت من الشعر،كما أن 

الشاهنامه الفردوسً لم تكتؾ بالحدٌث عن المعارك و البطوالت و الحروب ، بل تضمنت 

كذلك قصصا عاطفٌة،لعب الشاعر فٌها بخٌاله ووجدانه،فكانت كواحة ٌسترٌح فً ظلها 

.القارئ بعد أن ٌسٌر مسافات كبٌرة وسط صحراء المعارك و دروب الحروب
1

 

فقد اهتم شعراء الفرس بفنهم الشعري المفضل للرواٌة والقصص واألساطٌر ونظم 

المنظومات فً أؼراض شتى كالحماسة والعاطفة والوصؾ والمعانً والرمزٌة إلى ؼٌر 

 .من األؼراض التً حفل بها الشعر الفارسً

الشك أن تقدٌم نموذج صؽٌر من الشاهنامه للقارئ أمر مثٌر للحٌرة، فما أكثر القصص التً 

تحدث عنها الفردوسً  والمعتقدات التً تفاخر بها كإٌرانً محب لتارٌخ وطنه وأمته ومن 

 :إذ ٌقول "العلم اإلٌرانً " و تعنً "درفش كاوٌاتً"بٌنها قصة 

ٌُوِشْند ِهْنَكاْم َزَخْم َدَراي اْي ِب ٌَ ْشْت  ٌَ  أََزْر أَْنْجَرْمَكاِهْن َكَراْن 

 َهَماْن َكاْوه أَْن ِبْرَسْرِنٌَزه َكـَرْدَهَما ِنَكْهَباَزاْر ِبْرَخاِسْت َكَرد

 :الترجمة

لقد صنع من تلك المرقعة الجلدٌة التً ٌحتمً بها الحدادون،وٌلبسونها وقت طرق الحدٌد؛ "

".فما أن أرفعها كاوه على رأس حربة ، حتى تعالت الهتافات فً السوق 
2

 

 :وٌقول أٌضا 

ٌَِرْست ْزَداْن  ٌَ  ْخُروَشاْن َهِمٌْرَفْت ِنٌَزْه ِبَدْسْتِكٌهؤي َناِمَداَراْن 

 ِكِسٌِكٌه َهَواْي ْفِرٌُدوْن َكَنـْد ِسَراْز بـَْنْد َضَحاْك ِبٌُروْن َكنـَـدْ 
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 :الترجمة

اُر الُمإِمُنوْنِبالََل         ٌَ َها األَْخ ٌُّ ٌَُرِدُد أَ ِدِهَوأََخَذ  ٌَ  َفَمَضى َصاِبًحا َوالِحْرَبُة ِفً 

ْهـــَواه ٌَ ِمٌــُل إِلى أَْفِرٌُدون َو ٌَ َتَحَرْر ِمْن رَقـَبِة الَضَحاْك ُكَل َمْن ٌَ  .لِ

إدوارد "ومع ما خطٌت به الشاهنامهوالفردوسً من مكانة كبٌرة ومنزلة سامٌة،فقد قال  

الشك أن شهرة الفردوسً فً قول الشعر راجحة إلى نظمه للشهنامة وٌكاد " براون 

الناقدون و الؽربٌون ٌجمعون على اإلعجاب بهذه الملحمة الهابلة 
1

. 

وهو الذي ٌزعم أنه أول من قال الشعر بالفارسٌة ٌمدح "محمد بن مخلد السكزي"وٌقول

 :ٌعقوب ابن لٌث عمار الخارجً ٌقول

ْعقُوب َكْشت  ٌَ   َفْخُر َكَند َعَماْر ُروْز َبْزَرْكُكوَهَماِنـْم ِمن ِكْه 

 :الترجمة

ْعـقُــوْب  ٌَ ُهَمْنَقـَتلَُه  اَمِةأَنَّ ٌَ ْوَم الِق ٌَ ْفــَتــِخُر  ٌَ  .أَنَّ َعَماْر َس

 قد أصبح من المتعارؾ علٌه فً اآلداب المقارنة أن لقب شعراء الرباعٌات ٌطلق على 

شعراء الفرس الذٌن اهتموا بهذا الضرب من النظم، وجاءت أشعارهم فً هذا الفن وٌؤتً 

الذي ذاعت شهرته وسمٌت منزلته بما فاضت " عمر الخٌام"على رأس هإالء الشعراء 

قرابحه الفارسٌة خصوصا، والذي قل من الشعراء فً شرق أو ؼرب من نال من بعد 

الصٌت و نباهته 
2

. 

إن اسمه مقترن باألدب الفارسً و علم علٌه عند جمهرة المتؤدبٌن،ففً شعره الفارسً 

ٌتهافت فٌه على مفاتن الدنٌا وٌتمسك بكل برهة من عمره لٌستوفً خطه من المتعةوالبهجة 

: قبل أن تؤذن حٌاته بوداع ، كما أنه ناسك و لٌس بفاتك، مهتد ٌهدي الضالٌن وٌعظ اآلثمٌن

 :والخٌام الذي ٌقول 
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اَك َكاَنْت ُمِصٌَبًةَفــَواِجــِبً َمن َذا الَقِرٌُب الُمَباِعدْ  ٌَ  َمَتى َداَنْت ُدْن

ة ٌ فسٌان حااَلً ُكَل َساٍع َو َقـاِعـــدْ  ٌَ اِة َمِنـ ٌَ  إَِذا َكاَن َمْحُصوَر الَح

أن دٌنه و الضرب صفحا عن الكفر والدٌن، و إن دأبه ودٌنه :و ٌقول الخٌام فً رباعٌاته

 .ترشق صهباء ومنادمة الحسناء 

فشعراء الرباعٌات كانوا ٌقولون كل رباعٌة فً مناسبة خاصة بها، وٌشترط فً الرباعٌة 

 .وحدة القافٌة فً المصارٌع األول والثانً 

فقد حفل الشعر الفارسً برباعٌات فً التصوؾ والحكمة والؽزل، لم ٌكن الخٌام ٌعتبر نفسه 

شاعرا بالمعنى الذي كان سابدا فً عصره فلم ٌكن ٌتخذ من الشعر وسٌلة للتكسب أوالتقرب 

من ملك أو أمٌر، بل كان الخٌام ٌقول الشعر لنفسه ولبعض الصفوة من أصدقاءه بعد 

ذلك،فكان شعره للمتعة فً أوقات الفراغ و من قوله 
1

: 

اْر َبْهــَر َدْل َما  ٌَ  َبْرِخٌْز ِبَتا ، ِبـ

 َحْل َكْن ِبَجاْل ْخِوٌـْشَتــْن ُمْشِكْل َما 

ْك ُكوِزْه َشَراب َتاْبــُهـِم ُنوْش َكِنــٌـمْ  ٌَ 

ٌِِبـْش َكْه ُكوَزْه َها ِكْنَداْزُكْل َما   َزاْن

 :و المعنى ٌقول 

َها الَحِبٌُب الَصُبوُح َوَتَعاَل َرْأَفًة ِبقُلُوِبَنا ٌُّ ا أَ ٌَ  .َه

 .َولِـَتُحَل ِبَجَمالَِك الَفـَتاْن َجِمٌَعَمـَشاكــِلََنــا

ًْ َنـْنَعَم َمًعا َولَْو ِبــَكـؤٍْس َواِحــَدةٍ   .َتـَعاَل َك

 .َقْبَل أَّنْ َتْصَنَعالُكُإوُسِمْن ِطٌــِنــَنا

                                            
1
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وقد حاول الفرس المعاصرون بعد انتشار الروح القومٌة بمعناها الؽربً فً أقطار الشرق 

اإلسالمً،أن ٌنفقوا التؤثٌر العربً مع وضوحه نفٌا تاما، فنجد كتب األدب طافحة 

هو أن كتب الفرس :بمحاوالت ٌابسة تسعى جاهدة لطمس هذه الحقٌقة،وملخص هذه الحجج

فً األقسام التً ٌظن " اإلبستاق "قبل اإلسالم وجد فٌها الشعر كبعض القطاعات فً كتاب 

درخت "أن زرادشت فً المجوس قد نظمها ،وكذلك بعض الكتب الفهلوٌة ككتاب 

كذلك ٌستندون إلى وجود الموسٌقى والؽناء الراقٌٌن عند الفرس الرتباط .وؼٌره"أسورٌك

الؽناء بالشعر؛ ٌستدلون ببعض الشعر الشعبً وهم ٌعترفون أن هذا الشعر لم ٌكن مقفى 

 .موزونا كالشعر العربً ، بل هو شعر ٌقوم على عدد المقاطع 

لم ٌكتبوه على هٌبة توحً بؤنه شعر،وإنما هو فرٌة اخترعها المستشرقون " اإلبستاق"فكتاب 

من عند أنفسهم فً القرن التاسع عشر، فحذفوا بعض الكلمات الزابدة التً نسبوا زٌادتها 

فً استنتاجهم كتاب اإلسبتاق حتى " كبار رجال الدٌن الزر دشً: "إلى جهل الموابذة أي

ثم إن هذه المعانً التً ترد فً هذا الكتاب دٌنٌة . استقام لهم كالم متوازن فسموه شعرا

محضة و لٌست من موضوعات الشعر
1

.  

ضؾ إلى ذلك أن معرفة الفرس الشعر المنظوم المقفى عن طرٌق العرب،هو أن الشعوبٌة 

فً العصر العباسً افتخرت بمآكل و مشارب، ولم تستطع من هذه المسؤلة فتزعم أن لها 

شعرا، بل هم مقرون بفضل العرب فً إعطابهم هذا الفن و ٌوضح هذا أٌضا خلو اللؽة 

الفارسٌة من كلمة شعر أو شاعر بل ٌستعملون نفس الكلمتٌن العربٌتٌن منذ أن عرفوا الشعر 

العربً وقد ٌستعمل متعصبة الفرس فً أٌامنا ترجمات مضحكة لكلمتً شعرونثر، مما ٌقع 

كل شك فً هذا الموضوع،أن الفرس لم ٌنقلوا لنا اسم شاعر واحد من أسماء شعرابهم قبل 

اإلسالم،إذ من المحال أن تنسى أمة لها شعرا وشعراء 
2

. 
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 .تتلمذ الفرس على يد العرب:المبحث الثالث

من الواضح أن الفرس لم ٌعرفوا الشعر بمعناه الحقٌقً إال بعد تتلمذهم على ٌد العرب فً 

هذا الفن، وهذا أمر لم ٌكن ٌناقش فٌه أحد، حتى شعوبٌة العصر العباسً،ولم تنشؤ هذه 

الدعاوى إال عند متعصبة الباحثٌن المعاصرٌن، بل إن القدماء قد اعتبروا الشعر مٌزة 

الرحالة والداعٌة اإلسماعٌلٌة  (ه481-394)" ناصر خسروا"خاصة بالعرب، فهذا الشاعر 

 :ٌذكر فً قصٌدة له خصابص بعض األمم فٌقول 

ــَزنْ  ٌَ  .َعَرْب ْبُروه ِشْعَر َداِرْد َسَواِري            ِبَزْشِكً َكِزٌـد َنـْد َمْرَداْن 

ْنِرَتْكك َوافُوْن                  َراْء ُروْمٌاَن زى َحاِبْسْتَوْالَجاْن  ٌَ  . َرْه ِهْنْد َواْن ِسَوى 

فٌجعل الشعر للعرب، والطب للٌونان،وللهنود العزابم، وللروم الحساب والموسٌقى ولٌس 

هذا األمر عجبا، فقد تنفرد بعض األمم بجنس أدبً ضمن ظروؾ خاصة بها  كالمسرح 

مثال الذي نشؤ و تكامل فً الٌونان، حتى أصبح فنا قابما بذاته، فالشعر الؽنابً العربً هو 

شعر واضح السمات و المعالم،فً مضامٌنه وطرٌقة تركٌب القصٌدة فٌه  وفً وزنه الذي 

ٌعد أكمل نموذج معروؾ بالتناؼم واالطراد،فالعرب وإن كانوا سامٌٌن، فقد انفردوا من 

بٌنهم بهذا الفن األدبً، حتى ال ٌمكن مقارنة الشعر السٌاسً بالشعر العربً  ذلك أن 

األشعار العبرٌة قبل أخذهم أصول الشعر العربً، واآلرامٌة ال تستطٌع أن نعدها شعرا بهذا 

المعنى ، ألنها ضرب من الكالم المتوازن ، كما أنها تنحصر فً معان دٌنٌة 
1

. 

