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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
  :المقدمة

الحمد  رب البالميف، حمدان يميؽ اجالؿ كجهه، كعظيـ شأاه، حمدان يمأل السمكات 
ماـ  ـٌ التسميـ عمى سيد المرسميف، كا  كاألرض كما اياهما كما شاء راي ابد، كأفضؿ الصالة كأت
المتقيف، محمد اف عاد ا، ااٌي هذه األٌمة، كرسكؿ الااس كاٌفة، الذم أكتي جكامع الكمـ، فكاف 

أفصح كأامغ مف اطؽ االبراية، كعمى آله الطيايف، كأصحااه الغٌر المياميف، كابد؛ 
 

فهذا احث مقٌدـ وستكماؿ متطماات درجة الماجستير في المغة البراية كآدااها، مكضكعه 
هػ، حيث 784هػ ك 648شبر الاَّقد المجتمبي في البصر المممككي األكؿ، الكاقع ما ايف عامي 

. درسته مف الجااايف المكضكعي كالفاي
مكضكع خاص في األدب المممككي " كتبكد صمتي اهذا المكضكع، إلى دراستي مساؽ 

اختالؼ اآلراء كك رة : في مرحمة الدراسات البميا، إذ لفت ااتااهي أمكر  ال ة، األكؿ" كالب مااي
األقكاؿ في هذا البصر، فماهـ مف يتهمه ااواحطاط كالتخمؼ، كماهـ مف يدفع عاه كياٌرئه، 
كماهـ مف يبده عصران، كالبصكر التي ساقته، له ظركؼ خاصة، كذكؽ مبيف، فيه الشاعر 

قٌمة الدراسات التي تتااكؿ قضايا مبياة فيه، إذ : كالمتشاعر، كفيه الفحؿ كمىف دكف ذلؾ، كال ااي
األدب في البصر : مبظـ الدراسات تتااكؿ هذا البصر تحت عاكاف تاريخ األدب مف م ؿ

المممككي لمحمد زغمكؿ سالـ، كتاريخ األدب البراي في البصر المممككي لبمر مكسى الااشا، 
كغيرها، كأما ال الث فهك شبر الشاعر الاكصيرم، الذم يظٌف ابض طالب البمـ أاه شاعر 

المديح الااكم فقط، فكجدت، في احث كتاته متطٌمانا لذلؾ المساؽ، أفَّ ما يقرب مف شطر شبره 
شبر "كاف في الاَّقد المجتمبي، فكاف أف دفبتاي هذه األسااب ال ال ة إلى اختيار هذا المكضكع 

. عاكااان لرسالتي" الاَّقد المجتمبي في البصر المممككي األكؿ
 

كقد جاء اح ي هذا في تمهيد ك ال ة فصكؿ كخاتمة، أما التمهيد فتااكلت فيه الحياة في 
البصر المممككي األكؿ في جكاااها السياسية كاوقتصادية كاوجتماعية، كال قافية، اشكؿ مكجز 

كمرٌكز، كأٌما الفصكؿ ال ال ة، فكاات كما يأتي، في الفصؿ األكؿ، تااكلت مفهكـ الاَّقد المجتمبي 
البصر الجاهمي، : كاشأته في البصر الحديث، كشبر الاَّقد المجتمبي في عصكر  ال ة، هي

. كاإلسالمي، كالبااسي، كاستشهدت عمى كجكده في تمؾ البصكر اجممة مف شبر كاار شبرائها
كفي الفصؿ ال ااي، كهك الدراسة المكضكعية، تااكلت مكاضيع شبر الاَّقد المجتمبي في البصر 

السياسي، كاوقتصادم، كاوجتماعي، كال قافي، كالدياي، : المممككي، فكاات سابة مكاضيع



كقد ضـ كؿ جااب . كالبمرااي، كما تبمؽ احياة اإلاساف كفرد مف لااس كمركب كمرض، كغيرها
كالفصؿ ال الث، جبمته لمدراسة . قضايا أك ظكاهر استقرأتها مف مجمؿ األشبار التي حٌصمتها

الفاٌية، كتااكلت ااية القصيدة، كلغة الشبر، كالمكسيقى الشبرية، كالصابة الاديبية، كالصكرة 
. الشبرية، كأسمكب الفكاهة، كفي الخاتمة كضبت ما خمصت إليه مف اتائج كتكصيات

 
كقد اعتمدت في اح ي هذا الماهج التكاممي، حيث اتابت الماهج التاريخي في التمهيد، 
كفي تتاع مفهكـ الاَّقد المجتمبي كاشأته، كتتاع هذا الغرض الشبرم في عصكر ساقت البصر 
المممككي، كالماهج الكصفي التحميمي في الفصميف األكؿ كال ااي، أم في الدراسة المكضكعية 

. كالفاٌية، إضافة الى الماهج الجمالي في الدراسة الفاٌية
 

أما مادة الاحث، أم أشبار ذلؾ البصر، فاستقيتها مف تسبة دكاكيف، لـ أستطع تحصيؿ 
، كالشاب (هػ684ت )، كمجير الديف اف تميـ(هػ679ت )الجٌزار : غيرها، هي دكاكيف كٌؿ مف

ت )، كااف دااياؿ    (هػ702ت )، كااف دقيؽ البيد(هػ696ت )، كالاكصيرم(هػ688ت )الظريؼ
ت )، ك ااف اااتة        (هػ755ت )، كصفي الديف الحمي(هػ749ت )، كااف الكردم(هػ711
، أٌما أشبار غيرهـ مف الشبراء الذيف استشهدت اأشبارهـ، فكاات مصادرها، كتب (هػ768

، كفكات الكفيات لمكتاي       (هػ764ت )الكافي االكفيات لمصفدم: التراجـ كالتاريخ، مف م ؿ
، كالسمكؾ لمبرفة دكؿ الممكؾ لممقريزم   (هػ774ت )، كالاداية كالاهاية واف ك ير(هػ764ت )
، (هػ852ت )، كالدرر الكاماة في أعياف المائة ال اماة واف حجر البسقالاي (هػ845ت )

، كشذرات الذهب واف (هػ874ت )كالاجـك الزاهرة في ممكؾ مصر كالقاهرة واف تغرم اردم
، كمف كتب متخصصة مف م ؿ مطالع الادكر في ماازؿ السركر (هػ1089ت )البماد الحاامي

. كغيرها ( هػ 815ت )لمغزكلي 
تم مت في ادرة دكاكيف شبراء ذلؾ : كقد كاجهتاي في اح ي هذا صبكاتاف، األكلى

البصر، كصبكاة تحصيؿ المطاكع ماها، كال ااية، ذلؾ البدد الكاير مف األعالـ كاأللقاب، 
لشبراء كساسة كعمماء كقضاة، ماهـ مف كاات ترجمته في متااكؿ اليد في كتب التراجـ كالتاريخ، 
لشهرته، كأ ره األداي أك ال قافي أك السياسي، كماهـ مف قمت تراجمه، كماهـ مف تبسرت الترجمة 

. له، كهـ افضؿ ا تبالى، قمة قميمة، أرجك أف أعذر فيها
 

كأسأؿ ا البمي القدير أف أككف قد كفقت، كا مف كراء القصد، كهك كلٌيي في األكلى 
. كاآلخرة، ابـ المكلى كابـ الاصير

 



 

 

 

 

 

 

 

األكؿ  المممككي العصر في الحياة- تمييد

 الحياة السياسية  -أكالن 

 االجتماعية الحياة - انيان 

 االقتصادية الحياة–  ال ان 

 ال قافية الحياة -رابعان 



 السياسية الحياة- أكال
 مف  اهـيأتكف كااكا الذيف ،الاٌخاسيف اكساطة كالشاـ مصر إلى جماكا أرٌقاء، هـ المماليؾ

المسممكف  كاف التي الحركب أسرل مف ـكابضه أخرل، أكركاية االد كمف آسيا أكاسط
 لـ إذ األكلى، البااسية البصكر إلى الظاهرة هذه تاريخ كيبكد. مختمفة االد في هاكفيخكض
 كاإلخشيديكف الطكلكايكف قىاؿي  ًمف ذلؾ في أسهـ اؿ فقط، األيكاييف عمى جماهـ يقتصر

 ساعدؼ كالجيش كحماية الحٌكاـ الحكـ في عميهـ اعتمد مف أك ر كااكااأليكاييف  كلكفٌ . كالفاطميكف
 حيث ،هػ589 األيكاي عاـ الديف صالح الااصر السمطاف كفاة ابد كاخاصة ااتشارهـ، عمى ذلؾ

 الممؾ كاستك ر ماهـ امماليكه، يتقكل حاكـ كؿ فكاف األيكاييف، صفكؼ في تدب الفتاة أخذت
 ـاه ضاقت حتى ،()مصر في أيكب ااي حكاـ آخر ،(ػق647ت ) أيكب الديف اجـ الصالح
 مماليؾاؿب كعرفكا األتراؾ، مف ـمبظمه ككاف الركضة، جزيرة إلى ياقمهـ أف فاضطر القاهرة،
 عاـ حتى حكمهـ كاستمر الشاـ، َـّ ثى  كمف  ابد كفاة اجـ الديف أيكبمصر حكمكا كقد الاحرية،
 أيدم عمى ااتهى الذم ،ال ااي البصر أمَّا. األكؿ المممككي البصر عميه يطمؽ ما كهك ،هػ784

(2). الارجيَّة االمماليؾ فكاركع جراكسة مماليكه فكاف ،ػق922 عاـ الب مااييف
 

 الممؾ زكج خميؿ، أـ  المكٌااةعادا، اات الدر ةشجر المماليؾ دكلة حكاـ أكؿ ككاف
 ؿاقتك" :المقريزم يقكؿ ،ابدما اختمفت مع ااف زكجها تكراف شاه، فقتمته أيكب، الديف اجـالصالح 
 ساة، ك ماايف إحدل مدتهـ ككاات مصر، أرض مف أيكب ااي دكلة ااقرضت شاه تكراف المبٌظـ
. (3) " مااية ـممككه كعدد

 الداااير عمى اسمها فيها ضرب أشهر،  ال ة مااشرة اصكرة المسمميف الدر ةشجر حكمت
 مصر إلى كتااان  (4)اا المستبصـ البااسي الخميفة ابث أف ابد كلكٌاها المااار، عمى لها كخطب
 إليكـ رى مّْ اس حتى فأعممكاا عادكـ، عدمت قد الرجاؿ كاات إف" :قائال لمحكـ ةامرأ تكلي فيه أاكر
 هذا كمكث ،هالبسكر قائدان  كاف الذم ،(6)التركمااي أياؾ الديف عز لزكجها افسها خمبت. (5)"رجالن 

                                                 

هػ عف أرابة كأرابيف عامنا، ككاات مٌدة 647هك اجـ الديف أيكب اف الممؾ الكامؿ محمد اف البادؿ أاي اكر اف أيكب، مات عاـ ( (
، البداية كالنياية ااف ك ير، :ياظر. ممكه عشر سايف إو خمسيف يكمنا، فساد الاالد في عصره األمف، كعرؼ االكقار كالحـز كعمٌك الهٌمة

 .2/38 األعالـ،؛ الزركمي، 443-10/441 ،السمكؾ ،المقريزم ؛9/59-60
 .155-8/153، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 11/181، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم، :  ياظر(2)

(3)
  .1/459 ،س.ـ لمقريزم، ا 

هػ، كاف فيه ليف، أساد األمر إلى كزيره 656هك الخميفة البااسي المستبصـ اا أاك أحمد عاد ا، قتمه المغكؿ ابد دخكلهـ اغداد  (4)
 .4/140، س.، ـ؛ الزركمي1/501 ، س.ـ؛ المقريزم، 87-9/86س، .، ـااف ك ير: ااف البمقمي، الذم تآمر مع التتار، ياظر

 .464 – 1/463، س.ـ ، المقريزم (5)

المبٌز التركمااي، أياؾ اف عاد ا الصالحي الاجمي، أكؿ سالطيف المماليؾ الاحرية، كاف مممككنا لمصالح اجـ الديف أيكب، تزكج  (6)
ااف البماد، . 494-12/493 ـ س،المقريزم، . 9/81 ـ س،ااف ك ير، : ياظر. هػ655، قتؿ 648مف شجرة الدر فتكلى الحكـ 

 .400-5/399، س.ـ



  ابدما عممت أاه يريد الزكاج اغيرها،ققتؿ الدر شجرة دارت  ـ سايف، ساع مف كنااح الممؾ في
 سيؼ أايه مممكة مدار عميه تغمب ابدها ساة، كمكث االماصكر، الممقب عمي الديف اكر خمفهؼ

 أف إلى ،(1)األحمر الارج في أياؾ الديف عز مقتؿ ابد حاست قد الدر شجرة ككاات قطز، الديف
. (2) ػق655 عاـ ذلؾ ككاف الماصكر، الممؾ مف اتداير قتمت

 الصالح الممؾ آخرهـ ،اسمطافن  كعشركف خمسة الاحرية، المماليؾ دكلة حكـ عمى كتكالى
 ،ػق784 عاـ خمع الذم اف قالككف افشبب األشرؼ الممؾ السمطاف ااف حاج أمير الديف صالح
 .(3)الجركسي ارقكؽ الظاهر الارجية، ممكؾ أكؿ محٌمه ليحؿ

 ما ايف عامي حكـ الذم الاادقدارم ايارس الظاهر السمطاف الاحرية ممكؾ أشهر كمف
  أفابد الكجكد، الى البااسية الخالفة إعادة همهاأ جميمة، عماؿأ له ككاات ،ػق676 ك ػق658
 كله سايف،  الث مف احكان  خميفة اال الااس مكاؽ ، المستبصـ ااالبااسي الخميفة التتار قتؿ

 يافا، :ماها الصميايكف، فيها تحصف الشاـ، االد ساحؿ في كحصكف لمدف ةـعظي فتكحات
 كسمـ عميه ا صمى ا رسكؿ مسجد اااء تجديد كماها. كغيرها كأاطاكيا، كشقيؼ، كقيسارية،

 كفي قضاة، قاضي األرابة المذاهب مف مذهب لكؿ جبؿ الذم كهك ،هػ654 ساة احتراقه ابد
 الكقت هذا في ا قامهأ كاالجممة:" ك ير ااف يقكؿ الاالد، مف الفيٌساؽ كايفيى  الخمكر، اطمتأي  زماه

. (4)"كالمشركيف كالتتار الفراج مف المارقيف حمكؽ في كشجا كأهمه لإلسالـ كاصران  عكاان  المتأخر
ػ ق678 ما ايف عامي حكـ الذم  األلفيكفكقال  الماصكرالسمطاف أيضان  أشهرهـ كمف

 ،ػق741-ػق693 ايف ما مراحؿ  الث عمى حكـ الذم ،(6)كفوكؽ اف محمد كاااه ،(5 )ػق689ك
 المماليؾ سالطيف أعظـ مف كيبتار ،ػق741 ك ػق719 كاات ما ايف عامي حكمه مراحؿ كأطكؿ

 تأديب استطاع كقد عامان، رابيفأك ةن  الث ال الث المرات في قحكـ مٌدة امغت ذإ حكمان، طكلهـأك
(7).األمف كاستتب ،الخارجي الخطر دفع عصره ففي ،كالفراجة التتار

  

                                                 
 .1/494 السمكؾ،المقريزم، :  أحد أاراج قمبة جاؿ المقٌطـ في القاهرة، اااه السمطاف الكامؿ، ياظر (1)

 .82-9/81 ،كالنياية البداية ، ك ير ااف: ياظر  (2)

 .141-5/140 ،س.ـ ، المقريزم: ياظر  (3)

 .82-9/81 ،س.ـ ، ك ير ااف (4)

 السمطاف قالككف األلفي، الصالحي الاجمي، السمطاف الممؾ الماصكر أكؿ ممكؾ الدكلة القالككاية امصر الشاـ، تكلى الحكـ  (5)
، ، األعالـ، الزركمي2/122، س.ـ، المقريزم، 205-9/204، س.ـااف ك ير، : ياظر. (هػ689ت )هػ، لمدة أحد عشر عامان، ، 678

5/203. 

