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 ادلهخص

ييجف ىحا البحث إلى إلقاء الزػء عمى تجميات الذيب والكبخ  لجى 
كل مغ الذاعخ اإليخانى كدائى مخوزى والذاعخ العخبى البغجادى الذخيف 
الخضى ودراسة األشعار التى نطسيا كل مشيسا حػل ىحا السػضػع دراسة 

ن في التي نطسيا الذاعخا مقارنة ،وتقػم مادة ىحه الجراسة عمى األشعار
الرعػبات التى عانى مشيا كدائى  مغ أكثخىحا السػضػع، وقج إتزح أن 

مشو بعج شيب ىػ السخأة مخوزى في مخحمة الذيب،ضعف قػتو، ومػقف 
فى ىحا الرجد أنو مغ أشعاره  و تبيغ األجل بجنػ حداسوإكبخ سشو، و 
 والتفكخ فيسا مزى مغعد وجل إلى هللا دىج والتػبة والتقخب اتجو إلى  ال

ما  وزجخىا عغ كل حياتو ومحاسبة نفدو ولػميا عمى ما كان مغ تقريخ،
بيشسا كذفت أشعار الذخيف الخضى عغ ال يميق بو فعمو بعج شيبو، 

معاناتو وشكػاه الستكخرة  مغ ضمع الدمان ومخور الدشػات بو مدخعة دون 
في الدمان خرسا لجودًا لع يقػ عمى مجابيتو  وىػ يخى  أن ييشأ بذبابو،

سػى ذم الذيب وتذبييو بزيف غيخ مخحب بو  استصاعتوع يجج فى فم
حيث باغتو الذيب وىػ فى الثالثة والعذخيغ مغ عسخه بيشسا كان ال يدال 

 فى عشفػان الذباب.

 الكبخ ، كدائى مخوزى ، الذخيف الخضى . الذيب، :انكهًاخ انذانح
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Manifestations of Gray and Aging in poetry of 

Al-Kisa’i Al-Marwari & Al-Sharif Al-Radi 

(Comparative study) 

Summary:   
 

The aim of this research is to shed light on the 

manifestations of gray and aging at each of the Iranian 

poet Al-Kisa’i Al-Marwari and the Arabian Baghdadi poet 

Al-Sharif Al-Radi and study their poems which spun 

around this subject (comparative study), the material of 

this study based on these poems, which revealed that Most 

difficulties suffered by Marwari during the period of 

graying, weakness of his body, and the position of women 

from his aging, and his feel had it coming, so his poetry 

revealed in this regard that he turned to Asceticism, 

Repentance, Embracing God Almighty, and Thinking in 

past of his life and hold himself accountable and blame it 

on every  dereliction  And prevent it whenever it isn’t 

appropriate to do in his aging, while the poetry of Al-

Sharif Al-Radi revealed his suffering and repeated 

complaint of the injustice of time and the passing of years 

so quickly without bliss with his youth, and he is seen in 

time a archenemy couldn’t against him, only may be vilify 

aging and analogy it’s not welcome guest, because it’s 

sally him in twenty-three years old while he still young. 

 

Tags: Gray, Aging, Al-Kisa’i Al-Marwari, Al-Sharif Al-

Radi 

 

  

http://context.reverso.net/الترجمة/الإنجليزية-العربية/passes+so+quickly
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 ادلقذيح
يخميػ دييػان شيعخى ميغ  إن تجخبة الذييب ىيى تجخبية إنديانية ال يكياد

والذعخ يدداد وىجًا حيشسا يتأتى مغ تجخبة صادقة يعبخ فييا  ،الحجيث عشيا
 وانفعاالت . مكشػن ذاتو وما يشتابو مغ مذاعخ الذاعخ عغ

والذاعخ الحق ىػ الحى تتزح فى نفدو تجخبتو ويكف عمى أجدائييا  
 ( 1بفكخه قبل أن يبجأ فى كتابتو)

ومغ ىشا تأتى ىحه الجراسية لمكذيف عيغ تجمييات الذييب والكبيخ  ليجى 
كل مغ الذاعخ اإليخانى كدائى ميخوزى والذياعخ العخبيى البغيجادى الذيخيف 

حيػل ىيحا السػضيػع دراسية مشيسيا  ى ودراسة األشعار التى نطسييا كيلالخض
 مقارنة.

ىييق 141جيشية ميخو عيام فكدائى :ىػ أبػ الحدغ مجيج اليجيغ وليج بس
نو عاش حتى أوائل القيخن الخيامذ اليجيخى لييحا ميجح آل إم وقيل 959=

-988= ىييييق491-188سيييامان كسيييا ميييجح الديييمصان محسيييػد الغدنيييػى 
 ترػف.م  وفى أواخخ حياتو عدف عغ السجيح واتجو الى الدىج وال1111

دمحم بغ الحديغ بغ مػسيى، ويشتييي نديبو إليى  والذخيف الخضى ىػ:
  م 969 ىييي = 159عييام  ولييج فييي بغييجاد(  اإلمييام عمييي )رضييى هللا عشييو

كييان شيياعخًا وفقييييًا وعسييل نقيبييًا   م1115  ىييي 416وتييػفى بيييا عييام 
، و عاصيخ سييصخة  الذييعةمغ كبار عمسياء وقج كان   لمصالبييغ حتى وفاتو

                                                           
 .181م ص 1989بيخوت  1( دمحم غشيسى ىالل ، الشقج األدبى ، ط 1

http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
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فيييى عييييج  عميييى العيييخا م( 1155 -919ىيييي =447 -191) البيييػييييغ
 العباسية .الخالفة 

وقييج حفمييت أشييعار كييل مشيسييا بالحييجيث عييغ الرييعػبات العجيييجه التييى 
 ذيب مثل:تالزم مخحمة ال

األثييخ الشفدييى الديييء لمذيييب وضيييػر الذييعخاألبيس ، ومػقييف السييخأة 
الخافس لمخجل بعج شييبو، وضيعف القيػى الجديجيو ، والذيعػر بيجنػ األجيل 
وإقتييخاب السييػت  غيييخ انييو كييان لكييل شيياعخ مشيسييا خرييائز تسيييد شييعخه 

 .واسمػبو

 وييجف البحث إلى اإلجابة عمى األسئمة اآلتية:
 الذاعخان إلى الذيب ؟ مغ أى مشطار نطخ -1

 كيف تقبل الذاعخان بجاية ضيػر الذيب فى مفخقييسا ؟ -9

ىييل حيياول الذيياعخان التكيييف مييش مخحميية الذيييب مييش مييا فييييا مييغ  -1
 سمبيات ؟ 

 ؟غ الذيب بيغ كدائى والذخيف الخضىىل نجج صػرًا مذتخكة ع -4

وقج اعتسجت ىحه الجراسة عمى البحث واإلستقراء ثيع التحمييل الشقيجى 
 ر والتفديخ الحى يفزى إلى الشتائح السخجػة.لألشعا
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 ٔفشضياخ انثحث ْٗ كًا يهٗ:
 ترػر األشعار معاناة وألع الذاعخيغ مغ مخحمة الذيب. -1

 تعبخ األشعار عغ بكاء الذاعخيغ لمذباب والحشيغ لعػدتو. -9

 تػضح مػقف السخأة الخافس لمخجل بعج الذيب. -1

 لجػء الذاعخيغ إلى مقاومة الذيب بالخزاب -4

مخحميية الذييييب عشيييج كديييائى مييخوزى ىيييى مخحمييية الدىيييج والتػبييية  -5
 والخجػع إلى هللا. 

ج  ا خ ْ  زِ انذساس  ح ف  ٗ حٓي  ذ ٔيثح     ي   ثٕقح  ذق  ٔ
 مبقذيح ٔيُتٓيح خباحح.

عمى تعخيف الذيب والكبخ وما لو مغ أثخ نفدى عمى  :اشتسل التسييج
 حياة الذعخاء .

ميييغ كديييائى ميييخوزى فقيييج تشييياول التعخييييف بكيييل : اميييا السبحيييث األول 
خية فى عرخ الذاعخيغ ومطياىخ والذخيف الخضى والحجيث عغ الحياة الفك

 .خ فيسا بيشيساثيخ والتأثالتأ

تشاولييت تجميييات الذيييب والكبييخ فييى أشيييعارىسا  :وفييى السبحييث الثييانى
 متسثمة فى عجة محاور ىى:

 .بكاء الذباب وتسشى عػدتو  -

 .األثخ الشفدى لمذيب -

 .عشج السذيب عدوف السخأة عغ الذاعخ -

 .ذم الذيب -
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 .مقاومة الذيب بالخزاب  -

 .اإلستدالم لمػاقش -

 أوجيييو التذيييابو واالخيييتالف بييييغفيييييا مػضيييحة  :السقارنييية األدبيييية ثيييع
 .كدائى والخضى

 فتمخز أىع الشتائج التى كذفت عشيا الجراسة . :أما الخاتسة
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 حٓيذ 
 مغ اوافخ  انريب يبالذ لذعخ نأ ججيفيسا نطع الذاعخان  إن الستفحز

 أمام الرػرة تتزح حتى ذيبال تعخيف لجأت إلى ولحلظ ،إنتاجيسا الذعخى 

  .الستمقي

 
 
ة
ْ
ي
َّ
يعرخ   َبَيياض : انش يَيس فيي اليخأرس َأو المحييةالذَّ يعرخ  اأَلبر ،  ، َأى الذَّ

يي الذيييب اشييتعل رأسييو شيييبا : عييع والذيييب   يخػخةرأسييو ، تعبيييخا عييغ الذ 
ييَعخ   يوالسذيييب مثمييو، وربسييا سييساض الذييعخ، معييخوف قميمييو وكثيييخه بييي الذ 

 (1).انفدو شيب

ي شياب :ويقيال شيعخه، ابيس  يبةوش اشيب  فالن شابل : يقا و  خ،عالذَّ
 ولمسيخأة َأشييب، :لمخجيل يقيال أن واألكثيخ وَأشييب، شائب، فيػ الخأس، وشاب
ييب  وقييل شيسصاء يعخ، ض بييا الذَّ يػل   :والسذييب الذَّ  حيج فيي جيل  خ ال  دخ 

يب  ( (9. الذَّ

  

                                                           
الييئةالعامية لذييئػن السصيابش األميخييو مييادة ( مجسيش المغية العخبيية، السعجييع اليػجيد ، 1

 156م ص1991الذيب ، القاىخة 
 ، والتخجسية لمتيأليف السريخية اليجار العيخب، لديان الفزل، أبػ الجيغ جسال مشطػر، ابغ) 9

 . 494 ص .م9111شبش  ،1 ج  شيب، مادة
دمحم ابييػ نرييخ إسييساعيل بييغ حسيياد الجيػىخى ، تيياج المغيية وصييحاح العييخب، تحقيييق دمحم يي 

 .695م ص 9119تامخ ، دار الحجيث القاىخة 
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 :انكرب أٔ انشيخٕخح

 ورودبيييغ الذيييب والذيييخػخة، و  يييػم عشييج العامييةالسف قتييخانالونطييًخا 
،  خ  ج عمييى بيييان مفيييػم الذيييخػخة، أعييالذييعخاءالسرييصمحيغ عمييى ألدييشة 

 .الذيبب واليخم مغ السخادفات السقتخنةوالكبخ الذيخػخة ف

ييييل   ج    يذيييييو شيييييػخة، فيييييػ شيييييو، وجسعييييو شيييييػخيقييييال: شيييياَخ الخَّ
والستعارف عميو ىػ أن الذيو يقال لسغ شعيغ فيي الديغ، أو اسيتبانت فييو 
الدغ وضيخ عميو الذيب، وقييل: ىيػ شييو ميغ خسدييغ إليى آخيخه، وقييل: 
ىييػ مييغ إحييجى وخسديييغ إلييى آخييخ عسييخه، وقيييل: ىييػ مييغ الخسديييغ إلييى 

 .(1)الثسانيغ

ومسا يجل عمى أن الذيخػخة والكبخ تصمق أحيانًا عميى الذييب ميا ورد 
 فى القخآن الكخيع مغ استعسال لفظ الذيخػخة بيجاًل ميغ الذييب يقيػل تعيالى

ُهَو الَِّذي َخَلَقُكِه ِمِن ُتَزاٍب ُثهَّ ِمِن ُنِطَفٍة ُثهَّ ِمِن َعَلَقٍة ُثهَّ ُيِخِزُجُكِه ﴿ 
ى ِمِن َقِبُل ِطِفّلا ُثهَّ ِلَتِبُلُغوا َأُشدَُّكِه ُثهَّ ِلَتُكوُنوا ُشُيوّخا َوِمِنُكِه َمِن ُيَتَوفَّ

 ( 9﴾)نًّى َوَلَعلَُّكِه َتِعِقُلوَنَوِلَتِبُلُغوا َأَجّلا ُمَس

يعخ بيياض إليى  الكيخيع القيخآنوقيج أضياف   تسثيل التيي الديسة وىيػ الذَّ

عخاء عشج السذيب  هللا فيقيػل ،الحى ىػ ميغ عالميات الكبيخ العطع وىغ  الذُّ

                                                           
 .174 ص ،8 ج و ،شي مادة العخب، لدان مشطػر، ابغ ( 1
 .67قخآن كخيع سػرة غافخ، آيو ( 9
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ِْنُه ِمنِّني     ِإنِّيَقاَل َربِّ ﴿ مالديال عمييو  زكخيا لدان عمى تعالى َوَهنَن اِلَع
 (1﴾) َواِشَتَعَل الزَِّأُس َشِيّبا َوَلِه َأُكِن ِبُدَعاِئَك َربِّ َشِقيًّا

ووىيغ العطيع إليى جانيب بييياض  الجديع وتيييجم البشيية، ضيعف فيحكخ
عخ  .وىحا كمو مغ عالمات الذيخػخة والكبخ الذَّ

أقيخب إليى والذيخػخة ىى ذىاب القيػى، وضيعف البشيية، فيالسخء فيييا 
االكتئاب واألسى مشو إلى الفخح واألمل، وأدنى إلى الزعف والعجد مشو إلى 

سيام ، فيييا  ( ومصيية األجيل وتسيييج9القػة واالقتيجار فييي خصيام السشيية) لمح 
 (1البرخ) ويكليشحل الجدع ويثقل الدسش 

الستسثيل بيغ الذيب الستسثل فيى بيياض الذيعخ والسذييب  الخبطأن  بيج
 العسيخ مقتبيل فيي أنياس ميغ فكع لمحقيقة، مجاف والذيخػخة أمخفى الكبخ 

 شاعخنا الذيخيف الخضيى ذلظ عمى ومغ األمثمة مفارقيع عمى يبالذ ودخل

 :والعذخيغ الثالثة عسخ في وىػ خأسوب يبالذ حمػل في فيقػل

ٞااا اعجًتتياٜتتباعتتٝماعًتت٢اَؿ قتت

ا

اٚاٟاعتتتتتتانايتتتتتتواإا  جتتتتتت اا

ا اٍضنعتتب عًتت٢ يَةقتت  ٚنٝتتـ

 

ااستَهُ ا ٚال ايشَّت  ا استَغػ ما َتبا 

 

                                                           
 .4 مخيع، آيو ( قخآن كخيع سػرة 1
 وشييخح تحقيييق ،يىيي 955 ت والتبيييغ، البيييان ، الجيياحظ بحييخ بييغ عسييخو عثسييان أبييػ ( 9

 .178ص م،9111القاىخة، ،9جي ىارون  دمحم الدالم عبج
 الكتييب، دار ،9 جييي األدب، فشييػن  فييي األرب نياييية ىييي،71 ت الشييػيخ   الييجيغ، شييياب (1

 . 94 ص( بجون )مرخ القػمي واإلرشاد الثقافة وزارة
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ٔا ةن٣ نُٓتيا ٞا اي شت يٜ اجٓت١ا  يت

ا

ٔا  ا1) )ا بةقتا إذا يشَّتٝمااطتبنماا َت

ا إن الذيييب أخصييخ وأحييخج مخحميية فييي حييياة اإلندييان، فييوعمييى أى حييال 
فيي خاتسة السخاحل، يتعخض فييا ليدات عشيفة داخميا وخارجيا، تكاد تفقجه 

 .وشباب ولى ورحل عمى عسٍخ مزى فييا تحدخيو  صػابو

ات، ن نحييػ العسييل واإلنجيياز وتحقيييق الييحعي  اإلندييادييباب يالذييففييي  
ولكغ في مخحمة السذيب لع يعج الػقت مشاسبا لحلظ، فقج حيان الػقيت اليح  

قاعيج، تميظ السخحمية التيخخج فيو الكبيخ مغ ىحا السييجان لييجخل فيي مخحمية 
ل لجييو مجسػعية ميغ السذيكالت تذيكالتي يعياني فيييا اإلنديان أزمية كبييخة 

ا عييغ السجتسييش تييجريجيبييالفخاو وبييجء عدلتييو  الذييعػرة و واالجتساعييية الشفدييي
كانػا يمجأون إليو لقزاء حاجيياتيع عشيجما كيان  مسغوابتعاد ذو  الحاجات 

تييو لمسجتسييش وعييجم أىسيفييي العسييل، كييل ىييحا قييج يدييبب اإلحديياس بفقييجان 
ر واالستديالم ألفكيا خ  خسيػل جديسي وعقمييالتغيب عمى ىحا ويتختفائجتو، 

األمييخ اليح  يشييتج  ريياحب ذليظ حاليية اكتئيابيوقيج  الػسياوس وأوىيام العمييل،
 عشو اضصخابات في الدمػك إما 

 باالنعدال واالكتئاب أو بالعجوانية ضج السحيصيغ بو بإسقاط أسباب ىحا
 (9الزعف عمييع )

                                                           
 ط بيخوت، الجيل، دار 9فخحات، جي شكخ   يػسف. د شخح ديػانو، ( الذخيف الخضى، 1

 .9111، م ص1995، 1
 اإلسييييكشجرية ، دارالسعخفيييية الدييييغ ، لكبييييار االجتساعييييية الخعايييييةفيسييييي ،  سيييييج دمحم9) 

 . 89،81ص  م،1995
== 
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عف العام اليح  يعياني مشيو اإلنديان فيي ىيحه السخحمية الزيفزي  كسا
ياية والخػف والقميق الشب اخ تقوإ جلاألإلى مذاعخ سمبية تجعمو يذعخ بجنػ 

 (1)ى مغ العسخ والخػف مغ السخض ومغ الػحجة تبقعمى ما 

سيا ىشياك نٕ  واميا فيي مخحمية السذييب سيمبيا وغييخ محسيػد،  كلوليذ 
بعييغ  الديغشطيخ لمكبييخ فيي ية السزيئة فييا؛ حيث اإليجابيبعس الجػانب 

م والػقار، لسدييختو الص ػيمية التيي قزياىا فيي غسيار الحيياة، وجعمتيو ااالحتخ 
ييػخ مخجعيا  باب لمذييخخج مشيا بالحكسة والخبخة، األمخ الح  يجعيل ميغ الذ 

 .مشيا احتى يفيجو السقبميغ عمى الحياة، يشيمػن مغ خبختيع وحكستيع 

ىػ حال اإلندان العادى فى الذيب ، فكييف ىيػ الػضيش وإن كان ىحا 
لكػنو يذعخ بسا ًا بالشدبة لمذاعخ ذى اإلحداس السخلف والحى سسى شاعخ 

التيأثخ أشيج وأقيػى ذليظ لكيػن الذياعخ حتسيا سييكػن ،(9) ال يذعخ بيو غييخه
 (.1عمى التعبيخ عسا فى نفدو) ةوالقجر يستاز بالحكاء والحداسية الذجيجه 

                                                                                                                                    

== 

فخيييخى اليييجباو ، أصيييػل الصيييب الشفدييييى، دار الكتيييب لمصباعييية والشذيييخ ، السػصيييل  -
 999م. ص1977،

فييداد البيييى الديييج، األسييذ الشفدييية لمشسييػ مييغ الصفػليية إلييى الذيييخػخة، دار الفكييخ  -
 .159.ص1968،، القاىخة  9العخبى شي

 ،1 القاىخة، ط الكتب، عالع الشفدي، واإلرشاد التػجيو الدالم زىخا ن، عبج حامج ( 1
 .496 ص ، م1985

