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  (عربی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران)دکتری زبان و ادبیات  1ملیحه مقبلیدکتر 

 

 ر عربیمذک   بر غزلفرهنگ ایران  تأثیر تحلیلی انتقادی بر

 چکیده

مـکرر عربـی ب ـه بـه میـان  بـر زـز ایـران  و تمـننفرهنـ  تأثیر  درباره مقاله، در این

زــز  مــکرر  یریرپــکیتأثمقالــه بــه بیــان ن ــوه  در ایــن ب ــه محــره شــنه عمــنه .نیــآیمــ

نـو  زـز   نیـا برتـی، رـه ازآنجـا ایرانـی اتتاـای یافتـه اسـ . و تمننعربی از فرهن  

اسـا   بـر روش ت لیـ  م تـوا و بـا حاضـر ، جسـتارداننـنیمـایرانـی  از فرهن  را برگرفته

 فیضــ  اســتناد بـه شــواهن، و بــابررســی انتقــادی ایـن مســاله پرداتتـه  موجــود بـهمـنار  

ــایی را ــین ادعاه ــودن ین ــ . ب ــرده اس ــات ر ــا اثب ــته  نی ــه گکش ــینمقال ــأث از تبی ــن   ریت ان

زــز   و مضــامیناســ  ان ســا  برتــی از م ــاهیم  بــر آن مــکرر، بــر زــز فرهنــ  ایــران 

 یریرپــکیتأث، هــااز آن ییهانمونــهتحبیــق  و بــا بیــان رنــنفارســی  بــر زــز مــکرر عربــی را 

ــرایانسخن ــی را  س ــز پارس ــی از ز ــکرر عرب ــن. م ــان ده ــدرنها نش ــی   ی ــا بررس ــ ار ب اش

 هـاآن و مضـمونتولـی ات  م ـاد الـلیرـه  شـودیمـنتیجـه حالـ   نیـا ،و عربـی فارسی

ایـن فـرت تقویـ   لـکا بیـان مت ـاوت اسـ . طـرز رلمـات و اگریـه یسسـان اسـ ، باًیتقر

گـاه  گـاه بـا گسـترش دایـره م هـومی و و عربـیفرهنـ  ایرانـی  دو اثـر و ریتـأثره  شودیم

 یریگشـس هـنف ایـن پـژوهگ نیـاهی بـه جریـان  پکیرفتـه اسـ .بنون تارف لـورت 

ــه و ت ــو  ــزان  و بررســیعاشــقانه دوره عباســی  یهایسام ــأثمی ــان  ریت ــن  در رواجایرانی ای

سـوابق متمـنن  دارا بـودنحسومـ  و  در دسـتیاهیـافتن ایرانیـان  شـاین راه نو  زز  اسـ .

ــ  ــو  و طرفازی ــی در ن  ــتیاه رجــا  ایران ــی   یهادس ــان  م اشــرتو دولت ــا آن ــا ب از تل 

مهـم ایـن  از علـ تمـنن ایرانیـان،  جهـ  همرنـ  شـنن بـا م ـاهر تالش در و دییر طرف

 و ت ـولیینـین تیییـر  نـهیزم، دیـنرـه مالح ـه تـواهیم  گونـههماناظهارات باشن. ولیسن 

 عنالـر ایرانـی یسـی از و فرهنـ بـوده  و مسـاعندر میان اعـرا  بـه دلیـ  مختلـف، مهیـا 

   .این نو  زز  بوده اس  در مؤثر

 .تأثیر ،فرهن  عربی، ادبیات فارسی، اد  زز  مکرر، :هاکلیدواژه
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 بیان مسئله-1

اسـالمی  و فرهنـ عربـی  در ادبیـاتآثـاری رـه  از تـال ت قیق درباره فرهنـ  ایرانـی 

بـرای فرهنـ  ایـران بلسـه بـرای شـنات  بسـیاری از مسـاخ  ناشـناتته  تنهانـه نوشته شـنه،

ــه  ــی ییان ــی راه ــات عرب ــ و مشس ادبی ــرا ؛گشاس ــاری  زی ــ اد   در ت ــی، و فرهن  عرب

در یافــ  رــه جــز  تــوانمیبســیاری را  مســاخ  آن، و گســترشدر دوران ت ــو   تاــویبه

در دایــره ادبیــات  رــه (مــکرر بــر زــز فرهنــ  ایرانــی تــأثیر مبــاح ی از همــین نــو  ) پرتــو

 هایپاســ بــرای یــافتن  و نیســتنن و بررســیب ــه  قابــ  ،گیرنــنمیقــرار  دو زبــانتحبیقــی 

ــی و ــاریخی دوران گکشــته راهــی  مســاخ  ادب  و تمــننفرهنــ   از تــال رــه  جــز همــانت

و ایرانــی  و فرهنــ نخســتین اســالمی، تــاری   هــایدر قرن» یرارــه نیســ . گــکردمیایــران 

بــه  توجــهبیســه را  از آن یــ هیچرــه  آمیختــهو درهمپیوســته  ایانــنازهبه و اســالمی عربــی

ـــری  ـــواننمیدیی ـــنات   ت ـــهش ـــ   و ب ـــ عل ـــولت  و عوام ـــلی ت  ـــاآنال ـــی  ه پ

 و تمـنن اثـر فرهنـ بـه در   توجـهبیامـر  در ایـن( لـکا ت قیـق 64: 6934م مـنی،«)برد.

ایرانــی ادبیــات  هایسریشــمه شــناتتن» دییــر برتــی ،بــود تواهــن و نارســاایــران، نــاق  

ــا عــر   ــنی  را ب ــاتجنی ــی  در ادبی ــانتحبیق ــنرردهتولــیف  دو زب ، 6314)البســتانی،« ان

 (656: 4ج

در یـ  ملـ   فرهنـ « تـأثیر»اسـ  رـه  ایـن گیـرد، قـرار مـنن رره لزم اسـ   اینسته

اسـ  رـه طـی سـالیان  و ادبـیفسـری  و پیونـنی  نو  آمیـزش اجتمـاعی  دییر نتیجه مل 

ــاقرنو دراز  ــا   ه ــناییارتب ــراهم  و آش ــردد میف ــه  وگ ــایجلوهباع ــی  ه ــان و برت یسس

رـه بـه ل ـام زمـانی شـود میفـن ادبـی  در دو تـای طوربـهادبیـات یـا  ، در دوهاهمسانی

ــین  ــوانمیین ــرد ت ــم ر ــنم، حس ــنه متق ــه پنی ــ   عنوانب ــکارعام ــنه  و تأثیرگ ــأترپنی  ،مت

اثرگـکاری  ری یـ  در ایـن مقالـه،« تـأثیر»از  امـ مقاـود پـکیربوده اسـ . تأثیرعام   عنوانبه

 .گیـردمیشخاـی  فـردی یـا اجتمـاعی یـ  ملـ  نشـات  از اس  ره مستقیم یـا باواسـحه،

ــان  هــنف ــه جری ــژوهگ نیــاهی ب ــن پ ــه و ت ــو  گیریشــس ای عاشــقانه دوره  هاییسام

از ی بسـیار ازآنجارـه ایـن نـو  زـز  اسـ . در رواجایرانیـان تـأثیر میـزان  و بررسـیعباسی 

 بـر حاضـر جسـتار لـکا ،داننـنمیایـران  و تمـنن از فرهنـ  را برگرفتـه، زز  مـکرر م ققان
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ــه  آن ــ  ر ــاینیاهاس ــران  ه ــ  ای ــه فرهن ــب  ب ــی را نس ــی  در رواجمن  ــکرر عرب ــز  م ز

ــنار  موجــود ــوا و براســا  م ــ  م ت ــه شــیوه ت لی ــورد و ب ــادی م ــن. انتق  بررســی قرارده

ــنین ــور ب ــا  من  ــهوررت ــای مش ــن  در ه ــ  وای ــه قرارگرف ــه موردمحال  ــ  زمین  درنهای

بـه  اسـتناد بـا سـس  ضـ یف بـودن ایـن ن ریـات عرضـه گردیـن. ماادیق مت ندی مبنی بـر

 سـو از یـ  رهیـکر، از ایـن تـا شـن، نقـن رشـینههـا بـه بوتـه مختلف، این دیـنگاه شواهن

 دییــر پاســخیســوی  از و ادبــی تبیــین شــود یگونــه در ایــنفرهنــ  ایــران تــأثیر  موضــ 

ــران  ردّ در اشــنب ــه فرهنــ  ای ــاتی رــه برتــی ب ــنوارد نمودهاتهام ــا توجــه .ان ــ   ب ــه محال ب

میـزان  -6پاسـ  داده شـود:  زیـر هایپرسـگمقالـه بـه  در ایـن ،رودمـی عرضه شـنه انت ـار

من ـی  هایدیـنگاه -6انـنازه بـوده اسـ   تـا یـهزـز  مـکرر  در رواجفرهنـ  ایـران تأثیر 

  دارد  هاییآموزهزز  مکرر ریشه دریه  در رواجنسب  به فرهن  ایران 

ــر ایــن ــن پــژوهگ ب ــا  عوامــ  مختل ــی  زــز  مــکرر -6فرضــیه استواراســ :  ین بازت

 . وجود دارد و فارسیبین زز  مکرر عربی  هاییهمیونی -6.اس 

 پیشینه تحقیق-2

ــیفارســی  هــایرتا برتــی  در زــز  مــکرر اهتمــام پژوهنــنگان  توجــه و مــورد و عرب

 نوشــته« اتجاهــات الیـز  فـی القـرن ال ـانی الهجـری» هـایرتـا  ازجملـه  .قرارگرفتـه اسـ

، «احمنم مـــنال وفی» از« ل ــر  وال ــر التیــارات ال قافیـــه بــین ا» و« یوســف بســار»

ــات الشــ رال ربی» ــناره» از« اتجاه ــنین و« م منماــح ی ه ــا  دییــر ین ــه در رت ــان  ر زب

ــی  ــألیفعرب ــنه اســ . ت ــان در ش ــی  زب ــا فارس ــاهنبازی» رت ــی ش ــته «دراد  فارس ، نوش

 مقالـه حاضـر هـای یادشـنه بـاپـژوهگ زمینـه اسـ . وجـه تمـایز در ایـن« سیرو  شمیسا»

بــه ت ریــف ایــن نــو  زــز  بســننه  لــرفاً هــارتــا  در ایــنایــن اســ  رــه نویســننگان  در

 و تمـنن(، دلیـ  پیـنایگ ینـین ززلـی را درفرهنـ  هـاعر آنسـه ار رآنهـا ) ضـمن نموده،

هرگونــه بررســی انتقــادی مبتنــی برســننی  هــای نــامبرده ازانــن ورتــا  ایــران جســتجوررده

 شـواهن، بـه برتـی روایـات و آن اسـ  بااسـتناد بـر قوی تهی هسـتنن. لـیسن جستارحاضـر

 یـا پژوهشـی جـام  و و مقالـه ،ب ـه آنجـا رـه تـارنون، از لـکا بسـردازد. هادینگاهردّ این  به
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پــرداتتن بــه ایــن موضــو   مــی رســن ن ــر بــه زمینــه اراخــه نشــنه اســ ؛ در ایــنتحبیقــی 

 دراین راستا باشن. طرحی نو

 عرب در ادبیات غزل تحول سیر-3

 عباسی عصر تا جاهلی عصر از -3-1

ــاعر ــاه ش ــیف  نی ــو  وتول ــه م ب ــایویژگیب ــف در او، ه ــات  ادوارمختل ــاری  ادبی ت

ــا  عــر ، ــان در آثارشــاعران داشــته و مت ــندی در بازت ــن می ــان  ،ای ــه قهرم ــاه شــاعر ب نی

طـو   زنـایی عـر  در شـ ر عنالـر ترینشـی  از  یسـی( )زـالم شـ ر دییری جـز زن در

« زن» شـاعران ،گـرددمیدوره جـاهلی روشـن  شـ ر در تأمـ  بـا تاری  ادبیـات بـوده اسـ .