مع ماه  ـ عاد إليه عاـ 693 هك محمد اف قالككف اف عاد ا الصالحي أاك الفتح، تكلى الحكـ  (6) ساة، 43هػ، استمر حكمه 709، خي
 .7/11، س.ـالزركمي، . 2/249، س.ـالمقريزم، . 9/445 س،.ـااف ك ير، : ياظر. (هػ741ت )

 .319-3/302، س.، ـالمقريزم:  ياظر (7)



 كقادة الممالؾ، يداركف سادة كااكا لذلؾ" :المقريزم يقكؿ الاحرية المماليؾ حكـ كفي
 كأ جار مف كيردعكف الجميؿ ظهارإ في ياالغكف سياسية هؿأك ا، سايؿ في يجاهدكف

  (8)."تبٌدل
 كمه هذا مف كأعجب:" ... كالارجية الاحرية الدكلتيف ايف اان كازـ اردم، تغرم ااف كيقكؿ

 ظهارإك األكاار، مع كالتكاضع كالحشمة، األدب مف كافر حظ عمى كااكا الاحرييف كلئؾأ فٌ أ
(1)"دكاهـ هـ امف اوزدراء كعدـ الاامكس،

 .

 ايف الحكـ، عمى السياسية الصراعات هي البصر، هذا عمى الغالاة، السمة ككاات
 عمى الدمكية الصراعات أشد كمف ،مؤامرة في قتؿ وٌ إ ميران أ كأ ممكان  تجد تكاد فال المماليؾ، هؤوء
 كويته في –المصرية دياراؿ لعؿ محمد الااصر السمطاف اائب (2)كتاغا األمير ايف كاف ما الحكـ
 امقتؿ ااتهى الذم البسكر، كأتااؾ السمطاف كزير ،(3)الشجاع اجرس الديف عمـ كاألميرل األكؿ
 كتبسؼ، ظمـ مف ماه ادا لما عظيمان  فرحان  اذلؾ الااس فرحؼ رأسه كقطع الشجاعي، ساجر األمير

 غماه حيث ،(4)وجيف الديف حساـ كاألمير كتاغا األمير ايف الصراع كاحتد الخالؼ دب  ـ
 عاـ قتؿ أف إلى رصـ عمى سمطااان  افسه كاٌصب ،ػق696 عاـ السمطاة ماه كااتزع وجيف،
 (5 ).قالككف اف محمد الااصر إلى الممؾ عادالذم أ األشرؼ، كرجي الديف سيؼ يد عمى ،هػ698

 الحممة امكاجهة ااتدأ فقد ،كالتتار الفراجة مع صراع عصر أاه فهي األخرل، السمة أما
 الذيف ،المماليؾ أيدم عمىكا فهـز ػ عمى مصر،ق647  ساةفراسا ممؾ التاسع لكيس التي قادها الفراجٌية
 (6 ).التاسع لكيس كأسر الاادقدارم، ايارس الظاهر قادهـ

 الممؾ اقيادة المماليؾ، اهـ التقى فقد مصر، كقصدكا دمشؽ  ـ اغداد احتمكا الذيف التتار، أما
 دكلتهـ اادحار في ابالس كاات اكراء، هزيمة كهزمهـ ،ػق658 ساة جالكت عيف في قطز المظفر

 (7 ).ابد  فيماهاكاضمحالؿ

                                                 
 .2/214الخطط،  المقريزم،  (8)

. 7/329 النجـك الزاىرة، ااف تغرم اردم،  (1)
هك كتاغا المغمي الماصكرم،أسر مف عسكر هكوكك، ـ اشتراه الممؾ الماصكر،تاقمت اه األحكاؿ إلى أف أصاح اائاان لمسمطاف  (2)

الدرر البسقالاي، : ،ياظر(هػ701 هػأك 702ت ) هػ،ككاف دياان عادون، 694الااصر في سمطاته األكلى،تغمب عمى الشجاعي كتسمطف 
 .9/272، البداية كالنياية، ااف ك ير، 368 – 2/367، السمكؾ، المقريزم، 350-3/348،الكامنة

، الىافي بالىفياثانظفسي، : ٌُظط.  ْٕ عهى انسٌٍ صُجط انًُظٕضي َائب قهعت زيشق يٍ أٌاو أصتاشِ انًُظٕض (3)

8/220. 
هػ، قتؿ ساة 695السمطاف الممؾ الماصكر حساـ الديف وجيف الماصكرم، المبركؼ االصغير، تكلى الحكـ : حساـ الديف وجيف (4)

 ..5/238 األعالـ،الزركمي، . 275-2/274 ـ س،المقريزم، . 237، س.ـااف ك ير، : ياظر. 698

 .9/224،237،243 ،ـ س ك ير، ااف: ياظر  (5)

 .440-1/437 ،ـ س المقريزم،:ياظر  (6)

 .517-1/514 ،ف.ـ  المقريزم،:ياظر  (7)



  تمؾ ال كراتكترٌكزت البراية، لمقاائؿ عديدة  كرات شهدالمماليؾ عصر أفٌ  ذكره يجدر كما
 صاحب ،(8) بمب اف الديف حصفئها زعما كأشهر ، امصركالصبيد كالاحيرة الشرقية أقاليـ في

ٌاا الاالد، أصحاب احف" :مقكلة  ياؾأ الديف عز تمكف كقد (1 ) ..." .المماليؾ مف االممؾ أحؽ كا 
 كمما المماليؾ عمى ال كرة تباكد كاات القاائؿ ابض أف غير ،ال كرات عمى القضاء مف التركمااي
 .الفرصة لها ساحت
 االجتماعية الحياة - انيان 

 الحكاـ: هما طاقتيف مف تكٌكف المممككي البصر في المجتمع أف خمدكف افا يرل
(2).كالرعية

 المماليؾ، مف الدكلة أهؿ ،أكلها فئات ساع  كافالمجتمع أف فرأل المقريزم أما 
 أهؿ: كراابها كالااعة، السكقة مف الحاؿ متكسطك ،ك ال ها التجار، مف اليسار أهؿ ،ك اايها
 كأصحاب الصاائع أرااب: كسادسها البمـ، كطالب الفقهاء ،خامسهاك .(الذمة أهؿ) الصمح
 ااعتاار أم اقتصادية، أسس عمى يقكـ تقسيـ كهذا (3 ).كالمسكاة الحاجة كذك ،كآخرها المهف،
 في  ـ أجمؿ تمؾ الفئات األعراب، فئة إليه كأضاؼ ااشا، مكسى عمر اه أخذ كقد كالفقر، الغاى
؛ كذلؾ كرعية حكاـ: خمدكف ااف تقسيـ عمى ااقي أف رأياا كقد (4).كارل عامة طاقات خمس

. لمتمايز اوجتماعي الكاضح ايف الفئتيف
 األتراؾ :م ؿ مختمفة، أصكؿ مف ـكه األيكاييف، عمى ااقماكا الذيف المماليؾ هـ كالحكاـ

 عميهـ يشرؼ األرقاء مف أتااع هؤوء مف سمطاف لكؿ ككاف كغيرهـ، كالركـ كالجركس،
 دياية، تراية أظفارهـ، مةابك ماذ يرٌاكف، كااكا كهؤوء مكوهـ، لخدمة تأهيمهـ كيتـ ،(5)الطكاشي

 يتكلى كاف مف كماهـ المحارايف، االجاكد يمتحقكف  ـ عسكرية، تراية يراكف الامكغ مرحمة كعاد
 السمطاف عمى ياقمب كاف مف كماهـ ،(6)األتااكية أك السمطاة ايااة ماها الدكؿ، في ك يرة كظائؼ
 في اوادماج يحاكلكا كلـ غرااء قكابؼ اجتماعية، عزلة في المماليؾ قد عاشك يقتمه أك فيخمبه
(7 ).المجتمع

 

                                                 
الشريؼ حصف الديف  بمب اف األمير الكاير اجـ  الديف عمي اف األمير الشريؼ فخر الديف إسماعيؿ اف حصف :  حصف الديف (8)

هػ، هزمه جيش المبز أياؾ 651الدكلة مجد البرب  بمب اف يبقكب، الجمدم، قائد  كرة البرااف اصبيد مصر، ضد المماليؾ عاـ 
كتاب العبر كديكاف ؛ ااف خمدكف، 480-1/479 س،.ـالمقريزم، : ياظر. التركمااي،  ـ ألقي القاض عميه كسجف في اإلسكادرية

 .5/446، المبتدأ كالخبر

 .481-1/479 ، السمكؾ المقريزم،  (1)

 .188 المقدمة، خمدكف، اف ا (2)

(3)
 .75-72، ص إغاثت األمت في كشف الغمتانًقطٌزي، : ٌُظط  

 .33ص ،  أمير شعراء المشرؽنباتو ابف ااشا ، مكسى عمر: ياظر (4)

(5)
 .3/477، صبح األعشىانقهقشُسي، : ْٕ انًضؤٔل عٍ انًًانٍك انُرسَّاو فً قظط انضهطاٌ ٌٔضًى أصتاًشا، ٌُظط:  انطٕاشً

(6)
انقهقشُسي، : األتابكٍت، ٔطاحبٓا أتابك انعضاكط، ٔانًقظٕز أبٕانعضاكط أٔ أبٕ األيطاء، ْٕٔ أكبط األيطاء بعس انُائب انكافم، ٌُظط 

 .4/18، ن.م
(7)

 .17-16 ص ،المماليك سالطيه عصزعبسِ، قاصى: ٌُظط  



 في كلدكا الذيف المماليؾ أاااء كهـ" الااس أكود" مصطمح البصر هذا في عرؼ كقد 
 ساهـ كقد كالبسكرية، السياسية الحياة عف ياصرؼ كاف مف ـكماه الرؽ، يمسَّهـ كلـ مصر
 الطاقة هامش عمى كلكف كرفه، دعة حياة شكفميع ككااكا لبصره، ال قافي الاشاط في ابضهـ
 اوادماج مف  تمٌكاكاكأحفادهـ هؤوء أاااء إٌو أف البامة، االحياة اوادماج عف كابيدان  الحاكمة،

 (1 ).ابد فيما البامة الحياة في
 مف ماهـؼ المماليؾ، مف اوحتراـ ياالكف ككااكا كالفقهاء، البمماء ماهـ فكاف الرعية، أٌما

 كجه في يقؼ كاف مف كماهـ كالقضاء، التدريس عمى عكؼ مف كماهـ البامة، الكظائؼ تكلى
 (2)السالـ عاد اف  الديفعز الشيخ كما فبؿ الماكر، عف ااهيف االمبركؼ آمريف السالطيف

ػ لما تكٌلى القضاء، حيث تصٌدل لايع أمراء الدكلة مف األتراؾ، كذكر أٌاه لـ ي ات عاده ق660ت
 ايارس الظاهر ككاف": السيكطي يقكؿ ،(3)أاهـ أحرار، كصرؼ أ مااهـ في مصالح المسمميف

 قاؿ إاه حتى أمره، عف يخرج أف يستطيع و السالـ عاد اف الديف عز الشيخ كممة تحت ماقمبان 
 (4)".اآلف إو ممكي استقر ما: الشيخ مات لما

 يقكؿ اإلقطاع، لاظاـ خضبكاك الااس، مف األعظـ السكاد شٌكمكاكقد  الفالحكف، كماهـ
 الاالد لبساكر ،مصر أمراء دكؿ مف قامها مضى فيما كو ،الفاطمية الدكلة في يكف لـ" :المقريزم

 يقاؿ التي األاذة هذه يبرؼ و…التركية، الدكلة أجااد في اليكـ الحاؿ عميه ما امباى قطاعاتإ
 تمؾ قطعأي  لمف اان ؽً  عادان  فيصير قراران  فالحان  االامدة المقيـ المزارع كيسمى الفالحة، اليكـ لها

. (5 )."كذلؾ له كلد كمف مااقي، ًقفّّ  اؿ يبتؽ، أف كو يااع أف يرجك  وأاه إو الااحية،
 كمصادرة االضرائب، ااتمكا كقد كالمهف، الصااعات كأرااب التجار الااس عامة مف كيبد

 ككااكا الاالد، أاحاء مبظـ في الماتشركف األعراب كماهـ. الجيكش لتجهيز أحيااان  أمكالهـ ابض
خالؿ اضطراب مصدر كاألرياؼ كالقرل المدف عمى اغاراتهـ  الطريؽ، يقطبكف ككااكا ااألمف، كا 
ٍكفى   عاـ مصر صبيد فيقامت   كرة أشهرها عميهـ  كرات كلهـ الاالد،  عفغرااء المماليؾ كيىرى
 (6).استسممكا أف ابد قتمهـ في تفاف كقد الفخرم، أياؾ الديف عز عميها تغمب ،ػق651

 عمى القياـ في ماهـ ك يران  فايكاأليك فاستخدـ كاليهكد، الاصارل كهـ الذمة، أهؿ أما
 كغيرهـ، كتجار فالحيف مف المسمميف عامة عمى فتسمطكا المماليؾ، ذلؾ في كتابهـ الدكاكيف،

                                                 
(1)

 .18-16ص ،عصز سالطيه المماليك  قاصى عبسِ،:ٌُظط  
(2)

، ،الىافي بالىفياثانظفسي: ٌُظط (ْـ660ث )ْٕ عبس انعزٌز بٍ عبس انضالو بٍ أبً انقاصى انضهًً انسيشقً يٍ انعهًاء انًجتٓسٌٍ،   

. 4/21 األعالم،انزضكهً، . 440-5/439، شذراث الذهب، ابٍ انعًاز، 18/520-522
(3)

 .2/153انضٍٕطً، حضٍ انًحاضطة فً أذباض يظط ٔانقاْطة، :  ٌُظط 

(4)
 .2/103 ،ن.م انضٍٕطً،  

(5)
 .1/85 الخطط، انًقطٌزي،  

 .481-1/480 ،س.ـ قريزم،ـاؿ  (6)



  كفي، الذمة أهؿ مف أحد ييستخدـ اأوٌ  أمران  هػ689 ساة كفكقالالماصكر  السمطاف أصدر أف إلى
  عهد

 

 الديف عالء يقكؿ (1)المسمميف، مف ميزهـلي زيهـ اتغيير األقااط مر أي محمد الااصراااه 
(3)المااساة هذه في (2)الكداعي

    :

 (الطىيل)                                                                                         
 اشتشكم اهللً  لعنةً  مف تزيديىـي     ًذلةو  شاشاتً  الكفَّارى  ألزمكا لقد 

