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 معشوقات العرب يف الشعر الفارشي
 دراشة وصفية حتليلية

 أحسج الديج دمحم أحسج أبػ الجػد
 .رخم ،القاىخة ،ىخجامعة األز  ،ةكمية المغات كالتخجس ،قدع المغة الفارسية

 Abuljoud.10@azhar.edu.egالبريد اإللكتروني: 
 :سمخزال

متنغ العخيية كالفارسية كالعبلقات السختمفة ؤلالسػقع الجغخافي الستجاكر لإف 
التي كانت بنشيسا قبل اإلسبلـ كاف مجعاة لمتأثنخ كالتأثخ كالتبادؿ الثقافي 
بنشيسا، كذلظ حتى جاء اإلسبلـ ك أشخؽ نػره عمى جديخة العخب كامتج إلى 

ي بنغ األمتنغ. كمغ كاف نقصة فارقة في التفاعل الثقاف حنثببلد فارس، 
صػر التفاعل الثقافي بنغ العخب كالفخس ما كرد في الذعخ الفارسي مغ ذكخ 
لمشداء البلتي دارت حػليغ قرز العذق كاشتيخف بنغ العخب، كتحػؿ 
معطسيغ إلى رمػز في العذق كالغدؿ، حنث اشتيخت بنغ العخب العجيج مغ 

كمغ ثع نقل شعخاء قرز العذق كالتي تحجث عشيا بعس شعخاء العخيية، 
الفارسية ىحه القرز في أشعارىع كأشاركا إلنيا؛ لنتعخؼ القارئ الفارسي 
عمى بعس آفاؽ األدب العخيي، كمغ ىشا جاءت فكخة ىحا البحث كىي إضيار 
ما كرد مغ حجيث عغ معذػقات العخب، كيياف السػاضع التي كرد فنيا 

البلتي كرد ذكخىغ  كمغ أشيخ معذػقات العخب ذكخىغ في الذعخ الفارسي.
في الذعخ الفارسي كسػؼ تتشاكليغ الجراسة: لنمى العامخية معذػقة قيذ، 
كعبمة بشت مالظ معذػقة عشتخة، كسعاد معذػقة كعب بغ زىنخ، كيثنشة 

 و معذػقة جسنل، كعدة معذػقة كثنخ، كعفخاء معذػقة عخكة، كغنخىغ.
جيث عغ أشيخ ييجؼ البحث إلى بياف مجى اىتساـ الذعخاء الفخس بالح

قرز العذق العخيية، كالشداء البلتي اشتيخت قرز حبيغ في األدب 
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العخيي ككرد ذكخىغ في الذعخ الفارسي، ككحلظ بياف أشيخ قرز العذق 
كيعتسج البحث في دراستو  العخيي كأكثخىًا تجاكاًل عمى ألدشة شعخاء الفارسية.

تحمنل ضاىخة ذكخ  عمى السشيجنغ الػصفي كالتحمنمي ، حنث يتع مغ خبلليسا
بعس الشداء العخييات في الذعخ الفارسي كتفدنخىا ، كيياف ما كرد مغ 
إشارات إلى بعس قرز الحب كالعذق العخيية، كىحا يداعج في الػصػؿ 

 إلى بياف أحج جػانب تأثنخ الثقافة العخيية في الثقافة الفارسية .
 –شعخاء الفارسية –الذعخ الفارسي  –العخب -معذػقات الكمسات السفتاحية:

 .قرة حب
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Abstract: 

Contiguous geographic location for Arab and Persian 

Nations and different relations between both nations 

before Islam led them to be affected by each other and to 

establish cultural exchange. When Islam emerges in the 

Arabian Peninsula and extends to Persia, it becomes a 

milestone in such interaction. One of the examples of such 

interaction between Arab and Persian is the stories 

mentioned in the Persian poetry regarding women who fall 

in love and their love story become famous among Arabs. 

Such stories become an icon of love and passion when 

they become famous among Arab, and some Arab poets 

write about. Consequently, Persian poets cite such stories 

in their poetry in order for their Persian readers to know 

more about Arabic literature. The aim of this study is to 

spot light on what is mentioned about Arab beloved 

women and to highlight their position in Persian poetry. 

Among the most famous beloved Arab women mentioned 

in Persian poetry to be included in this study: Lila Al-

Ameriya the beloved of Qais, Malek's faughter, Abla, the 

beloved of Antara, Soad the beloved of Ka'b Ben Zuhayr, 

Bothaina the beloved of Gamil, Azza the beloved of 

Katheir, Afra'a the beloved of Orwa, and others. Aim of 

the study: this study aims at highlighting the extent to 

which Persian poets are interested in the famed Arab love 

stories and women of such stories in Arabic literature who 
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are mentioned in Persian Poetry. Moreover, it aims at 

spotting light on the most famous Arab love stories most 

frequently spoken among Persian poets. This study makes 

use of the Descriptive and analytical approaches . It shows 

the phenomenon of mentioning some Arab women in 

Persian poetry, And to indicate the references to some 

stories of love and Arab love, This helps to illustrate One 

of the aspects of the influence of Arab culture on Persian 

culture. 

Key Words: Loveable - Arab - Persian poetry -Persian 

poets- Love Story. 
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 مكدمة:
الستجاكر كالعبلقات التي كانت بنغ األمتنغ العخيية  إف السػقع الجغخافي

كالفارسية قبل اإلسبلـ كاف مجعاة لمتأثنخ كالتأثخ بنشيسا، كذلظ حتى جاء 
اإلسبلـ كأشخؽ نػره عمى جديخة العخب، كامتج لنشنخ ببلد فارس؛ األمخ الحي 
 كاف العشرخ الخئيذ في التفاعل الثقافي بنغ األمتنغ، كامتج ىحا التػاصل
الثقافي بنغ األمتنغ حتى العرخ الحجيث، كمغ صػر ىحا التفاعل الثقافي 
بنغ العخب كالفخس ما ضيخ في الذعخ الفارسي مغ تأثخ باألدب العخيي مغ 
خبلؿ اإلشارة إلى بعس قرز الحب العخيية كيعس الشداء البلتي اشتيخت 
قرز حبيغ في األدب العخيي، حنث اشتيخت بنغ العخب العجيج مغ 

ز الحب كالعذق، كالتي تحجث عشيا أصحابيا مغ شعخاء العخيية، كمغ قر
ثع نقل شعخاء الفارسية ىحه القرز أك أشاركا إلنيا في أشعارىع عمى سبنل 
بياف مجى اشبلعيع عمى األدب العخيي كمعخفتيع بو؛ كلنتعخؼ القارئ 
الفارسي عمى بعس الشداء العخييات البلتي تست اإلشارة إلى قرز حبيغ 

ي الذعخ الفارسي، كيياف ما إذا كاف ىحا التأثخ كىحا التفاعل الثقافي بنغ ف
شعخاء الفارسية في العرػر األكلى مغ دخػؿ اإلسبلـ إيخاف؛ نتيجة لمتػاصل 
كالتفاعل بنغ العخب كالفخس، أـ أنو صار سسة عامة كاستسخ بنغ شعخاء 

 الفارسية حتى العرخ الحجيث.
أىسية بالغة عشج العخب، بمغت بيع أنيع  كقج أدرؾ الفخس ما لمذعخ مغ

كانػا يعمقػنو عمى ججراف الكعبة السذخفة، فاشمعػا عمى الذعخ العخيي كعمى 
حياة أىع شعخاء العخيية كأىع القزايا التي تشاكلتيا أشعارىع، كعخفػا ما لمسخأة 
مغ مكانة في األدب العخيي عامة كفي الذعخ العخيي خاصة مشح أياـ 

مع تخل قرنجة عخيية مغ ذكخىا كالتغدؿ بيا، إضافة إلى أف معطع الجاىمية، ف
العاشقنغ كانػا شعخاء ليع مكانتيع في األدب العخيي ك بعس السعذػقات 
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أيزًا كغ يشطسغ الذعخ، كمغ ثع كانػا جسيعًا يعبخكا عغ أحاسيديع 
كمذاعخىع ك شجة حبيع بأسمػب شعخي رقنق كجسنل كيميغ، إذ لع يجج معطع 

ء متشفدًا لمتعبنخ عغ حبيع كإضيار شػقيع كحبيع كعذقيع لسعذػقاتيع الذعخا
كىحا كمو مع عمع شعخاء العخيية بخرائز بنئتيع  إال مغ خبلؿ الذعخ.

كعاداتيع التي كانت تسشع زكاج الخجل بالسخأة التي تغدؿ بيا في شعخه، كىحا 
ية ما يػضح لشا عجـ اكتساؿ قرز الحب كالعذق لجى معطع شعخاء العخي

بدكاج الحبنب مغ حبنبتو،كمغ ثع نجج أف شعخاء الفارسية اىتسػا بالذعخ 
كمػضػعاتو،كضيخ أثخ ذلظ في أشعارىع، كىحا يتجمى مغ خبلؿ  العخيي

مػضػع الجراسة، حنث نجج أف ىشاؾ إشارات إلى قرز الحب العخيية 
 كأبصاليا مغ الخجاؿ كالشداء في الذعخ الفارسي. 

ات العخب؛ نطخًا ألف أبصاؿ ىحه القرز قج كقج اختخت عشػاف معذػق
أضشاىع الحب كانتقل بيع مغ مخحمة الحب إلى درجة العذق، فكل عذق ُيعجُّ 
ُحبًا كليذ كل ُحبٍّ ُيعجُّ ِعذقًا. ككمسة العخب جاءت مغ قبنل إشبلؽ الكل 

 كإرادة الجدء. كىحا مجاز مخسل عبلقتو الكمية. 
 أشباب اختيار املوضوع :

  السكانة الكبنخة كالسشدلة العطيسة لمذعخ عشج العخب كالفخس. كمغ ثع كاف
الػقػؼ عمى بعس القزايا التي تشاكلتيا األشعار العخيية كأثخت في 

 الذعخ الفارسي أمخًا ميسا.
 األدب العخيي كالثقافة العخيية في األدب الفارسي؛ األمخ الحي  تأثنخ

 يدتجعي التعخؼ عمى بعس مطاىخ ىحا التأثنخ.
  ما لقرز الحب العخيية مغ شيخة كبنخة في األدب العخيي،تمظ الذيخة

 التي انتقمت إلى األدب الفارسي، كضيخت في أشعار شعخاء الفارسية .
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 أيداف البحح:
 ـ شعخاء الفارسية بالحجيث عغ أشيخ قرز العذق إضيار مجى اىتسا

 العخيية كأكثخىا تجاكاًل عمى ألدشة شعخاء الفارسية.
  بياف الشداء البلتي دارت حػليغ قرز الحب في األدب العخيي ككرد

 في عرػره السختمفة.  ذكخىغ في الذعخ الفارسي
  مهًج البحح: 

كالتحمنمي، فالػصفي يعتسج البحث في دراستو عمى السشيجنغ الػصفي 
يفنج في دراسة الطاىخة كتػضيحيا كجسع البيانات عشيا، كالسشيج التحمنمي مغ 

دراسة ضاىخة  خبللو يتع تحمنل البيانات كتفدنخىا، كياتباع ىحيغ السشيجنغ تتع
 -البلتي دارت حػليغ أشيخ قرز الحب  -ذكخ بعس الشداء العخييات 

إشارات إلى بعس قرز الحب  في الذعخ الفارسي، كيياف ما كرد مغ
كالعذق العخيية، كىحا يداعج في الػصػؿ إلى بياف أحج جػانب تأثنخ الثقافة 

 العخيية في الثقافة الفارسية .
  أيمية البحح:

تطيخ أىسية البحث مغ خبلؿ محاكلة إضيار أحج جػانب تأثنخ األدب 
خبلؿ  العخيي في األدب الفارسي عامة كالذعخ الفارسي خاصة، كذلظ مغ

قرز الحب العخيية التي كرد ذكخىا كاإلشارة إلنيا في األدب العخيي كتأثخ 
بيا شعخاء الفارسية كحخص بعزيع عمى إضيارىا كاإلشارة إلنيا في أشعارىع، 
كذلظ مغ خبلؿ اإلشارة إلى قرز الحب العخيية سػاء في أشعارىع الفارسية 

عخيية؛ إلضيار مجى أك حتى في بعس األبيات الذعخية التي نطسػىا بال
 تسكشيع مشيا كإتقانيع ليا.
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ذػػػػتسل عمػػػػى أسػػػػباب اختيػػػػار السػضػػػػػع كيحتػػػػػي البحػػػػث عمػػػػى مقجمػػػػة ت
فػػػي عذػػػقات العػػخب يتمػىػػا الحػػجيث عػػػغ م ،أىػػجاؼ البحػػث كمشيجػػو كأىسنتػػػوك 

لنمػى باعتبارىػا رمػدًا لمحػب عشػج  البلتي تتشاكليغ الجراسػة كىػغ:الذعخ الفارسي 
العخب، ك لنمى العامخية ، كلنمى أـ أكفى ك لنمى األخنمية، كسمسى أك سميسى، 
ك رياب معذػقة دعج كسػعاد معذػػقة كعػب بػغ زىنػخ ك عفػخاء معذػػقة عػخكة 
كعدة معذػقة كثنخ كأسساء معذػقة سعج ك مية أك مػي معذػػقة ذي الخمػة، ك 

 الجينشيػػػػػػػػػػػػػػػػػة معذػػػػػػػػػػػػػػػػػػقة بذػػػػػػػػػػػػػػػػػخ،  بثنشػػػػػػػػػػػػػػػػػة معذػػػػػػػػػػػػػػػػػػقة جسنػػػػػػػػػػػػػػػػػل، ك ىشػػػػػػػػػػػػػػػػػج
ك ُسػػْعَجى، كعبمػػة معذػػػقة عشتػػخة، ك الشػػػار معذػػػقة الفػػخزدؽ، كعشنػػدة معذػػػقة 
امخئ الكيذ، كىشج بشت كعب معذػقة عبج هللا بغ عجبلف، كزيشب بشت جخيخ 
زكجػػػػة القاضػػػػي شػػػػخيح. كيشتيػػػػي البحػػػػث بخاتسػػػػة تتزػػػػسغ أىػػػػع نتػػػػائج البحػػػػث 

 كتػصياتو. 
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 لفارشي:معشوقات العرب يف الشعر ا
كىػ أحج مخاحل الحب الستقجمة، فالحب يسخُّ  (ٔ)العذق ىػ فخط الحب

بعجة مخاحل كىي: اليػى، ثع الربػة، ثع الػجج، ثع الكمف حتى نرل إلى 
العذق. فالعذق ىػ أحج أسساء الحب، ك يقاؿ: عذق ِعذقًا كَعَذَقًا إذا أفخط 

أبػ العباس أحسج بغ يحي عغ الحب كالعذق أييسا  كُسئلَ  (ٕ)في الحب.
أحسج؟ فقاؿ: الحب؛ ألف العذق فيو إفخاط، كُسسِّي العاشق عاشقًا؛ ألنو َيْحُبل 
مغ شجة اليػى، كسا ّتحُبل الَعَذَقُة إذا ُقِصعت، كالَعَذَقُة ىي شجخة تخَزخُّ ثع 

 (ٖ)تحبل كترفخ.
لتيا الجراسة كاف كنطخًا ألف قرز الحب العخيية خاصة التي تشاك 

أصحابيا مغ الذعخاء، فقج ذاعت ىحه القرز؛ نطخًا لتسكغ الذعخاء مغ 
التعبنخ عغ شجة شػقيع كحبيع لسحبػياتيع، كشغف الشاس بالذعخ، كمغ ثع 
تشاقمت ىحه القرز بنغ الشاس مغ عرخ إلى آخخ، كعشجما اشمع الفخس 

كأدركػا ما فيو مغ عمى الثقافة العخيية كعمسػا أىسية الذعخ عشج العخب، 
مػضػعات كإشارات لقرز ذاعت شيختيا بنغ العخب، فتأثخكا بو كأشاركا 

 إليو في أشعارىع خاصة قرز الحب العخيية. 
                                                           

( دمحم بغ مكـخ بغ عمي أبػ الفزل جساؿ الجيغ بغ مشطػر األنراري: لداف العخب، ٔ)
 .ٕٔ٘، ص ٓٔج ، ىػٗٔٗٔ، الصبعة الثالثة، بنخكت، دار صادر

، ركضة السبنغ ك ندىة السذتاقنغ: الجػزية( شسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ بغ قيع ٕ)
مكة ، الصبعة األكلى، دار عالع الفػائج لمشذخ كالتػزيع، تحقنق: دمحم عديد شسذ

 .٘ٗ، ٗٗص ، ىػٖٔٗٔ، السكخمة
أبػ نرخ إسساعنل بغ حساد الجػىخي : . ككحلظٕٕ٘، ص ٓٔج: ( السخجع الدابقٖ)

أحسج عبج الغفػر عصار، دار : نقالفارابي: الرحاح تاج المغة ك صحاح العخيية، تحق
 ، ٗـ، جٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ، الصبعة الخابعة، لبشاف، العمع لمسبلينغ، بنخكت

 .ٕ٘٘ٔص 
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كفيسا يمي ُأذُكخ أشيخ الشداء العخييات البلتي اشتيخت قرز حبيغ 
في الثقافة العخيية، كتأثخ بيغ شعخاء الفارسية، فحكخكىغ في أشعارىع، 

إلى قرز حبيغ، كمعاناة أحبائيغ كعذاقيغ. كسػؼ أذكخ ىؤالء كأشاركا 
الشداء كفق كثخة مػاضع ذكخىغ في أشعار شعخاء الفارسية التي شسمتيا 
الجراسة مغ األكثخ ذكخًا إلى األقل ذكخًا، كسػؼ أكرد نساذج مغ الذعخ ُتَبنِّغ 
تأثخ شعخاء الفارسية عمى مخ العرػر بقرز الحب ىحه، مع عخض تقجيع 
مخترخ لقرة الحب التي تست اإلشارة إلنيا في الذعخ الفارسي. كججيخ 
بالحكخ أف كثنخًا مغ قرز الحب كالعذق العخيية استسخت حتى بعج زكاج 
السحبػية مغ غنخ حبنبيا مثل عخكة كعفخاء، كلنمى األخنمية كتػية الحسنخي، 

 كيثنشة كجسنل. 
ارسي كفقًا لسا تشاكلتو كمعذػقات العخب البلتي كرد ذكخىغ في الذعخ الف

 الجراسة، عمى الشحػ التالي:
 ليلى : -1

تعج لنمى أشيخ معذػقات العخب ذكخًا في الذعخ الفارسي، كذلظ نطخًا 
ي فألنيا صارت رمدًا لمسعذػقات العخييات جسيعيغ، كقج انتقمت ىحه الرػرة 

أخحت مشحى آخخ في الذعخ إال أف القرة  الذعخ الفارسي أيزًا،
 ث انتقمت مغ العذق العحري إلى العذق الرػفي بذكل كاضح.حنالفارسي،

كقج كثخ ذكخ لنمى كخمد لمعذق عشج العخب، كذلظ يتجمى في الذعخ 
كذلظ نتيجة كإف قل في الذعخ الفارسي الحجيث، الفارسي في جسيع عرػره، 

لبعج الذعخاء في الغالب عغ القجيع ك اتجاىيع لمتعبنخ في اشعارىع عغ 
كعغ أفكار تختبط بالسجتسع كالتصػر الثقافي كالقزايا التي  مػضػعات حجيثة

أما شعخاء الفارسية في العرػر القجيسة،  تذغل السجتسع في ذلظ الػقت،
فكاف ارتباشيع بالثقافة العخيية كاألدب العخيي كتأثخىع بيا أكثخ مسا عميو 
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قزايا شعخاء الفارسية في العرخ الحجيث؛ نطخًا الىتساـ الذعخاء السحجثنغ ب
 السجتسع، كمغ ثع كججنا التأثخ الكبنخ باألدب العخيي كالثقافة العخيية.

كىشاؾ أكثخ مغ لنمى اشتيخت قرة حبيا كعذقيا في العخيية، أشيخىغ لنمة 
، كقج ذاعت ق تقخيباً ٛٙالعامخية معذػقة قيذ بغ السمػح كالتي تػفنت سشة 

ألدشة العخب، كلنمى قرة حبيا ىي كابغ عسيا قيذ في األدب العخيي كعمى 
كىي أقل  تقخيبًا، ىػ ٓٛ األخنمية معذػقة تػية الحسنخي كالتي تػفنت سشة

 شيخة مغ األكلى، كلنمى السعخكفة بأـ أكفى زكجة زىنخ بغ أبي سمسى.
كمغ خبلؿ مصالعة األشعار الفارسية التي تشاكلتيا الجراسة في العرػر 

رسي دكف قخيشة تجؿ عمى مخاد السختمفة، تبنغ أف لنمى كردت في الذعخ الفا
الذاعخ، كجاء ذلظ في مػاضع قمنمة، كريسا كاف الذاعخ يقرج لنمى 
العامخية؛ ألنيا أشيخىغ، ك ريسا يقرج غنخىا، كلكغ القارئ ال يجج في شعخه 
ما يجؿ عمى ذلظ، إال أف معطع شعخاء الفارسية ذكخكا لنمى بقخيشة تجؿ عمنيا، 

ة حبيا مع محبػييا، كمغ ثع يسكغ أف يعج كحكخىا في سياؽ الحجيث عغ قر
ذكخىا دكف قخيشة مغ قبنل أنيا صارت رمدًا لمحب عشج العخب، أما ما كرد 
معيا قخيشة فإنيا ببل شظ تجؿ عمنيا، كليحا يسكششا تقديع ذكخ لنمى في الذعخ 

 الفارسي ألقداـ أريعة:
 لنمى رمد العذق عشج العخب برفة عامة) دكف قخيشة(. -أ 
 مخية معذػقة قيذ بغ السمػح.لنمى العا -ب 
 لنمى األخنمية معذػقة تػية الحسنخي. -ج 
 لنمى معذػقة زىنخ بغ أبي سمسى ك زكجو، السعخكفة بأـ أكفى. -د 
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 ليمى رمد العذق عشج العخب برفة عامة: - أ
دكف ذكخ قخيشة معيا ُتَبنِّغ السقرػد  -يعج ذكخ شعخاء الفارسية لمنمى 

إشارة مشيع لمنمى رمد العذق كالحب عشج العخب برفة عامة، أك ريسا  -مشيا
لنمى بعنشيا قّرّجىا الذاعخ، كلكشو لع يفرح عشيا ك لع ُيِذخ إلنيا، ىل 

كفى، أـ غنخىغ؟ أـ السقرػد بيا لنمى العامخية أـ لنمى األخنمية أـ ىي أـ أ
باعتبارىا إحجى الشداء البلتي كثخ التغدؿ بيغ كذكخىغ في أشعار شعخاء 
العخيية. كيالصبع إف ذكخ لنمى في الذعخ الفارسي دكف قخيشة تجؿ عمى 
عاشقيا كالسقرػد بيا، يسكغ إحالتو عمى أشيخ مغ تع تدسنتيغ بمنمى، 

 كىي لنمى العامخية.في األدب العخيي، عذق الك حب الكدارت حػليغ قرز 
أما مغ كردت قخيشة معيا تبنِّغ السقرػد بيا ك محبػييا، فدنتع الحجيث 
عشيا بعج ذلظ. كقج كردت إشارات لمنمى باعتبارىا محبػية العخب كرمدًا لمحب 

 في شعخ شعخاء الفارسية، كمغ األمثمة عمى ذلظ:
 يوىػ( كالحي ُيَذبِّو فٜٖٔ-ىػٖٔٗ( كدائي مخوزي ما كرد في شعخ 

ركضة األزىار بػجو لنمى السذخؽ الجسنل، أك بجشة هللا عد كجل أك كأنيا 
في جساليا كجساؿ تجمي هللا عد كجل لجبل الصػر، كفي ىحا إشارة إلى قرة 

، كسا تجمي هللا عد كجل لجبل الصػر كانجكاؾ الجبل كانرعاؽ مػسى 
 نَه قَالَ إِنَيْكَ أَوظُرْ أَرِوِي رَبِّ قَالَ رَبُّوُ ًَكَهَّمَوُ نِمِيقَاتِنَا مٌُسَىٰ جَاءَ ًَنَمَّا﴿كرد في قػلو تعالى:

 دَكًّا جَعَهَوُ نِهْجَبَمِ رَبُّوُ تَجَهَّىٰ فَهَمَّا تَرَاوِي فَسٌَْفَ مَكَاوَوُ اسْتَقَرَّ فَئِنِ انْجَبَمِ إِنَى اوظُرْ ًَنَٰكِهِ تَرَاوِي

 ،(ٔ)﴾ انْمُؤْمِننِيَ أًََّلُ ًَأَوَا إِنَيْكَ تُبْتُ سُبْحَاوَكَ قَالَ أَفَاقَ فَهَمَّا صَعِقًا مٌُسَىٰ ًَخَرَّ
 

                                                           

 .ٖٗٔآية : ( سػرة األعخاؼٔ)
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 (ٔ)فيقػؿ كدائي: 
  گمذغ چػ روي ليمى يا چػن بيذت مػلى 

 چػن شمعت تجمى بخ كػه شػر سيشا                               
أنو ىػ راحة ىـ ( ٜٛٛ -ىـ ٚٔٛعبج الخحسغ الجامي) كيبنِّغ الذاعخ 

 (ٕ)مقرجىا كمبتغاىا كقبمتيا الخالجة، حنث يقػؿ: ركح لنمى، كأنو
 مشع آرام جان تػ ليمى             قبمو جاودان تػ ليمى   
 ىـ(: ٛٙ-ىـٕٗه( معذػقة قيذ بغ السمػح )ٕٛليمى العامخية )ميالد  - ب

ىي لنمى بشت ميجي بغ رييعة بغ عامخ السذيػرة بػ " لنمى العامخية "، شاعخة 
اشتيخت قرة حبيا مع ابغ عسيا قيذ بغ السمػح،  عخيية مغ قبنمة ىػازف،

( ىػ٘ٙ -ىػ ٗٙالسذيػر بالسجشػف. عاشت في فتخة خبلفة مخكاف بغ الحكع )
(، كعاشت في بادية العخب، ككانت ىػٙٛ -ىػػ ٘ٙكعبج السمظ بغ مخكاف )

لنمى برنخة بالذعخ كاألدب ككقائع العخب في الجاىمية كاإلسبلـ، ككاف فتياف 
بشي عامخ يجمدػف إلنيا كيتشاشجكف عشجىا األشعار، ككاف قيذ مسغ 
يجمدػف إلنيا، فمع يكغ في بشي عامخ فتي أحب إلنيا كال أكـخ عمنيا مشو، 

شي عامخ إلى لنمى تػسل إلنيا بالسجشػف، إال حتى إذا بجت حاجة لفتى في ب

                                                           

تحقنق كتأليف: دمحم امنغ ، انجيذو كشعخ اك، ( كدايي مخكزي: كدايي مخكزي زنجگئ)
 .ٚٙص  ،ىػ شٖ٘ٚٔ، تيخاف، انتذارات عمسى، رياحي، چاپ ىفتع

مثل شمعة التجمي ، إف ركضة األزىار مثل كجو لنمى أك مثل جشة السػلى: كالسعشى    
 .عمى جبل شػر سنشاء

، اعبلخاف افرح زاد: مقجمو از، ىفت اكرنگ: ( نػر الجيغ عبج الخحسغ بغ احسج جاميٕ)
، دفتخ نذخ منخاث مكتػب: زيخ نطخ، كديگخاف، تحقنق ك ترحيح: جابمقا داد عميذاه

 .ٕٚٛ، ص ٔج، ىػ شٖٛٚٔ، تيخاف، چاپ اكؿ
 الخالجة يا لنمى. ظقبمتأنا ك ، يا لنمى أنا راحة ركحظ: كالسعشى    
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أنو ذات يػـ سأليا قيذ حاجة لشفدو؛ لنشطخ ىل لو في قمبيا مثل الحي في 
 (ٔ)قمبو ليا، فسشعتو حاجتو، فاغخكرقت عنشاه لسشعيا إياه حاجتو، فأنذج يقػؿ :

 مزى زمغ كالشاس يدتذفعػف بي      فيل إلى لنمى الغجاة شفيع 
 (ٕ)شعخه قالت:فمسا سسعت لنمى 

 ككلٌّ عشج صاحبو مكنغ ُ      ككلٌّ ُمطِيٌخ لمشاس ُبْغزًا     
 كفي القمبنغ َثعَّ ىػى دفنغ      ُتَخبُِّخنا العنػف بسا أردنا      

ككرد أف كالج قيذ كأىمو خصبػا لنمى لو، فأبى أبػىا أف يدكجيا لو، 
كيف، فخصبيا، كزكجيا لغنخه، كقنل إف أبا لنمى حج بيا فخآىا رجل مغ ث

فدكجيا بو، فبمغ ذلظ السجشػف، فحدف حدنًا شجيجًا، كىاـ عمى كجيو في 
كضل ما بنشيسا مغ العذق كالحب حتى تػفنت لنمى، كقج نعى إليو (ٖ)الفيافي.

البعس لنمى، فخخَّ مغذيًا عميو،فكاف يأكي إلى قبخ لنمى، كيجكر نياره حتى 
 (ٗ)ـ.ٛٛٙ-ىػٛٙسشةجف جمجه عمى عطسو،فسكث عمى ذلظ حتى تػفى 

كتعج قرة حب لنمى كالسجشػف أشيخ قرز الحب العحري عشج العخب، كقج 
تأثخ بيا شعخاء الفارسية، فسشيع مغ اىتع بقرة لنمى كالسجشػف، بحنث نطع 

ىػ( الحي نطع " لنمى ٗٔٙ-ىػٓٚ٘مة مشفخدة كشطامي الگشجػي )فنيا مشطػ 

                                                           

دراسة ، ركاية أبي بكخ الػالبي، ديػاف قيذ بغ السمػح مجشػف لنمى: ( قيذ بغ السمػحٔ)
، تبنخك ، دار الكتب العمسية، مشذػرات دمحم عمي بيزػف ، يدخي عبج الغشي: كتعمنق
 .ٕٛ، ٕٚص ، ـٜٜٜٔ -ىػ ٕٓٗٔكلى الصبعة األ، لبشاف

 .ٜٕص ، دابقالسخجع ال( ٕ)
 .٘ٓٔص : السخجع الدابقانطخ : ( ٖ)
 .ٙٔٔالسخجع الدابق: ص انطخ: ( ٗ)
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الجيغ دمحم عبج هللا كاتبي كيعج ذلظ نطع شسذ ( ٔ)ىػ.ٗٚ٘كمجشػف " في عاـ 
( كعبج ػىٕ٘ٚ -ىػ ٔ٘ٙىػ، كأمنخ خدخك الجىمػي )ٜٖٛالستػفي سشة 

الحي عاش  -الخحسغ الجامي القرة نفديا مغ ججيج، كنطع مكتبي شنخازي 
أيزًا  -في أكاخخ القخف التاسع كالشرف األكؿ مغ القخف العاشخ اليجخينغ

امي كأمنخ خدخك الجىمػي، ىػ، مقتجيًا بشطٜ٘ٛقرة لنمى كالسجشػف سشة 
حتى جاءت في ألفنغ كمائة كستنغ بنتًا مغ الذعخ، كقج اعتخؼ مكتبي بدبق 
نطامي كامنخ خدخك كفزميسا في نطع قرة لنمى كالسجشػف، ككصف نفدو 

ل البشاء الحي شنجاه.  (ٕ)بأنو ُيَكسِّ
 (ٖ)كمغ مشطػمة لنمى كمجشػف لسكتبي شنخازي:

 چػن شاخ بخيجه گذت رنجػر   ليمى كو ز قيذ مانج ميجػر   
كيعج نطامي الگشجػي أشيخ شعخاء الفارسية اىتسامًا بقرة لنمى 
كالسجشػف ككحلظ عبج الخحسغ الجامي، حنث أشار نطامي إلى قرة حبيسا 
الػاقعية، أما الجامي فإنو استخجـ الحكاية في صػرة رمدية خالرة؛ كي 

حنث إف العاشَقْنِغ  يتحجث مغ خبلليا عغ الحب اإلليي برػرة صػفية،
يسثبلف بالشدبة إليو ذلظ الحب الدامي الحي تتفانى مغ خبللو الخكح؛ كي 

 تحكب في الحات العميا.

