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الملّخص 
كان أبوه   نشــأ الشــاعر اإليرانــي محّمد حســين شــهريار فــي عائلة مســلمة ومحافظــة. 
ى مهنــة المحاماة فــي مدينته تبريز 

ّ
قــد درس العلــوم الدينّيــة في النجف األشــرف، وتول

بســبب معرفتــه بأحــكام الديــن والقوانيــن اإلســامّية، وقــد ربــّى ابَنــه محّمــد حســين 
مــه اللغــة العربّيــة والفقه 

ّ
تربيــًة إســامّية وأدخلــه منــذ صغــره في أحســن المــدارس وعل

م القــرآن الكريم واللغة 
ّ
دخــل الكتاتيب في زمانــه لتعل

ُ
صــول الديــن، كما أّن شــهريار أ

ُ
وأ

العربّيــة، ودرس فــي هــذه الكتاتيــب النحــو والصــرف والمنطــق واألصــول والفقــه. تأّثــر 
كثرة  كبيًرا، بحيث نــرى في أشــعاره وقصائده  الشــاعر بالثقافــة العربّية واإلســامّية تاّثــًرا 
اســتخدامه للكلمــات العربّيــة واألمثــال العربّيــة واآليــات القرآنّيــة واألحاديــث النبوّيــة 
مه من قصــص األنبيــاء وحياة 

ّ
يخّيــة. كمــا أّنــه يذكــر لنــا مّمــا تعل الشــريفة والوقائــع التار

كــرم )ص( واألئّمــة من أهل بيت رســول اهلل )ص( وال ســّيما اإلمــام علي )ع(  الرســول األ
الــذي نظــم فــي مدحــه قصائــد عديــدة، واقتبــس مــن الديــوان المنســوب إليــه أبياًتا أو 
أشــطًرا وبنــى عليهــا قصيــدة أو قصائد. كما أّنه اســتخدم فــي قصائده األمثــال والحكم 

لبنــان. صحفــي وكاتــب  فــي  العربيــة وآدابهــا مــن الجامعــة االســامية  اللغــة  فــي  * يحمــل شــهادة دكتــوراه 
ومترجــم. لــه العديــد مــن المؤلفــات بالعربّيــة  والفارســّية. مترجــم محلــف؛ و لــه العديــد مــن  الكتــب المترجمــة 
ينشــرها  مــن العربيــة بالفارســّية وبالعكــس .أســتاذ الترجمــة فــي جامعــة قــم. يكتــب مقــاالت بالعربّيــة والفارســّية و
كمــا أنــه رئيــس  تحريــر موقــع )اخبــار  فــي الصحــف االيرانيــة والعربيــة حــول قضايــا ايــران و الشــرق االوســط. 

Email: kasraei@live.com .خاورميانــه( ]أخبــار الشــرق األوســط [ بالفارســّية
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كثر من  واألقــوال العربّيــة المأثــورة، وأورد فيهــا معلومات عن الشــعراء العــرب وخّصص أ
نصــف ديوانــه لقصائــد تحــّدث فيها عن اإلســام والقــرآن الكريم ورســالة النبي محّمد 
)ص( وأئّمــة أهــل البيــت وال ســيما اإلمــام علــي بــن أبــي طالــب والحســين بــن علــي 

يتهما عليهم الســام. واألئمــة مــن ذر
الكلمات المفتاحية: إيران، شهريار، القرآن، الحديث، أهل البيت.

المقّدمة 
كثــر من نصف  إّن أ محمد حســين شــهريار هو شــاعر اإلســام والقرآن وأهــل البيت، و
ديــوان شــعره متأّثــر بالقــرآن الكريم وأحاديث الرســول )ص( وأهل بيتــه )ع(، ومخّصص 
ّيتــه )ع(، حتــى أّن شــعر الغــزل عنــده هــو شــعر  لمــدح الرســول )ص( واألئّمــة مــن ذّر
طر المتعارف عليها. ولهذا الســبب كان المشــرفون على 

ُ
عفيــف وعــذري ال يتعــّدى األ

ت األدبّيــة والنشــر فــي عهــد النظــام الشاهنشــاهي البائــد ال يفســحون المجال 
ّ

المجــا
كانــت أشــعاًرا  كــي ينشــروا أشــعارهم، ألّن أشــعار شــهريار  لشــعراء مــن أمثــال شــهريار 
إســامّية من جهة، وأّن النظام المذكور لم يســمح للشــعراء اإلســامّيين بنشر قصائدهم 
تــه الكثيــرة المتعّددة، والتــي كانت في أغلبها تــرّوج للعلمانّية والتحّرر ســواًء 

ّ
فــي مجا

علــى صعيــد األخــاق أو الجنــس. كمــا ال يخفــى أّن هــذا النظام كان يشــّجع الشــعراء 
المتهّتكيــن والماجنيــن وشــعراء الســلطة ومن لّف لّفهم. كذلك كان يمنع نشــر أشــعار 

لهــا صلــة بالفضيلة ومبــادئ المجتمع اإلســامّي.
كان للثقافــة العربّيــة اإلســامّية تأثيرهــا فــي حيــاة الشــاعر محّمــد حســين شــهريار، 
بحيــث تنــاول فــي شــعره القضايا اإلســامّية وال ســّيما تاثيــر اآليــات القرآنّية في نفســه، 
واألحاديــث النبوّيــة الشــريفة، واألمثــال والحكــم العربّيــة فــي شــعره. وكان شــهريار قــد 
اختــار عناويــن عربّيــة لكثير من قصائــده وأورد في ديوانــه قصيدَتين نظمهمــا بالعربّية.

الشاعر شهريار، مولده، نشأته ودراسته.
ُولــد الشــاعر محمــد حســين شــهريار فــي العــام 1285ش )1906م، في قرية قــره چمن 
التابعــة لقضــاء خوشــغناب بمدينــة تبريــز، في الشــمال الغربي مــن إيــران ذي الغالبية 
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التركّيــة مــن أبَويــن يتحّدثــان اللغــة التركّية )مجلــة كيهان فرهنَكــي )كيهــان الثقافية(، 
1363هـــ.ش )1984م(، العــدد 2، ص5(. وحيــن قامــت ثــورة تبريــز، هاجر أفــراد عائلته 
فــي العــام 1288هـــ.ش )1909م( إلــى خوشــغناب بعــد تدميــر منزلهــم بســبب المعارك 
كان والــده حاجي ميرآقا  التــي دارت بيــن الثّوار والقــّوات الحكومّيــة )م.ن، ص 350(". 
ــا بارًزا فــي مدينة تبريز وكان خّطاًطــا معروًفا في مدينتــه أيًضا، وتوّفي  خوشــغنابي محامّيً
فــي العــام 1313هـــ.ش )1934م( وُدفن فــي مدينة قم )شــهريار، 1385هـــ.ش )2006م(، 

الديــوان، ج1، ص 19(.
ــم شــهريار مبــادئ الفارســّية والعربّيــة على يــد والده الــذي كان قد تلّقــى الدروس 

ّ
تعل

يقول الشــاعر: "كان على رّف بيت عمتي نســخة  الدينّية في مدينة النجف األشــرف. و
مــن القــرآن الكريــم وديــوان حافــظ الشــيرازي، وكنــت فــي صغــري أقــرأ القــرآن الكريــم 
وأتصّفــح ديــوان حافظ الشــيرازي بلهفــة. ومنذ ذلك الحين أنا شــغوف بالقرآن وأشــعار 
حافــظ الشــيرازي، وأصبحــت هــذه ملكة عنــدي، والموســيقى التي ألفتها قد ســّهلت 
يضيــف: "إّننــي ال أزال أواصــل قــراءة القــرآن الكريــم وأشــعار  علــّي حفــظ األشــعار" . و
حافظ الشــيرازي" )م.ن، ج1، ص 19(. "درس شــهريار اللغــة العربّية )جامع المقّدمات 
ومقامــات الحريــري والحميــدي( فــي المدرســة الطالبيــة فــي تبريز.كمــا درس اللغــة 
الفرنســّية علــى معلــم فرنســّي" )مجلــة بخــارا، 1384هـــ.ش )2005م(، العــدد 43، ص 