از  تنهـا تـود، اشـ ار در جـاهلی شـاعر انـن.قـرارداده تـود مانـنگار عاشـقانه و طلی ه آثار را

ــ  ــار ی ــه او ی ــ   ر ــمیمانه دوس ــیرا ل ــن و داردم ــری را پیون ــا همس ــه  وی در ب اننیش

هـناره، ) ،«تیـزلت بـود مـنار زن م ـور و» عاـری ینـین در .گویـنمی سـخن ،پروراننمی

را از  تــر  تــود بــی تــابی تــود را از فــرا  م شــو ، و ایــن عاــر در ( شــاعر506: 6313

تحــا   ســرای دلبــرش را ده ورــر لــن  عاط ــه ابــراز تضــوعی برتاســته از بــا هجــران،

 در؛ ینانچـه گشـاینمیشـسای   زبـان بـه گلـه و اینچنـین نشـنینن پاسـ ، از و می دهن قرار

 :اس « نابیه  بیانی» سخن

یالنَ اخِوَقَ  ُ فیهَا اُلـَ  أحَـنِ )ابـوال رج اللـبهانی، مِـن بـ ُجَوابـاً وَمـا الرَّ  یَـأعی  لُها  ا اُسـَ

 (96: 66ج
ــن؛ جــوا  ( ازآن م ــ ) ســوا  رــردم، او زــرو  ایســتادم درحالیســه از هنیــام ،درآنجــا» ــه بازمان  تــالی از یرار

 «سسنه بود.

عمـق  اسـالمی در عقایـن و هـای دیـن بـودآمـوزه از دوره اسـالمی رـه متـاثر در این امـر

ــراد ــرد، جــان اف ــو  ر ــنی از عشــق را در در  ن  ــان  جنی ــا ایم ــرارداد،شــاعران ب ــراین ق  ب

 می یابن: پناهیاه تود را م شو  پ  از تناونن، «جمی »اسا  اس  ره 

ــنَّرتِ عِشــِ  إن آلتــینــ ِ أ تی       وَ إنئ ِ رَ ــشــِ  یشــَ : 2ا )همــان،ئ ِ بَ ــنَ اِ ِأن َمــ ِ بَالِیَ

661) 
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بـه مـن  تـنا از پـ  بخـواهی، اگـر مـی رنـی و تـار تیـره  و مـرا زنـنگی بخـواهی، همان رسی هستی ره اگـر تو»

 .«بخشیمین م  

دام بـــی  و زوطـــه ورشـــنن شـــاعران در زنـــا آواز و ت ـــ  تـــاثیر ،امـــوی عاـــر در

 ویژگـی .رنیممـیاسـلو  زـز  مشـاهنه  بـر را تمـنن جنیـن مالح ـه قابـ  تاثیر بننوباری،

یـ  م شـوقه،  ولـف در ،را سـروده هـای تـود زز  ایـن دوره ایـن اسـ  رـه شـاعر بارز

لیلـی » ولـف درگونـه شـ ری،  ایـن پیشـرو« عمـربن ابـی ربی ـه» ینانچه نمی رنن؛ م نود

 :سراینمی ینین« بن  ال ارث

 (651: 6ج لینا)همان،ل ِ فَتوّبَخَ اءَ نَ سِی                نَوالُ ِ إننَّ شِ َإ ألَا یَالی ُ
 «(ایررده.)به ماپش  ایررده م روم را ما بورزی، بخ  اگر ن   من اس ، ش ای ای لیلی بخشگ تو،»

 :گوینمی« نوار» ولف درره  گونههمان

 (653: 6ج هَا عَقالً )همان،لَ  تتَرُ نَوارُ فُوادَهُ جَهالً                وَلَبا فَلَم عَلِقَ 
بـرایگ عقلـی برجـای  ایـن عشـق دییـر گشـته و عاشـق او منحـق بـه جـانگ بسـته شـنه، عقـ  و بـی ،عشق نوار»

 «نیکاشته اس .

ــ   ــه منتق ــی ر ــه دوره عباس ــویممیب ــ ر،»آن  در ش ــال  اد  و از ش ــه  مج ــ  ب سیاس

 مجـون و اشـ ار ع ی انـه رونـق ینـنانی نناشـ  و زـز  عـکری و م اف  زنارشـینه، بـازار

هـای عاشـقانه بررسـی زـز  بـا( 64: 6934)فـرزاد،« ع ی انـه شـن. جاییزین شـ ر زز  مکرر

وآن پیـنایگ م شـوقی  یـابیممیزـز  دسـ   دییـری در پنیـنهعباسـی بـه یـافتن  عار در

ــه  در ایــنعاشــقانه ایــن عاــر اســ .  شــ ر جنیــن در قــرن،  قهرمــان شــ رهای عاشــقانه ب

زالمـی  و یـا رنیـز هنـنی ،رومـی زالمـی بـود فارسـی، طور رلی تیییر ررد، اوزالباً رنیـز یـا

ــه د ــر ر ــ . دیی ــور داش ــالمی حض ــالم اس ــر ع ــیاری ر سرتاس ــنه بس ــه عقی ــانب  ،از م قق

هــای اساســی ت ــو  زــز  م ــیع عربــی از عوامــ  الــلی و ســترش فرهنــ  ایرانــی درگ»

عامـ  » ایـن م ققـان، ن ـر بـه( 623)بسـار، «انه عربـی قـرن دوم وسـوم هجـری اسـ .عاشق

 بــا رــه درزــز  عربــی روی داده، نتیجــه برتــورد و ت ــولیمیــ  بــه زلمــان  اساســی ظهــور

 ،شـودمی رگویننگان عـر  دیـنه شـ ایـن گـرایگ بـه زلمـان رـه در فرهن  ایرانی اس  و

 (606: 4، ج6912)ن مانی،  «ایرانی سریشمه گرفته اس . و فرهن  تمنن از
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ــی، ــابراین در دوره عباس ــانی بن ــازه قهرم ــات  وارد ،ت ــ   شــودمیعرلــه ززلی ــه موق ی ر

ــاعی دییــری دارد. ــه اجتم ــان  ب ــز « یوســف بســار»گم ــه  ز ــن دوره ر ــون پســران »ای پیرام

 رـه یـرا نامیـنه شـنه؛ شـا  شـمای  آنـان سـروده شـنه، و هـاویژگی زالمان امـرد، نوتع و

ــوه و ــرن دوم هجــری، جل ــه ق ــا نیم ــ  ت ــات عــر ، از عاــر جاهلی ــه شــ ر در ادبی  اینیون

رـه  بـود  ایتـازهاز م ایـ  بـه عشـق پسـران  تینـی و( 629ر،بسـا«)سابقه ای نناشـته اسـ .

ــنا ایــن عاــر شــن. یبــانییر زــز  درگر یــن دوره رواج دارد رــه مســاله ینــنان درشــ ر ا ی

ــهم شــو   ــواری  مؤن ــه دش ــوانیمب ــ  و ت ــه از یاف ــ ر  م شــو  در بیشترتاایاــی ر ش

عشــوه  رـگ و عاشـق در بـزم عشـق، و ،دلیــر تاـای  جـوانی اسـ  جنیـی و ،آورنـنیم

 گر. 

 میان ایرانیان در مذکر غزل -3-2

ــرایگ  ــه و گ ــارهتوج ــ   ایپ ــی اس ــه از ان راف ــات گرفت ــان، نش ــه زالم ــاعران ب از ش

 ایعـنه تـارج از الـو  تلقـ  و فحـرت بشـری اسـ . رـامالًاتالقی از ناحیـه آنـان رـه 

 ینانچـه وجـود داشـته اسـ . براین ادعا هستنن ره در ایـران باسـتان تمـایالت بـه همجـن 

ــردوت،» ــور  ه ــ م ــرن پ ــه درق ــانی ر ــیالد یون ــ  از م ــتهمینجم قب ــ  زیس ــنمی ،اس  :نویس

ره، بابــ  ایــن دو در توجــه بودنــن، مــورد پســران در دربــار، پادشــاهی داریــوش نیــز دردوره

 «پاناـــن پســـر بـــه ایـــران ب رســـتن. نقـــره و قنحـــار موظـــف بودنـــن یسهـــزار وآشـــور

ــان، ــا( 666: 6996)قاخمی ــایی لــ    و هــاگرایگاگــرینین  ام  ســروده در ،داشــ میادعاه

بـه  تـوانمیبـا محال ـه رتـ  قـنیم »آنسـه:  حـا  ،یافـ میان سـا   بایـن های شاعران نیـز

این نتیجه رسین ره عشـق مـرد بـه مـرد در ایـران باسـتان ینـنان رواج نناشـته اسـ ، شـاین 

در آثـار دوره سـامانیان محلـ  لـری ی در  مـ الًبه همین دلیـ  در قـرون نخسـتین اسـالمی 

ــن تاــوی نیســ . ــامان(64: 6926)شمیســا،«ای ــه در دوره س ــان ؛ البت ــن  ترر ــن  ان یان ان

ود  حارمـان  دریشـم وجـای پـایی بـرای تـود، در مقامات لشسری در حـا  ترقـی بودنـن

از ایـن دوره زـز  مـکرر در  احتمـالًبـه طورتـای بازرردنـن؛ لـکا  به طورعام ودرد  شـ را

ــود. ــاره گــرایگ  اگریــه( 95: همــان) ایــران در حــا  شــیو  ب دربرتــی منــاب  تــاریخی درب

تیــز  »« : آمــنه زــزلن الهنــن»در  بحوریســه ن موضــو  اشــاراتی شــنه اســ ؛ایرانیــان بــه ایــ
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بنـای تیـز   هـااین تررـی، هننی بـا نسـاء اسـ  تـالف شـ رای فارسـی و ش رای عر  و

ظلـم رـه عبـارت از وضـ  شـیء در زیـر موضـ  آن اسـ  اتتیـار  و اننگکاشـتهامـارد  را بر

لـیسن  ،انـنپیمودهتیـز  بـا امـارد سـبی   ،یه ش رای عر  هم بـه اتـتال  عجـم اگر نموده.

 رـه یادآورشـنیم، گونـههمان ولـی( 661: 6926بلیرامـی،«)بـا نسـا اسـ . هـاآنال  تیـز  

-اســ  ینــین گــرایگ بــنیهی .یــابیمنمیآثــارقرون نخســتین  تاــوی در در ایــن محلبــی

ــن ــایی درعه ــ ه ــن، بحوریســه ل ــن پنینآم ــژاد بودن ــر  ن ــه ت ــان ر ــزد ایشــان ززنوی وا  در ن

اسـ . « ایـاز»و مشـهورترین سـنن آن، عشـق سـلحان م مـود بـه زـالم تـررگ مرسوم بوده 

و حـاری از آن اسـ  رـه  ایرانیـان اشـاره دارد نـزد بـه قـنم  ایـن امـر« جـاح »سـخن  اما

جــاح  گ تــه اســ  رــه ســب  » هــا منتقــ  شــنه اســ :ایرانیــان بــه عــر  از ایــن گــرایگ،

ردم تراسـان وعـادت ایشـان بـنین رـار ایـن بـوده رـه ایشـان در میـان مـ شیو  این رـار در

ــا، بســیار شــرر  جنــ  ــنمیه ــن و و رردن ــ  ببرن ــنان جن ــه می ــان را ب  نمــی توانســتنن زن

یـون  تهیـه مئونـه زنـنگی ایشـان را یـاری رننـن و تـا در بردنـنمیناگزیر زالمانی بـا تـود 

در همـه احـوا  همـراه  و انجامیـنمیرار ماننن زـالم بـا تواجـه تـویگ در جنـ ، بحـو  

او بود، ایشـان را رـه در تنینـای شـهوت بودنـن، وادار رـرد رـه بـه زالمـان روی آورنـن ...و 

موضـو   و شـنمیایشـان مـن س   هـایزـز  در اگر ایـن رـار در میـان اعـرا  شـای  بـود،

آنچـه دلیـ   و شـنمیاتبـار ایشـان آشـسار  و و در اشـ ار گرفـ میهجوهـا قـرار  فخرها و

ــار ســالم  ایشــان اســ   ایشــان از ایــن رــار اســ ، نبــودن اینیونــه م ــانی در شــ رها وآث

هنـن  مـردم گوینـن رـه در بـی گـوهر اسـ  و واگر هم دینه شـود، در مـورد افـراد پسـ  و

-493: 6302ال  ــالبی،)...«رــه آشـسارا نیسـ   زشـ  وجـود داردنیـز انـنری از ایـن اتــال  

ــا440 ــا  ( وانیهــی م ــهب ــه  ویمشــمیمواجــه  هایینمون رــه لــاح  ن ــران آن را دســ  مای

« ابومسـلم تراسـانی» سـخن . ناقـنان عـر ،انـندادهوسننی برای اثبات ن ـرات تـود قـرار 

؛ زمــانی رــه از ابومســلم در گیرنــنمیادعــای تــود  بــودن ایرانیــان، برهــانی بــر پیشــتاز را در

ــ»پاســ  داد:  ینــین شــن، ســؤا مــورد لکیــکترین عــیگ  ــ ألــ َر وَمــنامٌ  امٌ أحبَــر وَطَ َ المٌ زُ

زمـانی رـه در مـورد علـ  تـرجی   یـا« زالمـی سـیه یشـم اسـ  شـرابی زردرنـ  و و زکایی لکیک»«أحوَر