                                                           

 ،عمى اصغخ زاده، اژدر عمى اكغمى: باىتساـ، لنمى كمجشػف : ( انطخ: نطامي گشجػى ٔ)
آثار ادبى ء نتػى ممل آسيا، سمدمو. بابايف، اكادمى عمـػ اتحاد شػركى، اندتك ؼِ 

 ـ.ٜ٘ٙٔ، مػسكػ، انتذارات دانرء اداره، ممل خاكر
نيسنغ رشتو انتذارات ، مصبعو اشبلعات، ادبى نديع صباء ( رضا زاده شفق: مجموٕ)

 ص: ج.، مقجمو، ىػ شٕٖٔٔ، يخافتصبا، ء مجمو
 .ٛٔص : دابقالسخجع ال (ٖ)

 صارت معحبة مثل الغرغ السقصػع.، قيذ لنمى التي ضمت ميجػرة مغ: كالسعشى    
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كفيسا يمي أذكخ بعس ما كرد مغ ذكخ لمنمى كالسجشػف كإشارات لقرة حبيسا 
 في الذعخ الفارسي:

ىػ ( إلى قرة  903 -ىػ  422)  الحديغ بغ مشرػر الحالج فيذنخ
لنمى كالسجشػف في شعخه، سائبًل مخاشبو عغ سبب شػافو بكل قبنمة إذا كاف 
حالو كحاؿ السجشػف، في حنغ عميو أف يقرج كجيتو مباشخة كىي قبنمة لنمى، 

 (ٔ)حنث يقػؿ:
 بيخ قبيمو چو گخدى اگخ تػ مجشػنى      بيا و قبمو گديغ از قبيمو ليال  

 (ٕ)آخخ يذنخ الحبلج إلى شجة حب السجشػف لمنمى، فيقػؿ:كفي مػضع 
 گيى با جان مجشػن عذق بازى       گيى دليا بخى با حدغ ليال

الخودكي الستػفى كخبلؿ إشارتو إلى قرة لنمى كالسجشػف يحكخ 
ليغ صفات لنمى ال يعمسغ شنئًا عغ أحػاؿ البلتي أف الشداء ىـ ٜٕٖسشة

 (ٖ)كسجشػف لنمى، حنث فيقػؿ:عذاقيغ الحيغ أصابيع الجشػف 
 ليمى صفتان ز حال ما بي خبخنج    مجشػن دانج كو حال مجشػن چػندت؟

                                                           

ء ديػاف مشرػر حبلج، كتابخانو: ( الحدنغ بغ مشرػر الحبلج: ديػاف مشرػر الحبلجٔ)

لساذا تصػؼ بكل قبنمة : كالسعشى  .ٕٓىػ ش، ص ٖٖٗٔتيخاف، ، سشائي، چاپ دـك
 تعاؿ ك اتخح مغ قبنمة لنمى قبمة.، سجشػف اللػ أنظ 

 .ٕٚٗص : ( السخجع الدابقٕ)
 القمػب بحدغ لنمى. تدمبك حنشًا ، بخكح السجشػف تعذق حنشًا : كالسعشى    

، فخىشگي اكػء مؤسدو ،ديػاف ركدكى شجى:ق( ابػ عبج هللا جعفخ بغ دمحم ركدكى سسخ ٖ)
 .٘ٗص ،ىػ ش ٖٚٛٔ ،تيخاف ،چاپ اكؿ

 إف مغ ليغ صفات لنمى ال يعمسغ شنئًا عغ حالشا، فالسجشػف يعمع كيف ىػ: كالسعشى    
 حاؿ السجشػف ؟
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 إلى لنمى كالسجشػف، -ىػ ٖٛٗالستػفى سشة–قصخان التبخيدي كسا يذنخ   
مذبيًا كجو لنمى بالػرد الحي يتفتح في شيخ نيداف، ككحلظ مذبيًا عنشي 

كسا يشيسخ الجمع مغ عنغ  السجشػف بالدحاب الحي ييصل مشو السصخ،
 (ٔ)السجشػف، كذلظ كشاية عغ شجة البكاء كالشحنب، حنث يقػؿ:

  ليمى دىج   ء تا بو نيدان گل نذان چيخه
 مجشػن كشج ء تا بكانػن ابخ وصف ديجه                                  

كفي مػضع آخخ يحكخ قصخاف التبخيدي لنمى كالسجشػف مذنخًا إلى قرة 
كُيَحكِّخ بإحجى القرز السذابية ليا في األدب الفارسي، كىي قرة  حبيسا،

 (ٕ)شنخيغ ك فخىاد، حنث يقػؿ:
     ايا بچيخه شيخيغ بدىخه چػن فخىاد

 ايا بحدغ چػ ليمى بسيخ چػن مجشػن                                 
 كأيزًا يحكخ قصخاف التبخيدي لنمى كالسجشػف مغ خػبلؿ صػػرة ببلةيػة، شػّبو

دمػػع  كسػا يذػّبو فنيػا كجػو لنمػى بدىػػػر الذػقائق بجػامع شػػجة االحسػخار فػي كػػٍل،
  السجشػػػػف بػػػالسصخ الػػػحي يشيسػػػخ مػػػغ الدػػػساء ككجػػػو الذػػػبو شػػػجة االنيسػػػار فػػػي

                                                           

 ( قصخاف تبخيدي: ديػاف حكيع قصخاف تبخيدي، از ركى ندخو ترحيح ٔ)
 ،ىػ شٕٖٙٔچاپ اكؿ، تيخاف ، انتذارات ققشػس، دمحم نخجػانى: شجه

 .ٗٛص  
الدحاب بكانػف يرف أف  كشالسا، شالسا أف الػرد بشيداف يطيخ كجو لنمى: كالسعشى    

 .عنغ السجشػف 
 .ٕٓٛص السخجع الدابق،( ٕ)

يا مغ بالحدغ مثل لنمى  ،مثل فخىاد ُجخأة يا مغ بػجو مثل شنخيغ ك : كالسعشى    
 كيالسحبة مثل السجشػف.



 

 

1452 

 

 (ٔ)فيقػؿ: ،كل
         ليمى ء بخشجد اللو در صحخا بدان چيخه
 مجشػن ء بگخيج ابخ بخ گخدون بدان ديجه                               

لنمى كالسجشػف في شعخه،  ىـ(ٔٛٗ -ىـ ٜٖٗناصخ خدخو)كيحكخ 
حنث يذنخ إلى جساؿ لنمى ك يرف السجشػف، كذلظ مغ خبلؿ صػرة ببلةية 
شبَّو فنيا الػردة بػجو لنمى، كىحا تذبيو مقمػب، كالحي فيو يكػف كجو الذبو 

حلظ يكػف في السذبو بو أقػى مغ السذبو عمى عكذ ما ىػ في السثاؿ، كك
 (ٕ)شبَّو الذخك الستسايل بقامة السجشػف، فيقػؿ:

 چػن روي ليمى است گل وپيذر       سخو نػان چػ قامت مجشػندت 
، ىـٓٗٗو  ٖٛٗالسػلػد بيغ عامي  -نمدعػد سعج سمساكيذنخ 

إلى قرة لنمى كالسجشػف في شعخه، حنث يحكخ لنمى  -ىـ٘ٔ٘والستػفى سشة 
في إشار الحجيث عغ السجح كالحب كالتفاؤؿ، فَذبَّو مخاشبتو في شعخه بأنيا 
في الحدغ مثل لنمى، كأنو حنخاف مغ عذقيا، كيجػب الرحاري كالجباؿ 

 (ٖ)صائسًا، يحبيا مثل السجشػف، فيقػؿ:
 وكػه ودشت چػ مجشػن گخد بيابان گخدان زعذقت اى بحدغ چػ ليمى   

                                                           

تتبدع : كالسعشى .ٖٖٖص:سابق مخجعتبخيدي، قصخاف حكيع ديػاف:تبخيدي  قصخاف (ٔ)
 مثل عنػف السجشػف. في الدساءكيبكي الدحاب ،مثل كجو لنمىء الذقائق في الرحخا

، ناصخ خدخك قباديانى بمخى: ديػاف اشعار حكيع ناصخ خدخك قباديانى، جمج اكؿ( ٕ)
 .ٕٙ٘ص ، ىػ شٖٚ٘ٔ، مجتبى منشػى، كميجى محقق، تيخاف: باىتساـ

 مثل قامة السجشػف.أماميا  مشحشيكالدخك ، مثل كجو لنمىالػردة  إف :كالسعشى    
، چاپ اكؿ، ناصخ ىنخى : ديػاف مدعػد سعج سمساف، مقجمو: ( مدعػد سعج سمسافٖ)

مغ أنت في الحدغ : يا كالسعشى  .ٜٖ٘ىػ ش، ص ٕٖٙٔ، تيخاف، چاپخانو فخايغ
 شػؼ الرحخاء كالجبل كالفبلة مثل السجشػف.أك ، حنخاف مغ عذقظ شيمثل لنمى إن
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كخبلؿ إشارتو إلى حدغ لنمى ك جساليا، كإلى عاشقيا السجشػف السدكنغ، 
 (ٔ):ىـ(ٖ٘٘ - ىـٚٙٗسشائي غدنػي )يقػؿ 

           تا تػ در حدغ و مالحت ىسچشان ليمى شجى 
 عاشق مدكيشت اى دلبخ ىسى مجشػن شػد                             

مغ خبلؿ شعخه أف قرة  ىـ(ٜ٘٘ -ىـ ٖٓ٘الذخواني)خاقاني كيبنغ 
حب لنمى كالسجشػف لع يحع صنتيا بنغ العخب فقط، بل تجاكزت شيختيا ببلد 
العخب كجابت الجنيا بأكسميا، كأنو يختار ىحه القرة كيفزميا، فيقػؿ 

 (ٕ)خاقاني:
 داستان شج عذق مجشػن در جيان     از جيان ايغ داستان خػاىع ُگديج

كالحي نطع في قرة لنمى كالسجشػف مشطػمة مدتقمة،  مي گشجػى نطااما 
فشحكخ مغ شعخه بعس الشساذج كالتي قج أشار مغ خبلليا إلى قرة حب لنمى 
كالسجشػف، حنث يبنغ حاؿ العاشقنغ لنمى كالسجشػف عشجما ابتعج كل مشيسا 
 عغ اآلخخ، فكل مشيسا كاف يحرؼ دمعًا كثنخًا؛ لحدنو عمى فخاؽ حبنبو، كقج
عبَّخ عغ ذلظ مغ خبلؿ صػرة ببلةية شبَّو فنيا دمع عنَشي لنمى بالجُّر 

 السكشػف، كىحا تذبيو بميغ، حنث ححؼ فيو أداة التذبيو، كمغ ثع كأف 
  

                                                           

مجرس : ( ابػ السجج مججكد بغ آدـ: ديػاف حكيع سشائى الغدنػى، بو سعى كاىتساـٔ)
 .ٖٚٛىػ ش، ص ٖٓٛٔتيخاف ، چاپ پشجعرضػى، انتذارات سشايي، 

يرنخ عاشقظ السدكنغ ، شالسا أنظ صخت في الحدغ كالجساؿ مثل لنمى: كالسعشى    
 أييا الحبنب مجشػنًا.

ترحيح: ضياء الجيغ ، ( بجيل بغ عمى خاقانى شخكانى: ديػاف خاقانى شخكانىٕ)
 .ٜٙٔص ، ىػ شٕٖٛٔ، تيخاف، زكار: سجادي، نذخ

مغ ىحه القرة  أختاركسػؼ ، عذق السجشػف صار قرة في الجنيا إف: كالسعشى     
 العالع.
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يشدؿ مغ عنشنيا ليذ دمعًا بل ىػ ُدٌر مكشػف فعبًل، كفي البنت الثاني  الحي
ُيذبِّو دمع السجشػف بالدنل، كذلظ كشاية عغ شجة انيسار الجمع مغ عنشيو. 

 (ٔ)فيقػؿ نطامي:
 ليمى چػ ُبخيجه شج ز مجشػن          مى ريخت ز ديجه دّر مكشػن 

 گذاد سيمى ءمجشػن چػ نجيج روى ليمى            از ىخ مژه
كفي مػضع آخخ يخاشب نطامي في شعخه نديع الربا، كيصمب مشو أف 

 (ٕ)ييب في الرباح، كيتخمل شعخ لنمى، فيقػؿ:
 كاى باد صبا بو صبح بخخيد        در دامغ زلف ليمى آميد 

ككحلظ ُيَرػِّر نطامي لنمى بأنيا كالبجر في ضيائو جسااًل، كالسجشػف 
ـ بيا كالقرب نحيبًل ضعيفًا، فقج شبَّو نطامي صار مغ مكابجة حبيا كالييا

لنمى بالقسخ، ككجو الذبو شجة الجساؿ في كل مشيسا، ككحلظ شبَّو السجشػف 
 (ٖ)بالقرب، ككجو الذبو الجقة كالزعف في كل مشيسا. فيقػؿ:

 ليمى چػ قسخ بخوششى چدت      مجشػن چػ قرب بخابخش سدت
قو لمنمى بأنو كاف في كيكسل نطامي في كصف حاؿ السجشػف في فخا

نحنب مدتسخ بدبب شجة عذقو ليا، كأنو لسا سسع نريحة بعس مغ 

                                                           

 .ٛٔٔمخجع سابق، ص ، ( نطامى گشجػى: لنمى كمجشػف ٔ)
 كانت تدكب مغ العنغ ُدّرًا مكشػناً ، عشجما انفرمت لنمى عغ السجشػف : كالسعشى    
 ىجب ( رمر.)سيبًل مغ كل  أجخى ، كعشجما لع يخ السجشػف كجو لنمى    

 .ٖٕٔدابق، ص السخجع ال (ٕ)
 كتخمَّمى شخؼ ذؤابة لنمى.، يا ريح الربا ُىبَّي في الرباح: كالسعشى    

 .ٕٚٔص : ( السخجع الدابقٖ)
كالسجشػف مثل القرب ضعيفًا ، يا ليا مغ لنمى مثل البجر في الزياء: كالسعشى    

 أماميا.



 

 

1455 

نرحػه بأف يبتعج عشيا؛ عمَُّو يجج مغ يشديو، ىاـ عمى كجيو متجخعًا مخارة 
 (ٔ)ىحا الشرح، فيقػؿ:

 زارى كخدن مجشػن در عذق ليمى
 مجشػن چػ ششيج پشج خػيذان       از تمخى پشج شج پخيذان

يبنغ نطامي أف لنمى كانت فريحة أيزًا، كأنيا إضافة إلى ما  ككحلظ
 (ٕ)كانت تتحمى بو مغ جساؿ، كانت تشطع الذعخ، حنث يقػؿ:

 ليمى كو چشان مالحتى داشت         در نطع سخغ فراحتى داشت 
فقج ذكخ في شعخه لنمى كالسجشػف؛ مذنخًا إلى  فخيج الجيغ العصارأما 

و بالعاشق الحي أصابو فخاؽ لنمى بالجشػف قرة حبيسا، حنث يذبِّو نفد
كالدكخ، فيػ يتخنح مغ حبيا كالسجشػف، كيجػب العالع باحثًا عغ حبنبتو، 

 (ٖ)ىائسًا عمى كجيو؛ كي يعثخ عمنيا، فيقػؿ العصار:
    ىسچػ ليمى مدتسشجم در فخاقر روز و شب       

 ن مى روم ىسچػ مجشػن گخد عالع دوست جػيا                          

                                                           

 .ٖٙٔص  سابق، مخجع كمجشػف، لنمى: گشجػى  نطامى (ٔ)
 نحنب السجشػف في عذق لنمى                : كالسعشى     
 مغ مخارة الشريحة مزصخياً عشجما سسع السجشػف نريحة األقارب        صار     

 .ٓٛٔص  دابق،ال سخجعال (ٕ)
  الكبلـ. فراحة في نطعكسا أف لمنمى حدغ كجساؿ فإف ليا أيزًا : كالسعشى    

چاپ  دركير، ـ.: حػاشي كتعميقات، ديػاف عصار: ى نيذابػر ( فخيج الجيغ دمحم عصار ٖ)
 .ٓٓ٘ص  ىػر،ٜٖ٘ٔ ،تيخاف ،دـك

 أذىبلنمى في فخاقيا نيارًا كليبًل، أشػؼ العالع كالسجشػف، إنشي مدكنغ مثل : كالسعشى    
 باحثًا عغ الحبنب.
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كفي مػضع آخخ يذنخ فخيج الجيغ العصار إلى ما كاف مغ قـػ لنمى 
ىع لمسجشػف، كعجـ الدساح لو باالقتخاب مشيا، كالجخػؿ إلى  كأىميا في صجِّ

 (ٔ)قبنمتيا؛ مسا كاف يديجه ألسًا، فيقػؿ:
 اىل ليمى جسمو مجشػن را ىسى      در قبيمو ره نجادنجى دمى 

لبياف حاؿ السجشػف بعج فخاقو لنمى، يبنغ العصار أف ىشاؾ مغ  كاستسخاراً 
رأى السجشػف كىػ يغخيل بالتخاب، فدألو عّسا يبحث! فأجاب إنو يبحث عغ 

 (ٕ)لنمى، كفي ىحا يقػؿ العصار: 
 كػ ميان رىگحر مى بيخت خاك      ديج مجشػن را عديدى دردناك     

 را ىسى جػيع چشيغ گفت اى مجشػن چو مى جػى ازيغ    گفت ليمى
ككحلظ يبنغ فخيج الجيغ العصار أف السجشػف ال يمتفت إلى ثشاء الشاس 
عميو ميسا بمغ ثشاؤىع، كلكغ ما ييسو ىػ ما يرجر مغ لنمى عشو، حتى كإف 

 (ٖ)كاف ذلظ سبابًا كإساءة، حنث يقػؿ:

 ىخ زمان بخ مغ كششجى آفخيغ    گفت مجشػن گخ ىسو روى زميغ    
 مغ نخػاىع آفخيغ ليچكذ            مجح مغ دششام ليمى باد وبذ 

                                                           

، مذكػردمحم جػاد : بو ترحيح ك مقجمو، ( فخيج الجيغ عصار نيذابػري: مشصق الصنخٔ)
 .ٕٕٗص ، ىػ شٖٖ٘ٔ، چاپ چياـر، كتابفخكشي، تيخاف: انتذارات

 .لع يدسح أىل لنمى جسيعًا لمسجشػف بالجخػؿ لحطة في القبنمة: كالسعشى    
 .ٕٛٔص : ( السخجع الدابقٕ)

 .التخاب بنغ السعبخ يغخيلعديد متألع السجشػف كاف  أىر : كالسعشى    
 بحث بيحا ؟ قاؿ أبحث ىكحا عغ لنمى .أييا السجشػف عغ ماذا ت: فقاؿ    

 .ٕٔٚص ، دابقالسخجع ال( ٖ)
  قاؿ السجشػف لػ أف جسيع مغ عمى كجو األرض يثشػف عميَّ كل كقت: كالسعشى    

 كليكغ سباب لنمى مجحي ككفى .، فأنا ال أريج ثشاء أي شخز             
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جالل الجيغ ككرد ذكخ لنمى كالسجشػف في مػاضع عجيجة مغ شعخ 
 (ٔ)ىػ(، حنث يقػؿ:ٕٚٙ -ىػٗٓٙ)الخومي

    ميان ابخوى او خذسياى ديخيشو ست  
 گخه در ابخوى ليمى ىالك مجشػندت                                     

كيرػر جبلؿ الجيغ الخكمي حاؿ السجشػف عشجما يأتي إلى كادي لنمى 
 (ٕ)أنو يذع عبنخىا مغ نديع الربا، حنث يقػؿ: 

 چػ مجشػن بيامج بػادى ليمى           كو يابج نديسر ز باد صبايى     
كيبنغ الخكمي أف السجشػف كلنمى ك كيذ كرامنغ معحكركف في أف يحىل 

الشاس إذا ما تعخضػا لسا تعخضػا لو؛ ألصابيع الجشػف عقميع، إذ أف أعقل 
 (ٖ)أيزًا، حنث يقػؿ:

        عقل ىسو عاقالن خيخه شػد چػن رسج
 ليمى و مجشػن مغ ويدو وراميغ مغ                                     

 ككحلظ يذنخ الخكمي إلى أنو صار مجشػنًا بدبب ليبله، بل ىػ أكثخ 
  

                                                           

: با ترحيحات، كبنخ( جبلؿ الجيغ الخكمى مذيػر بسػلػى: كميات شسذ يا ديػاف ٔ)
، ىػ شٖٛٚٔ،تيخاف، مؤسدو انتذارات امنخ كبنخ، چاپ چياـر، بجيع الدماف فخكزانفخ

 . ٕٕٛ، ص ٔج
 كالعقجة التي في حاجب لنمى ىي ىبلؾ السجشػف.، بنغ حاجبنيا غزب قجيع: كالسعشى    

 .ٔٔ، ص ٚج، دابقالسخجع ال( ٕ)
 يجج نديسيا مغ ريح الربا.، عشجما يأتي السجشػف لػادي لنمى: كالسعشى    

 .ٜٕٙ، ص ٗج، دابقالسخجع ال( ٖ)
إف عقػؿ جسيع العقبلء َتحَىُل عشجما ترل ليبلي كمجشػني ك كيدي : كالسعشى    

 كرامنشي.
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 (ٔ)مجشػف، فيقػؿ: جشػنًا مغ أي 
 از ليمى خػد مجشػن شجه ام        و ز صج مجشػن افدون شجه ام 

كيحكخ الخكمي أف ىشاؾ مغ شمب مغ السجشػف أف يتػب مغ عذق لنمى 
كيخجع إلى ريو، كلكغ السجشػف بنَّغ لو أنو كمسا حاكؿ أف يتػب مغ عذقيا ال 

ا أسمػب التمسيع، بأف يدتصيع. فيػاىا مختمط بخكحو، ففي بنتنغ استخجـ فنيس
 (ٕ)ذكخ الذصخ األخنخ في كل مشيسا بالمغة العخيية، يقػؿ:

  گفت با مجشػن كدى كاى در گشاه عذق غخق    
 ُتب إلى مػلى جسيل العفػ غفار الحنػب                               

        گفت مجشػن كد ىػاى عذق ليمى مى كشع
 تػبو اما مغ ىػى ليمى فإنِّى ال أتػب                                  

كُيبنِّغ الخكمي أف كل كردة تشسػ في شنغ تخية السجشػف، تكػف مختمصة 
 (ٖ)بخائحة لنمى الجسنمة، فيقػؿ:

  ىخ ُگل كو بخ آيج ز ِگل تخبت مجشػن     
 بػى خػشر آميختو با نكيت ليمى ست                              

                                                           

، ٘ج سابق، مخجع كبنخ، ديػاف يا شسذ كميات: بسػلػي  مذيػر الخكمي الجيغ جبلؿ (ٔ)
 .٘ص 

 .ٕٕٗ، ص ٔج: ( السخجع الدابقٕ)
ُتب إلى مػلي جسنل ، العذق  إثعفي  تغخق لمسجشػف يا مغقاؿ شخز : كالسعشى    

 العفػ غفار الحنػب .
 لكغ مغ ىػى لنمى فإني ال أتػب.، قاؿ السجشػف: إنشي أتػب مغ ىػى عذق لنمى    

، تخية السجشػف  غمغ شن تشبتكل كردة كالسعشى:   .ٕ٘ٛ، ص ٔج: خجع الدابقس( الٖ)
 امتدجت بشطختظ يا لنمى.رائحتيا الحكية قج 
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لنمى  ىـ(ٜٔٙ -ىـ ٙٓٙسعجي الذيخازي)بنخ كقج ذكخ الذاعخ الك
كالسجشػف في شعخه أيزًا، كأشار إلى قرة حبيسا، ك ذلظ في مػاضع 
عجيجة، فسثبًل ُيطِيخ سعجي مجى اآلالـ التي كاف يعاننيا السجشػف مغ فخاؽ 
لنمى، فالػقت في ُبعجىا كاف يسخ عميو برعػية بالغة خاصة المنل، حنث 

أما ىػ فكاف يكابج لػعة الفخاؽ، كليحا كاف يذعخ أف يخمج الشاس إلى الخاحة، 
 (ٔ)لنمو يصػؿ، كيكاد ال يشقزي  فيقػؿ سعجي:

 ىخ آن شب در فخاق روى ليمى       كو بخ مجشػن رود ليمى شػيمدت 
مػضع آخخ ُيطِيخ سعجي الذنخازي أف السجشػف قج بمغ بو عذق  كفي

 (ٕ)لنمى ما بمغ، في حنغ إنيا لع تحتخؽ عذقًا مثمو، حنث يقػؿ:
       بدػخت مجشػن در عذق صػرت ليمى 

 عجب كو ليمى را دل ندػخت بخ مجشػن                                   
سعجي أف السجشػف ال يحب أف يدتسع سػى إلى ذكخ لنمى، كمغ  كيحكخ

ثو عغ لنمى فقط، مدتخجمًا  ثع يجب عمى كل مغ يخيج الجمػس معو أف يحجِّ
أسمػب الصباؽ بنغ العاقل كالسجشػف في البنت؛ لُيزفي عميو ببلغة 

 (ٖ)كفراحة، فيقػؿ:
 كخ ليمىىخ آن عاقل كو با مجشػن نذيشج            نبايج كخدنر جد ذ

                                                           

( مرمح الجيغ سعجى: كميات سعجى، بو ترحيح: دمحم عمى فخكغى، انتذارات ىخمذ، ٔ)
 .٘ٙ٘ىػ ش، ص  ٖ٘ٛٔ، چاپ اكؿ

 يسزي ليبًل شػيبًل عمى مجشػف لنمى.، كل ذلظ المنل في فخاؽ كجو لنمى: كالسعشى    
، في عذق كجو لنمى إف السجشػف قج احتخؽ : كالسعشى .ٖٙٛص ، دابقالسخجع ال( ٕ)

 كعجبًا أف لنمى لع يحتخؽ قمبيا عمى السجشػف .
 .ٖٜٕ( السخجع الدابق: ص ٖ)

 ال يشبغي أف يحكخ لو سػى حجيث لنمى  ،كل عاقل يجمذ مع السجشػف : كالسعشى     
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ككحلظ يبنغ سعجي مجى مكانة لنمى بالشدبة لمسجشػف، حنث إنو ال يتخمى 
 (ٔ)عغ حبيا حتى كإف كاف السقابل لحلظ ممظ العخب كالعجع، فيقػؿ:

 مجشػنع اگخ بياى ليمى       ممظ عخب وعجع ستانع

كفي مػضع آخخ يحكخ سعجي لسخاشبو أف عيجه قج ندخ قرز 
 (ٕ)غ قخاءة قرة لنمى كالسجشػف، حنث يقػؿ:الدابقنغ، كمغ ثع ال ججكى م

        ليمى ومجشػن مخػان وغرو مجشػن  ء قرو
 عيج تػ مشدػخ كخد ذكخ اوايل                                   

سعجي إلى الحخكب التي كانت تجكر بنغ العخب في الجاىمية،  كيذنخ
مبنشًا أنو في الػقت الحي كانت في الحخكب مشتذخة بنغ الكبائل العخيية، كانت 

 (ٖ)ىشاؾ قرة حب ممتيبة بنغ قيذ كلنمى، فيقػؿ سعجي:

           اگخ عجاوت و جشگدت در ميان عخب    
 ميان ليمى ومجشػن محبتدت وصفاست                                

نفحت شاقتو كىػ يبحث عغ خيسة لنمى، قج كيبنغ سعجي أيزًا أف السجشػف   

                                                           

: مخجع الدابق فخكغى، عمى دمحم: ترحيح بو سعجى، كميات: سعجى الجيغ مرمح (ٔ)
 .ٜٚٚص 

 لمنمى. ثسشاً أكػف مجشػنًا لػ آخح ممظ العخب كالعجع : كالسعشى     
 .ٙٗٚ( السخجع الدابق: ص ٕ)

 فقج ندخ عيجؾ ذكخ األكلنغ.، ال تقخأ قرة لنمى كحدف السجشػف : كالسعشى    
    .ٚٗ٘ص  دابق،ال سخجعال (ٖ)

بنغ لنمى كالسجشػف محبة  فإف، ب بنغ العخبك كحخ  ءعجاإذا كاف ىشاؾ : كالسعشى
 كصفاء.
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 (ٔ)فيقػؿ:
  بخق يسانى بجدت باد بيارى بخاست  

 شاقت مجشػن بخفت خيسو ليمى كجاست                                

يكتف سعجي الذنخازي بحكخ لنمى في أشعاره الفارسية بل ذكخىا في  كلع
 (ٕ)شعخ لو نطسو بالمغة العخيية، حنث قاؿ:

 أييا الطاعشػن مغ حي ليمى           عجبا كيف تدتصيعػن صبخا  

ىػ (عغ قرة حب لمنمى ٛٛٙ -ىػ ٓٔٙ)  فخخ الجيغ العخاقيكقج تحجث 
ف، ككحلظ قرة كامق كعحراء، كالسجشػف، حنث أشار لقرة لنمى كالسجشػ 

، ككضع ركح كامق قج أكدع عقل السجشػف في كف لنمى حنث ذكخ أف العذق
 (ٖ)في شفة عحراء، يقػؿ:

 عقل مجشػن در كف ليمى سپخد        جان وامق در لب عحرا نياد

 لنمى كالسجشػف في (ىـ ٖٛٚقيل :  – ٖٚٙ)اوحجي مخاغي كيحكخ 
  

                                                           

ص  سابق، مخجع فخكغي، عمى دمحم: ترحيح بو سعجى، كميات: سعجى الجيغ مرمح (ٔ)
٘٘.  

 فأيغ ، كنفحت شاقة السجشػف ، كىبَّ نديع الخييع، بخؽ البخؽ اليساني: كالسعشى 
 خيسة لنمى؟

 .ٕٖٔٔص ، دابقالسخجع ال (ٕ)
ناصخ : مقجموبا ، كميات ديػاف عخاقي: ( فخخ الجيغ ابخاليع ىسجانى مذيػر بو عخاقىٖ)

 .ٔٗىػ ش، ص  ٕٖٙٔ، تيخاف، ىنخى، چاپ اكؿ
 في شفة عحراء.  وككضع كامق ركح، في كف لنمى وأكدع السجشػف عقم: كالسعشى     
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 (ٔ)فيقػؿ: شعخه،
 نخود بخ مال       مػكب مجشػن چو كشج بخ عمغ؟كػكب ليمى 

إلى قرة لنمى كالسجشػف العخيية مع قرة  أوحجي مخاغيككحلظ يذنخ 
 (ٕ)كامق كعحراء الفارسية، فيقػؿ:

       بدتانر مجشػن شجه صج ليمى ء بخ اللو
 بخ ماه شبدتان وامق شجه صج عحرا                                  

كفي مػضع آخخ يحكخ أكحجي مخاغي لنمى، مذنخًا إلى جساليا، كمبنشًا 
لسغ يخاشبيا أنيا أفزل مغ لنمى، ككحلظ يذنخ إلى قرة سنجنا يػسف 

:حنث يقػؿ ،(ٖ) 

 در سخ زلف تػ صج ليمى اسيخ         در زنخجان تػ صج يػسف بچاه 
 لنمى كالسجشػف في شعخه، مبنشًا أنو لػ قاـ  خدخو الجىمػي  اميخ كيحكخ

  

                                                           

معخكؼ بو مخاغى: كميات اكحجى اصفيانى معخكؼ بو مخاغى،  ى( اكحجى اصفيانٔ)
، ات امنخ كبنخانتذار ، سعنج نفيدى: با ترحيح كمقجمو، العذاؽ جاـ جع قديػاف مشص

 .ٙ٘ىػ ش، ص ٖٓٗٔ، تيخاف
 ، فساذا يفعل مػكب السجشػف في شالسا ال يخخج كػكب لنمى إلى السؤل: كالسعشى    

 العمغ ؟ 
 .ٔٚ( السخجع الدابق: ص ٕ)

لػامق عمى قسخ المنل كصار ، صار لمسجشػف عمى شقائق بدتانو مائة لنمى: كالسعشى     
 .عحراءمائة 

 .ٖٗٗص  دابق،السخجع ال (ٖ)
مائة يػسف في  ) نػنتظ( ك في بئخ ذقشظ، في شخؼ ذؤابتظ مائة لنمى أسنخة: كالسعشى    

 البئخ.
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 (ٔ)أحج بشخل تخاب رفاة السجشػف؛لتذكل مشو رسع صػرة لنمى، حنث يقػؿ:
 نام ليمى بخ آيج انجر نقر         گخ ببيدنج خاك مجشػن را 

ىػ ( لنمى كالسجشػف في ٖ٘ٚ -ىػ ٜٛٙ  (خػاجػ كخمانيكيحكخ الذاعخ 
شعخه، مذنخًا إلى قرة حبيسا، مبنشًا أف السجشػف فقط ىػ الغافل عغ أحػاؿ 

 (ٕ)لنمى، حنث يقػؿ:
        ىخ كو مجشػن نيدت او احػال ليمى غافمدت

 و انظ مجشػن را بچذع عقل بيشج عاقمدت                              
ػ أف ذؤابة مغ يخاشبيا مثل ذؤابة لنمى، ك في مػضع آخخ يحكخ خػاج

 (ٖ)كىي شخؾ لقمب السجشػف، حنث يقػؿ:

       زلف ليمى صفتت دام دل مجشػندت  
 خال سييت مفتػندتء عقل بخ دانو                                  

 كيذنخ خػاجػ كخماني إلى قرة حب لنمى كالسجشػف ككحلظ إلى قرة حب 

                                                           

سعنج نفيدي، با ىست ، ( امنخ خدخك دىمػى: ديػاف كامل امنخ خدخك دىمػى ٔ)
 ، ىػ شٖٔٙٔ، چاپ دـك، ككػشر: ـ. دركير، سازماف انتذارات جاكيجاف

 .ٕٔص 
 لػ يشخمػا تخاب السجشػف.، ى في الخسعيطيخ اسع لنم: كالسعشى    

بو ترحيح: احسج سينمى خػاندارى، ، ( خػاجػ كخمانى: ديػاف اشعار خػاجػ كخمانىٕ)
 .ٜ٘ٔىػ ش، ص ٜٖٙٔ،تيخاف، شخكت انتذارات پاژنگ، چاپ دـك

ككل مغ يخى السجشػف بعنغ ، كل مغ ليذ مجشػنًا ىػ غافل عغ احػاؿ لنمى: كالسعشى    
 عاقل.فيػ العقل 

 .ٖٕٕ( السخجع الدابق: ص ٖ)
حبة بكالعقل مفتػف ، ذؤابتظ التي مثل ذؤابة لنمى ىي شخؾ لقمب السجشػف : ىكالسعش    

 خالظ األسػد.
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 (ٔ)يقػؿ:شنخيغ كفخىاد، حنث 
      عصخ مجشػن ىسو از سشبل ليمى سػدمشج 

 كام خدخو ىسو از شكخ شيخيغ دادنج                                 

كفي مػضع آخخ يذنخ خػجػ كخمانى إلى قرة لنمى كالسجشػف العخيية، 
 (ٕ)ككحلظ كامق كعحراء، حنث يقػؿ:

    دل شكدتو مجشػن ز زلف ليمى جػى  
 حجيث مدتى وامق ز چذع عحرا پخس                                  

كخبلؿ مجحو لسحبػيتو يبنغ خػاجػ كخمانى أف ذؤابتيا كأنيا لنمى، 
 (ٖ)كالعالع كمو مفتػف بيا، كسا كاف السجشػف مفتػنًا بمنمى، فيقػؿ:

     اى سخ زلف تػ ليمى و جيانى مجشػن   
 عالسى بخ شكغ زلف سياىت مفتػن                                    

 ككحلظ يػضح خػاجػ أف السجشػف ىػ أكثخ الشاس حدنًا عمى لنمى كفخاقيا، 
  

                                                           

 خػاندارى، سينمى احسج: ترحيح بو كخمانى، خػاجػ اشعار ديػاف: كخمانى خػاجػ (ٔ)
 .ٖٕٙمخجع سابق: ص 

ك حظ خدخك كمو يػىب ، مغ سشبل لنمى يدتخخجإف عصخ السجشػف جسيعو : كالسعشى    
 مغ سكخ شنخيغ.

