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 الملخص
 

 
 

أدي نشوب الحرب العالمٌة الثانٌة إلً انمسام العالم إلً كتل متصارعة فٌما 
بٌنها كتلة الحلفاء بزعامة برٌطانٌا وفرنسا من جهة ، وكتلة المحور بزعامة ألمانٌا 

جهة أخري ، ولد جر الصراع دوالً أخري للدخول فً الحرب واٌطالٌا والٌابان من 
المحتدمة ودابرة النزاع المابم ، فمد نشؤ خالف بٌن برٌطانٌا واٌطالٌا بسبب حرب 

م وفً أثنابه ظهرت أهمٌة لٌبٌا عامة وبرلة بصورة خاصة 0642الحبشة عام 

وبات وخطورة مركزها ، فعندما طالبت برٌطانٌا فً عصبة األمم بتولٌع عم
التصادٌة علً اٌطالٌا ، ردت الحكومة االٌطالٌة علً ذلن بتعزٌز لواتها فً برلة ، 
ثم اشتدد الخطر بعد التمارب االٌطالً األلمانً ، وأصبح خطرهما فً الشرق 
األوسط ماثال ، ولد تؤكد ذلن حٌنما رفع الكونت شٌانو وزٌر الخارجٌة خطة 

 ل المراكز اسإستراتٌجٌة التابعة لبرٌطانٌا  موسولٌنً الممبله وأهم ما تضمنته احتال
ولد تفالم الخالف المابم بٌن برٌطانٌا وإٌطالٌا وادي فً نهاٌة األمر إلً 
حرب دامٌة حٌث تصارع لطبً المواجهة فً نزاع محتدم فوق األرض اللٌبٌة علً 

 شكل حمالت متتالٌة بٌن كر وفر  
الحلفاء والمحور فوق وٌستعرض هذا البحث العملٌات العسكرٌة لدول 

األرض اللٌبٌة ، ومن خالله ٌحاول الباحث إعطاء صورة مبسطة عن مجرٌات 
اسإحداث فً الحرب العالمٌة الثانٌة ، وتؤرجح مٌزان الموي فوق رمال لٌبٌا خالل 

م بصورة لم ٌسبك لها نظٌر فكانــت هذه المرحلة صراعا بٌن لوة 0635-30عامً 

نتـاج الحلفاء ، وأٌضا الدور المإثر للجٌش والشعب اللٌبً فى اسإنتاج األلمانـً ولوة إ
مجرٌات الحرب من خالل ما لدماه من المساعدات كانت لها األثر فً انتصار لوات 

 الحلفاء
 
 
 
  
 جامعة كفر الشٌخ –مدرس بكلٌة اآلداب  *
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Spring in the Poetry of the Mongol Era 

 

Othman Mahmoud  
 

Abstract 
 

The outbreak  of the second world two has  resulted world 

partition into two  conflicting  fronts where  the allied power lead by 

France and Britain and axis power lead by Germany , Italy and Japan. 

This conflict has extended to involve some other countries that were 

forced to enter e.g. the dispute between Britain and Italy because of 

Abyssinia war in 1935 .       

The importance of   Libya specially Barga region has raised on 

surface during this conflict where the two parties get aware of its 

dangerous site . When Britain requests the UN to impose  economical  

sanctions on  Italy the latter has erected fortifications in Barga region. 

. Tension has started to get worse when  a political  approach is noted 

between Italy and Germany where they seem to form hazard in the 

middle east. Allegations became true when the British foreign minister 

reveals Mussolini  foreseen plan that include occupation of all British 

strategic centers in the area  of conflict . Situation get worse between 

Britain and Italy which lead to a bloody  war on the Libyan soil as  

successive rounds of attack and retreat . 
This research reviews military operations of both axis and 

allied countries on the Libyan territory where the researcher  presents 
simple picture to events' currents during the second world two .The 
power scale shows that some sort of vacillation in force took place on 
the Libyan sand during the years 41-1942, i.e. a   struggle that never 
happens between the  German product and the Allied product with 
reference to the effective role  of  the Libyan army on the war events  
e. g.  assistance that lead to the victory of Allied countries .   
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 المقدمة
 ممتا ؛ الحتار والصتٌف ؛ البتارد الشتتاء ٌتوسط ؛ العام فصول أجمل الربٌع ٌعد

 متعته ؛  آدم لبنتً عزوجتل هللا منحته التذي ؛ المعتتدل الفصتل هذا بجمال نشعر ٌجعلنا
ً  فٌتته الجتتو ٌصتتبح   لملتتوبهم ةومستتر ألبصتتارهم  ذلتتن نإو   الجمتتال غاٌتته جمتتٌالً  رابعتتا
 ةصتتور لٌرستتم ، ورابحتهتا لونهتتاؤب التورود بتتٌن الربٌتتع فتً ٌمتتع التذي العجٌتتب التنتاغم
   مشاهدٌها عٌنأ مامأ رابعة

 لتتو نأ ذلتتن ؛ العتتام فصتتول كتتل الصتتور هتتذه رستتم فتتً شتتارن فمتتد،  ذلتتن ومتتع
 والعجتب   الفصتول من غٌره علً فضالً  له الناس يأر لما ؛ ربٌعا كلها ةالسن كانت
ولما كان طمتس إٌتران ٌتمٌتز بفصتول الستنة األربعتة  شٌاءاأل ٌتبٌن فبضدها ؛ ذلن فً

المتباٌنتتتة ، كتتتان فصتتتل الربٌتتتع لتتته الفضتتتل فتتتى إبهتتتار أخلٌتتتة شتتتعرابها فتتتى العصتتتر 
     (1)اسإٌلخانى

 : مباحث ثالثة الً البحث وٌنمسم هذا
  وافراحها الطبٌعة بٌن الربٌع:  ولاأل

   وبشاراته الربٌع:  الثانً العنصر                   والطبٌعة الربٌع:  ولاأل العنصر
 وكرمه الممدوح بٌن الربٌع: الثانً

  الربٌع ظل فً الطبٌعة علً وأثره الممدوح: ولاأل العنصر
   والكرم الربٌع: الثانً العنصر
  العمر واغتنام والمعشوق الخمر بٌن لربٌعا: الثالث
   والمعشوق الربٌع:  الثانً العنصر                   والخمر الربٌع:  االول العنصر
   العمر الغتنام عوةالدو الربٌع:  الثالث العنصر

 البحث خاتمة ذلن بعد تؤتً ثم   
  وأفراحها الطبٌعة بٌن الربٌع:  ولاأل المبحث
  والطبٌعة الربٌع:  ولاأل العنصر

 الناس ٌشعر اللهـــخ من ؛ وعنوانه الربٌع دلٌل ألنه الطبٌعةعنصرب بدأت 
 فٌه وثرٌو االنسان نظر لفتٌ مما؛ زهاراأل وازهار األشجار رارــاخض مع ؛ بمدومه

 عما التعبٌر علً ٌساعدهم إذ ؛ المرهف االحساس ابـــصحأ الشعراء ـةوخاص  
 (2)"التبرٌزي همام" الشاعر لاله ما ذلن ومن   شعارهمأ ٌنبسات فً مالــج من ٌرون
 ما ترجمته:  (3)الدٌوان صاحب الجوٌنً دمحم الدٌن شمس" مدح فً
 وجهها صبٌة العجوز الدنٌا فصارت مرة أخرى، الربٌع نسٌم بسبب مهــموس لبلأ -

   (4)رـاخض
 ،الربٌع مكان تبوأ وكؤنه هممدوح موسم الً الشاعر ٌشٌر،  البٌت هذا فً
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ً  ذكر كما   الربٌع نسمات من جلب ما الدنٌا لًإ معه فجلب  الربٌع فً جمٌالً  شٌبا
 الجمٌل النسٌم هذا إلبال نتٌجة وذكر   والروح للملب  العلٌل وهواإه ماتهـنس وهو،

  المعجزات صنع أنه أي عجوزاً  كانت  ان بعد صبٌة صٌرها أن ،بؤسرها الدنٌا علً
 شبه كما   الجمال من الدنٌا لٌهإ صارت ما الً وٌشٌر ،فكرةال ٌوضح هنا والتضاد
 من  الٌه وماصار االرض سطح عن ةكناٌ وهذا  أخضر بؤنه صبٌةال وجه الشاعر
  الربٌع فصل فً  األخضر باللون تلون

 النضارة هو هنا الشبه ووجه   ةجٌد ةصور بالصبٌة للدنٌا الشعرٌة والصورة 
 مثل مناسبه كلمات الشاعر وردأ كما   الطبٌعة فً بٌعالر امٌحدثه لذٌنال والجمال
   موسم_ نسٌم_ االخضر اللون
ً أ وٌمول  : ما ترجمته الموعظة فً لصٌده ضمن  والطبٌعة الربٌع نع ٌضا

 انًـــم مـــمرس مثل ارـص، الجدٌد الربٌع فصل فى رضاأل وجهألن  ؛ لٌهإ تنظر ال -
   (5)رفـــالمزخ

 وما الجمٌل مانً مرسممثل  الربٌع ها بفضل الـــجمٌا وٌشبه الشاعر صفة الدن
 الشاعر تجعل هذه الصورة وممابله   ةــرابع وصور لوانأ ة وزخرف من ٌحتوٌه
  فٌها تكلف بسٌطةال ةوبصور ؛ الكلمات بؤلل فكرته إٌصال من ٌرٌد ما الً ٌصل
 الجمال لًإ ومشاهدها مالمحها برغٌ األرض وجه علً تؤثٌره له فالربٌع إذن

  واسإخضرار

ما  الربٌع ولت الطبٌعه جمال عن لفٌمو ،(6)"الشٌرازي سعدي "الشاعر وأما

 :ترجمته 
 الجدٌد الربٌع تنثر الرٌاح ساعد ألن، اردٌبهشت شهر فً روجـبالم رالبالم ٌعجب -

  (7)األشجار فوق
 شهر ذكر حٌث لجماله؛ المشاهد للب علً الربٌع أثر ٌظهر األولالشطر فً

مما ٌنال إعجاب المرالب للروضة فى ذلن ؛ الربٌع فصل شهور حدأ "دبٌهشتار"
 سبب الثانً الشطر فً الشاعر رـٌذك ثم الولت؛ ألنها تبدو فى غـاٌة فى الجمال 

 بإنسان الرٌاح فٌها شبه والتً ؛ أوردها التً االستعارة رٌكـط عن الطبٌعة؛ الـجم
ً  لتكتسً البستان؛ شجارأ فوق والورود رةــالخض ٌنثر الذي له ٌد،  دٌداً ـج لونا

   الشاعر نـم جٌدتعبٌر  وـوه  األلباب تؤخذ عجٌبة وخضرة
 ؛ الربٌع ولت للطبٌعة جمٌلة صورة لدم فمد ، (8)"انًگالزا عبٌد" الشاعر وأما

  :ما ترجمته  فٌها ولــٌم
 قفو الصفصاف شجر تلفى بظل كذلن ،مةـالبرع بـلل الربٌع رٌاح حـتفت ماـوك -

  (9)الجارىالماء سطح
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 الربٌع رٌاح تجعل التً البالغٌة والصورة ، الجمٌل التصور هذا إلً انظر
"  البرعمه الربٌع رٌاح تفتح" ٌمول أن الممكن من وكان   البرعمه للب تفتح الجمٌلة
   واسإرتٌاح والسعادة المبول دلٌل للملب والتفتح ؛ الشوق علً دلٌل الملب ذكر ؛لكنه
،فمد جعل الخضرة ال تطول األرض فمط ، بل تطول الماء  الثانً لشطرا فً أما