.)350
قيــل إّن شــهريار نظــم أّول قصيــدة لــه باللغــة التركّيــة وهو في الســابعة من عمــره )هذا 
الشــعر غيــر موجــود(. ونظــم وهــو فــي التاســعة مــن عمــره شــعره الثانــي بالفارســّية ونظم 
قصيدتــه الثالثــة متأّثــًرا بالشــاعر الفرنســي شــاتوبريان فــي وصــف مدينــة تبريــز ومنظــر 
ليلــة مقمــرة خــال تجّولــه مــع والده وعــدد مــن أصدقــاء والده فــي جبل عون بــن علي 

)عينالــي( فــي تبريــز. وهــذا الشــعر غيــر موجــود أيًضــا )م.ن، ص.ن(.
نظــم شــهريار قصيدتــه الخامســة وهــو يســير بصحبــة والــده علــى ضفاف نهــر صافي 
المســّمى )صوفــي تشــاي( فــي مدينــة مراغــه )إلى الشــمال الغربي مــن إيــران(  )صوفى 
كــه بر لــب )صافى( مكانم اســت /  ويــن صبح جاودانــه صفابخش جانم اســت(. بيــا 
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ــة "ادب" التــي كانت تصدرهــا مدرســة محمدّية في 
ّ
ُنشــرت لــه أّول قصيــدة فــي مجل

تبريــز )شــهريار، 1386هـ.ش )2007م(، اســتاد شــهريار حيدر بابــا، ص 59(.
أنهــى الشــاعر شــهريار مرحلة الدراســة االبتدائّيــة والمتوّســطة في مدينة تبريــز، وتوّجه 
فــي الرابعة عشــرة من عمره إلى طهــران، وذلك في العام 1299هـــ.ش )1921م(، والتحق 
ســت في  ّسِ

ُ
بثانويــة "دار الفنــون" التــي كانت تّعد أشــهر ثانوّية عصرّية في طهران ، التي أ

العام 1851م.
أنهى الشــاعر شــهريار المرحلة الثانوّية في ثانوية دار الفنون، والتحق في العام 1924م 
بكليــة الطــّب بإصــرار من والده، وواصل دراســته إلى الســنة األخيرة مــن الكلّية، ولكّنه 
كانــت تبادلــه الحــّب لكــّن  لــم يكمــل دراســته بســبب حّبــه لفتــاة وهيامــه بهــا، وهــي 
ا وترك دراســة الطــب،  وعمل في  أهلهــا أجبروهــا علــى الزواج من غيره؛ فاضطرب نفســّيً
دائــرة األحــوال المدنية.كمــا عمل في المصــرف الزراعــّي الحكومّي )شــهريار، الديوان، 
1385هـــ.ش )2006م(، مج1، ص 19-20(. يرى الدكتور محمد جعفر ياحقي أّن ســبب 
ترك شــهريار لدراســة الطــّب هو الفقر والعــوز إلى جانب فشــله في حّبه للفتــاة )ياحقي، 

ص 168(.
حــول دراســته فــي طهــران يقــول شــهريار: "كنت فــي الرابعــة عشــرة من عمــري عندما 
وصلــت إلــى طهــران فــي العــام 1300هـــ.ش )1921م(، ولــم أعــرف أحــًدا حتــى العــام 
كنــت أذهــب الــى المدرســة )مدرســة دار الفنــون( وأعــود إلــى  1308ش )1929م( فقــد 

كان معــي منــذ صبــاي فــي تبريــز". كان لــي صديــق اســمه شــهيار  المنــزل. 
يقــول الشــاعر شــهريار عــن أســاتذته: "كان أّول أســتاذ لــي هــو المرحــوم أميــر خيزي1   و
كان شــاعًرا يقــرأ الشــعر عــن ظهــر قلــب وكان متخّصًصــا فــي الثقافــة اإليرانّيــة"  الــذي 

فرهنَكــي، 1363هـــ.ش )1984م(، ص8(. كيهــان  )مجلــة 
 كان الشــاعر شــهريار يوّقــع أشــعاره فــي البدايــة باســم )ســيد محمــد حســين بهجت 
تبريــزي( ولكّنــه غّيــر لقبه إلى )شــهريار( بعد أن تفــاءل بديوان حافظ الشــيرازي، وذلك 

كريــم أميــري فــي العــام 1910م، فــي منطقــة فيروزكــوه القريبــة مــن طهــران.  1. ولــد الشــاعر اميــر خيــزي واســمه 
ديــن وتحتــوي علــى قصائــد وغزلّيــات ومثنوّيــات وقطعــات شــعرّية 

ّ
صــدرت لــه األعمــال الكاملــة فــي مجل

.)209 ص  2005م،  كمــي،   )حا ومنظومــات 
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فــي العــام 1921م. وجاء فــي بيت حافظ الشــيرازي:
كه چرخ اين سكه ی دولت به نام شهرياران زد /  روم به شهر خود و شهريار خود باشم
كون "َمِلك" نفسي لقد ُضربت نقوُد الدول بأسماء الملوك /فألذهْب الى مدينتي أل

الفارســّي(،  الشــعر  مــن  عــام  )ألــف  فارســي  شــعر  ســال  هــزار  مؤلفيــن،  )مجموعــة 
)223 ص  )1997م(،  1376هـــ.ش 

الرؤية اإلسالمية في شعر شهريار 
كان للثقافــة العربّيــة اإلســامّية تأثيرهــا فــي حيــاة الشــاعر محمــد حســين شــهريار، 
بحيــث تنــاول في شــعره القضايا اإلســامّية وال ســيما تأثير اآليــات القرآنّيــة واألحاديث 
النبوّيــة الشــريفة، والِحَكــم العربّيــة فــي شــعره . وكان شــهريار قــد اختــار عناويــن عربّية 
لكثيــر مــن قصائــده وأورد فــي ديوانــه قصيدَتين نظمهمــا بالعربّيــة، كما ذكرنــا من قبل.
فــي قصيــدة بعنــوان )البــاء للــوالء( يتحّدث الشــاعر عــن حّبــه هلل ســبحانه وتعالى، 
 من يحّب اهلل ســبحانه وتعالى، عليــه أن ينتظر نزول الباء عليه، 

َ
ويؤّكــد في قصيدته أّن

وأن ال ينزعــج مــن ذلــك، بــل عليــه أن يتقّبــل ذلــك بطيــب خاطــر. كمــا أّنــه يســتخدم 
َمُهــُم الكتــاَب والحكمــَة( عبــارات 

ّ
فــي قصيــدٍة بعنــوان اآليــة القرآنيــة الكريمــة: )يعل

عربّيــة ومنهــا عبارة )قرع األســماع(. يصف الشــاعر شــهريار قــّراء القرآن الكريم بأحســن 
الصفــات، فيصفهــم بالطيــور التــي تغــرد في الحقــول والبســاتين ويؤّكــد علــى أّن القّراء 
يصف قــّراء القــرآن بأّنهم في حمــى الباري  يتلــون آيــات اهلل على مســامع المســلمين، و

تعالــى، وال يمكــن للشــياطين أْن ُينزلــوا بهم أّيَ ســوء.
 يتحــّدث الشــاعر فــي قصيــدة بعنــوان "دســت خــدا بــا جماعــت اســت" )يــد اهلل مع 
فــا يمكــن  الشــيطان عظيــم  الشــيطان، ألّن مكــر  االتحــاد لمواجهــة  الجماعــة( عــن 
يضيــف: لــوال الجماعــة لمــا   إذا اتحــد مــع اآلخريــن و

ّ
لإلنســان أن يغلــب الشــيطان إال

تمّكــن اإلنســان وحــده أن يغــوص فــي البحــر وأن يســتخرَج منــه الــدّر والمرجــان. وفــي 
قصيدة بعنوان قلم تذهيب )شــهريار، 1385هـــ.ش )2006م(، مج1، ص 206( يتحّدث 
عــن القلــم الــذي يســتخدم فــي تذهيــب صفحــات القــرآن، وكيــف أّن الفنــاَن اإليرانّيَ 
يقــوم باســتخدام فّنــه فــي تذهيب صفحــات القرآن الكريــم. كما أّنه يســتخدم في هذه 
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القصيــدة كلمــات عربّية مثل التابوت وبنــات نعش واللفظة الفارســّية المعّربة ديباچه 
والمصحــف والعشــق والعرفــان والتوحيــد والفلك والشــمع. فــي قصيدة أخــرى بعنوان 
"صبــر وظفــر"  )المصــدر نفســه، مــج1، ص 240( يتناول الشــاعر الصبــر ويؤّكد فــي نهاية 
فة مــن 15 بيًتا 

