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 ي الشعر العباسيلمحات من وصف الربيع ف
 أ.م.د. ثائر سمير حسن الشمري

 / كمية التربية االساسيةجامعة بابل
مف اثر ايجابي في  –وطعـ ثماره المختمفة ، واخضرار اشجاره، وتنوع الوانيا، هأزىار بجماؿ  –يخفى ما لمربيع  ال

، والسيما في ىذا الفصؿ، الساحرةشعوره بما حولو مف جماؿ الطبيعة أو  كؿ بحسب درجة حساسيتو، نفوس الناس جميعاً 
لذا فميس مف  (ٔ)((وقدرتيا عمى تحرير ذاتو مف قيود الحياة، وليا سمطانيا عمى االنساف، فممطبيعة ))سحر يفوؽ كؿ سحر

ويفضمونو عمى الفصوؿ ، الغريب اف نجد كثيرًا مف الشعراء العباسييف وىـ يبدعوف في وصؼ ىذا الفصؿ مف السنة
، وعشقوىا مف دوف اية مغاالة، تجعمنا عمى مرأى مف المناظر التي اولعوا بيا، و كمماتيـ مف الواف زاىيةبما رسمت، اأُلخر

التفجر والتدفؽ إلى  ويدفع بالينبوع الكائف في اعماؽ النفس، ىي عود الثقاب الذي يشعؿ الروح الشاعرة)فالطبيعة )
يكوف حظو مف التعرؼ عمى ، و الروحي بموجودات ىذا العالـوبقدر اتصال، وبقدر ائتالؼ الشعر مع الطبيعة، واالنطالؽ

 . (ٕ)((ويكوف نصيبو مف المتعة الروحية، اسرارىا
مف خالؿ اعجابيـ بما يحتويو فصؿ ، لذلؾ سنحاوؿ في ىذا البحث رصد ابرز ما صوره لنا الشعراء العباسيوف

واوؿ ما يمقانا في قصائدىـ ، الزاىية المتعددة لوافباألرسـ اجمؿ الصور الممونة إلى  ذلؾ االعجاب الذي دفعيـ، الربيع
فكثيرًا ما كانت قصائدىـ ، فرحيـ واستبشارىـ بقدـو الربيع التي تغنت بجماؿ الربيع ىو انيـ كانوا ال يستطيعوف اخفاء

ة إْف َصحَّ االعالف عنيا في اشعارىـ الربيعيإلى  والتي تؤدي في نياية المطاؼ، متضمنة الفاظ السعادة التي تغمرىـ
 . القوؿ

حيف تناوؿ جانبًا حيويًا وميما مف جوانب فصؿ الربيع ، إفَّ لفظة السعادة كانت اوؿ لفظة طرحيا الحمدوي في شعره
وذلؾ لما تزدىر بو تمؾ الرياض ، إذ رأى ىذا الشاعر أف المطر الذي سقى الرياض جعؿ الناس جميعًا سعداء، المتعددة

 : يقوؿ ،زىاربالواف النباتات واأل
 (ٖ)اضحى بيا ُكؿُّ البالِد سعيدا   روٌض افادتو السحاُب صنائعاً 

وتنوع ، ففي رؤية الواف الورد الطبيعية، أصبحت تروؽ الناظر الييا، فيو يرى أفَّ الدنيا في الربيع، أّما ابف الرومي
 : كما في قولو، جالء لمبصر، اشكالو

 (ٗ)ِجالٌء لمَبَصرْ  بمنظٍر فيو  اصبحت الدنيا تروُؽ َمف َنَظْر 
يرى الشاعر كشاجـ انو ، والف الربيع يمتاز بكثرة امطاره التي تزدىر بيا المزروعات في مثؿ ىذا الوقت مف السنة

 : وذلؾ في قولو، الناس عامةإلى  بذلؾ المطر المفيد يكوف الربيع مثؿ مف ييدي السرور
 (٘)لنا بغيٍث ُمْسَبؿِ  أىدى السُُّرورَ   الربيَع َتِحيََّة الُمستقبؿِ  َحيّْ 

واالنوار لدى  زىارفي كناية لطيفة عف تفّتح األ، كما تبتسـ الرياض، فاف البيجة تأتي معو، وحيف يقدـ فصؿ الربيع
 : ابف وكيع التنيسي في قولو

وُض لنا عف الزَّىْر   َر عف َبيجِتِو الدَُّىر االغْر اْسفَ  ـَ الرَّ وابتَس
(ٙ) 

، مف االمور الميمة التي تناولتيا خواطر الشعراء العباسييف، (ٚ)السعادة والبيجة واالستبشارفرح و كانت الفاظ ال، اذف
عّبرت عّما ، ومف ناحية اخرى، ىذا مف ناحية، بوصفيا ادلة عمى فضؿ ىذا الفصؿ مف دوف سائر الفصوؿ اأُلخر

الزدىار  بوصفو رمزاً ، دىـ المدحيةوصؼ الربيع في مقدمات قصائإلى  بدواخميـ مف الفرحة الغامرة التي دعت بعضيـ
 . (ٛ)الحياة في زمف الممدوح
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الترحيب بفصؿ الربيع في إلى  ودافعًا حيويًا دفعيـ بقوة، كاف مقدمة تمييدية لمشعراء العباسييف، اف ما سبؽ ذكره
التي يصفوف ، ائدىـفكثيرًا ما كانوا يعبروف عف ترحيبيـ بو في مقدمات قص، السباب سنأتي عمى ذكرىا تباعاً ، قصائدىـ

فمف ابيات الترحيب ما جاء بو الحمدوي في ، بتمؾ االفعاؿ –كما الجميع  –سعادتيـ إلى  مما يؤدي، فييا فعمو بالطبيعة
 : قولو

 (ٜ)بدلت مف خمِؽ الزماف جديدا  فقد اتاَؾ حميدا حيّْ الربيعَ 
 : في قولو، الذي سبؽ ذكره، فضاًل عف بيت الشاعر كشاجـ

 (ٓٔ)اْىَدى السُُّروَر لنا بغيٍث مْسَبؿِ   يَع تحيََّة الُمستقبؿِ يّْ الربحَ 
مف دوف أسباب ، أو ادراؾ لما يقولوفأو  اف الترحيب بالربيع لـ يكف مجرد كممات ينطقيا الشعراء مف دوف وعي

ىي ، ـ تمؾ االسبابولعّؿ مف اى، تجعميـ يرحبوف بو وىـ في غاية السرور: فمنقؿ، أو ميمة وقوية ترغميـ عمى ذلؾ الفعؿ
كاف مف ، وبما اف االمطار ىي السبب الرئيس الزدىار النباتات بصنوفيا المختمفة، ما يقدـ مف االمطار مع قدـو الربيع

 . الترحيب بالربيعإلى  والتي دعتيـ، الضروري اف تتقدـ في قصائد الشعراء عمى غيرىا مف االسباب التي سنذكرىا فيما بعد
الذي رأى انو ، الحمدوي، واباف عف تاثيرىا في الزرع، تحدثوا عف اىمية االمطار في فصؿ الربيع ومف الشعراء الذيف

كونيا ، التي يفرح الناس بيا، نمو المحاصيؿ الزراعيةإلى  مما ادى، واصبحت الرياض منتعشة، بفضؿ المطر ابتمت التربة
 : التي ُتسعد االنساف حيف النظر الييا، الممونة زىارواأل، فضاًل عف النباتات الجميمة، مصدر غذائيـ

 خمؽ السحاب عمى الثرى وشيًا ترى
 

 منو الثرى ذا ثروٍة محسودا 
 

 روٌض افادتُو السحاُب صنائعاً 
 

 اضحى بيا كؿُّ البالِد سعيدا 
 

 نشأْت سحابُتُو عميو فانشأتْ 
 

 (ٔٔ)َنْورًا تراُه ناشئًا ووليدا 
 

بعد اف ُأِصيَبْت ، والتي بّشرت بالخصب وازدىار الزرع، في فصؿ الربيع في حيف اباف كشاجـ عف كثرة االمطار
 : يقوؿ، وموت النباتات، االرض بالجدب

 ُمتكاِثُؼ االنواِء ُمْنَغِدُؽ الَحَيا
 

 َىِطِؿ الَندى]كذا[ َىِزـِ الرُّعوِد ُمَجْمَجؿِ  

 َجاَءْت بَعْزِؿ الَجْدِب فيو َفَبشََّرتْ 
 

 (ٕٔ)َماِؾ االْعَزؿِ بالِخْصِب أنواُء السّْ  
 

حتى اف االرض ُتشّبو ، التي تبير كؿ مف ينظر ليا، وتتوشح بضروب النباتات المختمفة، وباالمطار تزدىر الرياض
 : وذلؾ في قوؿ ابف وكيع التنيسي، بزّي العروس اثناء تساقط قطرات المطر عمييا

بيِع َمْنظرًا   ابدى لنا فصُؿ الرَّ
 

 الَبَشْر  بمثِمو تُْفَتُف ألبابُ  
 

 وشيًا ولِكْف َحاَكُو صاِنُعوُ 
 

 ال البِتذاِؿ المُّْبِس لِكْف لمنََّظْر  
 

 عاَيَنُو َطْرُؼ السَّماِء فانثنى
 

 ِعْشقًا لُو يبكي بأجَفاِف الَمَطْر  
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وتفضيمو عمى ما ، والترحيب بو، ؿ الربيعالتغني بفصإلى  التي دعت الشعراء العباسييف، اما عف األسباب اأُلخر
لذا سنحاوؿ الحديث عنيا بحسب التسمسؿ الزمني ، فقد كانت كثيرة كثرة الشعراء في العصر العباسي، سواه مف الفصوؿ

 . وابانوا عف مكنوناتيا، لمشعراء الذيف كشفوا عف اسرارىا
مما يبعث عمى سعادة ، تاتو فوؽ التراب بفعؿ الرياحيرى اف اجمؿ ما في فصؿ الربيع ىو تمايؿ نبا، فابو تماـ مثالً 

 : يقوؿ، الرائي لمثؿ ذلؾ المنظر
ْىِر فيي َتَمْرَمرُ َرقَّْت حَ   (ٗٔ)وَغدا الثََّرى في َحْمِيِو َيَتَكسَّرُ   َواِشي الدَّ

، يجة عبر االياـدامت الب، وااللواف زىاربما فييا مف تعدد األ، ولذلؾ كاف الشاعر يعتقد بانو لو داـ حسف الرياض
مف خالؿ ، لتاكيد وجيات نظره، وانما يتحدث مع المتمقيف، وىو ال يكتفي بالتعبير عف قناعتو تمؾ، ولـ تسمب مف اصحابيا

فيرى أَف ُحسَف االرض في تغييرىا وعدـ استقرارىا عمى حاؿ ، االدلة العقمية والمنطقية التي كاف كثيرًا ما يضفييا عمى شعره
 : التي َتْسُمُج حيف التغيير عمى حدّْ قولو، خالفًا لالمور اأُلخر، غييرىا عف طريؽ جماؿ طبيعتيا في الربيعويريد ت، واحدة

