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 الملخص

 هذه أحد. فيه تنتشرررر بدأت الشرررعرية المضرررامي  ألن العربي الشرررعر إزدهار عصرررر العباسررري العصرررر يعتبر

 محمود. الشرررعر قالب في األخالقية المضرررامي  ع  الشررراعر فيه يعبر الذي الحكمي الشرررعر هو المضرررامي ،

 التوحيد مثل األخالقية -الحكمية النبيلة المفاهيم ع  ديوانه في عبر قد إيراني أصرررررل م  شررررراعر وراقال

 والتسامح والعفو الهوى ع  النفس ونهي والقناعة هللا على والتوكل والصبر والجهد والعمل والقدر والقضرا 

 حاول. المفاهيم هذه في الكريم القرآن اإللهي العظيم المصرررردر م  الشرررراعر إسررررتفاد الواضررررح وم ... . و

 اآليات وأيضا راقالو محمود شعر في المضرامي  هذه م  نماذج وشرر  دراسرة إلى البحث هذا في المؤلفون

 والرذا ل األخالقية الفضرررا ل إلى المضرررامي  هذه وبتقسررريم التحليلي - الوصرررفي المنهج خالل الصرررلة ذات

 تأثيرا الكريم بالقرآن تأثروا الذي  الشعرا  أحد هو راقالو محمود أن إلى البحث هذا نتا ج وتشرير. األخالقية

 ع  للتعبير قرآنية بآية الشرراعر تيأي الحاالت بعض في. واألخالقية الحكمية المضررامي  ع  التعبير في كبيرا

 ع  ويعبر اإلقتباس بأسررلو  القرآنية األلفاظ يغير أنه بمعنى بالضررب  ألفاظها ويسررتمد  الحكمي المضررمون

 .األلفاظ تبديل وأحيانا اإلضافة أو الحذف طريق ع  المقصود المعنى

 .والرذا ل الفضا ل الوراق، محمود األخالق، الحكمي، الشعر الكريم، القرآن :المفتاحیة الكلمات
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Abstract 

The Abbasid era is considered the era of Arab poetry flourishing because its poetic 

contents began to spread in it. One of these contents is wisdom poetry, in which the 

poet expresses the ethical contents in the form of poetry. Mahmoud al-Warraq is a 

poet of Iranian origin who expressed in his office the noble, wisdom-ethical 

concepts such as monotheism, judgment, destiny, work, effort, patience, trust in 

God, conviction and forbidding oneself from passion, forgiveness, tolerance and ... 

It is clear that the poet benefited from the great divine source of the Noble Qur’an 

in these concepts. In this research, the authors attempted to study and explain 

examples of these contents in the poetry of Mahmoud al-Warraq as well as the 

relevant verses during the descriptive-analytical approach and by dividing these 

contents into moral virtues and moral vices. The results of this research indicate that 

Mahmoud al-Warraq is one of the poets who have been influenced by the Holy 

Qur’an greatly in expressing the legal and moral contents. In some cases, the poet 

comes with a Qur’anic verse to express the judgmental content and uses its exact 

wording in the sense that he changes the Qur’anic expressions in the manner of 
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 quotation and expresses the intended meaning by deleting or adding and sometimes 

changing the words. 

Key words: Holy Qur’an, wisdom poetry, ethics, Mahmoud Warraq, virtues and 

vices 

 

 المقدمة. 1

 أو والشريفة السامية األهداف فيه يستمد  أن الشعر وبإمكان الفنية األلوان بقية مثل حدي  ذي كسرال  الشرعر

 مثل الممتلفة العصررور في المجتمع إقبال موقع األخالق ووقع. المجتمع في الفسرراد وتعزيز لنشررر آفة يجعله

 :الكثير وعشيرته مرة عطا  وصف ع  فيه تحدث الذي سلمى أبي اب  زهير شعر

 فضل ولهم قومهم في نا ل لهم           علمتهم معد في حي خير هم

 (301: 3131، سلمی اب )

 نرى األخالقية المضامي  تلك جنب إلى جنبا يضاأو الشعرا  م  الكثير شعر في الفضرا ل حضرور نشرهد

 مع العربي الشعر في األخالق مفهو  إنتشرر ولك  ... .و المرأة ووصرف الممر شرر  مثل األخالقية الرذا ل

 العادات بعض وحّر  المحمود العر  أخالق إلى اإلسرررالمي األخالق أضررراف اإلسرررال  ألن اإلسرررال  ظهور

 .لألعرا  المحمود غير واألخالق

 النبي خاطب بحيث وإنسررانيته بشررموله الكاملة اإلنسررانية للحياة أسرراسرريا ركنا األخالق الكريم القرآن جعل

 خلق لك: »اآلية هذه تفسررير في األقشررر سررليمان محمد قال(. 4/قلم)ال« عظيم خلق لعلى وإنك» :هكذا( ص)

: أيضررا وسررلم وآله عليه هللا صررلى النبي وقال (.432: 3211ق، األقشررر« )الكريم القرآن في هللا به أمرك كما

 (. 311: 30، ج 1001، بيهقي)ال «األخالق مكار  ألتمم بعثت إنما»

: هذا في السرررنديوني فهمي وفا  يقول اإلسرررال ، دي  ظهور بعد العربي الشرررعر في األخالق مفهو  إنتشرررر

 اإلنسررانية أبعدت اإلسررالمية التعاليم بأن وأكدوا بالدي  األخالق عالقة ع  األوا ل اإلسررال  شررعرا  وتحدث»

 (. 112: 3114، السنديوني) «المير على المسلمي  وشجعت القبح ع 

 مثل الشعرية المضامي  أصبحت العصر هذا في األدبية، الحركات إزدهار عصر األول العباسي العصر

 زياتال حسرر  يعتبر. تطورا وأكثر سررمونة أكثر... و والحكمة والزهد والسررياسررة والغزل والزندقة المجون

 المسلمي  ألن اإلسال  تاريخ في ذهبي عصر العباسري، العصرر: »للإلسرال  الذهبي العصرر العباسري العصرر

، زيات)ال «وبعد قبل مثيل لهم يسرربق لم والقوة واإلزدهار اإلعمار م  مسررتوى إلى وصرررلوا العصررر هذا في

 دورا تلعب الحكمة وكانت التقوى وأهل والنساك بالوعاظ مملو ة العصر هذا في المساجد كانت (.130التا: 

 تحاول وكانت تمربه سرررروف التي القبيحة األعمال م  اإلنسرررران تبتعد كانت ألنها كهذا، مجتمع في بارزا