 براطيشا   عمائمنا     كلكنَّيـ قد أىٍلبسككيـألبسككـ ما ـلو فقمتي 
 الذمة أهؿ اإلزاـ الااصر الممؾ ااف الديف صالح السمطاف أمر صدر ،ػق754 عاـ كفي

لدل ك السمطااية الدكاكيف مف شيء في يستخدمكا أو: ماها أخرل اتدكزيا ،البمرية االشركط
   (4 ).غيرهاك أذرع عشرة عف أحدهـ عمامة تزيد كأو. األمراء
: االقتصادية الحياة–  ال ان 

 كك رة اإلقطاع، لشيكع كذلؾ كالحرماف، االفقر جممهاـ في اوقتصادية  الٌااسحياة اتسمت
. كغيرها كائة،كاأل ،كالزوزؿ ،الفيضااات :م ؿ مف الايئية الككارثك الضرائب،
 فقد المماليؾ، عصر في أمره كاستفحؿ األيكاي، البصر في ظهر الذم اإلقطاع أما

 الحسامي، االٌركؾ سميت األكلى المرة مرتيف، المماليؾ سالطيف عصر في األراضي اظّْمت
الااصر  عهد في ال ااية كالمرة ،هػ697 ساة وجيف الديف حساـ الماصكر عهد في ذلؾ ككاف
 السمطاف عمى اإلقطاعات تكزيع عمى اقتصر ككالهما ،هػ715 ساة كفكقال  الماصكرافا محمد

 :، يقكؿ الشاعر شهاب الديف المؤدباصيب ذلؾ في لهـ يكف فمـ الشبب أما كالجاكد، كاألمراء

(5)  
 (الطكيؿ)   

    كالترسً  بالٌسيؼً  األتراؾي  دكًنو كًمف    عاقؿه  مصرى  في الرزؽى  يىركـي  ككيؼى 
ٍجيىةو  كؿِّ   مف القبطي  قي ػجمىعىتٍ  كقد ٍبعً  ـػألنفًسو    كي  كالخيمسً  كال يمفً   بالرُّر
. السدسً  في كالخالئؽي  نصؼه  لمقبطً ك    خراًجيا  مثي  افً ػكالسمط رؾً ػتؿفؿ

                                                 
 ..2/34 ،الخطط المقريزم، : ياظر  (1)

: ياظر. ، اشتغؿ في األدب، كمهر في البراية، كقاؿ الشبر(هػ716ت ) هك عمي اف المظفر اف إاراهيـ الكداعي الكادم،  (2)
 .9/167، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم، . 207-3/205، الدرر الكامنةالبسقالاي، . 12/124، الكافي بالكفياتالصفدم، 

 .8/110 ،س.ـ اردم، تغرم ااف  (3)

 .9/507 كالنياية، البداية ك ير، ااف: ياظر (4)

كالشاعر هك شهاب الديف المؤدب أحمد اف يحيى اف مخمكؼ اف مىرّْم، األعرج السبدم، تبااى . 336-1/335، س.ـاالبسقالاي، (5)
، ااف البماد. 5/161 س،.ـالمقريزم، . 1/356، الدرر الكامنةالبسقالاي، : ياظر. (هػ785ت )ااألدب كاظـ الشبر كهك صغير، 

 .7/30 شذرات الذىب،



 ،كالقحط الطاعكف، كماها األكائة، تفشي يبقاها ككاف الزوزؿ، ،فأهمها الايئية الككارث أما
 أهؿ فدفع كالشامية، المصرية الديار شمؿ الذمك ،ػق702 زلزاؿ البصر هذا زوزؿ أهـ كمف كالغالء،
 الااس، في المكت ك ر حيث ،ػق749 عاـ طاعكف األمراض أشد كمف (1 ).الصحراء إلى لمهركب القاهرة

 (المجتث)    (3 ):الصفدم يقكؿ (2)متكاليات، ساكات ساع استمرك المصالح، كتبطمت
ـى  ـى  يا        ًصحابي افترستى  ًل  ربعيناا تسعى  عا
 يقينا سبعان  كنتى  بؿ         تسعان  كاهللً  تى ػكف ما

 كالكالب، المكاشي مف الميتة اسااها الااس أكؿإذ  ،هػ695 عاـ فكاات اعاتمجاؿ أكار أٌما
 (4 ).كفف كو غسيؿ دكف يدفاكف كصاركا الااس، تكـ كك ر

 ساة فـ كغيرها، كغالء كقحط كزلزلة كااء مف كار ة عشريف عاده قاسـ أحصى كقد
 أم الكاير، ااءؼاؿ أسماه ما اوجتماعي، الاااء في أ ران  أعظمها أف لأرك ،ـ783ِ ساة إلى ػق662

. (5)ػق749 عاـ طاعكف
 األمة، إغا ة كتااه في البصر هذا في اوقتصادم مدالتر أسااب إلى المقريزم كأشار

 الضارة الرياح كهاكب ااألسكاؽ، التجار كتالعب األمراء، كاستاداد ،السمطة ضبؼ إلى فرٌدها
 طالب ايف الرشكة ااتشار: أكلها ، ال ة إلى أساااه عفأرج الغالء أٌما .الايؿ ماء كاقصاف االقمح،

 ما لتبكيض الماؿ اجمع الااس يرهقكف  ـ عميها، لمحصكؿ األمكاؿ يستدياكف فكااكا الكظائؼ،
 اهذا إليهـ التقرب في األمراء خداـ لرغاة اتيجة الزراعية األراضي إيجار ارتفاع: ك اايها .اذلكه
 (6 ).البممة اضطراب: ك ال ها .الغالؿ تضاءلتك قراهـ الفالحكف فهجر الظالـ، البمؿ

عمى  المكافقة إو اوقتصادم، الحاؿ عف المكجز هذا اهاية في يسباا فال حاؿ أية كعمى
 (7)".البصر هذا سيئات مف سيئة يبتار اوقتصادم الكضع هذا أفٌ  "ااشا مف عمر إليه خمص ما

 ال قافية الحياة -رابعان 
 تدمير مف المغكؿ اه قاـ كما ،ػق656 ساة محـرشهر  مف عاشكراء يكـ اغداد اسقكط

 المماليؾ حاضرة القاهرة، تحكلت . أك تهجير لهـكالفقهاء لمبمماء كقتؿ كالبممي، الفكرم لمتراث

                                                 
 .9/271 ،البداية كالنياية ك ير، ااف : ياظر  (1)

 .9/482 ،ف.ـ ك ير، ااف: ياظر  (2)

خميؿ اف أياؾ اف عاد ا الصفدم، أديب : صالح الديف الصفدم ،17، ص الكشؼ كالتنبيو عمى الكصؼ كالتشبيو الصفدم، (3)
-11/15، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم، . 177-2/176، س.ـااف حجر، : ياظر. (هػ764ت ). مؤرخ، تكلى ديكاف اإلاشاء احمب

 .394-6/393، س.ـااف البماد الحاامي، . 17

 .268-2/267 السمكؾ، ،المقريزم: ياظر  (4)

 .169-167ص، المماليؾ سالطيف عصر عاده، قاسـ: ياظر  (5)

 .30ص، الغمة كشؼ في األمة إغا ة: المقريزم: ياظر  (6)

 .50 ص نباتو، ابف ااشا ، عمر  (7)



 عااية كاألدااء، كاألدب كالبمماء البمـ أكلكا قد قاؿ مف األيكايكف ككاف كالبمماء، لمبمـ قامة إلى
 (8 ).شاعران  عشر خمسة كأكودهـ أيكب ااي سالطيف مف الشبراء  عددامغ فقد خاصة،

 خطا عمى ال قافية، الحياة عمى كالحفاظ البممية، الحركة تشجيع في المماليؾ سار كقد
 ييكلُّكف و كااكاك البراية، المغة هي لمدكلة الرسمية المغة تككف أف عمى فحرصكا األيكاييف، سادتهـ

 أمير مرتاة امغ ابضهـ فٌ إ حتى كالامغاء، الكتاب خيرة إو اإلاشاء، ديكاف كاخاصة الدكاكيف،
 محمكد كالشهاب ،(هػ692ت ) الظاهر عاد اف عاد ا الديف حيىـ م ؿ مف ،(1)السمطااي السر

 ،(ػق737ت ) األ ير اف الديف كاجـ ،(ػق749ت ) البمرم ا فضؿ كااف ،(ػق725ت ) الحماي
. كغيرهـ

 فقد ااكا عددنا لممدارس الفائقة رعايتهـ المماليؾ، عصر في البممية الحركة مظاهر كمف
 مقااؿ كحدها، القاهرة مدياة في مدرسة كأرابيف خمسان  الفقي كامؿ محمد أحصى فقد ،كايرنا ماها

 يقكؿ ها،تافكبي  المدارس ااااء الشبراء أشاد كقد ،(2)األيكاي البصر في  كاات ماهاكعشريف خمس
(3 ):الظاهرية في الجزار

 (الطكيؿ)                                                          
  ال نا كفي ال كابً  في يىتىغىالى كمىف      بىنىى مىف المدارسى  يبني ىكذا أال

مَّع ؽػميؼ حسفو  كؿُّر  اػفيو تىجى  اػكأعييف  اـً ػلألف اكبن ػقؿ فراقتٍ         و رَّ
 

 المدف كؿ في ماتشرة كاات اؿ مصر، أك القاهرة عمى مقصكران  المدارس أمر يكف كلـ
 استقطات فقد ،كماها دمشؽ، حيث كاف لمدرسة الجامع األمكم شأف كاير لممماليؾ، داات التي
 ،(ػق756ت) الساكي الديف قيتك ،(هػ739ت ) القزكياي الخطيب م ؿ مف كالفقهاء البمماء كاار
.  (ػق774 ت) ك ير كااف

 البمماء، ايكت أك ،الجكامع أك ،المدارس في سكاء الكتب خزائف ك رت البصر هذا كفي
فمـ تكف تااى مدرسة، أك جامع، أك أم صرح مف صركح اإلدارة إٌو ككاف : "يقكؿ ياسيف األيكاي

 كما األ ماف، أاهظ سايمها في كأافؽ الخزائف، فك رت الاااء، خريطة في كافر اصيب لمكتاب
(4)".المؤرخكف اذلؾ يخاراا

 

                                                 
 .33-27 ص كالشاـ، بمصر الصميبية الحركب عصر في األدبية الحركة ادكم، أحمد: ياظر  (8)

القمقشادم، : ياظر.  هي كظيفة مكضكعها قراءة الكتب الكاردة عمى السمطاف ككتااة أجكاتها، كأخذ خٌط السمطاف عميها كتفسيرها (1)
 ..4/30، صبح األعشى

 .43صاألدب في العصر المممككي، محمد كامؿ الفقي، :  ياظر (2)

شاعر مصرم ظريؼ، كاف جزَّارنا  (هػ679ت )كالجٌزار هك يحيى اف عاد البظيـ، أاك الحسيف الجٌزار، . 2/3 السمكؾ،المقريزم،   (3)
-6/20، شذرات الذىبااف البماد، . 1/463، حسف المحاضرةالسيكطي، . 9/180، البداية كالنيايةااف ك ير، : ياظر. االفسطاط،

21. 

 .70-69 المممككي، العصر في الشعر آفاؽ األيكاي، ياسيف (4)



 
 عصر يكف لـ البصر المممككيؼ كاألدب، البمـ أصااؼ شتى في التأليؼ حركة أما

أٌلؼ أكار  (ػق711 ت) ماظكر فااف ماازع، اال المكسكعي تأليؼاؿ عصر كاف اؿ كحسب، تأليؼ
 فاكف في براأل اهاية"كضع  (ػق733ت ) كالاكيرم ،"لساف البرب"مبجـ في المغة البراية كسٌماه 

 ك ير ،الاتاج كافر كاف فقد ،(هػ764ت ) الصفدم الديف صالح أما جزءان،  ال يف في ،"البرب
ترجـ فيه لخمؽ ك ير مف األعياف " االكفيات الكافي: "ماها الكتب مف البشرات ألؼ التأليؼ،

 األاصار مسالؾ "أٌلؼ ،(ػق749ت ) البمرم ا فضؿ اافك ،كالقضاة كاألدااء كالفقهاء كغيرهـ
 يقكؿ. كغير ذلؾ ك ير كالبمارة، كاألدب كالتاريخ الجغرافيا ايف  فيهجمعك ،"األمصار ممالؾ في

 آ اراا مف اد را ما شتات كلْـّ  لذك ما إحياء عصر مجرد البصر هذا يكف لـ" :الشكبة مصطفى
اما... أدااا مف االزكاؿ مهدد هك ما كتسجيؿ ،الفكرية  آية كااتكار، كاااء عطاء عصر كاف كا 
 البظيـ كالسياسي ،البميؽ كالفيمسكؼ ،الدقيؽ كالمؤرخ ،األديب كالمفكر ،الجميؿ البالـ ظهكر ذلؾ
 مجتمع في الظهكر أسااب لها فراتتك أف يمكف و الخمدكاية الظاهرة إف خمدكف، افا الرحمف عاد

 (1)".البطاء جامد الفكر متخمؼ
 ك رة كاألدااء، الشبراء ك رة هي البصر هذا في ال قافية الظكاهر مف الراابة كالظاهرة

 ماتذون، أصاح قد البصر هذا في الشبر اأف اودعاء إلى رايعاؿ لألدب المؤرخيف ابض دفبت
 ابض راح اؿ. الشبر قكؿ تباطكا قد الااس كؿَّ  أفَّ  ظيفَّ  فمك رتهـ فطرية، قريحة عف صادر غير

 ك رة فإفَّ " :ميكاؿ أادريه يقكؿ الاديع، ساة عمى المحافظة ادافع ذلؾ تبميؿ إلى المستشرقيف
 فبالن  كعمياا... عميها المحافظة يجب سياَّة احيكية تشهد الاديع أصحاب مف الاا ريف أك الااظميف

 ااف م ؿ شاعران  أك اااته ااف م ؿ شاعران  الغفيرة الشبراء مجمكعة ايف مف لاسؿَّ  أافساا اجهد أف
 كهذه مغالطةه كايرة، فميس المحافظة عمى سٌاة الاديع هي (2)."الخفاجي م ؿ اا ران  أك الكردم،

كم ؿ هذا . الساب في ك رة الشبراء، كو تباي ك رة الشبراء ضبؼ الشبر كقٌمة المجيديف ماهـ
الحكـ الباـ يحتاج الى دراسة مكسبة ، تشمؿ إحصاء لمشبراء كدراسة شبرهـ،  ـ إصدار الحكـ، 

. كهذا غير متكافر
 التأليؼ كك رة الكتب، كخزائف المدارس، :األراع الظكاهر هذه فإف حاؿ أية كعمى
 البممي البطاء عصر كاف البصر هذا أف تباي كاألدااء، كالشبراء البمماء كك رة المكسكعي،
 .كالغرب الشرؽ مف راألخطا اه أحدقت الذم األمة تراث فيه حفظ اكعصرن  كاألداي،

 

                                                 
 .592ص العرب، العمماء عند التأليؼ مناىج الشكبة، مصطفى  (1)

 .22-21، العصر المممككي- تاريخ األدب العربي ،اقال عف عمر ااشا  (2)
 



 
 
 

 
 