فمن المعروؾ أن هإالء الفرس قد أقبلوا على تحصٌل الجانب األدبً من الثقافة العربٌة  

فؤصبح المبات و اآلالؾ منهم ٌحفظون الشعر العربً وظهر بٌن الفرس من نظم الشعر 

العربً  والكتب والرسابل بالعربٌة، وال ٌنبؽً أن ننسى المحافل األدبٌة المهتمة باألدب 

العربً فً بالد الفرس مثل محفل الصاحب بن عباد الذي أعزم باألدب العربً عزاما ال 

نظٌر له، والذي ألؾ كتبه بالعربٌة ، فرحلة المتنبً إلى بالد فارس كانت ثمرة هذا الحب 

والكلؾ باألدب العربً ، فقد ترفع عن المدح الصاحب فً زٌارته إلٌران،ومن هذا نعلم أن 

 الفرس قد تابعوا الثقافة العربٌة فً آخر أشكالها ،بل إنهم أولى المعاصرٌن لهم من
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ٌإرخ للشعراء "ٌتٌمة الدهر "األدباء العرب اهتماما، فمثال الثعالبً من خالل تؤلٌفه كتاب 

وإن نظرة واحدة على عدد الشعراء من الفرس "العرب و للفرس ممن قال الشعر العربً، 

الذٌن قالوا الشعر بالعربٌة، ٌكفً للداللة على تعلق هإالء القوم باألدب العربً والثقافة 

 ".العربٌة 

إن هذا التتلمذ للعرب، والتدرب فً قول الشعر على منحاهم، ال بد أن ٌترك أثرة فً أذهان 

الفرس وفً عقولهم، وقد آتى هذا ثماره ،فبدأ بعض الفرس فً قرض الشعر الفارسً على 

منوال الشعر العربً
1

.  

وقد بلػ قمة التؤثٌر العربً،فً شاعر فارسً أحب الشعر العربً فقلد أشكاله فذكر األطالل 

هو أبو النجم أحمد بن قوص بن أحمد، " المنوجهري"ووصؾ الرحالة،هو الشاعر 

فالطبٌعة الخالبة . ه432المتخلص بمنوجهر من موالٌد دامؽان بفارس، وتوفً فً شبابه 

ومجالس الخمر كانا ملهمٌن فً شعره،ولقد اشتهر بمزجهما معا فً شعره ،وٌلقً ضالته 

وجدانٌا، مما ٌدل على أنه تملى جمالها و مجالسها فً شبابه ما عبر عنه فً شعره بؤدق 

تعبٌر 
2

. 

وٌإخذ من أشعاره أنه كان على اطالع واسع بالثقافة العربٌة وكان متمكنا من اللؽة العربٌة 

وكان مع مهارته فً الشعرمتمكنا من بعض العلوم كالطب والنجوم وعلوم الشرٌعة 

اإلسالمٌة، وقد ترك دٌوان شعر ٌحتوي على ثالثة آالؾ بٌت باللؽة الدرٌة بطهران حوالً 

حٌث تمٌز هذا الشاعر بالشعر الؽنابً فً هدوبه وعنفه وبساطته العمٌقة .م 1880سنة 

وفً رقته وعظمته،كما نجدأن المدٌح عنده أخذ الحٌز الكبٌر من شعره وٌجمع أؼلب 

الباحثٌن على تسمٌته شاعر المدٌحفمزج فً مدابحه بٌن الممدوح والطبٌعة وقد تكون 

الطبٌعة عنده حٌة أو صامتة وهً صورة كثٌرا ماعرفت عند العرب قبله ومن األمثلة 

 :الشعرٌة عند منوجهري ما معناه 

                                            
1
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لكؤنً أرى فً طلعة الخواجة الجمٌلة ربٌعا مزدهرا طلقا ٌتؤلؾ فً شهور سبتمبر وال " 

 " .تفسده الرٌاح الخرٌؾ العاتٌة 

واألثر العربً فً الصوروالتشبٌهات والمعانً والمضامٌن ال تكاد تخلو منها القصٌدة فً 

الفارسٌة هذا ألن الشعر الفارسً ظل ٌستقً من معٌن الشعر العربً طوال عهوده بل قد 

طوى بعد ذلك مراحل التً طواها الشعر العربً،فانحدر بانحدار الشعر العربً حٌث تؤثر 

الفرس بالكتابة العربٌة،ألنها كانت أطوع فً أٌدٌهم من اللؽة الفارسٌة التً تعوزها 

المصطلحات العلمٌة،كما أن الكتابة بالعربٌة ٌضمن للكتاب ذٌوع عمله وانتشاره وقلما انتبه 

هإالء للكتاب الفارسٌة
1

. 

وقد بدأ االهتمام بالكتابة الفارسٌة عندما تعاظم أمر اإلسالم فً بالد الفرس وتقلص نفوذ 

المجوس تقلصا كبٌرا بحٌث ؼدا كل شًء، فعندبذ التفت العلماء وبعض األمراء إلى 

ضرورة العناٌة بهإالء الذٌن لم تتح لهم الظروؾ تعلم العربٌة،لذلك بدأت هذه المحاولة فً 

صورة الترجمة،فبدئ بترجمة تفسٌر الطبري بعد موافقة عدد كبٌر من الفقهاء ثم ترجم 

وهكذا اعتبرت هذه الترجمات اللبنات األولى فً صرح الكتابة النثرٌة . تارٌخ الطبري

الفارسٌة
2

. 

واستخدم الفرس الخط العربً مع إضافة بضعة حروؾ الوجود لها فً العربٌة لتإدي 

أصوات خاصة بالفارسٌة وحدها دون العربٌة،كما أنهم فً النطق باأللفاظ العربٌة نطقوها 

تاء،وكتبت الفارسٌة فً بعض " الطاء"سٌنا و"التاء"هاء و"الحاء"بحروؾ خاصة،فجعلوا 

لهجاتها بالخط العربً كاللهجة الصدؼٌة فً ماوراء النهر وكان خطها مشتقا من أصل 

سامً كالخط الفهلوي،وقد ظهرت المإلفات بها فً ثالثة قرون األولى من الهجرة،وكتبت 

الفارسٌة فً لهجة خوارزم بخط عربً،حٌث دخل الفارسٌة كثٌر من األلفاظ العربٌة ومنها 

كالمسلم والكافر والمنافق والزكاة والمحراب والطالق والٌتٌم :ماٌتعذر وجودها فٌها مثال

وؼٌرها،فهذه األلفاظ دخلت الفارسٌة ولم ٌكد الفرس فً استخدام ألفاظ فارسٌة .....والقرآن

                                            
تأثر األدباء الفرس باألدب العربً فً القرون اإلسالمٌة األولى ، الشاعر منوجهري : "مذكرة ماجستٌر : ٌوسف بوجلة - 1
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التعرٌؾ،وتصبح التاء المربوطة تاء " أل"عوضا منها،مما ٌذكر أنها فً الفارسٌة تجرد من 

.مفتوحة فً اللؽة الفارسٌة
1

 

كان نصٌب الفارسٌة من األلفاظ العربٌة أكبر وأعظم وكونت هذه األلفاظ جانبا ضخما من 

مفردات اللؽة الفارسٌة،حتى كادت أن تكون كلها عربٌة، حٌث كان تؤثٌر اللؽة العربٌة 

قد تؽٌرت الحروؾ التً كانت تكتب بها اللؽة الفارسٌة ،فتخلت عن .واسعا فً الفارسٌة

الخط القدٌم وأصبحت تكتب بالعربٌة وأقبل الفرس على الخط العربً بحروفه السهلة ،وهً 

الحروؾ التً كتب بها القرآن الكرٌم، وبذلك هجر الفرس الكتابة الفهلوٌة بحروفها المعقدة 

التً ٌصعب تعلمها، فقد عرب عن الفارسٌة ألفاظ ومصطلحات فٌما بٌنهم نذكر طابفة 

:منها
2

 

 اللفظة العربية المعربة أو الدخيلة  اللفظة الفارسية 

 نرجس نركس 

 زهر الرمان  كل نار

 البنفسج بنفشه 

 المسك  مشك

 الماء آب 

 الدٌن  ملة 

 بستان  بوستان 

 برنامج برنامه

 الكعك كاك 
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 :التوأمة بين اللغتين: المبحث الرابع

إن الحدٌث عن اللؽة العربٌة هوحكم من األحكام القابمة التً ٌلم بها وبحٌثٌاتها إخوانها أدباء 

العرب إلماما ٌسهل على المتحدث مهمته،فهً لؽة الفرقان التً بلؽت من النضج والكمال 

درجة استٌعاب كلمات هللا التامات واحتضنت القرآن احتضان الوردة للعطر ٌنبا عن قدرة 

الربٌع، فاستوعبت كل معانٌه ومضامٌنه الظاهر منها والباطن الحقٌقً منها أو المجازي 

وعبرت األذن والقلب والروح،فموسٌقت ووقعت ورسمت ولونت وحركت وسكنت وجسدت 

وأبكت وأضحكت ولم تترك فً اإلنسان وترا لم تعزؾ علٌه أؼنٌةخشعت لها القلوب 

فماذا ٌقول قابل .وصحت على أنفاسها  األعماق الؽافلة تندرج من الالٌقٌن إلى علم الٌقٌن 

وأما طفولتها  فقد كانت تبنى بهذه النجابة فهً " اللهم إال أنها لؽة القرآن"فً لؽة القرآن 

تمتاز بوجه خاص، فالحكم على نضج العربٌة كوسٌلة قادرة على التعبٌر فً حد من الؽنى 

ال ٌحتاج إلى مزٌد من الحٌثٌات
1

. 

فقد وجد الفرس مس الحاجة إلى معرفة العربٌة ألنها لؽة القرآن الكرٌم والحدٌث الشرٌؾ 

وأحكام دٌنهم الجدٌد الذي دخلوا فٌه أفواجا و أقضى ذلك بلؽتهم الفارسٌة إلى أن تنكمش فً 

صدور قلة من أهل البالد ،تعتبر محدودة ضبٌلة إذا قٌست بالكثرة الكارثة
2

. 