(أبييػ عمييى الحدييغ بييغ رشيييق القيخوانييى، العسييجة فييى محاسييغ الذييعخ وآدابييو ونقييجه،  9
 .116م، ص1979 4تحقيق، دمحم محى الجيغ، دار الجيل ، بيخوت ،شي

م ، 1969يػسييف، األدب والسجتسييش، تقييجيع يحييى حقييى ، القيياىخة  ( دمحم كسييال الييجيغ 1
 .67ص
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وقييج بييجا ىييحا التييأثيخ واضييحًا لييجى كييل مييغ كدييائى مييخوزى والذييخيف 
غ عيغ ىيحا الزييف يليع يكػنيا راضييالخضى، الحى تبيغ مغ أشعارىسا أنيسا 

ئيخ ثقيييل ال زاميية الػاىشية ميغ العسييخ فالذييخػخة الثقييل الطيل، أو ىيحه السخح
 .السػت زائخيتخك صاحبو حتى يحل محمو 
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 ادلثحث األٔل
 تانشاعشيٍانتعشيف 
 انتعشيف تك ائٗ يشٔصٖ :أٔالً: 

نطييامى عخوضييى فيييحكخ  ،كشيتييو ولقبييو اختمييف أصييحاب التييحاكخ حييػل
آنيو آبيػ اسيحا   لىگد آذر بٌذكخ  بيشسا (1)آبػ الحدغ كنٌتهأن  سسخقشجى

ورد فى دمية القرخ أنو أبػ الحدغ عمى بغ كديائى و  (9ولقبو مجج الجيغ)
 (1مخوزى)

و عس أن سبب تخمرتخمرو بكدائى فحكخ البمف حػل سبب كسا اخت  
مى جدجه وعسامة الفقخ عمى رأسو ، بيشسا بكدائى أنو ارتجى كدػة الدىج ع
 (4)ش الكداء يذىب البعس أنو كان يشدج أو يب

م 959ىييي   السػافييق 141ولييج كدييائى مييخوزى فييى مجيشيية مييخو عييام 
و نطسيييا وذلييظ وفقييًا لسييا ورد فييى إحييجى قرييائجه التييى ذكييخ فييييا صييخاحة أنيي

 عشجما بمغ الخسديغ مغ عسخه قائاًل:
                                                           

مقالو، بو چيار ىي  ، 551ج بغ عسخ عمى نطامى عخوضى سسخقشجى ت ( احس 1
 .44ىي ، 1198كػشر دمحم معيغ،تيخان 

، واثار اوگانی زن  ( ميجى درخذان دكتخ  اشعار حكيع كدائى مخوزى وتحقيق در 9
 . 1ىي ش. ص 1175تيخان 

ىي، دمية القرخ فى عرخة أىل 467(عمى بغ الحدغ بغ أبى الصيب الباخخزى ت  1
 .679ص 1991دار الجيل بيخوت  1العرخ، تحقيق دمحم التػنجى ، جي

واثار او، گانی زن  وتحقيق در ميجى درخذان دكتخ  اشعار حكيع كدائى مخوزى (  4
 .3ص
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ؾ٢اثًثُب١٥اٚاح ٣اٚةنب نياَتٔاوٚن٠اايمَتبٕياٜتّٛااعنب تب٤ايتث  اااااا -

ابكنيأَاعٛاٍا.

ببيٓ ١ُااٚة ػ٢ٓاع ٜث٢اٚةبَٗجا ٝياإىلاٖااااي بملاعقٍٛاٚةعٌُايا -

ا(ا1ٚاملبٍ)

ىي   حييث ورد 191حتى عام أما تاريو وفاتو فسغ السدكج أنو عاش 
فيييى أحيييج ابييييات تميييظ القرييييجه أنيييو بميييغ الخسدييييغ ميييغ عسيييخه واذا أضيييفشا 

ع القرييجه اريو نطيسيا ذكيخه  يكيػن تيكىيي   141الخسديغ إلى عام مػلجه 
، بيشسا يػاجيشا خيالف حيػل وفاتيو أيزيًا فييحكخ اليبعس ىي  191ىػ عام 

حتيى عيام اش م ، وذىب آخيخون أنيو عي1119ىيق = 191أنو تػفى عام 
 (9) م1198ىي  = 419

ولييحلظ فيييػ يعييج مييغ شييعخاء  الشرييف الثييانى مييغ القييخن الخابييش وأوائييل 
، وقج مجح آل سامان كسا ميجح الديمصان محسيػد القخن الخامذ اليجخييغ 

 (1م()1111 -998ىيق = 491 -188الغدنػى)

                                                           
 چهار شنبه وسه روز بالی از شوال چهل وٌک رسٌ  نوبت سال  ( به سٌص  و 1

 بٌام  به جهان تا چه گوٌم وچه کنم        سرو  گوٌم وشا ی کنم به نعمت ومال.     

 چاپاصفيان،  راٌانه اى لائمٌةحقيقات كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، مخكد تي    

 .19ص، 4341
ج از ييجج خوانشدیمدروزی بدر اسدا  ی، بخرسی زنجگی کدايی يشباشبا( سيج ميجى  9

 .3، شساره 4355 پاييدات، يادب وييا، تار نات وزبايو، ادبيجه الميقر
ادوارد جخانفيييل بييخاون ، تيياريو األدب فييى إيييخان ، تخجسيية ، ابييخاىيع أميييغ الذييػاربى،  -

 .911م، ص9115، السذخوع القػمى لمتخجسو ، القاىخة  9جي
دمحم مػسييى ىشييجاوى. دار الفكييخ ( رضييا زاده شييفق، تيياريو األدب فييى إيييخان ، تخجسيية،  1

 .15،14م ص 1947العخبى القاىخة ، 
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، وعاصييخ ناصييخ ل العسييخرذالييبعس أنييو عيياش إلييى أن بمييغ أ ويييحىب
( وأن ناصيخ خديخو تعيخف م1188 -1111= 481 –ىيق 194خدخو )

فييى بجاييية شييبابو عمييى كدييائى فييى مييخو وتبييادال السخاسييالت واألشييعار ونصييع 
واسيتجل  (1) فى معارضتو أو أن خرػمة قامت بيشيسا اً ناصخ خدخو أشعار 

أصحاب ىحا القػل عمى ورود أسع كدائى فى أكثيخ ميغ مػضيش فيى أشيعار 
 ناصخ خدخو مشيا قػلو:

ةعت بن٣ايايَُتمماااااااي ٜببجااملُٓتلاَتٔااآَبَ٘اٖا٢ؾاٞسب٥هاي٣انثايٛ -

 ا(2)ٝب٤أَاثثبن٣.ٚاسَخاٙاخجً نسبؤ

ٚن َ٘ا"اة٣اْبص اخس ٚ"اٖٛااي ٜببجااي ٢َٚاييياإذاانبٕان ّاايهسب٢٥ا -

 (3.)ايشٗرياٖٛاايهسب٤ااي بو٣

تعمع كدائى فى بجاية حياتو العمػم الدائجة فيى عريخه واتقشييا بسييارة 
بالغيية، وتييحكخ السرييادر أن مجيشيية مييخو مدييقط رأسييو كانييت آنييحاك حاضييخة 

  .(4)لمعمع والثقافة

                                                           
 .19ىي ش، ص1171تيخان ، ی مروزیئگزٌنه اشعار کسا"  كتر" جعفخ شعار( 1
دمحم غشيسييى ىييالل ، مختييارات مييغ الذييعخ الفارسييى، راجييش التخجسييو ، أحسييج رامييى،  -

 .44م، ص1965القاىخة 
 گر بخواب ان ر کسائی  ٌ ی اٌن  ٌبای من  (  2

 سو ه کر ی شرم وخجلت مر کسائی را کسا. 
 ۀ رومی است سخنهای او          گر سخن شهره کسائی کساست(   ٌب 3

ادوارد جخانفيل بخاون ، تاريو األدب فى إيخان ، تخجسة ، ابخاىيع أميغ الذػاربى،  -
 .911، ص 9جي

 .19( ميجى درخذان دكتخ  ، اشعار حكيع كدائى مخوزى، ص 4
 http://news.irib.ir/2014-12-10-06-21-12/2015-01-19-09-52-14/item/65248 

http://news.irib.ir/2014-12-10-06-21-12/2015-01-19-09-52-14/item/65248
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 أشعاس ك ائٗ ٔأسهٕتّ:
كييان كدييائى فييى بجاييية أمييخه يييشطع الذييعخ فييى مييجح الحكييام والداسيية 

وزيييخ نييػح بييغ  العتبييىفسييجح آل سييامان وخاصيية  ؛بغيخص التكدييب واليبييات
(الحى أترل بو كدائى ونال عصاءه فيحكخ الديػزنى الديسخقشجى 1) مشرػر

 ذلظ قائاًل: 
ظتٌااي َبت٢اخبيت ااااٜيك اصٓعااي َب٢اَعاايهسب٢٥اخرياصٓ ١اياح٢َا -

ا(2َٔاَ حي٘)اإىلاّٜٛاايكٝب١َااعسِ

وذكخ بعس السدتذخقيغ أن مغ بيغ مسجوحيو أيزًا الديمصان محسيػد 
 (1الغدنػى وخمفاء العباسييغ)

كييان مػجبييًا لحييجوث تحييػل فكييخى وعقائييجى  تحييػل روحيييثييع حييجث لييو 
ونيجم عميى أنيو لجى الذاعخ فيجيخ حيياة المييػ والعبيث وعيدف عيغ السيجيح 

امزييى شييصخًا كبيييخًا مييغ حياتييو فييى مييجح الحكييام والداسييو وعييغ ذلييظ يقييػل 
 كدائى :

                                                           
لعتبييى مييغ وزراء الدييامانييغ تييػلى ( ىييػ عبييج هللا أو عبيييج هللا بييغ أحسييج بييغ حديييغ ا 1

ىيييق وضييل فييى ىييحا السشرييب حتييى قتييل 165وزارة نييػح بييغ مشرييػر الدييامانى عييام 
 ىيق.179

 .14مروزى،ص كسائى حكٌم اشعار ،"  كتر" رخشان مه ى -
 .مان  عتبی از کسائی تا لٌامت زن ه نام      همچنان کر ار خوبكر  عتبى با كسائى  ( 2

 .14األدب فى إيخان ، تخجسة، دمحم مػسى ىشجاوى،صرضا زاده شفق، تاريو  -
ج از ييی ميخوز  بيخ اسياس خػانذيی ججيی، بخرسی زنجگی کدايشباشباسيج ميجى    ( 1

 .3، شساره 4355 پاٌٌز ،ا بٌات، و يات و زبان ىا، تار يو، ادبيجه الميقر
 .11مروزى،ص كسائى حكٌم اشعار ،"  كتر" رخشان مه ى -
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ملاياؾتْتباجت ٜ ابتبيًّٛاٚاملاَت١اعْت٢اااااا شٖٛيانٚح٢اؾ٢اَ حااخل ٥لا -

 (1ةَ حاس٣ٛااخلًل.)

وولييش بذييعخ الترييػف والحكييع  والييػعظ والتعفييف الدىييج  ثييع اتجييو إلييى
 ( 9وذكخ مشاقب آل البيت خاصة اإلمام عمى كخم هللا وجيو)

كان كدائى يعتشق محىب الذيعة اإلمامية اإلثشى عذيخية بيل أنيو كيان 
ييشطع الذيعخ بالمغية الفارسيية  يحا السحىب وىػ أول شياعخ شييعيل باً متعر

 (1فى عاشػراء ومػقعة كخبالء )

وقج ضل ديػان كدائى مػجػدًا حتى الشرف الثانى مغ القخن الدادس 
، ويسكييغ تقديييع أشييعار كدييائى إلييى مييخحمتيغ ، اليجييخى ثييع فقييج فيسييا بعييج 

الذييب واإلتجياه  األولى مخحمة الذباب ومجح أرباب البالط ، والثانية مخحمة
 وذكييييييييييييييييييخ مشاقييييييييييييييييييب آل بيييييييييييييييييييت  دىييييييييييييييييييج والييييييييييييييييييػعظإلييييييييييييييييييى ال

 ملسو هيلع هللا ىلصالشبى 
خه وقػالبيو ، فقيج نطيع فيى قػاليب القريييج أميا بالشديبة لسػضيػعات شيع

 والخباعى والقصش 

                                                           
            به م حت کر ن مخلوق روح خوٌش بشخو م (  1

 نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستو م

 14كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، ص  -
 .41( دمحم غشيسى ىالل ، مختارات مغ الذعخ الفارسى، ص 9
سان، والدت کدا یيحي ( 1 آبيان ، گلبدر،، ی مخوز  شاعخ اىل بيت عمييع الديالميمقج 

 .6۹، شساره4353
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وذكيخ مشاقيب  السيجيح ووصيف الصبيعية  وتتشػع مػضػعات شعخه بييغ 
وضيخب السثيل وأشيعار الذييب  والشرييحة والحكسية الدىيج واليػعظو بيت الآل 

  (1.) واليخم

  :اسهٕتّ
اتبييش كدييائى فييى نطييع أشييعاره اإلسييمػب الخخاسييانى مسييا جعميييا تتسيييد 
 تبالدالسة والديػلة ، وكان كدائى مرػرًا بارعًا فيى الػصيف ليو تذيبييا

والشييخجذ والخسيميية باح مفييخدات الصبيعيية كالريييرييف فشييخاه  ،لصيفيية جحابيية
والصيػر باإلضافة إلى وصف أصيػات الصييػر والحيػانيات والسصخ والذقائق 
، وربسا كان ذلظ ىػ األخخى باسمػب قمسا وجج لو نطيخ وغيخىا مغ العشاصخ

 (.9)سبب شيختو وتخميجه 

عييغ كدييائى قييائاًل  مييغ حيييث صييػر (1)جكتػر شييفيعى كييجكشىالييوكتييب 
ل بيييغ الخيييال وأنييػاع الترييػيخ لسفييخدات الصبيعيية فييإن كدييائى ىييػ األفزيي

                                                           
 19، صی مخوز  ئاشعار کداگزٌنه "  كتر" جعفخ شعار ( 1
 44مخوزى،ص كدائى حكيع اشعار ،"  كتر"درخذان ميجى  -
، رشييج تربٌتددیی مييخوز ، عمييػم ي؛ اصييالحی، شييعخ و ادب: کدييامٌرجعفددری، سددٌ اکبر -

     - 4355معمع، ميخ
 .۹5،99ص، ۹1۹شساره   
 .۹1مخوزى،ص كدائى حكيع اشعار ،"  كتر"درخذان ميجى  - ( 9

http://news.irib.ir/2014-12-10-06-21-12/2015-01-19-09-52-14/item/65248 
. م1919عييام ولييج فيي كييجكغ  .دمحم رضيا شييفيعي كيجكشي ىييػ أدييب و شيياعخ إيخانيي ( 1

الذييييييعخية والسدلفييييييات  غالعجيييييييج مييييييغ الييييييجواوي لييييييو ، جامعيييييية شيييييييخاندرس فييييييي 
دمحم رضا شفيعى كجكشى ، األدب الفارسى مشح عرخ الجامى وحتيى .-السصبػعةالشثخية

 م ،السقجمة.9119ايامشا تخجسة وتقجيع ، بدام ربابعة، الكػيت 

http://news.irib.ir/2014-12-10-06-21-12/2015-01-19-09-52-14/item/65248
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ميييغ  و، وقيييج اسيييتفاد فيييى صيييػره و تذيييبيياتشيييعخاء القيييخن الخابيييش اليجيييخى 
اه ( فشخ 1) خالل وصفو لمسشاضخ األلػان وتػزيعيا بذكل مشاسب مغ استخجام

ػان األخزييخ واألحسييخ واألصييفخ والبشفدييجى فييى ألييػان األزىييار ليييسييدج بيييغ أ
واالشييجار ويدييتخجم األبيييس واألسييػد فييى الدييحب والذييسذ والقسييخ، ولييع 

استتَد َٗباؾتت٢اٚصتتـاخ تذييبيياتو عمييى وصييف الصبيعيية فحدييب بييل تقتريي

ؿساٚغريٖتبااتباستٛفااااايشٝماٚةع اض١أَابٝبضاايش  اٚايس بٍاٚضٝلاايتٓ ا

اٜت ٢اذن ٙاؾ٢اَٛض ١أَاايبخث.

سحقق السعاصخ عيغ كديائى ال نفخاز كسا كتب السخحػم بجيش الدمان فخو 
قائال:  كان كدائى مغ شعخاء ايخان العطساء ورغع أن ديػانو ليع يريل إليشيا 

يط يخ بػضػح مجى سعة فكخه و دقة خيالو أن ما وجج مغ أشعاره  إالكاماًل 
 ( 9وحدغ بالغتو وبخاعتو فى الػصف والتذبيو )

غخارىييا مييى مييغ الذييعخاء أشييعار كدييائى ونطسييػا ع سييتقبل العجيييجوقييج ا
فخخيى الديديتانى)ت  سػاء مغ عاصخوه مغ الذعخاء أو التابعيغ لو ،أمثال

م( وقصييخان 1119ىييي   419عشرييخى البمخييى)ت و  م( 1117ىيييق =499
م( 1187  =  ىيييي581م( وأنيييػرى )ت1179 =  ىيييي465)ت  التبخييييدى 
  (1وغيخىع.)م(1991ىي   =691)ت الذيخازى وسعجى 

                                                           
ي ىي1166سػم ، تيخان  چاب( دمحم رضا شفيعى كجكشى ، صػر خيال در شعخ فارسى، 1

 .411ش ، ص 
2  (  http://www.afghanismailis.com/?p=53  

 ۹3ص مخوزى، كدائى حكيع اشعار ،  دكتخ درخذان ميجى ( 1

http://www.afghanismailis.com/?p=53
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السحىبيية فعييالوة عميى قيستيييا الفشيية فإنيييا  أميا بالشديبة ألشعاركدييائى
ة جتساعى إليخان تعج ذات أىسية بالغمغ وجية نطخ الباحثيغ فى التاريو اإل

فى نذخ انساط فكخية متشػعة فى خخاسان آنحاك ، فقج جسش كدائى فى ىحه 
جتساعييية لمقييخن األوضيياع السحىبييية والدياسييية واال األشييعار بيييغ ترييػيخ
خ العجيييج مييغ مذييكالت تمييظ الفتييخة فيييى بسثابيية مرييجر الخابييش اليجييخى وأضييي

ليحكخ نسياذج ميغ تميظ  مجياالً  ( لكيغ ليع نيخ1لمتأريو اإلجتساعى لتمظ الفتيخة.)
  -األشعار اآلن حيث أنيا خارج مػضػع البحث

 انتعشيف تانششيف انشضٗثاَيًا: 
الذخيف الخضي: ىػ الديج أبػ الحدغ دمحم بغ الحديغ بغ مػسى بغ 

ويرل ندبو إلى اإلميام  ،ى بغ ابخاىيع بغ اإلمام مػسى الكاضعدمحم بغ مػس
 .(9)عمى بغ أبى شالب كخم هللا وجيو

لج الذيخيف الخضيي فيي عيام )   ( بسجيشية بغيجاد،م971  =ىيي  159و 
ة ودفيييغ فيييي داره الكائشيية فيييي محمييي م(1116  =  ىييي416 عيييام ) تييػفيو 

 .(1) الكخخ ببغجاد

بيييية ايسانيييية فيييي أحزيييان أبيييػيغ جميمييييغ بتخ  الذيييخيق الخضيييى نذيييأ 
وتعمييع فييي صييغخه العمييػم العخبييية والبالغيية  ،ىييل البيييتأمسدوجيية بسحبيية 

                                                           
1
) http://news.irib.ir/2014-12-10-06-21-12/2015-01-19-09-52-14/item/65248  

أبشيياء (أبييػ العبيياس شييسذ الييجيغ أحسييج بييغ دمحم بييغ خمكييان، وفيييات األعيييان وأنبيياء  9
 .  414، صالسجمج الخابش،دار صادرات بيخوت عباسالدمان،تحقيق دكتػر احدان 