مٌ، انِ َنـنیِی التـوَقٌ، وَفِـفیِـریـقِ رَی الحَّنـهُ فِـألَ»شـن، گ ـ :  سـؤا م بر رنیـزاز وی دادن زال
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ــ ــوَوَفِ ایــن شــ ر را  همچنــین( 644/ 6: 6623)ابوالقاســم الرازــ  اللــبهانی،« هــ ٌ.هِ أَی الخَل

ــوا   ــر ل ــار  در ام ــر ف ــودن عنا ــقنم ب ــر پیش ــر ب ــواهی دیی ــگ ــوال رج امردهبرش ــن: )اب ن

 (  35: 60اللبهانی

          اوِرَهسَاإلِ اهُ رَنٌ تَ            ا َ دِیوَنَّ هَکا اللِّإ

 ه اشِرَو               ن َبِ ُسن ِالمُ َیهِ مُناِ ُفِ وَهُم
 را اناـاف م اشـرت نیسـو، تاـوی بـا در ایـنایشـان  و بـنان پایبنننـن فارسـیان اسـ  رـه  ت هنی لوا  دین و»

 .«رنننمیرعای  

زمینـه آمـنه بـه نـوعی پـای ایرانیـان  در ایـنحسایـاتی رـه  در ار ـر» افزون سخن آنسـه: 

آیـین هـای ایرانـی  نـام رـردن عناـرایرانی و گویی بـنین وسـیله قاـن بـن در میان اس  و

 (94: 6926شمیسا،)«اس .در رار 

 میان اعراب در مذکر غزل -3-3

ــه همجــن  را افــراد برتــی از عقیــنهبــرتالف  اعــرا  باســتان  میــان در رــه گــرایگ ب

 ،داننــنمیدوره جاهلیــ  دا  بــراین مســاله  اشــ ار در و عــنم ان ســا  آن را ن ــی مــی رننــن

بـه فرمـوده قـرآن  نـزد اعـرا  بـوده اسـ . بنـا رسـمی در ینـین بـه قـرآن رـریم، با توجـه

 ات ا  افتاد: «سنوم»م لو  و در شهر رریم، این ان راف نخستین بار توسع قو

ــامِن» بقَسُم بِهَ ــا ســَ ــاتُونَ ال َاحِشــهَ مَ ــهِ أتَ ــا َ لِقَوم ــم  وَ لُوطــاً إ  قَ ــالمِینَ. إنَّسُ ــنَ ال َ ــنم مِ أحَ

 (26و 20اعراف ) «مٌ مُسرِفُونَقَو أَنتُم دُونِ النّسَاء ِبَ  ْ  لتَأتُونَ الرِجَا َ شَهوَهً مِّن
هـیچس  بـنان مبـادرت نسـرده  شـما زشـتی رـه پـیگ از عمـ  آیـا گ ـ : فرستادیم رـه بـه قـوم تـود لو  را و»

 «نابسارین. و قومی فاسن ره شما آری مردان سخ  شهوت می رانین. با تر  ررده و را زنان شما آورین.می بجا

 مـنتی طــولنی رواج داشــ  و ،اســرایی  بـه شــنتمیــان بنـی  ایـن ان ــراف اتالقـی در

 قرآن رریم نیز به آن اشاره ررده اس :

بَقَسُم بِهَــا مِــن وَلُوطــاً إ » هَ مَــا ســَ أَحَــنم مِــنَ ال َــالَمیِنَ.   قَــا َ لِقَومــهِ إنَّسُــم لتَــاتُونَ ال َاحِشــَ

 (63-62ال نسبوت،«)ادیِسُمُ المُنسَرَ...أخِنَّسُم لَتاتُونَ الرّجَا َ وَتَقح ُونَ السَّبیِ َ وَتأتُونَ فِی نَ
عـالم پـیگ  بـه عمـ  زشـتی رـه هـیچس  در شـما گ ـ  آیـا رن حسای  لو  راهنیامی رـه بـه قـوم تـود یاد و»

مـی  قحـ  را( راه )فحـرت زناشـویی مـردان تلـوت رـرده و شـهوترانی بـا بـه شـما .رنیـنمیمرتس  نشنه اقنام  شما از

 .«پردازینمیقبی   به رار بی هیچ تجل  مجام  تود ودر رنین
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ــین  ــابراین ین ــوانمیبن ــ  : ت ــیو  گ  ــنه در ش ــن پنی ــوررلی  عاــر ای ــه ط ــ  ب جاهلی

 از مسـررا اشـاره شـنه اسـ ، . بـه داسـتان قـوم لـو  در ادبیـات فارسـی نیـزباشننمیمنت ی 

 :گوینمی« س نی»جمله 

 تاننان نبوتگ گم شن     لو             بنان یارگش  همسر با

ــی نیســان گرفــ  وســ  الــ  ــن           پ مــردم شــن  )ســ نی،   ا  رهــف روزی ین

6934 :16) 

 میــان اعــرا  رواج داشــته و قــنیم در هــایزمانگــرایگ بــه زلمــان از  میــ  و ،درنتیجــه

ــرآن در  ــرودهاث ــروز هایس ــری ب ــرن دوم هج ــاعران ق ــ ، ش ــرده اس ــه  ر ــوهال  »گری اب

ــا   در« عســسری ــ »رت ــرا  » :نویســنیم« الواخ ــن، اع ــی تبربودن ــازی ب ــرد ب ــنا از ام درابت

بسـع  لیسن در قرن او  هجری رـه دامنـه فتوحـات تـا مـرو ونـواحی واطـراف آن توسـ ه و

-عیـا  تـود دور مانـنه، بـه عـالوه در ایـن جنـ  از اهـ  و هامـنتمجاهنین  پینا نمود و

جلـوت بـا  ها نوتحان مه طل تـی را اسـیر گرفتـه زـالم رـرده بودنـن وهمیشـه در تلـوت و

امـرد بـازی شـرو  گردیـن، ولـی دامـن  ، از همـین جـا شـاهن پرسـتی وبردنـنیمایشان بسر 

لــ  پــا  مانــنه وتبــری از آن نبــود، بلســه آن از قــرن  از ایــنشــاعری عــر  تــا قــرن دوم 

 ،6912ن مـانی، «)مـکا  شـیو  پیـنا نمـود. سوم آزاز شـنه ودر قـرن یهـارم ایـن مشـر  و

از همـین رو  ایـن رسـم در میـان اعـرا  نبـوده و» وهشـیرانپژبرتـی  ن ـر و به (606: 4ج

ــنارد و ــی ن ــان ان ساس ــ ر ایش ــع در ب ضــی از  در ش ــتانفق ــه ب ضــی از  هایداس ــو  ب مرب

ــاره آن  ــاری  درب ــ  ت ــه در ب ضــی از رت ــا  هســ  ر ــن ب ــاراتی در ای ــن اش پادشــاهان یم

ــنگ تهســخن  ــی 626: 9ج ،6363مقنســی،).«ان ــه( ول ــر، هاینمون ــی اســ   از تــود زی قراین

روایــ  شــنه » :رنــنمیمیــان اعــرا  تقویــ   در گــرایگ بــه زالمــان را رــه ن ریــه وجــود

تالـن  دیـوار را برسـرش تـرا  نمـود. ر رـرد وره اهـ  لـوا  بـود را احضـا فردی ابوبسر،

( 624بســار،«)رــه اهــ  لــوا  بودنــن لــادر رــرد.را دســتور ســوزاننن قــومی  بــن یزیــن نیــز

ــای  جــاح ــز در رس ــاتی نی ــنه وروای ــین برداشــ     آم ــن ،شــودمیین ــنه در عاــر  ای پنی

هشــام  ســوزاننن جمـاعتی از لوطیـان از سـوی ابـن زبیـر و»بـیگ دیـنه شـنه،  امـوی رـم و

ــن بــن عبــناِ ــراین منعاســ . تــود« بــن عبــنالمل  وتال : 6ج ،6351جــاح ،) شــاهنی ب
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نیــز بــوده زنـنیق  لــوطی و «ولیــنبن یزیـن»م لـم  و مــؤدّ « عبنالاـمنبن عبــن العلـی(»60

ــاگرایگ( 950: 6ج ،6900شریشــی، ) اســ . ــنه الن ــوی الباــری» ی ــه« ابوعبی ــا  ب زلمــان ت

هَ» :گویـنمیحنی بـود رـه ابـن تلسـان درمـورد وی ینـین   أحَـنٌمِنَ تَهُادَوَرـانَ ل یَقبَـ ُ شـَ

ــامِ لِ ــال ُسّ ــ ِ إلَ ــتهامُ بِالمَی ــانَ یَ ــهُ رَ ــانِانّ ــن تلســان،«)ی الیِلمَ  دتگ راشــها(»963: 4ج ،6342اب

 «گرایگ به زلمان بود. متهم به می  و او یراره ؛پکیرف نمیحارمان  از ی هیچ

میــان اعــرا (  )پیشــینه رواج زــز  مــکرر در ایــن ن ریــه تاییــن در ایــن ســحور نیارنــنه

 هایدیـنگاهرابحـه هـم  در ایـن گریـه ،دانـنمیقـراین دییـری را هـم قابـ  اراخـه  شواهن و

 ، ایـن نـو  زـز  لـرفاًانـنعقینهبـه گروهـی رـه بـراین  پاسـ  در مت اوتی ابراز شنه اسـ .

پارســی زودتــر  شــ رعربی نســب  بــه شــ ر ایــران نشــات گرفتــه و ظــواهرآن در از فرهنــ 

 والبـه بـن حبـا  شـاعر اهـ  روفـه اسـ ، مبـن  زـز  مـکرر» :گ ـ  باین یافته اس ، نمود

زالمـان امـرد بـوده  وبـاده  گـر تولـیف ،ززلسـرا مـردی نستـه گـوی، ابونـوا  و استاد وی

ــوال رج الــ هانی، «اســ . ــی(642: 61)اب ــنرردهرزــم اینســه لــاح  ن ــران تاــری  عل ، ان

 ،داننـنمیمبـن  ایـن نـو  زـز   را او ایـن امـر داشـته اسـ  و در ابونوا  بیشترین سـهم را

 اشــ اری رــه والبــه در: »گویــنمی ینــین« والبــه بــن حبــا »بــودن  پیشــتاز در« ابــن م تــز»

مســلما ابونــوا  ایــن فــن  نیســ  و رــ  دارا هــیچ هــرزه گــی دارد، پــرده دری و مجــون و

ــه اســ . را از او ــز، «فراگرفت ــن م ت ــین وجــود( 22: 6351)اب ــه راه فســق و ین  شخاــیتی ر

 عاشــقانه مســاعن هاییسامــهجهــ  ت ــو   و زمینــه را دادفجــور را بــه دییــران ت لــیم مــی

دربـاره  نیـز« شـوقی ضـیف» آنچنانسـه ،رنـنمینمود، برای اثبات ادعـای نیارنـنه ر ایـ  می

 :نویسنمیاو ینین 

 بــار بــالتر، بلســه ،رشــنمیابونــوا  را بــه دوش  فســاد گنــاه و اورســی اســ  رــه بــار»

 سـررو  ررامـ  جوانـان و هماننـن) پـی آمـنهای شـیو  ایـن نـو  زـز ، و آن عاـر گنـاه

شـیوه ت ســرش  بـه لـراح  از زیـر شـ ر در او( 39ضـیف،)«دارد. عهـنه بـر نیـز را( مـردان

 (660: 9ج ،6342یادررده اس : )جاح ،

  ی الُقبَ فِوَ ی الِلّزامِا                   م  ِوفِی المُنَفِ لّیگُ إا ال َمَ

   لیَ ِ    امَ  ی                      رِ تَسُومُهالیَرِ   هِ ال َبیِإدارَ وَ
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رــه آن جــوان رابــه -آهــووش فریبـا پســر  توسـع( گردانــنن )جــام بوســه وآن،  مالزمـ  زتـنگی بــنون شــرا ،»

 «بی م نی اس .-حرام می رشانن سم  امور

 عجــرد و حمــاد»مجــان روفــه وهمراهــان  دییــر از فاســقان و یســی« محیــ  بــن ایــا »

مجـون  رـه در بودنـن ایدسـتهبودرـه اینـان نخسـتین « تلیـ  رـوفیبـنعلی و ی یی بن زیاد

ــاری و و ــاده گس ــالی ب ــا یری،لاب ــنییر ب ــاحب  یس ــته ما ــانی،)» .اننداش  (454: 6310مرزب

ــین رســی بودرــه در» م تقناســ :« احمنســقاف» ــایی را  شــ رش هرزگــی و وی اول بــی حی