 النضرررج ذروة الشرررعرية األغراض غالبية بلغت العصرررر هذا في. الصرررالحة األعمال إلى اإلنسررران تشرررجيع

 .الشعرية األغراض هذه م  واحدا الحكمي الشعر كان مستقلة، غالبيتها وأصبحت واإلزدهار
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 هذا في كثيرة قصا د وأنشدت مستقال فنا أصبحت حتى نمت ثم الجاهلي الشرعر م  قصرا د في الحكمة نشرهد  

 العصررر هذا حكمة كانت. الشررعرا  م  الكثير واسررتمدمها اليونانية الفلسررفة ترجمة بعد الحكمة تطورت» الف 

 العقلية والدال ل الفلسررررفية المذاهب على قا مة كانت ألنها واإلسررررالمي الجاهلي العصررررر حكمة ع  تمتلف

  (. 10: 3191، البستاني« )وحوادثها العصر بتجار  محصورة تبق ولم الصحيح والفكر

(. 10: 3219، نصررر هللا) العلو  أفضررل خالل م  األشرريا  أفضررل فهم تعني إنها: الحكمة تعريف في جا 

 (11: 3201، الجرجاني) «الحرا  م  الحالل فهم الحكمة» والحرا  الحالل فهم إلى الجرجاني أشررررررار

 يقول (.12: نفسررره المصررردر) «المنكر ع  والنهي بالمعروف األمر تتضرررم  ألنها القرآن، تعني الحكمة»و

 والهندية الفلسررفية الحكمة إنتشررار بسرربب الحكمي الشررعر تطور: »الحكمي الشررعر إزدهار في الفاخوري الحنا

 (. 132: 3121،الفاخوري) «والتحليل التعمق حيث م 

 م  البشرية والنفس للرو  العميق التشر  ع  تكشرف إسرالمية ظاهرة والحكمة الزهد أن الواضرح وم 

 والقرآن. واألحاديث المبينة الكريم القرآن اآليات م  والموعظة الزهد أهل إسرررتلها  الطبيعي وم  اإلسرررال 

 م  المأخوذ اإلسررالمي األخالق. منها واقتبسرروا الشررعرا  عليها أقبل شررعري إسررتلها  بمصررادر غني الكريم

 ديوانه في الكريم القرآن م  إستلهم ألنه وراقال محمود أشرعار في واسرع مجال لها النبيلة القرآنية المضرامي 

 وأيضررا هأشررعار خالل م  األخالقية المضررامي  يذكروا أن إلى المؤلفون يحاول. والمعنوي اللفظي حيث م 

 القوي الشراعر هذا شرعر في التحليلي– الوصرفي األسرلو  خالل م  منها نماذج وشرر  دراسرة إلى يحاولون

 .المجهول ولك 

 محمود أشعار طبع العبيدي راغب عدنان باسرم شرمصرا بأن الديوان مقدمة في القصرا  وليد الدكتور قال

 سررفاأل ومع البقية أو الوراق إلى األشررعار إنتسررا  في كثيرة أخطا  وفيه بعراق 1969 سررنة في قبله وراقال

 .العبيدي جمعه الذي والديوان األشعار لمقارنة إمكانية تك  لم الكتا  هذا إلى الوصول عد  وبسبب

 . أسئلة البحث 1-1

 :التالية األسئلة إلى اإلجابة إلى البحث يحاول

 اإلنسانية؟-األخالقية النبيلة المفاهيم إلى وراق محمود تطرق مدى هو ما. 3

 لشرحها؟ القرآنية والمعاني األلفاظ م  الشاعر إستمد  التي الموضوعات أغلبية هي ما. 1

 . أهداف البحث1-2

القرآن الكريم في شعره الحكمي واألخالقي باستمدا   م حاولت هذه الدراسة التحقق م  تأثير محمود الوراق 

 المنهج الوصفي التحليلي.

 البحث. أهمیة 3-1

تعود أهميرة الردراسررررررة الحرالية إلى حقيقة أنها قدمت أوالا هذا الشرررررراعر المممول م  وجهة نظر نقدية، وثانياا 

 درست تأثير القرآن الكريم في شعر هذا الشاعر.
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 األخالق مفهوم. 1-4 

؛ 3293: 2، ج 3110، الجوهري) اللغة في والطبيعة السرررجية بمعنى أسرررتمد  وقد خلق جمع األخالق كلمة

 هذا .أيضرررا والدي  الرجولة معنى به أضررراف (119: 3، ج ، التاالزبيدي؛ 312: 2، ج 3232اب  منظور، 

 م  مأخوذ أيضا منه آخر وقسم والتربية المجتمع م  يؤخذ منه آخر وقسم اإلنسران ذات في األخالق أن يعني

 الناس إختالف في الر يس السرربب يكون األمر هذا وربما األخالق إنتشررار على يدل األمر وهذا الدي  مصرردر

 وُخلُق ُخلق :أيضررررا (3231:342) اإلصرررربهاني الراغب وقال(. 124: 3141)الزاوي،  حدوده تحديد في

ر  مثل األسرراس في يسررتويان ُر  شررُ  بالعي  تدرك التي والوجوه واألشرركال الهيئات يمتص الُملق ولك  وشررُ

 اللغوية المعنى في يقول (211:1408) الطريحي. بالبصرررريرة تدرك التي والسررررجايا القوى يمتص والُملُق

 علي ابو. مشررقة وبدون بسررهولة لها المقتضررية األعمال إلى اإلنسرران يقو  وبه روحية سررمة هو الُملق: للُملق

 حالة إنه: »األخالق تعريف في يقول اإلسررالمي العالم في األخالق مفكري أكبر م  (57:1383) هالمسرركوي

 «.والتأمل التفكر دون العمل نحو يحرك اإلنسان تجعل نفسية

 إلى يقو  بحيث عادة أو مزاج الُملق ظهور سرربب الُملق ظهور سرربب إلى النراقي مهدي محمد العالمة أشررار

 الطبيعة بمعنى اللغة في األخالق يسرررتمد  "بالسرررهولة إليه يقو  حتى عليه ويصررربر التكلف أو بالترّوي فعل

 تصرردير تسرربب التي النفس في مسررتقرة وخصررا ص صررفات: »ع  عبارة اإلسررالمية العلما  وبي . والسررجية

 إذا (.31: 3122، الشررريفي) «والتأمل التفكر إلى الحاجة ودون عفوي بشرركل الصررفات بتلك مناسرربة اعمال

 منها صدرت وإذا الفضيلة أخالق تسرمى والمناسربة، الجميلة األعمال منها تصردر بحيث النفسرية الحالة كانت

 بدون المير بداية» اللغة في الفضل (.10: نفسره المصردر) الرذيلة أخالق تسرمى سرارة وغير القبيحة األفعال

 يعني تفضيال وفّضله للفضل األعلى الدرجة والفضلية ضرده والنقصفضرل(  : مادة3230، المناوي« )سربب

 هلل المالصة والنية الحرة اإلرادة ع  الناجم الجهد» الفضريلة (.900: 3141، الزاوي) وبارزا مفضرال جعله

، ابراهيم عبدالرحيم اب ) «وجل عز هللا سرروى منهم توقع بدون اآلخري  مصررالح هو منها والغرض وجل عز

3201 :30- 33 .)  