ّ
 َمــن صبــَر ظفــر، كمــا أّنــه يســتخدم فــي قصيدتــه المؤل

َ
قصيدتــه علــى أّن

كثيــرة منهــا: طرب، جمــال، عدل، يوســف مصر، ســفر ومســافر، خوف  كلمــات عربّيــة 
ورجــاء، قفــا، حــرث الجهــاد، نخل، خير وشــر، حســاب وتســوية، واليــة ونبّوة، الشــمس 
والقمــر. فــإذا نظرنــا الى قصائد شــهريار المدرجة فــي ديوانه نرى أّن عــدًدا كبيًرا من هذه 

القصائــد يحمــل عناويــن عربّيــة أو مترجمة مــن العربّية. 
1: عناوين عربّية لقصائده 

كبيًرا مــن القصائد تحمل أســماًء عربّية أو   عندمــا نتصّفــح ديوان شــهريار نجد عدًدا 
مترجمــة مــن العربّية مثل: مناجــات )مناجاة( حبيبــي، حق وباطل )الحــّق والباطل(، 
البــاء للــوالء، دســت خــدا با جماعت اســت )يــد اهلل مع الجماعــة)، آب حيــوان )ماء 
يان )القرآن  كشــتى نجات )ســفينة النجاة(، عيد خون )عيد الدم(، قــرآن وقار الحياة(، 
يــش وتفتيــش، روح قــدس )روح القــدس(،  والقــّراء(، صبــر وظفــر، قاصــد ومقصــود، درو
مهــم الكتــاب والحكمــة، انتظــار فــرج )انتظــار الفــرج(، يا علــي، توحيد، رثــاى ُعْمر 

ّ
يعل

)رثــاء العمــر(، زفــاف شــاعر، هــو العزيز، آفــت قمار )آفــة القمــار( انتحار حبيــب )انتحار 
الحبيــب(، معــراج محمد، قمر بني هاشــم، دنيا وآخــرت )الدنيا واآلخــرة(، هو الرحيم، 
غــروب قمــر )غــروب القمر(، رثاى ثريا )رثاء الثريا(، مرحبا حســين )مرحًبا بالحســين بن 

علي(، ظلــوم وجهول.
2: األمثال والحكم العربّية في شعر شهريار 

 فــي قصيــدة طويلة تحت عنوان شــعر وحكمت )الشــعر والحكمة( )المصدر نفســه، 
مــج2، ص 665( يضّمن الشــاعر قصيدتــه األمثال والحكم والكلمــات والجمل العربّية 

مثل:
سخنى درس ومشق اخاقى وهو مرآت وجهه الباقي 

إشارته إلى )مرآة وجهه الباقي(.
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گفت  كذب اوست"  كه در معنى سفت  "احسن او ست ا پير ما 
كذبه(.  كذب: أحسن الشعر أ كلمَتي )أحسن وأ إشارته إلى 

خوانده از شرح الفيه اىوز فن  شعر وزن وقافيه اى  
إشارته إلى شرح ألفّية ابن مالك 

شعر رجحان انس بر جان است  ما به االمتياز انسان است 
إشارته إلى تفضيل اإلنسان على الجن 

كميت است وكيفيت  حكمت آمد اساس ماهيت  شعر 
كم  وكيف   إشارته إلى أّن الشعر هو 

كسوت آمده قرآن  كه بدين  شعر منثور است سعد قرآن 
إشارته إلى أّن القرآن شعر منثور 

شعر منثور شاهد دين استمعجز خاتم النبيين است 
إشــارته إلــى أّن  الشــعر المنثــور )القــرآن( هــو الشــاهد على الديــن وهو معجــزة أتى بها 

النبيين.  خاتــم 
وفــي قصيــدة بعنــوان "مــوال علــى وشــريح قاضــى" )المولــى علــي وشــريح القاضــي( 
يســتخدم كلمــات عربّيــة منهــا المّن والســلوى فــي البيت التالــي من ديوانــه )المصدر 

نفســه، مــج 2، ص 680(
كه بر مرده حلوا   سر خوان او رشوه چون من وسلوىچنانش بچسبيد 

كلمــة غاٌظ شــداد فــي البيت التالــي من ديوانــه )المصدر نفســه، مج2،  واســتخدم 
ص 680(

كه عمرت ببرد چو بادى در آن خانه آيد غاٌظ شدادى  كجايى !   
واســتخدم الشــاعر عبــارة )كام الملــوك ملــوك الــكام( فــي البيــت التالى مــن ديوانه 

)المصــدر نفســه، مــج 2، ص 681( 
 خدايا چه قرآن ناطق امامىكام الملوك ملوك الكام 

يســتخدم الشــاعر كلمــات عربيــة متعددة مثل )قائم وقليل وســبيل وسلســبيل( في  و
بيت من الشــعر )المصدر نفســه، مــج 2، ص 700(
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 تا ظهور قائم اين دانشقليل ليكن از آن پس سبيل وسلسبيل 
3: األقوال المأثورة في شعر شهريار 

 يــورد الشــاعر شــهريار فــي قصائــده األقــوال العربّيــة المأثــورة. ففــي قصيدتــه بعنــوان 
"تقريــظ از مجلــه ارمغان" )المصدر نفســه، مــج 2، ص 1238( يذكر الحديث الشــريف 

ــة صدرت فــي إيران:
ّ
ِســْحرا" فــي اإلشــادة بمجل

َ
"إّن ِمــَن الَبيــاِن ل

كريمه ايست شريف "ان من البيان لسحر"وحيد معجزه انگيخت از بيان ادب   
 وفي قصيدة "موال على وشــريح قاضى" )المصدر نفســه، مج 2، ص 667(  يستخدم 

الشاعر الحكمة العربية المشهورة: "كام الملوك ملوك الكام": 
 خدايا چه قرآن ناطق امامىكام الملوك ملوك الكام 

 وفــي قصيــدة "صبر وظفر" )المصدر نفســه، مج 1، ص240( يســتخدم الشــاعر العبارة 
التاليــة: "الصبــر والظفر"، بعد الصبــر يأتي الظفر:

 صبر وظفر هر دو دوستان قديمندبر اثر صبر، نوبت ظفر آيد 
 وفــي قصيــدة "البــاء للــوالء" )المصــدر نفســه، مــج 1، ص 155( يســتخدم القــول 
ُيَجّرب عبــده بالباء 

َ
المأثــور: "البــاء للــوالء" المأخــوذ من الحديــث الشــريف: "إّن اهلل ل

كمــا يجــّرِب أحُدكــم ذهَبــه بالنار". 
كه او )البا للوال( مى پسندد  بلى مبتاى با چون نباشم   

كافر بر ما  كفر صهيونى شد از صدام   روز عاشوراى دين است الباء للوال 
 وفــي قصيــدة مبــادى وغايات )المصدر نفســه، مج 1، ص 287(: يســتخدم الشــاعر 
بيــن ُجمــادى  ثــّم العجــُب  المنقــول عــن اإلمــام علــي )ع(: "العجــُب  المأثــور  القــول 

ورجــب". 
ى شود آيت به آيت متصل  كز و  العجب ثم العجب بين ُجمادى ورجب  مى رسد 

"المــاء  العربــي:  المثــل  وطــن"  "بازگشــت  قصيــدة  فــي  يســتخدم  الشــاعر  أّن  كمــا   
الحســن". والوجــه  والخضــراء 

كه غم ز دل بزدايىكنار سبزه وآبى بجوى ووجه حسن را    تو شهريار بر آنى 
يستخدم الشاعر األقوال المأثورة عن اإلمام الحسين واإلمام علي )ع(.
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 وفــي قصيــدة "صــاي عــام" )المصــدر نفســه، مــج 1، ص 503( يســتخدم الشــاعر 
القــول المأثــور لإلمــام الحســين )ع(: "إّن الحيــاَة عقيــدٌة وجهاد".كمــا يضّمــن قصيدته 
 المأثور لإلمام الحســين في يوم 