وكان الفارسً المتعلم حتى فً الزمن المتؤخر مندفعا إلى التحرٌر بالعربٌة مباهاة منه 

بالتطلع من لؽة صعبة، مما ٌرفع منزلته وٌذٌع شهرته وٌدل على أنه ٌفهم القرآن حتى الفهم 

و ٌشٌر إلى أنه من أهل التقوى كما ٌمهد سبٌله إلى تبوء المناصب فً الدولة ؛وٌإٌد 

إن اللؽة العربٌة نزل بها أفضل الكتب على أفضل "الثعالبً جانبا من هذه الدعوى بقوله 

العرب و العجم ومن هداه هللا لإلسالم و شرح صدره لإلٌمان اعتقد أن العربٌة خٌر اللؽات 

و اإلقبال على تفهمها من الدٌانة، إذ هً مفتاح التفقه فً الدٌن وأداة العلم وسبب إصالح 

المعاش والمعاد ولم ٌكن التبحر فٌها إال قوة الٌقٌن فً معرفة إعجاز القرآن وإثبات النبوة 

لكفى بهما فضال وبذلك شاعت العربٌة وذاعت وأصبحت اللؽة الرسمٌة إلى كونها لؽة الدٌن 
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والعلم واألدب وقد أحب الفرس العربٌة وتعلموها وحذقوها وحرصوا على اإلسالم أشد 

الحرص؛فانتشار العربٌة وتوطدها فً بالد الفرس أن هذا من حالها دام حتى بعد نشؤة 

اإلمارات الفارسٌة التً بعثت قومٌة الفرس بالخروج على الخالفة العباسٌة وإخضاعها 

وآدابها على أن ذلك أهم مظهر من مظاهر السٌادة لسلطانها، وأحٌت اللؽة الفارسٌة 

الفارسٌة واستٌراد الفرس لكٌانهم الحضاري،ؼٌر أن الفارسٌة لم تكن لتقوى على الوقوؾ 

إلى جانب العربٌة وقفة الند المنافس فضال عن أن العربٌة ظلت أساسا متٌنا ركٌزا 

للثقافةوكان العلم بها أمرال ؼنى عنه لكل من أدركته حرفة األدب،وأصبحت لؽة العلماء 

وألدباء من الفرس وكان المعبرون بها أكثر عددا من المعبرٌن بالفارسٌة بما ال مجال فٌه 

للمقاٌسةوبذلك مست الحاجة إلى وضع التفاسٌر القرآنٌة وتقٌٌد الحدٌث مخافة ضٌاعه، 

ومعرفة األسانٌد وتعدٌل الناقلٌن، وأصبحت العلوم الشرعٌة ملكات فً االستنباط 

واالستخراج والقٌاس،واحتاجت إلى علوم أخرى هً وسابل لها، وبذلك اشتؽل الفرس 

بالعلوم ألنهم اختلطوا بالعرب واتخذوا العربٌة لؽة لهم واضطروا لدراستها إلجادتها ، بدلٌل 

ذلك الخبر المشهور الذي ٌروى فً نشؤة علم النحو وما ٌنطبق على علم النحو ٌمكن انطباقه 

والمشاهد أن دارسً اللؽة من ؼٌر أبنابها ٌولونها من العناٌة بتفهم . على ؼٌره من العلوم

أصولها و تذوق أدبها وكتناه روح ثقافتها ما قد ٌولٌه معظم أبنابها ، فكان ذلك باعثا قوٌا 

دفع الفرس على التؤلٌؾ والتصنٌؾ اإلحاطة باألصول والفروع 
1

. 

تعتبر اللؽة الفارسٌة ثانً لؽات العالم اإلسالمً ال ٌتقدم علٌها إال العربٌة، لكونها لؽة 

القرآن،إذ نشؤت هذه اللؽة فً حضانة العربٌة تحت تؤثٌرها الشدٌد ومن أهم مظاهر هذا 

 .التؤثٌر،كتابة اللؽة الفارسٌة بالخط العربً و كثرة األلفاظ العربٌة فً الفارسٌة 

إذ تعد هذه اللؽة هً لؽة آرٌة من مجموعة اللؽات الهندوأوروبٌة،وهذه اللؽات واسعة 

االنتشار فً الهند و أوروبا
2

. 

                                            
1

 .82 -80المرجع السابق ، ص : حسٌن مجٌب المصري - 

 .31 ، ص 2009 ، 49: ، ع (جامعة البصرة )، " أثر المقامات العربٌة فً األدب الفارسً : "مجلة آداب البصرة - 2



 بدايات وإرهاصات الفصــــل األول

 

 

30 

فلم تمت اللؽة الفارسٌة من اللؽات الهلٌنٌة أو القبطٌة مثال، بل لقد استفادت من اللقاء إلى " 

أبعد الحدود، وهذا ٌرجع إلى عاملٌن أولهما أنها كانت لؽة قوٌة ؼنٌة، استطاعت بما لدٌها 

من إمكانٌات وتراث أن تقنع العربٌة بشخصٌتها، وثانٌهما أنها تلقت العربٌة بالحب الذي 

تلقى به اإلٌرانٌون العقٌدة اإلسالمٌة، فنقول لقد جرت عادة علماء اللؽات على تقسٌم هذه 

 :اللؽة التً تعتبر فً أصلها فرع من اللؽة الهندوأوروبٌة إلى ثالثة أدوار 

وتكتب بالحروؾ المسمارٌة أي " بارٌسً باستان "وتعرؾ باسم : دور الفارسٌة القدٌمة- (أ

حروؾ شبٌهة بالمسمار تنقر على األحجار وقد عثرعلى بقاٌاها من منقورات حجرٌة فً 

نواحً بٌستون والوند، سجل بها الملوك األخمٌنٌون آثارهم وفتوحاتهم والشعوب التً 

 .حكموها 

وهً قرٌبة الشبه بالفارسٌة القدٌمة وقد " األوستا " وهً لؽة :دور اللؽة األوستابٌة - (ب

وصلت إلٌنا عن طرٌق الكتب وهذه األخٌرة فً حد ذاتها تجمع بٌن الناحٌتٌن الدٌنٌة 

واألدبٌة،إذ أن البعض من أقسامها ٌمتاز بروح أدبٌة وأسالٌب فصٌحة، وخاصة فً 

واألوستا تجمع بٌن النثر و الشعر الموزون . مواضٌع الحمد والشكرلَل ووصؾ الطبٌعة 

الذي ٌعتبر أقدم فصل من فصول األوستا، فكلمة " كاتها " المقفى، كما ٌتجلى ذلك فً 

وكان الشعر فً ذلك الوقت ٌقوم على أساس الوحدة الصوتٌة أو .تعنً النشٌد " كاتها "

المقطع ، والبٌت ٌتكون من مصراعٌن و تتفاوت المصارٌع فً عدد الوحدات الهجابٌة، 

حٌث أن هذه األناشٌد كانت تؽنى وترتل فً المعابد و المحافل الدٌنٌة واالحتفاالت الملكٌة 

"والزالت هذه اللؽة موجودة وموضع اهتمام علماء اللؽة
1

. 

هً عبارة عن امتداد الفارسٌة القدٌمة التً تطورت : دور اللؽة البهلوٌة أو الفهلوٌة - (ج

على مر الزمن، وتنقسم إلى اإلشكابٌة والساسانٌة حٌث تندرج هذه األخٌرة مع إحدى 

اللهجات السابدة فً البالط فً جنوب إٌران وتنقل من هنا إلى خراسان وتكون اللهجة 

الدرٌة هً اللؽة السابدة و دامت حتى الٌوم،فالتراث األدبً لهذه اللؽة هو ما كتب بها الكتب 

الدٌنٌة والعلمٌة واألدبٌة فً شكل القصص والحكاٌات،وقد فقد منها الكثٌرإال أن المراجع 
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العربٌة واإلٌرانٌة القدٌمة تشٌر إلى الكثٌر من أسماء هذه اآلثارومن بٌنها كتب علمٌة 

وفلسفٌة كانت موجودة فً العصر الساسانً وخاصة عصر أنوشروان، حٌث قامت نهضة 

فلسفٌة اجتماعٌة فً ذلك العصر ونقلت العلوم من السنسكرٌتٌة إلى البهلوٌة،واتسمت ثقافة 

إٌران وألفت كتب قدٌمة فً األخالق واالجتماع وؼٌرها من المصادر العربٌة إلى أسماء 

،وال "كالمحاسن واألضداد واألدب الكبٌر والصؽٌر"بعض الكتب، ونقلت عنها وترجمتها 

الذي ترجم عن "كلٌلة ودمنة " ٌمكن تجاوز هذا المجال دون أن ننوه بالكتاب الشهٌر

السنسكرٌتٌة إلى الفهلوٌة وترجمه منها إلى العربٌة ابن المقفع،وعند تالقً اللؽة الفهلوٌة 

بالعربٌة كانت لؽة سابدة فً نطاق الدولة الساسانٌة كلؽة للدٌن والعلم وتمتعت بتراث روحً 

عظٌم وآثار أدبٌة بٌن الشعر والنثر فً مختلؾ الصور واألشكال مثال من األؼنٌةإلى 

.القصة،وؼٌرها من النتابج الفكرٌة التً تداولتها اللؽتان فٌما بٌنهما
1

 

فما وفت األلفاظ الفارسٌة القدٌمة بحاجة الحٌاة الجدٌدة،ألن عباراتها عبرت عن معان 

سٌاسٌة ودٌنٌة وفارسٌة محضة،عجزت عن مجاراة العربٌة فً قدرتها العجٌبة على 

االشتقاق، والتعبٌر الذي ٌعتبر أكثر دقة وأوضح إبانة من تعبٌرها ولذلك تسربت إلى 

الفارسٌة ألفاظ عربٌة وكان تسربها بطٌبا متواصال،مما أفضى إلى امتزاج اللؽتٌن وقد زاد 

.تؤثٌر الفارسٌة بالعربٌة فً نهاٌة العصر
2

 

ومن هنا ٌمكن القول أن التقاء اللؽتٌن على مستوى العقٌدة الواحدة،قام على أساس الدٌن 

اإلسالمً الذي ٌنفذ إلى قراره الحٌاة األدبٌة الفارسٌة،وذلك ألن األمة اإلٌرانٌة تلقت اللؽة 

العربٌة كما تلقت الدٌن سواء بسواء ومعظم هذه األمة تعلم اللؽة العربٌة كؤنها وسٌلة ٌنتهً 

بها إلى باب الرب الرحمان،العلى أنها لؽة قوم ؼالب ٌجب اإلقتداء بهم،وعلى هذا فلم ٌكن 

بٌن الفارسٌة والعربٌة ما بٌن العربٌة واللؽات األخرى،وبقدر ماكانت الفارسٌة محتاجة إلى 

العربٌة من ناحٌة العقٌدة، كانت العربٌة محتاجة إلٌها من ناحٌتها االجتماعٌة والثقافٌة أو 

ولهذا تم التواإم بٌن اللؽتٌن ،وعلى هذا أثر كل من اللؽتٌن فً .نظام الحكم ومصطلحا ته

األخرى تؤثٌرا ظاهرا ملموسا من تعدد الكلمات فً التربٌة والعكس،فكان على كل شاعرأو 
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أدٌب أن ٌلم بالصرؾ والنحو العربً إلماما تاما وأن ٌحفظ كثٌرا من الشعر العربً حتى 

ٌكون أساسا لعلمه األدبً
1

.  