الجارى، ولدم لذلن صورة رابعة ،اشتركت فٌها عناصر من الطبٌعة ، الماء والهواء 
والشمس التى دل علٌها الظل، كما أن ظل شجر الصفصاف كناٌة عن الخضرة التى 

الجارى ، مما ٌدل على كسته فى فصل الربٌع ؛ فؤلمى بظالله على صفحة الماء 
النماء والخضرة التى كست الطبٌعة مع حلول الربٌع  كما تنبض الحٌوٌة من 

 الصورة فى حركة الماء وأوراق الشجر  
ً  الشاعر هذا وٌمول  :  ما ترجمته الطبٌعة جمال عن أٌضا

  (11)الربٌع لنسٌم كرــــــالشفى تلن اللحظة التى تفتح البراعـم أعٌنها، تنخرط فى  -
 له بإنسان ةالبرعم شبه إذ جٌدة؛ شعرٌة صورة الشاعر ٌسوق البٌت؛ هذا فً
 وفً" الشكرتنخرط فى " حتً الربٌع؛ ولت الطبٌعة جمال بعٌنٌه ٌري الٌكاد عٌنان؛
 إذ ولً؛األ الصورة بذلن ٌكمل وهو   أخري بالغٌة صورة أٌضآ الثانً الشطر

 فعل لرد منطمً وترتٌب ،الشاعر من جٌدتعبٌر وهو  ا ًلسان  برعمةجعل لكل ٌ
   للربٌع الفواح والعطر الرابع الجمال هذا عن لٌعبر ٌتكلم؛ ثم ٌري الذي االنسان
 عن لال ماذا لنري "، (11)العرالً الدٌن فخر "الشاعر باب ذلن بعد نطرق ثم
 : ماترجمته  الربٌع جمال

 نسٌم مع الحبٌب طرة رابحة وجاءت، الجدٌد الربٌع ألبل فمد ؛ افرح ،الملب أٌها -
  (12)الصبا

 عنه غافل هو بما لٌذكره ؛ للبه ٌنادي وهو ؛ وااللتفات لالنتباه ٌكون النداء
ً  لصٌف الثانً الشطر وفً   والمرح الفرح لًإ ٌدعو التً الطبٌعة جمال من  فً أٌضا

 حملتها التى المعشوق؛ طرة رابحة ومنها الطرب؛ بهذا تدعوه التً الجمال مظاهر
 الشاعرجمع أن أى  المثل بها ٌضرب التى الجمٌلة العلٌلة الرٌاح وهى ، الصبا حرٌا
 زاد الذى والمعشوق الحبٌب تذكر وبٌن والرابحه؛ بالمنظر المكان؛ جمال بٌن

 هذه فى وٌصاحبه لٌنادمه للبه؛ ٌنادى أنإلى  الشاعر دعا وهوما   جماالً  المنظر
  حضور دون ٌحضرمعشوله أن على هوالمادر للبه أن إذ الجمٌلة؛ األولات
ً  الشاعر هذا وٌمول  :  ما ترجمته  وجماله الربٌع عن أٌضا

  (13) مزركش رٌرـح ةورـص صارت، الربٌع لطف بسبب المروج لون صورة إن -
،جعل الشاعر الطبٌعة والمروج ٌتغٌر حالهما ولونهما بسبب  البٌت هذا فى

لطبٌعة( لطعة من حرٌر مزركش جمٌل الربٌع ، وهو كذلن لدرجة أنه ٌجعلها )أى ا



(5102يونية  -ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 عثمان حممود مهنى حممد  

 

    
 

 

465 

 بذلن لٌعبر ؛(مثل=چون) التشبٌه بحرف هنا ٌروق رإٌتها للناظرٌن  وكذلن لم ٌؤت
 فعالً  جمٌلة مزركشة حرٌر من لطعة إلى تحولت لد للمروج األولى الصورة أن على
  الحرٌر بنعومة ٌشبهه ألن مناسب اللطف وجمال  

 جمال عن لال ماذا لنرى ؛(14)"ىجلساوا سلمان "الشاعر إلى جبنا ما وإذا

 الربٌع ولت الطبٌعة
 أوٌس" الشاه بها ٌمدح لصٌدة ضمن ٌمول إذ، لذلن جمٌلة صوراً  ٌمدم نجده
 (15)"الجالبرى
                    :ماترجمته 

مطلع الربٌع نضرة  سابعر وجوه مثل ولت؛ كل ىـــف حـظن  طلعة جمال نـلٌك -

 (16) وبهٌجة

 تلن شبه إذ ؛ الربٌع عن للكالم مناسب بٌته به الشاعر بدأ الذى ءالدعا هذا
ألن الممصود بها هو زهور الربٌع جٌد؛ تشبٌه ؛وهو الربٌع عرابس بوجوه الطلعة

 لتدل ؛ للربٌع أنها أكثر ٌزٌنهاجمال العرابس   بل  –فى زٌنتها  –الجمٌلة التى تشبه 
 الوجوه تلن وصف إذ ؛ الحد هذا عند ٌمف لم الشاعر إن بل  الجمال هذا كمال على
هذا و النضارة هذه ألن ؛ بهٌجة وكذلن  عمرها من فترة أجمل على لتدل نضرة بؤنها

  ةفرح سعٌدة فجعلها علٌها اانعكس لد الجمال

 عن لال ماذا لنرى ؛(17)"الفرٌومدى ٌمٌن ابن"الشاعر الى ذلن بعد ننتمل ثم

 رجمته:ما ت الربٌع ولت والطبٌعة المنظر جمال
 سحاب بكاء على تضحن ما كثٌراً  فهى ،رانــبالزعف مةـــــالبرع فم امتأل لمد -

 (18) الربٌع

 عن ، جماالً  البٌت زادت ؛ جمٌلة صوراً  الشاعر استخدم ، البٌت هذا فى
 والبكاء الضحن أن كما  البكاء - الضحن – الفم:مثل ، باسإنسان التشبٌه رٌكـــط

 ٌتتابعان لكنهما ؛ ،إال أنه أبرز المعنى وعممه المعنى فى دتضا نــم بٌنهما ما رغم
 وهوما ، البرعمة تفتح ٌعمبه المطر؛ وانزال السحاب بكاء ألن   الصورة كمالسإ

 ؛ مناسبه لٌست الصورة هذه فى"بكاء" ةـكلم أن ٌبدو لكن  بالضحن الشاعر وصفه
عر بذلن شدة الفرح الذى لد إال أن ٌعنى الشا لمواأل والضٌك الحزن عالمة البكاء اْلن

 والتفانى العطاء على ٌدل حابـوالس ٌدعو صاحبه إلى انهمار الدموع من عٌنٌه 
 ارــأش كذلن   والطمؤنٌنة والراحة السعادة ٌحمك ما وهذا ؛ األخرٌن سإسعاد

 ، امتلبت لد وكؤنها ، بالزعفران مفعمة البرعمة إن إلى ااْلول الشطر الشاعرفى
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 وتحصل كله المكان الزعفرانٌة رابحتها فتعم ؛ ٌدٌه على لتتفتح حابـسال هذا وتنتظر
  الشاعر من وهوجٌد  المنظروالرابحة جمال على - بعدالتفتح-ةمـــالبرع بذلن
ً  الشاعر هذا وٌمول  ما ترجمته : أٌضا

 تــهاس هــوالل لهاگ موسم بهار فصل

 (19) ةحمٌمال ٌإكد هذه  رٌفــالخ لــوفص

 ولته له الحٌاة فى شىء كل إن ؛ البٌت هذا فى ٌمول أن ٌرٌد الشاعر وكؤن
 تظهر ال ٌسرها حالة فى وأنها  األشٌاء معادن عن تكشف الشدة إن أو ، وموسمه

 فى الفكرة ٌحمك والخرٌف الربٌع بٌن التضاد وجود فإن ذلن عــوم  حمٌمتها على
 ةالمتفتح الورود وهو ، الجمال هذا مظاهر من شٌباً  وذكر  الربٌع جمال إظهار
  الجمٌلة النعمان وشمابك

 إذا الشعراء عند مكان له ؛ ونسماته الربٌع عطر عن الكالم فإن الوالع وفى
   الربٌع باب طرلوا

 لصٌدة ضمن الربٌع عن (21)"الكرمانى فمٌه عماد" الشاعر لاله ما ذلن ومن
 :       ماترجمته "(21)المظفرى شجاع"الشاه بها ٌمدح
 تهب الرٌاح تظل، الربٌع وفصل الورد موسم فى النسٌم ٌنبعث أن بمجرد -
 (22) لحظة كل فى البستان  أطراف على

 ولت الفواح والعطر الجمال من الجو حالة الشاعر ٌصف ؛ البٌت هذا فى
 الذى ؛ النسٌم انبعاث هى تباشٌره وحلول ظهوره عالمة أن  الربٌع فصل لولــح

 ولمد  لحظة كل وفى مكان كل فى العطرة الروابح رنش فى مهمته أداء عن الٌنمطع
  البستان -الورد - النسٌم:مثل ذلن عن البٌت فى الشاعر من ةالمختار الكلمات عبرت
 ٌمدح لصٌدة ضمن ونسٌمه الربٌع جمال عن فٌمول "العرالى الدٌن فخر"الشاعر وأما

 :ماترجمته  (23)"الملتانً زكرٌا الدٌن بهاء"شٌخه بها

  (24) ةالتتارٌ الصبا نافجة رابحة هبت أو اللطٌف؛ الربٌع ٌمـنس بته فإما -

 الكالم لٌهٌا الشاعر؛ نـم جٌد مطلع وهو ،المصٌدة بداٌة هو البٌت هذا
 باـالص رٌاح نـم الجمٌل المسن أونافجة العلٌل النسٌم بذكر المكان وٌعطر للمدح؛
 بداٌة فى" إما" :بموله اراالختٌ أمام والسامع الشاعرالمارئ وضع وربما  الطٌبة
 ٌمٌل الذى االنتباه لفت باب من الثانى الشطر بداٌة فى "أو" وحرف ااْلول الشطر
  لصابدهم مطالع فى الشعراء إلٌه

فى أٌضا وٌمول  :ماترجمته "الملتانى" شٌخه بها ٌمدح أخرى لصٌدة ًً

 (25)، فكٌف أصــف ربٌع بستانن عـالربٌ هذا رابحة أشم ال طالما -
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ً  الشاعر ٌسوق ، البٌت هذا فى  الورد رابحة أن إذ والمنطك؛ الحكمة من شٌبا
  نسٌم بدون ربٌع ٌوجد وال ، الربٌع عالمات من وعالمة دلٌل العلٌل ونسٌمه

 بوبى، بوستان ( تزٌد من جمال البٌت ؛ لما بٌنها من جناس   –وكلمات ) بهار، بهار 
 أبى "الشٌخ مدح فى "انىگالزا ٌدعب" الشاعر ٌمول ، الربٌع وعطر النسٌم وعن
 :ماترجمته "اٌنجو اسحاق

 الفاخرة)عطورالحور(،عطورال ألف من مابة الربٌع ٌمــنس لمد أرسل -

 (26)زالمروج ىاهدمش إلى بٌد رسوله 

فى هذا البٌت ، أضاف الشاعر إلى الربٌع نسٌمه ؛ مما ٌجعله أكثر جماال ً فى 
 نسٌم شبه حٌث ا ً كما لدم صورة بالغٌة ،الصورة والرابحة ، لإكد وجودهما مع

 أضاف ولد  العطور من ماٌملن بؤجمل ومحبٌه اهدٌهمش لـــٌراس بإنسان الربٌع
 كما ة، والٌوجد أجمل منها ،الجن من وراً ــعط منها ؛لٌجعل"العٌن للحور"" العطور"
 ؛ إذ تزٌد جمال الجو ورابحته فوق جمالإلٌه للمرسل مناسبة المرسل هدٌة أن