ـُ ُتْسَمُب بْيَجةً   ما كانِت األّيا
 

وِض كاف ُيَعمَّرُ    َلو افَّ ُحْسَف الرَّ
 

 َأَو ال ترى االشياَء إْف ِىَي ُغيّْرتْ 
 

 (٘ٔ)رُ َسُمَجْت وُحْسُف األرِض حيَف ُتَغيّ  
 

وجماؿ الطبيعة ، وكيؼ انيا َتَتصّور وتزدىر بالواف الورد المختمفة، ثـ يدعو صاحبيو لينظرا االرض في ىذا الفصؿ 
فيبدو نياره وكأنما ىو ، ويتغمب عميو، وكيؼ يخالط بياُض الزىر بياَض النيارِ ، الذي ينتج مف خالؿ تمؾ االلواف الزاىية

 : مقمر ال مشمس
 تََقّصيا َنَظَرْيُكماياَصاِحَبيَّ 

 
رُ    َتَريا ُوُجوَه اأَلرِض كيَؼ َتَصوَّ

 
 َتَريا َنيارًا ُمْشِمسًا قْد َشاَبوُ 

 
با فكأّنما ىو ُمْقِمرُ    (ٙٔ)َزْىُر الرُّ

 
عف ، قبؿ الدخوؿ في مديح المعتصـ، ويتحدث الشاعر فيما تبقى مف مقدمة قصيدتو التي خّصصيا لوصؼ الربيع 

، والسيما في فصؿ الربيع، عف طريؽ ما يخرج مف ارضيا، وجعميا مصدر رزؽ لمناس، و وتعالى( لمدنياخمؽ اهلل )سبحان
، زىارىو سبب نشوء انوار األ، ثـ اف الماء الذي يكوف في باطف االرض، الذي يعّد الُمَبشّْر االساس لما سيأتي مف القوت

لذا ، بسبب تكاثؼ النباتات حوليا، ومتخفية حينًا آخر، رة حيناً التي تكوف بدورىا ظاى، فتزدىر بو االشجار، وتكويف الثمار
متحدثًا عف ، المختمفة زىارثـ يتواصؿ في وصؼ االشجار واأل، وتختفي اخرى، يشبييا الشاعر بامرأة عذراء تبدو مّرة

 : وتاثيرىا مف النفوس، الوانيا الجميمة
ٌٌ لمَورى حتَّى إذا  ُدنيا َمعاُش

 
 ما ىَي َمْنَظرُ ُجِمَي الربيُع فإنّ  

 
 أْضَحْت َتُصوُغ ُبطوُنيا ِلُظُيورىا

 
رُ    َنْورًا تكاُد َلُو الُقُموُب تَُنوَّ

 
 فكأّنيا عيٌف عميِو ُتحدَّرُ   مف كؿ زاىرٍة َتَرقَرُؽ بالنَّدى ] كذا 

 
ـُ كأّنيا  تَبُدو وَيْحُجُبيا الَجِمي

 
 َعذراُء تبُدو تارًة وَتَخفَّرُ  
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 اُتيا ونجاُدىاَحّتى َغَدْت َوَىدَ 
 

بيِع تََبخترُ    ِفَئتَيِف في ِخَمِع الرَّ
 

 ُمْصَفرًَّة ُمْحَمرًَّة فكأّنيا
 

رُ    ُعَصٌب تََيمَُّف في الَوغى وَتْمضَّ
 

 مف فاِقٍع َغضّْ الّنباِت كأّنو
 

َـّ ُيَزْعَفرُ    ُدرّّ ُيَشقَُّؽ قبُؿ ُث
 

 أو ساِطٍع في ُحْمَرٍة فكأفَّ ما
 

 (ٚٔ)اليواِء ُمَعْصَفرُ  َيْدُنو إليِو مف 
 

والتغني ، ىو السبب الذي اغرى ابا تماـ بتفضيؿ ىذا الفصؿ، كاف جماؿ االلواف التي تكسو الطبيعة في الربيع، إذف
ـّ التطّرؽ الييا، المتنوعة زىاروبجماؿ ما يحتويو مف النباتات واأل، بو  . فضاًل عف االمور اأُلخر التي ت

التي تبير ، وتنوعيا واخضرار الطبيعة، هأزىار فيما يتصؿ بجماؿ ، في اعجابو بفصؿ الربيعولـ يكف أبو تماـ متفردًا 
بكؿ ما تحممو ، إذ اتفؽ اكثر الشعراء في العصر العباسي عمى التغني بجماؿ تمؾ المناظر الخاّلبة، عيوف الناظريف الييا

اـ مف ، سواء أكاف ذلؾ مف ناحية الشكؿ، الفصوؿالذي مّيز الربيع عمى سائر ، مف مواصفات تجّسد عظمة الخالؽ القدير
والتغزؿ ، واختالؼ الوانو، الذي لـ يأُؿ جيدًا في وصؼ انواع الورد، الحمدوي، ومف اولئؾ الشعراء، ناحية المضموف

 : فيقوؿ، برياض الربيع المزدىرة في كنؼ ىذا الفصؿ
 نشأْت سحابُتُو عميو فانشأتْ 

 
 َنْورًا تراُه ناِشئًا ووليدا 

 
 فكأّنيا َعْدٌف لدى أكناِفوِ 

 
 قد نشرْت فيو التجار برودا 

 
 عف اقحواٍف ضاِحٍؾ ُمتََبسّْـٍ 

 
 يفتّر عف برِد التجاِر عقودا 

 
 فثغوُرُه مف لؤلٍؤ ولثاتو

 
 ذىب بريؽ سحابة قد جيدا 

 
 ومعصفرات مف شقائؽ البستْ 

 
 مقاًل ترى فييا محاجر سودا 

 
 عف عطفو وردًا يخاُؿ خدودا  لوُ  جدْ انيْض بطرفؾ حيُث ِشئَت تف

 
 تحكي لؾ الوجنات قد أشعرتيا

 
 خجاًل فتشرب لونيا توريدا 

 
 قد وشحت اكنافو ببنفسجٍ 

 
 خنٍث يغازُؿ غانياٍت غيدا 

 
 وترى العذارى مف بيار باىرٍ 

  
 لمشَّمِس تحسب نظميّف فريدا 

 
 زىر يظؿُّ الّطرُؼ في اكنافو

 
 (ٛٔ)َبِميدا  حسرًا ِلَرونقو الّنظير 
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، وفي ذلؾ ما يؤكد جماؿ الربيع، حّتى أّنو يذّكره بَمّذِة أنفاس الحبيبة، وكاف البحتري يشعر برّقة نسيـ الريح في الربيع
 : وُيبرز تفضيمو مف جوانب شّتى

ـُ الرّْيح َحتّْى َحِسْبتوُ َوَرؽَّ نَ   (ٜٔ)َيِجيُء بأنفاِس األِحبَِّة ُنعَّما  ِسي
ه في الّرياض أزىار وازدىار ، مف خالؿ بياض انوار الورد، جماؿ الطبيعةإلى  ى مع ابف الروميونعود مرة اخر 

التي ال تثير في النفوس جميعًا إاّل الشعور ، فتغدو األرض في الربيع وكأّنيا مرتدية كساًء كبيرًا مف األلواف، المختمفة
 : بالراحة والطمأنينة

 (ٕٓ)ّيرُة النُّوار زىراُء الزىرْ ن  األرُض في روٍض كأفواِؼ الِحَبْر ف
ااّل انو اضاؼ ، فيما يخص جماؿ الطبيعة في فصؿ الربيع، ومع اف ابف المعتز ال يختمؼ عف الشعراء السابقيف

وقّمة الثياب التي يرتدييا ، مف ذلؾ مثاًل خّفة حّدة البرد فيو في وقت السحر، عمييـ أسبابًا ُأخر لـ يتناولوىا في قصائدىـ
فضاًل عف اعتداؿ الجو فيو مف ناحية البرد والحّر عمى حدٍّ ، قياسًا بالثياب التي كاف يرتدييا في فصؿ الشتاء، ف فيواالنسا
 : يقوؿ، سواء

 أتاَؾ الّربيُع ِبِطيِب الُبَكرْ 
 

 َوَرؽَّ عمى الجسـ َبْرُد السََّحْر  
 

 َوَخفَّْت عمى الَمْرِء أثواُبوُ 
 

 َبَكْر أو  إذا راَح في حاجةٍ  
 

 وُبقَّْرِت األرُض عف َجوَىرٍ 
 

 ُمنتَِثْر أو  َفُمْنَتِظـٌ منوُ  
 

 وقد َعدََّؿ الدَّْىُر ميزاَنوُ 
 

 (ٕٔ)فال فيِو حرُّ وال فيِو ُقرْ  
 

ولكنو ، فيما يتعمؽ بتفضيمو فصؿ الربيع عمى الفصوؿ اأُلخر، ولـ يبتعد ابف وكيع التنيسي كثيرًا عف ابف المعتز
وليس ذلؾ بامر غريب عمى شاعر ، ومف سواه مف الشعراء العباسييف، فغدا اكثر تفصياًل منوُ ، راضاؼ عميو أشياء ُأخ
 في معظـ شعره.  زىاروالتغني بجماؿ األ، اختص بوصؼ الربيع

فميما مقدار ، اذ يعتدؿ فيو الجو مف ناِحَيَتي البرد والحر، فيو يرى اف الربيع احسف مف الفصوؿ جميعًا حينما يأتي
، اما بالنسبة لنيار ىذا الفصؿ لدى الشاعر، ويجعمو ساكنًا مطمئنًا لطبيعتو فيما يتصؿ بيذه الناحية، يح االنسافمحدد ير 

وكذلؾ ، واستمطاؼ النسيـ في ليمو، فضاًل عف جماؿ الشمس فيو، مف حيث الضياء واالشراؽ، فانو مف احسف النيار
وفيو تظّؿ ، وكثير النور، كونو يغدو فيو حسف اإلشراؽ، خريفضؿ الشاعر البدر في ىذا الفصؿ عنو في الفصوؿ األُ 

في الوانيا  زىاروتنّوع األ، سوى جماؿ النباتات فيو، عمى الرغـ مف عدـ فيمو لو، يعجب لو المستمع، الطيور في ترّنـ دائـ
 : يقوؿ، المختمفة

بيعِ   َجاد إلينا زمُف الرَّ
 

ٌٌ َحَسُف الجميعِ    فَجاَء َفْصُؿ
 

 رِّْه مقدارٌ لبرِدِه وحَ 
 

ـَ يْكتَِنْؼ َحدَّىما اإلكثارُ    ل
 

 ُعدَّْؿ في أوزاِنِو َحتَّى اعَتَدؿْ 
 

 وُحِمَد التّْفِصيُؿ منو والُجَمؿْ  
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 تضحُؾ فيو الشمُس مف غير َعَجبْ 
 