فالعربٌة والفارسٌة كانتا فً كفتً المٌزان، إن راجحت إحداهما شالت األخرى، فمنذ عهد "

الخلفاء الراشدٌن إلى عهد السلطان محمود الؽزنوي،كان تدوٌن أوامر الدولة والرسابل 

الدٌوانٌة بالعربٌة وذلك أن اإلمارات الفارسٌة التً قامت فً إٌران هً التً ازدهرت 

الفارسٌة فٌها،وتؤتى لها أن تصبح لؽة أدب لها كٌانها الخاص بها،ؼٌر أن العربٌة مع هذا 

كله لم ٌضعؾ شؤنها،بل كان لها الرجحان على الفارسٌة من حٌث كونها لؽة تؤلٌؾ 

 .وتصنٌؾ واإلنتاج األدبً فٌها أكثر من الفارسٌة بما ال مجال فٌه

ومن هنا ٌمكن عرض بعض البلؽاء المعروفٌن بؤصحاب اللسانٌٌن، وذلك ألن منهم من كان 

الذي كان ٌقول الشعر "قابوس"اهتمامه بإحدى اللؽتٌن أكثر من األخرى ومن بٌنهم األمٌر 

 .بالفارسٌة والعربٌة،كان منقطع النظٌر فً علو همته وكرمه وأدبه

فالعربٌة بلؽت األوج عند الفرس،حتى استحال عقال وواقعا أن ٌفصل بٌنها وبٌن الفارسٌة 

فً ثقافة كل من أخذ نفسه بتحصٌل العلوم أو حرث اآلداب،وبذلك كانت نسبة آداب الفرس 

"إلى آداب العرب نسبة األمثال إلى األمثال واألشباه إلى األشباه 
2

. 
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 :هٌـدــتم

مجنون لٌلى شخصٌة إسالمٌة من شخصٌات القرن األول للهجرة،وشاعر من الشعراء 

البادٌة فً تلك الحقبة من التارٌخ التً ازدهر فٌها الؽزل العذري على ٌد شعراء وقفوا 

حٌاتهم على حب واحد ٌتؽنون به فً عفة،وٌصدرون فٌه عن عاطفة حارة وحرمان 

متصل،حرمان أشبه ما ٌكون بهذا  الحرمان اإلرادي الذي تعمل اإلرادة على تؽذٌته من 

."وقت آلخر
1 

فً األدبٌن العربً والفارسً بشخصٌات متعددة من "لٌلى والمجنون " فقد اشتهرت قصة"

 .بٌنها العاشقان لٌلى وقٌس

بن عامر الملقب بالمجنون،شاعر ؼزل عربً من أهل نجد عاش :قٌس بن الملوح -1

فً فترة الخالفة مروان بن الحكم وعبد الملك بن مروان فً القرن األول من 

 .الهجرة فً بادٌة العرب،الذي كان ٌهوى ابنة عمه وهما صبٌان 

بنت مهدي بن سعد بن مهدي بن سعد بن ربٌعة بن الحرش بن عامر بن  :لٌلى -2

صعصعة،التً أحبت قٌس وهما صبٌان صؽٌران كانا ٌرعٌان اإلبل،وهً ابنة عم 

 .قٌس

ٌس،وٌمثل القسوة و الحقد على قٌس، وٌبقى على قسوته حتى قوهو عم :والد لٌلى -3

 .ٌموت العاشقان

وهو األب العطوؾ الذي ٌبذل كل ما فً وسعه، لٌحقق األم عن ابنه : والد قٌس -4

 .مستعطفا مواسٌا له

عامل الخلٌفة على الصدقات،الذي وعد قٌس بؤن ٌساعده : األمٌر نوفل بن مساحق  -5

 .،لكنه لم ٌنجح فً مسعاه هفً الظفر بمحبوبت

 2."وهو زوج لٌلى : ابن سالم -6
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  :لٌلى و المجنون فً األدب العربً:المبحث األول

فً بٌت من ثراء كان وهو فً " لٌلى بنت مهدي" و" بنً عامر"من "قٌس بن ملوح "نشؤ 

ما ٌبدو من قبٌلة أرفع شئنا من قبٌلتها ، كان فتى جمٌال أدٌبا ٌحفظ أشعار العرب و ٌكثر 

من رواٌتها وقد أحب قٌس لٌلى منذ كان صؽٌرٌن ٌرعٌان البهم أو اإلبل وظل الحب ٌنمو 

بٌنهما، وكان من الٌسٌر أن تمضً األمور كما ٌحلو بٌن الحبٌبٌن بعدما كبرى لوال أن الفتى 

ؼلبه الحب فؤنساه ما كان ٌجب علٌه من احترام التقالٌد العربٌة فقد أشار قٌس إلى قدم حبهما 

:بقوله
1
 

مٌم  جْت ا حَت ٌِه هَت دْت نْت ثَت ابِه مِه تْت رَت
َت ٌُر بْت د لِه ْت لَتمْت  ةٍة وَت ؽِه ٌرَت رُر صَت ٌْت ًَت ؼَت هِه لى وَت ٌْت لَتقَتتْت لَت عَت  تَت

مُر  بَت ر البِههَت كْت لَتمْت تَت بَت ر وَت كْت مِه لَتمْت نَت وْت ٌَت ا    إِهلَتى ال نَت نَّن
تَت أَت ٌْت الَت ٌَت ، ى البِههَت  مْت عَت نِه نَت رْت ٌْت ٌرَت ؽِه  صَت

وٌعنً هذا أن قٌسا ضاق قلبه و صدره عن كتمان حبه فباح به شعرا ٌجري على لسانه، 

وحرمان وجدانه فقد اضطر فً تسرٌح اسمها فً أشعاره حٌث نظم فٌها العدٌد من القصائد 

 :الجمٌلة وقد ردت علٌه من خالل هذٌن البٌتٌن بقولها

كِه ٌ نْت  مَت احِهبِههِه صَت لٌمعِه نْت دَت كُر ا          وَت ضًض اسِه بُرؽْت هَت رٌم لِهلْتنَت
ظْت ا مَت الَتنَت        كِه

فِهٌنْت  ى دَت وَت مَت هَت ٌْت نِه ثَت لْتبَت  فِهً القَت نَت ا            وَت دْت رَت
ا أَت ٌُر ونُر بِهمَت ا العُر نَت بِهرُر        تُرخْت

وقد سمع الناس هذه األشعار فتنقلوها،حٌث أصبحت لٌلى وحبها حدٌث الناس فً كل مكان 

وتردد اسمها على األلسنة و فً المنتدٌات، و أذاع الفتى بلسانه و أشعاره ما كان ٌجب أن 

ٌحفظه وعارض حبٌبته لما ال ٌحسن تعرٌضها له وعرؾ الناس جمٌعا ما كان من أمها مع 

 دحبٌبها، ولهذا أثار أهلها ثورة شدٌدة على قٌس الذي أساء إلى الفتات وأساء إلى أهلهافق

حجبت عنه ومنعت من رإٌته ونتٌجة هذا الحرمان فقد اضطربت أحوال قٌس واختل 

توازنه،فتقدم والده لخطبتها له ولكن والدها وهوعم قٌس ٌمثل القسوة والحقد علٌه فرفض 

.الزواج نزوال على تقالٌد البادٌة
2
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والمعنى فً ذلك أن من عادات العرب تقضً بعدم تزوج الفتاة من الفتى تشبب بها 

وحرمانه منه،ورفض هذا الطلب تمشٌا لما تقتضٌه التقالٌد وخوفا من العار،على الرؼم من 

 .أن لٌلى دون قٌس شرفا وجاها وأنها ما كانت لتطمح فً مثله 

    فؤمام هذا الرفض ازدادت حالته سوءا وذهوال،حٌث كان قٌس ال ٌٌؤس من لقائها وٌحتال 

على ذلك بؤسالٌب كثٌرة فمنها كان ٌؤتً بحبها فً ؼفلة من أهلها لٌلقاها،ومنها أنه كان ٌتخذ 

الرسل بٌنهما لٌعرؾ أخبارها حٌن ٌصعب لقاإها،ومنها أنه أوفد إلٌها أمه تستمٌلها وتشرح 

لها ما أصاب ولدها من عشق،ومنها والده العطوؾ الذي ٌبذل كل مافً وسعه لٌحقق أمله 

وٌتبعه إلى الخلوات،مستعطفا مواسٌا وأن ٌسري بؤن ٌزوجه فتاة أخرى تفضل لٌلى حسنا 

اءْت :وجماال،فرفض قٌس االقتران بؤن فتاة ؼٌر محبوبته لٌلى وقال فً ذلك شَت قَت الُروا لَتوْت تَت وَت

اءْت  ا              فَت قُر لْتتُر لَتهُرمْت فَت ِهنّن ً الَتأَتشَت هَت نْت تُر عَت لَتوْت  سَت

الَتءْت  ال دَت ةُر ٌشَت رِه
ؤَت لِهقَت تْت مَت ا عُر لْتبِه ً               كَت لِه قَت بِهقَت بُرهَت ا عُر حُر ؾَت وَت ٌْت كَت   وَت

ةُر  ٌشَت رِه
 جمع الرشاء،وهو الحبل :األَت

وكثٌراما كانت لٌلى تعد بالزٌارة واللقاء ولكنها مع ذلك التوفً بما وعدت ألن الظروؾ لم 

تكن تعٌنها،حٌث ضاق أهل لٌلى بهذا العاشق ومحوالته المتكررة للقاء بحبٌبته،فقرروا أن 

."ٌبتعدوا وٌرحلوا عن دٌارهم
1
 

الموت أروح لً، فارتحل أهل لٌلى وأبعدوا،وجاء المجنون :"فظل قٌس ٌمشً الحً وٌقول

عشٌة،فؤشرؾ وقصد منزل لٌلى الذي كان بٌتها فٌه،فؤلصق صدره به وجعل ٌمرغ خدٌه 

 :على ترابه ،ثم أنشؤ ٌقول

بِهٌعُر  كُر نَت رَت الَتمٍة الَت جِهدَت ي سَت وا         بِهذِه
لُر مِه حْت ً حِهٌنَت تَت اتُر الحَت بَت ا حِهرْت ٌَت         أَت

بُر وعُر  لِههُر نَت رُر لَتى لَتمْت تُربْت نٌم بَت لٌِه ى        بَت جِه اللَتوَت رَت عَت
نْت اتُركِه الالَتتَّنً بِهمُر مَت ٌْت  خَت

بِهٌعُر  ٌَت بُرونُر حِهٌنَت  ؽْت مُر المَت دَت نْت ٌَت ا  مَت ة         كَت امَت دَت نِهً نَت انَت مِه اكَت لى مَت تُر عَت مْت دِه  نَت
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ٌعُر  مِه تِه جَت أَتنْت ا وَت ن هَت ذَت ٌْت تُر كِه عَت هَت  اع فَت ِهنّننِهً         نَت مَت شِه فْتسٍة ن نَت تُركِه مِه    فَتقَتدْت

ثم بدأ قٌس ٌهٌمفً الحً، وٌهمل نفسه فرآه عمر بن عبد الرحمان بن عوؾ عامل بن الحكم 

على الصدقات فرق له و خرج معه إلى قوم لٌلى ٌوسط لدٌهم،ؼٌر أنهم أخبروه بخبره وأن 

السلطان قد أهدر دمه فرجع بن عوؾ وأمر له بقالئص،فردها المجنون وانصرؾ و قد 

 :زادت أالمه حٌث ٌقول 

هُر ودْت  هُر لِهلْت عُر نْت قْت ضُر مِه ا لًِه النَت دَت ا            بَت ً لَتمَت ٌشِه تُر قَتالَتئِهصَت القَترِه دْت دَت         رَت

ٌ  دْت  هُر شَت دِه نٍة أُرعَت الِه جُر لَتفُرونِهً         إِهلَتى حُر زْت خَت ٌنَت وَت رِه قْتصِه ةُر مُر احَت رَت  وَت

 والمعنى من ذلك أن العاشق ٌهٌم على وجهه فً الصحراء، وٌنفعل بٌن الٌؤس والرجاء 

حتى لقً فً أحد األٌام ابن عوؾ عامل خلٌفة على الصدقات، ورجاه حتى ٌكون رسوله 

ن قٌس أن ابن عوؾ سٌحقق  عند أهل لٌلى وأن ٌعمل على إصالح مافسده من األمر،وظّن

أمله،ولكن مهمته تفشل أمام إصرار والد لٌلى على الرفض،فكانت صدمة شدٌدة على قٌس 

أتحب أن :"ثم رق له نوفل ابن مساحق عامل الصدقات بعد ابن عوؾ فقال له.وتؤثر عقله

وهل إلى هذا من سبٌل؟فوعده ببذل الجهد فٌه،ودعا له بثٌاب وصار :أزوجكما ؟فقال

المجنون على هذا األمل كؤصح أصحابه، ؼٌر انه لما بلػ ابن مساحق  قوم لٌلى وتلقوه 

إن السلطان قدأهدر لنا دمه،ووهللا ال ٌدخل منازلنا أبدا فؤقبل بهم ابن :"بالسالح وقالوا