 (656: 6354احمنسقاف،«)شن. مبن  زز  مکرر به نمایگ گکاش  و

 ا ن ِسرَ َ  سَا نَ  مَسرَا                     سَالّ      مُّ تَیَ ی َلَ

 انِانُ      بَزُ     نهُالم م                   رَأَّ ُّ   زُرُ یهِسقِیُ

 (  69/639وانِ )ابوال رج اللهبانی،جُراألُ  ه ِمرَ ُارم               رَقَعُ  ی ِرِننَتَ   نمِ
 نمی شود. تاریسی ش  وارد به ،اننآمنهدرآن هنیام ره مستان گردهم »

 سرمسـ  رننـنه بـه سـرتی ارزـوان بـه او رهنـه و ازشـرابی( بلنـنقامتی لحافـ  و پسررانی بسـان درتـ  بـان )در

 «نوشانننن.می

شــ رش درزــز  مکرراســ  وبســیار مشــتا   شــاعراه  باــره، بیشــتر« ســ ینبن وهــ »

مـردی » ازـانی آمـنه: آنیونـه رـه در« یوسـف بـن حجـاج(»13: 66باده وزلمان بود. )همـان،

ــود ــوا  ب ــه ل ــوده ب ــق وآل ــ ارش در و فاس ــری   ،اش ــنین امرت  ــران را ب ــردمیدیی .« ر

ــان ــارری(»34: 60)هم ــه ازد،« عمروت ــ  از قبیل ــود. اه ــالی ب ــردی لاب ــره وم ــاح  با  و ج

 (631: 6ج ،6349جمله: )جاح ، از .اننرردهاین زمینه نق   در دعب ، اش اری از او

 اًلَرنی حِادَ ٌ زَایِدِ              نَی المُرلَعَام َإ ا لَ

 یأُتاَ وأ ،ا عُمارتُمَ                 ُا أَقلِ، مَاِِوَل وَ
 میلم افزون گردد. و حری ،رنن سرزنگ ونابالغ، درعشق این پسرران زیبا اگررسی مرا»

 «تواجه گردم. میراینسه ،(رنمنمی)د  شویمنمی، ازعشق آنهادس  ره زننه باشم تازمانی ،به تناسوگنن

زلمـان  مـورد رـه در تلی ـه عباسـی بـود ،نـنیمان امـین مجـان و از« حسین بن ض ا »

 (3/620ابوال رج ال هانی،)سرود: می ش ر

   ُّ اًیبُنِی تَ  السَّری              رهِ نُاجِی مَأبِبِ

 ا ّ َلَ  مَّ ثُ هار             و عَق هُازَفَّ ألنَحُ
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 لّ ارَ س م وَیِ بِمِا           جَ القُاَرَنا مُحَشَ وَ
 .رننمیبه ع    مردم ت اهر امادرمیان اس . بی بننوبارباطن  ، درجانم به فنایگ»

 .رننمیوسس  آن رالاف گوشگ را الاله ررده بنا زلف و موها

 .«رننمیمن م  آن را مش  عحرآگین ررده و ابا ر اشلیهموهای روتاه شنه ولیه  و

مـکرر شـاعران عـر   از زـز رلـی  و تاللـه بسـیار تاـویری ،شـن  رر اینجا آنچه در

 فضای اجتماعی واتالقی سنه او  حسوم  عباسی اس . اس  ره نمایانیر

علمـا وادبـای عـر  نیـز، نسـب  بـه جام ـه وآفـات  رسـنینین شرایحی به ن ـر مـی در

ــاعی و ــی آن  اجتم ــامالًاتالق ــاوت  ر ــی ت  ــنبودهب ــا ان ــ  آنه ــرا از جان ــه؛ زی ــ   تنهان عس

رـه نشـانه انتقـاد از ایـن وضـ ی   باشـن، بلسـه گـرایگ بـه همجـن   شـننمیال ملی دینه 

 و شـواهن .شـودمیدیـنه  هـاآنشـنت رایـب بـود درآثـار وتیز  به مکرر ره درآن هنیـام بـه

میـان طبقـات  قراخن موجود، دا  براین محلـ  اسـ  رـه ایـن پنیـنه آنچنـان درآن زمـان در

ی یــب بــود رــه بــوی منافــات بــا مبــانادبــا را گونــاگون اجتمــاعی اعــم از حارمــان وعلمــا و

ــام  ــه مش ــی از آن ب ــیننمیاتالق ــا و ؛رس ــابراین، باوره ــرارزش بن ــارم ب ــاعی ح ــای اجتم  ه

ــه ایــن ایجــاد بســزایی در نقــگ جام ــه،  زمینــه جهــ ، هــر از ادبــی ای ــاررده اســ  و گون

ــین ت ــولی  ــا درجهــ  ین ــوده اســ . جام ــه عــر  مهی ــه ب ــات  هاینمون ــرای اثب ــو  ب ف

 مـکرر م شـو    رـر درعشـق ورزی بـه زالمـان و هـاعر بـودن  پیشـتاز"منعّای ما ی نـی 

   .رننمیر ای   " ایشان ش ر در

 گسترش غزل مذکر در موثر عوامل -4

ــوده؛ ظهــور ــنمات نب ــنون مق ــانی وب ــی ناگه ــکرر( درعرلــه شــ ر عرب ــن فن)زــز  م  ای

 پردازیم:می آنها برتی از به  رر زیر در بوده اس  ره ثرؤآن م ظهور در ینن یعوامل

 اجتماع -4-1

ــژوهگ در ــرای پ ــری، ب ــر اثرهن ــأثیر از ه ــنن آن  ت ــن آم ــان پنی ــبات زم ــا  ومناس اجتم

ــود. ــ  ب ــوان زاف ــی ت ــا هنرنم ــه  ب ــه ب ــایدورهتوج ــاری  و ه ــف ت ــرایع أت مختل ــ  در ش م

ــن  ــر دوره روش ــژه ه ــیات وی ــودمیومقتض ــ  ،ش ــای  عوام ــراز ن ره ــو  اب ــی در ن م یح

زمـان  اشـ ار هـر رـه در هاییاننیشـه بحوریسـه شاعران ونویسـننگان دتالـ  داشـته اسـ ؛
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وضـ  زنـنگی اجتمـاعی مـردم  شـیوه ت سـر و روشـنی از زنـنگی و آینـه، شـودمیگـر جلوه

رـه در ایـن عاـر در حـوزه ادبیـات  هـاییدگرگونیو  ت ـولت باشـن. توانـنمیآن روزگار 

ــ  و شــ  ــه ره آورد فرهن ــنری از آن نتیجــه تمــنن و شهرنشــینی ر ــن، بخــگ ان ــن آم ر پنی

بازتــا  و ان ساســی از وضــ  دربــار، سیاســ ،  و بخــگ ع ــیم دییــر، باشــنمیایــران بــود، 

رــه  رفـ میاجتمـاعی و ان حـا  دینـی تل ـای عباسـی بشـمار  مسـاخ  ان رافـی، اتالقـی،

سـروده هـای شـاعران ایـن عاـر،  وشـات ودرترا تـوانمیان سا  این وقای  را بـه روشـنی 

  مشاهنه نمود.

ــر ــو  و اگ ــه ن  ــاثیر ی ــین، ت ــه اوج تودرس ــی ب ــای عباس ــی دردوره تل  ــ  ایران  فرهن

 پـنران عـر ، بودنـن تـا  ایرانـی بیشـتر دییـر اعـرا  تراسـان،»مـوخیرمی گویـن:  بحوریسه

 تـا گ تنـنمیبـه فارسـی سـخن  بیشـتر ،زنـان ایرانـی ازدواج رـرده بودنـن وفرزنـنان آنان بـا

 ردنـنرمـی برگـزار هـای ایرانـی راجشـن و پوشـینننمـی شـلوار ،نوشـینننمی شـرا  عربی.

تــر اینســه شــ رایی از همــه مهــم»بــه گ تــه شــبلی ن مــانی:  بنــا و( 655: 6926)دودپوتــا، ....«

مسـتقیم وزیـر مسـتقیم از فرهنـ  ایرانـی  ازلـ  ،ش رشـان آشـسار اسـ  ره این ت ـو  در

ناقــنان  پــرورش ایرانــی داشــ  و بشــار و ، ابونــوا  مــادرش ایرانــی بــوداننشــنهمنــن بهــره

م الـــرعر  فرهنـــ  شـــ ری ایـــن دوره از تـــاری  ادبیـــات عر )ی نـــی عارعباســـی 

 ،6912ن مــانی،).«رــه رهبــری آن بــا رجــا  ایرانــی بــود داننــنیمایرانــی  ( رافرهنــ وامــوی

نیـز م ـ  تالقـی رنیزرـان بـا نژادهـای  هـارا در ایـن قـرن،  داشـ  ن ر در ین( با606 :4ج

 هـارا درانباشـتن  هـاعر » :انـنعقینهایـن  گوناگون بودنن، ضمن آنسـه لـاح  ن ـران بـر

ــنفــار  زالمــان، از توســع رنیــزان و ــن. هــا تقلی ــر بنــا و( 604حــوفی،«)رردن ــان ن ــر ب ، آن

ــا ت ــولی ع ــیم در عرلــه همــین  ــا رــرد ت مــوج ع ــیم رنیــزان آوازه تــوان، زمینــه را مهی

 هاینیمـهتواننـنگان زیرعـر  بـا  ایـن ایشـان، بـاور بـر بنـا و عربـی ر  دهـن هایعاشقانه

عاراســالمی زمینــه ســاز  دراثنــای بییانــه فارســی یــا رومــی رــه وارد زنــای عربــی رردنــن،

ــننن. ــز  ش ــه ز ــیرف در عرل ــوری ش ــه تح ــرآورده  بحوریس ــه درزی ــ ری ر ــان، ش م قق

 ، دا  برایرانی بودن توانننگان برمی شمارنن:شودمی

 سِیّاًیتَ َلّی                         نَ سُمُوطاً وَ سُنبُالً فَار إنمّا هَمّهُنَّ أن
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ــن ــر  مِ مُو ِ المَ ــُ ــنُّ           س ــا َ بِال ــانِ فُا ــَ  جَ ــیِرِ فَاحس ــاًن بِ ُلّ ــوال رج   هنَ  حُلیَ )اب

 (614: 3ال هانی،
 مرواریــن رجــان رــه بینشــان بــا رشــته هــایی ازم ســنب  ایرانــی و اســ  رــه بــا ایــن( تمــام هــم وزمشان)فسرشــان»

 «یه زیباس ! زیورشان. پ  گردنن. آراسته فالله افتاده،

ــه زعــم بســیاری از م ققــان عــر ، ــان ب ــا بنــاگوش درتمــنن  ایرانی جام ــه عباســی را ت

عامـ  سـو  آنـان بـه ایـن جهـ ، تمـنن  و و ل   فـرو بردنـن ساری و لهومادی وزنا ومیی

بازتــا  آن بــنین لــورت  و رــه امتــزاج بــا ایرانیــان برایشــان بــه ارمیــان آورد مــادیی بــود

ابـاحتی بـی نقـا  بـه تاـویر لـکات  رـه شـاعران بـا لـراحتی بـی حجـا  و شن جلوه گر

میــان، م ققــان مناــ ی  ایــندر  امــا ؛جســمانی وعشــق ورزی نســب  بــه زالمــان پرداتتنــن

و رفـاه  ینیشهرنشـ ،«م مـن ماـح ی هـناره»بـه قـو   :انـننموده این ن ریه را ینـین رد نیز

کُو َ الجِنســِ إ»  ــراف اتالقــی در جام ــه بــوده اســ :عمــومی، عامــ  شــیو  ایــن ان ی نّ الشــُ

ــیَشــیِ ــی تَبلُ ــی المُجتَمِ ــات ِالتّ ــ َ التَ َ ُ فِ رِ وَ الرفاغُ قِمّ ــضــّ ان رافــات (»563: 6313هــناره،) «.هِاهِیَ

احتمـالمهم جلـوه دادن .« یابـنیم یو شـ ،اننینهرسـوآسـایگ  ( تمـننجنسی درجـوام ی رـه بـه نهایـ  )درجـه

 یـ   بـه تـاطر مسـاخ  سیاسـی رـه در ،عنارایرانی در رنـار گکاشـتن سـن  شـ ر عاشـقانه

دسـ  اسـ ، اشـ اری رـه در  آنسـه بـه گـواهی تـاری   و حـا  باشـن؛ نیـز عنوان می شـود

مقــنمات  و ایــن فــن ادبـی رمــ  شــایانی نمودنــن نشــر شـاعران عــر  تــود بــه تقویـ  و

ار ریــ  شــ راء در ایــن زمینــه طبــ  آزمــایی  یســهبحور نمــو آن را فــراهم ســاتتنن، رشــن و

 رردنن.