 كأنَّيا في األُْفِؽ جاـٌ مف َذَىبْ  
 

 وليُمُو ُمْسَتْمَطُؼ النَِّسْيـِ 
 

ـٌ في أْحَسِف التّ    قويـِ ُمَقوَّ
 

 لبدِرِه َفْضٌؿ عمى الُبُدورِ 
 

 في ُحْسِف إْشَراٍؽ وَفْرِط ُنْورِ  
 

 وكـ َيْجَمُع مف ُأُمورِ ، ىذا
 

 إسراُؼ ُمْطِرييا ِمَف التَّْقِصيرِ  
 

 فيو تظؿُّ الّطيُر في َتَرنُّـِ 
 

ـْ ُتَعمَّـِ    حاِذَقًة بالمَّحِف ل
 

 غناُؤىا ذو ُعْجَمٍة ال َيْفَيُموْ 
 

 وىو عمى ذا َيْقَرُموْ  ساِمُعوُ  
 

 فيِو ُضُروٌب لمنباِت الَغضّْ 
 

 يحِكي لباَس الُجْنِد يوـَ الَعْرضِ  
 

 مف َنْرِجٍس أبيض كالّثغورِ 
 

 (ٕٕ)كأّنُو َمخانُؽ الكاُفورِ  
 

 حيف يتغنى بجماؿ، إذ كثيرًا ما كاف يتكمـ عميو، مثيرًا قويًا البف وكيع، لقد كاف منظر الطيور في فصؿ الربيع
 : ومف ذلؾ مثاًل قولو، الطبيعة في ىذا الفصؿ

 األطياِر في أرجاِئوِ إلى  وانُظرْ 
 

 إذا َدَعا الثَّاِكُؿ منيا وَصَفرْ  
 

 كأنيا َتْصِفُر في ِرياِضيا
 

 (ٖٕ)ِسْرُب قياٍف فوؽ ُبْسٍط مف ِحَبرْ  
 

عمى ، فصؿ الربيع وجمالو كاف يمّثؿ وجيات نظر الشعراء العباسييف في بياف فضؿ، اف ما سبؽ الكالـ عميو
بكؿ ما يحممو مف ايجابيات في  –استثمار ىذا الفصؿ إلى  –ولألسؼ  –ذلؾ التفضيؿ الذي دعا بعضيـ ، الفصوؿ اأُلخر

وتحدث عنو الشعراء ، فكانت تمؾ الدعوات أسوأ ما دعا اليو، وال سيما شرب الخمرة، تناوؿ المحّرماتإلى  الدعوة
ومف جية ثانية شّكمت تمؾ الدعوات حااًل سيئة لدى االنساف المؤمف ، بعض أولئؾ الشعراء ،بصورة أدؽ، أو العباسيوف

 الذي يتجنب ارتكاب المعاصي. 
معاقرة الخمرة في ىذا إلى  فيدعو، بمجيء الربيع –عمى حدّْ قولو  –يقرف مجيء الميو والطرب ، فابف بساـ مثالً 

  : الفصؿ قائالً 
 (ٕٗ)فاْشَرْب ُعقارًا َكَموِف النَّاِر َتْمَتِيبُ   َربُ يُو والطَّ جاَء الّرِبيُع وَجاَء المَّ 

 مف الدعوة -كذلؾ -فانو اكثر، والنباتات في فصؿ الربيع زىارومثمما اكثر ابف وكيع التنيسي مف وصؼ جماؿ األ 
، غير آبٍو بتحريميا، والتشجيع عمى شربيا فيإلى  يدخؿ مباشرة، فيو بعد أْف يتغّنى بجماؿ الفصؿ، شرب الخمرة فيوإلى 
 : قائالً ، بنبذ المجتمع لشاربيياأو 

 الّمْيِو وال َتَخمَّؼِ إلى  فانيْض 
 

 فمسَت في ذلَؾ بالُمَعنَّؼِ  
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 واشرْب ُعقارًا طاَؿ فينا كوُنيا
 

 (ٕ٘)َيْصَفّر ِمف َخْوِؼ الِمزاج لوُنيا 
 

، وليس ذلؾ فحسب، وعدـ االستماع ليـ، ب الخمرةالالئميف في شر  بأقواؿعدـ المباالة إلى  ويدعو في مناسبة اخرى
 : فيقوؿ، تحقيؽ ما يصبو اليوإلى  وانما يحاوؿ اقناع متمقيو بما يعتقده ىو مف خالؿ طرح فكرة معينة تؤدي

باإلى  فانيْض   المَّْيِو ولّذاِت الصّْ
 

 َعَذرْ أو  اَلَمَؾ َمْف َيْعذؿُ  
 

 َفَقمَّما ُيْغِنْيَؾ َمْف َيْعِذؿ فيػ
 

 (ٕٙ)ما َتْشَتِيي َحتَّى ُتواِريَؾ الُحَفرْ ػ 
 

حيف يصّرح بأّف ألذ األشياء لديو ىي التي اتِّفَؽ ، ما ىو ابعد مف ذلؾإلى  -في وقت اخر –ويتمادى الشاعر نفسو 
العياذ و ، ومف اجميا، النيا مف االمور الميمة التي يعيش ليا، لذا نراه يدعو ساقيو ليسقيو الخمرة المحرمة، عمى تحريميا

 : باهلل
ُموُه فما أرى َفُقـْ  ما  فاْسِقني ما َحرَّ  (ٕٚ)ِمَف الَعْيِش حموًا غيَر ما ِقيَؿ ُحرّْ

كانا ، فضاًل عف نقٍص واضح واكيد في ايمانيـ، ويبدو اف الشعور بجماؿ الطبيعة لدى بعض الشعراء في الربيع
وفعموا اشياء اليجدر بيـ ، بأمور ال يجوز التصريح بيا فصّرحوا، ىذه الدرجةإلى  سببيف رئيسيف ومباشريف في تجاوزىـ

 شربيا فعاًل. ، أو شرب الخمرةإلى  الدعوة -طبعاً  -والتي كاف مف اسوئيا، القياـ بياأو  فعميا
البد لنا اآلف مف ، وبعد ىذا العرض المفّصؿ ألىـ ما تناولو الشعراء مف الموضوعات الرئيسة في اثناء وصؼ الربيع

والتي اضافت عمى  -إف صحَّ التعبير –شعرىـ الربيعي إلى  اىـ ما وّفره اولئؾ الشعراء مف السمات الفنيةالحديث عف 
فغدا التآلؼ بيف ، جماؿ الطبيعة مع جماؿ المغة والصور -بذلؾ -فامتزج، جماؿ الربيع جمااًل اخر مف حيث الشكؿ

مف خالؿ الصور الشعرية ، ؿ الطبيعة بجماؿ قصائدىـفحاكى الشعراء جما، يكوف كما سيتضح لنا الجماليف مف اروع ما
 . المتفتحة زىاروانوار األ، لتشاكؿ جماؿ الربيع مف حيث التنوع في االلواف البييجة، التي صاغوىا بعبقرياتيـ الفّذة، الجميمة

لنا صورًا  ىو انيـ رسموا، فيما يتصؿ بالصور الشعرية الجميمة، إّف أوؿ ما يمكننا رصده مف ابداعات الشعراء
يؤكد مقدرتيـ عمى مجاراة جماؿ  ما -حتماً  -وفي ذلؾ، عمى الرغـ مف انيا مرسومة بالكممات، بأعيننامتحركة نكاد نراىا 

بالعاشؽ الولياف الذي ُيقّبؿ  -في بعض اشعارىـ -فشّبيوا الورد،  (ٕٛ)مف خالؿ اشعارىـ التي نظموىا في الربيع ، الطبيعة
 : فيظؿ مترقبًا في اثناء قيامو بذلؾ التقبيؿ، خوفًا مف اف يراه احدىـ، ممف حولو حبيبتو مع عدـ اطمئنانو

 (ٜٕ)َصبّّ ُيقبُّْؿ ِحبِّا وىو َيْرتَِقبُ   كأّنُو حيَف يبُدو ِمف مطاِلِعوِ 
، اذا ما مّرت مف فوقو نسمات الرياح، فضاًل عف حركة الماء في البرؾ، زىاروحاوؿ بعضيـ اف يصور حركة األ 
 : (ٖٓ)ت فيو تموجات شبيية بالدروعاحدث

 زىِر الّربيعإلى  انُظرْ 
 

 والماء في برؾ البديع 
 

ذا الرياُح َجَرْت عميػ  وا 
 

 ػو في الذىاب وفي الرجوع 
 

 (ٖٔ)ِئِح بيننا حمؽ الدروع  جّرْت عمى ِبيِض الصفا
الذي ما اف ، شجار القوية كشجر السرواالإلى  وانما يتعدى تأثيره، والماء فحسب زىاروال يقتصر فعؿ الرياح عمى األ

وذلؾ كمو مف فوؽ جدوؿ الماء المتفّجر حيوية ، فتثني سيقانو وتفعؿ فعميا فييا، حتى تؤثر فيو، تقبؿ الرياح مف فوقو
 : ونشاطاً 
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رِ   تَْثِنيِو الّرياُح َلَواِعباً  والسَّْروُ   (ٕٖ)ِمف َفوِؽ َجْدَوِؿ ماِئِو الُمتََفجّْ
الممتمئة بالحجر الكريـ ذي الموف  باألرضفقد كاف حظيا اف تشبَّو ، البنفسج أزىاربي تكوف عامرة أّما الرياض الت

 : التي فييا زىارباألفي مبالغة كبيرة لبياف شّدة جماؿ تمؾ الرياض ، االزرؽ
 (ٖٖ)كأنَّيا أرٌض مف الَفْيُروَزجِ   َروَضٍة ُتْزِىُر مف َبَنْفَسجٍ وَ 

في عدـ  -ىي كألحاظ الظباء، أو وذلؾ حيف تفّتحيا، شّبييا بعض الشعراء باألعيف الحوراءفقد ، وعف أنوار الباقالء
 : اذا ما خافت مف الصّياد –استقرارىا بسبب حذرىا الشديد 

 كأفَّ َنْوَر الباِقاّلِء إْذ َبَدا
 

 ِلناِظِريِو أعيٌف فييا َحَوْر  
 

 كمثِؿ ألحاِظ اليعاِفيِر إذا
 

 (ٖٗ)ْرُط الَحَذرْ َرّوَعيا ِمف قانٍص فَ  
 

فيراىا بعينيو مف ، يشّؾ أبدًا في انو يقؼ اماـ تمؾ المناظر بنفسو ال، إّف َمف ُيْنِعـ النظر في صور النصوص السابقة
محاكاة ، التي استطاعوا مف خالليا، وفي ذلؾ ما يؤكد مقدرة الشعراء عمى االبداع في رسـ الصور المؤثرة، دوف اية مبالغة
سيرى ذلؾ الرائي باف اكثر تمؾ الصور كانت ، ومف جية اخرى، ىذا مف جية، والسيما في فصؿ الربيع، بةالطبيعة الخاّل 