 .ٕٛٚص  ،دابقالخجع الس (ٕ)
ك سل عغ حجيث كامق ، ابحث عغ قمب السجشػف السكدػر مغ ذؤابة لنمى: كالسعشى    

 الثسل مغ عنغ عحراء.
 .ٖٙٔص ، دابقالسخجع ال( ٖ)

ذؤابتظ تجعج ب العالع مفتػف إف ، يا مغ شخؼ ذؤابتظ لنمى كالعالع مجشػف : كالسعشى     
 الدػداء .
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 (ٔ)نث يقػؿ:ح
       گخچو خمقي شجه انج از غع ليمى مجشػن  

 ليچكذ بخ صفت قيذ بشى عامخ نيدت                             
ىػ ( لنمى كالسجشػف في ٛٚٚ -ىػ ٜٓٚ) سمسان الداوجيكقج ذكخ 

 (ٕ)شعخه أيزًا، مبنشًا عذق السجشػف ليا ك عحابو مغ فخاقيا، حنث يقػؿ:
  نديع صبح اگخ يابى، گحر بخ مشدل ليمى       

 بپخسى از مغ مجشػن، دل رنجػر شيجا را                             
كمغ الذعخاء الحيغ اىتسػا أيزًا بالحجيث عغ لنمى كالسجشػف كاإلشارة 

، كالحي ذكخ لنمى نػر الجيغ عبج الخحسغ الجاميإلى قرة حبيسا، الذاعخ 
كالسجشػف في مػاضع عجيجة مغ شعخه، مبنشًا بعس ما عاناه الحبنباف مغ 

فخاؽ، حنث آالـ العذق، فشخاه يبنغ أف لنمى كالسجشػف قج تعحبًا مغ لػعة ال
 (ٖ)يقػؿ: 

 قيذ وليمى ز ىع بخيجنج         ديجنج ز فخقت آنچو ديجنج 
                                                           

 ،خػاندارى  سينمى احسج: ترحيح بو كخمانى، خػاجػ اشعار ديػاف: كخمانى خػاجػ (ٔ)
 .ٜٗٙص : مخجع سابق

فميذ أي شخز ، عمى لنمى الػججبالخغع مغ أف الخمق صاركا مجاننغ مغ : كالسعشى    
 عمى صفة قيذ بشي عامخ.

باىتساـ: مشرػر ، تقى تفزمى: ساكجى، با مقجمو( سمساف ساكجى: ديػاف سمساف ٕ)
 .ٚص ، ىػ شٖٚٙٔ، تيخاف، چاپ دـك، مذفق، انتذارات: صفى عميذاه

عغ القمب ، اسألشى أنا السجشػف ف، عمى مشدؿ لنمى ُمخَّ ، لػ تجج نديع الرباح: كالسعشى    
 . السػَلوالسعحب 

 ، ٕ( نػر الجيغ عبج الخحسغ بغ احسج جامى: ىفت اكرنگ، مخجع سابق، جٖ)
 .ٕٛٗص 

 فخأيا مغ الفخاؽ ما رأيا.، انفرل قيذ ك لنمى عغ بعزيسا: كالسعشى    
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حنث  كيبنغ الجامي أف راحة ركح لنمى ىي بالقخب مغ حبنبيا قيذ،
 (ٔ)يقػؿ:

 قبمو جاودان تػ ليمى    مشع آرام جان تػ ليمى   
كيطيخ الجامي أف السقرج األكؿ لمسجشػف ىػ لنمى كديارىا كمغ أجل 
المقاء بيا يدكب مغ عنشو دمًا، حدنًا عمنيا، كذلظ مغ خبلؿ أسمػب ببلغي، 
شبَّو فيو دمػع قيذ السجشػف بالجـ، كذلظ لذجة حدنو ك عحابو فكأنو يحرؼ 

 (ٕ)دمًا بجاًل مغ الجمػع . فيقػؿ: 
       جشػن بير از يغ نايج چػ گخدد كعبو رو ليمى ز م

 كو ريدد خػن دل از ديجه بخ آثار مشدليا                                
     ز ىخ محسل چػ يابج بػى ليمى جاى آن دارد 

 كو گخدد اشظ مجشػن قصخه زن دنبال محسميا                           
كفي مػضع آخخ يذنخ الجامي إلى أف كل زىخة نبتت مغ شنغ تخية 

 السجشػف بعج كفاتو، قج امتدجت رائحتيا بشطخة لنمى،ككأف الحب بنشيسا كاف 
  

                                                           

 ، ٔج سابق، مخجع اكرنگ، ىفت: جامى احسج بغ الخحسغ عبج الجيغ نػر (ٔ)
   .ٕٚٛص 

 .٘ٔص  سبق تخجستو: كالسعشى    
ىاشع راضي، انتذارات ، كيخاستو، عبج الخحسغ الجامي: ديػاف كامل جامى( نػر الجيغ ٕ)

 .ٚٗٔىػ ش، ص ٖٔٗٔتيخاف ، پنخكز
حنث ، مغ السجشػف أكثخ مغ ىحا يتأتىال ، لمنمى كجية الكعبةعشجما ترنخ : كالسعشى    

 يدكب دـ القمب مغ العنغ عمى آثار السشازؿ.
اء فعشجما يذع رائحة لنمى مغ كل محسل، يتخحه  مكانًا، بحنث يرنخ دمع السجشػف البكَّ

 خمف السحسل.
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 (ٔ)مػصػاًل حتى بعج الػفاة، فيقػؿ:
      ىخ گل كو بخ آيج ز ِگل تخبت مجشػن  

 نگيت ليمى ستبػى خػشر آميختو با                                
كيبنغ الجامي كحلظ أف ىشاؾ مجشػنًا كاحجًا ىػ مغ عذق لنمى، أما مغ 

 (ٕ)يخاشبيا الجامي فإف ليا بكل شخؼ شعخة مغ شعخىا ألف مجشػف، فيقػؿ:
       نبػد عاشق ليمى بو غيخ يظ مجشػن  

 تخا بو ىخ سخ مػيى ىدار مجشػندت                                  
الجامى حاؿ السجشػف حنشسا كاف يخى لنمى ك جساليا، أف قمبو كيطيخ 

 (ٖ)بسجخد أف يخاىا ال يخى الخاحة كالدكنشة، فيقػؿ:
 در لباس حدغ ليمى جمػه كخد       صبخ و آرام از دل مجشػن ربػد 

كليامو عمى  كيبالغ الجامي في كصف حاؿ السجشػف مغ فخاؽ لنمى،
السػجػدة  و كاد أف يذػي الغدالفكجيو في الرحخاء، حنث إف لينب قمب

 كفي ىحا كشاية عغ شجة معاناتو مغ الحب، ككأنو بالرحخاء مغ شجة عذقو،
  

                                                           

مخجع  راضي، ىاشع كيخاستو، جامى، كامل ديػاف: الجامي الخحسغ عبج الجيغ نػر (ٔ)
   .ٕ٘ٓسابق: ص 

 .ٕٙص سبق تخجستو: كالسعشى
 .ٕٓٗدابق، ص السخجع ال( ٕ)

 كإف لظ بكل شخؼ شعخة ، مجشػف  سػى لع يكغ عاشق لنمى : كالسعشى     
 ألف مجشػف.

 .ٖٔٓ( السخجع الدابق: ص ٖ)
 لنمى في لباس الحدغ، فدمبت الربخ كالخاحة مغ قمب  تجمت: كالسعشى     

 السجشػف.
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 (ٔ)يحتخؽ مشو، فيقػؿ:
 مجشػن ز آتر ليمى       كباب ساختو ىسو آىػان صحخا راء شخار سيشو

كفي إشارة مشو إلى أف كالج قيذ السجشػف قج أخحه معو إلى الكعبة؛ 
 (ٕ)أف يحىب عشو حب لنمى، يقػؿ الجامي:لنجعػ هللا 

       پى دعاى فخاغت ز عذق مجشػن را 
 بو كعبو بخد پجر با صج آه و واويمى                                    

كفي مػضع آخخ يذنخ الجامي إلى أف قرة حبو لحبنبتو فاقت قرة 
سسع عشيا عشجما لنمى كالسجشػف بجلنل أف كل مغ قخأ قرة لنمى كالسجشػف أك 

 (ٖ)يعمع بقرة حبو لحبنبتو، يعج قرة السجشػف خخافة، فيقػؿ:
       ليمى ومجشػن خػانجى ء آنكو ىخ جا قرو

 چػن ششيج احػال ما را تخك آن افدانو كخد                            

                                                           

فاتحة الذباب، مقجمو ، ( نػر الجيغ عبج الخحسغ بغ احسج جامى: ديػاف جامىٔ)
، زيخ نطخ: دفتخ نذخ منخاث مكتػب، چاپ اكؿ، كترحيح: اعبلخاف افرح زاد

 .ٕٓٓص ، ٔىػ ش، ج ٖٛٚٔ
 قج شػى جسيع غدالف الرحخاء.، إف شخر صجر السجشػف مغ نار لنمى: كالسعشى    

 .ٜٛٚ، ص ٔج، دابقالسخجع ال( ٕ)
حسل األب السجشػف إلى الكعبة بكثنخ ، مغ أجل الجعاء لمتخمز مغ العذق: كالسعشى     

 لع كالحدخة.مغ األ
ىاشع راضي، مخجع ، كيخاستو، امل جامى( نػر الجيغ عبج الخحسغ الجامى: ديػاف كٖ)

 .ٕٖٔسابق، ص 
عشجما سسع أحػالشا تخؾ ، كل مغ كاف يقخأ قرة لنمى كالسجشػف في أي مكاف: كالسعشى    

 تمظ الخخافة .
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كيرػر الجامي حدف السجشػف عمى فخاؽ لنمى ك سكبو الجمع في بعجىا 
مغ شجتو ككثختو صار يشابيع تخكي كل نبات يشسػ حػؿ  بأف دمع السجشػف 
 (ٔ)خيسة لنمى، فيقػؿ:

   ليمى دمج    ء ىخ گياىى كد حخيع خيسو
 مجشػن بػدء خػرده آب از چذسو سار ديجه                            

ككحلظ يصمب الجامي في البنت التالي مغ رجاؿ الحي أنيع إذا رأكه 
 (ٕ)فبل يأسػا عميو ك ال يحدنػا، حنث يقػؿ:يسػت في حدنو عمى لنمى 

 گخ بسيخم در غع ليمى خػير        يا كخام الحى ال تاسػا عمىّ 
كسا يصمب الجامي مغ حادي اإلبل إذا خخج حامبًل محسل لنمى أف ال 

 (ٖ)يسشع السجشػف مغ اتباع السحسل، حنث يقػؿ:
     ساربان چػ محسل ليمى ز حى بيخون بخد  

 مشع مجشػن كى تػان كالجر پى محسل مباش                           
ىػ( لنمى كالسجشػف في ٜٗٚ -).... سيف فخغانىكقج ذكخ الذاعخ 

شعخه أيزًا، حنشسا صّػر حالو عشجما يشطخ إلى محبػيو بأنو يكػف كحاؿ 
                                                           

 مخجع راضي، ىاشع كيخاستو، جامى، كامل ديػاف: الجامى الخحسغ عبج الجيغ نػر (ٔ)
 .ٜٖٖص  سابق،

كاف قج ارتػى مغ يشابيع عنغ ، خيسة لنمى في محيطكل نبات يشبت : كالسعشى    
 السجشػف.

 . ٗٚٚص  ،ٔدابق، جالسخجع ال (ٕ)
.: كالسعشى      لػ أمػت في حدني عمى لنمى، يا كخاـ الحي ال تأسػا عميَّ

 مقجمو الذباب، فاتحة جامى، ديػاف: جامى احسج بغ الخحسغ عبج الجيغ نػر (ٖ)
 .ٗٔ٘ص  ،ٔج سابق، مخجع زاد، افرح اعبلخاف: كترحيح

بل تسشع السجشػف متى ف، عشجما يحسل الحادي محسل لنمى خارج الحي: كالسعشى    
 استصاع أف يتبع السحسل .
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السجشػف في السحبة، كيرػر حاؿ محبػيتو حنشسا تشطخ إليو أنيا تشطخ إليو 
 (ٔ)ا تشطخ لمسجشػف، حنث يقػؿ:مثل لنمى عشجم

     مغ چػ مجشػن سػى ليمى بشيازش نگخم  
 او برج ناز چػ ليمى سػى مجشػن نگخد                               

ك في مػضع آخخ يبنغ سيف فخغاني أنو حنغ يرف كجو محبػيتو 
 (ٕ)يكػف دائسًا كالسجشػف عشجما يرف لنمى، فيقػؿ:

 وصف روير سيف فخغانى مجام      ىسچػ مجشػن وصف ليال مى كشج 

ر الذاعخ  قرة  -ىـ ٕٚٚالستػفى سشة  –شاه نعست هللا ولى كُيَرػِّ
حب لنمى كالسجشػف، إذ يبنغ أف ركح السجشػف كانت دائسًا فجاءًا لمنمى، حنث 

 (ٖ)كاف ىػاىا مدتقخًا في قمبو، فيقػؿ:
 در دل او ىػاى ليمى بػد    جان مجشػن فجاى ليمى بػد      

 كيحكخ شاه نعست هللا كلى أف لنمى لع يكغ ليا ىحا الرجى لػ لع يكغ
  

                                                           

، با ترحيح ك مقجمو: ذبيح هللا صفا، ( سيف الجيغ دمحم فخغانى: ديػاف سيف فخغانىٔ)
 .ٛٚٚص ، ىػ شٖٗٙٔ، تيخاف، تيخاف، انتذارات فخدكسى، چاپ دـك

مثل  بجالؿ كثنخكىي تشطخ ، ليا مثل السجشػف إلى لنمى بتزخعأنا أنطخ : كالسعشى    
 لنمى إلى السجشػف.

 .ٔٔٚص : ( السخجع الدابقٕ)
 مثمسا يرف السجشػف ، إف سيف فخغاني يرف كجيو عمى الجكاـ: كالسعشى     

 لنمى.
عمسى، ء اپخانوشخكت چ، ه نعست هللا كلى: ديػاف سنج نػر الجيغ نعست هللا كلىا( شٖ)

 .ٕٔٓىػ ش، ص ٖٙٔٔ
 ككاف ىػى لنمى في قمبو.، كانت ركح السجشػف فجاءًا لمنمى: كالسعشى     
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 (ٔ)السجشػف ك قرة حبو، فيقػؿ:
 ذوق ليمى نبػد بى مجشػن              بػد مجشػن بخاى ليمى بػد 

ككحلظ يػضح شاه نعست هللا كلي حاؿ السجشػف كأنو كاف كدنخ القمب 
ء لنمى كعجـ كصمو بيا، كأنو عانى مغ ذلظ كثنخًا، فخاحة ركحو حديشًا مغ جفا

 (ٕ)في القخب مشيا، كعحابو في البعج عشيا، فيقػؿ:
 خاشخ دل شكدتو مجشػن           مبتالى بالى ليمى بػد
.....................             ...................... 

 ليمى بػد راحت جان خدتو مجشػن           از جفا و وفاى
لنمى كالسجشػف في ىـ( ٕٚٚ -ىـ ٓٓٚعبيج زاكاني)كيحكخ الذاعخ 

شعخه، حنث يذنخ إلى أف قمب السجشػف يبمغ مشتيى الدعادة بحب لنمى، كسا 
 (ٖ)ىػ حاؿ االسكشجر حنشسا يتشاكؿ كأسًا مغ ماء الحياة، فيقػؿ:
 دل مجشػن ز ليمى كام گيخد     سكشجر زاب حيػان جام گيخد

 كسا ُيَزسِّغ عبنج زاكاني شعخه بنتًا مغ أشعار قيذ بغ السمػح كالحي 
  

                                                           

 مخجػػػػػػع سػػػػػػابق:  كلػػػػػػى، هللا نعسػػػػػػت الػػػػػػجيغ نػػػػػػػر سػػػػػػنج ديػػػػػػػاف: كلػػػػػػى هللا نعسػػػػػػت شػػػػػػاه (ٔ)
 .ٕٔٓص 

 السجشػف كاف مغ أجل لنمى.ػجػد ف، لع يكغ لمنمى ذكؽ ببل مجشػف : كالسعشى    
 .ٕٔٓص ، دابقالسخجع ال (ٕ)

 ببلء لنمى .بمبتمى ، كاف السجشػف كدنخ القمب: كالسعشى    
 مغ جفاء لنمى ككفائيا .الستعبة السجشػف  كانت راحة ركح    

انتذارات ، ( عبنج زاكانى: كميات ك لصايف عبنج زاكانى، با ندخو مرحح: عباس اقباؿٖ)
 .ٕٛٔ ص، ىػ شٕٖٔٔ، شاه آباد، تيخاف، كتابفخكشى زكار

 كالسعشى: يأخح قمب السجشػف األمل مغ لنمى، كيأخح االسكشجر الكأس مغ ماء    
 الحياة. 
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 (ٔ)يقػؿ فيو قيذ:
 عمّي لئغ القيت ليمى بخفية      زيارة بيت هللا رجالن حافيا  

 (ٕ)حنث يقتبذ عبنج زاكانى ىحا البنت في شعخه، فيقػؿ:
 عمّى لئغ القيت ليمى بخمػة      زيارة بيت هللا رجالى حافيا 

فيذنخ إلى أف لنمى  ىـ(ٜٜٙ -ىـ ٖٜٔمحتذع كاشاني )أما الذاعخ 
كانت في عنغ السجشػف آية لمجساؿ، مع أنيا قج تكػف في أعنغ الشاس ليدت 

 (ٖ)عمى قجر كبنخ مغ الجساؿ، حنث يقػؿ:

      حدغ ليمى جمػه گخ در چذع مجشػن بػد و بذ
 چيخه زيبا نجاشت ضغ مخدم ايغ كو ليمى                               

ىػ ( مجى شيخة قرة ٜٜٔ -ىػ ٜٖٜكيػضح الذاعخ كحذي البافقي )
حب لنمى كالسجشػف، فنبنغ أف قرة لنمى كالسجشػف ليدت كحجىا ىي 
 السذيػرة في الجنيا، بل إف قرة الذاعخ مع محبػيتو مذيػرة أيزًا،

  
  

                                                           

 ، مخجػػػػػػػػع سػػػػػػػػػابق، ديػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػيذ بػػػػػػػػػغ السمػػػػػػػػػح مجشػػػػػػػػػف لنمػػػػػػػػػى: ( قػػػػػػػػيذ بػػػػػػػػغ السمػػػػػػػػػػحٔ)
 .ٖٛص 

 ، مخجػػػػػع سػػػػػابق، لصػػػػػائف عبنػػػػػج زاكػػػػػانى، اخػػػػػبلؽ االشػػػػػخاؼ ( عبنػػػػػج زاكػػػػػانى: كميػػػػػات كٕ)
 .٘ٛٔص 

 مؤسدػوء بيجاركنػج، اكبػخ: كمقجمػو ترحيح با كاشانى، محتذع ديػاف: كاشانى محتذع (ٖ)
 .ٖٙص  ش، ىػٜٖٛٔ تيخاف، پشجع، چاپ نگاه، انتذارات

كيكفػػي ضػغ الشػػاس أف لنمػػى لػػيذ ، كػػاف حدػػغ لنمػى ضػػاىخًا فػػي عػنغ السجشػػػف : كالسعشػى    
 ليا كجو جسنل .
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 (ٔ)فيقػؿ:
      مجشػن شجه مذيػر جيانء نو ىسيغ قرو

 در جيان ىدت ز ما نيد سخشيا مذيػر                              
كيػضح كحذي البافقي أف عذق لنمى كأنو سمدمة قػية، كأف السجشػف 

 (ٕ)يعمع مجى قدػة ىحه الدمدمة، فيقػؿ:
      عذق ليمى سخت زنجيخيدت مجشػن آزما 

 ايغ كدى دانج كو زنجيخى بػد در گخدنر                             
في شعخه إلى  ىـ(ٔٛٓٔ-ىـ ٙٔٓٔصائب التبخيدي )كأشار الذاعخ 

قرة لنمى كالسجشػف، مغ خبلؿ بيانو أف السجشػف عمى الخغع مغ أنو قج 
يكػف قج رّكض الشسخ، إال أنو يخذى ضل كمب لنمى، كفي ىحا ترػيخ لسجى 

 (ٖ)يسة لنمى، حنث يقػؿ:عجـ قجرة السجشػف عمى االقتخاب مغ خ
      مى كشج وحذت سگ ليمى ىسان از سايو اش

 گخچو مجشػن كخد رام خػد پمشگ و شيخ را                            
                                                           

انتذػػارات ء مؤسدػػو كيخاسػػتو: حدػػنغ نخعػػى،، ديػػػاف كامػػل كحذػػى بػػافقى: ( كحذػى بػػافقىٔ)
 .ٜٗشاىشذاىي، ص ٕٕ٘٘تيخاف، چاپ پشجع، امنخ كبنخ، چاپخانو سپيخ

فنػجػػػج فػػػي الػػػجنيا كػػػبلـ ، مػػػا اشػػػتيخت قرػػػة السجشػػػػف نفدػػػيا فػػػي الػػػجنيا فقػػػط: كالسعشػػػى    
 .ا أيزاً لشمذيػر 

 .٘ٓٔص : ( السخجع الدابقٕ)
يػػو أييػػا السجشػػػف ، إف عذػػق لنمػػى سمدػػمة شػػجيجة: كالسعشػػى     كىػػحا الذػػخز يعمػػع أف  ،فجخِّ

 الدمدمة كانت في عشقو. 
شػخكت انتذػارات عمسػى ، ( صائب تبخيػدى: ديػػاف صػائب تبخيػدي، بكػشػر: دمحم قيخمػافٖ)

 .ٖٙ، ص ٔىػ ش، جٖٗٙٔ، تيخاف، كفخىشگى
إال أنػػو يخػػاؼ مػػغ ضػػل ، بػػالخغع مػػغ أف السجشػػػف ركَّض بشفدػػو الشسػػخ كاألسػػج: كالسعشػػى    

 كمب لنمى . 
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 (ٔ) كيبنغ صائب عذق لنمى لمسجشػف، فيقػؿ:
 ليمى بشگخ مجشػن را ء در سيو خانواب مخا  گخ در آن زلف نجيجى دل بيت

لنمى ك قج ضيخت دكف حجاب مغ محسميا، كيرػر صائب التبخيدي 
كإذ بالسجشػف يكدػه الزعف كالعجد مسا يعانيو مغ مذقة حبيا ك صعػية 

 (ٕ)فخاقيا، فيقػؿ:
     بخ آمج حدغ ليمى بى حجاب آن روز از محسل 

 كو ضعف وناتػانى از نطخ پػشيج مجشػن را                            
الستػفى سشة  -ىاتف اصفيانىككرد ذكخ لنمى أيزًا في شعخ الذاعخ 

، كإف كاف ذلظ ليذ بالكثنخ إال أنو لع يتخؾ الفخصة لبياف معخفتو  -ىػٜٛٔٔ
كدرايتو بأشيخ قرز العذق العخيية بنغ لنمى كالسجشػف، حنث يػضح أف 

 (ٖ)سبب ببلء السجشػف كاضصخابو ىػ جساؿ لنمى،حنث يقػؿ:
     ل و رخ ليمى، آن دگخ چيد است   نو زلف و خا

 كو آفت دل و صبخ و قخار مجشػن است                               
                                                           

ص  ،ٔج ،مخجع سابق قيخماف، دمحم :بكػشر تبخيدي، صائب ديػاف: تبخيدى  صائب (ٔ)
ٕٜٙ. 

انطخ ك شاىج السجشػف في سػاد ، لػ لع تخ قمبي الزعيف في تمظ الحؤابة: كالسعشى    
 بنت لنمى .

 .ٖٕٔص  ،ٔج( السخجع الدابق:ٕ)
كدى ضيخ حدغ لنمى في ذلظ النـػ دكف حجاب مغ السحسل، حنث قج : كالسعشى     

 السجشػف الزعف كالعجد.
( ىاتف اصفيانى: كميات ديػاف ىاتف اصفيانى، با ترحيح كمقجمو، دمحم عباسى، ٖ)

 .ٖٙىػ ش، ص ٕٖٙٔ، كتابفخكشى فخخ رازى، تيخاف: ناشخ
كالتي ىي آفة قمب ، ليذ ىشاؾ شيء آخخ بعج ذؤابة ك خاؿ ك كجو لنمى: كالسعشى    

 السجشػف ك صبخه كاستقخاره.
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كمغ شعخاء الفارسية الحيغ كرد ذكخ لنمى كالسجشػف في أشعارىع في 
، حنث يبنغ الذاعخ ىـ (ٖٜٙ -ىاللي چغتايي )....مػاضع عجيجة الذاعخ 

كمغ ثع يخيج أف يبنغ لسحبػيتو مجى حبو  أنو قخأ قرة لنمى كالسجشػف كاممة،
 (ٔ)ليا، بأف حبو ليا أكثخ مغ حب السجشػف لمنمى، فيقػؿ:

       قرو ليمى و مجشػن پاى تا سخ خػانجه ام  
 ىع تػ از ليمى فدونى، ىع مغ از مجشػن او                             

 كيبنغ ىبللى چغتائي أف مغ شجة ما كاف يعانيو السجشػف مغ 
العحاب في حب لنمى كاف كل مغ يعمع بقرتو يحدف مغ أجمو، حتى الدساء 
 كأنيا كانت تبكي عمى حالو، كأف ما يطيخ مغ الشجى عمى الشبات 
 كغنخه كقت الرباح، إنسا ىػ بكاء الدساء عمى حاؿ السجشػف، كذلظ 

 نمة، شبَّو فنيا الذاعخ مصخ الدساء بالجمػع، في صػرة ببلةية جس
 كشبَّو الدساء بإنداف يبكي، كححؼ السذبو بو، كرمد إليو ببعس 

 (ٕ)مكشية، فيقػؿ:  لػازمو، كىحه استعارة
      آن نو شبشع بػد در ايام ليمى، ىخ صباح    

 آسسان شب تا سحخ بخ حال مجشػن مى گخيدت                     

                                                           

نذخ ، سعنج نفيدى: لى چغتائي: ديػاف ىبللى چغتائي، بو ترحيح كمقجمو( ىبلٔ)
 .ٛ٘ٔص ، ىػ شٖٛٙٔ، سشائي، تيخاف

كأيزًا أنا أكثخ مغ ، فأنت أكثخ مغ لنمى، قخأت قرة لنمى كالسجشػف كاممة: كالسعشى    
 السجشػف.