 وتؤثٌره وجمالة للربٌع مناسبه جمٌلة صورة من الشاعر لدمه وما   المنظر وروعته
  الطبٌعة فى
 وكل والفإاد والبصر السمع ٌحرن أن شؤنه لمن الربٌع جمال إن وبشاراته الربٌع-ب

 السمع ٌستمتع إذ، العٌد بمثابة الولت هذا ٌجعل مما سان؛ـاسإن لدى الحواس
 وٌؤخذ  بالربٌع حتفابهااو فرحتها عن تعبر التى ،افٌروالعص البالبل واتـــبؤص

 جمال من ٌراه مما واالنشراح الفرح إلى الذىٌدعو،المنظر مالــــبج عجاباسإ البصر
 وأماعن  عٌاداأل عالمات من عالمة الزٌنه ألن ؛ عٌد فى كؤنه ذلن على وهو الربٌع
 للعمل وتروق درـالص لتثلج ؛ المختلفة وروابحه الربٌع عطور فإن ، الشم حاسة
 اهتم ، الربٌع ٌحدثه الذى الجمال هذا كل جلوأل  االنسان جسم فى الروح وتنعش
 واجوـخ" الشاعر لاله ما ذلن ومن ،أشعارهم فى جماله رـبذك الشعراء

 ماترجمته: (28)"زكرٌا الدٌن سـشم "وهوٌمدح ،(27)"انىـالكرم

 النعمان شمابك وجود معلناًعن، عبالربٌ ارةــــالبش طبل هرآذارــش سحاب ٌدق -

 (29) الجبل لمه فوق الحمراء

 فى مارس هرــش ٌمابل الذى شهرآذار سحاب الشاعر شبه ، البٌت هذا فى
 أمام المولف دستج بالغٌة صورة وهى  البشارة طبول ٌدق بإنسان  المٌالدٌة السنة
 فصل بمدوم ٌبشرهم ، الناس فى وٌنادى ٌمرع طبالً  بتحركاته حابـــالس وكؤن لاربْة؛
    ولاأل طرــالش فى هذا  الربٌع

 ارـــــأنظ تٌلف إذ ،عـبالربٌ البشارة بعد أخبربه ما ٌسوق فالشاعر الثانى؛ اــأم
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 فوق ىـوه ،الجمٌل حمراأل اللون ذات النعمان أزهارشمابك برإٌة لالستمتاع الناس
 لم الذى عـــالربٌ تؤثٌر ىــعل للدالله الجبل مةـل الشاعر ذكر ولد  كالعلم الجبل لمة
ً  ٌترن ، التى هى دابما ً تبدو الجبال لمم حتى، بالورودوالرٌاحٌن جمله إال مكانا

 لعلوها واضحة جلٌة لكل ذى بصر وبصٌرة 
ً  ذلن ومن  اسحاق أبى" الشٌخ مدح فى " ،انىگالزا عبٌد "الشاعر لاله ما،أٌضا

 :"ما ترجمته اٌنجو
صاحب السطوة  ة )للشاعر(مبارك رٌاح، عــالربٌ ٌمـنس فٌهب النوروز ٌدـع لحٌ  -

  (31)  والسلطان

إلى تولٌت هذا الربٌع ، الذى حل بحلول عٌد الشاعر ٌشٌر ، البٌت هذا فً
النوروز؛ لٌعلن بداٌة الربٌع فصل الخضرة والنماء ، وكل هذا ٌإثر على اسإنسـان 

ه ؛ كناٌة عن العطاء والجمال بصـوره الجمٌلة ورٌاحه العطرة، بل وٌصفها بالمبارك
 وٌذكر أن الشاعـر بهذه النسمات المباركات إمتلن ملكاً وسلطانا ً كبٌرٌن؛ إذ ٌسرح 
بخٌاله فى هذا الملن ؛ لٌخـرج لنا أجـمل الصور والتشبٌهات ، التى توضح جمال 

 الربٌع   
ً  وٌمول  :ماترجمته " المظفري شجاع" الشاه مدح فً اٌْضا

 فى لبهجة والحٌوٌةا تثٌر، وردـال ةــورابح النوروز دومـول عـٌالرب رٌاح إن -

 (31) والشاب هرمال بـــــلل

ً  وهنا  ورابحة ، الربٌع لدوم مع ٌؤتى الذى ، النوروز عٌد الشاعر ذكر أٌضا
ً  مدعاة صار الجمال هذا كل  الربٌع على تدل وكلها ، الورد البهجة  سإثارة ومحركا

ً  هرمال حرن إنه بل ، فمط الٌافع الشباب لدى هذا ولٌس ، والحٌوٌة  بذلن لٌدلل  أٌضا
 إظهار فى الشاعر غرض ٌحمك هرموال الشاب بٌن ادـوالتض  الجمال هذا روعة على
 ٌذكر ولم الملب فى ٌإثر الربٌع جمال أن إلى الشاعر أشار ولد  الجمال هذا ممدار
 الحواس عجابإ لىع دلٌل عجابهإو عجاباسإ مناط الملب ألن اوالسمع؛ البصر
  والملب الصورة بٌن الوسٌط هى ألنها بذلن؛ األخرى
 أعٌاد عن لال ماذا لنرى ؛"الساوجى سلمان" الشاعر إلى ذلن؛ بعد ننتمل ثم
 :"ما ترجمته(32)" الجالبرى حسن " الشٌخ بها مدح التى لصٌدته فى ،وأفراحه الربٌع

 (33)  النضرة الخضرة ًال ىالبشر فتسوقتهــــب رٌاح الربٌـــع،  اآلن -
 الشاعر كؤن ، زمان ظرف وهً(  اآلن=  آكنون) كلمه بذكر بٌته الشاعر أبد

 وهو الحال زمن فً جاء الفغل إن كما   ولته حدد ولذلن ، ممدوحه ماٌصنع ٌري
 والمنح العطاٌافى هبوب نسمات الربٌع الجمٌلة محملة بالبشرٌات واالستمرار ماٌفٌد

 الخضرة الً بشٌر وكؤنها   الرٌاح جسدت بالغٌة صورة ٌاتالبشر تسوق وعبارة 
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  أهلها إلً إلبشري هذه توصٌل لسرعة مناسبة وهً 

 وكرمه الممدوح بين الربيع:  الثاني المبحث

 : الربيع ظل في الطبيعة علي وأثره الممدوح - أ
 ولت الطبٌعة علً والكرم والجمال الموة من الممدوح ألثر النمطة هذه تعرض

 ولد ارتبط ذلن بالربٌع ؛ لما ٌحمل أٌضاً من الجمال والكرم    عالربٌ
 الملن" بها ٌمدح لصٌدة ضمن  الكرمانً خواجو الشاعر مالاله ذلن نوم

 :ماترجمته  ٌلخانًاسإ العصر أواخر حكام من وهو (34)"حسٌن
 (35) بمروره ماءً  الجدٌد الربٌع رٌاح تتحول و، هـــبرإٌت تراًبا النار بلـج ٌرــٌص -

 نأل ؛ البشر مستوي فوق ، خارله بموة ممدوحه الشاعر ٌصور البٌت هذا فً
ً  ٌصٌر النار من لجبل رإٌته مجرد ٌجعلها  الربٌع رٌاح علً مروره وأن   ترابا
ً  النار تحول خٌرة ممدوحه لوة جعل اْن للشاعر ٌحمد لكن  ماءً  تتحول  والرٌاح ترابا
 للرٌاح  مناسب والعبور والمرور" للنار" مناسب والرإٌه النظر أن كما  ماء  

"  التراب" وهً ولاأل البٌت شطر الشاعر بها نهً التً النهاٌة وان  والسحاب
   خٌر كل علً عالمة لهً" الماء" وهً الثانً الشطر ونهاٌة
ً  الشاعر وٌمول  ماترجمته:  (36) عبدالملن الدٌن ركن" بها ٌمدح لصٌدة فى أٌضا

 (37) الدهر عٌن إنسان تسر وجهن وطلعة، الربٌع ٌمـنس لبل تسعد طرتن رابحه -
 الربٌع نسٌم شبه حٌث ؛ جمٌلة بالغٌة صورة الشاعر ٌمدم البٌت؛ هذا فى
 الملب تسعد لجمالها الطرة هذه جعل كما ،الملب وهو منه شا إلى وأشار ،باالنسان

ً  والطرة،  وفى  الربٌع ٌمنس مع تتناسب الطرة رابحة إن كما ، الجمال على تدل أٌضا
  المبول على دلٌل" تسر"و ؛ االنسان لبول وهوعالمة ، بالوجه بدأ الثانى الشطر

 بالمبول حكمه ٌصدر االنسان للب بمثابة هنا العٌن إنسان جعل ،"الدهر عٌن إنسان"و
" الدهر" الشاعر وذكر   عجاباسإ سرعة على دلٌل هنا السرور إن كما ، عدمه أو
 أى فى الناس كل عجابإ ٌنال الجمالهذا  أن لٌعبرعلى فمط؛ سانٌذكراالن ولم ؛ هنا

  الشاعر من الممدوح لرب على ٌدل المخاطب ضمٌر كماإن ؛ ومكان زمان
 الدٌن نظام" بها ٌمدح لصٌدة فى فٌمول ؛"الدهلوى أمٌرخسرو" الشاعر وأما

 ماترجمته:  (38)"أولٌاء
ً  الدنٌا فصول جمٌع لصارت، ٌاـبالدن رنــــعم طــــارتب أن لوال -  بسبب ربٌعا

    (39) خلمه
 ااْلٌام تملب سبب هو معشوله أن إلى ٌشٌر الشاعر أن ٌبدو ،البٌت هذا فى
 الذى ، والمعشوق العاشك حال هو هذا ألن ؛ واعتدالها وبردها حرها بٌن والفصول
  األولات كل الربٌع ٌدم لم ولذلن ؛ والوجد والتعلك الحب من الصوفٌه؛ ٌتعلمه
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 تاج"السٌد ٌمدح الذى ،"الكرمانى فمٌه عماد"الشاعر إلى ، ذلن بعد ننتمل ثم

 : فٌمول ماترجمته (41) "العرالى الدٌن

 (41) دـللجس الروحالتى تمنح  الربٌع رٌاح ، هىفهـلط نســـمات نســٌم الذى ذلن -
فى هذا البٌت ، اختار الشاعر صفة اللطف ، وهى من الصفات المناسبة لرلة 

لربٌع وجماله ونسماته  ولدم تشبٌها ً جمٌال ً لممدوحه الذى شبه لطفه وجماله ا
بالنسٌم، وهو تشبٌه جٌد كما جعل هذا النسٌم بمثابة الروح للجسد، وكؤن نسمات 

         الربٌع هى التى تجعل الحٌاة تدب فى اسإنسان ؛ وذلن كناٌة عن شدة جمالها   
 مدح فى لال ماذا لنرى ؛"الساوحى لمانس" الشاعر الى ذلن بعد ننتمل ثم
         " وهو ماترجمته :الجالبرى حسن"  الشٌخ

  (42) الحرٌرٌة طرتة البستان ٌلون وكذلن، ببمابن راً ـــــنض الربٌع لٌظل -
 وجماله الربٌع نضارة سر ٌجعله إذ ممدوحه؛ الشاعر ٌمدح ،البٌت هذا فى

 بإنسان الربٌع ٌشبه الشطر هذا فى وهو  ببمابه مرهون أمر نضراً  الربٌع وبماء 
 ٌجعل ،الثانى الشطر وفى  الشاعر من جٌد وهو  وجهه فى نضارة له جمٌل