".مساحق وأدبر،فؤثر رد قٌس ورجع وبلػ به البالء مبلؽه
1
 

والمعنى أن ابن مساحق فشل كما فشل قبله ابن عوؾ، فلم ٌستطع إقناع أب لٌلى وٌزحزحه 

عن موقفه فقد تصور هذا العامل من خالل منصبه ومكانته العالٌة أن ٌنجح فً 

طلبه،لكنهكان واهما،فذلك األب المجروح والمطعون فً كرامته بٌن األهل والقوم رفض أن 

.ٌؽٌر رأٌه
2 

    ولما ٌئست لٌلى من حبٌبها، استسلمت لما أراده أهلها من تزوٌجها صونا لسمعتها، 

حرصا على التقالٌد،و رفعا لشؤن أبٌها فً أعٌن القوم، فرآها وجٌه من وجهاء بنً ثقٌب  
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وهو شاب عربً ثري، فخطبها وتزوجها، ولما وصل إلى علم قٌس نبؤ " وردا "ٌدعى 

 :طارت البقٌة من عقله و دخل المرحلة التً استحق لقب المجنون " ورد"زواجها من 

ب  هَت ذْت ا بِههِه  كُرلَت مَت وبًض هُر
ذْت حَت مَت بَت لَتهُر               فَتؤَتصْت قْت لِهسُر عَت ٌُرخْت ى  سَت ن أَتمْت حَت مَت ٌْت ا وَت ٌَت     أَت

نُربِهً  جَت ى تَت وَت هْت ٌَت انَت  ن كَت نِه ً مَت دُر اعِه ٌُرسَت الًض                  الَتن إِهالَت مُر جَت امِه ن خَت ا مِه عًض لٌِه     خَت

عِه بْت  تَت شَت ى مُر نْت هَت وَت لَت قَت لْتبِه ً مِه ازِه وَت تُرعَت هْت جَت وَت قِهلْتتُر وَت لَتى عَت ٌْت تُر لَت رْت كَت ا ذَت     إِهذَت

تعلق بؤستار الكعبة وسؤل هللا أن :فؤصطحبه أهله للحج لعله ٌجد هناك شفائه، وقال له أبوه 

اللهم زدنً للٌلى حبا، وبها كلفا، وال تنسنً ذكرها :"ٌعافٌك من حب لٌلى فقال قٌس 

 :ولما رأى الحجٌج محرمٌن أنشد ٌقول "أبدا

ا  نُر وبَت هَت ى ذُر حَت ّن تُرمْت ا أَتنْت هُر نَت ةٍة وَت كَت هُربِهمَت ونَت فِهرُر ؽْت تَت سْت ٌَت مُرونَت هللا  رِه ا المُرحَت عَت      دَت

ا  ٌ بُر هَت سِه لَتى ثُر مَت أَتنْت تَت حَت ٌْت ً لَت فْت سِه لًِه لِهنَت إْت لُر سُر بْت أَتوَت ارَت ٌَت تْت أن  ادَت نَت      وَت

ا  ةٌم الَت أَتتُر وبُر هَت بَت ي تُررْت رِه مْت تِه لْت كَت لَتعُر هُروَت ٌْت تَت صَت ، فَتعَت      فَتكَت مْت قَتائِه لٌم قَت دْت تَتبَت

ولما ضاق منه الناس و ٌئس منه قومه تركوه، ففكر أن ٌهٌم فً الصحراء، و ظل ٌحوٌها 

حٌث ٌؤنس فٌها الوحوش و الطٌور، وكان ٌهٌم فً الصحراء حتى ٌقطع المسافات الشاسعة 

فال ٌعرؾ موقعه  وال أٌن ٌذهب، وٌقال إن الوحوش كانت تؤلفه وتلتؾ حوله فقد كان 

ٌإثرها على نفسه وٌقدم لها ماٌقع فً ٌده من طعام، وكان لحبه الحٌوان ال ٌطٌق أن ٌراه 

أسٌرا فً شبكة الصٌاد، وٌسعد لما ٌرى الظباء ألنه كان ٌرى فٌه صورة حبٌبته، وإذا وقع 

فً الشبكة ٌسعى إلنقاذه وٌذكره هذا فً أسرحبٌبته عند أهلها وذلها فً زوجها ممن ال 

.ترٌد
1
 

حتى وافاهؤجله فً سن صؽٌرة، حٌث وجد مٌتا فً واد كثٌر الحجارة، فحمله أهله وؼسلوه 

حدثنً جماعة من بنً عامر أنه لم تبقى فتاة من بنً جعده إال : و كفنوه و دفنوه، فقال الهٌثم

خرجت حاسرة صارخة علٌه تندبه، واجتمع فتٌان الحً ٌبكون علٌه أشد بكاء وحضر منهم 
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لو علمت :" من حً لٌلى معزٌن وأبوها معهم فكان أشد القوم جزعا وبكاء علٌه وجعل ٌقول

أن أمره ٌجري على هذا ما أخرجتها عن ٌده وال احتملت ما كان علً فً ذلك و قال الهٌثم 

.ما رإى ٌوما كان اثر باكٌة و باكٌة على مٌت من ٌومئذ:" 
1
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 :لٌلى و المجنون فً األدب الفارسً: المبحث الثانً

 (ه808-539")نظامً الكنجوي" من أشهر شعراء الفرس الذٌن نظموا هذه القصة الشاعر

خمسة "نسبة إلى بلدته كنجه، وترجع شهرته إلى منظوماته الخمس التً تعرؾ باسم 

.و من بٌنها منظومته عن لٌلى و المجنون " نظامً
1
 

وقد كتب قصته لٌلى و المجنون معتمدا فً معظم تفصٌلتها على الرواٌات العربٌة، حٌث 

بدأها بمقدمة طوٌلة بعضها أشعار فً مناجاة هللا و بعضها فً مدح الرسول صلى هللا علٌه 

و سلم و بعضها اآلخر فً التؽنً بالخمر التً ٌستعٌد على أقداحها ذكرى من قضوا من 

كان هناك ملك عظٌم ذو جاه و مال وافر كان هذا الملك العامري : الخالن و األصدقاء، فقال

مشهودا بقرى الضٌفان والكرم ولكن مع كل هذا لم ٌكن له من ٌخلفه فً حكم بنً عامر لذا 

كثٌرا ما كان ٌتذرع إلى هللا أن ٌنعم علٌه بابن تقربه عٌنه وٌحمل اسمه، فستجاب هللا لدعائه 

حٌث نشؤ قٌس محاطا بالعدٌد من المظاهر العناٌة والرعاٌة "قٌس"فمنحه ابنا كالبدر فسماه 

وظل ٌلعب حتى بلػ العاشرة من عمره،وصار فتنة الخلق وسحر الوجود،وهنا أرسله والده 

ألحد المكاتب لطلب العلم والمعرفة،فالتقى قٌس بمجموعة أبناء وبنات البٌوت الكبٌرة ومن 

بٌنهم الدرة النقٌة تنفذ نظراتها إلى القلوب وهً لٌلى وكؤن وجهها وسط الذوائب،وشعرها 

مصباح فً اللٌل،فتعرؾ قٌس بها فؤحبها،وتوطدت الزمالة بٌنها حتى وصلت بٌنها إلى حد 

.الحب وارتفعت مع األٌام  إلى مرتبة العشق الجارؾ
2
 

       ولما ذاع هذا العشق أصبح الجمٌع من أصحاب المكتب ٌتحدثون عن هذا الحب،ففشا 

سرهما وأصبح خبرهما على كل لسان،وكلما مرت األٌام زاد العشق تمكنا من قلب قٌس 

وعقله حتى أصبح أسٌرا له وبدا ٌإثرعلى تصرفاته واتزانه، حتى أصبح ٌطلق علٌه اسم 

المجنون؛ فحجبت لٌلى عن قٌس حتى جن جنونه وبدأ ٌنتقل بٌن الودٌان والقفار،وٌنظم 

ٌاشمع :"أشعارا تفٌض رقة وعذوبة، ومفعمة باألسى واللوعة، وكان مما ٌقوله

أسرارالروح،رفقا بفراشة روحً حتى ال تحترق بنارك،أنت الدواء لدائً،والمرهم 

؛ فكانت إقامته فً حً لٌلى تسمح لهما أحٌانا .............."لجرحً،قد أصابتنا العٌن ففرقتنا
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بااللتقاء خلسة بعٌدا عن عٌون الرقباء،وزادت حالة قٌس سوءا فً هٌامه فً حبه،فذهب 

والده لٌخطب لٌلى من والدها،لكن أباها لم ٌوافق على زواج ابنته من قٌس،ففً نظر والد 

لٌلى أن قٌس لم ٌسلك مسلك العقالء،ولذا أبى الوالد أن ٌزوجها بمن شهر بٌن الناس 

 .بالمجنون

وأضحى المجنون على نصائحهم مبلبل الخاطر، ٌضرب هائما فً الجبال وصحاري 

نجد،ٌتؽنى بؤبٌات  ٌرددها كل من سمعها وكان حال لٌلى شبٌها بحال قٌس،فقد كان حبها 

".ٌزداد وٌقوى كلما توالت السنٌن،وكانت دائمة التلهؾ لرإٌة معشوقها والجلوس معه
1
 

ٌدعً أن المجنون هو ابن " لٌلى و المجنون "فً منظومتهنظامً الكنجويوذلك أن الشاعر 

ملك صاحب ثراء وسطوة، حٌث جعل االلتقاء بٌن قٌس ولٌلى فً المكتب وهو المكان الذي 

كانا ٌذهبان إلٌه من أجل التعلم وحفظ القرآن إذ تعلق قٌس بلٌلى وأحبها وأبهر بجمالها 

وحتى هً بادلته نفس الحب وصار ٌلتقٌان كثٌرا، وأصبح حبهما سٌرة على لسان كل الناس 

وبعد سماع أهلها حجبت عنه ولم ٌستطع قٌس التحمل فساءت أحواله وصار . واألصدقاء

 .ٌهٌم بٌن الودٌان و ٌنظم أشعار فً محبوبته لٌلى، ألن حبه فٌها أثر على نفسٌته وعقله

    واشتد األمر بقٌس وطلب أهله له الدواء واتفقوا أن ٌذهب به إلى الكعبة فؤعد أبوه العدة 

هذا مقام الجد فانظر علك تجد دواء : للرحٌل به فً موسم الحج ولما انتهى إلٌها قال البنه

فبكى المجنون ثم ضحك، وتلوى ..... لما بك، فتعلق بؤستار الكعبة واطلب لنفسك الخالص 

بعت روحً فً حلقة العشق، فال كانت لً أذن :" تلوي الثعبان ثم تعلق بحلقة الكعبة و قال 

بدون تلك الحلقة، ٌقولون لً دع عنك أمر العشق، والعشق قوتً بمائه وأدم لعٌنً حلٌة 

االكتحالبه،وٌارب زودنً من عشقها، وإذا قصر عمري العشق فزده فً عمرها  فبدون 

؛ فلما سمع والده ذلك أٌقن أن "خمرها ال كانت كؤس، فروحً فدى لجمالها ودمً حالل لها 

".داءه بال دواء وعاد به ٌائسا 
2
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وٌشكوا أهل لٌلى المجنون إلى الخلٌفة فٌبٌح لهم بدمه، وكان أبوه ٌسدي له النصح فال "

ٌستجٌب،فبحثوا عنه فلم ٌجدوا له أثرا،بٌنما كان المجنون معتزال مكانا خفٌا كالكنز بعٌدا 

عن األنظار،الهٌا عن مشاؼل الدنٌا ولم ٌضجرمن أهوال العشق،إذ أنه خلص به منحب 

وأخٌرا اهتدى إلى مكانه أبوه فوجده راقدا على األرض فً كهؾ ....الذات ومن قٌود النفس 