، القييياىخة 1، ط9أبيييػ بكيييخ عميييى بيييغ الخصييييب البغيييجادى، تييياريو بغيييجاد، جيييي الحيييافظ ) 1
 .946م، ص 1911

http://news.irib.ir/2014-12-10-06-21-12/2015-01-19-09-52-14/item/65248
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والفقيييو والكيييالم ، والتفدييييخ والحيييجيث ، عميييى ييييج مذييياىيخ عمسييياء  ،واألدب
 (1)بغجاد

مفدييخًا لكتيياب سييًا حاذقييًا ، و م، ومتكالذييخيف الخضييي فقييييًا متبحييخاً كييان 
وإمييارة  ، وتييػلى نقابية الصيالبييغ، وأديبييًا بارعيًا متسييداً ملسو هيلع هللا ىلصهللا، وحيجيث رسيػلو

 البػييى كسا كخمو بياء الجولة م( 1117ىي  =  197عام ) ببغجاد الحج 
 .(9بالخضى ذى الحدبيغ ولقبو بالذخيف)

وقج شيجت حياة الذخيف الخضى مأساة كان ليا أكبخ األثخ فى حياتيو 
الذعخية السبكيخة فػليج الخضيى وعياش فيى فتيخة ميغ أحميظ وفى تفتح قخيحتو 

بييغ اليجيمع واألتيخاك  االفتخات التى مخت بييا بغيجاد فكانيت الفيتغ تذيتعل فييي
ومييا كييادت عيشييا ، وبيييغ ممييػك بشييى بػيييو الستدييمصيغ عمييى شييئػن الخالفيية

 ىيحهالخضى تتفتح عميى اليجنيا حتيى أصياب واليجه حادثية ميغ تميظ الشكبيات 

 سيشة إليى 169 سيشة ميغ فيارس قمعية فيي وحبدو أبيو اعتقال ىي الحادثة

كسا صػدرت أمالكو وندعت عشو إميارة الحج،وليع يكيغ الذيخيف ىي    176
 (.1الخضى قج تجاوز العاشخة مغ عسخه آنحاك)

ومشح ذلظ الػقت بجأ الخضى فيى نطيع الذيعخ وكانيت أوليى قريائجه فيى 
 مجح أبيو وترػيخ الشكبة التى حمت بو فقال: 

                                                           
( جسال الجيغ أبػ الحدغ عميى بيغ يػسيف القفصيى ، انبياه اليخواة عميى أنبياء الشحياة،  1

 114م، ص 1955، القاىخة  1تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخاىيع، جي
، الصبعة األولى سمدمة  1الخضى ، جي ( عبج الفتاح دمحم الحمػ ، مقجمة ديػان الذخيف9

 .19م، ص1976التخاث ، الجسيػرية العخاقية 
 .)بترخف(98م ص9119( زكى مبارك، عبقخية الذخيف الخضى، القاىخة  1
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ْصبؾ٢اامل تبىلاٚايمَتبٕااا

اَ بْتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اا

اااااااااااااا

ا(1ْٚٓٗضاببآلَبٍاٚاجل اقبعت ا)اا
ا

أما عغ عقيجتو ومحىبو فقج نذأ الخضى بيغ قػم مغ الذيعة اإلمامية 
وتمقييى ثقافتييو الفقيييية عمييى عمسييائيع وىييػ بشذييأتو البيئيية التييى أحاشييت بييو 

فيى حجاثية شيعى إميامى إثشيى عذيخى وقيج أكيج ىيػ ىيحه العقييجه حييغ أليف 
 الذباب كتابًا فى   خرائز األئسة  ومسا يجل عمى ذلظ مغ أشعاره قػلو:

اةصتتبخياالاةنجتتٛاٚالاةبَػتت٢

ا

ٌ اٖتتٛاايؿضتتٌُا اؾضتتً اٚىلاؾضتت

ا اجتتت ٣اْبتتت٢اٚإَتتتب٢َاةبتتت٢

ا

ا(2ٚنا٢َٜاايَٛحٝت اٚاي ت ٍُ)ااا

ا  شعشِ
كان الذخيف الخضيي عدييد اليشفذ صياحب كبخيياء، وانعكيذ ذليظ فيي 

متخفعيًا ومعتيدًا بيو وبذخرييتو، رفيس اسيتغالل شيعخه ميغ شعخه اليح  جياء 
، فمييع تكييغ عالقتييو بييالسمػك واألمييخاء ، شييأن كثيييخ مييغ الذييعخاءاجييل التكدييب

عالقييية الذييياعخ اليييح  يديييخد عميييى مديييامعيع الذيييعخ فيجدليييػا ليييو العصاييييا 
يستياز شيعخ الذيخيف الخضيي  و عميى ذليظ واليبات، وإنسا كان يدسػ بذعخه

البالغيية والبييجاوة والبخاعيية وعحوبيية األلفيياذ التييي تأخييح و مصبييػع بصييابش بأنيي
بجييػدة األلفيياذ وحدييغ صييياغتيا وديباجتيييا  هشييعخ  يييدتسو  ،بسجييامش القمييػب

وخمػىا مغ عيػب التعبيخ أو سيقصات المغية، باإلضيافة لبعيجىا عيغ التكميف 
ونطيع الذيعخ  نو أشيعخ قيخير،وقال عشو جساعة مغ أىل األدب إ واالبتحال،

                                                           
، تحقيييق عبييج الفتيياح دمحم الحمييػ،  1(الذييخيف الخضييى ، ديييػان الذييخيف الخضييى ، جييي 1

 .111م، ص1976العخاقية الصبعة األولى سمدمة التخاث ، الجسيػرية 
 .41( نفذ السخجش ، ص 9
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غخاض الذعخية وأجاد بيا جسيعًا، وضيخ في أسيمػبو الذيعخ  في مختمف األ
تسجيييجه لسعيياني الفخييخ والكبخييياء، والصسييػح والفخوسييية، باإلضييافة لمفخييخ 
باآلباء واألججاد، والحب والغدل وقيج حيخص الذيخيف الخضيي أن يدكيج عميى 
معاني العفاف فيي غدليو، كسيا جياء فيي شيعخه البكياء عميى األىيل واألحبياب 

 (1)ت الدمانووصف تقمبا

الرػر الذعخية كصاقة  وقج اتبش الخضى فى أشعاره اإلتجاه القائع عمى
  (9إيحائية بحج ذاتيا فتبخز فى اشعاره الرػر والتذبييات بذكل ممسػس)

فييي  اً فييي مختمييف األغييخاض الذييعخية فقييجم أشييعار ى الذييعخ الخضيينطييع  
تجيشيو السجح والفخخ والخثاء والغدل والدىج، وقج شييجت قريائجه عميى ميجى 

فابتعييج مجحييو عييغ السبالغيية والتسمييق مييغ أجييل التكدييب، وابتعييج غدلييو عييغ 
 . غ اليجاءيكاد يخمػ ديػانو مالفحر والعبث، كسا 

 :انششيف انشضٗ ٔان ياسح
 ىييي181 -161(الصييائش الخمفيياء العباسييييغ  مييغ الذييخيف اصييخع
 كييان  (م1111-991=  ىييي499-181)والقييادر (م991 -971 =

 خميفة كان الصائش أن رغعو  وإخالص، برج  الصائشميفة يسجح الخ الذخيف

 أشيييج  )م1155 -919ىيييي =447 -191)البػييييييػن  يدتزيييعفو

 بشيي مجيج ميغ البقيية ىيػ عخبيياً  رجياًل  الذيخيف فييو رأى فقيج االستزيعاف،

                                                           
جسال الجيغ أبػ الحدغ عميى بيغ يػسيف القفصيى ، انبياه اليخواة عميى أنبياء الشحياة،  ( 1

 .115، ص 1تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخاىيع، جي
 .947، ص 1، ط9ي الحافظ أبػ بكخ عمى بغ الخصيب البغجادى، تاريو بغجاد، جي 
 .19م ، ص9116الذعخ العخبى ، السجمج األول، القاىخة ( أدونيذ ، ديػان  9
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ومغ ذلظ يتزح أن مجح الخضى لخمفاء بشيى العبياس يختميف عيغ   العباس
فكان مجحو لمسمػك والػزراء مجحًا ألصيحاب  مجحو لمسمػك واألمخاء والػزراء

 ،سياسية رجيل والسميػك واليػزراء لمخمفياء مجائحو في الدمصة الفعمية ، فيػ
 فيي ويعيادى يراد  كان فيػ األحػال جسيش في الرج  ال تشافي والدياسة

 يغيشع أن يحياول وكيان .العييػد تميظ فيي عميو الدمان جار الح  وششو يلسب
معديكخات، كسيا  إليى العيخا  ىحامشي حػليػا اليحيغ أولئيظ بييغ أصيجقاء لػششو

 أنو مغ خالل ىجه السجائح كان يصسح إلى تعديد مكانتيو الدياسيية والجيشيية
يكييغ لسشاصييب لييع ، خاصيية وأنييو كييان أميييخ الحييج ونقيييب الصييالبييغ وىييحه ا

غ البت فييا دون أذن البػييييغ ، وقج تخصت صالتو بػسش خمفاء العباسيي
نرييخ سييابػر بييغ بييالبػييييغ مجييخد السييجيح فقييج خصييب الخضييى ابشيية الييػزيخ 

زييادة  م(1119-998ىي=411-188البػييى ) وزيخ بياء الجولة يخأردش
  ضيل وقيج(  1)وكانت ىحه السراىخة وسيمة سياسيية أخيخى  فى التقخب مشيع

 اسيتصاع سيشة، عذيخيغ نحيػ الجولية بيياء بسيػدة األواصيخ مػصػلالخضى 

 وخػزسيتان والسػصيل العيخا  فيي السميظ قػاعيج يثبيت أن بياء الجولة خاللييا
 فيي ويقييع فيتخكييا بغيجاد عميى يصسيئغ أن واسيتصاع وكخميان، وشييخاز

 العيخا  أن ذليظ العيخا  ومعشيى عسييج يدسيو حاكًسا عمييا ويػلي خػزستان،

 (9).الخخاء أشياف عيجه في شيج

ٔيشأدَا ُْا سؤال ك ريًا يا أثري حٕل شخصيح انشضٗ ْٔ ٕ : 
 ؟ ْم كاٌ انشضٗ يطًح فٗ اخلالفح ٔي عٗ إنيٓا 

                                                           
ص  1( الذخيف الخضى ، ديػان الذخيف الخضى ، ، تحقيق عبج الفتاح دمحم الحمػ جي 1

96 
 161،169( زكى مبارك، عبقخية الذخيف الخضى،ص  9
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ىػ أنو مغ السدكج أن الخضيى كيان بالفعيل يصسيح إليى تيػلى  ٔاجلٕاب
ب يعتبخ أنو أولى بيا مغ غييخه، بديب بل لخالفة، ويخى فى نفدو أىاًل ليا،ا

فى قريجة كتبيا إلى الخميفية  إنتدابو إلى آل بيت الشبػه ، وقج صخح بحالظ
 العباسى القادربا قائاًل:

اعطؿتتتاةَتتريااملتتفَٓٝنياؾ ْٓتتباا

ا

اؾتتت٢اوٚحتتتت١ااي ًٝتتتب٤االاَْؿتتتت ماااا

ا اَتتبابٝٓٓتتباٜتتّٛاايؿدتتبنا ؿتتبٚ ا

ا

اةبتتت ًاان ْتتتباؾتتت٢اامل تتتبىلاَ تتت مااا

ا ااالااخل ؾتتتت١اَٝم تتتتواؾتتتت ٢ْٓاا

ا

ا(1َٓٗتتباٚةْتتياَطتتٛم)ااةْتتباعتتبطً ا

أن العيخب أوليى كسا ساء الخضى أن يخى الخالفة يتحكع بييا األعياجع و ا
السديمظ  ذليظ ظميدي أن فيي ليػم مغ الذخيف عمى ومابيا وىػ أولى العخب 

 (9)مدعاه في خاب ولكشو .والعخا  فارس بيغ الػصل صمة ليكػن  السقبػل؛

  

                                                           
، ص 1( الذخيف الخضى ، ديػان الذخيف الخضى ، تحقيق عبج الفتياح دمحم الحميػ جيي 1

97 
 .161(زكى مبارك ، عبقخية الذخيف الخضى،ص 9
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 يؤنفاتّ:
سييعة  غييدارة ثقافتييو و عمييىتييخك الذييخيف الخضييي مدلفييات قيسيية تييجل 

: ديييػان شييعخ ضييخع فييي مجمييجيغ، الستذييابو فييي سدلفيياتىييحه المييغ  ،عمسييو
القخآن، مجازات اآلثيار الشبػيية، نييج البالغية ل ميام عميي  وىيػ عبيارة عيغ 
تجسييش وتريشيف لخصيب وأقيػال اإلميام عميي ، تمخييز البييان عيغ مجييازات 

مختييارات مييغ شييعخ ابييغ  ،، الخرييائز، الحدييغ مييغ شييعخ الحديييغ القييخآن
ي ثسانية أجداء، أخبار قزاة بغجاد، ورسائل الذخيف الخضيي فيي ف الحجاج

ثالث مجمجات، وكتاب سيخة والجه، ومختار شعخ الرابئ، ومجسػعة ما دار 
 (1.)بيشو وبيغ أبي إسحا  الرابئ مغ الخسائل

 :انتأثري ٔانتأثش
ىتسييت التييى ا ة مبييادئ السجرسيية األمخيكيييةسييػف أتبييش فييى ىييحه الجراسيي

بجراسة التيػازى والتقيارب بييغ اآلداب وليع تمتفيت إليى عالقية التيأثيخ والتيأثخ 
ة البذخية ميغ إنجياز تالسباشخة بيغ األشخاص بل ركدت عمى مجسل ما حقق
تميظ الخؤيية التيى تحصيع  عبخ الدمان والسكان ومغ خيالل خصيػط متشاسيقة ،

                                                           
جسال الجيغ أبػ الحدغ عميى بيغ يػسيف القفصيى ، انبياه اليخواة عميى أنبياء الشحياة،  ( 1

 .115، ص 1تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخاىيع،جي
قيامػس تيخاجع ألشييخ الخجييال والشدياء ميغ العييخب  –خييخ اليجيغ الدركميى ، األعييالم   -

 .99، بيخوت لبشان. ص6والسدتعخبيغ،ج،

 وما بعجىا . 91مقجمة الجيػان ، ص -



 

 

813 

  مغ مشطػرىيا يتجمىتى ال (1)كل الحػاجد التى وضعتيا السجرسة الفخندية
 وكذيف تتبيش إليى تديعى التيي السقارنة الجراسة نػعية في   األدبي التأثيخ"

 مغ الشػع وىحا األدبية األعسال مغ أكثخ أو اثشيغ بيغ فيسا الستبادلة العالقة

 وىيػ وجيػد السقيارن  ليألدب الفخنديي لمسفييػم األسياس حجيخ ىيػ الجراسية

 ثبيت إذا والمغية، السكيان حيجود بيشيسيا تفريل أدبييغ بييغ خ السباشي التيأثيخ"

 نأ أ  األدبييغ؛ ىيحيغ إليى يشتسييان اثشييغ ميدلفيغ بييغ فعميى اتريال وجيػد
 نز عمى معيغ أدبي عسل كاتب إشالع ثبت إذا إال ترح ال السقارنة الجراسة

ب وىيػ ميا يريع -( 9)بيو تخبصيو مباشيخه عالقة وجػد أو آخخ لسدلف أصمى
بيشسيا وجيو السشطيخيغ األميخيكييغ   -الجراسيات الحجيثيةتحقيقة فى كثيخ مغ 

جيييل اىتسييياميع إليييى تكيييػيغ نسيييػذج يذيييتسل عميييى نيييػع ميييغ العسيييل البيشيييى 
 ( 1السذتخك واليجف مغ ذلظ ىػ التخمز مغ التعرب الدياسي القػمى.)

عيييى أن أحيييج وذليييظ حييييث ال يػجيييج بييييغ أييييجيشا ميييا يثبيييت باليييجليل القص
اشميش عميى أشيعاره وتيأثخ بييا بذيكل مباشيخ، خخ أو الذاعخيغ قج التقى باآل

بيج أنو يػجج العجيج مغ الذػاىج التى تجل عمى الريالت األدبيية والتاريخيية 
فيى الفتيخة التيى عياش فيييا  والتأثيخ الستبادل بيغ األدبييغ العخبيى والفارسيي

 ن.الذاعخا

                                                           
( الصيييياىخ أحسييييج مكييييى  دكتييييػر  ، األدب السقييييارن أصييييػلو وتصييييػره ومشاىجييييو ، دار  1

 . 956م ، ص 1987السعارف ، الصبعة األولى القاىخة 
السقييارن ، السخكييد الثقييافى العخبييى ، الصبعيية األولييى  ( سييعيج عمييػش ، مييجارس االدب 9

 بترخف. 69،61م ، ص1987
 . 956( الصاىخ أحسج مكى  دكتػر  ، األدب السقارن أصػلو وتصػره ومشاىجو، ص  1
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و، مشييح الفييتح األسييالمى يتزييح أنييبييالشطخ إلييى حاليية األدب فييى إيييخان و 
 م(715 -685ىيي =  86 – 65)بيغ ميخوان وتحجيجًا فى عيج عبج السمظ 

يمػييية وأصييبحت ىييى پغ إلييى المغيية العخبييية وحمييت محييل التييع تغييييخ الييجواوي
سيية ميوأقبييل الفييخس عمييى تعمسيييا واحتمييػا فييييا مخاكييد  (1) المغيية الخسييسية

السقفييش وغيييخه، وتسكشييت  أىمييتيع لتييػلى الكتابيية لمخمفيياء أنفديييع أمثييال ابييغ
العخبيييية ميييغ إييييخان بذيييكل كبييييخ حتيييى أصيييبحت لغييية القيييػم بييييا يتكمسيييػن 

يييخان سيييصخت الشفييػذ الدياسييى العخبييى يزييعف فييى إولسييا أخييح  (9ويكتبييػن)
ة فيسييا يبعيس األسييخ الفارسيية والتخكييية عميى بعييس والييات الخالفيية العباسي

ودفييش الخييخاج أمثييال اسييسيًا  وراء الشيييخ مييش البقيياء عمييى تبعيتيييا لمخالفيية
ىي  579 -151م( والغدنػيييغ )999 -874= 189 -961الدامانييغ )

( وكان ىدالء ال يجيجون العخبية مسا دفعيع إليى اسيتخجام م969-1181=
الميجييات السحمييية التييى كييان يتحييجث بيييا الشيياس إلييى جانييب المغيية العخبييية 

الفارسييية (وكييان نتيجيية لييحلظ أن اقريييت 1وتخجسييػا إلييييا بعييس الكتييب. )
الميجيات السحميية الستبقيية فيى  يمػية وضيخ إليى الػجيػد لغية ججييجة ميغپال

شييخ  إيييخان وخخاسييان بعييج أن تييأثخت بالمغيية العخبييية واختمصييت بيييا وحسمييت 

                                                           
( عبج الخفيش حقيقت ، دور اإليخانييغ فى تاريو الحزيارة العالسيية، تخجسية عيالء عبيج  1

 . 941م ، ص9119الولى القاىخة العديد الدباعى  دكتػر  الصبعة ا
ى يػسييف ( إبييخاىيع باسييتانى بيياريدى، يعقييػب بييغ الميييث الرييفارى ، تخجسيية دمحم فتحيي 9

 .8، بغجاد ، ص إدريذ، دار الخائج العخبى
 .11،صالسخجش الدابق (  1
 .7ص الفارسى، الذعخ مغ مختارات ، ىالل غشيسى دمحم -
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الكثييييخ ميييغ السفيييخدات العخبيييية واإلسيييالمية وسيييسيت تميييظ المغييية بالفارسيييية 
 (1الجرية)

م( كانيت 1111 -991ىيي = 499 -181وفى عيج الخميفة القادر) 
 ن عاصيستيع بخيارى و تالىيع الغدنػييػبالد فارس مقدسة بيغ الدامانييغ  و 

م( وقيج 1155 -919ىيي =447 -191وبييغ آل بػييو ) وعاصستيع غدنو
والعيخا  فأصيبح لييع الحكيع السصميق  حكسػا فيارس واليخى وىسيجان وأصيفيان

 (9فى بغجاد والديصخة الفعمية عمى الخميفة .)