ً  الفضل لممدوحه  بطرة وٌشبهها  الجمٌلة بؤلوانها والورود األزهار تلوٌن فى أٌضا
 جمالها من لٌزٌد ؛ حرٌرٌة طرة جعلها بل ، فمط طرة الشاعر ٌمل ولم الجمٌلة؛ الفتاة
  الربٌع طرة ألنها والرابحة؛ والملمس المنظر فى

ً  الشاعر وٌمول  :" ماترجمته الجالبرى أوٌس" السلطان مدح فى أٌضا
ما زالت مـالمح محٌان تسـتطٌع أن تمٌد رســـام الربٌـع، على الرغم من أن   -

   (43)أوراق الورد وأزهار النسرٌن تنمش له سجال ً
فٌمول إن رسام الربٌع،  ممدوحه؛ جمال عةرو الشاعر ٌصف البٌت؛ هذا فى

الذى ٌرسم برٌشته أبدع الصور وأروعها، وٌلونها بؤجمل األلوان وألطفها، ٌتمٌد للمه 
 وتمف رٌشته أمام رسمن وصورتن الجمٌلة  وهذا كناٌة عن شدة جمال ممدوحه  

 والكرم الربيع-ب
 الواسع والعطاء للكرم موسم والربٌع  أجمل بها والتحلى ، جمٌلة صفة الكرم

 الممدوح لٌحفز ؛ الكرم ذكر إلى الشاعر ٌمٌل ولد  كله العالم ٌشمل الذى ، الفٌاض
 الشعر؛ ثناٌا بٌن الجمٌل الذكر بماء اْلً ٌمٌل الممدوح إن كما  الجمٌل العطاء على
  الناس بٌن طٌبة سمعة فٌكسب ،االًفاق عبر شهرته لتطٌر

 تدعو التً ،ومظاهره الكرم من ألوان رذك ، الربٌع نع الكالم صاحب ولذلن
 لصٌدة منـض "الكرمانً واجوــخ" رــالشاع ماذكره ذلن ومن  والبهجة الفرحة إلً
 ما ترجمته  : (44) ("المظفري) شاه دمحم"  فٌها ٌمدح

 ةكـــضح مابه ٌطلك وبالطن، بــالذه بنثرها ةطعن مابه الخرٌف رٌاح تطعن ٌدن -
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 (45)  عــالربٌ فى وجه 
 الذي الشاعر من الممدوح ربل علً الفعل فً المخاطب ضمٌر ٌدل ة،بداٌ
 صور الخرًٌف؛ رٌاح تطعن ٌدن" فمثال ؛ةظاهر بصورة البالغٌة بالصورة استعان
 رٌاح" ذكر ولد  ممدوحه ٌد من طعنات ٌتلمً بإنسان الخرٌف رٌاح الشاعر
 ،ممدوحه كرمول  وراقلأل وسموط شجارلأل جفاف فصل الخرٌف ألن ؛"الخرٌف
 كثرة علً ٌدل وهذا  مابه عددها بلغ التً الطعنات هذه إلٌه وجه ولذلن  بماءه الٌرٌد
 هذه صورة وصف كما .ومظاهره بالخرٌف الضٌك مدي وعلً إلٌه؛ ماوجهه
لٌزٌح الخرٌف الذى ٌرمز إلى الجدب والفمر وعدم   الذهب نثر فً المتمثلة الطعنات

ً  الكرم شدة علًكما ٌدل هذا  ل  الجمال ولو بالنفٌس من الما  الشطر وفً  أٌضا
 علً تدل بل  ،فمط الممدوح سعادة علً"  بالطن=دربارت" كلمه التدل  الثانً
 صورة"  ةضحك مابه ٌطلك بالطن" وعبارة   بالربٌع حوله من وكل الممدوح سعادة
 ؛ مابة ددالع وكذلن   سعادته ةلشد ٌضحن نسانإب البالط الشاعر فٌها شبه ؛ بالغٌة
 علً فرحه ٌمتصر لم الممدوح ان علً ٌدل والضحن   وفرحته بالربٌع سعادته ٌوكد

 مرحب أنه الربٌع لٌسمع ؛ بالضحن الفرحة هذه أظهر بل فمط والنفسٌه الملبٌة الناحٌة
 – الخرٌف) بٌانه ماٌرٌد بٌان فً الشاعر غرض ٌحمك البٌت فً والتضاد   فٌمبل به

 وعدد ، الخرٌف لرٌاح الطعنات عدد بٌن ساوي لكنه( ةضحك – طعنه – الربٌع
ً  الضحكات  أن ٌرٌد ، بدج من به وما الخرٌف ماٌكره بمدر انه أي، بالربٌع ترحٌبا

 علً ٌدل الذي للربٌع محبته بمدر الكبٌر العدد هذا بلغت التً بطعناته منه خلصتٌ
    والخٌر والعطاء الكرم
ً  كبٌر ا ًعدد أٌضا له طلكؤف ً  ، الضحكات مناً   ألباله فً رغبته تمام عن معلنا
   ومجٌبه
 ما ترجمته : (46)هللا فتح الدٌن برهان" مدح فً أٌضا وٌمول

من ًً  دما دموعال ، على الفور ٌتمطردرــال تنثر فنـك الربٌـع  حابــس لوٌري -
  (47)عٌنٌه خجال ً
 البشري تحمل ورإٌته ،ودلٌله الكرم عالمة – البٌت هذا فً – السحاب ٌعد

 كرم ممدار لٌبٌن بالكرم؛ المثل به ماٌضرب الشاعر ٌحضر لذلن لناس؛لبالخٌر
 وعبر ،إنسان صورة فً بالسحاب الكرٌم هذا ٌصور وهو  الكرم هذا ممابل ممدوحه

 الً االشارة عند"  الكف" كلمة أورد كما  االنسان وهو ٌمصد " ٌري" بالفعل عنه
 إنها لال ولذلن ، والكرم والمنح العطاء علً مةعال ألنها ؛ةمناسب وهً الممدوح كرم
دلٌل أٌضا والنثر ،" الدر تنثر"  الصورة ٌكمل، الثانً الشطر وفً  الكرم شدة علً ًً
 آداة لو ألن" ممدوحه لكرم السحاب رإٌة" وهً ااْلولً؛ الصورة علً مترتبةال
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ً  ىوه  الرإٌة هذه بسبب دموعه تسٌل سوف السحاب هذه إن: فٌمول  ؛ شرط  أٌضا
"  الدموع سٌل" اْما   دموعه لٌوتس ٌبكً الذي باالنسان ٌشبهه إذ بالغٌة؛ صورة
ً  فهو  " أنه الشاعر ٌذكر أن وأما ؛أو شدة الفرح   الحزن علً  ً دلٌال ماٌكون غالبا

ً ٌتمطر الدمع   وهو ذلن فً السبب ذكر لكنه  الحزن هذا بشدة ٌوحً فهذا ؛" دما
 كلوإن    ملٌبة بالروح والحٌوٌة، تكاد تنبض لجمالهاوهى صورة موحٌة    الحٌاء
 ممدوحه كرم ممدار لٌعرض الشاعر سالها ، البٌت بها ازدحم التى الصور هذه

  ذلن عن ةمعبر ىوه الجمٌل هبوعطا
 عن لال ماذا لنري ؛ "انًگالزا عبٌد" هو ،أخر شاعر إلً ذلن بعد ننتمل

، ما  اٌنجو اسحاق أبً" الشٌخ هاب ٌمدح لصٌدة ضمن بٌت فً ، والربٌع الكرم
 ترجمته :

  (48)رٌفــالخ رٌاح مثل الدراهم وٌصب، الربٌع حابـس مثل للجوهر ممطر وه -
 ٌفضله ولم   الكرم فً الربٌع بسحاب ممدوحه الشاعر ٌشبه ، البٌت هذا فً

 : صورتٌن انٌمدم البٌت اوشطر   "الكرمانً خواجو "الشاعر ما فعل مثل علٌه
 الخرٌف رٌاح مثل للدراهم صب : والثانٌة   كالمطر الجوهرب كرم  :ولًاأل

  ماٌسمط لكثرة ؛ بها صاحبه ٌشبه إذ وهو   بكثرة االشجار أوراق فٌه تسمط حٌث 
 غٌر الكرم عن الكالم موضع فً الخرٌف ذكر كان ربما ولكن   األوراق من

 (  نًخزا=  ىبهار ابر= هر)گ بٌن بالبٌت موسٌمً توجد كما  مناسب
ً أ وٌمول  :ما ترجمته  اٌنجوً  سحاقإ أبً" مدح فً ٌضا

 فً والسحاب الخرٌف فً الرٌاح مثل،  رهــــٌمط منــولل الجوهر تنثر ٌدن -

  (49)الربٌع

 وهرــالج تنثر الٌد "جدٌدة لٌست الكرم عن الشاعر سالها التً الصورة هذه
 الملون وتولٌع ،لورقا علً وولعه الملم الشاعر شبه ،"ٌمطره منـلل وعبارة"

 ولد   منها علٌه ماٌولع لكثرة وذلن ؛ بالمطر والعطاٌا والجواهر النمود لصرف
ً  الشاعر استخدم  ( الربٌع – السحاب – المطر – الجوهر) مثل الكرم علً تدل ألفاظا

 لال ماذا لنري المغولً؛ العصر فً ىالفارس الشعر ببستان الطواف نواصل ثم 
 : ، ما ترجمتهوالكرم الربٌع عن"  الفرٌومدي ٌمٌن ابن" الشاعر

 إنه ٌمولوا أن إال ستحسن الحكماءٌ لن، عـــالربٌ حابـسبفضــل ٌدن الناثرة ل -

  (51)كرٌم

ً  الصورة هذه ًً  خواجو" الشاعر عند مثلما ،مكررة أٌضا  عبٌد"و الكرمان
 مناسبة صور ىوه" الربٌع بسحاب التشبٌه وكذلن"  الدر تنثر ٌد" وهً "،الزاًكانً
  ولاأل الشطر مافً نتٌجة الثانً الشطر فً الشاعر ساق ولذلن   الكرم عن للكالم
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 الشاعر لد أوردو   مٌبالكر فٌدعونه  الناس بٌن الممدوح لهذا الطٌب الذكر وهو
 الٌملن التً والبر الخٌر أعمال من به ٌموم لما ذلن؛ منطمٌة علً ٌدلل ؛حكماءلا

   بالكرٌم ٌصفه أن إال االنسان أمامها
ً  وٌمول  :ما ترجمته  (51)" الشت" األمٌر مدح فً أٌضا

 مــوش ٌده عن ولزال رـبالجواه المتأل، كفه بحر من حـٌرش عـالربٌ حابـس كان لو -
  الفمر
 ٌذرف السحاب كان بٌنما  الدر ٌنثر، رٌمـــالك كفن كان عندما الربٌع سحاب أٌن -

  (52)الدمع
 السحاب" فٌمول  بممدوحه الكرم فً المثل الشاعر ضربٌ ؛ األول البٌت  فً

 علً دلٌل ؛والكف الكرم علً دلٌل البحر" كفه بحر" وعبارة" كفه بحر من ٌرشح
 ممدوحه أن لٌبٌن ؛" كفه بحر" ذلن إلً هذا الشاعر وضم  والسخاء والعطاء الكرم
ً  حدود بال ٌعطً ،الكرم واسع  كرم وقف ممدوحه كرم ٌجعل فهو ولذلن  مطمبنا
 ممدوحه؛ كف بحر من ٌرشح السحاب  مصدر كان لو نهأ لدرجه  وسخابه البحر
 إذ جٌدة بالغٌة صورة لدم كما   والفالة الفمر عنه ولراح  بالجواهر السحاب المتأل
 دلٌل لوشمل وذكره ،باالنسان السحاب شبه حٌث ؛" الفمر وشم ٌده عن ولزال" ٌمول
 علً السحاب عطاء نؤوك ،الكرم رمز هو لذيا ،للسحاب الوصف هذا مالزمة علً
   وكرمه ممدوحه عطاء ممابلللٌالً  فمٌراً  سعته