 الوراق لمحمود الذاتیة السیرة .1-5

 القرن شررررعرا  م  وهو( 201: 1، ج 3219، ضرررريف) الوراق محمود حياة ع  كافية معلومات توجد ال

 التاريمية الكتب في عنه جا  ما وكل حياته ع  كافية معلومات توجد ال األسررف ومع الهجري والثالث الثاني

 توجد ال. ذريته م  آخر شررمص يعرف ولم( 113: 1، ج 3203، فروخ) "حسرر  ب  محمود" إسررمه أن هو

 ولهذا بغداد مدينة م  عراقيا كونه في تنحصررررر عنه ومعلوماتنا ووالدته یاألول حياته ع  تذكر معلومات

 با ع) نماسالو بالوراق لقب وأيضرررا. الكوفة إلى الكثير تردده بسررربب بالكوفي عرف وايضرررا بالبغدادي لقب

 كان :تاريمه في فروخ عمر كتب (.22: 1، ج 3112، نويری" )الأباالحسررر " كنيته النويري ذكر(. الرقيق

، فروخ) والمعاصي الممر شر  في بالهتك إشتهرا قد كانا وكالهما وهب ب  عاصم أبي باسرم صرديق لوراق

 (. 119: 1، ج 3203
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 في وفاته سررنة البعض واعتبر (نفسرره المصرردر) تقريبا   222ق/  110 وفاته سررنة فروخ عمر كتب يضرراأو 

 في الغزل م  قليلة أبيات وبقيت الحكمية المضرررامي  إلى ديوانه معظم إختص وهو. المعتصرررم خالفة زم 

 :ديوانه

 الكرام شیم من الحب بأن     وأمي أبي فداك تعلم لم أ

 (. 391: 3231، الوراق)

 الكريم القرآن م  كثيرا وإسررررتلهم والحكمة الزهد على شررررعره معظم ووقف وصررررادق مؤم  شررررمص وهو

 أعمال إلى الناس وتشرررجيع الحكمية المضرررامي  إلى تطرقت أبيات على يشرررتمل ديوانه. أبياته في واألحاديث

 باختيار يمتاز شرررراعر وهو. بوضررررو  فيها الكريم القرآن أثر ويظهر األخالقية الرذا ل ع  والنهي المير

 (. 112 -113: 1، ج 3203؛ فروخ، 10 -33: 3231، وراقال راجع) النبيلة والمعاني الجميلة الكلمات

 (201: 3219، ضررريف) بإخالص هللا إلى وعاد اللهو ترك ثم حياته بداية في يلهو الشررراعر كان يبدو وكما

: 3121، عاکو ) أيضا الفارسية باللغة أنشد وحتى هراة في وولد إيراني عرق له الوراق بأن البعض ويعتقد

 في المعتز واب  الممري الشعر في أبونواس إشتهر كما :الشاعر حكمة إلى اشار أيضا الكتا  بعض (.112

ي، تيفاشررر)ال الحكمة ف  في أيضرررا الوراق محمود إشرررتهر الربيع، خصرررا ص تعداد في والصرررنوبري التشررربيه

3120 :00 .) 

 البحث سابقة. 1-6

 المحمود وع  التعليمي األد  ع  كثيرة مقاالت نرى والمعتبرة الممتلفة والمواقع المجالت إلى بالرجوع

 محمود" مقالة في (1995) العياش سررليم الدي  بها  تطرق :التالية المقاالت إلى اإلشررارة يمك  أيضررا الوراق

 أبيات إلى وأشررار الشرراعر هذا حياة إلى 387 رقم المعرفة مجلة ،"والحكمة الزهد شرراعر الوراق الحسرر  ب 

 علي اإلما  كال  تأثير" مقالة في (1391) نعمتي وفاروق سررربزيانبور وحيد وتطرق. للحكمة كنموذج قليلية

 رقم ،واألربعي  المامس سرررنة ،والحديث القرآن بحوث مجلة في" الوراق محمود أشرررعار على السرررال  عليه

 محمد تطرق وأيضرررا. النبيلة البالغة نهج مفاهيم وأيضرررا واأللفاظ بالكلمات الشررراعر تأثر دراسرررة إلى األول

 ،"الوراق محمود شررررعر في الزهدية األفكار" مقالة في (2014) الرازي فمر ب  ومجد عزيز ب  عزيزي

 الموت مثل موضرررروعات إلى 33 العدد ،4المجلد المتقدمة، واإلنسررررانية اإلسررررالمية للبحوث الدولية المجلة

 .والمناجاة والرزق والمال والشيموخة فيها الناس وأوضاع والدنيا

 الرئیسي البحث موضوع. 2

 موضررروعي قالب في بتصرررفيفها نقو  ثم الوراق محمود ديوان م  األبيات إسرررتمراج حاولنا القسرررم هذا في

 .األكثر الفهم في القارئ لنساعد منتظم بشكل بها المرتبطة اآليات ونذكر

 التوحید. 2-1

 التوحيد قضررية هي الحكمي، والشررعر اإلسررالمية النصرروص في خاصررة مكانة لها التي القضررايا أهم م  واحدة

 إِلَه   َوإِلَهُُكم  : »مثل كثيرا، القرآن في الموضروع هذا على الـررررررتأكيد تم وقد وتعالى سربحانه هللا بوجود واإليمان

َم ُ  إاِلاهُوَ  إِلَهَ  الا  َواِحد   ح  ِحيمُ  الرا  (. 331/ بقرة)ال «الرا
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 في والشاعر. خاص بشكل الموضوع هذا عالج وهو الوراق محمود ديوان في خاص جمال الموضوع ولهذا 