 .ٖٔص  ،دابقالسخجع ال (ٕ)
كإنسا الدساء كانت تبكي عمى ، صباحلع يكغ ىشاؾ نجى في أياـ لنمى كل : كالسعشى     

 حاؿ السجشػف في المنل حتى الدحخ.
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آخخ يبنغ ىبللي چغتائي مجى حبو لسحبػيتو ك يػضح  ك في مػضع
 (ٔ)ليا أف قرة حبِّو ليا ال تقل عغ قرة حب لنمى كالسجشػف، فيقػؿ:

      از جشػن مغ و حدغ تػ سخغ بديارست
 قرو ما و تػ از ليمى ومجشػن كع نيدت                                

لسحبػيتو، مغ خبلؿ كيػاصل ىبللى چغتائي تعبنخه عغ مجى حبو 
إضياره أف حدغ محبػيتو يفػؽ حدغ لنمى، كأف حّبو ليا يفػؽ حب السجشػف 

 (ٕ)لمنمى، فيقػؿ:
    ليمى كجا و حدشت؟ مجشػن كجا وعذقع؟   

 نو آن مقابل تػ، نو ايغ بخابخ مغ                                    
لنمى كالسجشػف كُيطِيخ ىبللي مجى جساؿ محبػيتو، متخحًا مغ قرة 

كسنمة لمتعبنخ عغ ذلظ، حنث يقػؿ لسحبػيتو إنيا لػ مّخت بالرحخاء مثل 
 (ٖ)لنمى، لرار سكاف الرحخاء كميع مجاننغ بحبيا كمفتػننغ بجساليا، فيقػؿ:

     گخ بگحرى بشاز، چػ ليمى، بصخف دشت 
 مجشػن شػنج مخدم صحخا نذيغ ىسو                                  

 (ٗ) كيػضح ىبللي أف حاجة السجشػف لمنمى كحاجة الذحاذ لمسمظ، فيقػؿ:
                                                           

مخجع  نفيدى، سعنج: كمقجمو ترحيح بو چغتائي، ىبللى ديػاف: چغتائي ىبللى (ٔ)
فقرتشا كإياؾ ال ، ىشاؾ كبلـ كثنخ عغ جشػني ك حدشظ: كالسعشى  .ٖٖص : سابق

 .لنمى كالسجشػف قرة تقّل عغ 
مغ ؟ كأيغ السجشػف  مغ حدشظأيغ لنمى : كالسعشى .ٙٗٔص  دابق،ال سخجعال (ٕ)

 كال ىحا يداكيشي.، عذقي؟ فبل تمظ تقابمظ
، لػ تسخِّي بصخؼ الرحخاء بجالؿ مثل لنمى: كالسعشى .ٙٚٔص : دابقالسخجع ال (ٖ)

 يرنخ سكاف الرحخاء كميع مجاننغ.
مخجع  نفيدى، سعنج: كمقجمو ترحيح بو چغتائي، ىبللى ديػاف: چغتائي ىبللى (ٗ)

 .ٕٛٛص : سابق
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 گجايي را بذاىى بػد ميمى     چشان ميمى كو مجشػن را بميمى
كيرػِّر ىبللي عجـ قجرة السجشػف عمى االقتخاب مغ حي لنمى ككأف 
عمى حنِّيا كبلبًا يحخسػنيا، فبسجخد أف تػجو صػب حنِّيا رأى أحج ىحه 

 (ٔ)يقػؿ: الكبلب، ف
 چػ مجشػن سػى صحخا كخد ميمى      سگى ديج از سگان كػى ليمى

كيبنغ ىبللي أف السجشػف عشجما يسخ بحي لنمى يصػؼ بو كسا يصػؼ 
 (ٕ)الحاج بالكعبة، فيقػؿ:

 چػ مجشػن جانب ليمى گحشتى     بگخد كػى او چػن كعبو گذتى 
حنث إنيا  كيعبخ ىبللى چغتائي عغ مجى شيخة قرة لنمى كالسجشػف،

 (ٖ)تعج أشيخ القرز في الجنيا، فيقػؿ:
 نيدت امخوز در خع گخدون    غيخ نامى ز ليمى و مجشػن 

لنمى  ىــ(  ٜٔٓٔ - ىــ ٚٓٓٔفيس الكاشاني )كيحكخ الذاعخ 
 كالسجشػف في شعخه، مغ خبلؿ تعبنخه عغ شجة حبو لسحبػيتو، حنث يخيط 

  

                                                                                                                                     

 مثل منل السجشػف لمنمى .، اذ منل لمسمظحيكػف لمذ: كالسعشى     
 .ٜٜٕص ، دابقالسخجع ال( ٔ)

 رأى كمبًا مغ كبلب حي لنمى.، السجشػف صػب الرحخاء تػجوعشجما : كالسعشى      
 .ٖٓٓص  ،دابقال سخجعال (ٕ)

 شاؼ حػؿ حنيا مثل الكعبة .، عشجما مخَّ السجشػف بجػار لنمى: كالسعشى      
 ٕٔٙ( السخجع الدابق: ص ٖ)

 ليذ النـػ في قبة الفمظ غنخ شيخة لنمى كالسجشػف.: كالسعشى      
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بنغ قرة شنخيغ كفخىاد كقرة لنمى كالسجشػف، فيخاشب محبػيتو بأنو يحبيا 
أكثخ مسا يحب فخىاد شنخيغ بسائة مخة، كأكثخ مسا يحب السجشػف لنمى مائة 

 (ٔ)مخة، فيقػؿ: 
 فخىاد تػ صج ىدار شيخيغ     مجشػن تػ صج ىدار ليمى است

رسية في كلع يقترخ االىتساـ بقرة لنمى كالسجشػف عمى شعخاء الفا
العرػر القجيسة كإنسا امتج ىحا التأثخ حتى العرخ الحجيث، حنث نجج مغ 

دمحم إقبال شعخاء الفارسية مغ َذَكَخ لنمى كالسجشػف في شعخه مثل الذاعخ 
 (ٕ)، كالحي يقػؿ: ىـ(ٖٚ٘ٔ -ىــ ٜٕٗٔ)

 تػ برحخا مثل قيذ آواره ئى     خدتو ئى وامانجه ئى بيچاره ئى
مػضع آخخ يذنخ دمحم إقباؿ إلى حاؿ العذق كالعذاؽ، حنث إف  كفي

العذق يجعل العاشق يفقج شنئًا مغ كخامتو، حتى أف قيدًا يصمقػف عميو قيذ 
 (ٖ)لنمى أك مجشػف لنمى، فيقػؿ:

    چػ تسام افتج سخاپا ناز مى گخدد نياز  
 مغ  قيذ را ليمى ىسى نامشج در صحخاى                              

                                                           

، ىػ شٜٖٓٔ،تيخاف، چاپ اكؿ، پيساف: نذخ، ديػاف فيس كاشانى: ( فيس كاشانئ)
 كمجشػنظ مائة ألف لنمى .، إف فخىادؾ مائة ألف شنخيغ: كالسعشى  .ٕٜص 

 مقجمو كحػاشي، محسػد عمسى ، اشعار فارسي اقباؿ الىػرى : دمحم إقباؿ (ٕ)
، تيخاف، چاپ سـػ، چاپخانو عمسي، سازماف انتذارات جاكيجاف، ـ. دركيذى()

 .ٕٛٔص ، ىػ شٖٙٙٔ
 أنت مذخد بالرحخاء مثل قيذ فأنت متعب كمتألع كمدكنغ.: كالسعشى    

اپ چ، انتذارات زكار، كػشر: اكبخ بيجاركنجكميات اقباؿ الىػري، بو : ( دمحم إقباؿٖ)
 .ٜٕٚىػ ش، ص ٜٖٛٔ، تيخاف، چياـر

بحنث يدسػف قيدًا بمنمى في ، يرنخ كمو ذالً ، عشجما يكتسل العذق: كالسعشى    
 صحخائي.
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قج ذكخ لنمى (  ىـ ٖٔٚٔ - ٖٗٓٔممظ الذعخاء بيار )ككحلظ نجج 
كالسجشػف في شعخه، حنث شبَّو أغراف المببلب كشجخة الدخك، كشجة تسدكو 

 (ٔ)بيا بالعبلقة بنغ لنمى كالسجشػف، كشجة تعمق السجشػف بمنمى، فيقػؿ:

 مجشػناپيچظ الغخ آويختو در دامغ سخو      مثمى باشج از ليمى و از 

كسا كضََّف ممظ الذعخاء بيار لنمى كقرة عذق السجشػف ليا تػضيفًا 
سياسيًا، حنث أشار إلى أف جسيع الدكاف كأنيع كالسجاننغ، في حنغ أف 
مبتغاىع كىجفيع إذا كانػا فعبًل مجاننغ ىػ لنمى، كلنمى تعشي الػشغ الحي في 

و كيخمرػنو مغ أيجي غنخىع مسغ ال يحافطػف عميو، فعمنيع أف يدعػا إلي
أيجي غنخىع، بجاًل مغ أف يجمدػا كيتحجثػا عغ قرة لنمى كالسجشػف، 

 (ٕ)فيقػؿ:
     جسمو مجشػنشج وليالى وشغ در دست غيخ

 ىى لسيجه صحبت از ليمى و مجشػن مى كششج                           

ـ( إلى لنمى ٜٛٙٔ –ـ ٜٜٓٔ)  رىي معيخي كسا أشار الذاعخ 
 كالسجشػف في شعخه، مبنشًا أنو أكثخ جشػنًا بسحبػيتو مغ السجشػف بمنمى، 

 

                                                           

، تيخاف، انتذارات نگاهء مؤسدو، لذعخاى بيار ديػاف اشعارا( ممظ الذعخاء بيار: ممظ ٔ)
 .ٖٛٚص ، ىػ ش ٖٚٛٔ

 .عمى ىنئة لنمى كالسجشػف ، المببلب الزعيف متذبث بصخؼ الدخك: كالسعشى    
  .ٖٕٙص  السخجع الدابق: (ٕ)

 كأسفاه إنيع متكئػف ، ػشغ في أيجي الغنخالالجسيع مجاننغ ك لنمى : كالسعشى    
 ك يتحجثػف عغ لنمى كالسجشػف .
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 (ٔ)جسااًل مغ لنمى، حنث يقػؿ:  كمحبػيتو أكثخ
 مجشػن تخ از مجشػن مشع مغ     زيباتخ از ليمى تػيى تػ 

لنمى  -ىػ ٖٕٙٔالستػفى سشة  –آتر إصفيانيكقج ذكخ الذاعخ 
كالسجشػف في مػاضع عجيجة مغ شعخه أيزًا، حنث بنَّغ أف نديع الربا 
يصػؼ بتخية لنمى، عدى يكػف حػليا ةبار لمسجشػف، في إشارة مشو إلى 

 (ٕ)قرة الحب العطيسة التي جسعت بنغ قمبي لنمى كالسجشػف، حنث يقػؿ: 
     شػاف تخبت ليمى كشج نديع صبا 

 مگخ بجامغ و جيبر غبار مجشػن است                               
كفي مػضع آخخ يبنغ آتر اصفياني ما حجث مغ السجشػف عشج فخاقو 
لنمى ك ليامو في الرحخاء، ككأنو مغ شجة حبو لمنمى كمسا رأى غدااًل جسيبًل 

 (ٖ)في الرحخاء، يتخنمو أثخًا مغ لنمى، حنث يقػؿ:
  خالى كو از ىامػن گحشت     ىخ غدال خػش و خصخ

 شج خيال ليمى و در خاشخ مجشػن گحشت                              

                                                           

، انتذارات الياـ، رادعبج هللا اكبخياف ، ديػاف رىى معنخى، بو كػشر: ( رىى معنخى ٔ)
 .ٖٓ٘ص ، ىػ شٜٖٓٔ، چاپ چياـر

 .كأنت أكثخ جسااًل مغ لنمى ، أنا أكثخ جشػنًا مغ السجشػف : كالسعشى     
 ،چاپ دـك جبلؿ الجيغ ىسائي، :با مقجمو ،ديػاف آتر اصفيانى :( آتر اصفيانىٕ)

 .ٚٔص  ىػ ش،ٖٖٛٔ ،تيخاف خائفي،ء چاپخانو
فمخيسا بصخفيا ك مشصقتيا ةبار ، الربا حػؿ تخية لنمىيصػؼ نديع : كالسعشى     

 السجشػف.
 .ٜ٘ص : ( السخجع الدابقٖ)

خاشخ ب خّ صار خيااًل لمنمى ك مَ ، كل غداؿ جسنل ك شجاع عبخ مغ البنجاء: كالسعشى    
 السجشػف .
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 كيبنغ آتر اصفياني أنو قج قخأ قرة لنمى ك السجشػف ك فخىاد 
 (ٔ)ك شنخيغ، فيقػؿ:

  خػانجه ام قرو ليمى و حجيث شيخيغ    
 كخده است اخخاجزيغ قبل بشجه بدى حدغ تػ                           

ككحلظ يػضح آتر اصفياني أف تخية لنمى تفػح مشيا محبة السجشػف، 
كيرػر حاليا بأنو يدسع مشيا أننغ السجشػف، كذلظ في صػرة ببلةية شبَّو 

لػازمو، كىػ  فنيا التخية بإنداف، ثع ححؼ السذبو بو، كرمد إليو ببعس
 (ٕ)الدسع، كىحه استعارة مكشية، حنث يقػؿ:

 ىشػز نالو مجشػن بگػش مى آيج      ز اتحاد محبت بو تخبت ليمى  
كفي مػضع آخخ يحكخ آتر اصفيانى لنمى كالسجشػف، حنث يخاشب 
نديع الربا بأنو يتجو إلى خيسة لنمى كيقتمعيا، فإف سػاد الخيسة مغ سػاد 

 (ٖ)عنغ السجشػف، فيقػؿ:

       اى صبا خيسو ليمى بكغ از دامغ دشت 
 كو سيو چادرى از ديجه مجشػن دارد                                    

                                                           

 ،مخجع سابق ىسائي، الجيغ جبلؿ: مقجمو با اصفيانى، آتر ديػاف: اصفيانى آتر (ٔ)
 .ٜٜص 

 .كقبل ىحا قج أخخجت حدشظ كثنخاً ، قج قخأت قرة لنمى ك حجيث شنخيغ: كالسعشى    
 .ٕٓٔص  دابق،ال سخجعال (ٕ)

 ما زاؿ ُيدسع أننغ السجشػف.، مغ اتحاد السحبة بتخية لنمى: كالسعشى    
 .٘٘ٔالسخجع الدابق: ص  (ٖ)

فإف سػاد الخيسة مغ ، يا نديع الربا اقتمع خيسة لنمى مغ شخؼ الرحخاء: كالسعشى    
 عنغ السجشػف.
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إلى لنمى كالسجشػف، شػكت بخارى كفي صػرة بميغة يذنخ الذاعخ 
مػضحًا أف كػكب العذاؽ يديج العذاؽ جشػنًا، ككأف خاؿ كجو لنمى كالشجع 

 (ٔ)في الدساء، فيقػؿ:

 ليمى بػد انجع ما را ء كػكب شالع عذاق جشػن افدايج     خال رخداره

كفي مػضع آخخ يذنخ شػكت بخاري إلى جساؿ لنمى كحدشيا، كيذنخ 
 (ٕ)إلى عذق لنمى الحي تسكغ مغ مجشػنيا، حنث يقػؿ:

 ليمى از حدغ بو بدمى كو چخاغ افدود
 عذق روغغ كذج از مغد سخ مجشػنر                                   

ــجيع الدمــان فخوزانفــخ) ذكػػخك  ىػػػػ( لنمػػى كالسجشػػػف فػػي ٜٖٔٔ-ىػػػٖٛٔٔب
شػػعخه أيزػػًا، حنػػث خاشػػب محبػيتػػو مبنشػػًا ليػػا أف زيشػػة كجييػػا، تجعمػػو يػػدداد 

أك أنػػو سػػػؼ يرػػنخ مثػػل السجشػػػف مػػغ فخاقػػو لمنمػػى، أك  ،كحبػػًا ليػػا بيػػا اً تعمقػػ
فيذنخ بجيع الدماف ىشا إلى قرة حب لنمػى يكػف مثل فخىاد مغ حب شنخيغ، 

قرز الحػب العخييػة، كيػحكخ القرػة السذػابية ليػا كالسجشػف باعتبارىا أشيخ 
 فػػػػػػػػػػػػػي الذػػػػػػػػػػػػػيخة فػػػػػػػػػػػػػي األدب الفارسػػػػػػػػػػػػػي كىػػػػػػػػػػػػػي قرػػػػػػػػػػػػػة فخىػػػػػػػػػػػػػاد كشػػػػػػػػػػػػػنخيغ

 
                                                           

با ترحيح: سنخكس شسيدا، انتذارات ، ( شػكت بخارى: ديػاف شػكت بخارى ٔ)
 .ٗ٘ىػ ش، ص ٕٖٛٔ، فخدكسى، چاپ اكؿ، تيخاف

 ك خاؿ كجو لنمى بالشدبة لشا ، العذاؽ جشػناً الصالع يديج إف كػكب : كالسعشى    
 نجػمًا.

 .ٖٖٙص : ( السخجع الدابقٕ)
كيدحب العذق الديت مغ مخ ، إف لنمى أضافت مرباحًا لمحفل مغ الحدغ: كالسعشى    

 رأس السجشػف.
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 (ٔ)فيقػؿ: 
   دانع از بيخچو رخدار ىسى آرايى  

 كو كشع مغ ز غست نالو و فخياد ىسى                                
  يا چػ مجشػن شػم از ىجخ تػ ليمى رخدار  

 يا شػم زان لِب شيخيغ تػ فخىاد ىسى                                 
كفي مػضع آخخ أشار بجيع الدماف فخكزانفخ إلى جساؿ لنمى، كعبَّخ عغ 
ذلظ في صػرة ببلةية شبَّو فنيا الػرد األحسخ في جسالو بجساؿ لنمى، كشبَّو 

جب السجشػف لنمى، البمبل الحي يقف عمى ذلظ الػرد بأنو يييع بو حبًا، كسا ي
 (ٕ)حنث يقػؿ: 

        گل سػرى چػ رخ ليمى بذگفت و بخو 
 بمبل بيجل آسيسو تخ از مجشػنا                                       

مسا سبق تبّنغ أف لنمى العامخية معذػقة قيذ بغ السمػح السذيػر 
حبيسا شعخاء بالسجشػف احتمت مكانة كبنخة في الذعخ الفارسي، إذ تأثخ بقرة 

 الفارسية عمى مخ العرػر.
 

                                                           

با مقجمو: دمحم رضا شفيعى ، ديػاف بجيع الدماف فخكزانفخ: ( بجيع الدماف فخكزانفخٔ)
بو كػشر عشايت هللا مجنجي، سازماف چاپ كانتذارات كزارت فخىشگ ، كجكشى

 .ٕٚص ، ىػ شٕٖٛٔ، تيخاف، چاپ اكؿ، اسبلمى
 حتى أتػجع كأصيح مغ حدنظ.، أعمع مغ أجل أي شيء ُتَديِّغ الػجو: كالسعشى    
أصنخ مثل السجشػف مغ ىجخ كجيظ الحي مثل كجو لنمى، أك أصنخ فخىاد مغ  إما أف    

 شفتظ التي مثل شفة شنخيغ
 .ٙٙص  السخجع الدابق، (ٕ)

لنمى كعميو بمبل أكثخ عذقًا ك حنخة مغ إف الػرد األحسخ تفتح مثل كجو : كالسعشى    
 السجشػف.
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 أم أوفى معذػقة زىيخ بغ أبي ُسْمسى و زوجو: -جـ 
مغ بنغ الشداء البلتي كرد ذكخىغ في الذعخ الفارسي، لنمى السمكبة بأـ 

ـ(، فقج ٜٓٙ –ـ ٕٓ٘أكفى، مغ غصفاف، كىي زكجة زىنخ بغ أبي ُسمسى )
تدكج زىنخ بامخأتنغ األكلى أـ أكفى ك قج ذكخىا كثنخًا في شعخه، كيبجك أف 

 (ٔ)حياتو معيا لع تدتقع فصمقيا، بعج أف كلجت مشو أكالدًا ماتػا جسيعًا.
كزكُجيا ىػ زىنخ بغ أبي سمسى رييعة بغ قخط، مغ الصبقة األكلى مغ 

مو كثنخ مسغ لو معخفة  بشقج الذعخ عمى امخئ الكيذ شعخاء الجاىمية، فزَّ
  (ٕ)كالشابغة كأضخابيسا.

كىػ أبػ كعب بغ زىنخ ك أـ كعب اسسيا كبذو، كقج تدكجيا زىنخ بعج 
أـ أكفى رةبة مشو في الػلج، مسا أثار حفيطة أـ أكفى فأصابتيا الغنخة كآذتو، 

 (ٖ)فصمقيا بدبب مػت أبشائيا، كتدكج بغنخىا، كنجـ عمى ذلظ.

ى زكجتو األكلى بعج عذخيغ سشة مغ شبلقيسا، إال أف ك رغب بالعػدة إل
أـ أكفى قج رفزت ذلظ. ككاف زىنخ بغ أبي سمسى مغ السعسخيغ، فقج عاش 
 تدعنغ سشة أك أكثخ، فسعمقتو السذيػرة دّلت عمى أنو كاف في الثساننغ 

                                                           

( زىنخ بغ أبي سمسى: ديػاف زىنخ بغ أبي سمسى، شخحو ك قجـ لو: عمى حدغ فاعػر، ٔ)
 .ٖـ، صٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔالصبعة األكلى، ، دار الكتب العمسية، بنخكت، لبشاف

 ة اني الحمبػػػػػػػػي، كتػػػػػػػػػاب نيايػػػػػػػػػدػػػػػػػػػ( انطػػػػػػػػخ: الدػػػػػػػػػنج دمحم بػػػػػػػػجر الػػػػػػػػػجيغ أبػػػػػػػػػي فػػػػػػػػخاس الشعٕ)
 ، ـٜٙٓٔمرػػػخ، الصبعػػػة األكلػػػى، ، مصبعػػػة الدػػػعادة، اإلرب مػػػغ شػػػخح معمقػػػات العػػػخب

 .ٜٚ: ٘ٚص 
صشعو: أبي سعنج الحدغ بغ ، ديػاف كعب بغ زىنخ: ( كعب بغ زىنخ بغ أبي سمسىٖ)

دار الكتاب ، حشا نرخ الحتى: قجـ لو ككضع ىػامذو كفيارسو، الحدنغ العدكخي 
 .ٚٓٛـ، ص ٜٜٗٔىػ ٗٔٗٔ، الصبعة األكلى، العخيي، بنخكت
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 (ٕ):يقػؿ حنث، معمقتو مصمع في أكفى أـ ذكخ ككرد (ٔ)مغ عسخه عشجما كتبيا.
 َفالُسَتَثمَِّع الُجّراجِ  ِبَحػماَنةِ         َتَكمَِّع َلع ِدمَشة   َأوفى ُأمِّ َأِمغ

ك لع ييتع شعخاء الفارسية بقرة حب أـ أكفى ك زىنخ بغ أبي سمسى، 
الستػفى سشة  -مشػچيخي دامغاني لحا نجر ذكخىا في الذعخ الفارسي إال أف  

لتأثخه الذجيج  كذلظ نطخاً  -ىػ الحي ذكخ أـ أكفى في شعخه  -ىـ ٕٖٗ
، مذنخًا إلى قرة حبيا مع زكجيا، كلع تشل قرة أـ أكفى  -بالثقافة العخيية 

ك زىنخ شيخة كبنخة؛ نطخًا لعجـ كجػد أحجاث فنيا تثنخ االىتساـ كتعسل عمى 
انتذارىا، كإنسا تخجع أىسنتيا إلى أنيا كانت زكجة ألحج أكبخ كأشيخ شعخاء 

الفارسية عمى الذعخ العخيي، كرد ذكخ ليا في العخيية، كنطخًا الشبلع شعخاء 
 (ٖ)أشعار مشػچيخي الجامغاني، حنث يقػؿ: 

        نارو   پخ و زرد گل يػ،يت پخ و سخخ گل
ً  تا دو ىخ غيا کششج ىخدو، غيا عذق و شعخ بو                   دعػ

   شو   يبث مانشج دوم آمج، ليجس ىسچػن  کیي
 اوفی ام چػن  چيارم آمج، خيزى چػن  گخيد سو                       

  

                                                           

، الصبعة الخابعة، تاريخ األدب العخيي، دار العمع لمسبلينغ، بنخكت: ( عسخ فّخكخٔ)
 .ٜ٘ٔ، ص ٔج، ـٜٔٛٔ

 .ٕٓٔمخجع سابق، ص ، ديػاف زىنخ بغ أبي سمسى: ( زىنخ بغ أبي سمسىٕ)
 .ٖٖٔص ، مخجع سابق، ( مشػچيخى دامغاني: ديػاف مشػچيخى دامغانىٖ)

، شبيو البمبل()الػرد األحسخ ك رير القصا، كالػرد األصفخ ك رير الشارك : كالسعشى    
 يتذاجخ ىحاف بذعخ ك عذق كمنيسا . 

  .كالخابع مثل أـ أكفى، كالثالث جاء مثل زىنخ، كالثاني مثل بثنشة، جاء كاحج مثل جسنل    
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 ليمى األخيمية معذػقة تػبة الحسيخي: –د 
مغ معذػقات العخب البلتي حسمغ اسع لنمى، لنمى بشت عبج هللا بغ 
الخحاؿ بغ شجاد بغ كعب األخنمية مغ بشي عقنل مغ عامخ بغ صعرعة مغ 

ىػ ، كىي شاعخة عخيية عخفت ٓٛ –ـ ٗٓٚىػازف، تػفنت حػالي عاـ 
بجساليا كفراحتيا، عاصخت صجر اإلسبلـ، كما يجؿ عمى ذلظ ما كرد في 

 (ٔ)لقاءىا مع الحجاج بغ يػسف الثقفي، حنث قالت:
 حجاج أنت الحي ما فػقو أحج        إال الخميفة كالسدتغفخ الرسج

 ِقجُ حجاج أنت شياب الحخب إذ لقحت    كأنت لمشاس نجع في الججى يَ 
كحبنبيا ىػ تػية بغ الحسنخ بغ سفياف بغ كعب بغ خفاجة بغ عسخك 

 (ٕ)بغ عقنل، ككانػا قج سكشػا قبل اإلسبلـ الجشػب الذخقي مغ السجيشة.
كيعج تػية مغ شعخاء العرخ األمػي، كقج صػَّرت لنمى األخنمية تػية في 

 (ٖ)مخاثنيا أنو كاف سخيًا كخيسًا رحب الباع شجاعًا.
ا مغ العذاؽ العحرينغ، ككاف تػية كقج أحب  أحجىسا اآلخخ حتى ُعجَّ

يعاكد زيارة لنمى، كيقػؿ فنيا الذعخ، كقج كانت لنمى األخنمية جسنمة، شػيمة، 
حدشة السذية، حدشة الثغخ، إلى جانب ما كصفت بو مغ الفراحة 

 كقج خصبيا تػية إلى أبنيا، فأبى أف يدكجو إياىا، كزّكجيا ( ٗ)كالذاعخية.

                                                           

خالج عبج : تحقنق كتعمنق ك ضبط، ( أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ الجػزي: ذـ اليػى ٔ)
ىػ ٛٔٗٔ، بنخكت لبشاف ، الصبعة األكلى، المصيف، الدبع العميسي، دار الكتاب العخيي

 .ٖٛٛ، ٖٚٛص ، ـٜٜٛٔ -
خمنل إبخاليع : ( تػية بغ الحسنخ الخفاجي: ديػاف تػية بغ الحسنخ الخفاجي، تحقنقٕ)

 .ٛص ، ـٜٛٙٔ -ىػ ٖٚٛٔ، بغجاد، مصبعة اإلرشاد، العصية
 .ٜص : دابقالسخجع ال (ٖ)
 .ٔٔسخجع الدابق: ص ال (ٗ)
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 غنخه. كمغ أغخب ما ركي أف لنمى األخنمية مخت مع زكجيا في بعس رجبلً 
نجعيع بالسػضع الحي فيو قبخ تػية، ككانت متدكجة، فقاؿ ليا زكجيا: ال بج 

 أف أعخج بظ إلى قبخ تػية كي تدمسي عميو، حتى أرى ىل يجنب كسا قاؿ: 
  كلػ أف لنمى األخنمية سمَّست           عميَّ كدنى جشجؿ كصفائح

 لدمست تدميع البذاشة ... أك زقا       إلنيا صجى مغ جانب القبخ صائح
فقالت: ما تخيج مغ رمة كأحجار ؟! فقاؿ: ال بج مغ ذلظ، فعجؿ بيا عغ 
الصخيق إلى القبخ، كذلظ في يػـ قائظ، فمسا دنت راحمتيا مغ القبخ، كرفعت 

يح الياجخة، صػتيا بالدبلـ عميو، إذ بصائخ قج استطل بحجارة القبخ مغ ف
 (ٔ)فصار فشفخت راحمتيا ككقعت، فساتت.

كمع شيخة قرة عذق لنمى األخنمية كتػية في األدب العخيي إال أنيا لع 
تحظ باىتساـ لجى شعخاء الفارسية، إذ لع أجج لقرة حبيسا ذكخًا في أشعار 

-ىـٕٕٕٔالقاآني )شعخاء الفارسية الحيغ شالعت دكاكيشيع سػى في شعخ 
نطع بنتًا أشار فيو إلى قرة حبيسا، مبنشًا أنيا اشتيخت  ، حنث(ىـٕٓٚٔ

 (ٕ)ىػق(:ٕٓٚٔ–ىقٕٕٕٔكممئت اآلفاؽ،حنث يقػؿ القاآني)
   گخ نبػدى داستان تػبو وليمى مثل  

 از حج اوىام نامى مى نبػدى در ميان                                  

                                                           

، القاىخة، مرخ، كمسات عخيية لمتخجسة، الحب كالجساؿ عشج العخب: ( أحسج تيسػر باشأ)
 .ٖ٘ص ، بجكف تاريخ

منخزا محسػد خػاندارى، : ( قاآني شنخازى: ديػاف حكيع قاآني شنخازى، بخ اساس ندخوٕ)
، تيخاف، چاپ اكؿ، نگاهمؤسدو انتذارات ، )خػاندارى(، امنخ صانعى: بو ترحيح

 .ٗٚٙص ، ىػ شٖٓٛٔ
 لسا تجاكزت شيختيا حج األكىاـ .، لػ لع تكغ قرة تػية كلنمى مثبلً : كالسعشى    
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كمسا سبق تبنغ أف لنمى أشيخ محبػيات العخب حطنت بسكانة كبنخة في 
الذعخ الفارسي؛ إذ اىتع بقرتيا الكثنخ مغ شعخاء الفارسية، كىحا راجع إلى 
شيختيا أيزًا في األدب العخيي عامة كإلى التأثخ الكبنخ لجى شعخاء الفارسية 

، ككججنا أف مشيع بالذعخ العخيي كالثقافة العخيية خاصة في العرػر األكلى
مغ صبغ قرة حبيا بالربغة الرػفية، كالغالبية مشيع ذكخكىا كأشاركا إلى 
قرة حبيا مغ قبنل بياف سعة ثقافتيع بالمغة العخيية اشبلعيع عمى األدب 

 العخيي . 
 (ٔ)شلمى أو شليمى : -2

سمسى ىي إحجى معذػقات العخب البلتي اشتيخت قرة حبيا في 
اسسيا عمى محبػية اشتيخت قرة حبيا، فيشاؾ  األدب العخيي، كلع يقترخ

سمسى معذػقة عخكة بغ الػرد، كسمسى معذػقة عسخك بغ معجي كخب 
كغنخىسا، فاشتيخ ذكخ سمسى في الذعخ العخيي كسحبػية لمذعخاء دكف ذكخ 
قخيشة تجؿ عمنيا مغ خبلؿ ذكخ محبػييا معيا، كمغ ىؤالء الذعخاء الحيغ 

 رىع:ذكخكا سمسى أك سميسى في أشعا
 (ٕ)، حنث يقػؿ:ػؽ. ى ٘ٔعخكة بغ الػرد الستػفى سشة 

 كقج عمست سميسى أف رأيي      كرأي البخل مختمٌف شتنت
كقج اشتيخت قرة عذق عخكة بغ الػرد لدمسى، حنث حرل عخكة 
عمى امخأة مغ بشي كشانة بكخًا يقاؿ ليا سمسى، كتكشى بأـ كىب، فأعتقيا 

                                                           

الصبعة ، ( حدنغ عمى الجخنمي: دراسات نقجية لطػاىخ في الذعخ العخيي: دار الحامجٔ)
 .ٕٕـ، ص ٕٔٔٓ، األكلى

دراسة كشخح كتعمنق: أسساء ، خ الرعاليظديػاف عخكة بغ الػرد أمن: ( عخكة بغ الػردٕ)
، لبشاف، بنخكت، دار الكتب العمسية، دمحم عمي بيزػف : مشذػرات، أبػ بكخ دمحم

 .ٓ٘ص ، ـٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔ
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ذخة سشة، ككلجت لو أكالدًا، فاحتالت كاتخحىا لشفدو، فسكثت عشجه بزع ع
 (ٔ)حتى أخحىا إلى قػميا، كلسا كصمتيع أبت العػدة إليو، كقالت لو: 

يا عخكة! أما إني اقػؿ فيظ كإف فارقتظ الحق، وهللا ما أعمع امخأة مغ 
العخب ألقت ستخىا عمى بعٍل خنخ مشظ كأغس شخفًا كأقل مخذًا كأجػد يجًا 

 (ٕ)ع راشجًا إلى كلجؾ كأحدغ إلنيع.كأحسى لمحكيقة. ...، فارج
كمسغ كانت ليع محبػية باسع سمسى مغ شعخاء العخب الشابغة الجعجي، 
كىػ قيذ بغ عبج هللا بغ جعجة، ككشنتو أبػ لنمى، كجاكز عسخه السائة سشة، 

ـ، كقج عاش في الجاىمية كاإلسبلـ، ككاف ٓٚٙ -ىػ ٓ٘كقنل إنو تػفي سشة 
كمسا قالو في  (ٖ)كمات الشابغة الحبياني قبمو. أكبخ مغ الشابغة الحبياني،

 (ٗ)الجاىمية مغ الذعخ ىحه األبيات: 
 أيا دار سمسى بالحخكرية اسمسي      إلى جانب الرساف فالستمثع 

 عَفت بعج حّي مغ ُسميع كعامخ       تفانػا ك دقػا بنشيع عصخ مشذع 
ي ككحلظ مسغ كرد ذكخ سمسى في أشعارىع مغ العخب عسخ بغ أب

 (٘)رييعة، حنث قاؿ: 
 أبِمغ سميسى بأف الَبْنَغ قج أِفجا     كانبئ سميسى بأنَّا رائحػف غجاً 

                                                           

 .ٕٙص : مخجع سابق الرعاليظ، أمنخ الػرد بغ عخكة ديػاف: الػرد بغ عخكة (ٔ)
 الرفحة نفديا . :( السخجع الدابقٕ)
، كاضح الرسج: الجعجي: ديػاف الشابغة الجعجي، جسع ك تحقنق ك شخح( انطخ: الشابغة ٖ)

 .ٜ: ٚـ، ص ٜٜٛٔ، الصبعة األكلى، لبشاف، بنخكت، دار صادر
 .ٗٙٔص : ( السخجع الدابقٗ)
قجـ لو ككضع ىػامذو ، ديػاف عسخ بغ أبي رييعة: ( عسخ بغ عبج هللا بغ أبي رييعة٘)

ـ، ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔالصبعة الثانية، ، بنخكت، دار الكتاب العخيي، فايد دمحم: كفيارسو
 .ٗٓٔص 
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، قرة  أيزاً  ك مغ قرز العذق السذيػرة لسعذػقة اسسيا سمسى
سمسى حبنبة كمعذػقة عسخك بغ معجى كخب الفارس العطيع، السحكػر في 
أياـ العخب في الجاىمية، كالسذيػر في أياميع في اإلسبلـ، بل أكدبتو 
الفتػحات اإلسبلمية ما لع يشمو أقخانو مغ فخساف الجاىمية كصشاديجىع. ككاف 

ات اليسغ ُتباىي بو عسخ سنجًا مغ سادات قػمو بشي ُزينج، ككاف سنجًا مغ ساد
 (ٔ)اليسانية كتفتخخ. 