مسندا رأسه إلى حجر قد ثمل،ولما تعرؾ على والده،بكى له معتذرا على أن ٌستجٌب له فً 

أمرهو مقدر علٌه،فحمله أبوه إلى المنزل وما إن ظل به بضعة أٌام حتى مزق ثٌابه وعاد 

إلى حٌاة الفٌافً،إذ كان ٌحٌا حٌاة هً حٌاة الموت فً جبل نجد،ٌشكو ما به من الوجد 

 .وأناشٌد طالما رددها المجنون

أما لٌلى فكانت أٌضا مولهة به،كانت تنظم الشعر وترسله خافتة وسط اللٌل خوؾ 

الرقٌب،تحترق بنار ال ضوء لها وال دخان،هً نار الفراق،فكان شعر المجنون كالنار اتقادا 

وجوابها له كالماء لطفا ورقة،حٌث كان من صوت هذٌن البلبلٌن صداح تطٌب به خواطر 

".من تبلبلتؤفكارهم من الحب
1
 

     والمقصود من ذلك أن شكوه أهل لٌلى أمر قٌس إلى الوالً أو الخلٌفة الذي أباح لهم 

بهدردمه إذا قدم حٌهم ومحاولة والده أن ٌثنٌه لكنه رفض األمر،وحال لٌلى ال تقل عن حالة 

قٌس كانا ٌتراسالن شعرا،وكانا كبلبلٌن ٌخرجان أعذب األلحان وٌجاوب أحدهما عن اآلخر 

 .مما لفظ بهم العشق ووصل بهم الحال

وذات مرة خرجت لٌلى فً فصل الربٌع إلى البستان مع بعض أترابها به حدٌقة قرٌبة،قد "

حلٌت بورودها الحمر والصفر،فوق زمرد العشب وجلست لٌلى الحوراء لترى الحدٌقة فً 

ظالل الورود وقطفت كؤس نرجس ولم ٌكن ؼرضها سوى مناجاة البلبل الثمل واإلفضاء 

".إلٌه بولعات صدرها
2
 

    كانت لٌلى شبٌهة بالسرور تسري عن نفسها بالخروج بٌن الحٌن والحٌن إلى التنزه فً 

فصل الربٌع داخل حدٌقة مجاورة،وكانت هذه الحدٌقة قد ؼصت بالورود الحمراء 
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والصفراء،حٌث كان البلبل كالمجنون فً هٌامه بالوردة،وقد هام بها فً البستان شابذو 

مكانة فً قومه من بنً أسد ٌدعى ابن سالم،فؤعجب بجمالها وخطبها من أبٌها،فاستمهله 

أبوها بعض الوقت حتى تشفى من مرض ألم بها،وبعد أن تتفتح زهرتها وتبرا مما علق بها 

.من شوك،وظفر ابن سالم بهذا الوعد ثم عاد إلى دٌاره
1
 

بٌنما ظلت لٌلى بٌن قومها مستوحشة وكان المجنون ضاال كحظه فً السهول والجبال،ال " 

أنٌس له ؼٌر الوحوش فً الصحراء ٌهٌجه الشوق فً نواحً نجد،وفً ٌوم قد مر به ملك 

كان قوي الجناب لطٌؾ المحضر،قص علٌه قٌس ما به من "نوفل"من تلك الناحٌة ٌدعى 

هٌام،فرق له نوفل ووعده بؤن ٌعمل على تحقٌق أمله فً الزواج من لٌلى،وقاد هذا األمٌر 

جٌشا هجم به على حً لٌلى،حٌث لجؤ إلى حرب لقهر قوم لٌلى على قبول قٌس وٌتؽلب 

جٌش نوفل على قوم لٌلى لكن األب لم ٌستسلم لرؼبة نوفل فً خطبة لٌلى لقٌس بل ٌهدد 

بقتل ابنته وإلقاء رأسها للكالب،فٌنسحب نوفل تاركا لٌلى وأهلها وهنا ٌعاتبه قٌس عتابا 

 .   شدٌدا وٌعود على إلى حٌاة التشرد فً الصحراء

      وعلمت لٌلى بما تم فً أمر نوفل و أنه رد ؼٌر مجاب، فؤخذ منها الضٌق كل مؤخذ 

وطارت شهرتها فً األفاق و تطلع إلٌها الخاطبون ٌطلبون وصالها بالمال والوالٌات، 

فخطبها ابن سالم وبذل الوفرمن المال مع ساحر الكالم، فزفت إلٌه وحملها إلى قومه وهناك 

أقسم بخالقً الذي صورنً على هذا :"هم بها ٌقطؾ من جناها، فلطمته لطمه شدٌدة فقالت

فٌئس منها وعلم أن قلبها مشؽول " الجمال، لن تنال منً ؼرضا وإال أرقت دمً بسٌفك 

".ٌدبآخر، فقنع منها بالرإٌة من بع
2
 

وقد علم المجنون بزواج لٌلى، صار كالطائر الكسٌر الجناح، ٌناجً لٌلى عاتبا حانقا على "

زوجها، معاهدا إٌاها أنه حبها مقٌم ، حٌث تطٌل إقامته وحٌد فً الصحراء و كان والد قٌس 

قد انفصل عنه حزٌنا و ٌائسا، فخرج مع قومه للبحث عنه وعثر علٌه وترجاه للعودة إلى 

داره، فال ٌستجٌب المجنون و ٌودع أباه وداعا مإثرا ولما عاد األب إلى بٌته ألح علٌه 
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المرض الذي كان قد أصابه من شدة حزنه على ولده فوفته المنٌة بعد أن ذوى عوده و أسلم 

الروح، و لما علم المجنون بوفاة والده ،فخؾ إلى قبره باكٌا مستؽفرا، وبعد أن قام بواجب 

الحداد على أبٌه انصرؾ لمؤواه فً الفٌافً،آنسا الوحوش ٌؤكل مثلهم من نبات الصحراء 

حٌث جعل من الوحوش جٌشا كانت له الطائعة ، وقد حصن المجنون فً إطعامها، وقامت 

".على حراسته، وكانت رفٌقة له فً الحل والترحال
1
 

وكان قٌس ٌتؤمل فً السماء وما بها من الكواكب، ٌناجً الزهرة و المشتري، ثم ٌناجً " 

ٌا من إلى بابك ملجئً و مالً من ملجؤ سواك، ومن الزهرة و المشتري من ):هللا قائال

ٌا ملك الوجود .... و من علمك فوق الظنون و إحسانك ٌجاوز ما ٌعلمون ........عبٌدك

وقاضً الحدود، ومن نحن لك عبٌد وال سٌد المرئ سواك أفضً علً من فضل عناٌتك 

؛ وبٌنما ٌهمس لنفسه بذلك الدعاء أخذه (حتى ٌضًء جانب عٌش و أصٌر سعٌدا بالوفاء

النعاس، فرأى فً نومه حظه كؤن شجرة أصلها ثابت فً األرض و فرعها فً األوج وقد 

حلق طائر فوق ؼصن من ؼصونها فتساقطت من منقاره حبات فً الدر استقرت فوق رأس 

وأتى . قٌس كالتاج و أسفر الصبح فؤفاق مسرورا كؤن ذلك الطائر ٌرفرؾ علٌه بالسرور

قٌسا رسول تنسم منه المجنون رٌح األمل و قص علٌه أنه مر أمس بذلك الوطن، ورأى 

ؼادة كالقمر، وخصلة شعرها كالجٌم، وفمها كالمٌم أشفقت علٌها و سؤلتها عن سبب بكائها  

أنا لٌلى، ولكنً اآلن أشد جنونا من ألؾ مجنون، وصارت تحكً عن شوقها : فقالت لً

وعاهدتنً أن أنهً إلٌك رسالة منها .... وسؤلتنً عنك، فؤفضٌت إلٌها بما أعلم من أخبارك 

و ها هً ذي، ففض المجنون الرسالة وقرأها، ثم كتب المجنون الرد، ورمى به إلى األرض 

".فؤخذه الرسول و أسرع إلى لٌلى 
2
 

نظامً ٌحول األمٌر إلى حرب بٌن الطرفٌن، فهذا نوفل قد جمع مائة من رجاله ٌحارب بهم 

أهل لٌلى بعد أن رفضت شجاعته وهذه الحروب تدور بٌن الطرفٌن، حٌث أن نوفل ٌهزم 

أهل لٌلى، وتبدو لٌلى بعد زواجها من ابن سالم عنٌدة متكبرة ترفض أن ٌمنح زوجها من 

نفسها ما هو حق لكل زوج وتصرح له بؤنها لن تحقق له ما ٌرٌد منها و لو أرق دمها 
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بسٌفه، مما ٌدل على تمسك لٌلى بحبٌبها ووفائها له بالروح والجسد؛ فقد نشؤ بٌن قٌس 

وحٌوان الصحراء ألفة، فٌحن على الؽزالن وٌناجً ؼرابا رآه فوق الؽصن، فكان قٌس 

وفً صباح مشرق جاءه خطاب من لٌلى . وحٌدا فً الصحراء، مما زاد علٌه وفاة والده

وصفت فٌه همومها و ناجته أعذب الكلمات، ووصفته بؤرفع الصفات، وأجابها المجنون 

 . لخطاب مماثل بث فٌه كل ما ٌختلج  روحه

أراد ٌوما أن ٌتفقد حال قٌس وهو شرٌد فً " سلٌم العامري "وكان لقٌس خال اسمه "

الخلوات فشق علٌه ما رآه من حال قٌس حٌن وجده بٌن الوحوش قد أسود وجهه من لفحات 

الشمس ممزق الثٌاب شبه عار منها، فؤحضر له خاله الشواء وبعض الطعام فؤباها و ألقى 

بها طعاما للوحوش، وأخبر خاله أنه قانع من طعام بما ترعاه الؽزالن، وفً تلك األثناء 

كانت لٌلى قد برج بها الشوق، فخرجت من بٌتها، فرأت على الطرٌق شٌخا فسؤلته عن 

أخبار قٌس، ذلك الذي جالس الوحش وأنس الوحوش فطلبت منه أن ٌرتب لها فً الخفاء 

لقاء مع قٌس، ونجح فً ذلك، فٌتلقى الحبٌبان فً واحة صؽٌرة ٌظلها النخٌل، ٌؤتً قٌس 

محاطا بصفٌن من الوحوش ٌحرسانه، ودخل كالملك إلى مكان اللقاء، حٌث ٌجلس قٌس فً 

انتظار قدوم عشٌقته و تعلم لٌلى بقدومه فتسرع إلى المكان وتجلس إلى عشٌقها وأخذا 

أنت الربٌع، والمجنون ٌبكً فً إثرك بكاء السحب على رٌاحٌن الربٌعوٌهٌم ):ٌتناجٌان 

البلبل من هدى الورد كما ٌهٌم المجنون أسى حٌن ٌنؤى بعٌدا عنك، إن عٌنً أكثر ثمال من 

نرجس هذه العٌون، كما أننً أتلوى وجدا كذوائب شعرك، وأقطؾ تفاح ذقنكوأجنً رمان 

ومر اللقاء كؤنه لحظات، وعاد قٌس إلى الفٌافً ٌذرعها طوال وعرضا وتعود لٌلى  (صدرك

."إلى خٌمتها 
1
 

كان هو اآلخر " سالم البؽدادي"وذاعت أخبار قٌس فً األفاق فسمع به فتى من بؽداد هو"

عاشقا أخذ ٌبحث عن قٌس حتى وجده وعاشا معا أٌاما، تعلم فٌها من قٌس نبذ الدنٌا وحفظ 

".عن قٌس كل ؼزله
2
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وبعد فترة لم تطل، مات زوج لٌلى قبل أن ٌنال منها ما ٌرٌد، وظلت لٌلى ٌنال منها الوجد "

