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 إْذاء
 

 إلى كالدمَّ الكريميف 
 أىدم ثمرة جيدم ىذا لـ يبخبل بالدعاء لي ذيفالم

 
 إلى زكجي الحبيب 

 كقدـ لي كؿ سبؿ الدعـ  الذم زرع التفاؤؿ في دربي
 فكاف لي نكران يضيء طريقيذلؿ لي الصعاب التي كاجيتني ك 

 
لى أكالدم فمذات كبدم  كا 

 الذيف تحممكا عني أعباء كثيرة
 كحثكني عمى السير قدمان كالثبات عمى الدرب

 
 إلى كؿ محب لمغة العربية 

 كساع إلى رفع شأنيا . كغيكر عمييا
 

 أىدييـ جميعان باككرة أعمالي
 تغريد السقا                                                      
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 شكش ٔحقذيش

 
 انخقذيش إنىٔ انشكش بأسًى آيبثأحقذو 

 

 األسخبر انذكخٕسفضيهت 

 

 َبيم خبنذ أبٕ عهي
 

 ٔحٕجيّني يٍ يسبعذة  بزنّعهى يب 

 

 إيبِ يٍ ٔقخّ انثًئٍعهى يب يُحُي 

 

 ٔحقٕيًّ هبحث ٔحقييًّن ٔعهى قشاءحّ

 

 إَجبص ْزا انبحثفي سبيم ٔعهى سعت صذسِ 

 

 عُي خيش انجضاءأسأل هللا حعبنى أٌ يجضيّ 
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 شكر كعرفاف
 

ي بمعيتو ككفقن، مف عطايا  منحني كأنعـ عمىَّ  عمى ما أشكرهأحمد ا تعالى ك        
 كما تكفيقي إال با عز كجؿ . . ىذه الدراسة إلتماـ التي كانت لي عكنان كمددان 

 نبيؿ خالد أبك  األستاذ الدكتكر :إلى األستاذ المشرؼ  الشكر العميؽأزجي        
 العربية / نائب رئيس مجمع المغة أستاذ األدب كالنقد في الجامعة اإلسبلمية ، عمي

 .ة صدره معي ليرل ىذا البحث النكربحثي ، كسععمى فو باإلشراؼ لتشر ،  الفمسطيني
كماؿ  الدكتكراألستاذ  المناقشة :لجنة  عضكمكأقدـ شكرم الجزيؿ الكافر إلى        

سماعيؿ محمد إ ، كالدكتكرفي الجامعة اإلسبلمية  أحمد غنيـ ، أستاذ األدب كالنقد
مف جيد  لما يبذلكنو،  األقصىجامعة حسكنة ، أستاذ األدب كالنقد المشارؾ في 

مشككر في تكجيو كتقكيـ النقص في ىذا البحث لتعـ الفائدة . أسأؿ ا تعالى أف 
 ينفع بعمميـ اإلسبلـ كالمسمميف .

لى عميدك ، كالقائميف عمييا الجامعة اإلسبلمية إلى  كما أتقدـ بالشكر        كمية  ا 
 .قسـ المغة العربية أساتذة منيـ بالذكر ، كأخص  كأساتذتيا اآلداب
األستاذ عبد المطيؼ زكي أبك إلى  كاالمتنافأقدـ خالص الشكر  كال يفكتني أف       
، الذم في كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية  مدير دائرة المخطكطات كاآلثار،  ىاشـ

 .مف المصادر كالمراجع مف مكتبتو العامرة  يمةأمدني بمجمكعة ق
دائرة ، نائب مدير د عكض ا ك محممحمد القدير كالشكر مكصكؿ لؤلستاذ        

الة الغكث الدكلية بغزة ، عمى مدير التعميـ المدرسي سابقان في ككالتربية كالتعميـ / 
 .لي  مساندتو كمساعدتو

إثراء ىذا  في ساعد بذؿ جيدان خيران أسأؿ ا أف يكفؽ كيسدد خطى كؿ مف كأ       
تماـ الدراسة  كرعاىـ كأعانيـ عمى كفقيـ ا .بيدم إلكماؿ مسيرتيا ، كأخذ  البحث كا 

 الخير .
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  انًقذيت

 
، كالصبلة كالسبلـ عمى المصطفى سيد  الحمد  رب العالميف نحمده كنستعينو ك نستغفره       

 ، أما بعد ، كنعكذ با مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا المرسميف
، الشعر العربي ىك أجمؿ كأعظـ فنكف األدب العربي ، ككانت لو الييمنة الكبرل عند العرب        

بما ، البشر  طبيعة؛ الذم ىك جزء مف اليجاء  ضـ العديد مف الفنكف الشعرية ، كمنيا كاف
 يبدأ بحسف الظف باآلخريف أكالن ، فطرتو، كاإلنساف بتحممو ىذه الطبيعة مف محاسف أك مساكئ 

كالشعراء  .مو الآء يعزم فيو نفسو كيخفؼ مف لجأ إلى اليجا بالخيبة أك الصدمةفإذا ما شعر 
كتتناكؿ ىذه  .عبركا بو عف مشاعرىـ الغاضبة يل؛ في أشعارىـ فف اليجاء ب تسمحكاأناس كغيرىـ 

 دراسة نقدية . الدراسة شعر اليجاء في العصر المممككي
 

 أسباب اختيار المكضكع :
عصكر األدب العربي تناكؿ شعراؤه اليجاء لو مكانة بيف العصر المممككي ىك عصر        

 االىتماـ كالدراسة كباقي بخصائصو المميزة ، إال أنو لـ ينؿ حظو مفك بأنكاعو المختمفة كالمتجددة 
بأنو  ككجيت االتياـ إليو، الرؤل الخاطئة التي كرست نظرة غير حقيقية ؛ كذلؾ بسبب  العصكر
حطاط ؛ مما جعؿ الكنكز األدبية المكجكدة في ىذا العصر تبقى مدفكنة بحاجة لمف عصر ان

حكلو ، كيكشؼ  دعاءاتكيبطؿ اال ، ألدب كالعمـ الذم تحكيوا غزارةليرل  يكتشفيا كيبحث فييا ؛
عمى ما بداخمو مف  عثكرد لممدل حاجتنا ليذا األدب ؛ الذم مازاؿ بحاجة إلى الكثير مف الجيك 

و كشيكع فف اليجاء في ىذا ئالعربي ككثرة شعرا كألىمية العصر المممككي في األدب .كنكز 
إضافة إلى االنتصار ليذا العصر المظمـك ،  بحث كدراسة ىذا المكضكعدم العصر ؛ كاف مف المج

ره ككنكزه ر دكف الخكض في مجاىمو كاستنطاؽ د الذم سبقت عميو األحكاـ بالرككد كاالنحطاط ،
 األدبية .
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 أىداؼ الدراسة :
 ابتغاء مرضاة ا عز كجؿ . -
 . عصر مف عصكر األدب العربي رصد الحركة الشعرية التي راجت في -
 كؿ شعر كشعراء العصر المممككي . محاكلة رد التيـ التي دارت ح -
 العصر المممككي . في الشعر غرضان مف أغراض خاص يدرس ببحثإثراء المكتبة  -

 
 الدراسات السابقة :

الباحثيف ب حدامما العصكر األدبية ،  خبلؿالعالية في الشعر العربي  تبكأ اليجاء مكانة       
كقد نشر العديد مف بالدراسة كاالىتماـ ،  غرضىذا ال تناكؿإلى سيف لعصكر األدب العربي كالدار 

 الدراسات . أفردت جانبان ىامان ليذهالتي  الكتب كالمؤلفات
 

 صعكبات البحث :
اعتمدت في مادة البحث عمى دكاكيف الشعراء التي استطعت الحصكؿ عمييا ، كارتأيت أال        

تككف تراجـ كنماذج شعراء العصر المممككي إال مف بطكف كتب كيتاب كأدباء أبناء ذلؾ العصر . 
 كسعيت لمحصكؿ عمى رسائؿ كأبحاث عممية تككف لي عكنان في الدراسة فمـ أعثر إال عمى النادر

مف مصادر أك مراجع أك أبحاث ؛ لككف  إليو تصؿمنيا . كتناكلت بميفة كؿ ما استطاعت يدمَّ أف 
 عكنان في إتماـ الدراسة ، رغـ ضآلة ما حكتو مف معمكمات حكؿ فف اليجاء . لتككف

 
 منيج الدراسة :

بما يحكيو مف  ؛ التكامميالنقدم في دراستي عمى المنيج  اعتمدتالسابقة مغاية لتحقيقان        
 ع البحث عمى يتكز إلحاطة بجميع مككنات النص األدبي . كقمت بمف ا مناىج تمكف الباحث

 ، كتمييد ، كثبلثة فصكؿ ، كخاتمة . مقدمة
 

 البحث : خطة
مف دراستو ، كالمنيج الذم  المكضكع ، كالغاية في المقدمة الحديث عف أىمية خمصت       
 في تحقيؽ ىذه الغاية . اتبعتو
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عف البيئة السياسية فيو  تحدثتتناكؿ التمييد البيئة العامة لمعصر المممككي ، حيث ثـ        
 كاالقتصادية كاالجتماعية كالعممية .

بتكطئة تبرر  ، كبدأت ىذا الفصؿ كالمكسـك ب " اليجاء الفردم "الفصؿ األكؿ ،  كافثـ        
نفس كالشككل مف عف ىجاء ال األكؿ المبحث ثـ كاف الحديث في ، الفردم كالقبميغياب اليجاء 

المبحث الثاني بدراسة اليجاء اليزلي الذم ساد في العصر المممككي ، حيث رسـ  اىتـ، ك  الفقر
 الصفات المنبكذة في مجتمعيـ . صكركا بياالشعراء صكران كاريكاتكرية 

المبحث  مباحث ، أربعةى إل كقسمتويجاء السياسي كاالجتماعي ، مل نيالفصؿ الثا أفردتك        
المبحث الثالث تضمف ىجاء رجاؿ الدكلة ، ك المدف ، كالمبحث الثاني  فيو عف ىجاء تحدثتاألكؿ 

شتمؿ عمى النقد االجتماعي ، الذم كاف يدؿ عمى اذىبي كالديني ، كالمبحث الرابع اليجاء الم
 الجرأة التي اتصؼ بيا شعراء ذلؾ العصر .

في المبحث األكؿ  تناكلتراسة الفنية لشعراء فف اليجاء ، لمد الفصؿ الثالث كخصصت       
 افيو المكسيق تناكلتمف حيث تقانات المغة كأنكاع األساليب ، كالمبحث الثاني ، المغة كاألسمكب 

: مصادر  فيو الصكرة الشعرية مف خبلؿ تناكلت: الداخمية ك الخارجية ، كالمبحث الثالث  بنكعييا
 الجزئية كالكمية . : بقسمييا ياكاعالصكرة ، كأن

كطرحت عدة ،  ائج التي تكصمت إلييا في البحثفييا أىـ النت تالبحث بخاتمة أكرد أنييت       
 أىـ المصادر ك المراجع التي استعنت بيا . رصدتكأخيران  تكصيات ،

تاذ الفاضؿ األس معمميالميـ اجعؿ ىذه الدراسة في ميزاف حسناتي ، ككفؽ أستاذم ك        
 نبيؿ خالد أبك عمي إلى ما تحبو كترضاه  ، لما أمدني بو مف نصائح كمعمكمات قيمة . /الدكتكر
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عصكر التاريخ مف أىـ  ، كالحجاز ، كببلد الشاـ ، عتبر العصر المممككي في مصري       
التطكر الحضارم كالعمراني مبمغان عظيمان ، كانعكس ذلؾ حيث بمغ ىذا العصر مف ؛ إذ  اإلسبلمي

ىذا العصر ىك عصر المكسكعات العممية ، كاتصؼ كاف عمى شتى العمـك كالفنكف ، كال غرك أف 
كضائع كثيرة ، كالفقو ك ف ، فكاف الكاحد منيـ يؤلؼ في عمـك كفنكف يعمماؤه كمصنفكه بالمكسكعي

كالتاريخ كغيرىا مف الفنكف ، كمف ىنا نجد أف أغمب الكتب الفقيية المعتمدة ترجع كاألدب كالطب 
 إلى ذلؾ العصر .

نشائكنظران لعناية ا        األكقاؼ عمييا ،  رصديـ المدارس ، ك لمماليؾ بالحركة العممية ، كا 
مف العمماء  لفيؼظير ، ك مف المتعمميف نشأت أجياؿ كثيرة فككفالة األطفاؿ األيتاـ كتعميميـ ، 

تقي الديف بف فضؿ ا العمرم ، القمقشندم ، ا شياب الديف النكيرم ،األجبلء ، نذكر منيـ 
جبلؿ الديف ،  السخاكمشمس الديف المقريزم ، ابف حجر العسقبلني ، ابف تغرم بردم ، 

 كغيرىـ .كابف إياس السيكطي ، 
 شاه كرافنفي القاىرة ، بعد مقتؿ  الحكـالدر مقاليد  ةبدأ العصر المممككي حيف تكلت شجر        

 . المماليؾ حينئذ أمراء كقادة جيش ، ككاف (ُ)ـ( َُِٓ – ق ْٖٔ)عاـ بف الصالح نجـ الديف ا
 ْٖٕ – ـ َُِٓ/ق ْٖٔ)، حكمكا مف مماليؾ بحرية كقسـ المؤرخكف العصر المممككي إلى 

 . (ِ)(ـ ُُٔٓ/ق ِِٗ – ـ ُِّٖ/ق ْٖٕ) ، حكمكا مف ، كمماليؾ جراكسة (ـ ُِّٖ/ق
 القاىرة عاـبدخكؿ السمطاف العثماني سميـ األكؿ عند أغمب المؤرخيف ، العصر المممككي كينتيي 

البعض سقكط بغداد بيد التتار كانتصار سيؼ الديف قطز عمييـ  دكيع،  (ّ)ـ( ُُٕٓ – ق ِّٗ)
 . (ْ)ـ( ُِٖٓ – ق ٔٓٔ)صر المممككي ، كذلؾ عاـ ىي البداية الحقيقية لمع

                                  
 تقديم ، النجوم الزاىرة في مموك مصر والقاىرة :  م(ٜٙٗٔه/ٗٚٛجمال الدين بن تغري بردي )تينظر :  (ٔ)
 . ٖٖٔ-ٖٖٓ/ٙ م ،ٕٜٜٔلبنان ،  -، دار الكتب العممية ، بيروت  ٔطـ  ،وتعميق محمد حسين شمس الدين      

 نير الذىب في تاريخ حمب ،( : مٖٖٜٔ/هٖٔ٘ٔالشيير بالغزي )ت كامل بن حسين بن محمد : ينظر (ٕ)
 . ٕٕٗ/ٖ، المطبعة البارونية ، حمب ، د.ت      

 عد القرن السابع ، دارلع بمحاسن من ب: البدر الطا م(ٖٗٛٔه/ٕٓ٘ٔ)ت ينظر : محمد بن عمي الشوكاني ((ٖ
 . ٘٘/ٕلبنان ، د.ت ،   –المعرفة ، بيروت     
نشاء ينظر : أحمد الياشمي : جواىر األدب في أدبيات و  ((ٗ   –، دار الكتب العممية ، بيروت  ٖٓطـ لغة العرب ، ا 

 . ٜ٘ٗ/ٕلبنان ، د.ت ،      
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 دكلتيـ تسيطرحيث كانت ،  عمى مساحة كبيرة مف العالـكذىـ بسط نف استطاع المماليؾ       
شمالي العراؽ ، يب الذم يتمثؿ في كالشرؽ األدنى كاليبلؿ الخصفريقي ، مشرؽ الشماؿ األ"  عمى

 . (ُ)" كببلد األرمف ، كشرقي شبو جزيرة آسيا الصغرل ، كببلد الشاـ كالحجاز كاليمف
 عمى التتاردكرىـ الكبير في التصدم لعدكاف  د بركزالعالـ اإلسبلمي بعحكـ المماليؾ  تقمد       

رد الزحؼ الصميبي المتكاصؿ عمى الديار المصرية كالشامية ، كنقؿ مركز  مف كتمكنيـبغداد ، 
ي الخبلفة اإلسبلمية ف تالخبلفة مف بغداد إلى مصر بعد زكاؿ دكلة العباسييف ، حتى أصبح

 مركز القكة في العالـ اإلسبلمي كمو . العصر المممككي
 

 أصؿ المماليؾ كنشأتيـ :
في التاريخ اإلسبلمي ك ،  (ِ)" العبد الذم سبي كلـ ييٍممىؾ أبكاه " ، بأنولغة لمممكؾ ايعرؼ        

كالكالة ، كاف الخمفاء ككبار القادة  فئة مف الرقيؽ األبيض... "طمؽ اسـ المماليؾ اصطبلحان عمى أ
اسة البيضاء ؛ الستخداميـ كفرؽ عسكرية يشتركنيـ مف أسكاؽ النخلعباسية في دكلة الخبلفة ا

 . (ّ)"بيدؼ االعتماد عمييـ في تدعيـ نفكذىـ  خاصة ؛
أما عف أصؿ المماليؾ ، فقد " ذكر المؤرخكف أف منشأ المماليؾ مف جيات " قفجاف " مف        

حفيد جنكيز خاف ،  مغكؿ تمؾ األصقاع تحت قيادة ) باتكخاف (ا الشمالي آسيا ، كأنو لما غز 
سامكا أىميا الذؿ كفتككا بيـ فتكان ذريعان ، حتى ىاجر سكاف الكاليات القزكينية كالقكقاسية مف 

ككانت تجارة الرقيؽ األبيض كاألسكد  ميـ كتشتتت في ببلد آسيا الصغرل .ديارىـ ، فضعفت قبائ
،  كآبائيـيـ كأقكاىـ مف أقاربيـ لنخاسكف يبتاعكف أحسف أبنائيـ كأجممفي شدة انتشارىا ، فكاف ا

 ، أك كانكا يختطفكنيـ فيبيعكنيـ لمف شاء مف أمراء كأغنياء الديار السكرية كالعربية كالمصرية
 و المماليؾ تحت رعاية مممكؾفيشب الفتى كقد نسي قكمو كجنسيتو ، كاندمج في سمؾ أمثال

، كيحبكنيـ لجماليـ كذكائيـ ككالئيـ لعرب أك غيرىـ ، يقربكنيـ إلييـ أمراء ا، أك أمير مف منيـ 
في خدمتيـ ، فيرقكنيـ بعد أف يشتد ساعدىـ في بطانتيـ ، كعند ذلؾ تتطمع نفكسيـ إلى مراتب 

                                  
 .  ٔٔ/ٔ، ، د.ت  اإلسكندرية،  منشأة المعارف،  األدب في العصر الممموكي:  محمد زغمول سالم (ٔ)
 مادة  ،، د.ت ، دار صادر ، بيروت  ٖ: لسان العرب ، طـ  م(ٕٖٔٔه/ٔٔٚ)ت ابن منظورجمال الدين  ((ٕ

 ) ممك ( .     
 ، دار النفائس لمطباعة والنشر والتوزيع ،  ٔمحمد سييل طقوش : تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام ، طـ  (ٖ)
 . ٘ٔم ، ٜٜٚٔلبنان ،  –بيروت      



 ٕٔ 

كبيذا ازداد عدد المماليؾ في مصر  . (ُ)..." العز كمنازؿ اإلمارة كالشرؼ ، بؿ إلى الممؾ ذاتو
 لما يقـك بو معان ؛ أستاذهسيده ك  ككاف سيد المممكؾ يعد ،اإلقباؿ عمى بضاعتيـ  ككثر، كالشاـ 

دربو عمى الفركسية كفنكف  فإذا ما شب،  آداب كتعاليـ إسبلميةمف الحرص عمى تربيتو كتنشئتو ب
 صبح فإذا ما أينشأ قكيان مدافعان عف نفسو كأستاذه ، ، باذالن في ذلؾ عطفو كمالو ، ل القتاؿ

قد يتأىؿ لسمـ اإلمارة كيرتقي بيا ك ،  يتـ تحريره مف قبؿ سيدهالمممكؾ شابان كلو كيانو المستقؿ 
لييا حسب الدرجة التي كصؿ إبمف المماليؾ  الدرجات ، كحينيا يصبح لديو عددكيصؿ إلى أعمى 
طركا إلى ، فاضكفي أخريات الدكلة التركية زاد االعتماد عمى جمب المماليؾ  . (ِ)بجدارتو كعممو

 . (ّ)مـ تكف تنشئتيـ كسابقييـ ، مما أدل إلى فساد الدكلةإحضارىـ كباران ، ف
 

 السياسية :أكالن : البيئة 
كقؼ  ازية لجحافؿ الصميبييف ؛ الذيفميمة الدفاع كصد الحمبلت الغالمماليؾ  تجشـ       

،  عممكا عمى تصفية غزكىـ، ف األيكبيكف في طريقيـ ، ككانكا مف أىـ عكامؿ انكسارىـ كدحرىـ
ككاف كصكؿ المماليؾ إلى الحكـ كأسقط الخبلفة العباسية ، الخطر المغكلي الذم دمر بغداد  كصد

يـ عمى ذلؾ الظركؼ تقد بدأ تدريجيان كفؽ خطة محكمة أعدكىا كعممكا عمى تنفيذىا ، ساعد
ة مفصمية في التاريخ مممككي فتر العصر ال يعد كبيذا السياسية القائمة في عيد األيكبييف .

( ، كعدة  األيكبي صرالع لمعصر الذم سبقو ) نتاج مجمكعة مف المؤثرات فيكاإلسبلمي ، 
 تقديـ دكلة المماليؾفيو ، استطاعت (  عصر العثمانيال ذم تبله أيضان )تأثيرات عمى العصر ال

 . الكثير لمحضارة اإلسبلمية
اسية ، كبيف المبلحظ في طبيعة العصر المممككي أنو قد جمع بيف القكة الحربية كالسيك        

 . ربما لـ تتكفر ىذه الصفة في الكثير مف عصكر التاريخالحضارة العممية ، ك 

                                  
 . ٕٔ م ،ٜٜٓٔىرة ، ، مكتبة مدبولي ، القا ٔأنور زقممة : المماليك في مصر ، طـ  (ٔ)
 نظم الحكم واإلدارة في عصر  ، ٖوسوعة الحضارة العربية اإلسالمية جمسعيد عاشور وآخرون : ينظر : ( (ٕ

 المؤسسة العربية لمدراسات  ، ٔطـ  في الحضارة العربية ، االجتماعيةالمؤسسات ة و المرأ - والمماليك نياأليوبي     
 . ٖٙٗم ، ٜٜ٘ٔوالنشر ، عمان ،      

 ، مكتبة اآلداب ،  ٕواألدبي ، طـ  عصر سالطين المماليك ونتاجو العمميموسوعة محمود رزق سميم : ينظر : ( (ٖ
 . ٚٔ/ٔالقسم األول ، الجزء م ، ٕٜٙٔ،  الجماميز     



 ٖٔ 

ـ( ،  َُِٓ –ق  ْٖٔ( ، كانتيت عاـ )ـ ُُُٕ –ق  ٕٔٓبدأت الدكلة األيكبية عاـ )       
ىـ الشغب في ، كأثار كزراؤ ككزرائيا الدكلة الفاطمية  الخبلؼ كالنزاع بيف خمفاء بعد أف دب

ث القتؿ كاالغتياالت ، كاف مف تكرار حكادكطمعيـ في الممؾ ، مما أدل إلى نزاعيـ عمى السمطة 
ىذا مف الناحية الداخمية ، كمف  .انتشار الفكضى كعدـ األمف في جميع أرجاء الببلد  نتائجيا
 كالتي ستمي الدكلةتتأىب ليا الدكلة التي ستحكـ  ت ىناؾ حركبكضاع الخارجية كانحيث األ 

صبلح كف في حكزة المسمميف بعد ، كقد قاـ بيذه الميمة لـ يف بيت المقدس الفاطمية ، حيث إ
كعمى رأسيا حطيف الفاصمة ، كتـ طرد العظيمة كمعاركيـ ، بحركبيـ كمف بعده  (ُ)الديف االيكبي
كلذريتو مف بعده ؛  لصبلح الديف الممؾ الشاـ كمصر ، كاستتب الصميبييف مف ببلدآخر جحافؿ 

قاسـ كت ، (ِ)في مصر كالشاـ ، فضعؼ شأنيـكلـ تصنو الممؾ  التي كلؤلسؼ لـ تحافظ عمى ىذا
عممكا عمى تككيف ،  س كالصراع عمى بقاء ذلؾ الحكـبدأ التنافكحيف  ممككيا الحكـ فيما بينيـ .

كلتحقيؽ ذلؾ  كالتصدم لمغزك الصميبي ؛ى حكمو التي تمكف لكؿ منيـ  المحافظة عمالعصابات ؛ 
 . (ّ)بعد ذلؾ ما أدل إلى قياـ دكلة المماليؾا مف جمب المماليؾ ، مأكثرك 

الذيف يمتمككنيـ في تدعيـ  عمى المماليؾ كاف العتماد أمراء الدكلتيف العباسية كاأليكبية       
الحياة العسكرية ، أكبر األثر في ظيكر المماليؾ عمى مسرح العالـ ، كاستخداميـ في قكتيـ 

كاتخذكىـ  حيث دأب حكاـ الدكلتيف عمى شراء المماليؾ صغاران ، ؛كصعكدىـ إلى الحكـ سبلمي اإل
عمى تكلي  يؤكدما  (ْ)ىاركف الرشيد خبلفةكفي  .كقكة داعمة لتثبيت حكميـ ضد خصكميـ 

                                  
 ، انتصر عمى   ، الممقب بالممك الناصر ، صالح الدين األيوبي ، أبو المظفر يوسف بن أيوب بن شاذيىو  ((ٔ

 ينظر. م ٖٜٔٔه/ٜٛ٘م ، توفي في دمشق عام ٖٚٔٔه/ٕٖ٘الفرنج في معركة حطين ، ولد بتكريت عام      
 ، األعيان وأنباء أبناء الزمانوفيات :  م(ٕٕٛٔه/ٔٛٙترجمتو في : أبو العباس شمس الدين بن خمكان )ت     
 . ٖٕٓ-ٜٖٔ/ٚ، ، د.ت  لبنان -الثقافة ، بيروت  ، دارتحقيق إحسان عباس      
 . ٚٔ-ٙٔ أنور زقممة : المماليك في مصر ،ينظر :  (ٕ)

 ، دار النيضة العربية ، القاىرة ٕينظر : سعيد عبد الفتاح عاشور : العصر المماليكي في مصر والشام ، طـ (ٖ) 
 . ٗ-ٖ م ،ٜٙٚٔمصر ،  –     
 ولد عام  ، خامس خمفاء الدولة العباسية في العراق،  ، أبو جعفر ابن المنصور العباسي ابن محمد الميدي ىو ((ٗ

  جالل الدين السيوطيم . ينظر ترجمتو في :  ٜٓٛ/هٖٜٔعام توفي و  م ، ٘ٙٚه/ٛٗٔ     
 . ٖٕ٘-ٕٕ٘م ، ٖٕٓٓ، لبنان  –ابن حزم ، بيروت  دار،  ٔ، طـ الخمفاء  تاريخ :م( ٘ٓ٘ٔه/ٜٔٔ)ت     



 ٔٗ 

 (ُ)طرطكس مدينةأف ، في كتابو تاريخ الرسؿ كالممكؾ ، ذكر الطبرم  د، فقالمماليؾ المراكز العميا 

  . (ّ)ـ( ٖٕٔ – ق َُٕ) كذلؾ عاـ،  الخادـ التركي،  (ِ)عمرت عمى يدم أبي سميـ فرج
 (ْ)المأمكف ىاركف الرشيد ، تكلى الخميفة العباسي المعتصـ با أبك إسحاؽكفاة بعد ك        

بدأ االعتماد ك كزادت عدتيـ ، ،  ميكجكد المماليؾ في العالـ اإلسبلبدأ االستكثار مف ف،  الحكـ
ىك أكؿ خميفة أدخؿ األتراؾ الديكاف.  "كذكر في كتاب السيكطي أف المعتصـ  عمييـ في الدكاكيف .

 . (ٓ)..." ، كبمغ غممانو األتراؾ بضعة عشر ألفنا كيمشي مشيتيـ ككاف يتشبو بممكؾ األعاجـ
 عاـ، مصر  (ٔ)أحمد بف طكلكف عمى األمير كالية فترةنية ، في الدكلة الطكلك عصر كفي        

أكؿ مف  "... فاألمير أحمد ىكبدأ االعتماد عمى المماليؾ في الجيش ،  ، ـ( ٖٖٔ –ق  ِْٓ)
 كقد استكثر مف شرائيـ،  (ٕ)كاستخدميـ في عسكرىا "، جمب المماليؾ الترؾ إلى الديار المصرية 

 ساماف لنكح بف أسد ابف مممككان ككاف كالده ،  (ٖ)أربعة كعشريف ألؼ مممكؾ حتى بمغت عدتيـ

                                  
 الحموي بن عبد اهلل ياقوتينظر : .  عمى البحر قرب المرقب وعكا تقع في بالد الشام ، تطلبمد  ىيَطَرُطوس  (ٔ)
 . ٖٓ/ٗ، ، د.ت ، دار صادر ، بيروت م( : معجم البمدان ٜٕٕٔه/ٕٙٙ)ت      
 ،الرشيد األمين بن  ، وذلك بأمر محمد ، وأحكم بناءىا آذنة ، بنىالتركي لمرشيد الخادم ، فرج ، أبو سميم ىو  (ٕ)
 . ٖٖٔ/ٔ، ترجمتو في : ياقوت الحموي : معجم البمدان  . ينظر وسطر طر الذي عم   وىو     
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ، طـ : تاريخ الرسل والمموك  ،  م(ٕٕٜه/ٖٓٔ)ت ينظر : أبو جعفر الطبري (ٖ)
 . ٖٕٓ/ٛمصر ، د.ت ،  – القاىرة،  المعارف، دار  ٕ     
 م ، وتوفي عامٜٙٚه/ ٓٛٔولد عام  ، ، المعتصم بالم و العباسي محمد بن ىارون الرشيد ، أبو إسحاقىو  (ٗ)
 . ٜٕٙ-ٕٗٙينظر ترجمتو في : السيوطي : تاريخ الخمفاء ،  .م  ٜٓٛه/ٕٚٚ     
 . ٕ٘ٙ،  تاريخ الخمفاء:  السيوطي (٘)
 ، ثم استولى عمىولي مصر من قبل المعتز باهلل  ، ممك مصر والشام،  أحمد بن طولون ، أبو العباسىو  (ٙ)
 ينظر  .م  ٗٛٛه/ٕٓٚم ، وتوفي عام  ٖ٘ٛه/ٕٕٓ، ولد عام  نطاكية والثغورأو ، دمشق والشام أجمع      
 . ٖٚٔ/ٔوفيات األعيان ،  : بن خمكانترجمتو في : ا     
 ، المطبعة األميرية ، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء:  م(ٛٔٗٔه/ٕٔٛ)ت القمقشنديأحمد بن عمي  ((ٚ

 . ٕٛٗ/ٖ، م ٜٗٔٔمصر ،  – القاىرة     
 ،  ٕطـ ،  ، القسم األول : بدائع الزىور في وقائع الدىورم( ٕٗ٘ٔه/ٖٜٓ)ت( ينظر : محمد بن أحمد بن إياس (ٛ
  .ٕٙٔ/ٔم ، ٕٜٛٔالييئة المصرية العامة لمكتاب ، القاىرة ،      



 ٔ٘ 

، في جممة رقيؽ (ِ)إلى المأمكف بف الرشيدحيث أىداه نكح  ،كخراساف  بخارل عامؿ ، (ُ)السامانيٌ 
 . (ّ)ـ( ُٖٔ –ق ََِ) عاـ جممة األمراء ، كذلؾكرقاه المأمكف بعد ذلؾ حتى أصبح مف 

،  عمييـ قبؿ ذلؾ الدكلة الطكلكنية الدكلة اإلخشيدية عمى المماليؾ كما اعتمدتاعتمدت ك        
  . (ٓ)ثمانية آالؼ مممكؾ يمتمؾكاف ،  (ْ)في كالية محمد بف طغج اإلخشيدف

رأل أف يثبت ،  ـ( ُِْٕ - ىػ ْْٔ) عاـ (ٔ)لصالح نجـ الديف بف أيكبالممؾ ا كفي عيد       
، حتى أضحى أكثر مف شراء المماليؾ بعد حكمو لمصر  لؾذ حتى يتـ لوك ممكو بجنكد جدد ، 

كاستغؿ المماليؾ بعد ذلؾ  اف يحرص عمى تربيتيـ تربية خاصة .معظـ جيشو مف األتراؾ ، كك
اضطر بيـ الناس ، ك  ضاؽمضايقة الشعب ، ففأخذكا ب ، سطكتيـ كمكانتيـ عند الممؾ نجـ الديف

التي قامت عمييا فيما بعد دكلة  كسماىـ البحرية ؛ نجـ الديف إلى إسكانيـ في قمعة الركضة
. كفي فترة حكـ الممؾ الصالح نجـ الديف نزؿ الفرنج دمياط ، كلـ يكف ىك  (ٕ)المماليؾ األكلى

عندىا كتمت  ىك مريض ، فمات بناحية المنصكرة .مكجكدان بيا ، فمما عمـ بذلؾ قدـ إلييا ك 
مف حصف  استدعت ابنو تكراف شاهارة األمر ، كما مكتو ، كتكلت ىي إد الدر خبر ةزكجتو شجر 

                                  
 المأمون في إحدى  ثم صحب ،  ولييا في أيام المأمون العباسي ، صاحب سمرقند ، نوح بن أسد بن سامانىو (ٔ) 
 ، توفي عامم  ٕ٘ٛ/هٖٕٚ عامتو إلى أن واله ما وراء النير ، فمزم خدم ، وعاد معو إلى بغداد زياراتو لخراسان     
 الزركمي. وخير الدين  ٘وٖ/ٖينظر ترجمتو في : ابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،  .م  ٘٘ٛه/ٕٓٗ     
 . ٓ٘/ٛ،  مٜٓٛٔ، دار العمم لمماليين ، بيروت ، د.ت ،  ٘، طـ  : األعالم م(ٜٙٚٔه/ٜٖٙٔ)ت     
 م ، ٙٛٚه/ٓٚٔولد عام ،  في العراق العباس سابع خمفاء بني،  أبو العباس، عبد اهلل بن ىارون الرشيد ىو  ((ٕ

 . ٜٕٗ-ٖٕٗ،  ترجمتو في : السيوطي : تاريخ الخمفاء. ينظر  م ٖٖٛ/هٕٛٔ عام توفيو      
 . ٔٙٔ/ٔ القسم األول ، ، بدائع الزىور: ابن إياس ( ينظر : (ٖ

 ، تولى والية مصر في عيد المطيع هلل أبو القاسم ، واإلخشيد ، الممقب باإلخشيد محمد بن طغج بن جفىو  (ٗ)
 م . ينظر : السيوطي : تاريخ  ٜٙٗه/ٖٖٗم ، وتوفي عام  ٕٛٛه/ٕٛٙلقب تعني ممك المموك ، ولد عام      
 . ٖ٘ٔالخمفاء ،      
 .ٖ٘ٔ ،تاريخ الخمفاء ( ينظر : السيوطي : (٘

 ممك العادل أبي بكر محمد بن ال طان الممك الكامل محمد بن السمطانبن السم، االممك الصالح نجم الدين ىو (ٙ) 
 ولد عام،  ن بني أيوب بمصر القائم بدولة األتراكيط، وآخر سال المصرية سمطان الديار ، أيوب     
 ترجمتو في : جمال الدين بن تغري بردي  ينظر . مٜٕٗٔ/هٚٗٙعام توفي م ، و ٕٙٓٔه/ٖٓٙ     
  الوافي ، تحقيق محمد محمد أمين ، الييئة المصرية المنيل الصافي والمستوفي بعد:  م(ٜٙٗٔه/ٗٚٛ)ت     
 . ٕٕٛ-ٕٕٚ/ٖ، د.ت ،  العامة لمكتاب     
 . ٕٚ-ٕٙ خ المماليك في مصر وبالد الشام ،طقوش : تاريمحمد سييل ( ينظر : (ٚ



 ٔٙ 

البحرية حتى  بير األمكر كأساء إلى مماليؾ أبيوكسممتو مقاليد الحكـ ، إال أنو أساء تد (ُ)كيفا
 عاـ في، كبمكتو قضكا أيضان عمى دكلة بنى أيكب  فتآمركا عمى قتمو ، كتـ ليـ ذلؾ .خافكه 

 المماليؾ البحرية .بدأ حكـ ، كبذلؾ  (ِ)ـ( َُِٓ –ق  ْٖٔ)
عندما عمـ الصميبيكف بكفاة الممؾ نجـ الديف ، انتيزكا الفرصة كزحفكا نحك المنصكرة ،        

عندىا تكلى المماليؾ البحرية إنقاذ الكضع ، كقاتمكىـ بقيادة فارس الديف أقطام الصالحي ، 
الجدم لمصعكد إلى  العمؿفكر المماليؾ ب كراف شاهكبعد مقتؿ ن . (ّ)كأسركا الممؾ لكيس التاسع

 كأف،  حاكمة لمصر (ْ)الدر ةشجر  تتكيجالبداية  قرركا فيبتمييد الطريؽ لذلؾ ، ك  الحكـ ، فبدأكا
"...  عسكر ، كبيذا كما يقكؿ المقريزم :التركي األصؿ ىك مقدـ ال (ٓ)يككف األمير عز الديف أيبؾ

 . (ٔ)"الدر أكؿ مف ممؾ مصر مف ممكؾ الترؾ المماليؾ ... ةشجر 

                                  
 ياقوت الحموي : معجم البمدان ،  ينظر : جمة وجزيرة ابن عمر في ديار بكر .ىي بمدة وقمعة تطل عمى د ((ٔ

     ٕ/ٕٙ٘. 
 ، تحقيق محمدم ( : المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ٔٗٗٔه/٘ٗٛ) ت المقريزيتقي الدين ( ينظر : (ٕ

 . ٖٕٔ/ٖم ، ٜٜٛٔ،  القاىرة، مكتبة مدبولي ،  ٔ، طـ زينيم ومديحة الشرقاوي      
 . قاد لويس التاسع ممك ٕٖ-ٖٔ، ص خ المماليك في مصر وبالد الشام طقوش : تاريمحمد سييل ينظر :  ((ٖ

 الفرنسية الكبرى ضد مصر ، انتيت بيزيمة الجيش الصميبي وأسر الممك لويس ، واضطرفرنسا الحممة      
 ميةقاسم عبده قاسم وآخرون : موسوعة الحضارة العربية اإلسال. ينظر :  الصميبيون لمرحيل مقابل فدية كبيرة     
 . ٕٙٗ م ،ٜٚٛٔربية لمدراسات والنشر ، ، المؤسسة الع ٔلصميبية في العالم العربي ، طـ الحروب ا أثر،  ٖج     
 وقيل أنيا أرمينية ، وولدت لو ابناً  ، شجرة الدر ىي جارية الممك الصالح نجم الدين ، وقد كانت تركية الجنس (ٗ)
 وران شاه ، حيث أجمع المماليك البحرية بعد مقتل الممك ن ، تولت حكم مصر خميل مات وىو صغير سمى     
 م. ٕٚ٘ٔه/٘٘ٙ، توفيت عام  بمشورة أصحاب الرأي بقمعة السمطان نجم الدين صالح عمى توليتيا أمر المممكة     
 صححو، ، القسم الثاني  دول المموكة لمعرف السموك:  م(ٔٗٗٔه/٘ٗٛ)ت المقريزيينظر : تقي الدين      
  م ،ٜٚ٘ٔ القاىرة ،،  مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  ٕووضع حواشيو محمد مصطفى زيادة ، طـ      
 ، تحقيق أحمد  الوافي بالوفيات( : مٖٖٙٔ/هٗٙٚالصفدي )ت صالح الدين خميل بن أيبكوينظر :  . ٖٔٙ/ٔ     
 . ٓٚ/ٙٔ،  مٕٓٓٓان ، لبن – مصطفى ، دار إحياء التراث ، بيروت ؤوط و تركياألرن     
 أول سالطين المماليك البحرية في مصر  ، ، عز الدين التركماني أيبك بن عبد اهلل الصالحي النجميىو (٘) 
 لمعساكر  اً وجعل مقدم،  ، وأعتقو فصار في جممة األمراء عنده كان ممموكا لمصالح نجم الدين أيوب ، والشام     
 ينظر  . مٕٚ٘ٔه/٘٘ٙ، توفي عام  الدر باألمر وقيام زوجة أبيو شجرة ةشا وراننمقتل الممك المعظم  بعد     
 .  ٕ٘ٙ-ٖٕٙ/ٜترجمتو في : الصفدي : الوافي بالوفيات ،      
 . ٖٔٙ/ٔ القسم الثاني ، ، السموك لمعرفة دول المموكالمقريزي : (ٙ) 



 ٔٚ 

، كبقي  ـ( ُِٕٓ –ق  ٓٓٔ) ثـ تزكجت شجرة الدر مف عز الديف أيبؾ ، ككلى ممؾ مصر عاـ
، ثـ استقؿ بالممؾ كحده بعد قتمو لرأس المماليؾ  (ُ)شريكان لمممؾ مكسى بف الناصرمدة في الحكـ 

زكجتو يد جكارم بداره عمى  إال أنو قتؿ ـ( ؛ ُِْٓ –ق  ِٓٔ) عاـ (ِ)الصالحية الفارس أقطام
  .عزمو عمى الزكاج مف ابنة صاحب المكصؿ بدر الديف لؤلؤ ؛ بعد أف عممت بالدر  ةشجر 

زكجتو  (ّ)اتيـ مماليكو كمنيـ مممككو األكبر سيؼ الديف قطز بعد مقتؿ عز الديف أيبؾ       
، كألقكىا عمى مزبمة ، إلى أف تـ نقميا بعد ثبلثة أياـ  بالفتؾ بيا، فقامكا  الدر بقتمو ةشجر 

كلقب بالممؾ  ، كبإشارة مف األمير سيؼ الديف قطز كلى األتراؾ الحكـ لنكر الديف ابف عز الديف
 . (ْ)المنصكر
ف بيكسيؼ الديف بيادر غائ ، عمـ الديف الغتمي رجاؿ عز الديف أيبؾ ؛عندما كاف كبار        

معزية خمع نكر الديف عمي بف المعز أيبؾ ، كقبض عمى كبار القطز الفرصة ك استغؿ سيؼ الديف 
كيعد صاحب النجـك الزاىرة ابف  . (ٓ)كان عمى مصر كلقب بالمظفرحيف عكدتيما ، كأصبح ىك مم

 أكؿقطز ىك  المظفركالممؾ  "تغرم بردم الممؾ المظفر قطز أكؿ ممؾ تركي عمى الشاـ فيقكؿ : 
 . (ٔ)" كاستناب بيا مف ممكؾ الترؾ يةالشاممف ممؾ الببلد 

،  ، كلـ تكف ىذه المرة األكلى ليـ أىؿ بغداد ظيرت الفتنة في ـ( ُِٖٓ –ق  ٔٓٔ) عاـ       
ركف الديف أمر بنيب ، أبك بكر ،  المستعصـ با ، إال أف ابف الخميفةفقد كانكا في تناحر مستمر 

كقد  ، ، فعظـ ذلؾ عمى كزير الخميفة مؤيد الديف بف العمقمي لحادثة كانكا قد فعمكىاكرخ الشيعة 

                                  
 ب ، تولي الحكم وعمره عشر سنواتىو موسى بن الناصر يوسف بن المسعود أقسيس بن الكامل ، من بني أيو  (ٔ)
 . ٙ-٘/ٚابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ، ينظر : لالستزادة : شراكة مع عز الدين أيبك .      
 . فرتب لو المعز جماعة لمفتك بو ، ومنيم قطز ، أقطاي الجمدار ، كبير األمراء ، طمع بالممك ىو فارس الدين (ٕ) 
 . ٔٔ-ٓٔ/ٚابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ، لالستزادة : ينظر :      
 من مماليك المعز ، ىزم التتار في عين جالوت ، وىو الذي قتل الفارس،  بن عبد اهلل المعزيىو سيف الدين  (ٖ)
 ( : سير أعالم النبالء ، تحقيقمٖٚٗٔه/ٛٗٚ. شمس الدين  الذىبي )تم ٕٓٙٔه/ٛ٘ٙ، توفي عام أقطاي      

 . ٕٔٓ-ٕٓٓ/ٖٕم ، ٜ٘ٛٔ، مؤسسة الرسالة ،  ٖؤوط ، طـ لمحققين بإشراف شعيب األرنمجموعة من ا     
 عبد اهلل بن عبد، تحقيق  البداية والنياية: م( ٖٖٚٔه/ٗٚٚ)تابن كثير أبو الفداء اسماعيل بن عمر ( ينظر : (ٗ

 . ٖٖ٘-ٕٖ٘/ٚٔم ، ٜٜٛٔ، دار ىجر لمطباعة والتوزيع واإلعالن ،  ٔ ط ، المحسن التركي      
 ، دار الكتب العممية،  ٔ، طـ  تاريخ ابن الوردي( : مٛٗٗٔ/هٜٗٚابن الوردي )تأبو حفص زين الدين ( ينظر : (٘

 . ٜٙٔ/ٕم ، ٜٜٙٔلبنان ،  -بيروت      
 .ٚٚ/ٚ،  الزاىرةالنجوم ابن تغري بردي :  ((ٙ



 ٔٛ 

بعد  كاف رافضي المذىب ، فتحالؼ مع التتار كأطمعيـ في بغداد ليككف ىك الخميفة العمكم عمييا
 . (ُ)ذلؾ

،  عندما داىـ التتار ببلد الشاـ رأل سيؼ الديف قطز أف الكقت قد حاف لميجـك عمييـ       
فجيز نفسو لغزكىـ ، كالتؼ حكلو عسكر الشاـ كبايعكه ، كالتقى بجيشو مع التتار في عيف 

كقتؿ مقدـ عسكره كأصيب  ، جالكت ، ككاف قائد التتار كتبغا ، كانتصر سيؼ الديف عمى التتار
 . (ِ)جكاده كذلؾ

بعد انتصار الممؾ قطز كىزيمتو لمتتار ، فرح أىؿ دمشؽ بيذا النصر فرحان شديدان ،        
صاحب حمص الممؾ األشرؼ كالممؾ المنصكر صاحب  عمييا ، فكلى في مككب عظيـكاستقبمكه 
الذم كاف قد كعده ،  (ّ)عمى يد األمير ركف الديف بيبرس تطاع استرداد حمب مف التتارحماة ، كاس
فكقعت الضغينة  ، الديف ابف صاحب المكصؿعكدتو ، إال أنو استناب عمييا عبلء  بنيابتيا بعد

كحينما تكجو إلى  س مع جماعة مف األمراء عمى قتمو .كاتفؽ األمير ركف الديف بيبر  ، (ْ)بينيما
الديار المصرية عائدان مف دمشؽ لحؽ بو ركف الديف كجماعتو ، كأخذ يده ليقبميا ، فقبض عمييا 

كا إلى أماكنيـ كأردكه قتيبل ، كعادلسيكؼ ، كطرحكه عف فرسو المصاب و األمراء باكىجـ عمي
، مممؾ المظفر قطز كعندما أقر ركف الديف بيبرس بقتمو ل عرؼ الناس بالخبر .سيكفيـ ، ف رافعيف

مبايعة بيبرس أصاب غيرىـ ؛ فاتفقكا عمى صار األمراء يخشكف عمى تكلية أنفسيـ فيصيبيـ ما 
بيبرس ، كىكذا فرض بيبرس نفسو كتربع عمى سدة  البندقدارم ممكان عمييـ ، كلقبكه بالممؾ الظاىر

الحكـ ، كبعد أف كانت مراسيـ الفرح كالزينة معدة الستقباؿ قطز ، أصبحت لمبايعة الظاىر بيبرس 
 . (ٓ)عمى الحكـ

                                  
 . ٜٛٔ/ٕ ، تاريخ ابن الوردي( ينظر : ابن الوردي : (ٔ

 . ٜٛٔ/ٕٗ ، الوافي بالوفيات: الصفدي ينظر : (ٕ) 
 تركى ،بمصر وىو الرابع من مموك دولة الترك ،  السمطان الممك الظاىر ركن الدين بيبرس الصالحىىو  (ٖ)
 م . ينظر ٕٚٚٔه/ٙٚٙم ، وتوفي عام ٖٕٕٔه/ٕٓٙ، ولد عام  الديار المصرية والبالد الشامية ، ممك الجنس     
 . ٔٔٔ-ٙٛ/ٚي بردي : النجوم الزاىرة ، ترجمتو في : ابن تغر      

 . ٗٓٗ/ٚٔ،  البداية والنياية: ابن كثير : ( ينظر ٗ)
 . ٙٓٗ-٘ٓٗ/ٚٔ،  البداية والنياية: ابن كثير :  ينظر (٘)



 ٜٔ 

 ، ثـ (ُ)ابف عبد العزيزلمسمطاف الناصر  ـ( ُِٖٓ –ق  ٔٓٔ) عاـكىكذا كانت الشاـ في        
مكاصمة تتبع  ككاف عمى بيبرس .صارت ليكالكك ممؾ التتار ، ثـ لممظفر قطز ، ثـ لمظاىر بيبرس 

، كتتبعيـ أىؿ الببلد محؽ بيـ إلى أطراؼ الببلد ف، ليضمف عدـ عكدتيـ مرة أخرل جمكع التتار 
 . (ِ)حتى قتؿ التتار شر قتمة كلـ ينج منيـ إال القميؿ

 َٗٔ) عاـبعد تصدييـ لمتتار كقضائيـ عمى الصميبييف استطاع المماليؾ تكطيد ممكيـ ك        
عمى  المماليؾ سبلطيف قضاء، بعد  أضحى لدكلة المماليؾ شأف عظيـ إلى أف،  ـ( ُِِٗ –ق 

حينيا أدرؾ الصميبيكف فشؿ محاكالتيـ لمقضاء عمى مصر ، جميع اإلمارات الصميبية المتبقية 
 . ما بذلكه مف أجؿ ذلؾ الرغـ معمى ،  كالشاـ

مف أعظـ  (ّ)ككفكيعتبر قبل  "ثـ جاء عيد جديد بعد تكلي السمطاف قبلككف الحكـ ،         
، كألنو رأس أسرة قبلككف التي تتابع  لما قاـ بو مف فتكح كأعماؿ جميمة ،سبلطيف ىذه الدكلة 

ككاف قبلككف مغرمان  ، مائة عاـعمى عرش مصر منيا أربعة عشر ممكا . كحكمكىا كحدىـ قرابة 
 . (ْ)عشر ألؼ مممكؾ . كقيؿ : أقؿ " ا، قيؿ : بمغت عدة ما اشتراه اثن بشراء المماليؾ الجدد

نائب دمشؽ ، الذم رفض  (ٓ)عمؿ السمطاف قبلككف عمى ردع الفتف التي أثارىا سنقر األشقر
قبلككف بعقد ىدنة مع االعتراؼ بسمطنتو ، كتعاكف مع مغكؿ فارس كالعراؽ ضده ، فقاـ 

بدأ الصميبييف مدة عشر سنكات ؛ لمتفرغ ليذه الفتف الداخمية ، كبعد أف تـ لو إخماد ىذه الحركة 

                                  
 آخر مموك  ، ابن الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب ، ( بن محمد ابن الظاىر غازي الناصر) يوسف  ىو (ٔ)
 الذىبي : سير أعالم النبالء ،ينظر :  .م ٕٓٙٔه/ٛ٘ٙم ، وتوفي عام ٖٕٓٔه/ٕٚٙولد عام ،  بني أيوب     
     ٕٖ/ٕٓٗ-ٕٓ٘ . 
 .ٗٚ-ٖٚ/ٚ، الزاىرة بن تغري بردي : النجوم ا( ينظر : (ٕ
 ،  بمصر والشام أسرة قالوون أول مموك  ، ، السمطان الممك المنصور ، سيف الدين قالوون ، أبو المعاليىو  ((ٖ
  عام توفي، أعتقو الممك الصالح نجم الدين أيوب و كان من المماليك  ، والسابع من مموك الترك وأوالدىم بمصر     

 . ٕٚٚ-ٕٛٗ/ٚينظر ترجمتو في : ابن تغري بردي : النجوم الزاىرة  ، .  مٜٕٓٔ/هٜٛٙ     
 . ٜٕ/ٔالقسم األول ، الجزء ، المماليك ونتاجو العممي واألدبي عصر سالطين موسوعة ( محمود رزق سميم : (ٗ
 الصفدي: ، ورفض مبايعة قالوون . ينظر : ىو شمس الدين الصالحي ، حبسو الممك الناصر ، وأخرجو ىوالكو ((٘
 . ٜٕٛ/٘ٔالوافي بالوفيات ،      



 ٕٓ 

 –ق  ٖٗٔ) عاـالمنصكر قبلككف كتكفي  . (ُ)مقضاء عمى المغكؿ ، كىزميـ شر ىزيمةبالعمؿ ل
 . (ِ)بعد أف أذؿ التتار كالفرنجة ـ( َُِٗ
كأصؿ ممككيا مف الجنس ،  بدأ عيد الدكلة الجركسية ـ( ُِّٖ - ىػ ْٖٕ) عاـفي        

، أحضركا في عيد المنصكر قبلككف مف المناطؽ الكاقعة شماؿ بحر قزكيف بأسعار  الجركسي
ككاف الممؾ المنصكر  " ، (ّ)شجاعتيـ كقكتيـ ، فزاد اإلقباؿ عمى شرائيـ عمى الرغـ مفرخيصة 

 كسماىـ،  بعمائة مممكؾ مف األمراء كالجراكسة كجعميـ بالقمعةقد أفرد مف مماليكو ثبلثة آالؼ كس
 . (ْ)"... البمداف مف مماليكو يف نكابو، كأقاـ  البرجية
 تـ السماح لمجراكسة بالنزكؿ مف القمعة إلى القاىرة كالسكف (ٓ)في عيد الظاىر برقكؽ       

كفقد السبلطيف السيطرة عمييـ ، ، فأثاركا حاالت الشغب كالسمب كالنيب ، فانيار الجيش ،  افيي
عادة األمف لمببلد ، مما أدل إلى تدىكر سمطة ال عف  لعجز سبلطيف الدكلة الحاكمة؛ دكلة كا 

كمع ذلؾ حرص سبلطيف دكلة  كالمنازعات بيف طكائؼ المماليؾ . ، كالقضاء عمى الفتف ردعيـ
عمى حصر  صراعاتيـ في الداخؿ ، كلـ يسمحكا لمقكة الخارجية أف تتدخؿ في  المماليؾ الجراكسة

نزاؿ الضربات القاسية بيـ لمقضاء عمييـمستمرة المحاكالت شئكف ببلدىـ ، كظمت   .  (ٔ)، كا 
ككما خاض المماليؾ في بداية الدكلة البحرية معركة عيف جالكت ، كاستطاعكا القضاء        

ثـ مكاصمتيـ لمقتاؿ ضد الصميبييف كالمغكؿ إلى أف تمكنكا مف تحرير  عمى الزحؼ المغكلي ،
محركب التصدم لالجراكسة المماليؾ  ، كذلؾ في دكلة الجراكسة استطاعالكثير مف سكاحؿ الشاـ 

                                  
 ، عين  ٔي ، طـ عصر سالطين المماليك ، التاريخ السياسي واالجتماع ستزادة : ينظر : قاسم عبده قاسم :لال(ٔ) 
 . ٛٔٔ-ٚٔٔ م ،ٜٜٜٛٔية واإلنسانية ، مصر ، االجتماع لمدراسات والبحوث     
 .ٖٔ٘-ٖٓ٘/ٔالزىور ،  القسم األول ،  بن إياس : بدائعا( لالستزادة : ينظر : (ٕ
 . ٕٗٔ سي واالجتماعي ،عصر سالطين المماليك ، التاريخ السيا ( ينظر : قاسم عبده قاسم :(ٖ
 . ٜٕٚ/ٚ، م الزاىرة : النجو بن تغري بردي ا ((ٗ

 ، جمبو إلييا أحد تجار جراكسةىو برقوق ، أبو سعيد سيف الدين ، الممك الظاىر ، أول من ممك مصر من ال (٘)
 ة في الشام ، وعاد إلى مصر فولي أتابكية العساكر ، ثم تولى الممك ، ثمنالرقيق ، ثم أعتق وخدم كنائب سمط     
 عامًا . ينظر ٕٔم ، وحكم قرابة ٜٖٛٔه/ٔٓٛوفي عام وتم ، ٖٖٛٔه/ٖٛٚولد عام ،  خمع ، ثم عاد لمحكم     

 . ٖٕٙ-ٔٛٔ/ٔٔترجمتو في : ابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،      
 . ٓٙٔ-ٜ٘ٔلعصر المماليكي في مصر والشام ، ( ينظر : سعيد عبد الفتاح عاشور : ا(ٙ
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حتى سقكط دكلة  ـ الجراكسةكحك . (ُ)، كتمكنكا مف إخضاع الحجاز لسمطتيـالصميبية المتكاصمة
لـ  الذيف ؛بالمماليؾ المجمكبيف كباران  استعانكا في حكميـك ،  ـ( ُُٕٓ - ىػ ِّٗ) عاـالمماليؾ 

األكلى ، مما  الدكلةكتنشئتيـ التنشئة التي قامت عمييا كالعناية بتربيتيـ منذ الصغر يتـ تقكيميـ 
ىناؾ مف يرل أف ىذا ىك االختبلؼ الكحيد بينيما ، كلـ ك  .كاف لو أكبر األثر في سقكط الدكلة 

في سقكط دكلة المماليؾ ، حيث تشابيت الدكلة البحرية ، كالدكلة الجركسية  يعامؿ الرئيسيكف ال
في حكـ نفسو النظاـ  تبعافيرل أنيما ، الرأم محمكد رزؽ سميـ  افي أىـ األمكر ، كيتبنى ىذ

ازدادت حدتيا في لـ تتكقؼ طيمة عصر المماليؾ ، ك الدكلة ، إال أف الفتف كالمؤامرات الداخمية 
 . (ِ)، كمع ذلؾ امتد نفكذ مصر في عيدييما معان  الدكلة الجركسية

نيا كبيف دكلة المماليؾ مقارنان بي يقكؿبدكلة المماليؾ البحرية األكلى ك أما ابف تغرم بردم فيفتخر 
كافر مف األدب كالحشمة  كأعجب مف ىذا كمو أف أكلئؾ كانكا عمى حظ ": الثانية  الجركسية

ظيار النامكس كعدـ االزدراء بمف ىك دكنيـ كالتكاضع مع األكابر الماء  يست فإ، كىؤالء  ، كا 
ف تكمـ تكم لمسؾ لجاـ الفرس ، ال ييتدل أحدىـ السماء يكأنؼ ف ؛ ليس ليـ  ـ بنفس، كا 
جيادىـ  ؛ غيؼالر  ي، كيشرىكف حتى ف كف عمى الضعيؼ؛ يتقك   نيب البضاعة، إالصناعة
 . (ّ)" ، كال مركءة ليـ كالسبلـ يـ منقاـ؛ كحظ بف كالدريسالت ي، كغزكىـ ف بالرئيس اإلخراؽ
 (ْ)الغكرم انصكهالدكلة التركية بيزيمة السمطاف العثماني لمسمطاف التركي ق ينتيي عصر       

 ، كبذلؾ دخمت مصر معركة الريدانية بفي  (ٓ)بام طكمافىزيمتو لالشاـ ، ك ب معركة مرج دابؽفي 

                                  
 ، وضع الحواشي والتقديم أحمد حسن: حياة الحيوان الكبرى  م(٘ٓٗٔه/ٛٓٛ)ت الدميري كمال الدينينظر :  (ٔ)
 . ٗ-ٖ/ٔ،  مٜٜٗٔلبنان ،  –، دار الكتب العممية ، بيروت  ٔ، طـ بسج      
 . ٔٗ/ٔ القسم األول ، الجزء ،لمماليك ونتاجو العممي واألدبي ( ينظر : محمود رزق سميم : عصر سالطين ا(ٕ

 . ٜٕٚ-ٕٛٚ/ٚتغري بردي : النجوم الزاىرة ،  بنا(ٖ) 
 ىو قانصوه بن عبد اهلل الظاىري الغروي ، أبو النصر ، سيف الدين ، جركسي األصل ، ولد عام (ٗ)
 م ، ولقب بالممك األشرف ، انيزم جيشو في معركة مرج دابق قرب حمب ، أمام السمطان ٙٗٗٔه/ٓ٘ٛ     
 م . ينظر ترجمتو في : نجم الدين محمدٙٔ٘ٔه/ٕٕٜالعثماني سميم األول ، فمات قيرًا ، ووقع عن فرسو عام      
 م( : الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة ، تحقيق خميل المنصور ، طـ ٔ٘ٙٔه/ٔٙٓٔبن محمد الغزي )ت     
 . ٜٕٛ-ٜٕ٘/ٔم ، ٜٜٚٔلبنان ،  –، دار الكتب العممية ، بيروت  ٔ     
 م ، اشتراه قانصوه الغوري ، وبويع لو بوالية عدة ٗٚٗٔه/ٜٚٛ( ىو طومان باي ، جركسي األصل ، ولد عام (٘

 م ، واستطاع العثمانيون بعد ذلك الظفر بو ٚٔ٘ٔه/ٖٕٜمدن ، وقاتل السمطان العثماني في معركة شرسة عام      
 . ٖٖٕ/ٖم . ينظر : الزركمي : االعالم ، ٚٔ٘ٔه/ٖٕٜوتم إعدامو شنقًا ، وكانت وفاتو عام      
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 مصر كالشاـ في الكالية العثمانية .
 

 : انبيئت االقخصبديت : ثبَيبً 

 حيث بدأ،  البيئة االقتصادية كانت نتيجة طبيعية لمظركؼ السياسية في ذلؾ الكقتحالة        
خماد كقمع كا  االىتماـ في بداية العصر بتنمية القكة العسكرية إلعدادىا لمكاجية األعداء ، 

خمادىاالمؤامرات الداخمية كالخارجية  فعمد المماليؾ إلى تقكية الجيش المممككي بالقياـ بعممية ،  كا 
االعتماد في إدارة إلعالة جيكش المماليؾ  كانت الكسيمةجمب كاسعة لشراء المماليؾ الجدد ، ك 

أما  . يف قيراطان عمى أربعة كعشر  كذلؾ بتقسيـ األرض الزراعية في مصر ؛ قطاعاتعمى اإل الببلد
كانت مصر منقسمة عمى أربعة كعشريف  عف كيفية تقسيـ األرض فذكرىا ابف خمدكف بقكلو : "...