 
 

. نشأتو، كمفيكمو، كتطكره:  النَّقد المجتمعي–الفصؿ األكؿ 
 

شعر النَّقد المجتمعي - أكالن 
نشأتو - 1
 مفيكمو- 2

 
تطكر شعر النَّقد المجتمعي -  انينا

 في العصر الجاىمي- 1

 .في عصرم صدراإلسالـ كبني أمٌية- 2

 في العصر العٌباسي-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 



نشأتو، ك مفيكمو، كتطكره : النقد المجتمعي- الفصؿ األكؿ
.  نشأتو، كمفيكمو، كأصمو: شعر النَّقد المجتمعي- أكال

نشأتو  -1
عرؼ الشبر البراي ماذ اشأته في جزيرة البرب هذا الغرض الشبرم، أم الاَّقد المجتمبي، 

كشكاهده فيه ك يرة، سكاء أكاف في أشبار الفحكؿ أـ في أشبار غيرهـ، كسكاء أكاف في أشبار شبراء 
القاائؿ أـ في أشبار الصباليؾ، اؿ إفَّ الااح يف أجمبكا عمى أفَّ شبر ذلؾ البصر عاَّر أصدؽ تباير 
عف حياة المجتمع كالقايمة، كصكر حياة الاَّاس في جكاااها المختمفة، كوـز هذا الغرض مسيرة الشبر 
ف اختمؼ كمِّا ككيفنا تابان لمظركؼ السياسية  عار البصكر اإلسالمية المختمفة، فمـ يخؿي ماه عصر، كا 

كاوجتماعية كاوقتصادية كال قافية التي سادت أك أٌ رت في كؿ عصر، ككاف الاقاد كعمماء الشبر 
، اؿ إف ك يران مف الااح يف " الاَّقد المجتمبي"يدرجكاه في إطار شبر الهجاء، كلـ يسٌمكه اهذا اوسـ 

المباصريف، ما زالكا يسمكاه هجاءن، كيتااكلكاه ضمف هذا الغرض، كماهـ مف استخدمه عمى أاه مرادؼ 
لمهجاء، كؿ هذا عمى الرغـ مف أاه مصطمح شائع في البصر الحديث، كمف هاا كاف واد مف كضع 

ا مف تتاع هذه التسمية عار التاريخ لبٌماا اقؼ  حدٍّ لهذا المصطمح، لمتفريؽ اياه كايف الهجاء، كو ادَّ أيضن
. عمى عصرها كمصدرها
المديح كالهجاء كالحكمة كالمهك،  ـ يتفرع مف كؿ : يجمع أصااؼ الشبر أرابة: "يقكؿ ااف رشيؽ

كلـ يكتؼ ااف رشيؽ ارد أغراض الشبر . (1)"صاؼ مف ذلؾ فاكف مف الهجاء كالذـ كالبتاب كاوستاطاء
: كقاؿ قكـ: "إلى هذه األصكؿ األرابة، حتى يكرد قكؿ قكـ رٌدكها إلى أصميف هما المدح كالهجاء، يقكؿ

َـّ يكرد ااف رشيؽ كذلؾ قكؿ مف ردَّها إلى أصااؼ أك أصكؿ خمسة، (2)" الشبر كمه مدح كهجاء   ،
الاسيب كالمدح، كالهجاء، كالفخر، كالكصؼ، :" أك ر ما يجرم عميه أغراض الشبر خمسة: "يقكؿ

 كاتمخيص ااف رشيؽ هذا ألقكاؿ القدماء في أغراض .(3)"كيدخؿ التشايه كاوستبارة في ااب الكصؼ
لـ يحاكلكا في البصكر األداية األكلى، أف يقسٌمكا الهجاء، - أم الاٌقاد–الشبر، استطيع أف اقكؿ إٌاهـ 

كيفٌرعكا عميه عمى أساس المكضكعات التي يتااكلها الهاجي ، سكل ال ال ة التي ركاها ااف رشيؽ، كهي 
الذـ كالبتاب كاوستاطاء، كغيرهـ أخرج البتاب فجبمه مازلة ايف الهجاء كالمدح، كأك ر ما عرؼ عف 
السااقيف أاهـ قٌسمكا الهجاء إلى مقاكؿ كغير مقاكؿ، مؤ ر كغير مؤ ر، مبتمديف في ذلؾ عمى الذكؽ 

كالهجاء أيضان إذا لـ يسمب الصفات المستحساة التي تختصها :"كاألسمكب، يقكؿ أاك هالؿ البسكرم
الافس، كي ات الصفات المستهجاة التي تختصها أيضان لـ يكف مختاران، كاوختيار أف ياسب المهجك إلى 

 كالاخؿ كالشره، كما أشاه ذلؾ، كليس االمختار في الهجاء أف ياسب إلى قاح الكجه كصغر الحجـ ـالمؤ
                                                 

 .1/121، العمدة في محاسف الشعر كآدابو ااف رشيؽ القيركااي، (1)

 .1/121 ف،.ـ ااف رشيؽ، (2)

 .1/120 ف،.، ـااف رشيؽ( 3)



فأما الهجك فأامغه ما خرج مخرج التهزؿ كالتهافت، كما : "، كيقكؿ الجرجااي(1)..."كضؤؿ الجسـ
اعترض ايف التصريح كالتبريض، كما قرات مباايه كسهؿ حفظه، كأسرع عمكقه االقمب، كلصكقه 

. (2)"االافس، فأما القذؼ كاإلفحاش فسااب محض، ليس لمشاعر فيه إو إقامة الكزف
، اقدر ما هك حكـ فاي عمى الهجاء، يبتمد المباى كاألسمكب في  ًن كالحؽ أٌف هذا و يبٌد تقسيمان
قاكؿ هجاء ما كرفض هجاء آخر، كمف هذا القايؿ جاء تقسيـ ااف اساـ صاحب الذخيرة، فالهجاء عاده 

قسـ يسميه البرب هجك األشراؼ، كهك ما لـ يامغ أف يككف ساااان مقذعان، كو هجكا مستاشبان، :" قسماف
اما هك تكايخ كتبيير هك السااب الذم أحد ه جرير كطاقته، ككاف : كالقسـ ال ااي مف الهجاء... كا 

. (3)"إذا هجكتـ فأضحككا: "يقكؿ
 

. كهكذا لـ اجد لهؤوء الاقاد أية إشارة إلى هذا المصطمح أك إلى مفهكمه
 

 مفيكمو -2

أمَّا الاقاد كالااح كف كمؤرخك األدب في البصر الحديث، فماهـ مف تجاهمه، كماهـ مف تااكله 
كجاء عمى ذكره، كلكف عمى تفاكت، فابضهـ خمطه االهجاء، كلـ يجبؿ اياهما حدكدان، كابضهـ جبمه 

غرضان قائمان اذاته، ككضع أك كاد أف يضع له حدان، ييبرؼ اه فيفارؽ الهجاء، كاادأ حدي اا اشكقي 
اما أشار إلى مفهكمه كمبااه، كعٌده  ضيؼ، الذم لـ يأت عمى ذكر هذا المصطمح في ابض كتاه، كا 

ذا تركاا المديح إلى الهجاء، كجداا مبالـ التطكر فيه أعمؽ كأكسع ماه : "متطكران عف الهجاء، يقكؿ كا 
في المديح الخالص، إذ  كاف يتصؿ احياة الشبب كالبامة اتصاون، لبمه أدؽ مف اتصاؿ المديح، كهي 
حياة لـ يبد أساسها البصايات القامية، كما هك الشأف في البصر األمكم، كمف أجؿ ذلؾ ضبؼ فٌف 

الاقائض لقيامه عميها، إو أسرااان قميمة كاات تظهر مف حيف إلى حيف، كلكف إذا كاف هذا الفف ضبؼ، 
فإف الهجاء لـ يضبؼ اساب التاافس الشديد ايف الشبراء، كقد عٌمت فيه ركح جديدة، إذ أخذكا يريشكاه 

سهامان مصمية، كيخيؿ إلى اإلاساف أف أصحااه لـ يترككا م ماة خمقية أك افسية في شخص إو 
صكركها، ككأاما يريدكف أف يطٌهركا المجتمع ماها، كلـ يتكرعكا أحيااان عف هجاء الخمفاء كالكزراء، كٌمما 
رأكهـ ياحرفكف عف الجادة، عمى احك ما هك مشهكر عف دعاؿ، كاذلؾ يصاح الهجاء الصحيفة التراكية 

المقاامة لممديح، يرسـ الم الية الخمقية لهذه التراية، كالهجاء يرسـ المساكئ الفردية كاوجتماعية التي 
، كهكذا ارل شكقي ضيؼ قد أشار إلى مفهكـ جديد، عىدَّه (4)"يااغي أف يتخمص ماها المجتمع الرشيد

متطكران عف الهجاء، اؿ اعتاره اقمةن اكعيةن في فف الهجاء، هك أٌاه أصاح صحيفة تراكية ترسـ مساكئ 
                                                 

 .120 ص الصناعتيف، أاك هالؿ البسكرم،  (1)

 .24، ص الكساطة بيف المتنبي كخصكمو الجرجااي،  (2)

 .546-1/544، ج1، ؽالذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ااف اساـ،  (3)

 .167،صالعصر العباسي األكؿ شكقي ضيؼ،  (4)



ألـ : فردية كاجتماعية يااغي أف يتخمص ماها المجتمع الرشيد، كالسؤاؿ الذم ي يره قكؿ ضيؼ هذا هك
يكف هذا الشكؿ أك هذه الصحيفة التراكية مكجكدة في عصكر ساقت البصر البااسي، كاخاصة في 

البصر الجاهمي، أو يبد شبر ابض الصباليؾ أك ابض أصحاب المبمقات، م ؿ زهير، مما يدرج في 
ألـ يتااكؿ ابض الشبر المبدكد هجاءن، مساكئ فردية كاجتماعية، : امباى آخر. إطار هذا المفهكـ

هؿ ااتهت صكر الهجاء التقميدم، الذم هك سمب الصفات : اادل قائمكه االتخمص ماها؟ كسؤاؿ آخر
لصاؽ الصفات المذمكمة اه، في هذا البصر؟  الحميدة مف المهجك كا 

 
كيظؿ الشبراء طكاؿ عصر المماليؾ يريشكف سهاـ : "كيقكؿ شكقي ضيؼ في مكضع آخر

الهجاء، كيمقااا في أكائمه الجزار كالكٌراؽ، كلهما أهاج فكهة ك يرة سابرض لها في غير مكضع، ككاف 
يباصرهما الاكصيرم شاعر المديح الااكم الرائع، ككاف يبمؿ مكظفان في دكاكيف األقاليـ، كله هجاء 

عايؼ في طكائؼ المكظفيف جميبان، أك كما يسميهـ المستخدميف مف كتاب خراج كقضاة كغير 
، كهاا يسميه أيضان هجاءن، رغـ أاه في مفهكمه يادرج في الصحيفة التراكية التي ذكرها في (1)"قضاة

البصر البااسي، فشبر الاكصيرم في المكظفيف خاصة يحمؿ أابادان سياسية كاجتماعية كاقتصادية تبٌد 
. قضٌية المجتمع في عصره

 
كلكٌاه عادما تااكؿ شبر أاي البالء المبرم، كاخاصة لزكمياته، أشار صراحة إلى الاَّقد 

مف طراز  (المزكميات)كهي :" المجتمبي، مستخدمان مصطمح الاَّقد المجتمبي، كلـ يبٌده هجاءن، يقكؿ
، (2)"جديد، إذ اراها تتضمف اقدان لمحياة اوجتماعية مع دعكة كاسبة إلى الزهد كالتقشؼ كرفض الدايا

كقد ذهب يستبرض الحياة فيها مف جميع جكاااها كياقدها اقدان ساخران في جرأة كصراحة : "كيقكؿ
 (الكامؿ):                                 صريحه، كأف يقكؿ في اقد الحياة السياسية

 (3)" كأرل ممككنا ال تحكطي رعٌيةن        فعالـى تيؤخذي جزيةه كمككسي 
أٌما محمد زغمكؿ سالـ فيميز ايف الهجاء كالاَّقد المجتمبي، كيبتار الهجاء كسيمة لماقد المجتمبي، 

كاتخذ الهجاء كسيمة لماقد اوجتماعي، يحاكؿ فيه الشبراء أف يظهركا عيكب المكظفيف أك : "يقكؿ
البماؿ، كالذيف يتكلكف األعماؿ البامة، فيكشفكف عف ااحرافاتهـ في أخذ الرشاكم كظمـ الرعية كالمغاوة 

، كلكٌاه يبكد في السياؽ افسه إلى اعتاار ابض صكر الاَّقد (4)"في أخذ األمكاؿ مف المككس كغيرها
ككذلؾ اجد مف صكر الهجاء ما يتااكؿ فيه الشبراء ابض اقائص : "المجتمبي مف الهجاء، حيث يقكؿ

                                                 
 .103، صعصر الدكؿ كاإلمارات في مصرشكقي ضيؼ،  (1)

 .382 صالفف كمذاىبو في الشعر العربي، شكقي ضيؼ،  (2)

 .382، صف.ـ شكقي ضيؼ،  (3)

 .3/38، األدب في العصر المممككي محمد زغمكؿ سالـ،  (4)



مف هاا لـ ارى فصالن أك تفريقان ايف الاَّقد المجتمبي كالهجاء، امباى . (1)"السمكؾ الباـ في الشارع كالسكؽ
 .آخر لـ اجد زغمكؿ سالـ كضع حدان، أك اٌيف مفهكمان لماقد المجتمبي

أما عاد البزيز عتيؽ، فيجبؿ الهجاء في الشبر األادلسي اتجاهات ستة، يرل ابضها قرياان مف 
فمف هذه اوتجاهات هجاء الفقهاء كالمرائيف كالمتكسايف االبمـ كالزهد، كهذا : "الاَّقد المجتمبي، يقكؿ

الاكع مف الهجاء، أقرب إلى الاَّقد اوجتماعي، كممف قاؿ فيه أاك اكر محمد اف أحمد المبركؼ 
. (2)"ااألايض اإلشايمي، كااف خفاجة األادلسي

ف كاف أقرب إلى الاَّقد اوجتماعي ماه :"  كيقكؿ كاتجاه  الث يتم ؿ في هجاء الممكؾ كالحكاـ، كا 
. (3)"إلى الهجاء، كزعيـ هذه اوتجاه هك أاك القاسـ خمؼ اف فرج السميسر السااؽ الذكر

هجاء شخصيات عامة، كلكاه لـ يذكر قراه مف الاَّقد : كيذكر عاد البزيز عتيؽ اتجاهان آخر هك
المجتمبي، كما في اوتجاهيف السااقيف، كيم ؿ عميه اهجاء الشاعر محمد اف مسبكد المبركؼ 

 (السريع):                                               االاجااي، لجميس مبه في السجف
كلي جميػسه قيربيػوي منِّػي        بيعدي األمانػي  كمِّيػا عنِّي 

قد قذيٍت مف  لحًظًػو مقمتي       كقيرَّحػت مف لفًظػًو أذني 
نادىمىني في السجًف مىف قيٍربيوي       أشدُّر في السجًف مف السجفً 
(4) 