و ٌزٌد علٌها الكمد، وٌشتد بكاإها على قٌس، ثم عادت إلى بٌت  أبٌها، وجدت فً إرسال 

الرسل على أثر قٌس، تبلؽه خبر وفاة زوجها فبكى قٌس وضحك طربا ألن عقبة أزٌحت 

من الطرٌق،واحتجبت لٌلى فً بٌت أبٌها سببا فً مرضها الذي أخذ ٌشتد علٌها وحٌن واتتها 

المنٌة نادت أمها وحملتها الرسالة إلى قٌس بؤنها أخلصت فً حبها إلٌه وقدمت روحها 

".قربانا للعشق
1
 

وٌعلم قٌس بموت لٌلى فٌهرع إلى قبرها وٌظل منحنٌا علٌه ٌبكٌها وٌبلل القبر بدموعه "

وبقً كذلك حتى تخلص من أسر الجسد فصعدت روحهمندفعة صوب معشوقته،حٌث ٌلتقٌان 

فً عالم الصفاء والبقاء بعٌدا عن هذا العالم،عالم الهواء والفناء؛ حٌثرآهما زٌاد صاحب 

روضة مزدانة تشرق بها جوانب العالم، وتكثر بها األشجارووسط "قٌس فً منامه،فرأى 

هذه الروضة ملكان قد استوٌا على سرٌر منصوب على حافة الماء،ومفروش بدٌباج الجنة 

جماال،وارتدى الملكان من رأسٌهما حتى األقدام لباسا من نوروعلى كإوس الخمر وأمامهما 

".وهذا ٌعنً أن الفاتنان بجمالهما قد أخذا مقعدهما فً مقام الفردوس" الربٌع
2
 

فالنظامً ٌمدح مجنون لٌلى وٌرى أنه لم ٌكن مجنونا على نحو ما ٌفهم العامة من هذه 

الكلمة،بل كان عالما بؤسرار جعلته مشرق الباطن قرٌبا من هللا، وأنه اختار حٌاة الخلوة 

وعرة المسلك فً الصحراء بؽٌة إضعاؾ قٌوده بهذه الدنٌا لكً ٌسرع فً التخلص منها 

ألنها لٌست إال طرٌقا للخطوة بالعشق الخالد فً الحٌاة األخرى،حٌث أنه ال ٌترك مجاال 

للشك فً أن قٌس نجا من قٌود المادة،وتقرب من المعشوق األزلً، واتخذ العشق طرٌقة إلى 

الحق،وكانت لٌلى فً البدء سببا ألن ٌتجه إلى حبها،ثم إنه فكر عن طرٌق الحب فً أسرار 

.الكون حتى توصل بتفكٌره إلى أن المعشوق الخالد هو هللا
3
 

 

                                                           
1
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2
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3
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 التأثٌر والتأثر بٌن األدبٌن :المبحث الثالث

لقد راجحت قصة المجنون فً الفارسٌة أكثر من ؼٌرها من قصص الحب العذري عند    "

العربً، حٌث رسم نظامً الطرٌق أمام ؼٌره من الشعراء فً جوانب متعددة ونسق المادة 

العربٌة التً وجدها فً إطار قصصً متسلسل وإضفاء الوحدة على المجموعة من 

الرواٌات المتناثرة،مع أن قصة المجنون اكتسبت فً األدب الفارسً حقائق جدٌدة ،حٌث 

 :ظل التؤثٌر العربً واضحا فً ؼاٌة الوضوح ومن أهم مظاهره ماٌلً

تؤثر األدب الفارسً باألدب العربً فً الهٌكل العام للقصة،فالحوادث األساسٌة التً كونت   

الحب بٌن قٌس ولٌلى عذرٌا صادقا فً الصؽر، ثم القصة لدى شعراء الفرس تتضمن نشؤة 

حجبت لٌلى عن قٌس، حٌث اشتهر هذا الحب،ورفض والدها تزوٌجها له،وهٌام قٌس فً 

الصحراء على وجهه وتوسط بعض األمراء له عند والد لٌلى، ثم زواج لٌلى الذي عجل 

بنهاٌة المؤساة،إذ وقع كالمهما فرٌسة ٌؤس قاتل، فمات قٌس ومات المجنون على 

وجعل نظامً قٌس ٌحب لٌلى منذ كانا صؽٌرٌن،وشؽال بهذا الحب عن واجب الدرس أثرها،

 .فً المكتب الذي كانا ٌختلفان إلٌه

فالطابع العربً كان واضحا لهٌكل القصة من خالل حوادثها، فشعراء الفرس على اختالفهم 

".ٌقصون هذه األخبار على أنها وقائع جرت فً البٌئة العربٌة وأثرت فً أشخاص أبطالها
1
 

أخذ شعراء الفرس كثٌرا من خواص البٌئة العربٌة وعاداتها ومناظرها،لكً ٌضعوا فً "  

قالبها تلك األحداث التً تكون القصة، فسربت إلى األدب الفارسً عادات عربٌة سواء كان 

مصدرها ما علموه من أحوال العرب وعاداتهم أم كان مصدرها ما قرإوه فً األشعار 

".المروٌة عن قٌس
2 

كان التؤثٌر العربً أظهر وضوحا فً طابع الحب العذري الذي دارت حوله أخبار قٌس " 

فً األدب العربً،وقد بقً الحدٌث عن قٌس فً األدب الفارسً حدٌث عن الحب العفٌؾ 

الذي ٌبعد عن الؽاٌات الحسٌة وهذا أمر اشترك فٌه كل من تحدثعن لٌلى والمجنون من 

                                                           
1
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2
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أولئك الشعراء،حٌث تمٌز الحب العفٌؾ بالطابع الصوفً ومؽزى صوفً على حب 

 .المجنون للٌلى وحب لٌلى للمجنون

وقد دفع هذا اإلخالص للعاطفة والتسامً بها إلى استعذاب العذاب فً سبٌلها وجعل هٌامه 

فً الصحراء وألفة بٌن الوحوش،والتذرع إلى هللا،فهذه األفكار لم تخل فً األدب العربً،بل 

إنها كانت فً الفارسٌة أقوى ظهورا وأكثر وضوحا ألنها كانت تدور حول العبادة 

".والتصوؾ
1
 

انتقال من األدب العربً إلى األدب الفارسً،الخصائص التً تدل على حدة العاطفة "  

واحتدامها لدى المحبٌن العذرٌٌن كمخاطبة الطٌر والحٌوان،وكذلك ما روى لقٌس فً تفدٌته 

الظباء لشبهها بلٌلى،ؼٌر أن شعراء العربٌة كانوا ٌخاطبون األطالل والنجوم واللٌل 

ورواحلهم فً الجاهلٌة ولكنهم لم ٌبلؽوا فً ذلك ما بلػ الشعراء العذرٌون وذلك أن شبوب 

العاطفة ٌدفع بؤصحابها إلى إحساسهم بؤن الحٌوانات تشاركهم تلك العاطفة وهذا ماتؤثر به 

نرى أن المجنون ٌخاطب " نظامً"شعراء الفرس فً نظمهم لقصة المجنون، ففً قصة 

 .الكواكب والمشتري ٌبثهما وجده وٌطلب منهما العون

  اتخاذ قٌس معنى صوفٌا عمٌقا عند شعراء الفرس،حٌث كانت شخصٌة المجنون قرٌبة إلى 

النفوس المتصوفة، وقد جعلوا من أخبار قٌس مؤساةنفس متعبدة نشدت الحقٌقة عن طرٌق 

القلب والشعور،وكان قصد الشعراء من وراء ذلك أن القلب هو الذي ٌهدي إلى الحقٌقة وأن 

العاطفة أصدق من الفكر ،فجعلوا من قٌس متعبدا تقٌا ذا قلب طاهر وعاطفة صادقة وقد 

".توصل بها إلى طرٌق الحق
2 

  ولذا بقً للموضوع فً األدب الفارسً خصائص تمٌزه عن أصله العربً فبعض هذه 

الحقائق تتعلق بالحوادث ومجراها فً القصة،وبعضها ٌتعلق بوصؾ البٌئة ومناظرها،ثم أن 

الطابع الصوفً الذي اكتسبت به القصة الفارسٌة سماتها المتمٌزة حٌث تحول الحب العذري 

البدوي بٌن فتاة وفتى الحً إلى حب صوفً من النوع الذي تتوحد فٌه الروحان والجسدان 

                                                           
1
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2
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وتتجرد النفس من ؼاٌاتها الدنٌا وشهواتها المادٌة وتصفوا وتشرق وتصبح فً النهاٌة 

".نموذجا روحٌا خالصا ٌرمز للحب اإللهً الذي هو أرقى وأسمى أنواع الحب
1 

مما ٌزٌد فً ذلك أن الترجمة بٌن األدبٌن العربً والفارسً كانت أعمق أثر فً أدب "

الفرس، بفضلها وجد النثر الفارسً وتطور واتبع فً تطوره نفس المراحل التً مر بها 

حٌث ترجم التارٌخ والتفسٌر للطبري، وكتاب كلٌلة ودمنة الذي ٌعد من بٌن . النثر العربً

الكتب التً قربت بٌن األدبٌن فً الوقت الذي أحدث فٌهما حركة فنٌة وفكرٌة وكان ابن 

كما نجد .المقفع قد ترجمه عن الفارسٌة الفهلوٌة القدٌمة التً نقل إلٌها من اللؽة الهندٌة

رباعٌات الخٌام وما رأسته من قواسم مشتركة بٌن األدبٌن فنا وأسلوبا، فكرا ونقدا ٌدفعها 

".إلى إحٌاء مإسسات مشتركة لترجمة آدابهما وتراثهما ومإلفاتهما المختلفة فً كل اتجاه
2
 

أما التؤثٌر فً األسلوب بٌن األدبٌن فهً أشهر وأرحب ممثلة فً األجناس التً انتقلت من "

القصٌدة الؽنائٌة والمقامة وؼٌرها،فً الوقوؾ على أطالل البالد :العربٌة إلى الفارسٌة مثل

."بعد تخرٌبها فً الحروب،والوقوؾ على اآلثار فً األدب الفارسً فً الشعر العربً
3
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 المقارنة بٌن القصتٌن:المبحث الرابع

 :أوجه االختالف  (أ

ظل فً األدب العربً القدٌم مجموعة من األخبار التً تعددت طرق الرواٌة فٌها فكان -"

هذا التعدد سببا فً ما بٌنها من اختالؾ و تناقض، بل سببا فً إنكارها جمٌعا من بعض 

النقاد، أما فً األدب الفارسً فقد قام كل شاعر من شعرائه بنظم قصة رتبة حوادثها على 

حسب ما اختار من الرواٌات العربٌة فجاءت الحوادث فً قصته مإتلفة متسقة ال تضارب 

".فٌها وال اختالؾ
1
 

كان موضوع القصة فً األدب الفارسً مجاال أطلق فٌه الشعراء العنان بخٌالهم وتفكٌرهم " 

 .أما فً األدب العربً كان مثار بٌن الرواة والمإرخٌن

شق الصوفً فلم ٌكن قٌس ٌحب لٌلى لٌتزوجها، بل عتمٌزت القصة فً األدب الفارسً بال  

كان ٌحبها للحب نفسه وألنها أهل لكل حب، أما فً األدب العربً على أساس الحب 

 .العذري الؽزلً

  عالج نظامً هذه القصة فً محٌط األدب الخاص أما فً أصولها العربٌة كانت تارٌخٌة 

 تبحث عن شخصٌة قٌس وهل كان لها وجود تارٌخً حقٌقً، ومتى عاش؟

  فالشاعر نظامً ٌجعل قٌسا ٌتعرؾ على لٌلى فً المكتب كان ٌختلفان إلٌه للدرس والتعلم  

 .أما فً الرواٌة العربٌة جعلت التعارؾ بٌنها ٌرعٌان اإلبل و هما صبٌان 

سلٌم "  تعدد الشخصٌات فً القصة الفارسٌة التً ال وجود لها فً األصل العربً مثل 

 .خال قٌس " العامري 

 .  المناظر والصور واألمكنة لنظامً التشبه ما جاء فً القصة العربٌة

  اكتساب القصة فً األدب الفارسً صبؽة جدٌدة فً الوصؾ فً بعض المواقؾ تبعد بها 

 .من البٌئة العربٌة البدوٌة

                                                           
1
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  انفراد القصة فً األدب الفارسً بالحب الصوفً وتلك الروح العذبة المتفانٌة أما فً 