كعشرة  ، طبلقات كالزياداتمراء كاإلكعشرة لؤل ، أربعة منيا لمسمطاف كالكمؼ كالركاتب،  قيراطان 
ربعة عشر لمسمطاف كأ، طبلقات كالزيادات كاألجناد مراء كاإلفصيركىا عشرة لؤل، مقة حجناد اللؤل

  . (ُ)ش ..."فضعؼ الجي
،  قطاعات التي كانت تعطى لويضعؼ الجيش في ظؿ ىذا التقميص لئلكمف الطبيعي أف        

ع قطاعي انقسـ المجتمىكذا في ظؿ ىذا النظاـ اإلك  إلى إثارة الفتف كمنع الحقكؽ . مما  أدل
طبقة مف الحكاـ العسكرييف ليـ كؿ االمتيازات  ..." المممككي إلى طبقتيف ،في العصر المصرم 
، في مقابؿ الرعية التي اقتصر دكرىا عمى اإلنتاج  ، كيممككف األراضي الزراعية كميا كالحقكؽ

، كقد انعكس  ، كلـ يكف مف حؽ أفرادىا أف يشارككا في مسؤكليات الحكـ كاإلدارة الضرائب كدفع
 كذلؾ . (ِ)" ، عمى شكؿ النشاط اليكمي في الحياة المصرية في ذلؾ الكقت بطبيعة الحاؿ  ذلؾ

بتطكير الزراعة ،  بعض أصحاب الحكـ في دكلة المماليؾ اـىتمتغيرت الحياة االقتصادية نتيجة ال
برفع بعض المظالـ التي كانت مفركضة عمى  كالعمؿ عمى زيادة األراضي الزراعية ، كاىتماميـ

التي كانت تؤخذ ممف كظيفة ناظر الزكاة  مطاف المنصكر قبلككف ، فقد أبطؿاس ، كمنيـ السالن
قط عنو الزكاة ، كتؤخذ مف ال تسأك فقد مالو لسبب مف األسباب ،  ، فإذا مات الرجؿ عنده ماؿ
كما أبطؿ المنصكر كظيفة أخذ الماؿ مف المبشريف الذيف يبشركف بالفتح أك بالنصر ،  كرثتو ،

                                  
  –، دار الفكر ، بيروت  ٕ: تاريخ ابن خمدون ، تحقيق خميل شحادة ، طـ  م(٘ٓٗٔه/ٛٓٛ)ت ( ابن خمدون(ٔ

 . ٓٚٗ/٘م ، ٜٛٛٔلبنان ،      
 ، بعض مظاىر الحياة اليومية في عصر  ٖموسوعة الحضارة العربية اإلسالمية ج قاسم عبده قاسم وآخرون : (ٕ)
 . ٕٙٛ، م ٜٜ٘ٔ، عمان ،  ٔسالطين المماليك ، دار الفارس لمنشر والتوزيع ، طـ      



 ٕٖ 

، فأبطؿ كؿ ذلؾ كجعؿ مصركفو مف بيت يؤخذ مف الناس ثمف كفاء النيؿ عند كفائو ككاف 
 . (ُ)الماؿ

ازدىرت حرؼ كصناعات في العصر المممككي تناسبت مع البيئة في أما عف الصناعة فقد        
 ، كىك النظاـ اإلقطاعي العسكرم كعبلقتو ذلؾ العصرطبيعة النظاـ السياسي في ذلؾ العصر ، ف

بالرعية ، كطبيعة النظاـ االجتماعي الطبقي ، فرضت بعض أنماط الحرؼ كالصناعات في المجتمع 
كفي حياة الشعب اليكمية ، كجعمت بعضيا يرتبط بحياة الناس العادييف ، كما ارتبط بعضيا بحياة 

اسب مع الحكاـ القائميف عمى ثركة الببلد كمكاردىا ، كارتبط غيرىا بحياة أصحاب القصكر بما يتن
كغير  خيكؿ كزينة في المأكؿ كالممبسضخمة ك  يعيشكنيا ، مف مبافالتي مظاىر حياة الرفاىية  

 . (ِ)ذلؾ
الجنكد المماليؾ مع ازدياد عدد  ي الذم ارتفعالسكان كثرت األسكاؽ نتيجة لمنمككما        

كانت لكؿ مدينة أسكاقيا الخاصة ، كاكتظت ىذه األسكاؽ بالبضائع ك إلى الببلد ،  المجمكبيف
إلى كمبلبسيـ ، باإلضافة  لكازميـخاصة بيؤالء الجنكد تباع فييا  ككاف ىناؾ أسكاؽالمختمفة ، 

األسكاؽ  ماجتككجدت أسكاؽ الحتياجات الناس العادييف ، ك  أسكاؽ أصحاب النفكذ كالسمطة .
ككانت صناعة األسمحة  ع الزراعية كالصناعية كالتجارية ،بضائالنشاط كبأصناؼ البالحركة ك 

 ة حكميا .نظران الحتياج الدكلة المممككية إلييا منذ بداي الحربية قد القت ركاجان كبيران ؛ كالسفف
جياز  فسادكيعتبر  ، (ّ)العديد مف األسكاؽ الدائمة كالمزدىرة في العصر المممككيكيكرد المقريزم 
 لؾ كانييار النظاـ االقتصادم .أكاخر الدكلة المممككية سببان لكساد األسكاؽ بعد ذ الحكـ كظممو في

عة ة كالصناازدىار الزراعك  ياة السياسيةمظاىر الحكذلؾ فقد انعكست أما بالنسبة لمتجارة        
كتنقميا في ركاج التجارة الداخمية كالخارجية ،  ، ككاف لمكقع مصر كالشاـ دكر ىاـ عمى حركتيا

حتى بدت التجارة في عصر المماليؾ صكرة لمركز المقاكمة بيف الطرؽ البرية كالمكانئ البحرية ، 
 . اإلسبلمية ، كأصبحت قكة متحكمة في أفضؿ طرؽ التجارة العالمية

عمى تأميف طرؽ التجارة فعممكا بطرؽ التجارة كالقكافؿ ،  العصر المممككيكاىتـ سبلطيف        
مع  كلضماف تنشيط التجارة تحالفكاكالتشجيع عمى جمب البضائع مف الخارج ، داخؿ مصر ، 
لعمارات ككاف نتيجة ليذا االىتماـ أف شيدكا ا، ة الكاقعة في حكض البحر األحمر القكل اإلسبلمي

                                  
 . ٖٖٙ/ ٔابن إياس : بدائع الزىور ، القسم األول ،  ينظر :(ٔ) 
 .  ٖ٘ٔ م ،ٜٜٗٔ، دار الشروق ، القاىرة ،  ٔيك ، طـ ده قاسم : عصر سالطين الممالقاسم عب ( ينظر :(ٕ

 .ٖٔٙ-ٓٛ٘/ٕو االعتبار ، المواعظ ينظر :المقريزي : (ٖ) 
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،  (ُ)التجارية  ، كحفمت الدكلة بالعديد مف المنشآت المرافؽ التجارية كالقصكر الفخمة ، كأنشأكا
نيـ ، حتى إشيرتيـ التجارية العالمية لدل السبلطيف ؛ ل مكانتيـ المرمكقةىـ ك نفكذككاف لمتجار 

كما كانت دكلة المماليؾ ىمزة كصؿ بيف تجار الشرؽ كالغرب ، كالمعبر  . ارتبطكا بطبقة الحكاـ
 أرباحان أسكاؽ أكركبا تجني ككانت التجارة التي يجمبيا التجار مف الشرؽ إلى ، الرئيس ليما 

بغداد إلى ب طريؽ الخميج العربي مركران  ا إلى الشكاطئ األكربيةلكصكليفقد كانت تسمؾ ، طائمة 
ف أفضؿ ، لذا كاف يعامؿ التجار الكاردكمكانئ ببلد الشاـ ، كطريؽ البحر األحمر إلى السكيس 

 . (ِ)الصالح بالتراجع بعد اكتشاؼ طريؽ رأس الرجاء بدأت األكضاع التجاريةمعاممة ، إال أف 
،  عيد الدكلة الجركسيةأكاخر في اضطربت األحكاؿ االقتصادية كعمى الصعيد الداخمي        
قياـ الحككمة ، نتيجة بعد تدىكر النظاـ النقدم  كسادالبدأت األسكاؽ كالتجارة الداخمية في حيث 

لتحقيؽ مكاسب عالية لمسمطاف ، ككذلؾ انعداـ  ؛خفض قيمة العمبلت المتداكلة في األسكاؽ ب
المماليؾ  ثارىاالحككمة في السيطرة عمى االضطرابات الداخمية التي أ إخفاؽ، بعد  األمف

 . (ّ)الجراكسة
 

 : البيئة االجتماعية : ثالثان 
، ت استجابة لظركؼ العالـ اإلسبلميمف المعركؼ أف ظركؼ نشأة دكلة المماليؾ ، جاء       
ناحية الصراع ضد الصميبييف ، كبركز دكر المماليؾ في معركة عيف جالكت ، كمف ناحية فمف 
ة ، كتصدم المماليؾ لمخطر كبقاء المسمميف دكف خبلفظيكر التتار ، كمقتؿ المستعصـ  أخرل
، إلى أف تـ في عيد الظاىر ركف الديف بيبرس القضاء عمى الدكلة األيكبية بشكؿ نيائي ،  التترم
 حكـ المماليؾ .كبداية 

 ـ القمقشندم أعياف دكلة كقد قس لحكميـ . مى تككيف نظاـبدأ المماليؾ العمؿ ع          
ب السيكؼ ، كىـ نكعاف ، ، أرباالضرب األكؿ  ، كأرباب المناصب إلى عدة أضرب .المماليؾ 
ىي أعمى مراتب ك ،  األلكؼ مكأمراء المئيف مقد ، الطبقة األكلى كىـ أربع طبقات ، األمراء :

                                  
 .   ٜٕٛ لعصر الممموكي في مصر والشام ،ينظر : سعيد عبد الفتاح عاشور : ا(ٔ) 
 . ٕ٘٘-ٔ٘٘ المماليك في مصر وبالد الشام ، ينظر: محمد سييل طقوش : تاريخ (ٕ)
 بعض مظاىر الحياة في عصر  ، ٖقاسم عبده قاسم وآخرون : موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية جينظر :  (ٖ)
 . ٖٓٓ-ٜٜٕ/ٖسالطين المماليك ،      
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أمراء  ، الطبقة الثانية ، ، كمنيـ يككف أكابر أرباب الكظائؼ كالنكاب األمراء عمى تقارب درجاتيـ
، كمف ىذه  أمراء العشرات ، الطبقة الثالثة، ان ، كعدة كؿ منيـ في الغالب أربعكف فارس الطبمخاناه

كىـ في الحقيقة كأكابر  ، الرابعةالطبقة ،  الكظائؼأرباب  كنحكىـ مف الطبقة يككف صغار الكالة
كمنيـ  ، المماليؾ السمطانية ، الطبقة األكلى ، كىـ عمى طبقتيف األجناد ،،  النكع الثاني . األجناد

 يقاؿ ليـكمف األجناد طائفة ثالثة  ، أجناد الحمقة ، الطبقة الثانية ، تؤمر األمراء رتبة بعد رتبة
أرباب  ،الكجو الثاني  . يبيتكف بالقمعة كحكؿ دىاليز السمطاف في السفر كالحرس ، البحرية

،  مف ىك بحضرة السمطاف ، النكع األكؿ ، كىـ عمى نكعيف، الكظائؼ مف أرباب السيكؼ 
يحكـ في كؿ ما يحكـ فيو السمطاف  كصاحبيا ، النيابة منيا ، خمسة كعشركف كظيفة ككظائفيـ

أكبر األمراء المقدميف بعد النائب  صاحبياك  كاألتابكية ، ، لتكاقيع كالمناشيركيعمـ في التقاليد كا
كمكضكعيا التحدث في أمر بيكت  ، ستادريةاألك ، كغايتو رفعة المحؿ كعمك المقاـ ،  الكافؿ

: النكع الثاني  . كمكضكعيا التحدث في خزائف األمكاؿ السمطانية ، الخازنداريةك  ، السمطاف كميا
. نكاب السمطنة ، الكشاؼ ، الكالة  ، ثبلث طبقات رج عف الحضرة السمطانية ، كىـ مف ىك خا

 حممة األقبلـ ، كىـ عمى نكعيف ، ف دكلة المماليؾ كأرباب المناصب ،الضرب الثاني مف أعيا
فييا قضاء القضاة ، كقضاء أرباب الكظائؼ الديكانية ، كفييا الكزارة ، كأرباب الكظائؼ الدينية ، ك 

فتاء دار العدؿ سكرالع  . (ُ)، كا 
ف دكلة المماليؾ ، كانت ىناؾ أىـ رابطتيفي ظؿ النظاـ االجتماعي ، الذم نشأت عميو        

، كأعتقو كىي التي تربط المممكؾ بسيده الذم اشتراه منذ صغره  ، رابطة األستاذية ،تربط بينيما 
، كىي رابطة  كرابطة الخشداشية ، ، كيثبت نفسو عمى مسرح األحداثبره ليشؽ طريقو في ك

ألنيا تقـك عمى رباط ؛ الزمالة التي تربط المماليؾ بعضيـ ببعض ، كتعتبر مف أقكل الركابط 
كالمماليؾ األشرفية ،  الذيف نشأكا في كنؼ أستاذ كاحد نسبكا إليو العاطفة بيف جميع المماليؾ

ككاف  ، صالحية نسبة إلى الصالح، أك ال ، أك الظاىرية نسبة إلى الظاىر نسبة إلى األشرؼ
فكميـ كانكا ،  لشعكرىـ بالمساكاة تجاه بعضيـ سبب طبيعي التي نشأ عمييا المماليؾ ،مطبيعة ل

عكاسان لشعكر المماليؾ كان،  جديدةرقيقان جمبكا مف ببلد عديدة كتربكا تربية متشابية في بيئة 
بداية ظيكر ، ظف كؿ منيـ بأف لو حقان في تكلى منصب السمطة التي سعكا إلييا منذ  بالمساكاة

قكتيـ في التصدم لمصميبييف ، مما جعميـ طكاؿ فترة حكميـ ال يؤمنكف بمبدأ الكراثة ، كأنو ال 

                                  
 . ٜٖ-ٗٔ/ٗينظر : القمقشندي : صبح األعشى ،  ((ٔ
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، فالحكـ  ىـ عمى اآلخر ، كال يمكنو أف يعتمى سدة الحكـ إال بفضؿ فطنتو كذكائو كقكتودفضؿ ألح
 . (ُ)غمب لمف

، بدكلتييا البحرية كالبرجية كاف المماليؾ في ىذا العصر ىـ الطبقة العسكرية الحاكمة        
، مة كالجيش كالسمطة السياسية عمى الحكك كظائؼ اإلدارة العميا كالمناصب الرفيعة  تتركز ك 

كلـ تشارؾ ىذه الطبقة في حياة الشعب كعاشكا في قصكر فخمة ، كتمتعكا بحياة الترؼ كالبذخ ، 
 اعتبر ، مف جية أخرل الشعبكما أف  . إال مف خبلؿ المكاكب كاألعياد كاالحتفاالت الدينيةالعامة 

بإضفاء  لخميفة العباسي الذم كاف لو دكرالمماليؾ طائفة غريبة كصمت إلى الحكـ بتفكيض مف ا
 .ـ بيـ سكل الكالء الديني ، كال يربطي ىـ في الحكـدالصفة الشرعية عمى كجك 

كانكا أما أكالد الناس مف أبناء المماليؾ ، كىـ الذيف لـ يمسيـ الرؽ كآبائيـ ؛ فقد        
فركسية كلعب الكرة كرمي الرماح ، لكا ، يمضكف كقت فراغيـ في ممارسة بعض األلعاب كالرياضة

ككانت الثركة التي تركت ليـ ، كاإلقطاعات الممنكحة مف السبلطيف ، تجعميـ يعيشكف حياة بعيدة 
كمف ىؤالء األبناء مف شارؾ في  . حياة الطبقة العسكرية الحاكمة دكف أف تفصميـ عنياعف 

مثؿ جماؿ الديف ابف تغرم بردم  الحياة الثقافية في عصره ، كأصبح مف المؤرخيف البلمعيف ،
 . (ِ)، كابف إياس صاحب كتاب بدائع الزىكر صاحب كتاب النجـك الزاىرة

حرص المماليؾ عمى الحفاظ عمى مظاىر الحياة اإلسبلمية ؛ لككنيـ مف الناحية الدينية        
خارؼ ممكنة ، كتزييف صفحاتو بز  خالصة ، فاىتمكا بكتابة القرآف تربكا تربية إسبلميةمسمميف ، 

 ؛ت المذاىب المناىضة لممذىب السني، كحكرب مف المبلىي ، كأغمقت أماكف الخمركأبطمت الكثير 
 . (ّ)مف أصحاب ىذه الحركات اليدامةالذم تعرض لمكائد عديدة 

 إلعطاء حكميـ الكجية  ؛كاألخذ بفتاكييـ تقريب عمماء الديف منيـ ، اىتـ المماليؾ بكذلؾ 
العمامة ،  ىؿأم أ ؛ فالمتعممي، كسمكا  الكظائؼ الديكانية فأغدقكا عمييـ ، كسممكىـ، الدينية 

                                  
 . ٖٚٗ،  إلدارة الحكم وا نظم،  ٖسعيد عاشور وآخرون : موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية ج( ينظر : (ٔ
 ، بعض مظاىر الحياة  ٖقاسم عبده قاسم وآخرون : موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية ج لالستزادة : ينظر : ((ٕ

 . ٜٕٓ-ٜٕٛ/ٖاليومية في عصر سالطين المماليك ،      
 من مطمع القرن الخامس اليجري إلى الفتح العثماني ،  عمر فروخ : تاريخ األدب العربي لالستزادة : ينظر :(ٖ) 
 . ٛٓٙ-ٚٓٙ/ٖم ، ٜٜٛٔلبنان ،  –، دار العمم  لمماليين ، بيروت  ٘طـ      
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مساندة حرصت ىذه الطبقة عمى  ، كبالتالي ككانت ليـ مكانة اجتماعية عالية في ىذا العصر
 . (ُ)كتأكيد كالئيـ لمسمطاف ، كعاشكا حياة الترؼ التي كاف يعيشيا السبلطيف كاألمراء السمطة
ال يربطيا بيا سكل أداء ، بمعزؿ عف الطبقة الحاكمة  عاشتأما طبقة الرعية فقد        

، ، كبعض أعماؿ العنؼ التي كانكا يتعرضكف ليا مف قبؿ بعض أفرادىا الضرائب المفركضة عمييا
كمف مظاىر العنؼ التي  . (ِ) الفبلحيف ، كأصحاب التجارة كالحرؼ البسيطةكتشمؿ ىذه الطبقة 

أمر جنكده بقتؿ أناس مف المصرييف ف ليا ، ما حدث مف المنصكر قبلككف ، حيف كانكا يتعرضك
خالفكا أمره ، كقتؿ منيـ عددان كبيران ممف لو ذنب كممف ليس لو ذنب ، حتى طفح الكيؿ الذيف 

 . (ّ)ندـ عمى فعمتوك  ة كعمماء الديف ، فعفا عنيـبالناس ، كشفع ليـ القضا
معصر البيئة االقتصادية ل عكامؿ كمظاىر االزدىار التي برزت فيجميع مف غـ كعمى الر        

كقات عصيبة تأثرت بيا جميع تعرض أل  لـ يكف كمو عصر رخاء ، فقد؛ إال أف المجتمع المممككي 
 االضطرابات التي كاف سببيا المنافسات لمتنازع حكؿ السمطة ، كالحركبفباإلضافة إلى  . وطبقات

أكدت بالكثير مف الناس ، لـ يممككا  أكبئة كككارث طبيعيةمجاعات ك  تانتشر ، التي شيدىا العصر 
أسبابيا إلى البعض منيـ أرجع ك ،  حياليا سكل االستسبلـ كالتضرع إلى ا لرفع ىذا الببلء

يدعكف الناس إلى صبلة غضب ا عمى الشعب لتفشى المظالـ في الببلد ، ككاف الحكاـ 
في تكقؼ نزكؿ المطر  حيث،  ـ( ُِٓٗ –ق ْٗٔ) حدث عاـما  ذلؾ كمف مظاىر.  االستسقاء
، كما  الغبلؿ عمى األمراء ، فانتشرت المجاعة بيف الرعايا تأنفق بعد أف ، كزاد الغبلءدمشؽ 

ف الميت كاف يمقى عمى الطرقات عدة أياـ ال يجد حتى إ ،أصاب مصر في ىذا العاـ كباء عظيـ 
 االستقرار .عدـ العصر حياة االضطراب ك  كىكذا عاش الناس في ذلؾ ، (ْ)مف يدفنو

 
 : البيئة العممية : رابعان 

شيد العصر المممككي نشاطان عمميان كاسعان ؛ ميدت لو الظركؼ السياسة التي أحاطت        
أصبحت مصر كببلد ف حؿ بو عمى أيدم المغكؿ كالقكل الصميبية ،بعد ما  بالعالـ اإلسبلمي ،

مف بغداد عاصمة الخبلفة  حيث رحؿ أصحاب العمـ كطالبكهالشاـ مقصدان لمعمماء كطبلب العمـ ، 
                                  

 . ٜٔ-ٛٔعبده قاسم : عصر سالطين المماليك ،  ( ينظر : قاسم(ٔ
 . ٕٔعصر سالطين المماليك ، قاسم عبده قاسم : ينظر : ( (ٕ
 . ٜٚ/ٔابن إياس : بدائع الزىور ،  ( ينظر :(ٖ

 . ٜٓٛ-ٛٓٛ/ٔ، لمعرفة دول المموك ، القسم الثالث ينظر : المقريزي : السموك (ٗ) 
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، ككثر العمماء كاألدباء كالشعراء إلييما األندلسية العباسية ، كغرناطة مركز الخبلفة اإلسبلمية 
 . فييما

مف الناحية التربكية  بأبناء جمدتيـ مف خبلؿ عنايتيـ سبلطيف المماليؾ ظيرت ثقافة       
اعتمدت عمى التربية الدينية كالتربية العسكرية ، ،  كالثقافية كالعممية ، كتنشئتيـ تنشئة صارمة

نزلو إذا قدـ بالمممكؾ تاجره عرضو عمى السمطاف ك  "... : كذكر المقريزم طريقة تنشئتيـ فقاؿ
ؿ ما يبدأ بو تعميمو ما يحتاج إليو مف ، فأك برسـ الكتابة في طبقات جنسو كسممو لطكاشي

ب ا كيأخذ في تعميميا كتا، يـك  يحضر إلييا كؿ، انت كؿ طائفة ليا فقيو ، كك القرآف الكريـ
، ككاف الرسـ إذ ذاؾ  ، كمبلزمة الصمكات كاألذكار ف بآداب الشريعةكمعرفة الخط كالتمر ، تعالى

مو الفقيو شيئا مف إذا شب الكاحد مف المماليؾ عم، ف أف ال تجمب التجار إال المماليؾ الصغار
البمكغ أخذ في تعميمو أنكاع الحرب مف رمى السياـ  ، فإذا صار إلى سف مةفيو مقد ، كأقرأه الفقو

 طائفة معمـ حتى يبمغ الغاية في معرفة ما يحتاج إليو ، فيتسمـ كؿ كلعب الرمح كنحك ذلؾ
"...(ُ) . 
كاىتـ السبلطيف في العصر المممككي بإنشاء مكاتب لتعميـ األيتاـ مف أبناء المسمميف منذ        

، كاىتـ منشئكىا بحبس األكقاؼ  فأقيـ في عصر سبلطيف المماليؾ الكثير منيا الصغر ، "...
،  يؿ. مف ذلؾ مكتب السب كالكساء عمييـ ، كتكزيع الغذاء ، لمعناية بأمر األيتاـ كتعميميـ عمييا
، كقرر لمف فيو مف أيتاـ المسمميف الخبز في  مدرستو السمطاف الظاىر بيبرس بجكار هنشأأالذم 
،  لتعميـ األيتاـ ان ف مكتبك. كذلؾ أنشأ السمطاف قبلك  ، كالكسكة في فصمي الشتاء كالصيؼ كؿ يـك

 كأخرل في ، ككسكة في الشتاء ، كجامكية في كؿ شير كرتب لكؿ طفؿ بالمكتب جراية في كؿ يـك
عف معمكـ  ، فضبلن  لـ يقؼ عند حد تكفير الطعاـ كالكساء . ىذا مع مبلحظة أف األمر الصيؼ

نما تعدل ذلؾ إلى تكفير أدكات الكتابة ليـ شيرم لؤليتاـ كقد ، ـ كمداد كألكاح ، مف أقبل ، كا 
، كيقـك المؤدب كعريفو بتعميـ الصغار الكتابة  خصص لكؿ مكتب مؤدب يساعده عريؼ

، كحد أقصى ان لكؿ خمسيف يتيم ان كعريف ان كجرت العادة أف يرتب الكاقؼ مؤدب . كتحفيظيـ القرآف
 . (ِ)" ؼيساعده عريد لما يمكف أف يعيده بو مف األيتاـ لمؤدب كاح

أف حكاميا مف  عمى الرغـ مفكاتخذت المغة العربية لغة رسمية في عصر المماليؾ ؛        
،  بمغة اإلسبلـ جعميـ ييتمكف ؛ىتماميـ بالديف اإلسبلمي سمميف ، كاإال أف ككنيـ ماألعاجـ ، 

                                  
 . ٙٙ-٘ٙ/ٖ، و االعتبار المواعظ المقريزي : (ٔ) 
 . ٖٖٗ/ٖ، نظم الحكم واإلدارة ،  ٖسعيد عاشور وآخرون : موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية ج(ٕ) 
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فأكلكا المغة العربية عناية خاصة ، كلـ تكف المغة التركية في ذلؾ الكقت قادرة عمى القياـ بدكاكيف 
، كىذا ما جعميـ يستعينكف بأبرع أىؿ المغة ، كالذيف سمكا بأىؿ الدكلة المختمفة كشؤكف القضاء 

مما أدل إلى ركاج العربية كالفصحى  لمزاكلة ما يختص بالمغة العربية مف أعماؿ ، العمامة ،
 . (ُ)ة مف رجاؿ المغة كاألدب كاإلنشاءظيكر طبقة ممتاز داخؿ الدكاكيف ك 

ككثرت المدارس في عيد المماليؾ ، كأنشئت دكر الكتب ، كاىتـ سبلطيف الدكلة باختيار        
اج سكؽ التعميـ كاتسعت حركتو ، كقد كاف ىناؾ نكعاف ، كبذلكا المعكنات لطبلبيا ، فر  معممييا

لتعميميـ ما يؤىميـ لممحافظة مف التعميـ ، تعميـ عسكرم ، كىك خاص بأبناء طائفة المماليؾ 
و بالمجاف ، سكاء كىك لكافة أبناء الشعب ، يدرسكف فيـ شعبي ، ، كتعميعمى السمطة كالحكـ 

 اجد أك بدكر العمـ ، كىكذا زخر العصر بعدد كافر مف العمماء .في المس
، فقد ظيرت يمتاز العصر المممككي بأنو عصر المكسكعات العممية كاألدبية الكبرل ك  ىذا        

ة التأليؼ في الكتب نشطت حركك  ،ماء في أنكاع مف العمـك المختمفة فيو طائفة مف العم
بعد االجتياح التترم ، كقضائيـ عمى الكثير مف الكنكز األدبية التي كانت قد ألفت كالمكسكعات 

كمف أكابر عمماء ىذا العصر الذيف تبكأت كتبيـ مقاميا الفذ في تراث  .في العصكر السابقة 
األدب العربي ، كتاب صبح األعشى ألبي العباس القمقشندم ، ككتاب مسالؾ األبصار في ممالؾ 

ف فضؿ ا العمرم ، ككتاب نياية األرب في فنكف األدب ألحمد بف عبد الكىاب األمصار الب
عمى صعيد الشعر ك  يد مف المؤلفات في النثر كالشعر .كضمت كتب العصر األدبية العد النكيرم .
عمى كجكده في الحركة األدبية ، كخمؼ شعراء العصر ما يدؿ عمى كثرة إنتاجيـ ،  فقد حافظ

مف خبلؿ التكجو الديني الذم كاف  ؛ كجماؿ التصكير ؿ عمى ركعة البياف تد يف نماذجمبتكر 
ف في الخمر نظـ ي الشعر ، كفي حيف نظـ العباسيكفي ذلؾ العصر ، كاتسع النظـ فسائدان 

كذلؾ كجد في أعماؿ  " شعراء عصر المممككي بالحشيشة ، كأكثركا مف شعر الفكاىة كاأللغاز ،
تيـ في التصدم ألعداء الديف كاألمة ما أعانو عمى االرتباط بالطبع السبلطيف كاألمراء ، كبطكال 

 ،األدبككجد سبلطيف المماليؾ في  . (ِ)" و بالرياء كبيرج الصنعة الزائفةالصادؽ أكثر مف ارتباط

                                  
 : محمود رزق سميم : األدب العربي وتاريخو في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث ، مطابعينظر  ((ٔ

 . ٖٔ م ،ٜٚ٘ٔدار الكتاب العربي ،      
 –، غزة  ، دار المقداد لمطباعة ٔبي بين عصرين الممموكي والعثماني ، طـ ( نبيل خالد أبو عمي : األدب العر (ٕ

 . ٛ٘ م ،ٕٛٓٓفمسطين ،      



 ٖٓ 

، كذـ الطرؼ اآلخر ، كليذا شجع  ليا اإلشادة بأعماليـ كفتكحاتيـدعاية يستطيعكف مف خبل 
 تقريب الشعراء منو ، كمنيـ السمطاف  بيبرس كالسمطاف قبلككف . بعضيـ عميو ، كعمؿ عمى

النيكض في جيكد الطبقة المثقفة ك  جيكد ذاتية ، ثمرتفي بداية العصر المممككي أ       
، ليككف بالقكة التي زخرت بيا المكتبات التي  العديدة مف خبلؿ المؤلفاتظيرت ،  بمسيرة األدب

ككاف  عمؿ عمى االرتقاء بالعمـ كاألدب .كال، كامتدادان ليا ، في العصكر السابقة  اعميي كاف
إال أف التغيرات ،  ىذه النيضةفي بارزان الشتغاؿ طبقة المتعمميف بالمناصب الكتابية دكران 

السياسية كاالجتماعية التي تمت بعد ذلؾ نتيجة كثرة الحركب كالفتف الداخمية كالخارجية ، تركت 
، نظران يتخمؿ األدب بعض الضعؼ ، كالركاكة في األسمكب ىا عمى حركة النثر كالشعر ، كبدأ أثر 

الفصحي فاختمطت العامية ب، لتكمـ الناس بالعامية ، كنظميـ الفنكف األدبية بالعربية الفصحى 
حاكؿ الكثير مف ، كتسربت إلييا بعض األلفاظ الدخيمة بعض المؤلفات النثرية كالشعرية  في
شيد العصر المممككي نشاطان فقد ذلؾ  معك دباء كالشعراء الحفاظ عمى خمك أعماليـ منيا . األ

في مدة زمنية لـ  لكؼحتى عدت المؤلفات بعشرات األ ، "  عمميان كاسعان في سائر الفنكف كالعمـك
، كجيكا ىميـ إلى الحرب  ، تعاقب خبلليا عمى الحكـ سبلطيف أشداء تتجاكز ثبلثمائة عاـ

، فبل يخمك عصر أحد منيـ  ، كلكنيـ لـ يغفمكا أبدا عف تشجيع العمـك كتقريب العمماء كالجياد
 . (ُ)..."، أك مكتبة  مف بناء جامع أك مدرسة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 . ٙ/ٔ، ري : حياة الحيوان الكبرى الدمي(ٔ) 
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 ل األولـصـفـال
 

 رديــــاء الفـــالهج
 

 . يلالقبالفردي واء ـجب الهايـغة : ــــئــــوطــــت
 

 .رـوى من الفقكوالش اء النفسجهالمبحث األول : 
 

 الهجاء الهزلي .المبحث الثاني : 
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 القبمي :الفردم ك تكطئة : غياب اليجاء 
في  حيث كردت كممة ىجاء اليجاء لغة كاصطبلحان . تعريؼ،  في ىذه التكطئة در بنايج       
شتمو أم  ؛ كىجاء كتيجاء ىجاه ييجكه ىجكان  ، ىجا،  يامن بعدة صكرعند ابف منظكر  المغة

، صمى ا عميو  النبي كركم عف،  ىك الكقيعة في األشعار كقيؿ،  ، كىك خبلؼ المدح بالشعر
 .  (ُ)ىجاني فاىجو الميـ مكاف ما ىجاني : الميـ إف فبلنان  ، أنو قاؿ كسمـ

يعدد  " فبلف ييجك فبلنان ، ىجاءن ، أما المعنى االصطبلحي فنتمثمو في قكؿ الزمخشرم :       
اء ، كلو أىاجيمعايبو  ، كىجاه مياجاة ، كتياجيان ، كبينيما تياج . كالمرأة تيجك  ، كىك ىجًّ

عمى مقداره في  ىجاء فبلف ،زكجيا ىجاء قبيحان إذا ذمت صحبتو كعددت عيكبو ، كىك عمى 
 . (ِ)الطكؿ كالشكؿ "

تمؿ في حيث يع، كىك ضد االستقرار ، نستطيع أف نقكؿ بأف اليجاء مف اليياج  لذلؾ       
حالة مستقرة إلى حالة مف  ،كاف  أيان  النفس مجمكعة مف المؤثرات تييج الشعكر كتنقؿ المييج

 .(  هالمراد ىجاؤ  –تريد أف تمقي بما ساكرىا عمى الطرؼ اآلخر ) الميجك ، ة متأثرة مستنفر 
،  بديعةكمعاف ،  الكقكؼ عمى ممحو كما فيو مف ألفاظ فصيحة "،  كالمقصكد مف اليجاء       

كال صدؽ الشاعر  كعمى إساءة الميج   يس اليجاء دليبلن . كل ال التشفي باألعراض كالرتعة فييا
، أك  كظممان  نان ا، كقد ييجى اإلنساف بيت ممـك بمميـ ، كال كؿ مذمـك بذميـ ، فما كؿ فيما رماه بو

 . (ّ)" عف ىجائو الشاعر سطكتو فيجبفى خشلمف ي ان ، أك إرىابان ، أك عبث إلى عدك ان بر تق
 : (ٓ)يقكؿ، فالشخص الذم تعرض لمذـ أفضؿ ممف ذمو  أف  (ْ)كيرل أبك الطيب المتنبي       

ذا أتتػػػػػػػػػػؾى مذمتػػػػػػػػػػػػػػػػي مػك   كامػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي فيػػػػػػػػػي الشيػػػػػػػادةي لػػػػػػػػػػي بأنػػػػػػػػػػي   ػػػػصو  ػػػػػػػػػػػػػػٍف ناقػػػػػػػػػا 

                                  
 . (بن منظور : لسان العرب ، مادة ) ىجا اينظر : ( (ٔ
 .ٜٙٙم ، ٜٜٚٔ، ، بيروت  صادردار  ،م( : أساس البالغة ٖٗٔٔه/ٖٛ٘)ت الزمخشريأبو القاسم جار اهلل ( (ٕ
  ،، دار صادر ٔطـ تحقيق إحسان عباس وبكر عباس ، : التذكرة الحمدونية ،  م(ٚٙٔٔه/ٕٙ٘ابن حمدون )ت( (ٖ

 . ٕٜ/٘م ، ٜٜٙٔلبنان ،  –بيروت      
 الجعفي الكوفي الكندي ، ولد بالكوفة ، ونشأ بالشام ، وىناك  ، ىو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد (ٗ)
 م . ينظر : الزركمي ، ٜ٘ٙه/ٖٗ٘م ، توفي عام ٜ٘ٔه/ٖٖٓ، ولد بالكوفة عام  يعده اشعر اإلسالميين من     
 . ٘ٔٔ/ٔاألعالم ،      
 . ٖٛٛ/ٕالدميري : حياة الحيوان الكبرى ،  ((٘
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كيمثؿ اليجاء غرضان ميمان في الشعر العربي ، كأصبلن مف أصكلو ، يعبر بو الشاعر عف        
الذم يعبر عف لو . ككما ظير المديح  ، أك عائبان لكمو أك سخطو أك كرىو لكؿ ما ىك ثائر عميو 

 عمى مدل كذلؾ كاستمر از ،الذم يعبر عف السخط كاالشمئز  ظير اليجاءالعاطفة كاإلعجاب 
 .  العصكر األدبية

 وتطكر فف اليجاء منذ العصر الجاىمي حتى العصر المممككي تطكران كبيران ، كتطكر مفيكم       
محمد كرد كأ اليجاء المستحسف كاليجاء المقذع .مع مركر العصكر األدبية ، كفرؽ العرب بيف 

، كىك  اليجاء بالتفضيؿ ، أشد اليجاء" :  أنو قاؿ (ُ)بف سبلـ الجمحي عف يكنس بف حبيبا
مف قاؿ في  كفي عصر اإلسبلـ نيى رسكؿ ا عف اليجاء المقذع بقكلو : " . (ِ)" قذاع عندىـاإل

قصر  . كفي العصريف األمكم كالعباسي فضؿ أغمب الشعراء (ّ)" اإلسبلـ ىجاء مقذعان فمسانو ىدر
 : " التعريض عمى التصريح في اليجاء فيقكؿ ابف رشيؽ كيفضؿ اليجاء كترؾ الفحش فيو .

:  ، إال جريران فإنو قاؿ لبنيو ، كترؾ الفحش فيو أصكب كجميع الشعراء يركف قصر اليجاء أجكد
ذا ىجكتـ فخالفكا فبل تطيمكا الممادحة إذا مدحتـ . كسمؾ  : إذا ىجكت فأضحؾ ، كقاؿ أيضان  ، كا 

)  أرل ، كأنا ، فإنو كاف يطيؿ كيفحش لركميطريقتو في اليجاء سكاء عمي بف العباس بف ا
، كشدة تعمؽ النفس بو،  التساع الظف في التعريض ؛ أف التعريض أىجى مف الصريح الجمحي (

، كقبمتو  ، فإذا كاف اليجاء تصريحان أحاطت بو النفس عممان  ، كطمب حقيقتو كالبحث عف معرفتو
،  ، ىذا ىك المذىب الصحيح لنسياف أك ممؿ يعرض، فكاف كؿ يـك في نقصاف  يقينان في أكؿ كىمة

، كال يؤلمو إال  ؛ فأما إف كاف ال يكقظو التمكيح عمى أف يككف الميجك ذا قدر في نفسو كحسبو
؛  ، ككذلؾ ىجاء أبي الطيب فيو اختبلؼ كليذه العمة اختمؼ ىجاء أبي نكاس ؛ فذلؾ التصريح

 .  (ْ)"الختبلؼ مراتب الميجكيف

                                  
 ، ولو فيو ديوان ، وتوفي عام ىو يونس بن حبيب الضبي ، أبو عبد الرحمن ، أديب نحوي ، عالم بالشعر (ٔ)
 . ٕٗٗ/ٚ، ابن خمكان : وفيات األعيان ينظر :  .م ٜٛٚه/ٕٛٔ    
 محمد محيي الدين، تحقيق  ونقده : العمدة في محاسن الشعر وآدابو م(ٔٚٓٔه/ٙ٘ٗ)ت ابن رشيق القيرواني (ٕ)
 . ٓٚٔ/ٕ م  ،ٜٔٛٔ، لبنان  –، بيروت ، دار الجيل  ٘عبد الحميد ، طـ     
 . ٓٚٔ/ٔ( القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابو ، (ٖ
 . ٖٚٔ-ٕٚٔ/ٕالعمدة في محاسن الشعر وآدابو ،  ( القيرواني :(ٗ
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 كيستحؽ لعصر المممككي يرل النكيرم أف اليجاء يككف ألناس يستحقكنو فيقكؿ : "كفي ا       
،  ، كجعؿ المـؤ جمبابو كشعاره ، كاتسـ بأخبلؽ األرذاؿ كاألنذاؿ اليجاء مف اتصؼ بسكء الخصاؿ

 . (ُ)..." كالبخؿ كطاءه كدثاره
اعتبر ابف التي ال دخؿ لئلنساف فييا ، ك  كاستحسف العرب في اليجاء أال يككف في الصفات       
أنو متى سمب الميجك أمكران ال  ، كجماع القكؿ فيو في اليجاء فيقكؿ : " ان ذلؾ عيبمخالفة قدامة 

، أك  ، مثؿ أف ينسب إلى أنو قبيح الكجو تجانس الفضائؿ النفسية كاف ذلؾ عيبان في اليجاء
، أك مف قـك ليسكا بأشراؼ إذا كانت  معسر، أك  ، أك مقتر  ، أك ضئيؿ الجسـ صغير الحجـ

، أك  يف إذا كاف مصيبان ئ، أك أف يككف أبكاه مخط كريمة نبيمة كخصالو أفعالو في نفسو جميمة
 ار إذا كاف راجحان ض، أك بعدـ الن ، أك بقمة العدد إذا كاف كريمان  رشيدان سديدان  غكييف إذا كجد

 . (ِ)" ؽفمست أرل ذلؾ ىجاء جاريان عمى الح . شيمان 
، منو ، كترؾ المقذع كالفاحش  هفإف جميع المفاىيـ السابقة لميجاء فضمت قصر كىكذا        

كظمت ىذه المفاىيـ  .مف تصريح كتعريض كتكرية كسخرية  وكبينت األساليب التي تستخدـ في
 .رغـ تعدد مفاىيمو عمى تعكس مظاىر الحياة في كؿ عصر ، 

، خبلؿ تناكؿ كؿ عصر مف العصكر ليذا الفف االستدالؿ عمييا مف فيمكفأما أنكاع اليجاء        
 :إال أنيا جميعان تدكر حكؿ ثبلث تقسيمات ، كىي 

كاليجاء السياسي ، كيدخؿ فيو ىجاء ، كالنفسي  القبمياليجاء الفردم ، كيدخؿ فيو اليجاء 
كالنقد المذىبي كالديني ، يجاء ال، كيدخؿ فيو  االجتماعيكاليجاء ، كىجاء رجاؿ الدكلة ،  المدف

 . االجتماعي
ئؿ التي كانت سائدة في يجرد الميجك مف الفضال ،فرديان العصر الجاىمي  في اليجاء بدأ       

 كيفخر بقبيمتو كيظير مناقبيا .  ، كيجردىا مف الفضائؿ، ، كقبميان يبرز مثالب قبيمة ما ذلؾ الكقت 

                                  
 ، مطابع كوستاتسوماس وشركاه ،  في فنون األدب : نياية األرب م(ٖٖٗٔه/ٖٖٚ)ت النويريشياب الدين  ((ٔ

 . ٕٚٙ/ٖالقاىرة ،      
 تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب: نقد الشعر ، م( ٜٜٗه/ٖٖٚ)ت أبي الفرج قدامة بن جعفر(ٕ) 
 . ٚٛٔ، ، د.ت  لبنان -العممية ، بيروت      
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 .  (ّ)، كزىير بف أبي سممى (ِ)، كاألعشى (ُ)العبدكاشتير باليجاء في ذلؾ العصر طرفة بف 
كقد ذكر الجاحظ بعض  فضؿ كشرؼ كثير . كأىميا ذك ككاف الشعراء ييجكف القبائؿ التي        

. كىؿ  كفي نمير شرؼ كثير " القبائؿ التي أىمكيا اليجاء ، ككانت فييا فضؿ كشرؼ فيقكؿ :
 ، إال اليجاء؟! كىذه قبائؿ فييا فضؿ كثير نيا، كغى  كباىمة،  مكؿ، كسى  كبل، كعي  رما، كجى  نزةأىمؾ عى 

 . (ْ)" ، فمحؽ ذلؾ الفضؿ كمو ىجاء الشعراء كبعض النقص
، حتى بمغ منيا مبمغان جعميـ يأخذكف المكاثيؽ عمى ككانت القبائؿ تخشى اليجاء ك تحذره        

بعبد يغكث ابف كقاص كما صنعكا  ،ه بعدـ اليجاء أك بشد لسانو بحبؿ الشاعر إذا أسرك 
 :(ٔ)كىك الذم يقكؿ ، حيف أسرتو بنك تيـ يـك الكبلب (ٓ)الحارثي

 ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػعنسبً ي ػػػػػػػػػػػػػػػػانسلً كا د  ػػػػػػشى  دٍ ػػػػػػػكق كؿي ػػػأق
 ػػػةه ػػػػػػػػػػػػعبشميَّ  ةه ػػػػػػػي شيخػػػػػػػػػػػػػػػؾي منػػػػػػػػػػػػكتضح

 ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػأق ـٍ ػػػػػػػػػػػكل كادان ػػػػػػػػج بٍ ػػػػأرك ـٍ ػػػػػػػػػي لػػػػػػػأنٍّ ك
 فٍ ػػػػػػػػػػػػػغمٍّ بفى  تى ػػػػػػػػػػػرضٍ ا عى ػػػػػػػػػػػػمَّ إ ان ػػػػػػػػػا راكبػػػػػػػػػػػيػف
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػمييك فً ػػػػػػػػػػػػػػيميكاألي ربو ػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػأب

 

 (ٕ)اػػػػيػانػسػلً  فٍ ػػػػػػػػػػكا مػػػػػػمقأطً  ـو ػػػػػػػػيػػت رى ػػػػػػػشػعػمى أ
 (ٖ)اػػػػػػػيػانػميى  ران ػػػػػػيػسي أػػمبرل قػػػػػػػػت ـٍ ػػػػػػػػػػػل أفٍ ػػػػػك
 ػػػػػػػػػػػرة ن عػػػػػػػػفٍ  رجاليػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػرم كى يمػػػػػػػػػػػػػي كى لخً 
 اػػػػػػػػػػػػػأٍف ال تبلقي رافً ػػػػػػػػػػػجٍف نى ػػػػػػػػػػػػام مػػػػػػػػػػػدامنى 

 ياػػػػػػػػػػػػكتى اليمانػػػػػػػػػػى حضرمػػػػػػػػػػان بأعمػػػػػػػػػكقيس

                                  
 ىو أبو إسحاق ، عمرو بن عبد بن سفيان بن سعد بن مالك بن ضبيعة ابن قيس بن ثعمبة ، لقب بطرفة لبيت  (ٔ)
 م . ينظر : الزركمي :ٗٙ٘ق.ه/ ٓٙم ، وتوفي نحو ٖٛ٘ه/ٙٛ، من أصحاب المعمقات ، ولد نحو  قالو     
 . ٕٕ٘/ٖاألعالم ،      
 أبو بصير ، ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعمبة الوائمي ، أعشى قيس ، من أصحاب ىو  (ٕ)
 . ٖٔٗ/ٚ،  األعالم:  الزركميينظر : م . ٕٗٚه/ٚالمعمقات ، توفي عام      
  .م ٜٓٙق.ه/ٖٓر ، توفي ، من أصحاب المعمقات والحوليات ، ولو ديوان شع  ىو ربيعة بن رياح المزني (ٖ)
 . ٕ٘/ٖينظر : الزركمي : األعالم ،       
 دار الجيل ،، تحقيق وشرح عبد السالم محمد ىارون : البيان والتبيين ،  م(ٜٙٛه/ٕ٘٘)ت الجاحظأبو عثمان (ٗ) 
 . ٖٙ/ٗ، بيروت      
 ، كان سيد بني الحارث ، وشاعرًا قتمتو التيم يوم الكالب  ، ىو عبد يغوث ىو ابن وقاص بن صالءة الحارثي ((٘

 . ٚٛٔ/ٗم . ينظر : الزركمي : األعالم ،  ٗٛ٘ق . ه/ ٓٗيمانيًا قويًا ، توفي نحو      
 . ٘ٗ/ٗالجاحظ : البيان والتبيين ،  ((ٙ

 نسعة : حبل . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) نسع ( . (ٚ)
 أصميا عبد شمس قبيمة من تميم ، والنسب عبشمي . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة  عبشمية : (ٛ)
 ) شمس ( .     
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كازدىر اليجاء ، ضد المشركيف لمدفاع عف الرسكؿ في العصر اإلسبلمي  ظؿ اليجاء سائدان        
، فريؽ  يف، كأصبح اليجاء بيف فريقنظران لكجكد الحركب بيف المسمميف كالكفار  القبمي كالفردم

تمفت معانيو عف العصر لذا اخ كفريؽ يدافع عف الكفر كالضبلؿ .، يدافع عف الدعكة اإلسبلمية 
كتكجو ليجاء الكفار باتيامات ، كالتعرض ألعراضيـ كتجريحيـ عف شتـ الناس  كؼالجاىمي ، ك 

بيذا كاشتير  .كفرىـ كضبلليـ فييـ  ا، فيجك  ، بعيدان عف الفحش كالسباب سبلـتحمؿ معاني اإل
، كىؤالء مف الشعراء  (ّ)كالحطيئة،  (ِ)ككعب بف زىير،  شاعر الرسكؿ (ُ)حساف بف ثابتالفف 

بف  ميجاء في العصر اإلسبلمي ىجاء حسافككنمكذج ل .المخضرميف ، أدرككا الجاىمية كاإلسبلـ 
، عندما ىرب مف معركة بدر ، كىك يشد لجاـ جكاده ، كترؾ أخاه أبا جيؿ  بف ىشاـلمحارث ثابت 

 : (ْ)ىذه األبياتيقتؿ ، فأنشد فيو 
ي ػػػػػػػػػػػػػػنتً ثدٌ ي حى ػػػػػػػػػػتػػالَّ  ػيػػػػػتػػػػباذً ك تى ػػػػػػػػػػػػػنك إفٍ 
اـً ػػػػػػػػػىش فً ػػػػػػػػػػػػػػػارًث بػػػػػى الحػػػػػػػػمنجى  كتى ػػػػػنجك   ـػػػػػػػػػػػػػػػػػيػيفؿى ػػػػػػػػػػػػييقاتً  فٍ أ ةً ػػػػػػػػػػػػػػػبػحاأل رؾي ػػػػػػػػػػػػػت

 (ٓ)اـً ػػػػػػػػػػػػػػػػجلةو ك رَّ ػػػػػػػػػػػمً ػطى  رأسً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػكنج
ككما كاف عمى شاعر العصر الجاىمي الذم يريد أف ييجك قبيمة أف يككف عالمان بمثالب تمؾ 

كطبيعي  لمؤرخ .العصريف دكر اكذلؾ في العصر اإلسبلمي ، كلعب الشاعر في  استمرالقبيمة ، 
 مثالب القبائؿ األخرل ، فإذا ما أنشأ الشاعر قصيدة في قبيمة ما ،أف ال يعرؼ كؿ أبناء القبائؿ 

كقد استأذف حساف بف ثابت النبي في ىجاء مشركي قريش ،  فكأنو نشر تاريخان ليذه القبيمة .

                                  
 ،  شاعر النبي ، كان رسول اهلل ينصب لو منبرًا  ىو أبو الوليد ، حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي األنصاري (ٔ)
 م .ٗٚٙه/ٗ٘روح القدس معك ما ىاجيتيم ، توفي عام  في المسجد ليجيب عنو قريش بشعره ، ويقول لو : إن     
 . ٘ٚٔ/ٕ: الزركمي : األعالم ،  ينظرو  . ٕٔٚ/ٔٔينظر : الصفدي : الوافي بالوفيات ،      
 ىو أبو المضراب ، كعب بن زىير بن أبي سممى المازني ، ىجا النبي فأىدر دمو ، فجاءه معتذرًا بقصيدة  (ٕ)
 م . ينظر : الزركمي :٘ٗٙه/ٕٙعام توفي  لو ديوان شعر ، ( ، قمبي اليوم متبولبانت سعاد ف مطمعيا )     
 . ٕٕٙ/٘، األعالم      
 شاعر مخضرم ، من فحول الشعراء، ( ىو أبو مميكة ، جرول بن أوس بن مالك العبسي ، لقب بالحطيئة لقصره ،(ٖ

 محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي. ينظر : م ٘ٙٙه/٘ٗلو ديوان شعر ، أدرك اإلسالم ثم ارتد ، توفي نحو      
 .  ٕٙٚ/ٔم( : فوات الوفيات ، تحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ٖٖٙٔه/ٗٙٚ)ت     
 . ٛٔٔ/ٕ األعالم ، :وينظر: الزركمي      
 اإللتزام ، دار ، حسان بن ثابت األنصاري من الحرية إلى ٛالموسوعة األدبية الميسرة :  خميل شرف الدين ((ٗ

 . ٖٕ-ٕٕ،  مٕٜٜٔلبنان ،  –ومكتبة اليالل ، بيروت      
 طمرة : حفرة . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) طمر ( . ((٘
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كيدؿ ىذا عمى  . (ُ)ف ليجائيـ بأبي بكر ؛ لعممو الكاسع بأنساب العربفأمره النبي أف يستعي
أىمية اليجاء في الحرب النفسية ؛ لعمـ الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ، كمعرفتو بأىمية غزكىـ 
كالتأثير عمييـ مف الداخؿ ، كفي المقابؿ كاف يعزز ىدؼ اإلسبلـ مف كراء الحرب التي يتـ 

 خكضيا .
، فأصبح طاغيان عمى عما كانت عميو بصكرة غير معيكدة برز اليجاء في العصر األمكم        
الحكـ ، يف عمى فف اليجاء لزيادة تمكنيـ في تشجيع الخمفاء األمكي سبب ذلؾككاف  ،المديح 

،  قد أحؿ محميا العصبية الدينية بعد أف كاف اإلسبلـ، بمية كالعصبية الق فأثاركا النعرات القديمة
اليجاء شبييان باليجاء ، كأصبح مرة أخرل فشاع في العصر األمكم اليجاء الفردم كالقبمي 

 اشتيرفف النقائض التي  د ىككما ظير فيو فف جدي ،الجاىمي في الكثير مف أسمكبو كأغراضو 
 كأشير إلى ماضي ، كفييا مزج بيف الفخر كاليجاء ، (ْ)كاألخطؿ ، (ّ)كالفرزدؽ ، (ِ)بيا جرير

 : (ٓ)النميرمكمما يدؿ عمى عكدة النزعة القبمية قكؿ جرير ييجك  .القبائؿ كحاضرىا 
ػيػػػػٍرؼى إنَّػػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػػػػف ني ػػػػػػػػػػػػضَّ الط ػػفغي   ػػػػػػػر ػػػػػػػػػمى

 ػػػػػاػػػػػػػبلبػػػػػػػػفىػػػػػػػػػػػػػػػبل كىٍعبػػػػػػػػػػػػػػػان بىمىغػػػػػػػػػػػػػػػػػتى كال كً   ػػػػػـو ػػػػػػػػػػػػػك تىػميػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػؾى بى ػمىيػػػػػػػػػٍت عى ػػػػػػًضبى إذا غ
ـي ػػػػػػيي مَّ ػػػػػػػػػػتى النَّػػػػػػػػػػػاسى كي ػػػػػسبػٍ حى   ػػػاػػػػػػػػػًغضابػػػػػػػ ػػػػ

تغيرت حياة المجتمع العربي بعد ظيكر اإلسبلـ تغيران شديدان ، فجاء العصر األمكم كىكذا        
، كخصائصو الشعرية ، دكف أف  كآدابومستمدان ثقافتو مف العصر اإلسبلمي كمتمثبلن  بتعاليمو 

صبح مزيجان مف العصريف ، باإلضافة إلى ، لي كشعره العصر الجاىمي اليد أدبيتخمى عف تق

                                  
 . ٓٙ/ٖ( ينظر : مصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب ، دار الكتاب العربي ، (ٔ

 ىو أبو حزرة ، جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي الكمبي ، لقب بجرير ، من تميم ، من فحول شعراء اإلسالم ، (ٕ)
 قيل أنو فاق غيره في فنون الشعر األربعة ، الفخر والمديح واليجاء والنسيب ، لو ديوان شعر ، كثرت المياجاة      
 م .  ٕٛٚه/ٓٔٔم ، وتوفي عام ٓٗٙه/ٕٛ، ولد عام بينو وبين الفرزدق ، وجمعت نقائضو مع الفرزدق      
 . ٙ٘ٗ/ٔينظر: الزركمي : األعالم ،      
 أبو فراس ، ىمام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي ، شاعر مشيور ، قيل لوال شعره لذىب ثمث لغة (ٖ)
 . ٖٜ/ٛ، م . ينظر : الزركمي : األعالم  ٕٛٚه/ٓٔٔالعرب ونصف أخبار الناس ، توفي عام      
 شاعر نصراني ، كان شاعرىو أبو مالك ، غياث بن غوث بن الصمت بن طارقة ابن عمرو ، من بني تغمب ،  (ٗ)
 م ،ٓٗٙه/ٜٔاألمويين ، من أشير شعراء عصره ، تياجى مع جرير والفرزدق ، لو ديوان شعر ، ولد عام      
 . ٖٕٔ/٘: الزركمي : األعالم ،  ينظر م . ٛٓٚه/ٜٓعام توفي و      
  ،محمود محمد شاكر ، دار المدني شرح: طبقات فحول الشعراء ،  م(ٙٗٛه/ٖٕٔ)ت محمد بن سالم الجمحي (٘)
 . ٕٔٗ/ٕ، ، د.ت السعودية  – جدة     
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نتيجة لمكجكد األجنبي ، كالحضارة الجديدة ،  ذلؾ العصردبية التي تمت في المستجدات األ
فتطكرت فنكف الشعر ،  رييف كاألمكييفيكالنزاعات بيف الفرؽ المختمفة مف الخكارج كالشيعة كالزب

كفف النقائض ، الذم جمع بيف ظيرت فنكف أدبية جديدة القديمة كالمدح كالفخر كاليجاء ، ك 
 . (ُ)ة القديمة ، كالمستجدات التي حصمت في حياة المجتمع الجديد الحزازات القبمي

ضعفت العصبية القبمية حيث ، عمى فف اليجاء  آخر رطرأ تغيفقد  أما في العصر العباسي       
، كاىتـ  اة السابقة التي كانت عميي، كلـ تعد لؤلنساب تمؾ األىمي كحمت محميا العصبية القكمية

كىك لكف مف  ؛ إلى التعرض ليجاء الخمفاء العيكب الفردية التي قادت الشعراءإظيار باليجاء 
ثنيف مف الخمفاء ، ال  (ِ)الخزاعيدعبؿ  ءىجا كمنو ،عصر برز في ذلؾ الألكاف اليجاء السياسي 
 ، ، حيث ىجا االثنيف معان بعد كفاة المعتصـ كتكلي الكاثؽ الخبلفة  كىما المعتصـ كالكاثؽ

 : (ّ)فيقكؿ
ػػػػػػػدي  ػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػره كال جػػػػدي ً ال صػػػػػػمػػػػػػػػحػال
 ػػػػػػدي وي أحػػػػػػػػػػػػػػزٍف لػػػحػـ يى ػػػػػػػاتى لػػػػػػػػػػػػػػةه مػػػػػػميفػخى 
 ػػػوي ػػػػػػعػي ػػبػػتػػػؤـً يػػػػػػػػػػػػالش   ػػػػػػػر  ػػػػػػػػػذا كمي ػػػىػػ ػر  ػػػػػمي ػػف

 
ػػػدكا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل رقى ػػػػيال ؿي ػػػػػػػػػػػػإذا أى قػػػػػػػػػػػػػػاده كال رً 

ـى لػػ كآخػػػػػػػري  ـٍ يى قػػػػػػػػا  ػػػػدي ػػػػػػًو أحػػػػػػػػػػػػػػػرٍح بػً ػػػػػفػػػػػػػػػػػػ
ـى ىػػػ ـى الكيػػٍ ػػػػػػكقػػػػػػػػا  ػػػػػػدي ػػػػػػػػػػكى لػنَّ ػػػػػػػػػؿي كاػػػذا كقػػػػػػػػػا

  ماؿ، ك ذكر المساكئ الفردية كاالجتماعية شاع اليجاء الشخصي كالسياسي ، الذم يركز عمى  كما
 

 :(ْ)الركميابف شعر اليجاء إلى  الصكرة الكاريكاتكرية ، كما نجدىا في قكؿ 

                                  
  ، د.ت ، مصر –القاىرة ، دار المعارف ،  ٔٔشوقي ضيف : الفن ومذاىبو في الشعر العربي ، طـ ينظر : (ٔ) 
 اني اليجري ، دار المعارف ، : اتجاىات الشعر العربي في القرن الث  ىدارة : محمد مصطفى. وينظر  ٖ٘-ٖٗ     
 . ٖٗٔم ، ٖٜٙٔ مصر     
 ىجا الخمفاء في العصرشاعر ىجاء ، كوفي األصل ، ( ىو دعبل بن عمي بن رزين الخزاعي ، أبو عمي ، (ٕ

  .م  ٓٙٛه/ٕٙٗم ، وتوفي عام  ٘ٙٚه/ٛٗٔ، لو ديوان شعر ، ولد عام  كان صديق البحتريالعباسي ،      
 . ٜٖٖ/ٕ، األعالم  ينظر : الزركمي :     
 ، دار  ٔ: تاريخ بغداد وذيولو ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا ، طـ  م(ٔٚٓٔه/ٖٙٗ)ت ( الخطيب البغدادي(ٖ

 . ٚٔ/ٗٔ،  مٜٜٙٔلبنان ،   –الكتب العممية ، بيروت      
 م ، ص ٕٔٓٓ، دار المعارف ، مصر ،  ٕٔتاريخ األدب العربي ، العصر العباسي الثاني ، طـ شوقي ضيف : (ٗ)
 ابن الرومي ىو أبو الحسن ، عمي بن العباس بن جريج ، شاعر كبير رومي األصل ، لو ديوان شعر ،  . ٕٕٔ     
 م . ينظر :  ٜٙٛه/ٖٕٛم م ، مات مسمومًا في بغداد بعد أن ىجا وزير المعتضد عا ٖٙٛه/ٕٕٔولد عام      
 . ٜٕٚ/ٗالزركمي : األعالم ،      
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مػػػػػػػػػػػى نى ػػػػػػػػػعيسػػػ ػػػػري ػػػػػػػػتٍّػػػيػقػ  فػًسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً ػػػى عى
 ػػػػػػدً ػػػػػػػػػػػػػػػػػالػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽو كال خػسى بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكل  هً ػػرً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػتػتقػػػػػػػػػػػػعي ليػػػػػػػػػػػػك يستطػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػف

 ػػػػػػدً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو كاحً ػػػػػػػػػػػػػٍنخى ػمً  ػػفٍ ػػػػػػػػػػػػػػسى مً ػػػػػػػػػػفَّ ػنتى 
، صاؿ اليجاء بحياة الشعب كالعامة تعف اكصؼ شكقي ضيؼ كلمتأكيد عمى ما سبؽ أكرد ىنا 

ىي حياة لـ يعد أساسيا العصبيات القبمية كما كاف الشأف في العصر األمكم ،  : "... يقكؿحيث 
 قميمة كانت تظير مف حيف إلى حيف ، كمف أجؿ ذلؾ ضعؼ فف النقائض لقيامو عمييا إال أسرابان 

،  بسبب التنافس الشديد بيف الشعراءضعؼ ، فإف اليجاء لـ يضعؼ قد كلكف إذا كاف ىذا الفف 
جديدة ، إذ أخذكا يريشكنو سيامان مصمية . كيخيؿ إلى اإلنساف أف أصحابو لـ كقد عمت فيو ركح 

يترككا مثمبة خمقية أك نفسية في شخص إال صكركىا ، ككأنما يريدكف أف يطيركا المجتمع منيا ، 
 . (ُ)..." كلـ يتكرعكا أحيانان عف ىجاء الخمفاء كالكزراء

يدكر حكؿ ،  ان قبميفرديان ك  اليجاءفبعد أف كاف  كتطكر اليجاء في العصر المممككي ،       
أصبح صكرة صادقة لمدفاع صكر السابقة ، كما كانت الحاؿ في الع ، الصراعات القبمية أك الحزبية

كساد اليجاء ركح  عف المبلحـ اإلسبلمية في ظؿ كجكد األحداث الكبرل ضد الفرنجة كالتتار .
 ال دخؿ لمقبيمة  ان شخصي لعصر المممككي ، كأصبحع في اكانب المجتمكافة ج جديدة تمثمت في

 ساليبو كاختيار أكزانو الخفيفةلقد أخذ اليجاء في ىذا العصر الطابع الشعبي في معانيو كأ "فيو . 
"...(ِ) . 
 أف؛ إلى ختفاء اليجاء القبمي كالتفاخر باألنساب في العيد المممككي يعكد السبب ال       

 ان بؿ كانكا لفيف؛ إلى أصؿ كاحد أك بقعة معينة تجمعيـ  ينتمكف المماليؾ الذيف يحكمكف الببلد ال
لذلؾ  ؛ نذاؾف أقاصي الببلد في الشرؽ كالغرب آمف األجناس كالقكميات المتعددة التي تـ جمبيا م

فالنسب بالنسبة إلى  .لـ يعرج الشعراء ال في مدحيـ كال في ىجائيـ عمى التفاخر باألنساب 
جع في لربما ىناؾ أعداد قميمة تر  ، كالمكاف غير مكحد، المماليؾ غير متبمكر كغير محدد 

كىذا مما كاف لو األثر الكبير في عدـ بركز ىذا النكع مف ،  عصكرىا إلى عدة مدف كأصقاع
 اليجاء . 

                                  
 م ،ٕٗٓٓ، دار المعارف ، مصر ،  ٙٔشوقي ضيف : تاريخ األدب العربي ، العصر العباسي األول ، طـ  ((ٔ
     ٔٙٚ . 
 ، فمسطين  –نبيل خالد أبو عمي : محاضرات في األدب الممموكي والعثماني ، مطبعة الوحدة ، رام اهلل  (ٕ)
     ٘ٛ. 
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المقذع ، " ، كاف منو  كلمكقكؼ عمى صكر اليجاء كدرجاتو في العصر المممككي نجد أنو       
كالمعتدؿ ، كالضاحؾ كالساخر ، كمنو ما تناكؿ األفراد أك النماذج الكظيفية كالكزراء كالقضاة ، 

شعراء أف يظيركا كالمستخدميف ، كالفقياء . كاتخذ اليجاء كسيمة لمنقد االجتماعي يحاكؿ فيو ال
فيكشفكف عف انحرافاتيـ مف أخذ  أك العماؿ ، كالذيف يتكلكف األعماؿ العامة ،عيكب المكظفيف 

الرشاكم ، كظمـ الرعية كالمغاالة في أخذ األمكاؿ مف المككس كغيرىا . كذلؾ نجد مف صكر 
 . (ُ)" اليجاء ما يتناكؿ فيو الشعراء بعض نقائض السمكؾ العاـ في الشارع كالسكؽ

الشخصية التي ىي صكرة  مبعثو المنازعات الفردية ، كالخبلفات أما اليجاء الفردم فبما أف       
كمكاف ، فقد ظؿ ىذا النكع مف  طبيعية لمصراع عمى العيش كالماؿ كالجاه بيف األفراد في كؿ زماف

كبقي قائمان بيف الشعراء الذيف كانت  .العصكر  عمى مدلي ، بؿ ك العصر المممكك ان اليجاء قائم
تجرىـ المنافسة إلى تجاكز حدكد اليجاء التي كانت معركفة مف قبؿ ، كربما تجاكز ذلؾ فييجك 

، التي  بذلؾ السخريةكب كالمثالب مازجان ، كاشتدت مكجتو كركز عمى العي الشاعر بأقذع الكممات
، إال أف صكر اليجاء ية .في العصكر التال ارىا مستمران في العصر األمكم ، كظؿ تي بدأ ظيكرىا

كلـ يستخدـ الشعراء معاني اليجاء التقميدية في الغالب ، مف  ، " ذلؾ العصرفي الفردم اختمفت 
سمب الفضائؿ النفسية أك اإلنسانية كاالجتماعية مف شخصية الميجك ، بؿ اعتمدكا عمى السخرية 

الذم ، ركب مف التعريض المقذع كالماجف كالنيؿ منو بض، ، كرسـ الشخصية بصكرة ىزلية 
 . (ِ)" ينطكم عمى ألفاظ جنسية أك تتناكؿ األعراض كتكشؼ العكرات

عف اليجاء في العصر المممككي تناكؿ الفرد بصكرة مختمفة  مف ىذا المنطمؽ نجد أف       
أف لقبيمتو ال شفردان في المجتمع ،  يتناكؿ الفرد باعتباره "، نو أصبح حيث إ، العصكر السابقة 

إذ كاف  كؿ ؛ر اليجاء القديـ حتى في القرف األ ع، مثمما كاف الحاؿ في ش كقكمو بو عمى اإلطبلؽ
الشاعر ينظر إلى نسب الميجك كمخازم قبيمتو كأساس ليجائو . كال ريب أف ىذا التغير كاف 

 يا عف القبيمةنتيجة لمتحضر في المدف ، كاكتماؿ الشخصية االجتماعية ألفراده فيو كاستقبلل

                                  
  ،مصر –الشعر والشعراء ، منشأة المعارف ، االسكندرية  ٖمحمد زغمول سالم : األدب في العصر الممموكي ،  ((ٔ

     ٖٛ . 
 . ٜٖالشعر والشعراء ،  ٖمحمد زغمول سالم : األدب في العصر الممموكي ،  ((ٕ
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 عمىالشيخة يعتبر مثاالن  لزكجة أبيو (ِ)كىجاء أبك الحسيف الجزار . (ُ)" كأحكاميا الصارمة
 : (ّ)ي ، كما في قكلوالعصر المممككفي  بمعانيو الجديدة اليجاء الفردم

كَّ ػػػػػػتىػػػػػػػػػػ  شىيخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن خي أبػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػالشي جى ػػػػزى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًشيػػػي فى ػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػأنيكى   ػػػػػػػػػػػػػػػةه ػػػػػػػػػػػا ريمَّ
ـٍ ػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػؿه قػػػػػػػاؿى لػػػػػػػػػػػػػػػػائكقػ  ػػػػػػػػػػػػػاػػػػػن يػػػسً  ػػػػ

 ػػىػػػػػػػػػي الد جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػيػػػػتي لك سىفػػػػػػػػػػرىٍت غيرَّ 

 

 ػػػػػػفي ػػػػػػػػػػػػػػؿه كال ًذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػا عى ػػػػػػػيل سى ػػػػػػػػػػػػػػيل
كًليػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػريىػػػػكشىع  ػػػػفي ػػػػطػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػف حى

 ػػػػػػف  ػػػػػػػػػػػػػػػػا سً ػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػي فمػػػػا فػػػػػػػػمػػػمػػػػػػػػػػػتي ػػقفى 
 (ْ)ػػػف  ػػػػػػػا الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريىػػػصً رٍت تيبٍ ػػػػػػػػػػػػػا جى ػػػػػػػمػػػػػػػ

في العصر المممككي ؛ إال أف الشعراء عنكا  الفردم كالقبميغياب اليجاء مف رغـ عمى الك        
بمعظـ المكضكعات التي كانت مطركقة في السابؽ ، مع بعض التطكرات الجديدة التي دخمت ىذا 

 ة في المعاني كاألساليباستمرار ميمو إلى الشعبي ما يمي : "تمخيصيا فيكالتي يمكف  الفف
، إلى الفردية  لكامؿ مف القبمية أك الجماعيةا ، كالرغبة في اليزؿ كاإلضحاؾ ، كانحرافوكاألكزاف 

 ) كتضاؤلو في طرؽ المعاني السياسية كالدينية كالعىقىدية ، كجنكحو إلى اليجاء الساخر
 . (ٓ)مطمع القرف الثاني" الذم شاع كانتشر في الكاريكاتكرم (

جكد مثؿ ىذه عند شعراء العصر المممككي ال يعني عدـ ك  الفردم كالقبميغياب اليجاء        
نما تعني غياب األىمية كالقيمة التي  النماذج في أشعارىـ ؛ ، كانت تتمتع بيا في العصكر األكلىكا 

ف كانت قميمة فقد كجدت نماذج ) ر الذم كانت تتركو عمى الميجك .كالتأثير الكبي ( في شعر  كا 
  يزؿ .لسخرية كالممزكجة بالدعابة كا ، اليجاء تتناكؿ القبائؿ عمى سبيؿ اليجك

                                  
  ،لبنان –األدب العربي في العصرين الممموكي والعثماني ، المؤسسة الحديثة لمكتاب ، طرابمس  قصي الحسين : (ٔ)
 . ٖٕٓم ، ٕٙٓٓ     
 كان يعمل بالجزارة، ىو يحيى بن عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن عمي ، جمال الدين ، أبو الحسين الجزار ،  (ٕ)
 فاق أىل عصره ، وصار من فحول المتأخرين ، مدح السالطين،  أديب مصري ، لو كتاب ) فوائد الموائد (     
 م . ينظرٕٓٛٔه/ٜٚٙم ، وتوفي عام ٕٙٓٔه/ٖٓٙويعتبر أكثر شعراء عصره ىجاًء ، ولد عام والمموك  ،      
 . ٕٜٕ-ٕٕٛ/ٗبالوفيات ، ترجمتو في : الصفدي : الوافي      

 . ٓٚ٘/ٚٔ،  البداية والنيايةابن كثير : (ٖ) 
 الغرة : البياض . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) غرر ( . (ٗ)
 لبنان ، –، دار اآلفاق الجديدة ، بيروت  ٖبكري شيخ أمين : مطالعات في الشعر الممموكي  والعثماني ، طـ  ((٘

 . ٜٖٔ،  مٜٓٛٔ     
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ؼ في ىجائو لمتمعفرم ، حيف قامر بالخفا (ُ)، قكؿ ابف بنيماف بف أبي الجيش كمما كرد في ذلؾ
 : (ِ)رلمممؾ الناص يشككه فييافي أبيات 

ـى جميعػػػػػػػػػػػػاؽى األنػػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػػػػا مميكػػػػػػػػػػػػي  ان ػػػػػػػػػػا
 يػػػػػػػػػػػػػػا جناحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبالعطايذم راشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالَّ 
 خو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بشيػػػػػػػػػػػػا كال سمعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا رأينػػػػػػػػػػػػػػم

 كـو ػػػػػػػػػػػػؿٍّ يػػػػػي كي ػػػػػػػػػػػػػؽ  فدى ػػػػػػػػػػػػػـٍ يي ػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػكبي
 فٍ ػػػػػػػًر لكػػػػػضي الشعػػػػػػػػػػػًو أبيػػػػػػػػػػػػػكدي الكجػػػػػػػػػػأس
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشيب ى آؿً ػػػػػػػػػػػػػػإل ةن ػػػػػػػػػػػػػبسٍ ي نً ػػػػػػػػػػػػػػػعيدَّ 
 وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعيدَّ ا يى ػػػػػػػػػػػػػػػم ركفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكيي  ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػكى
 تػػػػػػت لقالػػػػػػػػػك استطاعػػػػػػػػػػدو لػػػػػػػػػػػػػػػنج ؿي ػػػػػػػػمث

 عو ػػػػػػػػػػقيرى  اءً ػػػػػػػػجي ىى ػػػػػػػػػػػػف ذرى ػػػػػػػػػػالعي  طٍ ػػػػػػػػػػػػفابس

 

 (ّ)اؼً ػػػػػػػػػػػػارًض الككَّ ػػػػػػػػػكده كالعػػػػػػػػػػػػػػج وي ػػػػػػػػػػػػػػمن
 يػػػػػػػػػػػػػػػبلفتى  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػاإللى  دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بعػػػػػػػػػػػػػبلفكتى 
 اؼً ػػػػػػػػػػػػػػػػفبالخً  رو ػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مقامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ؿى ػػػػػػػػػػػػقب
 اؼً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأًس كاألكتػػػػػػػػػػػػػاهي كالػػػػػػػػػػػػفي قى ػػػػػػػػػػػػػػف
 (ْ)اؼً ػػػػػػػػػػػػػػًو كًخفػػػػػػػػػػػػػػػـو كقيبحً ػػػػػػػػػػػػػػي سحيػػػػػػػػػػػف
 راؼً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألش ؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػائػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال فو 
 بلؼً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خً ػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػدائم كـي ػػػػػػك كالقػػػػػػػػفي
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أٍكنافػػػػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػذا الدىعػػػػػػػى سى ػػػػلي
 اؼً ػػػػػػػػػػػػػػػػػصاإلنٍ  ؽً ػػػػػػػػػػػػطرائ فٍ ػػػػػػػػػػػػع ادؿو ػػػػػػػػػػػػػػػػع

 ، المممككي كمف خبلؿ قراءة مجمكعة مف النماذج الشعرية لدل كبار الشعراء في العصر        
كأدبية ، تظير  ، اجتماعيةك ،  كثفة عف عدة مظاىر سياسيةنستطيع أف نرسـ صكرة كاضحة كم

 ف اليجاء لـ يأت مفكانت سائدة في ذلؾ الكقت ، حيث إ التي ىجاء بعض األكضاع السمبية
قرب كالبعد مف السمطة الحاكمة ، كمدل ال، كالمعاصرة  ، التحاسد منشؤه، فيك بيف الشعراء فراغ 

المظاىر  فأما ع .تدار مقاليد الحكـ كيؼ كانت أىـ المظاىر السياسية ، ك نقرأ مف خبلؿ اليجاء ف
 طبقات المجتمع كالحياة ، كمستكل المعيشة لدل يك تعرؼ، فاالجتماعية التي يرسميا اليجاء 
كمف التي أدت إلى اليجاء ،  ارؽ االجتماعية مف األسباب الميمةالشعراء ، كقد كاف اختبلؼ الفك 

 نستطيع مف كؿ ما سبؽ أف نرسـ لكحة كاممة لمحركة األدبية ، كعمى رأسيا الناحية األدبية ، 
 ( ، التي ىي نتاج عف التعبير كاالحتجاج كعدـ الرضى عمى كؿ المستكيات . حركة اليجاء )

                                  
 أبو الربيع ، شرف الدين ، أديب وشاعر ، ( ىو سميمان بن بنيمان بن أبي الجيش بن عبد الجبار بن بنيمان ،(ٔ
 . ينظر ترجمتو في : ابن تغري بردي : المنيل الصافي ، ، وقد فاق التسعين عامًا م ٕٚٛٔه/ٙٛٙتوفي عام      
     ٙ/ٕٗ .  
 . ٕٕٔ-ٕٕٓ/٘ٔصفدي : الوافي بالوفيات ، ال (ٕ)
 وكف ( .وكاف : السائل . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة )  (ٖ)
 ( سحيم ىو عبد شاعر أعجمي األصل ، كان يعجب النبي بشعره ، اشتراه أحد بطون بني أسد ، وىم بني(ٗ
 م ، ولو ديوان شعر . ينظر : الزركمي : ٓٙٙه/ٓٗعام  الحسحاس ، إال أنو كان يتشبب بنسائيم فقتموه وأحرقوه     
 . ٜٚ/ٖاألعالم ،      
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 :المبحث األكؿ : ىجاء النفس كالشككل مف الفقر 
مقية مف كجية نظر الياجي نفسو ، كيككف         مقية كالخي ىجاء النفس يعنى كصؼ بشاعتيا الخى

 ، كشعكر صادؽ ، ألنو يصعب أف يحبالياجي ىك الميجك ، لذا تبرز فييا صكر ببلغية 
كنعبر عنيا تعبيران صادقان ؛ ،  كىجاء النفس يجعمنا نرل عيكبنا .اإلنساف شيئان أكثر مف نفسو 

العصكر ىذا  كقد تناكؿ الشعراء عمى مدل . ىك الشخص الكحيد الذم يعرؼ نفسو اإلنسافف
 . ب بويجاء ، كامتؤلت كتب األدالمكف مف ال

 جك كؿالحطيئة ؛ الذم كاف يي ىكالمعركفيف أكؿ مف بدأ بيجاء نفسو مف الشعراء ك        
كلعمنا نذكر نمكذجان عمى ىجاء الحطيئة  نو إف لـ يجد مف ييجكه ىجا نفسو .، حتى إ شيء
 : (ُ)لنفسو

 ان ػػػػػػػػػػػػػػػم تكم  إالَّ  كـى ػػػػػػػػػػػػيػال مى اػػػػػػػػػػػػػػتػشف تٍ ػػػػػػػػػػػػػػأب
 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقى خى  اي  هى كَّ ػػػػػػػػػػػػػشى  ان ػػػػػػػػػػػػػكجي يػػػػػػػػأرل ل

 وٍ ػػػػػػػػػػػػػمي ا قائً ػػػػػػػػػػػػػأن فٍ ػػػػػػػما أدرل لً ػػػػ، فم كءو ػػػػػسػػب 
 وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػمي حامً  حى ػػػػػػػػػػػػبٍّ كقي  وو ػػػػػػػػػػػكج فٍ ػػػػػػػػػػم حى ػػػػػبٍّ ػقي ػف

المنصكر كعنده الميدم كعيسى عمى  (ِ)دخؿ أبك دالمة "، كذلؾ حيف  كممف ىجا نفسو أبك دالمة
 : مف . فقاؿ في نفسو : اىج بعض مف في المجمس ، فقاؿ لو المنصكر بف مكسى

 : ، فقاؿ ما أحد أحؽ باليجاء مني ، الخميفة أـ ابف أخيو؟ أىجك
 ػػػػػةػػػػػػػػػػػالما دي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأب ؾى ػػػػػػػػػػػػػػلدي غٍ ػػػػػػػػمػأال أب

 ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمػل تى ػػػػػػػػػػػػعمى ةن كجى ػػػػػػػػػػػاممدى  تى ػػػػػػػػػػػػعمى ػج
 رده ػػػػػػػػػػػػػػػػػق تي ػػػػػػػػػػػػػػػػمػق ةى ػػػػػػػػػػػػىػػمامالعً  سى ػػػػػػػػػػػبػإذا لى 

 
 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرامى كال كى  راـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػالك فى ػػػػػػػػػػػػػم تى ػػػػػػػػػػمسػف
 ػػػػػػػةٍ ػػػػػػػػػػىػػػػػمامالدى  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتتبع ؤـي ػػػػػػػػػػمػػػال ذاؾى ػػػػػػػف

 ػػػػػػػػػػةٍ ػػػػػػػىػػػمامالعً  عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره إذا كضػػػػػػػػػػػػػػػػػنزيػكخ
 . (ّ)" فضحؾ المنصكر كأمر لو بجائزة

 الشاعر أف ييجكه ، كىذا يدؿ عمى مف طمب مف  القدماء فقط أنفسيـ بؿ ىناؾ كلـ ييجي        
 

                                  
 ، تصحيح وتعميق مصطفى أفندي السقا: الشعر والشعراء ، م(  ٜٓٛه/ٕٙٚ)تبن قتيبة عبد اهلل بن مسمم ( (ٔ
 .ٔٔٔم ، ٕٖٜٔمصر ،  –القاىرة مطبعة المعاىد ،      
 نشأ بالكوفة ، واتصل بخمفاء بني العباس،د بن الجون األسدي ، اتيم بالزندقة لتيكمو ، واشتير بالدعابة ، ىو زي (ٕ)
 . ٓ٘-ٜٗ/ٖ: األعالم ، م . ينظر : الزركمي ٛٚٚه/ٔٙٔعام توفي      
 تحقيق محمد أبو الفضل إبراىيم ، دار  : المحاسن والمساوئ ،م( ٕٖٜه/ٕٖٓ)ت ابراىيم بن محمد البييقي ((ٖ