َ
)هفــت تيــر( )المصدر نفســه، مــج 2، ص 1157( القــول

عاشــوراء: )هــل مــن ناصــٍر ينصرني(: 
كربا گوش از   بانگ "هل من ناصر" آيد به 

گردد اين صوت وبا  وز بهشتى منعكس مى 
حيات مرد خدا خود )عقيدتست وجهاد(  

كربا فرمود  كه سلطان  عبارتى است 
 وفــي قصيــدة "انســان" )المصــدر نفســه، مــج 2، ص 1125( يضّمــن الشــاعر البيــت 
ُم 

َ
ــَك ُجرٌم َصغيــر َوفيَك ِانَطــوى العال

ّ
َن
َ
َتزُعُم أ

َ
المنســوب إلــى إلمــام علي فــي قصيدتــه: "أ

كَبُر":
َ
األ

كيهان اعظم   چو در سيم تار مغنى، اغانى    در اين ذره بنهفته 
 وفــي قصيدتــه التــي نظمها عنــد دخوله المدينة المنّورة يشــير إلى ســيف اإلمام علي 
 علي 

ّ
بــن أبــي طالــب وهو ســيف ذو الفقــار وقول النبــي محمــد )ص( لعلي )ال فتــى إال

 ذو الفقار(:
ّ

ال ســيف إال
شنيدى صيحه مولى على را   تو ديدى ذو الفقار منجلى را 

گفت   علي( 
ّ

پس انكه )ال فتى إال گفت    يا ولى  كرد و  پيمبر ناله 
يضّمنها   يقتبــس الشــاعر محّمــد حســين شــهريار عبارات وكلمــات وألفاًظــا عربّيــة و

قصائــده، منهــا عبــارة: حســن المطلع وخيــر الختام:
 روز عاشورا به حسن مطلع وخير الختام 

كودن بود وخام گشت هشيار ومصمم هرچه 
)المصدر نفسه، مج 2، ص 1158(

يســتخدم الشــاعر العبارة العربّيــة: "كمال الجود، بذل الموجود" فــي قصيدته درود بر  و
جهادگــران )بورك المجاهدون( )م.ن، ج2، ص 1174( 

گرت هواى بقاست  كه "بذل موجود" است  در اين جهاد فنا شو   "كمال جود" همانا 
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ئع الثورة(  كما يســتخدم عبــارة "الُحكُم ِللَحَكم" فــي قصيدته "طليعه انقــاب" )طا  
)المصدر نفســه، مج 2،ص 1140(

كه قومى شود هاك   حكمت خداى راست 
در فتنه وفساد خود، الُحكُم ِللَحَكم 

ّم الخبائــث" أي الخمرة فــي قصيدته "طليعه انقــاب" )المصدر 
ُ
كلمــة "أ يســتخدم  و

نفســه، مــج 2، ص 1140( بقوله:
ّم الخبائثى است  زاينده فساد و فزاينده دمبدم 

ُ
كلمه چه أ   اين اختاف 

كلمــات عربّيــة مثــل "تــال  كمــا يضّمــن الشــاعر شــهريار قصيدتــه "بازگشــت وطــن" 
ودمن":

كه از فغان به فغان آورم تال ودمن را    نشان منزل ياران رفته بينم وخواهم 
و"بيت حزن":  

گور نشان دهند بيت حزن را  ولى به  كشيده ناله يعقوب   كنعان    پسر به جانب 
و"عقيق اليمن":

چنانكه حلقه انگشترى عقيق يمن را  كشيده دايره، اشكم به دور مردم خونين   
كلمــات مثــل: "الحــق" و"ملحــق" و"أنــا الحــق " و"شــق القمر" في  يســتخدم الشــاعر   و

ِحْكَمَة":
ْ
ِكَتــاَب َوال

ْ
ُمُهــُم ال

ّ
بيت شــعر مــن قصيدتــه: "ُيَعِل

 ما به حق ملحق ودعوى أنا الحق نكنيمتيِغ شُق القمريم وقمرى شق نكنيم 
كلمــات: "بقعــة" و"محــراب" فــي بيــت شــعر مــن قصيدتــه: "يعلمهــم  كمــا يســتخدم 

الكتــاب والحكمــة":
كاشى وكاشيش ُمعَرق نكنيم  سردرش  گرچه ُمقرنس محراب     باطن ُبقعه ما 

 كما يســتخدم الشــاعر في القصيدة نفســها كلمات: "قذف القلوب" و"قرع األســماع" 
و"االستماع":

استماعش به ُجز القاب ملغلق نكنيم  گر قذف ُقلوبش نه وقرُع األسماع   علم ا
يســتخدم الشــاعر شــهريار فــي قصائــده كلمــات عربية مثل ســيف "ذو الفقــار": في   و

هــذا البيت:
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به سر در، ذو الفقار مرتضى را  گنبدش بين     چراغ مصطفى بر 
و"الحبل المتين" و"نور الهدى":

كن ، نور الهدا را  چراغ راه  كن، حبل المتين را     كمند چاه   
وكلمة "شمس الضحى":

كند، شمس الضحا را  كه زندانى   چراغ هفتمين، موسى بن جعفر  
و"قبة" و"باب الحوائج":

اجابت ملتزم باشد دعا را   به زير قبه باب الحوائج   
و"دار الشفا":

از اين دارالشفا جستى شفا را  ى عشقى در چشيدى    وگر دارو
يضمــن الشــاعر قصيدتــه بعنــوان: "بلبل در قفس" )المصدر نفســه، مــج 1، ص 74(  و

عبــارة "صاحت العنــادل" بقوله:
ما صاَحِت العنادل إذ صارت األسارى   در تنگنای زندان لب بستم از تغّنى 

يضمــن قصيــدة "ســام" )م.ن، ج2، ص 1132( العبارَتيــن: "هنيًئــا لــك" و"طرفــة   و
العين":  

كوثر  به طوبا مى دمى وحوض  كه در يك َطرفُة العين     هنيئا لك، 
كبر": ونداء "اهلل أ

كبر(  غريوش نعره )اهلل ا تت، شيپور جنگ است   
ّ
گلوى مل  

)المصدر نفسه، مج 2، ص 1132( 
كلمتي: "ميت" و"حي" في قصيدته "سرود اسام": كما يستخدم 

كه از "مّيت " برآرد )حّي( وبر عكس   خدا را دست، فوق دست شيطان 
4: اآليات القرآنية في شعر شهريار: 

 كان الشــاعر محمد حســين شــهريار يحفــظ آيات كثيرة من القــرآن الكريم وقد ضّمن 
ــَق( 

َ
شــعره آيــات مــن القــرآن الكريــم. وأورد اآليــة الكريمــة: )ِاْقــرأ باْســِم َرّبــك الــِذْي َخل

)العلــق:1(: فــي البيــت التالــي )المصدر نفســه، مــج 2، ص 700(
 ليكن اين خواندن نوشتن واجب است  زآنكه ِاقرأ باسم ربك موجب است 
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 وفي البيت التالي )م.ن، ج1، ص 30( يضّمن الشــاعر شــهريار بيَتا من الشــعر آيًة من 
ِعَظــاَم َوِهَي َرِميٌم( )يس: 78(: 

ْ
القــرآن الكريم )ُيْحِيي ال

كجايى اى خط سبزت به پشت خاتم لعلنوشته آيه )يحيي العظام وهي رميم(
يكتــب الشــاعر قصيــدة له بعنوان )ظلــوم وجهــول( )م.ن، ج1، ص 161( يشــير فيها   و

( )األحزاب: 72(.
ً

ها اإلنســاُن إّنــه كاَن َظلوًما َجُهــوال
َ
إلــى اآليــة القرآنّيــة )َوحَمل

كآدمى نفس جهولى وظلومى دارد  شهريارا چه به از قول خداوند حكيم 
وفي قصيدته "شــأن نزول هل أتى" )المصدر نفســه، مج 2، ص 1109(، ضّمن الشــاعر 