 مغ كبار رعاة العمػم واآلداب و اكانػ  البػييييغ أنومغ الججيخ بالحكخ 
بيغ شعخاء الفارسيية والعخبيية ، فشسيا وتخعيخع فيى قريػرىع  بالشيع قج جسش

غييخ ،الذعخ الفارسى كسا ازدىيخ ليجييع أيزيًا الذيعخ العخبيى بذيكل ممحيػذ 
غييع كييػنيع فخسييًا ومييغ عيييجىع فييا  الفارسييى ر  أن ازدىييار األدب العخبييى فييى

أضييحى مييغ األمثميية جخيييًا عمييى األلدييغ قييػليع   أبمييغ مييغ الذيييعة بحيييث 
أى مييييييييغ وزيييييييييخىع السعييييييييخوف الريييييييياحب بييييييييغ عبيييييييياد) (1)العبيييييييياديغ  

عمييى الييخى وقييج كانييت كتاباتييو بالمغيية  اً م( الييحى كييان وزيييخ 997ىييي=187ت
مغ مخاكد الحزارة التى تجحب رجال العميع  اً العخبية حتى أن قرخه كان مخكد 
 (4دنػى)واألدب حتى بجاية العرخ الغ

                                                           
الشاشييخ:    1جييي  ، ىيياد  اليػسييفي الغييخو  دمحم ( مختزيى مصيييخى ، اإلسييالم واييخان   1

 111)بجون ( ص  قدع العالقات الجولية مشطسة االعالم االسالمي
ادوارد جخانفيل بيخاون ، تياريو األدب فيى إييخان ، تخجسية ، ابيخاىيع أمييغ الذيػاربى، (   9

 .115، ص 9جي
 .119، ص 9السخجش الدابق ، جي  (  1
 .117، ص 9السخجش الدابق ، جي(   4
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وىشييياك ميييغ الكتييياب ميييغ كيييان يكتيييب بالعخبيييية والفارسيييية معيييًا أمثيييال 
اليحى م(1117ىيي =499م( وابيغ سييشا )ت 1148ىيي =441البيخونيى )ت 

ألف كتبو بالعخبية ثع تخجسيا إلى الفارسية بشفدو بشاء عمى شميب ميغ كيان 
حاميج الغداليى الصػسيى اليحى  يع أو يخاسميع مغ أمخاء عرخه وأبيىيعسل لجي

تخجع احياء عمػم الجيغ مغ العخبية إلى الفارسية بشاء عمى شمب بعس ميغ 
الكثيييخ  عال يعخفييػن العخبييية جيييجًا فتخجسييو وسييساه   كيسييياى سييعادت  وغيييخى

 (1مغ الكتاب والذعخاء أصحاب المدانيغ)

واذا انتقمشييا إلييى الحاليية الفكخييية واألدبييية فييى بغييجاد مييػشغ الذييخيف  
ى واتفا  الجغخافالخضى نجج أنيا ال تختمف كثيخًا عشيا فى إيخان نطخًا لمقخب 

 الديا  الثقافى .

فقج بمغت الحزيارة الفكخيية فيى بغيجاد أوجييا فيى  أواخيخ القيخن الخابيش 
تييخة نذيياشًا واسييعًا فييى الخييامذ اليجييخييغ وشيييجت تمييظ الف ومصمييش القييخن 

واشيتج لمذيعخاء واألدبياء  الذعخ والشثخ وغجت بغجاد فى عيج البيػييييغ قبمية
الثقافة والفكخ، وعػاصع الجويالت السدتقمة فى  التشافذ بيغ العاصسة بغجاد

بيغ الحكيام فيى إكيخام األدبياء واسيتقصابيع فتحػليت حميب  كسا أشتج التشافذ
ى وبغيييجاد البػيييييية إلييي وبخيييارى الديييامانية ،الحسجانيييية، ومريييخ الفاشسيييية، 
، وإلى مكتبات عيامخة بالسدلفيات فيى شيتى مخاكد ل شعاع الفكخى والحزارى 

الفشييييػن والعمييييػم واألداب وأدى الخييييالف السييييحىبى والحدبييييى إلييييى انتذييييار 
الترييػف والفمدييفة وبمييغ األدب فييى ذلييظ العرييخ درجيية عالييية مييغ الخقييى ، 

                                                           
( إبييخاىيع باسييتانى بيياريدى، يعقييػب بييغ الميييث الرييفارى ، تخجسيية دمحم فتحييى يػسييف  1

 .11إدريذ،ص
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فيييخاس  عيييالم الذيييعخ واألدب أمثيييال أبيييىميييغ أ نجيييب ىيييحا العريييخ العجييييجأو 
وأبييى حيييان التػحيييجى الحسييجانى و الذييخيف الخضييى وأبييى العييالء السعييخى 

 (1) وبجيش الدمان اليسحانى ومييار الجيمسى وأبى الصيب الستشبى

وندييتصيش أن نخصييج أن مييغ مطيياىخ التييأثيخ والتييأثخ فييى ذلييظ العرييخ 
العخبييية والفارسييية دون حييػاجد أو أيزييًا كثييخة تييشقالت الذييعخاء بيييغ البمييجان 

ديتقخ بيو الحيال فيى يو صعػبات فشخى الستشبيى يتشقيل بييغ بيالد الذيام ومرخ 
 م(968= ىيييي 161)ت مجيشييية شييييخاز بيييبالد فيييارس ويتريييل بيييابغ العسييييج

 (9ويسجحو .)

أمييا بالشدييبة لمتييأثيخ والتييأثخ بيييغ كدييائى مييخوزى والذييخيف الخضييى ، 
بياألخخ إال فكسا ذكخنا سابقًا، ليذ بييغ أييجيشا ميا ييجل عميى أتريال أحيجىسا 

 مشيسا يسكششا استشتاج األتى:أنو مغ خالل سيخة كل 

فقج ذكخنا سابقًا أنو أتقغ العمػم الستجاولة فى  أٔالً: تانُ ثح نك ائٗ
لشطخ إلى أن المغة العخبية كانيت ىيى المغية الديائجة آنيحاك فالبيج زمانو ، وبا

أن يكيييػن قيييج تعميييع العخبيييية أو اشميييش عميييييا بصخيقييية أو أخيييخى فسيييغ غييييخ 
الصبيعييى أن يشبييغ شيياعخ ويييحيش صيييتو كسييا حييجث لكدييائى دون أن يكييػن 

واشتيخ  اً شيعي اً عمى المغة الدائجة فى عرخه خاصة وقج كان  مدمس اً مصمع
وأن السرادر لع تيحكخ لشيا معخفتيو  -كسا اسمفشا الحكخ -بسجائحو آلل البيت 

                                                           
، 1تحقيييق عبييج الفتيياح دمحم الحمييػ جييي، ذييخيف الخضييى ، ديييػان الذييخيف الخضييىال ( 1

 11ص
 وما بعجىا. 181م ص 1987( محسػد شاكخ ، الستشبى ، مكتبة الخانجى القاىخة ،  9
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بيييا ) غيييخ أن ىييحا يطييل مجييخد اسييتشتاج  اً بالعخبييية نطييخًا لعييجم نطسييو أشييعار 
 ورأى خاص وهللا أعمع بالرػاب(

ورد فى بعس السرادر أن كديائى قيج ميجح الخمفياء العباسيييغ غييخ ي 
افيًا لمحقيقة فقج ورد فى ديػانيو أشيعار تفييج اليحم أنشا نخى أن ىحا القػل مج

إال أن ذلييظ يييجل عمييى أنييو قييج عاصييخ واليجيياء الرييخيح ليييع وليييذ السييجح 
نو قخض الذعخ فييع ومغ ذلظ كسا عاصخىع الخضى بل إ الخمفاء العباسييغ

 قػلو:

َبذااؾ ٌايٓباامل  ض٢اٚثي٘أَاظًِاٚجؿب٤اياٚعًت٢اة٣اعطٝت١احصتًٓباااا -

 سَ نيأَاامل َصِاةٚاامل

ٛااؾا - ٛااااىاٚثي٘امجٝ ًباقت اقًَُت ٛاااٚ ستُُ ٕااااٚ تتمل ايااَتٔاجت احاَتٔاايمَتب

اا(ا1)ِٖاةَ ا٤اايؿبسكنيااملٓصٛنٕٖٚفال٤ااملببننٕٛاٚ

فشييخاه ىشييا يرييف الخمفيياء العباسييييغ بييأمخاء الفاسييقيغ بييجل مييغ أمييخاء 
 السدمشيغ.

 ثاَيًا: تانُ ثح نهششيف انشضٗ 
فقيج ذكخنيا  الثقافية واألدب الفارسيىفمع يكيغ الخضيى أيزيًا بسعيدل عيغ 

فيسييا مزييى صييالتو بيياألمخاء البييػييييغ وخاصيية بييياء الجوليية الييحى مجحييو 

                                                           
 چه کر ن  از جفا  ( مرتضى وآل او با ما  1

 ٌا چه خلعت ٌافتٌم از معتصم ٌا مستعٌن  
 کان همه ممتول ومسمومن  ومجروح از جهان     

 امٌر الفاسمٌن  ن وٌن همه مٌمون ومنصور 

 .43مخوزى،ص كدائى حكيع اشعار ،  دكتخ درخذان ميجى -
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، وكيحلظ خصبتيو إلبشية أحيج وزراء الفيخس ، الخضى فى العجييج ميغ قريائجه 
 (1ترالو بالراحب بغ عباد )ومغ دالئل صالتو بالفخس أيزًا إ

الذياعخ الفارسيى  ىيػومسا يدكج تميظ الريالت أن أحيج تالمييح الخضيى 
، وقيج قيجم إليى بغيجاد فقييخًا ميسيالً  اً األصل مييار الجيمسى الحى كيان مجػسيي

ثع التقى بالخضى فأسيمع عميى يجييو وتتمسيح عمييو فيى الذيعخ والبالغية حتيى 
 (9احتل مكانتو فى تاريو الذعخ واألدب.)

  

                                                           
، 1عبييج الفتيياح دمحم الحمييػ جيييتحقيييق الذييخيف الخضييى ، ديييػان الذييخيف الخضييى ،  ( 1

 .65ص
( أبييػ ىسييام عبييج المصيييف عبييج الحميييع، مقجميية ديييػان مييييار الييجيمسى ، الجييدء األول،  9

 .11م ، ص 9118القاىخة 
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 ادلثحث ان اَٗ
ك ائٗ يشٔصٖ ٔانششيف  فٗ أشعاسجتهياخ انشية ٔانكرب 

 انشضٗ:
غ لسخحمية شعار التى تجمى فيييا وصيف الذياعخيلقج دارت مزاميغ األ

 الذيب والكبخ حػل مجسػعة مغ السحاور ىى::

 بكاء الذباب وتسشى عػدتو -1

 خ الشفدى لمذيباألث -9

 عدوف السخأة  -1

 ذم الذيب  -4

 لذيب بالخزابمقاومة ا -5

  .االستدالم لمػاقش -6

 تكا  انشثاب ٔحىن عٕدتّ :أٔالً 
حدييخة عمييى أيييام الذييباب السشرييخم السخارة و البيي اإلحديياسالذاعخ  ى خ تييعي

لذييب يشسحيى ميا فيػ يخى فيو ذروة الحياة وقػة الجدج وحيػيتو، وبحمػل ا
، ويذييعخ بييالعجد والحييدن لفييخا  الذييباب الييحى أسييخع فييى الحييياة مييغ متعيية

مغ دنػ الشياية، وعغ ذلظ  حيل غيخ مكتخث بجدع الذاعخخ الخصى مدذنًا بال
 يقػل كدائى مخوزى:
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ٚىلاايشببباس ٜ ًباوٕٚاةٕاٜٛوع٢ٓاياةعًتِاةْٓت٢اٖبيتواؾكت اةْبتت٢ْاااااا -

ا(1).ب ْٛاايٓٗب١ٜ

وقييج إنقزييى العيييج الييحى أبخمييو الذيياعخ مييش الذييباب ونقييس الذييباب 
ميثاقييو وانسحييت كمساتييو وحخوفييو فمييع يعييج يييخى الذيياعخ سييػاد خصييو عمييى 

 السيثا  فيقػل:
ٚملاٜبتلاخطت٘ااعستٛواااااْكض٢اطٛناايشببباٚعٗ ٙاياٚةبٝضاَٝثبق٘ا -

ا(ا.2).ؾ٘ٚالاح 

أميا الذيخيف الخضيى فقيج باغتيو الذييب مبكيخًا وىيػ ليع يتجياوز الثالثيية 
وإن كييان الذيييب فييى مثييل ىييحا العسييخ ال يخيييف لكييغ والعذييخيغ مييغ عسييخه 

وأشيعاره  ،الخضى تفجيش ميغ ضييػره ، فشيخاه يبكيى الذيباب ويمتياع فيى بكائيو
فى ىحا الغخض غديخة مقارنة بأشعار كدائى ، فيرػر لشا جدعو حيشسا رأى 

وكيان يطيغ ان سيغ العذيخيغ سيػف يكيػن مانعيًا شاقة مغ بياض فى رأسو 
يذبو الذباب بالدائخ الستعجل الحى سيخعان ميا رحيل بيشو وبيغ الذيب، كسا 

 عشو قائاًل :

اعجًياٜباعتٝماعًت٢اَؿ قت٢اااا

ا

ا

ا جتتتتتتت ٚة٣اعتتتتتتتانايتتتتتتتواةٕا اا

ا
                                                           

  خواه  کر  ب رو منجوانی رفت و پن اری (  1

 بخواهم سوختن  انم که هم اٌنجا بپرهو م 

 كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، مخكد تحقيقات رايانو اى قائسية اصفيان، چاپي    

 .14ص ،4341
  گذشت  ور جوانی و ، عه  نامٔه او ( 2

 نه حرؾ وسپٌ  ش  که نه خطش سٌاه مان  ، 

 .11كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، ص -
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اٚنٝتتـاةقتت َياعًتت٢اعتتبنض

ا

اَتتتبااستتتَػ ماايشتتت  اٚالااستتتَهُ اااا

ا انٓياةن٣ااي شت ٜٔاىلاجٓت١اا

ا

اَتتتتٔاطتتتتبنماايشتتتتٝماإذاااقتتتتب ااااا

ا اَبجتب٤احَت٢اَضت٢اااا اٜبازا٥ت ًا

ا

اٚعبنضتتتًباَتتتباغتتتبّاحَتتت٢اا تتت اااااا

ا اَٚتتبانة٣اايتت اؤٕاَتتٔاقبًتتٗب

ا

ا(ا1زنعتتًباذ٣ٚاَتتٔاقبتتٌاةٕاٜتتبك .)اااا

كيان بسشيى وقيج حميق شيعخه فيخأى ثع يبكى عمى الذباب ويشتحب حيشسا ا
 ويذبو الذباب بالسيت الحى ال يخده بكاء أو تفجش قائاًل: ،فيو بياضاً 

االاٜب تتت ٕاارابتتت واعتتتبٝب١ا

ا

اةيكَٝتتتت٘اوٓتتتت٢اٚنحتتتتياستتتتًٝبباا

ا اع  اصخبياب٘اايشببباغ اْكتبا

ا

اٚاي تتتٝضا ضتتت ااجلٓتتتببانطٝبتتتبا

ا اإَتتبابهٝتتياعًتت٢اايشتتببباؾبْتت٘

ا

اقتتت انتتتبٕاعٗتتت ٟاببيشتتتببباق ٜبتتتبا

 
انتتبٕاٜ جتتعاَٝتتيابَؿجتتعااايتتٛ

ا

ا.ٚجتت٣ٛاعتتككياعًتت٢اايشتتببباجٝٛبتتبا

وىحا  حيانًا قج يختمط لجى الذاعخ مػضػع الذيب بسػضػع الذبابوأي  
غيائخة وشأة الذيب وما يتخكو مغ جيخوح  ألن الحجيث عغ أمخ وارد الحجوث

فى نفذ الذاعخ وحياتيو الخاىشية ال يشفريل عيغ فكيخ الذياعخ فيسيا أمزياه 
جبييارة ، فيتييخجع الذياعخ مذياعخه إزاء تمييظ القيػة ال (9ابو)ميغ فتػتيو فييى شيب

فيمجييأ إلييى الييجفاع بييأن يتييحكخ الذييباب ومييا كييان فيييو مييغ متعيية  ،قييػة الييدمغ

                                                           
 .688 ص ،9 ج ديػانو، الخضى، الذخيف ( 1
م 9188، الدمان والسكان فى الذعخ الجاىمى ، عالع الكتب األردن،  ( باديذ فػغالى 9

 147ص
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وبيجة حتى ييخب مغ فعل الدمان القاسي ، ومغ خالل تمظ الستعية ييتسكغ 
 ( 1مغ مقاومة مطاىخ الزعف واليخم )

يتستش بو مغ حدغ  يأسف كدائى مخوزى عمى رحيل شبابو وما كانو 
 وجسال وبيجة وعذق قائاًل:

اٜباةسؿًباع٢ًااي ُ اايًطٝـ!ةسؿًبايبٗج١اايشببباياٚتا

اٜٚباةسؿًبايًُخٝباايؿب ٔياٚٚااةسؿًباع٢ًااحلسٔاٚاجلُبٍ!اا

ا؟تاإىلاةٜٔاذٖمانٌاذيوااجلُبٍياٚإىلاةٜٔاذٖمانٌاذيوااي شل

ا(2)؟ٕٚةٜٔااْكضيا ًواايؿ٠َٛا؟اٚإالّاصبنانٌاٖااااآلا

حداسيو بديخعة انقزياء فتيخة عغ إفكثييخًا ميا يعبيخ الخضيى  الذيخيفأما 
يبكييى عيييج الذييباب ويذييبو شييبابو والتػجييش عمييى رحيمييو والحشيييغ لعػدتييو، ف

نزيخ وتقمز سيخيعًا كطيل الصيائخ ويتسشيى ليػ  أخزخ الذباب بػر  غرغ
 يفتجيو بدػاد عيشو بل بدػاد ضسائخه فيقػل:

                                                           

 ( نفذ السخجش والرفحة1

     لطٌؾ عمر  رٌػ ، جوانی فر  رٌػ( 2

 ! جمال و حسن  رٌػ ، نٌکو صورت  رٌػ 

  ؟ عشك همه آن ش  کجا ، خوبی همه آن ش  کجا    

 ؟ حال همه آن ش  کجا ، نٌرو همه آن ش  کجا 

 .19مخوزى ، ديػان اشعار، مخكد تحقيقات رايانو اى قائسية اصفيان، صكدائى  -
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ٚاٖتتتًباعًتتت٢اعٗتتت اايشتتتبببا

اٚطٝبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٘

ا

اٚايػتتضاَتتٔاٚنماايشتتببباايٓبضتت اااا

ا اٚاًٖباي٘اَتبانتبٕاغترياوجٓت١اااا

ا

اقًصتتتياصتتتبببَٗبانظتتتٌاايطتتتب٥ ااااا

ا ٘اا ايٛاٜؿَ ٣اذاىاايستٛاواؾ َٜت

ا

ابستتتٛاوع٢ٓٝابتتتٌاستتتٛاواضتتتُب٥ ٣اااا

ا انبٕاايسٛاواسٛاواعنياحبٝب٘

ا

ا(1ؾػ ااايبٝبضابٝبضاط فاايٓبظ )ا

ا  :فيقػل بو، يعاب قج ما عميو فيدتخ ويجش اللي بابالذ الخضيخى وي

٘ا انةٜياعببباامل ٤ايًٝ اجيٓت

ا

اٜػطتتتت٢ابتتتتبو٣ااي ٝتتتتٛباٜٚستتتت اااا

ا ٚعتتٝماايؿَتت٢اصتتب اٜتتبنيا

اعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٛانٙ

ا

اٜٚ َتتتتلاؾٝتتتت٘ابتتتتبي ٕٝٛاؾٝٓظتتتت اااا

ا ؾتت ٕاضتت ىلاؾتت٢اايٓٗتتبناااا

اجلٗٓتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت١

ا

ا(2ٚإٕاضتت ىلاؾتت٢اوجتت٢اايٝتتٌاةعتتان)اا

ا  :ش انُف ٗ نهشيةاألثثاَيًا: 
 الديغ فيي التقيجم عالميات ميغ خافقيوي وميا خأسالي فيي الذيب ضيػر إن
 ميغ شفيخوي ميغ الذييب جيدعي نجيجه ذإ، الذياعخنفيذ  عميى ىيشياً  ليذ أميخاً 

نطسيا  التي األشعار عكدت ولقج ،الكبيخ الشفدي األلع يعتخيو بدببوو  تقبمو،
 ادخػليس اوصف حيث جمية، برػرة السذاعخ ىحه السػضػع ىحا في شاعخانا
 اجعميسي ،جديجى وضيعف ،نفديي أليع ميغ افييسي أحجثتو وما، ةالسخحم ىحه
 .يساماضيما كان مغ  عمى ناخ ويتحد مشو، ناكػ يذ

 عمييوالكبيخ  يفديالش وأثيخه يبالذي شوقي عيغ جث كديائى ميخوزى تحييو  
 عغ تشبئ يكخرىا بألفاذ أتى لحا عير،ال وشخب الحياة متش مغ جخده وكيف

                                                           
 .171ص ،1 ج ديػانو، الخضى، الذخيف ( 1
 .494 ص ،1 ج ديػانو، الخضى، الذخيف ( 9
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فيرف بيياض الذيعخ وإنحشياء القيػام وتقػسيو وشيحػب  ،مسةالس ىحه فجاحة
 الػجو قائاًل: 

يٕٛاٚ ب ٍااْبنچايمَبٕانٚض١اايبٓؿسجاببيثًجياٚ كٛساقٛاّااٍانس٢ -

 (1اعمح اببعصؿ .)