واشكاليا ، المختمفة بألوانيالذا فقد كاف التشبيو البطؿ الرئيس في محاكاة جماؿ نباتات الطبيعة ، تعتمد التشبيو في رسميا
 . المتعددة

نيا في أي شيء ، أو ىي اف اكثر الشعراء الذيف وصفوا الربيع، ما يخص التشبيوولعؿ اىـ مالحظة يمكف اف ندوّْ
كما ، غير ذلؾ مف صفات المرأة، أو الخجؿ، أو كصفة العذرية، اية صفة تتعمؽ بيفّ ، أو كانوا يشبيونو بالنساء، يتضمنو

ولعؿ السر الذي يكمف ، بوصفيا ادلة عمى صدؽ ما نذىب اليو، سيبدو لنا مف خالؿ النصوص الشعرية التي سنتمثؿ بيا
فاذا ما أرادوا التعبير عف أي شيء جميؿ ، ىو النيـ عّدوا المرأة المثاؿ االعمى لمجماؿ، خمؼ االكثار مف ذلؾ التشبيو

 . تعالى( اعمـ)واهلل ، شّبيوه بيا
بفعؿ تكاثؼ ، خرىوتتخفى مرة ا، لذا فيي تبدو مّرة، ومف دوف توّقؼ، إّف الشجرة الزاىرة في الربيع تتحرؾ باستمرار

 : وتختفي مرة، ولذلؾ ُتشّبو تمؾ الشجرة بالمرأة العذراء التي تظير تارة، النباتات التي تحيط بيا
ـُ كأنَّياتَبدُ  َفرُ   و وَيْحُجُبيا الَجِمي  (ٖ٘)َعْذراُء تَبُدو تارًة وَتَتخَّ

 زىارفي كناية لطيفة عف اكتسائيا باأل، يعفيعّبر عنيا بالتبّرج في فصؿ الرب، اما االرض في وقت ازدىار النبات فييا
 -فيي، في كناية عف تجردىا مف المزروعات في فصؿ الشتاء، بعد اف كانت مغبرة الوجو قبؿ قدومو، الجميمة الممونة

 : تشبو المرأة التي تتبّرج لزوجيا مثالً  -بذلؾ
 (ٖٙ)تََبرَُّج األُنثى َتَصدَّْت لمذََّكرْ   تََبرَّجت بعَد حياٍء وَخَفْر 

احدى ، أو ه ونباتاتو المختمفة بالمرأةأزىار ب، ويبدو اف ابف وكيع التنيسي قد ناؿ القدح المعمى في تشبيو الربيع
في داللة عمى ، المواتي يتمايمف ويتبخترف في مالبس العرس، فمف ذلؾ مثاًل تشبييو الرياض بالنساء العرائس، صفاتيا

 : الزىو والفرح
ياُض   (ٖٚ)َيْخَتْمَف بيف تماُيٍؿ وَتَبْخُترِ   فَّ َعَراِئٌس كأنَّيُ َىذِي الرّْ

 : وفي ذلؾ داللة عمى شّدة احمرار لوف ذلؾ الورد، فتنثني خجمة، أو تشبييو الورد بوجنة الكاعب حيف ُتماَزح
 (ٖٛ)َفَتَراَجَعْت َخْجَمى ِبَفْرِط َتَحيُّرِ   َكَوْجَنِة كاِعٍب قد ُموِزَحتْ  وردٌ 

فضاًل عف تشبييو ، مف ناحية شّدة نقائو، ببياض الحسناء -في حسف نوره واشراقو –شبيو البدر ت، ومف ذلؾ ايضاً 
 : بجامة البمور في صفائيا
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 لبدِرِه َفْضٌؿ عمى الُبدورِ 
 

 في ُحْسِف إشراٍؽ وَفْرِط ُنورِ  
 

 البموِر في َصفاِئيا كجاَمةِ 
 

 (ٜٖ)أو ُغرَِّة الَحْسناِء في نقاِئيا 
 

بخّدىا حيف  -في السابؽ -ففي الوقت الذي شّبو فيو الورد، وكيع مغرمًا بتشبيو الورد بخّدي الكاعبلقد كاف ابف  
فتحمّر ، ولكف في ىذه المرة حيف يراودىا الرجؿ عف نفسيا، ُيشّبو الورد أيضًا بخّدييا -في مناسبة اخرى –نراه ، ُتماَزح

 : يقوؿ، مرار الوردواح، وذلؾ االحمرار ىو وجو الشبو بيف خّدييا، وجنتييا
 (ٓٗ)َذَكرْ  -فامتنعْت منو -َراَوَدىا  َتَرى الَوْرَد َكَخدَّي كاِعٍب  َأَما

صفاتيف كما  بإحدى، أو بالنساء -ه المختمفةأزىار بنباتاتو و  -متصاًل بتشبيو الربيع، سبؽ الحديث عنو كاف ما، إذف 
شممت اشياء عّدة مف ، امور مختمفة ُأخرإلى  انما تعّدىو ، إال أّف التشبيو لـ يقؼ عند ىذا الجانب فحسب، مّر معنا

وال ندرؾ سّر ىذا ، بالعيف الدامعة، حيف تقع قطرات الندا بيف اوراقيا، ومف ذلؾ مثاًل تشبيو الشجرة عند ابي تماـ، الحياة
حزف في نفس فمنظر سقوط قطرات مف الماء مف اوراؽ الشجر منظر جميؿ ال يمكف أف يبعث ال، التشبيو لدى الشاعر

يمّر بموقؼ يستحؽ منو مثؿ ذلؾ  -في تمؾ المحظة –إال إذا كاف الشاعر ، فال يوجب تشبييو بعيف تدمع، المشاىد
 : التشبيو

 (ٔٗ)فكأنيا َعْيٌف عميِو َتَحدَّرُ   َرٍة َتَرْقَرُؽ بالنَّدى] كذا [ِمْف ُكؿّْ زاىِ 
أصبحت الوانيا ، زىارفاذا ما تفّتحت األ، ف جية شّدة البياضم، قبؿ تفّتحيا بالُدرّ ، زىارويشّبو الشاعر انوار األ

 : صفراء كالزعفراف
َـّ ُيَزْعَفرُ   فِاقٍع َغضّْ النَّباِت كأنَّوُ  ِمف  (ٕٗ)ُدرّّ ُيَشقَُّؽ َقْبُؿ ُث

 : تبدو وكأّنيا جنٌد بمالبسيـ الخضراء، فوؽ جدوؿ الماء، حيف تتالعب بيا الرياح، إّف اشجار السرو
ياُح لواِعباً والسَّرْ   ُو تَْثِنيِو الرّْ

 
رِ    ِمف َفوِؽ َجدَوِؿ ماِئِو الُمتََفجّْ

 
 كالُجنِد في ُخْضِر المالِبِس حاولوا

 
 (ٖٗ)َفَبيَف ُمِقمٍّْص وُمَشمّْرِ ، أمًرا 

 
ف عبارة عف مجموعة كبيرة مف التشبييات النادرة والجميمة في كثير م، لقد كانت بعض قصائد ابف وكيع في الربيع

في ، مشّبيًا الشتاء بوجو الرجؿ الذي ييّدد اآلخريف في امر ما، اذ نراه في احداىف يصؼ قدـو الربيع بعد الشتاء، االحياف
 : فيقوؿ، الوقت الذي يشّبو فيو الربيع بوجو الرجؿ الذي يبّشر بالخير

 وافى عمى أَثِر الشّْتاِء كأنَّوُ 
 

 إقباُؿ َجدٍّ َبْعَد أْمٍر ُمْدِبرِ  
 

 أّف ذلؾ كاف َوْجَو ُمَيدّْدٍ فك
 

 (ٗٗ)وكأّف ىذا جاَء َوْجَو ُمَبشّْرِ  
 

بالرجؿ الذي ينظر ، فضال عف تشبييو وىو فوؽ غصونو، ثـ سرعاف ما يقوـ الشاعر بتشبيو زىر الباقالء بالدراىـ
 : يقوؿ، ففي ذلؾ كمو، وليا مقابض مف حرير اخضر، بكؤوس الذىب، وكذلؾ يشّبو ثمار االترنج، أحور العيفأو  وىو أقبؿ

 وكأفَّ َزْىَر الباِقاّلِء دراِىـٌ 
 

 قد ُضمَّْخْت أوساُطيا بالَعْنَبرِ  
 

 (٘ٗ)وليا َمقابُض ِمف َحِريٍر أْخَضرِ   وكأّنما األْتُرْنُج أكُؤُس َعْسَجدٍ 
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شّبو ورد النرجس في، كمما سنحت لو الفرصة لتصوير الربيع، ثـ إّف الشاعر ال يستطيع إخفاء رغبتو في التشبيو

فضاًل عف تشبيو روضة البنفسج باألرض المكتسية ، ثـ سرعاف ما يشّبيو بالقالدة المصنوعة مف الكافور، االبيض بالثغور
 : كما مّر بنا سابقاً ، بالحجر الكريـ األزرؽ

 ِمف َنْرِجٍس أبيَض كالّثغورِ 
 

 كأّنو َمخاِنُؽ الكاُفورِ  
 

 َسجٍ َوَرْوَضٍة ُتْزِىُر ِمف َبَنفْ 
 

 (ٙٗ)كأّنيا أرٌض مف الَفْيُروَزجِ  
 

، وجماؿ الطبيعة فيو، جماال آخر عمى جماؿ الربيع، (ٚٗ)الذي جاء بو الشعراء العباسيوف، لقد اضفى جماؿ التشبيو
التي رسميا لنا ، فكيؼ بنا اذا كانت الصورة، فال يخفى ما لمصورة مف اثر في تكويف االثر االبداعي في أي نص شعري

 وأشكاؿ لطيفة مف الورد واألشجار ؟، راء العباسيوف لمنظر مصور اصاًل بالواف زاىيةالشع
محاكاة الطبيعة الخاّلبة في  -بتشبيياتيـ السابقة الذكر –أرادوا ، ومّما الشّؾ فيو إّف الشعراء في العصر العباسي

واإلعالف عف ، انسانيةأو  ة قضية طبيعيةالتي تستطيع مجاراة أيّ ، فضاًل عف التعبير عف مقدرتيـ الشعرية، فصؿ الربيع
 عدـ تقصيرىـ في محاكاتيا. 
فرشاة االستعارة ايضًا في ذلؾ إلى  وانما امتدت، فرشاة التشبيو في رسـ لوحاتيـ الربيعيةإلى  ولـ تمتد ايدي الشعراء

ما يعرؼ بػ ، أو ة عمى وجو التحديدوالسيما االستعارة المكني، إذ جاءت مكممة لمعالـ تمؾ الموحات الممونة الجميمة، الرسـ
، والسيما الطبيعة، أنسنة الجماد والمعنوي، وبشكؿ أدؽ، المعنويأو  الجمادإلى  بمعنى اضفاء سمات الحياة، التشخيص()