 . ٕ٘ٗ/ٔالمعارف ، القاىرة ، د.ت ،      
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الميدم حيف طمب  (ُ)اىيةىجا أبك العت . كقدرغبة الشخص في معرفة رأم اآلخريف بو لسبب ما 
خرجت مع الميدم إلى الصيد فتفرؽ أصحابو كبقيت معو كقد أقبؿ عمينا  ": فيقكؿ  منو ذلؾ
ككقعت الرعدة ، . فدخمنا  : ادخبل مف ىذا المطر فقاؿ لنا، ، فانتيينا إلى مبلح معو زكرؽ  المطر

. فألقاىا  : نعـ فقاؿ : ىؿ لؾ أف ألقي عميؾ جبتي؟ فقاؿ لو المبلح ، عمى الميدم مف شدة البرد
مما انتبو ، ف ، ثـ أقبؿ الخدـ كالغمماف كألقكا عميو الخز كالكشي . فما زاؿ يتقرقؼ حتى ناـ عميو

 : يا أمير المؤمنيف ككيؼ فقمت : يا أبا العتاىية أال ىجكتني! أمر بدفع ذلؾ إلى المبلح كقاؿ
 : (ِ)؟ قاؿ : فإني أسألؾ با ، فقمتتطيب نفسي بيجائؾ

 (ّ)داحً ػػػػػػػػػػػي الػػػػػف بى ػػػػػػػػػػػاألشي حى ػػػػػػػػػػػػػػػا أقبػػػػػػػػػػم  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػي عمى شيبً ػػػػػػػػػػػػػػكشػال سى ػػػػػػػػػػػػا البػػػػػػػػػػػػي
فيك  ، ما تجسده نفسو في داخمياعالشاعر  يكشؼنا ، ك نحكـ عمى أنفسيجاء النفس يجعمنا ف

نو يعتبر أكثر إيبلمان كأقرب إلى جمد النفس . كقد صدؽ اإلماـ أبك الحسف كالنقد الذاتي ، حتى إ
 : (ْ)( حيف قاؿ ـُٔٗ/ىػَّٔت البصرم النحكم)

ػػػػػػا ػػػػػانػػػػػػمـ الزَّ ػػػػػػػػػػيػم  ػاسي كي ػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػبي الػيػػػػػيػعػ
 ػػػػػاػػػػػػػكانػػػػػسً  ػػػبه ػػػػػػعيػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا انً ػػػػػػػا لزمكمػػػػػػػ  ػػػػػػػاػػػػػػػػػبي فينػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػا كالعػعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي زمانىنػػػػنى 

 ػػػػػػػػاػػػػػػػػػػجانػػػػإذان ىى  مػػػػػػػػػػػػػػػافي الزَّ  ػػػػػؽى ػػطػػػك نى ػػػػػػػػػػكل
مف ك  فسيـ ، كقذفكىا بأفظع االتيامات .ف مف شعراء العصر المممككي أنكىجا الكثيرك       

الذم ىجا  ، شعرىـ بيذا المكف مف اليجاء في ذلؾ العصر أبك الحسيف الجزار الشعراء الذيف نضح
 في لكحة صادقة، أطماعو التي جعمت جسمو باردان مف اليمـك  كىجا، نفسو في مكاقؼ عديدة 

 : (ٓ)ة ، كقكلوتعبر عف شدة المعانا
ٌـّ ػػػػػػىػػػػػػػػػػرًد ػػػػػفى البػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػبػأٍدًركػكنػػػػػػػػي فى  ػػػػػػ

 ا جػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػان فيػػػػاعي كىمػػػػػػػػػػي األطمػػػػػػػأٍلبسٍتنػػػ
 ػػػػػػرػػػػػػػػػبػػلػػػػػػكفي جسمػػي مػػػػػػػػػف ال ا ازرؽى ػػػػػػػكمم

 
ػػػػػػػػػػػيل شػػػىػػػػػػػػػسى ييٍنسى فػػي حى ػػػابي ػػػػػػػػام التيػػػػػػػى كى

 ػيػػػػػػػػػػػػػػابي ػػػػػػػػػػػػػػػػرنل كثفً كلػػػػػػػػػػػػػػػػي  ػػػارو ػػػػػػػمػػػػػي عى 
 ػػػػػابي ػػػػػػػػػػػػػوي ًسنجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أنػػػػػػػػػػَّػػػػػًد تىخيػمػػػػػػػػػػػ

                                  
 شاعر مبدع من طبقة لقب أبا العتاىية لعتوه ، ىو أبو إسحاق ، إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني العنزي ،  ((ٔ

 . ٕٖٔ/ٔينظر : الزركمي : األعالم ،  م . ٕٙٛه/ٕٔٔعام توفي م ، و  ٛٗٚه/ٖٓٔولد عام المولدين ،      
 . ٕٗٗ/ٔ، البييقي : المحاسن والمساوئ إبراىيم بن محمد  (ٕ)
 ألوان كثيرة من الثياب . الداح : النقش . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) شي ( ومادة  الوشى : (ٖ)
 ) داح ( .     
 ، دار الغرب ٔ: معجم األدباء ، تحقيق إحسان عباس ، طـ  م(ٜٕٕٔه/ٕٙٙ)ت ابن ياقوت الحموي ((ٗ
 . ٕٕٓٙ/ٙ،  مٖٜٜٔ لبنان ، – اإلسالمي ، بيروت     
 . ٕٛٛ/ٗ فوات الوفيات ، الكتبي : (٘)
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نو يزرؽ مف ال حرارة فيو حتى إكيعتبرىا كىمان تعمؽ بو ، جعمت جسمو باردان  يقر الشاعر بأطماعو
شدة البرد ، كيشبو جسمو بيذه الحالة بالسنجاب . فينا يعترؼ الشاعر بصفة الطمع كيحكـ عمى 
نفسو بأنو طماع دكف الحاجة ألف يصفو  شخص آخر بذلؾ ، كيعترؼ أنو ال يستطيع أف يقاـك 

 . ركةأخذت منو مأخذان كصؿ إلى الذ أطماعو ، بؿ إنو يستنجد اآلخريف ليدرككه ، فأطماعو قد
، كلـ يعد  ألنو اضطر إلى بيع عبده كحماره بالشـؤ ؛ وييجك حظو كبخت (ُ)ابف دانياؿذا كىا ىك 

 . (ِ)، فيقكؿ بعد أف باع كؿ ما يممكو ان ، فأصبح فقير  لديو شيء
ي ػػػػػػػػػػػػػتػػػى ٍطمى ػي عي ػػػػػػػػػفػػ ػػامى ػػػػػينػػػػٍت عى ػػػػػػػػنػػىػػا عايم
بػػػػػػػػػػبعػػػػٍد ػػػقػػػ ـى ػػػشػػأيػٍ   ػػػػدٍ ػػػػػػػػػػػارم كقػىػػػػػػػػػػػمػػػدم كحً ػػػػػتي عى  (ّ)ػيػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػٍف بىٍخػػػػي كمػػػػػػػػظٍّ ػػػػػػػٍف حمػ ػ

 ػػػيػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كال تىحٍ ػػػتي ال فىٍكقػػػػػػػػػػػػػأصبػحػػػػ 
بأبيات أخرل ييجك جسمو الذم أصبح نحيبلن بسبب الحب ، يكاد مف شدة نحكلو أف يذكب كأنو ك 

 : (ْ)ا ، كما في قكلويحركو نسيـ الصبكرؽ 
 ػػػػػػبلن ػػػػػػاحػػػػػوي نػػػػػػػػػػػػػػػمي ػٍسػػػػػػػدا جً ػػػػػػػػػبٌّ غػػػػػػػػػػػػػمحػػػػ
ػػػا ػػػػػػػػػػػػى أٍف يذكبػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػرًط الضَّ فػػػػػػػػػػػػػػػادي لكػػيػ  ػػػػػػػاػػػػػػػػبػػػػػػصٍّ ػػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػػػتػػٍػركى ػػػك حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفم ؽَّ كرَّ 

 (ٓ)ػػػػاػػػػػػػػػان كعػػػػػػػػػػػادٍت قضيبػػػػػػػػػػػػارى نىسيمػػػػػلصػػػػػػػ
، رغـ أنو مف المعركؼ  (ٔ)كمنيـ الشاعر ابف نباتةكذلؾ ىجا الشعراء الشيب في رأسيـ .        
  كاف عمى بقائو عمى مايصر إال أف الشاعر  ،كرشده  ظيكر الشيب دليؿ عمى كقار الرجؿأف 
 
 

                                  
 ، ولو ديوان  كحاالً و  اً طبيبشاعرًا و ، وكان  كتاب ) طيف الخيال ( ىو محمد بن دانيال بن يوسف الموصمي ، لو (ٔ)
 م . ينظر ٖٓٔٔه/ٓٔٚم ، وتوفي عام ٕٓ٘ٔه/ٚٗٙشعر ، موصمي األصل ، ونشأ بالقاىرة ، ولد عام      
 . ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔ/ٜوينظر : ابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،  . ٖٖٓ/ٖالوفيات ، فوات الكتبي : ترجمتو في :      
 ىب في أخبار من ذىب ، تحقيق : شذرات الذ م(ٛٚٙٔه/ٜٛٓٔ)ت أبو الفالح عبد الحي بن عماد الحنبمي (ٕ)
 . ٓ٘/ٛم ، ٜٜٔٔ،  بيروت  –، دار ابن كثير ، دمشق  ٔؤوط ، طـ محمد األرنا     
 لفظ عامي لكممة أشأم . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) شأم ( . أيشم : (ٖ)
 ، المجمع الثقافي ، ٔطـ : مسالك األبصار في ممالك األمصار ، م( ٖٛٗٔه/ٜٗٚ)تابن فضل اهلل العمري ( (ٗ

 .  ٖٚٛ/ٜٔ،  مٕٕٓٓاإلمارات ،  –أبو ظبي      
 الغصن . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) قضب ( . القضيب : (٘)
 ىو محمد بن محمد بن محمد بن الحسن الجذامي ، أبو بكر ، جمال الدين ، فارقي األصل ، ومصري المولد ، (ٙ)
 م ، وتوفي عام ٕ٘ٛٔه/ٗٛٙرح العيون ( ، ولد عام سولو كتاب )  شاعر عصره ، ، لو ديوان شعر ،     
 . ٙٚ/ٔٔم . ينظر ترجمتو في : ابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ، ٖٙٙٔ/هٛٙٚ     



 ٗٙ 

 : (ُ)، فيقكؿ عميو في الصبا
 رأسػػػػػػػػػػي كالػػػػػػػػػػبَّػػػػػػػػػػػػػػػذا شػيػػػػػػػػػػػػػػبه بػػػػػػػػػػػػػػػ حال

بػػػػػػػػًب مػػػػػػػػػػػػػائػػػػكػنػػػػػػػػػػتي بالتمػػػػػػػا   (ِ)ػػيػػػػػذيػػػػػػػػػػػػا عينػػػػػػػػبػػػػػػػي أقػػمػػػػػقػػػػػيػػػػػػػػػػبه بػػػش  ػػيػكتػػػػػػػٍف صى
 ػػػفً ػػػػػػػػػتي ًبػشيئيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػٍػػػٍد تيػػػػػبلن فػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػأصػػػػػ 

نو ازداد نحسان لو ، حتى إكال يكتفي ابف نباتو بيجاء الشيب بؿ ييجك كبره الذم لـ يصمح مف حا
 : (ّ)كيتمادل في ىجاء نفسو حتى يصؿ بو الحد إلى أف يصفيا بالنحس الكبير بكبره .
بلحػػػػػػػػػان ػػػػػػػػػبػىػػػتي أظػػػػػػػػػػػفي فػػػػػي كً ػػػػػػػػػػػككنػػٍػ ػرم صى

غػػػػػػػػػػػػػػػسٍّ ػال ػػػةى ػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػري زى ػػػػػػػييكىفػػػ  ػػػػػػػان ػػػػػػػػػػػػػٍرتي ازددتي نىٍحسػػػػػػػبػػػػًػػػػػػػػػػا أٍف كى ػػػػػػػممػػػػٌػػػػف ػػػػػػر ػػػػػيػػػػػًف الصى
 كىبيػػػػػػػػػػرػػػي النَّحػػػػًس الفػػػتى ػػػػػػػا ًشئػػػػػػػػمػفقػػػػػػػػؿ 

 ييجك (ْ)كلـ يكف ابف نباتو الكحيد الذم ىجا شيبو في ىذا العصر ، فيذا ابف الكردم       
في حيف رد  بؿ عيبيف عاقبو الدىر بيما ان لظيكره في رأسو كلحيتو ، كيعتبر ىذا عيب أيضان  الشيب

 : (ٓ)، كقكلو اآلخريف بعيب كاحد
د ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى فى  بو ػػػػػػػػػػػردكدان بعيػػػػػػم افَّ ػػػػػػػػػػػػػك فٍ ػػػػػػػػػػمى 
 ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعما ػػػػػػػػػػػػػػػابى شى  ةي ػػػػػػػػػػػػػػػحيكالمٍّ  أسي رَّ ػػػػػػػػػػػال

 (ٔ)فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبعيبي دي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػلغً ي اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػتردَّ  
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػبػيشى بً  ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىي الدَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنبى عاقى  

 أزرؽ العينيف ال يشبو العرب في شكمو ، فيك ألنومكريان نفسو  (ٕ)الكراؽ كييجك السراج       
 : (ٖ)الفرسإال أنو يركب الحمار كليس ، كاألعاجـ  أشقر

 ػبػػػػػػػػػػي ػػػػكى رٍ ػػػػػػم ػاري ػػػػػػػػمػػػػحػػػػػػػػرآنػػػػػػػػي كال كمػػػػػػػػػفٍ 
 ػربٍ ػضػػػػػػػػ ػػػػػدٍ ػػػػػػقػػػػ ؽه ػػػػػػرٍ عً  ػركـً ػػػػػػػػػػتػػػػػػي لمػككرقى   ػػػػبلن قبػػػمي  يى ػػػػػػيػػػػػػػكجٍ  ػػػػػرى صػػػػػػأبٍ  كقػػػػػػػػػػػػدٍ  اؿى ػػػػػػػػقػػػػ

 ػػربٍ ػػػػالعػػػػػػ ػػػػػوى ػػػػػػػػػػػكال كجٍ  يػػػػػػػؿً الخى  ال فػػػػػػػػػػػػارسى 

                                  
 . ٜ٘ٔ/ٖ، الكتبي : فوات الوفيات  (ٔ)
 القذى : ما يقع في العين وما ترمى بو . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) قذى (  (ٕ)
 . ٓٚ٘/ٜٔ: مسالك األبصار ،  ابن فضل اهلل العمري ((ٖ

 ىو زين الدين عمر بن محمد بن أبي الفوارس ، قاض وأديب وشاعر ، ولى قضاء منبج ، لو ديوان شعر ،  (ٗ)
 د بالمعرة بسوريا عام ، ول ( أو المعروف بــ ) تتمة المختصر ( تاريخ ابن الورديوصاحب كتاب )      
 .ٓٙٔ-ٚ٘ٔ/ٖات الوفيات ، كتبي : فو م . ينظر ترجمتو في : الٜٖٗٔه/ٜٗٚ، وتوفي عام م ٕٜٕٔه/ٜٔٙ     
 . ٜ٘ٔ/ٖ،  فوات الوفيات:  الكتبي ((٘
 الغيد : المرأة الناعمة . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) غيد ( . ((ٙ

 مصري األصل ، شاعر وأديب ، لو ديوان،  ، أبو حفص ىو عمر بن محمد بن حسن ، سراج الدين الوراق (ٚ)
 ابن تغري بردي : النجوم م . ينظر ترجمتو في :ٜٕٙٔه/ٜ٘ٙم ، وتوفي عام ٜٕٔٔه/٘ٔٙ، ولد عام شعر      
 . ٜٙ/ٛالزاىرة ،      
 . ٓٗٔ/ٖالكتبي : فوات الوفيات ،  (ٛ)
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 ف ، فيك يعترؼ بأف صحائفو أصبحتو بؿ يتكقع أيضان أف ييجكه اآلخركنفس كال ييجك السراج
 : (ُ)ة ، كما في قكلوسكداء لسكء أفعالو ، في حيف أف صحائؼ األبرار مشرق

حاًئفػػػػػي سػػػػٍجمتػػػػي يا خى  ػػػػػػػػ ػكده ػػػػػػػػػػكصى ػػػػدىا ػػػػػػػػػػغى
 ػػراؽً ػػػػػػػي إٍشػػػػػػػػػػػػػػػراًر فػػػػػػػػػػػؼي األٍبػػػػػػػػػػػػػػػائػػػػػكصح  ػػػػػػػػػؿو ػػػػػػػػػػػػي قاًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخو لػػػػػػػػػػػكبػػكقيعػػػػػػػػػػػػػي ًلمي كتى 

 ػػػػػكراؽً ػػػػػػؼي الػػػػػػػػػػػػػكفي صحائػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػذا تكػػػػػػػػىأ
ف كاف يكره أىؿ  (ِ)رمفى عى مٍ كيعترؼ التى  ف كاف يحب أىؿ الصبلح ، كبفعمو لممعاصي كا  بعدـ صبلحو كا 

 : (ّ)المعاصي ، فيقكؿ في ىجاء نفسو
ـٍ أًحػػػػػػػػػػػػػػب  الصالحيػػػػػػػػػػػػػػفى   كلسػػػػػػػػػػػػػػتي منيػػػػػػػػػػ

ػػػػػػػػػػػػٍف ًبػػػػػػػًو أثػػػػػػػػػػػػري المعاصػػػػػػػي  فاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ ػػػػػػػػػاؿى بيػػػػػػػػػػػػػـ شى رجػػػػػػػػػػػػػاءى أٍف أنػػػ  كأيٍبًغػػػػػػػػػػػػػضي مى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاءى فػػػػػػػػػػػػػػػي الًبضاعػػػػػػػةٍ  ٍف كنَّػػػػػػػػػػػػػػػا سى  كا 

 ىجاء كثر مما أرادا الكرع كالخكؼ مف ا أ سابقيفف الأراد الشاعراف في النمكذجيربما كل
  .أنفسيما 
تكشؼ عف  كثرت أبيات ىجاء النفس التي تناكليا شاعر العصر المممككي بجرأة كبيرة       

عيكبو ، كتذمره مما ألـ بو فيطمؽ لمسانو العناف ساخران مف نفسو بركح مرحة ، مثيران بذلؾ مشاعر 
نو يبتدع ككاقعية ، كتصكيران حيان ، حتى أ بسيطة ان ى في آف كاحد ، مستخدمان أساليبالسخط كالرض

 يسبقو إلييا أحد .ف عيكبان ، كيصكرىا بصكر جديدة لـ نفسو عيكبان قد ال يعتبرىا اآلخركل
كالشككل مف الفقر عادة نتيجة ألكضاع  أيضان . فقرىـ اىجك كخبلؿ ىجاء الشعراء ألنفسيـ        

إال أف الشعراء في العصر المممككي  ر عمى عصر مف العصكر ،كاجتماعية ال تقتصاقتصادية 
التي تقمب تناكلكىا بنظرة مختمفة تنـ عف لحظات الضيؽ التي كانكا يمركف بيا ، كحاالت الفقر 

يا الشعراء . كقد كردت في األبيات السابقة نماذج لشعراء يمزجكف فييا بيف ىجاء النفس في
، كجاءت شككاىـ صادقة بف دانياؿ ، كما في أبيات أبك الحسيف الجزار كا كالشككل مف الفقر

نما  الفقر آفة الشعر " : كيرل ابف رشيؽ القيركاني أف .معبرة عف حاليـ بمكحات فنية متنكعة  ، كا 
، فإذا  ذلؾ ألف الشاعر إذا صنع القصيدة كىك في غنى كسعة نقحيا كأنعـ النظر فييا عمى ميؿ

                                  
 . ٜٖٕ/ٔ ، الكتبي : فوات الوفيات (ٔ)

 أديب بارع ، وشاعر مشيور ، مدح  ىو محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة ، شياب الدين الشيباني التمعفري ،(ٕ) 
 م ، ٜٚٔٔه/ٖٜ٘المموك واألعيان ، وكان يمعب القمار ، فطرد من مصر ثم من حمب ، ولد بالموصل عام      
 . ٕٙ/ٗم . ينظر ترجمتو في : الكتبي : فوات الوفيات ، ٕٚٚٔه/٘ٚٙوتوفي عام      
 ، دار الينابيع ، دمشق ،  ٕم رضا رجب ، طـ م( ، تحقيق وتقديٕٚٚٔه/٘ٚٙالتمعفري )ت شياب ديوان (ٖ) 
 . ٕٛ٘ص  م ،ٕٗٓٓ     



 ٗٛ 

ذا كاف  الرغبة بيا في نيايتيا محكمة، كجاءت  قكم انبعاثيا مف ينبكعيا، كاف مع ذلؾ طمع  ، كا 
، كلـ يتسع في بمكغ مراده كال  ، كأخذ ما أمكنو مف نتيجة خاطره فقيران مضطران رضي بعفك كبلمو

كربما  ، فجاء دكف عادتو في سائر أشعاره ؛ لما يحفزه مف الحاجة كالضركرة بمكغ مجيكد نيتو
، فإذا  ؛ فيجكد ، كتبعث قريحتو كمنيـ مف تحمي الحاجة خاطره . قصر عمف ىك دكنو بكثير

، كلمعادة في ىذه األشياء فعؿ  ، كصعب عميو عمؿ األبيات اليسيرة فضبلن عف الكثيرة ؼى نً كسع أى أي 
 . (ُ)" ، كىي طبيعة خامسة كما قيؿ فيو عظيـ

و طبقة مف األغنياء ، كيعتبر الفقر مظيران أساسيان في عصر طبقي كالعصر المممككي ، يعيش في
يرل أف الفقر في عصره متكقع لو  (ِ)بف عدالفاكطبقة أخرل مف الفقراء . كالشاعر عفيؼ الديف 

 : (ّ)ـ ، كقد ذكر ذلؾ بقكلوالدنيا بأمثالي ا كلـ تأتً ألف الكراـ قد ماتك ؛ أف يدـك 
 بٍ ػػػػػػػػػػػػػػػطمػلما ؾى ػػػػػػػػػػىػػتاا فػػػػػػػػػػػػػإذا م فَّ ػػػػػػػػعجبى ال تى 

ـى   بٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػتعتى  ى كأفٍ ػػػػػػػػشقتى  أفٍ  سى ػػفنال دٍ كٍّ ػػػػػػػػػػػػكعى   بٍ ػػػػػػػجعٍ بل تى فػػػػػػا ػػػػدنيلا يػػػػػف رً ػػػػػػػػػقفذا ال إف دا
ـي ػػػػالك اتى ػػػم  بٍ ػػػػػػػػػػػػػقػأعٍ  ىن ػػػػػػػـ فتػػػييا فػػػػػػػػػػػػكم را

فيك في أبياتو  ل مف الفقر الشاعر ابف نباتو .كممف جمع بيف ىجاء النفس كالشكك        
 :(ْ)قكلوقره معان لدرجة يرثى ليا ، كاجتمع شيبو كفيكضح مدل الحاؿ األليـ الذم كصؿ إليو حيف 

 أصبحػػػػػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو  دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلق
 يػػػػػػػػػػػػػػػػرؽ  لػػػػػػػمػػػػثػػػػمػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػحػػػػػجػػػػػػػػػػػػػري   مػػػػػػػػشػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػبه كافػػػػػػػتػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػاري يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػفه كال أثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل عػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػ
 خارت قكاه فقره حيف اجتمعا معان ، ف نفسو كشكا (ٓ)ابف الفقيسيؼ بك المعر  كذلؾ ىجا الشاعر

 
 
 

                                  
 . ٕ٘ٔ/ٔ القيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابو ،(ٔ) 

 لقب بعفيف الدين ، إمام وعالمة في األدب ، من تصانيفوىو عمي بن عدالن بن حماد بن عمي ، أبو الحسن ،  (ٕ)
 . مٕٚٙٔه/ٙٙٙ، وتوفي بالقاىرة عام  مٚٛٔٔه/ٖٛ٘ولد بالموصل عام ) عقمة المجتاز في حل األلغاز ( ،      
 . ٖٚ-ٖٗ/ٖينظر ترجمتو في : الكتبي : فوات الوفيات ،      
 .ٜٚٔ/ٚ ىرة ،ابن تغري بردي : النجوم الزا ((ٖ

 . ٛٗٔ/ٕابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٗ)
 ناصر الدين بن النقيب ، المعروف بابن الفقيسي أو النفيسي ، لوالحسن بن شاور بن طرخان بن حسن ، ىو  (٘)
 م . ينظر ترجمتوٕٛٛٔه/ٚٛٙ، شاعر ولو ديوان شعر ، توفي عام  كتاب ) منازل األحباب ومنازه األلباب (     
 . ٖٙ-ٜٕ/ٕٔ: الصفدي : الوافي بالوفيات ،  في      



 ٜٗ 

 : (ُ)فقاؿ فييما كجفاه النـك ،
ػػػػػػػػ ػػػػػي ػػػػتػػػػكخى خػػػػػػػػرم كشىيقػػػف ػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ م ػػرٍّدىتٍ كجي

يػػػػػػػػػػرم مىقفػ يػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػي فإنَّ امػػػػػػػػبل يىدَّعػػػػػػػي غى  ػي ميشػػػػػػػػػػػػرَّدي ػػفكنػػػػػػػػػػػف جي ي عػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػا فىنكاىقي   
 ػػػػػػرَّدي ػػػػخي الفقيػػػػػػػػػػػػػػػري الميجػػػػػػؾ الشٍَّيػػأنػػػػػػػػػػػػا ذىلػػػػػػ

بف  أبك الفضؿالشاعر ؼ لنا شكيك ره بالفخر فبل يعرؼ الناس بفقره .كىناؾ مف يدارم فق       
فسو ألنو كثير المعاني عف كثرة ىؤالء ، كبأنو كاف كاحدان منيـ ، كىك يفتخر بن (ِ)أبى الكفاء
 : (ّ)بأنو رغـ ذلؾ فقير كيشككىا

ى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ ػعمي ال ب  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصَّ  ؾى دي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ عى 
 (ْ)وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػػػػذاقكى  رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقفى ػلا ؼى رى ػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػػع  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتميح رو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاخً  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كفىػم

 وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفاقى  ران ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقٍ فى  اػػػػػػػػػػػػػكشى  ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػج 
،  متنكعة يـ ، كصكرب قامكس لفظي خاص ـ النفسيكىكذا كاف لمشعراء في ىجائي       

بتفاكت  أنفسيـ بمعافو مؤلمة يصكركفبيا صفاتيـ الظاىرة كالباطنة ، ك  كلكحات فنية يرسمكف
ىاجيف حظيـ أنفسيـ ك خيالي ، كتصكير عبثي لطيؼ ، مجسميف عيكبيـ الصغيرة ، ىاجيف 

 . ، كتعابير بسيطة ، كألفاظ سيمة كبختيـ لككنيـ فقراء ، بأسمكب شعبي
، ؿقً عٍ بيجاء ما ال يى كذلؾ ، ا يدؿ عمى الفقر ممأيضان ؛ بؿ الشعراء فقط مف الفقر  كلـ يشؾي        
، ممزكجة بركح السخرية مما ىـ عميو  فنية متناىية الغرابة بأساليب سيمة كمعبرةصكر ب فيجكه

ي لـ دنياؿ ، كىك يشكك حالو كداره الت . كيصادفنا في ىذا العصر ما قالو الشاعر ابفمف حاؿ 
كتعكس جانبان السخرية ،  عمى تبعث عف في تصكير حالو عند النـك بصكرسكاه ، كقد أم ايعد فيي

 : (ٓ)المجتمع المممككيمف جكانب 
يىغٍ  ػػػػػػػػػٍف يػىػػػركحي كى  ػػدمتىػػػػػػػػػػػػػػأىٍصبحػػػػػتي أىٍفقػػػػػػػػػرى مى

 دان ػػػػػًػػػػرم قاعػػػػػٍػػػيػغى  كً ػػػػػػحٍ يى  ـٍ ػػػػػػػػل زؿو ػػػػػػػػػػنٍ ػمى ي ػػػػػف
 ةو رى ػػػػػػػػصيػػحى  كـً ػػػػػػػسكل ري ػػػػػػػػػسً  وً ػػػػفي ؽى ػػػػػػػػبيى  ـٍ ػػػػػػل

 
 ةو إال يػػػػىػػػػػًدمػػػػػػػػػػػاقى ػػػػف فػمً  دمى ػػػػػػػػػػػػي يى ػػػػػػػمػػػػػػػا ف

 دً دَّ ػػػػػػػػػػػممي  رى ػػػػػػػػػػػػيغى  تي دٍ ػػػػػػػػػىػقرى  تي دٍ ػػػػػػػىػػقإذا رى ػػػػػػػػػػػػىػػف
 مػػدٍّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػتى يٍ مي ال ٍـّ ألي  تٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانك ةو دَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخمى كى 

                                  
 . ٖٚٔ/ٚ ، دي : النجوم الزاىرةابن تغري بر (ٔ) 
 م ، شاعر مصر ، ٜٖٚٔه/ٔٛٚىو عبد الرحمن بن أحمد بن محمد ، أبو الفضل بن أبي الوفاء ، ولد عام  (ٕ)
 م . ينظر ترجمتو في : ٔٔٗٔه/ٗٔٛوقيل بأنو أشعر بني الوفاء ، ولو ديوان شعر ، توفي غريقًا في النيل عام      
 . ٜٕٗ/ٖ. وينظر : الزركمي : األعالم ،  ٖٙٔ/ٖٔالنجوم الزاىرة ، ابن تغري بردي :      
 . ٖٚٔ/ٖٔ ، ابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ((ٖ

 ( . صبب ابن منظور : لسان العرب ، مادة )ينظر : الصب : الغزير .  (ٗ)
 . ٖٖٖ/ٖالكتبي : فوات الوفيات ،  ((٘



 ٘ٓ 

 اػػػػػػػػػػػػػػىشكً ي حى ػػػػػػػػػف ةو ػػػػػػػػػاحرَّ ى طى ػػػػػػػػػمعى  ىن ػػػػػػػػمقمي 
 تٍ ػػػػػػػػػػػػػػى قسابى تى  كؿً ػػػػػػػػػػخيلكا ضي ػػػػػػػػػكي رٍ ػيى  ري أٍ ػػػػػػػػػػػكالفى 
 اػػػػػػػشػػػاكم الحى ػػػػػػػػػػط رو ػًػػػػػػػـ ناشػػػػػػػػػػػػػكى ذا كى ػػػػػػػػػػػىػػػى
 ان ػػػػػػػػػػػػػػػػعقَّ رى ػمي  راهي ػػػىػػػػػػػػػػت كبه ػػػػػػػػػػػىػػػػي ثػػػػػػػػػلذا كى ػػػػىػػػػػػى

 دً دٍّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتى مي ال ـً ػػػػػػػػػػػمسي الس   ؿً ػػػػػػػػػػػمثكى  ؿه ػػػػػػػػػػػػػمقى 
دً رى ػػػػػػػػػػػػأجٍ كى  ـً ػػػػػػػػػػػػػدياألى  داءً رٍ ػػػػػػػجى  ؿٍّ ػػػػػػػػػكي  فٍ ػػػػػػػػمً 

(ُ) 
 رددً ػػػػػػػػػػػػػػتى المي  ؾً ػػػػػػػػػػػػػػًػػالفات ؿً ػػػػػػػػػػػػػػػػػمثػكى دك ػػػػػػػػػػػػػبٍ يى 
 دً ػػػػػػػدىي يي لا شً ػػػػػػػػػػري ؿى ػػػػػػػػثٍ ػمً  كفو ػػػػؿ لى ػػػػػػف كي ػػػػػػػػػػػمً 

 مستكحاة مف يمعان ، متناكليفالذم يعيشكف فيو كتابع الشعراء ىجاء دارىـ بالخراب        
 ،، فنرل أبك الحسيف الجزار يشكك داره مكريان في أبياتو ما بيف المعاني التي أرادىا القرآف الكريـ 

 : (ِ)ال فرؽ عنده إف كاف في داره أـ عمى قارعة الطريؽك  ، كالمعاني المرادة في القرآف
لػػػػػػػػكداًر خػػىػػػػػػػػػػػػػػرابو ًبيػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػٍد نى   ػػػػػػػػػػػػػتي ػزى

 ػػػػةه ػػػػػػػػػػػػككػػًؽ مسمػػرٍ ػػػػػػػػػػفى الط ػػػػػػػػػػػػًمػػػ ػػؽه ػػػطىػريػػػػػػػ
 ي أكػػػػػػػػػػكفي ػػػػػػػػػػػػػػفى أنٍّ ػػيػػػػػبل فىػػػػػػػػػػػٍرؽى مػػػػػػػػػػػا بى ػػفىػػ

ـً ػػػػػػػػػػالنَّسيػػػػػػ ػػػػػكاتي ػػػػػػػػػػػػريىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىىػفىػػػتيساكً   ػػػػػػػ

 

ٍلػػػ لكػػػػػػػػػػػػػػٍف نىزى  ػػػػػةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الػػسػاًبػعىػػػػػتي إلػػػػػػػػػػكى
جَّ  رل شاًسعىػػػػػػػػػػػػلمػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػيػػػػػػتي فىػحي  ػػػػػػػػػػػةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
مػػػػػػػػػػػى القػػػػػػػػػػػًبيػػػػ ػػػػػػػػػػػا أك أكػػػػػػػػػػػػػػكفي عى  ػػةٍ ػػػػػػارًعى
 ػػػػػػػةٍ ػػػػػػػػػػػػػعػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبل أذفو سامً ػػػػػػػغػػػػػفىتيصٍ 

 كافيج،  يدؿ عمى الفقر أيضان العصر المممككي ىجاء ماال يعقؿ بيجاء ما  عراءكاستكمؿ ش       
الخاصة فقد اقتصرت عمى بيكت امات الحمَّ  بيا عامة الناس ، أما التي اختصامات الحمَّ 

 دليؿ كاضح عمى ما كانت تعبر عنوالعامة امات كىجاء الشعراء ليذه الحمَّ  السبلطيف كاألمراء .
مَّام ييجك (ّ)الشاعر ابف األعمىف . العصرفي ذلؾ  لظبلمو كضيقو كعدـ  ؛بأقذع الكممات  ان حى

، مستكحيان مف ألفاظو المعاني  ككأنو قبر مكحش يمقى فيو أشد أنكاع العذاب،  كجكد الماء فيو
و ، حتى أن الدينية التي كصؼ بيا القرآف عذاب القبر كالنار ككقكؼ مالؾ خازف النار عمى بابو

 : (ْ)كابده مف عذاب في ىذا الحماـأف ىذا العذاب أىكف مما ي يجد
مَّامى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو ػػػػػفي فيػػػػػػػػػػػػػػػػحػذم نػػػػػػػػا الَّػػػػػػػػػػػػنإفَّ حى

 يػػػػػػػػػػػػػػػكاحا كالنى ػػػػػػػػػػػػػػػػمكالسَّ  األرضً  ـي ػػػػػػػػػػػػػػػمػظٍ ػمي 
 فو ػػػػػػػػػػػػػجسً  ةً ػػػػػػػػػػػػػػطاقكى و ػػػػػػػػػػػػػػًػػػػػابػػػب جي رٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى 

 
ـٍ ػػػػػػػػيَّػػقىػػػػػػػػػػػػػػٍد أنػػػػػػػػػػاخى العػػػػػػػػػػػذابي فيػػػػػػػػػػػػًو كخ  ػػػػ

 ـٍ ػػػػػػػػػػػػمَّ ػتعيى  وً ػػػػػػػػػػػيبف عى ػػػػػػػػػػػمً  بو ػػػػػػػػػػػػػػػػيعى  ؿ  ػػػػػػػػػػػػكي 
 ـٍ دى ػػػػػػػػػػػػػنٍ يى  وً ػػػػػػػفي زى ػػػػػػػػػػػػػػجٍ يي  فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػمى  اي  دى ػػػػػػيشى 

                                  
 ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) أدم ( . األديم : جمع آدمة ، وجو األرض . ينظر : ((ٔ
 ( : خزانة األدب وغاية األرب ، تحقيق عصام شعيتو ، دار مٖٗٗٔ/هٖٚٛابن حجة الحموي )تتقي الدين  ((ٕ

 . ٔٙ/ٕم ، ٕٗٓٓلبنان ،   –ومكتبة اليالل ودار البحار ، بيروت      
 ،  يب القدس ، ولو ) المقامة البحرية (، وكان خط ىو عمي بن محمد بن المبارك ، كمال الدين ، أديب وشاعر (ٖ)
 . ٛٛ-ٚٛ/ٖم . ينظر ترجمتو في : الكتبي : فوات الوفيات ، ٖٜٕٔه/ٕٜٙتوفي عام      
 . ٖٙٚ/ٚ، ي : شذرات الذىب ( الحنبم(ٗ



 ٘ٔ 

 اػػػػػػػػػػػػنَّ ال ازفى ػػػػػػػػدا خػػػػػػػػػػػػغى  ؾي ػػػػػػػػػػالو مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبً 
 يػػػػػػػػػػػػػػذابعى  تى ػػػػػػػػػػػمطى أى  دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػىػػػػق تي ػػػػػػا قمػػػػػػمكمَّ 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظَّ متيى  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أيتا رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ ػل تي ػػػػػػػػػػمػقي 

  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػكأرح أرؽ   ؾي ػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػمى ػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػبى  رً 
 ـٍ ػػػػػػمػكػتػكال تى  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي أٍ ػػػػػػػسى ػٍ خإي ػػػػػػػل اؿى ػػػػػػػػػػػػػػقى 
 ـٍ ػػػػػػػػػػػػػجينَّ  ذابى ػػػػػػػػػػػا عػػػػػعنَّ  رؼٍ ػػػػػػػػػػػػػػا اصٍ ػػػػػػػػػنربَّ 

، فيو تعبئة تناكليا ابف الجزار بعرض بسيط ، الفقر الثياب القديمة كالميترئة  كمف مظاىر       
صنعة ، فيي تجرم الؽ ك يتنمال خالية مفألفاظو بيرة لمحالة المزرية التي يعيشيا ، فجاءت ك

 :(ُ)فيقكؿ فيوالميترئ ، كلـ يعد ينفع فيو الرقع ،  ثكبو يتحسر عمىك  . شاكية كضعيا كحاليا
ان ػػػػػػػػػػشيئ رً ػػػػػػػػػػػمف العي ػػػػػػػم د  ػػػػػػعتي  ػػػػػػةه صفيَّ ي نً ػػػػػػل

 ا ػػػػػػػػػػػػػػػػا ففييػػػػػػػػػػراىتػشمي ف ي ػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػتسألنال 
 ؽ  دَّ ػػػػػػػػكال ري ػػػػػػػػػػػا العصػػػػػػػػػػييحكطي  كـو ػػػػػػػػي ؿَّ ػػػػػػػػك
 رازبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالمػػػػػػػػػػػػىصدرى  حي ػػػػػػػػػػػالري ؼى ػػػػػػػػػػػنسى 
 كذاؾى  ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػا القديػػػػػػػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػيشعى  فى ػػػػػػػػػػػػأي
 اػػػػػػػػفيي تي ػػػػػػػػػف أطنبػػػػػحي اسي ػػػػػػػػػي النَّ ػػػػػػاؿ لػػػػػػق

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ سمى غى  ؼى ػػػػػػػػػػػػػػػا ألػػػػػػػػػػػػػيسمتي غى ان ػػػػػػػػػػػػػػػسنين
 وٍ ػػػػػػػػػػػػػمى ا يحمً ػػػػػػػػػػا نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمتي فصَّ  ذي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمن
 وٍ ػػػػػػػػػػػػمى بعمى  رَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقً تي  فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلراران ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػمً 

 وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى زى نى  زاءن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ىً ػػػػػػػػػػػػػػتشك تٍ ػػػػػػػػػػػػػػفبات
 (ِ)ػػػػػػةٍ ػػممى ي كالشٍّ ػػػػػػػػػػػترى ضػخي ا ك ػػػػػػػػػػػفيي وي ػػػػػػػػػػػػػيالتٍّ 
 (ّ)ػػػػػةٍ ػػػػػػػقمى ي تى ػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػيمً خى  رتى ػػػػػػػثى أكٍ  ٍس ػػػػػػػػػػػب

نجد لدل ك  عصره .لقديـ كمعاني اليجاء في كقد يجمع الشاعر بيف معاني اليجاء ا       
صطبؿ فيك ييجك ا،  (ْ)شارات الدالة عمى ذلؾ ، كمنيـ صفي الديف الحميالشعراء كثيران مف اإل

مستعيران لذلؾ ما استعممو القدماء في سكء المعيشة ، صديقو عمى لساف فرسو ، يشكك فيو مف 
، كقد  أطبلؿ ماال يعقؿبداية قصائدىـ بالكقكؼ عمى األطبلؿ ، كلكنيا ليست أطبلؿ المحبكبة بؿ 

 : (ٔ)أبيات مف معمقة امرئ القيس ، كما نرل في قكلو (ٓ)أحسف الشاعر تشطير

                                  
 م ، ٕٜٜٔ، دار الكتاب اإلسالمي ، القاىرة ،  ٕذيل مرآة الزمان ، طـ  ( :مٖٖ٘ٔ/هٖٙٚأبو الفتح اليونيني )ت(ٔ) 
     ٗ/ٖٚ . 
 التيو : الكبر . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) توه ( . (ٕ)
 بس : تستعمل لزجر الدابة ، ويستخدميا العامة بكثرة . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) بسس ( . (ٖ)
 عصر ، اشتغلشاعر الأبو المحاسن ، ىو عبد العزيز بن سرايا بن عمي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر ،  ((ٗ

 م . ينظر ترجمتو ٖٛٗٔه/ٜٗٚم ، وتوفي في بغداد عام ٜٕٚٔه/ٚٚٙشعر ، ولد عام بالتجارة ، لو ديوان      
 . ٖٜٕ-ٕٜٕ/ٛٔبالوفيات ،  : الصفدي : الوافي في     
 " أن يقسم الشاعر بيتو شطرين ، ثم يصرع كل شطر منيما ، لكنو يأتي بكل شطر من بيتو مخالفًا التشطير ىو  (٘)
 . ٖٔٛ/ٔعن أخيو " . ابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  كل شطرلقافية اآلخر      
  -مطبعة المعاىد ، القاىرة ( : المستطرف في كل فن مستظرف ، مٙٗٗٔ/هٓ٘ٛ( شياب الدين األبشييي )ت(ٙ

 . ٚ/ٕم ، ٖٖٜٔمصر ،      



 ٕ٘ 

ػػي ػػػاؿ لػػػػػػػػى فىقػػػػػػػػؿى عيسػػػػػػي اٍصطبػػػػػػػرىسرىأل فى 
ـى الشَّعػػػػػػلػػ ػػوً ػػػػػػػًبػػػػػ ـٍ أىذٍؽ طٍعػػػػػػػ  ػيػػػػػػػػػًر كىأنَّنػػػػػػيػػػػ
 ػػػػيػػػػػػعػػػػرًد الشٍّتػػػػػػػػػاًء أىضالي بىػػػػػػػػػػػًمػػػػٍف  ػػػػعي ػػػػػققىعٍ تي 

 
 ػػزؿً ػػػػػنػػػػػػػػػبو كمى ػرل حبيػػػػػكػػػًؾ ًمػػف ذً ػػػػػػػػا نىبػػػػػفػػػقً 
ػػػػػػػػػػكًؿ فىحى خد  ػػػػػػػفى الكل بيػػػػػػػػًط المٍّ ػػػػسقػػًبػ  ػػػػؿً ػػػػػكمى
 ػػػأىؿً ػػػػػػكشىٍمػ ػػكبو ػػػػنػػػػػػػػػػٍف جى ػػا مً ػػػػػػيػػنىسىٍجتى ػػا ػػػػػػػػمى ل

، مما يدلؿ عمى الضيؽ كسكء األكضاع ككثرة اليمـك ، ليمو الطكيؿ  (ُ)البياء زىير كىجا       
 : (ِ)فيقكؿ

 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت  بً  ؿو ػػػػػػػػػػػلي كؿً ػػػػػػػػػػػػػػػط فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػثكا عى دٍّ حى 
 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أطكلى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم اي  اهي ػػػػػػػػػػػػػػال رع

 دان ػػػػػػػػػػػو كاحػػػػػػػػػػػمن كهي ػػػػػػػػػػػا أشكػػػػػػػػػػػػم سى ػػػػػػػػػػػػػػػلي
 

 دٍ ػػػػػػػػيً عي  ؿٍ ػػػػػػى ـٍ ػػػػػػسمعت ؿٍ ػػػػػػػى ـٍ ػػػػػػػػػػػرأيت ؿٍ ػػػػػػػػػػػػى
 دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمً كتى  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي رأةي ػػػػػػػػػػػػػػػػػالم ؿي ػػػػػػػػػػػػػػبى حٍ تى 
 دٍ ػػػػػػػػػػػكً نى  وً ػػػػػػػي فيػػػػػػػػب رَّ ػػػػػػػػػػػمى  ءو يػػػػػػػػػػػش ؿ  ػػػػػػػػػػػػػك

 (ّ)يشكك ابف دقيؽ العيد،  اإلنساف تدؿ عمى صعكبة كقسكة الحياة التي يعيشياأبيات في ك        
ف فضؿ الصبر عمى الشككل أف ، ك  أف يفقد حياءه بيف الناسفقره  يخشى إذا شكامف فقره ، ك  ا 

 : (ْ)فيقكؿ بأبيات تدؿ عمى صعكبة االختيار الفقر . يقتمو
 ةن دَّ ػػػػػػػػػػػػشً  رً ػػػػػػػػػػػبالفق تي ػػػػػػػػػػػػػػػقاسي دٍ ػػػػػػػػػػقلعمرم ل

 ػيػػػركءتػمي  تي ػػػػػػػكػػتكل ىى ػػػػػشكػبال تي ػػػػػػػػػحإف بي ػػػػػػف
 ةو ػػػػػػػػػػػػػػػمَّ مً مي ػب ؿو ازػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػم وً ػػػػػػػػػػػػب ـٍ ػػػػػػػػػػػػأعظً ف

 
 اتً ػػػػػػػػػػػػكشت رةو ػػػػػػػػػػيٍ ػي حى ػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػبي تي ػػػػػػػػػػػػػػكقع

ف ل  يػػػػػػاتمم تي ػػػػػفخً  رً ػػػػػػػػػػػػببالصَّ  حٍ ػػػػػػػػػػػػأبي  ـٍ ػػػػػػػكا 
 يػػػػػػػػػػػػػياتػح ؿي ػػػػػػػػػػػػػزيي أك يي ػػػػػػػػػػػػػحيائ ؿي ػػػػػػػػػػػػػػػزييي 

بألفاظو  كتبلعبكىكذا تشكمت نفسية الشاعر ، كتمكنت أحاسيسو ، تبعان لبيئتو كمجتمعو ،        
كخاض فيما ، كاستخدـ صكران نادرة كمتطكرة في فف اليجاء ، معبران عف ىمكمو كأحزانو كمعانيو 

، يجمع فيو بيف قيـ اليجاء ه قريبان مف الشعب ممتصقان بو دماء ، كأصبح ىجاؤ ض فيو القلـ يخ
كصفاتو التي ال يجك شخصو متناكالن في ذلؾ شكمو ، فيلمعنكية كالحسية ، كييجك ما يعقؿ ا

 ،في داخؿ الداركما عف فقره كسكء أحكالو ، كالدار  ليعبر بو ما ال يعقؿييجك ك يرتضييا لنفسو ، 
  يؼ .سامية كألفاظ تدؿ عمى صكر اليجاء العف معافعما يجكؿ بداخمو ببذلؾ  ليعبر

                                  
 إبراىيم ، طـ  ، شرح وتحقيق محمد طاىر الجبالوي ومحمد أبو الفضلم( ٕٛ٘ٔه/ٙ٘ٙ)تديوان البياء زىير (ٔ) 
 . ٛٗٔ مصر ، –القاىرة ، دار المعارف ، ٕ     
 . ٘ٚديوان البياء زىير ،  (ٕ)
 ىو محمد بن عمي بن وىب بن مطيع ، تقي الدين أبو الفتح ، قاضي القضاة ، ولو أشعار كثيرة ، ومن  (ٖ)
 م . ينظر ترجمتو في : الكتبي :ٕٖٓٔه/ٕٓٚم ، وتوفي عام ٕٕٛٔه/ٕ٘ٙمصنفاتو ) اإللمام ( ، ولد عام      
 . ٖٗٗ-ٕٗٗ/ٖفوات الوفيات ،      
 . ٖٗٔ/ٗ،  الوافي بالوفيات: الصفدي  ((ٗ
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 زلي :اليجاء الي
ريح النفس كيشرح الصدر ، كىك اليزؿ فف أدبي ارتبط بحياة الناس كالمجتمع ، فيك ي       
إال أنو أشد إيبلمان مف  الجد ، الذم قد تممو النفس فتمجأ إلى اليزؿ لمتركيح كالتنفيس ، نقيض

؛ لما يحممو مف تأثير في النفس ، حتى غدا سبلحان يستخدمو الشعراء في  لمباشراليجاء ا
 كتفريغ الطاقات المكنكنة .، كمنفذان لمتعبير عف اآلالـ ىجائيـ ضد اآلخريف 

المباشر ىك ىجاء  في طبيعة اليجاء ، فاليجاءليجاء اليزلي يختمؼ اليجاء المباشر عف ا       
زلي يمزج بيف الضحؾ كاأللـ ، فيرسـ عمى شفتيؾ ابتسامة قبؿ الي جدم ، كاضح المعاني ، بينما

 أف يكتمؿ ظيكرىا تبدأ بالتأمؿ في معاني الكممات الكاردة ، فتشعر بالمرارة ، كىنا تختفي
 اء القكم .ف اليجاء اليزلي كسيمة اليجَّ كلنقؿ إ . االبتسامة
تجاىؿ فيما يعممو  أشد أنكاع اليجاء ؛ ألنو كيعتبر ابف رشيؽ القيركاني أف اليجاء اليزلي       

 : (ُ)الياجي ، كيستشيد عمى ذلؾ بقكؿ زىير
 أدرم  اؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخإ كؼى ػػػػػػػػػػػػػػػػا أدرم كسػػػػػػػػػػػػػكم

 ػػػػػػاءه ػػػػػػػػػػسػػػػػػػحصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو أـ ن أقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـه آؿي   ػػػاتو ػػػػػػػػػػػػػئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي ميخبنسػػفػػػػػػػػػػػػػإٍف تػكػػػػػػػػػػػٍف ال
 ػػػػػداءه ػػػػػػػػػػػةو ًىػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػميحصَّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍّ كػػػػػػػػػػػؽى لحػػػف

اليزؿ الذل يراد بو نو كبيف فالفرؽ بي: " النكيرم بيف التيكـ كاليزؿ فيقكؿ كيفرؽ شياب الديف 
،  (ِ)..." ، عمى العكس منو ، كاليزؿ الذل يراد بو الجد أف التيكـ ظاىره جد كباطنو ىزؿ،  الجد

كمف مثاالن لميزؿ الذم يقصد بو الجد بحادثة حصمت معو فيقكؿ : "  (ّ)كيضرب ابف حجة الحمكم
رىب ، أنو حصؿ لي بالديار المصرية أظرؼ ما كقع في ىذا الباب ،  أشرفت منو عمى التمؼ ، جى

ا ، المقر  ، فبمغني أنو أيىدل إلى مكالنا ، كىك عزيز الكجكد في تمؾ األياـ فكصؼ لي الحيكـ بطيخن
، صاحب دكاكيف اإلنشاء الشريؼ بالممالؾ  األشرؼ القاضكم الناصرم محمد بف البارزم

 : ، فكتبت إليو ، بطيخ ، عظـ ا تعالى شأنو اإلسبلمية
 المسمػػػػػػػػػػػػكخً  بجسمػػػػػػػػػػيى  طعػػػػػػػػػػػػػتي قى انٍ  كقػػػػػػػػػػػػدً   ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػبجرب افي ػػػػػػػػػػػػػػػػػي الزمػػػػػػػػنبى كالم عاقى ػػػػػػػػػػػم

                                  
 . ٗٓٔ/ٕالقيرواني : العمدة في محاسن الشعر وآدابو ، (ٔ) 
 . ٜٚٔ/ٚ،  ويري : نياية األربالن( (ٕ

 بو بكر بن عمي بن عبد اهلل الحموي األزراري ، تقي الدين ابن حجة ، ولد في حماة بسوريا عامىو أ (ٖ)
 م .ٖٖٗٔه/ٖٚٛم ، شاعر الشام ، ويعده ابن حجر العسقالني شاعر العصر ، وتوفي عام ٖٙٙٔه/ٚٙٚ     
 بأنباء العمر ، تحقيق حسن حبشي،  : إنباء الغمر م(ٛٗٗٔه/ٕ٘ٛ)ت ينظر ترجمتو في : ابن حجر العسقالني     

 . ٕٖٓ-ٜٖٔ/ٜوينظر : الحنبمي : شذرات الذىب ، .  ٖٕ٘-ٕٕ٘/ٖ،  مٜٜٗٔالقاىرة ،      
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 ممػػػػػػػػػػػػػتي ركائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى البطيػػػػػػػػػػػػخً شى  لكػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  يػػػػػـى لػػػػػا تى ػػػػػى مػػػػي عمػػػػزنحي  فٍ ػػػػػػػػػتي مػػػػػػػػميكعي 
 . (ُ)..." ، مع حسف التضميف ، سبكت في أحسف قكالب اليزؿ فالكناية عمى طمب البطيخ

ف الدعكة إلييا يخؿ الشعر الجاىمي مف األبيات التي تحمؿ معاني اليجاء اليزلي ، إال ألـ        
كيستدؿ  الفطرة التي ال تخمك مف التنادر .قد كانت ما تحممو فقط مف أصؿ لـ تكف كاضحة ، ف

،  كال جـر أنو لـ يكف لمعرب شعر ىزلي في جاىميتيـ " عمى ذلؾ بقكؿ مصطفى صادؽ الرافعي :
، فجاءكا لذلؾ  ؛ إذ ىك شيء في أصؿ الفطرة كفي مذاىب المعاني لكنيـ مع ذلؾ لـ يدعكا التنادر

فيبقى حسرة كال  ، التيكـ يستخؼ الكقكر كيرمي إلى الغاية مف سياسة اليزؿ في شعرىـ بنكع مف
 : (ّ)ي قكؿ الحطيئةاليجاء اليزلمف  كمما كجد . (ِ)"... يذىب ضحكا

ـي الكاسػػػػػػيػػػػػػػؾى أنػػػػػػتى الطاعػػػػػػػػػػػٍد فإنَّ ػػػػػػػػػػػعكاق  ػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍؿ لبيٍغػيىتً رحػػػػػػػػػػػػػارـى ال تكػػالم دعى   ػػػ
حتى تحكؿ إلى ىجاء جديد ممزكجان بالضحؾ كتطكر ازدىر اليجاء اليزلي في العصر العباسي ، ك 

كمف قكلو في ىذا  ء زمانو في ىذا المكف مف اليجاء .أبرع شعرا (ْ)كاس. ككاف أبك ني  كالسخرية
 : (ٓ)المجاؿ

 داػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدا كشى ػػػػػػػػػػػػػػإذا حى  رو ػػػػػػػػػػػزىيل ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي 
 ػػػػػػػػػػػػػح ركدةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػالب ةً دَّ ػػػػػػػػػػػػػش فٍ ػػػػػػػم تى ػػػػػػخنسى 

 يػػػػػػػػػػفتف صً ػػػػػػػػػػػػػػػم كفى ػػػػػػعمً السا بٍ ػػػػػػػػػػػػػػجً عٍ ال تي 
 

 ذاري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍ مً  تى ػػػػػػػػػأنٍ ػىػف رٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػثكأكٍ  ؿٍ ػػػػػػػػػػػػمػػػػأقٍ 
 اري ػػػػػػػالنَّ  ؾى ػػػػػػػػكأنَّ  مدػػػػػػػػػػػنٍ عً  رتى ػػػػػػػػػػػى صً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَّ 
 اري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح ارده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب جي ػػػػػػػػػػػػػػػمػثَّ ػال ؾى ػػػػػػػػػػػػػذلكى 

ىذا الميؿ كاضحا في  بدا" اليجاء اليزلي ، ك ماؿ الشعراء إلىكفي العصر المممككي        
كالتكجيو كالجناس كغيره ، كسيمة إلى ذلؾ .  اتخذكا أحيانان التكرية كالتمميحأساليب الشعراء ، ك 
 االجتماعي كاأللغازد الشككل كالنق نكتيـ في جممة أغراض شعرية منيا :كبدت فكاىاتيـ ك 

دعائـ األسمكب الشعبي في مصر كالشاـ ، رأينا ذا عرفنا أف الفكاىة كالنكتة مف أىـ . كا   كغيرىا

                                  
 . ٕٚٔ/ٔالحموي : خزانة األدب وغاية االرب ، ابن حجة  ((ٔ
 .  ٜٔ/ٖمصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب ،  ((ٕ

 . ٖٓ٘/ٔٔ،   ابن كثير : البداية والنياية (ٖ)
 ىو الحسن بن ىانئ بن عبد األول بن صباح ، شاعر العراق في عصره ، اتصل بخمفاء بني العباس ، ولو (ٗ)
 -ٕٕ٘/ٕم . ينظر : الزركمي : األعالم ،  ٗٔٛه/ٜٛٔم ، وتوفي عام ٖٙٚه/ٚٗٔديوان شعر ، ولد عام      
     ٕٕٙ . 
 . ٖٛٔابن قتيبة : الشعر والشعراء ،  ((٘
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لى أم مدل كانكا متأثريف إلى أم حد كاف تجاكب شعراء العصر مع بنى كطنيـ بيـ حتى في  ، كا 
 . (ُ)دعائميـ األسمكبية "

ئتيـ ، فكانت معاني اليزؿ عندىـ ما يتناسب مع بياستخدـ الشعراء في ىجائيـ اليزلي        
، يتعمد فيو الشاعر أف يثير  (ِ)مف ألكاف اليجاء يضان لكفىك أ، الذم نكعان مف أنكاع السخرية 

" كقد خمت معانيو مف المعاني السياسية أك الدينية إال ما خدـ منيا الجانب اليزلي الضحؾ ، 
الكاريكاتكرية  ى المعاني الساخرة ، كعمدكا إلى رسـ الصكرالفكو ، حيث تحكؿ شعراء ىذا المكف إل

اليجاء اليزلي في العصر أجادكا اشتيركا ك كمف الشعراء الذيف  . (ّ)..." دكنما حاجة إلى اإلقذاع ،
كصفي الديف الحمي ، كابف دانياؿ المكصمي ، ، أبك حسيف الجزار ك  ، البياء زىيرالمممككي 

 . (ْ)كغيرىـ
لشخص ثقيؿ الظؿ ،   البياء زىيركمف النماذج الشعرية عمى اليجاء اليزلي ، ىجاء        

  :(ٓ)، فمما قالو يجمع فييا بيف اليزؿ كضده ، نافيان الصفتيف عف ىذا الرجؿ
 ػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػعٍ ػػػػػػػػػػػتٍّ مى  بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؽ اً 

 فىػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أٍشكقىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًمنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى 
 ؿً ػػػػػػػػػػػػػػػزٍ لػػػػػػػػمػػػػػػػػيى  حي ػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػا تػى 

 ػؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ًثٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿو كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػبٍّ فػػػػ  ػػػػيػػػرً ػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػتى بػػػػػػػػػالػػػػػػػػخى ػػػػػػػػػػػبل صي

 

 بػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً مػػػػػػػػػػػػػٍف كجػػػػػػػػػػًيػػػػػػػػػػػػؾى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍّ   إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الييجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراًف كالصَّ

 ػػػػػدٍّ ػػػػػػػػػلػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػجً  ػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػحي ػػػػػػػػػػػػػػػػػصكال تػى 
 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذا فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػػػػػػٍف بىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍردو 

ػػػػػػػػػػػسٍّ   ػػػػػػػػػدً ػػػػػػػػػػػػعػٍ ػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػتى بػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػسَّ كال مي
، الذم ييجك رجبلن ثقيبلن  كمف الشعراء الذيف كاف ليـ نظـ في اليجاء اليزلي التمعفرم       

 ، كيتمنى الظؿ  لما يكابده في مجالستو ليذا الرجؿ الثقيؿ بكممات ىزلية بسيطة سيمة المعاني ؛
 

                                  
 ، مطابع دار الكتاب( محمود رزق سميم : األدب العربي وتاريخو في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث (ٔ

 . ٕٛ م ،ٜٚ٘ٔبي ، العر      
 لمتوسع حول ىذا الموضوع راجع : شعيب بن أحمد الغزالي : أساليب السخرية في البالغة العربية دراسة تحميمية (ٕ)
 ،  جامعة أم القرى -بية ، السعودية تطبيقية ، رسالة ماجستير ، إشراف عبد المطيف المطعني ، كمية المغة العر      
 . مٜٜ٘ٔ     
 . ٛ٘ في األدب الممموكي والعثماني ، ( نبيل خالد أبو عمي : محاضرات(ٖ
 -هٛٗٙاألول ) : نيفين عمرو : السخرية في الشعر في العصر الممموكيلمتوسع حول ىذا الموضوع راجع  (ٗ)

 م .ٜٕٓٓجامعة الخميل ، كمية الدراسات العميا ، إشراف عمي عمرو ، رسالة ماجستير ، ه( ، ٗٛٚ     
 . ٗٚ ديوان البياء زىير ، ((٘



 ٘ٙ 

 :(ُ)أف يبعده ا عنو ، كأال يككف بينيما أم اتصاؿ
مػػػػػػػػػػنػػػل  ػػػػػبه ػػػػػػػجػػػػػػػمعػ ػػػػػارده ػػػػػػػػػػػػيسه بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا جى

 ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسو تائيػػػػػػػػػػػي مجمػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػبتى حٍ اإذا 
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػفػالمصط بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نسػػػػػػػػػي فػػػػػػعدَّ ػيى كى 
 وً ػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػصالاتٍّ  ضً ػػػػػػػػػػػػػػػػػقػال ت ا ربي ػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى ػثػمكأ وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمٌ لا هي دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعأبٍ 
 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقالى ػأث األرضً  ؿى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثمً  رجى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخٍ 
 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قالى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ذبي ػػػػػػػػػػػػػػػكػػي و يػػػػػػػػػػػػػػمي ػعػكفً 
 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأكصالى  وي ػػػػػػػػػػػػػػػنمً  عٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍّ ان كقى ػػػػػػػػػيكم

يـك القيامة كالحشر إلى جينـ ، الخسراف بكفي أبيات أخرل ييجك التمعفرم مف يتنبأ لو        
ار بأفعالو ، ألمر باليزؿ كالتيكـ ، كاالستيت، متناكالن ا كينعتو بالجيؿ لصدكر مثؿ ىذه األقكاؿ عنو

رغـ أنو لـ يحاكؿ نفييا ، بؿ يتكقع الخير  ، طبلؽ ىذه االتيامات عميوخريف إلى إالتي دعت اآل
 : (ِ)ؿ فيياالتي يقك، كما يفيـ مف خبلؿ األبيات مف ا 

ػػػػنٍّػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػأنٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف قػػػػػػػػػػػػػػاؿى عى  مى
 كأنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػػػػػػػذينػػػػػػػػػػػػػػػػكبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي

ػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ  ػػػػػػػيػػػػػػػػػكؿي  –مي  كدىٍعػػػػػػػنػػػػػػػػػي –يػػػػػػػػػػا جى
 

 يػػػػػػػػػػػػػػكـى القيػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة أىٍخػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍر ؟
ػػػيػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػـً أيٍحػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػٍر ؟إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى جى

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أىٍخػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ   أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّ
صان أضافو كصعد بو ابف الكردم اليجاء اليزلي بصكرة مضحكة ، حيف ىجا شخ تناكؿك        

طكاؿ الميؿ ؛ لذا استخدميا في  يطعمو شيئان ، سكل أنو كاف يقدـ لو الماءإلى السطح دكف أف 
 : (ّ)سنة إكراـ الضيؼبذلؾ خالؼ  فيو ىاجيان شدة بخمو ، كقد أبياتو عف طريؽ التكرية فيقكؿ

ػ ػيػػػػػكؼى ػػػػػػػػػأحى  ػػػػوً ػػػػػػػػػػػطحػػػى سى ػػػػػػػػػػػػػػػػػعمػػػ ػػػؿَّ الض 
 ػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػكـً السَّ ػػػػػػػػػػػػػػي نجػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فػػػييػػػػػرَّجى كفى   ػػػػـػػػػػػػػػػػػػػػػػعاءىىيػػػكًع أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػالػػعى بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقىطَّػػػ

ٍف ييغاثػػػػ  ػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاثػػػكا يي ػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
فيتناكؿ الشكؿ الخارجي لرجؿ متكبر مكار جيـ  في مكقؼ آخر الديف الحميصفي كييجك        
، نو ال يكتفي بذلؾ حتى إكيصفو بالبـك ، كيصؼ كبره كمكره بالغراب ،  ، كييزأ مف شكموالكجو 

                                  
 ون اليانعة في محاسن شعراء المائة السابعة ،م( : الغصٕٙٛٔه/٘ٛٙ)ت ندلسيعمي بن موسى بن سعيد األ ((ٔ
 . ٘ٙتحقيق إبراىيم األبياري ، دار المعارف ، مصر ،      
 . ٔٙ٘ ،ديوان التمعفري  (ٕ)
 الشفاء في بديع االكتفاء ، تحقيق محمود حسن أبو ناجي ،  : م(٘٘ٗٔه/ٜ٘ٛ)ت شمس الدين محمد النواجي ((ٖ

 . ٘ٚلبنان ،  –دار مكتبة الحياة ، بيروت      



 ٘ٚ 

الصكرة اليزلية التي  ، ليزيد مف اء السراب الذم ال يستقر في قبضة اإلنسافيصفو بالمبؿ 
 : (ُ)فيقكؿلنا  يقدميا
 البػػػػػكـي فػػػػػػػػي الشَّكػػػػػػػػػػؿً  جػػػػػػػاره كأنَّػػػػػػػػػوي  لػػػػػػػػػػيى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػرابي ػػػػػػػػػػػًو فػػػػػػػغي ػػػػػػػػػبً ػػػجٍ كلكػػػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػي عي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لى  أردتى  كػػػػػػػالػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػاًء إفٍ  ىػػػػػػػػػػػػػػػكى 
فٍ   ػػػػػػػػػػرابي دان فسى ػػػػػػػػػػػػكرً ػػػػػػػػػػػػػػتى مى مٍ ري  قبضػػػػػػػػػػػػػػان كا 

بمكحة تثير  بالسخرية كتناكلكىا لـ تسمـ المرأة مف اليجاء عند شعراء العصر المممككي ،       
 معركفة عند النساء . كاقعية لصفاتالضحؾ ، ككأف ما ينظـ فييا كما ينشد مف ىجاء صكرة 

كييزأ مف  ،  كأخت زكجتو، مف زكجتو فييا ييزأ مف خبلؿ قصيدة لو يضمنيا أبياتان  (ِ)فالبكصيرم
فيسرد أحداث ما دار بيف زكجتو كأختيا بصكرة  ألنو خضع ليما في نياية األمر ،؛ نفسو أيضان 

يو غاضبة منو ، ة عممسرعة ، محرض ىزلية غاية في الركعة ، كيصؼ كيؼ عادت زكجتو إليو
 : (ْ)و قائبلن ، كيصؼ ذلؾ ىازئان بنفس (ّ)ةرَّ جي ، قامت بضربو عمى رأسو باآلرغـ تيديده ليا عمى ك 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ أختى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيي أم   زارتٍ  كـى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلى اا حػػػػػػػػػػػػػك ليػػػػػػػػػػػػػػػػكتشٍ  تٍ ػػػػػػػػػػػػػبمػكأقٍ 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػسالنٍّ  كفي ػػػػػػتك ؼى ػػػػػػػػػػػػػػػيػا كػػػػيل تٍ ػػػػػػػػػػػػػػقال
 بلػػػػػػػػػػػػػػب وي ػػػػػػػػػػػػنمً  ؾً ػػػػػػػػػػػي حقَّ ػػػػي اطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػقكم
فٍ   وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنى ػقذم ذى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخي ى فى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ تأى  كا 
 ذاػػػػػػػػػػػكىى  يػػػػػػػػػػػػػػتا عادى ػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػلي تٍ ػػػػػػػػػػػػػقال
 ةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػممٍ كى  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تػممػك إفٍ  اؼي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأخ
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسً ػي نفٍ ػػػػػػػػػػف درمى ػػػػػػػػػػػػػػػػقى  تٍ ػػػػػػػػػػػػػػػنى كَّ فىي

 

 ػػػػػرةٍ ػػػػػػػػػػػػالض  ك رةً ػػػػػػػػػػػػػػػػيي الغى ػػػػػػػػػػػػػف تي ػػػػػػػػػػػػػػػخكاألي 
 ةٍ ر ػػػػػػػػػػػػػػسٍ عي لى اػػػػػػػػػػػػػمػي عى ػػػػػػػػػػػػػػنا مً ػػػػػػػػػػػػػػػػػىرى ػكصب

 ةٍ رَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغى ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي األزكاجً  عى ػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػكى 
 هٍ رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكال فى  ؾً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمً  ؼو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخم

َـّ   ةٍ ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػشى  رةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػػشى  اػػػػػػػػػػػػػػػػفييتً انٍ ثػػػػػػػػػػػػ
 رهٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجٍ ػػػػػػضى  هي دى ػػػػػػػػػػػػنٍ ػػػػػػػً ي عػػػػػػػػػػػػػػػكجزى  إفَّ ػػػػػػػف
 رهٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍػػػعػىػػػػا: بػػػػػػػػػػػػػػيػػػل تٍ ػػػػػالػػػػػػق يػػػػػػػػػػنػػػػقػػمى طى 
 هٍ رَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى ػػػػػػػػػحٍ مي  ةي ػػػػػػػػػػػػػػػػكجزَّ ػػػػػػػػػػػػػال اءتٍ ػػػػػجػػػػػػفى 

                                  
 -ٜ٘ٗ، م ٜٕٚٔ، مطبعة حبيب أفندي خالد ، دمشق ،  م(ٜٖٗٔه/ٓ٘ٚ)ت ديوان صفي الدين الحمي(ٔ) 
     ٗٙٓ . 
 شرف الدين أبو عبد اهلل ، من دالص ، شاعر مشيور ،  ىو محمد بن سعيد بن حماد بن عبد اهلل بن صيناج ، (ٕ)
 م . ينظرٜٕٚٔه/ٜٙٙم ، وتوفي باإلسكندرية عام ٕٕٔٔه/ٛٓٙاشتير بالبردة ، ولو ديوان شعر ، ولد عام      
 .  ٜٖٙ-ٕٖٙ/ٖ. وينظر : الكتبي : فوات الوفيات ،  ٜٗ-ٛٛ/ٖترجمتو في : الصفدي : الوافي بالوفيات ،      
 . ٜٖٔ/ٙر : الزركمي : األعالم ، وينظ     

 منظور : لسان العرب ، مادة إناء من خزف كالفخار . ينظر : ابن تعني الجرة وىي مفرد جرار ، اآلجرة :  (ٖ)
 .) جرر (      
 ، دار ٔم( ، شرح وتقديم أحمد حسن بسج ، طـ ٜٕٗٔه/ٜٗٙتنظر القصيدة كاممة في : ديوان البوصيري )ت (ٗ)
 . ٚٓٔ-ٙٓٔم ، ٜٜ٘ٔلبنان ،  –عممية ، بيروت الكتب ال     



 ٘ٛ 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػتي دٍ دَّ ػيي فتى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػمتػستىقباف
 بيننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكباتػػػػػػػػػػػػػػٍت الفتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي مػػػػػػػػػػػػا 

 هٍ رَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػآجي ػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػرأس تٍ ػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػىػػػبتقٍ ػفاس
ًؿ الميػػػػػػػػػػػػػًؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بيٍكػػػػػػػػػػػرة  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف أكَّ

ما كم اليجاء اليزلي عند شعراء العصر . األقارب ظيكر قكم عمى مسرح ىكذا كاف ليجاءك        
ألنو ؛ زكجة أبيو  حسيف الجزار ييجك فييا ألبي ان أخرل تظير ىذا الفف ، أبياتكرد مف أبيات 

الجزار حاقد عمى زكجة  كيبدك أف . ، ككاف قد أكصى ليا بالصداؽ تكفيثـ  تزكجيا كىي شيخة
 : (ُ)صادران عف نفس ساخرة غاضبة ه الصداؽ ، فجاء ىجاؤ أبيو ؛ لحصكليا عمى ىذا 