اٜكٍٛا:ا جنكٛسااحلاةصب آَخًٓبثِاٜشب٘اقٛاَ٘اببيس ٚاايببسلاايا٣ا

 (2كًباؾ٢ااععبىلاياؾص  آَخ٢ٓاايظٗ انكٛساح ج)سنٓياس ًٚاابب -

كالسديظ والغاليية  اً ويذيخ إلى تغيخلػن شيعخ وجييو بعيج ميا كيان أسيػد
 إلى المػن األبيس كالكافػر والذسذ فيقػل:

نبْيامل٢َاٚع  اٚج٢ٗااسٛوا٤انبملسواٚايػبي١ٝايااعٕااصبخيابٝضب٤ا -

اا(3).نبيهبؾٛن

ثييع يعييػد ويتعجييب مييغ تتييابش ضيييػر الذييعخ األبيييس فييى رأسييو بذييكل 
 سخيش ، ويمقى بالمػم عمى الدمان الجائخ الحى سمبو الربخ والقػة فيقػل:

                                                           
 شنگرؾ ش  زرٌر و چنار گشت  رونه      برؾ      به روزگار بپوش  زار بنفشه ( 1

البتفدج الجاكغ ، لمذعخ األسيػد، ولفيظ اليثمج وفى البيت عجة استعارات فقج استعار لفظ 
 .شار لمقػام والمػن االحسخ واألصفخ لمػجو چال لمذعخ األبيس ولفظ

 11كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، ص -
 ش ٌم  رونه چون و گشتٌم گوژ                        بلن  چن گاه بو ٌم سرو   ( 2

 51كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، ص -
 وَطرؾ ؼالؾ ش  شمامه کافور کنون   بو   ؼالٌه و بو  مشک رخم طرؾ و ؼالؾ ( 3

 المسة : الذعخ السجاوز شحسة األذن.     
 .11كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، ص -
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 ٢ٓاٜبمؽااجلًٝ اؾت٢ااٜسكطااجلًٝ أَاايسخببانٌاعبّاياعجبًباؾبت٣اَ -

 (1)سخبب٢اوا٥ًُب!

َٔاٖاااايمَبٕااجلب٥ ااملَخٍٛايٌٝاْٗبنيااضخ٢اع ِٜاايصت اصتبٛنًاااا -

 (2ٚايصبٛناالاص اي٘.)

بييخ عيغ حيختيو متعلثع يعسج الذاعخ إلى اسيتخجام اإلسيتفيام التقخييخى 
أثخ الذييب كانقزياء العسيخ وبيياض  مغ عميواء ما شخأ ومعاناتو الشفدية إز 

ظ يدييتخجم نفييذ الذييعخ وضييعف الجدييج وشييحػب الػجييو وىييػ فييى كييل ذليي
 الصبيعة حػلو فيقػل: عشاصخ ى يدتسجىا مغ التذبييات والرػرالت

 نٝـآٜسٌااي ُ أَاٜ اايبش ياٚنٝـاَٜس بااهلٛا٤أَاايه٠ٛ؟ -

زٖتبناياٚجؿتياح ٜكت١ااااصبناايس ٚاايستبَلاحؿت ٠اٚب بتيانٚضت١ااعاااا -

 ا(3)امل ج.ايشكب٥لاٚحتطِا

فيعبيخ عيغ التحيػل السخييش اليحى يشتياب حياتيو أما الذيخيف الخضيى  -
، وأن نػائيييب اليييجىخ تخمييييو وانتقاليييو ميييغ زميييغ الذيييباب إليييى زميييغ الذييييب 

                                                           
 سال      هر ، عجب اي ، آٌ  فرو  ابر از برؾ که(  1

 ! برؾ آٌ  بر همی معنی چه به من ابر از  

 وىشا يدتعييخ لفظ الجميج لمذعخ األبيس ، ولفظ الدحاب لمذعخ األسػد.     
 11كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، ص -
 روز  و شب گر ش و جافی انه زم اٌن از(  2

 شگرؾ گشت صبور و صبور گشت شگرؾ

 11كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، ص -
 با َخن از جه  چگونه با               خلك  ست از جه  چگونه عمر ( 3
 چمن شکسته و خشک ستان الله                خراب گلشن و کن ه سروبنان -

 59كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، ص -
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عييغ لستيية وسييػاد عارضييو مييا الييحى أصييابو بالذيييب ل ويتديياء، برييعابيا 
  مخيخة ال يسكشو ردىا فيقػل:مبكخًا، وأن األيام تدقيو كأسًا 

ا  ٣اْٛبااعٜبّا  ج٢اصت ببٗبا

ا

اٚ ستتتت٦ٌاعتتتتٔاذٟاملتتتت١اَتتتتباةعتتتتببٗبا

ا ٙاا اٌٖٚاسبمايًشٝمأَاب ت اٖتا

ا

اؾتتتاةبواٜتتتبايتتتٕٛاايشتتتببباٚذابٗتتتبااااا

ا اعتت بٓباَتتٔااعٜتتبّانتستتًباَ ٜتت ٠ا

ا

ا(1 تتتتت انابتٜتتتتت االاْتتتتت واعتتتتت ابٗب)اا

ا فيذيكػ ميغ حكيع الدميان  الذياعخ ليجى الشفديي عريخاال وتييخة وتحتيجم
 حيػاره أثشياء فيي الخػالي، أيامو يتحكخ و ويجعػ نفدو لمربخ عميو، الجائخ

ليع الحدان بيشسا لع يكغ ليو مشيافذ أو عياذل واألن  األوانذ الجسيالت  مش
 رًا فيقػل:لو عحيعج يجج مغ يمتسذ 

ةبٝتتتتتبضانةساٚاستتتتتٛواواا

اَطبيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم

ا

اصتتت ًااعًتتت٢احهتتتِاايمَتتتبٕااجلتتتب٥ اااااا

ا عٓتت٘ااخلتت ٚواااإاةصتتؿخيا

اؾطبملتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

ا

اعطؿتتتتتتيايتتتتتت٘ابًتتتتتتٛاح اْٚتتتتتتٛاظ ا

ا ٍا اٚيك اٜهٕٛاَٚباي٘أَاعتبذ

ا

ا(اااا2ؾتتتبيّٝٛاعتتتبواَٚتتتبايتتت٘اَتتتٔاعتتتبذن.)اا

اااااااااا وتبخز السفارقة الشفدية لجى الذاعخ ثع يعػد ويتحجث عغ ضمع الدمان 
فيفزيل الميػن األسيػد وتزصخب ذائقتو فى التعاشى مش األلػان ورمديتييا ، 

والرييبا ويتفياءل بييو أيييًا كييان مريجره وإن كييان يذييبو الغييخاب ، رميد الذييباب 
اذا  وييييبغس الميييػن األبييييس رميييد الريييفاء والتفييياؤل لكػنيييو ليييػن الذييييب ،

فيييحكخ أن  ،سييوأتشعييق نعيقييا ال يتػقييف تصيييخ غييخاب ر بغخبييان الميييالي التييي 

                                                           
 .55ص ،1 ج ديػانو، الخضى، الذخيف ( 1

 .171ص  ،1 ج ديػانو، الخضى، الذخيف9) 
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الدمان الجائخ ندع عشو الدػاد دون مخاده ، وفخض عميو البيياض بيال شميب 
 : فيقٕلأو رغبة مشو 

اٚملاًٜبتتثٔاغ بتتبٕاايًٝتتبىل

ا

اْ ٝكتتتتًباةٕاةطتتتت ٕاغتتتت اباناستتتت٢اااا

ا اَٚبازاٍاايمَبٕاحيٝـاح٢َ

ا

اْمعتتتتيايتتتت٘اعًتتتت٢اَضتتتتضايببستتتت٢ا

ا اْض٢اع٢ٓاايسٛاواب اَت او٣ا

ا

اٚةعطتتتتب٢ْاايبٝتتتتبضابتتتت اايَُبستتتت٢اا

ا اةنٚعاب٘اايظبب٤اٚقت اةناْت٢اا

ا

ا(1زَتتتتتًٝ ايًػتتتتتماٍاإىلاايهٓتتتتتبس.)ا

ا التحييػل الفكيخى لييجى  كدييائى فيى عشيجويتجميى األثييخ الشفديى لمذيييب يي 
الذاعخ ونطختو لمحياة مغ حػلو فتتغيخ نطختو لمصبيعة والسخمػقيات ويتسثيل 
 ذلظ فى التقيخب اليى هللا تعيالى وعدوفيو عيغ ميجح الحكيام والداسية والتفكيخ

مزيى ميغ حياتيو ومحاسيبة نفديو ولػمييا عميى ميا كيان ميغ تقرييخ، فيسا 
 ودعػتيا الى الدىج والتػبة واإلنابة ، فيقػل:

 (2).َثًواًبٜبأَاح ؾَوا ك ٜس"اَ ح"اايبش ياملبذاا  ب ا ًٛق -

، روحيو فيى ميجح البذيخ ىيجره ميغويشجم عمى ما مزى مغ عسخه وما أ
 فيقػل:بسجح البذخ  نذغالوال  ويقخ بأنو أىل لمػم

  

                                                           

 .499ص   ،1 ج ديػانو، الخضى، الذخيف1)  
 چون خوٌشتنی را چه بری بٌش پرسته؟!پٌشه پرستٌ ن مخلوق    ( اى انكه تو را  2

 .15ص مروزی، کسائی اشعار گزٌنه"  كتر" شعار جعفر  -
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ملا٥لاياؾتْتباجت ٜ ابتبيًّٛاٚاملاَت١اعْت٢اااااا شٖٛيانٚح٢اؾ٢اَ حااخل  -

 (1ةَ حاس٣ٛااخلًل.)

تػجييو كدييائى إلييى الدىييج وخػفييو مييغ السريييخ  مييا يػضييح بييخز ولعييل أ
مغ رجعية قرييجتو الالميية التيى نطسييا وىيػ  ونجمو عمى ماٍض رحل ما لو

 فى الخسديغ مغ عسخه ومصمعيا: 

ٚةنب نياَتٔاوٚن٠اايمَتبٕياٜتّٛااعنب تب٤ايتث  ااااااح ٣اؾ٢اثًثُب١٥اٚإ -

ابكنيأَاعٛاٍا.

ببيٓ ١ُااٚة ػيناع ٜث٢اٚةبَٗجا ٝياإىلاٖااااي بملاعقٍٛاٚةعٌُايا -

 (ا2).ٚاملبٍ

 َضٝياعُ ٣انً٘اَط١ٝاذيٛاًلياإذاص  اةسرياةٚالو٣اٚعٝبىل.ة -

سرياسًطبٕاايش ٙايانٖنياطػٝبٕااحلت  اياٖت ؾًبايًخبوثتب اؾ ٜست١اااااة -

 (3).ايسفاٍياٍا

 تزع فى شياتيا رحمة تأممية فيى عسيخه وميا ميخ ميغ حياتيو  يجةوالقر 
ًا بالحياة ، كسا يتزح مغ خالل اليشز نجميو تخفى قمقًا مغ السػت ، وتذبث

 قرييجةتعكيذ تجخبية ذاتيية لمذياعخ ، ويتبييغ ميغ خيالل الو عمى ما مزيى 
                                                           

            به م حت کر ن مخلوق روح خوٌش بشخو م (  1

 نکوهش را سزاوارم که جز مخلوق نستو م 

 14كدائى مخوزى ، ديػان اشعار، ص
 چهار شنبه وسه روز بالی از شوال    چهل وٌک رسٌ  نوبت سال  (  به سٌص  و 2

 سرو  گوٌم وشا ی کنم به نعمت ومال.ان تا چه گوٌم وچه کنم        بٌام  به جه     
 عٌال اسٌر و فرزن م ۀتگش بَر ه که عمر        همه گذاشتم سان ب ٌن ستوروار(    3

 نشانٔه َحَ ثانم ، شکار ذّل سؤال         رم خرٌ ٔه آزم ، ستم رسٌ ٔه حرص       

 3۹ص اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى
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خالليا معانى التػبة كسا بث مغ  الجنيا وىػانيا ميمو لمدىج واستذعاره حقارة
دائى فى حياتيو وتأنيب الحات والشجم عمى التفخيط فى جشب هللا ، فقج كان ك

ات واغتشييام فييخص الحييياة والستعيية بيشسييا اتجييو إلييى الدىييج مدييتغخقًا فييى السمييح
 .والتػبة فى شيخػختو

وفى نيايتيا يتػجيو بالخصياب إليى نفديو ييجعػىا إليى التحيخر ميغ كيل 
 مغ الغفمة فيقػل:آمال الجنيا واليقطة 

إذااؾك  اًَٝواإىلااملبٍاٚاعٌَاةنث أَاٖاااياؾخ ناْؿستواَتٔااعَتٌاااا -

ا(.ا1ٚ ٓب٘أَاغؿًَو)

بيشسييا يطيييخ األثييخ الشفدييى بػضييػح عمييى الذييخيف الخضييى مييغ خييالل 
معاناتو وشكػاه مغ الدمان ومخور الديشيغ ، فيخغع قريخ سيشػات عسيخه بييج 
أنشا نججه يصالعشا بخصيج تميظ الديشػات عبيخ اىتساميو بتيأريو سيشو فيى أكثيخ 

 ،، مسييا يدكييج احداسييو بييالدمغ وأنييو يسثييل إشييكالية بالشدييبة لييومييغ قريييجة 
يخاقيب سيخعة كسيغ تعامل مش اليدمغ ي في الدمان خرسا لجودا ألنو فيػ يخى 

ال الحخمان وكبخ الشفذ وتسيخ الديشػات إيتبقى  فال اليشيئة، وقاتانقزاء األ 
ومزيية وليييذ مخحميية كبيييخة مييغ لييو  بالشدييبة الذييباب  كييان فقييج  مدييخعة
عميييا يتأميل نفديو وميا شيخأ وما بيغ العذخيغ والثالثييغ ميغ العسيخ ، العسخ

 أنو ما زال بسشأى عغ الذيب فيقػل: فيتحجث عغ العذخيغ وكان يطغ
اؾًٝتتياعشتت ٜٔابتتياةحستتبٗباا

ا

ا(2ببعتتت ٕابتتتنياايتتتٛنٚواٚايكتتت ب)اااا

ا

                                                           
               مٌل ن اري اٌن از بٌش اََمل و مال به گر تو ( 1

 بمال خوٌش ولت گوش و امل از شو ج ا  

 19ص اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى -
 ( القخب: سيخ الميل لػرود الغج 9
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ٔااا اا٢ْااظُت٢اإىلااملشتٝماَٚت

ا

ا(1ٜتتتٓجاقًتتتًٝ اَتتتٔاايتتت و٣اٜشتتتم.ا)اا

ا ن لتشييال مييغ صييالبتو أمييام قدييػة الدمييان وثييع تييأتى الدييابعة والعذييخ 
 فيقػل:

ستتتتبعاٚعشتتتت ٕٚااَٖصتتتت ٕا

اعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبٝب٢َا

ا

اٚةيتتتتتٔاعتتتتتٛو٣ايًمَتتتتتبٕاايهبستتتتت ا

ا انبٕااملشتٝماٚنا٤اظتٌاقتبي ااا

ا

ا(2عخاايصتتتبباٚةَتتتبّاعُتتت اقبصتتت .)اا

ا  سيييو بالذييييبأعسيييخ والذيياعخ قيييج تمفيييش ر فتحييل محصييية الثالثييييغ ميييغ ال
 قائاًل:  وجيو فيتعجب مغ ذلظ ويتحكخ الذعخ األسػد الحى كان يديغ 

اب  اايث ثنيااْك اضاعتبٝب١ا

ا

ِاا ايكتتت انةٜتتتياعجٝبتتتباااعجبتتتباةَتتتٝ

ا اقتت انتتبٕاقططتتًباٜتتمٜٔاملَتت٢اا

ا

ا(3عتتت ٣ٚاايستتتٓبٕاٜتتتمٜٔااالْبٛبتتتب.)اااا

ا  يخثي شبابو مذييخا إليى حييف الدميانثع يدرخ لمثالثيغ مخة أخخى وىػ 
 عحاره قائاًل:ل مغ الحى دل السذيب إلى و يتداء

ٞا اةيٝساإىلاايث ثنيااَْستبب

ا

ٞااةٚملاا ابًتتتتتؼاإىلاايكًتتتتتٌااي ٚاستتتتت

ا اوٍااملشٝماعًت٢اعتاان٣اااؾُٔ

ا

ا(4.)َٚتتتباجتتت اايتتتابٍٛاعًتتت٢اغ استتتٞا

ا
غ يقيخن التيأريو لديشو بيسيػم نفديو وحيشسا يرل إلى الدابعة والثالثي

 ال رجعة مشو فيقػل: اً بيشو وبيغ الربا مشعصفجعمت وأن تمظ الدشػن قج 
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 ..171 ص  ،1 ج ديػانو، الخضى، الذخيف ( 9
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ٚالا تتتماٍاُٖتتتّٛاايتتتٓؿسااا

اطبنقتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت١

ا

ـاااا انستتٌاايبٝتتبضاإىلاايؿتتٛؤٜابًَتت

ا ٚايسبعاايَتٜٛٔااإاايث ثنيا

ابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٘

ا

ا(1عتتٔاايصتتبباؾٗتتٛاَتتمٚناَٚٓ طتتـ)اااا

ا يصمب ميغ حيادى الديشيغ أن يكيف بالخكيب فقيج غ يعلألرب وبيشسا يدرخ 
 : فيقٕلغجت مغ الذيب وكأنيا جبيغ  بمغ شخيق األربعيغ وأن الخأس قج

ؾٝتتباحتتبوٟاايستتٓنياقتتـاااا

اببملطبٜتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب

ا

اؾٗتتتتتٔاعًتتتتت٢اط ٜتتتتتلااعنب ٝٓتتتتتباا

ا اٚإاايتت ةساب تت ىاصتتٛ حَ٘

ا

ا(2بتتتتٛانحاعتتتتٝب٘اؾػتتتت ااجبٝٓتتتتب)ااا

ا أيزًا مغ التأريو لديشػات  إلى ديػان الكدائى نججه ال يخمػ ذا نطخناوإ
،ويقخنييا وجعمييا نيحيخ الخصيخ عسخه غيخ أنو أوقف التأريو عميى الخسدييغ 

 فيقػل:  والخػف مغ عاقبة أمخه قتخف فى حياتول ما اأيزًا بالشجم عمى ك

  

                                                           
 .514ص  ،1 ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 1
 . 951ص   ،9 ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 9
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اخلُستنياايَت٢اعت وٖبياإالاستجً احتبؾً ااااااؾُبذااةًَوااعٕاَتٔاايستٓٛا ااا -

او٦ب ااآلالفأَاةْٛاعاايٛببٍ

ستبباؾت٢اعبقبت١اةَت ٣ايٚقت ابت ةاااااااٚنٝـاةستَطٝعاةٕاةٚؾت٢اٖتااااحلااا -

 ببيهاباٚة٢َْٗاببخلجٌاٚاي بن.