 ،الممدوح كرم ممدار بٌان  وهو   الممصود نفس عن ٌعبر الثانً والبٌت
 ولد  الكرم علً تدل تركٌبات وكلها (الدر ٌنثر ،الكرٌم كفن ، الربٌع سحاب)فذكر

 فاعانته ؛ بٌانه ٌرٌد عما لتعبر االستعارة اصةوخ البالغٌة بالصور الشاعر استعان
   ذلن علً

ً   والكرم الربٌع عن الكالم جاء وهكذا  ورــالص استخدام حٌث نــم مناسبا
ً  والتركٌبات  الممدوح كرم عن المعبرة  هذه بناء فً ساهمت التً والمفردات أٌضا
  الصور

 لعمرا وأغتنام والمعشوق الخمر بين الربيع -: الثالث المبحث

 الربيع والخمر   -أ
ً ٌتخذ الشعراء من الخمر رمزاً ٌشٌر إلً معتمدهم ومٌولهم مثل   أحٌانا

 ،لهًوهم ٌمصدون بها التعبٌر عن حبهم اسإ ،ٌتكلمون عن الخمر والسكر ،الصوفٌة
وماٌعترٌهم من نشوة وسكر وهم فً حضرة  ،ووصف أثر هذا الحب فً نفوسهم

  (24)المحبوب
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لمن  ،الذي ٌكسً الطبٌعة بثٌاب جمٌلة  ذات ألوان جذابة  وإن جمال الربٌع
وٌدفعهم إلً رسم ما ٌتخٌلون من  ،شؤنه أن ٌؤخذ خٌال الشعراء وإحساسهم المرهف

  همدابلصات برٌشة  حساسة؛ لٌمدم بذلن لوحة جمٌلة علً صفح ،صور
لد ٌؤخذ ألباب بعض الشعراء ؛ لٌذكر الخمر وولعها مع ، كما إن هذا الجمال

الربٌع  ألنهم ٌرون أن الربٌع ٌؤخذ العمول مثلما تفعل  الخمر  ومن هإالء الشعراء 
فً لصٌدة ٌمدح بها  "عبٌد الزاگانً"الذٌن ذكروا الخمر مع جمال الربٌع الشاعر 

 : "، فٌمول ما ترجمتهبا اسحاق اٌنجو"أ
من  رٌات السعادهـــتمبل معه بش، وٌمبلس عـٌل الربـمر ؛ ألن فصـاحتس الخ -

  (23)رـالده
فً هذا البٌت؛ ربط الشاعر بٌن ممدم الربٌع؛ والدعوة الحتساء الخمر؛ ألن 

ٌري الشاعر فٌه دعوة لشرب  ،نه ونسماته التً تشرح الصدوراالربٌع بجماله وألو
والمشترن بٌنهما هو أخذ العمل  ،الخمر  وهو ٌربط هنا بٌن والع الربٌع ووالع الخمر

م مع جمال الربٌع وخٌال الخمر  وفعل األمر ٌدل علً لرب ٌوغٌابه عمن حوله؛ لٌه
الممدوح من الشاعر  و)بهار مٌآٌد = ٌمبل الربٌع ( صورة بالغٌه تجسد الربٌع فً 

 .والصورة معبرة عن الربٌع وجماله ،نسان ٌمبل  وكذلن " تمبل البشرٌات "، إصورة
 : ما ترجمته "بريجالأوٌس ال"وٌمول الشاعر أٌضاً ضمن لصٌدة ٌمدح بها 

 فتعال أٌها السالً الجمٌل، صحراء ثانٌةالدٌد إلً ــم الربٌع الجــل نجـلمد وص  -

   (22)ر الخمر الوردٌةـوأحض المحٌا

صحراء  ولم ٌمل علً الالربٌع وهالله علً  أثرفً هذا البٌت؛ ذكر الشاعر
وخاصة إذا كانت العالم  وربما فعل ذلن لممدار ماٌحدث الربٌع من تغٌر فً الطبٌعة  

بالخضرة  واألزهار التً  ،صحراوٌة  فهو ٌغٌر اللون؛ وٌملل من حرارتها الشدٌدة
وهو دلٌل علً استمرارٌة   ،تنبت فً هذا الفصل الكرٌم  فكلمة "باز" تعنً ثانٌة "

ٌشعر المارئ وكؤن الشاعر ٌمدم صورة ممابل أخري  ،فً الشطر الثانًوٌر  ٌالتغ
فولع الربٌع   والطبٌعة  تمابل اسإنسان ،ممابل صورة الربٌع  صورة الخمر ةمشابه

وٌجلب الفرحة والسعادة علً العالم ٌمابله فعل  ،الذي ٌغٌر حال الطبٌعة وٌنعشها
 تفعل من تغٌر حال شاربها   الخمر وما

الصورة التى لنري  رٌومدي "؛فوننتمل بعد ذلن الً الشاعر "ابن ٌمٌن ال
فٌمول ما (23)"عالء الدٌن دمحم"من لصٌدة ٌمدح بها الوزٌر عن الربٌع والخمر ضلدمها

 ترجمته : 
هو الورد  تفرجوالم، ت الربٌع الجدٌدـألن الولت ول ؛خمر لحظة ال تكن بال  -

 .(24)والمطرب الحسن الصوت هو البلبل
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بدأ البٌت بفعل النهً "مباش " )التكن(؛ وكؤن هذا الجمال الرابع الٌدع مجاالً 
وٌسرح به مثلما تصنع ذلن تلن الخمر    ،نسان ات دون أن ٌؤخذ خٌال اسإوللل األأل

كفنان لد امسن برٌشته لٌرسم صورة  وعبر عن ذلن بكلمة "لحظة"  والشاعر ٌبدو
وٌحدد مكانهم  وهنان الربٌع لد هٌؤ المكان بمختلف األلوان الجمٌلة   ،المشاركٌن

 ،الصورة بؤنغام البلبل الجمٌلةوالمشاهد لهذا العرض الجمٌل هو الورد  وتكمل 
 ولذلن فمد ذكره فً البٌت ب"المطرب حسن الصوت" وهو تشبٌه جٌد 

لدرجه أنه الٌمت األفراح فى كل  ،لٌوضح مدى الفرحة بمدوم الربٌع   كل هذا
، گلست-دمى، مكان  وكذلن ٌوجد بالبٌت موسٌمى تحمك للبٌت جماالً اكثر:)مى

ً بلبست(  والتشبٌهات فى البٌت    موحٌة ومشاركة فى زٌادة جمال البٌتأٌضا
عن الربٌع لدمه  ننتمل بعد ذلن؛ إلى الشاعر"سلمان الساوحى"؛ لنرى ما

 :فٌمول ما ترجمته   اوٌس الجالبرى" "الملن وهو ٌمدح  ،والخمر
ٌها الغالم أفاحضر ، الولت ولت الصباح على شاطا نهر دجله مع نسمات الربٌع -

  (58)ى شاطا بغدادـــمر إلـــسفٌنة الخ
من الجٌد أن ٌؤتى الشاعر  وهو ٌمدح ممدوحه بهذا البٌت الجمٌل؛ لٌاخذ خٌال 

بما ٌعنى  ،ولت الصباحبسامعٌه إلى أجمل الصور واألماكن؛ بل واألولات  فمد بدأ 
إلى ولت الصباح بما  ،من زوال الظلمة واأللم والهم؛ وكل ما ٌعبر عن اللٌل بظلمته

على الهداٌة والوضوح على كل خٌر و لبالمن كل سوء واسإٌعنى من التخلص 
 والنور والفرح  ولما أن ذكر الولت وحدده؛ ألبل ٌحدد المكان  فاختار أجمل األماكن

ى شاطا نهر دجلة  ولما انتهى من تحدٌد الزمان والمكان  ألبل ٌجمل الصورة ـعل
اعر ذكر"نهر دجلة"؛ كلها؛ حٌث ذكر أن نسمات  الربٌع مصاحبة لها  وٌبدوأن الش

ٌحكمها الممدوح فى ذلن  كانألن العراق كان تحت سٌطرة الدولة الجالبرٌة و
"أوٌس الجالبرى"  وأما الشطر الثانى؛ فهو ٌكمل بها الصورة ملن الولت؛ وهو ال

التى هٌؤ زمانها ومكانها وعطر جوها بروابح الربٌع ونسماته الرابعة  ولما كان 
؛ كانت السفٌنة هى الوسٌلة المناسبة لهذا المجال  ولد جعلها المكان على شاطا النهر

  الزاخر بالجمالالشاعر سفٌنة الخمر؛ لتناسب جو الربٌع الساحر على شاطا النهر
 لٌسرح كٌفما شاء  ؛وٌنطلك الخٌال بفعل الخمر

 ً  :ما ترجمته  وٌمول أٌضا
 ـر لشخص  الربٌع والمعشوق والخمر والشباب، ما أبهى الحٌاة التى توف -

 (26) إشرالة الصـباح وإحتـساء الخمر، هى صباح الربٌع وربٌع الشباب   -

وجعل الربٌع فى  ،هاركابزالسعادة و سبابذكر الشاعر أ  فى البٌت األول
وربما جعل الخمر ضمن هذه األشٌاء؛ ألن الشعراء  ،مطلعها ومنها الخمر أٌضاً 
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ً ورمزاً لكل ماٌذهب الهم وال غم  كما أورد الشاعر كلمات لها رنٌن ٌجعلونها سببا
 زندگانى( ، مثل )بهار؛نگار( )جوانى ،وموسٌمى

 وأأما البٌت الثانى ؛وهوالبٌت الثالث ترتٌباً فى المصٌدة  فهو فى نفس المعنى 
منه لرٌبا الصباح والربٌع والشباب ولد ركز الشاعر  إشرالةٌتكلم عن الشراب و، ًً

أولها الصبوح أى الخمر أو ولت الصباح ولد ذكره  ،فى هذا البٌت على ثالثة أشٌاء
، وربما والشباب مرة واحدة ،فى هذا البٌت  وحده ثالث مرات  وذكر الربٌع مرتٌن

  وكل ذكر الشباب مرة واحدة؛ ألن هذا الجو وهذا الولت ٌعجبان الشباب وغٌرهم
والموة؛ وتكرار هذه االشٌاء ٌستخدمها الشعراء لالشارة إلى المتعة والجمال والخٌال 

 على تعلك الشاعر بها  ٌل الكلمات فى البٌت دل

 الربيع والمعشوق -ب
مع صفاء الجو لألصحاب  ،وروعة المجلس والمكان ،الربٌع رمز الجمال

وفرجة للورد والرٌحان  وسماع صوت البالبل بؤجمل األلحان  وكل هذا  ،والخالن
 عارهم الجمال ٌداعب خٌال الشعراء لذكر المعشوق فى أش

الذى ٌمول عن الربٌع  ،الشاعر "عبٌد الزاگانى"، ومن هإالء الشعراء
 :ما ترجمته  وهوٌمدح الشٌخ"أبا إسحاق اٌنجو ،والعشك