 :وتوحيده سبحانه هللا وجود على شاهدا شي  كل في يجد التالية األبيات

 شاهد أبدا وتسكینة           تحريكة كل في وهلل   

 واحد أنه على تدل       آية له شيء كل وفي

 (191: 3231، الوراق)

 ضرررب  ويعتبر( 1/ خالص)اإل« الصرررمد هللا» "الصرررمد" وكلمة هللا وحدة إلى الشررراعر أشرررار آخر بيت وفي

 ثروة أفضل النفس

 الصمد إلى إال افتقاري وما          غنى كل رأس النفس غنى إن

 (302: 3231، الوراق)

« العالمي  ر  هلل الحمد» أخرى مرة الكريم القرآن م  وإسررررتفاد هللا نعم م  الشرررراعر يشرررركر آخر بيت في

 (3)الحمد/ 

 أهال لها قط كنت ما نعم على           أهله أنت الذي الحمد لك إلهي

 (. 332: 3231، الوراق)

 والقدر القضاء على االعتماد. 2-2

 بدون والقدر القضررا  أما  والموف المحاولة ويعتبر التالية األبيات في مسررجال اإلنسرران مصررير الشرراعر يرى

 الكريم القرآن في الموضوع على التأكيد تم وقد خاصرة ببداعة "أجال قضرى"و "الكتا  خ " بي  ورب  فا دة

 وإن»( و1)األنعا / « تمترون أنتم ثم عنده مسمى وأجل أجال قضرى ثم طي  م  خلقكم الذي هو: »مثل كثيرا

 ( 13)الحجر/ « معلو  بقدر إال ننزله وما خزا نه عندنا إال شي  م 

 صدرُ  وال ورد   فال الكتاب ُخطُ            والحذر والتشمیر الجد ينفع ال

 القدر يصنع ما ترى ال كأنها       لتبلغها آماال النفس تستعجل

 ( 339: 3231، الوراق)

 هللا أراد إذا» مباشرررا القرآن م  مأخوذ وهذا له تغيير ال هللا، يقدره ما أن إلى آخر بيت في الشرراعر ويشررير

 ( 33)الرعد/  «وال م  دونه م  لهم وما له مردّ  فال سو ا بقو 

 مردُ  األمر من هُ               الل قدر لما ما

 (. 132: 3231، الوراق)

 واإلستماع الكالم آداب. 2-3

 صررراط إلى وهُُدوا القول م  الطيّب إلى وهُُدوا: »مثل القبيحة، األلفاظ م  والسررمع اللسرران حفظ على أكد قد

 نبتغي ال عليكم سررال  أعمالكم ولكم أعمالنا لنا وقالوا عنه أعرضرروا اللغو سررمعوا إذا»( و12)الحج/ « الحميد

 يقيّم أن اإلنسرران م  ويريد العمل مقدمة اللفظ الشرراعر يرى التالية األبيات وفي(. 44)القصررص/ « الجاهلي 

 :سهم مثل سيعمل العميا  على كالمه كان إذا ألنه كالمه
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 لفعلك مقدمة تكذب وال           جمیع في تلفظ حین ولفظك        

 نبلك أركان من هد   وإال         وزنا القول أردت إن فزنه

 (. 344: 3231، الوراق)

 شريكا يعتبر سامعها ألن السيئات إستماع م  وسمعه لسرانه يحفظ أن اإلنسران م  يريد أخرى أبيات في وهو

 لقا لها

 به النطق عن اللسان كصون          القبیح سماع عن صن وسمعك            

 فانتبه لقائله شريك            القبیح إستماع عند فإنك

 (.139: نفسه المصدر)

 (األخالق فضائل إلى التشجیع) اإلجتماعي الشعر. 2-4

 األخالق مكار  إلى الناس تشررررجيع إلى الوراق فيها حاول أبيات، ع  سررررنتحدث البحث م  القسررررم هذا في

 ويقيم بالدي  التمسك إلى يحاول مؤمنا شاعرا نراه المذكورة النماذج خالل في. النبيلة اإلنسرانية القيم وإنتشرار

 .يبطله وإال به المنطبق ويقبل الدي  بمعيار مجتمعه أمور

 والجهد العمل. 2-4-1

 م  وابتغوا األرض في فانتشررروا الصررالة قضرريت فاذا: »كثيرا تأكيدا والعمل الجهد على الكريم القرآن تأكد

 فيه لتسكنوا والنهار الليل لكم جعل رحمته م »و(. 30ة/ )الجمع« تفلحون لعلكم كثيرا هللا واذكروا هللا فضرل

 (.91)القصص/ « تشكرون ولعلكم فضله م  ولتبتغوا

 أيضررا الوراق يسررتثني وال الراحة طلب م  اإلنسرران وحّذروا المجال هذا في كثيرا الحكمة شررعرا  تحدث قد

 :أبدا الجهد ع  يتوقف أالّ  اإلنسان م  الوراق يريد التالي البيت في األمر هذا م 

 الطلب من تمل وال ق              تفي وال تستفیق ال

 ( 133: 3231، الوراق)

 :النجا  أداة الجهد مع الحظ يعتبر آخر بيت وفي

 جد يك إلم والسعي              الحرص يجدي لیس

 ( 132 :نفسه المصدر)

 :يعمل وأن الصحة يغتنم أن اإلنسان م  الوراق يريد التالي البيت وفي

 العمل وأستأنف مة             السال دولة أغتنم

 (.144: نفسه المصدر)

 الصبر. 2-4-2

(. 292: 3231؛ الراغب األصررهباني، 93: 9، التا، ج الزبيدي) والقيد الحبس يعني العربية اللغة في الصرربر

 ثالثة على وهو واإلسرررالمية الدينية النصرروص في كثيرا عليه التأكيد تم وقد اإلنسررانية الفضررا ل م  الصرربر

 وهذا المصررا ب على الصرربر. 1، المعصررية ترك على الصرربر. 1، الطاعة على الصرربر. 3: القرآن في أقسررا 

 . الوراق محمود ديوان في خاصة مكانة له القسم

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الثامن عشرالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                   511  

ISSN: 2706-6495 

ر: »الكريم القرآن في وجا   / البقرة« )راجعون إليه وإنا هلل إنا قالوا مصيبة أصرابتهم إذا الذي * الصرابري  بشرّ

 م  ذلك إنّ  أصررابك ما على واصرربر المنكر ع  وانه بالمعروف وامر الصررالة أقم بنيّ  يا» و( 343 -344

 كنزا ويعده المصررا ب على الصرربر إلى اإلنسرران الوراق يدعو التالي البيت وفي(. 39)لقمان/ « األمور عز 