اؾٝبانسب٢٥ا....اةٕاايستٓٛا ااخلُستنيامتثِاعًت٢اصت نىاودبيبٗتبياااااا -

ا(1)ٚةصببياجٓبحٝوابكبضَٗباٚ بيبٗب.

 : ادلشأجعضٔف ثان أ :
إن أعطع ما يحدن الذاعخ مغ تبعيات الذييب ىيػ عيدوف السيخأة عشيو 

يكيف وصجودىا مغ بعج إقبال وما يمقاه مشيا مغ ىدء وسخخية مسا يجعميو  
فخ  بيشو وبييغ  الذيب ىػ ماذاك مػقف السجافش عغ شيبو رغع يقيشو بأن 

ليو ، فييحا صجىا السخأة و و أمام عدوف بتو ، لكشو يبجو كسغ يثأر لكبخيائأح
خجاء ويفقج األميل ميغ ى يعمغ أنو يججر بو أن يقصش الشاعخنا كدائى مخوز 

رغييع أن  ،يغكحييال مييغ ىييع مثمييو مييغ الذيييػخ السدييشالثغييخ  الحبيييب متأللييئ
وتيخك بددب بدوو نجع الذيب فى ججائميو ر و ليل نيايالجمش يقصخ مغ عيش

 فيقػل:، السحبػبة لو 

  

                                                           
1
 وبال ۀشمارنامٔه با ص هزار گون      شمر ه تمام ۀبه کؾ چه  ارم از اٌن پنجَ (  
 الخجکه ابت اش  روؼست و انتهاش           فصل کنم ۀآخر چگونبمن اٌن شمار     
 چنگال و پنجه زخم را تو بال بکن             ر گذا پَنجه تو بر پنجاه ، کساٌی اٌا    

 .11، 19ص اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى -
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يانُباٜؿكت ااعَتٌااملستٔااااايثػ ااََألي٧ةؾك ااعٌَأَااحلبٝماًٜٝلاةٕا -

 ََسبقطااعسٓبٕا.

٢ايٌٝاْٗتبنياؾتبعٕاقت اااأَاعٝٓا""اقط ا ااي َعاًٜٝلاةٕامتط اايث ٜب -

 (1.)َٔايٌٝاج ٢ًَٜاايسٛواٚ نيابمؽاع بعاايث ٜبا"ايبٝبض"ا

 حبػبة ولػ كان حدنيو ونػاحيو كخعيجثع يقخر عجم البػح بأنيشو لتمظ الس
 يتفجخ بجاخمو قائاًل:

ئاةبٛحابت٢ْٓٝاةَبّاذيواامل شٛماايػ ٜمياٚيٛاةْؿج اْٛاح٢انبي ع ا -

 (2)٢َٓاإالاط بب.ا٣ؾًٔاٜ انيٌٝاْٗب

فيييحكخ أن الذييخيف الخضييى يتحييجث حييػل نفييذ السزييسػن ىييػ وىييحا 
وذليظ  ،أمياميغ قيػاه  اسيتجساع الً دفغ عشيو عشيج الذييب محياو الغػانى قيج عي

عيو كسيا ليع يجخفيو ذييب ليع يخو أنو كان عفيفًا عغ الحدان وأن الن يحكخ بأ
  فيقػل: ند  الذباب إلييغ

اؾكبتتتٌاايشتتتٝماةستتتًؿياايػتتتٛا٢ْ

ا

اقًتت٢اٚةَتتبي٢ٓاعٓٗتتبااجَٓببتتبااااا

ا اعؿؿتتياعتتٔااحلستتبٕاؾًتتِاٜ عٓتت٢اا

ا

ا(ا3املشٝماٚملآٜمق٢ٓاايشتببب.)اا

ا

                                                           
لمجيجائل بالييل ، واسيتعسال لفيظ الثخييا ميخة لميجمش وأخيخى ( فى البيت اسيتعارة صيخيحة  1

 لمذيب وكالىسا كشاية عغ البياض
 َکرو پٌر ن ان طمع نکن  او که سز   طمع            ن ان سٌم ٌار از بگسلم که سز  -
   روز و شب من چشم  و بار  پروٌن که سز  -

 پَرو برز  شعاع من شب  و کزٌن کنون 
    روز و شب گر ؼرٌو من از ناٌَ ش ؼرٌب  ( 2

 .َؼرو صورت به و ؼرٌوانم رع  ناله به 

 .54ص اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى -
 .111ص  ،1 ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 1
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غيييخ أنييو سييخعان مييا يعييجل عييغ ىييحا القييػل ويدييتعصفيا بييأن ال تأخييحه 
بل يقخ بأنو ليػ  حمػلو بخأسو،يج فى   بالذيب ألنو مغ فعل األيام وليذ لو
 يدتصيش التخمز مشو لغ يتخدد فيقػل:

٘اا االا تختتتا٢ٜٓاببملشتتتٝماؾبْتتت

ا

ا ؿٜٛتتتتتـاذ٣ااعٜتتتتتبّاالا ؿتتتتتٜٛؿ٢اا

ا ٙاا ايٛااسَطٝعاْضٛ اعٓت٢ابت و

ا

ا(1ٚنَٝتتيا تتساْٗتتبنٙابهستتٛف.)ااا

ا  عميو مقبمة كانت أن بعج فتربح شيبو، بعج لمخجلنطخة السخأة  تختمفو 

 غيخ ىحا ومػقفيا سو،رأ يغدو يبالذ بجا ما إذا لو مبغزة عشو، نافخة شابا

ويذيكػن ميغ تغييخ  مػقيف السيخأة جييجاً  ييجركػن  فييع الخجيال، عميى خياف
 .معاممتيغ 

 عييغ عبييػس محبػبيية عشييجما رأت رأسييو البيزيياءيحييجثشا كدييائى  فيييحا 
 ويدتشكخ ذلظ التذيبو التى شبيت بو وجيو ورأسو قائاًل: 

قبيتيا شتبًٝٗباعجٝبتًباجت ًااااااياعٓ َبانة احمبتٛب٢َانةست٢اايبٝضتب٤اااا -

 يًشٝم

 (2)!ع  اةبٝضاٚٚج٘اةسٛوايانتمنباايًٌٝاؾ٢احضٔاايٓٗبناعجبًب -

 بعج لو رؤيتيا دمجخ  مغ واضحة جلالخ  شيب تجاه السخأة فعل ةرد وتبجو

 يػربيالط بيجا قيج يبالذي تيخى  أن دبسجيخ  فييي الكبخ، عالمات عميو تبجو أن

 دون  عشيو معمشية بسػقفييا، ليو فتجييخ ذليظ يعجبييا وال مشيو، وتشفيخ تختياع،

                                                           
 .591ص  ،9 ج ديػانو، الخضى، الذخيف ( 1
 عجب سخت و شٌب تشبٌه گفت                      بتم  ٌ  سپٌ  من سر چون( 2
  ر مٌان شب! است روز همچو                سٌاه روي و سپٌ  موي : گفت    

 19ص اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى -
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 مشيوالسيخأة  مػقيف إليىويذيخ الذخيف الخضيى  تو،لشفدي أو مخاعاة  حخج،

وكيأن الذييب عشيجه بجعية  عشيو تشتييي فجعمييا مفخقيو  يبالذي أضياء بعيجما
 لمغيػاني وصيمو وأي يام بابالذي عميى خيتحدي جعميو اليح  األميخ ،ابتيجعيا

 قائاًل : بيغ واستستاعو

ا شبٖكٔاملتباةٕانةٜتٔاوؿ قت٢ااا

ا

ابٝبضًبانتٕاايشتٝماعٓت ٣اَتٔاايبت عااااا

ا ٚقًتتٔاعٗتت ْباؾتتٛماعتتب لاذااااا

اايؿَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت٢

ا

انوا٤اَتتٔااحلتتٛىااي قٝتتلاؾُتتباصتتٓعاا

ا ٘اا اٚقبيٛااغ ّازٜٔاايشتٝمانةست

ا

اؾب تت ًاايتت ةسازاْتت٘اايشتتٝماٚايٓتتمعااا

ا  ستت٢ًاايػتتٛا٢ْاعٓتت٘اَتتٔاب تت ا

اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتب٠ٛ

 

َٚتتتباةب تتت اايٓبتتتيااهلشتتتِٝاَتتتٔااا 

ا(1ايٓجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتع.)

 
لييذ يغتفيخ وميا ليو ميغ شيفيش ويحياول  والذيب فى نطخ الغػانى ذنب

 الذاعخ دفش ىحا الحنب عشو فيقػل الذخيف الخضى:

َتتٔاعتتبؾ ٢اٚذْتتٛب٢اعٓتت ٖباا

اايهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ؟

ا

اإٕااملشتتتتٝمايتتتتاْمايتتتتٝساٜػَؿتتتت ااا

ا انة ابٝبضتتواَستتٛوًاااَطبي تت٘

ا

اَتتتتباؾٝتتتت٘ايًختتتتماالاعتتتتنياٚالاةثتتتت ا

ا اَٚباعًٝواْٚؿس٢اؾٝواٚاحت ٠ا

ا

ا(2إذاا ًتتتتٕٛاؾتتتت٢اةيٛاْتتتت٘اايشتتتت  .)ااا

ا  
  

                                                           
 .511ص  ،1 ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 1
 .414ص   ،1 ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 9
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 :انشية روساتعًا : 
وبغزو لسقجمو وىػ ضيف  حيشسا يحل الذيب يبجى الذاعخ فدعو مشو

بو وال مخغػب فيو، واألسباب التى تجفش الذعخاء إلى ذم الذيب  غيخ مخحب  
تختمييف بيياختالف شخريييات الذييعخاء ونفدييياتيع باإلضييافو إلييى مييا تتخكييو 

ئى ميخوزى والذيخيف الخضيى أشيعار كدياوبتفحز  (1)تبعات الذيب عمييع
تختمييف بذييكل ممحييػذ ، وذلييظ تتبييايغ و  اسييباب ذم الذيييب لييجييستبيييغ أن أ
لمذيب ميغ عجميو،  االشفدية والجدجية ومجى تقبميس احالتيسختالف تبعًا ال

 فكدائى جاء ذمو لمذيب نتيجة لمتغيخات الجدجية التى ألست بو وما يعانيو

 قػتيو تخاجيشووىيغ فتيظ بريحتو و ية، الجديج بشيتيو فيي عيام  ضيعف ميغ
 . شبابو وقت بو يقػم كان بسا القيام عغ وعجده ونذاشو،

بيشسيييا جييياء ذم الذيييخيف الخضيييى لمذييييب وبيييياض شيييعخ رأسيييو ولستيييو  
بييغ  وليع نيخبدبب مشطخه اليحى يقيحى العييغ وتعافيو اليشفذ وتعيخض عشيو ،

ميخاض و األة أره ما يذيخ إلى ذم الذييب بديبب ضيعف القيػى الجديجياعأش
 والػىغ.

يتحييجث عييغ معاناتييو مييش الذيييب مييغ عمييل وأمييخاض ال  كدييائى  فيييحا 
بالػىغ وشيحػب  قيختو فيخسع لشا صػرتو وىػ مراببيا عيتحخج أن يخفش 

 الزمو األلع والدعال شػال الميل فيقػل: قج الػجو و 

                                                           
( أبى زيج دمحم بغ الخصاب القخشى ، جسييخة أشيعارالعخب ، تحقييق دمحم عميى البجياوى،  1

 491القاىخة )بجون( صدار نيزة مرخ 
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ايٛجتت٘اياٚصتتبنااعملاٚايستت بٍانؾٝكتتبعجبتتًباجً ٓتت٢اايشتتٝماعتتبحماا -

 (1يًٝ .)

ىامتيو  وتصيامغ قامتيو، انحشاء الذاعخ فييا يخسع التي الرػرة وتتكخر
 :الدمان والذيب  قائالً  بفعل تقػس الحى بالديع قػامو ، فيذبو
ا(2.)نبيكٛسآَخًٓٝباؾص  اياايكٛسأَااملٓطًلانبيسِٗانٓي-

  أليييع پييييخ  وعيييغ اآلم الذييييب والكبيييخ يتحيييجث فيييى قصعييية بعشيييػان  درد 
 الذيب قائاًل: 

الاٜ نىااي جٌاق١ُٝااي ُ اح٢َاٜشٝمياٚالاٜ ًِاايطب٥ اة١ُٖٝااجلٓبحا -

 ح٢َاًٜٗوا"ٜض ـ"

 س٣ٛاايكًٌٝاياٚملاَٜبلاؾ٢اج ب٢َاس٣ٛااي نٕ.املاٜ  اؾ٢ااي ُ  -

ةْتياااياة تٌَابتبمله اٚاحلًٝت١ا؟اجت ٜ اااانسب٢٥اةٜٗباايضبٍاايَب٥٘ااحلب٥  -

 (3ببيًّٛ.)

فييػ والذخيف الخضى يخى الذييب ضييفًا بغيزيًا ال مييخب مشيو وليحلظ 
 فيقػل: غيخ مخغػب فيو وقج حل ال مخحبًا بو 

                                                           
 ُسرؾ ُسرؾ همواره و زر م ،  و  گاه بی   شگفت اي ، افگن  زرگري به مرا پٌري ( 1

  11ص اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى -
 تٌر بو ٌم  ر کمان ٌک چن                    کوژ گشتٌم وچون  رونه ش ٌم ( 2

 2۹مخوزى،ص كدائى حكيع اشعار ،  دكتخ درخذان ميجى -
 بال خطر ن ان  مرغ نش  مان ه تا                 عمر خطر ن ان  مر  نش  پٌر تا ( 3
 آخال مگر من بر ست نمان ه کٌسه  ر           آُمرغ مگر من بر ست نمان ه عمر از    
 محتال و رٌمن امن تو بر ز ه گواژه           کساٌی سرگشته و خٌره و گمش ه اي    

 . 11ص  اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى -
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اض٤ٛا ش شعاؾ٢استٛاواذٚا٥بت٢اا

ا

ابتتتت٘اٚالاةسَصتتتتب ااالاةسَضتتتت٧ٝا

ا ٘ااا اب ياايشببباب٘اعًت٢اَكت١لايت

ا

ا(1بٝتتتتعااي ًتتتتِٝابتْتتتت٘االاٜتتتت ب )اا

والذيييب كالخييياح الدييسػم التييى تقرييف الغرييػن الخشبيية الشزييخة وىييػ ا
 مقح لمعيػن فيقػل: 

انتتااىااي ٜتتبحاإذاااستتَألَيا

ا

ا كصتتتتـاةعًتتتت٢اايػصتتتتٕٛااي طتتتتببا

ا َشتتتٝمانُتتتبااستتتٌَاصتتت نا

ااحلستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبّ

ا

املاٜتتت ٚاَتتتٔايبثتتت٘اؾتتت٢اايكتتت اباااا

ا اٚةيتتتتت٣ٛاظتتتتت ٠اةٜبَتتتتت٘

ا

ا(2ؾتصتتتب اَكتتتا٣اي تتتنياايه تتتبب)ااا

ة قج ألست بو نتيجية لغيجر الدميان والخضى يعتبخ الذيب مريبة عطيسا
 فيقػل: 

اةغ نًااٜبازَبٕاٜٚباعتبببا

ا

ا(3ةصتتتببابتتتااايكتتت اعظتتتِااملصتتتبب)ااا

ا ستعارة حيث شبو بياض الذيب مبجدًا سػاد مفخقو اإلويدتخجم الخضى 
الكػن وبالرباح اليحى يبيجد ضيالم المييل، غييخ  الحى يبجد ضالمبزػء القسخ 

ن أغشياه عيغ ضيػء ىيحا أن بياض الذيب مكخوه فييػ يبيجد الشزيارة وميا كيا
 صباحو ليػ أمخ صباح يذخ  عمى السخء فيقػل: القسخ كسا أن

ٌا اَتتتبانتتتبٕاةغٓتتت٢ايٝتتت

ا

اذاااملؿتتتتت ماعتتتتتٔاضتتتتت٤ٛاايكُتتتتت ااا

ا ٘ااا اقتت انتتبٕاصتتب ايًٝتتت

ا

اةَتتتتتتتتتت اصتتتتتتتتتتب آَٜظتتتتتتتتتت اا

ا                                                            
 .911ص  ،1 ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 1
 .97ص  ،1 ج ديػانو، الخضى، (  الذخيف 9
 ..111ص  ،1 ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 1
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اٚاًٖباٌٖٚاٜػ٢ٓاايؿَت٢ا

ا

ا(.1بهتتتتتتتتتب٤اعتتتتتتتتتنياعثتتتتتتتتت )ااا

ا  بصيال كيان إذا وبخاصية لخؤيية شييبو  يديخون  األعيجاء أن شيظ وال 

يفزل لقاء العجو  والخضىحزػرىا  ليا شخرية أو مغػارًا  فارساً  أو مقجاماً 
 عمى لقاء الذيب قيفػل: 

ٟا اَتتتبايكتتتب٥ٞاَتتتٔاعتتت ٚ

ا

انًكتتتتتتتتتب٥ٞاَتتتتتتتتتٔاَشتتتتتتتتتٝمااا

ا اَٛقتتتت اْتتتتبنااةضتتتتب٤ ا

ا

اؾتتتتتتتتتٛماؾتتتتتتتتتٛوٟاعٝتتتتتتتتتٛبٞااا

ا ٍااٚبٝتتتبض اٖتتتٛاعٓتتت اة

ا

ا(2)بتتتتتتٝضاَتتتتتتٔاعتتتتتت اذْتتتتتتٛبٞا

فيكفيو الذيب مغ عاذل  ءواوقج سمع زمامو لعحالو ليحىبػا بو حيث شاا
 فيقػل:

ٜبعتتتتاٚىل اقتتتت اغضتتتتيا

امجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبح٢

ا

اؾبذٖبتتتباحٝتتتثاعتتت٦َُبابمَتتتب٢َااااا

ا ب ت ايتٛث٢اعُبَت١اايشتتٝماااا

ااخَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبٍ

ا

ا(3بتتتتتتت ٣ ابطبيتتتتتتت١اٚعتتتتتتت اّ)ا

ا  ويقػل:

قتتتٌاي تتتاٚىلاايٝتتتّٛا اا

اصتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبََبا

ا

ا(4ايشتتتٝماةٕاةعتتتاال)اؾكتتت انؿتتتب٢ْا

انقصيياع ورغييع ذم الخضييى لمذيييب إال أنييو ال يييخى فيييو نياييية األمييانى و ا
، فييخغع الذيييب ال يييدال فييى قمبييو شييئ مييغ اليييػى ومييغ لػعيية واألمييل الخجيياء

                                                           
 .117ص  ،1 ج ديػانو، الخضى، (  الذخيف 1
 .171ص  ،1 ج ديػانو، الخضى، (  الذخيف 9
 .771ص  ،9 ج ديػانو، الخضى، (  الذخيف 1
 .688ص  ،9ج ديػانو، الخضى، الذخيف(    4
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ب ميغ شيػل الديشيغ وانسيا كيان شييبو بفعيل غبيار ، وييحكخ أنيو ليع يذيالحب
 فيقػل:  الحخوب الحى غصى سػاد رأسو

ةناعتتتٞابًتتتٛؽاايشتتتٝماا

اٚايشتتتتتتتتتتتٝماوا٥ٝتتتتتتتتتتتب

ا

اٚةؾتيناايًٝتبيٞاٚايًٝتبيٞاؾٓب٥ٝتباااا 

 
ابغ ي٤٣ا أَِغا غباةو عٞاةْٞ  َٚغ

ااهلَتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٛغ٣

 

اٚيهتتٓيناالاٜ ًتتِاايكتتّٛاَتتبابٝتتباا 

 
 غًَتتٛ ٕغانغةسِتتٞياٚغاي  جغتتب٤ُااا

اعَبيِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِ٘

ا

ٍٍاالا غػُتتم ااعَغبِْٝغتتباااا اٚغيفانُتتٌ احغتتب

ا ةعتتـ اٚيفاقًتتت اَتتتٔاا

ااحلتتتتتتتتتتتتم ايٛعتتتتتتتتتتتت١ا

ا

ا تتبنىااحلتتماستتبيٝباٚيتتٝساعؿٝؿتتًبا

ا تتباعِتتبيُاَتتٔاطُتتٍٛياااا َٚغ

تتتتتتتتتتتب اايس تتتتتتتتتتتٓنِيغياٚغإُْ 

ا

غبتتتتبناحتتتت ٚباايتتتت ٖ اغطَ تتتت٢اا

ا(1)ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٛاوٜب

ا
 قتيخاب السيػتوا األجيل دنيػ والذاعخ يحم الذيب ألنو ضياىخة تشبيئ عيغ

 بأنيو يذيعخ ألنيو ذلظ السخيخة؛ والذكػى  باأللع إحداسو مغ يديج الح  األمخ

يريخح بأنيو يختعيج خػفيًا  كديائى فييحا ،لحطية أ  فيي السػت مش مػعج عمى
ميغ السييػت لييل نيييار كأشفيياٍل أغبيياء يخذييػن مقخعيية السعميع وذلييظ بعييج أن 

 :شاب وأضحى رأسو فى بياض المبغ وقمبو فى سػاد القار فيقػل
ٚج٢ٗاؾت٢اعتهٌاااةضخ٢انةس٢اؾ٢ايٕٛاايًدياٚقًب٢اؾ٢ايٕٛاايكبناياٚ -

 ؾ٢اصٛن٠اايرياعاايًٓٝٓجاٚجس ٣اٖمًٜ 

َٔااملٛ اطٛاٍاايًٌٝاٚايٓٗبنيانتطؿتبٍاةغبٝتب٤اخيتبؾٕٛاااااةن   انٖب١ -

 (2)َك ع١اامل ًِ.