ــٍق َعِظيم" )القلم: 4(.
ُ
َعلى ُخل

َ
إّنك ل اآليــة القرآنّية: "و

مگر از غرفه )انك لعلى خلق عظيم(  جلوه خالق اعظم ننمايند به خلق   
كاُنوا مْن قبُل  إْن  ِحْكَمــَة َو

ْ
ِكتاَب وال

ْ
ُمُهُم ال

ّ
ُيَعل كمــا يعنــون قصيدًة له باآلية الكريمــة "و

لفي َضال" )الجمعة: 2( )المصدر نفســه، مج 2، ص 332(.
ْغَنــى َعْنُه 

َ
، َما أ َهــٍب َوَتــَبّ

َ
ِبي ل

َ
ــْت َيــَدا أ يســتخدم الشــاعر شــهريار اآليــة القرانّيــة: "َتَبّ  و

َحَطِب، ِفــي ِجيِدَها َحْبٌل 
ْ
ــَة ال

َ
ال ُتُه َحَمّ

َ
َهــٍب، َواْمَرأ

َ
ى َنــاًرا َذاَت ل

َ
َكَســَب، َســَيْصل ــُه َوَما 

ُ
َمال

ِمــْن َمَســٍد" )المســد: 1-5(، فــي قصيدتــه "قيــام شــهدا در ركاب مهــدى )ع( )المصــدر 
نفســه، مــج 2، ص 1177( بقولــه:

َهب آموخت 
َ
كه راه دوزخ دود ولهيب بو ل   پليد نفس تو َحّمالة الَحَطب ُبود اى دون 

يســتخدم الشــاعر اآليــة الكريمــة )َفأّمــا الَيتيــَم َفــا َتْقَهــر( )الضحــى: 9( فــي شــعره   و
يقــول: )المصــدر نفســه، مــج 2، ص 1109( و

كآمده باشد به در خانه يتيم  نكند  كوچه ندا داد و )ال تقهر( خواند    طفلى از 
ِحيِم" )الفاتحة:1( )المصدر نفســه،  ــِن الَرّ ـٰ ْحَم ـــِه الَرّ

َّ
كما ضّمن قصيدته اآلية: "ِبْســِم الل

مج 2، ص 1201(
كه آيتى از رحمت رحمن رحيم  كاين نه فرستاده حق جبريل است    تا  كجا    از 

ففــي قصيدتــه "جــوال نخــوت"  )المصــدر نفســه، مــج 2، ص 1072(، ضّمــن الشــاعر 
َبْيــُت الَعنكُبــوِت" )العنكبــوت: 41( عنــد 

َ
إّن أْوَهــَن البيــوِت ل قصيدتــه اآليــة الكريمــة: "َو

اقتباســه شــعرا من الديوان المنسوب لامام علي )ع( )المصدر نفسه، مج 2، ص 1180(:
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اوهن االبيات بيت العنكبوت   عنكبوتيسم وابدان چون بيوت  
كلمة "األبيات" للضرورة الشعرّية. فقد استبدل في اآلية بكلمة "البيوت" 

كمــا اســتخدم فــي القصيدة نفســها عبارة "عيــن ال تنــام" و "حّي ال يمــوت" من اآلية   
ــى الَحــّيِ الــِذي ال َيُمــوت( )الفرقــان: 58( )المصدر نفســه، مج 2، 

َ
ْل َعل

َ
الكريمــة )َوتــوّك

ص 1072(:
جان ما مرده است وحى اليموت   چشم ما خفته است و عين ال تنام 

 وفــي قصيــدة "بــوي پيراهــن" )م.ن، ج1، ص 333( يضّمــن الشــاعر قصيدتــه اآليــة 
 َمــْن ُيحِيــى الِعظــاَم وِهــَي َرميٌم" )يــس: 78(.

َ
التاليــة: "قــال

كجايى اى خط سبزت به پشت خاتم لعل       نوشته آيه يحيى العظام وهى رميم 
 وفي قصيدة "خبرى نيســت كه نيســت" )المصدر نفســه، مج 1، ص 133( يستخدم 
الشــاعر اآليــة التاليــة في إشــارته إلى النبي موســى بــن عمران عندمــا أمره اهلل بــأن يخلع 

ْيــَك" )طه: 12(. 
َ
ْع َنْعل

َ
نعليــه: "إّني أنــا َرُبَك فاْخل

 مشكل آن موسى وآن خلعت )اخلع نعليك( 
كه نيست  ورنه مشكوة تجلى شجرى نيست 

كمــا أّنــه يضّمــن اآلية نفســها في قصيــدة بعنــوان جبر واختيــار )المصدر نفســه، مج   
2، ص 1091( يقــول فيها:

كند  ْع َنْعل( را عقل ُمجرد مى 
َ
 ما وجود اصلمان عقل وچهارش قالب استكاِر )ِاْخل

 وفــي قصيدتــه "كــودك قــرن طــا" )المصدر نفســه، مــج 1، ص 108( يضّمــن قصيدته 
ِعَظــاَم َوِهــَي َرِميــٌم" 

ْ
ِليــٍم" )الجاثيــة: 8( و"ُيْحِيــي ال

َ
اٍب أ

َ
ــْرُه ِبَعــذ اآليَتيــن التاليَتيــن: "َفَبِشّ

)يــس: 78(: 
  مستى مى زنده باد ونشئه افيون       زين دو برون زندگى عذاب اليم است 

كه اين دم عيسى  آيت يحيى العظام وهى رميم است  كامم بده    بست 
 وفــي قصيــدٍة لــه بعنــوان: "اتصــال بــا معبــود" )م.ن، ج2، ص 777( يضّمن الشــاعر 

ــًة" )الفجر: 28(.  ــِك َراِضَيــًة َمْرِضَيّ ِبّ ى َر
َ
اآليــات القرآنّيــة التاليــة: "اْرِجِعــي ِإل

و آدمى در زمان هاك شود    نفس، فرمان )ارجعي( شنود 
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و"خليفة" )البقرة: 30 وص: 26( و"نفخت من روحي" )ص: 72(:
كو به شأن )نفخت من روحي( است   واسطه جز )خليفة( اله نيست 

 وفــي قصيدتــه "پيــام دانــوب بــه جامعــه بشــری" )المصدر نفســه، مــج 2، ص973( 
ُه َســاِجِديَن" )الحجر: 

َ
يتُه َوَنَفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي َفَقُعوا ل يضّمــن اآلية الكريمة: "فإذا َســّو

.)29
 تا دوره تكوين وكمال انسان )َسّويُت نفخت فيه من روحي(

" )األنبياء:104(. ِجِلّ َكَطِيّ الِسّ َماَء  و"َيْوَم َنْطِوي الَسّ
كطى السجل( بود معراج خاتم مقبل  عين )نطوى السما 

وَء" )النمل: 62(:  َيْكِشُف الُسّ ُمْضَطَرّ ِإَذا َدَعاُه َو
ْ
ن ُيِجيُب ال َمّ

َ
و"أ

اى مضطرى وخدا خوانى  راز )أّمْن يجيب( تا دانى 
و "ال اله اال اهلل" 

كآن نه محتاج مكتب وماست  خود همين )ال اله اال اهلل( است    
يقول: و"اْهِبُطوا ِمْنَها" )البقرة: 38(. فالشاعر يكتب اآلية "فاهبطوا فيها" و

سرنگونى به چاه ما بنمود  طبق فرمان )فاهبطوا فيها(  
 َوال َيْشَقى" )طه: 123(:

ّ
َبَع ُهَداَي َفا َيِضُل

ّ
"َفَمِن اَت

)َمْن َتَبَع ال َيِضّل َوال َيْشقى( كزين ُهدى وُتقى      ُمتعّهد 
 وفــي قصيــدة "جبــر واختيــار" )المصــدر نفســه، مــج 2، ص 1091( يســتخدم الشــاعر 

الكريمة: اآليــة 
َغاُبِن" )التغابن: 9( ِلَك َيْوُم الَتّ

ٰ
َجْمِع َذ

ْ
"َيْوَم َيْجَمُعُكْم ِلَيْوِم ال

 برزخت تا روز )يوم الجمع اجزا(، خوابگاه 
كند  زان سپس يكجا جزاى جمله سرمد مى 

 وفــي قصيــدة "شــعر وحكمــت" )المصــدر نفســه، مــج 2، ص 665(: يضّمن الشــاعر 
عبــارة "وهو مــرآة وجهــه الباقي":