، َنِدَيت األرض بأمطار الشتاء، فبفضؿ تمؾ اليد، عمى الرغـ مف فضؿ الربيع عميو لدى أبي تماـ، فممشتاء يد ال تُْنَكر
 : بحت الحبوب جاىزة لالنبات فيياواص

َمُة الَمِصيِؼ َحِميَدةً َنَزَلْت   (ٛٗ)َوَيُد الّْشتاِء َجِديَدٌة ال ُتْكَفرُ   ُمَقدّْ
امور تتعمؽ بو كما ، أو إلى الربيعإلى  وكانت صفة الضحؾ التي يتحّمى بيا االنساف اكثر صفة نسبيا الشعراء

فرحتو أو  فحاوؿ اف يسقط ضحكو، وفرحة الشاعر نفسو بقدـو الربيع، ستبشاراال بسبب اال -برأيي –وما كاف ذلؾ ، سنرى
 . كؿ ما يتعمؽ بذلؾ، أو نباتاتو، أو عمى الربيع

، مف ابرز االبيات التي ُوِصَؼ فييا الربيع بالضحؾ واالختياؿ، وكانت ابيات البحتري المعروفة في وصؼ الربيع
 : يقوؿإذ ، حتى جعمو الشاعر وكأنو يحاوؿ الكالـ

 اتاَؾ الّربيُع الطَّْمُؽ َيْختاُؿ َضاِحكاً 
 

 ِمَف الُحْسِف َحّتى َكاَد أْف َيَتَكمَّما 
 

 َوَقْد َنبََّو النَّوُروُز في َغَمِس الدَُّجى
 

ما   (ٜٗ)أواِئَؿ َوْرٍد ُكفَّ باألْمِس ُنوَّ
 

، كي يستيقظ مف الصباح الباكر، في ظممة الميؿ وكأنما الربيع ينّبو الورد، يكاد يتكمـ، فرسـ لنا الشاعر الربيع ضاحكاً 
  . (ٓ٘)ليرى جماؿ الحياة مف أوؿ النيار

التي تضحؾ ىي االخرى في ىذا ، الشمسإلى  بؿ تعّدى، ولـ يقتصر الضحؾ في اضفائو عمى الربيع فحسب
 : كما يرى الشاعر، ولكف مف غير عجب بنفسيا، الفصؿ

أّنيا في األُْفِؽ جاـٌ ِمف َذَىبْ ك  مف غيِر َعَجبْ ْمُس تضحُؾ فيو الشّ 
(٘ٔ) 

 : وكذلؾ يمتاز الزىر األحمر بصفة الضحؾ في روضتو
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 (ٕ٘)كأّنُو َمداِىُف الَعِقيؽِ   يضحُؾ فييا َزَىُر الّشِقيؽِ 
 : في فصؿ الربيع زىارعمى تفّتح األ، في كناية لطيفة مف لدف الشاعر، ويمتاز الروض بالتبسـ

وُض لنا عف الزََّىرْ   ْىُر األَغْر عف َبيجِتِو الدَّ  أْسَفرَ  ـَ الرَّ وابَتَس
(ٖ٘) 

إذ إّف ىناؾ عالقة ، بؿ كانت عمى صمة متينة معوُ ، لـ تكف طارئة عمى وصؼ الربيع، اف ىذه االستعارات المكنية 
، العيوف عمييا ومف ذلؾ اضفاء، الربيع عموماً أو  وتمؾ النباتات، قوية بيف ما اضفاه الشعراء مف استعارات عمى النباتات

الذي ، ولونو االصفر، بطبيعتو المستديرة -اصالً  –الذي يمتاز ، ومنيا اضفاؤىا عمى النرجس، مف لدف ابف وكيع التنيسي
 : وذلؾ في قولو، أي النظر بسكوف الطرؼ، لذا يصفو الشاعر بالرنو، يشبو العيوف

يَّاْف بيَف ِرياضِ   (ٗ٘)ِت الُمَتَحيّْرِ َيْرُنو بعيِف الباىِ   وِ والّنْرِجُس الرَّ
 : في قولو، الذي وصفو الشاعر عينو بالوصؼ ذاتو، ينطبؽ تمامًا عمى نبات المنثور، النرجس أزىاروما قمناه عف 

 (٘٘)النَّاِظِر ِمف َحيُث َنَظرْ إلى  َيْرُنو  ْر إلى الَمْنُثوِر في َميداِنوِ وانظُ 
مثؿ اليد والعيف ، هأزىار ا الشعراء العباسيوف عمى الربيع و االعضاء التي اضفاى، أو ولـ تكف الصفات االنسانية

والسيما في وصؼ ، وانما حفمت دواوينيـ بغيرىا مف االعضاء والصفات االنسانية، ىي الوحيدة في قصائدىـ، والضحؾ
 .(ٙ٘)وفي فصؿ الربيع عمى وجو الخصوص، الطبيعة

، فحيف يجعؿ الشاعر ما الينطؽ ناطقاً ، مف عممية التشخيص جزءًا ال يتجزأ، وكاف الحوار الذي يدور بيف انواع الورد
حجج إلى  وانما نستمع، وىنا ال نجد الزىور تتحاور بحديث اعتيادي فحسب، فانو يضفي عميو صفة الحياة واالنسانية

يؿ يحمّر خجاًل فالورد الجم، وبراىيف لكؿ نوع مف انواعو في محاولة منو القناع الطرؼ اآلخر بتفضيمو عمى األنواع اأُلخر
وذلؾ ألّف الورد ، إذ ال قيمة برأي النرجس لخٍد صاحبو اعمى البصر، ويفضؿ العيف عمى الخد، حيف يجادلو النرجس
 : فتشّبو بو العيوف، في حيف يكوف النرجس مدّوراً ، لذا تشّبو بو الخدود، معروؼ بشّدة احمراره

 َأَما َتَرى الَورَد َكَخدَّْي كاِعبٍ 
 

 َذَكرْ  -فامتنعْت منو -راَوَدىا 
 

 كأّنما الَخْمُر عميو َنَفَضتْ 
 

 ِىَي منو ُتْعَتَصرْ أو  ِصباَغيا 
 

 أْخَجَمُو النَّْرِجُس إذ جاَدَلوُ 
 

 فاْحَمرَّ ِمف َفْرِط َحَياٍء َوَخَفرْ  
 

 العيُف وما الَخدُّ لَيا: قاؿ لو
 

 ُموازنًا في ُعْظـِ َقْدٍر َوَخَطْر  
 

 َخدٍّ َبِيجٍ ماذا الذي ُيْرَجى لِ 
 

 صاِحُبُو أعمى الَبَصْر؟، ُمْسَتْحَسفٍ  
 

ِتِو إذ َظَيَرتْ   فاْحَمرَّ مف ُحجَّ
 

 (ٚ٘)والُحؽُّ ال ُيْدَفُع َيومًا إْف َظَيرْ  
 

فاسقط رأيو ، اف الشاعر كاف ىو مف يفّضؿ زىر النرجس عمى الوردإلى  وربما يكوف مف نافمة القوؿ اف نشير ىنا 
 . في المحاورة الشعرية التي دارت بيف ىذيف النوعيف مف الورد، جسىذا عمى لساف النر 

نممس الورد وىو يعاني صراعًا كبيرًا عندما  فإننا، زىاروحتى في الوقت الذي تختفي فيو المحاورة عمى ألسنة األ
إلى  وما، وبيف غرور وغيظ، المتباينة بيف فرح وترح باإلحساساتفنجده عامرًا ، زىاريستفّزه نوع مف االنواع المتعددة مف األ

ّنما تسعى، ذلؾ مف االمور التي يشعر بيا الناس وىي ال تكتفي بذلؾ وتشعره بانو قميؿ الشأف ، التطاوؿ عمى الوردإلى  وا 
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، نرى الورد منتصراً ، وفي الوقت نفسو، فتشعره بالغضب الشديد، اف تستثير غيظو وحنقو، إلى اماميا مف ناحية الجماؿ
 : بسبب انتصار الورد عميو، الطما خّده، فيرجع خائباً ، ويعتقد بانو اجمؿ منو، يتو عندما ينافسو زىر الشقيؽمشيدًا بافضم

 فمف َنْرِجٍس َلّما َرَأى ُحْسَف َنْفِسوِ 
 

 َتَداَخَمُو ُعْجٌب بيا َفَتَبسَّما 
 

 وأبدى عمى الَوْرِد الَجِنيّْ َتطاوالً 
 

ِه    َدَمافأْظَيَر َغيُظ الورِد في َخدّْ
 

 َوَزىٍر َشِقيٍؽ ناَزَع الَوْرَد َفْضَموُ 
 

 َفَزاَد عميِو الَوْرُد َفْضاًل وَقدَّما 
 

ـُ َخدَّهُ   وَظؿَّ ِلَفْرِط اِلُحْزِف َيْمِط
 

ما  ـُ َجْمرًا ُمَضرَّ  (ٛ٘)فأْظَيَر فيو المَّْط
 

بؿ ونجحت في محاكاة ، د اكتممت ايضاً نرى اف الصورة الشعرية البيانية ق، وبانتياء الحديث عف التشبيو واالستعارة
فنحف نعتقد اف الشعراء العباسييف لـ يألوا جيدًا في منافسة جماؿ تمؾ ، المناظر الخالبة التي ولدت في رحـ فصؿ الربيع

، مف خالؿ ما وّضفوه في قصائدىـ مف المغة الموحية التي استطاعت اف توصؿ لممتمقي سّر ذلؾ الجماؿ، الطبيعة
وفي ، وىذا ما ُيْحَسب لمشعراء حتماً ، كأنيا غدت مرآة واضحة الرؤية تعكس تمؾ المناظر بدقة وواقعية كبيرتيفف، وتحاكيو

 ما يؤّكد صدؽ زعمنا.، النصوص التي تمّثمنا بيا سابقاً 
مروه في فاستث، فف البديعإلى  وانما لجؤوا ايضاً ، ولـ يكتؼ كثير مف شعراء الطبيعة بالصورة البيانية في رسـ لوحاتيـ

فاستعمموا منو ، وذلؾ الستكماؿ رسـ الصورة الربيعية المدىشة بمنظرىا، الرياض فيو أزىارقصائدىـ التي تشيد بالربيع و 
 . كما سنرى فيما سيأتي، فيما يتصؿ بالمحسنات المعنوية، الطباؽ()و، فيما يتصؿ بالمحسنات المفظية، )الجناس(

مف خالؿ االكثار منو في قصائدىـ التي اختصت بوصؼ  -ء العباسييف ارادوانعتقد اف الشعرا، الجناسإلى  فبالنسبة
فتغدو ، ه المتعددةأزىار إحداث ايقاع جميؿ ينسجـ وايقاع الربيع المنبعث مف تجانس الواف  -ونباتاتو المختمفة، الربيع أزىار

 قصائدىـ كقطعة قماش موشاة بالواف زاىية تشبو الواف رياض الربيع.
التي النشؾ في انيـ كانوا يخططوف ، ما يأتي ببعض الجناسات الربيعية لدى كثير مف الشعراء العباسييفوسنتمّثؿ في