كقج تأثخ شعخاء الفارسػية بدػمسى التػي اشػتيخت قرػز حبيػا فػي الذػعخ 
العخيػػػػي، فػػػػحكخكىا دكف قرػػػػخىا عمػػػػى سػػػػمسى بعنشيػػػػا، أي دكف قخيشػػػػة تػضػػػػح 
السقرػد مشيا، كحكخ حبنبيا معيا أك إشارة إليو، كمغ ثع ذكخ شعخاء الفارسية 
سػػػمسى فػػػي أشػػػعارىع كخمػػػد لمعذػػػق عشػػػج العػػػخب شػػػأنيا شػػػأف لنمػػػى ك غنخىػػػا، 

 كخكىا فػػػػػػػػػػػػػػػػي أشػػػػػػػػػػػػػػػػعارىع، مػػػػػػػػػػػػػػػػغ خػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ اإلشػػػػػػػػػػػػػػػػارة إلػػػػػػػػػػػػػػػػى ريعيػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػح
كشمعتيػػا كدالليػػا ك ُدكِرىػػا، كغنػػخ ذلػػظ مسػػا يػػجؿ عمػػى الييػػاـ بيػػا، كمػػغ شػػعخاء 

الػػحي ذكػػخ سػػمسى  الخودكــيالفارسػػية الػػحيغ ذكػػخكا سػػمسى فػػي أشػػعارىع الذػػاعخ 
فػػي شػػػعخه، ككػػػحلظ لنمػػػى، كىػػػحا مػػػغ خػػػبلؿ بيانػػػو أف قمبػػػو مزػػػصخب مػػػغ دالؿ 

 (ٕ)حاؿ السجشػف مغ شخة لنمى، حنث يقػؿ:سمسى، كسا ىػ 
 مذػشدت دلع از كخشسو سمسى     چشان كو خاشخ مجشػن ز شخه ليمى

 مشازؿ سمسى، كحشنشو إلنيا،  سعجي شيخازي كفي بنت نطسو بالعخيية يبكي 

                                                           

: ( عسخك بغ معجى كخب الدينجي: شعخ عسخك بغ معجى كخب الدينجي، جسعو كنّدقؤ)
 .ٖٗص ، ـٜ٘ٛٔ، دمذق، مصاع الصخابيذي، الصبعة الثانية

تينئة كتشطيع سايت ، ديػاف اشعار ركدكى: ( أبػ عبج هللا جعفخ بغ دمحم بغ آدـ ركدكىٕ)
 .ٕٕص ، بي تاريخ، شگى، اجتساعى، خبخى تخيت جاـفخى
 السجشػف مغ شخة لنمى. حجث لفكخإف قمبي مذػش مغ غسدة سمسى، كسا : كالسعشى     
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 (ٔ)فيقػؿ:
 مشازؿ سمسى شّػقتشي كآبة       كما ضخ سمسى اف يحغ كئنبيا 

، يحكخ سمسى في ىـ (ٕٜٚ -ىـ ٕٚٚالذيخازي) حافظ ككحلظ الذاعخ 
شعخ نطسو بالعخيية، حنث يبنغ أنيا سمبت فؤاده، كركحو تشادييا كل يػـ، 

 (ٕ)حنث يقػؿ: 
 سبت سمسى برجغييا فؤادي      وروحي كل يػم لي يشادي 

سمسى في  -ىػ  ٜٛٔٔسشة   -كيحكخ الذاعخ ىاتف اصفياني الستػفى 
ات كقررًا مع سمسى كمشازؿ سمسى، كدكرىا شعخه، حنث يػضح أف لو حكاي

 (ٖ)الخػالي، فيقػؿ: 
      ز سمسى مشدل سمسى تيى مانجه است و ىاتف را   

 حكايت ىاست باقي بخ در و ديػار آن مشازل                           
ك في بنت شعخ نطسو بالعخيية يبنغ ىاتف اصفياني إجادتو لمغة 
العخيية كاشبلعو عمى أدبيا كمعخفتو بقرة سمسى السذيػرة في األدب 
العخيي، مقمجًا في ذلظ شعخاء العخيية مغ ترػيخ سمسى كىي عمى راحمتيا 

 (ٗ)مختحمة عغ مشازليا كالحبنب يتقّصع شػقًا إلنيا، حنث يقػؿ: 
 ميا والخحل محسػل     والخكب مختحل والقمب مبتػلسمسى عمى رح

                                                           

 .ٖ٘ٔٔمرمح الجيغ سعجي: كميات سعجي، مخجع سابق ، ص ( ٔ)
شخكت شبع ، دمحم معنغ: با مقجمو، شسذ الجيغ دمحم حافظ شنخازى: ديػاف حافظ (ٕ)

 .ٖٔٔص ، ىػ ش ٜٖٔٔ، كتاب
 .ٔ٘ص ، كميات ديػاف ىاتف اصفيانى، مخجع سابق: ىاتف اصفياني (ٖ)

كلياتف حكايات باقية عمى باب ك حائط ، ضل مشدؿ سمسى خاليًا مغ سمسى كالسعشى:   
 ذلظ السشدؿ .

 .ٔٗٔص : السخجع الدابق (ٗ)
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ىػ( يذنخ إلى جساؿ سمسى ٔٛٓٔ -ىػٙٔٓٔ)صائب التبخيدي ككحلظ الذاعخ 
 (ٔ)الحي ال يحتاج إلى دلنل، حنث يقػؿ: 

      سياىى نطخ از يكجيگخ نسى گدمج 
 چو حاجت است بو رىبخ جسال سمسى را ؟                              

ر أنو شاؼ  ه( ٜٔٓٔ - ىـ ٚٓٓٔفيس كاشاني )أما الذاعخ  فيرػِّ
مشدؿ سمسى عمى الصبلؿ ك اشتع رائحتيا الحكية مغ الحجيثة، كىشا يقمج شعخاء 
العخيية في الػقػؼ عمى األشبلؿ كالبكاء عمى فخاؽ الحبنب، مبنشًا مجى تأثخه 
بالذعخ العخيي كاشبلعو عمى الثقافة العخيية كإجادتو لمغة العخيية، حنث 

 (ٕ)يقػؿ:
  شالل و دمغ گخدم  بياد مشدل سمسى بخ ا

 ببػى آن گل رعشا بخ اشخاف چسغ گخدم                                  
ـ( يحكخ سمسى في شعخه، ٕٚٔٔ –ـ ٕٚٓٔ)  أميخ معدى كالذاعخ 

 (ٖ)مذنخًا إلى حدشيا ك شجة جساليا، كيجعػ أف ترحبيا الدبلمة، فيقػؿ: 
 سمسى با ما سالم كخد بخػشى     باد ىسو شادى و سالمت سمسى 

                                                           

 .ٕٙٛ، ص ٔج، مخجع سابق، صائب تبخيدي: ديػاف صائب تبخيدي  (ٔ)
 فسا الحاجة لسخشج لجساؿ ، إف الطبلـ ال يقصع نطخ كل مشيسا لآلخخ: السعشىك    

 سمسى؟
 .ٖٖٖفيس كاشاني: ديػاف فيس كاشاني، مخجع سابق، ص ( ٕ)

كالسعشى: ُشفُت بحكخى مشدؿ سمسى عمى األشبلؿ كالجمغ، كشفت بخائحة تمظ الػردة    
 الجسنمة عمى أشخاؼ الخسنمة.

دمحم بغ عبج السمظ نيذابػري متخمز بسعدي: ديػاف كامل امنخ معدي، مخجع سابق،  (ٖ)
 .ٚ٘ٙص 

 كالسعشى: سمست سمسى عمنشا بجساؿ، فمتكغ الدعادة كالدبلمة لدمسى .   
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يحكخ سمسى في شعخه،  نػر الجيغ عبج الخحسغ الجاميككحلظ الذاعخ 
كيطيخ تأسفو عمنيا مغ خبلؿ مخاشبة األشبلؿ، كىحا أيزًا تقمنج مشو لذعخاء 

 (ٔ)العخيية في الػقػؼ عمى الصبلؿ كالتحدخ عمى فخاؽ الحبنب، فيقػؿ:
 حدخت با در و ديػار گػيع     اال يا ربع سمسى أيغ سمساكز 

كفي مػضع آخخ مغ شعخه يحكخ الجامي سمسى، مغ خبلؿ ترػيخه 
كقػفو عمى األشبلؿ كالبكاء عمى فخاؽ سمسى، كذلظ في صػرة ببلةية، يذبِّو 
فنيا نفدو بأنو يبكي عمنيا كالغساـ الحي ييصل األمصار، حنث شّبو الغساـ 

ححؼ السذبو بو كرمد إليو بذيء مغ لػازمو كىػ البكاء كىحه بإنداف ثع 
 (ٕ)استعارة مكشية، حنث يقػؿ:

 أمخُّ عمى باليات الخيام       وأبكي عمييا بكاء الغسام 
 كيغ خيسو ىايى كديغ پير داشت      در آن سمسى و آل سمسى مقام 

 ككحلظ يصمب الجامي مغ الحادي الحي يحجك ناقة سمسى أف يحكي لو
 (ٖ)عغ حالو، فيقػؿ:

 ما ابتجا كشج ء سمسى خجا كشج     بايج ز شخح فاقوء حادى كو بيخ ناقو
 كيصمب الجامي مغ مخاشبيو أف يدتبذخكا إذا ما ضيخ مشدؿ سمسى 

 

                                                           

مقجمو ، اب، فاتحة الذب( نػر الجيغ عبج الخحسغ بغ احسج جامي: ديػاف جامىٔ)
 .ٓٗ٘، صٔ ج، مخجع سابق، اعبلخاف افرح زاد: كترحيح

 أال يا ريع سمسى أيغ سمساؾ؟ ،لباب كالججار مغ الحدخةا أخاشبإنشي : كالسعشى     
 .ٕٗٚص ، ٕج، ( السخجع الدابقٕ)

 فنيا مقاـ لدمسى ك آؿ سمسى .، كاف قبل ذلظالخياـ القجيسة التي : كالسعشى     
 .ٕٚٚص ، ٕج، دابقالسخجع ال( ٖ)

 الحادي الحي يحجك ناقة سمسى يجب أف يبجأ بذخح فاقتشا.: كالسعشى     
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 (ٔ)مغ بعنج، فيقػؿ:
    ابذخوا إذ الح ِمغ نجٍج مقاماِت الدخور

 مشدل سمسى و اشاللر نسايان شج ز دور                               

 (ٕ)كفي مػضع آخخ مغ شعخه يحكخ الجامي سمسى أيزًا، فيقػؿ: 

       نأت سمسى ولكغ الح بخق  مغ مغانييا 
 بمى مشدلگو مقرػد را باشج نذانييا                                 

  نديع كػى او بخذج دل اميجواران را   
 اميج كامگارييا نػيج شادمانييا                                   

صاحبو أف يطل المنل مدتيقطًا؛  خػاجػ كخمانيكفي شعخ ممسع يجعػ 
 (ٖ)لنخحل إلى ديار سمسى، قاشعًا الفيافي كالقفار، فيقػؿ: 

 قع الميل يا صاحبي بالخكايب    وقصع الجمى الفال والدباسب 
 گمعحار مدمدل ذوايبإلى دار سمسى وبمغ سالمي    بجان 

 كسا يخاشب خػاجػ كخماني قمبو بأنو لغ يجج الخاحة كالدعادة في الجنيا 
 

                                                           

 ، ٕج ،مخجع الدابق جامى، ديػاف: جامي احسج بغ الخحسغ عبج الجيغ نػر (ٔ)
   .ٓٚٗص 
 كيطيخ مشدؿ سمسى كأشبللو مغ بعنج، أبذخكا إذ الح مغ نجج مقامات الدخكر:كالسعشى

 .ٜٙٗص ، ٔج الدابق، سخجعال (ٕ)
 ................. نعع يكػف لمسشدؿ السقرػد عبلمات ..: كالسعشى     
 .مسػفقنغ ك بذخى لمدعجاء لأمل ، يسشح نديع حنِّيا القمب لمسؤممنغ     

 .ٙمخجع سابق، ص ، ( خػاجػ كخمانى: ديػاف اشعار خػاجػ كخمانىٖ)
 ة.كالحكائب السججكل، إلى ذات الػجو الجسنل، إلى دار سمسى ك بمغ سبلمي: كالسعشى    
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 (ٔ)ما داـ ال يخى كجو سمسى، فيقػؿ:
 عقبى نيابىء دال تا شمعت سمسى نيابى     بجنيى روضو

كيحكخ خػاجػ كخماني سمسى خبلؿ إشارتو إلى قرة سنجنا سميساف 
  :يَا وَمْهَةٌ قَانَتْ اننَّمْمِ ًَادِ عَهَىٰ أَتٌَْا إِذَا حَتَّىٰ﴿كالشسمة، كفي ىحا تأثخ بقػلو تعالى 

 (ٖ)فيقػؿ:( ٕ)﴾ يَشْعُرًُنَ نَا ًَىُمْ ًَجُنٌُدُهُ سُهَيْمَانُ يَحْطِمَنَّكُمْ نَا مَسَاكِنَكُمْ ادْخُهٌُا اننَّمْمُ أَيُّيَا
    خجمت مػر كغ ار ممظ سميسان خػاىى  

 راه سمسان رو اگخ شمعت سمسى شمبى                                    
فنحكخ سمسى كلنمى  -ىػٖٛٗالستػفى سشة –قصخان تبخيدي  اما الذاعخ 

في بنت شعخ سبق ذكخه لمخكدكي، مبنِّشًا أف قمبو مزصخب مغ دالؿ سمسى، 
 (ٗ)شخة لنمى، فيقػؿ:كسا ىػ حاؿ السجشػف مغ 

 سمسى     چشانكو خاشخ مجشػن ز شخه ليمى ء مذػش است دلع از كخشسو
سمسى في شعخه، كلكشو يػرد اسسيا مرغَّخًا عمى  حافظ الذيخازي كيحكخ 
فنحكخىا سميسى، كذلظ في بنت نطسو ، كتحدنشو السرغخ سبنل تسميح

 بالعخيية، يخبخ فيو أنو يعاني مخارة العذق مشح حمَّت سميسى بالعخاؽ، حنث 

                                                           

 ، دابقالمخجع  سابق، مخجع كخمانى، خػاجػ اشعار ديػاف: كخمانى خػاجػ (ٔ)
 .ٖٖٓص  
 ال تجج في الجنيا ركضة العقبى.، أييا القمب شالسا ال تجج كجو سمسى: كالسعشى     

 .ٛٔآية : ( سػرة الشسلٕ)
 . ٕٖٗص ، مخجع سابق، ديػاف اشعار خػاجػ كخماني: ( خػاجػ كخمانىٖ)

ك سخ في شخيق سميساف لػ تصمب ، اخجـ الشسل لػ تصمب ممظ سميساف: كالسعشى     
 شمعة سمسى .

 .ٚٓ٘ص ، ( قصخاف تبخيدى: ديػاف حكيع قصخاف تبخيدى، مخجع سابقٗ)
 .ٛ٘ص  سبق تخجستو: كالسعشى    
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 ( ٔ)يقػؿ:
 ُسمْيَسى مشح حمَّت بالعخاق      أالقي مغ نػاىا ما أالقي 

أف كصاؿ سمسى يشعر الخكح كييبيا  فيس الكاشانيكيخبخ الذاعخ 
كيدمبيا أيزًا، كمغ ثع يشادى عمى سميسى كيصمب مشيا أف ال تخكح، كيحكخ 

 ( ٕ)لفظ سمسى في صيغة الترغنخ أيزًا، فيقػؿ: 
 وصالت جان دىج ىجخت ستانج       تعالى يا سميسى اال تخوحي

دمحم كفي الذعخ الفارسي الحجيث، كرد ذكخ سمسى، حنث ذكخىا الذاعخ 
 (ٖ)، فقاؿ: إقبال

 خبخ ز شيخ سمسى بجه حجازي را   شخار شػق فذان در ضسيخ تػ رانى
 (ٗ)سمسى في شعخه، حنث يقػؿ:  دمحم تقي بيارككحلظ يحكخ الذاعخ 

 گفت سمسى زن خػش مشطخ مغ     شج ممػل از مغ و از محزخ مغ 
 ليظ مادر ز مالل آزاد است          دل زارش بو اميجى شاد است

  

                                                           

 .ٖٓٔص ، ( شسذ الجيغ دمحم حافظ شنخازى: ديػاف حافظ مخجع سابقٔ)
 .ٖٚٗص ، س كاشاني، مخجع سابقديػاف في: ( فيس كاشانيٕ)

 تعالي يا سميسى ال تخكحى.، إف كصالظ يسشح الخكح كىجخؾ يدمبيا: كالسعشى     
 ، مخجع سابق، نجك كميات اقباؿ الىػري، بو كػشر: اكبخ بيجار : ( دمحم اقباؿٖ)

 .ٕٛٗص 
 كأضِخـ شخر الذػؽ في ضسنخؾ .، أخِبخ الحجازي عغ مجيشة سمسى: كالسعشى     

چاپ ، انتذارات نگاهء مؤسدو، دمحم تقى بيار ممظ الذعخاء: ديػاف ممظ الذعخاى بيار( ٗ)
 .ٖٙٛص ، ىػ شٖٚٛٔ، تيخاف، اكؿ

 ممَّت مشِّي كمغ مجمدي.، قاؿ إف سمسى زكجتي جسنمة السشطخ: كالسعشى    
 قمبيا الزعيف يأمل في الدعادة . ، لكغ أمي لع يربيا السمل             
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 رباب معشوقة دعد: -3
مغ الشداء العخييات البلتي كرد ذكخىغ في الذعخ الفارسي كتأثخ شعخاء 
الفارسية بقرة حبيا رياب معذػقة دعج، كيعتقج البعس أنيسا امخأتاف، قج 

كقنل إف دعج اسع رجل قج  (ٔ)عذقت إحجاىسا األخخى، أي عذقت دعج رياب.
إلى أف دعج اسع يصمق عمى  فعذق رياب، كاستشج مغ يعتقج بأنيسا فتاتا

  (ٕ).امخأة 
كسا كرد في بنت شعخ ذكخه جخيخ، يتزح مغ خبللو أف دعج اسع أنثى، 

 (ٖ)حنث يقػؿ:
 الُعَمِب  في دعجُ  ُتدقَ  كلع دعج...  مئدرىا بفزل تتمفع لع

كيحكخ امخئ الكيذ أسساء بعس الشداء البلتي كاف يذبَّب بيغ كمشيغ 
 (ٗ)الخياب، فيقػؿ: 

َيابِ  ِليْشجٍ  َدارٌ   األياـ حػادث قبل كلسيذ     َكَفْخَتشى َكالخَّ
كقج كردت اإلشارة إلى قرة حبيسا في الذعخ الفارسي في مػاضع 

 ، كالحي يذبِّو فيو كجو دعج فخخي الديدتانيعجيجة،أذكخ مشيا قػؿ الذاعخ 
  

                                                           

 .ٕٜ٘ٓٔ، ص ٚج، مخجع سابق، اكبخ دىخجا: لغت نامو دىخجا مىع: ( انطخٔ)
دمحم مختزى الحدنشي الدينجي: تاج العخكس مغ جػاىخ القامػس، تحقنق: عبج : ( انطخٕ)

 ، ـٜٜٙٔ -ىػ ٗٔٗٔ، الصبعة الثانية، مصبعة حكػمة الكػيت، العديد مصخ
 .ٔٚ، ص ٛج 

، لبشاف، بنخكت، لمصباعة كالشذخدار بنخكت ، ( جخيخ بغ عصية الخصفي: ديػاف جخيخٖ)
 .ٚٙـ، ص ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔ

، بنخكت، عمـػ، دار إحياء الحدغ الدشجكيي كاسامة صالح: شخح ديػاف امخئ الكيذ (ٗ)
 .ٕٕٔص ، ـٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔ، الصبعة األكلى



 

 

1498 

  (ٔ) بمػف التفاح، ك كجو الذبو شجة االحسخار في كل مشيسا، حنث يقػؿ:
     ىسى كششج بخنگ وبگػنو سيب و بيى  

 حكايت رخ دعج و حجيث روى رباب                                     
إلى قرة دعج كرياب، كيثنشة  ناصخ خدخوككحلظ يذنخ الذاعخ 

كجسنل، كىحا إشارة مشو إلى اشبلعو عمى األدب العخيي ك درايتو بالقرز 
 (ٕ)التي كرد ذكخىا في الذعخ العخيي، حنث يقػؿ:

 چػن نخػانى حجيث دعج ورباب      يا حجيث بثيشو و آن جسيل ؟
 كفي مػضع آخخ يبنغ ناصخ خدخك معخفتو بقرة دعج كرياب كيحكخىسا في

(ٖ)شعخه، حنث يقػؿ:
  

 چشج گفتى و بخ رباب زدى      غدل دعج بخ صفات رباب
 (ٗ)إلى عذق دعج لخياب، فيقػؿ: ناصخ خدخوككحلظ يذنخ 

 رشل پخ كغ وصف عذق دعج گػى   تا چشج شج كارش بو آخخ با رباب

                                                           

بكػشر: دمحم دبنخ سياقى، چاپ ، ( فخخى سيدتانى: ديػاف حكيع فخخى سيدتانىٔ)
 .ٓٔػ ش، ص ىٖٖ٘ٔ، تيخاف، سپيخ

 يحكػف أف كجو دعج ك حجيث كجو رياب بمػف التفاح كالدفخجل كشكميسا.:كالسعشى   
ديػاف اشعار حكيع ناصخ خدخك قباديانى، مخجع : ( ناصخ خدخك قباديانى بمخىٕ)

 .ٖٕٔ، ص ٔج، سابق
 أك حجيث بثنشة ك ذلظ الجسنل؟، كيف ال تقخأ حجيث دعج كرياب: كالسعشى     

 .ٕٛ، صٔج، دابقالسخجع ال( ٖ)
 تحجثَت كثنخًا كعدفت عمى الخياب غدؿ دعج عمى صفات رياب.: كالسعشى     

 .ٓٔٗص  ،ٔج دابق،ال سخجعال (ٗ)
حتى ما صار لو في الشياية مع ، امؤل الخشل ك قع بػصف عذق دعج: كالسعشى     

 رياب .
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دعج كرياب في شعخه أيزًا، مذنخًا إلى قرة  الخاقانىكيحكخ الذاعخ 
 (ٔ)حبيسا، حنث يقػؿ:

     از دل عالع مپخس حالت صبح دلر 
 بخ كخ عشيغ مخػان قرو دعج و رباب                                   

أيزًا دعج كرياب في شعخه، مذنخًا إلى  أوحجى مخاغيكقج ذكخ الذاعخ 
قرة حبيسا، ك مػضحًا اشبلعو عمى األدب العخيي كأىع مػضػعاتو 

 (ٕ)كالقرز التي ذكخت فيو، ك اشتيخت بنغ العخب، حنث يقػؿ:
     تػ ء دعج ورباب قروء شػد چػ قرو

 چػ دل بجعج دىى، گػش بخ رباب كشى                                 
 ىػ( نفدو بجعج ٚٛ٘)متػفى  فمكي الذخوانيكقج شبَّو الذاعخ 

ك محبػيتو بخياب، مغ جية أنو يتألع مغ الحب ك يتجخع غررو مثل دعج 
 (ٖ)ك رياب، حنث يقػؿ:

    ىخ لحطو خيخه خيخه بخآرم ز عذق او  
 از سيشو نالو نالو چػ دعج از غع رباب                              

                                                           

 .ٛٗ ص، مخجع سابق، ديػاف خاقانى شخكانى: انى شخكانىق( بجيل بغ عمى خأ)
ال تدل قمب العالع عغ حاؿ قمبو صباحًا، كال تقخأ عمى األصع العشنغ قرة : كالسعشى     

 دعج كرياب. 
( اكحجى اصفيانى معخكؼ بو مخاغى: كميات اكحجي اصفيانى معخكؼ بو مخاغى، ٕ)

 .ٖٗص ، مخجع سابق، ديػاف مشصق العذاؽ جاـ جع
 عشجما تعذق دعج كتدتسع لخياب.، إف قرتظ تربح مثل قرة دعج كرياب: كالسعشى     

ـ، ٜٕٜٔ، لشجف، ىادى حدغ: باىتساـ، ( دمحم فمكى شخكانى: ديػاف دمحم فمكى شخكانىٖ)
 .ٗص 

 أتألع مغ القمب مثل دعج مغ ألع رياب .، كل لحطة احتار فنيا مغ عذقو: كالسعشى   
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دعج ك رياب في شعخه  - هـ 545الستػفى سشة  –أميخ معدي ك ذكخ 
أيزًا، حنث أكضح أف مغ يجخل في العذق ال شظ يعمع بحاؿ العاشقنغ 
العخب الحيغ ذاعت قرز حبيع كتخددت عمى المدغ، ك ال بج أف يعمع بسا 

  (ٔ)جمبو العذق عمنيع مغ األلع ك السراعب، حنث يقػؿ:

   ىسيذو تا كو بو عذق انجرون خبخ گػيج 
 ز حال عخوه و عفخا وحال دعج ورباب                                 

فقج تأثخ بقرة حب دعج كرياب، حنث  خػاجػ الكخمانيأما الذاعخ 
 ذكخىسا في مػاضع عجيجة في شعخه، فشججه يثشي عمى قرة حب دعج 

في شخؾ السحبػب، فسع ما يعانيو ك رياب مذبيا الحبنب بالرنج الحي يقع 
مغ ألع إال أنو يكػف مدتستعًا بحلظ، كسا ىػ حاؿ دعج في حب رياب، 

 (ٕ)فيقػؿ:

  خخم آن صيج كو در قيج تػ گذتدت اسيخ     
 حبحا دعج كو در چشگ رباب افتادست                                 

 الرست كفي مػضع آخخ يذنخ خػاجػ كخمانى إلى أف دعج يمتـد 
 

                                                           

 مقجمو ، ( دمحم بغ عبج هللا نيذابػرى متخمز بو معدى: ديػاف كامل امنخ معدى ٔ)
 ، ىػ شٕٖٙٔ، تيخاف، چاپ اكؿ، ناصخ ىنخي، نذخ مخزياف: ك ترحيح

 .ٛ٘ص 
 يخبخ عغ حاؿ عخكة ك عفخاء ، العذق عمى الجكاـ حـخ شالسًا أنو في: كالسعشى     

 ك حاؿ دعج كرياب.
 .ٜٖٓص ، مخجع سابق، ( خػاجػ كخمانى: ديػاف اشعار خػاجػ كخمانىٕ)

حبحا دعج الحي كقع في ، الرنج الحي صار أسنخًا في قنجؾما أسعج ذلظ : كالسعشى     
 قبزة رياب.
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 (ٔ)ك التأمل في جساؿ رياب، عشجما تدقط الحجاب عغ كجييا، حنث يقػؿ:
 دعج نتػانج كو بگذايج زبان      چػن بخ افتج پخده از روى رباب

كيذنخ خػاجػ كخماني إلى مجى األلع كالعحاب الحي يمحق بالعاشقنغ، 
كمغ يخيج أف يخى ىحا، فمنشطخ إلى دعج، حنث ابتمى بحب رياب، حنث 

 (ٕ)يقػؿ:
  بى نػايان جگخ سػختو را بيغ چػ دعج  

 دل محشت بخ افتج پخده از روى رباب                                   
 (ٖ)كفي مػضع آخخ يحكخ خػاجػ كخماني دعج كرياب، فيقػؿ:

  در ىػاى مجمدر ىخ صبح در بدم افق   
 خشياگخ و بخبط ربابء دعج گخدد زىخه                                    

كفي الذعخ الفارسي الحجيث يذنخ جبلؿ الجيغ ىسائي إلى قرة حب 
 (ٗ)دعج كرياب، حنث يقػؿ:

  در كذف راز خمقت و ِسخِّ حيات خمق  
 خخافو دعج و رباب چيدتء ايغ قرو                                  

                                                           

 .ٕٔص ،مخجع الدابق سابق، مخجع كخمانى، خػاجػ اشعار ديػاف:كخمانى خػاجػ(ٔ)
 عشجما يدقط الحجاب عغ كجو رياب.، دعج ال يدتصيع أف يتكمع: كالسعشى     

 .ٛٛٗص  دابق،ال سخجعال (ٕ)
 عشجما أسقط دعج الحجاب عغ كجو رياب.انطخ البؤساء الستألسنغ : كالسعشى     

 .ٖٚ٘ص : ( السخجع الدابقٖ)
 يرنخ في ىػى مجمدو كل صبح في حفل األفق زىخة الغشاء كيخيط رياب.: كالسعشى  
عبلمو جبلؿ الجيغ ىسايي، اشعار استاد ء ديػاف سشا مجسػعو جبلؿ الجيغ ىسايي: (ٗ)

، ماىجخت بانػ ىسايي، تيخاف: باىتساـ، جمج اكؿ، چاپ اكؿ، نذخ ىساء مؤسدو
ما ىحه ، في كذف سخ الخميقة كسخ حياة الخمق: كالسعشى .ٔٔص ، ىػ شٖٗٙٔ

 القرة الخخافية لجعج كرياب.
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 شعاد اليت ذكريا كعب بو زيري يف الميتٌ: -4
تعج سعاد مغ الشداء العخييات البلتي اشتيخف في الذعخ العخيي إذ كاف 
يحكخىا شعخاء العخيية كيتغدلػف فنيا في أشعارىع العخيية، كالتي كرد ذكخىا في 

ىػ(، كالتي نطسيا ٕٗىػ أكٕٙىػ أك ٕٗالمية كعب بغ زىنخ ) قنل إف كفاتو 
دمو، فعفا عشو رسػؿ هللا  ، معتحرًا إليو بعج أف أىجرلنشذجىا أماـ رسػؿ هللا 

،(ٔ) :كيقػؿ في مصمعيا(ٕ) 
 َمكبػؿُ  ُيفجَ  َلع ِإثَخىا ُمَتيَّعٌ  َمتبػُؿ       الَنػـَ  َفَقمبي ُسعادُ  باَنت
 َمكحػؿُ  الَصخؼِ  َغزيُس  أََغغُّ  ِإالّ          َرَحمػا ِإذ الَبنغِ  َغجاةَ  ُسعادُ  َكما

 شػؿُ  َكال ِمشيا ِقَرخٌ  ُيذَتكى ال        ُمجِبَخةً  َعجداءُ  ُمقِبَمةً  َليفاءُ 
كريسا لع يقرج كعب بغ زىنخ سعاد بعنشيا، كإنسا كاف ىحا مغ تقالنج 

 القرنجة العخيية في الذعخ الجاىمي. 
 ككحلظ كرد ذكخ سعاد في أشعار شعخاء آخخيغ غنخ كعب بغ زىنخ 

 (ٖ)ك مشيع امخئ الكيذ، حنث يقػؿ:
 مخكعا بالفخاؽ كراعت سعاد      اليػى  ذي بحاجة بانت لقج لعسخي 

 (ٗ)كمدسعا سعاد مغ مخأى المخ إلى      مخصط حػؿ الخكضات عسخ كقج
  فتجمعا الجمػع عنشاؾ كتدتجخ       بيا تقف سعاد مغ داراً  تخ متى

                                                           

دار الكتب ، ( احسج بغ عبج الػىاب شياب الجيغ الشػيخي: نياية اإلرب في فشػف األدبٔ)
 .ٖٔٗ: ٜٕٗ،صٙٔج،ىػٖٕٗٔ، كلىالصبعة األ، القاىخة، كالػثائق القػمية

أبي سعنج الحدغ بغ : صشعو، ديػاف كعب بغ زىنخ: ( كعب بغ زىنخ بغ ابي سمسىٕ)
دار الكتاب ، الحدنغ العدكخي، قجـ لو ككضع ىػامذو كفيارسو: حشا نرخ الحتى