 :المير كنوز م 

 المصائب كتمان البر كنوز من         النوائب كر على الدهر صابر

 (. 90: 3231، الوراق)

 :لنسيانها عامال المصيبة على بالصبر علمه يرى آخر بيت وفي

 المصیبة ينسي المصیبة عند ب            الثوا في بما علمي لكن

 (.21: نفسه المصدر)

 :أبدا ينفع ال العويل بأن ويعتقد واجبا الزمان مصا ب على الصبر يرى وهو

 يصبر ال الدهر فان فاصبر           بمكروهة تلقاك فان

 (.331: نفسه المصدر)

 :المصا ب أما  لإلنسان ملجأ أفضل الصبر يعتبر آخر بيت وفي

 معوال أراد لمن النائبات في           معول خیر الصبر رايت إني

 (.334: نفسه المصدر)

 (اإلنفاق) والعطاء الجود. 2-4-3

 إسرررتمدا  في. أيضرررا الكريم القرآن وعالجه مرارا به نصرررح والذي األخالقية الفضرررا ل م  واحد هو اإلنفاق

 إلى هللا سررربيل في آخر شررري  أو مال إعطا  ع  عبارة اإلنفاق المتداول الدينية والنصررروص الكريم القرآن

 الذي : »الكريم القرآن في الموضررررروع وجا (. 111: 3، ج 3131، السرررررجادي) األخرى واألمور الفقرا 

/ البقرة« )يحزنون هم وال عليهم خوف وال ربهم عند أجرهم فلهم وعالنية سرررا والنهار بالليل أموالهم ينفقون

 ينفع ال الذي المال ألن إليه يلجأ لم  ماله يعطي أن منه ويطلب الجود إلى اإلنسررران الشررراعر ويدعو (.192

 بلطافة إليه أشررير وقد الكريم القرآن فيأولي الفضررل"   " الكريمي  ع  التعبير تم وقد. فيه فا دة ال الالجئ

  :(11)النور/ « والسعة منكم أولوالفضل يأتل ال» الماضي البيت في

 فضل به الذ لمن فیه        يكن لم إذا المال في خیر ال

 (. 331: 3231، الوراق)

 :اللئيم اإلنسان ع  واإلبتعاد العرض لحفظ أداة المال الشاعر ويرى

 والفرض القرض على وقفا واجعله            عافیا جاء ما كل مالي سأمنح       

 عرضي لومه عن صنت لئیم وإما      عرضه بالجود صنت كريم فإما

 ( 141: 3231، الوراق)

 (.124/ البقرة« )حسنا قرضا هللا يقرض الذي ذا م » خاصة بدقة التالية اآلية إلى اشار قد أعاله البيت
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 وتعالى سبحانه هللا إلى األمور وتفويض التوكل. 2-4-4 

 تفويض هو التوكل م  الغرض واألحاديث، الكريم والقرآن اإلسررال  دي  في خاصررة مكانة له هللا إلى التوكل

 على يتوكل وم : »التوكل ع  الكريم القرآن في وجا . ورحمته لطفه على واإلعتماد هللا إلى األمور جميع

 الشرراعر يدعو التالية األبيات في(. 1/ الطالق« )قدرا شرري  لكل هللا جعل قد أمره بالغ هللا إن حسرربه فهو هللا

 قّدره ما إال يحدث ل  ألنه هللا إلى أموره يفوض وأن يفقده ما إزا  صرربره ينفذ وأاّل  الجزع ترك إلى اإلنسرران

 :هللا

 الجزع يرد وماذا جزعت             أملته كنت ما فات إن أ

 صنع ما سوى يكون فلیس        األمور كل هللا إلى ففو ض

 ( 321: 3231، الوراق)

 (.22/ غافر)ال« هللا إلى أمري أفوض» اآلية هذه إلى يرتب  الشعري والبيت

 :األمور جميع في كافيا هللا على التوكل يرى آخر بيت وفي

 يكفیكا باهلل وثق لكل، غنى         به فان، كل عن باهلل واستغن

 ( 342: 3231، الوراق)

 (.13)الزمر/ « عبده بكاف هللا أليس: »اآلية بهذه يرتب  والبيت

 :المضمون نفس يكرر أيضا لبيت وهذا

 تمسك وبتقواه               توكل هللا فعلى

 ( 142: 3231، الوراق)

 (.31)التغاب / « المؤمنون فليتوكل هللا وعلى هو إال إله ال هللا: »التالي المفهو  م  مأخوذ أعاله البيت

 الظلم مقاومة. 2-4-5

 (44: 2و  1، ج 3110، السريا ) اإلضرطهاد وبمعنى موضرعه غير في الشري  وضرع بمعنى اللغة في الظلم

: 1، ج 3133، الدامغاني) بصررررراحة والظالمي  الظلم مكافحة ع  آية 290 حوالي الكريم القرآن في وجا 

 الكريم القرآن في عنرره اإلبتعرراد إلى وأشررررررير األليمررة عقوبترره ع  تحرردث التي الررذنو  م  والظلم (.92

 الطبيعي وم (. 333)طه/ « ظلما حمل م  خا  وقد القيو  للحي الوجوه وعنت» كثيرا الدينية والنصرروص

 إلى الظالم جزا  يفوض أن منه ويطلب الظالم أما  الصرربر إلى ويدعوه الظلم م  اإلنسرران الشرراعر يحذر أن

 :هللا

 الظالم على مردود فالظلم         تنتصر وال الظلم على اصبر           

 بالنائم الظالم عن ربي         فما ظلوما هللا إلى وكل

 (. 320: 3231، الوراق)

 الظالم عقا  على خوفه ع  يعبر ثم قليلة ذنوبه أن مع المحسرر  جزا  على خوفه ع  يعبر التالي البيت وفي

 :الصعب
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 المسي الهفوات لذي وارجو               المتقي المحسن على أخاف          

 المعتدي الظالم على فكیف          محسن على خوفي فذلك 

 (.104، نفسه المصدر)

 الهوى إتباع عدم. 2-4-6

 يقع إتباعها الن الحكمية واألشررررعار اإلسررررال  دي  في التأكيد تم التي األخرى األمور م  الهوى إتباع عد 

 لم فإن» الموضررروع هذا إلى أشرررار أيضرررا الكريم والقرآن الحق صرررراط ع  ويضرررله المهلكة على اإلنسررران

 القو  يهدي ال هللا إن هللا م  هدى بغير هواه اتبع مم  أضرررلّ  وم  أهوا هم يتبعون أنما فاعلم لك يسرررتجيبوا