كيادك أف لمصطمح الاَّقد المجتمبي، عاد عاد البزيز عتيؽ مفهكمان مبياان، فهك عادما يتبمؽ 
االفقهاء كالمرائيف كالمتكسايف االبمـ كالزهد اكع مف الهجاء قريب مف الاَّقد المجتمبي، كعادما يتبمؽ 

اهجاء الممكؾ كالحكاـ أقرب إلى الاَّقد المجتمبي ماه الى الهجاء، كراما يككف التقارب ايف الهجاء كالاَّقد 
المجتمبي، في اوتجاه األكؿ هك تقارب في المكضكع مف حيث تااكؿ الهجاء مكضكعان قرياان مف الاَّقد 
المجتمبي، أما في اوتجاه ال ااي فالتقارب هك في أفَّ كالِّ ماهما ذـ كسمب لمفضائؿ الافسية، كالغالب 

عمى الظف أفَّ عاد البزيز عتيؽ يرل الاَّقد المجتمبي، متبمقان االسمطة السياسية كمف حكلها مف 
المتافذيف، كيدؿ عمى ذلؾ ذكره وتجاه  الث أسماه هجاء الشخصيات البامة، كلـ يذكر عالقته أك 
مكقبه مف الاَّقد المجتمبي، مع أف الم اؿ الذم جاء اه و يتبمؽ اذات الجميس، اقدر ما هك متبمؽ 

. اسمكؾ اجتماعي ااتقده الشاعر، كهك سكء المجالسة 
 

إاه اكع إيجااي مف الهجاء تجاكز حدكد : "أما أحمد فكزم الهيب، فيقكؿ في الاَّقد المجتمبي
الفردية الضيقة، ليتااكؿ ما يراه مف م الب ذات آ ار سماية عمى المجتمع، سكاء أكاات صادرة عف الفرد 

                                                 
 .3/38 األدب في العصر المممككي، محمد زغمكؿ سالـ،  (1)

 .245، صاألدب العربي في األندلس عاد البزيز عتيؽ،  (2)

 .249 صف،.، ـعاد البزيز عتيؽ (3)

 .252، صف.ـعاد البزيز عتيؽ،  (4)



أـ عف المتجمع، كيسمط عميه أضكاء الاقد كالتجريح رافبان اذلؾ صكته، لبمه يجد أذاان صاغية تستجيب، 
ذا لـ يجد فحساه أاه قاؿ كممة الحؽ، كألقى مف فكؽ كاهمه تابة السككت عاها، كعىاَّر عما في افسه  كا 

كلبؿ قكؿ الهيب هذا مف أدؽ األكصاؼ . (1)"مف ألـ كغضب، ككجد ابد ذلؾ ابض الراحة مما يباايه
كلقد اعتمد هذا الاقد أك الهجاء عمى : "لمفهكـ الاَّقد المجتمبي، كزيادة في تفصيؿ كاقبه يقكؿ الهيب

لصاؽ الرذائؿ ابامة، كتميز االجٌدٌية، كاأاه ذك سمة جماعية في أغمب األحياف، كهذا  سمب الفضائؿ كا 
طايبي ألاه اقد اجتماعي عاـ، كمع ذلؾ فإااا اممح فيه صفة الفردية في هجاء ابض المهجكيف، إو 
أف الفردية هاا ذات طااع جماعي، امباى أف الهجاء لـ يكف ماصاان عمى ذكات المهجكيف اقدر ما هك 

لبؿ . (2)"ماصب عمى صفاتهـ السيئة التي تضر االمجتمع، كالتي مف أجمها هجاهـ الشبراء كاالكا ماهـ
هذه السمة الجماعيَّة التي تحدث عاها أحمد الهيب مف أهـ ما يفرّْؽ الاَّقد المجتمبي عف الهجاء، 
كالجماعية هذه إف لـ تارز في الصفة أك السمكؾ الماتقد، فإاها تارز كتتجمى في الدافع الذم دفع 

ف ادا أحيااان مدفكعان اضرر لحقه، إو أاه ياقى فردان في  الشاعر لتااكؿ هذه الصفة أك هذا السمكؾ، كا 
فيقاس عاد الدراسة غيريه عميه، . مجتمع، عار عف م ؿ هذا الضرر اكسيمة و يمتمكها غيره هي الشبر

. فيحسب اقديه اقدىهـ
كمع أف الهيب عىٌرؼ الاَّقد المجتمبي، كفٌصؿ في مفهكمه، كحاكؿ أف يضع له حدان، إو أاه ك يران 

كتركت البقيدة اإلسالمية أ رها عمى هذا :" ، يقكؿ"الهجاء"ما أطمؽ عميه في  اايا اح ه مصطمح 
الغرض الشبرم، إذ هجا ااف الكردم الماجميف كعمـ التاجيـ، ككذلؾ هجا ااف الكردم مدياة شيزر لزفرة 

كلقد اعتمد هذا : "، اؿ إاه جبؿ الهجاء مرادفان لماقد اوجتماعي حيث يقكؿ(3 )..."هكائها كسكء مااخها
لصاؽ الرذائؿ ابامة . (4)...."الاقد أك الهجاء عمى سمب الفضائؿ كا 

ذا ما ااتقماا إلى ياسيف األيكاي كجدااه يقسـ الهجاء إلى أاكاع خمسة هي الهجاء القامي، : كا 
كالسياسي، كالمذهاي، كالشخصي، كالبا ي الساخر، كيجبؿ تحت الاكع األكؿ الهجاء في الخمؽ، كفي 
ال ااي المجتمع، كفي ال الث اواحراؼ الدياي، كفي الرااع الهيئة كالقكاـ، كفي األخير مختمؼ المظاهر 

ميقان  ٍمقان كخي كهك في تقسيمه هذا و اراه اعتمد أصالن له، اؿ خمط ايف مكضكع الهجاء . (5)غير السكية خى
كأسمكاه، كو اراه قد كٌفؽ في التم يؿ عمى هذه األاكاع الخمسة، فم الن كضع الهجاء في الخمؽ تحت 
قسـ الهجاء القامي، كهجاء المجتمع تحت عاكاف الهجاء السياسي، كجبؿ مف الهجاء البا ي الساخر 

ٍمقي شاذ هك مف الباث  ٍمقا، كو اخالفه في أف الهجاء في مظهر خى ميقا كخى هجاء المظاهر غير السكٌية خي

                                                 
 .165-164، صالحركة الشعرية زمف المماليؾ في حمب الشيباء أحمد فكزم الهيب، (1)

 .178 ،صف.ـ أحمد فكزم الهيب، (2)

 .177-176 ص ف،.ـأحمد فكزم الهيب،  (3)
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ميقي غير سكٌم فميس االهجاء  اؿ إف القدماء لـ يبٌدكه هجاء ذا قيمة يمتفت إليه، أما الهجاء في مظهر خي
ميؽ ااتداء هك سمكؾ اجتماعي، أم متبمؽ ابالقة اإلاساف  ف جاء في أسمكب ساخر، ألفَّ الخي البا ي، كا 

.  مع اآلخريف، كهذا تبمؽ االمجتمع الذم مٌ ؿ اه الهجاء السياسي
كعمى الرغـ مف هذا التصايؼ لمهجاء الذم و يقكـ عمى قاعدة أك أصؿ، اجد ياسيف األيكاي، 

يافرد مف دكف غيره مف الااح يف المباصريف، في األدب المممككي، ابقد فصؿ مستقؿ لماقد المجتمبي، 
دِّ له، يقكؿ كاصؿ إلى البصر المممككي فافاجأ : "فيصكر كاقبه كيكشؼ حقيقته، فيما يشاه كضع حى

اقدر و اأس اه مف الكعي السياسي كاألخالقي كاوجتماعي تم ؿ امكاقؼ عدد كاير مف الشبراء، 
كالكتاب، تحسسكا مكاضع الخمؿ في مجتمبهـ، فرصدكها كتصدكا لها، كؿ مف زاكيته كطاقته كدرجة 

إحساسه االمسؤكلية، كليس صحيحان ما شاع مف آراء ك أفكار مفادها غياب الاَّقد اوجتماعي عف كاجهة 
تكقؼ الشبراء : " كيقكؿ أيضان (1)...."البصر، ك اابداـ الحس الاقدم لكؿ أشكاؿ الظمـ كالخزم كالبار

أماـ الظكاهر اوجتماعية كالسياسية، فبرضكا لمبالمها السماية كاإليجااية فبااكا األكلى، كامتدحكا 
اداء األسؼ،كابضهـ  اآلخر رفع الصكت كاحتج، كاقـ كذـ،  ال ااية، ابضهـ اكتفى اتصكير المبالـ كا 

ف لـ يؤًد إلى تقكيـ ... كسخر، كاقد اقدان وذعان  فكاف لاا شبر ك ير في الاَّقد اوجتماعي كالسياسي، كا 
اوعكجاج كتصكيب المسار الباـ، فقد اكأ الجراح كأ ار المشاعر، كأيقظ طاقات الكعي كسجؿ اقاط 
. (2)"اعتراض، كاٌرأ البصر مف كصمة الصمت كالتجاهؿ، أك التبامي كما يحمك لابضهـ ابته كتقكيمه

كأٌما عمر مكسى ااشا فقد عٌد الاَّقد المجتمبي جزءان مف الكصؼ، و مف الهجاء، مخالفا اذلؾ 
غيره مف الااح يف مٌمف ساؽ ذكرهـ، كذلؾ عاد حدي ه عف الاكصيرم، حيث قٌسـ أغراضه الشبرية إلى 

استطاع الشاعر الاكصيرم أف يبطياا أدؽ صكرة عف : " ال ة، ماها الكصؼ الذاتي كاوجتماعي، يقكؿ
كيقكؿ في ختاـ حدي ه عف . (3)"حياته الخاصة، كعف أحكاؿ المجتمع السياسية كاوجتماعية كالخمقٌية

اكتفي اهذا القدر في التحدث عف كصؼ الشاعر الاكصيرم، فقد استطباا أف اٌمـ اابض : "الكصؼ
أحكاله الخاصة، كهي االتالي تدلاا عمى ابض جكااب الحياة اوجتماعية، كما فيها مف تفاكت ايف 

الطاقة الحاكمة كالطاقة المحككمة، كالاكصيرم ذلؾ الشاعر، الذم أجمع مباصركه عمى أهميته، كاف 
 (4)".يشكك دكما مف الحرماف كالفقر

كابد هذا المكجز في تتاع استخداـ مصطمح الاَّقد المجتمبي، اخمص إو أاه مصطمح حديث، لـ 
يبرفه القدماء مف عمماء الشبر كاقاده، ككااكا يدرجكف شبره في إطار الهجاء، أٌما المباصركف مف 
الااح يف كمؤرخي األدب فقد اختمفكا في استخدامه كتحديد مفهكمه، كالفصؿ اياه كايف الهجاء، كلكف 

                                                 
 .238 ص آفاؽ الشعر في العصر المممككي، ياسيف األيكاي، (1)

 .240  ص ف،.ـياسيف األيكاي،  (2)

 .182، صالعصر المممككي- تاريخ األدب العربي عمر مكسى ااشا، (3)

 .184، صف.ـ عمر مكسى ااشا، (4)



مف مجمؿ قكلهـ فيه كتفصيؿ ابضهـ في كاقبه استطيع أف اخمص إلى حدٍّ، يغمب عمى الظف أف 
يككف جامبان ماابان، و يختمط اه هجاء أك كصؼ أك حكمة، كو ياٌد ماه جااب، فاقكؿ إفَّ شبر الاَّقد 

كقكؼ الشاعر عمى سمكؾ سماي، ياكره الديف أك البرؼ أك الطاع، يقع مف الفرد أك : المجتمبي هك
الجماعة أك الدكلة، أك ما يتبمؽ اهذا السمكؾ مف أشياء ذات عالقة احياة الاَّاس، فيشخّْصه الشاعر 

. ماديان مبالمه السماية، كيتااكله االذـ، محتجان عميه، مطالاان اتغييره صراحة أك تمميحان 
 أصمو- 3

كأخيرا ياقى هااؾ سؤاؿ ممح هك مف أيف جاء هذا المصطمح ؟ كلإلجااة عميه اقكؿ إٌاه مف 
المبمكـ أٌف اوتصاؿ كالتكاصؿ ايف األمـ كالحضارات المختمفة، تأ رنا كتأ يران، في جكاااه اإليجااية 

كالسماية، أمر حاصؿ و ياكره أحد، كمف المبمكـ أيضان أٌف األمة اإلسالمية، كماها البرب، تكاصمت 
كاتصمت اغيرها مف األمـ، في حالتي القكة كالضبؼ، فأ رت كتأ رت في جكااب عديدة، راما يككف 

لجااب األدب كالفف فيه اصيب كافر، كمف أك ر األمـ التي اتصمت اها األمة كتكاصمت مبها أكركاا، 
كقد اشتٌد هذا التكاصؿ، كاخاصة في الجااب األداي، ماذ مطمع القرف التاسع عشر لمميالد، فبمى سايؿ 
الم اؿ و الحصر، لـ يبرؼ األدب البراي شبر التفبيمة إو عار أكركاا، يقكؿ محمد غايمي هالؿ ابد 

ككاضح أاه لـ يقـ في أدااا القديـ اظائر لهذه : "استبراض المذاهب الفاٌية التي ظهرت في أكركاا
كمف المقطكع اه كذلؾ أٌااا في أدااا الحديث لـ ابتاؽ ... المذاهب، عمى حسب ما شرحاا لها مف مباى

كمف أشهر الاظريات . (1)"مذهاان مف المذاهب السااقة، كلكااا تأ راا اها جميبان تأ ران عميقا كغير ماهجي
التي كجدت صدل لدل أدااء البرب مف شبراء ككتاب، ما أطمقكا عميه اظرية اولتزاـ، يقكؿ شكقي 

كاف مف أ ر ظهكر الاظريات الفمسفية الحدي ة في هذا القرف أف ظهر مقياس جديد هك مقياس : "ضيؼ
اولتزاـ في األدب، فاألدب يااغي أف تككف له دعكة اجتماعية يمتزمها، اؿ إاه هذا هك كاجاه الذم 

كالحديث : "كيقكؿ عز الديف إسماعيؿ. (2)"يااغي أو يتخمى عاه، حتى يصاح دعامة مف دعائـ المجتمع
 يبرفه الاقد القديـ، أك هك لـ يبرفه في صكرة اظرية مامكرة، كراما ـعف البالقة ايف األدب كالحياة ؿ

كاات أكؿ عاارة في تاريخ الاظر الاقدم قد أحكمت الراط ايف األدب كالحياة هي الباارة المأ كرة عف 
لقد اشأت فكرة اولتزاـ :" كيقكؿ أيضان . (3)"الااقد اإلاجميزم ككلردج، التي يقرر فيها أف األدب اقد لمحياة

دراكه لخطكرة الدكر  إذف في البصكر الحدي ة اتيجة وحتكاؾ األديب امشكالت الحياة التي يبيشها كا 
كيحاكؿ عز الديف إسماعيؿ أف يحٌدد مفهكـ اولتزاـ تحديدان أك ر . (4)"الذم يقـك اه إزاء هذه المشكالت

                                                 
 .409 صاألدب المقارف، محمد غايمي هالؿ، (1)

 .50 صالنقد األدبي، شكقي ضيؼ، (2)