وهو مرآت وجهه الباقى   سخنى درس ومشق اخاقى 
" )البقرة: 23(. ن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اهلَلِّ ُتوا ِبُسوَرٍة ِمّ

ْ
"َفأ
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گويان  هست "فأتوا بمثله"  كه تا قرآن     چارده قرن شد 
 وفــي قصيدة "موال علي وشــريح قاضي" )المصدر نفســه، مــج 2، ص 679( يورد آية: 
َوٰى" )األعراف: 

ْ
ــل َمّنَ َوالّسَ

ْ
ْيِهــُم ال

َ
َنا َعل

ْ
ْنَزل

َ
َوى" )طــه: 80( و"َوأ

ْ
ــل َمــَنّ َوالَسّ

ْ
ْيُكــُم ال

َ
َنــا َعل

ْ
ْنَزل

َ
"َوأ

َوى" )البقرة: 57( فــي بيته التالي:
ْ
ــل َمَنّ َوالَسّ

ْ
ْيُكــُم ال

َ
َنــا َعل

ْ
ْنَزل

َ
160(، واآليــة "َوأ

كه بر مرده حلوا  چنانش بچسبد   سر خوان او رشوه چون من وسلوى   
ِئَكٌة ِغاٌظ ِشَداٌد" )التحريم: 6(:  ْيَها َما

َ
يضّمن قصيدته اآلية: "َعل  و

در آن خانه آيد غاظ شدادى  كه عمرت بپرد چو بادى   كجايى !   
 وفــي قصيدتــه بعنــوان "صــاى عــام" )المصــدر نفســه، مــج 1، ص 503( يأتــي باآلية 

ِث ُشــَعٍب" )المرســات: 39(: 
َ

ــٰى ِظــٍلّ ِذي َثا
َ
"انَطِلُقــوا ِإل

  از اين شراره فكن دود )ذى ثاث شعب( بر آر سدره و طوبا وسايه ممدود 
قصيدتــه:  يضمــن   )240 ص  مــج1،  نفســه،  )المصــدر  وظفــر"  "صبــر  قصيــدة  وفــي   

"والقمــر":  "والشــمس" 
كه )والقمر( آيد  تالى )والشمس( بين    غير واليت چه جانشين نبوت ؟  

 وفــي قصيــدة "بلبل در قفس" )المصدر نفســه، مج 2، ص 240( يضّمــن اآلية التالية: 
ٰى" )النســاء: 43( بقوله:  نُتْم ُســَكاَر

َ
َة َوأ

َ
ا  َتْقَرُبوا الَصّ

َ
ِذيَن آَمُنوا ال

َّ
َهــا ال

ّ
ُي

َ
"َيــا أ

 دل مست جام وحدت حاجت به ذكر لب نيست  
ال تقربوا الصلوة اذ انتم السكارى 

 وفــي قصيــدة "جشــن دانشــگاه تبريز" )احتفــال جامعة تبريــز( يضّمــن قصيدته اآلية: 
َمــا" )الكهف: 46(:

َ
ــَك َثَواًبا َوَخْيٌر أ ِبّ اِلَحــاُت َخْيــٌر ِعْنَد َر َباِقَيــاُت الَصّ

ْ
"َوال

كند جز قربة هلل نيست  گر بنايى مى  كز باقيات صالحات    كسى   من به قربان 
يســتخدم الشــاعر اآليــة القرآنّيــة: "اْقَتَرَبــِت الّســاَعُة َواْنشــّق الَقَمــر" )القمــر: 1(، فــي   و

قصيــدة عنوانهــا "شــهيد محــراب" بقولــه: 
كرد بر اين ركن خراب  ندبه اى   "َدَنِت الّساَعُة َواْنشّق َقَمر"   

كما ضّمن القصيدة نفسها اآلية الكريمة "طوبى لهم وُحسُن َمآْب" )الرعد: 29(   
ُهْم ُحسُن َمآْب"

َ
)شهريارا( "َول گفت   كه   خود صداى )مدنى( بود 
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ِكَتاِب 
ْ
ْهِل ال

َ
َكَفُروا ِمْن أ ِذيَن 

َّ
ْخَرَج ال

َ
ِذي أ

َّ
كما يورد الشــاعر شــهريار اآليَة الكريمة "ُهَو ال  

َحْشــِر" )الحشر: 2( في قصيدته "مياد نيمه شعبان":
ْ
ِل ال َوّ

َ
ِمن ِدَياِرِهْم أِل

كه با تعبير قرآن "اّول حشر است"  در اين طوفان 
كاخ استكبار ظالم مى شود ويران همانا 

يضّمن الشــاعر قصيدته )اتصال با معبود( )المصدر نفســه، مج 2، ص 777( اآليَة  و
ٍك َيْســَبُحوَن" )األنبياء: 33(:

َ
 ِفي َفل

ّ
ُكٌل َقَمَر 

ْ
ــْمَس َوال

ّ
الكريمة "َوالَش

)كلهم يسبحون في فلك(  خوانده باشى سوره ياسين:  
" )األنبيــاء: 104(، فــي  ــِجِلّ َكَطــِيّ الِسّ ــَماء  كمــا يقتبــس اآليــة الكريمــة: "َنْطــِوي الَسّ  

قصيدتــه )اتصــال بــا معبــود(:
كطّي السجل( عين )َنطوي الّسماء    بود معراج خاتم مقبل     

ْســُت 
َ
ل

َ
نُفِســِهْم أ

َ
ٰى أ

َ
ْشــَهَدُهْم َعل

َ
 كما يضّمن قصيدته اتصال با معبود اآلية الكريمة: "َوأ

ٰى" )األعراف: 172(.
َ
وا َبل

ُ
ُكــْم َقال ِبَرِبّ

خود نداى الست مى شنود  كه از جام عشق، مست شود    دل 
 وفــي قصيدتــه "ســام" )المصــدر نفســه، مــج 2، ص 1132( يضّمــن الشــاعر اآليــة 
ْرُصوٌص" )الصف:  ُهم ُبْنَياٌن َمّ

ّ
َن
َ
َكأ ا 

ّ
وَن ِفي َســِبيِلِه َصًف

ُ
ِذيَن ُيَقاِتل

َّ
القرآنيــة: "ِإَنّ اهلَلَّ ُيِحُبّ ال

بقوله:  )4
صف موال على، سردار صفدر  به قرآن وصف او )ُبنيان مرصوص(  

 وفــي قصيــدة لــه بعنــوان "زاد راه" )زاد الطريــق( )المصــدر نفســه، مــج 2، ص 1220(، 
ٍب َســِليٍم" )الشــعراء: 

ْ
َتى اهلَلَّ ِبَقل

َ
 َمْن أ

َّ
 َبُنوَن، ِإال

َ
 َوال

ٌ
 َينَفُع َمال

َ
ُيضّمــن اآليــة التالية: "َيــْوَم ال

بقوله:   )89-88
 وَبنون( است اى سلطان 

ٌ
  روز )ال ينفُع مال

به توالى تو با قلب سليم آمده ايم 
ُكــْم ُتْفِلُحوَن" 

َّ
َعل

َ
َبــاِب ل

ْ
ل

َ ْ
وِلي األ

ُ
ُقــوا اهلَلَّ َيــا أ

ّ
يضمــّن الشــاعر شــهريار اآليــة القرآنية: "َفاَت  و

)المائــدة: 100(، فــي قصيدتــه الموّجهة البنــه هادي يدعــوه فيها إلى تجّنــب المعاصي 
يقول: ألّن القــرآن نهى اإلنســان عــن ارتكاب المعاصــي و
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گفت اّتقوا اهلل يا أولى األلباب كه قرآن   حذر از معصيت 
" )البقرة:  َغِيّ

ْ
ْشــُد ِمــَن ال َن الُرّ َبَيّ

ّ
يِن َقد َت ْكَراَه ِفي الِدّ  ِإ

َ
يقتبــس الشــاعر اآلية الكريمــة "ال  و

يارته للمدينــة المنّورة يقول فيها: يضمّنهــا قصيدته التــي نظمها عند ز 256(: و
كراه في الدين( گفته )ال إ نه قرآن    خاف نص قرآن نيست آيين  

يقتبــس الشــاعر اآليــة: "واقِصْد في َمشــِيَك وأْغُضْض ِمــْن َصوِتَك إّن أْنَكــَر األْصواِت   و
َصْوُت الَحِمْيــر" )لقمان: 19(.