 تجعله اإلنسررران على أحاطت عندما الهوى بأن التالية األبيات في الوراق يعل (. 40/ القصرررص) «الظالمي 

 :اإلنسان على عار وطاعتها يتبعها أيضا واإلنسان والتعدي العصيان على وتجبره كأسير

 أسیر يديه في رهین   وأنت            أمیر علیك-تكذب وال - هواك

 كثیر اإلنسان على عار وطاعته          تطیعه وأنت عصیانا يسومك

 (. 339: 3231، الوراق)

 :الزلة سبب والهوى للغفلة سببا الكثيرة اآلمال الشاعر يعتبر التالي البيت في

 الزلل قائد والهوى           األمل الغفلة قائد

 (.144: نفسه المصدر)

 الشهوات عن اإلجتناب. 2-4-7

 النصرروص في الشررهوة ع  اإلبتعاد على التأكيد تم قد. لإلنسرران الشرريطان مصرريدة أخطر هي وطاعتها الشررهوة

 .قوية إرادة ذا شمصا الشهوة أما  نفسها يحفظ الذي الشمص الوراق ويرى واإلسالمية الدينية

 العزائم ماضي كل إال الناس من          شهواتها عن النفس يذود ولیس

 (. 323: 3231، الوراق)

 في األمر هذا ع  وجا  الشررهوة ضررد البصررر وغض الشررهوة ع  ناجما الحرا  النظر يرى التالي البيت وفي

 بما خبير هللا إن لهم أزكى ذلك فروجهم ويحفظوا أبصرررررارهم م  يغضررررروا للمؤمني  قل: »الكريم القرآن

 :(10/ نور) «يصنعون

 البصر غض الشهوة وحارس      شهوة أجتنى الطرف أطلق من

 (. 330: 3231، الوراق)

 الخیر عمل إلى التشجیع. 2-4-8

 يؤكدون الحكمة شررعرا  ونرى. الصررالح والعمل اإليمان هو الجنة أبوا  ومفتا  والسررعادة النجاة طريق أول

 أو ذكر م  صررالحا عمل م : »الصررالح العمل ع  كثيرة آيات وهناك به القيا  على الناس ويشرررجعون عليه

 األبيات وفي (19/ النحل) «يعملون كانوا ما بأحسررر  أجرهم ولنجزيّنهم طيبة حياة فلنحيينّه مؤم  وهو أنثى

 كان ولو الصرررالح غير العمل م  ويحذر ثوابه م  ويعجب الصرررالح العمل إلى اإلنسررران الوراق يدعو التالية

 :قليال
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 كبره من عجبت ثوابا خیر            ال عمل من الصغیر رأيت لقد       

 حذره من اشفقت جزاء ر      الش عمل من الحقیر رأيت وقد

 (. 313: 3231، الوراق)

 والتسامح العفو. 2-4-9

 في الشمص كون عند خاصة األخالقية الفضا ل م  واحدا والتسامح والعفو اآلخري  ذنو  م  الغض يعتبر

 وجزا : »الكريم القرآن في كثيرا به نصررح وقد النبيلة اإلنسرراني النفس ع  يعبر العفو. ويعفو القدرة موضررع

 ألز  يضاأ والوراق (.20/ شورى)ال «الظالمي  يحب ال إنه هللا على فأجره وأصلح عفا فم  مثلها سيئة   سريئة  

 :كثيرا كان ولو الذنب ع  الغض على نفسه

 الجرائم علي   كثرت وإن      مذنب كل عن الصفح نفسي سألزم

(.112: 3231، الوراق)  

 :منهم يشكر عليه، ظلمهم ومع عليه اآلخري  ظلم ع  يغض بأنه آخر بيت في يقول وهو

 علمي على له ذاك وغفرت           ظلمي لظالمي شكرت إني        

 حلمي بجهله أبان لما                يدا إلي أسدى ورأيته

 الظلم من له بكیت حتى               وأرحمه يظلمني مازال    

 (.113: نفسه المصدر)

 :القرآنية األلفاظ فيه ويستمد  والغفران العفو هللا م  يطلب آخر بيت وفي

 وعفوا وغفرا عنا صفحا هم        فالل اإلساءة كل أسأنا قد

 ( 121: 3231، الوراق)

 غفور   وهللا لكم هللا يغفر أن تحبون أال وليصررررفحوا وليعفوا: »الموضرررروع هذا ع  الكريم القرآن في وجا 

 (.11/ النور« )رحيم

 الصدق. 2-4-11

 مكانة ولها الصالحة اإلنسان أعمال م  الفضيلة هذه .الصدق هو اإلنسانية الشرمصيات عال م أبرز م  واحد

 اإلنسررران في متوازني  واللسررران العقل يكون أن تتطلب المالصرررة اإلنسررران طبيعة. والعقل الدي  لدى خاصررة

 ودخلت المحمودة األخالقية الصررفات م  الصرردق. يصرررّدقه ما كل ع  ويعبر وباطنه ظاهره وأيضررا السررليم

 هللا ليجزي: »مثل بمراعاته، والنصررح أهميته ع  والتعبير الصرردق جزا  وذكر مد  ع  كثيرة قرآنية آيات

 (.12/ األحزا ) «رحيما غفورا كان هللا إنّ  عليهم يتو  أو شرررا  إن المنافقي  ويعذ  بصررردقهم الصرررادقي 

 ينطبق بأن تقتضرري والصررادقة المالصررة اإلنسرران طبيعة. والناس عندهللا خاصررة مكانة وله صررالح عمل وهذا

 نجاته سرربب الصرردق ويرى صررادقا يكون أن اإلنسرران م  الشرراعر يريد الكذ ، ع  يجتنب وأن لسررانه مع قلبه

 :الكذ  م 

 الكذب من الخالص دق        الص في إن حديثك أصدق

 (. 31: 3231، الوراق)
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 :هللا إلى والقر  النجاة سبب الصدق يرى آخرى بيت وفي 

 الرب من تدنى وقربة                ألربابه منجاة الصدق

 (.99: نفسه المصدر)

 التوبة. 2-4-11

 الذنو  ترك ع  عبارة اإلصررررطال  وفي( 149: 3، ج 3202، فارس اب ) اللغة في الرجوع تعني التوبة

 القول ذنب ع  الرجوع ع  عبارة أخرى وبعبارة فات ما وتدارك المسرررتقبل في تركها على والعز  الحالية