 ػػػكزةي ػػػػػػػػجػػالعى  ػؾى ػػػػػػػػػػمػػتً  يػػػػػػخً ػى الشػمكً  ػتٍ ػػػػػػػػػػػأذابى 
 داؽً ػػػػػػػػػػا بالصَّ ػػػػػػػػػػػػػى ليػػػػػػػػػػػػػػػػصكٍ أى  افى ػػػػػك دٍ ػػػػػػكق
 أفَّ  تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما خً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػألنٍّ 

 
 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديرٍ ا المي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفاسي أنٍ  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ كأردى 
 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزيػتع ةً ػػػػػػػػػػػػػػػتً ػصيبى ي مي ػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػفم
 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديػبال وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقاتمً ي لػػػػػػػػػػػػكصيي  ؿى ػػػػػتيالق

ككاف ، أكلع شعراء العصر باليجاء اليزلي ، كنظمكا الكثير مف قصائدىـ عمى منكالو        
كانت ليـ العصر ، فحتى تحكؿ إلى شيء مف التجديد في ذلؾ نصيب مف ىذا اليجاء ، محمامات ل

مف عذاب ، كبدالن  ابطريقة ىزلية مضحكة ، تنـ عف مدل ما يبلقكنو فيي األسبقية في تناكليـ ليا
 (ِ)ديف األنصارمكيصكر شرؼ ال يبلقي اإلنساف منو أكثر مف كربو .مف أف يكشؼ بو كربتو ، 

 :   (ّ)ىذه المعاناة فيقكؿ
 ػػػػتٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاشى جػػـ فػػػػػػػػػػػػػػػػكي امى محى  ػػػتي ػػػػػػػػػػػػػػمػػػدخ
 ػػػوٍ ػػػػػػػػػػػػػػػربػى كي  ػػػؼً ػػػػػػػػػػػػػشػلك ػػربو ػػػػػػػػػػػػػػكي  ػػػؼً ػػألػػػػػػػػػػب  ػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػدن ػػبً ػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػان لتبػػ تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقمػفى 

 وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أشب اءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقا بالشَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيعيمي نى 
كما فظيرت جكانب مف الحياة العربية ،  كمعامبلتيـكما ارتبط اليجاء اليزلي بحياة الناس        

المراكز في ساد فييا في العصر المممككي مف تطكر في المجتمع ؛ لدرجة أف يطمع أصحاب 
، ككأف مف حقيـ الحصكؿ عمى كؿ شيء دكف الناس العادييف كف مف القميؿ مما يممكو اآلخر 

ي كىا ىك البكصيرم ييزأ مف ناظر الشرقية ؛ لطمعو ف لشيء .إرادة أك استشارة مف صاحب ىذا ا

                                  
 . ٕٜٕ/ٗ( الكتبي : فوات الوفيات ، (ٔ

 ىو عبد العزيز بن محمد بن عبد المحسن بن محمد بن منصور بن خمف ، كان يقرأ القرآن ، واشتغل باألدب ، (ٕ)
 اليونيني : ذيل مرآة م . ينظر ترجمتو في : ٕ٘ٙٔه/ٖٙٙم ، وتوفي بحماة عام ٜٓٔٔه/ٙٛ٘ولد بدمشق عام      
 . ٕٓٔ/ٕ.  وينظر : ابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ،  ٕٓٗ-ٜٖٕ/ٕالزمان ،      
 . ٕ٘ٙ/ٕ: ذيل مرآة الزمان ،  اليونيني (ٖ)



 ٜ٘ 

كييجك  نو جيز لو ثمنيا كأرسمو لو ، فكتب ليذا الناظر ييجكهشراء حمارتو دكف إرادتو ، حتى إ
 : (ُ)فيقكؿ تو متيكمان بو لطمعو فيياعمى لساف حمار نفسو 

 ػػػػػػدتٍ ػػيػػالػػػػػػػػػذم شى  ػػػدي ػػػػػػػػيػػػػػػػػػا السَّيػػا أيَّ ػػػػػػػػػػيػػػػػػػ
 ػػػدمػػػػػػمػػػػػػػي بف ػػػتي ػػػػػنػػػػػػرادم لػػػػك كى مي ػػػػػػػػػػصأق
 ػػده ػػػػػػػػػػػػػػػػي أحػػػػػػػػػػػػػنػػػعي بيػي يػػػػػػػػػػنٍّ اف ظػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػم
 وو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى سى  فٍ ػػػػػػػػػػػم يَّ ػػػػػػػعم كهي ػػػػػػػػسرَّ ك جى ػػػػػػػػػػل

 ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي لكػػػػػػػػػػػػحا يى ػػػػػػػػػػػػػػمذا فى ػػػػػػػػػدى ىػػػػػػػػػػػػػعكب

 

 ػػػػؿي ػػػػػػػػػػػػاضً ػػػػػػػػػػػػػػػوي فأنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي لػػػػػػػػػػػػػػػػي باظي ألف
 ػػػؿٍ ػػػػػػػػسَّاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػًب الكاًنػػػػى بيػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػي جى عػأرٍ 
 ؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػدم جاىً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيسى  فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػككل طٌّ ػػػػػػػػػػػػػػػػق

 (ِ)ؿي ػػػػػػػػػػػػستاىً ػو يػػػػػػػػػػػػػػػان عميػػػػػػػػػػظيغ تي ػػػػػػػػػػػػػػػػلقم
 ؿي ػػػػػػػػػدم حامػػػػػػػػػػػػػػيػسى  فٍ ػػػػػػػػي مً ػػػػػػػػػي فإنٍّ ػػػػػػػػػػػيعبى 

الحمارة لتككف ىي يكاصؿ الشعراء نظـ اليجاء بالتعرض لمحيكانات ، كبينما اختار البكصيرم 
ليككف ىك الميجك ، كنبلحظ في األبيات التالية  برذكنان  السراج الكراؽالياجية ، اختار الشاعر 

، فيك يحسد اآلخريف مف الخيؿ لكضعيـ األفضؿ منو ، بينما ىك يقدـ  ومنكتيكمو مدل ىزلو 
 : (ّ)يحاكؿ الكصكؿ إلى العشب فبل يجدهكيؤخر بقدمو ، 

 لصاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب األحبػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس برذكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطو ػػػػػػػػػػػػبلن عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مى ػػػإذا رأت خيػػػػ

 شػػػػػػػتٍ مػػػػػػؼو إذا مػػػػػػػا مى مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إلػػػػػػػػػػػى خى تى 
 

 (ْ)ػػػػػػرطً ػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػًد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القى عيػػػػػػػػػدةي العب
 عطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتقػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي سبحانػػػػػػػػػػػػؾى يػػػػػػػػػػػػػػػػػا مي 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيطػػػػػػػػػػػكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي بالًقبكأنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تى 
 منو ؛ و ال يجد غيرىا يقتات؛ ألن ة التي يشغمياكعرؼ الشاعر المممككي بيجائو لمحرف       

بف كمف الطريؼ في ىجاء الحرؼ ، ما كاف مف مياجاة ا كلكساد سكؽ الشعر في ذلؾ العصر .
حرفة  فيساخران كمف ذلؾ قكلو  كقد كثرت المياجاة بينيما . ألبي الحسيف الجزار ، (ٓ)فتحأبي ال
 : (ٔ)، خالطان بيف اليجاء اليزلي كركح الدعابة الجزار

 ـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكي ػعمـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي زاري جى  اهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إفٍ 
سو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍّ ككى  هي دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ ػعً  ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفطنػبً   بو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم ري ػػػػػػػػػػيػغ كهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجي يى  سى ػػػػػػػػػػػػػػػػيمف  

 سو ػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػيغ اهي ػػػػػػػػػػػػػػػيخش سى ػػػػػػػػػػػػػػػليك 

                                  
 . ٘ٙٔ ديوان البوصيري ، ((ٔ

 جرس : أصابتو الباليا . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) جرس ( . (ٕ)
 . ٖٔ٘/ٔ،  ستطرفالم:  األبشييي (ٖ)
 برذونة : أنثى الدابة . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) برذن ( . (ٗ)
 ىو مجاىد بن سميمان بن مرىف بن أبي الفتح ، التميمي ، عرف باسم ابن أبي الربيع ، مصري ، شاعر  (٘)
 . ٕٓٔ/ٚابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،  م . ينظر ترجمتو في :ٕٗٚٔه/ٕٚٙمشيور ، توفي عام      
 . ٗٛٔ/ٚ( ابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ، (ٙ



 ٙٓ 

تؤدم إلى  التي قد ؛ يفمف حرفة الكحال (ُ)اإلسعردمسخرية آخر عمى ىجاء الحرؼ ، ككنمكذج 
 ، مصكران المشيد بصكرة ساخرة لكحاؿ ، فيقكؿ ىاجيان كحاالن يدعى شمسفقد النظر إف خابت يد ا

 : (ِ)لما يمحقو مف ضرر إذا أخطأ اليدؼ تبعث عمى النفكر مف الكحاليف
 ػػػوي ػػف ػػػػًؿ العيػػػكًف فكػػحدعػػػػػػػكا الشمػػػػػػسى مػػػػٍف كي 

ـٍ ذىكف حيػػػًح الدَّكاىيػػػػى الطَّ ػػػػػػػكؽي إلػػػػػػػػتس  هً ػػػكادً ػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػٍت مػػػػػػػػف ناظػػػػػػػػػػػػػػػرو ببىػػػػػػػ  ػػػػاػػػػػرًؼ الصَّ
مَّػػػػػػػػػػتٍ   ػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػا كمآقيػػػػػػػػػػػػػػان فكقى اضػػبي كخى

منفرة لبلقتراب مف أصحاب العكد صكرة ىزلية  (ّ)كيعرض شمس الديف محمد الكاسطي       
 كيصكر صاحب العكد بالعقرب ، كالزمار . ال يجيدكف العزؼ ، حيفكالمزامير أك االستماع إلييـ 

 : (ْ)ا ، كيعرض ىذا التشبيو بقكلوبالحية ، ككبلىما يمدغاف إذا اقتربت منيم
 إذٍ  رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالزام كادً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الع تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبَّ شى 

 ته ػػػػػػػػػػػػػػػػػك ساكػػػػػػػػػػػػػػػػػكى بي رً ػػػػػػػػػػػػػضيى  بعقػػػػػػػػػػػػربو 
ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت عمينػػػػػػػػػضاق   ػػػػػػػػجي اىػػػالمن ػػػ

 (ٓ)ػػػػػػػارجي ػػػػػػػك خػػػػػػػػػػػػػػػكىػػػػػ ػػػػػػحي ػػػػػػػفػيىػن ػػػػػػػػػػػػػػػدو بى كأر 
في ، فبالغكا الذيف ال يجيدكف في عمميـ أصحاب العمـ ليصمكا إلى تابع الشعراء ىجاءىـ        

كييجك  مينتيـ . األطباء الذيف ال يتقنكفكمف ىؤالء الفئة ،  ،االستيزاء بيـ ىجائيـ كأمعنكا في 
يف يعرؼ حفي ف . ، أساء إلى عممو كمينتو السامية سحاؽإصفي الديف الحمي طبيبان اسمو 

صفي الشاعر ، كييزأ  قتؿ الناسالمرضى ، يعمؿ ىذا الطبيب عمى بعممو الجدم لمعالجة  الطبيب
تقطر باليزؿ  ان أبياتمستخدمان في ذلؾ و ؛ التي يسميا في قتؿ المرضى ، الحمي مف أدكاتالديف 

 : (ٔ)فيقكؿ، جدية  ية مضحكة ، لكنيا تحتكم عمى معافكالمرارة ، فيرينا صكرة ىزل
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػاكأنَّ  الطبيػػػػػػػػبً  سحػػػػػػػػػػػاؽى ػػػػػػػػػػػػػػعي إمباضً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػاصالي نً  ػػػؿَّ ػػػػػػػػػػػػػسى ةه أال تي دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكَّ عى مي 
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ميػػػػػػػػػػػػػػػػػفى كى نػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء العالى ليػػػػػػػػػػػػا بفى  

 قتيػػػػػػػػػػػػػػػؿي  ستبػػػػػػػػػػػػػػػػاحى حتػػػػػػػػػػػػػػػى يي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػدى مى غٍ تي فى 

                                  
 ىو محمد بن يعقوب بن عمي ، مجير الدين ابن تميم اإلسعردي ، يجيد في نظم المقاطع الشعرية وليس  (ٔ)
 : الوافي بالوفيات ،  م . ينظر ترجمتو في : الصفديٕ٘ٛٔه/ٗٛٙالقصائد ، سكن حماة وتوفي بيا عام      
     ٘/ٔٗٛ . 
 . ٕٜ/ٖ الصفدي : الوافي بالوفيات ، (ٕ)
 ىو محمد بن عمي بن إبراىيم الواسطي ، ناصر الدين بن نور الدين ، صوفي واعظ وأديب ، ولد سنة  ((ٖ

 أبو الفضل أحمد ابن حجر العسقالنيم . ينظر ترجمتو في : ٖ٘ٚٔه/ٚٚٚم ، وتوفي عام ٖٙٔٔه/ٙٔٚ     
 . ٖ٘/ٗ، دار الجيل ، بيروت، د.ت ،  في أعيان المائة الثامنة : الدرر الكامنة ( مٛٗٗٔ/هٕ٘ٛ)ت     
 . ٗ٘/ٗ، : الدرر الكامنة ابن حجر العسقالني (ٗ) 
 أربد : حية . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) ربد ( . (٘)
 . ٛ٘ٗ،  ديوان صفي الدين الحمي ((ٙ



 ٙٔ 

مف مظاىر الحياة ، إال كتناكلكه لـ يترؾ الشعراء في العصر المممككي مظيران مستنكران        
إبراىيـ  نرلباليجاء اليزلي ، فمـ يسمـ مف ىجائيـ حتى المباني التي أنشأىا أصحاب النفكذ ، ف

حتى نت تقاـ فييا الفكاحش كالمنكرات ؛ المعركفة بحميمة ، ككا (ِ)جزيرة البحرييجك  (ُ)المعمار
 : (ّ)فيقكؿ، ، فيصكرىا ىازالن بيا كبمف بيا  جاىر الناس بالقبيح فييا

 تٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنَّ جي  رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبح رةي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجزي
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعػمى  فى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسحي  كتٍ ػػػػػػػػػػػػػا حى ػػػػػػػػػػػػػػملً 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييػف كفى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيخكض ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك
 اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتمػذا اح ؿٍ زى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػكل

 

 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميمسى  كؿه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقا عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي
 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػيػقػتػسمي  ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطى ػسػبػب

 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميمالنػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػشى مى  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكك
 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػيمإال حى  ؾى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػا تً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم

ت في عيد الخميفة الناصر بف كاف يضرب في حسنيا المثؿ حيف أنشئ ناعكرة ابف الكردمكييجك 
 : (ْ)فيقكؿ أكصافيا القديمة ،  عبد الرحمف ، كلـ تعد ليا

 كرةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمذع كرةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناع
 رةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائكح ةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيانكل  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفً تػك كؽى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمال

 رةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدائ وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػمػي عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
ؿ اليزؿ مع التجريح ، فييجك كجدت نماذج لميجاء اليزلي في العصر المممككي تتناك       

مف ذلؾ أف يشفي غميمو مف  الشاعر أناسان في أشكاليـ التي ال دخؿ ليـ فييا ، كربما أراد الشاعر
ال يستطيع أف يثبت عنده ما ، فكأنو يثبت فيو شيئان ظاىران ال يستطيع أف يخفيو ، ألنو  الميجك
 .كالظرؼ كقد يككف ىذا اليزؿ لمدعابة  ، كقد تككف بيف الشاعر كالميجك ضغينة ،يخفيو 

ييجك رجبلن مقطكع اليد ، كيرل أنو طالما قطعت يده فيك  (ٓ)فالشاعر شمس الديف ابف الصائغ
 : (ٔ)فيقكؿ، سارؽ 

  ةٍ ػػػػػػػػػػػػػساع ؿَّ ػػػػػػػػػػك ةى ػػػػػػػػػػػػػػؾ الخيانػػػػػػػػػػل دي ػػػػػػػػػػػيري  صٌّ ػػػػػػػػػػػك لػػػػػػػػػػػػػفي عو ػػػػػػػػػػأقط ؿَّ ػػػػػػػػػػػػػػػك بٍ ػػػػػػػػػػػتجنَّ 
                                  

 الدين إبراىيم بن عمي المعمار ، أديب وشاعر ، ولو ديوان شعر ، مات بالطاعون عامىو جمال  (ٔ)
 . ٜٓٗ/ٔم . ينظر ترجمتو في : ابن حجر العسقالني : الدرر الكامنة ، ٖٛٗٔه/ٜٗٚ     
 . ٛٓٛ/ٕو االعتبار ، المواعظ لالستزادة : ينظر : المقريزي :  (ٕ)
 . ٜٓٛ/ٕو االعتبار ، المواعظ المقريزي :  (ٖ)
 . ٗٚٔ/ٕابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٗ)
 ىو محمد بن عبد الرحمن بن عمي الزمردي ، شمس الدين ، أبو عبد اهلل ، اشتير بابن الصائغ الحنفي ، برع  (٘)
 م . ينظر ترجمتو في : ابن ٖ٘ٚٔه/ٙٚٚم ، وتوفي عام ٖٓٔٔه/ٓٔٚفي الفقو والعربية واألدب ، ولد عام      
 . ٓٓ٘-ٜٜٗ/ٖجر العسقالني : الدرر الكامنة ، ح     
 . ٙ٘ٔ/ٛابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،  ((ٙ



 ٕٙ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ ناعالصٍّ  مذ فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع وي ػػػػػػػػػػػػػػػػكفَّ أرادكا  فػػػػػػػػػػػػػػػلك ؿً ػػػػػػػػالكص دى ػػػػػػػػػػػػبع كهي ػػػػػػػػػػعطى ا قى ػػػػػػػػػػػكم
منو ألنو ال يغطى عينو ، كيرل أف ستر  (ُ)محيى الديف بف عبد الظاىريسخر  كفي رجؿ أعكر

 : (ِ)، كفيو يقكؿالشخص لعيكبو ضرب مف الحياء يفتقده ىذا الفتى 
 اػػػػػػػػػػفييؿَّ يكشً ػػػػػػػػػػػػػػػػػظ فً ػػػػػػػػػػػػػػػػالعي كري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأع
 ىن ػػػػػفت دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي عنػػػػػػػػػػػػى الحيػػػػػػػػػػؼ ييمقػػػػػػػػػككي

 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػيفوي كال خً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػناءو مً ػػػػػػػػػػػػػػػبل حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب 
 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكشكفزاؿي مى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ا تػػػػػػػػػػػوي مػػػػػػػػػػػػػػػعكرتي 

سخر الشعراء أيضان في ذلؾ العصر مف أصحاب المحى الطكيمة ، كعبركا عنيا بصكر        
الذم النفكر مف أصحابيا كمف مظيرىـ ، ىزلية متيكمة ، كبتصكير يثير الضحؾ كيبعث عمى 

يحاكلكف بو إخفاء حقيقة أمرىـ ، كيستعيركف مف الشعراء اآلخريف أبياتان تساعدىـ عمى إظيار 
في  (ّ)يكنرل مثؿ ذلؾ في قكؿ ابف العفيؼ التممسان ضمنكىا في نظـ أبياتيـ .اممة ، فيالصكرة ك

ئ القيس كىي ) كبير ما كرد في معمقة امر عض مضمنان أبياتو ب رجؿ لو لحية يدعى ابف سعيد
 : (ٓ)، كمما كرد البف العفيؼ قكلو (ْ)أناس في بجاد مزمؿ (

 أرل البػػػػػػػػػػػػًف سعػػػػػػػػدو لحيػػػػػةن قػػػػػػػٍد تكاثفىػػػػػػػػػػػػػػتٍ 
 عمػػػػػػػػػػى كجًيػػػػػػػػػػػػػًو كاستقبمػػػػػػٍت غيػػػػػػػرى مقبػػػػػؿو   كدارٍت عمػػػػػػػػػى أنػػػػػػػػػػػػػػػػػؼو عظيػػػػػػػػػػػػػـو كأنَّػػػػػػػػػػػػػوي 

 (ٔ)ػػػػػػػػػؿػػػػفػػػػػػػػي بجػػػػػػػػػػػػاًد مزَّم ػػػػػػاسػػػػري أنػػػػػػػكبيػ
الصفات التي اتصؼ بيا مى األمثاؿ الشعبية المعركفة ، ك كذلؾ احتكت أشعار اليزؿ ع       
 كىذا ما كظفو السراج  كمارد بالبخؿ ، كأشعب بالطمع .، ف كعرفكا كاشتيركا بيا معينك أناس

 

                                  
 ىو عبد اهلل بن عبد الظاىر بن نشوان بن عبد الظاىر بن نجدة ، الجذامي ، قاض وكاتب وناظم بارع ، ولد  (ٔ)
 رجمتو في : الكتبي : فوات م . ينظر تٖٜٕٔه/ٕٜٙم ، وتوفي بمصر أيضًا عام ٖٕٕٔه/ٕٓٙبمصر عام      
 . ٜٚٔ/ٕالوفيات ،      
 . ٖ٘ٔ/ٚٔ( الصفدي : الوافي بالوفيات ، (ٕ

 ىو محمد بن سميمان بن عمي ، شمس الدين ، ابن الشاعر عفيف الدين التممساني ، يمقب بالشاب الظريف ،  (ٖ)
 ينظر ترجمتو في : الصفدي : الوافي  م .ٜٕٛٔه/ٛٛٙم ، وتوفي عام ٕٕٙٔه/ٓٙٙولد بالقاىرة عام      
 . ٜٓٔ/ٖبالوفيات ،      
 ( : جميرة أشعار العرب ،م ٙٛٚ/ه ٓٚٔطاب القرشي ) تفي : محمد بن أبي الخكاممة نظر المعمقة ت ((ٗ

 . ٘ٓٔ-ٚٛم ، ٕٜٔٔ المطبعة الخيرية ، مصر ، ، ٔطـ      
 . ٕٛٚ/ٙٔ، : مسالك األبصار ابن فضل اهلل العمري  (٘)
 بجاد : كساء مخطط من أكسية األعراب . مزمل : ممتف . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) بجد ( (ٙ)
 ومادة ) زمل ( .     
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 : (ُ)، فيقكؿ ببخمو الشديد مف رجؿ عرؼالكراؽ في ىزلو 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّهً   كبػػػػػػػػػػػػػاخػػػػػػػػػؿو أٍطػػػػػعىػػػػػػػمػػػػنػػػػػػػػي ًبػػػػػػػػػشى

ػػػػػػػػػرَّ   ًمػػػػػػػػػػٍف مػػػػػػػػػػػػػػػػاردو  ػػمػػػػػػتي يػػػػػػا أٍبخػػػػػؿى لػػػػػػػػػػػػػػك قيػػػ ػػػػػػػػػمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب نػػػػػػػػػػػي كغى  بػػػػػػػالػػػػػػػبػػػػػػػػاًرًؽ الخى
ػػػػػػػػػعى ًمػػػػػػػػػػٍف أٍشػػػػػػػػعػػػػػػػػبو   لػػػػػػقػػػػػػػاؿى يػػػػػػػػػا أٍطػػػػػػػمى

مف عدة أمثمة متنكعة تجسد كصؼ الشعراء كتعبيرىـ بطريقة  نرل فيما تقدـ ، كمما كرد       
نيـ حتى إحتى المباني كاآلثار المندرسة ،  ئلنساف كالحيكاف كالبيئة كالجماد ، كلـ يستثنكاىزلية ل

ف لـ يسمـ منيـ  ؾ زكجة أبيو ، بقرابة ، فيذا ييجك زكجتو ، كذل إلييـ كاف بعضيـ يمتالنساء كا 
 كقد عرجكا أيضان ليجدكا مرتعان خصبان ليجكميـ كىزليـ بأصحاب الحرؼ كآخر شقيقة زكجتو .

اليف كصناع كحبلقيف كمزينيف كأصحاب الكراء ، كما أنيـ انتقدكا بشدة أنصاؼ المتعمميف حمَّ 
 الذيف كانكا يدعكف العمـ كىك منيـ براء .

كقد نسج الشعراء لنا عدة صكر ، كبالغكا في الطرفة ، كقد امتازت ىذه األبيات بسبلسة        
أنيـ كانكا في تعبيرىـ  قطكعة ، كـ الحظت الباحثةكقمة عدد أبيات الم، األسمكب كبساطة التعبير 

 ي األلفاظ العامية ، كىذا في رأممما أكقعيـ فكتصكيرىـ يميمكف إلى النظـ كتجسيد الصكرة 
لنا بدقة تنـ عف قكة المبلحظة كالتأمؿ كرتابة  ـك األمر لدييـ ، فكيؼ بيـ يصكركفالباحثة مف لز 

إلى اإلمعاف في الكصؼ كالمبالغة في اليزؿ ، فجاء  ه ، مما أدلبة الشخص المراد ىجاؤ مراق
 داـ حسف الصنعة كالميارة شعرىـ بصكرة فنية مكثفة ، تفصح عف قدرات ممتازة في استخ

، كما أنيا تدؿ عمى حس مرىؼ في كصؼ مظاىر الصفات القبيحة الظاىرة كالباطنة في الشعرية 
بيد فناف مبدع أجاد استخداـ األلكاف ككأنيا لكحة رسمت  لؾ جاءت صكرهشخصية الميجك ؛ لذ

 بصكرة مكفقة .
 
 
 
 
 
 

                                  
 . ٚٗٔ/ٖ،  فوات الوفيات:  الكتبي (ٔ)
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 الفصل الثاني
 

 الهجاء السياسي واالجتماعي
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تفاعؿ الشعراء مع حياة عصكره ، ك  في مختمؼتأثر األدب بالحياة السياسية كاالجتماعية        
امة ، كما يصحبيا مف كالثقافية ، كطبقاتو الخاصة كالعـ المتنكعة ، كظكاىره الحضارية مجتمعي

 .كثيقة صادقة تظير تفاصيؿ الحياة كالمجتمع بجميع فنكنو كأصبح شعرىـ ، ترؼ أك فقر 
حيث خاطب الكجداف كالمشاعر ،  في إيقاظ الناس مف سباتيـ ان دكر  اليجاء السياسي كلعب       

الناس داخؿ  كالعقكؿ ، كتناكؿ شؤكف الحكـ ، كندد بفظائع الحكاـ ، كفضح أساليبيـ في قمع
كنكع مف التعبير  في تناكؿ الحياة اليكمية العادية ، كما كاف لميجاء االجتماعي دكر المجتمع .
كاقع  تعرؼ يمكف مف خبللو حيثاكئ العصر الذم يعيشو الشاعر ، كمظاىره السمبية ، عف مس

، كمدل مساىمة الشعراء في ذلؾ الكقت في التعبير عف مجتمعيـ ، فيو الحياة كدكر األدب 
 ،سجيؿ حكادث العصر ، ككصؼ أحكاليـ، كتكمكقفيـ مف األحداث ، كقدرتيـ عمى تصكير الكاقع 

، ما ىك منبكذ في الحكـ كالمجتمع لتنـ عف رفضيـ أشعارىـ مف مضاميف  مف خبلؿ ما تحممو
 فنظـ الشاعر في المساكئ السياسية ، كالدينية ، كاالجتماعية .

 لتي تمثمت في العصركاالجتماعي مف خبلؿ القبيمة ، االيجاء السياسي بدأ ظيكر        
التالية ، ككاف يربطيا نظاـ العصبية ، فاتصؿ ، حيث كانت تقـك مقاـ الدكلة في العصكر الجاىمي 

مف الشعر االجتماعي ،  عمى اعتبار أف الشعر القبمي لكفي . ىذا شعره بمكقؼ القبيمة االحتجاج
لة صغيرة ، تعيش نزاعان أف كؿ قبيمة تمثؿ دك  في مجتمع كاحد ، أما إذا اعتبرنايدكر حكؿ التنازع 

في كعمى ىذا فاليجاء السياسي أك االجتماعي  . (ُ)مف الشعر السياسي فيك لكف سياسيان ،
،  في المجتمع طبقتيف ، الذم يبيف كجكد (ِ)قكؿ عركة بف الكرد في مويمكف تمثالعصر الجاىمي 
 ، كىي الطبقةكطبقة الفقراء كىي الطبقة التي يسعى الشاعر لمكصكؿ إلييا ، طبقة األغنياء ، 

 : (ّ)، فيقكؿالمنبكذة 
 
 
 

                                  
 ، الجزء الرابع ، المجمدعصر سالطين المماليك ونتاجو العممي واألدبي موسوعة سميم : محمود رزق ينظر :  (ٔ)
     ٛ/ٙٗ . 
 ىو عروة بن الورد بن زيد العبسي ، كان يمقب بعروة الصعاليك ، من شعراء الجاىمية ، لو ديوان شعر ، توفي  (ٕ)
 . ٕٕٚ/ٗم . ينظر : الزركمي : األعالم ، ٜٗ٘ق.ه/ٖٓحوالي      
  . ٜٔ/ٛالبغدادي : التذكرة الحمدونية ،  ((ٖ



 ٙٙ 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى فإنَّ ػػػػػػػػػػػػػػعى أسٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػني لمغً ػػػػػػػػػػرينذى 
 ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعميي ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ كأىكنى ػػػػػػػػػػػػىدى كأبع

 وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزدريكتى  ي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنالدَّ  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيقضي
 بلؿه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  وي ػػػػػػػػػػػػػػى كلػػػػػػػػػػػػػػنى ذا الغً ػػػػػػػػػػػػػكتمق
 ٌـّ ػػػػػػػػػػػػػػج بي ػػػػػػػػػػػػػػػػكالذن وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنبى  ؿه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقمي

 ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفقي ـٍ ػػػػػػػػػػػػػىشر   اسى ػػػػػػػػػػػالن تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأي 
 ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػكخي به ػػػػػػػػػػػػػػػحس وي ػػػػػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػػػػأمس كافٍ 
 ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالصغي هي ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػكيني  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحميمتي 
 ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػيطي وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػصاحبً  ؤادي ػػػػػػػػػػػػػػػػػف ادي ػػػػػػػػػػػػػػػػيك
 كري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغف بٌّ ر  يَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنً مغى ل فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلك

فامتزجت  ة كالمجتمع معان ،شممت الدعكة اإلسبلمية السياسكفي عصر صدر اإلسبلـ ،        
فكاف ىجاء األعداء ىك جكىر اليجاء السياسي  السياسة بالديف ؛ الذم ىك جزء مف المجتمع ،

، كيجاء حساف بف نازعات القائمة عمى أساس العقيدة سجبلن لممك كاالجتماعي في ذلؾ العصر ، 
 : (ُ)يقكؿ فيوقبؿ إسبلمو ، حيث  ثابت ألبي سفياف

 ىػػػنػػػػع افى ػػػػػػػػػػيػػػػػػػفا سي ػػػػػػػػػػػػػػأب غٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػأال أب
 دان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػا تركتػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ سيكفىنػػػػػػػػػػػػب
 وي ػػػػػػػنػػػػعى  تي ػػػػػػػػػػبٍ ػػػػػفأج ان دػػػػػػػػػػػمحمَّ  كتى ػػػػػػػػػػػػػجػػػػػىى 
 ؼءو ػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػب وي ػػػػػػػل تى ػػػػػػػػػػػسػػكل كهي ػػػػػػػػػػػيجي ػػػػػػػػػػأت

 ىجػػػػػػػػػػػػػػػكتى ميباركػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بىػػػػػػػػػػػػػػػػران حنيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػان 
 ػػػػػـفمػػػػػػػػػػػػػػػػػف ييجػػػػػػػػػػػػك رسػػػػػػػػػػكؿى ا منكيػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػيرضػًػػػػػػػػػكعه دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككال ػػػػػػػػػػػػػػيبأى  إفَّ ػػػػػػػػف
  وً ػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػف بى ػػػػػػػػػػػػػيػػػال عى  ارـه ػػػػػػػػػى صػػػػػػػػانػػػلس

ؼه نخػػػػػػػػػػػػػػػػتى ميجى ػػػػػػػػػػػػػػفأن   كاءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه ىى ػػػػػػػػػػػػػػكَّ
 اءي ػػػػػػػػػػػا اإلمػػػػػػػػػػػػػػػدَّار سادتييػػػػػػػػػػػػػػدى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعب
 زاءي ػػػػػػػػػػػػالج ي ذاؾى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف اً  دى ػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع
 داءي ػػػػػػػػػفً ػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػمػػػػكي رً ػػػػػػيػػػخػػػػا لػػػػػػمػػػػػػػػػكي ر  ػػػػشػػف

 أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى اً شيمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كينصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاءي   كيمدحي

 اءي ػػػػػػػػػػػػػقكً  ـٍ ػػػػكػػػػػنػػػػمً  دو ػػػػػػػػػػػػػحمَّ مي  رضً ػػػػػػػػػػػػػػعً ػػػػػػػػػػػل
 (ِ)الءي دٍّ ػػػػػػػػػػػػػال هي ري دٍّ ػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػرل ال تي ػػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػى كب

كانت المساحة التي يسيطر عمييا األمكيكف قد اتسعت ؛ بعد الفتكحات األمكم  العصركفي        
عمى بيف المتنافسيف التي تمت في العصر اإلسبلمي ، كعممكا عمى تكسيعيا ، إال أف التنازع 

التي الكقائع في رصد الكثير مف  ، فكاف لميجاء دكرالخبلفات الحركب ك أدل إلى كثرة  الخبلفة
 .داخمو  كاالنشقاقات حيث كثرت األحزاب ؛ المجتمعت المنبكذة في ادا، كالع تعرضت لميزيمة

اليجاء  ا ، مما أدل إلى ظيكرىذه األحزاب ، كاشتد الصراع بينيالنزاعات السياسية بيف  كازدادت
بأساليب  فتحدثك، باعتباره غرضان قائمان بذاتو ، كأصبح لؤلحزاب السياسية شعراء يالسياسي 

                                  
 –دراسات في األدب العربي في العصرين اإلسالمي واألموي ، دار المقداد لمطباعة ، غزة  : نبيل خالد أبو عمي( (ٔ

 . ٕٙم ، ٕٓٔٓفمسطين ،      
 الدالء : مفرد دلو إذا كان العدد كثير جدًا ، وىو ما يستسقى بو . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة  (ٕ)

 ) دال ( .     
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حيف ،  (ِ)زياد لسمـ بف (ُ)السعدم ىجاء ابف عرادة كرد في ذلؾ الغرض ، كمما اليجاء البلذعة .
 لؤلحداث الجارية بعد  ، كلـ يتحرى  فكتـ ذلؾ ، كأغمؽ عميو بابو (ّ)بف معاكيةيزيد بمكت  عمـ
 : (ْ)ذلؾ
 وي ػػػػػػابى ػػػػػب ؽي ػػػػػػػػػػػمٍّ ػػػػغػػػمػػػػال ؾي ػػػػػممػػػا الػػػػػػػػػػػيػػػػػػأيػػػػػػػي
 ؿو ػػػػػػػػػػػي ابػػػػػػكػػػػػف بػػػػػػػػػذيػػػػػػػػػػكال ةى رَّ ػػػػػػحى ػػػػػػى بػػػػمػػػػتػػػػػق
 ـ ػػػػػػػػػكي ػػػػكً ػػػػػمػػػػػػمي  رى ػػػػػػػػػػػػإف آخ ةى ػػػػػػػػػيػػػػى أمػػػػػػػنػػػػػػى أب
 هً ادً ػػػػػػكس دى ػػػػػػػػنػػػػػػكع وي ػػػػػػػػػتى ػػػػػػػيَّ ػػػػنػػػػػمى  تٍ ػػػػػػػػػقى رى ػػػػػػػطى 
 وً ػػػػػػػػػػػػػكاتً ػػػػػػػػشػػػػػػى نى ػػػػػمػػػػػػػػى عػػػػػػػتبك ةه ػػػػػػػرنػػػػػػػػكمى 

 ـي ػػػػػػيػػػػػظػػػػػع فَّ ػػػػػػيػػػػني أػػػػػػش كره ػػػػػػػػػأم تٍ ػػػػػػػػدثػػػػػػػػػح 
 كـي ػػػػػػػػتػػػػػػػػمكػػػػال وي ػػػػػػػػػػػػأني ػػػػػػش فى ػػػػػػػػػمً ػػػػػػعأي  دي ػػػػػػػػػكزي
ـي ػػػػػػػػػػيػػػػقػػػػػمي  َـّ ػػػػػػػػػػػػػثى  فً ػػػػػػػػػػازيكَّ ػػػػبجي  ده ػػػػػػػػػػػػسػػػجى 

(ٓ) 
كـي ػػػػػػػػػػػػػػػثرٍ ػػػػػػػػمى  ؼه ػػػػػػػػػػػػػػػػػراعً  ؽه كزً  كبه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػك

(ٔ) 
 كـي ػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػكتى  رةن ػػػػػػػػػػػػػمى  دي ػػػػػػػػػػػػػعػػقػػتى  جً ػػػػػػػػػػػنػػبالص

، كاتجو  ، كاتسع نطاقو العصر العباسيفي  كاالجتماعيكازدادت حدة اليجاء السياسي        
بعد استعانة العباسييف بعناصر جديدة في شؤكف ،  ز عمى االنحراؼ الديني ، كالمذىبينحك التركي

، كظيرت فيو دكيبلت صغيرة كاالنقساـ السياسي ، التفكؾ ، ثـ بدأ العصر العباسي في  .الدكلة 
كممف عبر عف اليجاء السياسي  . كانتشرت الثكرات كالفتف ، فظيرت اتجاىات جديدة في اليجاء

                                  
 عرادة السعدي ، من مطوبس ، قرأ القراءات ، وتال عميو بمدية تاج السكندري ، شاعر ، ىو محمد شافعي ، ابن  (ٔ)
 وقال السخاوي إنو لم يعثر لو عمى ترجمة زيادة عمى ذلك . ينظر : شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي      
 اة ، بيروت ، د.ت ، ، منشورات دار مكتبة الحي ألىل القرن التاسع الالمعم( : الضوء ٜٚٗٔه/ٕٜٓ)ت     
     ٔٔ/ٕٜ٘ . 
 ىو سمم بن زياد بن أبيو ، أبو حرب ، واله يزيد بن معاوية خراسان ، أحبو الناس ومدحو الشعراء ، توفي ((ٕ
 . ٓٔٔ/ٖم . ينظر : الزركمي : األعالم ، ٕٜٙه/ ٖٚ عامبالبصرة      
 ، ونشأ في  في الشام الماطرونثاني مموك الدولة األموية ، ولد في قرية ىو يزيد بن معاوية بن ابي سفيان ،  (ٖ)
 م . ينظر : ٖٛٙه/ٗٙ عامم ، وتوفي ٘ٗٙه/ٕ٘ عاماستشيد الحسين بن عمي ، ولد  دمشق ، في أيامو     
 . ٜٛٔ/ٛالزركمي : األعالم ،      
 . ٖٔ٘-ٕٔ٘/ٕٓالنويري : نياية األرب ،  (ٗ)
 السقي ، جوازين أي ساقيتين . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) جوز ( . الجواز : (٘)
 رب ، مادة ) زقق ( ، ابن منظور : لسان العينظر : زق : سقاء . راعف : سائل دامي . مرثوم : ممطخ .  ((ٙ

 ) رعف ( ، ) رثم (.     
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لمرـك حيف أرادكا مناقشتو  (ُ)فراس الحمداني أبي كاالجتماعي في العصر العباسي ، ىجاء الشاعر
 : (ِ)في الديف

 جه ػػػػػػػػمػػػػػػعً  اءً ػػػػػػػػػاأٍلىٍشيى  بً ػػػػػػػػػػػأعج فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػأم
اتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػك الد ٍنيى ػػػػػػػػػػػػػػػبىن  كاءه ػػػػػػػػػػػػػػكا سػػػػػػػػػػػػػػػػا ًإذا مى

ؿى ػػػػػػػػػػػػي اٍلحى ػػػػػػػػػػػػػػنفى عرٍّ يي   رىاـً ػػػػػػػػػػػػػف اٍلحى ػػػػػػػػػػػػػػػم بلى
(ّ) 

لى   اـً ػػػػػػػػػػػػعى  ؼى ػػػػػػػػػأل ري ػػػػػػػػػػػػػػعمَّ المي  رى ػػػػػػػػػػػمٍّ ك عي ػػػػػػػػػػػكى
اليجاء بنكعيو ، فبرز فيو  ثر األدب المممككي بالحياة السياسية كاالجتماعيةتأكذلؾ        

 في العصريف األمكم الحاؿالصراعات الحزبية كما  ومـ تدخؿ فيف،  كاالجتماعيالسياسي 
كأطمؽ الشاعر لنفسو بدأ كردة فعؿ لمحركات العنيفة ، كالحركب المضطربة ،  بؿ ؛ كالعباسي

لييجك الحياة السياسية كاالجتماعية بما فييا مف مدف بعد اتساع المساحة التي يسيطر  العناف
،  المذاىب الدينية المختمفة رجاؿ الدكلة كأصحاب الحكـ ، كذلؾ تناكلكا  ايجك ف ،عمييا المماليؾ 

ستبداد ، كتناقضات الكاقع أنكاع الظمـ كاال كرفض،  لمجتمع بكؿ ما دار فيو مف قضاياكنقدكا ا
" كثرت شككل الشعراء مف الناس كأخبلقيـ كطبائعيـ ، كفشا الذـ مف الزماف  حتى ،كآالمو 

و عد ، حتى كاف ليـ ميـ ، فقالكا كثيران مما ال يحصيقارب كاألصحاب كالبمد كالقطر كاإلقكاألىؿ كاأل
 . (ْ)باب في ىجاء المدف كالببلد ، دخمو شعراؤىـ ليحطكا مف قدر المكاف كسكانو ، ..."

كما  ا فيما أصابيا مف تجديد ،، كالتأمؿ خبللي اجكانب تستحؽ الكقكؼ عندى فانبرت       
. كلعؿ في تفصيؿ مكاضيع اليجاء السياسي ، يعكس ما دار في بيئة العصر و مف تأثير تأحدث

دكر الشعراء البارز في كشؼ جكانب  العصر المممككي ، ما يمكننا مف تعرؼكاالجتماعي في 
، لمجكانب السمبية  تصدييـالخمؿ فييما ، كمحاكلتيـ اإلفصاح عما يشعركف بو بكؿ جرأة كقكة ، ك 

لسيئة في مجتمعيـ ، بكصفيـ جزءان ال يتجزأ مف ذلؾ المجتمع ، يعيشكف أفراحو ، كالمظاىر ا
 كيعانكف آالمو .

 
 

                                  
 أمير وفارس وشاعر ، أسر في القسطنطينية في معركة مع ىو الحارث بن سعيد بن حمدان التغمبي الربعي ،  (ٔ)
 .  مٜٛٙه/ٖٚ٘م ، وتوفي عام ٕٖٜه/ٕٖٓالروم ، فعرف برومياتو في األسر ، لو ديوان شعر ، ولد عام      
  . ٘٘ٔ/ٕظر ترجمتو في : الزركمي : األعالم ، ين     

 . ٕٗٓ-ٖٕٓ/ٔٔالصفدي : الوافي بالوفيات ،  ((ٕ
 الحمار الوحشي . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) عمج ( . العمج : (ٖ)
 . ٖٙ في األدب الممموكي والعثماني ، نبيل خالد أبو عمي : محاضرات (ٗ)
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 : المبحث األكؿ : ىجاء المدف
، عدـ الحصكؿ عمى العطاء أسباب عدة ، منيا دكافع ىجاء المدف في أم عصر ب ترتبط       

الكثير مف  ضطرأك العدكاف ، التي تالحركب فترة الظركؼ السياسية في  كأمف الحاكـ ، المأمكؿ 
أخرل تجعؿ  ، كقد تككف ىناؾ أسباب ـ كالرحيؿ إلى مدف أك ببلد أخرلترؾ مدنيإلى الناس 

مف مظاىر  كانتشار األمراض ، أك ما يمحظو فيياكالمجاعات كاألكبئة  ييجك المدينة ،الشخص 
أيان كانت  .سبيؿ الدعابة  عمىفقط قد يككف اليجك ك ، يحدثيا أصحاب الحكـ في الدكلة سيئة 

لمسانو العناف ليعبر عف ضجره ، فيصب غضبو عمى ىذه المدينة التي األسباب ، فالشاعر يطمؽ 
 . (ُ)يعيش فييا ، أك تمؾ التي رحؿ عنيا

إال أنو لـ يكف مزدىران ، ،  (ِ)القرف الثانيكمظير مف مظاىر التجديد في  ظير ىجاء المدف       
فبدأ في أكاخر العصر األمكم بعد اتساع المناطؽ التي سيطرت عمييا الدكلة ، كالتنازع عمى 

لبغداد بعد  (ّ)ابف أبي الزكائد ظيكر ىجاء المدف في ذلؾ العصر ، ىجاءيدؿ عمى مما ك  .حكميا 
 : (ْ)، فيقكؿ، كتشكقو إلى المدينة  أف زارىا

اػػػػػػػػؾى مى ػػػػدا لى ػػػػاذىا بى ػػػػػػػػػى مى ػػػػػػف يحيػػػػػػػػػا ابٍ ػػػػػػػػػيى   اذى
رى ًمٍنيى ػػػػػػػػػػػٍد تىثى ػػػػػػػػػػػػثي قى ػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػفالبىراغ  اػػػػػػػػػػػػػػكَّ

م ؾ  ػػػػػػػػػػػػحي ػػػػػػػػنى فى   ىػػػػػػػػػػػػٍكران فىتىٍدمى ػػػػػػػػػػػػػػكدى طى ػػػػػػػػػػػػػػالجي
بٍ ػػػػػػػػػػػػػى اي طىٍيبى ػػػػػػػػػػػػفىسىقى   ان ػػػػػػػػػػػػػػؿى سىحٌ ػػػػػػػػػػػػػػػػةى الكى
 ان ػػػػػػػػػػػػفي يىٍكمػػػػػػػػػػػػا العىيٍ ػػػػػػػػػػػػرىل بيً ػػػػػػػػدىةه الى تى ػػػػػػػػػػػػبىمٍ 

ـٍ قى ػػػػػػػػػػػػػقأمي    (ٓ)اذاػػػػػػػػتى الخيػػػػػػػػػػػػػزىمٍ ػػػػػٍد عى ػػػػػػػػػػػػػاـه أ
 بلذاػػػػػػا مى ػػػػػػػػػػػػػػػكذي ًمٍنيػػػػػػػػػػػػػػا نىمي ػػػػػػػػػػػػره مى ػػػػػػػػػػػػػػامً س
نى   اذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػدكرى كاألفٍ ػػػػػػػػػػػػػؾ  الصي ػػػػػػػػػػػػػحي ػػػػػػػػكى
سى  رىذاذاػػػػػػرىةى الػػػػػػػػػػػػػػػٍرخى كالصػػػػػػػػػػػػى الكى ػػػػػػػػػػػػػػػقٌ كى

(ٔ) 
 اذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبَّ ػػػػًذ أىك نى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػًلمىنبيان ػػػػػػػػػػػػػػػػاًربػػػػػػػػػػػػػػػػش

                                  
 لمتوسع حول ىذا الموضوع راجع : مشيور الحبازي : شعر ىجاء المدن واألقاليم في زمن حروب الفرنجة دراسة (ٔ)
 فمسطين ، شباط –ة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ، العدد التاسع عشر ، القدس موضوعية ، مجمة جامع     
 م .ٕٓٔٓ     
 . ٖٓٗ لعربي في القرن الثاني اليجري ،ينظر : محمد مصطفى ىدارة : اتجاىات الشعر ا (ٕ)
 ،  كان يسكن المدينةوالد المفضل بن سممة النحوي ، ىو سممة بن يحيى بن زيد بن معبد بن ثواب بن ىالل ،  ((ٖ

 : الصفدي : الوافي  زار بغداد في والية الميدي ، وىو من مخضرمي الدولة األموية والعباسية . ينظرو      
 . ٕٔٓ/٘ٔ، بالوفيات      
 . ٕٔٓ/٘ٔالصفدي : الوافي بالوفيات ،  ((ٗ

 وذ ( . أما خياذ فمم أعثر ليا عمىخاوذ : التنحي أو االنقطاع . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) خ (٘)
 أصل .     
 الكرخ : سوق ببغداد . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) كرخ ( . (ٙ)



 ٚٓ 

 اػػػػكى كالبػػػػػػػػػػػرل المىيٍ ػػػػػػػػػػػػان يى ػػػػػػػػىن ماًجنػػػػػػػػػػػػػػأٍك فىت
 كاػػػػػػػػػػػػػػػا كىىاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاؿي فاٍسمىعكىػػػػػػػػػػًذًه الػػػػػػػػػػػػػىى 

 يً ػػػػػػػػػػػػػػػكافػػػػػػػػػػالقى  فَّ أى كى ػػػػػػػػػػػػره لى ػػػػػػػػا شاعً ػػػػػػػػػػػػقاليى 

 اذاكَّ ػػػػػػػػػػػػػػلى  ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػدان أٍك صاحً ػػػػػػػػػػػػؿى مىجٍ ػػػػػػػػػػػػطً 
مػػػػػػػػػي الػػػاؿى فً ػػػػػػػػػػػػػران قى ػػػػػػػػػػػػػػػػاعً ػػػػش كمٍّ عى اػػػػػرى  ى ذى
خٍ ػػػػػػػػػكي   ذاذاػػػػػػػػػػػػػػػػػجي  فَّ ػػػػػػػػػػػارىىػػػػػػػػػػػػػران أيطػػػػػػػػػػػػػػفَّ صى

بعد ظيكر الدكيبلت  مجتمع كاألشخاص ،كفي القرف الخامس ارتبط ىجاء المدف بيجاء ال       
ليعبر بو الشاعر عف مشاعر الغضب تجاه أىؿ فازداد ىجاء المدف  ، ، كضعؼ األحزاب الصغيرة

 ـ أميرىا لو ، كقرر أف يرحؿ، لظم بغداد (ُ)الحيص بيصىجا المدينة ، متمثبلن باسميا ، كما 
 :  (ِ)لوقك كيعبر عف ذلؾ ب إلى بمد فيو الحقكؽ محفكظة ،؛ عنيا 
ػػػػػػػػػػػػػفٍ  ال دادى ػػػػػػػػػػبغ فٍ ػػػػػػػع ؿي ػػػػػػسأرح   بللػػػػػػػػػةو مى  عى

 اػػػػػػػػػػػىأميري  يَّ ػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػػػػيحن دةو ػػػػػػػػػػػػػى بمػػػػػػال  اػػػػػػػػػػػػػيبحالً  بلبي ػػػػػػا الكػػػػػػػػػػفيي دةو ػػػػػػػػػػػػى بمػػػػػػػػػػػػإل
 اػػػػػػػػػػػػػػىا أمكري ػػػػػػػػػػػػػػػت إلييدَّ ا ري ػػػػػػػػػػكم بلبه ػػػػػػػػػػػػػػػك

فرح بعض الشعراء بزكاؿ الدكلة السابقة لدكلة المماليؾ ، كبداية عيد في العصر المممككي        
الدكلتيف معان ، كمف الدكلة الجديدة ؛ إال أف ىناؾ مف الشعراء مف أصيب بخيبة األمؿ ، فيجا 

 : (ْ)فييما فنراه يقكؿ ؛ الذم عاصر الدكلتيف ، (ّ)ىؤالء الشعراء البياء زىير
ـٍ قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد سػػػػػألػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  دكلػػػػػػػػػػػػػػػػةه كػػػػػػػػػػػػػػ

 ربىػػػػػػنػػػػػػػػػػػػا الػػػػػتػػػػعػػػػػػكيػػػػػػػػػػػػػػػػضى عػػػػػػػػػػنػػػػػػيػػػػػػػػػػػا  حػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػفى زالػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ كفػػػػػػػػػػػػًرحػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػا 
 نػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػسي مػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػاجػػػػػػػػػػػػػاءى 

سمطة، حكامو ، لتنافس المماليؾ فيما بينيما عمى ال ركعرؼ العصر المممككي بكثرة تغي       
 بيجاء القطر الذم يحدث فيو ذلؾ . ر ، فعبر بعضيـ عف استيائوكقد شيد الشعراء ىذا التغي

 فكقد ال يمضي شيرا األقطار التي يكثر تغيير نائبياييجك يك ، فابف الكردم كمف ىؤالء الشعراء 
 : (ٓ)أىؿ قطر يحدث فيو ذلؾ بقكلوحاؿ عف  عمى تكليتو النيابة ، فيتساءؿ الشاعر

ـي   ػػػػػػبي ذائػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػف بعضيػػػػػػػػػػػػػػػا القمػػػػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
                                  

 لو ديوان ىو سعد بن محمد بن سعد بن الصيفي التميمي ، المعروف بالحيص بيص ، ويمقب بأبي الفوارس ،  (ٔ)
 . ٚٛ/ٖينظر : الزركمي : األعالم ،  . مٛٚٔٔه/ٗٚ٘في بغداد سنة  توفيشعر ،      
 م( : بغية الطمب في تاريخ حمب ، تحقيق سييل زكار ، دار الفكر ،ٕٕٙٔه/ٓٙٙكمال الدين ابن العديم )ت (ٕ)
 . ٕٚٙٗ/ٜلبنان ،  –بيروت      
 بن الحسن بن جعفر ، بياء الدين ، أبو الفضل ، شاعر وأديب بارع ،  ىو زىير بن محمد بن عمي بن يحيى (ٖ)
 م . ينظر ترجمتو في : الصفدي: ٕٛ٘ٔه/ٙ٘ٙم ، وتوفي عام ٘ٛٔٔه/ٔٛ٘مصري األصل ، ولد بمكة عام      
 . ٙ٘ٔ/ٗٔالوافي بالوفيات ،      
 . ٕٛٛ ديوان البياء زىير ، (ٗ)
 . ٖٖٙ/ٕابن الوردي ،  ابن الوردي : تاريخ (٘)



 ٚٔ 

 فػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍّ شيريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف نائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ  ػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػػػرو يميػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً قي  ػػػػػاؿي مػػػػػػػػػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػػػػػػػ
كالشاـ ،  ميا بيا ، كخاصة الديار المصريةالتي يتحكـ حكا الشعراء مف ىجاء المدفكأكثر        

، حتى أف  بديار مصر لتحكميـ  فالشامييييجك  (ُ)الزيف األنصارمف اكز الحكاـ المماليؾ .مر 
لشاعر ىي الفريدة مف ، كيعتبرىا احكاميا ؛ الذم أضحى فكؽ طاقتيا  مؿ ظمـالشاـ لـ تعد تحت

 : ( ِ)التي ابتميت بمثؿ ىؤالء الحكاـ ، فيقكؿ دكف الببلد
ـي ثقالػػػػػػػػػػػػػػةن ممػػػػػػػػػػػػػف بيػػػػػػػػػػػػػا شكػػػػػػػػتٍ   الشػػػػػػػػا
 يػػػػػاػػػػػػػيءو يفػػػػػػػػػػكؽي جبالى بمػػػػػػػػػػػػػػكا عمػػػػػػػى شػػػجي   يػػػػػػػػػػػػػػػػافػػػػػػػػػػػػػي مصػػػػػػػػػرى لقمػػػػػػػػػػػًة حظٍّ  فمػػػػػػػذاؾى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت أثقالىيػػػػػػػػػػػػػػػػػافى فى األراضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خى  دكفى 
، فكيؼ يمكف لعاقؿ أف يتكقع  ياحكماستأثركا باألتراؾ مصر ؛ ألف  (ّ)ييجك شياب الديف األعرجك 

فقسمكا  ؟ ف طريؽ السيؼ كالترساألقباط كاألتراؾ عأف يكثر الرزؽ في مصر ، كقد استكلى عميو 
قطاعات بينيما ، كأعطكا الترؾ كالسمطاف ثمث ما تخرجو األرض ، كقسـ الباقي نصؼ لمقبط اإل

 : (ْ)كيكرد الشاعر ىذا التقسيـ فيقكؿ كسدس لباقي الخمؽ ،
 في مصػػػػرى عاقػػػػػؿه ك ػػػػػػػػػػؼ يػػػػػركـي الػػػرزؽى ككيػ
 جػػيػػػػػػػػػػةو كً  لقبػػػػػػػطي مػػػػػف كػػػػػػػؿٍّ ا ػد جمعىتػػػػػػوي كقػػػػػػ

 اجػػػػػػػػيػػػػػػػػػاػثي خرى مػػػػػػفممػتػػػػػػرًؾ كالسمػػػػػػػطػػػػػػػػػػػاًف ثي 
 

 مػػػػػػػف دكنػػػػػػًو األتػػػػراؾي بالسيػػػػػػػػػًؼ كالتػػػػػػػػػػػػػرسً 
 مػػػػػسً مػػػػػػػػػػػػػًف كالخي ػػػػػػػػًع كالثي بػػػػػبالري  ألنفسيػػػػػػػػػػػـٍ 

 ػػػػػػػدسً كلمقبػػػػػًط نصػػػػػػؼه كالخبلئػػػػػػػػًؽ فػػػػػػي السي 
ليجاء ىذه المدينة أك البمد ، فالزيف األنصارم  ساد رجاؿ الدكلة في المدينة سببفككاف        
 تدؿ عمى ( آدـ) جاعبلن كممة ، فيقكؿ متيكمان فيو . البمد التي يككف قاضييا فاسدان  ىنا ييجك
 : (ٓ)الكنية

 
 

                                  
 ىو عمر بن عبد اهلل بن عامر بن أبي بكر بن عبد اهلل السراج ، لقب بالزين األسواني ، ألنو ولد بأسوان عام  (ٔ)
 م ، واستوطن الشام ، ولو أشعار كثيرة ، ومعجم في الرجز ، ىجا جميع الناس ، توفي عام ٖٔٙٔه/ٕٙٚ     
 . ٜ٘/ٙ،  الالمعلضوء م . ينظر ترجمتو في : السخاوي : اٖٕٗٔه/ٕٙٛ     
 . ٜٙ/ٙ،  الضوء الالمعالسخاوي :  (ٕ) 
 ىو أحمد بن يحيى بن مخموف بن مري بن فضل اهلل بن سعد بن ساعد ، مؤدب وأديب ، ولد عام  (ٖ)
 م . ينظر ترجمتو في : ابن حجر العسقالني : الدرر الكامنة،ٖٖٛٔه/٘ٛٚم ، وتوفي عام ٖٛٔٔه/ٛٔٚ     
     ٔ/ٖٖ٘ . 
 . ٖٕٛ/ٔ ،: إنباء الغمر  ابن حجر العسقالني ((ٗ

 . ٜٙ/ٙالسخاوي : الضوء الالمع ،  (٘)



 ٕٚ 

ـي الد نيػػػػػػػػػػػػػػا ليينى  بنػػػػػػػػػػػػػػي أساكفػػػػػػػػػػػػػػػػةى   كػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 بأفمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـو تسيػػػػػػػػػػػػػػػؿي أذلن  الناتشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفى 

 بيػػػػػا ٍت بمػػػػػػػػػػػػده قاضػػػػػػػػػػي القضػػػػػػاةى محػػػػػػػػػال أفٍ 
 

 (ُ)ذكم الكػػػػػػػػػػػػػازاًت كالقىػػػػػػػٍرـً  بخػػػػػػػػػػػػؿً  ػػػػػػاءي قضػ
 عمػػػػػى الذقػػػػػكًف جمػػػػػػػػػػػكدي الميػػػػػًت مػف غػػػنػػػػػػػـً 

ـً شعمػػػػػػػػػػػػةي آ أبػػػػػػػػػػػكهي هي بػػػػػػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػد   مػػػػػػػػػػػػفٍ   دى
 طرة عمييا .لممدف التي استطاع المماليؾ السي كخصص الشعراء نصيبان مف ىجائيـ       

رمف ، بعد أف دخؿ الممؾ الظاىر ببلد األ فالشاعر محيي الديف بف عبد الظاىر ييجك مدينة سيس 
 : (ِ)ىذه المدينةعمى  كاستكلى
 أصبحػػػػػػػػػػٍت نيبػػػػػػػػةن  كيػػػػػػػػػػػػػػػحى سيػػػػػػػػػسى يػػػػػػػػػػػا 
ـٍ عى   بيػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػٍد ضػػػػػػػػػاؽى مػػػػػػػػػػػٍف مسمػػػػؾو  ككػػػػػػػػػػػـٍ   الجػػػػػػػػػػػػػػارم بيػػػػػػػػػػػػا الجاريػػػػػػةٍ  ؽى ػػػػػػػػػػػػكَّ كػػػػػػ

 الماشػػػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػػػا الماشيػػػػػػػػػػػػةٍ يستكقػػػػػػػػػػؼي 
المدف ليجاء  ، ىيأت لمشاعر أسبابان  في عيد الدكلة المممككية عديدةأخرل ثت أمكر دحثـ        
فكثيران ما يشعر اإلنساف بالضيؽ تجاه المدينة التي أصابو فييا مكركه أك ،  يسيطركف عميياالتي 

 .لييجك ىذه المدينة فكاف ذلؾ مف جممة األسباب التي تناكليا الشاعر، عميو  ان عزيز  ان إنسانأصاب 
ابف البازم  قاضييا حماة بعد مكتفي  بف الكردمآخر ال ككنمكذج عمى ذلؾ أكرد ىنا ىجاء

 :(ّ)يقكؿ فييافعي ، الشا
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػافارقىيػػػػػػػػػػػػػػا شى  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةي مػػػػػػػػػػػػػػذٍ حً   يخي
ـى العاصػػػػػػػػي بيػػػػػػػػػػػػػػا الفى   ينظيريىػػػػػػػػػػػػػػػػػا بمقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػرًت كمػػػػػػػػػػػػػفٍ صً   ريػػػػػػػػةٍ قػػػػػػػػػػػػػػػٍد أعظػػػػػػػ

 (ْ)ػػػػػةٍ ػػػػػػػػػػػػيَّ رً قى  ػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػرَّ عمػػػػػأك كالػػػػػػػػػػػػػػػػذم مى 
، كاألكبئة  األمراض كالمجاعاتالككارث ، ك مف ىجاء المدف ، عند انتشار كأكثر الشعراء        
 عاـبعد أف داىميا زلزاؿ  (ٓ)مدينة منبج ييجك ، كذلؾ ألسباب عديدة ، فنراهابف الكردم كمنيـ 
ىذا قضى تشتير فييا بتربية دكدة القز ، ك انت ، أدل إلى خراب بيكتيا ، التي ك ـُّْْق/ْْٕ

بعد أف كانت كالجنة ؛ بما  حتى غدت قبكران ،بما فييا مف دكد قز ، يكت الزلزاؿ عمى ىذه الب
  : (ٔ)كفي تمؾ الحادثة يقكؿ الشاعر ،تحكيو مف شجر التكت ، كالحرير الذم تنتجو دكدة القز 
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 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػز ا حكػػػػػػػػػػػػكا دكدى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىمي  بػػػػػػػػػػػػػػجه نٍ مى 
 قبػػػػػػػػػػػػػكران  البيػػػػػػػػػػػػػػػػػكتى  تجعػػػػػػػػػػػػػؿي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ عندى   فػػػػػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ ألى  يػػػػػػػػػػػػػػػػـ فقػػػػػػػػػػػػػػدٍ مً عى نً  رب  

 التػػػػػػػػػػػػػػكًت جنػػػػػػػػػػػػػػػػػةن كحريػػػػػػػػػػػػػػػػران شجػػػػػػػػػػػػػػػػػًر 
كعـ جميع أقاليـ  ذم حدثيذكر ابف تغرم بردم الكباء ال ـُّْٖق/ْٕٗ عاـفي حكادث ك        

ككانت  . (ُ)ألؼ شخصاليـك الكاحد أكثر مف خمسة عشر بو في نو كاف يمكت األرض ، حتى إ
، حمب  فيقؼ لييجك ،ليجاء المدف التي أصابيا ىذا الكباء  الكردمابف ىذه حادثة أخرل دفعت 

كالحزف تجاه الناس المصابيف  بعبارات ممزكجة باألسىصفيا بأنيا أرض مشقة ، كحية قاتمة ، يك 
 :  (ِ)فيقكؿ،  بيذا الكباء

 ي ػػػػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػي كاً  بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػح
 ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػمش ا أرضي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىرَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػش  كءو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس ةى ػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػحى  تٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػحى ػػػػػػػػػػػأصبى 

 ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزقػػػػبى بً  اسى ػػػػػػػػػػػػػػػػػالنَّ  ؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػقتى 
ـ عمييـ أف يصيبي فدعا،  مف طاعكف حمبما أصاب سركرىـ بل؛ سكاف سيس كغضب مف 

 : (ّ) ، فقاؿ مزقيـ جميعان الكباء سريعان كما أصاب حمب ، كي
 نػػػػػػػػػػػاػػػػػـ مػػػػػػػػػػا ساءى ىي يسر   سيػػػػػػػػػػػػسى  سكػػػػػػػػػػافي 

ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍ ػػػػػػػػػػػػػػفً نٍ ا يي   ػػػػػػػػػػػػػػدًك الديػػػػػػػػػػػػػػػػفً ػػػػػػػػػػًد مػػػػػػػػػػػػٍف عى ذا العكائً  كدَّ   عاجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن  هي إليػػػيػػػػػػػػػػػػػػػ
 بالطاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفً  الطاغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتى ؽى ػزً ػػػػػػػػػػػػػػػػمى ليي 

كيقرر ابف نباتة الرحيؿ عف دمشؽ بعد أف أصابيا الببلء الذم أصاب حمب ك سيس ، طمبان        
، أف يسير معو ، بعد أف أصبح بجمده  نفدي، كينادل كؿ مف يريد أف  لمعيش في مكاف آمف

 : (ْ)فيقكؿ ، كرخصت كؿ األنفس ، كقضى عمييا الطاعكف ، العيش فييا محاالن 
 ػػػػيػػػػػالع بي ػػػػيا طال ؽى ػػػػػدمش فٍ ػػػػا عػػػػػػػػنبً  رٍ ػػػػػػػػػػػسً 
 ةٍ ػػػػػػػػػرغب رءً ػػػػػػػلمم اـً ػػػػػػػػػػقمي الػػػػػػػػا فػػػػػػػػمػػػػػػػف شً   اػػػػػػػػطَّ ػػػػبال ؽً ػػػػػػػػػػػالخبلئً  سي ػػػػػػػػػػفي ػػػػػأن تٍ ػػػػػػػػػػػػػصى رخً 

 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػبحب سو ػػػػػػػػػػػػؿ  نفػػػػػػػػػػػا فكػػػػػػػػػفيي كفً ػػػػػػػػػػع
حدثت مجاعة شديدة  (ٓ)بف قبلككف محمد األشرؼ الثاني ابف السمطاف كفي عيد السمطاف       
بدر  فييا الخبز كعـ الغبلء ، فانطمؽ اجتاحت مدينة حمب ، كافتقد الناس ـُّّٔق/ْٕٔسنة 

                                  
 . ٙ٘ٔ-٘٘ٔ/ٓٔالنجوم الزاىرة ، ابن تغري بردي : ينظر :  (ٔ)
 . ٚٙٔ/ٓٔ ، النجوم الزاىرة:  ابن تغري بردي (ٕ)

 . ٛٙٔ/ ٓٔ تغري بردي : النجوم الزاىرة ، ابن(ٖ) 
 . ٙٙٔ/ٓٔ،  جوم الزاىرةابن تغري بردي : الن ((ٗ
 من مموك الدولة القوالنية ، تسمطن وعمره عشر، زين الدين شعبان بن حسين ، ابن محمد بن قالوون ىو  (٘)

 ينظر ترجمتو في : ابن. م ٖٚٚٔه/ٛٚٚسنة  قتل عمى يد مماليكوم ، و ٖٖ٘ٔه/ٗ٘ٚسنوات ، ولد سنة      
 . ٖٙٔ/ٖوينظر : الزركمي : األعالم ، .  ٕٓ/ٔٔتغري بردي : النجوم الزاىرة ،      
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ف شيء أخضر بيا ، حتى إبأنيا مدينة ال تستحؽ العيش فييا ، فبل ييجكىا  (ُ)الديف بف حبيب
 : (ٕ)ه فاحش ، كيطمب مف اآلخريف الرحيؿ عنيا كعدـ اإلقامة بيا ، فيقكؿالخبز غبلؤ 

 الشَّيػػػػػػػػػػػػ عمػػػػػػى حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ال تقيمػػػػػػفَّ بػػػػػػي 
ـي  فأخضػػػػػػػػػػػػري  بػػػػػػػػاًء كارحػػػػػػػؿٍ   كيػػػػػػػػػػػؼى لػػػػػػػػػػي بالمقػػػػػػػاـً كالخبػػػػػػػػػػػػزي فييػػػػػػػػػػػػا  العيػػػػػػًش أكىػػػػػػػػػػػ

ـي ىى رٍ ميػػػػػػػػػػػػًف كدً بدرىى رطػػػػػػػػػػػػؿو  لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿٍّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، مما جعؿ برىاف الديف ابف  ـُّٕٓق/ٕٕٔ سنةكذلؾ حصؿ الغبلء الفاحش في مصر        
، كال يسكنيا ذك عقؿ ، ففييا الترؾ كالظمـ  الحمكم األصؿ ييجكىا ، بأنيا ال أمؿ فييا (ّ)جماعة

 : (ْ)كالطاعكف ، كفرط الغبلء ، كسكء اإلنارة ، فيقكؿ
 كمػػػػػػػػػػػػػاذا بمصػػػػػػػػػػػرى مػػػػػػػػػػػػػػػفى المؤمػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلتً 

 ػػػػػػػػػبلفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾه كجػػػػػػػػػػػػػػػكره كفػػػػػػػػػػػػػرطي غػػػػػػػػػػػػ
 نػػػػػػػػػػػػالطفػػػػػػػػػػػان منػػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػػػػػي أمرً  يػػػػػػػػػػػػػػا رب  

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػفي كى فػػػػػػػػػػػػذك الم ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب ال يرتضػػػػػػػػػي سى 
ـه كالسػػػػػػػػػػػػػػػػراجي يي  ـه كغػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفي خً دى كىػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػفي فالقمػػػػػػػػػػػػػػػػبي يدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػك كالمسػػػػػػػػػػافي يؤمً 
في ىجاء المدينة أك أىميا ، فيا ىك ابف  صعكبة الحصكؿ عمى العيش سبباف كما ك       
 : (ٔ)صر ، ألنو ال يجد ما يقتات بو ، إال كتبو ، فيقكؿييجك م (ٓ)تكلكا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـكي أيديى  كجػػػػػػػػػػػػػػػػدتي  مصػػػػػػػرى  يػػػػػػػػػػا أىػػػػػػؿى 
 منقبضػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ  يػػػػػػػػػػػػػػا بالنػػػػػػػػػػػػػكاؿً بسطً  عػػػػػػػػػػػفٍ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػـكي عندى  الغػػػػػػػػػػػػذاءى  مػػػػػػػػػػػػػػػتي عدً  فمػػػػػػػػػػػػػػػػػذٍ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ كتبػػػػػػػػػػػػػػػػي كأننػػػػػػػػػػػػػي أرضى  أكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 
 

                                  
 ىو الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب ، بدر الدين ، أبو محمد ، أبو طاىر ، أخذ األدب عن ابن نباتة  (ٔ)
 م . ٖٚٚٔه/ٜٚٚم ، وتوفي عام ٖٓٔٔه/ٓٔٚوغيره ، دمشقي األصل ، حمبي المولد والنشأة ، ولد عام      
 . ٜٕ/ٕينظر ترجمتو في : ابن حجر العسقالني : الدرر الكامنة ،      
 . ٘٘/ٔٔابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،  (ٕ)
 ىو إبراىيم بن عبد الرحيم بن محمد ابن جماعة الكناني ، أبو إسحاق ، برىان الدين ، ولد بمصر سنة  (ٖ)
 م . ينظر ترجمتو في : الزركمي : ٖٛٛٔه/ٜٓٚ، ولي قضاء مصر ودمشق ، توفي سنة  مٕٖ٘ٔه/ٕ٘ٚ     
 . ٙٗ/ٔاألعالم ،      

 . ٖٙ٘-ٖ٘٘/ٔالعسقالني : إنباء الغمر ، حجر  ابن (ٗ)
 ىو معين الدين أبو عمرو ، عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد ابن تولوا الفيري ، لو نظم كثير في  (٘)
 م . ينظر ترجمتو في : ابن تغريٕٙٛٔه/٘ٛٙم ، وتوفي بمصر عام ٕٛٓٔه/٘ٓٙار ، ولد عام األشع     
 . ٖٔٔ/ٚبردي : النجوم الزاىرة ،      
 . ٕٕ/ٕٓالصفدي : الوافي بالوفيات ،  (ٙ)



 ٚ٘ 

أيمر الشاعر جماؿ الديف ابف قد ك ،  منيا طردهإلى ىجاء المدينة بعد  الشعراءبعض كلجأ        
فعبر عف استيائو بأسمكب يظير أيكب ،  بالسفر مف دمشؽ إلى مصر بعد مكت الصالح (ُ)مطركح
 : (ِ)، كقكلو يامباالة ، كيبطف مدل المرارة التي يشعر بعدـ ال

 قػػػػػػػػػػـٍ دمشػػػػػػػؽى كال ت مػػػػػػػػػػػفٍ  يقكلػػػػػكف ساًفػػػػػػػػرٍ 
 بػػػػػػػػػػػػأسي  أمػػػػػػػػػػره مػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػين بػػػػػػوً  كذلػػػػػػػػػػػؾى   عمػػػػػػػى عينػػػػػػػي سمعػػػػػػػػػػػان كطاعػػػػػػػػػػػػةن  فقمػػػػػػػػتي 

ـي النَّػػػػػػػػمػػػػػػػػؽي الدنيػػػػػػا كال أنتفمػػػػػػػػػػا جى   (ّ)اسي ػػػػػػػػػ
فعبر عف  ، ا ، حيث كاف ال يكؼ عف المقامرةليجائو لي ان سبب ممؾ مصر لمتمعفرمككاف لطرد 

أال يأتييا مطر مف السحب ، فقد دخميا بركحو كقمبو ، عمى مصر بغضبو مف ىذا القرار بالدعاء 
 : (ْ)، فنجده يقكؿ خرج منيا ببل ركح أك قمبك 

 يػػػػػػػػػػػا ربػػػػػػػػػػػػػػػػرى ال سقاىػػػػػػػػػػػػػػي كلمصػػػػػػػػػػػػػمال
 بً ػػػػػػػػػػػاًت السحػػػػػػف ساريػػػػػػػػػػان مػػػػػػػػقان غدً ػػػػػػػػػػغيث  بلػػػػػػػػػػف بً ػػػػػػػػػػػػػػػػا كبالقمػػػػػػػػػػػػتيركح دخمي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبال

 بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال كال بالقم تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػخرج ركحً ػػػػػػػػػػػػػػػػبال
ييجك يك ىنا ، ف كال يبتعد عف مدف ببلد الشاـكيستمر ابف الكردم في ىجائو لممدف ،        

كما نرل في عمى كجو الدعابة ، ىجاء ربما يككف ك لميجاء ،  كاضح دكف سبب ، (ٓ)مدينة البيرة
 : (ٔ)قكلو

 إنَّػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػبػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػرةي بػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػره 
 رحػػػػػػػػػػػمػػػػػػتػػػػػي مػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػيػػػػػػػػػػا سػػػػػػػعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةٍ   بػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػره  كالػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػرةي  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػؿى 

 كزيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػره بػػػػػػػػػػيػػ قػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػتي 
 
 

                                  
 م ، حظي بمكانة عند الصالحٜٙٔٔه/ٕٜ٘ىو يحيى بن عيسى بن إبراىيم ، جمال الدين ، ولد بأسيوط سنة  ((ٔ
 م . ينظر ٕٔ٘ٔه/ٜٗٙأيوب ، وبعد موتو أعرض عنو خمفاء الصالح ، لو ديوان شعر ، توفي في القاىرة سنة      
 . ٕٛٗ-ٕٚٗ/ٚوينظر : الحنبمي : شذرات الذىب ،  . ٕٙٔ/ٛترجمتو في : الزركمي : األعالم ،      
 . ٕٕٔ-ٕٔٔ/ٔذيل مرآة الزمان ، اليونيني :  (ٕ)
 عجم البمدان ،ينظر : ابن ياقوت الحموي : مموضع قريب من دمشق ، وقيل ىي دمشق نفسيا .  جمق : (ٖ)
     ٕ/ٔ٘ٗ. 
 . ٜٔالتمعفري ، ديوان  (ٗ)
 ( ىناك موضعان لمبيرة ، قد يكون الشاعر قصد ىذه أو تمك ، فالبيرة : بمد تقع بين حمب والثغور الرومية أو ىي(٘

 . ٕٙ٘/ٔ. ينظر : ابن ياقوت الحموي : معجم البمدان ،  الواقعة بين بيت المقدس ونابمس في فمسطين     
 . ٖٕٔ/ٕابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ،  (ٙ)



 ٚٙ 

جكىا ، ككاف ذلؾ السبب ىك  (ُ)شيزركأعرب ابف الكردم في األبيات التالية عف سبب ىجائو ل
ال يبلئـ ابف الكردم ، كيرفض  أف مناخيا يبدكك رغـ مركر نير العاصي بيا ، عمى ، الحار 

ككاف  الجنة ، فيقكؿ فييا ، كىك مف حزب المسمميف ، أصحاببالنار  ، فيشبو مناخياالمككث بيا 
 : (ِ)ىاقضاءقد كلي 

 اره ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن ري زى ػػػػػػػػػػػػػٍ يي : شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ؿى ػػػػػػػػػػػػػػػػػقي
 دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػي مخػػػػػػػػػػػػػػاصػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبي  اػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػثي فػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػ: ال أم تي ػػػػػػػػػػػػػقم

 دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحم زبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح فٍ ػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأن
 ، ياالديف الحمي ييجكىا حيف نزؿ بمنزؿ في صفية األغكار نصيبيا مف اليجاء ، فكنالت منطق

 : (ّ)ة فيقكؿ فيياف منطقة األغكار مف المناطؽ الحار فإمعركؼ  كما ىكك 
 ةن ػػػػػػػػػقعًب بي ػػػػػػػػػػػػػحائاؿي السَّ ػػػػػػػػػػػػػطَّ ادى ىى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال ج

يػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ىؼى حى ػػػػػػػػػػػػػػأرضه تضاعى   اػػػػػػػػػػػػػػا كبعكضي
 ارحو ػػػػػػػبب سى ػػػػػػػػػػػا فميػػػػػػػػػػػػبي ابي ػػػػػػػػػببل الذ  ػػػػػػػػػػػػكخ

 
 وً ػػػػػػػقاعً بً  ػػػػػر  ي شػػػػػػػػٍت كىػػػػػػػػػػػػكًر أضحػػػػػػػػػػػػػى بالغ
 وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػقاعً بً  تي ػػػػػػمما حى ػػػػػػػػػا لمَّ ػػػػػػػػػػػػيرجً ي مى ػػػػػػػػػػػف
 وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراعً بذً  وي ػػػػػػػػػػػػػػراعى ذً  ؾ  ػػػػػػػػػػػػػيح دان رً ػػػػػػػػػػػػػػػغى 

قدـ صكرة بشعة لمدينة دمشؽ حيف ، البغدادم األصؿ  (ْ)ابف أبي عباس الحنبميكيرسـ        
، كىي بمد مف سكنيا يبحث عف دار نو فييا غريب إئيا ، كسكنيا مدة ، فقاؿ في ىجا إلى الشاـ
نو يستثقؿ فييا اليكاء كالماء ، يناـ عمى أرضيا يجك أىميا بثقالة أخبلقيـ ، حتى إإقامة ، كي

 : (ٓ)، فيقكؿ مذعكران ، كنـك البعير
 قػػػػػػػػػػػػػػكـه إذا دخػػػػػػػػػػػػػػؿى الغريػػػػػػػػػػػػبي بأرضيػػػػػػػػػػػـ

 األخػػػػػػػػػػػػػبلًؽ منيػػػػػػػػػػػػـ كاليػػػػػػػػػػػػػػػػكلبثقالػػػػػػػػػػػًة 
 كقػػػػػػػػػػػػػػعى  فامنػػػػػػػػػػػػػفٍ  كزعػػػػػػػػػػػػػػػكرة األرضيػػػػػػػػػػػفً 

 
 ػػػػري فػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػبلًد مقػػػػػػػػػػػاـً أضحػػػػػػػػػػى يفكػػػػػػػػػ

 اـً ػػػػػػػػاألجس ري ػػػػػػػػػػػػػي عناصػػػػػػػػػػػػػكى اءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػكالم
ـٍ كبعيػػػػػػػػػػػًر المستعجػػػػػػػػػػػػػػػًؿ التمتػػػػػػػػػػػػػػاـً   كنػػػػػػػػػػػػ

                                  
 . ٖٖٛ/ٖشيزر : تقع قرب المعرة في الشام ، وقريبة من حماة . ينظر : ابن ياقوت الحموي : معجم البمدان ،  (ٔ)
 . ٛ٘/ٕالوردي : تاريخ ابن الوردي ، ابن  (ٕ)
 . ٙ٘ٗ ديوان صفي الدين الحمي ، (ٖ)
 ىو سميمان بن عبد القوي بن عبد الكريم بن سعيد ابن الصفي ، نجم الدين ، أصمو من قرية في بغداد تدعى (ٗ)
 م ، قدم الشام وسكنيا مدة ، ثم أقام بمصر ، شرح األربعين النووية ، وكتب ٜٕ٘ٔه/ٚ٘ٙطوف ، ولد عام      
 م . ينظر ترجمتو في : ابن حجر العسقالني : الدرر الكامنة،ٖٙٔٔه/ٙٔٚعمى المقامات ، توفي بالخميل عام      
     ٕ/ٔ٘ٗ-ٔ٘٘ . 