ٌم رٌاح الصبا ربٌعاً ــفٌصنع نس، ب العاشمٌنوفاء الصباح  للـــٌدرن ص -

  (31)جدٌداً 

ولت  وهى مكررة عن جمال ،ٌرسم الشاعر صورة جمٌلة ،فى هذا البٌت
إذ إن  ؛لكنه ٌإثر فمط فى للب العاشمٌن ،الذى ال ٌإثر فى كل للب ،الصباح وصفابه

هذا الولت ساحر  وال عجب فى ذلن فهو آٌة من آٌات هللا عز وجل ٌنملب بها اللٌل 
هو الذى ٌشعر  ،إلى أنوار  ولذلن فالعاشك الذى ٌكابد اللٌل ـــةإلى نهار؛ والظلم

وغٌره تمر علٌه هذه األولات  لهموم عن الصدور واألبصار ، وانزٌاح ابفرجة النهار
ً  ،كل ٌوم   وعبارة"صفاء الصباح ٌدرن" أو تلفت له نظراً  دون أن تحرن له ساكنا

نسان وهو جٌد من الشاعر وعبارة" به الصفاء المعنوى باسإــصورة بالغٌة ؛ ش
نوى بشا مادى ٌمكن أٌضاً شبه نسٌم الصبا المع  ٌصنع من نسٌم الصبا ربٌعاً جدٌداً"

أن ٌشكل وٌصنع وكل هذا لٌمرب المعنى للسامع والمارئ؛ ولد أدت هذه الصورة 
مثل :)صفاء الصبح ؛  ،دورها فى ذلن كما أورد الشاعر كلمات معبرة عن الحال

نسٌم الصبا؛ الربٌع الجدٌد؛ العاشمٌن( وكلها تإدى غرض الشاعر؛ وتجعل البٌت 
 جٌد من الشاعر تعبٌر والمارئ  وهو أكثر لبوالً فى أذن السامع 

وهو ٌمدح شٌخه "بهاء  ،وأما الشاعر "فخر الدٌن العرالى "؛ فٌمول فى ذلن
 الدٌن زكرٌا الملتانى"
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 :               ما ترجمته 

  (30)مثل الربٌع الجدٌد والخرٌف ،العاشك كوأخرى  وق؛ــــالمعشكدو ــٌاناً ٌبــأح -

وهما من الكلمات  ،كلمتى العاشك والمعشوق –ت استخدم الشاعر فى هذا البٌ
 ،فٌمول إن شٌخه هذا التى ترد كثٌراً عند المتصوفه  إذ الشاعر وشٌخه من الصوفٌة 

ٌبدو أحٌانا ًوكؤنه المعشوق الذى ٌسعى إلٌه المرٌدون  وأخرى ٌكون العاشك الولهان 
عر ٌشبه والشاتلمس الطرٌك للوصول إلى المعشوق وهو هللا عز وجل ٌالذى 

المعشوق بالربٌع والعاشك بالخرٌف ، الذى دابما ٌمٌل وكل شا حوله إلى تغٌر حاله  
 إلى األجمل، بحلول فصل الربٌع  

وهذا دلٌل على  حٌانا بلون( فى شطرى البٌت أهى بگونه" )گوكرر الشاعر "
ً بٌن عاشك ومعشوق  استمرار هذا االمر  وموسٌمى فى البٌت  كما أن هنان جناسا

من  حممها كلمتا )اشكار وبهار(  والبٌت معبر عما أراد الشاعر توضٌحه للمارئت
  تغٌر الحال

لنرى ماذا لال عن  إلى الشاعر "سلمان الساوجى"؛ –بعد ذلن  –ثم ننتمل 
 :ما ترجمته  من خالل لصٌدة ٌمدح بها الشاه"أوٌس الجالبرى" ،الربٌع والمعشوق

ود الربٌع ألنه جمٌل، ولتطلب أٌها الجــمٌل جدٌر بن أٌها المعشوق أن تمطف ور -

  (35)رونمه ألنه مـــمام طٌــب

دعوة من الشاعر لممدوحه أن ٌتمتع بالربٌع وجماله، فٌمطف فى هذا البٌت؛ 
سوف  –بال شن  –وروده، بل علٌه أن ٌطلب هذا المشهد البهى للربٌع وٌرالبه؛ ألنه 

 ألماكن وحسنها وجعلها أهال ً للممام  ٌكون جلوسه إلٌه طٌب؛ ألن الربٌع لد جمل ا
خوش(؛ لٌإكد على جمال الربٌع وحسنه  وهى تحمك  -بهار) تىكرر الشاعر كلمولد 

مصراعى البٌت   ةموسٌمى فى البٌت )خوش بهارٌست؛ خوش ممامى است( فى بداٌ
راست  -االمر)چٌن ناز( وفعال ءوكذلن )است؛ راست(  والنداء فى البٌت )اى ماٌه

الن على لرب الممدوح  ولد ربط الشاعر فى البٌت بٌن الربٌع والمعشوق، كن( ٌد
 من خالل دعوته لمطف ورد الربٌع وأوراله 

وهكذا كان الربٌع مع شعراء هذا العصر ٌدعوهم وٌستنطمهم لكالم المعشوق؛ 
 والحوار معه ؛ بغٌة التمتع بهذا الجو الساحر 

 الربٌع ودعوة الغتنام العمر-ج
لد ٌرى ممدارها إذا ولف  ،بٌن ٌدى اسإنسان بسرعه كبٌرة العمر ٌجرى

ٌهتم به كثٌر من  ال ،ونظر إلى ما مر من عمره  واغتنام العمر شا طٌب ،برهة
وذلن لما  ،الناس  إال أن الولت فى فصل الربٌع ٌصبح أكثر مالبمة لالستمتاع به
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لوان زٌنته األ وأصبح اخضر، ،فمد تغٌر بساط االرض ،نسان من تغٌر حولهٌرى اسإ
 واألزهار 

ٌرون هذه األشٌاء بعٌن االستحسان  ،والشعراء بما لدٌهم من إحساس مرهف
وٌدعون  شعارهم أٌرسمون لوحات غاٌة فى الروعة فى  لنولذ واسإعجاب 

وخاصة فى فصل الربٌع  ومن هإالء الشعراء الشاعر  ،ممدوحٌهم الغتنام العمر
 :" ما ترجمتهشمس الدٌن الجوٌنى "ة ٌمدح بها إذ ٌمول فى لصٌد "،همام البترٌزى"
 الخمر ربـأن احترس وال تغفل عن ش، ى فى للبهــــا خفــز عمــعالم ٌتكلم بالرم  -

    (34) فى الربٌع

إلى ما ٌجنح إلٌه العلماء  ،ٌشٌر الشاعر فى مصراعه األول ،فى هذا البٌت
 ً دون تصرٌح بما تكن للوبهم   ٌحللتلممن استخدام الرموز فى ثناٌا كالمهم؛  ،أحٌانا

ً  –وهم أعلم بفن الكالم من كثٌر من غٌرهم  فٌستخدمون  الرمز إذ كان  -أحٌانا
ً أخرى التصرٌح إذا كان أوضح  وهذا ماٌرٌد الشاعر اسإشارة  أفصح  وأحٌانا

ٌنهى الشاعر ممدوحه عن النوم والغفلة ولت الصباح فى  ،إلٌه وفى الشطر الثانى
فى صنع  ستغراقإال أن الشراب الذى ٌمصده الشاعر هنا هو التفكرواسإ ،فصل الربٌع

وسط خضرة الربٌع  ،هللا عز وجل فى هذا الولت الذى ٌخرج فٌه النهار من اللٌل
صنع ت؛ لتصنع هذه الصورة الرابعة ما  الشبٌه بالدر وأزهاره وماعلٌها من الندى

 ،المة على التخلص من الهمومالنه ع ؛وربما ٌشٌر الى هذا الولت باسإنسان الخمر
فى زمن  –فى المصرع األول  –وكذلن اختار الشاعر الفعل  لبال على الحٌاة واسإ

ٌدل على  ،الحال  لٌدل على االستمرار والدوام  وهومناسب للكالم  والفعل "التغفل" 
ٌن كما ٌوجد جناس ب الدعوة إلى الدوام أٌضاً؛ ألن الغفلة تعنى السهو للٌالً عن الشا 

 ولات الطٌبة وعدم تفوٌتها كلمتى)زٌنهار؛ بهار(  والبٌت مناسب للدعوة سإغتنام األ
نصل إلى  وبٌن روضات ربٌعه إلى أنونواصل الطواف ببستان الشعر

 (33)الشاعر" خواجوالكرمانى"؛ لنرى ماذا لال وهو ٌمدح الصاحب " محمود صاٌن"
  ما ترجمته : 

   (32)ودابماً ما توالى الخرٌف والربٌع، وندابماً ما تعالبت الشهور والسن -
 :ما ترجمته  والذى ٌمول فٌه ،البٌت الذى سبمه ،  وٌدل على معنى هذا البٌت

عالمة ممٌزة  -شعر العبد –فكان ، دحـــن مــٌن مـد لٌل فــــر فٌما لـــى افكـــــإنن -
  (33)على األشعار بسبب الشوق الى مدحن
شعار التى اره فى ممدوحه ؛هى فى الممدمة من األٌروق للشاعر أن ٌرى أشع

ً ٌسعى إلٌه ،لٌلت فٌه  وأن هذا التفرد ولن  ،وٌعمل له لٌل نهار ،سوف ٌظل دابما
 ٌتعب مهما مرت الشهور والسنون علٌه 
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 :ما ترجمته  وٌمول أٌضاً ضمن لصٌدة تحمل الموعظة والحكمة
 مرفٌا حسرة على العمر الذى ، وـخواج ٌالمد ألبلت نسمات الربٌع وعطر الورود  -

  (34)كما تمر رٌاح الربٌع

ختم به الشاعر موعظته؛ ألنه  ،الذى هو أخر بٌت فى  المصٌدة ،فى هذا البٌت
ونسمات الربٌع وعطره ، بٌت معبر عن مرور األٌام واألعمار  وكؤنه ٌحدث نفسه

ً  ،داعب خٌالهٌ الندم واألسف فٌمع فى للبه  ،وٌنظر إلى العمر الذى انمضى سرٌعا
لكنه ٌرى نفسه فى لحظته  ،عاش كل لحظة فٌه على هذا العمر  وكؤنه مر ولم ٌره 

التى ٌحدث فٌها نفسه  وشبه ذلن برٌاح الربٌع التى تمر سرٌعة  ولم ٌمل الشاعر 
حتى ٌعبر عن مدى سرعتها فى بل لال " رٌاح الربٌع؛ "مثلما تمر أٌام الربٌع" 

 انمضابها 
ا ٌرٌد الشاعر لوله  خاصة وأنه لد طعمه بالمحسنات عبر عمٌوالبٌت 
د"؛ حٌث شبه ومله  ومن ذلن "وصلت نسمات الربٌع وعطر الورـالبالغٌة التى تج

ر الى المكان  وهى صورة بالغٌة موحٌة  ـر باسإنسان الذى ٌحضـمات والعطـالنس
استعارات   ع"  وكلهاـر رٌاح الربٌــوكذلن "تم ،ى"ـمر الذى مضـ"الع وكذلن عبارة

ورت المعنوى فى صورة محسوسة مجسدة أمام المارئ   والبٌت ٌعد دعوة ـص
 لبل أن ٌمر دون أن ٌدرى اسإنسان  ،الغتنام العمر

ننتمل بعد ذلن إلى الشاعر "عبٌد الزاگانى"؛ لنرى ماذا لال عن مرور األٌام 
أبا اسحاق  "وخاصة فى فصل الربٌع  ضمن لصٌدة ٌمدح بها الشٌخ ،واغتنام العمر

 :"ما ترجمته اٌنجو
باب ــى والشـفى الغن الفرصة ٌكون فى اغتنام العمر؛ عطاءإن إحصاء الغنٌمة وا -