َ
ل

كز ِحمار است انكر األصوات  گر آدمى به صفات    كن  كم   صوت 
َها 

َ
َتَرُوّن

َ
َجِحيــَم* ُثــّمَ ل

ْ
َنّ ال َتــَرُو

َ
َيِقيِن * ل

ْ
ــَم ال

ْ
ُمــوَن ِعل

َ
ــْو َتْعل

َ
 ل

َّ
يقتبــس اآليــة الكريمــة: "َكا  و

ِعيِم" )التكاثــر: 6 - 8(. ّنَ َيْوَمِئــٍذ َعــِن الّنَ
ُ
ل

َ
ُتْســأ

َ
َيِقيــِن* ُثــّمَ ل

ْ
َعْيــَن ال

راه معموره اش به قعر جحيم    راه مخروبه اش به باغ نعيم  
)المصدر نفسه، مج 2، ص806( 

يضّمــن شــهريار قصيدتــه فــي مــدح اإلمــام المهــدي المنتظــر بعنــوان "ميــاد نيمــه  و
َكَفــُروا ِمْن  ِذيَن 

َّ
ْخــَرَج ال

َ
ــِذي أ

َّ
شــعبان" )ميــاد النصــف من شــعبان( اآلية القرآنيــة "ُهَو ال

َحْشــِر" )الحشــر: 2(
ْ
ِل ال َوّ

َ
ِكَتــاِب ِمــن ِدَياِرِهْم أِل

ْ
ْهــِل ال

َ
أ

كه با تعبير قرآن )اول الحشر است(    در اين طوفان 
كاخ استكبار ظالم مى شود ويران  همانا 

َك  ِبّ اِلَحــاُت َخْيٌر ِعْنــَد َر َباِقَيــاُت الَصّ
ْ
 كمــا يضمــن القصيدة نفســها اآليــة القرآنيــة "َوال

َمــا" )الكهف: 46(
َ
َثَواًبــا َوَخْيــٌر أ

كفر كه قرن دوم دين است وجنگ دومش با 
خدا اين جنگ را خود )عند ربك( خوانده در قرآن 

5: اقتباس أقوال لكّتاٍب عرب:
 يقتبــس الشــاعر محمــد حســين شــهريار أقــوال الكاتــب اللبنانــي جورج جــرداق في 
ْيِك يــا ُدْنيا 

َ
كتابه "صــوت العدالــة اإلنســانّية" ومنها قوله "مــاذا َعل  عن 

ً
اإلمــام علــي نقــا

ِبــهِ  وِلســانه وذي ِفقــاِرِه". في 
ْ
ــا ِبَعْقِلــِه َوَقل ُكّل َزَمــنٍ َعِلّيً ــْو َحَشــْدِت قــواِك َفأْعَطْيــِت فــي 

َ
ل

قصيــدة بعنــوان "از اســتاد شــهريار" )م.ن، ج2، ص 1098(، يقــول فيهــا:
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كعلي ماذا عليك يا دنيا لو قّدمت مولوًدا 
كان ميزان عدل وقسط وعموًدا صامًدا

له مكارم وادعة ومواعظ تعليمّية
وهو قامع الظلم وشافي السقم 

كسيفه  عظيًما في عزمه وكريًما 
مثل القضاء والقدر 

يقمع العدو )المصدر نفسه، مج 2، ص 1098( يخدم الصديق و
ا هو أعجب مخلوقات  كمــا يقتبــس من الكاتب اللبنانّي جورج جرداق قوله "بــأّن علّيً

اهلل":
كّل مجموعة على حــــدة إذا جمعت نوابغ العـــــــالم وجعلت 

لرأيت واحًدا منهم شريًكا للجميــع وفضله بّين على اآلخــــــرين 
ى بجميع هذه الصفـــــات 

ّ
كّل العلومويتحل قْل لي من هو هذا الذي يجمــع 

فإّنه سوف لن يكـــــون سوى علي  فعلي هو أعجـــب مخلــــــوقات اهلل )المصدر نفسه، 
مج 2، ص 1079( 

6: ملّمعات شهريار 
 الملمــع بالفارســّية هــو الشــعر الذي يكون بيت أو شــطر منه بالفارســّية وشــطر أو بيت 
ن الشــعراء الفــرس قصائدهم  كانــت العربّيــة أو غيرها. وقــد ضّمَ منــه بلغــة اخرى ســواء 
ين قد  كبــار منهــم مثل حافظ وســعدي الشــيرازّيَ أبياًتــا أو أشــطًرا بالعربيــة. وكان شــعراء 

نــوا قصائدهــم أبياًتــا أو أشــطًرا عربّية )معيــن، فرهنگ فارســي، ص 720(   ضّمَ
وعلــى ســبيل المثــال ضّمــن الشــاعر حافظ الشــيرازي قصيدتــه الميمية ببيت شــعر 

بّية:  بالعر
هلل َحْمُد ُمْعَتِرٍف غاَيَة الِنَعْم  ْم  

َ
ْت ِبِذي َسل

ّ
ُبْشرى إِذ السامُة َحل

 ضّمــن الشــاعر محمد حســين شــهريار شــعره أبياًتــا عربّية لشــعراء عرب وفــرس، فقد 
ضّمــن قصيدتــه شــعًرا للشــاعر العربــي أبي العــاء المعّري ومنها شــعره عن الشــهيَدين 

كار" يقــول فيها:  اإلمــام علــي واإلمام الحســين، ونظم قصيــدًة بعنــوان "پايان 
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سقطت قطرتا دم من شهيَدي العشق علي والحسين على رداء الزمن 
وكانت القطرتان تقفان منذ األزل لتأخذا ثأرهما من الزمان 

هم يقتلون على مذبح الحشر وهناك نهاية القصة وختام الزمان1.
كمــا ينقل الشــاعر محمد حســين شــهريار فــي قصيدتــه: "طليعه انقــاب" )المصدر   
نفســه، مــج 2، ص 1140( شــطًرا مــن بيــت شــعٍر عربــٍيّ للشــاعر حافــظ الشــيرازي فــي 

 : ته قصيد
هلل َحْمُد ُمْعَتِرٍف غاَيةَ  الِنَعْم  ْم 

َ
ْت ِبِذى َسل

ّ
 ُبْشرى إِذ السامُة َحل

يقول فيها: و
ْم

َ
ت ِبذى َسل

ّ
ُبشرى ِاِذ الّسامُة َحل كه بازگشت    اسام ما، امام خمينى 

 وفي قصيدته: )اتصال با معبود( )المصدر نفسه، مج 2، ص 777( يضّمن قصيدته 
كمــا ينســبه   أو ينســبه البعــض إلــى الصوفّيــة، 

ً
 مثــا

ُ
شــطًرا مــن بيــت شــعٍر عربــّيٍ ُيعــّد

الفيلســوف اإليرانّي حســين نصــر إلى ديوان الحــاج )صحيفة رســالت، 1388هـ.ش، 
العــدد 6904، ص 16(:

)ليس في الدار غيره دّيار(. 
)ليس في الدار غيره دّيار(  ُكند ايست چرخ اين دّوار  گر   

يقتبس الشاعر البيت التالي: و
  ال تقل أصلي وفصلي أبًدا   إّنما أصل الفتى ما قد حصل 

يضّمن معناه في أبيات شعرّية بعنوان "اصل ونسب":  و
فتحّية العالمــــين على أجدادنا   ال تذكر فنون وأسمــــاء األجداد  

فا تنتفع من األجداد بل يصيبك الخسران   فإذا لم ترث العــــــلم والفن 
 فالرجل هو أن يقول ماذا يحمل وماذا لديه    ال أن يقول ما أصــــلي ونسبي 