 . ٘٘ٔ/ٕ، : الدرر الكامنة  العسقالنيابن حجر  (٘)



 ٚٚ 

ًمقػػػرمػػػػػػػػجي  مػػػػػػفٍ  ـػػػػػػػػػػػػػػككأني ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػكف ىػػػػػػػػػػػػػػػػيقاسً  كارً ػػػػػػػػػػػػػػػبج  (ُ)ػػػػػكا بغيػػػػػػػػػػػػًر خصػػػػػػػػاـً ػػػًو خي
لـ يقؼ ىجاء الشعراء عند ىجائيـ لممدف ، بؿ تعدكه إلى اليجاء عمى لساف الغير ،        
لظاىر الخمر كالحشيش مؾ اإبميس في مصر بعد أف منع الم اعر ابف النقيب الفقيسي يتمثؿفالش

 : (ِ)يقكؿـ تعد بالنسبة لو أرض مقاـ ، فم اإلقامة بيا ، ف إبميس يرفضأ فييا ، حيث يرل
 ػػػػػػمػػػػع الخػػػػػم شى ػػػػػػػالحشي اىري ػػػػػػػػػػػػػػالظ عى ػػػػػػػػػنمى 
 ىػػػػػػػػػػػا يسعػػػػػػػػػػػػػػػػػػمني سي ػػػػػػػػػػػػػػػػى إبميػػػػػػػػػػػػلفكى  رً   رضو ػػػػػػػػػػػػػػػاـً بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأي كلممقػػػػػػػػػػػػػػػػػمال اؿى ػػػػػػػػػػػػق

 ىػػػػػػػػػػػكمرع اءو ػػػػػػػا بمػػػػػػػػػػػػفيي عٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػتمى ـ أي ػػػػػػػػػػػػػل
كمف النماذج عمى  .مف األصحاب كيصؿ الحد بالشاعر إلى أف ييجك المدينة بكؿ ما فييا        

 حاب ، كيستثني منيـ شخصان لكؿ مف بدمشؽ مف األص (ّ)ذلؾ ، ىجاء سيؼ الديف السامرم
 : (ْ)؛ إال أنو ال يعفيو مف بعض اليجك ، عمى اعتبار أنو أفضؿ المكجكد ، فيقكؿكاحدان 

 بدمشػػػػػػػػػػػػػػػؽى  ػػػػػػػػفػمػػػػػػػ ؿَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك حى اي ػػػػػػػػػػػػػػػقب
 سعيػػػػػػػػػػػػدً  ػػػػػػػا سػػػػػػػكل ابػػػػػػػػفً مػػػػػػػػػٍف أيصيحبانػػػػػ  اػػػػػػػػػا يتعاطػػػػػػػػػػًو كمػػػػػػػػػػى شحٍّ ػػػػػػػػػػػػك عمػػػػػػػػػػػػػػػفي

 مػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػؤـً أصمػػػػػػػػػػػػحي المكجػػػػػػػػػػػػػػػػػكدً  ِ  
ذـ ببلد  تدكر معظميا في في ىجاء المدف ، النماذج السابقة لشعراء العصر المممككي       

الشاـ كالديار المصرية ؛ ألنيا كانت حكاضر كعكاصـ كممتقى المدف الكبرل التي يقطنيا الحكاـ 
ه رغـ كثرة األشعار التي تناكلتيا بالمدح ، أثبتت ىذعمى ، ككانت تقصدىا الناس ، ك  المماليؾ

مكر اليجاء ، كصكر الشعراء ما حدث فييا مف أحيف تناكلتيا بالنماذج الصكرة المعاكسة ليا 
ضحان في ىجائيا ، كمكت كانت سببان كا انخيظيرت مف خبلليا األسباب العديدة عظاـ ، كالتي أ

كأكامرىـ الظالمة ، تحكميـ بيا ، أك فساد الحكـ فييا أك ، أك كثرة تغير حكاميا ، عزيز فييا
، كغير ذلؾ . لمناخيا  ، أك ت إليوعات كما أدالصادرة في حؽ الرعايا ، أك ما أصابيا مف مجا

،  ي الفترات التي كاف يمر بياكىي في مجمميا تعكس صكرة المجتمع في العصر المممككي ف
بو ذلؾ العصر ، كمدل المعاناة التي قاساىا  كرة صادقة ، كمشاعر حية ؛ لما حفؿصلنا لترسـ 
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 . ٕٙٗ-ٕ٘ٗ/ٔفوات الوفيات ، الكتبي :  (ٕ)
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 ٚٛ 

 المبحث الثاني : ىجاء رجاؿ الدكلة :
 كاالجتماعي ، فيك جزء منبثؽ عنو .يرتبط ىجاء رجاؿ الدكلة بإطار اليجاء السياسي        

كالشعراء أناس مف المجتمع ، حممت أشعارىـ جكانب أظيرت مدل االنحراؼ كالظمـ كالفساد الكاقع 
مة فييا ، ككاف منيـ الحكاـ مي؛ كىـ أكلئؾ الذيف تكلكا مناصب عمييـ مف قبؿ رجاؿ الدكلة 

األمراء كالكزراء كالقضاة ، كمنيـ مف تكلى أعمى المناصب في الدكلة ، كىك غير جدير بيا ، ك 
كما تناكؿ  الشخصية عمى حساب مصالح اآلخريف ،كىناؾ مف استخدـ منصبو لتحقيؽ مآربو 

ككانت بعض مظاىر اليجاء  ء ىجائيـ ليـ ؛ كالفكضى كالفساد .أثنافي الشعراء مظاىر أخرل 
خرية كاليزؿ ، كمنيا ما تعدت ذلؾ إلى اليجاء البلذع كالجارح لتبرز مدل فساد ممزكجة بالس

أجيزة الحكـ . كالمبلحظ في ىذه األشعار التي نظميا الشعراء في رجاؿ الدكلة أنيا كانت في 
مجمميا تحمؿ رسائؿ اجتماعية يراد منيا تنبيو الناس كأصحاب األمر إلى ما يحدث مف مظالـ 

 كتقصير .
فقد تناكؿ العديد في العصر المممككي ،  بداية ظيكر ىجاء المدف ل كلـ تكف المبنة األكلى       

؛ الخزاعي  لة باليجاء ، كمنيـ دعبؿمف شعراء العصر األمكم كالعباسي الكثير مف رجاؿ الدك 
 النماذج الشعرية لشعرائومف  الكثيرىناؾ كفي العصر المممككي الذم كاف يعرؼ بيجاء الممكؾ . 

شعراء مف ، كلـ يكف خكؼ ال تندد برجاؿ الدكلة ، كتيجك شيكع الفساد كتدني األخبلؽ فييـ
أنيـ  : "... يبدك رزؽ سميـ السبب في ذلؾ بقكلومحمكد كيفسر  ، ميـ ليمنعيـ مف ىجائيـحكا

، لتعالى ىؤالء الحكاـ مف ناحية ، كلعجمتيـ مف ناحية أخرل ، أمنكا جانب حكاميـ حينذاؾ 
 : (ٕ)عامة أىؿ المناصبلدكلة ما قالو ابف دقيؽ العيد في رجاؿ الىجاء كمما كرد مف  .( ٔ)..."

 يػػػػػػػػػػاتً عى فٍ أىػػػػػػؿي المناصػػػػػػػًب فػػػػػػػػي الدنيػػػػػػػػػػا كرً 
ـي جنسً  أنزلكنػػػػػػػػػػػػا ألنػػػػػػا غيػػػػػػػػػػػػػػػػػري  قػػػػػػدٍ   يػػػػػػػػػػػػػػػ

 يرنػػػػػػػػػػػا نظػػػػػػػػػره ػػػي ضى قػػػػػتكى في  ػػػػػـٍ فمػػػػػػػػػػػػا ليػػػػ
 رفيػػػػػػػػػػػػػػـعى نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أف ني رٍ دى فميتنػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػػػك قى 

 نػػػػىغً  كفػػػػػػػػػرطً  مػػػػػػػػف جيػػػػػػػؿو  ليػػػػػػـ مريحػػػػػافً 

 

ـي أىػػػػػػػػػػؿي الفضائػػػػػػػػػػػًؿ مى   رذكلػػػػػػػػػكفى بينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي عندى  فػػػػػػػي اإلىمػػػػػاؿً  الكحػػػػشً  منػػػػػػػػػػػػازؿى   ىػػػػػػػػػ

ـي مى رنػػػػػػػػػػػا ىً دٍ قػػػػػػػػػػػي قى كال ليػػػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػي ترى   ػػػػػػػػػػػػ
ـي  هي كٍ رى عندنػػػػػػػػػػػا أك لػػػػػػك دى  ػػػػػـٍ دارىػػػػػػػػقٍ مً   ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـي العً  بػػػػػػػػػػػػػػػافً ندنػػػػػػػػػػػػػػا المتعً كعً  ـي كالعى  مػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػد

                                  
 . ٖٖٕ/ٛ المجمد ، الجزء الرابع ،سالطين المماليك  موسوعة عصرمحمود رزق سميم :  (ٔ)
 تحقيق شوقي شعث  حمب ،كنوز الذىب في تاريخ م( : ٜٚٗٔه/ٗٛٛموفق الدين أبو ذر سبط ابن العجمي )ت (ٕ)
 . ٕٓٔ/ٔ م ،ٜٜٙٔسوريا ،  -، دار القمم ، حمب ٔوفالح البكور ،  طـ      



 ٜٚ 

ف األسكاؽ ما تكاد لكف الحكـ ، ككثرة النكاب ، حتى إكييجك ابف الكردم كثرة الحكاـ الذيف يتك 
كاركاتكرية مضحكة في تشبيو ىذا  كيستخدـ صكرةتتزيف لممؾ أك نائب ، حتى تتزيف آلخر ، 

 : (ُ)يقكؿ، كفييـ  الكضع السمج ، فتغييرىـ أسرع مف إنبات المحية بعد حمقيا
ـٍ ممػػػػػػػػػػػػػؾو فكػػػػػ ـٍ نائػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػاءى ككػػ ػػػػػػػػػػػػ  ػػػػبو ػػػػػػػػػػػ

 يػػػػػػػػػػػا زينػػػػػػػػػػػػػػةى األسػػػػػػػػػػػػػكاًؽ حتػػػػػػػػػػى متػػػػػػػػػػى  قػػػػػػػػػػػٍد كػػػػػػػػػرركا الزينػػػػػػػػػػػػةى حتػػػػػػػػػػى المٍّحػػػػػػػػػػػػى
 ػػػػػػػػػػػاتػػػػػػػػتمحػػػػػػػػػػػؽي أٍف تٍنبي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بقيػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ 

فالجزار ييجك المعز أيبؾ ،  غير مرغكب فيياحيف يصدركف أكامر عرضة لميجاء السبلطيف  ككاف
  : (ِ)حيف أمر بعدـ خركج أم امرأة أك رجؿ ببل سراكيؿ ، فيقكؿ

 اػػػػػػػػػى الرعايػػػػػػػعم زي ػػػػػػػػػػػػالمع ؾي ػػػػػػػػػػػػالمم فَّ ػػػػػػػػػػػح
 ركةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالم فى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ قكانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكألزمي  ارو ػػػػػػػػػػػػػع ؿً ػػػػػػػػػػػػػك فٍ ػػػػػػػػػػػػػـ مػػػػػػػػػػػػيحريمى  افى ػػػكص

 كةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفت ؿى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ سراكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكألبسيي 
، فتناكلكىا باليجاء ،  كيبدك أف ىناؾ الكثير مف األكامر السمطانية التي لـ تجد قبكالن عند الشعراء

الشاعر ناصر  فاستخدـالخمر كالحشيش ،  ما حصؿ في عيد الظاىر بيبرس حيف منع كمف ذلؾ
  : (ْ)ليسخر مف ىذا األمرالماء كالمرعى بدالن مف الخمر كالحشيش ،  (ّ)الديف ابف المنير

 عه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طمػػػػػػػػػػػػػػعندن يسى ػػػػػػػس إلبمػػػػػػػػػػػػػػػلي
 ان ػػػػػػػػػػػمع شى ػػػػػػػػػػػػكالحشي رى ػػػػػػػػػػػػػػػالخم وي ػػػػػػػػػػػػػػػػتمنعى 

 أكاهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم رً ػػػػػػػػػػػػػػػػاألمي بلدً ػػػػػػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػػػػػػػغي 
 اهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمرع هي اءى ػػػػػػػػػػػػػػػػػم وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ أحرمى 

، في أمير ظالـ ، يقتؿ الناس  (ٓ)لصفدمصبلح الديف ا قكؿ ىجاء الشعراء لؤلمراءكمف        
 : (ٔ)كأنو جزار
 ػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػا ألمػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػرو ػػػػػػػػػػػػػػجً قػػػػػػػػػػػػػػٍد عى 

ـى الػػػػػػػػػػػػنَّػػػػػػػػػػػػػػاسى كسى   ػػػػػػػػػػػػػػػػزاًر فػػػػػػػػػيػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػـفػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػالػػػجى   ػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ ظػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػحٍ ػػبػػػػػػػذػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكيػػػػػػػ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري اى 

                                  
 . ٖٖٙ/ٕابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ،  (ٔ)
 . ٜٖٚ/ٔ ،، القسم الثاني  لمعرفة دول المموك المقريزي : السموك (ٕ)
 ىو أحمد بن محمد بن منصور بن القاسم بن مختار القاضي ، ناصر الدين ، ابن المنير ، عالم وأديب ،  (ٖ)
 وضميع في األدب وفنونو ، ولو مصنفات كثيرة ، من كتبو ) القتفا عارض بو الشفا ( ، ولد عام      
 . ٜٗٔ/ٔالوفيات ،  م . ينظر ترجمتو في : الكتبي : فواتٕٗٛٔه/ٖٛٙم ، وتوفي عام ٖٕٕٔه/ٕٓٙ     
 . ٕ٘ٗ/ٔ: فوات الوفيات ،  كتبيال (ٗ)
 ىو خميل بن أيبك بن عبد اهلل الصفدي ، إمام ومؤرخ ، صاحب كتاب ) الوافي بالوفيات ( ، أخذ األدب عن ابن (٘)
 م ، وتوفي عام ٜٕٛٔه/ٜٚٙنباتو ، وتولي عدة مناصب في حمب ، ولد في صفد بفمسطين عام      
 . ٗٙ/ٔم . ينظر ترجمتو في : الحنبمي : شذرات الذىب ، ٖٖٙٔه/ٗٙٚ     
 . ٗٚٔ/ٕابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٙ)



 ٛٓ 

، كىك مصاب  (ِ)عبلء الديف الطبرس األمير (ُ)ككذلؾ ىجا الشاعر عمـ الديف ابف الصاحب
، كقد  ، كاف ماء النيؿ يمر مف تحتيا تدعى بالمجنكنةقديمة فكؽ قنطرة  ان بالجنكف ، كقد بنى عقد

 : (ّ)، كفيو يقكؿعقدىا قبكان لمفقراء الذيف كانكا يصحبكنو 
 كلقػػػػػػػػػد عجبػػػػػػػتي مػػػػػػػػػفى الطبػػػػػػػرًس كصحبػػػػػػوً 

 فتػػػػػكنػػػػػػػػػػػػةٍ مى  بػػػػػعػػػػػقػػػػػػػػػػكدهً  ػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػـٍ كعػػػػػقػػػػكلي   ـػػػػػػػػألني حي ػػػػػػػػػصكدان ال تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػدكا عػػػػػػػػػػػػػقػػػػع
 ةٍ ػػػػػػػػػػػجنكنى مى ػػػػػػػػمػػػع كفو ػػػػػػدكا لمجنػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػعى 

، كما يمتمكو ، فالبياء  أيضان  ما يخص األميرتناكؿ بؿ فقط ، األمير ذاتو  اليجاء في كلـ يكف
 : (ْ)ييجك مماليؾ األمير كخيمو ، فيقكؿ فييـمثبلن زىير 

 كخيميػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػا األميػػػػػػػػػػػػػػػػػرً مماليػػػػػػػػػػػػػؾي مكالنػػػػػػ
ـي  مالييػػػػػػػػػػػػـٍ  فييػػػػػػػـٍ  ضػػػػػػػػػػػػػاعى  لقػػػػػػػػػػدٍ  ـي   إذ تراىػػػػػػ  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلبه إذا شاىٍدتىييػػػػػػػػػػػػػػػػػـ كًعظػػػػػػػػػػػػػػػػا

ـي   كليػػػػػػػػػػسى عجيبػػػػػػػػػػػػػان أٍف يضيػػػػػػػػػػػػعى حػػػػػػػػػػػػػػػػػرا
يدمر ، ىجاءن الذعان لالشاعر سيؼ الديف السامرم ككجو  حيث ؤلميريف سيؼ الديف طكغاف ، كا 

 العمـ سنجر ، كالشجاع ىماـ ، كقد استبدا باألمر ، فيقكؿ ىما ، لكؿ منيما أستادار كاف
 : (ٓ)فييما
 وي ػػػػػػػػػػػػػلى  كما رً ػػػػػػػػػػػػػػػلؤلمي ةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكالي ـي ػػػػػػػػػػػاس

 ةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػمصيب ؿ  ػػػػػػػػػػػػػػى ككػػػػػػػػػػػػالقتم ةي ػػػػػػػػػػػػػػكجناي
 اػػػػػػػػمنيم ؿٌّ ػػػػػػػػا ككػػػػػػػػػػػػكلي دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػق افً ػػػػػػػػػػػػػػسيف
 ؿي ػػػػينك ـه ػػػػػػػػػػػػما عى ػػػػػػػػػػػػػػػمنيم ؿ  ػػػػػػػػػػػػػك ابً ػػػػػػػػػػػػػكبب
 ي ال كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا بناسػػػػػػػػػػػػػػىعندى  اسي ػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػكال
 زؿٍ ػػػػػػػػي ـٍ ػػػػا لػػػػػػم ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػبل منيػػػػػػػػػػػػػػاستح دٍ ػػػػػػكق
 رو ػػػػػػػػػػػػػػػتشاج رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيا بً ػػػػػػػػػػػى أرل الدنيػػػػػفمت

 

 اـً ػػػػػػػػػػػػػػػػكاآلث كل األكزارً ػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػيػػػػػف
 اـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ ى ىى ػػػػػػػػػػػػػػػػا إلػػػػػػػػػػػػػػػػيعي ي منافً ػػػػػػػػػػػػػػنجٍ تي 

ـً ػػػػػػػػػػػػػػػػاإلق ـي ػػػػػػػػػػػػػدائ ـً ػػػػػػػػػػػػػػي العزائػػػػػػػػػػػػػػػػماض  دا
 اـً ػػػػػػػػػػػػػػػػعاألنٍ  فى ػػػػػػػػػػػػم وً ػػػػػػػػػػػػػػً ب كدي ػػػػػػػػػػػجا يى ػػػػػػػػػػػػػػم

 اـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاألنع اسً ػػػػػػػػػػػػػػػػالن ادً ػػػػػػػػػػػػػػى افً ػػػػػػػػػػػػيري
ـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػبح ـٍ ػػػػػػػػػػػػكدمائي ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػف ماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم  را

 بلـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلؤلعٍ  سً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكيكالتَّ  عً ػػػػػػػػػػػػػػكالقط

                                  
 ىو أحمد بن يوسف بن عبد اهلل بن شكر ، عمم الدين ابن الصاحب ، مصري ، تعمم في صباه وحصل الكثير ،  (ٔ)
 . ٜٔٔ/ٛينظر ترجمتو في : الصفدي : الوافي بالوفيات ،  م .ٜٕٛٔه/ٛٛٙإال أنو تجرد وتمفقر ، توفي عام      
 ىو عالء الدين الظاىري ألطبرس ، الدوادار الكبير ، مولى الخميفة الظاىر بن الناصر ، توفي عام  (ٕ)
 . ٕٚٓ/ٜم . ينظر : الصفدي : الوافي بالوفيات ، ٕٛ٘ٔه/ٙ٘ٙ     
 . ٕٙٛ/ٖ، واالعتبار  المواعظ المقريزي :  (ٖ)
 . ٜٕٗ ديوان البياء زىير ، (ٗ)
 . ٓٗٔ-ٜٖٔ/ٔفوات الوفيات ، الكتبي :  (٘)



 ٛٔ 

ييا يـ فنكفرح الناس باألمراء الظالميف الذيف عكقبكا ، كنظـ الشعراء فييـ األبيات التي ييجك 
 ،(ُ)ران كمف ىؤالء األمراء ، األمير الظالـ قكصكف حيف عمؽ مسم كتظير مدل فرحيـ بما أصابيـ .

 : (ِ)جماؿ الديف المعمار بقكلوالشاعر يجاه الناس لذلؾ الحمكل ، فكصنع 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأين كفى ػػػػػػػػػػػػػػػكصػػػػػػػػػػػػػػػق صي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػػػػػػش

 رٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػسمي  ؽً ػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػبللي العى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ ػػػػػػػػػػػػػػػل وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػا مً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبنفعجً 
 رٍ ػػػػػػػػػػػػػػسك رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسميي التَّ ػػػػػػػػػػػػػػػف اءى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج

 بأضداد ييجكىـ جميعان ابف دقيؽ العيد ، فنرل الدكلة مف رجاؿ  كطاؿ اليجاء الكزراء      
ء ، ؛ التي تجمع بيف المدح كاليجا أفعاليـكما ييجك ، فيـ مف عجائب البر كالبحر ، الصفات 

 : (ّ)فيقكؿ
 دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره بعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده قريػػػػػػػػػػػػػػبه قبػػػػػػػػػػػػػػػػؿه مي مي 
 به ػػػػػػػػػػػػدكه حبيػػػػػػػػػػػػػػػبه عػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنفه مي ػػػػػػػػػػػػػػػػحسمي   رً ػػػػػػػكالبح رٍّ ػػػػًب البػػػػػػػػػػػػجائعى  فٍ ػػػػػػػػػػػػػبه مػػػػػػػػػػػجعى 

 به ػػػػػػػػػػػػػػػػؿه غريػػػػػػػػػػػػػكده كشى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكعه فى ػػػػػػػػػػػػػػػػكن
، ال يتكمـ ، كال يسمع ما يدكر  كييجك الشاعر ابف الفقيسي أميران تقمد الكزارة عف جيؿ بأمكرىا

 : (ْ)، ففيو يقكؿ حكلو
ـي قمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكهي أمػػػػػػػػػػػػػػػرى الرعايػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  أبكػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػؿي طٍ كىػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػف حميػػػػػػػػػػػػًة الػػػػػػػػػػػكزارًة عي   ػػػػػػػػػػػػػػكزارًة طبػػػػػػػػػػػػػػػؿي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػك بالبػػػػػػػػػػػػػكًؽ بالػػ
 كىػػػػػػػػك فػػػػػػي الدسػػػػػػًت حيػػػػف يجمػػػػػسي سطػػػػػػػؿي 

، آثران فيو التكرية،  ناقمان عميو يقكؿ جماؿ الديف ابف مطركح ييجك زمانو يدعى صدر ،كفي كزير 
يذـ الزماف  كيرل أف ىذا الكزيرربما لعدـ القدرة عمى التغيير ، كربما لعدـ القدرة عمى المجاىرة ، 

 : (ٓ)كزيران  ال ىذا الزماف ما أصبحلعجزه عف اإلصبلح ، كلك 
َـّ ػػػػػػػػػػػكؿي كقػػػػػػػػػػػػػأق  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري زمانى ػػػػػػػػػػػػػػػػالكزي ٍد ذ
ـي زمػػػػػػت  ان ػػػػظالم دري ػػػػػػػػا صػػػػػػكًء يػػػػػػػػػػػػافى السػػػػػػػػػذ

َـّ ػػػػػػػػػػػػػجالعى  فى ػػػػػػػم   رً ػػػػػػػػػػػػػػػػتحيًز المي ػػػػػػػػػػػػػالعاج ًز ذ
 درً ػػػػػػػػػتتص ـٍ ػػػػػػػػػل كءً ػػػػػػػػػػػالس افي ػػػػػػػػػػػػػػكال زمػػػػػػػػػػكل

                                  
 بن تغري ( ثبت قوصون عمى جمل وطوف بو في شوارع القاىرة ، فشمت الناس بو وفرحوا بتشييره . ينظر : ا(ٔ

 . ٕٔ/ٓٔ بردي : النجوم الزاىرة ،     
 . ٓٗ/ٓٔابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،  (ٕ)
 . ٘ٗٔ/ٗ: الوافي بالوفيات ، الصفدي  (ٖ)

 . ٖٖ/ٕٔالصفدي : الوافي بالوفيات ،  ((ٗ
 . ٖٕٓ/ٔذيل مرآة الزمان ، اليونيني :  ((٘



 ٕٛ 

صبح غنيان مف ميف في حساباتو ، كأاألغير ؛  كالي الحسبة كممف كاف عرضة لميجاء       
مكريان بيف كممة المحتسب عند ا ، كالمحتسب  صبلح الديف الصفدم ففيو يقكؿسرقاتو فييا ، 

 :  (ُ)لمماؿ
 ىػػػعم ري ػػػػػػػػػػػػػيصب ةى ػػػػػػػػػػػػػسبالحً  ىَّ ػػػػػػػػػػلكي  فٍ ػػػػػػػػػػػػػمى 
 رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائكالسَّ  ؼً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكاق ضً ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعتى   ىػػػػػػػػػػػػػػػػنى كالغً ػػػػػػػػػػػػػنى بالمي ػػػػػػػػػػػػػػػحظيى  سى ػػػػػػػػػػػفمي

 رً ػػػػػػػػػػػػػػابالصَّ  بً ػػػػػػػػػػػػحتسكل المي ػػػػػػػػػػػس ـٍ ػػػػػػػػػػػػػييفً 
عمييـ ، فقد عاشرىـ  بالدعاء بكؿ جرأة (ِ)كتناكؿ البكصيرم طكائؼ المستخدميف باليجاء       

مانة . كيعدد الشاعر أسماء ىؤالء طكيمة ، كلـ ير فييـ رجبلن حافظان لؤل كجربيـ سنيف
، مصكران مدل فسادىـ ، كفساد  المستخدميف الخائنيف لمعيد ، فيقكؿ ىاجيان ليـ كألفعاليـ السيئة

 : (ّ)أخبلقيـ
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػتخدميسٍ ؼى المي ػػػػػػػػػػػػػػػكائػػػػػػط تي ػػػػػػػػػػػػػػػػمٍ كً ثى 

 ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػي ًشفاىػػػػػػػػػػػػػػـ منٍّ ػػػػػػػػػػػػػػٍذ أخبارىىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفخ
 ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػتي فييً ػػػػػػػػػػػػػػػـٍ كلبثػػػػػػػػػػػػػػػيي عاشرتي  دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػفق
 ان ػػػػػػػػصكصةن لي ػػػػػػػػػػػػػػسي طائفػػػػػػػػػػػػػػػكٍت بيٍمبىيػػػػػػػػػػػػػػػػحى 
 وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػبيكصاحً  ػػػػػػػػػػػػػيَّ ػػػػػفً كالصَّ ى ػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػيٍ رى في 
 ان ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ جميعػػػػػػػػػػػػى اؿً ػػػػػػػػػػمػشَّ ػػػػػػػػال ابي ػػػػػػػػػػػػػتَّ فكي 
 اػػػػممنا عى ػػػػػػػػػػكم بلؿى ػػػػػػػػػػكا الغً ػػػػػػػػػػػػػسرقي  دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػكق
 ارلػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػى النٌ  اؽي ػػػػػػػػػػػػػػسَّ في  بلـي ػػػػػػػػػػػػػؼ يي ػػػػػػػػػػككي
 فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػافه كلككَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًس خي ػػػػػػػػػػػػػػنَّ ػػؿ  الػػػػػػػػػػػػػػػكجي 

 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن أمينػػػػػػػػػػػػػػػػػػـي رجي ػػػػػػػػػػػػػػفيي أرى  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػفم
 اػػػػػػػػػػػػػقينؾى اليى رى ػػػػػػػػػػػػػػػً بػػػػػػػػػػػػػػػٍ خي ألي ػػػػػػػػػػرنػػػػػػػػػػػظً ػػػنٍ كأ
 اػػػػػػػػػرم ًسنينػػػػػػػػػػػمي عي  فٍ ػػػػػػػػػػػػػػًب مػػػػػػػػجريع التَّ ػػػػػػػم
 اػػػػػػػػػػػػػئينـ مً ػػػػػػػػػػػػػػدو منيي ػػػػػػػػػػػػػػكاحػػػػػػػػػتي بػػػػػػػػػػػػػػػلٍ دى عى 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػمينالسَّ  كعػػػػػػػػػػػػشكالنَّ  كفى ػػػػػػػػػػػػػا يقطي ػػػػػػػػػػػػػػأب
 اػػػػػػػػػػػػػػميناليى  ـي ػػػػػػػػػػػػػيي مالي شً  تٍ ػػػػػػػػػػػػػػػبى حً بل صى ػػػػػػػػػػػػػػػف

 اػػػػركنالجي  ؼً ػػػػػػػػػػػػػػيك سى ػػػػػػػػػػػػػنبى  تٍ ػػػػػػػػػػقرى ا سى ػػػػػػػػػكم
 اػػػػػػػػػػػػػػػػسممينالمي  دكؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػػعي  تٍ ػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػإذا خ

 اػػػػػػػػػػػػػركنػػػػػػػػػػػػػػي ستال يى  ـٍ ػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػنػػػػػػاسه مً ػػػػػػػػػػػػػػنأي 
  ظكا بوركز عمى األقباط منيـ ؛ لما حالمستخدميف باليجاء ، ك  (ْ)كما تناكؿ الشاعر ابف العطار

 
                                  

 . ٗٚٔ/ٕابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٔ)
  إالىجاًء فما ىو  ، وما يعده اآلخرون يعتبر الدكتور نبيل خالد أبو عمي أن البوصيري لم يقل شعرًا في اليجاء (ٕ)
 من النقد االجتماعي ؛ ألن ىدفو المصمحة العامة . ينظر : نبيل خالد أبو عمي : البوصيري شاىد عمى العصر     
 .  ٕ٘ م ،ٕ٘ٓٓلمقداد لمطباعة ، غزة ، ، مطبعة دار ا ٗالممموكي ، طـ      
 . ٜٛٔ تنظر القصيدة كاممة في : ديوان البوصيري ، (ٖ)
 دنيسري ، شياب الدين ابن العطار ، أديب وبارع وناظم لمشعر ، لو كتاب ) نزىة أحمد بن محمد بن عمي ال (ٗ)
 م . ينظر ترجمتو في : ابن حجر العسقالني : الدررٕٜٖٔه/ٜٗٚالناظر في المثل السائر ( ، توفي عام      
 . ٜٕٛ-ٕٚٛ/ٔالكامنة ،      



 ٖٛ 

 : (ُ)السبلطيف ، فيقكؿ ىاجيان المستخدميف مف األقباط كالسبلطيف معان مف مكانة كماؿ عند 
 كاػػػػػػػػػػػػػػػػرزق دٍ ػػػػػػػق اطى ػػػػػػػػػرل األقبػػػػػػػػػػػػػػكا تػػػػػػػػػػػػػػقال
 فً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا كالسبلطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحان كأضٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحظ  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػلي تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمقي  كاؿى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا األمٍ ػػػػػػػػػػػػػممكعى 

 فً ػػػػػػػػػػػػػػػػػى المجانيػػػػػػػػػػػػػػػػػعم بلبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكً  زؽي رً 
مف ذلؾ ككاف المماليؾ ييتمكف بالمتصكفيف ، كىذا مما كاف مصدر غضب عند البعض ،       
 : (ّ)يقكؿمماليؾ األعاجـ كالصكفية معان ، ال (ِ)ابف الفكية ىجاء
 مكبيػػػػػػػػػػػػػـٍ قي  بحػػػػػػػػػػػػػتٍ أصٍ  نػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػدٍ أعجامي 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ خافقى  قػػػػػػػػػػاةً الخانى  ػػػػػػػػػػػػػػبً حي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان بً كجٍ   نابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحه  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو كى  كػػػػػػػػػػػػػؿ  عجبػػػػػػػػػػػكا فى ال تى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ ػػػػػػػػقى إال خانً  الكمػػػػػػػػػػػػػػبي  ػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػبي كال يػي 
 . فمـ يترككا أمران يدعك لميجاء إال كتناكلكه فييـ لمقضاة نصيب األسد مف ىجاء الشعراء ،ك       

يحمؿ عمى أكتافو عبئان ثقيبلن ؛ لذا عؼ البعض  لمعركؼ أف مف يتكلى منصب القضاءككاف مف ا
،  لبعض اآلخر عمى الحصكؿ عميوعف تكليو ليذا المنصب حتى ال يحمؿ كزره ، في حيف تيافت ا

كالشاعر ابف تكلكا الفيرم ييجك القاضي ، الذم ال  . (ْ)كىناؾ مف كجد نفسو مجبران عمى قبكلو
يفرؽ بيف البار كالفاجر ، فيحكـ لمجميع حكمان ظالمان ال عدؿ فيو ، كيصفو بألفاظ تنـ عف مدل 

 : (ٓ)مؾ الشاعر ، فيقكؿتمم يذالغضب ال
ـى تى   كابػػػػػػػػػػػوً ػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػقػػػػػاضػػػػػػػػػػػػي لً  ػػػػػػقػػػػػػػػػػػد

ـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػفٍ مً  الجػػػػػػػػػػزاري  ػػػػػػػػػػػػػرى ككفى   كالفػػػػػػػاجػػػػػػػػػػػػػػػػػرً  ػػػػػػػػػػػػػػرٍّ الػػػػػػػػػػػػػبػى  رزؽً  طػػػػػػػػػػػػعً بقى   بيػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػ
 بالجػػػػػػػػػػػازرً  التيػػػػػػػػػػػػػسً  طػػػػػػػػػػػػػػؼً لمي  ػػػػػػػػػػبٍ جى عٍ فا

يككف القاضي  كربما . القاضي بعد أف شكتو زكجتو إليو فقضى لياييجك  بف دانياؿاكما نرل 
؛ إال أف ابف دانياؿ يجد فيو اإلجحاؼ ، فيقذؼ القاضي بأبشع اليجاء في منصفان بيذا الحكـ 

ـ ، فيقكؿ في بداية ألـ بو بعد ىذا الحككما ،  أيضان  كحالو ييجك فييا نفسوقصيدة طكيمة 
 : (ٔ)أبياتيا

 ارً ػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ الفي  دةي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعي  وً ػػػػػػػػػػػمٍ بي ال دي ػػػػػػػػػػػػػضى عى   ارً ػػػػػػػػػػػػػػكاألدب كؽً ػػػػػػػػػػػػي الفسػػػػػػػػػػػػػػػلقاض ؿٍ ػػػػػػػػػػػػق

                                  
 . ٕٛٛ/ٔالعسقالني : الدرر الكامنة ، ابن حجر  (ٔ)
 ىو محمد بن أحمد بن خالد بن محمد اإلسكندراني ، شمس الدين ، المعروف بابن الفوية ، لو أشعار كثيرة ،  (ٕ)
 . ٛٓٔ/ٕم . ينظر ترجمتو في : الصفدي : الوافي بالوفيات ، ٖٛٗٔه/ٜٗٚتوفي بالطاعون في مصر عام      
 . ٖٕٙ/ٗالصفدي : أعيان العصر ،  ((ٖ

 . ٕٚ/ٔموسوعة عصر سالطين المماليك ، القسم األول ، الجزء ينظر : محمود رزق سميم :  (ٗ)
 . ٕٖٔ/ٚ،  جوم الزاىرةابن تغري بردي : الن (٘)
 . ٖٖٙ/ٖ ، فوات الوفياتالكتبي :  (ٙ)



 ٛٗ 

 ؿو ػػػػػػػػػػػػػػػػػيجى  وى ػػػػػػػػػػػفيدا سى ػػػػػػػػػغ دٍ ػػػػػػػػػػػذم قػػػػػػػػػػػػكالَّ 
 يػػتنرى يَّ صى  ةو ػػػػػػػػػػػكجزى  فٍ ػػػػػػػػػػػػك مً ػػػػػػػػػػػكأشٍ  ؾى ػػػػػػػػػػػػػػػبً 
 يػػػػػػػػػػػػػتنعى مى ا أطٍ ػػػػػػػػػػػػػػػمي بً ػػػػػػػػػػػػني عى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنتٍ بى يَّ غى 

 يػػػػػػػػػػػػػػػفعكنصى  ـٍ ػػػػػػػنيك إػػػػػػػػى لػػػػػػػػػػحت غبػػػػػػػػػػػػتي 
 ؿه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلي بلدةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالب فى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػارم مً ػػػػػػػػػػػيفنى 
 اً ػػػػػػػػػدارم فب ابً ػػػػػػػػػػػػػػف بػػػػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػػراس دارى 
 اران ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة كحيػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػممكت

 يػػػػخمي  عً ػػػػطب فٍ ػػػػم اؿً ػػػػػػػػػػػػػمالجً  خي ػػػػػػػػػػػػم فى ػػػػػػػػػيأ

 كارمػػػػػػػػػػػػكالصَّ  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركنً قي  فٍ ػػػػػػػػػػػػػػمً  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػكل
 ارً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضَّ الحي  رً ػػػػػػػػػػػػػػػسائ فى ػػػػػػػػػػػػػػان بيػػػػػػػػػػػػػػػغائب
 ارػػػػي انتظػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػمفك ري ػػػػػػػػػػػػػىا الدَّ ػػػػػػػػػػػػػفأن
 ارمػػػػػػػػػج عً ػػػػػفصى  فٍ ػػػػػػػػػػػػػع باً  كاػػػػػػػػػػفٍ كي  تي ػػػػػػػػػقم
 ارً ػػػػػػػػػيالنَّ  ؿي ػػػػػػػػػػػمث ؿي ػػػػػػػػػػػاكم كالميػػػػػػػػػػػػسي التَّ ػػػػف

 دارم فى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أيػػػػػػػػػػػػػػػػتا سادى ػػػػػػػػػػػػي يػػػػػأخبركن
 (ُ)ارمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي سً ػػػػػػػػػػػػػػػبالدردبي ى زادتٍ ػػػػػػػػػػحت
 ارً ػػػػػػػػػػػػالحم خي ػػػػػػػػػػػػمي  فى ػػػػػػػػػػػػػاكم كأيػػػػػػػسي التَّ ػػػػػػف

ـ عمى رقاب الناس ، كييجك البكصيرم الكتاب كالقضاة بسكء أخبلقيـ كفساد سيرتيـ ، كتسمطي
 :  (ِ)عمييـ ، يقكؿكيحرض الكزير 

 القيػػػػػػػضػػػػػػاةي فىػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػافى كػػػػػػػػػػػػػؿٌّ  تىػػػػػحيمػػػػػػػػػػػػػتٍ 
عػػػػػػػػػػػػػػؿى الفقيػػػػػػػػػػوي العػػػػػػػػػدؿى ظيممػػػػػػان  ـٍ جى  ككػػػػػػػػػػػػػػػ
 رى كمػػػػػػػػػػػػا أخشػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػى أمػػػػػػػكاًؿ مصػػػػػػػػػػػػػػ

 كؽه ػػػػػػػػػػػػػػػػا حقػػػػػػػػػػػػػػكفى لنػػػػػػػػػػػػػػمكؿي المسمػػػػػػػػػػػػػيق
 ػػػػػػػػالػػ رى ػػػػػػػػػػػػػػـٍ بمصػػػػػػػػطي إنيػػػػػػػػػػػػػاؿ القبػػػػػػػػػػػػػػػكق
 تو ػػػػػػػػػػػػػػػػسب ظً ػػػػػػػػػػػػحفبً  كدي ػػػػػػػػػػػػػػاليي تً ػػػػػػػػػػػػػػػػػممَّ كحى 
 ذران ػػػػػػعي  كابً ػػػػػػػػػػػػػالن   فى ػػػػػػػػػػػػػػم ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػقببل تػػػػػػػػػػػػػػػػف

 

ػػػػػػػػػػػٍكهي األمػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػمَّ  أمػػػػػػػػانىػػػػتىػػػػػػػػػوي كسى
ٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػىرى باطػػػػػػػػػبلن   حقػػػػػػػػػػػػػػػػان ميبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كصى

 سػػػػػػػػػػػػػػػكل ًمػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف مىعشػػػػػػػػػػػػػػػػػػرو يىتىأىكلكنػػػػػػػػػػػػػا
 اػػػػػػػػػػػػػػى اآلًخذينػػػػػػػػػػػػػفي أكلػػػػػػػػػػػػػػػا كلنحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي
 اػػػػػػػػػػبكنغاصً  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػسكاىي  فٍ ػػػػػػػػػػػػػػكم كؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػممي 
 اػػػػػػػػػػػػػػػأجمعين ؼً ػػػػػػػػػػػػػالطكائ اؿى ػػػػػػػػػػػػػػػم ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػلي

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكنمً يٍ ا يي ػػػػػػػػػػػػػػػػفيم ارً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظكال الن  
لميجاء فيما  كالناظميف لمشعر دكرضاة أنفسيـ الضالعيف في األدب ، بيف الق ككاف لمتنافس

بينيما ، فيذا قاضي القضاة المعركؼ بابف المنير ، ييجك القاضي زيف الديف أبك الفرج  حيف 
 :  (ّ)فيقكؿبلبد لو مف التنحي عنيا إلى مف يستحقيا ، ، كيتيمو بالجيؿ فييا ، فنازعو في الحكـ 

 ػػػػػػػػػػبالجي بى ػػػػػػػػػػػػي المناصػػػػػػيدع فٍ ػػػػػػػٍؿ لمػػػػػػػػػػػق
 ـى ػػػػػػػػػػػػػمك أعٍ ػػػػػػػػػػػٍف ىي ػػػػػػػػػػػػما لً ػػػػػػػػػػحى عنيػػػػػػػػػػػػنتى  ؿً   يػػػػػػػػػتى يكمػػػػػػػػػػػػان لٍّ كي  بيػػػػػػػػػػػعً كػػػػػػػػػػػػػٍف فػػػػػػػػػي رى تى  إفٍ 

 رـى ػػػػػػػػػػػى محػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي أمسػػػػػػػػػػػػػػؾى القضػػػػػػػػػػػػػػفعمي

                                  
 ( . دردبس ابن منظور : لسان العرب ، مادة )ينظر : الدردبيس : الشيخ الكبير اليم .  (ٔ)
 . ٖٖٙ/ٖ: فوات الوفيات ، تنظر القصيدة كاممة في : الكتبي  (ٕ)

 . ٜٗالبوصيري شاىد عمى العصر الممموكي ، :  نبيل خالد أبو عمي (ٖ)



 ٛ٘ 

يا بسرعة لتككف مف ضمف أشعارىـ في نقفك بالحكادث التي تقع لمقضاة ، كيتمكيشمت الشعراء 
يقكؿ شامتان بعد أف كقع عف بغمتو ، ك  يان ييجك قاض (ُ)اليجاء ، فالشاعر شمس الديف ابف الخياط

 : (ِ)بو
 لزلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ قاضينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا إذا زي  غمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي بى 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوٍ بً جٍ عي  ػػػػػػػػػػػػػػػفٍ مً  أليػػػػػػػػػػػػػػػػاهي  تكاثػػػػػػػػػػػػػػػره 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعندىػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي تي زكجى  فأظيػػػػػػػػػػػػػػرتٍ 

 
 يػػػػػػػػػػػػػا الكاقعػػػػػػػوٍ كقً فى  كانػػػػػػػػػػػػػت لػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػػفٍ 

 عمػػػػػػػػػػػػى القارعػػػػػػػوٍ  مقػػػػػػػػػػػػىن ػػػػػػػػػػػػدا مي حتػػػػػػػػى غػى 
 وٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعالكاسً  ةً حػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػتضايػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػان بالرَّ 

ىجاءن ككالده ، بدر الديف بف جماعة  لمقاضي (ّ)أحمد بف عبد الدائـكذلؾ ما كاف مف ىجاء 
ففي الكقت الذم يمكت فيو الفقير لعدـ ،  ألنو لـ يأبو بأفعاؿ ابنو ، كغض الطرؼ عنيا، فاحشان 

 ، كآكبلن ألمكاؿ اليتامى .كحابسان ألمكاؿ الفقراء شبعاف ، مضيعان  ابنوكجكد لقمة العيش ، يككف 
 : (ْ)فيقكؿ فيوبأشد أنكاع اليجاء ،  الشاعر يكرده  كغيره كؿ ذلؾ

ـي  يمػػػػػػػػػػػػػكتي   حػسػػػػػػػرةن  بالجػػػػكعً  القػػػػػػػػػػكتً  عديػػػػػػ
 ػػػػػػػػػػػػوي حسػػػابي إال كحػػػػػػػػػػػػػش ك  فػػػػػػػػمػػػػػػػػػػا أجػػػػػػػػػػػدي 

 مككػػػػػػػػػػؿه  قاضػػػػػي المسمميػػػػػػػػػػػفى  كىػػػػػذا ابػػػػػػػػػفي 
 امػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؤه  هي كمػػػػػػػػػػػػػػػا ذاؾ إال أف كالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى 

ـى  ف را  ػػػػػػػػػػػػوي يضيعي  كقػػػػػػػػػػػػؼى  مػػػػػػػػػػاؿى  مػػػػنػػػػػػػػػػوي  كا 
ـى  ػػػػبلن نىج ري ػػػػذي عٍ كنى   بػػػػػىالصٍّ  فػػػػػػػػػػي زمػػػػػػػػػػػفً  ىػػػػػػػا

 يػػػػادكنً  ػػػػػػػػػػرؾً التي  النػػػػػػػػػا مػػػػفى زٍ غي  صػػػػادى  فكػػػػػػػػػػـٍ 

 

 (ٓ)ػػػسً الطيالػػػػػػػ أىػػػػػػؿي  ػاؼً باألكقػػػػػػػػ بػػػػػػػػػػػػػعي كيشػ
 دكنػػيػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػار فػػارس نػػػػػػػػػػار مػػػػػػف الغبػػػػػػفً 

 (ٔ)ػنػػػػػػادسً الحػػ ػػػػػػػػػػػػبلـً ػػي ظى فػػػػ كراحى  بػػػػػػمػػػػعػػػػؽو 
 عابػػػسً  غيػػػػػري  لمػػػػػػػػػػػػا يرضػػػػػػػى بػػػػػوً  جنػػػػػػػػػػكحه 

 بػػػػػػحػػػػػابػػػػسً  ػػػػػنػػػػػػػوي ؿ عى فػػػػمػػػػػا ىػػػػػػػػك لؤلمػػػػػػػػكاً 
 نػػػػػػػػػػاعػػػػسً  الػػػػطػػػػػػػرؼً  فػػػػػاتػػػػػػرً  بػػػػػي  صى  ػػػػؿً بػػػكي 

 فػػػػػػكارسً  يػػػػػػػػػا مػػػػػػفٍ يػػػػا لى  حػػػػػػػػربو  فػػػػػػػػػػػػكارسي 

                                  
 ىو شمس الدين محمد بن يوسف بن عبد اهلل الدمشقي ، الممقب بالضفدع ، شاعر بارع ، كثير اليجو ، شعره  (ٔ)
 ظر ترجمتو في : الصفدي : م . ينٖ٘٘ٔه/ٙ٘ٚم ، وتوفي عام ٜٕ٘ٔه/ٖٜٙفي ستة مجمدات ، ولد عام      
 . ٖٗ٘-ٖٖ٘/٘أعيان العصر ،      
 . ٖٕٔ/ٜ،  جوم الزاىرةابن تغري بردي : الن (ٕ)
 ىو أحمد بن عبد الدائم بن يوسف بن قاسم بن عبد اهلل بن عبد الخالق بن ساىل ، مير في النظم ، وأولع  (ٖ)
 -ٔٙٔبن حجر العسقالني : الدرر الكامنة ، م . ينظر ترجمتو في : أٖٖٔه/ٖٖٚباليجاء ، توفي عام      
     ٔٙ٘. 
 .ٖٙٔ-ٕٙٔ/ٔابن حجر العسقالني : الدرر الكامنة ،  (ٗ)
 طياليس : مفرده طيمسان ، وىو لفظ فارسي لنوع من األكسية . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة  (٘)
 ) طمس ( .     
 . مادة ) دحمس (ابن منظور : لسان العرب ، ينظر : الميل الشديد الظالم .  : أو الدحامس ظالم الحنادس (ٙ)



 ٛٙ 

ـٍ   يػػػػػػػػابً رٍ تامػػػػػػػى لقي اليى  أمػػػػػػػػػػػػكاؿى  بػػػػػػػػػػػاعى  ككػػػػػػػػػػػ
 ػػػػػػػػػوً نعػػػػػػكا بً مػػػػػػا صى  األيتػػػػػػاـً  عى ػػػػػػػكدً مي  فػػػػػسػػػػؿٍ 
 ػػػػػػػػػػوي ػػػػػػػفي كقٍ  فػػػػػمػػػػػػػا كػػػػػػػػػػافى  طكلػػػػػػكفً  كجامػػػػػػعي 

 نافػػػػػػػػػػسً الطَّ  فػػػػػػػػػػػػػكؽى  ػػػػػد لمػػػػػػمػػػػػػػػػػػردافً تػػػػػػكسَّ 
 عامػػػػػػػػػػػػػدان بالمكانػػػػػػػػػػػػػسً  سػػػػػػػػػػػػػػػػكهي نَّ كى  كقػػػػػػػػػػػػدٍ 

 الحػػػػػػػػسً  لػػػػحػػػػػسػػػػػػػػةً  غػػػػػيػػػػػػػػرى  إذا تػػػػػػػػػاهى  لػػػػػوي 
بأكؿ الحشيش كالتعامؿ  ييجك القاضي جماؿ الديف الممطي (ُ)محب الديف بف الشحنةمف قكؿ ك 

 : (ٕ)بالربا كالزندقة
 عجبػػػػػػػػػػػػػػػػػتي لشيػػػػػػػػػػػخو يأمػػػػري النػػػاسى بالتقػػػػػػى
 كمػػػػا اتقػػػػػػػىكما راقػػػػػػػػػػػبى الرحمػػػػػػػػػػػفى يكمػػػػػػػػػان   يػػػػػػػػػػػػػرل جائػػػػػػػػػػزان أكػػػػػػؿى الحشيشػػػػػػػػػػًة كالربػػػػػػػػا

 لكحػػػػػػي حقػػػػػػػػػان تزندقػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػٍع امػػكمػػػػػػػػػػف يس
يبلحظ مما كرد مف شكاىد ليجاء رجاؿ الدكلة عمى ألسنة شعراء العصر المممككي ، بأف        

بيا الشعراء ، مدل الجرأة التي كاف يتمتع ىذا العصر قد زخر بالعديد مف النماذج الدالة عمى 
كالتى تبرز مدل تأثرىـ بمجتمعيـ كالحياة السياسية التابعة لو ، فأظيركا جميع نكاحي الفساد 

 التعرؼ ، كالتي استطاعكا  ت تنجـ عف حكاـ ىذا المجتمع ، كالخبايا الكامنة بداخموكان تيالكالظمـ 
 . ، فما ترككىا إال كقد عبركا عنياعمييا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 ىو محمد بن محمد بن محمد بن محمود بن غازي ابن أيوب بن الشحنة ، محب الدين ، أبو الوليد ، تركي (ٔ)
 م ، برع في الفقو والنحو واألدب ، تولى القضاء بحمب ودمشق ، توفي بحمبٖٛٗٔه/ٜٗٚاألصل ، ولد عام      
 . ٓٚٔ-ٜٙٔ/ٜم . ينظر ترجمتو في : الحنبمي : شذرات الذىب ، ٕٔٗٔه/٘ٔٛعام      
 . ٖٖٙ/ٓٔ،  الضوء الالمع:  السخاوي (ٕ)
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 الثالث : اليجاء المذىبي كالديني :المبحث 
الخبلؼ  أىميا، ة أسباب اليجاء المذىبي كالديني في العصر المممككي إلى عدنشأة  ترجع       

ف أصحاب ىذه خرل كالييكدية كالنصرانية ؛ حيث إالعقائدم بيف المسمميف كباقي الديانات األ
الديانات لـ يككنكا يكمان مف األياـ قد سممكا لممسمميف ، أك عممكا عمى إرساء قكاعد الحكـ 

، أك اندمجكا اندماجان كامبلن داخؿ المجتمع اإلسبلمي ، فنجد أنيـ كانكا يحيككف اإلسبلمي 
فتف بيف لم فمثيريالك  فمحركيالالمؤامرات كالدسائس باستمرار دكف كمؿ أك ممؿ ، ككانكا مف 
العنصر الكافد ، كىـ  مجيءالمسمميف داخؿ المجتمع اإلسبلمي . كمما عمؽ ىذا الخبلؼ 

لذلؾ كجد أصحاب  ( . أكركبا في العصكر الكسطى رنجة )الصميبيكف الغزاة مف أطراؼ ببلد الف
نكنيـ خابت ظ ا ساعدىـ في إثارة الفتف ، كلكفتمؾ الديانات كعمى رأسيـ النصارل سندان ليـ لربم

اضطياد أبناء  ضطيادىـ بصكرة مكازية كمتساكية معفيما بعد ؛ إذ كجدكا أف ىذا الغازم قد قاـ با
 المسمميف .