                                                           
 .989ص  ،9ج ديػانو، الخضى، (  الذخيف 1
 گونه نال  به تن و است نٌل ۀونگ به رخم       ل بگونه لٌرگونۀ شٌرست و سرم ب(  2

 . وال نهٌب را ب آموز کو کان چو        روز و شب همی بلرزان م مر، نهٌب      

  11ص اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى -
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حييجىسا لمبجاييية واألخييخى لمشياييية شتيغ إويذييبو الذييباب والذيييب بدييفي
 فيقػل: 
 (1جب٤ اسؿَٝٓباايشٝماٚايشببباياإح اُٖباْٗب١ٜاٚاعخ ٣اب ا١ٜ.) -

لفيياذ    الخضييى عييغ ىييحا السعشييى فتتييخدد فييى أشييعاره أ ويعبييخ الذييخيف
والشسيياذج عمييى ذلييظ فييى    مقخونيية بالذيييب وانقزيياء العسييخ السشييية والييخدى

 فيقػل: شعخ الخضى كثيخة

ةنْتتٛاإىلاٜكتتلااملشتتٝماا

اؾتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت اةن٣ا

 

ٌاا  اإالاقٛاضتتتتتمايً قتتتتتببا ستتتتتً

 
ٚايًُتت١اايبٝضتتب٤اةٖتتٕٛا

احتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبو 

ا

ا(ا2ؾ٢ااي ٖ ايٛاةٕااي و٣االاٜ جٌ.)ا

ا  ويقػل:

ٚةن٣ااملٓبٜباإٕانة ابتواا

اعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٝب١

ا

اْبًتتٗبااملَتتٛا  ااج ًَتتواَ َتت٢اااا

ا   شتتٛاإىلاضتت٤ٛااملشتتٝما

اؾََٗتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٣

ا

ا(3ٚ ضٌاؾ٢ايٌٝاايشتببباايػتبب )ااا

ا اعُ اايؿ٢َاعتببب٘اٚإمنتباا

ا

ا(4ثْٚتت١اايشتتٝمااْكضتتب٤ااي ُتت .)ااا

ا  

  

                                                           
 . گر کر ه نها و ٌگر آؼاز         نو ساز          که کشتی بٌام  پٌر و(  1

 34مخوزى،ص كدائى حكيع اشعار ،  دكتخ درخذان ميجى -
 ..619ص ،9ج ديػانو، الخضى، (   الذخيف 9
 .. 171ص  ،1ج ديػانو، الخضى، (   الذخيف 1
 .167ص ،1ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 4
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 ويقػل:

َتتباْتتبزٍاايشتتٝماؾتت٢انةستت٢ااا

او حتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتٌ

ا

ا(1ع٢ٓاٚةعًِاة٢ْاعٓت٘اَ حتتٌ.ا)ااا

ا  يقأيح انشية تاخلضاب: خاي ًا: 
ومغ آثيار الذييب الديمبية أيزيًا أنيو يزيصخ الذياعخ إليى المجيػء إليى 

 أنيى لكيغ ،الخزاب  كحيمة لسقاومة الذيب وإخفائو و التسخد عمى الدمان 

 وسيػاده، الذيباب أخحت التي األعػام كخ   وأثخ الدمان، مخ عمى يحتال أن لو

ال مشيا أشالبًا فشخى شاعخنا كدائى يخاشب محبػبتو  وبياضو، بالذيب وأتت
تحييدن مييغ خزيياب شييعخه وصييبغو فإنييو ال يبغييى مييغ ذلييظ الترييابى والعييػد 

 الطيياىخى ومخالديية الييدمغ عييجة أعييػام لمذييباب وإنسييا ىييػ نييػع مييغ التحايييل
خذييية مييغ أن يتعامييل الشيياس معييو كذيييو مدييغ بيياحثيغ عشييجه عييغ حكسيية 

 عشجه فيقػل: ليا صجاً  االذيػخ فال يججو 
اؾ احتم٢ْاٚالا َتمل٢!ا ٣اٚصبػ١ايإٕانبٕاٜ ٚعواخضبباع  -

ؾًسياةبػت٢اَتٔاذيتواايَصتبب٢اٚاستَ عب٤اايشتبببيايهٓت٢اةخشت٢اةٕااااااااا -

ا(2!)ًاعٔاحه١ُاايشٝٛخاٚالاجي ٚاهلباةث ٜبخثٛااي ٣ا

                                                           
 ..651ص ،9ج ديػانو، الخضى، (  الذخيف 1
   من کر ن سٌه موي و من خضاب از(  2

 ! مبر رنج ، مخور بٌش ، خوري رنج همی گر
 من    ز که بترسم است، جوانی نه زو ؼرضم    

 ! مگر نٌابن  و جوٌن  پٌران خر   

 . 97ص  اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى -
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عميى الذيباب اليحى  يرف كدائى الخزاب عمى أنيو حيجاد وتارة أخخى 
ولييى فيييجعى أنييو ال يخزييب شييعخه بالدييػاد رغبيية مشييو فييى عييػدة الذييباب 

 يتخزب بالدػاد حجادًا عمى الذباب قائاًل:لكشو وجسػحو 
االاةخضماع  ٣اببيسٛاوياطًبًبايًشببباٚمجٛح٘.ا-ا

يهٔانُباَٜدااايٓبساايسٛاواح اًواع٢ًااملٛ ٢ياؾدضتبب٢احت اًواعًت٢ااااا-

ا(1ذٖبباايشببب.)

فيػجييو  خزييابو بغييخض الترييابى فيعتييخف بييأن أمييا الذييخيف الخضييى
وأن تخيياذ الخزيياب والترييابى الشفدييو الئسييًا ليييا عمييى التييخدد فييى الخصيياب 

 يا الذيب فيقػل:يالخزاب غصاء لقبائح العيػب التى يبج
اإىلانِاذاااي وواؾ٢اايَصبب٢

ا

اٚؾجتتت اايشتتتٝماعٓتتت ٣اقتتت اةضتتتب٤اا

ا اؾٝباَب ٣ااي ٝٛباسك٢استٛاواًا

ا

ا(2ٜهتتتٕٛاعًتتت٢اَكبعٗتتتباغطتتتب٤.ا)ااا

ويجعػ إلى عجم السميل ميغ التريابى والخزياب ألن سيػاد اليخأس دلييل ا
الرييييبا فييييى أعيييييغ الحدييييشاوات و أن بيييييغ بييييياض الذييييعخ والشديييياء عمييييى 

 فيقػل:  الحدشاوات حخوب مدتعخة
امتتتٌاَتتٔاايَصتتبب٢احتتنيامتستت٢اااا

ا

اٚاالاةَتتتتتِاصتتتتتببىاٚالق ٜتتتتتماا

ا
استتتتٛاواايتتتت ةساستتتتًِايًَصتتتتبب٢ا

ا

ٚبتتتتتنياايبتتتتتٝضاٚايبتتتتتٝضاااا

ا(3احلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٚب.)

ا

                                                           
    گناه  و نو کنم   نوجوان شوم  تا باز    را نه از پی آن می کنم خضابمن موی (  1
 .سٌاه کنم نمن موی را به مر، جوا         مر م چو مو به ماتم پٌری سٌه کنن     

 14مخوزى،ص كدائى حكيع ، اشعار دكتخ درخذان ميجى -
 ..11ص ،1ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 9
 146ص ،1ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 1
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 مزيت أحيػال فييحه والتريابي، والميػ يجتسش ال بأن الذيب يقخوىػ  

وأن بييياض الذييعخ  ب واليييػى مالزمييان لمذييبابأن الحييالرييبا و  وقييت مييش
 وشيبو مجعات لشفػر الشداء فيقػل:

اوٚاّااهلتت٣ٛاؾتت٢اضتتُبٕاايشتتببب

ا

اَٚتتتبااحلتتتماإالازَتتتبٕاايَصتتتبب٢ااا

ا ٙااااا اةحتتنياؾشتتباايشتتٝماؾتت٢اعتت  

ا

اٚنتتتتتَِاةٚضتتتتتبح٘اببخلضتتتتتببااا

ا ا تتتت ٚعنيااٚقب تتتت٘اببيصتتتت ٚواااا

ا

ا(1ٚ تتتت َنياةٜبَتتتت٘اببيستتتتبببا.)اا

ا  نهٕاقع: ست الواال سادسًا:
، ودوام الذييباب غاييية ال  إندييانمريييخ كييل  ولسييا كييان الذيييب والكبييخ

فميييذ أمييام الذيياعخ سييػى ال محاليية  تاركييًا آثيياره عميييو  ك وأن الدمييانتييجر 
مييا يريييبو مييغ ضييعف ووىييغ بفعييل  خار بييأنواإلقييمييخ الػاقييش ألل ستدييالماال

لترياريف الدميان وحكيع فيحا كدائى يحعغ ، الذيب إن ىػ إال سشة الحياة 
الذييب مقيخًا بيأن الذييب والسيػت تيخك الخسيخ عشيج فکخة القجر فشخاه يدتشكخ 

 :فيقػل متالزمان 
نُتٔآٜبػت٢اعًٝت١اةٕاٜتختااصتواااااايانت٢ْاٚةْباة  ىااخلُ اٚقياايشٝم -

 (.2)ةَبٕأَااملٛ .

                                                           
 .96ص ،1ج ديػانو، الخضى، (  الذخيف 1
 گوٌی که " به پٌرانه سر از می بکشم  ست "                (  2

 .آن باٌ  کز مر، نشان ٌابی و سته   

 . 41ص  اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى   -
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عييغ فييى فكييخة اإلستدييالم لشػائييب الييجىخ فيييحكخ أنييو قييج سييحق تحييت ويس
 الدمان وسػف يطل يدحق حتى الشياية فيقػل:وشأة شاحػنة 

 (1يك اسخكياحتياٚطت٠اطبح١ْٛاايمَبٕاياٚسٛفاةؾ٢ٓاح٢َاايٓٗب١ٜا.) -

نتيجية حتسيية لسيا فييػ  اً جحري اً والدأم مغ الحياة يختبط بالذيب إرتباش
فيريبح  ،طييخال تقيػسوتييبذ األشيخاف و  ضيعف القيػةيشتياب الجديع ميغ 
فيمجأ إلى تخك العسيل واإلنعيدال فى صباه  يفعمو كان ما فعل السخء عاجدًا عغ

 ويعبخ كدائى عغ ذلظ قائاًل: عغ الجنيا 
يك ّاٚ شككيياٚ كتٛساايظٗت ان اٖتماااا ٝبسياايٝ اٚقبضياٚجؿياا -

اَٜ ب اآَخين

طًتمآَت٘ااتستَُ انؾ٢اٖتاااااااعٔانبٌٖاثتٛنىاياٚال ااايٛال١ٜامحٌؾضعا -

 (2).اي ٌُ

كيل ميا حيجث ليو فيييا  ويخجيش ،مع بأن أيامو فى الحياة قيج انقزيتويد
وأن أمخه قج انتيى وصارت كمساتو حكايات تخوى لتدمية األشفال  ،إلى القجر
  فيقػل:
ٚصت ْبااياٚٚقعانٌاَبانبٕاَك نايٓتبيااعٔااحلٝب٠قضٝٓبااعٜبّاَٚضٝٓبا -

ا(3).ٚصبن انًُب ٓباةقبصٝ اَٜس٢ًابٗبااعطؿبٍ

                                                           
 .کرانه به همی ش ن خواهم نٌسته                  زمانه آسٌاي زٌر ش م آ  ( 1
 . 41كسائى مروزى ،  ٌوان اشعار، ص    -
 .شمن پشت چو خفته فرو پشت                شوغ پاي کؾ و  ست کؾ بسته(  2

 م ن. و مٌاز شؽل ب ٌن بٌش                    خوٌش گاو از بنه والٌت بار     
 . 52كسائى مروزى ،  ٌوان اشعار، ص    -
فسانه  ما سخن ش  و ش ٌم            بو    همه بو نی و گذشتٌم و ( گذاشتٌم 3

 اطفال.
 . 33مروزى ،  ٌوان اشعار، ص  كسائى -
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ييػقغ بيأن السيػت  عمى أن شبح السػت دائسًا ما يتيخاءى لمذياعخ فييػ
يخثييى نفدييو ضشييًا مشييو أن أحييجًا لييغ يخثيييو بعييج مساتييو و لييحلظ آت ال محاليية 

 فيقػل:
 .َريا اع٢ًاايكًمح اّائاٜ ث٢ٓاياٚةٚقٔاةٕااملٛ اةعًِاةٕاة -

 (اااا1ةعػٌااي ةساعصبواةعُبيو.)اةحضبْٗبياايشٝدٛخ١ ؿَ اؾخُٝٓبا -

وصييف ىسيػم الذيييب ىييحا الستحييج  الججيييج  فبعييجاميا الذييخيف الخضييى 
الريخاع الييجاخمي بيييغ  مييا يذييبو وفييى ذاتييتػلييج شيبابو  والغييائخ عمييىالسبكيخ 

الذباب التجخبية السذيحػنة بيالسعشى والذييب الخبيخة والػقيائش التاريخيية فيي 
 االعتيخاف بيالػاقش حييغ يميػذ الذياعخ إلى اإلندان ليشتيي ذلظ الرخاع حياة

 كييالسػت فيييػبالذيييب درعييا يقيييو نػائييب الجىخ،فقييج شابييت نفدييو ألنييو قييجره 
 فيقػل: : وىػالشياية الحتسية التى ال مفخ مشيا

اطبتتيابتت٘اْؿستتًباَٚتتٔاملاجيتت 

ا

اإالاايتتتتت و٣اةذعتتتتتٔاٚاستتتتتَكب ااا

ا املاًٜتلاَتٔاوْٚت٢ايت٘اَصتت ؾبًاااا

ا

ا(2ٚملاةجتتت اَتتتٔاوْٚتتت٘اَتتت٥ٛ ا.)اا

ا ميييغ  ال يجشيييي حييييث مديييالسة الدمييياننفديييو بزيييخورة  وييييح كخ الذييياعخ
  :لفيقػ، يبقى قميل الشاصخ الحخب نو في تمظمحاربة الدمان شيئا ،أل 

اسبملا صبنٜـاايمَبٕاؾُٔاٜ ّ

ا

ا(3.)ح باايمَبٕاٜ  اقًٌٝاايٓبص ا

ا

                                                           
1
 خوار ، خوار مٌراث  ل بر مر ه که  انم           مرا مرثٌت نکن  ک  هٌچ که  انم(  
 ۀ ؼوششکاف با گوش همی تو                    فراخ بازکر ه آؼوش پٌري    

 . 98ص  اشعار، ديػان ، مخوزى  كدائى -
 .689ص ،1ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 9
 .171ص ،1ج ديػانو، الخضى، الذخيف(   1
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 كدائىفى أشعار فى أشعاره عغ الذيب بخاصية لع تخد الخضى  وتفخد
، والجياللويريفو بالزيياء والجسيال ويجعيل مشيو الدييادة مجح الذييب  وىى

 :فيقٕل بيشسا يحم الذباب ويرفو بالزالل والرجئ

َستتتريٟاإىلايٝتتتٌاايشتتتببباا

اضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ٍ

ا

ٍاااا اٚعٝ اضتٝب٤ايفاايتٛن٣اٚمجتب

ا استتٛاواٚيهتتٔاايبٝتتبضاستتٝبو٠ا

ا

ٍاا اٚيٝتتتتٌاٚيهتتتتٔاايٓٗتتتتبناجتتتت 

ا اَٚباامل ٤اقبٌاايشٝماإالاَٗٓ 

ا

ٍااا ا(1.)ص ٟاٚعٝمااي بنضتنياصتكب

ا ذم الذباب ووصفو بالجشػن وميجح الذييب ونعتيو بالػقيار  فى ويديب
 قائاًل:

اجٓتتٕٛاعتتبٝب١اٚٚقتتبناعتتٝم

ا

ا(2خاااع٢ٓااي٢ٗٓاٚوعبااجلٓتٕٛ.)اا

 فيقػل: ويكمل ىامتو  ويرف الذيب بأنو أفزل ما يتػج رأس الفتىا

ٕااا ايتتٕٛاايشتتبٝب١اةْصتتٌااعيتتٛا

ا

ٕاااا ا(3.)ٚايشٝماجتٌاعُتب٥ِاايؿَٝتب

ا واصييفًا إيياه بشييػر أضيياء بقجوميو ب يييخحيديتصخد فييى ميجح الذيييب والتو 
وإضيار  أنو سبب لجدعو وأفى إعخاض الحبيب  اً ذوائبو نافيًا عشو كػنو سبب

 : فيقٕل عيػبو 
 

                                                           
 .617ص ،9ج ديػانو، الخضى، (  الذخيف 1
 951ص ،9ج ديػانو، الخضى، الذخيف ( 9
 .999ص ،9ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 1
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اٚقبيٛااايشتٝمازانىاؾكًتياةٖت ًااا

ا

ابٓتتٛناذٚاْتتماايػصتتٔااي طٝتتمااا

ا اٚملاثىاقبتتٌاٚ تتواىلاحمبتتبًاا

ا

اؾٝب تتت ابتتت٢ابٝبضتتتواَتتتٔاحبٝتتتماا

ا اٚالاستتت اايشتتتببباعًتتت٢ اعٝبتتتًب

 

ا(1ؾتتتتجمعاإاٜتتتِٓاعًتتت٢اعٝتتتٛب٢.)ا 

وىحه األبيات تتشافى مش ما ذكخناه سابقًا فى ذمو لمذييب ووصيفو إيياه  
 كيان سيببًا فيى عيدوف الغيػانى عشيو   بزيف ثقيل الطيل ال مخحبيًا بيو وأنيو

وربسييا كييان سييبب ىييحا التشيياقس أن ىييحه األبيييات وردت فييى مزييسار مجحييو 
 لبعس الحكام مسغ بمغ بيع الذيب مبمغو.

 سا يقػل أيزًا فى مصمش قريجة نطسيا فى مجح أبيو :ك

اةنابتتواَتتٔاَشتتٝب٢اَتتباةنابتتبااا

ا

اَٚتتباٖتتاااايبٝتتبضاعًتت٢اعببتتبااااا

ا اي٦ٔاةبػضيآَت٢اعتٝمانةست٢ااا

ا

اؾتتت ٢ْاَتتتبػضآَتتتواايشتتتبببباااا

ا اٚنبْتتياستته ٠اؾصتتخٛ آَٗتتبا

 

ا(2ٚة تتماَتتٔاةبتت٢اذاىاايشتت ابب.) 