 سیاست -4-2

ــرای  ــم ب ــزی مه ــه لــورت مرر ــناد ب ــای عباســی، بی ــان تل  ــه ل ــام سیاســی در زم ب

ــهتجــارت و اقتاــاد درآمــن و همــین امــر  ــنگی  ایزمین ــاه و توشــیکرانی و زن ــرای رف را ب

تجمالتــی پنیــن آورد. دربــار تل ــا بــه مســانی مناســ  بــرای روی آوردن شــاعران و 

مختلــف  هایســرزمینمان از مســلنوازنــنگان و تواننــنگان تبــنی  گردیــن. زنــان بــرده زیــر 

ــیران جنیــی، ــه لــورت اس ــا ب ــه زور ی ــا ب ــن ی ــیله تری ــه پایتخــ  آورده  و بوس ــروش ب ف

ــا التهــا   آوردنــنمیلبــا  مــردان و زالمــان در  از آنهــا را در ایپــارهو گــاهی  شــنننمی ت
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و  گ تنــنمیشــهوت آلــوده تل ــا را فــرو نشــاننن، رــه بنیشــان زالمیــات)رنیزان پســر نمــا( 

  ان بسیاری در تولیف آنان اش اری فراوان سرودنن.شاعر

رـه بسـیاری از  ایرانـی در دولـ  باعـه شـن عنالـر دتـو  ،م ققـان گریه طبـق ن ـر

ــادات و اتــال  و ــادات  ع ــاآناعتق ــق شــود و ه ــه تزری ــه جام  ــن آمیختیــی، ب ــا  ای  ان ح

ــان  ــه ارمی ــی را ب ــی همچــون برامســه و» و آورداتالق ــان ایران ــا   بزرگ ــاآنام  ــراهیم  و ه اب

ــن و ــا آموتتن ــه آنه ــا ب ــلی، زن ــان  مول ــوا  زب ــون ابون ــا همچ ــنا  آنه ــنگان سرش نماین

ســیادت  و یافــ میاگرحیــات امــوی ادامــه  از م ققــانیســی  عقیــنه بــه گویایشــان بودنــن.

حیــات  عربــی مســتنام بــود، تشــبی  بــه عشــق زلمــان وایــن ســی  ع ــیم زنــان تواننــنه و

 شــام . ایــن م قــق،شــننمیجویی درجام ــه ایجــاد لــکت سرشــار از عــیگ وبــاده گســاری و

جوامـ  بنانیونـه رـه عـرا  وفـار ،  ایـن ومار واننل  را در همان عاـر م ـا  مـی زنـن؛

ــننن، ــرده دری ش ــری وپ ــاحی گ ــره اب ــیگ وارد دای ــننن، و درع ــر  نش ــوش ز ــه  در ن نتیج

ــن. ــنای  نش ــم  ه ــنین س ــان ب ــنامی)«ادبیاتش ــن در( 625-624: 6ج ،6316ن، احم ــن نق  ای

ــن ــاگ ــ :  مســاله بای ــژاد درجام ــه عــر  اتــتال  ب ــناد، ن ــه تنهــایی ر  ن   بلســه فــار  ب

ــریانی و ــر  و س ــون ت ــاگونی ی ــای گون ــان، نژاده ــر جه ــه از سراس ــر ر ــه روم و برب  روان

رــه بازتــا  ایــن  بیــناد شــننن، منجــر بــه تالقــی اتــال  و عــادات ملــ  مختلــف گردیننــن

ایـران  رـه در اسـ  از آنجـا بـه  رـر لزم .فتیمیـا شـ ر را ما درحوزه ادبیـات وگونه مساخ  

هـا بـا رسـن ارتبـا  عـر مـی داشـته، بـه ن ـر-یونـان وتـر  –منشـا  گرایگ به زلمان  دو

رـه موضـ   گیـریممی نتیجـه .بـوده اسـ  مـوثر هایشـانعاشقانه درت ـو  ها نیز،این فرهن 

هــا یــ  ســویه بــوده اســ ؛ البتــه تمــامی نیــاه موضــ ی موجــود، م ققــان بــرتالف اســناد

 مـا عقیـنهتـوریم رـه زمینـه بـه ن ریـاتی برمـی در ایـننیس  وگـاه، مـا  دارای این رویسرد

 تاییــن در« نــویهی» ینانچــه :داننــنمیدتیــ   نیــز عوامــ  دییــری را و را تقویــ  مــی رننــن

بــه  ا لــرفاًتحــا واشــتباه اســ  رــه ایــن ان ــراف اتالقــی ر» :گویــنمیســخن ینــین  ایــن

ــیم، ــب  ده ــار  نس ــ  ف ــای  حقیق ــتال  نژاده ــه ات ــو ، درنتیج ــه ت  ــ  ر ــن اس ــر ای ام

بـه  زـز  مـکرر ،بـه جهـ  آنسـه ( احتمـال605: 6359نـویهی،«)آمـنه اسـ . گوناگون پنیـن

زبــان  رــه بــا فرهنــ  رهــن و رســین همچــون ابونــوا  بــه مناــه ظهــور دســ  شــاعرانی
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ــتنن ــنایی داش ــی آش ــات ایران ــی وادبی ــام را دو ،فارس ــن اته ــنان  ای ــازدمیین ــن،س  . هرین

وی  عرلـه بـر در ایـنمتکررشـنیم، شـاعران عـر  تبـاردییری بودنـن رـه  قبالً همانحورره

ادی تمـنن مـ تـأثیرایـن شـ را بـیگ ازپـیگ ت ـ   ،ل ـام سیاسـی بـه .انـنبودهپیشقنم تـر 

ــن، ینانچــه  ــرار گرفتن ــز« عمرابوناــر»فارســی ق ــ  سیاســی را  نی ــنعوام ــر در ای ــ  د ام تی

ــر و دانــنمی ــه دلیــ  سیاســی  از ف شــا انتشــار» رــهایــن عقیــنه اســ   ب طریــق ایرانیــان ب

 سـیحره آنهـا فـار  و باوراسـ  پـ  ازپیـروزی عـر  بـر ایـن بـر او لورت گرفته اسـ ،

القـی ات فسـاد زـی  و و تشـم میلـو ، هـایام  -هـافار ازجملـه -های متمـننام  بر

ــن. را پــ  از تــود ــن  ن ــر از (603-602: 6355لناــر،)عمرابوا«مــنتی بروزدادن ــه فــو  ای ی

 هایســن شــاعران علیــه  شــورش رــه بــه احتمــا  زیــاد، نستــه اساســی اســتنبا  مــی شــود

 آنـان را بـه تمـرد رـه تـای بـودسیاسـی  -ی  شـورش فرهنیـی  ،انه عربیعاشق هایزز 

ــه  ــن علی ــو  داد،عر هایس ــا س ــاعی آنه ــوم اجتم ــی و آدا  ورس ــه ب ــن  » بحوریس ــارای  رن

بـرای  فشـار جنـبگ گسـترده ملـ  زیـر بازتـا  ،ایگونـهعاشـقانه بـه  گکاشتن سن  شـ ر

 (665: 6920زاهنف، )«.بود عربها رس  حقو  برابر با

 دقهازن -4-3

بـودن ایرانیـان  سـهیم  بـر یمبنـ ود،ادعـای تـ عواملی ره ناقـنان دلیلـی بـر از یسی دییر

 ن ازجملـه مــانوی،تنــو  ادیـا آفـرین وشـ   مــکاه  ظهـور مسـاله برمــی شـمارنن، در ایـن

ــت ــ ،یزردتش ــ ،یمزدر ــود. و ی یمس ــان ب ــان ایرانی ــودایی درمی ــه ب ــی و ترجم ــراث ادب  می

در عاــر  هــاآنف الیــ   مــزد  و ظهــور مــانی و بــه عربــی و «اوســتا» شــانینیداعتقــادات 

بـر  فجورشـان نبایـن پـرده اتهام بسـیاری از شـاعران بـه زننقـه، بـه تـاطر فسـق و عباسی و

امـواج بـی بنـن  ینبنـابرا؛ دینگان مـا رشـن تـا نتـوانیم حقیقـ  آن جام ـه را مشـاهنه رنـیم

ورود عنالــر مختلـف بییانـه از هنــنی  شـودیموبـاری در ایـن دوره شـنت داشــ  وگ تـه 

روز، یسـی دییـر از علـ  رواج  جام ـه آن رهبانیـ  گرفتـه تـا زهـن مـانوی در مسی ی و و

ــنه  ــن پنی ــنیمای ــهبحور ؛باش ــی  یس ــنان  ازبرت ــ»ناق ــکررز ــ   ز  م ــو  مانوی را از ال

( وشــاین ت جــ  آور نباشــن اگــر ببینــیم ایــن 665،یحــوف ؛560: 6313هــناره،.«)اننبرشــمرده

ــی هــر مــانوی »طبــق روایــ   یرارــه عامــ  ســب  رواج زــز  مــکرر شــن؛ ــابیرون زــالم  ب
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ــاح  و ــردی ما ــ . ام ــین اس ــریف،« )همنش ــنی  ش ــابراین 34: 6354ب ــکرر »( بن ــز  م ز

ــه در ــود ر ــنعتی ب ــف وعباســی درنتیجــه عو عاــر ب ــ  مختل ــه، ام ــه زننق ــندی ازجمل  مت 

ــه ــراف ،اباح ــی، ان  ــرت اتالق ــان و ر  ــین و زلم ــتیا   مخن  ــافار اش ــا  ه ــه آنه ر  ب

 (603همان:«)داد.

 خلفای عباسی -4-4

امـوی وعباسـی یسـی پـ  از دییـری تشـنین  آنچه مسلم اسـ  ایـن اسـ  رـه تل ـای

 ،ان رافـی آنـان نسـب  بـه ایـن جـو شـی تیی .رنننه و سرع  دهننه این گونـه ادبـی شـننن

را بــنین ســم  ســو  داده و زمینــه را بــرای ان ــراف اتالقــی و فرهنیــی  شــاعران

ــنآورد. ــو  در پنی ــر  مجم ــه ن  ــین ب ــنیمین ــه ؛رس ــن  اگری ــی در آثارس ــای ایران  رأ ه

واقــ  شــنه ویســی از ظــواهر  مــؤثرقــرار داشــ  رــه در ادبیــات عارعباســی  ییهــافرهن 

ــات عــر ، رنــ  و ــودن آن اســ  شــناتته شــنه ادبی ــی ب ــه لــبیه ایران از ن ربســیاری  و ب

زز  مکرربه دسـ  شـاعران ایرانـی تبـاری ریختـه شـن؛ بحوریسـه بـه گ تـه  شالوده ،م ققان

: 6343ابورحــا »)اســ  ی بــوده پــریم ایــن انقــال  بــه دســ  شــاعران ایرانــ» ابورحــا  :

سـه  انیـاری  ابتـنای قاـاین مـنه تل ـا سـروده شـنه، دا  بـر مقنماتی رـه در ی( ول604

ــن مســاله  ــه ای ــان نســب  ب ــوا  جهــ  باشــنیمممــنوحین وان حــاف آن ــه ابون ــانی ر . زم

ــه وی ینــین گ ــ :  ــه اســتقبا  او رفــ ، ب ــ»تبریــ  تالفــ  امــین ب ــا أمیِ ــومِیَ  نینَ إنَّرَ المُ

ــُ َ ــالمُلوُراءَش ببّ ِ قَبلِ ــَ ــی ش ــنَوا بِالمَ ــَّ رِ وَال َجَ ــُّ اءِوَالبَرِ وَالش ــوَقرِ وَالا ــَ وف ِوَال  برِ، فَیلُض

ــ ــتَیلَقَ طِبَ ــ ْ  اعُهُم وَاس ــَ مَ َ ــنَانِیهُم وَل بَا ــا، َاهِ تُلَرَلهُم بِامتِ ــ ن رَأی أمِ اخنِ ــومِنینَ أنف ــرُ المُ  ی

دربـاری قبـ   یشـ را ،یرالمـؤمنینامای »( 36بسـار،«)ا لَـ َ.: قَـنأ نَ فَقَـا َ ادِ فَ َـ َ.لِـی فِـی اإلنشـَ  نَیَا َ

م ــانی  تشــن و طب شــان رو یــنازا ،اننجســتهپوســ  تیــز   پشــم و و او گو گوســ نن وســن  و ولی  ازمــن بــه گِــ

ــن هــیچ باــیرتی در پیچیــنه گشــته اســ  و شــان ســخ  و اگرامیرالمــومنین لــاله  پــ  ،مــنه تل ایشــان ننشــته ان

روایـ  نشـان دهنـنه  یـنا« تواجـازه دادیـم. بـه گ ـ  : پـ  .ایـن ینـین رنـن دهـنبه من اجـازه سـرودن  ناننب

 .باشنیمان حاف پکیری تل ای عباسی نسب  به این مسأله  موض  گیری م ب  و

حارمــان را نســب  بــه  اســیان، موضــ ییری م بــ محال ــه تــاری  اجتمــاعی وسیاســی عب

ــن موضــو   ــنای ــنمی ترروش ــ .رن ــوان در ردّ یول ــی ت ــر اســ  وم ــ   ر ــه قاب ــه  آنچ ن ری
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ــود، ــه نم ــان اراخ ــک م قق ــری از رجــا   و یرشپ ــروه ر ی ــزد گ ــکرر در ن ــز  م ــتقبا  از ز اس

وامـ  یسـی از ع تاریخی اس  ره بی شـ  تب ـات قابـ  تـاملی داشـته اسـ  وشـاین اساسـاً

ن النــا  علــی دیــ": انــنگ ته یرارــه عــر  بــوده اســ ؛ مهــم رواج زــز  مــکرر درجام ــه

رــه مخاطبــان اهــ  مقــام  لــاحبان جــاه و عالقــه شــنین ورقابــ  حســام و میــ  و"ملــورهم.