في ذلؾ العصر ، أف أىؿ الذمة كأصحاب  اءكنبلحظ كنحف نقرأ عدة أبيات شعرية لجممة مف الشعر 
ليـ ، ككاف المحرؾ لخارجة عف أىؿ السنة الديانات األخرل قد اتفقكا كاتحدكا مع أبناء الطكائؼ ا

كنتيجة ليذه الخبلفات انتشرت األكىاـ كالبدع ، ككثرت . مجمكعة مف القساكسة كالرىباف 
المنازعات ، كتعرض المذىب السني لمكائد عظيمة ، ككاف لممتطرفيف مف الشيعة كالزنادقة 

 . (ُ)سبلـكالعمؿ عمى ضعضعة اإله المكائد ، كالرىباف اليد الطكلى في التدبير ليذكالركافض 
 في ىجائيـ ، لمخالفيف مف أبناء المذاىب كالديانات األخرلبالغ الشعراء في إتياـ كلـك ا        

لقاء المـك  فييا إدانة لبعض التي فنجد أف بعض الشعراء قد تناكؿ حادثة مف الحكادث ، عمييـ كا 
ع بعض قادة الفرنجة أك كمراسبلت م تفاؽ كجكد بعض النصارل في افمثبلن  ، الييكد  كالنصارل

طكاؿ  لـ ينتو ان كبير  ان ت عمى أبناء الطكائؼ الييكدية أك النصرانية لكمككانت ىذه قد جرَّ ، الصميبييف
التي اشتيرت عمى األلسنة  ىؤالء الشعراء بالكثير مف الفتاكلكقد استعاف  .فترة العيد المممككي 

في سكر قرآنية بالذات ما كرد ك ، كما أنيـ أكغمكا في استعارة المجاز كالتشبيو ، في ذلؾ الكقت 
، عتقد مف بني إسرائيؿ مع أنبيائيـكحكادث تدؿ عمى الكفر كسكء الم ، مف ممارسات مشينة

 . بعيتيـ ألصحاب الديانة الييكديةكالنصارل في انحراؼ عقائدىـ كت

                                  
 . ٜٓٙ-ٛٓٙ/ٖينظر : عمر فروخ : تاريخ األدب العربي ،  (ٔ)
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يف أبناء الفرؽ اإلسبلمية ، كأىؿ السنة إلى درجة إلقاء تياـ بكقد بمغ التكجس كالحذر كاال        
ؽ المسجد النبكم ، ااحتر  ـُِٔٓق/ ْٓٔحكادث عاـ  المـك كاالتياـ دكنما تحقؽ ، فقد كرد في

بعد أف سقطت فتيمة مف الفراش ، فتناكؿ الشعراء ىذه الكاقعة ، كاستغؿ بعضيـ الحدث ليمقكا 
ككانت ىذه الحادثة مف أىـ الحكادث التي تدؿ  السنية ، بالمـك كالذـ عمى أصحاب المذاىب غير

عمى مدل التربص ، ككمكف الخبلؼ كالحيطة كالحذر مف الشيعة بجميع فرقيا ، أك ما يطمؽ 
عمييا بالركافض ، كقد حدثت قبؿ ذلؾ حكادث أخرل في أماكف عدة مف أرجاء العالـ العربي 

م مجمكعة مف أبناء الشيعة كالركافض ، كقد كاإلسبلمي ، كأىميا سرقة الحجر األسكد عمى يد
التي ليا مكانة كتدميرىا ، كالسيما كثير مف أماكف العبادة الدة محاكالت بعد ذلؾ إلحراؽ حاكلكا ع

ركافض  ابف تكلكاالشاعر مف ذلؾ ىجاء  .، مما اضطرىـ لمرد بصكرة خاطئة عند أىؿ السنة 
كقكع حادثة  بعد حـر عمييـ الذىاب إلى الحـرما لذميـ الصحابة ، منعتيـ بالسفو ، ، ك المدينة 
 : (ٔ)اإلحراؽ

 ـػػػػػػػػػػػػػػػلك ما ةً ػػػػػػػػػػػػػػبالمدين ضً ػػػػػػػػػػػلمركاف ؿٍ ػػػػػػػػػػػق
 ان ػػػػػمحرم ؼي ػػػػػػػػالشري رـي ػػػػػػػػػالحى  حى ػػػػػػػػػػا أصبػػػػػػػػػػػػم

 وً ػػػػػػػػػػػػػػسفي ؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ذـً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ لمػػػػػػػػػػػكيقتادي  
 وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػف ةى ػػػػػػػػػػػػػػحابالصَّ  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػإال لذمً 

مف ىجائو ألصحاب المذاىب المختمفة كالحركات اليدامة ،  صفي الديف الحمي كقد أكثر الشاعر
 في رأل، ك  مف األحياء كلـ يعدهضعفو في اليقيف ،  اعتبر، كضعفو  زنديؽ ـ بمرضكحيف عم

 : (ِ)قاؿ،  عدالن  مكتو
 ؼه ػػػػػػػػػػػػػعضي  اً  دً ػػػػػػػػػػػػػعب دى ػػػػػػػػػػػػػػػعن : كاػػػػػػػػػػػكقال
 فً ػػػػػػػػقيي اليى ػػػػػػػػف فٍ ػػػػػػػػػػػكلك ـٍ ػىػػػػػػػػػػػػنع : تي ػػػػػػػػػػػػػفقم  دؿه ػػػػػػػع : تي ػػػػػػػػفقم شي ػػػػػػػػػػعيا يى ػػػػػػػػػػػػػػم : كاػػػػػػفقال

 فً ػػػػػػػػػػػػػػيس رً ػػػػبغي اةً ػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػف كى ػػػػػػػػػذا ىػػػػػػػػك
طائفة مف الشيعة كالركافض كانت مكجكدة في مصر قبؿ العيد  صفي الديف الحمي كييجك      

األيكبي كالمممككي ، كىـ طائفة العبيدية ؛ الذيف يدعكف نسبيـ إلى آؿ بيت النبي ، إال أف أفعاليـ 
كانكا كذلؾ بؿ معظـ حكاـ الدكلة الفاطمية ، فحسب  لـ يككنكا كذلؾ كحدىـكانت مغايرة لذلؾ ، ك 

يف كىذا يكجد فيو إجماع مف عمماء اإلسبلـ كالمؤرخ -كـ بركح الشريعة الناس عف الحمف أبعد 
 : (ٖ)ـفيقكؿ فيي -الذيف أرخكا لمدكلة الفاطمية 

 اػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػابً ذَّ ػػػػػػػػكك شى ػػػػػػػػػػػػػػريػػػػػػػي قي ػػػػػػػاغػػػػػػػكط  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػاإلل دً ػػػػػػػػػػػػػػػػػعبي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍّ لش ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػأال ق

                                  
 . ٘٘ٗ/ٚشذرات الذىب ، الحنبمي :  (ٔ)
 . ٜ٘ٗ ، ( ديوان صفي الدين الحميٕ)

 . ٖٕٗ-ٕٕٗ/ٕ ، فوات الوفيات ينظر القصيدة كاممة في : الكتبي :(ٖ) 
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 ادً ػػػػػػػػػي العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكناع ادً ػػػػػػػػػػػػػػي العبػػػػػػػػػػػػػػكباغ
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػنَّ ػػػػػال آؿى  ري ػػػػػػػػػػػاخً ػػػػػػػػفػيػػػػػت تى ػػػػػػػػػػػػػػػأأن
 ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػيى أـ بً ػػػػػػػػػػػػػػالمصطف ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػػـ ًبأكي بً 

 ـػػػػػػػػػػػػػػػػأـ عنيي  سى ػػػػػػػػػػػػػػػجالرٍّ  ػػػػػػػػػػػػىفػػػػػػػػػػـ نى أعنكي 
 ـكػػػػػػػدأبً  فٍ ػػػػػػػػػػػم ري ػػػػػػػػػػكالخم سي ػػػػػػػػػػػجا الرٍّ ػػػػػػػػػػػأم

ـٍ كًرٍثنػػػػػػػػػػػػػػػػا ثيػػػػػػػػػػػػػػػػابى النَّبػػػػػػػػػػػػػػػػي  كقمتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ؾى ال تػيػػػػػػػػػػػػػػػػػكًرثي األنبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءي كعػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػد

 اػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػغتابً كمي  راـً ػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػاجػػػػػػػػػػػكى
 اػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػابً ػػػأحس ؿى ػػػػػػػػػػػػػػا فضػػػػػػػػػػػػػىدي ػػػػػكتجحى 

 (ُ)اػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػابً ػػأكصػػب داةى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي ػػػػػػػال دَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػرى فى 

 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػكألبابً  كسً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفالن   رً ػػػػػػػػػػػػػيػػػػلطي 
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػيػًػػػبػػػػػػػػػػػػػػػٍف دأم ةً ادى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػالعب رطي ػػػػػػػػػػػػػػكف

ـٍ تجذبػػػػػػػػػػػػػػػكفى بأىػػػداًبػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػا  فػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػ
ـٍ بأثػػػػػػػػػػكابػًػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػاظيتػيػػػػػػػػػػػػػفكػػػيػػػػػػػػػػػػؼى حى   ػػ

بأف أفعاؿ المرء تنبىء عف  الديف الحمي مف مقكلة رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـكيتخذ صفي 
 : (ٕ)در ، كفعمو ال يثبت قكلو ، فيحاججو بقكلوأصمو ، مجاالن ييجك فييا مدعيان بأنو مف سبللة حي

ـٍ يػػػػػػػػزؿٍ   قػػػػػػػػػػػػػػاؿى النبػػػػػػػػػيي مقػػػػػػػػاؿى ًصػػػػػػدؽو لػػػػ
ـٍ أصميػػػػػوي فىًفعالػػػػػػػػػوٍ  ػػػػػػػػػػػػػػٍف غػػػػػػػػػػػػػػابى عنكػػػػػػػػػػػ  مى

 ػػػػػػرىٍت عػػػػػػػػػػٍف أفعػػػػػػػػػػاًؿ سػػػػػػكءو أصبحػػػػػػػػتٍ كسىفىػ
يػػػػػدرو ػػػػكؿي إنَّػػػػػػػػػػػػؾى ًمػػػػػػػػػػػكتقػػػػػػػػػػػ  ٍف سيبللػػػػػػػػػػػًة حى

 

 يجػػػػػػػػرم عمػػػػػػػػػػػػػى األسمػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًع كاألٍفػػػػػػػػػػػػػػكاهً 
ـي  ػػػػػػػػػػػػػػػٍف أٍصًمػػػػػػػػػػػػػػػًو الميتناىػػػػػػػػػػػي تيٍنًبئيكػػػػػػػػػػػػػػػػ  عى

 األٍشبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهً  ػػػػػاـً قميمػػػػػػػػػػػػػػػػػةى ػػػػػػػػػػفى األنػػػػػػػػػبيػػػػػ
ـٍ رسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي اً   أفأنػػػػػػػػػػػػػػتى أصػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؽي أ

لتطاكلو عمى الشريعة ، فييجكه متخذان مف  (ّ)رجؿ يدعى البققي يسخر ابف دانياؿ مفك        
 : (ْ)اسمو مدعاة لمسخرية

 ػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي ًفعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً البىقٍّ  ال تىميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـً 
ػػػػػػػػػػػػكسي أٍخػػػػػػػػػػػػػػػػبلقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي   إٍف زاغى تػػػػػضػػػػػمػػػػػػيػػػػػػػػػػػػبلن عػػػػػػػػػػػػػػًف الػػػحػػػػػػػػػػػػػػػػؽٍّ   لك ىػػػػػػػػػػذَّبى اػمنامي

 مػػػػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػػػػػافى مىنسكبػػػػػػػػػػػػػػػان إلػػػػػػػػػػى البىػػػػػػػؽٍّ 
كىي مف  ياءن كنفاقان طائفة مف الطكائؼ الصكفية ؛ الدعائيا النسؾ ر إبراىيـ المعمار  كينتقد       

في سبيؿ  ف لدييـ االستعداد لشيادة الزكرأكثر عباد ا حبان لمدنيا ، فيكصميـ الشاعر بأ
الحصكؿ عمى عرض قميؿ مف الدنيا ، كيبدك أف ىذه الطائفة مكشكفة في المجتمع ، حيث يظيرىا 

 : (ٓ)الشاعر بقكلو

                                  
 أوصاب : مفردىا وصب ، وىي الوجع أو المرض . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) وصب ( . (ٔ)
 . ٘٘ٗ-ٗ٘ٗ ،ديوان صفي الدين الحمي  (ٕ)
 فتح الدين ابن البققي ، كان يستخف بالشرع وبالقرآن ، فضرب القاضي عنقو في سنة، ىو أحمد بن محمد  (ٖ)
 . ٕ٘ٔ/ٔم . ينظر : الكتبي : فوات الوفيات ، ٖٔٓٔه/ٔٓٚ     
 . ٖ٘ٔ/ٔالكتبي : فوات الوفيات ،  (ٗ)
 . ٙٛٔ/ٕخزانة األدب ،  ابن حجة الحموي : (٘)
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 كالجماعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي عػػػػػػاًرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهي  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلفه 
ٍف أٍبػػػػػػػػػػػػػػدل التَّنػػػسي   يىمػػػػػػكتي عمػػػػػى الشَّيػػػػػػػػػػػادًة كىػػػػػػػػػػػػكى حػػػػػػػػػػػػػػػي  ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادةٍ ػػػػػػػػػػػػػػؾى كالػػػػػػػػػزى كا 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػادةٍ إليػػػػػػػػػػػػي ال تيًمٍتػػػػػػػػػػػػػػػوي عمػػػػػػػػػػػػى الشَّ 
يصفو بصفة الحيكاف الذم كاف جاىبلن يدعى العمـ كالديف ، ك ممحدان زىير كييجك البياء        

 : (ٔ)يقكؿيفيـ لغتو سميماف عميو السبلـ ، 
 ةن ػػػػػفمسف ـً ػػػػػػػػػي العمػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػيدع ؿو ػػػػػػػػػكجاى

 كقػػػػػػػػػػػػػػػػاؿى أٍعػػػػػػػػػرؼي مىعقػػػػػػػػػػػػكالن فىقمػػػػػػػػتي لػػػػػػػػػو
 ًمػػػػػػػػٍف أيػػػػػػػفى أٍنػػػػػػػػػػػػػتى كىػػػػػذا الشػػػػػيءي تذكيػػػػػػريهي 

ػػػػػػػػػػػػػػػػوي فقػػػػػػػػػػاؿى إفَّ كىبلمػػػػػػػػػػػػػي لىسػػػ  ػػػػػػػػػػػتى تىفيىمي

 

 ادػػػػػػػػػػػقميتى  فً ػػػػػػػػػػػػػػػحمبالرَّ  ري ػػػػػػػػػػػػػػػفيكٍ  راحى  دٍ ػػػػػػػػػػػػػق
 ػػػػػػػػػكالن كمعقػػػػػػػػػػكداعنىيػػػػػػػػػػػػػػتى نفسػػػػػػػػػػػػػػؾى معقػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػؾى مىسػػػػػػػػػدكداتىقػػػػػػػػػػػػػػػرعي بابػػػػػػػػػػػػػػػػػان عنػ أراؾى 
 فىقمػػػػػػػػػػػػػػػتي لىسػػػػػػػػػػػػتي سيميمػػػػػػػػػافى بػػػػػػػػػػػػػػػفى داكدا

، لمسمميف ، كعدـ مساكاتيـ بالمسمـلـز الييكد كالنصارل بمباس خاص يميزىـ عف أبناء اكأي        
، كما أنيـ مف كثرة التضييؽ عمييـ ككف كعمامة المسمميف ،العمامة ليا شكؿ آخر ال يجكز أف تف

كقد دكنت ىذه األحكاـ  ير الطرؽ التي يرتادىا المسممكف .ألزميـ البعض بسمكؾ طرؽ أخرل غ
ف كا ، الذم يـ الجكزية( لئلماـ ابف الق أحكاـ أىؿ الذمة )مصنفات أفردت ليذا السبب ، مثؿ في 
 قد أفرد مصنفان خاصان بعنكاف  ، شيخ اإلسبلـ ابف تيمية اخر العيد المممككي ، كذلؾ شيخوأك  في
عمائـ  (ِ)الشاعر عبلء الديف الكداعيكقد تناكؿ  ( . اب الصحيح لمف بدؿ بديف المسيحالجك  )

أف يمبس الييكد العمائـ الصفر ، كالنصارل الزرؽ ،  ىؤالء القـك بالسخرية حيف أمر السمطاف
  : (ٖ)، فيقكؿ ، كيعتبر أف ىذه العمائـ ما ىي إال أحذية قديمةكالسامرة الحمر 

 ةو ػػػلػػذً  اتً ػػػػػػػػػػػػشاش ارى ػػػػػػػػػػفكا الكي ػػػػػػػػػػػػملزى أى  دٍ ػػػػػػػػػػػلق
 ان ػػػػػػػػػػػمائمعى  ـٍ ػػػػػػػػػػػػألبسككي ا ػػػػػػم ـٍ ػػػػػػػػػػلي تي ػػػػػػػػػػػفقم

 اػػػػػػػػػػػػػتشكيش اً  ةً ػػػػػػػػػػػػػلعن فٍ ػػػػػػػػػػػمً  ـٍ ػػػػػػػػػػػىتزيدي  
 اػػػػػػػػراطيشبى  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػألبسككي  دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى  ـٍ ػػػػػػػػػػػػكلكني

 مة بمبس العمائـ كالنصارل عندما ألـز أىؿ الذييكد في ال (ْ)كمما قالو أحمد بف يكسؼ الطيبي
 

                                  
 . ٚٚ ، ديوان البياء زىير ((ٔ

 ىو عالء الدين ، عمي بن المظفر بن إبراىيم بن عمر الوداعّي ، أديب بارع ، أخذ عنو ابن نباتو ، ولد عام (ٕ)
 م . ينظر ترجمتو في :ٖٙٔٔه/ٙٔٚم ، لو ديوان شعر في ثالثة مجمدات ، توفي بدمشق عامٕٕٗٔه/ٓٗٙ     
 . ٚٙٔ/ٜابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،      
 . ٓٔٔ/ٛ ، النجوم الزاىرة ابن تغري بردي : (ٖ)
 ىو أحمد بن أبي المحاسن ، يعقوب ابن إبراىيم ابن أبي نصر الطيبي ، أبو العباس ، شمس الدين ، ولد عام (ٗ)
 ًا لمشعر . ينظر ترجمتو في : ابنم ، وكان ناظمًا جيدٖٚٔٔه/ٚٔٚم ، وتوفي بطرابمس عام ٕٔ٘ٔه/ٜٗٙ     
 . ٔٚٔ/ٜتغري بردي : النجوم الزاىرة ،      
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 :  (ٔ)الممكنة
 ان ػػػػمع كدً ػػػػػػػػػػػػػػػػارل كالييػػػػػػػػػػػكا لمنصػػػػػػػػػػػػػػال تعجب

 بلن ػػػػػػػػػػػنسيمي  اغً ػػػػػػػػػػػػباألصب اتى ػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػكأنم
 اػػػػػػػػػػػػػػػػرقكا الخً ػػػػػػػػػػممً ا عي ػػػػػػػػػػػػلمَّ  فى ػػػػػػػػػػػػكالسامريي 

 (ِ)اػػػػػقرٍ دى  ـٍ ػػػػى فكقيػػػػػػحفأضٍ  اءً ػػػػػػػػػمالسَّ  ري ػػػػػػػػػسنً 
أف صفات ا عز كجؿ مخالفة إف مف أىـ المفارقات المكجكدة في العقيدة اإلسبلمية ،        

 ميعي ك السَّ ىي كى  ئو يٍ شى  وً مً ثٍ مً كى  سى يٍ لى  ﴿: ، كالفيصؿ في ذلؾ قكلو تعالى  كمفارقة لصفات المخمكؽ
أما أبناء الطكائؼ األخرل ، كعمى رأسيـ الييكد فيـ يقترفكف أكبر الكبائر في  . (ّ)﴾ صيري البى 

كلـ يقؼ األمر عند حدكد ذلؾ ، بؿ نقرأ في التكراة أف يعقكب تشبيييـ الخالؽ عز كجؿ بخمقو ، 
قد صارع الرب كانتصر عميو ، كأف الرب يخاؼ مف داككد ، إلى آخر تمؾ االقترافات كالمخالفات 

كقد كانت ىذه االقترافات مف أىـ مكامف الخبلؼ التي أدت بالشعراء ليجك الييكد  ة .العقائدي
و جـر في ذلؾ ، فالجـر أكبر مف الميجك كاليجاء نفسو ؛ الرتباطبأقذع األلفاظ ، كليس عمييـ 

 : (ْ)يقكؿ البكصيرم في عقيدة الييكد كالنصارل معان  بتجسيد كتشبيو الذات اإلليية  .
 فػػػػػػػػػػػبل تكػػػػػػػػػػػػػفٍ  صػػػػارل كالييػػػػكدي النَّ  ضػػػػػػػػػػػػػػؿَّ 

ػػػػػػػػػػػػػك التى  ػػػػػػػػػػػػػػػكا ثميػػػػػػػػػػػػػثى كالميدَّعي  قػػػػػػػػػػػػكـه سىكَّغي
 فيًتنػػػػػػػػػػػػػػػكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػوً  جػػػػػػؿى قػػػػػدٍ العً  كالعاًبػػػػػػػػػدكفى 

ـٍ كىذَّبػػػػػػػكا  فػػػػػػػػػػػػػإذا أتػػػػػػػػػػػػػٍت بيشػػػػػػػػػػػػرل إلييػػػػػػػػػػػ
ثَّمػػػػػػػػػػػكا يػػػػػػػػػػكدى بأنيػػػػػػػػػػـ قػػػػػػػػػػػػػدٍ ككفػػػػػػػػػػػى الي  مى

بَّػػػػػػػػػػػػػػػػوي  كبػػػػػػػػػػػػػػأفَّ إسرائيػػػػػػػػػػػػػػػؿى   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارعى رى
 رحمػػػػػػػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي قيبَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو  كبأنيػػػػػػػػػػػػـٍ 

 

ـي   دلػػػػػػػػػكالػػػػػػػدل مى اليي  ؿً عمػػػػػػػػػػػػػػى سيبيػػػػػػػػػػ بيػػػػػػػػػػػػػ
 قػػػػػػػػػػػػػػػػكالعٍ نقػػػػػػػػػػػكؿى كالمى المى  مػػػػػػػػػػػػػػػػا خالػػػػػػػػػػػؼى 

 سميػػػػػػػػػػػػػػفى عيجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالاتٍّخػػػػػػػػػػػػػػػػػػاذى المرٍ كد كا 
 ًبيػػػػػػػػػػػػػكل الن فػػػػػػػػػػػػػكًس كقيتٍّمػػػػػػػػػػػػػػػكا تىقتيػػػػػػػػػػػػػػػبل

 ثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلمٍ تى  هً ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بعبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادً معبكدى 
 شيكػػػػػػػػػػػػػػػػػػران إلسرائيػػػػػػػػػػػػػػػػبل كرمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػوً 

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا نحػػػػػػػػػػػػػػػكى الشػػػػػػػػػػػػػػػاـً رىحيػػػػػػػػػبل  إٍذ أٍزمى
 بي رى ك أقٍ لكا ىي دً لكا ، اعٍ دً عٍ ال تى أى مى عى  كـو قى  آفً نٍ شى  ـٍ كي نى مى رً جٍ يى  كال ﴿ : تعالى كانطبلقان مف قكؿ ا       

ييجك القاضي تاج مقارنة بيف أخبلؽ قاض مسمـ كآخر نصراني ، فالبكصيرم يعقد  ، (ٓ)﴾كلقٍ تى مٍ لً 
رغـ أف النصارل عمى ف،  ألنو عمى عكس الراىب الحبيش الكثير البذؿ لمفقراء المسمـ الديف

يؤمنكف بأف ا ثالث ثبلثة ، األب كاالبف كركح القدس ؛ إال أف ىذا القاضي تميز بصفة الكـر 

                                  
 . ٖٖٗ/ٔابن حجر العسقالني : الدرر الكامنة ، (ٔ) 
 درقًا : ترسًا واقيًا مصنوعًا من الجمد . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) درق ( . (ٕ)
 . ٔٔسورة الشورى : آية  (ٖ)
 . ٕٔٔ البوصيري ،ديوان  (ٗ)
 . ٛسورة المائدة : آية  ((٘
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عف  ان إضافة إلى سكء اعتقاده ، كلكنو أظير لنا صكرة مفارقة لمقاضي المسمـ الذم ازداد سكء
إلسبلمي ، الذم ال يدؿ عمى سماحة المذىب ا كىذا ببخمو فزاد عف التثميث بالتربيع .النصارل 

 :  (ُ)الشاعر ، كما نرل في قكؿ مى مذىب إال بالحؽب عيتعصب لمذى
 ان ػػػعجب دي ػػػػا تجػػػػالدني ذهً ػػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػإل رٍ ػػػػػػػػػػػػانظ
 دٍ ػػكق شً ػػػا بالحبيػػػػػػػػػػػػارل عمينػػػػػػػػػػػػالنص اهى ػػػػػػػػػػػػت

 ـػػػػػػػػػيػػػػػػػػػى بصاحً  ثً ػػػػػػػبالتثمي دى ػػػػػػعػػػػػسأ كدي ػػػػػػجػػػفال
 

 كعً ػػػػػػػػػػػػػػمػػػػسػػكم ي  ػػػػػػػػػػػػرئػػػػػػمى  ؿٍّ ػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػف ً 
 كعً ػػػػػممن رى ػػػػػران غيػػػػػػػػػخي وي ػػػػػػنمً  ـٍ ػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػاحى ػػػػػػأب

 عً ػػػػػػػػػػػػا بتربيػػػػػػػػػػػػػػػقاضين سى ػػػػػػػػػػػػحؿي أنٍ ػػػػػػػػػػػػكالبخ
كيبدك أنو كاف ىناؾ بعض الظكاىر التي تنـ عف الشذكذ في أبناء الطكائؼ االخرل ، فنرل        

، فيقكؿ في  ان ألنو خاؼ عمى كلده مف صحبتو لو ، كقد كاف جميؿ الصكرةقسيس كابف دانياؿ ييج
 :  (ِ)ذلؾ

 يػػػػػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  لمقسػػيػػػػػػػػػػػػػػػسً  قػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػتي 
 مػػػػػػػػػػػػػف نػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػ مػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػذم أنػػػػكػػػػػػػػػرتى 

 دمػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػع ـى ػػػػػػػػػػػػػػمً ػػػسػػػػػػأف يي  تى ػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػخً 
 

 دمػػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػق ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرل تفيػػػػػػػػػػػػػػكال
 كدٍّم تى ػػػػػػػػػػػػػػػػصػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػإذ أخ ؾى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلً 
 دمػػػػػػػػنػػػػػػػػػعً  ـي ػػػػػػمى ػػػػػػػػػػػػسٍ ػػػػػػػػػػػػى ا يػػػػػػػػػػػػػػػك مػػػػػػػػػػػػػػػػى

، كيذميـ بمذىبيـ السيء ، فأفعاليـ أفعاؿ عمى مذىب قـك لكط  ان ييجك البياء زىير أناسك        
 : (ٖ)فيـ غير بعيديف عنيـفإف لـ يككنكا منيـ ، قـك لكط ، بقية مف قـك لكط ، ككأنيـ 

ـي لػػػػػػي أراكي  ما ػػػابً ػػحاألصٍ  ػػػرى ػػػػػػػػػعشأيػػػػػػػػػػػػػا مى   ػػػػػػ
 ةه ػػػػػػػػقيبى  كطو ػػػػػػػل كـً ػػػػػػػق فٍ ػػػػػػػػػمً  ـي ػيػػػػػػػػػػػأنت ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػيفى 
 ـٍ ػػػػبعيني كطو ػػػػػل كـى ػػػػػػكا قػػػػػػػػػػتككن ـٍ ػػػػػػػػػػػل إفٍ ػػػػػػػػػػػػفى 

 
 دً ػػػػػػػػػػػػػػميحى  رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيغى  كاً  ذىػػػػػػػػػبو عمػػػػػػػػػػػى مى 

 دً ػػػػػػػػبرشي وً ػػػػػػػػػػػػػػػػعمً فً  فٍ ًمػػػػػػػػػػػػ ـي ػػػػػػػػػػػا منكي ػػػػػػػػػػػػػػفم
 دً ػػػػػػػػػػببعي ـي ػػػػػػػػػػػػػػمنكي  كطو ػػػػػػػػػػػػػل كـي ػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػفم

اعتمدت في حركبيا  التي كالصميبييف ؛كال يمكننا إنكار العنصر الديني في حركب الفرنج        
كذلؾ مف خبلؿ  ، إلثارة الدافع الديني؛ كمجيئيا لمعالـ العربي كاإلسبلمي عمى المقكلة الدينية 

خطاب  ، حيث صرح في تحريض الكنيسة الكاثكلككية كعمى رأسيا البابا أكرباف كالبطرس الناسؾ
عمى حد  ) ( تيدؼ إلى تحرير الببلد المقدسة مف براثف الكفار الصميبية بأف ىذه الحمبلت )لو 

كىكذا زحؼ الصميبيكف نحك  .طة جنكد المسيح الذيف باركتيـ الكنيسة المقدسة ابكاس ( زعميـ
مف  تستطعإال أف ىذه الحركة اصطدمت بسكر منيع لـ  ، ( إرادة ا الببلد المقدسة تحت شعار )

                                  
 ، تحقيق عمي محمد عمر ، مكتبة عن قضاة مصر رفع اإلصرم( : ٜٗٗٔه/ٕ٘ٛابن حجر العسقالني )ت (ٔ)

 . 1/362، الخانجي ، القاىرة      
 . ٓ٘/ٛ ، شذرات الذىبالحنبمي : ( ٕ)

 . ٓٚ ، ديوان البياء زىير (ٖ)
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كقد أدرؾ الشعراء المماليؾ كابف الكردم كغيره تمؾ األخطار  . (ُ)خبللو تنفيذ مآربيا المزعكمة
كتنـ أشعارىـ عف  . كانكا قد عاصركا تمؾ الحركب، ك  التي أطبقت عمى العالـ العربي كاإلسبلمي

، مقتيـ الشديد لمفرنج الغزاة  نفسو الكقت كفي ، مدل عمؽ االنتماء لبني دينيـ كبني قكميـ
كأغرقت ، األشجار  قعت في حمب فاقتمعت الكثير مف( ييجكىـ لريح شديدة ك  ابف الكردم فنراه )

دراكيـ أىمية السكاحؿ إل ؛مراكبيـ التي كانت تستعد لميجـك كاحتبلؿ سكاحؿ ببلد المسمميف 
، فيقكؿ ىاجيان  ليـ بالمرصادكالثغكر كمحاكلة السيطرة عمى جيكش المسمميف التي كانت تقؼ 

 : (ِ)ليـ ، كشامتان فييـ
 كاػػػػػػػػػػػػػػػػجنبكا كتى ػػػػػػػػػػػتأدب جً ػػػػػػػػػػػػػػلمفرن ؿٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 اػػػػػػػػػػػػػػػػماعا إجٍ ػػػػػػػػػػػػنبين دي ػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػجي  حي ػػػػػػػػػػػػػفالري  ـٍ ػػػػػػكاران فى ػػػػػػأشج رٍّ ػػػػػػػػػػػػػػي البػػػػػػػػػػػػػف تٍ ػػػػػػػػػػػمعقى  إفٍ 

 اػػػػػػػبلعػػػػػػػػػػأقٍ  تٍ رى ػػػػػػػػػػػجَّ ان شى ػػػػػػػػػػيكم رً ػػػػػػػػػي البحػػف
دل الشعراء في العصر المممككي ، ككجيكا كشفت النماذج السابقة عف الكعي الديني ل       

عف  النماذج حاكؿ العبث بيذا الديف أك التطاكؿ عميو ، كما كشفتأسمحتيـ في اليجاء لكؿ مف 
، ككقفيـ ضد مف تعرض منيـ لآلخر، يـ نفسماحة اإلسبلـ ، كقبكؿ المسمميف بعيش غيرىـ في ك

خالؼ الشريعة صدر منيـ ما ي حيفألبناء جمدتيـ مف المسمميف ، بقكة كشجاعة تصدكا  كما
 كاآلداب اإلسبلمية .

 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصميبية صفحة مشرقة من تاريخ الجياد اإلسالمي في العصور  ينظر : (ٔ)
 . وينظر : فايد حمد ٕٕ-ٜٔ/ٔ،  مٖٜٜٔ،  ٔ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ، طـ  ٔالوسطى ، طـ      
 ،  ، دار االعتصام ، القاىرة ٔ طـ عاشور : حركة الجياد اإلسالمي ضد الصميبين في العيد األيوبي ،محمد      
 . ٘ٔٔ م ،ٜٚٚٔ     

 . ٖٖٛ/ٕ ، تاريخ ابن الورديابن الوردي : ( ٕ)
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 ث الرابع : النقد االجتماعي :المبح
نظاـ  العصر الجاىمي حيث كجكد عف المجتمع في جميع عصكره ، منذ ان كاف الشعر تعبير        

الصمة ، كحضكر الشعر في خدمة مجتمعو الصغير ، حتى العصكر التالية لو ، كبقاء القبيمة 
االجتماعية بيف الشعر كالمجتمع . ككما أظيرت نماذج شعرية عديدة لشعراء العصكر السابقة 
لمعصر الممككي مكقؼ الشعراء تجاه مجتمعيـ ، كذلؾ عبر الشاعر في العصر المممككي مف خبلؿ 

ات ـ الشعراء بنقد سمبي؛ حيث قالمجتمع في ظؿ العصر الذم يحياه نقده لممجتمع عف حياة ىذا ا
 . (ُ)كالسبيؿ إلى اإلصبلح و، كبياف عمة الفساد كجكانبالمجتمع 

كأىـ ما يميز اليجاء عف النقد االجتماعي ىك أف اليجاء دافعو شخصي ، كالنقد االجتماعي 
 . (ِ)دافعو المصمحة العامة

نرل أف أشعار الشعراء حممت في معظميا لمنقد االجتماعي كمف خبلؿ الكظيفة السابقة        
ظاىرة النقد االجتماعي كبركزىا  فيرزؽ سميـ محمكد  يجدك  صكران اجتماعية متعددة الجكانب .

" بركز : األدب في ذلؾ العصر ، فيقكؿ  حجة لمرد عمى مف يدعي خمكؿفي العصر المممككي ، 
ي تاريخ األدب نادرة الحدكث ف بالغة األىمية ؛ ألنياظاىرة أدبية ىذا الفف في عصر المماليؾ 

فكرية ، كجرأة نفسية لدل شعرائو . كدليؿ كلعميا تقنع بعض الناس ، بأنيا دليؿ يقظة عربي ، ال
 . (ّ)نو "ـ ، فكانكا ألسنان لو ، كتراجـ ععمى ارتباط مشاعرىـ بمشاعر مجتمعي

لشعراء في العصر المممككي مثمبة مف المثالب التي كجدت في عصرىـ إال لـ يترؾ ا       
، كمكقفيـ منو، محاكليف تغيير الحاؿ ، أك التعبير عف االستيجاف كالغضب لذلؾ ،  تناكلكىا بالنقد

ف صدرت ىذه األفعاؿ الخاطئة عف أصدقائيـ أك أقاربيـ ، كقد يصؿ بيـ الضجر مف سكء حتى  كا 
 أنكاعان جمة مف األسمحة الناقدة .  الزمف بكؿ ما فيو ، مصكبيف تجاىو ىجاء ، إلىاألخبلؽ 
عف رفضو لؤلفعاؿ القبيحة في مجتمعو ، بانتقاده  ناصر الديف ابف الفقيسيالشاعر عبر         

ألناس ال يردعيا رادع عف ترؾ فعؿ القبيح ، كىذا يدؿ عمى محاكلة الشعراء رد المفاسد في 
 : (ْ)المجتمع بالنيي عنيا قدر المستطاع

                                  
 ، الجزء الرابع ، المجمدونتاجو العممي واألدبي موسوعة عصر سالطين المماليك ينظر : محمود رزق سميم :  (ٔ)
     ٛ/ٕٖٖ . 
 . ٖٗنبيل خالد أبو عمي : البوصيري شاىد عمى العصر الممموكي ، ص  ينظر : (ٕ)
 . ٖٖٕ/ٛ، الجزء الرابع ، المجمد  ونتاجو العممي واألدبي موسوعة عصر سالطين المماليكمحمود رزق سميم :  (ٖ)
 . ٖٚٔ/ٚابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،  (ٗ)
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 ىػػػػػػػانتي اػػفم حً ػػػػػػػالقبي ؿً ػػػػػػػفع فٍ ػػػػػػػػػػػػػع اهي ػػػنيين
 ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع ادى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع ردعه  هي كال ردَّ   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػممقى فى  بلحً ػػػػػػػػػًدٍف بالص وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػكقمن

 اادػػػػسفى  ادى ػػػػػػػػػسى الفى ػػػػػػػػػػػػػىن عانػػػػػػػػػػػػػػتا فى ػػػػػػػػػػػرأين
 : (ُ)كينتقد السراج الكراؽ ظاىرة البخؿ كعدـ البشاشة في كجو الضيؼ ، فيقكؿ

 وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إليػػػػػػػػػػػػػػػخكلدي  دى ػػػػػػػػػػػػػػنعً  بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػطَّ كقى 
 وي ػػػػػػػػػػػػػػػا زرتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ركرةى ػػػػػػػػػػػػكال الضَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكل

 كرةٍ ػػػػػػػػػػكص ىن ػػػػػػمعن حي ػػػػػػػػػػالقب وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػل ـى ػػػػػػػػػػػػػكت 
 ركرةٍ ػػػػػػػػالضَّ  دى ػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ ي كعً ػػػػػػػنمً  ـً ػػػػػى الرغٍ ػػػػػػػػػعم

فقرىـ ، كينبو اآلخريف  صكرتيـ حاؿ غناىـ كحاؿقـك مف الناس ، مكضحان نقده ل كيكجو الشاعر
 : (ِ)ابف الفقيسيمفمسيف فيو إصبلح ألمر المجتمع ، فيقكؿ فييـ  بقاء ىؤالء القـكإلى أف 

 ركاػػػػػطً ا أيسركا بى ػػػػـك إذا مػػػػػػػػػػػاس قػػػػػػػػي النػػػػػف
 ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػي خمكلً ػػػػػػػػإال ف اي  أؿى ػػػػػػػػال نس

 اػػػػػػػػػػػػػكا مفاليسػػػػػػػػػػػػػػػػيبق أفٍ  رً ػػػػػػػػاألم حي ػػػػػػػػػفأصم 
 اػػػػػػػػػػػاحيسكا منػػػػػػػػػػػػػػػػػإذا كان اده ػػػػػػػػػػػػػػػجي ـٍ ػػػػػػػػػػػفي

 : (ّ)األخبلؽ ، فيقكؿكيحذر السراج الكراؽ مف بعض السادة الذيف ال يتصفكف بمكاـر        
 رو ػػػػػػػػػػػػػػػػػمعش فٍ ػػػػػػػػػػػػػم ةو ػػػػػػػػػػػػبراح فَّ ػػػػػػػػػػػػػػال تطمع

 اداًت ػػػػػػػػػػػػالس رً ػػػػػػػػػػػػػػػػمآث رً ػػػػػػػػػػػػػػادكا بغيػػػػػػػػػػػػػػػػػس  دٍ ػػػػكق ـٍ ػػػػػػػػػػػأيديي ركؼً ػػػػػػػػػػالمع فً ػػػػػػػػع تٍ ػػػػػػػػػطعقي 
 اًت ػػػػػػػػػػالراح فى ػػػػػم تٍ ػػػػػػػػػػػػػمخى بل فى ػػػػػػػػػػػػػػكا العي ػػػػػسرق

كىجاء ،  ف القساة ، بنقد الذعييجك الفاسدي، ف الناسقد يئس مف كيبدك أف ابف دقيؽ العيد 
داخؿ الشاعر ، كمكقفو مف  اط مدل األلـ كالقير الذم يكمف، نستطيع مف خبللو استنب جارح

 : (ْ)أبناء مجتمعو بما فيو مف المظاىر المنبكذة ، فيقكؿ
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أيامً  حتنػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي رى جى  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 

 جػػػػػػػػػػػةو فػػػػػػػػي حا مػػػػػػػػػػػػػؽى ج الخى ػػػػػػػػػػػػػرٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػبل تى 
ـٍ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزدٍ كال تػى   فػػػػػػػػػػػػػػػػبل شكػػػػػػػػػػػػػكل إلييػػػػػػػػػػػػػػػ
فٍ  ـي  تخالػػػػػػػػػػػػػػػػػػطٍ  كا   عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران مى  منيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ـي بى  ػػؿي يأكػػػػػػػػػػػػػ ـى حػػػػػػػػػػػػلى  عضيػػػػػػػػػػػػػ  كال بعػػػػػػػػػػػػضو  ػػ
 حمييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ يى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً فػػػػػػػػػػػػػػػي الدٍّ  ال كرعه 

ـٍ إلػػػػػػػػػػػػػى ربٍّ  النػػػػػػػػػػػػػاسً  مػػػػػػفى  بٍ ػػػػػػري فاىٍ   يػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 آسػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  اً  غيػػػػػػػػػػػػػري  كليػػػػػػػػػػػػػػػسى 
 لسػػػػػػػػػػػػػػػكل اليػػػػػػػػػػػػػػاسً  ليسػػػػػػػػػػػػػػػػػكا بأىػػػػػػػػػػػػػػػػؿو 

 إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى قاسػػػػػػػػػػػػػػي لشكػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾى  معنػػػػػػػػػػػػػىن 
 عمػػػػػػػػػى الػػػػػػراسً  ػػػػػػػػػػػفً فػػػػػػػػػػػػػػي الدي ىىكيػػػػػػػػػػػػػتى 
 نػػػػػػػػػاسً  مػػػػػػػػػػػػػػفٍ  فػػػػػػػػػػي الغيبػػػػػػػػػػػػػػػػةً  يخػػػػػػػػػاؼي 

 (ٓ)ػػػػػػيسػػػػػػػػػػػػػػػبلَّ ػػػػػػجى  عنيػػػػػػػػػػػػا كال شػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػةى 
 النػػػػػػػػػػػػػػاسً بً  مطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةً ر فػػػػػػػػػػػي الخي ال خيػػػػػػػػػػػػى 

                                  
 . ٕٛ/ٕ،  االكتفاءالشفاء في بديع شمس الدين محمد النواجي :  (ٔ)
 . ٖٛ/٘، المنيل الصافي . وابن تغري بردي :  ٔٓٚ/ٚالحنبمي : شذرات الذىب ،  (ٕ)
 . ٖ٘/ٕ،  خزانة األدبابن حجة الحموي :  (ٖ)
 . ٚٗٗ/ٖفوات الوفيات ، الكتبي :  (ٗ)
 شمة جالسي : اقتراب األشداء . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) جمس ( . (٘)
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حيف كلـ يقؼ ىجاء الشعراء عند الناس العادييف ، بؿ تعدكىـ إلى األقارب كاألحباب ،        
لو كخاؿ أبيو ، لطباعيـ سيؼ الديف السامرم خا مف ذلؾ ىجاء كجدكا منيـ ما يدعكىـ لمنقد .

 : (ُ)، فيقكؿالمذمكمة
 ذؿه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػن رخً ػػػػػػػػػػػػػػػبالك فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػم ؿى ػػػػػػػػػػػػػػإذا قي
 يٍّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلكذع ةى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابػػػػػػػإج ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػأجبتي

 اؿً ػػػػػػػػػػػػػػػعالفً  كـي ػػػػػػػػػػػػػمذم ؿً ػػػػػػػػػػػػصاأل ـي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلئي 
 يػػػػػػي كخالػػػػػػػػػأب اؿي ػػػػػػػػػػخ ذالفً ػػػػػػػػػػػا النَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػىم

 ،ىاجيان،ذكم القربى سكيف تطعف في الظير  كظمـكشمس الديف الطيبي ييجك أقاربو لظمميـ لو ، 
 : (ِ)ليـفيقكؿ 

 يػػػػػػػػػبائحً أى  فٍ ػػػػػػػإال مً  ـي ػػػػػػػػػيي الضَّ ػػػػػػػػػػػنً سَّ ا مى ػػػػػػػم
 كاػػػػػػػػػػػػمبقى فانٍ  ٍـّ ػػػػػػػػػػػاليى  ي دكاءى ػػػػػػػػػػػػػل ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػنتيي نى ظى 
 ـٍ ػػػػيي كتى فٍ جى  اءً دى ػػػاألعٍ  فى ػػػػك مً ػػػػشكي يى  افى ػػػػػػك فٍ ػػػػػػػػػػػػمى 

 
 يػػػػػػػػػػػػػدائعٍ أى  تي ػػػػػػػػػػبٍ صاحى  دٍ ػػػػػػت قى ػػػػػي كنػػػػػػػػػميتنفى 

دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػمٍّ ىى  ـٍ ػػػػػػػػػػػػبي دي ػػػػػػػػػػػػيزي داءن   يػػػػػػػػػػػػػػػكائي كا 
 يػػػػػػػدائأكً  فٍ ػػػػػػػػػػػػمً  اؾو ػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػػػػنفإنَّ 

بالصفات القبيحة التي نبذىا كحتى المحبكبة كاف ليا نصيب مف اليجاء ، عندما تتصؼ        
ف كاف ييكاهالمجتمع كالخيانة ، كالغدر ، كاليجر ، فيا ىك البكصي ،  رم ييجك مف يخكف ، كا 

 : (ّ)و، نحزف لفراقو كال نتمنى قربكيرل أف ىذا العيب فيو يطغي عمى جمالو ليصبح كالميت 
 اليػػكل إذا خػػػػاف مػػػػػػػف أىػػػػػكل طػػػػػػكل سبػػػػبى 

 ػػػػػػػػػػػوي مالى عنػػػػػػػػػي جى  التقبيػػػػػػػػػحً  يػػػػػػػػػػػدي  كغطػػػػػػػتٍ   يأسػػػػى لفقػػػػػػػدهً  ػػػػػػػػػػتً الميػٍ  كمثػػػػػػػػػػؿً  كصػػػػػػػػػػػػارً 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ككصالى  ػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػؤادم كيأبػػػػػػػػػػػػػى قربى 

 : (ْ)ة، كىي الخيان ، كانت سببان في ىجائو ليا محبكبةكتناكؿ ابف نباتو صفة قبيحة أخرل في ال
 يا غػػػػػػادران بػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػػـ أغػػػػػػدر بصحبتػػػػػػػػػػػػػػو

 كالبصػػػػػػػػرً  مػػػػعً السَّ  منػػػػػػػػػػػػي محػػػػػػػػػػػؿى  ككػػػػػػػػػافى   جفػػػػػػان  خػػػػػػػاؿي القاسػػػي إ قمبػػػػؾً  مػػػػفٍ  كنػػػػتي  قػػػػػدٍ 
 نقشػػػػػػان عمػػػػػػػػػػػػػػى حجػػػػػػػػػرً  متػػػػػػػوي مػػػػا خً  فجػػػػػػاءى 

فاستخدـ صفات اليجر كعدـ حفظ األسرار لتككف محطان لميجاء ، فيك الشاب الظريؼ أما الشاعر 
بعد أف يئس مف خيرىا ، كيدعك ا أف يكؼ  يجك محبكبتود ما ينتج عف ذلؾ مف شر ، فيينتق

 : (ٓ)و ، فيقكؿ فيياشرىا عن

                                  
 . ٖٙٔ/ٔالكتبي : فوات الوفيات ،  ((ٔ

 . ٔٚٔ/ٜابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،  (ٕ)
 . ٕٜ/ٖالوافي بالوفيات ، الصفدي :  (ٖ)
 . ٛديوان ابن نباتو ،  (ٗ)
  ،م٘ٛٛٔ، طبع بنفقة لطف اهلل الزىار ، المطبعة األدبية ، بيروت ،  م(ٜٕٛٔه/ٛٛٙ)ت ديوان الشاب الظريف (٘)
     ٖ٘ . 



 ٜٚ 

 ػػػػػػػػػػػػدثحػػػػػػػ أيػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػيػػػػػػػػػػاجػػػػػػػػػػػػػػػري 
 ػػػػػػػػػػػػػالػػػػػبػػػػػػػ تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ مػػػػػػا الػػػػػػػذم لػػػػػػػػػػػػػػػػػػك جي 

 عػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػي أيػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػصػػػػػػػػابػػػػػػػػػػػػػػري 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػدرم أيػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػػػػػػػؿي 

 ػػػػػػػػػأس ػػػػػػاغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي ػػا الػػػػػػػػػػػػػػػشػػػأيػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػ
 الػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارى ػػػػػػػػػػػيَّ حى يػػػػػػػػػػػػػػػا مي 
 ػػػػيػػػػػػػػػػػػػران خػػػػػػػػ يئسنػػػػػػػػػػػػػا مػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 

 

 ىػػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾٍ  نػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػا أكجػػػػػػػػػػػػػػػػبى 
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػرؾٍ  حبػػػيػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  كصػػػػػػػؿً 

 صػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾٍ  عػػػػػطػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػتي ليتنػػػػػػػػػػػػػي أي 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرؾٍ  أنػػػػػػػػػػػػػػػا ال أجػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػرؾٍ ػػػػػػػػػػػػػػسً  رارم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرغى 

 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرؾٍ  فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي العالػػػػػػػػػػػػػػػػـً  لػػػػػػػػػػػػػػػػػوي 
 شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾٍ  فػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا اي 

 ىك عر كمامسمطيف الضكء عمى مف يدعي الشكيكاصؿ الشعراء النقد بمكف آخر ،        
ء ، ظانيف أف الشعر يعدكف أنفسيـ شعرا ان ييجك أناسف،  (ُ)مجد الديف ابف الخياطكمنيـ ، بشاعر 

الشاعر بو ، بأف شعرىـ ضرب  ـما ىك إال كزف كقافية ، كنسكا العاطفة كالخياؿ ، فأقؿ ما ييجكى
 : (ِ)، فيقكؿ فمف الجنك

 اسه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنرم أي ػػػػػػػػػػػصٍ رم عى ػػػػػػػػػػشاعً تى ي مي ػػػػػػػػػػػكف
ـى ػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػق ضى ػػػػػػػػػػػػػػػكف القريػػػػػػػػػػػػػػػػػػيظن    كفي ػػػػػػػػػػـ الجنػػػػػػػػػػػػػػػػػػىعرً شً  اتً ػػػػػػػػػػػػػػفصً  ؿ  ػػػػػػػػػػػػػػػأق  كزفو  ا

 كفي ػػػػػػػػػػػػػتك اءتٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػكم ةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكقافي
؛ بأف عند البعض مف خبلؿ أبياتو ما عرؼ عف العصر المممككي  السراج الكراؽكيثبت الشاعر 

 السابقة ، فييجكصكر مقارنة بالعيجد القبكؿ الكبير مف المجتمع  الشعر فيو لـ ينؿ حظو ، كلـ
كالشعراء ، كال يقدركنيـ ، لدرجة أنيـ لك استطاعكا لمحكا كؿ ما يمت إلى  مف يستييف بالشعر

 : (ّ)ء ، فيقكؿالشعر بصمة ، كلك كانت آية الشعرا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكهي مى كرى  ػػػػػػػػػػػػػـٍ ىي يدى جي  عػػػػػػػػػػػرى رفضػػػػػػػػكا الشٍّ 

ـٍ بً  كػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى  تػػػػػػػػػػػابى الكً  فَّ فمػػػػػػػػػػػػػك إ  كاالزدراءً  باليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكافً  بينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ   أيدييػػػػػػػػػػػػػػ
 عػػػػػػػػػػػػػػراءً الش   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى آيػى  نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي حػػػػػػػػػػػكا مً مى 

                                  
 ىو أحمد بن الحسن بن محمد ، مجد أومجير الدين ابن الخياط ، كان يشتغل بالخياطة ، وىو شاعر ولو ديوان ((ٔ
 م . ينظر ترجمتو في : الصفدي : أعيان العصر ،ٖٖ٘ٔه/ٖ٘ٚة مجمدات ، مات في دمشق عام في عد     
     ٔ/ٕٔٔ-ٕٕٔ . 
 . ٖٕٔ/ٔالدرر الكامنة ، ابن حجر العسقالني :  (ٕ)
 . ٖ٘/ٕخزانة األدب ، ابن حجة الحموي :  (ٖ)



 ٜٛ 

ء بالنقد اكلـ يترؾ الشعراء األمكات ، فمف كانت أفعالو في حياتو سيئة ، تتبعو الشعر        
كاف يتعرض إلى أكالد  ان خصي أسكدى  ان عبد ابف الكردم مف ذلؾ ىجاءماتو ، كاليجاء حتى بعد م

 : (ُ)و ، فيقكؿ فيو؛ لما كاف يتصؼ بو مف فساد كأذل في حياتالناس 
 فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمى  اةى ػػػػػػػػػػػػػػػػػي كفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػبي ػػػػػػػجً ػػػعيي 

 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتي ػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػذا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػػال ح
 كأذل اده ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػػػػػفى  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفً  

فٍ   ذاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػػفى  تٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػي كا 
 : (ِ)التؼ الناس حكلو شماتة بو ال رحمة بمكتو ، فيقكؿ ان تصفي الديف الحمي ييجك ميكذلؾ 

 وي ػػػػعشي نى  ارى ػػػا سػػم دً ػػػػػبع فٍ ػػػػػػػػػػم وي ػػػػػػػرل نعشي ػػػػػس
ـي ػػػػػػػػازدح اؿى ػػػػػػػػػكط  وً ػػػنعشً  كؿً ػػػػف حػػػمً  اسً ػػػػالنَّ  ا
 وػػػتحتً  كؽى ػػػػػػف فٍ ػػػػػػمى  في ػػػػػػػػػػػحمالرَّ  ـى ػػػػػػػػػػػػػحً بل رى ػػػػػف
 هرى ػػػػػػقب ارً ػػػػػػػػػػػػػف النَّ ػػػػػػػػػػػمً  ؿو ػػػػػػػػفكً  فٍ ػػػػػػػمى  رى كَّ ػػػػػػػػكنى 

 

 وً ػػػػػػػػػػػػبقائً  اؿى ػػػػػػػػػػػح اءى ػػػػػػػػػاألحي وً ػػػػػػػػػػى بػػػػػػػػػػػػفنفأ
 وػػػػػػػػػػػػػػثكائً لً  ةن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحمال رى  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػان بػػػػػػػماتشى 

ـى ػػػػػػػػػػػػرم أمػػػػػػسدا يى ػػػػػػػػػػػػػغى  فٍ ػػػػػػػػػػكال مى   وً ػػػػػػػػػػكرائً  ا
 وً ػػػػػػػػػػػػػػػػلقائً  دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب عنػػػػػػػػػػػػعوي بالر  ػػػػػػػػػػػػػسى كآنى 

الذم قضى عمى الكثير  مرض الطاعكف ؛ نو المجتمع في العصر المممككيكمما عانى م       
بف كفي ىذا المرض يقكؿ ا .بالنقد ىذا المرض القاتؿ أف يتناكلكا مف الناس ، فكاف البد لمشعراء 

 : (ّ)الكردم
 فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػم اةى ػػػػػػػػػػػػػػمحى  إفَّ  كفي ػػػػػػػػػػػػا الطاعي ػػػػػػػػػػػػػيأيي 

 اػػػػػػػػيكنً صي حي  زً ػػػػػػػػػأع فٍ ػػػػػػػػػػكم بلدً ػػػػػػػػػػر البػػػػػػػػػػً خي  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتى مٍ سمى فى  اػػػػػػػػػيممتى شى  فى ػػػػػػػحي تى ػػػػػػػػال كنٍ 
 اػػػػػػػػػػػػػػػيركنً قي ذان بً ػػػػػػػػػػػػػػان آخً ػػػػػػػػػػػػػػػػػفاى تى ػػػػػػػػػػػػػػمٍ ثى كلى 

 : (ْ)ا حؿ بيا كتزايد ، فيقكؿلمَّ ككذلؾ الشياب المنصكرم يمدح مصر كييجك الطاعكف 
ـى عٍ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نً   صػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى مً  يشػػػػػػػػػػػػػػػػػةى عً  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ىاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى  مػػػػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  ئػػػػػػػػػػػػػػػػػسى كبً   فييػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػكفي شػػػػػػػػػػػػػػػػػا الطاعي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فى لمَّ 
ـى حاكػػػػػػػػػػػػػػػػػػى السٍّ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػػػػػػػػػاكبى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

ف يتحدثكف كمف المساكئ التي انتقدىا الشعراء ، استخداـ األتراؾ بعض األلفاظ التركية حي       
إلى العرب ، مما يظير سكء المعاممة ، كمف ذلؾ أبيات ييجك فييا الجزار األتراؾ بسخرية ، 

 : (ٓ)و ، كقكلوكيكضح فييا سكء معاممتيـ ل

                                  
 . ٜٕٚ/ٕابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ،  (ٔ)
 . ٗ٘ٗديوان صفي الدين الحمي ،  (ٕ)
 . ٜٖٖ/ٕابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ،  (ٖ)

 ، المطبعة الكبرى  ٔم( : بدائع الزىور في وقائع الدىور ، طـ ٕٗ٘ٔه/ٖٜٓمحمد بن أحمد بن إياس )ت (ٗ)
 . ٚٓٔ/ٕم ، ٜٙٚٔواألميرية ، بوالق ،      
 . ٜٕٓ/ٗالكتبي : فوات الوفيات ،  (٘)



 ٜٜ 

 يػػػػػػػػػػػػػػحان بمدٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػركيتي  تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػقابم ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػككى 
 "فٍ ػػػػػػػلطي "أى  تي ػػػػػػػػػػػػػما قي ػػػػػػػػػػػػػػػػإذا مي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنمى كيمطي 
 وً ػػػػػػػػػػػػػػيدى دان لى ػػػػػػػػػػػػػػي أبػػػػػػػػػػػػػػػػػتمى رٍ حي  طي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتسقي 

 
 ؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػحني يى  وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػنٍ مً  ؿي اكً ػػػػػحا أي ػػػػػػػػػػػمفكػػػػػػػػػاد ل

ػػػػػػػػػػػؽ تي ػػػػػػػػػػػما قي ػػػػػػػػػػػػػػػػي إذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػنقى كيرمي   ""بىرمي
 "ؽي ػػػشمي "بى  اؿى ػػػػػػػلق تي ػػػػػػػػػػػشٍ طً ي عى ػػػػػػػػػػػػػك أنٍّ ػػػػػػػػػػػػػػفم

 ،كتبيف ما بيا مف مساكئ كلـك آكمييافي الحشيش كآكمييا ،  بياتكما أكرده الشعراء مف أ       
 :  (ُ)فتح الديف البققي قكؿ
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييكآكمً  شى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحشي ا اي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلح
 يػػػػػػػشقي كتي ػػػػضنذا تي ػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػصبا تي ػػػػػػػػػػػػكم

 ٌـّ ػػػػػػػػػػػػػػػػجى  داءي ػػػػػػػػػػػػػػػػا كالػػػػػػػػػػػػػػػػيدائً  ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأصغ
 

 بلؼي ػػػػػػالس ابى ػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػكم تٍ ػػػػػػػػػػػػػثى بي خى  دٍ ػػػػػػػػػػػػػػلق
 راؼي ػػػػػػػػػػػػػػػحػػا انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػتي ػػػى ا كغايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمً آلكً 
 (ِ)اؼي ػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػأك ني  كفه ػػػػػػػػػػػنػػػػأك جي  اءه ػػػػػػػػػػػػػػػغػػػػػبى 

مساكئ الحشيش ؛ التي تظير عمى مبلمح جسـ اإلنساف في  كيكضح ابف العفيؼ التممساني
 : (ّ)كجيو كفمو كعينو ككبده ، فيقكؿ

 اػػػػػػيآكمً  دى ػػػػعن ؿه ػػػػػػػػػػػفض ةً ػػػػػػػػػػػػػػػػا لمحشيشػػػػػػػػػػػػم
 هٍ دً ػػػػػشى ري ػػػػػػػػػػإل ركؼو ػػػػػػػػػػمص ري ػػػػػػػػػػػغي وي ػػػػػػػػػػػػػلكنَّ   وً ػػػػػي فمً ػػػػػف راءي ػػػػػخض وً ػػػػػػػي كجيً ػػػػف راءي ػػػػػػػػػػػصف

 هٍ دً ػػػػػػي كبػػػػف كداءي ػػػػػػػػػػػػس وً ػػػػػػي عينً ػػػػف راءي ػػػػػػػػػحم
، عف عدة مظاىر نفر منيا الناساعي كشفت النماذج الشعرية التي كردت في النقد االجتم       

كمف ىذه  إلييا ، كبياف خطرىا في المجتمع .كحاكلكا العمؿ عمى القضاء عمييا ، بالتنبيو 
ظاىرة ، كذلؾ الضيؼ  عو كالنيي عنو ، كعدـ إكراـفعؿ القبيح كمحاكلة الناس ردالظكاىر كاف 

كعدـ  كظمميـ كنذالتيـ األقارب سكأ بعد غناىـ ، كلـؤتغير حاؿ الناس إلى األأيضان ، ك  النفاؽ
التقميؿ مف شأف الشعر خيانة المحبكبة كغدرىا كىجرىا ، باإلضافة إلى حمايتيـ لبعض ، ك 

كؿ ذلؾ مف أمكر تتبعيا الشعراء ،  . رب ، كذـ الحشيشكالشعراء ، كسكء معاممة األتراؾ لمع
 كأطمقكا ألسنتيـ تجاىيا .

لؾ ، فقاده ذ فيمف حكلوكي في مجتمعو ، كأمعف النظر جاؿ الشاعر في العصر المممك  دلق       
ر عنيا كبياف غيا ، كرفض أف يقؼ تجاىيا صامتان ، فقرر التعبيإلى الكقكؼ عمى جكانب لـ يستس

إيصاليا إلى الناس ، كؿ  اءعر ستطاع الشتباينت الصكرة التي ا، ك  مساكئيا ، كصكرتيا المعيبة
ية ، كمع ذلؾ فقد أظيرت النماذج السابقة ، اتفاؽ الجميع حسب مقدرتو الشعرية ، كأساليبو الفنب

 في الدافع كراء ىذا النقد االجتماعي ، أال كىك اإلصبلح .

                                  
 . ٕ٘ٔ/ٔالكتبي : فوات الوفيات ،  (ٔ)
 النشاف : ما نشف من الماء . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) نشف ( . (ٕ)
 . ٕٖٔ/ٚابن تغري بردي : النجوم الزاىرة ،  (ٖ)



 ٔٓٓ 

 

 لثالفصل الثا
 

 ةــــــة الفنيـــــالدراس
 

 المبحث األول : اللغة واألسلوب 
 
 ( أنواع األساليب –تقانات اللغة  )
 

 المبحث الثاني : الموسيقا
 
 ( الخارجية الموسيقا –الداخلية  الموسيقا )
 

 المبحث الثالث : الصورة الشعرية 
 
 ( كلية –أنواع الصورة : جزئية  –مصادر الصورة  )
 



 ٔٓٔ 

 : أنكاع األساليب ( –المبحث األكؿ : المغة كاألسمكب ) تقانات المغة 
 ما يظير مف خبلؿ المغة األدبي في الشعر ، منيا ىناؾ عناصر محددة لمنص       

 ، كمنيا ما يظير مف خبلؿ ، كىي التي تعتمد عمى األفكار كالعبارات كالعاطفة كاألسمكب 
، كىي التي تعتمد عمى الكزف كالقافية ، كىناؾ العنصر الذم يعتمد عمى الصكرة  المكسيقا
أىميا الكضكح كالقكة ،  فات ليصبح العمؿ األدبي مكتمبلن كتتصؼ ىذه العناصر بص . (ُ)الشعرية
 . (ِ)كالجماؿ
 ا ؛ نظران الختبلؼمتميز بيمف عصكر األدب لغتو كأسمكبو الشعرم ، الذم يعصر لكؿ ك        

حتاج فالمدح ي، تختمؼ المغة الشعرية باختبلؼ أغراضيا كذلؾ الزمف كاختبلؼ الظركؼ كاألحكاؿ . 
الرقيقة ، يقـك  تيار األلفاظعمى اخالمدح يقـك  ففي حيف . إلى لغة غير التي يحتاجيا اليجاء

األلفاظ القاسية ، إال أف قكة المغة كجزالتيا ككضكحيا مطمكبة في جميع  عمى اختياراليجاء 
األغراض الشعرية ، فقد " سئؿ بعض أىؿ األدب : مف أشعر الناس ؟ فقاؿ : مف أكرىؾ شعره 

كخبلؼ ة ، معمى ىجك ذكيؾ كمدح أعاديؾ ، يريد الذم تستحسنو فتحفظ منو ما فيو عميؾ كص
 : (ّ)لمشيكة ، كىذا ذكب قكؿ أبي الطيب

مٍّ يىمىػػػػػذ  بً   يػػػػػػػػػتالَّ  ةى ػػػػػػػػػػغالمي  وً ػػػػػػػػػألفاظً  فٍ ػػػػػػػػػػػػم عي ػػػػػػػػػػمى كأسٍ   (ْ) نىػػػػٍت شىٍتمػػػي"يػػػػػػا سىٍمعػػػػي كلػػػػك ضى
ذكؽ األدبي في تتناسب مع مقاييس الالتي مغة إلى الالشاعر في العصر المممككي  لجأكقد        

، فاظ ، كالبعد عف التكمؼ كالتعقيد؛ حيث أظيرت مدل السيكلة في اختيار األلالعصر الذم يعيشو 
كيعبر ابف طباطبا عما يثاب عميو الشعراء بقكلو :  ح الفكاىة التي تضمنتيا أبياتيـ .مع ظيكر رك 

ـ ، كبديع ستحسف مف لطيؼ ما يكردكنو مف أشعارى" كالشعراء في عصرنا إنما يثابكف عمى ما ي
، كبميغ ما ينظمكنو مف ألفاظيـ ، كمضحؾ ما يكردكنو مف نكادرىـ ، ما يغربكنو مف معانييـ 

                                  
 ، مكتبة النيضة  ٚ، طـ دراسة بالغية تحميمية ألصول األساليب األدبية أحمد الشايب : األسموب ينظر :  (ٔ)
 . ٕ٘ ،م ٜٙٚٔ، ، القاىرة المصرية      
 . ٘ٛٔ ينظر : أحمد الشايب : األسموب ، (ٕ)
 ىو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد ، أبو الطيب المتنبي ، اشتير بشعر الحكمة عالم باألدب ، ولد  (ٖ)
 م . ينظر : الزركمي : ٜ٘ٙه/ٖٗ٘م بالكوفة ونشأ بالشام ، لو ديوان شعر ، توفي عام ٜ٘ٔه/ٖٖٓعام      
 . ٘ٔٔ/ٔاألعالم ،      
 . ٕٕٔ/ٔعر ، ابن القيرواني : العمدة في محاسن الش (ٗ)



 ٕٔٓ 

ؽ ما يشتمؿ عميو مف المدح كاليجاء كسائر ئكأنيؽ ما ينسجكنو مف كشي قكليـ ، دكف حقا
 . (ُ)الفنكف التي يصرفكف القكؿ فييا "

في لغتيـ عمى تقانات محددة اعتمد شعراء العصر المممككي ف راء ألفاظيـ المعركفة ،كلمشع       
، كاإليحاءات ـ الشعرم الخاص بيـ ، كالسيكلة كاإليجاز ، كالمعجفي اختيارىـ ألشعارىـ اليجائية 

، كذلؾ تبعان لممكقؼ الذم يتعرضكف لو ، فقد التي تتناسب كغرض اليجاء المفظية أك الصكتية 
ـ ، كبمكغ كالتعبير عف معانيي، اليجاؤكف قدرة فائقة كبراعة لغكية في إيصاؿ أفكارىـ  أظير

ناه كيتـ مراده مف النظـ ، دكف أف يجد نفسو مضطران إلى الشاعر مليبمغ  ؛ مقاصدىـ بأبيات قميمة
 المزيد مف األلفاظ .

حينما نظـ ىذه األبيات عمى  ء زىير سيكلة في األلفاظكنجد في أبيات اليجاء عند البيا       
 : (ِ)مف بحر الخفيؼ ، كما في قكلو الذم اجتثبحر المجتث ، 

ـه   كعػػػػػػػػػػػػػائػػػػػػػػػػػػػػػػػػدو ىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك سيػػػػػػػػػػػػػػػػػٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدرمال بػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإلشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارًة 

 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػسى يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرجي إال
 

ػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػحً   لػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػؿٍّ ًجػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػػػػػـو صى
ػػػػػػػػػػػػػػػػريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحً كال  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلـً الػػػػػػػػػػػػػصَّ  الكى

كحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  تػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادي تػػػػػػػػػػػػخػػػػػػػػػػػػػػػػرجي ري
بياتو ، كتجمى ذلؾ في اختياره في كقد عرؼ البياء زىير بميمو إلى السيكلة كالخفة في نظمو أل

ىجائو لؤللفاظ المعبرة المكجزة ، كلـ تحمؿ أبياتو تكراران ال لزـك لو ؛ بؿ حممت عبارات مكحية 
انسيابية ، كقد يؤخذ عمى الشاعر ميمو إلى العامية في ختمو لؤلبيات عمى رغـ بدئيا بالفصحى ، 

ىذه األمثاؿ في شعر البياء زىير ، كالتفت مف مدح كجكد مثؿ  ، كىناؾمما أبعدىا عف الجماؿ 
إلى المعنى الذم تحممو ، فيقكؿ عبد المطيؼ حمزة : " كقد كاف الشعراء يتأبكف دائمان أف ينزلكا 
بشعرىـ إلى حيث يصطنعكف أمثاؿ ىذه العبارات ، كلكف البياء زىير كاف فيو مف خفة الركح 

الديمكقراطية ما أعانو عمى الرقي بيذه التعبيرات كرحابة النفس كمركنة التعبير كصفة الشعبية أك 
 .  (ّ)البمدية إلى مرتبة الشعر "

                                  
 م( : عيار الشعر ، شرح وتحقيق عباس عبد الستار ، طـ ٖٜٗه/ٕٕٖمحمد بن أحمد بن محمد ابن طباطبا )ت (ٔ)
 . ٔ٘م ، ٕٜٛٔلبنان ،  -، دار الكتب العممية ، بيروت  ٔ    
 . ٚ٘ ديوان البياء زىير ، (ٕ)
 األدب المصري من قيام الدولة األيوبية إلى مجيء الحممة الفرنسية ، الييئة المصرية العامة  عبد المطيف حمزة : (ٖ)
 . ٘ٗٔم ، ٕٓٓٓلمكتاب ،      



 ٖٔٓ 

 : (ُ)الشاب الظريؼ في رجؿ بخيؿقكؿ  المغةعمى اإليجاز في الشعرية كمف النماذج        
 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمنعي  كى ػػػػػػػػػػػػػكى اؿً ػػػػػػػػالم عى ػػػػػػػػػػػػا جامػػػػػػي

 عو ػػػػػػػػػػػػػػػطام وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػكالً ي نى ػػػػػػػػػػػػػػف بو ػػػػػػراغ فٍ ػػػػػػػعى   وً ػػػػػبً  تى ػػػػػرفعي  دٍ ػػػػػق ؿً ػػػػػػػػػػخي البي ػػػػػػػػػػف تى ػػػػػػػػحبى أصٍ 
 ماًنػػػػػػػػػػػػػػػػػعو  اًمػػػػػػػػػػػػػػػػػعو كأنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى الحػػػػػػػػػػػػػػػػػد  ج

جمع الشاب الظريؼ في أبياتو القميمة ، بيف التركيز كاإليجاز ، فركز عمى صفة البخؿ عند ذلؾ 
 استخدامو لمكممات التي تكحي الشخص ، التي أصبح يعرؼ بيا كيكصـ بصفتيا ، كأكجز في 

ة مشاىد لمبخؿ يتصؼ بذلؾ ، فاستخدامو لجممة ) أصبحت في البخؿ قد عرفت بو ( تدلؿ عمى عد
، ، بعيدة عف التكمؼ كالمبالغة  كقد عبر عنيا الشاعر في لغة سيمة كاضحة، بيا ىذا الشخص 

 . بأسمكب ساخرك 
البعد عف األلفاظ المستيجنة ، مالت إلى  فكية مغة سيمةعف اليجاء بالشعراء  عبركذلؾ        

 : (ِ)حسيف الجزار في رجؿ بخيؿ كذلؾ مما اشتمؿ عميو قكؿ أبي .كالغريبة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيرل رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى  عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػستطيال يى 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػري ػػػػػػػػػػػدىهي فػػػػػػػي البى نٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػان عً   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّػػػػػػػػػػػػػػػػػى كحػػػػػػػك أنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػوي صى ػػػفمػػػػػػػػ  يػػػػػػػػػػًت ييكسى

 ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ػأكٍ  زي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ ػػخي ػػػػال اؿى ػػػػػػػػػػػلقشػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهي 
رغـ استخداميـ لبعض عمى قكة شعر الجزار كغيره مف شعراء عصره  شكقي الطيب تبيؤكد الكاك 

؛  ككاضح ما في ىذه الفكاىات مف ميؿ الجزار إلى األساليب العامية"  فيقكؿاأللفاظ العامية ، 
، فقد استمر يعنى  ، كلكنو عمى كؿ حاؿ لـ يسقط في شعره فيك يستعير منيا بعض األلفاظ

كما ىي عادة  ، كظؿ عمى ىذا النمط السابؽ يخمط فيو بيف ألكاف التصنيع كالتصنع بأسمكبو
 . (ّ)" الشعراء في تمؾ العصكر

األلفاظ  مف ألفاظ ، فاستخدـ في معجمو الشعرم عصرهكتأثر الشاعر بما شاع في        
خاصة ، كبف إلى ببلد مصر كالشاـ كثر الكافدككما فقد كاف حكامو أعاجـ ،  لدخيمة .األعجمية كا

كالحضارم . كقد كردت نماذج عديدة لشعر اليجاء بعد انتشار العمـ بيما كازدياد نفكذىما العممي 
البكصيرم في ىجائو لرجاؿ  استخدمت فييا األلفاظ األعجمية كالدخيمة ، كمف ىذه النماذج قكؿ

 : (ْ)الدكلة
 اػػػػػػػػػػػػػػػػنبلًب الخاًئنيػػػػػػػػػػػػػػػػػفى الكً ػػػػػػػػػػػػػػػػـ  مػػػػػػػػػػػػػػيييً   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى عمَّ ػػػػػػػػػػػػػرى غفمػػػػػػػػػػػػػػػا الكزيػػػػػػػػػػػػأمكالن

                                  
  . ٘ٗ-ٗٗ( ديوان الشاب الظريف ، (ٔ

 . ٙٓ٘ الفن ومذاىبو في الشعر العربي ،:  شوقي ضيف (ٕ)
 . ٙٓ٘ الفن ومذاىبو في الشعر العربي ،شوقي ضيف :  (ٖ)
 . ٖٖٙ/ٖتنظر القصيدة كاممة في : الكتبي : فوات الوفيات ،  (ٗ)



 ٔٓٗ 

 كـو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاتو لقػػػػػػػػػػػػػػػؽي جاًمكيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأتيطم
 ىػػػػػػػػًؾ حتَّ ػػػػػػػػػكرى الميمػػػػػػػػػػػػػػػػأم ؿٍ ػػػػػػػػػػبل تييمػػػػػػػػػػػػػػف

رينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءى قػػػػػػػػػػػف ؽي ػػػػػػػػػػػػػػػكتينف  (ُ)اػػػػػػػػػػػػػػكـو آخى
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي لمميتىعًممينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًذؿَّ الجي

يا بيف الناس ، لتداكل الشاعر في أبياتوعربية ، كظفيا ( ىي كممة غير  كياتمجا فكممة )
، كجاء بيا  ، حيث كانت تستعمؿ في المعاشاتالعصر المممككي  في مجتمعالمعركفة داللتيا كل

 .الشاعر لمتعبير عف معاني البؤس كالظمـ الكاقع عمى ىؤالء القـك مف أبناء شعبو 
ع ، كقصر الممدكد ، كتخفيؼ كما تجمى في أشعار اليجاء خركج عف قكاعد المغة ، كصرؼ الممنك 

  في ىجائو لرجؿابف الكردم  كرد فييا ذلؾ ، ما نظمواليمزة ، كمف تمؾ األشعار التي 
 : (ِ)كقكلو رفان في كمماتو الممنكع مف الصرؼ ،اص، أعكر 
 كراػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأعٍ  فَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى ػػػػػػػػحى ػػػػػػػػػػػػصٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ال ت

فٍ   راحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه  ػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػوً فً  لػػػػػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػػػػافى   وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػني ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى زً ػػػػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػتى  كا 
 ػػػػػػػػػػػػػػوي ػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػني عى  ػػػػػػػػػػػػػوي ػػػػػػػػػػػػتػٍ فػػػػػػػػػػارقى  مػػػػػػػػػػػػػا

 ( ىي كممة ممنكعة مف الصرؼ ، صرفيا الشاعر مخالفان القاعدة المغكية في ذلؾ .  فكممة ) أعكر
و في قكل الحؽصدر الديف بف عبد كمف الخركج عمى قكاعد المغة قصر الممدكد ، كما نجده عند 

 : (ّ)ان امييجك حمَّ 
ـه جى   ناريىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ كي امي حمَّ  ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجَّ ضى  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػاةه ليػػػػػػػػػػػػصا عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفيي
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمالظَّ ا بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنأكبادى  عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقطيى  

فٍ   اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكا بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغاثكا يي ػػػػػػػػػػػػػػستغيثيى  كا 
كممة كىي تركو لميمزة في ، خرج الشاعر في أبياتو السابقة عمى قاعدتيف مف قكاعد المغة العربية 

تمؾ  كىذا ال يعني أف الشاعر المممككي يجيؿ ( . ) الظمأ ( ، كقصره لمممدكد في كممة ) ماء
كلكف ذلؾ محاكلة منو لمتعبير عف غرضو مف اليجاء بأسمكب سيؿ  القكاعد المعركفة في المغة ؛

صعبة النطؽ ، كالشاعر يرسؿ أبياتو إلى أناس ليمزة مف مخارج الحركؼ الحمقية بسيط ، فا
ظ كالتناقؿ ، بكممات سيمة الحف، اـ كما يكابده فيو الشخص مف معاناة يعرفكف مساكئ ىذا الحمَّ 

فجاءت األلفاظ متكافقة مع الحالة الشعكرية التي يعبر عنيا الشاعر ، كىي المعاناة الشديدة ؛ لذا 
 جـ مأساكم ، مثؿ ) جينـ حمامكـ ، يقطع أكبادنا ( .اختار كمماتو مف مع

                                  
 . ٚٗجامكيات : كممة فارسية معناىا معاشات . نبيل خالد أبوعمي : البوصيري شاىد عمى العصر الممموكي ،  (ٔ)
 . ٜٔٗ/ٙٔابن فضل اهلل العمري : مسالك األبصار ،  (ٕ)
 . ٘ٚ: الشفاء في بديع االكتفاء ،  شمس الدين النواجي (ٖ)



 ٔٓ٘ 

لمداللة عمى المعاني التي يصبك إلييا ،  لغة الشاعر إيحاءات لفظية كصكتيةلؾ أظيرت كذ       
كيسعى إلى إيصاليا ، كمف أصدؽ أدلتنا عمى ذلؾ قكؿ صبلح الديف الصفدم فيمف قرر لو أربعة 

 : (ُ)دراىـ
 أربعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةى  كػػػػػػػػػػػػػػؿَّ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـو رتىبػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا

عصعػػػػػػػػػػػػػػػةٍ   فىمػػػػػػػػػػػػػػػػك اٍستيٍفًتيػػػػػػػػػػػػػػػػػتي فػػػػػػػػػػػػػػػي سىيًٍّدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مينػػػػػػػػػػػػا صى  (ِ)لػػػػػػػػػػػػؾى فػػػػػػػػػػػاٍزدىدتى عى
 طػػػػػػػػػػػػػػػعى األربعػػػػػػػػػػػػػػػػػةٍ قيمػػػػػػػػػػػػػػتي يستاىػػػػػػػػػػػػػػؿي قى 

فيي تكحي باإلجماع ، ) استفتيت ، يستاىؿ ( تمثمت في قكلو ، إيحاءات لفظية  استخدـ الشاعر
،  ، . كما استخدـ اإليحاءات في المعانيبعد إصدار ىذا الحكـ كالشماتة بالميجك عمى الحكـ ، 

، فيي تعني األيدم كاألرجؿ ، كال يقاؿ في قكلو ) أربعة ( تكرية ال كالتي تمثمت في لجكئو إلى
 .ه ، تناكليا الشاعر بكممات بسيطةذكات األربع إال لمدكاب . كىذا فيو تحقير لمشخص المراد ىجاؤ 

أف يأتي الشاعر كما عبر الشاعر عف إيحاءات أخرل حيف كظؼ االكتفاء في أبياتو ، كيقصد بو " 
فمـ يفتقر إلى ذكر المحذكؼ لداللة باقي لفظ البيت ، مقة بمحذكؼ ببيت مف الشعر كقافيتو متع

 . (ّ)... " كيكتفي بما ىك معمـك في الذىف فيما يقتضي تماـ المعنى، عميو 
 : (ْ)كمف االكتفاء قكؿ التمعفرم في ىجائو لممحبكبة لما فعمتو بو مف كجد كألـ

ـٍ بػػػػػػػػػأٍف أبٍ  ػػػػػػػػػػػػػذاإٍف كػػػػػػػػافى ييرضيكػػػػػػػػػ  قػػػػػػػػػى كى
ػػػػػػػػػذا بابػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كالغػػػػػػػػػػػػػراـً فىحبَّػػػػػػػػػػػػػػذا  لػػػػػػػػػػػكالًؾ مػػػػػػػػػا ًبػػػػػػػػػتي ًمػػػػػػػػػػفى الكٍجػػػػػػػػًد كى  رىػػػػػػػػػػػػػفي الصَّ

 ًجسمػػػػػػػػػي كيػػػػػػػؿَّ سيٍقػػػػػـو كأذليػػػػػػػػػػػػا ميمًبػػػػػػػػػػػسى 
اكتفى الشاعر في األبيات السابقة في كممة ) كذا ( ، ككممة ) فحبذا ( بما قصد بو ، كىذا يدؿ 
عمى أسمكب الشاعر القكم في اإليجاز ، كميمو لعدـ التكرار ، لثقتو بالسامع ، كلتأكده مف كصكؿ 

 المراد مف القكؿ .
يستخدـ فييا الشاعر لغتو  ، كسيمة مف كسائؿ نقؿ المعانيأما األسمكب فما ىك إال        

إلى  األسمكب كال يرجعليككف أسمكبو األدبي في الشعر . الخاصة ، التي يتخير مف خبلليا ألفاظو 
؛ ألنو مف الكبلـ الذم يفيد أصؿ المعنى ؛ ألنو مف كظيفة اإلعراب ، كال الذم يفيد كماؿ المعنى 

ظيفة الببلغة ، كال العتبار الكزف ؛ ألنو مف كظيفة العركض ، بؿ يرجع إلى الصكرة الذىنية ك 

                                  
 . ٗٚٔ/ٕابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٔ)
 ( . عن منظور : لسان العرب ، مادة ) صعابينظر : .  اضطراب أو تفرقةصعصعة :  (ٕ)
 . ٕٕٛ/ٔابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٖ)
 . ٗٗٙ ديوان التمعفري ، (ٗ)



 ٔٓٙ 

كتمؿ القالب ي، ليقع عمى المقصكد مف الكبلـ ، ك لمتراكيب ، التي ينتزعيا الذىف كيرصيا في خيالو 
 . (ُ)"الذم ينسج فيو ىذه التراكيب المنتقاة بصكرة منتظمة

األسمكب منذ القدـ كاف يمحظ في معناه " :  األسمكب األدبي بقكلوكيعرؼ أحمد الشايب        
ىي طريقة األداء أك طريقة التعبير التي يسمكيا األديب لتصكير ما في ، ناحية شكمية خاصة 

،  . كال يزاؿ ىذا ىك تعريؼ األسمكب إلى اليـك أك لنقمو إلى سكاه بيذه العبارات المغكية، نفسو 
، أك طريقة اختيار األلفاظ كتأليفيا لمتعبير بيا عف  أك طريقة اإلنشاء،  فيك طريقة الكتابة

 . ىذا تعريؼ األسمكب األدبي فيو ، أك الضرب مف النظـ كالطريقة المعاني قصد اإليضاح كالتأثير
 . (ِ)" بمعناه العاـ

حسب بكؿ  اءر أنكاع عديدة في الشعر ، يستخدميا الشعيتخذ األدبي  كعمى ىذا فاألسمكب      
البناء أسمكب السخرية كالفكاىة ، كأسمكب تكضع فيو ، كمنيا  كالمكقؼ الذم ثقافتو كغرضو
 . التناص أسمكب ، ك  القصصي البناءأسمكب التكقيعي ، ك 

، ظيرت مف خبلليا ىذه األساليب عدة أشكاؿ المممككي العصر  اتخذ اليجاء فيكقد        
شكؿ المقطكعات القصيرة ؛ لسيكلة الحفظ ، كلتحقيؽ الغرض المراد، كالتي فالبناء التكقيعي يتخذ 

اعتمدت في بنائيا غالبان عمى اليزؿ كالسخرية ، كالميؿ إلى تشكيو صكرة الميجك مف خبلؿ 
كما حافظت عمى الكحدة تصكير عيكبو اليجائية . كتميزت ىذه المقطكعات بالتركيز كاإليجاز ، 

ما نظمو صفي الديف الحمي مف  كمف تمؾ المقطكعات القصيرةبيات . العضكية كالمكضكعية لؤل
 : (ّ)أبيات في ىجائو لشخص طكيؿ المساف

 لػػػػػػػػػػػػػك افَّ قيػػػػػػػػػػػػكةى كجًيػػػػػػػػػػػػًو فػػػػػػػػػػػػي قمبػػػػػػػػػػػوً 
 ٍبطػػػػػػػػػػػػػاالؿ األسػػػػػػػػػػػػكدى كجنػػػػػػػػػػػػدى األقىبػػػػػػػػػػػػػػػضى   ػػػػػػػػػػػػػػػػوً ك كػػػػػػػػػػػػافى طيػػػػػػػػػػػػػػػػكؿي ًلساًنػػػػػػػػػػػػػًو بيمينً أ

 ٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاالاأل ٍنفػػػػػػػػػػػػػدى كأ ٍفنػػػػػػػػػػػػػػى الكينػػػػػػػػػػػػػػػكزى أ
إلى السيكلة  كالميؿ،  في األسمكب الشعرم لشديد إلى السخريةالنمكذج السابؽ يدؿ عمى الميؿ ا

كفي سيكلة  عمى المقطكعات القصيرة في النظـ . ، كذلؾ مف خبلؿ اعتمادالشاعرفي نظـ األبيات 
شعر صفي الديف الحمي يقكؿ عبده قمقيمة : " كال أحد مف نقاد العصر المممككي كصفي الديف 

                                  
 . ٙٛٚ/ٔخمدون ،  ابن خمدون : تاريخ ابنينظر :  (ٔ)

 . ٗٗأحمد الشايب : األسموب ، (ٕ) 
 . ٜ٘ٗ-ٛ٘ٗ ديوان صفي الدين الحمي ، (ٖ)



 ٔٓٚ 

ن الحمي في حبو لمسيكلة ، كدعكتو إلييا كدفاعو عنيا كمقياسان  و ليتخذ منيا مذىبان أدبيان لو ،، كا 
 . (ُ)نقديان يقيس بو ما يعرض عميو مف شعر ..."