    (35)والعشك ونسمات الربٌع

وفى هذا البٌت؛ ٌمدم الشاعر دعوة إلى ممدوحة؛ كى التفوته فرصة التزود 
منه  وهى أربعة  ن ٌستزٌدأمن الخٌر؛ أو الغنٌمة من السعادة  وعدد له ما ٌرٌد 

أشٌاء: أولها الغنى وثانٌها الشباب وثالثها العشك ورابعها نسمات الربٌع  وربما اًْخر 
 إلٌه  ةالشاعر الربٌع فى الترتٌب لحاجة المافٌ

  كما ٌوجد بالبٌت )إعطاء الفرصة (وبالبٌت صور بالغٌة مثل "فرصت داد"
ٌت مناسب لما ٌرٌد موسٌمى فى:)غنمت؛ غنٌمت؛ فرصت( )شمار؛بهار(  والب

الن العمر  من اغتنام العمر والشباب والتمتع بالربٌع الجمٌل؛ ،الشاعر التعبٌر عنه
 ٌمر مر الرٌاح 
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 الخاتمة
 هذا، ولد خلص البحث بعد هذا العرض إلى التالى : 

ومنها استخدم الشعراء العدٌد من الصور الشعرٌة التى رسموها للربٌع وجماله ،  -1
احتساء  –السحاب ٌذرف الدمع  –الٌد تنثر الدر  –) رٌاح الربٌع تسوق البشرٌات 

 الخمر ولت الربٌع ( والصورة األولى من أجمل الصور  
استخدم الشعراء تشبٌهات جمٌلة للطبٌعة ولت الربٌع، أهمها ) تشبٌه الدنٌا  -2

ه جمال الطلعة بوجوه تشبٌ –تشبٌه الروضة بمطعة من الحرٌر المزركش  –بالصبٌة 
 عرابس الربٌع (وٌعد التشبٌه األخٌر من أجمل التشبٌهات 

أما عن الصفات التى أشار إلٌها الشعراء صراحة، فاللطف والكرم كانا من أهم  -3
الصفات التى ظهرت على صفحات المصابد التى طرلت باب الربٌع؛ إذ تكرر 

 سحاب  وهو مناسب اللطف مع النسٌم وتكرر الكرم مع الممدوح أو ال
استخدم الشعراء كثٌرا ً من األلفاظ التى تدل على جمال الربٌع، ومنها: ) النسٌم  -4
الصباح  –الصفاء  –الورود  –البشارة  –النوروز  –البستان  –النافجة  -البرعمة –
       الخمر( وتعد كلمة )النسٌم ( من أكثر الكلمات تكراراً؛ لمناسبتها للموضوع    –

هذه الصور الشعرٌة، والتشبٌهات البالغٌة، والكلمات الموحٌة ، تتناسب كل 
مع وصــف الربٌع وجماله وحال الروضة فى ولته  كما أن كرم الممدوح وعطابه، 
والســحاب وسخابه، تتناسب مع وصف الربٌع وتؤثٌره على األرض وما علٌها ومن 

و األفضل، مهما مرعلٌه من علٌها، وكل هــذا ٌحمل دعوة لإلنسان إلى التغٌر نح
  أحوال 
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 الهوامش

العصر المغولى :بدأ ىذا العصر باجتياح جيوش المغول بقيادة جنكيز خان وأوالده لممشرق  -0
ىـ ثم  واصل ىوالكو عزوه لمخالفة العباسية فى بغداد عام 304االسالمى فى حوالي عام 

فى إيران والعراق وآسيا  نز خان دولة اإليمخانييىـ، وأسس ىوالكو بن تولوى بن جنكي323
من قرن من الزمان. حكم فييا أوالده وأحفاده من بعده. وكان  بالصغرى، والتي استمرت ما يقر 

 أبرزىم عمى اإلطالق غازان خان.

م 0651انظر: فؤاد عبد المعطى الصياد : المغول فى التاريخ ، بيروت ، دار النيضة العربية،
.ميرخواند) محمد بن سيد برىان الدين خواند شاه(: تاريخ روضة الصفا ، ابعدىوما  005، ص

 .اوما بعدى 05ص  2ىـ .ش. ج ، 0446يروز  ،پتيران ،
ىمام التبريزى :من شعراء آذربايجان المشيورين . ومن مداحى شمس الدين محمد الجوينى ،  -5

ىـ .ش 0435خانو زر، پاچ،  ادبيات فارسى درىگ ىـ . زىراى خانمرى : فرىنـ403وتوفى عام 
 .233. ص  

رئيس الوزراء فى عيد ىوالكو المغولى وابنيو اباقا :الديوان صاحب الجويني محمد الدين شمس -4
فؤادالصياد: الشرق االسالمى فى عيد المغول االيمخانيين، قطر، مركزالوثائق وأحمد. انظر: 

 وما بعدىا . 44م  ، ص 0652والدراسات اإلنسانية، 

 سبزعذار نوجوان يرشودپ جيان      بيار نسيم كز باز آن وسمم رسيد -3

ىـ .ش، 0420، بو تصحيح رشيد عويضى، تبريز، انتشارات مؤسسو تاريخ وفرىنگ ايران ،  ديوان
 .30ص

 است مزين ماني خانو   ارگن  ىمچون             بيار نو فصل زمين روي كو بدان رگمن  -2
 .25ديوان ، ص 

مشرف الدين بن مصمح الدين عبد هللا . ولد فى شيراز فى حوالي عام سعدي الشيرازي : ىو  -3
ي" گم( توفى أبوه وكان اليزال صغيرًا فالتحق بخدمة حاكم فارس "سعدبن زنـ0053ىـ/ 255)

واختار الشاعر اسم ىذا الحاكم ليصبح تخمصا لو ؛ لما لو من فضل عميو . ترك شيراز بسبب 
م( ودخل فى 0523ىـ/323ة بعدما ىدأت ىذه الفتنة عام )فتنة المغول ، ثم رجع إلييا ثاني

 -361ي. وتوفى سعدي مابين عامي ) گأبى بكر بن سعد بن زنـ نخدمة االتابك مظفرالدي
م (. ومن أشير أعمالو كتاب "گمستان "، الذى قدمو باسم " سعد بن 0562-0560ىـ( ) 362

ر بن سعد "كما نال سعدي شيرة عالمية أبى بكر" ومنظومة "بوستان " التى قدميا باسم "أبى بك
 بسبب ىذه األعمال.
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 ومابعده .246، ص 0ىـ.ش،ج0405عباس اقبال : تاريخ مفصل ايران ، تيران ، مطبعو مجمس ، 

كميات شيخ سعدى  افشان نوبيار باد زند درخت كو     باشد خوش يبيشت ارد چمن نظاره -4
ىـ.  ش.  0455عممى،  ۀخانپاچان، تصحيح محمد عمى فروغى، باىتمام محمود عممى، تير 

 .330ص
ـان، وانتقل منيا گعبيد الزاكانى: نظام الدين عبيد الزاكانى، ولد فى قرية زا: ـانىگعبيد الزا -5

إلى"شيراز" حيث ارتبط بيذه المدينة، وتمقى عمومو فييا حتى صار من أدباء عصره. سافر إلى 
مشاعر حافظ الشيرازى. مدح "أبا إسحاق بغداد والتقى بسممان الساوجى. كما كان معاصرًا ل

اينجو"، ووزيره، كما مدح الشاه " شجاع المظفرى"، والسمطان " أويس الجالئرى". توفى فيما 
ادبيات فــارسى  گم(. زىـراى خانمرى :فرىن0441ىـ/445م( ، )0436ىـ /440بين عامى )

 .446-445درى، ص 
 فكند روان برسرآب ايوس بيد ىم         شادگبر  غنچو دل نوبيار باد ىم -6

 .3صىـ . ش، 0444مسيوفرتو فرانسوى، تيران، اقبال ،  ۀمديوان، بامقد

 شايندگب بيار نسيم بشكر زبان          بازكنند چشم آنمحظو در كو ىاي شكوفو  -01
 .6صالمرجع السابق ، 

فى القرن فخر الدين العراقى: ىو فخر الدين إبراىيم اليمدانى، تخمص بالعراقى وىو من متصو   -00
السابع وشعرائو الذين ولدوا فى ىمدان، سافر فى شبابو الي بالد اليند. وتتممذ العراقي في " 
مولتان" عمي يد الشيخ بياء الدين زكريا ، وىو من مشايخ الصوفيو واختير بعد وفاتو ) أى 

إلى  وفاة الشيخ الممتانى ( خميفة لو. لكنو ىاجر من اليند بسبب حسد الدراويش لو، ورحل
مكة. والتقى فى بغداد مع الشيخ شياب الدين السيروردى، ومن ىناك اتجو إلى آسيا الصغرى 
) تركيا الحالية(، وحضر فى قونيو، مجمس درس الشيخ صدر الدين القونيوى، وكتب كتاب 
الممعات وقدمو إلى الشيخ صدر الدين. وجد العراقى فى بالد الروم مريدين كثيرين. وبعد فترة 

ىـ.  زىراى خانمرى : 351ن قونيو إلى مصر ومن مصر إلى دمشق. وتوفى ىناك عام رحل م
 .435-430ادبيات فارسى درى ، ص  گفرىن

 آمد يار زلف بوي ازصبا   آمد نوبيار كو دل؛ اي طرب؛  -05
سنائى  ۀىفتم، غيرانمير كتابخان پـــــــاچفخر الدين إبراىيم عراقى : ديوان ، بكوشش سعيد نفيسى ، 

 .  44صد. ت ( ،  ، )

  ارآمدگرنپ ديباى نقش           بيار زلطف چمن گرن نقش  -04
 .44 ص،  الديوان
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م(، تعمم اآلداب الديوانية؛ إذ كان 0416ىـ /416سممان الساوجى : ولد في مدينة ساوة عام ) -03
أبوه يعمل فى الديوان. التحق سممان بخدمة الوزير" غياث الدين محمد"، ومدحو عدة مرات. ثم 

 م(.0443ىـ/445دخل في خدمة الجالئريين، وتمقب فى بالطيم ب "أمير الشعراء".وتوفى عام)
. أيضًا عباس اقبال: تاريخ 0113،ص5/4انظر: ذبيح هللا صفا: تاريخ أدبيات در ايران ، ج

 .224،ص0مفصل ايران ،   ج
 ده . مؤسس الدولة الجالئرية وتولى الحكم بعد وال گاويس الجالئرى: ابن حسن بزر   -02

 وما بعدىا. 204انظر: فؤاد عبد المعطى ا لصياد: الشرق االسالمى،  ص 

 وخرم تازه بيارى نوعروسان روى چو         وقتى درىمو بادا تو بخت طمعت جمال  -03
 صىـ . ش،  0443اه مطبوعاتى صفيد عميشاه ، گنپديوان ، باىتمام منصور شفق، ) د. م( ، 

242. 
م( ويرجع أصل والده إلى األتراك، 0553 -ىـ352فى حوالى عام )ابن يمين الفريومدى: ولد   -04

السر الذى جاء إلى "فريومد" فى عيد السمطان "أبى سعيد بيادر". دخل ىذا الشاعر فى خدمة 
، وامتدح حكاميم وخاصة "وجيو الدين مسعود السربدارى". يميل الشاعر إلى المذىب نبداريي

محمدية واألئمة اإلثنى عشر، وتوفى عام الشيعى، نظم قصائد فى مدح األسرة ال
م(. يضم ديوانو عددًا كبيرًا من القصائد والغزليات والمقطعات والرباعيات 0434ىـ/436)

 والتركيبات.