)المصدر نفسه، مج 2، ص 1094( 
كــن" )أرشــدني( يتوّســل فيهــا إلــى اهلل أن  7: ينظــم الشــاعر قصيــدة بعنــوان: "ارشــادم 

1. از دو شهيد عشق: على وحسين )ع( او  دو قطره خون پريده به دامان روزگار 
گريبان روزگار  گرفته  از آن ازل به نام شفق اين دو قطره خون  هر روز وشب 

پايان روزگار  )ديوان شهريار، ج 2، ص 1098(. كآنجاست ختم قصه و كشتارگاه حشر   كشند  به    دارند  مى  
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َ

يســاعده وأْن ال يعاقبــه، وأن ُيدِخــل الفــرح إلــى قبلــه ألّن يهديــه الســبيل، وأن يرحمــه و
قلبــه حزيــن، يقــول فيها:

كم أنت تعاقبني، ِارحمــــني  إلهي 
صني من هذا القفص الذي قلبي حبيس فيه 

ّ
إلهي خل

إّنني أشعــــر بالحزن لوقت طويل  
كان بإمكانك أن ُتدخل الفرح في قلبي، فافعل  إذا 

ِاستمع إلى صيحاتي وارحمـــــني 
إنّني من طيور حرمـك المقّدس، فاحفظني من أذى الصياد 

كذلك وأرشـــــــــــدني  للطــــــفكفاجعلني 
ً

كن أها  إذا لم أ
إّنك جئــــت بي إلى هذه الدنيا الخراب أنا خرابتك فعّمر قلبــــــــي )بمحبتك(

إلهي ِامنحني النمّو والعــــــلّو
أنا طير من طيـورك أطلب المساعدة والعون منك 

كما تريد  ة في الحركــــــة  لكي أتحـــــــــــــّرك 
َ

ِامنحني الخّف
كما أحّب فرهـــــــــاد شيرين  ِاجعلني مثل شيــــــــرينأحّبني 

يد منك شيــًئا   يا قارئ أشعاري ال أر
سوى أن تذكرني، عندمـــــــــا تقرأ أشعاري

8: فــي قصيــدة لــه بعنــوان: "ميــاد خاتم األنبيــاء )ص(" يتحّدث الشــاعر عــن النبي 
يقول: إشــراَقا و كثرهم نــوًرا و يصفــه بأّنــه من أعظــم األنبياء قاطبــة، وأ و

كبرياء اهلل  كّل رساالت األنبياء في محمد / وهو في قّمة معــــــراج  ى 
ّ
تتجل

لقد نشأ جسمه من تراب مّكة والمدينة / وروحه من نور ذات الغنى، الطــــاهر 
يوم مياد النبي وهو العقـل الكامل / وهو أشـــــرف األنبياء وخاتم الرسل 

هو مبـــــدأ نور المعصومين األربعة عشــر / والذي يتوّجه الى األربعة عشــر ســيكون رزقه 
مقسوًما 

ى خاصـــــــة الخليقة فيه
ّ
خاتم األنبياء هو الجـــــوهرة / وتتجل

ى بمكارم األخاق 
ّ
  مدرسته ترّبي جميع العـــــالمين / درس دينه، يتجــــل
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9: يعــرج الشــاعر فــي قصيدته إلــى مقام اإلمام علي بــن أبي طالــب )ع( ومنزلته ويرى 
يقول:  ــا )ع( دافع عن اإلســام بســيفه ذي الفقار و أّن علّيً

والثاني الصادع بأمره ذو الفقار / والعالم قائم على مـــدار علي 
ي الجهــــاد الجلي 

ّ
فالشّق األّول من ذي الفقار علي / قّمة تجل

فمحّمد رحمة للعالمين ونور العينين / ولدينه فرع وهو ذو القرنين 
قسم عليك بهذه اآليات / وبهذا النـور المنبثق من ذاتك 

ُ
إلهي، أ

أن تقّوي اإلسام بلمعان سيف ذي  الفقار الذي اشتهر مّرات ومّرات
ــى فــي عشــق النــاس لــه بصــورة دائمــة / واإلنســان قــادر علــى أن يكــون 

ّ
حســنه يتجل

ًكا إذا ســار فــي طريقه  مــا
فمحّمد مثل جبل سين وجابلسا / وقائمه مثل جبل قاف و)جابلقا( 
استقّر الدين المبين على هذين القرنين / وكذلك السماء واألرضين 

إلهي حّول حالنا نحن المسلمين إلى األفضل / أِضئ عيوننا وقلوبنا بنورك 
10: للشــاعر محمــد حســين شــهريار قصائــد متعــّددة يمدح فيهــا اإلمام الحســين بن 
علــي )ع(.كمــا نظــم قصائد في غايــة الرقة يتحّدث فيهــا عن واقعة الطــف، وكيف ُقتل 
ة مــن أصحابه البررة. كمــا نظم قصيدة فــي العّباس بن علي 

ّ
الحســين فــي كربــاء مع ثل

كربــاء ذوًدا عن أخيه  قمــر بني هاشــم، يشــيد فيها بالبطوالت التي ســّطرها العّباس في 
الحســين بن علي )ع(.

وفــي قصيــدة لــه بعنــوان داغ حســين )مصيبــة الحســين( يتحــّدث عــن شــهر محــّرم 
كثر من ألف  يقول إّنه بعــد أ كربــاء، و ومــرور ذكرى استشــهاد الحســين بن علــي )ع( في 
يحيي  وأربعمئــة عام من استشــهاد الحســين ال تــزال ذكراه ومصيبته تتجــّدد كّل عام، و

محّبــوه ذكــرى استشــهاده. يقول في هــذه القصيدة:
حــّل شــهُر المحــرم وتجــّددت مصيبــة الحســين )ع( / بكــت غيــوم الخريــف علــى 

مصيبــة الحســين 
كرباء ال يزال ممّدًدا / إلى جانب نهر العلقمي مجاوًرا الحسين  وكأّن ساقي عطاشى 
 المساجد منورٌة بمصابيح الحسين 

َ
إذا انطفأ مصباح خيمة الحسين يوم عاشوراء / فإّن
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كان للحســين ضيــاٌء مــن العالمين مســتمّد مــن نــور اهلل / إلهي ما هــذا الضياء الذي 
ينبعــث من نور وجه الحســين 

كّلِ حدب وصوب / تســأل جميعهــا عن قبر   أيــن يزيــد ليــرى القوافــل المتجهــة مــن 
الحسين.

11: شهريار ينظم قصيدة بالعربّية 
نظم شــهريار قصيدة بالعربّية بعنوان "شــقاقي" ضّمنها أبياًتا وأشــطًرا بالفارســّية يقول 

فيها:
وُقرُب الوعد قد زاَد اشتـياقي   افتراقي 

َ
شقاقي منك قد طال

شقَقت جيب صبري يا شـقاقي  كن     بتار ُطّره تدبــير رفو 
تو خود چون ماه در چاه محاقي  ى تست   هال عيد عاشق ابرو

هنوزم نوش بخشــاى مذاقى   ة التوديع، زادا   
َ
أال يا ُقبــل

كه چون مه در همه آفاق طاقى  بجفت ابروان چـون هالت  
ليؤتى الوصـل ترياَق العـراق  كيف يبقى  لسيُع الهجر قْل لي 

وسّخرنا الُمنى باالّتفــــاقي   واّتفــقنا   
ً

ُكم جاء ليا هوا
لقاٌء منك يا عهـــَد التاقي  قتني لكّن َمهــرى 

ّ
لقد طل

چراغ مى بجام افروز، سـاقى شب هجر است وجانم تيره از غم  
دع الترياَق واسقني بــراقى  أنا المخمور ال مصدور يا صاح  

أخاُف من شبيه االشــتقاقي  شقاقي أنت خيٌر محض ليكن 
چه جان فرسا غمى، تكليف شاقى  يا من العشق  نهاني العقل واو

وتكليــٌف َعلى ما ال ُيطاقى  ماٌم الحّب تحميل المشــّقة  
نبسته عقــد مشتاق طاقى  يغ اى نو عروس بخت با ما    در

يدان فـراقى  كه در پى هست جاو وصال شهرياران مغتنـم دان   
)المصدر نفسه، مج 1، ص 230( 
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