نعتقد  بمعنى اننا ال، لتأتي منسجمة مع جماؿ الطبيعة في الربيع، ويدرسونيا بعمؽ قبؿ تثبيتيا في قصائدىـ، ليا مسبقاً 
واعني بو مختبر الشعراء ، ما كانت تخضع في المختبر النقديبعفوية بقدر ، باف تمؾ الجناسات كانت تأتي في قصائدىـ

 . والسيما فيما يتعمؽ بموحة الربيع الشعرية، الذي يختبروف فيو ابداعاتيـ الشعرية
إذ نجد فيو ثالثة ، الذي وصؼ فيو الربيع بشمولية تامة، ىي قوؿ ابي تماـ، ومف ابرز النصوص التي تؤيد قولنا

، أربيعنا، و)وغيث(، وغيث، غيثاف(، و)وصحو، إذ جانس في ىذه االبيات بيف )الصحو، لبديعيابيات توشى بيذا الفف ا
 : قائالً ، ولمربيع(

ْحُو منو وَبْعَدهُ   َمَطٌر َيُذوُب الصَّ
 

 َصْحٌو يكاُد ِمَف الَغَضاَرِة ُيْمِطرُ  
 

 َغيثاِف فاألنواُء َغْيٌث ظاِىرٌ 
 

ْحُو َغْيٌث ُمْضمَ ، َلَؾ َوْجُيوُ    رُ والصَّ
 

]....[ 
ةً   أَرِبيَعنا في ِتْسَع َعْشَرَة ِحجَّ

 
 (ٜ٘)َحقًا َلِينََّؾ َلمَّربيُع األزَىرُ  
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 –في ثالثة ابيات مف القصيدة نفسيا  –التي جانس فييا ، يقاؿ عف ابيات الحمدوي، وما قيؿ عف ابيات ابي تماـ 
 : إذ يقوؿ، وصد(، )يصددف، ووباىر(، و)بيار(، وناشئاً ، وفانشأت، نشأت)بيف 

 نشأت سحابتو فانشأت
 

 َنْورًا تراُه ناِشئًا ووليدا 
 

]....[ 
 وترى العذارى مف بياٍر باىرٍ 

 
 لمشمِس تحسب نظميّف فريدا 

 
]....[ 

ٌُ ُمَتَيّزـٍ ي  (ٓٙ)أنَحى َلُو ُعذَّالُو تفنيدا  صددَف َصدَّ ُمتّيـٍ
ومزاياه ، فضائؿ الربيع -في اكثر االحياف -كاف يمّثؿ، ءفإّف ما وجدناه منيا لدى الشعرا، أما عف الجناسات اأُلخر

واف ، وقر(، حر)لذا جانس الشاعر بيف لفظتي ، وال فيو برد، فميس فيو حرّ ، فيو لدى ابف المعتز معتدؿ الجو، االيجابية
 : في قولو، كاف بحرؼ واحد

 (ٔٙ)فال فيِو َحرُّ وال فيو ُقرْ   وقد َعدَّؿ الدىُر ِميزاَنوُ 
 : ولمورود(، الورد)الذي يجانس فيو بيف لفظتي ، الشيء نفسو في قوؿ ابف بساـونمحظ 

 (ٕٙ)َخْمٍر ُمَعتََّقٍة في َلوِنيا َصَيبُ   الَوْرَد َيدُعو ِلمُوُروِد الى اما ترى
، حيّْ )واعني بيما ، في حيف جانس الشاعر كشاجـ في شعره بيف لفظتي الترحيب المتيف استقبؿ بيما فصؿ الربيع

 : قائالً (، حّيةوت
 (ٖٙ)أْىَدى السُُّروَر لنا ِبَغْيٍث ُمْسَبؿِ   ِبيَع َتِحيََّة الُمْستَْقِبِؿ َحيّْ الرَّ 

وعمى الرغـ مف إكثار الشعراء العباسييف مف استخداـ فف الجناس في قصائدىـ التي تغنوا فييا بجماؿ الطبيعة 
سي كاف قد ناؿ قصب السبؽ في استخدامو ليذا الفف البديعي في إاّل أّف ابف وكيع التني، (ٗٙ)الساحرة في فصؿ الربيع 

 . لذا سنفصؿ فيو القوؿ فيما سيأتي مف نصوص شعرية ربيعية، الذي تناوؿ المضموف الذي نتكمـ عميو نفسو، شعره
نرى انو كاف يكثر مف االتياف بفف الجناس في ابيات ، ومف المالحظ عمى شعر ابف وكيع فيما يخص ىذا الجانب

كانت ثالثة منيا عمى نحو ، فمف ذلؾ انو جاء باربعة ابيات جانس فييا بيف الفاظ عّدة، متعددة مف القصيدة الواحدة
(، وبقاء، يبقى)و، والجوىر(، والجواىر، جوىر، و)ومقصر(، مقصراً )فقد جانس فييا بيف االلفاظ ، متسمسؿ كما سيأتي

 : اذ يقوؿ، طيب(و ، و)بطيبو، وفأذاع(، و)فأذاعو، وأسّر(، ِسرّ )و
راً  -إذا اجتيدتَ  -ُحَمٌؿ ُتَعدُّ   ُمَقصّْ

 
رِ ، في َوْصِفيا   وتكوُف َغيَر ُمَقصّْ

 
[ .] ... 

 في َجوىٍر فاَؽ الجواِىَر ِقْيَمةً 
 

 لو انَُّو َيْبَقى بقاَء الَجوَىرِ  
 

 ِسرّّ أَسرَّ ِبِو السَّحاِئُب في الّثرى
 

 فأذاَع أْحَسَف َمْنَظرِ ، فأذاعو 
 

 أَغرُّ فمو َشَرْيَت ِبطيِبو زمفٌ 
 

 (٘ٙ)ِطيَب الِجناِف لكاف أْرَبَح َمْتَجرِ  
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ه أزىار الذي خّصصو لوصؼ الربيع و ، ومما يؤكد قصدّية ابف وكيع التنيسي في استثماره لفف الجناس في شعره
فقد جانس ، ة ما ذىبنا اليوففي ذلؾ ما يقطع بصح، ىو مجانستو بيف ألفاظ سبعة أبيات مف قصيدة ربيعية واحدة، المختمفة

ـ، والنيار(، و)نياره، واعتدؿ(، ُعدّْؿ)بيف الفاظ ، في ابيات ىذه القصيدة عمى التوالي ، والبدور(، )لبدره، ووالتقويـ(، و)مقوَّ
 : فقاؿ في ذلؾ كّمو، ونظرتا(، و)انظر، والعقيؽ(، و)الشقيؽ، وحنيف(، و)رنيف

 ُعدَّْؿ في أوزاِنِو حّتى اعَتَدؿْ 
 

 ُحِمَد التّفِصيُؿ منُو والُجَمؿْ و  
 

 نياُرُه مف أحسِف النَّيارِ 
 

 في غايِة اإلشراِؽ واإلسفارِ  
 

]....[ 
 وَليُمُو ُمْسَتْمَطُؼ النَِّسيـِ 

 
ـٌ في أحسِف التّقويـِ    ُمَقوَّ

 
 ِلَبْدِرِه َفْضٌؿ عمى الُبُدورِ 

 
 في ُحْسِف إشراٍؽ وَفْرِط ُنْورِ  

 
 ]....[ 

 ِسيٍّ َلُو َرِنيفُ ِمف ُكؿّْ ُدبْ 
 

 وُكؿّْ ُقْمِريٍّ لو َحِنيفُ  
 

[ .] ... 
 يضحُؾ فييا َزىُر الّشِقيؽِ 

 
 كأّنو َمداِىُف الَعِقيؽِ  

 
] ....[ 

 الَخْشخاِش إْف نظرتاإلى  وانُظرْ 
 

 (ٙٙ)َيْحِكي ُكَراٍت ُظْوِىَرْت َكْيَمْختا 
 
 : قائالً ، ثالث مراتويكرر الشاعر مجانستو بيف الفاظ النظر في قصيدة أخرى 

 المنُثوِر في َميداِنوِ إلى  وانُظرْ 
 

 (ٚٙ)الّناِظِر مف حيُث َنَظرْ إلى  َيرُنو 
 

مف خالؿ ، فقد بدا لنا ذلؾ بوضوح شديد، كثيرًا ما يستثمر الجناس في قصائده، كاف ابف وكيع التنيسي، اذف
، يمطـ)و، والربعي(، جانس الشاعر فييما بيف الفاظ )الربيع والتي سنختميا بيذيف البيتيف المذيف، النصوص التي تمّثمنا بيا

 : فقاؿ، والمطـ(
 أَلسَت ترى َوْشَي الّربيِع الُمْنمَنما

 
ْبِعيُّ فيو َوَنظََّما  َع الرّْ  وما َرصَّ

 
ـُ َخدَّهُ   وَظؿَّ ِلَفْرِط الُحْزِف ِيْمِط

 
ما  ـُ َجْمرًا ُمَضرَّ  (ٛٙ)فأْظَيَر فيو المَّْط

 
فيما يتّصؿ بإكثار ، والتي يمكننا تدوينيا، فإّف المالحظة الغالبة عميو، بوصفو فنِّا معنويِّا، يخّص الطباؽ أّما فيما 

حاولوا عقد  -في أكثر تمؾ النصوص –ىي أنيـ ، التي وصفوا فييا الربيع، الشعراء العباسييف مف استثماره في قصائدىـ
وتحميو ، جماؿ الربيع –مف خالؿ الطباؽ  -فأبرزوا، الفصوؿ اأُلخرموازنات لبياف ايجابيات الربيع مف دوف سواه مف 
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لذا ، فضاًل عف مطابقتيـ بيف أمور كثيرة ُأخر ال عالقة ليا بيذا الجانب، بالصفات الجيدة التي تفقدىا الفصوؿ اأُلخر
ؿ الزمني الذي اتبعناه مف حيث ورودىا في قصائدىـ بحسب التسمس، سنستقري الطباقات البالغية لدى الشعراء العباسييف

 في البحث. 
فقصد بو ، أما )الظاىر( منيما، وذلؾ في وصؼ نوعيف مف الغيث، ومضمر(، ظاىر)لقد طابؽ أبو تماـ بيف لفظتي 

فقصد بو ما يتكوف مف الندا بسبب رطوبة اليواء ، وأما )المضمر(، والذي ينزؿ مف السماء حقيقة، الغيث الحقيقي الممموس
 : فيقوؿ، غيث اليتمكف المرء مف رؤيتو كما في النوع األوؿ -بذلؾ –فيو ، وغضارتو

ْحُو َغْيٌث ُمْضَمرُ ، َلَؾ َوْجُيوُ   ْيثاِف فاألنواُء َغْيٌث ظاِىرٌ غَ    (ٜٙ) والصَّ
فقاؿ ، مف أجؿ انبات النبات في الربيع، وكيؼ تقمب بطونيا لظيورىا، ويتكمـ الشاعر أيضًا عمى عممية حرث األرض

 : ولظيورىا(، بيف لفظتي )بطونيامطابقًا 
  (ٓٚ)َنْورًا تكاُدلُو الُقُموُب تَُنوَّرُ   ْت َتُصوُغ ُبطوُنيا ِلُظيوِرىاأضحَ 

واختفائيا ، المطابقة بيف ظيورىا تارةإلى  فانو يمجأ، التي تنمو وسط النبات الكثيؼ، وحيف يتحدث عف الشجرة الزاىرة
 : فيقوؿ، وتخّفر(، تبدو، و)حجبيا(ووي، تبدو)عف طريؽ األلفاظ ، تارة أخرى

ـُ كأّنياتَب  (ٔٚ)َعذراُء تَْبُدو تارًة وَتَخفَّرُ   ُدو وَيحُجُبيا الَجِمي
، بعينيو مف دوف أية مبالغة -التي صّورىا أبو تماـ -وكأنو يرى المناظر، يبدو المّطمع عمييا، وفي األبيات السابقة

، المستمع يشعر بذلؾ الشعورأو  فيجعؿ القارئ، اإلجادة في رسـ معالموو ، مقدرة الشاعر عمى التصويرإلى  وذلؾ يرجع
 ويقتنع بو في أكثر األحياف.