ىـ.ش. 0433ابن يمين الفريومدى: ديوان، تصحيح حسينعمى باستانى، كتابخانو سنائى، انظر: 
 ص أ وما بعدىا.  المقدمة،

 بيار ابر ءريوگبر  خنده زند كو بس        زعفران  ءيوتعب شد غنچو دىن در  -05
 . 65ص .الديوان

 كند بيان آنرا حقيقت خزان فصل       ىاست واللو مياگ موسم بيار فصل  -06
 .32ص الديوان
عماد فقيو الكرمانى: من فقياء القرن الثامن وشعرائو، وىو معاصر لمشاه شجاع، و كان عماد  -51

ت أدائو لمصالة والقيام بالركوع والسجود. وقد اعتبر الشاه شجاع فقيو قد عمم قطآ يقتدي بو وق
ىذا العمل لمقط دليالً عمي كرامة عماد، ولكن حافظ الشيرازى نسبيا إلي الحيمة والمكر. كان 

                                   ىـ .                                                     444عماد من أىل كرمان . وقد بني بيا مدرسة. وتوفي عام 
 .421ادبيات فارسى دري ، ص  گزىراى خانمري : فرىن
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الشاه شجاع المظفرى: ىو ابن مبارز الدين محمد المظفرى مؤسس أسرة المظفرين فى أواخر   -50
 ىـ .453ىـ ، وتوفى عام 431العصر االيمخانى، جمس عمى العرش 

مي فى عيد اإليمخانيين)أسرة ىوالكو خان ( قطر، مركز فؤاد عبد المعطى الصياد: الشرق اإلسال
وما بعدىاى ؛ أيضا عبيد زاكانى : ديوان ،  202م ، ص 0654الوثائق والدراسات اإلنسانية ، 

 مقدمو ، ص م .

 باد بستان برطرف بدم دم        بيار وفصل لگ وقت وزد تا  -55
 .405صىـ .ش، 0435ديوان ، تصحيح ركن الدين ىمايونفرخ ، تيران ) د. م( ،  

 بياء الدين زكريا الممتانى : ىو شيخ الطريقة السيروردية فى بالد اليند .   -54
 -365ىـ . ش، ص 0405انظر: عباس اقبال : تاريخ مفصل ايران ، تيران ، مطبعوء مجمس ، 

366  . 
 دميد تتار نافة ياصبا     وزيد بيار خوش نسيم يا  -53

 .44 ص، الديوان

 بيار؟ تانــبوس وصف كنم چو     نيست ويىب بيار زين مرا چون -52
 .50ص ،  الديوان

 بفرستاد بيار نسيم يكپ بدست   حور لخمخو ىزار صد چمن شاىدانب -53
 .02 ص ،  الديوان

خواجو الكرمانى: خواجو الكرمانى: ىو  كمال الدين أبو العطاء محمود بن عمي الكرمانى،  -54
م( في مدينة كرمان.عاصر السمطان "أبا 0541ىـ / 346المتخمص بـ"خواجو" ولد حوالي عام )

سعيد بيادر " ووزيره غياث الدين محمد بن رشيد الدين اليمداني .وقد مدحيما في قصائده . 
كما التحق بخدمة األمير مبارز الدين محمد المظفرى وخدمة "أبي اسحق اينجو ".واختاره 

يد مبارز الدين المظفرى م(عمي 0432ىـ/433األخير وزيرًا لو .لكن أبا اسحق قتل عام )
 م(. 0425ىـ/424.وتوفي الشاعر عام )

ىـ . ش، المقدمة، 0443انظر: خواجوي كرماني : ديوان، بو كوشش سعيد قانعي ، انتشارات بيزاد، 
 وما بعدىا. 553، ص  4/  5،أيضا ذبيح هللا صفا: تاريخ ادبيات در ايران ، ج  اوما بعدى 2ص 
، ص االسالمي الشرق :الصياد فؤاد االيمخاني؛ العصر أواخر وزراء أحد:زكريا الدين شمس  -55

 وما بعدىا  300
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 اعالم عقيقين ازاللو زد  برسركوه     ربيع كو بشارت كوس زد ابرآذارى -56

 . 61ديوان ، ص 
  اقتدار ردونگ شاه برجناب فُرخ باد   بيار بوي وميدىد نوروزعيد ميرسد  -41

 . 55ص ، الديوان
 فكند يروجوانپ دل در عيش آشوب   لـگ ويـوب زنورو  قدمـوم بيار باد  -40

 .3ص ،  الديوان
الشيخ حسن بزرگ: ظير نجم ىذا األمير بعد وفاة السمطان "أبى سعيد "، الذى يعد أخر  -45

سالطين الدولة اإليمخانية العظام . أسس دولة الجالئريين فى العراق العربي وخوزستان وديار 
 بكر.

 وما بعدىا. 204: الشرق االسالمى ، ص  انظر: فؤاد عبد المعطى ا لصياد

     انىگدژ م ميدىد سبزى بسر    بيارى باد دىد مى كنون  -44
 .316ص ، الديوان
الممك حسين: ىو والد السمطان حسن الجالئرى مؤسس الدولة الجالئرية الممك حسن كوركان   -43

 .ىـ 455بن آقبوقا الجالئرى ، كان أحد أمراء السمطان أبى سعيد، وتوفى عام 
 . 343انظر فؤاد الصياد : الشرق اإلسالمى ،  ص 

 نوبيار باد ذرشگبر  چوآب رددگ    آتشين كوه نظرش در خاك چو باشد -42
 .26ص الديوان

ركن الدين عميد الممك:ىو وزير الشيخ أبى إسحاق اينجو حاكم شيراز فى أواخر العصر   -43
 المغولى.

 ابن يمين الفريومدى : الديوان  ، المقدمة ص ى . 

 چشم ارمردمگروز  توخوش روى بروز      بيار نسيم دل توخَرم زلف بوىب -44
 .   63ص،  الديوان

 الدىموى خسروا الشاعر شيخ وىو اليند بالد مرشدى من مرشد اسم:  اولياء الدين نظام -45
 . ومرشده
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 .بعدىا وما 35ص ، درى فارس ادبيات گـفرىن: خانمرى  زىراى

 بود بيار جيان فصل اوىمو زخمق      بجيان  توكند دىر  رابطو   رنوگو  -46
 .  253ص، الديوان

 . المظفري محمد الدين مبارز لالمير وزيراَ  كان:  العراقي الدين تاج -31
 . 44-43ص،  مقدمو،  ديوان: الكرماني فقيو عماد

 بيار باد درتن جان دىد مى     او لطف نسيم انفاس آنكو -30
 . 450ص،  السابق المرجع

 بوستانى كند عذارش كز چنان     اسبزباد توسر بقاى بيارى -35
 . 301 ص ،الديوان

 دفترى كشندش ونسرين لگ اوراق رچوگ     بيار نقاش بست تواند كى رويت نقش  -34
 .306 ص ،الديوان

الشاه محمد المظفرى) مبارز الدين المظفرى( : ىو ابن مبارز الدين محمد المظفرى مؤسس  -33
ان يحكم فى المدن التالية : يزد وكرمان أسرة المظفرين فى أواخر العصر االيمخانى.وك

 وشيراز.
 وما بعدىا. 202فؤاد عبد المعطى الصياد: الشرق اإلسالمي، ص 

 بيار برابر خنده صد زده دربارت كمك   پاشت زده صد طعنو برباد خزانزر  دست -32
 . 25 ص،  الديوان

 ىـ .431ى عام : كان وزيرًا لمبارز الدين محمد المظفرى ،وتوف هللا فتح الدين برىان  -33
 عماد فقيو : الديوان ، المقدمو ، ص ىفتاد ونو .

 زمدامع بچكاند خون زحيا دردم   توبيند اشپدر  كف ىبيار  رابرگ  -34
 .  53ص، الديوان

 خزاني باد چون ريزاست درم   بياري ابر  چون باراست يرگ  -35
 . 44 ص، الديوان
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 دربيار وىمچوابري درخزان بادي چومى   بارتو ىرو گ وكمك درفشان دست ىست  -36
 .  55ص ، الديوان

 راد ىست ويندگ كو عقل سندپ نايد    را بيار توابر درفشان بادست  -21

 .25ص، الديوان
 وبان . چك، حفيد األمير چاالمير تالش: ىو األمير تالش بن األمير حسن كو  -20

عمى اكبر دىخدا : لغت نامو ، زير نظر محمد معين ، سيد جعفر شييدى ، تيران ، 
 . 2215ىارم ص چىـ ش ،  جمد 0444دانشگاه تيران ، پاچسوءانتشارات ومؤس

 چنار ييت دست آيدبرون يرگر پ             كفش بحر ءشحو بيار ابر ربودگ -25
 اشكبار بود ابر درفشان كفت ىست         بود رادت كف چون كجا ىابربيار 

 .65 ص ، الديوان

 ص ، م0655 ، الحديثو الحريو مكتبة، ىرهالقا ؛ الصوفي األدب:  حسنين محمد عبدالنعيم  -24
013- 012. 

 نويد خرمي از روزگار ميآيد        بنوش باده كو فصل  بيار ميآيد  -23

 .02ص ،  الديوان

 ساقي گمرخ بياباده گمگون بيار         نوبيار ءباز بصحرا رسيد كوكبو   -22
 . 50ص،  الديوان

 ولى .: أحد وزراء أواخر العصر المغ محمد الدين عالء  -23
 ابن يمين فريومدى : ديوان ، المقدمو ، ص كر .

 شاىد گمست ومطرب خوشگوي بمبمست        بي مي دمي مباش كو ىنگام نوبيار  -24
 . 245ص ، الديوان

 بغداد بيار  شط سر كشتى مى تاپاى        وقت صبحست ولب دجمو وانفاس بيار   -25
 . 245 ص،  الديوان
 كسى را كو باشد زىى زندگانى      بيار ونگار وشراب وجوانى   -26



 الربٌع فى لصابد شــعراء العصــر المغولى
 
 
 
 
 

 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 
 

 

350 

 وانى  ـوح بيار وبيار جـصب     نشاط صبوح وشراب صبوحى
 . 316-315 ص،  الديوان

 نسيم باد صبا ساز نوبيار كند        صفاى صبح دل عاشقان بدست آرد   -31
 .4ص،  الديوان

 نوبيار وخزان عاشق چو ءگيى بگونو          معشوق آشكار شود  ءگيى بگونو  -30
 .61 ص، انالديو 

 ءخوش مقامى است نوا راست كن اى مايو      خوش بياريست بسازاى بت چين برگ بيار  -35
 ناز

 .243ص ، الديوان

 بيار صبوح  غافل از زينيار مشو       رمز مى گويد كو   بو دانا  دل نيفتو با  -34
 .35ص ،  الديوان

إسحاق اينجو ، وقتل عمى  وبانى ،ثم وزر ألبىچ: كان  وزيرًا لألمير حسين الـصاين محمود  -33
 يد مبارز الدين محمد المظفرى .

 عماد فقيو كرمانى : ديوان ، مقدمو ، ص ىفتاد وىشت .   

 زان وبيارـــىميشو تا متوالى بود خ         ىميشو تا متعاقب بود شيور وسنين   -32
 . 45 ص الديوان؛

 شعر بنده شعارزشوق مدح تو شعرى ز       من آن مديح سگالم تراكو ساختو است   -33
 .الصفحو نفس ،السابق المرجع

 شت ىمچو باد بيارذگـدريغ عمر كو ب            رسيد باد بياران وبوى گل خواجو  -34
 .44 ص،  السابق المرجع

 وانى وعشق وبوى بيارــتوانگراى ج     غنيمت است غنيمت شمار وفرصت داد   -35
 .53 ص ، الديوان
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