 .373 ص قضاياه كظكاىره الفنية،–الشعر العربي المعاصر  عز الديف إسماعيؿ، (3)

 .374 صف،. ـعز الديف إسماعيؿ، (4)



ا، فيقكؿ ـٌ يتحدد اولتزاـ في األدب امدل ارتااط األديب اقضايا الاَّاس في مجتمبه، كما :" كضكحن كمف  
. (1) ..."يتقدـ اه مف حمكؿ لهذه القضايا، أك امجرد التاايه إليها

كقد تاات دعكة اولتزاـ هذه عدة مذاهب أداية ظهرت في أكركاا، ككاف لها صدل غير قميؿ في 
االد البرب، كخصكصان مصر، التي تزعمت الاهضة األداية، ككاف أكؿ المذاهب التي اصت عمى 
اولتزاـ المذهب الركمااتيكي، فهذا ككلردج أحد رمكزه، يقٌرر أف األدب اقد لمحياة،  ـ جاء األدب 

كالذم يحدد فيه "الكجكدم القائـ عمى الفمسفة الكجكدية، الذم يسميه أدب اولتزاـ أك أدب المكاقؼ، 
الكاتب مكقفه مف مسائؿ قكمه كمسائؿ البالـ مف حكله، كاحسب هذا المذهب و قيمة لجماؿ أداي ليس 

، كلـ يغفؿ أصحاب الكاقبية اوشتراكية عف م ؿ هذه الدعكة، يقكؿ (2)"له مضمكف اجتماعي ممتـز
كفي أعقاب الحرب البالمية األكلى ظهر في الكاقبية اوشتراكية اتجاه جديد يرقي إلى : "غايمي هالؿ

شاعر ال كرة الامشفية، " ماياككفسكي"، كصاحب هذه الدعكة هك (3 )..."التزاـ الشاعر ارسالة اجتماعية
: كعاده أف الشبر الغاائي ذك رسالة اجتماعية كاقبية محددة، كالشرط األساسي إلاتاج الشاعر هك

، كمف هاا، يغمب (4)"ظهكر مسألة مف مسائؿ المجتمع و يتصكر حٌمها إو اإسهاـ الشبر في حٌمها"
كاف كليدان لم ؿ " شبر الاَّقد المجتمبي"عمى الظف أااا و اجااب الصكاب إف قماا إف هذا المصطمح أم 

هذه الدعكة، دعكة اولتزاـ، التي جاءت اها عدة مذاهب أداية أك اقدية، تأ ر اها أدااا المباصر، فتامكر 
لدياا هذا اوسـ، كأخذاا ااحث عف كاقع ياطاؽ عميه في ترا اا الشبرم، ماذ الجاهمية، كو ارل ضيران في 

استخدامه، كجبمه غرضان قائمان اذاته، تادرج تحته أشبار مبياة طالما اعتارااها هجاء، كهي تفارؽ 
لصاؽ الرذائؿ، كالبارة ليست  الهجاء في جكااب عدة، كو تمتقي مبه إو في الذـ، أم سمب الفضائؿ كا 

اما االكاقع الذم ياطاؽ عميه هذا اوسـ أك المصطمح، يقكؿ عز الديف  ااوسـ أك المصطمح، كا 
كارتااط األديب اقضايا عصره عمى اختالؼ أاكاعها، كامشكالت الحياة في المجتمع الذم : "إسماعيؿ

 .(5)"يبيش فيه، مهما يكف لها مف طااع محمي، ليس شيئان غرياان عمى طايبة األديب
تطكر شعر النَّقد المجتمعي  -  انيان 
في العصر الجاىمي  -1

لـ يكف هذا الغرض مغٌياان في الشبر الجاهمي، كالمتتاع له في شبر شبراء هذا البصر 
يقع عمى اصيب كافر له، كاادأ اأعظـ ما قيؿ مف شبر في هذا البصر، أم المبمقات، كأكتفي 
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 التي هي في ظاهرها مدح لهـر اف سااف كالحارث اف عكؼ، (1)ماها امبمقة زهير اف أاي سممى،
المذيف سبيا االصمح ايف عاس كذاياف إ ر حرب طاحاة دارت ايف القايمتيف في أمر صغير، 
كابيدان عف مقدمتها الطممٌية كما تابها مف مدح الرجميف، كما ختمت اه مف حكمة، استكجات 
كصؼ زهير االشاعر الحكيـ، اجد زهيران يتااكؿ الحرب االاقد كالذـ، اقدان كذمان يكشفاف حقيقة 

اإلاساف البراي كطابه، الذم يأاؼ الحرب كالقتؿ، كيميؿ اطابه الاشرم إلى حياة الدعة كالسمـ، 
راقة دماء، يقكؿ زهير مخاطاان  هذا الطاع الذم لـ تغيره ك رة الحركب كما فيها مف اطش كا 

المتحارايف، ذامان الحرب، كمااهان إلى اتائجها الخطيرة في الحاضر كالمستقاؿ، حيث يرل أف 
                       (2):أخطر ما فيها هك أف ياٌشأ عميها أجياؿ و تبرؼ إو الحرب كالقتؿ، يقكؿ

 (الطكيؿ)

ـً   كما ـٍ  كذيقتيـي   ىك عنيا بالحػديًث الميػرىجَّ  كما الحربي إالَّ ما عممت

يتيميػكىا كتضػرى  ـً  إذا ضرَّ  متى تبع كىا تبع ػكىا ذميمػةن   فىتىٍضرى

ـً  َـّ تيٍنًتٍج  فتيٍتًئ  فتعريكيٍكـ عىٍرؾى  الرَّحػى ًبً فاليا  (3)كتىٍمقىػٍح ًكشػافان  يػ

ػًر عػادو  يَـّ تيٍرًضػٍع فىتيٍفًطـً  كأىٍحمى
ـى كمُّريـ  (4)  فتيٍنًتٍج لكـ ًغممػافى أشػأ

 فىتيٍغًمٍؿ لكػـ ما ال تيًغػؿُّر ألىًمػيا  كًدٍرىـً  قرلن بالعػراًؽ مف قفيػزو 

ٍيفي بف  بما ال يؤاتييـ حيصى

ـً  ٍمضى ضى رَّ  عمييـي   (5) ي  لعمرم لنعػـ الحيُّر جى

ـً  ًغمػاران تفرَّل بالسِّػالح َـّ أكردكا  كبالػدَّ ـٍ حتى إذا ت ٍكا ًظٍمأىىي  رىعى

ففي هذه األايات، ياتقد زهير ظاهرة اجتماعية خطيرة، هي ك رة الحركب الطاحاة في 
. مسائؿ غير ذات ااؿ، سادت جزيرة البرب، كيدعك صراحة إلى كقفها مافران مف اتائجها الخطيرة
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أٌما شبر الصباليؾ، كهـ الفقراء المشٌردكف، الخارجكف عمى قاائمهـ، فشبرهـ زاخر ام ؿ 
هذا المكف مف الاقد، اؿ و اجااب الصكاب إف قماا إٌف جٌؿ شبرهـ يادرج تحت هذا الغرض، فهذا 

    (2) :، صاحب ومية البرب، يميؿ عف قكمه اأيا عف أذاهـ، إذ يقكؿ(1)الشافرل
 (الطكيؿ)                                                                     

أقيمكا بني أمِّي  صػدكرى مطٌيػكـ     فإنِّي إلى قػكـو سكاكـ ألميؿي   
 كفي األرًض منألن لمكريـً عف األذل    كفييا ًلمىٍف خاؼى الًقمى متعٌزؿي 

كيتخذ مف دكاهـ أهالن مف حيكااات الصحراء، التي و تذيع السٌر، كو يخذؿ لديها الجااي، 
: (3)ماتقدان قكمه الذيف أذاعكا سٌره كتخٌمك عاه لجريرته، يقكؿ

 (4)كلي ديكنىكـ أىمكفى ًسيده عمٌمسه         كأٍرقىطي زيٍىميكؿه كعرفاءي جيأؿي 
رَّ ييخذؿي  ـي األىؿي ال مستكدعي السرَّ ذائعه        لدييـ كال الجاني بما جى ىي

 
 ـ يأخذ الشافرل في افي صفات ذميمة عف افسه، كاف يراها فيمف حكله مف ااي قكمه، 
كييبٌد افييه لها عف افسه اقدان كذمان لها، فهك ليس كراع يشتد عطشه، فيماع صغار اإلاؿ مف رضع 

: إمهاتها كي ياقى له الحميب ليشراه
 (5)كلستي بميياؼو ييًع ِّي سىكىاموي               مجٌدعةن سيقبانييا كىي بييَّؿي 

 
: كليس هك كابضهـ جاااان يالـز الايت، يستشير زكجه فيما يصاع

بىأو أكيى مربٍّب ًبًعٍرًسًو               يطالعييا في شأنًو كيؼى يفعؿي   (6)كال جي

 
: كو يتخمؼ في مازله يتكحؿ كيتبطر كيغازؿ الاساء

ؿي  ؿو                   يركحي كيغدك داىننا يتكحَّ كال خالؼو داريَّةو متغزَّ
ذا ما ركَّع خرج إلى عدكه اغير سالح : كليس االرجؿ الباجز الضبيؼ الذم يساؽ شرُّه خيرىه، كا 

 (1)كلستي بعىؿٍّب شرُّره دكف خيرًه                 ألؼَّ إذا ما ريعتوي اىتاجى أعزؿي 
                                                 

 هك عمرك اف مالؾ األزدم، مف شبراء الصباليؾ كالبدَّائيف في الجاهمية، كالشافزل لقب مبااه عظيـ الشفة، كصاحب قصيدة ومية (1)
. 5/85األعالـ،؛ الزركمي، 18-2/16، خزانة االدب؛ الاغدادم، 143-21/134 األغاني،األصفهااي، : ياظر.  البرب المشهكرة

 .57-55الديكاف، الشافزم، (2)

 .57-55، صف.ـ الشافرل،  (3)

، لساف العربااف ماظكر، : الضاع ذات البيرؼ، ياظر: الامر األممس، عرفاء جيأؿ: الذئب قكم السير، أرقط زهمكؿ:  السيد البممس(4)
، رىقىطى، زهمؿ، عرؼ، جأؿ: المكادٌ  . سيد، عىٍممىسى

: جمع سقب كهي كلد الااقة، الاهؿ: سيئة الغذاء، السقااف: أم رعى الاهائـ ليالن، المجدعة: مف اشتد عطشه، ع ى سكامه:  المهياؼ(5)
، اهؿى :  المكادٌ ف،.ـااف ماظكر، : جمع ااهمه، كهي الاكؽ و حرار لها، ياظر ـى، جدع، سىقبى ، سىكى . هىيىؼى

، عرسه: الضبيؼ، مرب: الجااف، األكهى:  الجااء(6) ، عىرىسى :  المكادٌ ف،.ـااف ماظكر، : ياظر. زكجته: مقيـ أك مالـز . جاأ، كها، راىبى



فكؿ هذه صفات ذميمة، رآها الشاعر فيمف حكله، فتارأ ماها كافاها عف افسه، كهذا مف 
. أساليب الاقد الاميغة

، الذم تااكؿ ابض المظاهر (2) ـ اأتي إلى صبمكؾ آخر هك عركة اف الكرد الباسي
كمف يقرأ شبر عركة في ركية كتدار يجد فيه ماادئ  كرة "السماية كالقيـ الممقكته في مجتمبه، 

فكمما كقع اظره عمى مظهر مف مظاهر الفساد اوجتماعي أك اوقتصادم ... اجتماعية كاقتصادية
، كمف هذا ااتقاده لصكرة صبمكؾ (3)"تحركت افسه إلى محاكلة تبديؿ األكضاع كتاديؿ الكاقع

ساقط الهٌمة، و يطمب قكته إو في مجزرة أك عاد صديؽ، ياٌكر إلى الاكـ، كيصاح جائبان، كيااـ 
عمى الحصى، فيصاح متبفٌران االتراب، كو يمتمس لافسه قكتا، كيمضي يكمه في الحي تسخره 

:                          (4)الاساء في ابض شؤكاهف، يقكؿ
 (الطكيؿ)                                                                         

رً  ٌف ليمو       مضى في الميشاًش  آلفان كؿَّ مجزى   (5)لحا اهلل صعمػككان  إذا جى
 (6)يعيدُّر الغنى مف  نفًسػو كؿَّ ليمةو       أصاب قراىػا مف  صػديؽ مييىسَّرً 
ـي عشاءن  ـ يصبػح طػاكيان        يحػثُّر الحصػى عف جنبػو المتعفًِّر  ينا
رً   (7)قميؿي التماًس  الماًؿ إال لنفسػو       إذا ىػك أمسى كالعريًش  المجكَّ
 (8)يعيػف نسػاء الحٌي ما يستعنَّو       فييضحػي طميحان كالبعير المحيسَّرً 

كيقكؿ عركة ماتقدان كساخران مما زعمته يهكد خيار مف أفَّ مىف دخؿ خيار فاهؽ عشر 
 (الطكيؿ)                                (9) :مرات كحاا عمى يديه كرجميه لـ تضٌره الحمى

لكعي : كقالكا  احبي كانيؽ ال تىضيريؾ خيبره      كذلؾ مف ديػف الييػكد  كى

ٍشيىًة الردل نيػاؽ الحميػر إٌنني  لجػزكعي        لعمرم لئف عىشَّرتي مف خى
فػال كألػت تمؾ النفػكس كال أتٍت       عمى ركضة األجداد كىي جميعي 
فكيػؼ كقد ذكٍِّيػتي  كاشتٌد جانبػي       سيميمػى كعندم  ساًمعه كمطيعي 

لسػاف كسيػؼه صػارـه كحفيظػةه       كرأمه آلراء الرجػاؿ صػركعي 
                                                                                                                                            

، :  ماٌدتيلساف العرب،ااف ماظكر، : اغير سالح، ياظر: الباجز و يقـك لحرب أك ضيؼ، أعزؿ: قراد الخيؿ، األلؼ:  البؿ (1) لفؼى
. عزؿى 

-2/675، الشعر كالشعراءااف قتياة، :  عركة اف الكرد اف زيد الباسي، مف شبراء الصباليؾ، كاف يمقب ابركة الصباليؾ، ياظر(2)
 .4/227 األعالـ،؛  الزركمي، 197-2/190، األغاني؛ أاك الفرج األصفهااي، 677

. 181-180 صعركة بف الكرد، حياتو شعره، إاراهيـ الخكاجة، (3)
. 46ص الديكاف، عركة اف الكرد،(4)
.  ماٌدة مىشىشى س،.ـااف ماظكر، : ياظر. رؤكس البظاـ المياة التي يمكف مضغها:  المشاش(5)
.  ماٌدة يىسىرى ف،.ـااف ماظكر، : ياظر. الذم سهمت كودة إامه كغامه كلـ يبطب ماها شيء:  الميسَّر(6)
كىرى :  ماٌدتيف،.ـااف ماظكر، : المتهٌدـ، ياظر: خيمة مف خشب أك جريد، كالمجكَّر:  البريش المجٌكر(7) . عرشى كجى
سىرى :  ماٌدتيف،.ـااف ماظكر، : المبيى أيضان، ياظر: المبيى، المحسر: الطميح(8) ، كحى . طىمىحى
 46 صس،.ـ عركة اف الكرد، (9)