بفعؿ الرياح التي تالعبيا في  زىارفي كناية عف انحناء األ، والسجود(، الركوع)ويطابؽ الشاعر الحمدوي بيف لفظتي 
 : قائالً ، ىذا الفصؿ

 (ٕٚ)َكَسِؿ النعيـِ رواكعًا وسجودا   لّرياُح َمَشيَف فيو َظَمْمَف مففاذا ا
( بعد أف كاف )حيف َعّبر عنو بأّنو ، وليس ىنالؾ أدنى شؾ في ابداع البحتري في وصفو قدـو الربيع  ، محرمًا()أَحؿَّ

، بشاشة)فضاًل عف مطابقتو بيف لفظتي ، ومحرما(، أَحؿَّ )فطابؽ بيف ىاتيف المفظتيف ، في كناية عف عدـ قدومو بعد
والسيما أّف الشاعر جاء بألفاظ ، مف أروع الطباقات التي وردت في شعر الربيع -بذلؾ -فغدا، في البيت نفسو ،وقذى(

 : وفيما كاف قبؿ ذلؾ، فأحدث موازنة لطيفة فيما أبداه لمعيوف بعد قدومو، وأفاد منيا في وصؼ مجيء الربيع، دينية أصالً 
 (ٖٚ)ى لمَعيِف إْذ كاَف ُمْحِرما وكاف َقذً   ، فأبدى لمُعُيوِف بشاَشةً ، أَحؿَّ 

وذلؾ لتفضيؿ الربيع عمى الفصوؿ اأُلخر ، مف خالؿ طباقاتيـ الجميمة، لقد عقد أكثر الشعراء العباسييف الموازنات
لبياف اعتداؿ الجو في ، والقر )البرد((، الحر)ابف المعتز بيف  -مف خالليا -ومف تمؾ الموازنات ما طابؽ، كما ذكرنا سابقاً 

 : في قولو، ؿ الربيعفص
ْىُر ِميزاَنوُ    (ٗٚ)فال فيو َحرُّ وال فيو ُقْر   وقد َعدََّؿ الدَّ

شراقو، وحيف أراد الشاعر ابف بساـ جعمو ، الذي ىاجو الطرب، إذا نظرت إليو عيف المحب، التعبير عف ُحْسِف الورد وا 
، يظير)فحصؿ الطباؽ ىنا بيف لفظتي ، خرىويحتجب تارة أ، لذا َظؿَّ يظير تارة، يخاؼ المالؿ مف طوؿ اإلقامة

 : في قولو، ويحتجب(
ْشراٌؽ إذا َنَظَرتْ   لمورِد ُحْسٌف وا 

 
 إليِو َعيُف ُمِحبٍّ ىاَجُو الطََّربُ  

 
 خاَؼ الَماَلَؿ إذا طالْت إقامُتوُ 

 
 (٘ٚ)َفَظؿَّ َيْظَيُر أحيانًا وَيْحَتِجُب  
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أراد بو الشاعر ، عمؽ فيو ال، بسيطاً ، ي شعر أبي فراس الحمدانيف، والرجوع(، الذىاب)وجاء الطباؽ بيف لفظتي 
 : حيف تجري فوقو الرياح، فضاًل عف تصوير الماء في البركة، في الربيع مف ناحية الحركة زىارتصوير األ

 زىر الربيعإلى  انُظرْ 
 

 والماء في برؾ البديع 
 

ذا الرياح جرت عميػ  وا 
 

 (ٙٚ)ػِو في الذىاِب وفي الرجوع  
 

ا بالتغني بأنواع ، الذي كاف مبدعًا دومًا في وصؼ كّؿ مالو شأف بالربيع، أّما ابف وكيع التنيسي بوصفو مختصِّ
فانو كاف مسرفًا أكثر مّمف سبقوه في االفادة مف ىذا الفف ، والسيما في ىذا الفصؿ، والنباتات التي تفترش الرياض زىاراأل

في ، ومبّشر(، ميّددو) وىذا(، ذلؾو) ومدبر(، فنراه يطابؽ بيف األلفاظ )إقباؿ، يزةالذي يحتوي دالالت عميقة ومم، البديعي
، روعة الربيعإلى  -مف خالؿ الموازنة التي عقدىا بيف الفصميف -ليتوّصؿ، بيتيف يصّور فييما قدـو الربيع بعد الشتاء

 : ؾ حيف قاؿوذل، الذي شّبيو بوجو الميدّْد، عمى العكس مف فصؿ الشتاء، وقربو مف نفسو
ٌِ كأنَّوُ  تاِء ٌِ ٌّ  وافى عمى َأَثِر الشّْ

 
 إقباُؿ َجدٍّ َبْعَد أْمٍر ُمْدِبرِ  

 
 فكأفَّ ذلَؾ كاف َوْجَو ُمَيدّْدٍ 

 
 (ٚٚوكأفَّ ىذا جاَء َوْجَو ُمَبشِّْر ) 

 
وأعني بيا ، ولمغاية نفسيا، كما مرَّ بنا، والبرد(، الحر)عندما طابؽ بيف لفظتي ، ويحذو الشاعر حذو ابف المعتز

 : فيقوؿ، اعتداؿ الجو في ىذا الفصؿ
 (ٛٚ)لـ َيْكتَِنْؼ َحدَُّىما اإلكثاُر   ِلَبْرِدِه َوَحرِّْه ِمْقَدارُ 

عمى الرغـ مف ادراكو التاـ ، يرى الشاعر نفسو مقصرًا في وصؼ تمؾ المزايا، ولكثرة صفات الربيع الجيدة والحسنة
 : في قولو، والتقصير(، ابؽ ىنا بيف لفظتي )اإلسراؼلذا نراه يط، بأّنو قد أسرؼ في نعتيا

ـْ يجمُع مف ُأُمورِ ىذا  (ٜٚ)إسراُؼ ُمْطِرييا ِمَف التَّْقِصيِر   ، وَك
وذلؾ ، وكتمانو(، )إعالنو، ووُيْضِمر(، يفشي)مطابقًا بيف األلفاظ ، ونرى الشاعر في موضع آخر مف القصيدة نفسيا

فشاِء التراب لمّسّر الذي كاف يضمره، في الرياض زىارفي موضع التعبير عف تفّتح األ مع عمـ الشاعر بأف اإلعالف عف ، وا 
 : كما يقوؿ، يجدر اإلعالف عنيا عمى العكس مف كثير مف األمور التي ال، ذلؾ الّسّر ىو ما يزينو

 وفيو لمرياِض منظرُ ، ىذا
 

 ُيْضِمرُ  ُيْفِشي الثَّرى ِمف ِسرّْىا ما 
 

 إعالُنوْ ِسرَّ نباٍت حسُنُو 
 

 (ٓٛ)إذا ِسَواه َزاَنو كتماُنْو  
 

في القصائد التي حاكت جماؿ فصؿ ، كالجناس والطباؽ، والبديعية، كالتشبيو واالستعارة، لقد جاءت الفنوف البيانية
عمى ولتؤكد مقدرة الشعراء العباسييف ، لتضفي جمااًل أّخاًذا آخر عمى جمالو الطبيعي مف ناحية، ونسيمو العذب، الربيع

فغدت قصائدىـ في الربيع روضة مف ، مف خالؿ جماؿ نظميـ فييا مف النواحي المختمفة، منافسة الطبيعة في جماليا
استطاعت أْف تنقؿ لنا صورة الربيع الجميمة بكؿ ، ومقدرة لغوية فّذة، بما وّفره الشعراء ليا مف خبرات فنية، رياضو المزدىرة

 صدؽ واحساس. 
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 الهوامش
 . ٘ٓٗالحياة المعاصرة /  االدب وقيـ -ٔ
 . ٗٓٗف / . ـ -ٕ
 . ٛٚديواف الحمدوي /  -ٖ
 . ٖٜٜ/  ٖديواف ابف الرومي  -ٗ
 . ٖٓٗديواف كشاجـ /  -٘
 . ٘ٚابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر/  -ٙ
 . ٖٗٛحياتو وشعره/ ، وابف بساـ، ٜٕٓٓ/  ٗديواف البحتري : ينظر عمى سبيؿ المثاؿ -ٚ
 . ٕٜٕٓ – ٜٕٓٓ/  ٗوديواف البحتري ، ٜٚٔ – ٜٔٔ/  ٕماـ ديواف ابي ت: ينظر عمى سبيؿ المثاؿ -ٛ
 . ٛٚديواف الحمدوي /  -ٜ

 . ٖٓٗديواف كشاجـ /  -ٓٔ
 . ٛٚديواف الحمدوي /  -ٔٔ
 . ٖٓٗديواف كشاجـ /  -ٕٔ
: النثار، شّبو بيا الرياض، الثياب الموشاة بااللواف المختمفة: الوشي، ٙٚابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر /  -ٖٔ

 . ٖٜٜ/  ٖينظر ديواف ابف الرومي و ، ماينثر ويفرؽ
 . تموج وتظرب لينًا ونعومة: تتمرمر، ٜٔٔ/  ٕديواف ابي تماـ  -ٗٔ
 . ٜٗٔ/  ٕف . ـ -٘ٔ
 . ٜٗٔ/  ٕف . ـ -ٙٔ
وىو : الجميـ، فكأّنيا عيف تدمع، أي تضطرب فييا بيف اوراؽ َنْورىا قطرات لمطؿّْ : ترقرؽ، ٜٙٔ -ٜٗٔ/  ٕف . ـ -ٚٔ