 مـؤثرد از عوامـ  ، تـوترینشـانزیبا بنسـ  آوردن زالمـان واسـتیالء بـر در ،بودنـن نیز ش ر

عنالـر زلمـان رـه در زنـنگی او وجـود  رـه شـاعر را برمـی انییخـ  تـا از در این امر بـود

ــن.  دارد و ــه اوســ  ســخن بیوی ــورد عالق ــی م ــا روی رــار آمــنن حت و حــارم  هاعباســیب

امـین رـه تـود آلـوده  شنن امین، جام ـه آن روز بـا ینـین فاج ـه ع یمـی روبـه رو شـن و

ــنان شــ ر ــود، می ــین ان رافــی ب ــه ین ــرای جــولن شــاعران گشــود.ادبیــات را  و ب  افــزون ب

اخـر  قشـون تـارج سـاتته وتمـام دو م تاـم بـاِ تلی ـه عباسـی، اعـرا  را از سخن آنسه،

عــرا  عجــم، در تمــامی ســتاد ارتــگ  آنــروز در تراســان و از قشــونی را از تررــان پررــرد و

دییـردراین دوران روابـع  ازسـوی .رسـیننمیایران زیر از جوانـان تـر  رسـی دییـر بن ـر 

 بــه دلیــ  ینــین احتمــال لــکا بــین تل ــای بیــناد وحارمــان تراســان برقراربــود، ایحســنه

 .دهننیمبه ایرانیان نسب  ، حارمان بارگناه تویگ را ایحسنهروابع 

و  پرداتـ می هـاآنبـه جسـتجوی » عالقه تلی ه امـین بـه زالمـان ینـان شـنین بودرـه:

ــه ــایقیم  ب ــناری  ه ــا راتری ــران آنه ــردمیگ ــورا  و ر ــیننی و وت ــر و نوش ــی و ام  نه

آنجــا ...زنان ورنیــزان را رد رــرد تــا گکشــ می هــاآنزنــنگی تاولــی شــبانه روزیــگ بــا 

ــن. ــی زدن ــ  عنین ــه وی تهم ــه ب ــری،«ر ــه( 606-606: 3ج ،6393)طب ــه  ینانس ــوا  ب ابون

 (660: 3تمسخر گ ته اس : )همان

 ا اً                               یَا جَمی َ المُسِلمینَنوا اَِ جَمیِاحمِ

 رَبنَّا أبقِ األمیِنا         ا:                      وُثُمَ قُولوا ل تَمِلّ

 ادِینَ "ینَ نِالتَ "رَ تّی                            لَیّایانَ حَالخِ رَلَیّ

 ا اً                           بِأمیرِ المُؤمنِینَا ُ جَمیِفَاقتَنی النَّ
بـه زالمـان  تلی ـه .امـین را پاینـنه بـنار پروردگـارا ،دعـا رنیـن مـنام تـنا را سـسا  گوییـن. همیی ،ای مسلمانان»

 «به او گرویننن. نیز مردم و مکه  تبنی  شن به( )بی می  شنن به زنانعنینی  بحوریسه گرایین،
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ــ  ــه اینجاس ــ  توج ــه قاب ــابراین نست ــی  ،بن ــر ایران ــودن عنا ــ  ب ــه بردتی ــانی ر م قق

( ه633عباســی)متولنتلی ــه  امــین ؛انــننمودهمســاله ز لــ   احتمــالازاین ،رننــنمیپافشــاری 

 قـرن قبـ  ازسـلحان م مـود دو تقریبـاً او بـوده اسـ . ایـن امـر در ثرؤمـ عنالر از تودیسی

ــه زالمــان داشــ  ــه( ززنوی)رــه گــرایگ ب ــنه و ب ــنین  رواج ایــن پنی ت ــری  شــاعران ب

وقتـی بـه تالفـ  رسـین  وی»سم  همـ  گماشـ ، ضـمن آنسـه تـاری  گـواه اسـ  رـه 

ــاد ــرجی  نه ــ  وت ــنم داش ــان را مق ــرد. و زالم ــال ب ــان را ب ــ ودی،«منزلتش -644: 4ج )مس

645) 

ــکرر ــز  م ــه ز ــ  ر ــایان  رراس ــرد، در ش ــی بروزر ــر ازاد  فارس ــی زودت  اد  عرب

ــه ــر در ینانس ــ ار ار  ــوارد  اش ــاعران، م ــنهعنش ــود ا ایی ــاره موج ــن ب ــ .در ای ــه  س گری

تاـاویر زنـایی در حـوزه عنالـر سـساهی ییـزی اسـ  رـه »رـرده تاری  « ش ی ی رنرنی»

ــ ــ .از ش ــه اس ــر  راه یافت ــه ع ــی ب ــ ی ی،«) ر فارس ــه 965: 6952ش ــا  آنس ــزش »( ح آمی

ــا ــاویرتیزلی ب ــساهییری در تا ــ رعربی، عنالرس ــ ش ــ ر یگپ ــود از ش ــی وج ــته  فارس داش

رــه وی  رســنمـی  ن ــر بـه« عنتـره بــن شــناد»اشــ ار  ( بامحال ـه64: 6936،ان)ایمانیــ«.اسـ 

 از هـای ب ـندردوره  شـ رعربی بـوده اسـ  ویـه بساشـاعران عـر  در ایـن مسـیر آزازگر

ایـن محلـ   ایـن بـاره مویـن در درپـی اوپـی فـراوان و یهاسـروده ؛انـنبردهبهره  این شیوه 

 اس :

: 6331)عنتــره،ی مِـدَ نمِقحــرُتَنـن ِالهِ  ُبــیِ ی وَنّـمِ          ُواهِــنَ مـاهُالراوَ  ِتُــررَـ َ نلقَـوَ

643) 
 بـه را تـو ،یسیـنیمتـون  امیهنـندرتشـان  شمشـیر از ازتـون دشـمنان سـیرا  شـنه و هـایمیزهنآن هنیام ره »

 «یادآوردم.

 سـاده درابتـنا زز  فارسـی دراوایـ  سـنه یهـارم هجـری شـس  گرفـ ،» ییردازسویی 

 ،ایــن دوره درواقــ  ششــم دسـتخوش تحورشــن، درقــرن ولـف موضــوعی تیــز  بـود؛ در و

ــق زــز  و زمــان ــه  رون ــرمهمتبــنی  آن ب ــود. ینت ــان،«)ســیا  شــ رزنایی ب ( 29: 6924عبادی

اسـ  رـه  یـنا ،رنـنیمحقیقـ  نزدیـ  بـه  را گ ـ  و مـا توانیمین سخن ا تایین در آنچه

فارسـی دوران ط ولـ   رـه شـ ر عباسـی زمـانی شـای  شـن عاـر در درواق  زـز  مـکرر» :
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ــابرا ،گکاشــ یمرا پشــ  ســر  تــود ــه عــر  از ینبن ــنایی  شــ ری رــه در ییون دوران ابت

در ایـران وقتـی شـ ر » ( ازسـویی دییـر،603، حـوفی ) «   اسـ  رـرده یـنتقل بـرده،می بسر

 ،6912)ن مــانی، «د.شــاعری شــرو  گردیــن رــه در عــر  ایــن  و  شــیو  پیــنا رــرده بــو و

فارسـی  شـ ر بـر هـای عربـیجهـ  اثبـات تـاثیرزز  تود دلیلی م سـم در ین( وا644: 4ج

عربـی  در شـ ر فارسـی دیرتـر از شـ ر یسـی از دلیلـی رـه ظـواهراین امـر شاین و می باشن

 طب ـاً ،سرشـنیمتسـلع زالمـان در ایـران دیرتـر از بیـناد »رـه  باشـن بروز ررده اس ، این 

بـیگ از یـ   بایـن ینانسـه اثر ایـن واق ـه در بیـناد زودتـر ودر ایـران دیرتـر آشسارگشـ ،

ــرن  ــران وق ــین ای ــتالف ب ــورد ات ــن م ــناد در ای ــ   بی ــود. قاخ ــ ا،«)ب ( 663: 6ج ،6920ل

عربــی درعاشــقانه هــای فارســی  مضــامین و یرت ــاب رــاربرد آنچــه اهمیــ  دارد، بهرلــورت

 فارسی راه یافته اس . م اهیم عیناً به زز  مکرر از ایناس ، بحوریسه بسیاری 

 سیو فارعربی  در مضامین مشترک غزل مذکر یقطب-5

ــابیر ــه ت  ــامین، و درب  ــ مض ــن، ینین ــی رس ــه ن رم ــاه ب ــقانه یمم  ــاعران  یهاعاش ش

 طبـق قـراخن موجـود، ینبنـابرا؛ شـاعران پارسـی گـوی واقـ  شـنه اسـ  اقبـا  مورد عر ،

 زـز  مـکرر عربـی قرارگرفتـه؛ ثیرأحـنودی زـز  فارسـی ت ـ  تـ گ ـ  تـا توانیم ینین

موضــوعی بــین اشــ ارره متناســ  بــا ت ــولت زنــنگی فــردی  یهامشــابه جهــ   ینبــن

از ایـن  ییهانمونـهبـه  رـر  ینـ ا .گرفتـه اسـ  ها بـوده لـورتعر  واجتماعی ایرانیان و

 : پردازیمیمدر ولف زالمان  و فارسیعربی  ثر ش رأت و تأثیر

 جسمانی یفاتتوص -5-1

 : ابن م تز گوین: مش  و جوانه سبز ( بهبالی ل  یاگونه)تعتشبیه موی رر   

 یهِ سِنرُ یَتسادُ الشَّم ُ تُشبِهُه                  وَیسادُ البَوَ

 (26: 6ج هِ)نویری،یاهُ ال ُسنِ تَسقیِارِضُهُ               وَمِا یَخضَّرُ عَرَیفَ لَ
 شباه  دارد. به اوماه گویی  و گویی تورشین، به اومی مانن»

جوانــه نــزده ) نشــنه اســ . اســ  رــه موهــای بناگوشــگ ســبز ییونــه ،گــرددیمآبهــای زیبــایی ســیرا   رــه از او

 «اس (
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 رودری گوین: 

ــبزی  ــع س ــینه ت ــر  رش ــ  س ــرد گ ــه     برگ ــنه ب ــان را ب سن ــق جه ــا تل ــأت  ت

 (651: 6912لوش)رودری،

 لورت رابه مش  تشبیه ررده اس : رر  ابوفرا ،

ــقَ ــأنَّ بِرٌ مَ ــاقَســَ ســ ٌ تَمــا               مِیهِلَیه رِضــَ  ارِر ــردم أَو َ وَعَ فَ ــویری،حمَ : 6ج ر )ن

26) 
 «روی گ  سر  افتاده اس . اس   ره بر یمشس ،موی گونه او ییگو اس ، یماه همچو»

 م زی این تشبیه راگرفته وگ ته اس :

ــر بــرگ گــ      مــن زــالم آن تــع مشــسین رــه گــویی موریــه   ــوده ب پــای مشــ  آل

 (510: 6916نسرین نهاد)عوفی،

ــه ،لــورت م شــو  مــکرر تشــبیه مــوی ــای موریــه  ب ــرزّی الخبــز»درشــ ر جــای پ « ال

 (26: 6ج نویری،) :آمنه اس  ینین بیناد،  اه  شاعر

 نَ فِی ال َاجِ َ عَارِضِهِ               رَأَنهُنَّ نِما ٌ سِرإلی شَ َراتم فَو وَ ان ُر
 .«تزننیمعاج  ره بر مورییاننن ره گویی اشگونهبه موهای نرم  وبنیر»