، مف أشكاؿ البناء التكقيعيآخران ، الذم ىك شكبلن كذلؾ شاع في العصر المممككي أسمكب الدكبيت 
ؿ صادؽ كبالرغـ مف كثرة استعمالو في فنكف الشعر ، إال أف كجكده في اليجاء نادر . كيقك

 " بمعنى دك ، إحداىما فارسية كىي " سـ مف كممتيفكىذا االالرافعي في تعريفو لمدكبيت : " 
، كقد أخذه أدباء  ألنو ال يككف أكثر مف بيتيف ؛ كسمكه كذلؾ " العربية بيت ، كاألخرل " اثنيف

؛ ألننا لـ  السابعكنحف نرجح أف ىذا النكع لـ يكف في العربية قبؿ القرف ...  ، العرب عف الفرس
بو إال في أكاخر  ان ، كلـ نجد لمشعراء كلع نجده في شعر أحد قبؿ ذلؾ الزمف كال كجدنا إشارة إليو

كتارة يغير  متفاعمف "، "  بسككف العيف ، كىك فٍعمف " كلمدكبيت كزف كاحد ، تمؾ المائة كما بعدىا
 ان ؛ كقد يضمنكنو أنكاع كأمثمتو كثيرة، "  بتحريؾ العيف كسككنيا ، فعمف " ، فعكلف متفاعيمف" إلى 

، كلو في ديكانو منو مقاطيع  الحمي الديف صفي،  بذلؾ ان ، كمف أكثر الشعراء كلكع مف البديع
 : (ّ)كمما كرد مف أسمكب الدكبيت في اليجاء قكؿ التمعفرم في محبكبتو . (ِ)" كثيرة

ٍفػػػػػػػػًف كحيػػػػػػػػػػػؿٍ أىػػػػػػػكل رشػػػػػػػػػػػان مريػػػػػػػضى   الجى
سػػػػػػػػػػػػدم بفػػػػػػػػرًط بمػػػػػػػػػػػكامى نىحيػػػػػؿٍ   مػػػػػػا قمػػػػػتي لػػػػػوي : ًصٍمنػػػػػي فقػػػػػػػٍد حػػػافى رحيػػػػؿٍ  مػػػػػػػػػػػى جى  خى

حيػػػػػؿٍ   (ْ)إال كتػػػػػػػػبل عمػػػػػػػيَّ فػػػػػػػي الكقػػػػػػػػػًت : كى
، مف  أظيرت األبيات براعة الشاعر كقكة أسمكبو في النظـ ، فقد جمع فييا بيف أساليب عديدة

عمى كزف ) فعمف ( ، كأسمكب الحكار الذم دار بيف الشاعر كمحبكبتو ،  دكبيتأسمكب ال
 .كاالقتباس كما في كممة ) كحيؿ ( المقتبسة مف القرآف الكريـ 

أسمكب البناء القصصي الذم يعتمد  المممككي في اليجاءالعصر أشعار بعض كاحتكت        
عمى الحكار ، لتضفي متعة عمى ما تحممو األبيات مف ىجاء ، كتثير الضحؾ كاليزؿ بالميجكيف. 
كنذكر عمى سبيؿ المثاؿ قكؿ الشاعر التمعفرم حيف ىجا ابف بنيماف بعد كقكعو عف بغمتو ، 

 : (ٓ)فيقكؿ فيو

                                  
 . ٕٔٙم ، ٜٜٔٔكر العربي ، القاىرة ، ، دار الف ٕعبده قمقيمة : النقد األدبي في العصر الممموكي ، طـ  (ٔ)
 . ٓٔٔ/ٖمصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب ،  (ٕ)
 . ٜٗ٘ التمعفري ،ديوان  (ٖ)
 وردت كممة ) وحيل ( التي استخدميا الشاعر في قولو تعالى : " وحيَل َبينيْم وبيَن ما َيْشتيوَن " . سورة سبأ : (ٗ)
 . ٗ٘آية      
 . ٛ٘/ٕالكتبي : فوات الوفيات ،  (٘)



 ٔٓٛ 

 ػػػػػػػػػػػػػػًف بينىيمػػػػػػػػػػاف كبىٍغمًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوسىمعػػػػػػػػػػػػتي البػػ
 قالػػػػػػػػػػكا رىمٍتػػػػػػػػػػوي كداسػػػػػػٍت بالنٍّعػػػػػػػػػػػاًؿ عمػػػػػػػػى
 ألنَّيػػػػػػػػػػػػا فعمػػػػػػػػػػٍت فػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػػػػؽٍّ كالًدىػػػػػػػػػػػػػا

 
 عىجيبػػػػػػػػػػػػػػػػػةن ًخمتييػػػػػػػػػػػػػػا إٍحػػػػػػػػػػػػػػدل قصاًئػػػػػػػػًدهً 
ـٍ : ذا مػػػػػػٍف عكاًئػػػػػػػػًدهً   قفػػػػػػػػػػاهي ، قمػػػػػػػػػتي ليػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػافى يفعميػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػؽٍّ كالػػػػػػػًدهً 
فاألبيات تظير الحكار الذم تـ بيف التمعفرم كالقـك الذيف أخبركه بكقعة ابف بنيماف ، كتبيف ما دار 
بينيما ، في أسمكب تفيمو العامة كالخاصة ، كيظير مدل شماتة التمعفرم بالرجؿ . كذلؾ دؿ ىذا 

راتيا ، كفي الحكار عمى براعة الشاعر في تقديـ أبياتو اليزلية ، كما تحممو مف سيكلة في عبا
 اختيار ألفاظيا .

 كمف ذلؾ .في أشعارىـ مف بيئتيـ ، ككظفكا عباراتيا كمعانييا ياستحضر الشعراء معانكذلؾ 
 : (ُ)ئسيال يـامحمَّ تشبييو لفي  صبلح الديف الصفدم لقـك الخطاب الذم كجيو 

 كدي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأس وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقيمي  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكي امي حمَّ 
 هي اري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أظفػػػػػػػػػػػجسم تٍ ػػػػػػػػػػػػػػمخسى  دٍ ػػػػػػػػػػػق

 ارخي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكأن وي ػػػػػػػػػػػمن تي ػػػػػػػػػػػػػػىرب 
 (ِ)خي ػػػػػػػػػػػػػػػػػسال كده ػػػػػػػػذا أسٍ ػػػػػػػػػػػى كـي ػػػػػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػػػي

نو يشبيو بحية سكداء تيـ أف ت منفرة ، فينعتو بالسكاد ، حتى إاـ بصفايصؼ الصفدم الحمَّ 
اـ .؛ تكحي بالفزع مف سكء ىذا الحمَّ  فاستخدـ الشاعر صكرة ب منيا كىك يصرخ .تقتمو فيير 

يعاني منيا العامة مف ة المممككية التي كاف ران مف مظاىر البيئمظيامات حيث مثمت ىذه الحمَّ 
 الناس .

يستدؿ ككجدت الحمير كرككبيا في بيئة العصر المممككي ، فكاف ليا ظيكر ممحكظ في أشعارىـ 
 : (ّ)، كما في قكؿ عز الديف المكصمي ى أسمكب تكظيؼ العبارات مف مظاىر البيئةعمبو 
 كال ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػلي بلؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػان ال خى ػػػػػػػػػػػػػقكم تي ػػػػػػػنادم

 ارً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَّ كال سى  ربو ػػػػػػػػػػػى طػػػػػػػػػػػػػػػإل ؿه ػػػػػػػػػػػػػػػػػمي  ـٍ ػػػػػػػػػػحميرىً  ؽً ػػػػػػػػػػػػى نييػػػػػػػػػػػػإل كفى ػػػػػػػػػػػػػػػيستيقظ
ـي ػػػػػػػػػػػػػكتن  ارً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألكت فً ػػػػػػػػػػػػػػػع ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػيأعيني  ا

تكشؼ األبيات السابقة عف كجكد فئة مف الناس في العصر المممككي بعيديف عف أخبلؽ حياة 
، كقد عكست األبيات نظرة الشاعر إلى عامة الشعب المألكفة ، كالتي تميؿ إلى الطرب كالمسامرة 

 .قـك ، كينتقد فييـ ىذه الصفات السيئة فيك يقص عمينا أفعاؿ ىؤالء ال، مجتمعو 
القائـ عمى دراسة النص األدبي في ضكء  التناص كذلؾ ضمنت أشعارىـ اليجائية أسمكب       

د ، فيستحضر الشاعر أسماء مما يدؿ عمى كجكد عبلقة جدلية بيف القديـ كالجدي، نصكص سابقة 

                                  
 . ٖٚٔ/ٕ ابن حجة الحموي : خزانة األدب ، (ٔ)
 ( . سود ابن منظور : لسان العرب ، مادة )ينظر : وأخبثيا . األسود السالخ : أسود الحيات  (ٕ)
 . ٕٖٖ/ٕابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٖ)



 ٜٔٓ 

بلقة متبادلة بيف الماضي كالحاضر ، يعيد سابقة لو إلنشاء عأك أقكاالن أك اقتباسات أك أشعاران 
أك تضميف أك  قتباسمف ا التناصيحممو  بما (ُ)فييا الشاعر صياغة الماضي كفؽ رؤية معاصرة

كاالقتباس في االصطبلح يقصد بو "  . كقصصو القرآف الكريـ، كاالقتباس مف غير ذلؾ تكجيو أك 
لدل قتباس لبلكقد كردت نماذج كثيرة ،  (ِ)، كال ينبو عميو "أف يضمف الكبلـ شيئان مف القرآف 

 : (ّ)سراج الديف الكراؽ مف القرآف الكريـ في قكلو ، كمنيا اقتباسالشعراء 
يدى فى رى  ـٍ كرىمػػػػػػػػػػػػػػكهي ىي ضػػػػػػػػػػكا الشٍّعػػػػػػػػػػػرى جى  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ـٍ ًبالػػػػػػػػيى   أيديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً  كػػػػػػػػػػػػػافى  تػػػػػػػػػػػػػابى الكً  فَّ ػػػػػػػػػػػػػػك إمػػفى   راءً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاًف كاإلزدً بىػػػػػػػػػػػػيػػػػػػنىػػػػػيػػػػػػػػػػػػػ

ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػيً   عػػػػػػػراءً الش   آيػػػػػػػةى  نػػػػػػػػػوي ػػػػػػػػػػكا مً حى مى  ػػػػػػػػػػػ
كفى .  ﴿في قكلو تعالى :  ( آية الشعراء سكرة الشعراء ) اقتبس الشاعر مف ـي الغىاكي كالش عراءي يىتًَّبعييي

ـٍ يىقكليكفى مىا الى يىٍفعىميكفى  ـٍ ًفي كيؿٍّ كىادو يىًييميكفى . كأىنَّيي ـٍ تىرى أىنَّيي ليدلؿ عمى كساد سكؽ  ؛ (ْ) ﴾ ألى
 الفظو ، كيكدكف لك محك  مجرد سماع نيـ ال يحبكفعصره ، كىكانو بيف قكمو ، حتى إالشعر في 

 .كؿ ما يتعمؽ بو 
 ىجائو شياب الديف األعرج في ما قالو، مف ذلؾ لقصص القرآنية اإلشارة لبعض اكمف االقتباس 

 : (ٓ) يدعى صالحميت رجؿ ل
 ػػػػػتو إٍذ يمػػػػػػػػػػػكتي نػػػػػػػػػػػػػػػػكادبه عمػػػػػػػػػػػػى كػػػػػؿٍّ ميٍ 

ػػػكًت صالػػػػػػػ  كا بمكًتػػػػػػػػوً فىػػػػػػػػػػػػإفَّ جميػػػػػػػػػػػػػػعى النَّػػػػػػاًس سيػػػػػػػػر   ػػػػػٍف يبكػػػػػي عمػػى مى َـّ مى  ػػػػحً كمػػػػػػا ثػػػػ
 سيػػػػػػػػػػػػػػركرى ثمػػػػػػػػػػكدى يػػػػػػػػػػكـى ناقىػػػػػػػًة صالػػػػػػػػػػػػحً 

قـك صالح ، كيقتبس مف قصة يبكي عميو سر الناس بمكتو ، فمـ يكجد مف الشاعر ييجك رجبلن 
 مكضعان يتخذه ليشبو بو الحالة التي يتعرض ليا ىذا الميت . ،بقتؿ الناقة كسركرىـ 

كيعرؼ التضميف اصطبلحان بأنو "  ،اليجاء  في شعر مدخؿكالتضميف  كمف التناص استخداـ
كىناؾ مف  . (ٔ)"أكاخر شعرؾ أك في كسطو  مف الشعر أك القسيـ فتأتي بو في قصدؾ إلى البيت

                                  
 ،  ٔلالستزادة حول مفيوم التناص عند العرب : ينظر : حصة البادي : التناص في الشعر العربي الحديث ، طـ  (ٔ)
 . ٖٓ-ٕٚ،  ٜٕٓٓدار كنوز المعرفة العممية لمنشر والتوزيع ، عمان ،      

  . ٜٚٔ/ٔ( القمقشندي : صبح األعشى ، ٕ)
 . ٔ٘/ٕابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٖ)
 .ٕٕٚ-ٕٕٗسورة الشعراء : آية  (ٗ)
 . ٖٕٛ/ٔابن حجر العسقالني : إنباء الغمر ،  (٘)
 . ٗٛ/ٕالعمدة في محاسن الشعر ،  ابن رشيق القيرواني : (ٙ)
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م ، الذم ف ابف تميـ اإلسعردمجير الديشعراء عصر المماليؾ مف أكلع بأسمكب التضميف ، كمنيـ 
 : (ُ)يقكؿال يخفي كلعو بو ، 

 أراهي  كافو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ؿَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأطال
 ىن ػػػػػػػػػػمعن وً ػػػػفي تو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ؿَّ ػػػػػػػػػػػػػك في ػػػػػػػػػػػػػػػأضم

 رمػػػػػػػػػػػيطى  فً ػػػػػػػػػػف التضميػػػػع رٍ ػػػػػػػػػػػأزج ـٍ ػػػػػػػػػػػػكل 
 رمػػػػػغي رً ػػػػػػػػػػػػػشع فٍ ػػػػػػم وي ػػػػػػػػػػػػػرم نصفي ػػػػػػػػػػػفشع

ىا آذتو ىي كأبك قكؿ ابف الكردم في زكجة صاحب لو يدعى مجد في اليجاء كمف التضميف 
 : (ِ)كجدىا
 اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكالداى فً ػػػػػػػػػػػػػيالدٍّ  دً ػػػػػػػػػػػػػمج ةي ػػػػػػػػػػػػػػػػزكج
 اػػػػػػػػػػػػػأشبياى دً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالمج بً ػػػػػػػػػػػػػػػػي ثمػػػػػػػػػػػػػػػػف  اػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىػػػػػػػػػأبا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأباى إفَّ 

 اػػػػػػػػػػػػػغايتاى دً ػػػػػػػػػي المجػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػبمغ دٍ ػػػػػػػػػػػػػػق
عمف يكثؽ بعربيتو ، إال أنو لـ ينسب إلى شخص  سمع ضمف الشاعر البيت الثاني كمو ببيت

 . (ّ)بعينو
التي  األمثاؿ الشعبية استخدـ أسمكب التناص في تكظيؼالشاعر في العصر المممككي حيف كأبدع 

المثؿ البياء زىير  العصكر ، كمنو تكظيؼ يا الناس في معظـيعرفيا العامة كالخاصة ، كيتداكل
 : (ْ)يطيؽ قربو في شخص ال

 ى الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػحى  ؾى ػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػحٍ أرً 
 دي ػػػػػػػػػػػػػعٍ ػػػػػػػبي  يػػػػػػػػػػػل تى رٍ ػػػػػػػػػػػػػيَّ ػػػػػػػػصى  دٍ ػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػف
 اػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػني الد  ػػػػػػػػػػػػػػػف عي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنفا تى ػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػفى 
 تى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػذم كي ػػػػػػػػػػػػابى الَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد خػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػل

 

 راػػػػػػػػػػػػػػػػػػعٍ كى ػػػػػػػػػػػػػػػال ؾى رى ػػػػػػػػػػػػػػػظى ػػػػػػػػػػػػػنٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأرل مى 
 رلػػػػبٍ ػػػػػػػػكي ػػػػػػػػػػػػػػال ةى ػػػػػػػػػػػػػػػػػاحرَّ ػػػػػػػػال يػػػػػػػػػػػػػػنٍّ ػػػػػػع ؾى 

 لر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخٍ ي األػػػػػػػػػػػػػػف عي ػػػػػػػػػػػػػػفػػػػػػػػػػشػػػػػػػػػػػػكال تى 
 راػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّةو ذيخٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شً ػػػػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

تناكلو الشاعر ،  ( فما تنفع في الدنيا كال تشفع في األخرل قكلو )في المعركؼ فالمثؿ الشعبي 
 في ىجائو ليعبر بو بأسمكب بسيط عف نفكره مف الميجك ، الذم ال يرجى منو أم نفع .

التي في أشعاره مف خبلؿ ثقافتو الخاصة ،  الشاعر كظفياببلغية ساليب التناص في أكىناؾ 
استمدىا مف العمـك كالمعارؼ التي يزخر بيا عصره ، كاستخدـ في ذلؾ ما عرؼ عند البعض 

أف يكجو المتكمـ بعض كبلمو أك جممتو إلى أسماء متبلئمة  ... باإلبياـ أك التكجيو ، كىك " 
 ان تكجيي ، عمـك كغير ذلؾ مما يتشعب لو مف الفنكفلا، مف أسماء األعبلـ أك قكاعد  ان اصطبلح

                                  
 . ٘٘/ٗالكتبي : فوات الوفيات ،  (ٔ)
 . ٖٖٙ/ٕابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٕ)
 . ٘/ٕٕينظر : البغدادي : تاريخ بغداد وذيولو ،  (ٖ)
 . ٘ٔٔ ديوان البياء ، (ٗ)
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كمف تمؾ الثقافات  . (ٔ)" ،... لمعنى المفظ الثاني، مف غير اشتراؾ حقيقي بخبلؼ التكرية ان مطابق
عند النحاة  النحك ، فالشاعر كظؼ ما عرؼ ثقافتو في المغة العربية ، كمعرفتو بعمكميا ، كعمـ

أسمكب النحاة ىذا ليككف لو بأف المفظ يكضع في السياؽ ليككف لو معنى ، كاستخدـ الشاعر 
في الشعر حينما أراد اليجاء ، مما كشؼ عف مدل عمـ كمعرفة شعراء ذلؾ العصر بقكاعد  مكاف
ذلؾ ، كقكؿ ة العربية ، كاىتماميـ بيا ، كنجد لدل الشعراء كثيران مف اإلشارات الدالة عمى المغ

 : (ٕ)صفي الديف الحمي في مميح لو رقيب قبيح
 كمميػػػػػػػػػػػػػحه لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي رقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه قبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحه 
 ػػػػػػػػى كغػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي يتيػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػىيتعػػػػػػػػػػػنػػػػػػػ  ليػػػػػػػػػػػػػسى فيػػػػػػػػػػػػػػػًو معنػػػػػػػػػػػػى يقػػػػػػػػػاؿ كلكػػػػػػػػػفٍ 

 ىػػػػػػػػػػػػػػػػك عنػػػػػػػػػػدى الن حػػػػػػػػػػػػػػػػاًة جػػػػػػػاءى لمعنػػػػػػػػى
كىناؾ مف الشعراء مف اختار مف البيئات األخرل كأناسيا ما يتناسب مع بيئتيـ ، فاستعانكا بيـ 

عارىـ ، كما نرل في قكؿ الجزار يفخر بنفسو ، كييجك أبا الطيب المتنبي ، مستخدمان في أش
 : (ّ)أسمكب التكجيو في اسمو

سيػػػػػػػػػفً  ـى قىػػػػػػػػػػٍدرم عمػػػػػػػػػػى ابػػػػػػػػػػًف الحي  تىعاظػػػػػػػػ
ـٍ مػػػػػػػػػػػػػػػرَّةو قػػػػػػػػػػٍد تىحكمػػػػػػػػػػػػػػتي في يٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبً   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً ككػػػػػػ  (ْ)فًذٍىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالعػػػػػػػػػػػػػػػػػارًض الصَّ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػركؼى أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك الطَّيٍّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًب   ألفَّ الخى
العمـ المتنبي ككنيتو ، كىك مف عصر غير عصره ، إال ليثبت ألبناء  فما كاف لتكجيو الشاعر إلسـ

 عصره مدل قدره في الشعر ، الذم فاؽ ما اشتير بو المتنبي في عصره .
، كسبب صبر الناس عميو في ىجائو  (ٓ)كمثمو في التكجيو ىجاء التمعفرم لمشاعر ابف عنيف

 : (ٔ)ليـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ارل ابػػػػػػػػػفى عينىٍيػػػػػػػًف ال  ػػػػػػػػػػػػبل اي نىفسى  كى

شيػػػػػػػةن منػػػػػػػػػوي إنَّمػػػػػػػػػػػػػػػػا ـٍ يييممػػػػػػػػػػػػػكهي خى ػػػػػػػػػػرٍّ ًىجاًئػػػػػػػػػػوً   كلػػػػػػػػػػػ  أخػػػػػػػػػػػاؼى الػػػػػػػػػػػكرل طيػػػػػػػػػػران ًبمي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىثناًئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً رأكهي ميينػػػػػػػػػػػػػػػػان ذى   م 

                                  
 . ٖٗٓ-ٖٖٓ/ٔابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٔ)

 . ٘٘ٗ الحمي ،ديوان صفي الدين  (ٕ) 
 . ٚ٘/ٕابن حجة الحموي : خزانة األدب ،  (ٖ)
 ( . عرض المطر الغزير . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة )السحاب المميء بالعارض الصيب :  (ٗ)
 ىو محمد بن نصر اهلل بن مكارم األنصاري ، شرف الدين ، من فحول شعراء العصر العباسي ، أولع باليجاء ، ((٘
 . ٕ٘ٔ/ٚم . ينظر : الزركمي : األعالم ، ٕٖٕٔه/ٖٓٙم ، وتوفي عام ٗ٘ٔٔه/ٜٗ٘ولد في دمشق عام      
 . ٕٗ٘ ديوان التمعفري ، (ٙ)



 ٕٔٔ 

البد مف كجكد سبب ما لمجكء الشاعر إلى ىجاء شاعر مف غير عصره ، فمف الكارد أف يذـ 
شخص سابقيو ليظير مدل الصفات الحسنة فيو ، كىذا عمى ما يبدك ما أراد التمعفرم أف يصؿ 

 عنيف كدعائو عميو . إليو مف كراء ىجائو البف
كيستعرض ابف الكردم معرفتو في عمـ العركض ، فييجك عالمان بيذا العمـ ، مف خبلؿ التفعيبلت 

 : (ُ)الخاصة بعمـ العركض
 الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعػىػػػػػػػػػػػػػػركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلفه 

 إٍف بػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍت مػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي ىػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػاتي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّاتي سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكءو فػػػػػػػػػػػػػػػمػػػ
 فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلتي  فػػػػػػػػػػػػػػػاعػػػػػػػػػػػػػػػػػبلته 

في العصر المممككي في أساليبيـ المستخدمة في شعر اليجاء ؛ لتتناسب مع  عراءنكع الش       
في داخميـ ، كيجسد المعاني التي أرادكا التعبير عنيا ، التدفؽ الشعكرم كاالنفعالي الذم يكمف 

 ؤالء الشعراء تبعان لتفاكت مكاىبيـ ، كدرجة امتبلكيـ لؤلساليب .كما تفاكت أداء ى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  
 . ٕٕٗ/ٙٔابن فضل اهلل العمري : مسالك األبصار ،  (ٔ)



 ٖٔٔ 

 الخارجية ( : المكسيقا –الداخمية  بحث الثاني : المكسيقى ) المكسيقاالم
ىناؾ عدة عكامؿ يكتسب منيا الشعر جماؿ مكسيقاه أىميا الكزف كالقافية ، باإلضافة إلى        

مكسيقيان عمى األبيات  مف محسنات تضفي جماالن  لغة الشعر كما يختار ىعم تعتمد ،عكامؿ أخرل 
" الشعر يكتسب مكسيقاه مف عدة عكامؿ كقد فصؿ محمد بدكم سالـ في ذلؾ فقاؿ :  المنظكمة .

إلى جانب اإليقاع كالكزف ،  معقدة ، تتضافر كميا عمى إكسابو ىذه الخاصية ، منيا لغة الشعر
، كما تحممو مف نبر كارتكاز ، كنغـ كتقسيـ داخمي أحيانان ، أك سجع كمكاف الكتد مف األجزاء 

نما يختار .  أما لغة الشعر ، فيي داخؿ اإلكمكازنة ، كمف زحاؼ كعمؿ ، .. طار المغكم العاـ ، كا 
الشاعر األلفاظ المكجبة التي تتناسب كعاطفتو مف ناحية ، كالكزف الذم يصب فيو ذلؾ مف ناحية 

 . (ُ)مجت فيو ألفاظ ، ككممة أيضان ، كاستحسنت أخرل ، ..."أخرل ، فقد استس
بما فييا مف كزف العركض  كتنقسـ المكسيقا الشعرية إلى مكسيقا خارجية ؛ كىي مكسيقا       

مف خبلؿ  ييا مف لغة الشعر كاختيار ألفاظوالنظـ بما ف كقافية ، كمكسيقا داخمية كىي مكسيقا
 . لمكسيقي عمى األبيات المحسنات ، التي تضفي الكماؿ ا

كفي ذلؾ  الشعرية . أساس المكسيقا امبأني عند البعضاعتبرا أما الكزف كالقافية فقد        
، كىك مشتمؿ  ، كأكالىا بو خصكصية الكزف أعظـ أركاف حد الشعر" يقكؿ ابف رشيؽ القيركاني : 

عيبان في التقفية ال في الكزف، ، إال أف تختمؼ القكافي فيككف ذلؾ  عمى القافية كجالب ليا ضركرة
 . (ِ)" ف عيبان نحك المخمسات كما شاكمياكقد ال يكك

عمى جذب السامع إلى سماع األبيات المنظكمة ،  شؾ أف الكزف كالقافية ليما أثر كبير كال       
كعدـ الميارة ،  المنسجمة اإليقاع ، فإذا ما اختؿ اإليقاع فييا دؿ ذلؾ عمى ضعؼ لغة الشاعر

" كالكبلـ المكزكف ذك النغـ المكسيقي :  ـ أنيس في ذلؾ فقاؿكقد فصؿ إبراىي لخمؿ في شعره .كا
، كذلؾ لما فيو مف تكقع لمقاطع خاصة تنسجـ مع ما نسمع مف مقاطع  ، يثير فينا انتباىان عجيبان 

س لتتككف منيا جميعان تمؾ السمسمة المتصمة الحمقات التي ال تنبك إحدل حمقاتيا عف مقايي
األخرل ، كالتي تنتيي بعد عدد معيف مف المقاطع بأصكات بعينيا نسمييا القافية . فيك كالعقد 
المنظـك تتخذ الخرزة مف خرزاتو في مكضع ما ، شكبلن خاصان كحجمان خاصان كلكنان خاصان ، فإذا 

                                  
 ، المؤسسة  ٔالعروض ، طـ عمم ،  ٖمحمد بدوي المختون وآخرون : موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية ج  (ٔ)
 . ٙٙ٘ م ،ٜٚٛٔالعربية لمدراسات والنشر ،      
 . ٖٗٔ/ٔابن رشيق القيرواني : العمدة في محاسن الشعر ،  (ٕ)



 ٔٔٗ 

اختمفت في شيء مف ىذا أصبحت نابية غير منسجمة مع نظاـ ىذا العقد . فنحف نسمع بعض 
قاطع الشطر كنتكقع البعض اآلخر ، كذلؾ حيف نمرف المراف الكافي عمى سماع ىذا النظاـ م

 . (ُ)الخاص في مقاطع الكزف "
 رأل، لما كجد ليا مف تأثير كجماؿ عمى النص ، ك الشعر  بمكسيقا لقد اىتـ إبراىيـ أنيس       

حياة فكؽ حياتيا ، كتجعمنا  نتباىنا كتضفي عمى الكممات" تزيد مف ا أف أىميتيا تكمف في أنيا
كأنما تمثؿ أماـ أعيننا تمثيبلن عمميان كاقعيان . ىذا إلى أنيا تيب الكبلـ مظيران مف  انحس بمعانيي

بمجرد سماعو . ككؿ ىذا مظاىر العظمة كالجبلؿ ، تجعمو مصقكالن ميذبان تصؿ معانيو إلى القمب 
نشاده كترديد ىمما يثير في  . (ِ)ذا اإلنشاد مراران كتكراران "نا الرغبة في قراءتو كا 

الشعرية  شاعر في العصر المممككي بالمكسيقاىتماـ النماذج الشعر المممككي عمى اتدلؿ ك        
كحاكؿ بعض الشعراء  لنظـ ، أك قبكؿ النظـ السيئ فيو .، كرفضيـ نظـ الشعر لمجرد االجيدة 

ظـ الشعر الجيد ليكشؼ بو عيكب التصدم لمف يدعي الشعر كال يجيده ، كما حاكؿ البعض ن
 : (ّ)قكؿ صفي الديف الحميكما نرل في  أصحابو .الشعر السيئ عند 

 ةن ػػػػػػػػػفضيم ضً ػػػػى بالقريػػػػػػػػػأرض تي ػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػكم
نَّ ػػػػػػػرى فخػػػػػععي الشٍّ ػػػػػػػتي أذيػػػػػػػػػػػػػكلس فٍ   اػػػػػػػػػػػػمران ، كا   ؿي ػػػػػػػاألفاض وً ػػػػػػػػػػػػػػػضيا ترتى ػػػػػػػػػػػممً  افى ػػػػػػػػػػػػػػك كا 

 األراذؿي  وً ػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػعدَّ ػػػػػػػػى ت اذرةن أفٍ ػػػػػػػػػػػػػػحػػػػػػػػػػػػػػمي 
منو أف يدعي الشعر مف ىك ليس  بؿ حذران ي لـ ينظـ الشعر ليفخر بأنو شاعر ، صفي الديف الحم

 أىبلن لو .
، كيفضؿ فيو تمكيف القافية ،  شعر السيؿ ، الذم يسير عمى الفطرةكيميؿ ابف الكردم إلى نظـ ال

  (ْ)فيقكؿ مؤكدان عمى ذلؾ
ـى  إذا أحببػػػػػػػػػػػػتى   فاختػػػػػػػػػػػػػػػػػرٍ  الشعػػػػػػػػػػػرً  نظػػػػػػػػػػػػ
 ذم امتنػػػػػػػػػػػػػػػاعً  سيػػػػػػػػػػػػػػؿو  كػػػػػػػػػػػػؿَّ  ظمػػػػػػػػػػػػػؾى لنى   ػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػػػػػفٍ كمى  مجانسػػػػػػػػػػػػػػػػةن  ػػػػػػػدٍ كال تقصػػػػػػػػػػػػػػ

 بػػػػػػػػػػػػاعً إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الطٍّ  ػػػػػػػػػػػػػػػػوي مٍ ككً  قكافيػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 لـ يترؾ ليـ ان في النظـ ، ك كيبدك أف ىناؾ مف انتقد ابف الكردم لسيكلة أشعاره ، كاعتبر ذلؾ عيب

 
 

                                  
 . ٔٔ م ،ٕٜ٘ٔكتبة األنجمو المصرية ، ، م ٕإبراىيم أنيس : موسيقى الشعر ، طـ  (ٔ)
 . ٗٔ إبراىيم أنيس : موسيقى الشعر ، ((ٕ

 . ٖٓديوان صفي الدين الحمي ،  (ٖ)
 . ٚ٘/ٔخزانة األدب ، ابن حجة الحموي :  (ٗ)



 ٔٔ٘ 

 : (ُ)يجاىـ قائبلن الكردم الفرصة لينالكا منو ، فابف 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ ىي كأعذري  أقػػػػػػػػػػػػػكاـه  شعػػػػػػػػػػػرمى  يعيػػػػػػػػػػػبي 

فٍ  ـٍ  ػػػػرمى شعػػػ فػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ   ػػػؿو قى سيػػػػػػػبلن فيػػػػك ذك ثً  كػػػػػػػػػػافى  شعػػػػػػػػػػػػرم كا   (ِ)ػػػػػؿي عػػػػجي  كردمٌّ كىػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كالجبػػػػػؿي  يػػؿي فيػػػػػػػػػػػػك السى  عمػػػػػػػى حسػػػػػػػػػػػػكدمى 

أف يشفي الغميؿ مف صفي الديف الحمي في الشعر المنتقد ما يمكف ل كفي بيت مف مجمكعة أبيات
 : (ّ)، كما تجمى في قكلو النقاد
 (ْ)دي ػػػػػػيينتقى  فى ػػػػػػػػػػػك حيػػػػػ، كيغم يٍّ ػػػػػػػػفي الغبػػػػػػػػػعي  ريهي ػػػػػػػػػػف تنظي ػػػػػػى حيػػػػػًر يخفػػػػػري كالتَّبػػػػػػػػػػػػػػػػكالشع
الشعرية عند شعراء العصر المممككي يجدر بنا التركيز عمى  كسيقاكلمكقكؼ عمى الم       

، بما فييا مف محسنات كمكسيقا خفية كالداخمية  بما فييا مف كزف كقافية ، الخارجية: أقساميا 
ظيار مدل استطاعة الشاعر التكفيؽ بينيما دكف أف يككف ىناؾ فصؿ فييما ، كذلؾ ألف كماؿ  كا 

عمى النيكض  يثبت حرص شاعر ذلؾ العصركمما ا معان . الشعرية يعتمد عمى قسميي لمكسيقاا
أشعاره مف اىتماـ بالكزف كالقافية  ، ما كجد في الشعرية المكسيقابشعره ، كعنايتو بو مف حيث 

الشعرية المكحدة في  المكسيقا ، مقيط يدعى عيسىىجاء صفي الديف الحمي ل فنجد في ،كالنظـ 
شى مع الغرض الذم أنشأ فيو أبياتو ، فيجا الشخص منتقيان ألفاظو بما اككممات تتمء ، حرؼ البا

ينيما فيما عدا ككنيما التشابو بعمة الشخص ، كاسـ سيدنا عيسى ، كنفي ذلؾ يتناسب مع اسـ 
 : (ٓ)، كنشأتيما ببل أبنفسو االسـ  يحمبلف

 زةو ػػػػػػٍر بمعجػػػػػػػػػػػػـٍ تظفػػػػػػػى كلػػػػػػسيتى عػػػػػػػػػػػميسي 
سى ػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػيٍ ـٍ تيشابً ػػػػػػػػػػػػكل  وً ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف فضاًئمً ػػػػػػػػػػيءو مػػػػػػػػػػػػػػتى ًبشػػػػػػػػػػػػػكال أتي  بً ػػػػػػـو كال حى

ـ  بغيٍف ػػػػػػػػػػػػػػػػؾى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنَّ ػػػػػإال ب  ًر أبً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ
القافية حرؼ تكحيده لمكزف ، كاستخدامو في  قيان خفيفان فيأضفى الشاعر عمى ىجائو لكنان مكسي
كحد في الحرؼ كذلؾ كحد في زمف النطؽ بو مف ككما  . الباء ، الذم يكصؼ بسرعة النطؽ بو

بكثرة في أبياتو ،  الداخمية الظاىرة المكسيقاحرؼ ، كلـ يتناكؿ الشاعر الثابتة عمى ال خبلؿ حركتو
حيف عمؿ كجو  ليكشؼ عف المحسنات المعنكية التي أرادىا الشاعر أسمكب حسف التعميؿب كاىتـ

                                  
 . ٕٔٗ/ٙٔابن فضل اهلل العمري : مسالك األبصار ،  (ٔ)
 جعل : دابة سوداء من دواب األرض . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) جعل ( . (ٕ)
 . ٜٔ ديوان صفي الدين الحمي ، (ٖ)
 الذىب . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) تبر ( . التبر : (ٗ)
 . ٛ٘ٗديوان صفي الدين الحمي ،  (٘)



 ٔٔٙ 

إلى الذىف بطريقة  ليمكف إيصالوكقد جاء بيذا التعميؿ ، الشبو بيف ىذا المقيط كسيدنا عيسى 
 . كمف فيو مف عبارات اليجاءلطيفة رغـ ما ي

 ، حينما ىجا أبافي تناكلو لممكسيقا مجاىد الخياط عند الشاعر  ياب ممحكظكىناؾ انس       
 : (ُ)الحسيف الجزار قائبلن 

 أدَّبٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػسػػػػحي ػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػأب
 وي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػنػػػػػػػػػػػػػتى مػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػبػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػم

ٍف أت   تو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػبػػػػػتى بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا 
 ًت إالػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػػػػػػػالػػػػػػػػػأًت بً ػػػػػػػػػػػػػػػػػـٍ تػػػػػػػػػػػػػػػكل

 

 ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر فىخٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري بالشٍّعػػػػػػػػػػػػػا الفخػػػػػػػػػػػػػم
 ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحٍ ػػػػػػػػك بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرةو كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػقػػػػػػػػبً 

 ٍدري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى قى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػبػػػػػػػػػا لً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم
 ري ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكٍ ػػػػػاًس حً ػػػػػػػػػػػػػػػنَّ ػػػػػمػػػػػًو لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػمػػػػع

شعر أبا الحسيف الجزار ، كييجكه بعدـ كصكلو بشعره إلى حد الفخر بو ، كانسابت الخياط صؼ ي
في كجاء  .ككزنان كاحدان مكحدة ، كاستخدـ قافية ىا اليادئة في نسيجيا كبنائيا في مكسيقااألبيات 

 الحركات ى، كفي تعمده الختيار الحركؼ السابقة لو عم في النظـ التكرارمتناكلو لحرؼ الراء 
حرؼ  إال أنو كرر،  أعطى لؤلبيات قكة في المكسيقاركعة الخياؿ ، مما في جميع الكممات  انفسي
كأكصؿ لمفكرة ، في كؿ بيت مف أبياتو ، ككاف يمكنو منع ىذا التكرار بأسمكب أكثر تعبيران ،  النفي

 د معنى .ال يعتبر عيبان إذا أفافي األساليب أك الحركؼ أك الحركات فالتكرار ، دكف الحاجة لذلؾ
 نغمة مكسيقية إضفاءفي  دكرالمحسنات المفظية في ألفاظو  كمع ذلؾ كاف الستخداـ الشاعر

 بيت ( .ب،  أتيت ، كمف ذلؾ جناسو بيف الكممات )عمى األبيات  داخمية
الشعرية لديو ،  لحسيف الجزار ، لنقؼ عند المكسيقاكاذا استعرضنا أبياتان لمشاعر أبي ا       

 : (ِ)كذىاب عمره يشكك فقره ويصادفنا قكل
 راءي ػػػػػػػػػصف ةه ػػػػػػػػػػخمع سً ػػػػػػػػػػمف الشَّ ػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػل

 ػػػػػػػػيػػػػػالغ دثى ػػػػػػػػػػػػحى  إفٍ  رً ػػػػػػػػػػػػػػػف الزميريػػػػػػػػػػػػػكم
 كػػػػػػػػػس وً ػػػػػػػػػػػػب اءي ػػػػػػػػػػػػػكالفض األرضي  يى ػػػػػػػػػػػػػػػبيت
 ػػػػػػنا دٍ ػػػػػػػػػق ردً ػػػػػػكالب سً ػػػػمي الشَّ ػػػي فػػػػػػك ترانػػػػػل

 يػػػػػػػػػػػػػي جاىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػنأنَّ  اسي ػػػػػػػػػػػػػػػػالنَّ  عى ػػػػػػػػػػػػػػػػشنَّ 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنرأى  رم إذٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بظاىػػػػػػػػػػػػػػػػأخذكن

 

 اءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي الشٍّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إذا أتانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال أبال
 كاءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػي اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطيمسان يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثياب ـي 
 اءي ػػػػالسم يى ػػػػبيت ؼي ػػػػػػػػػػكسق داره ػػػػػػػػػػم ؿً ػػػػػػالرج ري 
 اءي ػػػػػػػػػػي ىبػػػػػػػإنٍّ  تى ػػػػػػػػػػػػػػي لقمػػػػػػػػػػجسم ؿَّ ػػػػػػػػػػػػػػس
 (ّ)كاءي ػػػػػػػػػػػأى ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػا ليػػػػػػػػػػػػػػػكم كمٌ ػػػػػػػػػػػناػػػػػػػػػػػػم
 اءي ػػػػػػػػممي الظَّ ػػػػػػػػػػػتسكؤن سو ػػػػػػػػػػػػػػشم دى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعب

                                  
 . ٖٕٚ/ٖ،  فوات الوفيات:  الكتبي (ٔ)
 . ٕٚٛ/ٗالكتبي : فوات الوفيات ،  (ٕ)
 . ٓٔٔزنديق وىي كممة فارسية األصل . ينظر : شوقي ضيف : الفن ومذاىبو في الشعر العربي ،  مانوي : ((ٖ
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 ػػػػمػػػػػالع بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػذى دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػي لقػػػػػػػػػػػػػػػػكحسرت آهو 
 كػػػػالسَّ  درؾى أي  دو ػػػػػػػػػػػي غػػػػػػػػػػف تي ػػػػػػػػػػػػا قمػػػػػػػػػػػػػػػػكمم
 كاػػػػػان بشكػػػػيكم صي ػػػػػػػػػػػػػػخيى  فٍ ػػػػػػػػػػػػػمم تي ػػػػػػػػػػػػػلس

 اءي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكعن ؼه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تأسي ػػػػػػػػػػػػػػػػكحظ ري 
 (ُ)اءي ػػػػػػػػػػػػػا ال أشػػػػػػػػػػػػػػػبم ده ػػػػػػػػػػػػػػي غى ػػػػػػػػػػػػػػػأتان ؿي 
ـى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألي ألفَّ  ِ    كاءي ػػػػػػػػػػػػدم سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعن ا

، ؼ الممدكدةلأل باحرؼ اليمزة المسبكقة لقافيتو الشعرية عند الشاعر باختياره  المكسيقاتمثمت 
صؿ يسبقيا المد في الصكت لت. ، فاليمزة مف أبعد المخارج  ع مكسيقي كتناغـككاف ليا كق

حيف نكع  ه لممحسناتككفؽ الشاعر في اختيار  الشاعر مف فقره إلى أبعد الحدكد .شككل 
كالجناس بيف ) الفضاء ك السماء ( ، كالتكرار ،  كتصريع كتكرار ناس ج، مف  باستخدامو ليا

كغيرىا مف لكممة ) غد ( ، كالتصريع في نفس الركم في صدر مطمع القصيدة كعجزىا ، 
 صكرة الفقرالشاعر رسـ الكزف كالقافية ، ك المحسنات التي تركت تناغمان مكسيقيان متكامبلن مع 

اف الختياره كفكضياع العمر لديو في جميع أبياتو بألفاظ سيمة مستمدة مف البيئة الطبيعية ، 
عمى إيقاع المكسيقى  رائع ع القافية األساسية لؤلبيات أثرالبيت األكؿ م تكحيد القافية في صدر

 عذبة تكحي بجزالة أسمكب الشاعر ، كقكة شعره . كؿ ذلؾ بمكسيقا،  كالداخمية الخارجية
 بخاصة المكسيقاالشعرية في نظمو ألبياتو ك  ابف نباتو في االىتماـ بالمكسيقا كأبدع       

كمف ىذا  شاكؿ بيف أصكات كمماتو كمعانييا .فالخارجية ،  دكف أف ييمؿ المكسيقاالداخمية ، 
 : (ِ)و ييجك نفسو كيشكك الفقرالقبيؿ قكل

 سه يٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػاؿه ككً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافى لػػػػػػػػػػػػػػػػك
 ان ػػػػػػػػػػػػػاسػػػػػػػػػػػػػػاؿى طػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػتي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػػفسك

 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكػػػػػػػػػي كسي ػػػػػػػػػػػػػامػػػػيػػػػػيػػػػؿى تػػػػػػػػػػػػػػبػػػػػػق 
 رمػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػيسى خى ػػػػػػػػػػػػػػػػتي الكً ػػػػػػػػػػػػػػغػػػػػػػػػػبػػػػكص

ساعد عمى إعطاء النظـ كالتكرار في كممة ) كيس ( اـ ابف نباتو لممحسنات البديعية استخد
يقكؿ عبد المطيؼ حمزة في شعره : ىذا الشاعر ،  ، كىذا ليس بغريب عمىكجميمة جذابة  مكسيقا

" إذا نظرت في شعر ىذا الرجؿ كجدتو يزخر بأنكاع شتى مف البديع مف جناس إلى طباؽ إلى 
، التضميف ، كالتكرية كاع البديعية شيكعان في شعره ىي ،إكتفاء إلى مراعاة نظير . كلكف أكثر األن

 . (ّ)كاالكتفاء ، كالسيكلة ..."

                                  
 السول : األمنية . ينظر : ابن منظور ، لسان العرب ، مادة ) سول ( . (ٔ)
 . ٓٙديوان ابن نباتو ،  (ٕ)
 . ٕٙٔ لفرنسية ،األدب المصري من قيام الدولة األيوبية إلى مجيء الحممة ا عبد المطيف حمزة : (ٖ)



 ٔٔٛ 

الشعرية لديو ، ما قالو في ىجائو  مف أبيات يعبر فييا عف المكسيقا دانياؿبف ال كمما كرد       
تتناسب مع  قذفو بألفاظ مقذعة ، مستخدمان أنغامان مكسيقية، ك بالخفاش  كتشبييو لو (ُ)مكطكاطل

 : (ِ)، فيقكؿكقافيتيا األبيات  كزف
 ان ػػػػػػػػػػػػػػػػحرام كحي ػػػػػػػػػػػػيم ـو ػػػػػػػػػػػى درىػػػػػػػػػػعم ـٍ ػػػػػػػػػػػػػك

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػتكاط سػػػػػػػػػػػػران  اعً ػػػػػػػػػػػػػبالطٍّ  ـى ػػػػػػػػػػػػا لئيػػػػػي  اػػػػػػػالنَّ  عى ػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػتمش بلـً ػػػػػػػػػي الظَّ ػػػػػان فػػػػػػدايم
 (ّ)طً كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكى ػػػػػػال دي ػػػػػػػػػػػػػكايػػػػػذم عػػػػػػػػػػػػكى سً 

أما مف ، كالقافية  في تكحيده لمكزفقكية خارجية  أبياتو اليجائية بمكسيقا عبر ابف دانياؿ عف
كاختار الكممات المكحية ، إلى ترؾ اليمزة ،  تمالالتي في لغتو  الداخمية فنجدىا حيث المكسيقا

ليثبت أف عمؿ ىذا الشخص منبكذ ال يصح  التي تتناسب مع الغرض مثؿ ) حراـ ، الظبلـ ( ،
 .كلـ يتعرض الشاعر كثيران لممكسيقا الداخمية الظاىرة القياـ بو ؛ لذا استحؽ منو ىذا اليجاء ، 

كفي أبيات مغايرة صدـ الشاعر سراج الديف الكراؽ في رجؿ مدحو فمـ يجزه ، فكانت        
، مف مدح في شعره الذم مدحو فيو أخذه النتيجة ردة فعؿ منو تطالب ىذا الرجؿ بإعادة ما 

 : (ْ)، كقكلو، فاستخدـ المكسيقا القكية ، العنيفة بأسمكب ينـ عف الخيبة الشديدة 
 سػػػػػػػػكاهي  كخػػػػػػػػػذٍ  مدحػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػيَّ  أعػػػػػػػػػػػػػػػدٍ 

   يكمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان  تي إذا أنشػػػػػػػػػػػػػػػدٍ  كال تغضػػػػػػػػػػػػػػػػػبٍ 
 نػػػػػػػػػػػػػػػػػػي يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مستريػػػػػػػػػػػػػػػػحي أتعبت فقػػػػػػػػػػػدٍ 

حيػػػػػػػػػػػػػحي  كقيػػػػػػػؿى  سػػػػػػػػػػػكاهي   لػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػذا الصَّ
كؿ ما لـ كالشعكر بالخيبة بعد حصكشفت األبيات السابقة عف الغضب الذم اعترل الشاعر ، 

عفكية سريعة مف شخص غاضب ، أصيب بعكس ما كاف يتمناه أك  يتكقعو ، فجاءت المكسيقا
ينتظره ، فاستخدامو في القافية لمياء كالحاء تظير الصرخة القكية التي أطمقيا الشاعر نتيجة ىذا 

كثاره مف األمر كالنيي يد ، كمما يؤكد أيضان ا قد حصؿ ؿ عمى تمنيو عدـ حصكؿ مالشعكر ، كا 
عبر عف المكسيقا الداخمية بالطباؽ بيف ) أتعبتني ، عمى ذلؾ ، ما جاء بو مف كممات حيف 

، كما عبرت المكسيقى الداخمية عف صدؽ المشاعر إيقاعان مكسيقيان جذابان مستريح ( مما أظير 
 الغاضبة كقكتيا .

                                  
 م  ، أديب أجاد في النثر دون الشعر ، منٖٕ٘ٔه/ٕٖٙىو محمد بن إبراىيم الكتبي ، ولد في مصر عام  (ٔ)
 ابن حجرم . ينظر ترجمتو في : ٖٛٔٔه/ٛٔٚ، توفي عام  ( مباىج الفكر ومناىج العبر) مصنفاتو      
 . ٕ٘-ٕٗ/٘،  الدرر الكامنة:  العسقالني     
 . ٘ٔ/ٕالصفدي : الوافي بالوفيات ،  (ٕ)
 الوطواط : الخفاش . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ، مادة ) وطط ( . (ٖ)
 . ٘ٓٔ/ٜٔابن فضل اهلل العمري : مسالك األبصار ،  (ٗ)



 ٜٔٔ 

استخدامو الكثير لحرؼ  يقي جميؿ أظيرهكييجك التمعفرم مصر كسكانيا ، بجرس مكس       
 : (ُ)، كما نجدىا في قكلوالسيف 

 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى كسيكانى لحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اي مصػ
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدٍ   ككيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼى يىػػػػػػػػػػػػػػركـي الًغنػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ميفمػػػػػػػػسه  يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كالحى  فأقفالييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لمرٍّ

ػػػػػػػػػػػػؿٍّ ًفٍمػػػػػػػػػػسو أىسػػػػػػػػػػدٍ   بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كعمػػػػػػػػػػػػػػػى كي
ال يترككف مجاالن لفقرائيا  ىافكؿ ما فييا رياء كحسد ، كأغنياؤ  الشاعر يدعك عمى مصر كسكانيا ،

الداؿ بعد  ، فكجكد حرؼالكزف كالقافية  لشاعر بالمكسيقا الخارجية حيف كحدا اىتـليغتنكا ، ك 
س الذم في داخؿ يما مف صفير كقمقمة ، تنـ عف اليأمتناغمة لما في حرؼ السيف يعطي مكسيقا

مية الخفية حيف استخدـ الطباؽ ، ، كذلؾ اىتـ بالمكسيقا الداخ ، كعف الحالة التي يعيشيا الشاعر
كالطباؽ بيف ) الغنى ، مفمس ( ، كالمكسيقا الداخمية الظاىرة حيف استخدـ الجناس ، كالجناس 

 .بيف ) مفمس ، فمس ( 
الشعرية مختمفة ، إال أنيا ال تقؿ جماالن عما قالو  اليجاء العقائدم ، فنرل المكسيقا أما في      

 : (ِ)عبلء الديف الكداعي يقكؿف ، الشعراء السابقك
 ركهي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػًبم ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػيركا زيَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغي

ٍكفى براطيػػػػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػػػػػكىم ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفىعىمىٍييً    شي ػػػػػرى
 ارـٍ ػػػػػػػػػػػالمك ربٍّ  يٍّ ػػػػػػػػػػػػالنَّب اتً ػػػػػػػػػػػػػػًصف فٍ ػػػػػػػػػػػػػػم 

لكني  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عمائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسما تي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
مائـ ، التي تميزىـ عف اختص الشاعر بيجائو الييكد كالنصارل حيف فرض عمييـ لبس الع

 حيث األكزاف السيمةكمف في اليزؿ الذم صحب األبيات ، ي لديو اؿ المكسيقاالمسمميف . فجم
بيف فجاء بالجناس ، ناسب مع ىزلو مف أصحاب العمائـ عمى حرؼ الميـ ، لتتالمكحدة قافية الك 

 الساخرة مف ىؤالء القـك . المكسيقاليبعث غيركه (  عدة كممات كما في ) غيركا ،
مميف كتعرضيـ ليـ بالحريؽ ، يقكؿ ابف ذاىـ لممسكثرة أككذلؾ في ىجاء النصارل ك        
 : (ّ)الكردم
 كاػػػػػػػػػػػف  كي  رن ػػػػػػػػػػػػػػػارىل مصػػػػػػػػػػػػػػػػنىصى  ـي ػػػػػػػػػػػػػػكعدمتي 
 ؽً ػػػػػػػػػػػػػػػػطىًري فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػيتمكنآذى  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػفك  كهي ػػػػػػػػػمتمجَّ عى  دٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػق ارً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالنَّ  ؽي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحري

ًري ارى ػػػػػػػػػػػػػػػػنى  ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػا لكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنفأجَّ   ؽً ػػػػػػػػػػػػػػػػاٍلحى
فنو في  ل كدعائو عمييـ ، كقد أثبتو لمنصار ى استخداـ الميجة القكية في ىجائعمد الشاعر إل

حرؼ القاؼ ، ككحدىا مع  ه الشعرية حيف كظؼ قافية قكية تتناسب مع ىذه الميجة كىكامكسيق

                                  
 . ٚ٘٘ ديوان التمعفري ، (ٔ)
 . ٕ٘٘/ٗالوافي بالوفيات ،  الصفدي : (ٕ)
 . ٖٕٙ/ٕابن الوردي : تاريخ ابن الوردي ،  (ٖ)



 ٕٔٓ 

ه الداخمية أسمكبان مكسيقيان رائعان حيف بدأ البيت بالمضاؼ كالمضاؼ ا، كاستخدـ في مكسيق الكزف
 ) نار يا ، فجعؿ الكممة إليو في كممة ) حريؽ النار ( ، ثـ استبدؿ األماكف بينيما كعكس

 . ، كىذا يناسب أسمكب التيديد كالكعيدالحريؽ ( 
كييجك ابف تكلكا الدىر كيحذر مف أبنائو في نبرة متشائمة ، تدؿ عمى تجربة ذاتية سيئة        

 : (ُ)ر ، فمالت المكسيقا لديو إلى جرس ينـ عما بداخمو مف مشاعر اليأسكاجييا الشاع
  وي ػػػػػػػػػػمعالمي  كتٍ ػػػػػأق دٍ ػػػػػػػػػػػفق احي ػػػػػػػػػػػػا السمػػػػػػػػػػػػأم
ٍبتىًسم اؾى ػػػػػػػػػػػيمق فٍ ػػػػػػػػػػػػمى  ؾى ػػػػػػػػػػنٍ بلى يغرَّ ػػػػفى   ان ػػػػػػػػػػػػػػػػمي

 اػػػػػػراحتي بلصً ػػػػػػػػػي استخػػػػػفً  سي ػػػالنَّف بي ػػػػعتٍ الى تى 
  وً ػػػػػػػػػمً ىى لدر  ان زاز ػػػػػػػػػػػػػػػػإع ةً ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلي المى ػػػػػػػػػػػػػػػػأخ
 وي ػػػػػػػػػػػاشى باىمي ػػػػػػػػػػػػػػػػعى  دىرو ػػػػػػػػػػػػل كؿي ػػػػػػػػػػػػػػاذىا أىقي م
تَّ  صى ػػػػالنَّقٍ  ـى ػػػػػػسىال دٍ ػػػػػق  وي ػػػػا يحاربي ػػػػػػػػػػػػػػػػى مى ػػػػػػػػحى

 

 وي ػػػػػػػػػػمي كارً ى مى ػػػػػرجتي  فٍ ػػػػػم ى األىٍرضً ػػػػػػا عمػػػػػػػػػمى فى 
 وي ػػػػػػمي شائً  تن ػػػػػػػػػػػػأىنٍ  رؽه ػػػػػػػػػػػػػػػػػب رَّ ػػػػػػػػػػػػػا غى ػػػػػفطالم

 وي ػػػمي الئً  كدً ػػػػي اٍلجي ػػػػػفً  وي ػػػػػػػلؤم ؿو ػػػػػػػػػػػف باخػػػػػػػػػػػػػػم
 وي ػػػػػدىرىاًىمي  زتٍ ػػػػػع فٍ ػػػػػػػػمى  ؿى ذ  ػػػػػػػػػػػال بي ػػػػػػػػػػػػػػػكيصح
مى  ان يغنػػػػػػػػػػػػػ  وي ػػػػػمي عالً  رً ػػػػػػػاٍلفق ؼً ػػػػػػػات ًبسيػػػػػػػػػػػػكى

تَّ  ؿى ػػػػػػػػػػػػػاٍلفض اربى ػػػػػػػػػػػحى كى   وي ػػػػػمي ا يسالً ػػػػى مى ػػػػػػػػػػػػحى
ينتقد ابف تكلكا مجتمعو ، لما كصؿ إليو مف حاؿ ، كيحذر مف الكقكع في براثف األشرار فيو ، 

يبدك أف الشاعر عاش تجربة أك عدة تجارب ك  ذليمكف . ، فيـ منافقكف بخيمكف سيئي األخبلؽ
ىكذا ، أك ال يكجد عمى مع أناس مف المجتمع أساؤكا إليو لدرجة أف يرل أف أغمب مجتمعو 

الياء الميـ ك لقافية  لشاعر استخدامويشيا احالة اليأس التي يع يؤكدرجى مكارمو . ك ف تاألرض م
اختياره لمكزف كذلؾ ، ك ، فيذاف الحرفاف يعبراف عف الضجر كالسخط التي تتتناسب مع األبيات 

، حيث يبدأ  الدىر عف يأسو مف بيا يعبر ية ، كالمغة المكسيقية المتناغمةالذم يتناسؽ مع القاف
صفة في الشطر الثاني يثبت أك ينفي ألبيات بذكر صفة حسنة أك سيئة ، ثـ كؿ شطر في ا

أنو حاكؿ أف يعتني أكثر لديو ، كيبدك  زاد مف جماؿ المكسيقاا ما عف أبناء مجتمعو ، كىذ الحسف
 يكحد القافية بيف غالببية صدكريستخدـ التقفية الداخمية ، فحيف اختار أف ، الشعرية  بالمكسيقا
 زىا .اعجأاألبيات ك 

تبيف  ألشعار اليجاء أكزاف الشعر التي نظميـ العصر المممككي في استخدـ الشعراء في      
فيو األبيات ىك اليجاء . كنكع  ذم نظمتلرغـ أف الغرض اعمى  ، كخفة المكسيقاسيكلة النظـ 
كـ كاليزؿ في كثير كالتيشعكر بالسخرية تخداميـ لمقافية كالكزف الشعرم ، ككاف الالشعراء في اس
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مع عف عاطفة الشاعر ، كخاطبت آذاف الميجك بما يتناسب معانييا  عبرتك  مف مقطكعاتيا ،
 .القدر الذم يستحقو مف اليجاء 

: الشعرية ، يعتبر رزؽ سميـ ذلؾ العصر بأنو  ـ شعراء العصر المممككي بالمكسيقاكالىتما       
صبح ىك الببلغة في نظر األدباء . فكاف لو أثره البالغ في نو أ" ... عصر الكلكع بالبديع حتى إ

إذكاء الركح الشعرية كالمنافسة األدبية معان ، إذ كاف ىـ كثير مف الشعراء أف يقع خاطرىـ عمى 
التكرية أك نحك  لفظ أك تركيب ينبثؽ منو معنى جديد مع المجانسة أك المطابقة أك المقابمة أك

العابرة لتي تتضمف أحد المعاني المبتكرة ا، يف كالثبلثة كالمقطكعة نظـ البيت ذلؾ . كليذا راج
 . (ُ)" عمى ضرب أك أكثر مف ضركب البديع الجزئية ، كالتي تحتكم

لمممككي لممحسنات البديعية كنكع لمتعبير عف اء العصر ار استخداـ شع كيعتبر ياسيف األيكبي أف
 ات عصر أدبي شيد عناية بالغة بالمحسن " ما مف:  فيو إفراط ، فيقكؿ الداخمية المكسيقا
، كالعصر المممككي . فقد تبارل الكتاب كالشعراء في استخداـ البديع  .، لدرجة اإلفراط ..البديعية 

، كبتنا ال نقع عمى نص مكتكب ، في أم  كتمكينو كتفريعو في جميع أشكاؿ الكتابة ، شعران كنثران 
سنات البديعية بادية  ، ساطعة ال مفر منيا كال مندكحة نكع مف أنكاع الكتابة ، إال كضركب المح

في كجو مف  مك مرتبة صاحبيا ، كحجة ال تدفعألنيا أصبحت مف مقكمات الكتابة كبرىانان عمى ع
 . (ِ)تصدل لدراسة أدب العصر كتقكيمو "

صر الع لكقكؼ عمى نماذج فف اليجاء فيعند اقؿ ، ف أكثر استخداـ المحسنات أـسكاء ك        
مف التكافؽ  أنو كاف ىناؾ قدر كبير التي اتبعيا الشعراء ، نجد ، كالتأمؿ في المكسيقاالمممككي 

طبيعة الغرض المراد ، حيث مالت  الداخمية كالمكسيقا الخارجية ، بما يتناسب معالمكسيقا بيف 
األشعار إلى تكحيد الكزف كالقافية ، كما اىتمت بالمحسنات ذات الجرس المكسيقي الجذاب ؛ مف 

 في إكساب المكسيقاساىـ كؿ ذلؾ  جناس ، كتصريع ، كتشطير ، كتقفية داخمية ، كغير ذلؾ .
لمقدرة الشاعر عمى  فية فيو ؛عاء كجكد ىكة ثقا، كنفت عف ذلؾ العصر إدالشعرية قكة كحسنان 
اة فعالة في أدك كظيرمكسيقي ، مف معاف ، كحس تعبيراتو كما انطكت عميو إبراز مخزكنو المغكم 

  التعبير عف ذكؽ أبناء عصره كما يبلئميـ .
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 : لصكرة  (أنكاع ا - مصادر الصكرة )المبحث الثالث : الصكرة الشعرية 
مف طرؽ التعبير ، لما تحدثو مف تأثير قكم كمعنى  اـ طريقةتعتبر الصكرة الفنية بشكؿ ع       

كمف ىذا المنطمؽ أجمع البمغاء كالنقاد  دكف أف تخؿ بالمعنى األصمي لمنص .محسف كمزيف ، 
لفت ، الذم تحاكؿ  عمى المعنى ماؿ كتأثيرج لما تضفيو مف،  الصكرة في النصعمى أىمية 
و بمجمكعة مف اإلشارات يستدؿ عمييا القارئ حسب تفكيره كقدرتو عمى إعماؿ ذىنو ، األنظار إلي

 . (ُ)ليتمكف مف الكصكؿ إلى المعنى األصمي المراد بقدر كبير مف المتعة كالتشكيؽ
" كليست الصكرة شيئان جديدان ، فإف الشعر قائـ :  كفي نشأة الصكرة يقكؿ إحساف عباس       

 . (ِ)كجد حتى اليـك ، كلكف استخداـ الصكرة يختمؼ بيف شاعر كآخر ، ..."عمى الصكرة منذ أف 
عمى رغـ قمة اىتماـ النقد العربي القديـ بالعبلقة بيف الصكر ، إال أف جماؿ الصكرة الكمية        

يا في مساقاتيا ، بحيث تصبح العبلقة بيف فرادل ثـ نعاين قصيدة يتضح حيف نتمقى الصكر أكالن لم
 .  (ّ)متبادلة ، مف خبلؿ اتجاىيا المكحد بالقصيدة األجزاء
، كىي التي تظير مف خبلؿ ة مجاالن إلبداع الشاعر سكاء أكانت كمية الصكرة الشعري تعد       

، كىي التي تظير مف خبلؿ التشخيص كالتجسيـ كالتكضيح كالتجريد كتراسؿ أـ جزئية البناء ، 
، كتعطينا منظران يزخر  ضح معالـ نفسية الشاعركتك الشعر ،  كنضج الحكاس ، كتبرز قدرة

بالمعاني الجياشة ، التي اختمطت بعاطفة الشاعر كخكاطره ، بكؿ ما تفعمو مف بعث الركح في 
بما ىك  زاخرةالجمادات ، مف خبلؿ صكرة حية تدفع إلى اإلثارة ، أك بما تكضحو ألكانيا ال

انت ىذه الصكرة تبعث عمى القبكؿ أك ، سكاء أكما تكشفو الصكرة مف دالالت ، كبمحسكس 
 النفكر .