 
، كقد مات كالده كهك صغير كرفض أعمامه أف (1)كمف الاَّقد المجتمبي، ما قاله طرفة

يقٌسمكا ماله، فظممكا أٌمه حقها، ككاف اسمها كردة، فقاؿ متظممان كمطالاان احقها، كمحذران مف عكاقب 
:                                                                 (2)الظمـ

 (الكامؿ)                                                                    
غيرى  ـي   البنكفى ، كرىطي كردةى غيٌيبي  صى  ما تنظػركف بحؽِّ كردة فيك

ـى صغيرهي   تصٌبػبي  حتى تظػؿَّ لو الدمػاءي   قد يبعثي األمرى  العظي

ـي فٌرؽى بيفى  حٌيي كائؿو   تغمػبي  بكػره تيساقيػيا المنػايا كالظمػ
يقًشبي  ـي المبٌيفي آًجنػان   (3)ممحان، ييخالطي بالذُّرعاًؼ كي قد يكردي الظػم

ى بيرؤه  مىٍعطىبي  كالبػٌر برءٌّ ليػس فيػو  كاإل ـ داءه ليػس ييٍرجى

 كالصدؽ يألفو الكريـ الميرتجى  األخيب كالكػذب يألفػو الدنيء

رَّبي يغضبي  إف الكػريـ إذا (4)ييحى
 أٌدكا الحقكؽ تفر لكـ أعراضكـ  

 
 في زكجته، كقد ذكر افارها ماه، كأاها سمبت لرجؿ مف (5)كمف هذا القايؿ قكؿ الجميح

أعدائه حرضها عمى مضاٌرته، كتحدث عف جرأتها عميه، عمى حيف أاها في الشدائد و تغاي 
 (6) :شيئان، كيتهمها اأف لفقره أ ران في اشكزها، كيأمرها االصار، كيؤمَّمها الميسرة، يقكؿ

 (البسيط)                                                                          
كب   رُّر متان ما تكمُّرمػنا         مجنكنةه أـ أحٌست  أىػؿ خى أىٍمسىٍت أيمامػةي صي

ميػحى كمىسَّيو بتعذيب رَّم الجي مرت براكًب مىٍميػكزو فقػاؿ ليا         ضي
(7) 

كلك أصابت لقالت، كىي صادقةه         إفَّ الرياضػةى ال تيٍنًصٍبػؾى لمشيًب 
ـي         لف يعطىي اآلف عف ضربو كتأديب  كػ يأبى الذكاءي كيأبى  أفَّ شيخى

                                                 
(1)

هك عمرك اف عاد اف سفياف اف سبد، كايته أاك إسحاؽ، لقب اطرفه لايت قاله، قتمه المكبار االاحريف اكتاب مف عمرك اف هاد،  
، معجـ الشعراءالمرزاااي، .  196-1/185، الشعر كالشعراءااف قتياة، : كله اضع كعشركف ساة، شاعر جاهمي له مبمقة، ياظر

. 3/225 األعالـ،الزركمي، .  21ص
. 130-129 ص الديكاف، طرفة اف الباد، (2)
أجف، كذعؼ، :  مادة، لساف العرب،ااف ماظكر: يخمط السَّـ االطباـ، ياظر: السـ القاتؿ، ييقًشبي : متغير الطبـ، الذعاؼ:  آجاان (3)

. كقشب
ًربى ف،.ـااف ماظكر، : ييغضب، ياظر:  ييحرَّب(4) .  مادة حى
ساة، كأاك الطماح صاحب امرئ القيس، 45 هك ماقذ اف الطماح اف قيس، مف فرساف ااي أسد، قتؿ يـك جامة قاؿ اإلسالـ ب(5)

. 7/308 األعالـ،؛ الزركمي، 15/353 نياية األرب،؛ الاكيرم، 403 س،.ـالمرزاااي، : كالجميح لقاه، ياظر
. 36-34المفضمٌيات، المفضؿ الضاي، (6)
. 34 صس،.ـااف ماظكر، : كصؼ لمجمؿ، كهك المكسـك في أصؿ لحيه، ياظر:  ممهكز ً (7)



ٍرًدم فمجػريةه         جرداءي تمنع ًغيال غيرى ٍمقيركًب  أما إذا حردٍت  حى
(1) 

 
كهذه المرأة التي كصفها في الايت السااؽ االماؤة في مكا اته، و تغاي في الشدائد، فهي 

:          (2)كالصاي و يهتدم أف يفرَّ مف الذئب، امباى أٌاه و رأم لها، يقكؿ
 (البسيط)                                                                      

ف يكػف حادثه ييخشى فذك ًعمىؽو     تظػؿُّر تزبيػريه مف  خشيػة الذِّيػب كا 
(3) 

 (3)لمَّا رأٍت إبمػي قمٌػٍت  حمكبتيػيا      ككؿُّر عػاـو  عميػيا  عػاـ تجنيػبً 
 (5)فإف تىقىرَّم  بنػا عينان كتحتفػضي     فينػا، كتنتػظرم كػرَّم كتغريبػي

 (6)فاقنىٍي لعمَّػؾ أف تحظىٍي كتحتمبػي     في سىٍحبىًؿ و مف مسكًؾ الضأف ميٍنجيكبً 
رَّد أخك الٌشمَّاخ ، كهك مف المخضرميف، يصؼ حالة صاحب له، كاف صائدان، (7)كهذا المزى

كله سهاـ كقكس، كأكمب صيد، تاسب إلى قرية االيمف اسمها سمكؽ، فماتت كالاه مف شدة الجكع، 
فكسكس له الشيطاف أاه امكتها مفتقر، فطاؼ عمى أصحااه يطمب اكالهـ كعكاهـ، فردكه خائاان، 
، أم طٌكافة  كىادو فرجع إلى أطفاؿ م ؿ السهاـ مف ضبفهـ كسكء حالهـ، كعاد الى امرأة حمقاء، رى
اايكت جاراتها لشرَّها، فسألها طبامان،فأشارت إلى الائر كمائه كدلكه، فمما يئس مف الطباـ، كأخذ 

     :(8)يبااي مف الجكع، تغٌشى رداءه، يريد الاكـ، فمـ يستطبه لك رة همكمه؛ يقكؿ
 (الطكيؿ)                                                                    

فإفَّ غزيػرى الشعػًر ما شاء قائؿي    فىعىدَّ قىريضى الٌشعًر إٍف كنتى ميٍغًزران      

بىػاحيًّ طكيؿو شقػاؤهي   (9)لو رقمٌيػاته كصفػراءي  ذاًبػؿي  لنعػًت صي

                                                 
حرىدى : ، ماٌدتيلساف العربااف ماظكر، : األجمة، ياظر: ، الغيؿ (جمع جرك)ذات الجراء: قصدت قصدم، المجرية:  حردت حردم(1)

. كجرا
. 36-35، المفضميات الضاي،(2)
. عًمؽى كزىاىرى : ، ماٌدتيس. ـااف ماظكر،:تزجره، ياظر: جمع عمقة كهك قميص وكمٌي له، يتخذ لمصغير، تزاره:  ًعمىؽ(3)
اىبى ف.ـااف ماظكر، : أف و يككف في إاؿ القـك لاف تمؾ الساة، ياظر:  التجايب(4) . ، ماٌدة جى
. حفضى كغىرىبى : ، ماٌدتيف.ـااف ماظكر، : اإلاباد في الاالد، ياظر: تقيمي، التغريب:  تحتفضي(5)
قاا، : ، المكادٌ ف.ـااف ماظكر، :المداكغ، ياظر: جمع مسؾ كهك الجمد، الماجكب: البظيـ، المسكؾ: احفظي حياءؾ، السحاؿ:  اقاي(6)

، اىجىبى  ، مسؾى . سحاؿى
 المزٌرد أخك الشماخ، يزيد اف ضرار اف حرممة الذايااي الغطفااي، شاعر فارس مشهكر، أدرؾ اإلسالـ فأسمـ، كله صحاة، ككاف (7)

-7/211 األعالـالزركمي،. 2/117، خزانة األدبالاغدادم، . 319-1/315، الشعر كالشعراءااف قتياة، : هٌجاء خايث المساف، ياظر
212 .

. 102-101،صس.ـ الضاي، (8)
القكس، : ، الصفراء101، ص، المفضمياتالضاي: سهاـ ماسكاة الى صااع أك امد، ياظر: رجؿ مف ااي صااح، رقميات:  صااحي(9)

فىرى كذاؿ:  ، ماٌدتيف.ـااف ماظكر، : التي قطع عكدها كطرحت في الشمس حتى ذامت، ياظر: الذااؿ . صى



تىقىٍمقػؿي  في أعنػاًقًيفَّ السػالسؿي  بىًقٍيػىف لو ممَّػا ييبرَّم، كأٍكمػبه 

ٍميىبه   (1)كجػدالءي كالسرحافي  كالمتناكؿً  سيحاـه كمقالءي القنيػًص كسى

وي، فيك خامؿي  بنػاتي سمكقٌييػف، كانا حياتىػوي   (2)فماتا فأكدل شىٍخصى

إنؾ عائػؿي : كقػاؿ لو الشيػطاف كأيقػف إذ ماتػا  بجيكعو كخيبةو 

ـٍ   (3)ففب كقد أٍكدىٍت عميػًو المساًئؿي  فطٌكؼى في أصحػابو  يست ييبي
،كمف شرَّ النساء الخراًمؿي  إلى صبيةو م ًؿ المغالي، كًخٍرًمؿو  كىادو رى

(4) 
ـٌ إلػيػؾ النَّػاس، أمُّرػؾ ىابؿي  ىؿ مف طعاـ  فإنني : فقاؿ ليػا أذ
 (5)كمحترؽ مف حائًؿ  الٍجمًد قاًحؿي  نعـ، ىذا الطَّػكمُّر كماؤه : فقالت

كأمسػىى طميحان ما ييعانيػًو  باطؿي  فمما تناىٍت  نفسيو مف طعػاًمًو 
، فىٍضؿى ردائو  فأعيػا عمى العيػف الرُّرقادى البالًبؿي  تغٌشى، يريد النـك

ف كاات في شككل الفقر، فإاها في اقد رجؿ استسمـ لفقد أدكات صيده،  كهذه القصيدة، كا 
. كظف افسه مفتقرنا، كفي اقد أصحاب له مابكه ما سألهـ، كفي اقد زكجته الشريره، أيضا

ـٌ  كاب الهزااية ، تقكؿ في ااف لها عقىها، رٌاته (6)كاختـ هذا البصر اشاعرة جاهمية هي أ
صغيران م ؿ الفرخ، حتى إذا ما اشتد عكده، راح يضراها ليؤداها، كتصؼ كذب ككيد زكجته، كهي 

اما هي لك رأتها تحترؽ لزادتها حطاان، تقكؿ  :                                                  (7)تطمب ماه أف يترفؽ اها، لتسمبها، كا 
 (البسيط)                                                                    

بػا   رٌبيتوي كىك م ػؿي الفرًخ أعظيميو  ُّـر الطعػاـ ترل في ريشًو  زىغى أ
أٌباريهي، كنفػى عف  متًنػو الكربا حتػى إذا آض  كالفيٌحاؿ شٌذبىو 

(8) 
ؽ أ كابي كيضربني  أبعػد ستيػف عنػدم يبتغي األدبا  أنشأى يخػري

                                                 
. 101، صالمفٌضمياتالضاي، :  كهي أسماء كالب الصااحي الستة، ياظر(1)
. 101، صس.ـالضاي، : كالب تاسب إلى سمكؽ، قرية االيمف، ياظر:  السمكقية(2)
. كدا: ، ماٌدةلساف العربااف ماظكر، :امتابت، ياظر:  أكدت(3)
الطكافة في ايكت جاراتها كو : الحمقاء، الركاد: سهاـ يرمي اها لتامغ الغاية، يشاه أاااءه اها في الضبؼ كالخمكؿ، الحرمؿ:  المغىالي(4)

دى : ، المكادٌ ف.ـااف ماظكر، :ياظر. تقبد في ايتها لشرها . غال، خرمؿ، ركى
. طكل كحكؿى : ، ماٌدتيف.ـااف ماظكر، : اليااس، ياظر: ما أتى عميه الحكؿ، القاصؿ: الائر، الحائؿ:  الطكم(5)
،أاك 162 / 1 الكامؿالمارد، :  لـ أع ر لها عمى ترجمة، سكل ما أكرده الكامؿ مف أاها مف عازة اف أسد اف رايبة اف ازار، ياظر(6)

. 449-1/448، شرح ديكاف حماسة أبي تماـالبالء المبرم، 
 163-1/162،ف.ـ المارد، (7)
: ياظر. مصمح الذم يقـك ابممية التأاير، كهي التمقيح: قطع أغصااه المتضرمة، أٌااره: ذكر الاخؿ، كشٌذ اه: صار، كالفحاؿ:  آض(8)

آض كفحؿ، كشٌذ، كأار : ، المكادلساف العربااف ماظكر، 



بػا  إٌني ألبصػري في ترجيػؿ لىٌمًتًو  كخػطِّ لحيػتو في كجًيػو عىجى
بػا  قالٍت لو ًعرسيػو يكمنا لتيسمعني  رفقان فػإٌف لنػا  فػي أمَّنػا أىرى
مف الجحيػـ، لزادت فكقػيا حطبا  كلك رأتنػيى في  نارو كميٍسعىرىةو 

هذه ابض الاماذج الشبرية، التي اخترتها مف شبر الجاهمييف، كالمخضرميف، كهي 
غيض مف فيض، قد ترسـ لاا صكرة عف حجـ هذا الغرض الشبرم في البصر الجاهمي 

و فهي دليؿ عمى كجكده في شبر شبراء هذا الزماف . كمكضكعاته، كا 
 

في عصرم صدر اإلسالـ كبني أمٌية  -2

أٌما في عصر صدر اإلسالـ، فبمى الرغـ مف تشاغؿ البرب في هذه الفترة االجهاد 
كالفتكحات، كلهكها عف الشبر كركايته، إو أاهـ لـ يكٌفكا عف قكؿ الشبر، فهـ أهمه، كهك صابتهـ 
كشغمهـ مف قاؿ، اؿ تبتار هذا الفترة الزماية امتدادان طايبيان لمبصر الجاهمي، في ك رة شبرائها 
المخضرميف، كفي التقاليد كالخصائص الفاية كاألغراض المكرك ة أيضان، كلكف ما يغمب عمى 
الظف هك أٌف الاَّقد المجتمبي، االمفهكـ الذم حددااه فيما تقدـ لـ يامغ الحجـ الذم امغه في 

الجاهمية، أك فيما ابد صدر اإلسالـ، ذلؾ ألٌف هذا المجتمع، مجتمع صدر اإلسالـ، عصر دكلة 
رسكؿ ا  صمى ا عميه كسمـ، كخمفائه الراشديف، طاؽ فيه اإلسالـ تطايقان ماقطع الاظير، فقمت 

فيه اآلفات المجتمبية في جكاااه المختمفة، اؿ اابدمت في ابض جكاااه كاخاصة الجااب 
، الذم عرؼ اك رة الهجاء، حتى امغ اه (1)السياسي، كمهما يكف فإف شاعران مخضرمان كالحطيئة