 .ٕٔـ، ص ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔالصبعة األكلى، ص ، العخيي، بنخكت
 .ٔ٘ٔديػاف امخئ الكيذ، مخجع سابق، ص  ( حدغ الدشجكيى كأسامة صالح: شخحٖ)
 ىسا اسسا مكاننغ.، ( ُمَخّصط، ك الّمخٗ)
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كقج ذكخ بعس شعخاء الفارسية سعاد في أشعارىع مغ قبنل إضيار اشبلعو 
 (ٔ)، حنث يقػؿ:جالل الجيغ الخوميعمى المغة العخيية كأدبيا، كمشيع 

   اشظ مغ از عقيق يسغ مي دىج نذان 
 ُمح خيسة سعاد عمى أيسغ العحيب                                      

يحكخ سعاد في شعخه، حنث يبحث عغ مغ  حافظ الذيخازي كالذاعخ 
 (ٕ)يدتصيع أف يبمِّغ سبلمو إلى سعاد، حنث يقػؿ:

      پيام دوست ششيجن سعادت است و سالمت
 مغ السبمغ عشى إلى سعاد سالمي                                      

سعاد،  عبج الخحسغ الجاميكفي شعخ لو بالمغة العخيية يحكخ الذاعخ 
 (ٖ)حنث يقػؿ:

 سالم هللا ما ناحت حسامة      لفقج األلف أو جادت غسامة 
 عمى أكشاف واد فيو حّمت      سعاد بالدعادة والدالمة

  

                                                           

، ٔ( جبلؿ الجيغ الخكمي مذيػر بسػلػي: كميات شسذ يا ديػاف كبنخ، مخجع سابق، جٔ)
 .ٖٕٗص 

 ُمح خيسة ُسعاد عمى أيسغ العحيب.، خ عقنق اليسغطيِ إف يُ : كالسعشى     
، چاپ اكؿ، حدنغ عمى يػسف، نذخ ركزگار: باىتساـ، ديػاف حافظ: (  حافظ شنخازي ٕ)

 .ٜٔٙص ، ىػ شٖٔٛٔ، تيخاف
 مغ السبمغ عشي إلى سعاد سبلمي.، إف رسالة سساع الحبنب سعادة كسبلمة: كالسعشى     

 مقجمو ، فاتحة الذباب، ديػاف جامى: ( نػر الجيغ عبج الخحسغ بغ احسج جاميٖ)
 .ٕٗٚ، ٔٗٚ، ص ٔج، سابقمخجع ، اعبلخاف افرح زاد: ك ترحيح

 لفقج األلف أك جادت غسامة ، سبلـ هللا ما ناحت حسامة: كالسعشى     
 سعاد بالدعادة كالدبلمة ، عمى أكشاؼ كاد فيو حمت     
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 (ٔ)كأيزًا يحكخ الجامي سعاد في بنت آخخ لو بالعخيية، حنث يقػؿ:
 فجاك يا غخاب البيغ روحي     فإن سعاد قج ىػيت بعادى

كيحكخ الجامي سعاد في شعخه، في بنت نطسو بالعخيية، يذنخ فيو إلى 
 (2)أف سعاد حّمت بػادييا بالدعادة كالدبلمة، فيقػؿ: 

 عمى أكشاؼ كاد فيو حّمت     سعاد بالدعادة كالدبلمو
فقج ذكخ سمسى في شعخه في عجة مػاضع،  جالل الجيغ الخوميأما 

 (ٖ)فشججه يبكى عمى أشبلؿ سمسى، حنث يقػؿ: 
 نذانياى سمسى شج از دكر پنجا     خمنمّى الحت لشا دكر سمسى    

 كيغ نا شجه داغ اك گذت تازه      قفا نبظ مغ ذكخ مغ ليذ يشدى
بغ زىنخ، سعاد في شعخه، متأثخًا ببلمية كعب  دمحم إقبالكيحكخ العبلمة  

دمو،  مقتبدًا جدءًا مشيا بذنخًا إلى قرة كعب بغ زىنخ كإىجار الخسػؿ
 (ٗ) كتػية كعب بغ زىنخ كنطسو قرنجة بانت سعاد، حنث يقػؿ:

 ىجيو يى آورد از " بانت سعاد"     پير پيغسبخ چػ كعب پاك زاد

                                                           

 مقجمو الذباب، فاتحة جامى، ديػاف: جامي احسج بغ الخحسغ عبج الجيغ نػر (ٔ)
 .ٗٛٚ، ص ٔج  سابق، مخجع زاد، افرح اعبلخاف: كترحيح

 .ٕٗٚ، ص ٔج دابق،ال سخجعال (ٕ)
، ٔج، مخجع سابق، ( جبلؿ الجيغ الخكمى مذيػر بسػلػى: كميات شسذ يا ديػاف كبنخٖ)

 .ٙٛٔص 
 الحت عبلمات سمسى مغ بعنج ، خمنمّي الحت لشا دكر سمسى: كالسعشى     
 قفا نبظ مغ ذكخ مغ ليذ ُيشدى، ما أصبح حدنو قجيسًا بل صار ججيجاً      

 اسعار فارسي اقباؿ الىػري، مقجمو كحػاشى: محسػد عمسى : دمحم إقباؿ( ٗ)
 .ٜ٘ٔـ. دركيذى(، مخجع سابق، ص )
 أماـ الخسػؿ. ألف كعبًا شنب األصل أحزخ ىجية مغ بانت سعاد: كالسعشى    
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مػضع آخخ يعخب الخكمي عغ شػقو لجيار سمسى، كشػقو ألي  كفي
 (ٔ) بذارة تأتي مغ ىشاؾ، فيقػؿ:

  أِحغ شػقا  إلى دياٍر لقيُت فييا جسال سمسى  
 كو مى رسانج از آن نػاحى نػيج لصفى بو جانب ما                       

 عفراء معشوقة عروة : -5
تأثخ بيا بعس شعخاء مغ قرز الحب السذيػرة عشج العخب كالتي 

الفارسية، كأشاركا إلنيا في أشعارىع، قرة حب عخكة ك عفخاء، فعخكة ىػ 
ىػ، مغ بشي عحرة، شاعخ  ٖٓعخكة بغ حداـ بغ مياجخ الزشي الستػفى سشة 

ىي بشت مياصخ بغ  -ىػ ٓٚٙالستػفاة سشة  -مغ متيسي العخب. كعفخاء 
بأخبارىا مع عخكة بغ ممظ، مغ بشي ضّبة، مغ عحرة، كىي شاعخة اشتيخت 

حداـ ابغ عسيا، كالحي نذأ في حجخ عسو أبي عفخاء؛ نطخًا لػفاة كالجه، فتحابا 
 إذ، كبنخاً  ميخاً  مشو شمب عسو لكغ، عفخاء لخصبة تقجـ كقج (ٕ)في صباىسا.

 (ٖ)عخكة:  يقػؿ ذلظ كفي، ناقة ثساننغ تقجيع عميو اشتخط
 غنخ ثساف يكمفشي عسي ثساننغ بكخة     كمالي يا عفخاء

                                                           

، ٔج، ( جبلؿ الجيغ الخكمي مذيػر بسػلػي: كميات شسذ يا ديػاف كبنخ، مخجع سابقٔ)
 .ٜٓٔص 

ل مغ، ّأِحغُّ شػقًا إلى دار لقنت فنيا جساؿ سمسى: شىكالسع     إلنشا مغ تمظ  يػصِّ
 السشاشق بذارة لصف.

( خنخ الجيغ الدركمي: األعبلـ قامػس تخاجع ألشيخ الخجاؿ كالشداء مغ العخب ٕ)
، الصبعة الخامدة عذخة، لبشاف، بنخكت، كالسدتعخينغ كالسدتذخقنغ، دار العمع لمسبلينغ

 .ٖٕٛ، ص ٗج، ـٕٕٓٓ
أحسج عكنجي، مشذػرات الينئة الدػرية : تحقنق، ديػاف عخكة بغ حداـ: ( عخكة بغ حداـٖ)

 .ٕٓص، ـٕٗٔٓ،دمذق، العامة لمكتاب
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كلكشو بعج تأمنشو لمسيخ فػجئ بأف عفخاء قج تدكجت مغ غنخه، كفي ذلظ 
 (ٔ)يقػؿ: 

َخدافِ  الُفْخَقةِ  ِلَػْشظِ  كضجَّ  كينشيا بنشي حنلَ  عّسي بشّيةُ   الرُّ
كأخح يمػـ عسو؛ ألنو فخَّؽ بنشيسا كأخمف كعجه، كاتيسو بالغجر، كفي ذلظ 

 (ٕ)يقػؿ: 
ّع مسدكجًا بذب يساف    فيا لنت عسي يػـ فّخؽ بنششا   سقى الدُّ

كسافخت عفخاء مع زكجيا إلى الذاـ، كضل عخكة يقاسي آالـ الفخاؽ 
حتى مات، كيمغيا نعيو فقالت أبياتًا في رثائو ك مزت إلى قبخه، فساتت 
كدفشت إلى جانبو، كيمغ معاكية خبخىسا فقاؿ: لػ عمست بحاؿ ىحيغ الُحّخيغ 

 (ٖ)يعشي أنيسا ماتا في زمغ خبلفتو.الكخيسنغ لجسعت بنشيسا، كىحا 
كقج أشار بعس شعخاء الفارسية إلى قرة حب عخكة كعفخاء، كمشيع 

، كالحي يحكخ عخكة كعفخاء في صػرة جسنمة يغخد كدائي السخوزي الذاعخ 
فنيا البمبل عمى األغراف كالجّراج فػؽ األزىار، كيذبييسا بعخكة عشجما يكػف 

 (ٗ)أماـ عفخاء، حنث يقػؿ: 
 شاخ سخو بمبل با صج ىدار غمغل   ُدرَّاج باز بخ گل ُعخوه پير َعفخا بخ

                                                           

 .ٕٓص:مخجع سابق عكنجي، أحسج:حداـ،تحقنق بغ عخكة ديػاف: حداـ بغ عخكة (ٔ)
 الرفحة نفديا .: ( السخجع الدابقٕ)
قامػس تخاجع ألشيخ الخجاؿ كالشداء مغ العخب ( خنخ الجيغ الدركمي: األعبلـ ٖ)

 .ٖٕٛ، ص ٗج، مخجع سابق، كالسدتعخينغ كالسدتذخقنغ
 .ٙٙمخجع سابق، ص ، كدايى مخكزى زنجگى، انجيذو كشعخ اك: ( كدايى مخكزى ٗ)

كالّجّراج مشبدصًا عمى الػرد ، عمى غرغ الدخك البمبل مع مائة ألف سقدقة: كالسعشى    
 اء .مثل عخكة أماـ عفخ 
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إلى قرز الذعخاء العخب  مشػچيخي الجامغانيككحلظ يذنخ الذاعخ  
مع محبػياتيع، كيحكخ معذػقاتيع: عدة معذػقة كثنخ، كعفخاء معذػقة عخكة، 

الثقافة ك ىشج كمّية كلنمى، كىحا إشارة مشو إلى اشبلعو عمى األدب العخيي ك 
 (ٔ)العخيية كتأثخه بيا، حنث يقػؿ: 

       وآن خجدتو پشج شاعخ كػ، كجا بػدنجشان
 عدة وعفخاء وىشج و ميو و ليمى سكغ                                   

 (ٕ)كفي مػضع آخخ يذنخ مشػچيخي إلى عخكة كعفخاء، فيقػؿ: 
     بديخ گل زنج چشگى، بديخ سخوبغ نايى  

 بديخ ياسسيغ عخوه، بديخ ندتخن عفخى                               
عخكة كعفخاء في شعخه، حنث  ناصخ خدخوككحلظ يحكخ الذاعخ 

 (ٖ)يقػؿ:
   ابخ بارنجه ز بخ چػن ديجه عخوه شػد  

 چػن بو زيخش گل رخان چػن عارض عفخا كشج                         

                                                           

 .ٖٖٔص ، ( مشػچيخى دامغانى: ديػاف مشػچيخى دامغانى، مخجع سابقٔ)
 كىشج كعفخاء لعدة يدكشػف  كانػا مغ أيغ الكبار، الخسدة الذعخاء أكلئظ أيغ: كالسعشى     

 .كلنمى كمية
 .ٕٖٔص   دابق،ال سخجعال (ٕ)

كالسعشى : تحت الػردة قنثارة الدنج كتحت الدخك ناي ، كتحت الياسسنغ عخكة كتحت 
 الشدتخف عفخاء. 

مخجع ، ديػاف اشعار حكيع ناصخ خدخك قباديانى: ( ناصخ خدخك قباديانى بمخىٖ)
 .ٖٛٛص ، جمج اكؿ، سابق

رد عشجما يجعل أسفمو ك ، يرنخ الدحاب السسصخ مغ أعمى مثل عنغ عخكة: كالسعشى    
 الػجشات مثل عارض عفخاء.
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إلى قرة عذق عخكة  سمسانمدعػد سعج ككحلظ يذنخ الذاعخ 
كعفخاء، كذلظ مغ خبلؿ بيانو أف القراص البميغ يحكي قرة عخكة كعفخاء 

 (ٔ)أماـ العاشقنغ، حنث يقػؿ: 
     تا قرو گػى چيخه زبان پير عاشقان   

 قرو ز عذق عخوه و عفخا كشج ىسى                                  
، فيذنخ أيزًا إلى قرة عذق عخكة كعفخاء، سشائي غدنػي أما الذاعخ 

كىحا مغ خبلؿ إشارتو إلى قرة عذق بعس معذػقات العخب كالفخس 
كعذاقيغ، مثل كامق كعحراء في الفارسية كعخكة كعفخاء في العخيية، كذلظ في 
إشارة مشو إلى سعة ثقافتو العخيية كالفارسية، ك اشبلعو عمى األدب العخيي 

 (ٕ)حب العخيية، حنث يقػؿ: كمعخفتو بأشيخ قرز ال
  وامق بعحرا چػن رسيج، عخوه بو عفخا چػن رسيج 

 اسعج باسسا چػن رسيج، الربخ مفتاح الفخج                            
عفخاء كعخكة في بنت لو نطسو  خاقاني الذخوانيككحلظ ذكخ الذاعخ 

 (ٖ)بالعخيية، حنث يقػؿ: 
 نيصت بعخوة بخفي عفخاءجسجت دمػعي فاعتجت ياقػتة       

                                                           

 .ٛٓ٘ص ، مخجع سابق، ( مدعػد سعج سمساف: ديػاف مدعػد سعج سمسافٔ)
 القّراص البميغ أماـ العاشقنغ قرة عغ عذق عخكة كعفخاء. يحكيحتى : كالسعشى    

 .ٖٚٛص ، ديػاف حكيع سشائي غدنػى، مخجع سابق: ( أبػ السجج مججكد بغ آدـٕ)
 أسعج كصل كعشجما لعفخاء عخكة كصل كعشجما لعحراء كامق كصل عشجما: كالسعشى     

 .الفخج مفتاح فالربخ ألسساء
باىتساـ ، بجيع الدماف فخكزانفخ: با مقجمو، ديػاف خاقانى شخكانى: ( خاقانى شخكانىٖ)

 ، ىػ شٜٖٛٔ، چاپ اكؿ، تيخاف، انتذارات نگاهء مؤسدو، جيانگنخ مشرػر
 .ٕٔٚص 
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ككحلظ يذنخ الخاقاني إلى قرتي عذق قيذ كلنمى ك عخكة كعفخاء، 
كذلظ لبياف معخفتو بقرز الحب العخيية  كاشبلعو عمى األدب العخيي 

 (ٔ)كالثقافة العخيية، فيقػؿ: 
  در بشج عذق شاىج و ىع عذق شاىجش   

 عذقى چػ قيذ عامخى وعخوه حدام                                   
عخكة كعفخاء في شعخه، مذنخًا إلى قرة  قاآنيككحلظ ذكخ الذاعخ 

حبيسا السذيػرة عشج العخب، رابصًا بنشيا كينغ قرة عذق كامق كعحراء 
الفارسية، حتى يجرؾ القارئ الفارسي أف ىحه القرة عمى نفذ شيخة كقيسة 

ى سعة ثقافتو العخيية، كاشبلعو قرة عذق كامق كعحراء، كتعبنخًا مشو عم
 (ٕ)عمى األدب العخيي، حنث يقػؿ:

  گخ نبػدى وامق از عحرا كو پخسيجى اثخ   
 ور نبػدى عخوه از عفخا كو داندتى نذان                              

 عسة بهت ُحَمِيل اللهانية معشوقة كجري: -6
مغ أشيخ قرز الحب كالعذق العخيية قرة عدة بشت ُحَسنل الكشانية 

 ىػ(. ككانت عدة تتسند بجساليا ٘ٓٔىػٖٕكحبنبيا كثنخ بغ عبج الخحسغ )
  

                                                           

مخجع  فخكزانفخ، الدماف بجيع: مقجمو با شخكانى، خاقانى ديػاف: شخكانى خاقانى (ٔ)
 .ٕ٘ٓدابق، ص ال
في قنج العذق شاىج ك شاىجه العذق أيزًا، فالعذق مثل قيذ العامخي : كالسعشى    

 كعخكة بغ حداـ.
 .ٗٚٙ( قاآنى شنخازى: ديػاف حكيع قاآنى شنخازى، مخجع سابق، ص ٕ)
فسغ كغ عخكة يكلػ لع ، عحراءعغ  دأؿالحي كاف سي فسغكغ كامق يلػ لع : كالسعشى     

  ؟!عفخاءكاف لو أف يعخؼ 



 

 

1510 

 (ٔ)كحدشًا كحبلكة". يػجج:"...في الجنيا امخأة تفػقيا جساالً إنو الالفائق،كقنل 
 (ٕ)كمغ أشعار كثنخ في عدة قػلو:

 سافح     َمغاٍف ك رسع قج تقادـ ماِصحُ لعدة ىاج الذػؽ فالجمع 

ككأغمب قرز الحب عشج العخب لع يتدكجا، فقج تدكجت عدة غنخه؛ ألف 
عادة العخب كانت اال يدكجػا مغ يتغدؿ شعخًا ببشاتيع، كتػفي جسنل في 

ككانت أشعار جسنل في بثنشة ترػر ما يعتمج في نفذ كثنخ نحػ ( ٖ)السجيشة.
 (ٗ)إنذائيا بنغ الشاس.عدة، فيػ يحفطيا ك يقـػ ب

مشــــػچيخي الذػػػػاعخ  فػػػػي شػػػػعخفػػػػي الذػػػػعخ الفارسػػػػي  كقػػػػج كرد ذكػػػػخ عػػػػدة
حيغ ، كالػػػحي يذػػػنخ فػػػي شػػػعخه إلػػػى مجسػعػػػة مػػػغ الذػػػعخاء العػػػخب الػػػالـــجامغاني

بػيػػػات بعػػس شػػػعخاء العخييةكالذػػػعخاء حككػػػحلظ م اشػػتيخكا فػػػي الذػػػعخ العخيػػي،
كالشابغػػة الػػحبياني، الػػحيغ ذكػػخىع مشػػػچيخي ىع:امػػخؤ الكيذ،كشخفػػة بػػغ العبػػج، 

عػدة كعفػخاء كميػة  كالشداء البلتػي ذكػخىغ: كاألعذى كحساد، كحداف بغ ثابت،
كيتزح مغ خبلؿ ذكخ مشػچيخي ليؤالء الذعخاء كمحبػياتيع أنو حاكؿ كلنمى، 

أف يطيػػػخ مػػػجى ثقافتػػػو العخييػػػة، كاشبلعػػػو عمػػػى األدب العخيػػػي عامػػػة كالذػػػعخ 
 كالعذق عشج العخب العخيي خاصة ، كمعخفتو بأشيخ قرز الحب

  

                                                           

جسعو كشخحو: إحداف ، ( كثنخ بغ عبج الخحسغ بغ األسػد الخداعي: ديػاف كثنخ عدةٔ)
 .ٕٓص ، ـٜٔٚٔ -ىػ ٜٖٔٔ، لبشاف، عباس، دار الثقافة، بنخكت

 .ٕٔص : ( السخجع الدابقٕ)
 .ٕٔ،ٔٔص دابق،ال سخجعال (ٖ)
 .ٙٔص ، دابقالسخجع ال( ٗ)
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 (ٔ)حنث يقػؿ:
  وان خجدتو پشج شاعخ كػ، كجا بػدنجشان     

 عدة وعفخا وىشج وميو وليمى سكغ                                    
   وان دو امخؤ الكيذ وآن دو شخفو نابغو  

 وان دو حدان و سو اعذى وان سو حساد وسو زن                    
ر أف الشػركز قج نقر حجيث عدة كيحكخ مشػچيخى  عدة كحلظ حنشسا صػَّ

 (ٕ)عمى الرحخاء بسجاد مغ السدظ كالخسخ، حنث يقػؿ:
   نػروز بخ نكاشت بو صحخا بو مذظ و مى   

 تسثالياى عده و ترػيخىاى مى                                       
ـ( عدة أيزًا في شعخه مغ ٗ٘ٛٔ -ٛٓٛٔ)  قاآنيكيحكخ الذاعخ 

 ك زليخا  خبلؿ اإلشارة لقرة حبيا مع كثنخ، مذنخًا لقرة يػسف 
 يذنخ الذاعخ إلى مجى الجساؿ الحي كاف يتستع امخأة العديد، حنث 

، كالحي كاف مغ أسباب تعمق زليخا بو كعذقيا لو، تمظ  بو يػسف 
ككحلظ  ، ة جساؿ يػسف القرة التي تعخؼ الشاس مغ خبلليا عمى شج

 عدة قج اشتيخت أيزًا بنغ الشاس، ك كثنخ حب كعذق أف قرة بنَّغ الذاعخ ي
  

                                                           

، بو كػشر دمحم دبنخ سياقي، چاپ سـػ، ديػاف مشػچيخى دامغانى: ( مشػچيخى دامغانىٔ)
 .ٗٚص ، ىػ شٖٚٗٔ، تيخاف

  .٘ٚ: سبق تخجستو ص كالسعشى    
 كاثشاف حداف كثبلثة األعذى ، كىع اثشاف امخؤ الكيذ كاثشاف شخفة كاثشاف الشابغة    

 .نداءك ثبلثة حساد كثبلث 
ر الشػركز عمى أرض الرحخاء بسجاد : كالسعشى  .ٕٔٔص ، دابقالسخجع ال (ٕ) قج صػَّ

 .السدظ كالخسخ تساثنل لعدة كصػرًا لسية
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 (ٔ)يقػؿ: حنث
  ليخا يػسف انجر خػبخويى شج مثل از ز 

 از كثيخ عده عدت يافت در ممظ جيان                                    
 أمساء وشعد -7

إشارات إلنيا في الذعخ  مغ قرز الحب كالعذق العخيية التي كردت
الفارسي قرة حب ك عذق سعج كأسساء، كلع أعثخ في السرادر السختمفة 
عمى معمػمات كافية عشيسا كعغ قرة حبيسا، إال أف اسسيا أسساء بشت 
أسساء، ككانت مغ جسمة معذػقات العخب، كحبنبيا اسسو سعج، كقج كردت 

جك أنيسا كانا يشطساف إشارة إلى قرة حبيسا في الذعخ الفارسي، كفيسا يب
  (ٕ)الذعخ، ككانت أسساء تترف بالجساؿ .

كقج كردت إشارات لقرة حبيسا في عجة مػاضع في الذعخ الفارسي، 
 كمغ الذعخاء الحيغ أشاركا إلى 

(3)، حنث يقػؿ:كدائي السخوزي قرة حبيسا الذاعخ   
   دشت است يا ستبخق باغ است يا خػرنق  

 يظ با دگخ مصابق چػن شعخ سعج واسسا                                  
                                                           

منخزا محسػد خػاندارى، : بخ اساس ندخو، ديػاف حكيع قاآنى شنخازى : ( قاآني شنخازي ٔ)
، تيخاف، اكؿ چاپ، مؤسدوء انتذارات نگاه، خػاندارى()بو ترحيح: امنخ صانعي 

، صار يػسف بدبب زليخا مثبًل في جساؿ الػجو: كالسعشى .ٗٚٙص ، ىػ شٖٓٛٔ
 ككجج العدة في ممظ الجنيا مغ كثنخ عدة .

ء دمحم معنغ كسنج جعفخ شينجى، مؤسدو: زيخ نطخ، ( عمى اكبخ دىخجا: لغت ناموٕ)

 .ٕٕٚٗ، ص ٕج، ىػرٖٚٚٔتيخاف ، چاپ دـك، دىخجاء لغتشامو
، تيخاف، چاپ ىفتع، انجيذو كشعخ اك، امنغ رياحي: كدايي مخكزي زنجگي( دمحم ٖ)

، قرخ مشيفىي صحخاء أـ حجيقة مغ استبخؽ أـ : كالسعشى .ٙٙىػ ش، ص ٖ٘ٚٔ
 إحجاىسا مع األخخى متصابقتاف مثل شعخ سعج كأسساء.
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سعج كأسساء في شعخه، مذنخًا إلى قرة حبيسا  سشائي الغدنػي كسا ذكخ 
مغ خبلؿ ريصو قرة حبيسا بقرة حب كامق كعحراء في الذيخة عشج العخب 

 (ٔ)كالفخس، حنث يقػؿ: 
   وامق بعحرا چػن رسيج، عخوه بو عفخا چػن رسيج 

 اسعج باسسا چػن رسيج، الربخ مفتاح الفخج                           
سعج كأسساء في شعخه، مذنخًا لقرة  األنػري ككحلظ يحكخ الذاعخ 

 (ٕ)حبيسا، حنث يقػؿ:
 نذدتو ز اقتزاى شالع سعج       بو خمػت بارىى چػن سعج واسسا 

 (ٖ)إلى قرة حب سعج كأسساء، فيقػؿ: خاقاني الذخوانيلذاعخ كيذنخ ا
 چذسو بانػى و درخت است اخدتان     ىخ دو با ىع سعج واسسا ديجه ام 

كفي مػضع آخخ يحكخ الخاقاني أسعج كأسساء في شعخه، كذلظ مغ خبلؿ 
تسشيو لسخاشبو بأف يحالفو التػفنق كالحظ الدعنج عمى الجكاـ كأف يحطى 

 (ٗ) جسع بنغ أسعج كأسساء، حنث يقػؿ: بالحب الحي
 ميخى كو جان سعج باسسا بخ افكشج دت ابج و با تػ بخت را    بادت سعا

 
                                                           

، ( ابػ السجج مججكد بغ آدـ سشائي غدنػي: ديػاف حكيع سشائي غدنػي، مخجع سابقٔ)
 .ٙٚص  سبق تخجستو: كالسعشى .ٖٚٛص 

، ( انػرى ابنػردي: ديػاف انػري، بو كػشر: سعنج نفيدي، انتذارات سكو، چاپ سـػٕ)
 .ٜٕٖىػ ش، ص ٖٗٙٔ، تيخاف
 مثل سعج كأسساء. مػة مغ حدغ شالعو الدعنج بصخيقةجمذ بالخ: كالسعشى       

 .ٕٗٚص ، جع سابقمخ ، بجيل بغ عمى خاقانى شخكانى: ديػاف خاقانى شخكانى (ٖ)
 .كشاىجت كبلىسا معًا سعج كأسساء، ىي سنجة الشبع كشجخة األخدتاف: كالسعشى     

حظ سعادة األبج كالحظ حميفظ عمى التكغ ري: كالسعشى .ٚٗٛص : ( السخجع الدابقٗ)
 .سساءالحب الحي جعل ركح سعج أل، الجكاـ
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 مية أو مي معشوقة ذو الرمة غيالى بو عكبة العدوي: -8
مغ قرز الحب العخيية التي تأثخ بيا شعخاء الفارسية ك أشاركا إلنيا 
في أشعارىع قرة حب مي أك مية ك ذك الخمة ةيبلف بغ عكبة العجكي، كمية 

ىػ، ٓ٘ٔالستػفاة سشة  –ىي مية بشت شمبة بغ قيذ بغ عاصع السشقخية 
 شاعخة مغ الجسيبلت، ليا أخبار مع ذي الخمة الذاعخ، كلو فنيا -ـ ٚٙٚ

 (ٔ)أشعار، كعاشت بعجه زمشًا.
كذك الخمة ىػ ةيبلف بغ نييذ بغ مدعػد العجكي السزخي، كقنل 

كقج أحب مية  (ٕ)ىػ.ٚٔٔ – ٚٚةيبلف بغ عكبة بغ بيير، عاش بنغ سشتى 
 (ٖ)كشبب بيا عذخيغ عاما، كقج لقبت مية بالخخقاء.

كقج كردت اإلشارة إلى مية معذػقة ذي الخمة في الذعخ الفارسي، كلكغ 
، حنث مشػچيخى الجامغانيذلظ كاف قميبًل ججًا، كمغ ذلظ ما كرد في شعخ 

 (ٗ)يقػؿ:
   وآن خجدتو پشج شاعخ كػ، كجا بػدنجشان 

 عده وعفخا وىشج وميو وليمى سكغ                                     
  

                                                           

الخجاؿ كالشداء مغ العخب ( خنخ الجيغ الدركمي: العبلـ قامػس تخاجع ألشيخ ٔ)
 .ٕٖٗ، ص ٚج، مخجع سابق، كالسدتعخينغ كالسدتذخقنغ

: شخح الخصنب التبخيدي، كتب مقجمتو كىػامذو كفيارسو، ديػاف ذي الخمة: ( ذك الخمةٕ)
ـ، ص ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔ، الصبعة الثانية، بنخكت، دار الكتاب العخيي، مجنج شخاد

ٚ. 
 .ٛص : سخجع الدابقال (ٖ)
 .ٖٖٔص ، ديػاف مشػچيخى دامغانى، مخجع سابق: يخى دامغاني( مشػچٗ)

 .٘ٚص  سبق تخجستو: كالسعشى     
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 (ٔ)آخخ يحكخ مشػچيخى مي، فيقػؿ:كفي مػضع 
  نػروز بخ نگاشت بو صحخا بو مذظ و مى 

 تسثالياى عده وترػيخىاى مى                                       
 (ٕ)إلى سمسى ك مى في شعخه، حنث يقػؿ:  سشائي غدنػي كيحكخ الذاعخ 

  در مشدل سمسى و مى گذتع ىسى ناخػرده مى   
 تغ ىسچػ انجر آب نى، دل ىسچػ بخ آتر قرب                      

البنت نفدو الحي ذكخه الذاعخ سشائي الغدنػي، كالحي  الخاقانيكقج ذكخ 
 (ٖ)يذنخ فيو إلى قرة حب عخكة كعفخاء، حنث يقػؿ:

     در مشدل سمسى و مى، گذتع ىسى ناخػرده مى
 ب تغ ىسچػ انجر آب نى، دل ىسچػ بخ آتر قر                      

 :بجيهة معشوقة مجيل -9
مغ أشيخ قرز الحب ك العذق في العخيية قرة حب بثنشة كجسنل، كقج 

حنث تأثخ بيا بعس شعخاء الفارسية،  أثخت ىحه القرة في األدب الفارسي،
كأشاركا إلنيا في أشعارىع كشػع مغ إضيار معخفتيع باألدب العخيي كسعة 

 بغ ُحّغ بغ رييعة، مغ عحرة  ثقافتيع العخيية، كيثنشة بشت حبا
  

                                                           

 .ٕٔٔص:مخجع سابق سابق، دامغانى،مخجع مشػچيخى  ديػاف: دامغاني مشػچيخى  (ٔ)
( أبػ السجج مججكد بغ آدـ سشائى غدنػى، ديػاف حكيع ابػ السجج مججكد بغ آدـ سشائي ٕ)

، تيخاف، انتذارات سشايي، چاپ ىفتع، مجرس رضػى غدنػى، بدعى كاىتساـ 
 .ٕٚص ، ىػرٖٛٛٔ

ال أشخب الخسخ فالجدج كأنو في عرنخ ، صخت في مشدؿ سمسى ك مى: كالسعشى    
 كالقمب كأنو عمى نار القرب.، قرب

 .ٕٚص ، ( بجيل بغ عمي خاقاني شخكاني: ديػاف خاقاني شخكاني، مخجع سابقٖ)
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 (ٔ)كىي معذػقة جسنل بغ عبج هللا بغ معسخ العحري كابشة عسو .
ككاف يحكخىا في شعخه، فيكشي عغ اسسيا مخة كيرخح بو مخة أخخى، 
حتى شيَّخ بيا ك شّيخت بو، فقنل: جسنل بثنشة، كتحجث بيسا الشاس في 

أبنيا، ضّغ عميو بيا، لئبل يمحقو القبنمة كخارج القبنمة، فمسا جاء يخصبيا إلى 
 (ٕ)عارىا، كآثخ تدكيجيا فتى مغ ُعحرة .