 اإلسررال  دي  بظهور بها عنيت التي الموضرروعات م  التوبة(. 112: 1، ج 3122، النراقي) والفكر والفعل

 وأنا عليهم أتو  فأولئك وبيّنوا وأصررلحوا تابوا الذي  إال: »مثل الكريم، القرآن في كثيرا عليها التأكيد تم وقد

 أن اإلنسررران م  الشررراعر ويريد هللا ويسرررتغفر ذنبه م  المذنب يند  أن( يعني 330/ البقرة) «الرحيم التوا 

 :له ويغتنمها موته قبل يتو 

م              األلسن حبس وقبل الممات قبل        مرجوة توبة لنفسك قد 

 المحسن للمنیب وغنم   ذخر        النفوس علق بها بادر

 (311: 3231، الوراق)

 إذا حتى السيئات يعملون للذي  التوبة وليسرت» الموت عند مقبولة ليسرت التوبة أن إلى يشرير األول البيت في

/ النسررا ) «عظيما عذابا لهم أعتدنا أولئك كفار وهو يموتون الذي  وال االن تبت إني قال الموت أحدهم حضررر

32.) 

 (األخالقیة الرذائل مكافحة) اإلجتماعي الشعر. 1-4

 وهو. مجتمعه ويصررلح يكافحها أن ويحاول مجتمعه عيو  إبراز إلى شررعره معظم الوراق محمود إختص قد

 شعر وشعره. الرذا ل ومكافحة الفضا ل نشر يحاول إجتماعي فكر وصاحب مصلح الشعر م  النوع هذا في

 .السيئات ع  وينهى النبيلة القيم فيه ينتشر إصالحي

 الطمع. 2-5-1

 اللغة في الطمع. الهالك إلى ويسوقه الطامع نفس في تأصل والذي القبيحة اإلنسانية الصفات م  واحد الطمع

 هو القرآني المصرررطلح وفي(. مادة طمع: 3231، اإلصرررفهاني الراغب) «والحرص الشرررديدة النفس رغبة»

 على الكريم القرآن يؤكد(. 122: 3، ج 3113، الطباطبايي) الناس وحياة ممتلكات في والجشررررررع التوقع

 جناحك واخفض عليهم تحزن وال منهم أزواجا به متعنا ما إلى عينيك تمدنّ  ال»کثيرا  الطمع ع  اإلبتعاد

 الطمع م  اإلنسررران الوراق ويحذر( 31/ معارج)ال «هلوعا خلق اإلنسررران إنّ »و )22 /حجر)ال «للمؤمني 

 :اإلنسان قاتل ويراه

 المطامع أيدي بین مصارعها         النفوس أن أسمع مازلت

 (. 321: 3231، الوراق)

 :الطمع ع  ناجمة البعيدة اآلمال يرى التالي البيت وفي
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 الطمع قوي الرجاء بعید        كاذب أمل ذي رب أال 

 (.322: نفسه المصدر)

 الحسد. 2-5-2

 الحقد بمعنى اللغة في وهو شعره في محكافحته يحاول والشاعر السريئة األخالقية الصرفات م  واحد والحسرد

 الزوال تمنى يعني المصررررطلح وفي( 313: 3، ج 3123، القرشرررري) اآلخري  وسررررعادة نعمة زوال وطلب

 م  أيضرررا الكريم القرآن حّذر(. 229: 3، ج 3123، الحسررريني المسرررروي) يسرررتحقها للذي النعمة وخرا 

 والحكمة الكتا  إبراهيم آل آتينا فقد فضررله م  هللا آتاهم ما على الناس يحسرردون أ : »اآلخري  على الحسررد

 :يحسد ال أن اإلنسان م  ويريد الصداقة آفات م  الحسد الوراق ويرى (42/ النسا ) «عظيما ملكا وآتيناهم

 عهده األيام على له ع         وأر أخاك تحسد ال

 المودة سقم من وأخاه          صديقه الصديق حسد  

 (. 301: 3231، الوراق)

 :الحسود إال الناس جميع ع  رضاه ع  يعر  التالي البيت وفي

 أعیاني فإنه الحسود إال             الرضا نفسي من الناس كل أعطیتُ 

 (.319: نفسه المصدر)

 البخل. 1-4-1

 وهذه عنه اإلمتناع ينبغي ال التي الحاالت في المال إنفاق ع  اإلمتناع هو الدينية المصررررطلحات في البمل

 الحقوق أدا  ع  اإلمتناع ع  عبارة أخرى وبعبارة(، 12: 3231، اإلصررفهاني الراغب) الجود ضررد الكلمة

 يحسررررب ّ  وال: »مثل القرآن في البمل ع  كثيرة آيات نزل وقد (.309: 9، ج 3202، الطبرسرررري) الواجبة

 وهلل القيامة  يو به بملوا ما سررريطَّوقون لهم شرررر هو بل لهم خيرا هو فضرررله م  هللا آتاهم بما يبملون الذي 

 لعرض هاتكا البمل الوراق يعتبر (.320/ عمران آل« )خبير تعملون بما وهللا واألرض السرررماوات ميراث

 :له حارسا والجود اإلنسان

 عابسا كان من البغضاء يعدم ولن              حالة كل على محمود البشر أخو           

 حارسا للعرض الجود مثل أر ولم        عرضه هتك في المرء بخل ويسرع

 (. 312: 3231، الوراق)

 :باهلل الظ  سو  ع  ناجما البمل يعتبر التالي البيت وفي

 باهلل المرء ظن سوء من والبخل        مبتدئا جاد خیرا باهلل ظن من

 (. 101) المصدر نفسه: 

 والتكدي التسول. 2-5-4

 والشرراعر الوراق محمود شررعر في تمثال واللذان السرريئة اإلجتماعية-اإلنسررانية الظواهر م  والتكدي التسررول

 :واقعيا موتا ويراهما وإصالحهما مقاومتهما يحاول
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 الرجال سؤال الموت فإنما          البلى موت الموت تحسبن   ال         

 السؤال لذل ذاك من أشد        ذا ولكن موت كالهما

 (. 149: 3231، الوراق)

 :التكدي م  أفضل الموت يرى آخر بيت وفي

 سؤول سؤال من خیر فللموت          مرة يسأل كان من تسألن فال

 (.131: نفسه المصدر)

 

 النتیجة

 :التالي بشكل البحث هذا نتا ج تلميص يمك 

. واألخالقية الحكمية المضررامي  ع  التعبير في كثيرا الكريم بالقرآن تأثروا الذي  الشررعرا  م  الوراق محمود