   

                                                           
 .81ص ،1ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 1
 .71ص ،1ج ديػانو، الخضى، ( الذخيف 9



 

 

850 

 :ادلقاسَح األدتيح
غ ، تجميات الذيب والكبخ ليجى الذياعخي بعج الجراسة التحميمية لسحاور

لشييا وجييػد أوجييو  نعييخض فيسييا يمييى مقارنيية أدبييية فيسييا بيشيسييا ، حيييث تبيييغ
 . اتذابو وإختالف فى مزاميغ أشعارىس

 أٔالً: أٔجّ انتشاتّ:
بكياء الذيباب واألسيف عميى رحيميو والتعبييخ  عميىي  اتفيق الذياعخان 1

 لعيجه وتسشى عػدتو.انرخامو الدخيش والحشيغ  بسخارة وحدخة عمى

 ي جعل كل مغ الذاعخيغ أشعاره سجاًل لمتأريو لدشػات عسخه9

وإخييتالف نطختيييا لمخجييل ونفختيييا مشييو ييي الذيييب سييبب لعييدوف السييخأة 1
 وصجودىا عشو بعج إقباليا عميو فى شبابو . وابتعادىا

ن بيييجنػ األجيييل واقتيييخاب السشيييية وتيييخدد فيييى أشيييعارىسا يييي الذييييب إييييحا4
والسشية والخدى والشياية والخحيل   وغيخىا مغ األلفاذ التيى  مفخدات   السػت

 مقتخنة بالذيب.ت ورد

تيسيييا لسيييخور الدميييان واإلقيييخار بحتسيييية يييي اتفيييق الذييياعخان فيييى نطخ 5
تو ألن مغ يحيارب الدميان يالجىخ فسا مغ مجال لسجاب األستدالم لتراريف
 لغ يجج لو نريخًا.
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 ثاَيًا : أٔجّ اإلختالف:
ع بيالغ األثيخ عميى نفديية كيل ميغ كديائى وما يتبعة مغ ألب تخك الذي

الذيييياعخيغ  خييييتالف نذييييأةىييييحا التييييأثيخ حدييييب ااختمييييف والخضييييى بيشسييييا 
 .وشخريتييسا

فقج كان الذيب لجى كدائى سيببًا مباشيخًا دفعيو لمتػجيو لعبيادة هللا ي 1 
التحييػل الفكييخى و اخييتالف يتجمييى األثييخ الشفدييى لمذيييب عشييجه فييى حيييث 

ويتسثيل ذليظ فيى فتتغيخ نطختو لمصبيعية والسخمػقيات نطختو لمحياة مغ حػلو 
فيسا مزى  التقخب الى هللا تعالى وعدوفو عغ مجح الحكام والداسة والتفكخ

مغ حياتو ومحاسبة نفدو ولػميا عمى ما كيان ميغ تقرييخ، ودعػتييا اليى 
 عمى جمالش عغ عبيخوالت ، عالىت هللا إلى جػعالخ  فيعجالدىج والتػبة واإلنابة ، 

 واضيحة ضييخت التي ةاإليجابي الجػانب مغ بابالذ امأي تقريخ مغ فات ما

 والذيب. الكبخ مخحمة في حالو  فييا كدائى رصػ  التي األشعار في

بيشسا إنعكذ األثخ الشفدى عمى الذخيف الخضى ميغ خيالل معاناتيو  ي 
 بيو مديخعة دون أن ييشيأالدمان ومخور الديشيغ  مغ ضمع  الستكخرة وشكػاه
يصالعشيا بخصيج تميظ الديشػات  أخيج إليى أنيو قريخ سيشػات عسيخه  فأدى، بيا 

فييي الدمييان  فيييػ يييخى  العجيييج مييغ قرييائجهعبييخ اىتسامييو بتييأريو سييشو فييى 
يخاقييب سييخعة انقزيياء االوقييات كسييغ تعامييل مييش الييدمغ يخرييسا لييجودا ألنييو 

 فقيج  وتسيخ الديشػات مديخعةواألليع الشفديى ميان يتبقيى اال الحخ  فيال اليشيئة،
 .ومزة وليذ مخحمة كبيخة مغ العسخ لو بالشدبةالذباب  كان

غ إليى ذم الذييب تبعيًا لتبيايغ تبايشت األسيباب التيى دفعيت الذياعخيي 9
يسا وما تخكو الذيب عمييسيا ميغ تبعيات، فكيان ذم كديائى لمذييب يشخريت
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متسثميية فييى تقييػس الطيييخ وشييحػب نتيجيية لسييا ألييع بييو مييغ تغيييخات جدييجية 
الػجو وما عاناه ميغ ضيعف عيام فيى قيػاه وميا حيل بيو ميغ أميخاض بديبب 

 .تقجمو فى العسخ

فييػ بيشسا جاء ذم الذخيف الخضى لمذيب بدبب بياض شعخ رأسيو  ي 
كسا أنو ميجعاة لذيساتة  ،عشويقحى العيغ وتعافو الشفذ وتعخض  ايخاه مشطخ 
ره ما يذيخ إلى ذم الذييب بديبب اعبيغ أشاء وسخور العحول، ولع نخ األعج

 و األمخاض والػىغ.قػى الجدجية أضعف ال

مية ي اختمف الذاعخان فى أسباب ودوافيش المجيػء إليى الخزياب لسقاو 1
جييأ إلييى الخزيياب بغييية الترييابى  وعييػدة الذيييب ، فيدكييج كدييائى أنييو لييع يم

حاييل عميى ميغ الت اً الذباب بيشسا يدػ  األسباب السختمفة فتارة يجعمو نػعي
عميى  اً الدمان لكػنو غيخ محرغ بحكسة الذيػخ ، وتيارة أخيخى يتخيحه حيجاد

 الذباب. رحيل

ي أميا الخضيى فيقيخ بأنيو أتخيح الخزياب بغيخض التريابى ودرءًا لعييػب 
 الذيب أمام الحدان. 

ييي الرييػر والسشيياضخ عشييج كدييائى تتبييايغ عشيييا عشييج الخضييى ، فقييج 4
فييييى الترييييػيخ اسييييتخجام صييييػر اسييييتصاع كدييييائى بحوقييييو الفشييييى وبخاعتييييو 

وتذبييات استسجىا مغ الصبيعة حػلو ، فحيشسا يتحيجث عيغ قػاميو وميا آل 
إليو مغ ضيعف ووىيغ يخسيع لشيا صيػرًا حيية تذيعخ القيارئ وكأنيو ييخاه أميام 

ت الصبيعيية التييى وردت بكثييخة فييى أشييعاره ناضخيييو ، مػضفييًا فييى ذلييظ مفييخدا
والخوضة والذقائق واألزىار بأنػاعيا والحيػانات والصييػر  شارچكالدخو و ال

والجميييج والدييحاب والشجييػم كسييا وضييف األلييػان الستبايشيية كيياألحسخ واألصييفخ 
 واألزر  باإلضافة لألبيس واألسػد.
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ييي بيشسييا يختمييف تػضيييف مفييخدات الصبيعيية عشييج الخضييى فقييج اكتفييى مييغ 
واتخييح مييغ مفييخدات   -لييػنى الذيييب والذييباب –األلييػان بيياألبيس واألسييػد 

الصبيعة ما يعبخ أيزًا عغ الدػاد والبياض كالميل والشييار والذيسذ والقسيخ 
 ومغ الصيػر اختار الغخاب لدػاد لػنو . 

 َقاط إَفشد تٓا أحذ انشاعشيٍ:
 تفخد الذخيف الخضى بعجة نقاط لع نجج ما يساثميا عغ كدائى وىى:

ي تيخدد فيى دييػان الخضيى أشيعار ييحم فيييا الذيباب ويريفو بالزيالل 1
سجح الذييب ويريفو بالزيياء والجسيال ونخاه فى السقابل يالجشػن و والرجئ 

 وأن الذيب أفزل ما يتػج رأس الفتى.، ويجعل مشو الديادة والجالل

ييي  ويييحكخ أن الذيييب ليييذ عالميية عمييى انقزيياء األمييانى والخجيياء ، 9
سو نتيجة لتقجم العسخ وإنسا لكثخة ميا عيارك فيى الحيياة ميغ حيث لع يحل بخأ

 خصػب وصخاعات .
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  خاحح انثحث َٔتائجّ:
بعيييج ىيييحه الجراسييية التحميميييية التيييى تشاوليييت فيييييا السعالجييية الذيييعخية 
لتجميات الذيب والكبخ عشيج كديائى ميخوزى والذيخيف الخضيى والتيى جياءت 

التعخييييف بالذييياعخيغ السبحيييث األول  فيييى مبحثييييغ اساسيييييغ تشاوليييت فيييى
ونذييأتييسا مييش تػضيييح مطيياىخ التييأثيخ والتييأثخ فيسييا بيشيسييا ، وتشاولييت فييى 

محاور تجميات الذيب والكبيخ عشيج كيل ميغ الذياعخيغ وذليظ  السبحث الثانى
مغ خالل القخاءة الجقيقة والستفحرة لجواويغ الذاعخيغ وإستخالص ما بيا 

أشيعار كديائى ميغ المغية ميش تخجسية ، مغ أشيعار تتعميق بسػضيػع الجراسية 
الفارسييية إلييى المغيية العخبييية ، كسييا قسييت بذييخح وتحميييل مييا استخمرييتو مييغ 

 أشعار لكل مغ الذاعخيغ .

 ٔقذ خهص انثحث إىل عذج َتائج أًْٓا:
عييياش الذييياعخان فيييى الشريييف الثيييانى ميييغ القيييخن الخابيييش وأوائيييل  -1

 الشرف األول مغ القخن الخامذ اليجخييغ .

مشيسييا العمييػم الستعييارف عمييييا فييى زمانيسييا وكييان عمييى  كييلتعمييع  -9
  و.وحكامعرخه صمة بداسة 

مييغ الذيياعخيغ شيييعيًا إثشييى عذييخيًا نيييل مييغ مشاىييل  كييان كييل  -1
 السعارف الذيعية ولو أشعار فى مجح آل البيت 

 جرف مخحمة الذييب عشيجػد صػر مذتخكة مغ األشعار التى تو  -4
 الذاعخيغ.

ن عغ بكاء الذيباب عيغ ا الذاعخااألشعار التى تحجث فييكذفت  -5
حشيشيسييا أليييام الذييباب وتسشييى عػدتيييا ومييجى مييا شييعخا بييو مييغ ألييع وحدييخة 

 .عمى فخاقو 
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األشعار التى تشاولت الذيب ما كان يعانيو الذياعخان فيى  تصػر  -6
 تمظ السخحمة وما ليا مغ أثخ سمبى عمى نفدييسا.

 وضييحت األشييعار مػقييف السييخأة مييغ الخجييل ورفزيييا لييو فييى تمييظ -7
 ىحا الخفس واإلعخاضء غ مغ حدن وأسى إزاا إنتاب الذاعخيمالسخحمة و 

بيشت األشعار أن مخحمية الذييب والكبيخ عشيج كديائى ميخوزى ىيى  -8
 مخحمة الدىج والتػبة والخجػع إلى هللا عد وجل.

لجأ الذياعخان إليى مقاومية الذييب بالخزياب ميش التريخيح بيحلظ  -9
 فى أشعارىسا مش إختالف الجوافش

مغ اإلستدالم لترياريف اليجىخ  اً مغ الذاعخيغ مشاص يجج أ لع ي 11
  ومدالسة الدمان.

مغ العمى القجيخ أن أكػن قج اضفت لبشة عمسية إليى صيخح ىحا وأرجػ 
الجراسات األدبية السقارنة وألقييت بعيس الزيػء عميى شيعخ كيل ميغ كديائى 

 مخوزى والذخيف الخضى .
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 قائًح ادلصادس ٔادلشاجع
  انكشيى انقشآٌ -

 ادلصادس انعشتيح
 تحقييق ىي، 955 ت والتبيغ، الجاحظ ، البيان بحخ بغ عسخو عثسان أبػ -

 م،9111،القاىخة،9 جي ىارون  دمحم الدالم عبج وشخح

العباس شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ خمكان، وفييات األعييان وأنبياء  ػأب -
أبشيياء الدمييان، تحقيييق دكتييػر احدييان عبيياس السجمييج الخابييش،دار صييادرات 

 بيخوت )بجون(

زيج دمحم بغ الخصاب القخشى ، جسيخة أشيعارالعخب ، تحقييق دمحم عميى  ػأب -
 البجاوى، دار نيزة مرخ القاىخة )بجون(

رشييق القيخوانيى ، العسيجة فيى محاسيغ الذيعخ وآدابيو عمى الحدغ بغ ػ أب -
 م1979 4ونقجه، تحقيق، دمحم محى الجيغ، دار الجيل، بيخوت ،شي

نرييخ إسييساعيل بييغ حسيياد الجييػىخى ،  تيياج المغيية وصييحاح العييخب،  ػابيي -
 م.9119تحقيق دمحم دمحم تامخ ، دار الحجيث القاىخة 

 لمتأليف السرخية لجارا العخب، لدان مشطػر، ابغ الفزل أبػ الجيغ جسال -

 . .م9111شبش  ،1 ج  شيب، مادة والتخجسة،

الحدييغ عمييى بييغ يػسييف القفصييى، ، انبيياه الييخواة عمييى  جسييال الييجيغ أبييػ -
 م.1955، القاىخة  1أنباء الشحاة، تحقيق دمحم أبػ الفزل إبخاىيع، جي

، 1، ط9بكييخ عمييى بييغ الخصيييب البغييجادى، تيياريو بغييجاد، جييي ػالحييافظ أبيي -
 م1911القاىخة 
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خيخ الجيغ الدركمى ، األعالم ، قامػس تخاجع ألشيخ الخجال والشدياء ميغ  -
 ، بيخوت  لبشان.)بجون(.6العخب والسدتعخبيغ،ج،

، تحقييق عبيج الفتياح دمحم الحميػ،  الصبعية  1الذخيف الخضى ، ديػان ،جي -
 م.1976خاث ، الجسيػرية العخاقية األولى سمدمة الت

، تريييحيح وشبعيييو، احسيييج عبييياس  9،ج 1الذيييخيف الخضيييى ، دييييػان ،ج -
 ىي.1117األزىخى ، بيخوت، 

 ،9 جيي األدب، فشيػن  فيي األرب نيايية ىيي ،71 الشيػيخ  ت اليجيغ، شياب -
 (بجون )مرخ  القػمي واإلرشاد الثقافة الكتب،وزارة دار

ىيي، دميية القريخ فيى 467البياخخزى ت عمى بغ الحدغ بيغ أبيى الصييب  -
 م.1991دار الجيل بيخوت  1عرخة أىل العرخ، تحقيق دمحم التػنجى ، جي

مجسيييش المغييية العخبيييية، السعجيييع اليييػجيد ، الييئةالعامييية لذيييئػن السصيييابش  -
 م .1991األميخيو ، مادة الذيب ، القاىخة 

عبييج  مييييار الييجيمسى ، ديييػان ، تحقيييق وتقييجيع ،أبييػ ىسييام عبييج المصيييف -
 م .9118الحميع، ا، الجدء األول، القاىخة 
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 ادلشاجع انعشتيح ٔ ادلرتمجح
، يعقػب بيغ المييث الريفارى ، تخجسية دمحم فتحيى  إبخاىيع باستانى باريدى  -

 إدريذ، دار الخائج العخبى ، بغجاد ،)بجون( يػسف
ادوارد جخانفييييل بيييخاون، تييياريو األدب فيييى إييييخان ، تخجسييية، ابيييخاىيع أمييييغ  -

 م.9115، السذخوع القػمى لمتخجسو ، القاىخة  9الذػاربى، جي

 .م9116أدونيذ ، ديػان الذعخ العخبى ، السجمج األول، القاىخة  -

بيياديذ فػغييالى ، الدمييان والسكييان فييى الذييعخ الجيياىمى ، عييالع الكتييب   -
 م.9188األردن، 

 القياىخة، الكتب، الشفدي، عالع واإلرشاد ، التػجيوالدالم زىخان عبج حامج -
 .م1985 ،1 ط

رضا زاده شفق ، ، تاريو األدب فى إيخان ، تخجسة، دمحم مػسيى ىشيجاوى.  -
 م.    1947دار الفكخ العخبى القاىخة ، 

 م.9119زكى مبارك ، عبقخية الذخيف الخضى، القاىخة  -

سعيج عمػش ، مجارس االدب السقارن ، السخكد الثقيافى العخبيى ، الصبعية  -
 م.1987األولى 

الصيياىخ أحسييج مكييى  دكتييػر ، األدب السقييارن أصييػلو وتصييػره ومشاىجييو ،  -
 م .1987دار السعارف ، الصبعة األولى القاىخة 

عبج الخفيش حقيقت ، دور اإليخانييغ فيى تياريو الحزيارة العالسيية، تخجسية  -
 م.9119عالء عبج العديد الدباعى  دكتػر  الصبعة االولى القاىخة 
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ب الشفدييييى، دار الكتيييب لمصباعييية والشذيييخ ، فخيييخى اليييجباو ، أصيييػل الصييي -
 م.1977السػصل ،

فداد البيى الديج ، األسذ الشفديية لمشسيػ ميغ الصفػلية إليى الذييخػخة،  -
 .1968، القاىخة ، 9دار الفكخ العخبى شي

، األدب الفارسيييى مشيييح  عريييخ الجيييامى وحتيييى  دمحم رضييا شيييفيعى كيييجكشى -
 م .9119ايامشا تخجسة وتقجيع ، بدام ربابعة، الكػيت 

اإلسيكشجرية  دارالسعخفية الديغ، لكبيار االجتساعية فيسي ، الخعاية سيج دمحم -
 م. 1995،

دمحم غشيسى ىالل ، مختارات ميغ الذيعخ الفارسيى، راجيش التخجسيو ، أحسيج  -
 م.1965رامى، القاىخة 

 م.1989الشقج األدبى الحجيث، شبعة بيخوت ،  -

يحييى حقييى ، القيياىخة دمحم كسييال الييجيغ يػسييف ، األدب والسجتسييش، تقييجيع  -
 م.1969

  م .1987الستشبى ، مكتبة الخانجى القاىخة ،  ، محسػد شاكخ -
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 ادلشاجع انفاسسيح
هدددد  ق، 550  بددددن عمددددر علددددى نمددددامى عروضددددى سددددمرلن ى ت احمدددد -

 ه  .1328مماله، به كوشش دمحم معٌن، تهران چهار

 ه  ش.1370، تهران ی مروزیئگزٌنه اشعار کساجعفر شعار"  كتر"  -

طباطبدداٌی ،  بررسددی زندد گی کسدداٌی مددروزی بددر اسددا  سددٌ  مهدد ى  -
خوانشددی ج ٌدد  از لصددٌ ه المٌدده، ا بٌددات و زبانهددا، تددارٌز ا بٌددات، پدداٌٌز 

 .5، شماره 1388

كسددددائى مددددروزى  ٌددددوان اشددددعار، مركددددز تحمٌمددددات راٌاندددده اى لائمٌددددة  -
 ، 1374 اصفهان،، چاپ

سدوم، تهدران  چابدمحم رضا شفٌعى ك كنى، صور خٌال  ر شعر فارسى، -
 ه  ش1366

   1جد   ، مرتضى مطهرى، اإلسدالم واٌدران  دمحم هدا ي الٌوسدفً الؽدروي -
 الناشر: لسم العاللات ال ولٌة منممة االعالم االسالمً )ب ون (

مهددد ى  رخشدددان" كتر " اشدددعار حكدددٌم كسدددائى مدددروزى وتحمٌدددك  ر  -
 ه  ش.  1375، تهران گانی واثار اوزن 

، شددعر و ا ب: کسدداٌی مددروزی، علددوم اصددالحی، مٌرجعفددری، سددٌ اکبر -
 ،242شماره  - 1388تربٌتی، رش  معلم، مهر

وال ت کسداٌی مدروزی شدداعر اهدل بٌدت علدٌهم السددالم،  ٌحٌدی ممّ سدان، -
  .92، شماره1385گلبر،، آبان 
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