تستمد الصكرة الشعرية مف البيئة المحيطة بالشاعر ، كالطبيعة التي تدكر مف حكلو ،        
 كيعتبر صكرتو بألفاظو كخيالو كعاطفتو . ية التي يمتمكيا الشاعر ، ثـ يشكؿكالمصادر الثقاف

أف تمؾ األمكر ىي عناصر الصكرة ، فيقكؿ : " إف مخاطبة الحكاس ، محمد حسف عبد ا 
دماج الحسي  كالتمرد عمى الداللة الحرفية ، كاكتشاؼ عبلقة ، كتحرؾ الخياؿ بيف قطبيف ، كا 
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بالمجرد في شكؿ أك بناء مكحد تمؤل فيو الثغرة بيف القطبية ، تمثؿ أىـ ما ينبغي أف يتحقؽ في 
ىناؾ أيضان عناصر لمصكرة ال غنى لمشاعر عنيا ، حيث الحركة المنبعثة ك  . (ُ)الصكرة الشعرية "

 مف مكسيقا كداللة األلفاظ ، كألكانيا المتعارؼ عمييا ، كحجميا ، كمكقعيا الحسي أك النفسي .
 ، كترل الصكرة ية عمى إبرازتعمؿ في النياعناصرىا معان تعتبر أساسيات منابع الصكرة ك        

منابع الصكرة تؤثر في الشاعر فيقدـ لنا صكرتو كما تخيميا كأحس بيا ىك ، أما أف  ( الباحثة )
أـ تتـ داخؿ بناء متماسؾ ، ، سكاء أكانت عناصر ىذه الصكرة كمية عناصرىا فيكتشفيا المتمقي 

 .تخدـ الفكرة العامة لمصكرة الكمية جزئية 
قتصادية كاالجتماعية كالعممية المكجكدة البيئة السياسية كاالالشعرية ب تأثرت الصكرةلقد        

في العصر المممككي ، ككاف لمطبيعة التي عاشيا الشعراء أثرىا الكاضح أيضان عمى تمؾ الصكرة ، 
ليعبركا بيا عما يجكؿ بخاطرىـ كأحاسيسيـ ، مف خبلؿ اعتمادىـ ؛ فنكعكا في استخداميـ ليا 

جدد ك ،  حافظ البعض عمييا كتمسؾ بيا ديمةق ت ىناؾ صكرككان أقساميا الجزئية كالكمية .عمى 
بؿ ، فقط محاكلة منيـ عدـ الكقكؼ عند صكر القدماء ، في استخداميـ ليا  البعض اآلخر

 ، فنسجكا صكران شعرية جديدة . ما يتناسب مع التغيرات التي طرأت عمى عصرىـ أضافكا 
 : (ِ)ي قكلوالحسيف الجزار ف بكأ ، الشاعر الذيف كقفكا عمى الصكر القديمة كمف الشعراء       

 شاعػػػػػػػػػػػػػػػران  باليجػػػػػػػػػػكً  يػػػػػػػػا عثمػػػػػػافي  تكعػػػدتى 
 ينجمػػػػػي لػػػػػػػػيسى  هي ىجػػػػػػػػكان عػػػػػػػػػػػاري  سيكليػػػػػػػػػػػػؾى   محمػػػػػػػػدو  مػػػػػػػفٍ  أتتػػػػػػؾى  ىا قصيػػػػػػػػػدان قػػػػػػػدٍ فخػػػػذٍ 

 عػػػػػػؿً  مػػػػفٍ  يػػػػػػػؿي السَّ  حطَّػػػػػػوي  صخػػػػػػرو  كجممػػػػػكدً 
 : (ّ)في كصؼ الفرس القيس رئالجزار الصكرة الشعرية كما ىي مف الشاعر ام أخذ أبك الحسيف

عػػػػػػػػػػػػػػػػؿو ميٍدبػػػػػػػػػػػميٍقب رو ػػػػػػػػػػػػًمفى  رو ػػػػػػػػػػػػػكى مً  ٍممي   ان ػػػػػػػػػػرو مى خٍ ػػػػػػػػػػػػػكجي طَّ ػػػػكًد صى  ؿً ػػػػػػعى  فٍ ػػػؿي مً ػػػػػوي السَّيٍ ػػػرو حى
القيس ، إال أنو كضعيا في غرض مختمؼ  نفسيا عند امرئمصكرة عمى رغـ استعماؿ الجزار ل

ب جميؿ مف الشاعر في كضعو كىذا تبلع عرض اليجك يأتي بيا ليفخر بنفسو .عنو ، فيك في م
 .، مستمدان مف صكر القدماء رمزان لميجاء اسب مع الغرض كبمكغ المقصد ا يتنمالصكر في
ذا تأممنا في عبارات ىجاء         النفس عند أبي الحسيف الجزار نبلحظ أنو لـ يقؼ عند حدكد كا 

 : (ْ)وقكلمف ذلؾ القديـ ، بؿ تجاكزىا إلى التجديد ، 
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 رمػػػػػػػػػػػػػػػعم تي ػػػػػػػػػػػي كأضعػػػػػػػشبيبت تي ػػػػػػػػػػػػػػػقطع
 يػػػػػػػػػػػػػكال ل وً ػػػػػػػػػفي ةه رى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي أي ػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػكم
 ان ػػػػػػػػػػػػػيمكفى  ػػػػػػػػػػػػػان بيانتً  كى ػػػػػػػػػػػػػػػػػحالنَّ  رأتي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق
 اؿو ػػػػػػػػػػػحكل مي ػػػػػػػػػس وي ػػػػػػػػػػػمن تي ػػػػػػػا استنبطػػػػػػػػػفم
 اػػػػػػػػػػنصب يَّ ػػػػػػػػػػعم وً ػػػػػػػػػػػفي بي ػػػػػػػالنص افى ػػػػػػػػػػػػػػفك
 يػػػػػػػػػػػػػػػحظٍّ  ؿَّ ػػػػػػػػػػجي  وً ػػػػػػفي ضي ػػػػػػػػالخف افى ػػػػػػػػػػػػػكك
 بلن ػػػػػػػػػػيجى  تي ػػػػػػػػػػػدخم ركضً ػػػػػػػػػػػػالعى  ـً ػػػػػي عمػػػػػػػكف

 اػػػػػػػػػػػػػػػػبيت ؿي ػػػػػػػػػػػػػػػػو التفصيػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػفأذكرن
 فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكلي فى  فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مى مفاعى  فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي مى مفاعى 
 دمػػػػػػػػػػػػػػعن ـً ػػػػػػػػػالمح عً ػػػػػػػػػػػػػػببي كـو ػػػػػػػػػػي ـٍ ػػػػػػػػػػػكك
 وً ػػػػػػػػػػػػفي عى ػػػػػػػػػػػػػػػػدا ال بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغ ا أفٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػكلم
 يػػػػػػػػػػػػػػػكنػػػػػػػػػػػػػبإذ زي  ـي ػػػػػػػػػػػػػي جينػػػػػػػػػػػػػػػػػانػػػػػػػػػكدك
 ـً ػػػػػػػػػػػلح رً ػػػػػػػػػػػغي فٍ ػػػػػػػػػػػػػم رةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػا زفػػػػػػػػػػػػكفيي
 اػػػػػػػػػػػػػػفيي يَّ ػػػػػػػػػػػػػعم ذابي ػػػػػػػػػػالع اؿى ػػػػػػػػػػػػػط دٍ ػػػػػػػكق
 يػػػػػػػػػػػػػدعن كؿي ػػػػػػػػػػػػػأق ذكؿي ػػػػػػػػػػػػػػػالع الـى  إفٍ ػػػػػػػػػػػػػػف

 

 رمػػػػػفك افً ػػػػػػػػػػػػػػػػيذى ي اليى ػػػػػػػػػػف تي ػػػػػػأتعب دٍ ػػػػػػػػػػػػكق 
 مر ػػػػػػػػػػػجأى  ضى ػػػػػػػعبى  ان ػػػػػػػيكم تي ػػػػػػػػػػػػػا تبػػػػػػػػػػػػػػإذا م

 رمدٍ ػػػػػػػػص اؽى ػػػػػػػػػػػػكض وي ػػػػػػػػػػػمن تي ػػػػػػػعٍ ى أف كي ػػػػػإل
 ركػػػػػػػػػػػكعم دو ػػػػػػػػػػػػػزيى ػػػػػػػػػػػعم وً ػػػػػػػػػػػػػػب اؿي ػػػػػػػػػػػحيي 

 رمدٍ ػػػػػػػػػػػػػق رً ػػػػػػػػػػػػػػػػػلغي وً ػػػػػػػػػػػػػػػفي عي ػػػػػػػػالرف افى ػػػػػكك
 رمػػػػػػػػذك عً ػػػػػػػػػلقط وً ػػػػػػػػػػػفي زـي ػػػػػػػػػػػالج افى ػػػػػػػػػػػػػػػكك
 رً ػػػػػػػػػػػبح ؿٍّ ػػػػػػػػػػػػػػكي ػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػلخفت تي ػػػػػػػػػػػمٍ كعي 

 مرٍّ ػػػػػػػػػػػػػػعى المى  خي ػػػػػػػػػػػػالشي وي ػػػػػػػػػػػػػنصفى  فى ػػػػػػػػػػػػػتضم
َـّ ػػػػػػػػػػػػػػػػي ةو ػػػػػػػػػػػرافخي  ثي ػػػػػػػػػػػػػػػ" حدي  رك "ػػػػػػػػػػػعم ا أ

 رً ػػػػػػػػػشي ؼً ػػػػػػػػػػػػبأل كارً ػػػػػػػػػػػػالب فى ػػػػػػػػػػػػػػم دي ػػػػػػػػػػػػػعيي 
 رً ػػػػػػػػػػػػػػػػحش كـى ػػػػػػػػػػػي وى ػػػػػػػػػػػػأشب زافً ػػػػػػػػػػػع الميػػػػػػم
 رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػسً  بي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعذي ـٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػبي ةه ػػػػػػػػػػػػػػبانيزى 
 رمػػػػػػػػػػػػػػػػنحا بً ػػػػػػػػػػػػيبلسمي سً  تٍ ػػػػػػػػػػػػػعكضً  دٍ ػػػػػػػػػػػكق
 زرً ككً  سو ػػػػػػػػػحػػن فٍ ػػػػػػػػػػػػػػم تي ػػػػػػػػػػػمدَّ ػػػػػػػػػا قى ػػػػػػػػػػػػملً 
 رمػػػمعي  طً ػػػػي كسٍ ػػػػػػف ةو ػػػػػػػػػػيعي ضى ػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػأن

كأنيى ىذه األبيات مستخدمان المفظ نفسو ) أنا في  استيؿ الشاعر أبياتو بذكر ضياع العمر ،
بعدة صكر ، فأخذ ما يختص الشعكر  ضيعة في كسط عمرم ( ، ثـ انتقؿ لتكضيح السبب في ذلؾ

مف رفع كنصب كجر كجـز ، ككظفو ليعبر بو عف حظو كقدره في صكرة جديدة ، ثـ عمـ النحك  بو
ف حالة التيو التي يعيشيا ، ثـ انتقؿ لينتقي انتقؿ إلى عمـ العركض كأخذ يعـك في بحكره ليبي

، فيشبو دكانو  صكران مف القرآف الكريـ ، فاستخدـ معانييا ليعبر بيا عف فقره كسكء معيشتو
الكمية مف خبلؿ البناء كيبدك أف الشاعر بالغ في تقديـ الصكرة  .بجينـ ، كيشبو زبائنو بالزبانية 

عف نفسو كحالو ، ليجسد مف خبلليا أفكاره كانفعاالتو التي عبر بيا القصصي لؤلبيات السابقة 
: " إذا كانت الصكرة تساىـ في  الشعرية ، يقكؿ جابر عصفكر الكامنة ، كىذا مف كظائؼ الصكرة

نفسيا الغاية  فإنيا تحقؽعممية إقناع المتمقي ، كالتأثير فيو عف طريؽ شرح المعنى كتكضيحو ، 
صمة بيف المبالغة كالشرح كالتكضيح صمة كثيقة ، ذلؾ أف عف طريؽ المبالغة في المعنى . كال
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المعنى أك تأكيد  عندما يراد بيا مجرد تمثيؿ مة مف كسائؿ شرح المعنى كتكضيحوالمبالغة تعد كسي
 . (ُ)مة "بعض عناصره المي

الشعرية بما يتناسب مع بيئة استخداـ الصكرة  كمما ثبت مف شكاىد عمى التجديد في       
 : (ِ)البياء زىير في بغمة صديقو قكؿالعصر المممككي ، 

 ةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي بغمػػػػػػػػػػػػػػػػػا صديقػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل
 كػػػػػػػػػػػيػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػسبي ػػػي فتحػػػػػػػػػػػػػشػػػػػػػػمػػػػت
 كػػػػػػػػػػػػػطػػػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػػػػػػػػيػػػتً طك ػػػػػػخي  داري ػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػم
 اػػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػانً ػػػػػػػػػػكػػػػػم فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػم زي ػػػػػػػػػػػػػػػتػػػيػػػػػػػػػػػت

 

 ةٍ ػػػػػػػػػػػػردلػػػػػػػاكم خى ػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػت تػػػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػل
 (ّ)ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػمشكَّ  ؽً ػػػػػػػػػػػػػػريػػى الطػػػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػع في 
 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػمػػػػمي ػػػػأنٍ  رعي ػػػػػػػػػػػػػسػػػػػػػت فى ػػػػػػػػػػػيػػػح ةً ػػػػػػػػػػػػمػػػػػػي
 ةٍ ػػػػػػػػػػػػػػزلػػػػػػػػػػػػػػلي زى ػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػأنَّ ػػػػػػػػػػػكػػػػػػػف

، ترمز إلى الفقر،  قة في البناء القصصيعبر الشاعر عف ىجائو لبغمة صديقو بصكرة كمية متناس
بما يتماشى مع الطبيعة التي كذلؾ ، سكء األكضاع في العصر المممككي كتظير في ثناياىا 

صكرتو ، فتجمى لنا ىجاء ىذه البغمة بصكرة ىزلية تكشؼ عف حاليا ، الشاعر استمد منيا 
إليو خطابو ، كراسمان لو صكرة  ان تنـ عف تعاطفو معو ، مكجي يبلن أبياتو بكممات كدية لصديقومست

لتصكير الحي كالبارع مف الشاعر ربما لـ يكف ليعمميا ىك بيذا القدر مف ا، لبغمتو تشبييية حية 
التي برزت في ،  صكرتيا الكميةلك لـ يبيف لو صاحبو ىذه الصكر المتبلحقة فييا ، ليصؿ إلى 

، بصكر جزئيةا حيف قاؿ : " ال تساكم خردلة " ، ثـ فصؿ فييا اختصاره ليا في بداية الحديث عني
، كمرة أخرل مقيدة، كمرة باألنممة ككأنيا بألكاف عديدة مف التشبيو ، فمرة يشبييا بالخردلة ، كمرة

 بالزلزلة .
في تفاصيمو ، ليصؿ في النياية إلى صكرة  استغرؽ الشاعرفي مشيد تصكيرم آخر ك        

مف ثقافة الشاعر في عمـك المغة العربية ، فنرل البياء زىير ييجك صاحبان لو  متكاممة استمدت
 : (ْ)كؿكثؽ بو ، كلـ يكف أىبلن ليذه الثقة ، فيق

 كصاحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبه جعمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي أميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم
 أكدٍعتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي الخفػػػػػػػػػػيَّ مػػػػػػػػػػٍف أمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرم

ـٍ   يكػػػػػػػػػػػػػػػػٍف نىظيػػػػػػػػػػػػػرمصحٍبتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كلػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

ميػػػػػػػػػػػػػػرً   شػػػػػػػػػػػػػػارؾى منٍّػػػػػػػػػػػػي مكضػػػػػػػػػػػػػػػػعى الضَّ
 النَّػػػػػػػػػػػػػاًر فػػػػػػػػي البيخػػػػػػػػكرً  فكػػػػػػػػػػػػػافى مثػػػػػػػػػػػػػػػؿى 

 قدٍَّمتيػػػػػػػػػػػػػػػوي كىػػػػػػػػػػػػػػك يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل تأخيػػػػػػػػػػػػػػػرم

                                  
 . ٖٖٗ اث النقدي والبالغي عند العرب ،جابر عصفور : الصورة الفنية في التر  (ٔ)
 . ٜٗٔ ديوان البياء زىير ، (ٕ)
 ( . شكل ابن منظور : لسان العرب ، مادة )ينظر : مشكمة : مقيدة .  (ٖ)
 . ٕٜ ديوان البياء زىير ، (ٗ)
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 كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا تػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػزادي اليػػػػػػػػػػػػػاءي فػػػي التَّصغيػػػػرً  يىغضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي إٍذ جعٍمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي تىكثيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرم
ك لييجك بيا صاحبو الذم خانو ، فصكره بعدة صكر تبرز الصكرة جاؿ الشاعر في عمـك النح

صكر عديدة ب لؤلبيات ،النيائية لصاحبو كىي الخيانة ، أبرزىا الشاعر مف خبلؿ البناء القصصي 
، كره ، فيضعيا في ) مكضع الضمير (استكحت مصادرىا مف ثقافة الشاعر ، فأخذ يشكؿ منيا ص

لنار في البخكر ( ، كيحركيا كما يريد ، كيكثرىا ) كما تزاد الياء في كيمكنيا بألكاف الطبيعة ) مثؿ ا
خبلؿ تكظيؼ المصطمحات العممية ، مما عبر عف التصغير ( . فجاء ابتداع الشاعر لمصكرة مف 

 ، كىذا يعتبر حجة عمى مف يدعي ضعؼ المغة العربية في العصر المممككي .  اتساع عمـ الشاعر
لحشيش كمف ا ـ صكرة كمية تحمؿ تكضيحان لمكقؼ الشاعر مفسعردم تقديكحاكؿ النكر اإل       

أبياتو بتقديـ النصح لصديقو بعبارات كدية ميد ليا بالغرض الذم يريده ، ثـ بيف  ، فبدأيتعاطاىا 
 : (ُ)شناعة الحشيش فشبيو حيف يتعاطاه بالبييمة التي تأكؿ الحشيش اليابس 

 رى الحػػػػػػؽٍّ قػػػػػػٍد الحى فاىتػػػػػػػػػػدً فديتػػػػػػػػػػػػؾى نػػػػػػػػػػػػك 
 أترضػػػػػػػػػػػى بػػػػػػأٍف تمشػػػػػي شبيػػػػػػػػػػوى بييمػػػػػػػػػػػػةو 
 فػػػػػػػدٍع رأل قػػػػػكـو كالػػػػػػػػػػػػدكاًب كال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرً 

 
 ككػػػػػػػػػػػٍف فػػػػػػػي الميػػػػػػػًك غيػػػػػػػرى مقىمػػػػدً  نديمػػػػػػػي

 بأكػػػػػػػػػػػػػػػًؿ حشيػػػػػػػػػػػشو يابػػػػػػػػػسو غيػػػػرى أرغػػػػػػػػػػدً 
 (ِ)سػػػػػػػػػػػػػػكل درةو كالكككػػػػػػػػػػػػػػًب المتكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدً 

السابقة ، فبرزت الصكرة األكلى في التنفير مف الحشيش ركز الشاعر عمى صكرتيف في األبيات 
قبؿ تناكليا ، كالصكرة الثانية في تصكير الذيف تناكلكىا فعبلن فأصبحكا كالدكاب جيمة ال يعقمكف 

الطبيعة الماثمة مف شيئان . كىنا استمد الشاعر صكرتو مف البيئة التي تناسب عامة الناس ، كمف 
الصكر الجزئية في أبياتو لتسيـ في تصكير مساكئ الحشيش ،  حكلو ، كقد أكثر الشاعر مف

 كتجعؿ المتمقي نافران منيا .
شيخان  فيياييجك  عدة صكر جزئية حفطر ابف تكلكا ، امتدت الصكرة الكمية عند الشاعر ك        

مدل فسؽ ىذا الشيخ ، كيصكر ذلؾ في ، مع عممو بفاسقان دعاه لمفسكؽ فأجابو دكف اقتناع 
 : (ّ)، فيقكؿ أبياتو

 وً ػػػػػػػػبً  كؽً ػػػػػػػػي لمفسػػػػػػػػػػدىعىان خو ػػػػػػػػػػػػشي بَّ ا ري ػػػػػػيى 
  ةن ػػػػػػػػػػػوي شىاًئبى ػػػػػػػى ًمنٍ ػػػػػػػي سألقػػػػػػػػػػػػػًبأىنٍّ  ان ػػػػػػػػػػػػػعمم
  تٍ ػػػػػػػػػػػػشاب وي ػػػػػػػػػػػػشكارب ي  ػػػػػػػػشيع ـ  ػػػػػػا فى ػػػػػػػػػػكىأىنَّيى 

 
 يػػػػػػػػػػػكىالى راض ركرو ػػػػػػػػػػػػػػػمس رى ػػػػػػػػػػػػػغي وي ػػػػػػػػػػفىًجٍئتي 
مىٍييى ػػػػػػػػػػػػقض  يػػػػػػػػػػػػػػػػقىاضً  ـو ػػػػػػػػػػػػدىائً  ؿو ذي ػػػػػػػا بً ػػػػػى عى
م  راضً ػػػػػػػػػػػػػػػبمق ان ػػػػػػػػػػػػػػا يىٍكمػػػػػػػػػػػػػػػا مىسيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
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عمد الشاعر إلى تصكير مظير مف مظاىر السكء في مجتمعو ، مف خبلؿ تجربتو الذاتية ، 
فيصكر مظير الفسؽ كمدل انغماس الشيخ فيو بمظير آخر في مجتمعو ، كىك ترؾ الشيعة لحمؽ 

كالبعث عمى  الشكارب رغـ ظيكر الشيب فييا ، كمحاكلة منو لمتنفير مف الصكرتيف معان ،
اإلشمئزاز كالتقزز منيما ، كلكي يصؿ إلى مراده ماؿ إلى الصكرة الحسية التي تمكج بالحركة ، 
ككاف الستخدامو كممتي ) شيخ ( ك ) شاب ( دالالت عمى الفسؽ عمى رغـ الكبر ، مما يمكنو أف 

 يعمؽ الصكرة المنفرة التي سعى الشاعر إلى تقديميا .
، ، فمـ تتعد ىذه الصكرة البيتيف في البناء التكقيعي الكمية  ةالصكر اعر الشـ استخد كذلؾ       

لمعاذؿ  ابف نباتو يجاءكبيف أكثر مف غرض شعرم ،  جمعشيد تصكيرم متكامؿ يفي مكذلؾ 
 : (ُ)كغزلو في المحبكبة ، كما في قكلو

 ؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتأمَّ  ي  ػػػػػػػػػػػػػػاذؿ الغبػػػػػػػػػػػػػػػػا العػػػػػػػػػػػػػأيي
 بٍ ػػػػػػػذائ بي ػػػػػػالقم وً ػػػػػػي صفاتً ػػػػػدا فػػػػػٍف غػػػػػػػػػػػػػػػمى   فو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكجبي رةو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلطَّ  بى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكتعج

 (ِ)بٍ ػػػػػػػػػػػػػاًر عجائػػػػػػػػػػػػًؿ كالنَّيػػػػػػػػػػػػيمي الَّ ػػػػػػػػػإفَّ ف
البو بالتأمؿ في محبكبتو جمع ابف نباتو في أبياتو بيف اليجاء كالغزؿ ، فيك ييجك العاذؿ كيط

فيك يكجو خطابو لميجكه ، ،  األبيات السابقة براعةكفي استخداـ الشاعر لمصكرة في  كيتعجب .
يتعجب ، فيييـ في الخياؿ ليبحث ، كيطمب مف السامع أف في الحديث عف محبكبتو ثـ يسيب 

فظيرت مف الجزئية  أما الصكركفي عجائب الميؿ كالنيار ، كبتو عف ىذا العجب في صفات محب
  . خبلؿ االستعارة حيف شبو القمب بشيئ يذكب

كيرفض اإلسعردم إنشاد ما ينظمو مف أبيات لمف ىك جاىؿ بيا ، أك لمف ال يستحقيا ،        
 : (ّ)لناظميا ، كما في قكلو  يعرؼ قدرىا ، كبيف عبارات الفخرليجك لمف الفيجمع بيف عبارات ا

 ػػػػػػػػػوي أنظمي  بشعػػػػػػػػػػرم حيػػػػػػػػػػػػفى  أبػػػػػػػػػػػػكحي  لمػػػػػػفٍ 
 بػػػػػػػدً الزى  مػػػػػػفى  فػػػػػػػي بمػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػوً أخٍ  أـ مػػػػػػػػفٍ   ػػػػػػػػػػػػػوي فػػػػػػػػػػػػػبل يػػػػػػػػػػػػػدرم مكاقعى  أمػػػػػػػػػػػػا جيػػػػػكؿه 

 سػػػػػػػػػػػػػدً الحى  فيػػػػػػك ال يخمػػػػػػك مػػػػػػػفى  ػػػػػػػاضو أك ف
مف خبلؿ الصكرة الكمية ، فييا  بيات نجد الجماؿ التصكيرمظرنا إلى الصكرة التي برزت في األإذا ن

 بلثبثإلى الصكر الجزئية ، فصكر شعره اإلسعردم التي اتخذت شكؿ البناء التكقيعي ، ثـ انتقؿ 
جميع ىذه الصكر بما فييا مف  يحسدىا .اض ييا الزبد ، كجيكؿ ال يميزىا ، كفمعبرة ، فصكر 
كنبلحظ  ىك فخره بنظمو .صب في قالب كاحد ك ت، رغـ ما احتكتو مف عبارات اليجاء عمى ببلغة 
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يتذكؽ طعمو ، كيدكر آخر ، فقد يشتـ شخص رائحة الزبد ، أك  فييا عناصر عديدة لمصكرة
 مكقؼ العاجز ال يمتمؾ غير الحسد .ليبحث عف مكاقع شعره ، كيقؼ غيره 

، كقعت في عصره ان الشاعر الضكء عمييا ليصؼ فييا أحداث سمطجزئية كىناؾ صكر شعرية        
ابف  تمثمت في قكؿ،  كثمجو الكثيؼ المكفير الشتاء خبلؿ ىجائو لشير كانكف في فصؿمف 

 : (ُ)يالعفيؼ التممسان
 الغصكفى كميذٍ  ػػػػتى ضػػأمرى  ػػػكفى كانػػ ػػرى ػػػػػػػػا شيػػػػػػي

 زنػػػػػػػػػػػػػػاػػا حي ػػػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنكاري  سػػػػػػػػػػػػتٍ تيػػػػػػػػػػػػػػا لبً أمَّ   ػػػػػػػػػوً عً أدمي  مػػػػػػػػاءً  ميػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػفٍ غسَّ  ػػػػػزفي كالمي 
 (ِ)ػػػػافنػػػػكى  ػػػػػػػوً نسجً  ػػػػػفٍ مػػػػػػػليا  ػػاؾى حػػػػ ػػػجي مػكالثَّ 

مف االستعارات في تصكير الشتاء في  تفاعؿ الشاعر مع الككارث الطبيعية التي عايشيا ، فأكثر
، ت الكثيريف ، فغسؿ المكتى بالمطر، كأدم إلى مك فيو  قاتو ، في كقت كثر مرض الناسأصعب أك 

سـ الشاعر صكرة أخرل في حيف يفرح الناس بسقكط األمطار كالثمكج ، ر في الثمج ، ك  كفنكاك 
ر ، ككثرة سقكط المكتى ، فاستعار إليو كثرة سقكط األمطار كالثمكج في ىذا الشي تكشؼ عما أدت
ذه األمة ، كما استعار المطر ليغسؿ المكتى بماء الدمع ، كاستعار الثمج لينسج لباس الحزف لي

حزينة مؤلمة صب الشاعر فييا جؿ غضبو عمى ىذا الفصؿ ، كخصو جديدة الكفف حكليـ . صكر 
ابعت فييا األحداث حتى كصمت صكرة نامية تت، كحممت الصكرة الكمية في النياية بشير كانكف 

التي تكحي بحزف الكثير مف الصكر الجزئية عمى  إلى النياية المؤلمة ، فاشتممت ىذه األحداث
الشاعر الشديد عمى ما أصاب الناس جراء ىذه الككارث ، فجاءت الصكر الخيالية متكافقة مع 

 .الحالة الشعكرية التي يعبر بيا الشاعر ، كىي حالة الحزف الشديد 
 مف أبرز صكرفي صكرة  امان ي الصكرة الكمية حينما ىجا حمَّ صفي الديف الحم تناكؿك        

مظاىر حياة  مظيران مف امات ، التي كانتكىي تمؾ الحمَّ  استمدت مف بيئة العصر ،اليجاء ، 
 : (ّ)العامة

ػػػػػػػػػػػػػػؾى  ػػػػػػػػػػػػامى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإفَّ حػػػػػػػػػػػمَّ  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍد ضى
ميػػػػػػمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كًحمػػػػػػػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  فيػػػػػػػػػػػػػػػي مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي النَّػػػػػػػػػػػػػػػاًر سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءتٍ   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت حى

ػػػػػػػ ػػػػػػػػقػػػػػػػػامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامي  سػػػػػػػػتػػػػػػػػػػػػػػػػػقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران كمى
فكاف القرآف مصدران  ف صكرة النار في القرآف الكريـ ،اـ ماقتبس الشاعر الصكرة الشعرية لمحمَّ 

مو المناسب ، يستمد الشاعر منو صكره الشعرية ، كقد أبدع الشاعر في كضع تصكيره في مح
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اـ مثؿ استقرار الكافر في نار جينـ ، ال يجد فييا إال حميمان ، كلـ فيك حيف يستقر في ىذا الحمَّ 
 ويكف ىذا التشبيو إال ليعبر بو الشاعر عف مشاعره الخاصة عند مككثو في ىذا المكاف ، فجاء ب

 ليكضح بو مدل عذابو فيو .
قرآف الكريـ ، فنجد سراج الديف الكراؽ ييجك أخرل مف قصص ال ان كأخذ الشاعر صكر        

 : (ُ)المصائب التي تمـ بو مف كؿ ناحية بقكلو مستعطفان 
 بأكجػػػػػػػػػػػػػػػوو  طػػػػػػػػػػػػػكبي مػػػػػػػػػػػكالم القتنػػػػػػػػػػػي الخي 

 ممػػػػػػػػػػػػػكدي كظنٍّػػػػػػػػػػػػػػػػي أنَّيػػػػػػػػػػػػػػػا جي  بػػػػػػػػػػػػػػػػػتٍ مً صي   تكػػػػػف لػػػػػـٍ  حديػػػػػدو  ىػػػػػػي مػػػػػفٍ  بػػػػػػػػػؿٍ  ىييػػػػػػاتى 
 نَّنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي داكدي ػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػػػػػػػػك ألػػػػػػػػ لتميػػػػػػػػػػػػػػفى 

فصكرىا بإنساف يمقى غيره بعدة كجكه ، كميا تعبر عف  ، جسد الشاعر صكرة الخطكب في كاقعو
 ف ا أالنو لداكد .الصبلبة ، فكانت مرة كجممكد صخر ، ثـ تيقف أنيا مف حديد ال يميف ، مع أ

يدؿ عمى ثقافتو الدينية ، كمقدرتو كره مف قصص القرآف الكريـ ، مما الشاعر ص كىكذا اقتبس
 عمى تكظيفيا في أشعاره .

يرسـ لنا فييا لكحة فنية رائعة فيتخذ مف الطبيعة ، ليمو البطيء مف ابف نباتة  كيشكك       
العصر  صكرتو مستخدمان ألفاظان غير عربية يعرفيا الناس في عصره ، مما ينـ عف براعة شاعر

 : (ِ)يالمممكك
ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػا مػػأنَّ ػػػػػػػػاؿي ليمػػػػػػػػػػي ال يسيػػػػػػػػػػري كى ػػا بػىػػػػػػػػمن

قى   ػػػػػػوً ػػػػػػػػاقػًػػػػػػػفػػػػػػػػػػػػػػػي آف ػػػػػػػػػػػػػػكافي ػػػا ًكيػػػػػػػػػػمػػػػككىأنَّ  يػػػػػػػػػػػػػػاًء ػفى اإلٍعػػػػػػػػػػػوي مػًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبػي كاكً ػػػػٍت كى ػػػػػػػػػػفى كى
ػػػػػصػػػػٍف عى ػػػػػػػػػػًػؿي عى ػػػػى ييسائػػأعمػػ  (ّ)ػكزاءً ػػػػػػػا الجى

كظؼ الشاعر الصكرة الكمية في األبيات كرسـ لكحة تصكيرية ، حيث شخص عناصر الطبيعة 
، األكلى لميمو صكرتيف  كبث فييا أحاسيسو ، كجسد المعاني التي أراد التعبير عنيا ، فرسـ

 عف أبراج السماء . ه، ثـ يصكره بكككب معتـ يبحث بعصاالتي تكقفت عف الحركة بالككاكب 
ه ، متخذان صكره مف الطبيعة ، فرسـ صكرة لفقره كيشكك ابف النقيب حالو كنفسو كفقر        

 : (ْ)بكممات تجعمؾ تشعر باألسؼ عمى حالو ، كقكلو
 كؾي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػمني وي ػػػػػػػػػػػػػػػبلؿه جسمي ػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػفيي  بدا دٍ ػػػػػػػػػػػكق اءً ػػػػػػػػػػػػي السمػػػػي فػػػػنفس تي ػػػػػػػأعمم
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 (ُ)كؾي ػػػػػػػػػػػا مك  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفكقً  فٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػم وي ػػػػػػػػػػػػػككأنَّ  دكدةه ػػػػػػػػػػػػػػػػػةه ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي شقَّ ػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػمفكأنَّ 
يفترش شبو رقكده ففترؾ العناف لخيالو ليجكؿ في عالـ الفضاء ، ، تفنف الشاعر في تصكيره 

، مكضحان األرض كالسماء ، كيثني ركبتيو مف شدة البرد كالتعب ، باليبلؿ في تقكسو في السماء 
في فييا  ثني أك يتمددنكىك مككؾ يمكف لو أف ي، يا ، ككأف السماء شقة يعيش فييا مكقعو من

البيئة معان ، فالشاعر يأخذنا لنييـ ك  ىذه الصكرة استمدت مف الطبيعة  ، كسر جماؿكات عديدة حر 
) أعممت نفسي ( ، ككأنو يرسـ لكحة  : في الصكرة التي أبمغنا أنو ىك مف اصطنعيا حيف قاؿ

 حالو . جميمة ، كيشرح بنفسو ما يقـك بو مف خبلؿ رسمو لمطبيعة كتصكيره لسكء
بف دانياؿ نفسو في صكرة جزئية أخرل يشبو حالو بالكمب ، كقد كقؼ عمى دار كييجك ا       

 : (ِ)أىؿ العرس دكف أف يستطيع الدخكؿ بعد أف دعي لو ، فيقكؿ
 يػػػػػػػػػػػػػا سيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم دعكتنػػػػػػػػػػػػي لمعػػػػػػػػػػػػػرسً 
ـٍ فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي دارً  كىػػػػػػػػا أنػػػػػػػػػػػا الميمػػػػػػػػػػػػػةى   أمػػػػػػػػػػػػػسً  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفٍ  أحضػػػػػػػػػػػػرى  أفٍ  فكػػػػػػػػػػػػػػدتي   كػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عػػػػػػػػرسً  مػػػػػػػػػػػػػفٍ  مػػػػػػػػػػػػػػا ييػػػػػػػػػػػػػػػربي  فالكمػػػػػػبي 
ك فقره ، فيك يقؼ بالباب مف األمس ليحضر ىذا استغؿ ابف دانياؿ المكقؼ الذم حصؿ معو ليشك

العرس ، كيحصؿ عمى ما يقدـ فيو مف طعاـ ، كيشبو نفسو بالكمب ، فالكمب يسارع إلى األكؿ كال 
، فكصمت الصكرة النيائية مف خبلؿ ىذا ييرب منو ، فجاء بيذا التشبيو ليكضح ما بو مف حاؿ 

اء كالكاك عمى تكالييا كتتابعيا ، كمثمت في الختاـ التتابع السريع لؤلحداث ، ساعد كجكد حرؼ الف
 .صدؽ المعاناة نتيجة ىذا الفقر 

، كيكرد لنا  ـ ظف الناس أنو فاضؿ كىك ليس كذلؾرة لعالصك  كيقدـ لنا ابف دقيؽ العيد       
 :(ّ)الحكار الذم دار بينو كبيف المخدكعيف فيو ، فيقكؿ

ـه  ػػبلفه قالػػػػػػػػػػػػػػػكا فػػػػػػػػػػػػػػػػ  فاضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿه  عالػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػيتى رٍ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يى  مثػػػػػػػػػػػػػػػػؿى  رمػػػػػػػػػػػػػػكهي فأكٍ   قػػػػػػػػىذا تي  يكػػػػػػػػػػػػػفٍ  لمػػػػػػػػػػػػػػػا لػػػػػػػػػػػػػـٍ  فقمػػػػػػػػػػػػػػػتي 

 ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيتى قٍ كالمي  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعي المانً  تعػػػػػػػػػػػػػػػػارضى 
 فينا صكرة جديدة لعالـ يرل فيو الناس الفضيمة ، كيرل فيو ابف دقيؽ العيد الرذيمة ، فينا الصكرة

ىا ؤ يمكف استيحاإنما ائعة لـ يكشفيا الشاعر مباشرة ، صكرة ر  تتعارض بيف المدح كاليجاء ، كىي
 نتيجة ىذا الخبلؼ أك المبس . في حركة الصكرة الحاصؿ بتخيؿ االىتزاز

                                  
 مفرد مكاكيك وىو المد ، أو صاع ، ويستخدم كاسم لممكيال . ينظر : ابن منظور : لسان العرب ،  مكوك : (ٔ)
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،  ـالكثير مف القضايا التي برزت في عصرى ؿ الصكرة الشعريةمف خبل  اءعر عالج الش       
اقؼ المك بتداع الصكر التي تناسب في ا كابشتى أنكاع التصكير ، كتفنن إلى التعبير عنيا كافجنح

د االبتعا كاكما حاكل ، جسدت ىذه الصكر أفكار الشعراء كخياليـ كانفعاليـ، ف المرفكضة الميجكة
، لتي تصؿ إلى الميجك بسيكلة ككضكحإلى استخداـ الصكر ا كا، كمال ليا ـعف التعقيد في رسمي

أثرىا ليككف ليا ؛ صفة اليزؿ كالسخرية كالتيكـ فييا  عمى إبراز ـالتركيز في اختيارى كاكحاكل
. كذلؾ شكمت غالب الصكر الشعرية الطبيعة كالبيئة في العصر البالغ عمى الشخص المراد 

ف الشاعر تظير مدل االرتباط الكثيؽ بيللخياؿ ، المممككي مف خبلؿ كسائؿ عديدة كالحس كا
، كالعمؿ عمى تضمينيا طبلع عمى مصادر عصره ليستكحي منيا صكره كبيئتو ، كحرصو عمى اال

حسب المكىبة كالخياؿ بره ، مع التمايز بيف الشعراء في قكتيـ عمى تكظيؼ الصكرة ، في أشعا
كاستطاع الشاعر أف يرسـ لنا الصكرة التي يراىا ىك في الميجك بما لديو  . ـكحدكد الثقافة لديي

مف خياؿ تصكيرم ، ساعده عمى ذلؾ مكىبتو كثقافتو ، فجاء جماؿ شعره مرتبطان بما لديو مف 
 . مى إبراز ذلؾ بأسمكب بارع ، كصكر رائعة ، كخياؿ كاسعمقدرة ع

 لشعرم ، فأخذ مف الشعراءكلـ ييمؿ الشاعر مف كاف ليـ السبؽ في التصكير ا       
مكانان مناسبان  قيكدىا في مكاطف عديدة ، كجد إال أنو تحرر مف، كاقتبس مف صكرىـ ، القدامى 

 بارعة استطاعت أف تجمؿ القصيدة . صكران مف لمساتو الخاصة ، فأضاؼ إلييا ليا 
بعد الجكالت السابقة في الصكرة الشعرية في أشعار اليجاء عند الشعراء في العصر           

المممككي ، يمكننا اإليجاز في كصؼ المحطات التي تـ التكقؼ عندىا لمشاىدة صكرىا ، فكانت 
صكر القرآف ، كمشاىد مف  ىناؾ مشاىد لمصكر تشكمت مف صكر القدماء ، كمشاىد أخرل مف

البيئة ، كمشاىد مف الطبيعة ، كمشاىد مف الثقافات المتنكعة عند كؿ شاعر ، بالقدر الذم 
عر عمى الصكرة الكمية مف خبلؿ البناء القصصي كالتكقيعي ، كاىتـ اكذلؾ اعتمد الشيمتمكو ، 

تصؼ لينا ىذه الصكر فكصمت إالتي تتناسب مع أحاسيسو كانفعاالتو ، بإبراز الصكر الجزئية 
 براعة الشعراء في فف اليجاء . غاب عف الكصؼ ، فحممت ان ر عص
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 انخبحًت
 

الحمد  الذم بنعمتو تتـ الصالحات ، الحمد  الذم ينير عقكؿ البشر ، الحمد  الذم        
 بفضمو يتـ العمؿ . 

كالذم في دراسة شعر اليجاء في العصر المممككي ،  توبعد الجيد المتكاضع الذم بذل       
 كخاتمة .  تمييد كثبلثة فصكؿالبحث إلى مقدمة ك  قسمت فيو

 المقدمة أىمية البحث ، كجيكد السابقيف ، كغاية البحث ، كمنيجو . تناكلت -
السياسية كاالقتصادية  مة لمعصر المممككي ( ،اكفي التمييد كانت الدراسة في ) البيئة الع -

 كاالجتماعية كالعممية .
اب غياب اليجاء القبمي سببتكطئة أل تو، فبدأ الفصؿ األكؿ ) اليجاء القبمي ( كتناكؿ -

ف الفقر ، كفي ىجاء النفس كالشككل م تمت دراسة جماعي فيو ، ثـ في المبحث األكؿكال
 . اليجاء اليزلي تمبحثو األخير درس

اشتمؿ عمى أربعة مباحث ، فقد ليجاء السياسي كاالجتماعي ( ، أما الفصؿ الثاني ) ا -
في الثالث ىجاء رجاؿ الدكلة ، ثـ  ىجاء المدف ، كفي الثاني درست في المبحث األكؿ

 اليجاء المذىبي كالديني ، كأخيران النقد االجتماعي .
في  تىذا الفصؿ إلى ثبلثة مباحث ، عالج تقسمالدراسة الفنية ( ،  فصؿ الثالث )كفي ال -

 تبنكعييا ، ثـ عرج في الثاني إلى المكسيقا تالمبحث األكؿ المغة كاألسمكب ، ثـ انتقم
 عمى الصكرة الشعرية في المبحث الثالث .

، كالتكصيات  تكصمت إليياأبرز نتائج البحث التي فييا لخصت كذيمت الدراسة بخاتمة  -
أنييت البحث ، ك المكضكعات فيرس ثـ ئمة بالمصادر كالمراجع ، يا قالتي طرحتيا ، تمتا

 المغة اإلنجميزية .مترجمان إلى بالمغة العربية  بممخص
 كما يمي : إلييا تكصمتأىـ النتائج التي  كأخيران أستعرض -
  كما اشتمؿ  مكضكعاتوككثرة  وأغراضاتسـ شعر اليجاء في العصر المممككي بتعدد ،

العديد مف األمكر التي تكشؼ عف مدل كعي الشاعر بما يدكر حكلو مف أمكر  عمى
نية كعممية تظير مف االعتماد عمى مصادر ثقافية كديالشاعر فيو أكثر قد ك كأحداث ، 

 مدل كعيو كعممو .
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  ، حممت أغراض اليجاء دالالت اجتماعية تنـ عف الصمة الكثيقة بيف الشاعر كبيئتو
بو ، كعممو عمى إبراز عيكبو ليتمكف مف إصبلح ىذه العيكب أك  كمدل ارتباطو كتأثره

 القضاء عمييا .
  يجا نفسو عندما كجد أنو البد منيا ، ف،  صغيرة كال كبيرة إال كتعرض لياالشاعر لـ يترؾ

ىجا رجاؿ الدكلة ك المو ، ليبث آىجا المدف ك ، ليخبر عف حالو فقره ، كشكا ليكشؼ عيكبيا
ىجا المذاىب الدينية ليظير االنقساـ في عصره ، كانتقد مجتمعو ، ك  ليعبر عف أكضاعو
 .محاكلة إلصبلحو 

  مكحظ العمؿ عمى إيصاؿ غرضو بصكرة فنية معبرة كمؤثرة كمثيرة ، فمف كاف البد لمشاعر
ء إبراز جماؿ كاستطاع الكثير مف الشعراع الشعراء بالبديع ككثرة كجكده في أشعارىـ ، ك كل

ف كانت في أقذع حاالت اليجاء الشعرية ك  المكسيقا ، كما لكحظ كفرة الصكر المستمدة ا 
 العصر ، كالتي تركت أثران كاضحان عمى فف اليجاء .مف مصادر 

  التي اعتمدت في بنائيا عمى  البناء القصصياتخذ اليجاء في العصر المممككي شكؿ ،
 اليجائية. ك مف خبلؿ تصكير عيكبواليزؿ كالسخرية كالميؿ إلى تشكيو صكرة الميج

  تميزت المقطكعات اليجائية بالتركيز كاإليجاز ، فقد أظير اليجاؤكف قدرة فائقة كبراعة
، ليتـ  لغكية في إيصاؿ أفكارىـ كالتعبير عف معانييـ ، كبمكغ مقاصدىـ بأبيات قميمة

، سو مضطران إلى المزيد مف األلفاظظـ ، دكف أف يجد نفمعناه كيبمغ مرامو مف النالشاعر 
 أف الببلغة ىي اإليجاز . حيث

  زؿ كالمدح ، أخرل بجانب فف اليجاء ، كالفخر  كالغ حممت بعض أشعار اليجاء أغراضان
 ة الفقرىجاء النفس كالشككل مف حالفي  أحيانان يبدأ بالمدح ثـ يسيب فكاف الشاعر

 كبرز ذلؾ كثيران عند البكصيرم . ، أك ينتقد مجتمعو .لديو 
  مقدمات بعض اللـ تبدأ األبيات بالمقدمات التي عرفت بيا قبؿ العصر المممككي ، كبرزت

مباشرة باليجاء ، دكف الحاجة  يمت أبياتيااستالشاعر ، إال أف أغمب النماذج خاصة بال
 ، ليككف أسرع في الكصكؿ إلى السامع ، كأيسر لمفيـ ، كأقرب لمحفظ .إلى مقدمات 

 ء إلى عامة الناس ؛ لذا تميزت لغة الشعر في معظـ الشكاىد كجيت معظـ قصائد اليجا
استخدـ الشاعر في لغتو ما يتناسب مع ، كما بالسيكلة كعدـ التكمؼ كالبعد عف التعقيد 

 مقاييس الذكؽ األدبي في العصر الذم يعيشو .
 . برزت ألفاظ عند بعض الشعراء تدلؿ عمى صكر اليجاء العفيؼ 
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 ثقافتو ، ما يخدـ طبلعو ك حسب ابلمكجكدة في بيئتو ، كؿ ا راستكحى الشاعر مف المصاد
في بنائو لقصائده ، كفي صكره الفنية ، ، ككظفو في أشعاره اليجائية في اليجاء غرضو 

 ليستطيع مف خبلليا التعبير عف انفعاالتو كنفسيتو كمشاعره .
 

 : التكصيات
ز ىذا كنك  المممككي لتعرؼاكيف الشعراء في العصر تحقيؽ المزيد مف مخطكطات كدك  -ُ

حيائيا منشكرة الغير العصر . كمحاكلة بعث النصكص األدبية كالشعرية   .كا 
استخبلص العبر التاريخية مف ىذا العصر كما كاف يجكؿ فيو مف حركب كتمكجات لربما  -ِ

 نستفيد منيا في مسيرتنا في ىذا العصر .
بيف مختمؼ العصكر ؛ لمكقكؼ عمؿ دراسة مقارنة بيف فف اليجاء في العصر المممككي ك  -ّ

 نو عصر مفصمي تبلض في حقو ، حيث إعمى كنكز ىذا العصر ؛ الذم أجحؼ البع
 العصر األيكبي عصر الحركب كالنزاعات ، كفي نيايتو كاف مقدمة لمعيد العثماني .

ينادم بضعؼ دراسة األسمكب المغكم عند شعراء العصر المممككي ؛ لتككف حجة عمى مف  -ْ
 . الشعراء لغة

 
أسأؿ ا الحفيظ أف أككف قد كفقت في البحث ، كأف تككف ىذه الدراسة عمبلن يشفع لى        

 .األدب العربي في عصر مف عصكره عنده يـك الشفع ، كينفع بو الميتميف ب
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 انًصبدس ٔانًشاجع
 

 : القديمةأكالن : المصادر كالمراجع 
 

( : المحاسن والمساوئ ، تحقيق محمد أبو  مٕٖٜه/ٕٖٓت براىيم بن محمد البييقي )إ -
 المعارف ، القاىرة ، د.ت .الفضل إبراىيم ، دار 

( : إنباء الغمر بأنباء العمر ، تحقيق حسن  مٛٗٗٔه/ٕ٘ٛت ابن حجر العسقالني ) -
 . مٜٜٗٔحبشي ، القاىرة ، 

يق عمي ( : رفع اإلصر عن قضاة مصر ، تحق مٜٗٗٔه/ٕ٘ٛت ابن حجر العسقالني ) -
 .، د.ث  الخانجي ، القاىرة محمد عمر ، مكتبة

 باس وبكر( : التذكرة الحمدونية ، تحقيق إحسان عم ٚٙٔٔه/ٕٙ٘ت ابن حمدون ) -
 . مٜٜٙٔلبنان ،  –، بيروت  ، دار صادر ٔعباس ، طـ 

، دار  ٕ( : تاريخ ابن خمدون ، تحقيق خميل شحادة ، طـ  م٘ٓٗٔه/ٛٓٛت ابن خمدون ) -
 . مٜٛٛٔلبنان ،  –وت الفكر ، بير 

( : العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده ،  مٔٚٓٔه/ٙ٘ٗت ابن رشيق القيرواني ) -
 . مٜٔٛٔلبنان ،  –، دار الجيل ، بيروت  ٘عبد الحميد ، طـ  تحقيق محمد محيي الدين

 األبصار في ممالك األمصار ،  ( : مسالك مٖٛٗٔه/ٜٗٚت ابن فضل اهلل العمري ) -
  .م ٕٕٓٓاإلمارات ،  –، المجمع الثقافي ، أبو ظبي  ٔط ـ

،  ٔ( : معجم األدباء ، تحقيق إحسان عباس ، طـ  مٜٕٕٔه/ٕٙٙت ابن ياقوت الحموي ) -
 .م ٖٜٜٔلبنان ،  –دار الغرب اإلسالمي ، بيروت 

 ( : وفيات األعيان وأنباء أبناء مٕٕٛٔه/ٔٛٙت أبو العباس شمس الدين بن خمكان ) -
 .، د.ت  لبنان -س ، دار الثقافة ، بيروت قيق إحسان عباالزمان ، تح

 ، دار الكتاب  ٕان ، طـ ( : ذيل مرآة الزم مٖٖ٘ٔه/ٖٙٚت أبو الفتح اليونيني ) -
 . مٕٜٜٔ، القاىرة ، اإلسالمي 

، تحقيق  البداية والنياية( :  مٖٖٚٔه/ٗٚٚت أبو الفداء اسماعيل بن عمر ابن كثير ) -
 .مٜٜٛٔاعة والتوزيع واإلعالن ، ، دار ىجر لمطب ٔ ط التركي  ، المحسن عبد اهلل بن عبد
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: الدرر الكامنة في أعيان  ( مٛٗٗٔه/ٕ٘ٛت ) أبو الفضل أحمد ابن حجر العسقالني -
 .، د.ت ئة الثامنة ، دار الجيل ، بيروت الما

( : شذرات الذىب في أخبار  مٛٚٙٔه/ٜٛٓٔت أبو الفالح عبد الحي بن عماد الحنبمي ) -
 .م ٜٜٔٔبيروت ،  –، دار ابن كثير ، دمشق  ٔذىب ، تحقيق محمد األرنؤوط ، طـ من 

، دار صادر ،  ( : أساس البالغة مٖٗٔٔه/ٖٛ٘ت أبو القاسم جار اهلل الزمخشري ) -
 .م ٜٜٚٔبيروت ، 

، تحقيق محمد أبو الفضل ( : تاريخ الرسل والمموك  مٕٕٜه/ٖٓٔت أبو جعفر الطبري ) -
 .، د.ت مصر  –القاىرة ،  المعارف، دار  ٕ، طـ  إبراىيم

، دار  ٔ، طـ  تاريخ ابن الوردي( :  مٛٗٗٔه/ٜٗٚت أبو حفص زين الدين ابن الوردي ) -
 .م ٜٜٙٔلبنان ،  -، بيروت  الكتب العممية

( : البيان والتبيين ، تحقيق وشرح عبد السالم  م ٜٙٛه/ٕ٘٘ت أبو عثمان الجاحظ ) -
 .، د.ت  بيروت الجيل ،محمد ىارون ، دار 

( : نقد الشعر ، تحقيق محمد عبد المنعم  مٜٜٗه/ٖٖٚت أبي الفرج قدامة بن جعفر ) -
 .لبنان  -العممية ، بيروت  خفاجي ، دار الكتب

،  صبح األعشى في صناعة اإلنشاء( :  مٛٔٗٔه/ٕٔٛت أحمد بن عمي القمقشندي ) -
 .م ٜٗٔٔمصر ،  – القاىرة، مطبعة األميرية 

( : خزانة األدب وغاية األرب ، تحقيق  مٖٗٗٔه/ٖٚٛت الدين ابن حجة الحموي )تقي  -
 . مٕٗٓٓلبنان ،   –عصام شعيتو ، دار ومكتبة اليالل ودار البحار ، بيروت 

، القسم الثاني ،  دول المموكة السموك لمعرف( :  مٔٗٗٔه/٘ٗٛت تقي الدين المقريزي ) -
جمة ، مطبعة لجنة التأليف والتر  ٕطـ ووضع حواشيو محمد مصطفى زيادة ،  صححو

 . م ٜٚ٘ٔوالنشر ، القاىرة ،  
 م ( : المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار ،ٔٗٗٔه/٘ٗٛتقي الدين المقريزي ) ت -

 . مٜٜٛٔ،  القاىرة،  مكتبة مدبولي،  ٔطـ  تحقيق محمد زينيم ومديحة الشرقاوي ،
 ، دار ابن حزم  ٔ، طـ الخمفاء  تاريخ( :  م٘ٓ٘ٔه/ٜٔٔت جالل الدين السيوطي ) -

 م .ٖٕٓٓلبنان ،  –بيروت 
، دار صادر ،  ٖ( : لسان العرب ، طـ  مٕٖٔٔه/ٔٔٚت جمال الدين ابن منظور ) -

 .، د.ت  بيروت
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المنيل الصافي والمستوفي بعد الوافي  م ( :ٜٙٗٔه/ٗٚٛجمال الدين بن تغري بردي ) ت -
 .، د.ت  صرية العامة لمكتاب، تحقيق محمد محمد أمين ، الييئة الم

 وم الزاىرة في مموك مصر( : النج مٜٙٗٔه/ٗٚٛت جمال الدين بن تغري بردي ) -
 -بيروت،  العممية ، دار الكتب ٔوالقاىرة ، تقديم وتعميق محمد حسين شمس الدين ، طـ 

 . مٕٜٜٔلبنان ، 
طفى عبد ( : تاريخ بغداد وذيولو ، تحقيق مص مٔٚٓٔه/ٖٙٗت الخطيب البغدادي ) -

 .م ٜٜٙٔلبنان ،   –الكتب العممية ، بيروت  ، دار ٔالقادر عطا ، طـ 
، دار العمم لمماليين ،  ٘( : األعالم ، طـ  مٜٙٚٔه/ٜٖٙٔت ) خير الدين الزركمي -

 . مٜٓٛٔبيروت ، 
( ، شرح وتحقيق محمد طاىر الجبالوي ومحمد أبو  مٕٛ٘ٔه/ٙ٘ٙت ديوان البياء زىير ) -

 . مصر –، دار المعارف ، القاىرة  ٕطـ الفضل إبراىيم ، 
 ، دار ٔ، شرح وتقديم أحمد حسن بسج ، طـ م ( ٜٕٗٔه/ٜٗٙديوان البوصيري ) ت -

 .م ٜٜ٘ٔلبنان ،  –الكتب العممية ، بيروت 
، دار الينابيع ،  ٕ( ، تحقيق وتقديم رضا رجب ، طـ  مٕٚٚٔه/٘ٚٙت ديوان التمعفري ) -

 .م ٕٗٓٓدمشق ، 
( ، طبع بنفقة لطف اهلل الزىار ، المطبعة  مٜٕٛٔه/ٛٛٙت يف )ديوان الشاب الظر  -

 . م٘ٛٛٔاألدبية ، بيروت ، 
ندي خالد ، دمشق ، ( ، مطبعة حبيب أف مٜٖٗٔه/ٓ٘ٚت ديوان صفي الدين الحمي ) -

 .م ٜٕٚٔ
مجموعة من  ( : سير أعالم النبالء ، تحقيق مٖٚٗٔه/ٛٗٚت شمس الدين  الذىبي ) -

 . مٜ٘ٛٔ، مؤسسة الرسالة ،  ٖؤوط ، طـ األرنالمحققين بإشراف شعيب ا
( : الضوء الالمع ألىل القرن  مٜٚٗٔه/ٕٜٓت ) شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي -

 .، د.ت  التاسع ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت
اء ، تحقيق ( : الشفاء في بديع االكتف م٘٘ٗٔه/ٜ٘ٛت شمس الدين محمد النواجي ) -

 .، د.ت لبنان  –دار مكتبة الحياة ، بيروت  ناجي ،محمود حسن أبو 
( : المستطرف في كل فن مستظرف ، مطبعة  مٙٗٗٔه/ٓ٘ٛت شياب الدين األبشييي ) -

 . مٖٖٜٔمصر ،  -المعاىد ، القاىرة 
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( : نياية األرب في فنون األدب ، مطابع  مٖٖٗٔه/ٖٖٚت شياب الدين النويري ) -
  ..ت ، دكوستاتسوماس وشركاه ، القاىرة 

، تحقيق  الوافي بالوفيات( :  مٖٖٙٔه/ٗٙٚت صالح الدين خميل بن أيبك الصفدي ) -
 .م ٕٓٓٓلبنان ،  –األرنؤوط و تركي مصطفى ، دار إحياء  التراث ، بيروت أحمد 

تصحيح وتعميق ( : الشعر والشعراء ،  م ٜٓٛه/ٕٙٚت عبد اهلل بن مسمم بن قتيبة ) -
 .م ٕٖٜٔمصر ،  –، القاىرة  المعاىدمصطفى أفندي السقا ، مطبعة 

ون اليانعة في محاسن ( : الغص مٕٙٛٔه/٘ٛٙت ) ألندلسيعمي بن موسى بن سعيد ا -
 .، د.ت  شعراء المائة السابعة ، تحقيق إبراىيم األبياري ، دار المعارف ، مصر

( : نير الذىب في تاريخ  مٖٖٜٔه/ٖٔ٘ٔت كامل بن حسين بن محمد الشيير بالغزي ) -
 .، د.ت مطبعة البارونية ، حمب ، حمب 

( : بغية الطمب في تاريخ حمب ، تحقيق سييل  مٕٕٙٔه/ٓٙٙت كمال الدين ابن العديم ) -
 .، د.ت لبنان  –بيروت  زكار ، دار الفكر ،

( : حياة الحيوان الكبرى ، وضع الحواشي والتقديم  م٘ٓٗٔه/ٛٓٛت كمال الدين الدميري ) -
 . مٜٜٗٔلبنان ،  –الكتب العممية ، بيروت ، دار  ٔبسج ، طـ  أحمد حسن

،  ٔطـ م ( : جميرة أشعار العرب ، ٙٛٚه/ٓٚٔطاب القرشي ) تمحمد بن أبي الخ -
 .م ٕٜٔٔالمطبعة الخيرية ، مصر ، 

،  ٕ، طـ الزىور في وقائع الدىور ( : بدائع  مٕٗ٘ٔه/ٖٜٓت محمد بن أحمد بن إياس ) -
 . م ٕٜٛٔلعامة لمكتاب ، القاىرة ، الييئة المصرية ا

،  ٔم( : بدائع الزىور في وقائع الدىور ، طـ ٕٗ٘ٔه/ٖٜٓمحمد بن أحمد بن إياس )ت -
 . مٜٙٚٔالمطبعة الكبرى واألميرية ، بوالق ، 

( : عيار الشعر ، شرح وتحقيق  مٖٜٗه/ٕٕٖت محمد بن أحمد بن محمد ابن طباطبا ) -
 .م ٕٜٛٔلبنان ،  -لعممية ، بيروت كتب ا، دار ال ٔعباس عبد الستار ، طـ 

شرح محمود محمد ( : طبقات فحول الشعراء ،  مٙٗٛه/ٖٕٔت محمد بن سالم الجمحي ) -
 .، د.ت  السعودية –، جدة  شاكر ، دار المدني

( : فوات الوفيات ، تحقيق إحسان  مٖٖٙٔه/ٗٙٚت ) محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي -
 . ، د.ت ، بيروت ، لبنان  عباس ، دار الثقافة
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( : البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن  مٖٗٛٔه/ٕٓ٘ٔت محمد بن عمي الشوكاني ) -
 .، د.ت  لبنان  –السابع ، دار المعرفة ، بيروت 

 ( : كنوز الذىب في تاريخ  مٜٚٗٔه/ٗٛٛت موفق الدين أبو ذر سبط ابن العجمي ) -
 . مٜٜٙٔسوريا ،  - ، دار القمم ، حمب ٔ ، تحقيق شوقي شعث وفالح البكور ،  طـحمب 

( : الكواكب السائرة بأعيان المئة  مٔ٘ٙٔه/ٔٙٓٔت نجم الدين محمد بن محمد الغزي ) -
 م.ٜٜٚٔلبنان ،  –، دار الكتب العممية ، بيروت  ٔتحقيق خميل المنصور ، طـ ، العاشرة  

، معجم البمدان ، دار صادر ، بيروت  ( : مٜٕٕٔه/ٕٙٙ) ت ياقوت بن عبد اهلل الحموي -
 .د.ت 
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 المراجع الحديثة :ثانيان : 
 

 . مٕٜ٘ٔ، مكتبة األنجمو المصرية ،  ٕإبراىيم أنيس : موسيقى الشعر ، طـ  -
األردن ،  -و دار الشروق  بيروت -، دار صادر  ٔإحسان عباس : فن الشعر ، طـ  -

 .م ٜٜٙٔ
،  ٚ، طـ راسة بالغية تحميمية ألصول األساليب األدبية دأحمد الشايب : األسموب  -

 . مٜٙٚٔ، ، القاىرة مكتبة النيضة المصرية 
نشاء لغة العرب ، طـ  - ، دار الكتب  ٖٓأحمد الياشمي : جواىر األدب في أدبيات وا 

 .لبنان ، د.ت  –العممية ، بيروت 
 .م ٜٜٓٔمكتبة مدبولي ، القاىرة ، ،  ٔأنور زقممة : المماليك في مصر ، طـ  -
، دار اآلفاق  ٖبكري شيخ أمين : مطالعات في الشعر الممموكي  والعثماني ، طـ  -

 .م ٜٓٛٔ لبنان ، –الجديدة ، بيروت 
، المركز  ٖجابر عصفور : الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب ، طـ  -

 . مٕٜٜٔالثقافي العربي ،  بيروت ، 
، دار كنوز المعرفة العممية  ٔالبادي : التناص في الشعر العربي الحديث ، طـ  حصة -

 . ٜٕٓٓلمنشر والتوزيع ، عمان ، 
، حسان بن ثابت األنصاري من الحرية  ٛخميل شرف الدين : الموسوعة األدبية الميسرة  -

 .م ٕٜٜٔلبنان ،  –إلى اإللتزام ، دار ومكتبة اليالل ، بيروت 
نظم الحكم وسوعة الحضارة العربية اإلسالمية الجزء الثالث ، مرون : سعيد عاشور وآخ -

في الحضارة  المؤسسات االجتماعيةة و المرأ - والمماليك نيواإلدارة في عصر األيوبي
 .م ٜٜ٘ٔاسات والنشر ، عمان ، ، المؤسسة العربية لمدر  ٔالعربية ، طـ 

تاريخ الجياد اإلسالمي سعيد عبد الفتاح عاشور : الحركة الصميبية صفحة مشرقة من  -
 . مٖٜٜٔ،  ٔ، مكتبة األنجمو المصرية ، القاىرة ، طـ  ٔالوسطى ، طـ  في العصور

، دار النيضة  ٕكي في مصر والشام ، طـ عبد الفتاح عاشور : العصر المممو سعيد  -
 .م ٜٙٚٔمصر ،  –العربية ، القاىرة 

 -، دار المعارف ، القاىرة  ٔٔشوقي ضيف : الفن ومذاىبو في الشعر العربي ، طـ  -
 ، د.ت .مصر 
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، دار المعارف،  ٙٔشوقي ضيف : تاريخ األدب العربي ، العصر العباسي األول ، طـ  -
 .م ٕٗٓٓمصر ، 

، ، دار المعارف ٕٔـ شوقي ضيف : تاريخ األدب العربي ، العصر العباسي الثاني ، ط -
 م .ٕٔٓٓ،  مصر

 يوبية إلى مجيء الحممةعبد المطيف حمزة : األدب المصري من قيام الدولة األ -
 .لمكتاب  ، د.ت ، الييئة المصرية العامة الفرنسية 

لعربي ، القاىرة ، ، دار الفكر ا ٕعبده قمقيمة : النقد األدبي في العصر الممموكي ، طـ  -
 م .ٜٜٔٔ

 امس اليجري إلى الفتح مطمع القرن الخ عمر فروخ : تاريخ األدب العربي ، من -
 .م ٜٜٛٔلبنان ،  –، دار العمم  لمماليين ، بيروت  ٘طـ العثماني ، 

طـ محمد عاشور : حركة الجياد اإلسالمي ضد الصميبين في العيد األيوبي ،  فايد حمد -
 م .ٜٚٚٔ ، دار االعتصام ، القاىرة ، ٔ

 .مٜٜٗٔ، دار الشروق ، القاىرة ،  ٔ قاسم عبده قاسم : عصر سالطين المماليك ، طـ -
،  ٔسياسي واالجتماعي ، طـ قاسم عبده قاسم ، عصر سالطين المماليك ، التاريخ ال -

 .م ٜٜٛٔاعية واإلنسانية ، مصر ، لمدراسات والبحوث االجتمعين 
أثر وسوعة الحضارة العربية اإلسالمية الجزء الثالث ، مقاسم عبده قاسم وآخرون :  -

، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،  ٔالصميبية في العالم العربي ، طـ الحروب 
 . مٜٚٛٔ

بعض الجزء الثالث ، موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية قاسم عبده قاسم وآخرون : -
 توزيع ، طـ المماليك ، دار الفارس لمنشر وال مظاىر الحياة اليومية في عصر سالطين

 .م ٜٜ٘ٔ، عمان ،  ٔ
سين : األدب العربي في العصرين الممموكي والعثماني ، المؤسسة الحديثة قصي الح -

 . مٕٙٓٓلبنان ،  –لمكتاب ، طرابمس 
محمد بدوي المختون وآخرون : موسوعة الحضارة العربية اإلسالمية الجزء الثالث ، عمم  -

 . مٜٚٛٔ، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ،  ٔطـ العروض ، 
 . مصر –الصورة والبناء الشعري ، دار المعارف ، القاىرة : محمد حسن عبد اهلل  -
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الشعر والشعراء ، منشأة  -ٖمحمد زغمول سالم : األدب في العصر الممموكي ،  -
 .، د.ت مصر  –المعارف ، االسكندرية 

، محمد زغمول سالم : األدب في العصر الممموكي ، منشأة المعارف ، اإلسكندرية  -
 . د.ت 

، دار النفائس  ٔ: تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام ، طـ  محمد سييل طقوش -
 . م ٜٜٚٔلبنان ،  –لمطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 

 قرن الثاني اليجري ، دار ىدارة : اتجاىات الشعر العربي في ال محمد مصطفى -
 .م ٖٜٙٔمصر  ،المعارف 

العصر العثمانيين و محمود رزق سميم : األدب العربي وتاريخو في عصر المماليك و  -
 .م ٜٚ٘ٔالحديث ، مطابع دار الكتاب العربي ، 

،  ٕمحمود رزق سميم : موسوعة عصر سالطين المماليك ونتاجو العممي واألدبي ، طـ  -
 م .ٕٜٙٔمكتبة اآلداب ، الجماميز ، 

 .، د.ت  مصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب ، دار الكتاب العربي -
، دار األندلس لمطباعة والنشر والتوزيع ،  ٕاألدبية ، طـ مصطفى ناصف : الصورة  -

 . مٜٔٛٔبيروت ، 
، دار  ٔنبيل خالد أبو عمي : األدب العربي بين عصرين الممموكي والعثماني  ، طـ  -

 .م ٕٛٓٓفمسطين ،   –المقداد لمطباعة  ، غزة 
ة دار ، مطبع ٗنبيل خالد أبو عمي : البوصيري شاىد عمى العصر الممموكي ، طـ  -

 .  مٕ٘ٓٓالمقداد لمطباعة ، غزة ، 
أبو عمي : دراسات في األدب العربي في العصرين اإلسالمي واألموي ، دار  خالد نبيل -

 . مٕٓٔٓ فمسطين ، – المقداد لمطباعة ، غزة
نبيل خالد أبو عمي : محاضرات في األدب الممموكي والعثماني ، مطبعة الوحدة ، رام  -

 .فمسطين ، د.ت  –اهلل 
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 الرسائؿ كاألبحاث :
 

شعيب بن أحمد الغزالي : أساليب السخرية في البالغة العربية دراسة تحميمية تطبيقية ،  -
جامعة أم  -رسالة ماجستير ، إشراف عبد المطيف المطعني ، كمية المغة العربية ، السعودية 

 م .ٜٜ٘ٔالقرى  ، 
موضوعية ،  وب الفرنجة دراسةمشيور الحبازي : شعر ىجاء المدن واألقاليم في زمن حر  -

فمسطين ،  –مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ، العدد التاسع عشر ، القدس 
 م .ٕٓٔٓ شباط

ه( ، رسالة ٗٛٚ-هٛٗٙنيفين عمرو : السخرية في الشعر في العصر الممموكي األول ) -
 م .ٜٕٓٓيل ، ماجستير ، إشراف عمي عمرو ، كمية الدراسات العميا ، جامعة الخم
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 فٓشط انًٕضٕعبث
 

 
 المكضكع

 
 _____________________________________________ اإلىداء

 
 ________________________________شكر كتقدير __________

 
 ______________________________شكر كعرفاف ____________

 
 _____________________________________________ المقدمة

 
 ________________التمييد _____________________________

 
 __________________________الفصؿ األكؿ : اليجاء الفردم _____

 _____________________ الفردم كالقبميتكطئة : غياب اليجاء  -
 ______________المبحث األكؿ : ىجاء النفس كالشككل مف الفقر  -
 _________________________مبحث الثاني : اليجاء اليزلي ال -

 
 _____الفصؿ الثاني : اليجاء السياسي كاالجتماعي ________________

 ___________________________المبحث األكؿ : ىجاء المدف  -
 ______________________المبحث الثاني : ىجاء رجاؿ الدكلة  -
 ___________________بي كالديني المبحث الثالث : اليجاء المذى -
 ________________________المبحث الرابع : النقد االجتماعي  -

 

 
 الصفحة
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 .______________________________ الفصؿ الثالث : الدراسة الفنية

 
 _________________________المبحث األكؿ : المغة كاألسمكب  -
 ____________________________ المبحث الثاني : المكسيقا -
 ________________________المبحث الثالث : الصكرة الشعرية  -
 

 ______الخاتمة _______________________________________
 

 ____المصادر كالمراجع ___________________________________
 ____________________________ المصادر كالمراجع القديمة -
 ___________________________________ المراجع الحديثة -
 __________________________________ الرسائؿ كاألبحاث -

 
 ________________________________فيرس المكضكعات ______

 
 ________________ممخصا الرسالة ________________________

 ________________________________ممخص المغة العربية  -
 ______________________________ممخص المغة اإلنجميزية  -
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 انًهخص ببنهغت انعشبيت
 

اسة نقدية ( ، كاشتممت عمى در . ) شعر اليجاء في العصر المممككي تناكلت الدراسة        
: الفصؿ األكؿ ) اليجاء  ، كثبلثة فصكؿ ) البيئة العامة لمعصر المممككي ( ، كتمييدمقدمة

،  ، كالفصؿ الثالث ) الدراسة الفنية ( ( الفردم ( ، كالفصؿ الثاني ) اليجاء السياسي كاالجتماعي
  ات .أنييت البحث بخاتمة أجممت فييا نتائج البحث كأىـ التكصيك 
 

 ىدؼ الدراسة :
عصر أىممت الدراسة فيو ظممان ،  فيتكسيع األفؽ بفتح أبكاب ظمت مغمقة أعكامان طكيمة ،        

، المسماة بشعر اليجاء ،  نكافذهفاخترت إحدل . ، كىك العصر المممككي كأجحؼ في حقو بيتانان 
كؿ ميتـ ما كجدت نقؿ إلى يككف لي الشرؼ أل قدر اإلمكاف ، ل النافذةكحاكلت التكسع في ىذه 

  التيـ المنسكبة إليو . نفي عف ذلؾ العصرأل فييا ، ك 
 

 منيج الدراسة :
؛ بما يحكيو مف مناىج تمكف البحث مف اإلحاطة بجميع مككنات  التكامميالنقدم المنيج        

 .مف حيث الشكؿ كالمضمكف النص األدبي 
 

 نتائج الدراسة :
عف رفضيـ لكؿ  بالتعبير،  تمؾ الحقبةالدكر الكبير الذم لعبو شعراء عف الدراسة كشفت        

التي اتخذت شكؿ البناء عيـ ، مف خبلؿ أشعارىـ اليجائية ، ما ىك منبكذ في بيئتيـ كمجتم
بتعدد فنكنيا  التكفيعي ، كاعتمدت في بنائيا عمى اليزؿ كالسخرية . كما اتسمت ىذه األشعار

كقد  ،إلى استخداـ اليجاء العفيؼ ، كالبعد عف الكممات الفاحشة ، كميميا ككثرة مكضكعاتيا 
كجيت معظـ القصائد إلى عامة الناس ؛ لذا تميزت بالتركيز كاإليجاز كالبعد عف التكمؼ ، كما 

 . الكثيقة بيف الشاعر كبيئتو  حممت دالالت اجتماعية تنـ عف الصمة
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Abstract 

 
       The study titled Satire Poetry in the Mameluk Era : A Critical Study 
includes an introduction , a preface on A General overview of the Mameluk Era , 
and three chapters : the first chapter deals with individual satire , the second 
chapter addresses political and social satire , and the third chapter includes an 
artistic study . The study concludes with a number of significant conclusion and 
recommendations . 
 
Aims of the study  
       The study aims to expand our horizons through opening doors closed for 
many long years . The study of the Maamluk period was unjustly ignored , and 
therefore I choose one of its key areas which is the satire poetry in order, to have 
the privilege of conveying to those interested what I have found and to negate all 
charges Leveled against this period . 
 
Methodology 
       The study used integrative critical approach which includes methods that 
assist the researcher to fully examine all aspects if the Literary text both in from 
and content . 
 

Findinds 
       The study reveal the significant role played by the poets of that era by 
expressing their rejection of everything that was looked down upon through their 
satiric poetry, which took stanza strueture form . This poetry form depended on 
ridicule and humour and was characterized by its varied arts and tapics and a 
tendency towards inoffensive satire and keeping away from vulgarism . Most 
poems were aimed at the people so they were characterized by concentration and 
Concciseness and steering away from artificiality . They held social implications 
reflecting the close connection between the poet and his environment . 
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