 أنه بمعنى بعينها ألفاظها م  ويسررتمد حكمي مضررمون ع  للتعبير آية إلى الشرراعر يشررير الحاالت بعض في

 .أحيانا األلفاظ وتغيير الزيادة أو بالنقص الغرض إلى وتطرق اإلقتباس بأسلو  األلفاظ يغير

 الحكمية مضامي  إلى تطرق قد إسالمي، فكر وله اإلسال  مكتب في تربّى الذي الوراق مثل شاعر شرك دون

 الذلة ع  والتملص السررررعادة إلى البشررررري للمجتمع وهاديا قا دا شرررراعرا إعتباره ويمك  كثيرا واألخالقية

 مؤم  شررراعر هو الموجودة النماذج خالل وفي. ديوانه معظم على إشرررتملت األخالقية والفضرررا ل. والشرررقاوة

 م  آخر قسرررم وفي. يبطله وإال ينطبقها ما ويقبل الدي  بمعيار مجتمعه أمور ويقيم الدي  إلى التمسرررك يحاول

 إنتشرررار يحاول إجتماعي فكر وصررراحب مصرررلح بأنه نفهم األخالقية، الرذا ل مكافحة فيه حاول الذي ديوانه

 .السيئات ع  وينهى النبيلة القيم فيه ينتشر إصالحي شعر وشعره. المنكر ومكافحة الفضا ل

 

 

 المصادر

 .الكريم القرآن

: القاهرة الشرررريبانی، زيد ب  يحيی ب  احمد ثعلب عباسابی شررررر  ،ديوانق(، 3131) الزهير سررررلمی، اب 

 .المصرية دارالكتب مطبعة

 للطباعة دارالوفا : المنصرررورة ،اإلساااالم في الخلقیة الفضاااائلق(، 3201) حمدأ ابراهيم، عبدالرحم  اب 

 .والتوزيع والنشر

 .سالميةاإل دارالکتب :قم ،اللغة مقايیسق(، 3202)  حمدأ فارس، اب 

 ينجف يمهد ةترجم ،األعراق تطهیر و األخالق تهذيبق(، 3121) محمد ب  حمدأ يبوعلأ مسرررکويه، اب 

 .نورالثقلي : هرانط افرا،

 .صادر دار :بيروت ،ةالثالث ةالطبع ،العرب لسان ق(،3030) مكر  ب  محمد منظور، اب 

 .دارالنفا س: ردنأ ،النبوية المدينة مصحف بهامش التفاسیر زبدةق(، 3211) سليمان محمد األقشر،
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 .عبود مارون دار: بيروت ،العباسیة األعصر في العرب أدباء  (،3191)بطرس ،يبستانال 

 .العلمية دارالکتب: بيروت ،الکبری السنن (، 1001ي )عل حسي  ب  حمدأ بوبکرأ ،يبيهقال

 .العربية المؤسسة: بيروت ،الخمس الحواس كبمدار النفس سرور (، 3120) والعباسأب ،يتيفاشال

 .دارالماليي : بيروت ،التعريفاتق(، 3201) محمد ب  يعل ،يجرجانال

، طهران: 1ط ،قرآن الفاظ مفردات تحقیق و ترجمهش(، 3123) سررررريدغالمرضررررا ،يحسرررريني المسررررروال

 مرتضوي.

 طهران: منظمة العلو  اإلسالمية.  ،قرآن قاموس ش(،3133) محمد ب  حسي  ،يدامغانال

 .دارالعلم: بيروت ،القرآن غريب فی المفرداتق(، 3231) محمد ب  حسي  ،األصفهانيا راغبال

 ،البالغة وأساااااس المنیر المصاااابا  طريقة علی المحیط القاموس ترتیب (، 3141) محمدطاهر ،يالزاو

 .الرسالة مطبعة: بيروت

 .بيروت للمطبوع، موافق ،القاموس جواهر من العروس تاج ي )التا(،زبيدال

 .مصر نهضة دارة: قاهرال ،والعلیا الثانوية للمدارس العربي األدب تاريخ)التا(،  حس  حمدأ زيات،ال

 والمترجمي  المؤلفي  شررركة: طهران ،1ط  ،اإلسااالمیة المعارف عجمش(، 3131) جعفر سرريد سررجادي،ال

 .اإليرانيي 

 :القاهرة ،1ط  ،اإلجتماعیة للقیم وتمثلهم اإلساااااالم صااااادر شاااااعراء (، 3114) فهمي وفا  السرررررنديوني،

 .المصرية دارالكتب

 طهران: مكتبة اإلسال . ،جامع فرهنگ ش(،3110) حمدأ سيا ،ال

 مكتبة نشر المعارف. :قم ،1ط  ،زندگی آيین ش(،3122) حسي  حمدأ ،يشريفال

 .القربى ذوي: قم ،1ط  ،العربي األدب تاريخ ق(،3219) يشوق ضيف،

 .ةسالمياإل دارالکتب :قم ،1ط  ،القرآن تفسیر يف المیزانق(، 3113) حسي  ب  محمد ،يطباطبايال

 هاشم سيد وتحقيق تصحيح ،القرآن تفسیر يف البیان مجمعق(، 3202) حس  ب  الفضرل يبوعلأ ،يطبرسرال

 .دارالمعرفة: بيروت ،1ط ،يطباطبايال ييزد هللافضل وسيد يمحالت يرسول

 : مكتبة الثقافة اإلسالمية. قم ،البحرين مجمعق(، 3202) فمرالدي  ،يطريحال

 .دارالطالس: دمشق ،يالعرب األدب يف الفارسیة الحکم تأثیر  (،3121) عيسی عاکو ،

 .سالميةاإل دارالکتب: قم ،1ط ،قرآن قاموسش(، 3123) کبرأيعل قرشی،ال

 ، طهران: توس. 1ط ،العربي األدب تاريخ ش(،3121) حنا ،يفاخورال

 .للماليي  دارالعلم: بيروت ،2ط  ،العربي األدب تاريخ ق(،3203) عمر فروخ،

 الداية، رضرررررروان محمد تحقيق ،التعاريف مهمات علی التوقیف ق(،3230) عبدالرؤوف محمد ،يالمناو

 .المعاصر دارالفکر: بيروت

 الطبعة الثالثة، طهران: بارش.  ،السعادة معراجش(، 3193) حمدأ مال ،ينراقال

 .محمد آل قا م : منشوراتقم فيض، کريم ةترجم ،السعادات جامعش(، 3122) يمهد مال ،ينراقال
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