 زلف یفتوص-5-2

 (401: 6232ابونوا ،)اهُ َی قَ َ عَلَطیِنأُ رٌ قَشَوَ     جهِ  وَبادِ بِ ُسن ِعَلی ال ِ یَتیهِ
 «.رننیمبننگان فخرفروشی  پشتشگ آویخته گشته، بر مویی ره بر و یهره زیبا با»

ــه ــه ب ــا  ودوگــ  هریســی گرفت ــه دوزاف      برآفت ــ  اویوی ت ــف ســیه رن ــری دوزل  ف

 (666: 6939ین  )فرتی،

 به ماه یهتشب -5-3

همچــون مــه گرفتــه درون آیــیم زدر  همچــون مــه دوه تــه بــرون آیــی از وثــا             

 (639)همان:

ــا وَأرَ ــنمَّ ــأ ،هُجهُ ــ  قَإ  ُوَالس ــن                      رُب ــفِ مِ ــهِ بَ ــنی ــبَنلّرٌ تَ ــهُ مِا اهُ ی عَن

 (463: 6316)ابونوا ،
 «.آویخته شنه اس  از آنماهی اس  ره یرازی  بسان هنیام نزدیسی جام به دهانگ، اشیهره»
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 دمیدن ریش به روییدن گل یهتشب -5-4

ریااش باعاات زشااتی م شااو   ظاهرشاادن شاااعران ماادعی هسااتند،، زیاار یاااتاب در

 نشده است:

 همی به آینه یینی اننر آین زن        ه دمن روی آن سرهن    همی بن ش

ــوبی  ــوی ت ــار دع ــ ، ت ــق گ ــه رون ــن ر ــوم ش ــع       م ل ــنبه ت ــ  نش ــو یوباط ت

 (666: 6939نشسنن)فرتی،

 نبِ ُ فِی الزَهرِاءُ تُتَضرَ                     ضَهٌ   تِل َ اللَّ یهُ رَو

 (460: 6316حَسُنَ القَمَرُ )ابونوا ، مَا وَاِِ،             قَمَر ِ          ا سَوادٌ فِی اللَولَ
 .روینیمسبزاس  ره گ  درآن بسان بوستانی سر آن ریگ،»

 «.نمی گش  زیبا ماه ماه نبود، در یاهیاگرس ،سوگنن به تنا

 افسو  فرتی درریگ درآوردن م شو  وترا  رردن جاییاه بوسه:

 دوش  تیره برآورد زد وگوشه ماه  عارت من ررد بناگوش سیاه     آن سمن 

ــر ــه ســتم جاییــاه بوســه مــن رــرد     روی بســرد    آن روزگارآنچــه توانســ  ب ــاه  ب تب

 (953: 6939)فرتی،

ــارری» ــ ق الخ ــنبن اس ــ   «احم ــگ دوس ــورت زالم ــگ را درل ــنن ری ــه ظاهرش نیزر

 :رننیمرا به همین مضمون بیان  تود افسو  ننارد،

 ا یَرُدُّ تَلهُّ ِی           بَ نَ ال َّالمِ زَضَارَهُ األنوَارِلَه ِی عَلی َ وَمَ

 الشَّ رِ فِی جَنبَاتِهِ           لَی ٌ أَقَامَ عَلی نُجُوم ِنَهارِ عَّوَرأَنَ تَ

ماءِ بِل یَــهم     رُ یَبتلــی بَــن لَــو ی ءُ        الســَّ ارِی  ألســوَدّ حَتّــی ل یُضــِ ابــن )لِســَ

 (19الجراه،
ــو» ــن اشــتیاقم، هســتم و مشــتا  ت ــ  ای ــرا ، از پ ــاریسی ف ــاز ییرتوشــید ت -نمــی روزهــای روشــن ولــ  را ب

 گردانن.

 برگرفته اس . در را رنارگونه اش بسان شبی اس  ره ستارگان روشن روز در باریسی مو

 نبود)امـا روز روشـنایی بخـگ شـ  و رـه دییـر ؛ تـا آنجـاگشـ یمسـیاه  و یـرهت ،داشـ یمماه آسمان ریـگ  اگر

 «درتشگ افزوده شنه اس .( جما  و م بو  من باسیاهی ریگ بر
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 ورزی به غلمانعشق -5-5

 جای مالم اس  ط نه و نه جای       دوس  دارم      یرامجام  زالم و

ــ ــن    هم ــر دو حرامن ــن ه ــه ای ــم ر ــن     ی دان ــیسن ای ــول ــ   هایتوش ــرام اس در ح

 (661: 6951)منویهری،

 م اد اللی این ش ر، برگرفته از ابیات ابونوا  اس :

   امِالمُنَلیَ  بِلیِتَ تَ نِ ل  کَ   عَیگ م           وَتَ   لَکیِدأرَ نا إفَخُکهَ

ــــالوا:  وَإن ــــ"قَ ــــ  "رامٌحَ ــــ ": فَقُ ــــرَســــنَّ الَّلــــکَو ل         َ"رامٌحَ ــــی ال َ     ام ِا هَ فِ

 (  963: 6216)ابونوا ،
 هیچ ییز را همسن  شرا  مشمار. ،اگر می  به لکت زننگی داری وای رفیقآن را بنوش  پ »

     «لکت در امور حرام اس ! اما ،آری حرام اس  :بیو ،اگر به تو بیوینن ره آن حرام اس  و

 ووسایل جنگی یکاربردعناصرسپاه -5-6

 تیر مژگان تو دلنوزتر از تیر تنن   ر ورمان ابرو! تیرت به یه رار ای مژه تی

ــان ــر مژگ ــرد        تی ــکرد ب ــان گ ــو یون ــرآهن         ت ــر  ب ــ  مش ــنان مل ــه س ر

 (605: 6939وسن )فرتی،

 اهُمّفِ طَریفِ الحَسَبِ فُ الجَما ِرطَ                  یَ مِلُهُ ،سالهِ ال ُ ابِ بًمُنجَّ

اهُ  مَـــرارُ أَشـــ َاأل وَ اهُ،ینَـــهمُ عَالســـَّ  وَ        هُ    اجِبُـــو ُ حَالقَـــ هُ وَسُضـــ َیفُ مَســـَ الّفَ

 (463: 6316)ابونوا ،
نیـاهگ یشـم  تیـر زیبـایی بـه شمشـیر نیـاه مـی رشـن، سـو هـر بـه   را وآن به ساله عشق مسل  گشـته اسـ ،»

 آرزومننآن اس () دوتته اس .

 «بسان نیزه اس . گیسوانگ و ،یشمانگ تیر و ،رمان ابروانگ و شمشیر، دهانگ

ــ ار، ــی اش ــا بررس ــنا ب ــه حالــ   ی ــودیمنتیج ــه  ش ــاد الــلیر ــی ات م  ــن تول و  ،ای

ایـن  لـکا مت ـاوت اسـ .بیـان  طـرز رلمـات و اگریـه یسسـان اسـ ، یبـاًتقر هـاآن مضمون

گـاه بـا گسـترش دایـره  و عربـیفرهنـ  ایرانـی  دو ثرأتـ و ثیرأرـه تـ فرت تقوی  می شود

بـه مباحـه محـره شـنه ایـن  بـا توجـهگاه بنون تارف لورت پکیرفتـه اسـ .  م هومی و

ــودیمنتیجــه حالــ   ــز  ،ش ــک ز ــی درم ــابیر  رر فارس ــ ت ــ  ،و مضــامینبرتــی ت   ثیرأت
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ــاهیم  ــامینم  ــز  ع و مض ــ  وز ــه اس ــی قرارگرفت ــیاری  از رب ــامین بس ــی مض ــز  عرب ز

 ساتته اس . بارور تود را برگرفته و

 گیرینتیجه

علــ   و از آن اســتنتاج رــرد تــوانیم یــ  را  مــوارد بــه مباحــه محــره شــنه، بــا توجــه

 سـایر بـیگ از زـز  مـکرر نشـر در تمـنن ایرانیـان را ثیرأاللی ره باعـه شـنه م ققـان  تـ

 تالله ررد: زیر سحور در توانیم بناننن،  عوام 

ینـنین ملـ  مختلـف بـوده اسـ  رـه ت ـ  لـوای  هـایی ف العربـی م اـو   تمنن

 تـری داشــتنن،، ایرانیــان سـهم مهــمآندر  اسـالم بــه لـورت یــ  مجموعـه واحــن درآمـن و

بـه  بسیاری از م ققـان برآننـن رـه پیـنایگ زـز  مـکرر توسـع عناـر ایرانـی پـا ره یبحور

ــ ــود گکاش ــه وج ــه  .عرل ــه در ب ــولی ر ــان ت  ــان این ــی روی داد، گم ــز  عرب ــهنت ز  یج

برجـای نهـاده اسـ   شـیرفی در رواج زـز  مـکرر ثیربرتورد فرهن  ایرانـی اسـ  رـه تـأ

 و فرهنــ یافتــه، از تمــنن  شــ ر گوینــنگان عــر  نمــود ایــن گــرایگ بــه زلمــان رــه در و

 دارا بــودنحسومــ  و  در دســتیاهیــافتن ایرانیــان  شــاین راه ایــران سریشــمه گرفتــه اســ ،

 و م اشــرتهــای دولتــی   دســتیاه رجــا  ایرانــی در ن ــو  و طــرف یــ  ازســوابق متمــنن 

از تمـنن ایرانیـان،  جهـ  همرنـ  شـنن بـا م ـاهر تـالش در و دییـر از طرفتل ا با آنان 

و ینـین تیییـر  ینـهزمطـور رـه یـادآور شـنیم مهم ایـن اظهـارات باشـن. ولـیسن همـان عل 

 ایرانـی یسـی از و فرهنـ بـوده  و مسـاعناعـرا  بـه دلیـ  مختلـف، مهیـا  در میان ت ولی

حتـی نـ  لـری  قـرآن دربـاره قـوم لـو  ایـن  این نو  زز  بـوده اسـ  و در موثر عنالر

 ،هــاداده یــ ت ل .رنــنیم یــ هــا( تقوعر میــان  )پیشــینه ایــن عمــ  نسوهیــنه در فــرت را

پژوهشــیران نســب  بــه  ت ســر طــرزرــه ایــن  بــه ایــن نتیجــه مــی رســانن را مــا یــ نها در

ــم اطالعــی و ــ  ر ــه دلی ــا ب ــران، ی ــ  ای ــن، فرهن ــون ره ــی اطالعــی از مت ــا ب ــایی ت ل ی  ه

 ،باشــنیمت ریــف شــنه   و یــا تمســ  بــه منــاب  نــام تبر ســح ی از روایــات و نادرســ  و

رزــم بــاور  یعلــ اشــتباه شــونن. دیــار گیــری تــودنتیجــه مجمــو  باعــه شــنه در در رــه

رـرد  ا عـان یـنبا فارسـی، از زـز  مـکرر عربـیت گـرفتن زـز  أنشـ م ققین دربسیاری از 

 یافته اس . عربی نمود از زز فارسی به تب ی   زز  مکرر های موضوعی درشباه 
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 کتابنامه

 قرآن رریم .6

ــن تلســان. .6 ــات م(.6342) اب ــان وفی ــق ؛العی ــه  ت قی ــن، الحب  ــنین عبنال می ــی ال م مــن م ی

 الولی، محب ه الس اده : قاهره.

 المستبـه ال اــریه، منشــورات الولـی، الحب ـه ؛فـی مبا لــه ابونــوا  م(.6355) .عمـر ابوالناـر، .9

 : بیروت.لینا

 عبنالســـتاراحمنفراج، بت قیـــق ؛الشـــ راءالم نثین طبقـــات م(.6351) .عبـــناِ ابـــن م تـــز، .4

 بمار. دارالم ارف

 .قاهره ،الولی الحب ه ،عننال ر  الیز  م(.6343) .حسان ابورحا ، .5

ــوا . .1 ــوان م(.6232) ابون ــه ؛دی ــی، الحب  ــره الول ــود ش ــی  م م ــف، وتوض ــه وال  المحب 

 ال مومیه بمار.

 داربیروت.  و لادر دار طب ه م(.6316) ـــــــــــ همان. .3

 م(. یاپ الورد، گری   والن.6216) ـــــــــــ همان. .2

ــراه، .3 ــنبن الج ــا) داود. م م ــی ت ــه .(ب ــق ؛الورق ــتار  ت قی ــزام وعبنالس ــنالوها  ع النرتورعب

 .مار ،دارالم ارف ال انیه، الحب ه احمنفراج،

ــنامین. .60 ــ ی م(.6316) احم ــالم ض ــه ،الس ــه، الحب  ــه السادس ــه  محب  ــالیف والترجم ــه الت لجن

 .القاهره والنشر:

ماــرالحب   دارنهضــه ؛ال قافیــه بــین ال ــر  وال ــر  تیــارات بــی تــا(.) .احمنم مــن ال ــوفی، .66

 والنشر: قاهره.