كزاده زكاجيا كليًا بيا، فأخح يدكرىا خفية، كيذبب بيا في شعخه، كلع 
تكغ تتػارى عشو إذ جاءىا كتعّخض لو أىميا كأندباؤىا غنخ مخة لئليقاع بو، 

 (ٖ). فكاف يجفعيع عشو معتدًا بديفو ك شجاعتو، ال يبالى بيع
فقج كانت بثنشة تيػى جسيبًل ك تؤثخه عمى غنخه، كضّمت محافطة عمى 
مػدتو، كىي امخأة ذات بعل، كمسا يجؿ عمى كفائيا لو ما أصابو يـػ نعاه 
الشاعي إلنيا، ك كاف قج ىاجخ إلى مرخ بعجما بمغ بو اليأس مبمغو، فسخض 

كل ما أخمفو، ىشاؾ مخضتو األخنخة، فجعا بخجل كقاؿ لو: ىل لظ أف أعصيظ 
عمى أف تفعل شنئًا أعيج بو إليظ ؟ قاؿ :" نعع، قاؿ :" إذا مت، فخح حمتي 
ىحه، كاعدليا جانبًا، ككل شيء سػاىا لظ، كارحل إلى رىط بثنشة عمى ناقتي 
ىحه، كالبذ حمتي ىحه إذا كصمت، كاشققيا ثع اعُل عمى شخؼ، كصح بأبيات 

 (ٗ)مشيا: 
 ابكي خمنمظ دكف كل خمنلل     ك يقػمي بثنشة فانجبي بعػ 

                                                           

دار بنخكت  بصخس البدتاني، ،معسخ العحري: ديػاف جسنل بثنشة( جسنل بغ عبج هللا بغ ٔ)
 .٘ـ،صٕٜٛٔ،بنخكت،لمصباعة كالشذخ

 .ٙص ، دابقالسخجع ال (ٕ)
 .ٚص  ،دابقالسخجع ال (ٖ)
 .ٓٔص : ( السخجع الدابقٗ)
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 (ٔ)كمغ أبياتو في بثنشة يقػؿ جسنل:
 لقج ُشِغَفت نفدي بثنغ بحكخكع     كسا ُشِغف السخسػر يا بثنغ بالخسخ

كقج أشار بعس شعخاء الفارسية إلى قرة حب جسنل كيثنشة في 
 (ٕ)، إذ يقػؿ:مشػچيخي الجامغانيأشعارىع كمشيع الذاعخ 

   ج بثيشو   يكى ىسچػ جسيل آمج، دوم مانش
 سو ديگخ چػن زىيخ آمج، چيارم چػن ام اوفى                       

 (ٖ)جسنل ك بثنشو في شعخه، حنث يقػؿ:  قاآنيككحلظ ذكخ الذاعخ 
   ور جسيل از دل نبػدى شالب حدغ جسال   

 كافخم گخ ىيچ رانجى از بثيشو داستان                                   
ككحلظ لع يخل الذعخ الفارسي الحجيث مغ إشارة إلى قرة حب جسنل 

ـ( ٜٚٔٔ –ـ ٔٙٛٔ) اديب السسالظ فخاىانيكيثنشة، كىحا ما يطيخ في شعخ 
 (ٗ)حنث يقػؿ: 

 اال چػ باشج ميخ شخيح بخ زيشب  اال چػ عذق جسيل است بخ بثيشو ىسى
                                                           

 .ٖٕص ، دابقالمخجع  بثنشة، جسنل ديػاف: العحري  معسخ بغ هللا عبج بغ جسنل (ٔ)
 .ٖٖٔديػاف مشػچيخى دامغانى، مخجع سابق، ص ( مشػچيخى دامغانى: ٕ)

جاء كاحج مثل جسنل ، كالثاني مثل بثنشة ، كجاء ثالث آخخ مثل زىنخ : كالسعشى     
 كرابع مثل أـ أكفى.

( ديػاف حكيع قاآني شنخازي: بخ اساس ندخو منخزا محسػد خػانداري، بو ترحيح: ٖ)
 .ٗٚٙىر،صٖٓٛٔ،تيخاف،كؿچاپ ا،خػانداري(،مؤسدو انتذارات نگاه)امنخصانعي

لػ لع تحكخ شنئًا عغ ، يا جسنل لػ لع تكغ شالبًا الحدغ فأنا كافخ بالجساؿ: كالسعشى     
 قرة بثنشة.

( اديب السسالظ فخاىانى قائع مقامى: ديػاف كامل اديب السسالظ فخاىانى، تجكيغ ٗ)
 .ٙٙص، ىرٕٖٔٔ،تيخاف، كترحيح كحػاشي: كحنج دستگخدى، چاپخانو ارمغاف

 .حب شخيح لديشب  إنو مثلال أ، مثل عذق جسنل لبثنشة نوإال أ: كالسعشى    
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 يهد اجلًيهية و بشر بو أشيد بو عبد العسي ) العابد(: -10
قرز الحب السذيػرة عشج العخب أيزًا قرة حب ىشج بشت فيج مغ 

كيذخ بغ أسنج بغ عبج العدى، السذيػر ببذخ العابج، ككانت مغ أجسل نداء 
العخب، كقج عذقت بذخ العابج، ككاف بذخ تكيًا، يكثخ مغ التخدد إلى مدجج 

ج . كقج عخؼ بالربلح ، ككاف يكيع ىػ كىشج في السجيشة السشػرة، ، كقالشبي
تدكجت ىشج رجبًل مػسخًا، كعاشت حياة سعنجة، كذات يػـ رأت بذخ العابج 
مارًا بالقخب مغ دارىا، فعمقت نطخاتيا بو، كمع مخكر األياـ تسكغ حبو في 
قمبيا، كقج احتالت ىشج لتخمػ بو، كلكشو أبى، كقج عمع زكجيا، كشمقيا بعج 

انقزت عجتيا، فبعث  فأحبيا بذخ حبًا شجيجًا، كانتطخ حتى (ٔ)ىحه الحادثة.
إلنيا يخصبيا، فأبت، فسخض بذخ مغ ذلظ، كاشتج مخضو، فداره أصحاب 

، فقاؿ بعزيع: إني أرجػ أف يعحِّب هللا ىشجًا، فأنذج بذخ قائبًل: رسػؿ هللا 
(ٕ) 

 َقتمي لَيا كَىبتُ  َقجْ  َكأّني ِبيْشجٍ          َىاِلظٌ  ِبأّنيَ  َنفِدي أيَقَشْت  َكَقجْ 
 أجمي ِمغْ  ُتَعحَّبَ  أفْ  َعميّ  ُمِدنَئًة         َيُذقّ  إليّ  كاَنْت  َكإفْ  َكإّني

  

                                                           

الشاشخ: مؤسدة ، ( جعفخ بغ احسج بغ الحدنغ الدخاج القاري البغجادي: مرارع العذاؽٔ)
عبلء : . ككحلظٙ٘ٗ، ص ٕج، ـٜٕٔٓ السسمكة الستحجة، ،ىشجاكى سي آي سي

الػاضح السبنغ في ذكخ مغ استذيج مغ الجيغ مغمصاي بغ قميج بغ عبج هللا الحشفي: 
ـ، ٕ٘ٓٓالسحبنغ، تحقنق: سنج كدخكي حدغ، دار الكتب العمسية، بنخكت، لبشاف، 

 .ٗٗٔص 
، مخجع سابق العذاؽ، مرارع: البغجادي القاري  الدخاج الحدنغ بغ احسج بغ جعفخ(ٕ)

 .ٚ٘ٗ، ص ٕج
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قاؿ فذيق شيقة، فسات، فمسا سسعت ىشج بسػتو صخخت صخخة ككقعت 
 (ٔ)منتة.

ككرد ذكخىسا في الذعخ العخيي، كمشو ما ذكخه محنى الجيغ بغ عخيي، حنث 
 (ٕ)قاؿ: 

 كةيبلفِ  مي ثعَّ ، كلنمى كقيذٍ كُأْخِتَيا        ىشجٍ  ِبْذخِ  في ُأْسَػةٌ  لشا
أوحجي كمغ شعخاء الفارسية الحيغ أشاركا إلى قرة حب بذخ كىشج، الذاعخ 

 (ٖ)الحي يقػؿ: مخاغي
 عذق را از ىػس نسيجانى         ال جخم " بذخ " و " ىشج" ميخػانى

إلى قرة حب بذخ كىشج، مبنشًا أف العالع  فخخ الجيغ العخاقيككحلظ الذاعخ 
لػ أراد أف يكػف ممنئًا بالذغف فيكفيو أف يعخؼ شجة شػؽ بذخ ليشج، حنث 

  (ٗ)يقػؿ: 
 ىسو عالع، اگخ پخ از ىػس است      بذخ را اشتياق ىشج بذ است

  

                                                           

، مخجع سابق العذاؽ، مرارع: البغجادي القاري  الدخاج الحدنغ بغ احسج بغ جعفخ(ٔ)
 .ٚ٘ٗ ، صٕج

السصبعة ، محنى الجيغ بغ عخيي: كتاب ذخائخ األعبلؽ شخح تخجساف األخبلؽ (ٕ)
 .ٓٗـ، ص ٜٗٛٔ -ىػ ٕٖٔٔلبشاف، ، بنخكت، األندية

( اكحجى اصفياني معخكؼ بو مخاغي: كميات اكحجى اصفيانى معخكؼ بو مخاغى، ٖ)
 .ٕٛٙص ، مخجع سابق، ديػاف مشصق العذاؽ جاـ جع

 .ال جـخ أنظ تقخأ عغ " بذخ " ك " ىشج"، إنظ ال تعخؼ العذق مغ الجشػف : كالسعشى    
( فخخ الجيغ ابخاليع ىسجانى متخمز بعخاقى: كميات عخاقي، بكػشر: سعنج نفيدي، ٗ)

، تيخافء انتذارات كتابخانو  .ٖٙٗىػ ش، ص ٖٖٛٔ، سشائي، چاپ چياـر
 بذخ الذػؽ ليشج.لفيكفي ، بالذغفلػ أف جسيع العالع ممئ : كالسعشى     
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 ُشعدى: -11
مغ الشداء البلتي كرد ذكخىغ في الذعخ العخيي كتغدؿ بيغ شعخاء 

ُسْعَجى، كمغ الشداء البلتي يحسمغ اسع ُسعجى كذاعت شيختيع في العخيية 
الجاىمية ُسعجى بشت كخيد بغ رييعة بغ عبج شسذ، مغ أمية، كىي كاىشة 

ة ػػػبلـ، كىي خالػػفريحة مغ الفزميات في الجاىمية، أدركت صجر اإلس
 (ٔ)ككانت تشطع الذعخ.  عثساف بغ عفاف 

 (ٕ)عجى امخئ الكيذ، حنث يقػؿ: كمغ الذعخاء العخب الحيغ ذكخكا سُ 
 أسائل عغ ُسعجى، كقج مّخ بعجنا       عمى عخصات الشار، سبٌع كػامل

 (ٖ)ككحلظ حداف بغ ثابت، حنث يقػؿ: 
 لع تكغ سعجى لتشرفشى         قمسا يشرفشى الراحب

كرد ذكخ ُسعجى في الذعخ  كنطخًا لتأثخ شعخاء الفارسية بالذعخ العخيي
أميخ كمغ ذلظ ما جاء في شعخ الذاعخ كلكغ ذلظ كاف قميبًل، الفارسي 

 (ٗ)، حنث يقػؿ:معدي 
    چشانظ تػ وعذق مغ حجيث ىدت عجع در

 سمسى حجيث و ُسعجى قروء عخب در                                 

                                                           

عبلـ قامػس تخاجع ألشيخ الخجاؿ ك الشداء مغ العخب ( خنخ الجيغ الدركمي: األٔ)
 .ٜٓ، ص ٖكالسدتعخينغ ، مخجع سابق، ج

 .ٚٗٗمخجع سابق، ص ، ( حدغ الدشجكيي كأسامة صالح: شخح ديػاف امخئ الكيذٕ)
دار الكتب ، شخحو: عبج .أ. ميشا، : ديػاف حداف بغ ثابتي ( حداف بغ ثابت األنرار ٖ)

 .ٖٖص ، ـٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔ، الصبعة الثانية، لبشاف، بنخكت، العمسية
مخجع ، ( دمحم بغ عبج السمظ نيذابػرى متخمز بو معدى: ديػاف كامل امنخ معدى ٗ)

 .ٜٗٙص ، سابق
 كعذقظ كسا ىي قرة ُسعجى كحجيث لنمى عشج العخب. قرتيعشج العجع :كالسعشى
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كفي مػضع آخخ يحكخ امنخ معدى ُسعجى ك سمسى باعتبار أنيسا مغ 
العخيي، مذنخًا إلى قرتنيسا السذيػرة في  الشداء السذيػرات في الذعخ

 (ٔ)األدب العخيي، حنث يقػؿ:
  سعادت تػ صفت كخدن و سالمت تػ    

 سمسىء ُسعجى و قروء بو از فدانو                                    
 عبلة معشوقة عهرتة بو شداد: -12

مغ أشيخ قرز الحب كالعذق العخيية قرة حب عبمة ك عشتخة بغ 
شجاد، كعبمة ىي بشت مالظ بغ قخاد ك ىي ابشة عع الذاعخ عشتخة بغ شجاد 

ـ(، كىػ أحج أشيخ شعخاء العخب في فتخة ما قبل ٛٓٙ –ـ ٕ٘٘العبدي) 
اإلسبلـ، كاشتيخ بالذعخ كالفخكسية، كىػ مغ أصحاب السعمقات، ككانت 

أك  ـ ػٔٓٙـ تقخيبًا، كقنل إنو تػفي سشة ٖٓ٘ـ أك ٕ٘٘ كالدتو سشة
قاؿ: ما كصف اي أعخابي قط فأحببت أف  كقنل إف رسػؿ هللا  (ٕ)ـ.ٛٓٙ

 (ٖ)أراه إال عشتخة .
  

                                                           

 مخجع معدى، امنخ كامل ديػاف: معدى  بو متخمز نيذابػرى  السمظ عبج بغ دمحم (ٔ)
 .ٗ٘ٙص  سابق،

 أفزل مغ خخافة ُسعجى كقرة سمسى.، إف سعادتظ ىي كصفظ كسبلمتظ:كالسعشى     
ـ، ٜٓٚٔ، سبلميإلالسكتب ا، تحقنق كدراسة، ( انطخ: دمحم سعنج مػلػي: ديػاف عشتخةٕ)

نياية : الحمبي الشعدانيخ: الدنج دمحم بجر الجيغ أبي فخاس ط. ككحلظ انٕ٘: ٕٔص 
 .ٗٚٔ :ٖ٘ٔص ،مخجع سابق ،اإلرب في شخح معمقات العخب

كالسػضػعة  ناصخ الجيغ األلباني: سمدمة األحاديث الزعيفةدمحم : ( حجيث مشكخ. انطخٖ)
لصبعة ا، السسمكة العخيية الدعػدية، الخياض، دار السعارؼ، كأثخىا الديء في األمة

 .ٕٚ، ص ٗٔج ، ـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ، األكلى
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كقج ذكخ عبمة في شعخه العفيف؛ لذجة عذقو كحبو ليا، حنث القى 
كانت تسشع العجيج مغ السراعب حتى يتدكجيا؛ نطخًا لمتقالنج العخيية التي 

العبج مغ الدكاج مغ الحخة، كيقاؿ إنو تدكج بيا بعج جيج كصخاع شػيل، كقج 
 (ٔ)اعتخؼ بو كالجه بعج ما أضيخه مغ شجاعة في حخكب داحذ كالغبخاء.

كقج أثخت قرة حب عشتخة كعبمة في األدب الفارسي، كلكشيا رغع شيختيا في 
لع أعثخ في الجكاكيغ  العخيية لع تحظ بذيخة كبنخة في الذعخ الفارسي، إذ

الذعخية التي شسمتيا الجراسة عمى إشارات إلى قرة حب عشتخة كعبمة، الميع 
، حنث ذكخ عشتخة كعبمة ككحلظ الفخزدؽ أديب السسالظ فخاىانيإال في شعخ 

كالشػار في بنت شعخي، ُيطيخ مغ خبللو اشبلعو عمى األدب العخيي 
 (ٕ)و:كمعخفتو بأشيخ قرز الحب العخيية، يقػؿ في

 ىسچشان عشتخه كايج ببخ عبمو     يا فخزدق كو بشدديظ نػار أيج
 
 
 
 

                                                           

 حدنغ بغ أحسج بغ حدنغ الدكزني: شخح السعمقات أبػ عبج هللا : ( انطخٔ)
 ـ، ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔالصبعة األكلى ػ ، دار إحياء التخاث العخيي، الدبع
  . ٖٕٛص 

 دمحم سعنج مػلػي: ديػاف عشتخة تحقنق كدراسة، مخجع سابق، : ككحلظ
 . ٜٛص 

، ديػاف كامل اديب السسالظ فخاىاني، مخجع سابق: اديب السسالظ فخاىاني قائع مقاـ( ٕ)
 .ٙ٘ٔص 

 أك الفخزدؽ الحي يأتي بالقخب ، مثل عشتخة الحي يأتي إلى قخب عبمة: كالسعشى     
 مغ الشػار. 
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 عهيسة معشوقة امرئ الكيض: -13

مغ قرز الحب التي اشتيخت في األدب العخيي قرة حب عشندة 
كامخئ الكيذ، حنث أحب امخئ الكيذ عشندة ابشة عسو شخحبنل، كيحكخىا 

 (ٔ)امخؤ الكيذ في شعخه، فيقػؿ: 
 خجر عشندة        فقالت: لظ الػيبلت إنظ مخجمي كيـػ دخمت الخجر

كقج كرد ذكخ عشندة في الذعخ الفارسي، مغ خبلؿ إشارتو إلى قرة 
، حنث مشػچيخي الجامغانيحبيا مع امخئ الكيذ، كىحا ما أشار إليو الذاعخ 

ذكخ عشندة كأشار إلى األماكغ التي ذكخىا امخؤ الكيذ في شعخه كىي مقخاط 
قنق، كمغ ذلظ يبنِّغ مشػچيخي الجامغاني أنو عمى دراية كسقط المػى كالع

بالثقافة العخيية كعمى اشبلع باألدب العخيي عامة كالذعخ العخيي خاصة 
 (ٕ)كمشو بالصبع شعخ امخئ الكيذ، حنث يقػؿ:

 عشيده بخفت از تػ و كخد مشدل      بو مقخاط وسقط المػى وعكيقا
 آنجاست آن سخو باال رفيقاخػشا مشدل خخما جايگاىا          كو 

  

                                                           

، دار مكتبة الحياة، شخح السعمقات العذخ: ( أبػ عبج هللا الحدنغ بغ أحسج الدكزنئ)
 .ٖٛ، ٕ٘ـ، ص ٖٜٛٔ، لبشاف، بنخكت

 .٘ص ، مخجع سابق، ديػاف مشػچيخي دامغانى: ( مشػچيخى دامغانىٕ)

 كاتخحت مشداًل بسقخاط كسقط المػى كعكيقاعشظ عشندة  رحمت: كالسعشى
 حنث ىشاؾ ذلظ الدخك الذاىق رفيقا ، فسا أجسمو مشداًل كما أسعجه مػشئاً 
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 الهوار معشوقة الفرزدق: -14
مغ قرز الحب السذيػرة عشج العخب قرة حب الفخزدؽ كابشة عسو 
الشػار، كىػ ىساـ بغ غالب بغ صعرعة، السمقب بالفخزدؽ؛ لجيامة كجيو 

 (ٔ)كنذأ فنيا. ـ،ٔٗٙ-ىػٕٓكضخامتو. كلج الفخزدؽ بالبرخة سشة
رجل مغ قخير، فبعثت تدألو أف يكػف تدكج مغ الشػار ككاف قج خصبيا 

كلنيا؛ إذ كاف ابغ عسيا، فقاؿ: إف بالذاـ مغ ىػ أقخب إليظ مشي، كال آمغ 
 ، أف يقجـ قادـ مشيع فنشكخ عمّي فعمتي، فأشِيجي أنظ قج جعمت أمخؾ إليَّ
، ك أنا  ففعمت، فخخج بالذيػد كقاؿ ليع: قج َأْشَيَجْتُكع أنيا قج جعمت أمخىا إليَّ

 (ٕ)ُكع أني قج تدكجتيا ، كقج اشتيخ بحبو لمشداء، فقج تعجدت زكجاتو.ُأْشِيجُ 
كعاش حياتو متشقبًل بنغ الخمفاء كالحكاـ كالػالة بنغ السجح كاليجاء، 

ـ، ك قج شّمق ٖٖٚ -ىػ ٗٔٔكعاش الفخزدؽ عسخًا مجيجًا، إذ مات سشة 
 (ٖ)الشػار، فشجـ نجمًا شجيجًا، كفي ذلظ يقػؿ:

 الُكَدِعّي لسا     غجت مشِّي مصمقة نػارنجمت نجامة 
كمع شيخة قرة حب الفخزدؽ لمشػار إال أنيا لع تحظ باىتساـ شعخاء 
الفارسية، إذ لع أعثخ في دكاكيغ الذعخ التي شسمتيا الجراسة عمى ذكخ 

 لمفخزدؽ كالشػار إال في بنت شعخ ذكخه أديب السسالظ كسبق االستذياد 

                                                           

شخحو كضبصو:  ،ديػاف الفخزدؽ، بالفخزدؽ( ىساـ بغ غالب بغ صعرعة السذيػر ٔ)
ـ، ٜٚٛٔ -ىػ ٚٓٗٔ عمى فاغػر، دار الكتب العمسية، بنخكت، لبشاف، الصبعة األكلى،

 .٘ص 
 : مخجع الدابق ،الفخزدؽ ديػاف بالفخزدؽ، السذيػر صعرعة بغ غالب بغ ىساـ (2)

 .ٙص 
 .ٛ: ٘، ص السخجع الدابق: انطخ (ٖ)
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 إلػػػػػػػػػػػى قرػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػب عشتػػػػػػػػػػػخة كعبمػػػػػػػػػػػة، بػػػػػػػػػػػو، كالػػػػػػػػػػػحي أشػػػػػػػػػػػار فيػػػػػػػػػػػو أيزػػػػػػػػػػػًا 
 (ٔ)حنث يقػؿ:

 ىسچشان عشتخه ببخ عبمو        يا فخزدق كو بشدديظ نػار آيج  

 يهد بهت كعب و عبد اهلل بو عجالى الهًدي: -15
مغ قرز الحب التي نالت حطًا مغ الذيخة أيزًا قرة حب ىشج بشت 

كىػ  -ـٗٚ٘ؽ. ق،  ٓ٘الستػفى سشة  -كعب كعبج هللا بغ عجبلف الشيجي 
شاعخ جاىمي، كأحج الستيسنغ مغ الذعخاء، كمغ قتمو الحب مشيع، كىشج كانت 
امخأة مغ بشي نيج، ككانت أحب الشاس إليو، كقج عذقيا عبج هللا كتدكجيا، 
كلكشو لع يشجب مشيا، ككاف أبػه ذا ثخكة، فصمب مشو أف يتدكج بغنخىا؛ لنػلج 

ؿ لصبلقيا إلى أف لو كلج، فخفزت أف تكػف مع أخخى، كضل كالجه يحتا
شمقيا، فمسا سسعت بحلظ احتجبت عشو حتى كاد الػجج أف يقتمو، ثع تدكجت 

 (ٖ)كنطع في شبلقو إياىا: (ٕ)غنخه، فسات أسفًا عمنيا.
 فارقت ىشجًا شائعًا     فشجمت عشج فخاقيا 

 ككاف عبج هللا بغ عجبلف أقل العذاؽ أيامًا، حنث عاش مكابجًا السحبة 
  

                                                           

ديػاف كامل اديب السسالظ فخاىاني، مخجع سابق،  قائع مقاـ :( اديب السسالظ فخاىاني ٔ)
   .ٜ٘ٔص 

 .ٜٓص  سبق تخجستو: السعشى 
جسع ، أقجـ الستيسنغ العخب()( عبج هللا بغ عجبلف: ديػاف عبج هللا بغ عجبلف الشيجي ٕ)

، الصبعة األكلى، اإلمارات، أبػ ضبي، إبخاليع صالح، دار الكتب الػششية: كتحقنق
 .ٚـ، ص ٕٓٔٓ -ىػ ٖٔٗٔ

 .ٛص : ( السخجع الدابقٖ)
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كالعذق ثبلثنغ عامًا، كىػ جاىمي، ُضِخب بو السثل كسا ُضِخب بعخكة بغ 
 (ٕ)كقج ذكخه بعس الذعخاء فقاؿ: (ٔ)حداـ.

 إف ُمتُّ مغ الحب      فقج مات بغ عجبلف
كقج كردت إشارة إلى قرة حب ىشج كعبج هللا بغ عجبلف في الذعخ 

 (ٖ)قاؿ:، حنث مشػچيخي الجامغانيالفارسي، حنث أشار إلنيا الذاعخ 
   وآن خجدتو پشج شاعخ كػ، كجا بػدنجشان  

 عده وعفخاء وىشج وميو و لبشى سكغ                                   
 زيهب بهت جرير زوجة الكاضي شريح: -16

مغ قرز الحب العخيية التي اشتيخت بنغ العخب كتأثخ بيا شعخاء 
كردت قرة الفارسية قرة حب زيشب بشت جخيخ كالقاضي شخيح، كالتي 

  (ٗ)حبيسا كزكاجيسا في بعس كتب التاريخ كالتخاجع.
  

                                                           

مخجع ، أقجـ الستيسنغ العخب()عبج هللا بغ عجبلف: ديػاف عبج هللا بغ عجبلف الشيجي (ٔ)
 .ٓٔص : سابق

، القاىخة، دار السعارؼ، تحقنق: أحسج دمحم شاكخ، الذعخ كالذعخاء: ( ابغ قتنبةٕ)
 .ٙٔٚ،صٔـ،جٜٛ٘ٔ-ىػٖٚٚٔ،مرخ

 .ٗٚص ، مخجع سابق، ديػاف مشػچيخي دامغاني( مشػچيخي دامغاني: ٖ)
 .٘ٚص سبق تخجستو : كالسعشى     

، مخترخ تاريخ دمذق البغ عداكخ: دمحم بغ مكـخ السعخكؼ بابغ مشطػر: ( انطخٗ)
 -ىػ ٙٓٗٔ، الصبعة األكلى، دمذق، دار الفكخ، تحقنق: رياض عبج الحسنج مخاد

 . ٕٖٓ، ٖٔٓ، ص ٓٔـ، جٜٙٛٔ
 جسع ، ابغ عبج ريو األنجلدي: أخبار الشداء في العقج الفخيج: ككحلظ انطخ    

 ـ، ٜٜٓٔ، لبشاف، بنخكت، دار الكتب العمسية، كشخح: عبج ميشا ك سسنخ جابخ
 .ٜٜ: ٜٚص 
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كشخيح القاضي كاف مسغ جسمة التابعنغ كالعمساء الستقجمنغ، استقزاه 
كمعاكية بغ أبي سفياف، ككاف قج تدكج أمنخ السؤمشنغ عمي بغ أبي شالب

 (ٔ)امخأة مغ بشي تسيع تدسى زيشب، فشقع عمنيا فزخييا، ثع نجـ، فقاؿ:
 زيشب بخ تزػ يػـ يسنشي فذّمت      نداءىع يزخيػف  رجاال رأيت

 يحنب ليذ مغ ضخب مشي العجؿ فسا      بو أتت ذنب غنخ مغ أأضخييا
 كػػػكب مشيغ يبجُ  لع شمعت إذا       كػاكب كالشداء شسذ فديشب

 (ٕ)حنث استقى ىحا الذعخ مغ قػؿ الشابغة الحبياني:
 سػرة      تخى كل ممظ دكنيا يتحبحب ألع تخ أف هللا أعصاؾ

 فإنظ شسذ كالسمػؾ كػاكب      إذا شمعت لع يبج مشيغ كػكب
إلى قرة حب جسنل كيثنشة ك كحلظ  السسالظ فخاىاني كقج أشار أديب

 (ٖ)قرة حب زيشب كالقاضي شخيح في شعخه، حنث قاؿ:
  اال چػ عذق جسيل است بخ بثيشو ىسى   

 اال چػ باشج ميخ شخيح بخ زيشب                                     
                                                           

، بنخكت، دار الكتب العمسية، العقج الفخيج: ( شياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ عبج ريؤ)
 . ٔٗٔ ،ٓٗٔ، ص ٙج، ىػٗٓٗٔ، الصبعة األكلى، لبشاف

شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ خمكاف البخمكي، كفيات األعياف كأنباء : ككحلظ انطخ    
 ، ٕـ، جٜٜٙٔ، لبشاف، بنخكت، دار صادر، تحقنق: إحداف عباس، أبشاء الدماف

 . ٕٙٗص 
شبائع الشداء كما جاء فنيا مغ : ككحلظ انطخ: شياب الجيغ أحسج بغ دمحم بغ عبج ريو   

 .ٕٛٔ، ٕٚٔص ، القاىخة، مكتبة القخآف، كأسخارعجائب كأخبار 
، ( الشابغة الحبياني: ديػاف الشابغة الحبياني، تحقنق: كـخ البدتاني، دار صادر بنخكتٕ)

 .ٛٔـ، ص ٖٜٙٔ -ىػ ٖٖٛٔ، لبشاف
( اديب السسالظ فخاىاني قائع مقاـ: ديػاف كامل اديب السسالظ فخاىاني، مخجع سابق، ٖ)

 .٘ٛص  خجستوسبق ت: كالسعشى  .ٙٙص 
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مسا سبق تبّنغ أف قرز الحب كالعذق التي اشتيخت بنغ العخب كاف 
ليا صجى في الذعخ الفارسي، إذ تخصت شيختيا ببلد العخب ككصمت إلى 
ببلد فارس، حنث تأثخ بيا شعخاء الفارسية، كأشاركا إلنيا في أشعارىع، كىحا 

ءتيع لؤلدب العخيي كمعخفتيع بالثقافة العخيية، كإف مغ قبنل التعبنخ عغ قخا
اختمف ىحا التأثخ كاالىتساـ مغ قرة ألخخى حدب شيختيا في العخيية 
كحدب تأثخ الذاعخ بيا كشغفو بأحجاثيا. كحدب رغبتو في تػضيفيا في 
شعخه، حتى أف بعزيع أفخد مشطػمات لمحجيث عغ إحجى ىحه القرز كىي 

 ع فنيا ما يديج عمى األلف بنت مغ الذعخ.قرة لنمى كالسجشػف، كنط
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 خامتة:
مسا تقجـ مغ دراسة تأثخ شعخاء الفارسية بقرز الحب كالعذق التي 
اشتيخت بنغ العخب كذكخىع ألسساء بعس الشداء العخييات التي دارت حػليغ 

 قرز الحب، تػصمت الجراسة إلى بعس الشتائج، أىسيا:
  كالعذق العخيية، كيجى ذلظ كاضحًا تأثخ شعخاء الفارسية بقرز الحب

في أشعارىع مغ خبلؿ ذكخىع لمعجيج مغ نداء العخب البلتي دارت حػليغ 
 قرز الحب كالعذق كالبلتي كاف يتغدؿ فنيغ شعخاء العخيية.

  عسج الكثنخ مغ شعخاء الفارسية إلى إضيار معخفتيع بالذعخ العخيي
الحب العخيية كالثقافة العخيية، كذلظ مغ خبلؿ إشارتيع لقرز 

 السذيػرة،التي خمَّجىا ذكخىا في الذعخ العخيي الحي ىػ ديػاف العخب.
  ،اىتع شعخاء الفارسية بالذعخ العخيي عمى كجو الخرػص كيسػضػعاتو

كذلظ لعمسيع بأىسية الذعخ لجى العخب في الجاىمية كاإلسبلـ، كالحيغ 
الكعبة في  بالغػا في تقجيخىع لو حتى أنيع كانػا يعمقػنو عمى استار

 العرخ الجاىمي.
  مغ أشيخ معذػقات العخب ذكخًا في الذعخ الفارسي لنمى، كذلظ يخجع

ألف ىشاؾ أكثخ مغ لنمى اشتيخت قرة حبيا في األدب العخيي عامة 
كالذعخ العخيي خاصة، كمنمى العامخية كلنمى األخنمية ك لنمى زكجة زىنخ 

بعس الفخس نطخكا  بغ أبي سمسى السعخكفة بأـ أكفى، إضافة إلى أف
 لمنمى عمى أنيا رمدًا لمحب كالعذق .