".األدب العربً بالحب العذري و ما ٌتصل به من صراع بٌن العاطفة والتقالٌد
1 

مناجاة قٌس للؽراب حتى ٌكون رسوال له إلى لٌلى فً الفارسٌة فً حٌن أن الؽراب فً "  

 .األصل العربً نذٌر شإم 

 .  فً القصة الفارسٌة بقٌت لٌلى عذراء طٌلة حٌاتها ، و هذا لم ٌذكر فً األصل العربً

  جعل الشاعر نظامً قٌس سببا فً موت أبٌه حزنا و كبدا، رؼم أن والد قٌس لم ٌمت فً 

 .المصدر العربً 

."  تحدث الشاعرعن الفضٌلة واألخالق فً منظومته،على عكس ما هو فً األصل العربً
2 

ففً األصل العربً تعنً الخروج عن المعقول وتشٌر ": المجنون " اختالؾ فً كلمة "  

إلى التصرؾ الشاذ ؼٌر المؤلوؾ، والخروج عن النظام المتعارؾ علٌه ،أما فً األصل 

أي الخروج من سلطان العقل : الفارسً أصبحت ترمز لمعنى صوفً روحً رمزي

 .وقواعده و االنتقال إلى سلطان القلب و الخضوع لمشٌئته 

  تمٌزت القصة فً األدب الفارسً بسمات صوفٌة تجسدت فً الحلم الذي رآه زٌاد لكل 

وهما ٌنعمان معا فً روضة من رٌاض الجنة، أما فً األصول " لٌلى والمجنون" من

 .العربٌة ال وجود لها 

  تجنب قٌس أكل اللحم والتزام الزهد واعتماد على العشب فً طعامه عند الفارسٌة، على 

 .عكس ما عند العرب ال ٌؤكل وال ٌشرب بل ٌتؽنى بؤشعاره فقط

  تركٌز القصة الفارسٌة على النزعة الصوفٌة التً ؼلبت العمل الفنً وطبعته بطابع روحً 

ٌختلؾ اختالفا عن الرواٌة العربٌة التً ركزت على إبراز عاطفة الحب العذري بٌن 

 .العاشقٌن و ما نشؤ عنهما من صراع

 :أوجه الشبه - (ب
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 . شخصٌة قٌس و لٌلى كالهما كانا  ٌنظمان الشعر-

 .الصراع بٌن العادات والتقالٌد وعاطفة الحب - 

 .عشق لٌلى والمجنون إحداهما ل خر - 

 .قٌام أهل لٌلى على قٌس ثورة فً إهدار دمه - 

 .منع لٌلى من رإٌة قٌس، مما جعله ٌصاب بالجنون- 

 .ذهاب والد قٌس لخطبة لٌلى، مما جعل والدها ٌرفض هذا الزواج - 

 .هٌام قٌس على وجهه فً الصحراء و تخبطه فً الخلوات - 

 .معاناة الحبٌبٌن من الحزن و األسى و جعل الفراق فراق اآلالم و الؽربة الروحٌة- 

 .استعانة قٌس الرسل لٌعلم  أخبار  حبٌبته لٌلى  حٌن ٌصعب لقاإها - 

 .تراسل العاشقان فً الخفاء، وعن بعد فٌما بٌنها من أشعار، ووصؾ حالتهما من العشق- 

 .تعرؾ نوفل أمٌر الصدقات إلى المجنون ، و مساعدته فً التوسط بٌنها - 

 .زواج لٌلى واستسالمها لما أراده أهلها - 

 .لمجنون بزواج لٌلى حتى زاد من جنونه امعرفة - 

 .هجرة قٌس للمدن و الناس واستئناسه  بمظاهر الطبٌعة و مإانسته للوحوش - 

 .اصطحاب والد قٌس ابنه إلى الحج و زٌارة الكعبة، لعله ٌنسٌه ما هو فٌه من عذاب- 

 .تعلق قٌس بؤستار الكعبة طالبا من هللا أن ٌخلد حبه للٌلى- 

 .تذرع قٌس إلى هللا و مناجاته فً إخالد حبه من خالل دعائه  بمحبوبته لٌلى - 

 .اطالع والد المجنون على ما عزم علٌه أهل لٌلى - 

 .جعل قٌس الوحوش رفٌقة دربه فً حٌاته تلك ، مما نشؤ بٌنه و بٌن حٌوان الصحراء ألفة- 
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 . تحرٌر المجنون للظبٌة والؽراب من شبكة الصٌاد، ألنه كان ٌرى فٌه صورة حبٌبته لٌلى- 

 .وفاة قٌس وحٌدا فً الخلوات والصحاري، ملقاة على األرض - 
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فعلى قدر تمسكه باألصول " لٌلى والمجنون"كان الشاعر النظامً مبدعا فً نظمه قصة "

العربٌة للقصة،قد أفضى علٌها طابعها الخاص وتقدٌمه نحو التصوؾ  واألخالق، وخاصة 

 .نقلها من المحٌط التارٌخً إلى المحٌط األدبً الفنً 

فقد صاغ القصة فً منظومة شعرٌة طوٌلة تتؤلؾ من أربعة آالؾ وخمسمائة بٌت من 

الشعر، و تناول أحداث قصة متكاملة وتطور هذه األحداث إلى نهاٌتها متعاقبة كل حدث 

حسب جزئٌاته؛ حٌث جعل موقؾ قٌس وصاحبته لٌلى مجسدا لمعنى واحد و ناشرا للمؽزى 

العام الذي تهدؾ إلٌه المنظومة، كما ٌشٌر إلى عذابهما وتحملها العناء والشقاء، وصبرهما 

على المكاره وكل ذلك ٌشٌر إلى الصوفٌة، وأن قٌس و إٌمانه بالقدر أثر دٌنً إسالمٌحٌث 

واسلم نفسك لقدس :" رأى أن المعشوق الخالد هو هللا حٌث ٌقول النظامً فً منظومته

".العشق حتى تتحرر كل التحرر من ذاتك وانطلق كالسهم حتى ال تسقط بعٌدا عن الهدؾ 
1 
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نستنتج مما سبق أن العالقات األدبٌة العربٌة والفارسٌة تشكل محورا رئٌسٌا من محاور      

الدراسات األدبٌة جلٌا فً أواسط القرن العشرٌن وذلك بظهور جٌل من الدارسٌن  

أولوا العالقات بٌن األدبٌن العربً والفارسً قسطا كبٌرا من والمقارنٌن العرب الذٌن 

 جهودهم العلمٌة ونشاطاتهم األدبٌة .

فً الدم واللغة والبٌئة الطبٌعٌة واالجتماعٌة، ثم تدانى أدبهما وتخالفتا ا تفما من أمتٌن تباٌن   

الذي واقترب بعضه من بعض حتى كاد ٌكون من حٌث الصٌاغة والمنحى واحدا إلى الحد 

 ن العربٌة والفارسٌة، كاألمتٌٌهعلى أحد أن ٌمٌز بٌن أدب وآخر لوال اللغة الدالة علٌتعذر 

فً اللغة وطبٌعة النشأة بٌن األمتٌن ال بد وأن ٌترك أكبر أثر وعلى الرغم من أن االختالف 

فقد كان األدب الفارسً أقرب إلى  ،بٌعة أدب األمتٌن وصٌاغته ومنحاهمن االختالف فً ط

 األدب العربً من اآلداب األخرى .

جر الرحى فً فاللغة العربٌة بتراثها على اختالف مناحٌه وبكل أصوله وفروعه كانت ح   

ون كلها د من أفق ضٌق إلى واسع متفتح على الثقافات بهحٌث قفزت  ،تكوٌن ثقافة الفارسً

؛ وحفظ بها التفاهم بٌن األمم نة، باعتبارها لغة القرآن الكرٌمتحدٌد أو توجٌه لثقافة معٌ

تفهمها اإلسالمٌة فً الشام والعراق وغٌرها ولوالها لكانت كل أمة من األمم تتكلم لغة ال 

إنما أصبح له مفردات  ،رسً لم ٌعد ٌؤلف بالصورة القدٌمةصاحبتها.كما أن الشعر الفا

 خاصة حدٌثة المعانً .

ع واألسالٌب وأعطت الفارسٌة األدب ضٌوالفارسً الموا ًحٌث تبادل األدبان العرب   

واتساع أفق الرؤٌا، وأعطت العربٌة الفارسٌة  العربً عمق المعنى وجمال التصور

   العروض والبدٌع والدٌن بمنازله وأفكاره.

لتً جمعت أن مجنون لٌلى قصة عربٌة مشهورة تحاكً أروع معانً الحب والعشق ا كما  

مشاعر الحب واإلصرار واإلٌمان بالحب دون كلل ، تمٌزت هذه القصة بعمق بٌن شخصٌن

وعلى ضوء هذه الدراسة توصلت إلى  ؛لى الهدفأو ملل ومحاربة كل الظروف للوصول إ

 النتائج التالٌة :
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ـ انتشار حضارة الفرس فً المجتمع اإلسالمً فً مختلف المٌادٌن االجتماعٌة 

 المجتمع اإلسالمً .وأصبحت اللغة الفارسٌة شائعة فً  والسٌاسٌة والثقافٌة

 ـ دخول األدبٌن العربً والفارسً فً عالقات مثقفة متٌنة وانحسار كل منهما لآلخر.

 راجع إلى مكانتها فً القرآن الكرٌم . ،شار اللغة العربٌة فً بالد الفرسـ انت

أعطوا أكثر مما أخذوا ونفعوا أكثر مما انتفعوا وقدموا للفرس العرب ـ إن 

 .أو ٌمتنوا بما أولوهم بهالمتعطشٌن لإلسالم وما جاء به ولم ٌبخلوا علٌهم 

ـ انتقال موضوع لٌلى والمجنون من األدب العربً إلى الفارسً حٌث عرف 

 صٌاغات مختلفة. 

ة البدوٌة التً دارت على ساحتها ـ محافظة الشعراء الفرس على مظاهر البٌئة العربٌ

 أحداث القصة.

ـ اكتساب القصة فً األدب الفارسً بالطابع الصوفً الذي بقً طاغٌا وممٌزا عن 

 بطابع الحب العذري .األصل العربً 

ـ اتخاذ شخصٌة قٌس معنى صوفً عمٌق عند الشعراء الفرس، حٌث كانت قرٌبة 

 طرٌق القلب والشعور. إلى نفوس المتصوفة متعبدة نشدت الحقٌقة عن

الحب العذري إلى حب صوفً تتجرد النفس من غاٌاتها الدنٌا، لتصل إلى  تحولـ 

   اإللهً.نموذج روحً خالص ٌرمز للحب 

هذه شد القصص أهمٌة لدى الدارسٌن، ربما لم تحظى بوٌمكن القول أن مجنون لٌلى من أ

 القصة بعد أن طوروها خالل ، حٌث أعٌد االعتبار لهذهاألهمٌة أٌة قصة عربٌة سواها

فقد  ،، فحولت إلى مسرحٌات وأفالم سٌنمائٌة وإلى مغناةقرون عدة وذلك فً القرن العشرٌن

فهل تأثر شوقً  شوقً،مجنون لٌلى فً مسرحٌة أحمد . مثل ورواٌةاشتغلوا علٌها شعرا 

 باألدب الفارسً من ناحٌة الموضوع ؟.

                                                                                      

                                            .وهللا ولي التوفيق                                                                               
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