ــبهانی، .66 ــی الل ــنالراز . اب ــن م م ــین ب ــم حس ــرات ه(.6623) القاس ــاء م اض ــه ؛الدب  محب 

 المویل ی.

 دارالست  وساسی. طب ه ؛الزانی بی تا(.) .ابوال رج الل هانی، .69

 : بیروت.دارالسشاف ؛الورا  (.م6354) .احمنزین السقاف، .64

 النهضه الماریه. مستبه الولی، الحب ه ؛ابونوا  ن سیه م(.6359) .م من النویهی، .65

 ال انیــه، الحب ـه ؛الیـز  فــی القـرن ال ـانی الهجــری اتجاهــات بـی تـا(.) حســین. یوسـف بسـار، .61

 .دارالننل 
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ــالبی، .63 ــنالمل . مناــوربن ث  ــار م(.6302) عب ــی المضــاف و المنســو  ثم ــو  ف ــه القل ؛ محب 

 .القاهره ال اهر:

ــاح . .62 ــوان م(.6349) ج ــالم هــارون، ت قیــق ؛ال ی ــه عبنالس ــه الولــی، الحب  ــابی  محب  الب

 ال لبی: القاهره.

لجنــه  محب ــه الولــی، الحب ــه عبنالســالم هــارون، ت قیــق ؛والتبیــین البیــان م(.6342) جــاح . .63

 .القاهره للنشر، التالیف والترجمه

 ؛مقامــات حریــری شــره ش(.6900احمــنبن عبــنالمومن قیســی. ) ابوال بــا  شریشــی، .60

 الولی. الحب ه

 .بیروت :نشردارال قافه سمیا، محب ه الولی، الحب ه ؛ابونوا  م(.6314) .علی شلق، .66

 .مار ال ربی: دارالست  ؛بین الموالی وال ر  الارا  م(.6354) .م منبنی  شریف، .66

 .دارالم ارف ؛الو  ال ارال باسی بی تا(.) .شوقی ضیف، .69

 .القاهره ؛الرس  والملو  تاری  (.م6393) جریر. م منبن طبری، .64

ــنّ .65 ــن ش ــره ب ــوان م(.6311) اد.عنت ــه ؛دی ــی، الحب  ــره الول ــنحمود، ش ــانی م م  :دارال سراللبن

 .بیروت

 : تهران.سخن ؛فی تاری  الد  ال ربی المنهب ش(.6934) .عبنال سین فرزاد، .61

 ال ربیه. داراحیاءالست  عبنالستاراحمنفراج، ت قیق الش راء؛ م جم م(.6310) مرزبانی. .63

م مــنم ی الــنین  ت قیــق ؛الــکه  مــروج بــی تــا(.) بــن ال ســین. علــی مســ ودی، .62

 .دارالرجاللنشروالحب  عبنال مین،

 .پاری  تا ی  رلمان هوار: به ،والتاری  البنء (.م6363) طاهر. محهربن مقنسی، .63

 .قاهره ؛ال ر  فی فنون ال ر  نهایه بی تا(.) نویری، شها  النین. .90

 السنه ال منیه: قاهره. محب ه ؛جاح  رساخ  م(.6351) .عبنالسالم هارون،  .96

ــناره،  .96 ــح ی ه ــات م(.6313) .م منما ــی اتجاه ــ ر ال رب ــه ؛الش ــه، الحب  ــارف ال انی  دارالم 

 بمار.

 منابع فارسی

ــرزالم بلیرامــی،  .6 ــن زــزلن (.ش6926) علــی آزاد. می  یــاپ ســیرو  شمیســا، تاــ ی  ؛الهن

 مهارت: تهران. یاپخانه او ،
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ــا،  .6 ــ رعربی ش(.6926.م.)  دودپوت ــی تاثیرش ــ  ش رفارس ــه ؛برتسام ــا، ترجم ــیرو  شمیس  س

 مهارت: تهران. یاپخانه

ــنف،  .9 ــام زاه ــنین. ن  ــانی  دوره ش(.6920) ال ــی زب ــاتعرب ــی  در ادبی ــنهفارس دوم  هایس
 : تهران.دشتستان او ، یاپ ؛وسوم هجری

ــات ش(.6912) م مــن. ج  ــربن رودرــی،  .4 ــوان رلی  ســوم، یــاپ ،براگینســسی .زیرن ــرد ؛دی

 فخررازی. رتاب روشی

ــ نی،  .5 ــل  س ــنین. ما ــتان ش(.6934) ال ــ   ؛گلس ــاپ  ما ــ ی، ی ــین یوس درترزالم س

 توارزمی. انتشارات یهارم،

 دوم، یــــاپ ؛درش رفارســــی لــــورتیا  ش(، 6952) ،م منرضــــا شــــ ی ی رــــنرنی،  .1

 .تهران آگاه : انتشارات

ــه ؛ یــاپ او ،فارســی در ادبیــاتشــاهنبازی ش(. 6926) .ســیرو  شمیســا،  .3 ــین:  یاپخان رام

 تهران.

ـــی  لـــ ا،  .2 ـــاری  ش(.6920اِ. )  ب ـــات د ت ـــران ادبی ـــنرای  شـــانزدهم،  یـــاپ او ، ؛ جل

 فردو : تهران. انتشارات

ــان،  .3 ــود عبادی ــوین (.ش6924) .م م ــ نی؛ تس ــگ س ــز  ونق ــاپ ز ــر او ، ی ــران نش  :اتت

 .تهران

ـــا ؛ش(. 6916) عـــوفی، م مـــن.  .60 ـــا  اللب ـــه  ازروی ،جلـــندوم لب ـــراون بامقنم یـــاپ ب

 فخررازی. رتاب روشی او ، یاپ قلم م منعباسی، به وت لیقات م منقزوینی،

 علمی. انتشارات روشگ دبیرسیاقی، به ؛دیوان ش(.6939) فرتی سیستانی.  .66

 ترمی: تهران. یاپخانه ؛ن ربازی ش(.6996) .حسن قاخمیان،  .66

تمــنن اســالمی  آن در آثــار اســالم و ایرانــی پــیگ از فرهنــ  ش(.6934) .م مــن م مــنی،  .69

 ؛ تو : تهران.ادبیات عربی و

ــانی، .64 ــبلی ن م ــ ر ش(.6912) .ش ــه ؛ال جــم ش ــی، ترجم ــی گیالن ــر داع ــنتقی فخ ــاپ م م  ی

 رتا : تهران. دنیای سوم،

 مقاالت

ــان،  .6 ــرهــای عاشــقانه در یرســساهییریتااو (.6936) .ینحســ ایمانی ــن شــناد هعنت  فاــلنامه ،ب

  یازدهم. شماره یهارم، سا  مبین، علمی پژوهشی
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 (، مشهد، إیرانمشهد  يف قسم اللغة العربیة وآداهبا، جامعة فردوسي)دکتورة  1الدکتورة ملیحه مقبلي

 

 دراسة نقدیة حول أتثری الثقافة اإلیرانیة علی الغزل املذکر العريب

 الملخص

إلذذذذذذ  أتثا ذذذذذذة اإلذذذذذذ  ال س غذذذذذذة اا عايب ذذذذذة لدذذذذذذ  ال ذذذذذذ   ایذذذذذذق ع ال ذذذذذذع      ذذذذذذ  ال ثا ذذذذذذ   إّن هذذذذذقا ایسذذذذذذ     ذذذذذذ   
ایطع حذذذذة هدذذذذ   ذذذذ  ايببریذذذذک لدذذذذ  الغ ریذذذذ  لذذذذيب     ذذذذة اإلذذذذع ال ذذذذ   ایذذذذق ع ال ذذذذع   ذذذذيب إلس غذذذذة إ ذذذذعان  ح ذذذذ ث      ذذذذ  

ة هلذذذذذقض الس ذذذذذ ة أن الذذذذذری رب   غذذذذذل هذذذذذقا ال ذذذذذ    غذذذذذ إلعا  ذذذذذيب ال س غذذذذذة اا عايب ذذذذذة  غذذذذذ ن هذذذذذقا ایسذذذذذ    سذذذذذ     ثا ذذذذذة يبس  ذذذذذ
لدذذذذذ   ذذذذذدضم ند ذذذذذ  ای ذذذذذق ن   غقذذذذذ ب لدذذذذذ  ال  اذذذذذا ایغذذذذذ غعب     ریذذذذذک  ذذذذذ     ذذذذذ  هذذذذذقض ا أتلذذذذذ  ا   إن هذذذذذقا 
ایسذذذذذذ   إ ذذذذذذ غة إلذذذذذذ  إ  ذذذذذذ ا الغذذذذذذ إل  ال ذذذذذذ    لد س غذذذذذذة اا عايب ذذذذذذة لدذذذذذذ  ال ذذذذذذ   ایذذذذذذق ع ال ذذذذذذع     ذذذذذذ   أ  ذذذذذذ  إلذذذذذذ  

 إإلریذذذذذ   اإلذذذذذع الاذذذذذ عا  اا ذذذذذعايب    ذذذذذيب لذذذذذعو    ذذذذذ ل   ال ذذذذذ   ایذذذذذق ع ال ذذذذذع  اید ب ذذذذذة لدذذذذذ  ال ذذذذذ   ال  ث ذذذذذ  
ال ذذذذذذ   ال ذذذذذذع   ذذذذذذيب مذذذذذذه   س ثيبذذذذذذة   ذذذذذذرب الدقذذذذذذ ن  ا هذذذذذذقا ا ذذذذذذ    ا الدض  ذذذذذذة  الدغ  ذذذذذذة ا   ذذذذذذدة  ذذذذذذيب أتاث ذذذذذذة 
األشذذذذذذذ  ث ال  ث ذذذذذذذ ة  ال ع  ذذذذذذذة  هذذذذذذذ  أن   ذذذذذذذ    ال  ذذذذذذذ  ا  ذذذذذذذد ة  بذذذذذذذ أت  بذذذذذذذ ن  غط  سذذذذذذذة  ذذذذذذذ  الد غذذذذذذذ  لدذذذذذذذ  

قا   ذذذذذذذذ ف هذذذذذذذقا ا غذذذذذذذذلاو فن الغذذذذذذذ إل   الغذذذذذذذذ إلع لد سذذذذذذذذ غغ  الذذذذذذذعخ   ذذذذذذذذيب امذذذذذذذغهء البدقذذذذذذذذ     ع سذذذذذذذ  االسذذذذذذذذ    هلذذذذذذذ
خذذذذعو هذذذذقا الری ذذذذ    ال  ث ذذذذ ة  ال ع  ذذذذة   بذذذذ ن أح ذذذذ    ذذذذم    ذذذذ م أتااذذذذعض ای ذذذذ ه    أح ذذذذ    ذذذذيب أت ن  ذذذذ م  

الد ذذذذذذذع إلذذذذذذذ    ذذذذذذذ ث ايبطریذذذذذذذ س  نذذذذذذذ   أشذذذذذذذ  ث ا ذذذذذذذ  لد  ذذذذذذذع ال ری  ذذذذذذذ   ال ثا ذذذذذذذة حذذذذذذذ    ق ذذذذذذذة اإلذذذذذذذ  اا ذذذذذذذعايب   ا 
    ل ذذذذ    ذذذذ   اا ذذذذعايب   لدذذذذ  ا ب  ذذذذة   ذذذذ ا سض  ا ا  ذذذذ ثب  ذذذذيب  ضذذذذة   يب ذذذذ ن ايبغاذذذذ ث هذذذذقا الدذذذذ س  ذذذذيب ال ذذذذ

الع ذذذذذ   اا ذذذذذذعايب   ا  ضذذذذذ ف ال  لذذذذذذة     شذذذذذذعب اعد ذذذذذ     ضذذذذذذ   ذذذذذيب  ضذذذذذذة أمذذذذذذع    ال ذذذذذ   ا الغق إلذذذذذذ     ذذذذذذ هع 
ح ذذذذذذ ثب اا ذذذذذذعايب     ذذذذذذيب  أ ذذذذذذری و ایضقذذذذذذة ا هذذذذذذقض ا أتلذذذذذذ  ا    لبذذذذذذيب  قذذذذذذ   ذذذذذذدهح    ن  ذذذذذذ  ه ذذذذذذ    ذذذذذذ   

  ذذذذذذ   الغ ذذذذذذ    ذذذذذذ  األلذذذذذذعاو ف ذذذذذذری و یغد ذذذذذذة  إن ال س غذذذذذذة اا عايب ذذذذذذة إحذذذذذذ   ال د  ذذذذذذع ایذذذذذذ إلعب ا هذذذذذذذقا هذذذذذذقا الغ
 الد س  يب ال    
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