  تعج قرة لنمى كالسجشػف مغ أشيخ قرز العذق عشج العخب كأكثخ
قرز العذق تأثنخًا في الذعخ الفارسي، كذلظ نطخًا ألنيا اتخحت مشحشى 
آخخ غنخ الحب العحري الحي كانت بو عشج العخب إلى العذق الرػفي 

 في الذعخ الفارسي.
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 ة تأثنخ قرة لنمى كالسجشػف في الذعخ الفارسي أف بعس أكبخ مغ شج
شعخاء الفارسية نطسػا في قرتيسا مشطػمات مصػلة مثل الذاعخ نطامي 
الگشجػي خبلؿ القخف الثاني عذخ السيبلدي، كالذاعخ مكتبي الذنخازي، 

 ككحلظ الذاعخ أمنخ خدخك الجىمػي.
 خ الفارسي، كذلظ اختمفت معذػقات العخب في تأثنخ قرريغ في الذع

تبعًا الختبلؼ اىتساـ شعخاء الفارسية بالذعخ العخيي كإضيار أثخه في 
 أشعارىع.

  ضيخ تأثنخ شعخاء الفارسية بسعذػقات العخب في األزمشة القجيسة أكثخ
مشو في العرخ الحجيث؛ كذلظ نطخًا ألف الذعخاء القجامى كانػا يتفاخخكف 

حلظ الىتساميع بغخض السجح بذكل بسعخفتيع لمغة كأدب كثقافة العخب، كك
كبنخ، أما في العرخ الحجيث فقج اىتع الذعخاء بعخض القزايا التي 

 تذغل السجتسع كتعبخ عغ اىتساماتيع.
  صػَّر شعخاء الفارسية الشداء العخييات البلتي ذاعت قرز حبيغ في

العخيية عمى أنيغ جسيبلت فاتشات، عمسًا بأف مشيغ مغ كانت يذيج ليا 
ؿ الذجيج مثل لنمى األخنمية معذػقة تػية الحسنخي، كىشج الجينشية بالجسا

معذػقة بذخ العابج، كأسساء بشت أسساء معذػقة سعج، كمشيغ مغ كانت 
متػسصة الجساؿ كمنمى العامخية معذػقة السجشػف، إال أف شعخاء الفارسية 
مغ خبلؿ اشبلعيع عمى حاؿ عذاقيغ كما قاسػه مغ آالـ، أدركػا أف كل 

ا الحب ال يأتي إال إذا كانت السخأة جسنمة، تتستع بخراؿ حسنجة ىح
 كصفات قمسا تػجج في غنخىا.

  تفاكت شعخاء الفارسية في ذكخىع لسعذػقات العخب كاإلشارة لقرز
حبيغ، فسشيع مغ تأثخ بيا لمتعبنخ عغ معاني صػفية، كمشيع مغ أشار 

خيي، كذلظ راجع إلنيا باعتبارىا مغ قرز الحب السذيػرة في األدب الع
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إلى مجى اىتساـ الذاعخ باألدب العخيي، كمجى مكانتو عشجه، ككحلظ 
إضيار مجى اتداع ثقافتو العخيية، إضافة إلى القػالب التي نطع فنيا 
الذعخاء أشعارىع كمشيا السجح، كالحي يتشاسب معو ذكخ قرز الحب 

جـ كاإلشارة إلى العذاؽ مغ كاقع أف ذلظ يثنخ عاشفة السسجكح كيخ
الغخض الحي يقرجه، ككحلظ إذا كاف الذعخ صػفيًا ك ذلظ جاء في 
الغالب مع قرة لنمى كالسجشػف مغ حنث صبغيا بالربغة الرػفية، 

 كنقميا مغ الحب العحري إلى العذق اإلليي.
  كمسا اىتع الذاعخ بالسجح ككردت مجائح كثنخة في أعسالو الذعخية كمسا

في شعخه كخنخ مثاؿ عمى ذلظ خػاجػ كججنا ذكخًا أكثخ لسعذػقات العخب 
كخماني، كالحي كرد في شعخه ذكخ لمنمى بكثخة، يمنيا رياب ثع سمسى، كسا 
اشار إلى قرة عشتخة بغ شجاد كعبمة . فالسجح يعج بنئة خربة لمحجيث 
عغ الحب كالعذق، كاإلشارة إلى قررو السذيػرة لمتدمي، كلفت االنتباه 

 كإبجاء سعة االشبلع كالثقافة.
  إف ما اثار حفيطة شعخاء الفارسية لبلىتساـ بقرز الحب العخيية ىػ ما

تستع بو أصحابيا مغ ببلغة كفراحة كمكانة لجى أىميع، إضافة إلى 
كػف معطسيع شعخاء بمغاء رجااًل كانػا أـ نداء، إضافة إلى شيخة بعزيع 
بالذجاعة كالبدالة مثل عشتخة بغ شجاد، كمغ ثع كانت قرريع مجعاة 

 تساـ كاالشبلع عمنيا.لبلى
 توصيات البحح:

تػصي الجراسة الباحثنغ كالسيتسنغ بجراسة تأثنخ األدب العخيي في األدب 
الفارسي، كمػاصمة البحث عغ جػانب ىحا التأثنخ، ككذف الرػرة التي 
يخسسيا الفخس لمعخب في األدب الفارسي، األمخ الحي يفنج السيتسنغ 

 ة، كيعنشيع عمى الفيع الجقنق لآلخخ.كالستخررنغ في السجاالت السختمف
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 مصادر البحح ومراجعٌ
 أواًل: مصادر ومراجع عربية :

 العشػان السؤلف م
  عػػكخيػخآف الػالق -ٔ
أخبار الشداء في العقج الفخيج، جسع كشخح: عبج  جلدى:ػو األنػػج ريػغ عبػاب -ٕ

ميشا ك سسنخ جابخ، دار الكتب العمسية، بنخكت، 
 ـ.ٜٜٓٔلبشاف، 

دار الكتب العمسية، بنخكت، لبشاف،  ،العقج الفخيج ػػػػػػػػػػػػػ -ٖ
 ىػ.ٗٓٗٔالصبعة األكلى، 

الذعخ كالذعخاء، تحقنق: أحسج دمحم شاكخ، دار  ة :ػػػػبػتنػغ قػػػػاب -ٗ
 ـ.ٜٛ٘ٔ -ىػ ٖٚٚٔخ،رالسعارؼ، القاىخة، م

غ ػػب ج الخحسغػػػخج عبػػػالف دػأب -٘
 زي:ػػػػ الج

تحقنق كتعمنق كضبط: الدبع العميسي، ذـ اليػى، 
دار الكتاب العخيي، بنخكت، لبشاف، الصبعة 

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔاألكلى، 
 غ ػػج هللا الحدنػػػأبػ عب -ٙ

 دكزني:ػػج الػػػغ أحسػػب
شخح السعمقات الدبع، دار إحياء التخاث العخيي، 

 ـ.ٕٕٓٓىػ ٖٕٗٔالصبعة األكلى، 
السعمقات العذخ، دار مكتبة الحياة، بنخكت، شخح  ػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٚ

 ـ.ٖٜٛٔلبشاف، 
أبػ نرخ إسساعنل بغ حساد  -ٛ

 ي:ػارابػػخي الفػػػىػالج
الرحاح تاج المغة كصحاح العخيية، تحقنق: 
أحسج عبج الغفػر عصار، دار العمع لمسبلينغ، 

 ـ.ٜٚٛ -ىػٚٓٗٔبنخكت،لبشاف،الصبعةالخابعة،
 أحسج بغ عبج الػىاب شياب  -ٜ

 خي:ػػػػيػػغ الشػػجيػال
نياية اإلرب في فشػف األدب، دار الكتب كالػثائق 

 ىػ.ٖٕٗٔالقػمية، القاىخة، الصبعة األكلى، 
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الحب كالجساؿ عشج العخب، كمسات عخيية  ا:ػػاشػػػر بػج تيسػأحس -ٓٔ
 لمتخجسة، مرخ، القاىخة، بجكف تاريخ.

الدنج دمحم بجر الجيغ أبي فخاس  -ٔٔ
 ي:ػػمبػي الحػاندػػعػالش

كتاب نياية اإلرب في شخح معمقات العخب، 
مصبعة الدعادة، مرخ، الصبعة األكلى، 

 ـ.ٜٙٓٔ
ديػاف تػية بغ الحسنخ الخفاجي، تحقنق: خمنل  خ الخفاجي:ػغ الحسنػة بػتػي -ٕٔ

ىػ ٖٚٛٔإبخاليع العصية، مصمعة اإلرشاد، بغجاد، 
 ـ.ٜٛٙٔ -

 دار بنخكت لمصباعة كالشذخ، ديػاف جخيخ، اجي:ػغ عصية الخفػخيخ بػج -ٖٔ
 ـ.ٜٙٛٔ-ىػٙٓٗٔبنخكت، لبشاف، 

جعفخ بغ أحسج بغ الحدنغ  -ٗٔ
 جادي:ػاري البغػػػالدخاج الق

 مرارع العذاؽ، مؤسدة ىشجاكي سي آي سي،
 ـ .ٜٕٔٓ السسمكة الستحجة،

 غ بػػج هللا ػغ عبػل بػػجسن -٘ٔ
 حري:ػػػػخ العػػػػمعس

بصخس البدتاني، دار بنخكت ديػاف جسنل بثنشة، 
 ـ.ٕٜٛٔلمصباعة كالشذخ، بنخكت، 

ديػاف حداف بغ ثابت ػ شخحو: عبج . أ. ميشا،  اري: ػػابت األنرػػػػػغ ثػػػػاف بػػػػحد -ٙٔ
دار الكتب العمسية، بنخكت، لبشاف، الصبعة 

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٗٔٗٔالثانية، 
، شخح ديػاف امخئ  :حكأسامة صال جكييػحدغ الدش -ٚٔ الكيذ، دار إحياء العمـػ

 ـٜٜٓٔ -ىػ ٓٔٗٔبنخكت، الصبعة األكلى، 
دراسات نقجية لطػاىخ في الذعخ العخيي، دار  مي:ػػجخنػػي الػغ عمػحدن -ٛٔ

 ـ.ٕٔٔٓالحامج، الصبعة األكلى، 
قامػس تخاجع ألشيخ الخجاؿ كالشداء مغ  األعبلـ ي:ػدركمػغ الػخ الجيػػػخن -ٜٔ

العخب كالسدتعخينغ كالسدتذخقنغ، دار العمع 
لمسبلينغ، بنخكت، لبشاف، الصبعة الخامدة عذخة، 

 ـ.ٕٕٓٓ
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ديػاف ذي الخمة، شخح الخصنب التبخيدي، كتب  ة :ػػػػػػػخمػػػذك ال -ٕٓ
مقجمتو كىػامذو كفيارسو: مجنج شخاد، دار 

بنخكت، الصبعة الثانية، الكتاب العخيي، 
 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔ

ديػاف زىنخ بغ أبي سمسى، شخحو كقجـ لو:  ى: ػػغ أبي سمسػػخ بػػزىن -ٕٔ
عمي حدغ فاعػر، دار الكتب العمسية، 

 -ىػ ٛٓٗٔبنخكت، لبشاف، الصبعة األكلى، 
 ـ. ٜٛٛٔ

شسذ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ  -ٕٕ
 خمكي: ػػكاف البػػػػػػخم

كفيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف، تحقنق: 
إحداف عباس، دار صادر، بنخكت، لبشاف، 

 ـ.ٜٜٙٔ
 شسذ الجيغ دمحم بغ أبي بكخ  -ٖٕ

 ة:ػػزيػػع الجػػػغ قنػػب
ركضة السحبنغ كندىة السذتاقنغ، تحقنق: دمحم 
عديد شسذ، دار عالع الفػائج لمشذخ كالتػزيع، 

 ىػ.ٖٔٗٔالصبعة األكلى، مكة السكخمة، 
 شياب الجيغ أحسج بغ دمحم  -ٕٗ

 و:ػػج ريػػػػػغ عبػػػب
شبائع الشداء كما جاء فنيا مغ عجائب كأخبار 

 .كأسخار، مكتبة القخآف القاىخة، بجكف تاريخ 
ديػاف عبج هللا بغ عجبلف الشيجي ) أقجـ  بلف:ػػغ عجػػػج هللا بػعب -ٕ٘

الستيسنغ العخب(، جسع كتحقنق: إبخاليع 
دار الكتب الػششية، أبػ ضبي، صالح، 

 ـ.ٕٓٔٓ-ىػٖٔٗٔاإلمارات،الصبعة األكلى،
ديػاف عخكة بغ الػرد أمنخ الرعاليظ، دراسة  ػرد :ػػغ الػػخكة بػػػع -ٕٙ

كشخح كتعمنق: أسساء أبػ بكخ دمحم، مشذػرات 
دمحم عمي بيزػف، دار الكتب العمسية، 

 ـ.ٜٜٛٔ -ىػ ٛٔٗٔبنخكت،لبشاف، 
 

ديػاف عخكة بغ حداـ، تحقنق: أحسج عكنجي،  داـ :ػػغ حػػػخكة بػػع -ٕٚ
مشذػرات الينئة الدػرية العامة لمكتاب، 
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 ـ.ٕٗٔٓدمذق، 
  قميج بػغ مغمصػاي الجيغ عبلء -ٕٛ

 :يػالحػشفػ هللا عبػج غػػب
 مغ استذيج مغ ذكخ في السبنغ الػاضح

 دار حدغ، كدخكي  سنج: تحقنق السحبنغ،
 ـٕ٘ٓٓ لبشاف، بنخكت، العمسية، الكتب

 ج هللا ػغ عبػػػخ بػػػعس -ٜٕ
 ة :ػػعػػػي رينػغ أبػػب

ديػاف عسخ بغ أبي رييعة، قجـ لو ككضع 
ىػامذو كفيارسو: فايد دمحم، دار الكتاب 
العخيي، بنخكت، لبشاف، الصبعة الثانية، 

 ـ.ٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔ
تاريخ األدب العخيي، دار العمع لمسبلينغ،  خكخ:ػػػػػخ فػػػػػعس -ٖٓ

 ـ.ٜٔٛٔبنخكت، لبشاف، الصبعة الخابعة، 
 جي ػغ معػػػخك بػػػػعس -ٖٔ

 جي:ػػدينػػخب الػػػػك
شعخ عسخك بغ معجى كخب الدينجي، جسعو 
كندقو: مصاع الصخابيذي، الصبعة الثانية، 

 ـ.ٜ٘ٛٔدمذق، 
السمػح مجشػف لنمى، ركاية أبي ديػاف قيذ بغ  ػح:ػػػغ السمػػػذ بػقن -ٕٖ

بكخ الػالبي، دراسة كتعمنق: يدخي عبج الغشي، 
مشذػرات دمحم عمي بيزػف، دار الكتب 

ىػ ٕٓٗٔالعمسية، بنخكت لبشاف، الصبعة األكلى 
- ٜٜٜٔ. 

 ج الخحسغ بغ ػغ عبػػخ بػكثن -ٖٖ
 داعي :ػػػػػد الخػػػاألس

ديػاف كثنخ عدة، جسعو كشخحو، إحداف 
ىػ ٜٖٔٔالثقافة، بنخكت، لبشاف،  عباس، دار

 ـ.ٜٔٚٔ -
 غ ػػػخ بػغ زىنػكعب ب -ٖٗ

 ى:ػػػػػي سمسػػػػػأب
ديػاف كعب بغ زىنخ، قجـ لو ككضع ىػامذو 
كفيارسو، حشا نرخ الحتى، دار الكتاب 

 -ىػ ٗٔٗٔالعخيي، بنخكت، الصبعة األكلى، 
 ـ.ٜٜٗٔ

 اؿ ػـخ جسػغ مكػج بػػمحس -ٖ٘
 :ػر ػػػغ مشطػػػغ بػالجي

لداف العخب، دار صادر، بنخكت، لبشاف، 
 ىػ .ٗٔٗٔالصبعة الثالثة، 
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مخترخ تاريخ دمذق البغ عداكخ، تحقنق:  ػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٙ
، دار الفكخ، ٓٔرياض عبج الحسنج مخاد، ج

 ـ. ٜٙٛٔ -ىػ ٙٓٗٔدمذق، الصبعة األكلى،
كدراسة: السكتب  ديػاف عشتخة، تحقنق ػي: ػػلػػج مػج سعنػػمحس -ٖٚ

 ـ.ٜٓٚٔاإلسبلمي، 
زى الحدنشي ػػػختػػج مػسػػمح -ٖٛ

 جي: ػػػػدينػػػال
تاج العخكس مغ جػىخ القامػس، تحقنق: عبج 
العديد مصخ، مصبعة حكػمة الكػيت، الصبعة 

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ  ٗٔٗٔالثانية، 
كأثخىا سمدمة األحاديث الزعيفة كالسػضػعة  خ الجيغ األلباني :ػج ناصػمحس -ٜٖ

الديء في األمة، دار السعارؼ، الخياض، 
السسمكة العخيية الدعػدية، الصبعة األكلى، 

 ـ.ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ
ذخائخ األعبلؽ شخح تخجساف األخبلؽ،  خيي :ػغ عػجيغ بػػمحني ال -ٓٗ

 ىػ.ٕٖٔٔالسصبعة األندية، بنخكت، لبشاف، 
ديػاف الشابغة الجعجي، جسع ك تحقنق كشخح:  جي :ػػػػػػة الجعػػالشابغ -ٔٗ

كاضح الرسج، دار صادر، بنخكت، لبشاف، 
 ـ. ٜٜٛٔالصبعة األكلى، 

ديػاف الشابغة الحبياني، تحقنق: كـخ البدتاني،  اني:ػػػحبنػػة الػغباػػالش -ٕٗ
 -ىػ ٖٖٛٔدار صادر، بنخكت، لبشاف، 

 ـ.ٖٜٙٔ
 غ ػب بػالػغ غػػاـ بػػىس -ٖٗ

 خزدؽ:ػػػالفة  ػعػرػصع
ديػاف الفخزدؽ، شخحو ك ضبصو: عمي فاغػر، 
دار الكتب العمسية، بنخكت، لبشاف، الصبعة 

 ـ.ٜٚٛٔاألكلى، 
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 ثانيًا: مصادر ومراجع فارشية:
 العشػان السؤلف م

ائي ػغ آدـ سشػجكد بػػػج مجػػػ السجػػاب -ٔ
 ػي:ػدنػغ

ديػاف حكيع أبػ السجج مججكد بغ آدـ سشائي 
سعى كاىتساـ: مجرس رضػى،  غدنػى، بو

ىػ ٖٛٛٔانتذارات سشائى، چاپ ىفتع، تيخاف، 
 ش .

ديػاف حكيع أبػ السجج مججكد بغ آدـ سشائي  ػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕ
غدنػى، بو سعى كاىتساـ: مجرس رضػى، 

ىػ ٖٓٛٔانتذارات سشائى، چاپ پشجع، تيخاف 
 ش .

ج بغ ػخ بغ محسػػج هللا جعفػػػ عبػػبا -ٖ
 ي :ػالخكدكآدـ 

ديػاف اشعار ركدكى، تينئو كتشطيع: سايت 
فخىشگي، اجتساعي، خبخي، تخيت جاـ، بي 

 تاريخ.
ديػاف آتر اصفياني، با مقجمو: جبلؿ الجيغ  انى: ػػػػػر اصفيػػػآت -ٗ

، چاپخانو خالقي، تيخاف،  ىسائي، چاپ دـك
 ىػ ش.ٖٖٛٔ

 اني ػالظ فخاىػب السسػػػادي -٘
 اـ:ػػػػػػػػػع مقػػقائ

ديػاف كامل اديب السسالظ فخاىاني، تجكيغ 
كحنج دستگخدى، چاپخانو  كترحيح كحػاشي:

 ىػ ش.ٕٖٔٔارمغاف، تيخاف، 
ديػاف مشرػر حبلج، كتابخانو سشائي، چاپ  غ مشرػر الحبلج:ػالحدنغ ب -ٙ

، تيخاف،   ىػ ش.ٖٖٗٔدـك
ديػاف كامل امنخ خدخك، دىمػي، سعنج  ػي: ػػخك دىمػػخ خدػػامن -ٚ

ـ. دركير،  نفيدي، با ىست ككػشر:
 ، سازماف انتذارات جاكيجاف، چاپ دـك

 ىػ ش.ٖٔٙٔ
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ديػاف انػري، بو كػشر، سعنج نفيدي،  ػردى: ػػػػػػري ابنػػان -ٛ
،تيخاف،  ىر.ٖٗٙٔانتذارات سكو،چاپ سـػ

 انى معخكؼ ػجى اصفيػػاكح -ٜ
 خاغي:ػػػػػػػو مػػػب

 كميات اكحجى اصفياني معخكؼ بو مخاغي،
ديػاف مشصق العذاؽ جاـ جع، با ترحيح 
كمقجمو: سعنج نفيدي، انتذارات امنخ كبنخ، 

 ىػ ش.ٖٓٗٔتيخاف، 
ديػاف بجيع الدماف فخكزانفخ، با مقجمو: دمحم  خ:ػاف فخكزانفػػع الدمػبجي -ٓٔ

رضا شفيعي كجكشي، بو كػشر: عشايت هللا 
مجنجي، سازماف چاپ كانتذارات كزارت 

ىػ ٕٖٛٔاكؿ، تيخاف، فخىشگ اسبلمي، چاپ 
 ش.

ديػاف خاقاني شخكاني،ترحيح: ضياء الجيغ  بجيل بغ عمي خػاقاني شخكاني:  -ٔٔ
 ش. ػىٕٖٛٔسجادي،نذخ زكار،تيخاف،

ديػاف خاقاني شخكاني، با مقجمو: بجيع الدماف  ػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٔ
ء فخكزانفخ، باىتساـ: جيانگنخ مشرػر، مؤسدو

ىػ ٜٖٛٔاكؿ،  انتذارات نگاه، تيخاف، چاپ
 ش.

 خكمى ػغ الػجيػبلؿ الػػج -ٖٔ
 ػلػي:ػػػسػػر بػػيػمذ

كميات شسذ يا ديػاف كبنخ، با ترحيحات: 
، مؤسدو ء بجيع الدماف فخكزانفخ، چاپ چياـر

 ىػ ش.ٖٛٚٔانتذارات امنخ كبنخ، تيخاف، 
اشعار استاد عبلمو جبلؿ ء ديػاف سشا مجسػعو جػػبلؿ الػجيػػغ ىسػايي: -ٗٔ

نذخ ىسا، چاپ اكؿ، ء ىسايي، مؤسدوالجيغ 
جمج اكؿ، باىتساـ:ماىجخت بانػ 

 ىػ ش.ٖٗٙٔىسايي،تيخاف،
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ديػاف حافظ، باىتساـ:حدنغ عمي يػسف، نذخ  ػػخازي: ػحػافػػػظ شنػ -٘ٔ
 ر.ػىٖٔٛٔركزگار،چاپ اكؿ،تيخاف،

ديػاف اشعار خػاجػ كخمانى، بو ترحيح:  خػػاجػػػػػ كخمػػػاني: -ٙٔ
خػانداري، شخكت انتذارات احسج سينمي 

، تيخاف،   ىػ ش.ٜٖٙٔپاژنگ، چاپ دـك
ادبي نديع صبا، مصبعو اشبلعات،  ءمجمو ػػػق:ػرضػػػا زاده شفػ -ٚٔ

نيسنغ رشتو انتذار مجمو صبا، شيخاف، 
 ىػ ش.ٕٖٔٔ

ديػاف رىي معنخي، بو كػشر: عبج هللا  ػػخي:ػرىػػػػي معنػػ -ٛٔ
، اكبخياف زاد، انتذارات الياـ،  چاپ چياـر

 ىػ ش.ٜٖٓٔ
ديػاف سمساف ساكجي، با مقجمو: تقي تفزمي،  اكجي:ػػػغ سػػسمسػػػ -ٜٔ

باىتساـ: مشرػر شفق،انتذارات صفي 
،تيخاف،  ىر.ٖٗٙٔعميذاه،چاپ دـك

ديػاف سيف فخغاني، با ترحيح كمقجمو: ذبيح  سيف الجيػغ محسػج فخغاني: -ٕٓ
 ، هللا صفا، انتذارات فخدكسي، چاپ دـك

 ىػر.ٖٗٙٔتيخاف، 
ديػاف سنج نػر الجيغ نعست هللا كلي، شخكت  ػي: ػشػػاه نعسػت هللا كلػ -ٕٔ

 ىػ ش.ٖٙٔٔعمسي،  ءچاپخانو
ظ ػػػػافػغ دمحم حػػػذ الجيػػػشس -ٕٕ

 خازي:ػػػشن
ديػاف حافظ، با مقجمو دمحم معنغ، شخكت شبع 

 ىػ ش.ٜٖٔٔكتاب، 
بخاري، با ترحيح: سنخكس ديػاف شػكت  ػاري:ػػشػػػػكت بخػػ -ٖٕ

شسيدا، انتذارات فخدكسي، چاپ اكؿ، تيخاف، 
 ىػ ش.ٕٖٛٔ

ديػاف صائب تبخيدي، بكػشر: دمحم قيخماف،  صػػائب تبػػػخيػػػدي: -ٕٗ
شخكت انتذارات عمسي كفخىشگي، تيخاف، 

 ىػ ش.ٖٗٙٔ
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لغتشامو، زيخ نطخ: دمحم معنغ ك سنج جعفخ  عمػػي اكبػػػخ دىخػػجا: -ٕ٘
،  ءمؤسدو شينجي، لغتشامو دىخجا، چاپ دـك
 ىػ ش.ٖٚٚٔتيخاف، 

فخػخ الجيػغ إبػخاليع ىسجاني  -ٕٙ
 متخػمػز بػػػو عػخاقي:

كميات عخاقي، بو كػشر: سعنج نفيدي، 
،  ءانتذارات كتابخانو سشائي، چاپ چياـر

 ىػ ش.ٖٖٛٔتيخاف، 
كميات ديػاف عخاقي، با مقجمو: ناصخ ىنخي،  ػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٕٚ

 ىػ ش.ٕٖٙٔچاپ اكؿ،تيخاف،
ديػاف حكيع فخخي سيدتاني، بكػشر: دمحم  فػػخخػي سيدتػانػػػػي: -ٕٛ

 ىػر.ٖٖ٘ٔدبنخ سياقي،چاپ سپيخ،تيخاف،
مشصق الصنخ، بو ترحيح كمقجمو: دمحم جػاد  فخيج الجيػغ عصػار نيذابػري: -ٜٕ

مذكػر، انتذارات كتابفخكشي تيخاف، چاپ 
 ،  ىػ ش.ٖٖ٘ٔچياـر

ديػاف عصار، حػاشي كتعميقات: ـ.دركير،  ػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٓ
، تيخاف،  ىػ ش.ٜٖ٘ٔچاپ دـك

ديػاف فيس كاشاني، نذخ: پيساف، چاپ اكؿ،  فنػػػػػس كػػاشػػاني: -ٖٔ
 ىػ ش.ٜٖٓٔتيخاف، 

ديػاف حكيع قاآني شنخازي، بخ اساس ندخو  ػاآني شنػػػػػخازي:ػقػ -ٕٖ
ترحيح: امنخ منخزا محسػد خػانداري، بو 

انتذارات نگاه،  ءصانعي) خػانداري( مؤسدو
 ىػ ش.ٖٓٛٔچاپ اكؿ، تيخاف، 

ديػاف حكيع قصخاف تبخيدي، از ركى ندخو  قصػػخاف تبػػخيػػػدي: -ٖٖ
ترحيح شجه: دمحم نخجػاني، انتذارات ققشػس، 

 ىػ ش.ٕٖٙٔچاپ اكؿ، تيخاف، 
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انجيذو، كشعخ اك، كدايي مخكزي زنجگي،  كدػػػػايي مػػػػخكزي: -ٖٗ
تأليف كتحقنق: دمحم أمنغ رياحي، چاپ ىفتع، 

 ىػ ش.ٖ٘ٚٔتيخاف، 
ديػاف محتذع كاشاني، با ترحيح كمقجمو:  محتػذػػع كػاشػػػػاني:  -ٖ٘

انتذارات نگاه، چاپ ء اكبخ بيجاركنج، مؤسدو
 ىػ ش.ٜٖٛٔپشجع، تيخاف، 

مقجمو كحػاشي:  اشعار فارسي اقباؿ الىػري، محػسػػػج اقبػػػػػاؿ : -ٖٙ
محسػد عمسي ) ـ. دركيذي(، چاپخانو 
 ، عمسي،سازماف انتذارات جاكيجاف، چاپ سـػ

 ىػ ش.ٖٙٙٔتيخاف،
كميات اقباؿ الىػري، بو كػشر: اكبخ  ػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٖٚ

، تيخاف،  بيجاركنج، انتذارات زكار، چاپ چياـر
 ىػ ش.ٜٖٛٔ

دمحم بغ عبج السمظ نيذابػري  -ٖٛ
 معػػدي: متخمػز بػػػو

ديػاف كامل امنخ معدي، مقجمو كترحيح: 
ناصخ ىنخي، نذخ مخزياف، چاپ اكؿ، تيخاف، 

 ىػر.ٜٖٙٔ
انتذارات ء ديػاف ممظ الذعخاي بيار،مؤسدو دمحم تقي بيار ممظ الذعػخاء:  -ٜٖ

 ىػرٖٚٛٔنگاه،چاپ اكؿ تيخاف
ىادي ديػاف دمحم فمكي شخكاني، باىتساـ:  محػسػػػج فمكي شػخكاني:  -ٓٗ

 ـ.ٜٕٜٔحدغ، لشجف، 
ديػاف مدعػد سعج سمساف، مقجمو: ناصخ  مدعػػد سعػػج سمسػػاف : -ٔٗ

ىنخي، چاپ اكؿ، چاپخانو فخايغ، تيخاف، 
 ىػ ش.ٕٖٙٔ

 كميات سعجى، بو ترحيح:دمحم عمي فخكغي مرػػمح الجيػغ سعػػجي: -ٕٗ
 ىػ ش.ٖ٘ٛٔنتذارات ىخمذ، چاپ اكؿ،،ا
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ديػاف مشػچيخي دامغاني، بو كػشر: دمحم دبنخ  دامغػػاني :مشػػػچيػػخي  -ٖٗ
،تيخاف،  ىػ ش.ٖٚٗٔسياقي،چاپ سـػ

ديػاف اشعار حكيع ناصخ خدخك قبادياني،  ناصخ خدخك قباديػاني بمخي:  -٘ٗ
جمج اكؿ، باىتساـ: مجتبى منشػي كميجي 

 ىػ ش.ٖٚ٘ٔمحقق، تيخاف، 
باىتساـ: اژدر عمي اكغمي، لنمى كمجشػف،  ػػػػي: جنطػػػامي گشػػ -ٙٗ

كعمي اصغخ زاده ك ؼ. دادايف، اكادمي 
عمـػ اتحاد شػركي، اندتنتػي ممل آسيا، 

انتذارات ء آثار ادبي ممل خاكر، ادارهء سمدمو
 ـ.ٜ٘ٙٔدانر، مػسكػ، 

 نػػر الػجيغ عبػػج الخحسػغ  -ٚٗ
 بػػغ أحػسػػج جػػػامي:

ديػاف جامي، فاتحة الذباب، مقجمو كترحيح: 
بلخاف افرح زاد، زيخ نطخ: دفتخ نذخ منخاث اع

 ىػ ش.ٖٛٚٔمكتػب،چاپ اكؿ،جمج اكؿ،
ىاشع  كيخاستو: ديػاف كامل جامي، ػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٛٗ

 ر.ىٖٔٗٔراضي،انتذارات پنخكز،تيخاف،
ىفت اكرنگ، مقجمو از: اعبلخاف افرح زاد،  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ -ٜٗ

كديگخاف، زيخ تحقنق كترحيح:جابمقا داد عميذاه 
 ٖٛٚٔ چاپ اكؿ، نطخ:دفتخ نذخ منخاث مكتػب،

 ىػر.
كميات ديػاف ىاتف اصفياني، با ترحيح كمقجمو:  ػػاني:ػػىػاتػػف اصفيػػ -ٓ٘

دمحم عباسي، ناشخ: كتابفخكشي فخخ رازي، تيخاف، 
 ىػر.ٕٜٖٔ

ديػاف ىبللي چغتائي، بو ترحيح كمقجمو: سعنج  ىػػػػػبللي چغتػػػػػائي: -ٔ٘
 رىػٖٛٙٔنفيدي،نذخ سشائي،تيخاف،

ديػاف كامل كحذي بافقي، كيخاستو: حدنغ نخعي،  كحذػػػػي بػػػػافقػػي: -ٕ٘
انتذارات امنخ كبنخ، چاپخانو سپيخ، ء مؤسدو

 شاىشذاىي. ٕٕ٘٘چاپ پشجع، تيخاف، 
 