 . مف صفات االصفر: الفاقع، فض مف االرضما انخ: الوىدة، ما تكاثؼ مف النبات
 . ٜٚ – ٛٚديواف الحمدوي /  -ٛٔ
 . ٜٕٔٓ/  ٗديواف البحتري  -ٜٔ
 . ٖٜٜ/  ٖديواف ابف الرومي  -ٕٓ
 . ٖٖٔ – ٕٖٔ/  ٕشعر ابف المعتز  -ٕٔ
جمع : المخانؽ، يشتييو: يقرمو، كأس: جاـ، احاط بو: اكتنفو، ٖٚ – ٔٚابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر/  -ٕٕ

 . قالدة محيطة بالعنؽ أي: مخنقة
 . صّوت: صفر، ٛٚ – ٚٚف / . ـ -ٖٕ
 . ٖٖٔ/  ٕشعر ابف المعتز : وينظر، ٖٗٛحياتو وشعره / ، ابف بساـ -ٕٗ
 . ٗٚابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر/  -ٕ٘
 . ٛٚف / . ـ -ٕٙ
 . ٖٜف / . ـ -ٕٚ
 . ٖٖٔ/  ٕالمعتز  وشعر ابف، ٜٚوديواف الحمدوي/ ، ٕٜٔ – ٜٔٔ/  ٕديواف ابي تماـ : ينظر عمى سبيؿ المثاؿ -ٕٛ
 . ٖ٘ٛحياتو وشعره / ، ابف بساـ -ٜٕ
 . ٗٗٔابو فراس الحمداني /  -ٖٓ
 . ٕ٘ٔ- ٔ٘ٔديواف ابي فراس الحمداني /  -ٖٔ
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 . شجر قويـ الساؽ حسف الييأة: السرو، ٗٙابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر /  -ٕٖ
 . حجر كريـ ازرؽ: الفيروزج، ٖٚف / . ـ -ٖٖ
 . واحدىا يعفور، ىي أوالد البقر الوحشي، أو لونيا كموف الترابالظباء التي : اليعافير، ٚٚف /. ـ -ٖٗ
 . ٜ٘ٔ/  ٕديواف ابي تماـ  -ٖ٘
 . ٖٜٜ/  ٖديواف ابف الرومي  -ٖٙ
 . ٖٙابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر /  -ٖٚ
 . الفتاة التي نيد ثدياىا: الكاعب، ٗٙف / . ـ -ٖٛ
 . بياضيا: غّرة الحسناء، ٕٚف / . ـ -ٜٖ
 . ٙٚف / . ـ -ٓٗ
 . ٜ٘ٔ/  ٕاـ ديواف ابي تم -ٔٗ
 . ٜ٘ٔ/  ٕف . ـ -ٕٗ
 . ٗٙابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر /  -ٖٗ
 . ٗٙف / . ـ -ٗٗ
، ثمر مف جنس الميموف: األترنج، الذي ُيقبؿ سواد عينيو عمى أنفو: األقبؿ، ُلطَّْختْ : ُضمَّْختْ ، ٗٙف / . ـ -٘ٗ

 . الذىب: والعسجد
 . ٖٚف / . ـ -ٙٗ
/ ٕوشعر ابف المعتز ، ٜٕٔٓ – ٜٕٓٓ/  ٗيواف البحتري ود، ٜٚديواف الحمدوي/ : ينظر عمى سبيؿ المثاؿ -ٚٗ

 . ٕٜ، ٚٚ، ٗٚ، ٗٚوابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر / ، ٖ٘ٛحياتو وشعره / ، وابف بّساـ، ٖٖٔ
 . ٜٔٔ/  ٕديواف ابي تّماـ  -ٛٗ
 . المشرؽ: الطمؽ، ٜٕٓٓ/  ٗديواف البحتري  -ٜٗ
  .٘٘ومف النقد األدبي/ ، ٖٙاصوؿ النقد االدبي/ : ينظر -ٓ٘
 . ٔٚابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر /  -ٔ٘
 . ٖٚف / . ـ -ٕ٘
 . ٘ٚف / . ـ -ٖ٘
 . ٗٙف / . ـ -ٗ٘
وتخرج منيا ، وساقو متينة تقرب مف اف تكوف خشبية مبيضة، نبات جميؿ طيب الرائحة: المنثور، ٙٚف / . ـ -٘٘

 . بعضو ابيض وبعضو أصفر، ولو زىر مختمؼ، فييا بعض ضيؽ، واوراقو سيمية، جممة اغصاف
وابف وكيع ، ٖ٘ٛ – ٖٗٛحياتو وشعره / ، وابف بّساـ، ٖٜٜ/  ٖديواف ابف الرومي : ظر عمى سبيؿ المثاؿين -ٙ٘

 . ٕٚ، ٖٙالتنيسي شاعر الزىر والخمر / 
 . ٙٚابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر /  -ٚ٘
 . ٖٜ – ٕٜف / . ـ -ٛ٘
 . ٖٜٔ – ٕٜٔ/  ٕديواف ابي تماـ  -ٜ٘
 . ٜٚ – ٛٚديواف الحمدوي /  -ٓٙ
 . ٖٖٔ/  ٕلمعتز شعر ابف ا  -ٔٙ
 . ٖٗٛحياتو وشعره / ، ابف بساـ -ٕٙ
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 . ٖٓٗديواف كشاجـ /  -ٖٙ
 . ٖٜٜ/  ٖوديواف ابف الرومي ، ٜٕٔٓ/  ٗوديواف البحتري ، ٜ٘ٔ/  ٕديواف ابي تماـ : ينظر عمى سبيؿ المثاؿ -ٗٙ
 . ٖٙابف وكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر /  -٘ٙ
: ُظوِىرت، انو ذكر اليماـ: وقيؿ، صغير ادكف يقرقر طائر: وقيؿ، ضرب مف الحماـ: الدبسي، ٖٚ – ٔٚف / . ـ -ٙٙ

 . السوادإلى  أي احمر مائؿ، لفظة فارسية بمعنى الكميت: والكيمخت، أي ُجِعَؿ ليا غشاء ظاىر
 . ٙٚف / . ـ -ٚٙ
 . ٖٜ – ٕٜف / . ـ -ٛٙ
 . ٕٜٔ/  ٕديواف ابي تماـ  -ٜٙ
 . ٜ٘ٔ/  ٕف . ـ -ٓٚ
 . ٜ٘ٔ/  ٕف . ـ -ٔٚ
 . ٜٚديواف الحمدوي /  -ٕٚ
لبس : وأَحؿَّ ، الِحّؿ وخرج مف ميثاؽ كاف عميوإلى  خرج، أو دخؿ في شير الِحؿّ : أَحؿَّ ، ٜٕٔٓ/  ٗديواف البحتري  -ٖٚ

 الذي تجّرد مف ثيابو ولبس ثياب اإلحراـ في الحج.: المحـر، ثياب الِحؿّ 
 . ٖٖٔ/  ٕشعر ابف المعتز  -ٗٚ
 . ٖ٘ٛحياتو وشعره / ، ابف بساـ -٘ٚ
 . ٕ٘ٔ – ٔ٘ٔديواف ابي فراس الحمداني /  -ٙٚ
 . ٗٙوكيع التنيسي شاعر الزىر والخمر / ابف  -ٚٚ
 . ٔٚف / . ـ -ٛٚ
 . ٕٚف / . ـ -ٜٚ
 . ٕٚف / . ـ -ٓٛ

 المصادر والمراجع
مكتبة النيضة ، عالـ الكتب، ٕج، الدكتور يونس أحمد السامرائي، شعراء عباسيوف: ضمف، حياتو وشعره، ابف بساـ -

 ـ.ٜٚٛٔ/ىػٚٓٗٔ، بيروت، العربية
ة مصر، دار مصر مكتب: الناشر، الدكتور حسيف نّصار: جمع شعره وحققو، خمرابف وكيع الّتنّْيسي شاعر الزىر وال -

 ـ.ٖٜ٘ٔ/ىػٖٖٚٔلمطباعة، 
 .ٖٜٙٔ، ٕط، بيروت -منشورات المكتب التجاري لمطباعة والتوزيع والنشر، أحمد أبو حاقة، أبو فراس الحمداني -
مطابع ، فرع االسكندرية -رية العامة لمكتابالييأة المص، الدكتور محمد زكي العشماوي، األدب وقيـ الحياة المعاصرة -

 ] تاريخ المقدمة[. ٜٗٚٔ، ٕط، اسكندرية -عابديف
، ٘نيضة المصرية، القاىرة، طمكتبة ال: ممتـز الطبع والنشر، أحمد الشايب: تأليؼ، أصوؿ النقد األدبي -

 ـ.ٜ٘٘ٔ/ىػٖٗٚٔ
مطبعة دار الكتب والوثائؽ ، تور حسيف نّصارالدك: تحقيؽ، أبي الحسف عمي بف العباس بف جريح، ديواف ابف الرومي -

منير ، زينب القوصي، د. محمد عادؿ خمؼ، سيدة حامد: د: شارؾ في تحقيؽ ىذا الجزء، ٖج، القومية بالقاىرة
 ـ.ٖٕٓٓ/ىػٕٗٗٔلمدني، طبعة ثالثة منقحة، ا

 .ٜٜٙٔ، ٕط، دار المعارؼ بمصر، محمد عبده عّزاـ: تحقيؽ، بشرح الخطيب التبريزي، ديواف أبي تماـ -
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، الدكتور سامي الدىاف: عني بجمعو ونشره، أبي عبد اهلل الحسيف بف خالويو: رواية، ديواف أبي فراس الحمداني -
 .ٕٗٓٓ، دمشؽ، منشورات وزارة الثقافة في الجميورية العربية السورية

 .ت.د، دار المعارؼ بمصر، حسف كامؿ الصيرفي: عني بتحقيقو والتعميؽ عميو، ديواف البحتري -
الجميورية  –تصدرىا وزارة االعالـ ، مجمة تراثية فصمية، مجمة المورد، أحمد النجدي: جمع وتحقيؽ، ديواف الَحْمَدوي -

 ـ.ٖٜٚٔ/ىػٖٜٖٔ، ٖع، ٕـ، بغداد، دار الحرية لمطباعة، العراقية
مكتبة الخانجي : اشرالن، الدكتور النبوي عبد الواحد شعالف: دراسة وشرح وتحقيؽ، محمود بف الحسيف، ديواف كشاجـ -

 ـ.ٜٜٚٔ/ىػٚٔٗٔ، المؤسسة السعودية بمصر، مطبعة المدني، بالقاىرة
، الدكتور يونس أحمد السامرائي: دراسة وتحقيؽ، أبي بكر بف محمد بف يحيى الصولي: صنعة، شعر ابف المعتز -

 ـ.ٜٛٚٔ/ىػٜٖٛٔ، بغداد، دار الحرية لمطباعة، الجميورية العراقية، منشورات وزارة الثقافة والفنوف
مكتبة نيضة مصر : ممتـز الطبع والنشر، الدكتور أحمد أحمد بدوي: بقمـ، المجموعة الرابعة، مف النقد واألدب -

 د.ت. ، بالفجالة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