األمر أف يهجكى أٌمه، اؿ لـ يتكافى عف هجاء افسه، و يخمك شبره في هذا الغرض مف الاَّقد 
ٌؿ اه، فخشي أف يفضحه، فأطبمه حتى مأل جكااحه،  ـ  المجتمبي، فماه ما قاله في ضيؼ حى

جاء عمى ذكر سمكؾ ومرأة أاغضت زكجها فأسقته سمان فمات، اافيان عف افسه م ؿ هذا التصرؼ 
الاغيض، فهذا الرجؿ الكاهمي كاف يتكدد إلى زكجته كياغي رضاها، كهي له كارهة، ككاات تدعك 
ا الخالص ماه،فمٌما لـ ييستجب دعاؤها، سقته سمان، فذلؾ فبؿ مخًز عاد ذكم المركءة، كلكٌاه 

 (2) :هٌيف عمى فاعمه، يقكؿ الحطيئة
 (الطكيؿ)                                                                       

، ال  محػالة، فاضحي   فممَّػا رأيتي أفَّ ما يبتغػي الًقػرل  كأفَّ ابف أٍعػيو

                                                 
، هٌجاء مقذع، كاف رقيؽ اإلسالـ لئيـ الطاع، مفرط القصر، ياظر(هػ45ت ) هك جركؿ اف أكس، أاك مميكة، (1) ااف : ، شاعر مخضـر

. 2/118، األعالـ؛ الزركمي،1/409، خزانة األدب؛ الاغدادم، 328-1/322 الشعر كالشعراء،قتياة، 
. 130-129،صالديكاف الحطيئة ، (2)



بػةو  ـى  ابف أعي بشىػرى  (1)عمى ظمأو سٌدٍت أصػكؿى الجػكانػحً  شددتي حيازي
كفًة العيًف، طامحً  ! كما كيٍنػتي م ؿ الكاىمٌي كعًرًسػوً  بغى الكدَّ ًمٍف  مىٍطري

(2) 
كغابػت لو غيػب ٍامرئو  غيًر ناصًح  غدا باغيان يبغػي  رضاىا كًكٌدىػا 

 (3)كال يغتػدم إال عػمػى حػدِّ  بارحً  دعػػت ربَّيا أال يػزاؿى  بحاجػة 
، دماءى  الذرارحً  فممَّػا رأت  أال ييجػيػبى  دعاءىىا   (4)سقٍتوي، عػمى لػكحو

 (5)كلـ يػدًر  ما خاضٍت لو بالمجػادحً  " شرابه بارده  فػاشػربنَّو:  "كقالتٍ 
كىػاف بذا غيرمان عمى كػؼِّ جػارًح  فشدَّ  بذا خزيا عمػى ذم حفيظػةو 

 
كلك تيتايعَّ هذا الغرض في شبر الحطيئة، لكجد ماه الكافر الك ير، ذلؾ ألف الحطيئة، كاف 
هٌجاءن اارعنا، ككاف يتمتع اممكة اقدية عظيمة، كيستجمب الاقد مف كؿ سمكؾ أك مظهر يبرض له، 

. كتبد مقطكعة الحطيئة هذه في الجااب اوجتماعي
، ككاات له صحاة، يقكؿ (6) أٌما الجااب السياسي، فهذا أيمف اف خريـ اف فاتؾ األسدم

في قتؿ ع ماف اف عفاف رضي ا عاه، مستاكران قتمه، كيبٌدها سيٌاة جكر فتحكها عمى الحكـ، 
:   (7)كيتكعدهـ االخسػراف في الدايػا كاآلخرة

 (البسيط)                                                                        
ػكا   تفاقػد الذابحػك ع مػاف ضػاحيةن  ، ذيبَّحػكا،  ذىبىحي كأمَّ قتػؿو حػراـو

يخشكا عمى مطمًح الكؼِّ الذم طمحكا  ضٌحٍكا بع مافى في الشير الحراـً كلـ 
كباًب جكرو عمػى سمطػانيـ  فتحػكا  فػأم سٌنػًة جػكرو سىػٌف  أكلييػـ 

مف سفًح ذاؾى الدـً الزاكي الذم سفحكا  مػاذا  أرادكا؟ أضػٌؿ اهللي سعيىػيـ 
ػحي  فاستكردىٍتيـ سيكؼي المسمميف  عمى  ءو كما يستػكردي النُّرضي تمػاـً ظـٍ

(8) 
القػكا أ ػامان كخسػرانان فمػا ربحكا  إفَّ الذيػف تكلَّػكا قتػمىػو سفيػان 

                                                 
.  مادة حـزلساف العرب،ااف ماظكر، : كهك مكضع الحزاـ أك األضالع، ياظر: جمع حيزـك:  حيازيـ(1)
ااف : تطمح ااصرها إلى غير زكجها، ياظر :  طامح،طرفها حٌب الرجاؿ فال ت ات عمى كاحد، فال تغض طرفها:  مطركفة البيف(2)

. طرؼ كطمح:  ماٌدتيف،.ـماظكر، 
، ياظر:  حد اارح(3) .  مادة ارحف،.ـااف ماظكر، : أمر فيه شدة كتشاـؤ
ّـّ قاتؿ، ياظر:  الذرارح(4) .  مادة ذرحف،.ـااف ماظكر، :جمع ذيراح، كهك دكياة أعظـ مف الذااب، يتخذ مف دمها سي
.  مادة جدحف،.ـااف ماظكر، : جمع مجدح، كهك عكد مجٌاح الرأس يساط اه األشراة، ياظر:  المجادح(5)
، كاف ذا مكااة عاد عاد البزيز اف مركاف في مصر، عرض عميه عاد الممؾ (هػ80ت ) هك أيمف اف خريـ اف فاتؾ اوسدم، شاعر مف ااي أسد، (6)

. 2/35األعالـ،الرزكمي، . 22-10/20 الكافي بالكفيات،الصفدم، . 543-1/541 الشعر كالشعراء،ااف قتياة، : ماو ليقاتؿ ااف الزاير فأاى ، ياظر
. 242-2/241الكامؿ، المارد الاحكم، (7)
.  مادة اضحس،.ـااف ماظكر، : كهك الحكض، ياظر: جمع اضح:  الاُّضح(8)



ذا ما تقدماا احك عصر ااي أمية، الذم جاء عمى أاقاض فتاة مقتؿ ع ماف، رضي ا  كا 
، يابى عمى المسمميف تمؾ الفتاة البظيمة التي كقبت فيهـ، (1)عاه، لقياا الشاعر الصمتاف البادم

كشقت عصاهـ حتى ذاؽ ابضهـ اأس ابض، كاخاصة زمف يزيد اف مباكية، كياتقد تفرؽ األٌمة 
  :(2)عمى عقيدتها، فيقكؿ

 (المتقارب)                                                              
  (3)كقد ًزيدى في سكًطيا األٍصبىحيِّ  أرىٍل أٌمةن شىيىػرىٍت سيفىػيىا 

ؽو يدعػك إلى  أزرقػيِّ  بنجػػديػَّةو  كحػركرٌيػةو  كأزرى
(4) 

، ياتقد فيرقة صؼ الخكارج، كما تركه عميهـ طكؿ الجداؿ كالهزؿ (5)كهذا الصمت اف ميٌرة
 (البسيط)        :(6)كك رة الخطب، كهك في خطااه متكجهه إلى قطرم اف الفجاءة، يقكؿ

ـي  بفرقة القػـك كالبغضػاء  كاليرًب   قؿ لممحمَّيف، قػد قٌرت عيػكنك
طكؿي الجداؿ كخمػط الجدَّ  بالمػعًب  كنَّػا أنػاسان عمػى ديػف فغيَّرىنا 

ٌؿ سعيييـي،  عف الجػداؿ كأغناىـ عف الخطػًب  ما كاف أغنى رجاالن، ضى
ـٍ في األرض  مضطربا  مالي سكل فرسي كالرمح مف نشًب  إني ألىكًنك
 لٌما عزؿ ااف هايرة كأيمّْرى خالده القسرٌم، ماتقدان ااي (7)كيقكؿ إسماعيؿ اف عٌمار األسدم

:                                                                   (8)أمٌية، كتضييبها لشؤكف الاَّاس، فشٌاههـ اامرأة تترؾ أاااءها سفهان لتػرعى شؤكف أااػاء غيرها
 (الكامؿ)

عنيا أمٌيةى في  المشارؽ  تنزعي   عىًجبى الفرزدؽ مف فزارةى أٍف رأل 
أمره تطيػري لو القمػكبي كتفزعي  فمقد رأٍت عجبان، كأيحػًدثى بعػدىه 
فاليػكـى مف قىٍسرو تًضجُّر كتجزعي  بكًت المنابري مف فزارةى شجػكىىا  

! هلًل دٌر ممػكًكنػا مػا تصنػعي  كبنػك أمٌيةى أضػرعكنا لمًعػدل 

                                                 
ااف : ، ياظر(هػ80ت) هك ق ـ اف خاٌية البادم، مف ااي محارب اف عمرك اف عاد قيس، شاعر حكيـ، له قصيدة في الحكـ ايف جرير كالفرزدؽ، (1)

. 5/190األعالـ ،؛ الزركمي، 1/308، خزانة األدب؛ الاغدادم، 502-1/500 ، الشعر كالشعراء،قتياة
 .3/98، الكامؿالماٌرد،  (2)

كالمباى ازدادت .  مادة صاحالمساف،ااف ماظكر، : سياط تاسب لذم أصاح كهك ممؾ مف ممكؾ حمير، ياظر:  السكط اوصاحي(3)
. 242-2/241 الكامؿ،الماٌرد، : ياظر. شدة هذا األمة االفرؽ التي يذكرها في الايت التالي

(4)
الممؿ ، كالشهرستااي، 95-90،تمبيس أبميسأاك الفرج الجكزم، :  فرؽ إسالمية ظهرت في البصر اإلسالمي األكؿ، ياظر 
. 125-1/118، 125-1/118،كالنحؿ

(5)
.  لـ اقع له عمى ترجمة 

(6)
. 3/207س،.ـ المارد ،  

(7)
األصفهااي، : ، ياظر(هػ157ت )هك إسماعيؿ اف عمار اف عياية، الخزيمي، شاعرمقؿ، مف خضرمي الدكلتيف األمكية كالبااسية،  

. 1/320 س،.ـ؛ الزركمي، 1/711 بيجة المجالس،؛ ااف عاد الار، 143-1/135األغاني،
(8)

. 342-2/341طبقات فحكؿ الشعراء، الحمجي،  



سىفىيىا، كغيريىـ تصكفي كتيرًضعي  كانػكا كتػاركةو بنيػيا جانبػان 
 إلى عمر اف عاد البزيز أمر ااف سبد األزدم الذم تكلى صدقات (1)كشكى جرير

:   (2)األعراب كأعطياتهـ، فاستأ ر اأمكاؿ الاَّاس
 (الطكيؿ)                                                                   

فَّ عيػالي ال فػكاكوى  عندىىـ  كعندى ابًف سعدو سكَّػره كزبيبي   كا 
كما الظفُّر إال  مخطئه كمصيبي  فقد كاف ظنِّػي بابف سعدو سعادةن 

متػاعي لياؿو كالمقاء  قػريػبي  فإٍف تيرجعػكا رزقػي إلٌي فإنَّػو 
ـي الراجفاتي مف البمى  كلػيس لداًء الركبتيف طبيػبي  تيحني العظا

، فااتقد تكلّْي ااف هايرة البراؽ، ألاه خفيؼ اليد، يتاٌبـ كيترٌفه اأمكاؿ (3)أمَّا الفرزدؽ
 (الكافر)                           :(4)اختمسها، كلـ يكف مف قاؿ راعي إاؿ، يقكؿ

كريـه، لست، بالطبع، الحريًص   كأنتى عػؼٌّ ! أميىر المؤمنيف
 (5)فزارٌيان أحػذَّ يػًد القميػصً  فأىٍكلىيػتى العػراؽى  كرافديو  
 (6)كعمٌػـ أىمىػو أكؿى الخبيصً  تفٌنؽ بالعػراؽ أبك الم نػى 

ًركىٍي قميكصً  كلـ يؾ قبمىػيا راعي مخاضو  ليأمىنىو عمػى  كى
(7) 

كقاؿ رجؿ لمخميفة عمر اف عاد البزيز رضي ا عاه، يشكك إليه عماله، الذيف خالفكا 
أمره لهـ االبدؿ، كاستحمكا المحرمات مف أمكاؿ الاَّاس، كو يتكممكف عمى المااار إو اااتقاص 

 (الكامؿ):                                                         (8)أمكاؿ المسمميف
ـي        إفَّ الذيف أمرتىيػـ  أٍف يعدلكا  نبذكا كتابىؾ، كاستيًحؿَّ الميحرى
ـي        كأردتى أٍف يميى األمانةى منيػـ   بٌر كىييػات األبرُّر المسػم

ـي        طيٍمسي ال ياًب عمى منابًر أرًضنا  كؿٌّ بنقػًص نصيًبنا  يتكمٌػ

                                                 
(1)

، مف شبراء الاقائض، كاف هجاء مٌران تصدل لمفرزدؽ كاألخطؿ، ككاف دياان عفيفان، مدح (هػ110ت )هك جرير اف عطية الخطفي  
، كفيات األعيافااف خمكاف، . 470-1/464 الشعر كالشعراء،ااف قتياة، : الحجاج فأكرمه، كأكفده إلى عاد الممؾ اف مركاف، ياظر

. 2/119األعالـ،الزركمي، . 1/321-327
(2)

. 3/730الديكاف ، جرير،  
: ، يكٌاى أاا فراس كيمٌقب االفرزدؽ، مف أهؿ الاصرة، مف شبراء الاقائض، ياظر(هػ110ت ) هك هماـ اف غالب التميمي الدارمي، (3)

. 8/93، األعالـ،؛ الزركمي228-27/224الكافي بالكفيات، ؛ الصفدم، 482-1/471، س.ـااف قاياة، 
(4)

. 1/389الديكاف، الفرذدؽ،  
(5)

. ،مادة حذذالمسافااف ماظكر، :  أحٌذ يد القميص، أراد أحٌذ اليد فأضاؼ إلى القميص لحاجته، كأراد خفة يده في السرقة، ياظر 
(6)

. فاؽ، كخاص: ، مادتيف . ـااف ماظكر،: الحمكاء المخاكصة، ياظر: التابـ، الخايص:  التفتؽ 
. ، مادتي مخض، كقمصف.ـااف ماظكر، : الفتية مف اإلاؿ، ياظر: الحكامؿ مف الاكؽ، القمكص: المخاض  (7)

(8)
. 2/200،الكامؿ المارد الاحكم،  



كحسااا مف هذيف البصريف هذه المقطكعات، التي أعطتاا ابض الصكرة التي تدٌؿ عمى 
. استمرار كجكد هذا الغرض كتطٌكره
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ذا ما جئاا إلى البصر البااسي، كجداا شبر الاَّقد المجتمبي، قد ااتقؿ اقمة اكعية  كا 
ككمٌية، كذلؾ تابان لماقمة الاكعية التي ااتقمها المجتمع اإلسالمي في هذا البصر، كما تركته مف 

آ ار عمى حياة الاَّاس في جكاااها المختمفة، كسمكؾ األفراد، كسياسة الحكاـ، كما تركته أيضان مف 
يقكؿ شكقي ضيؼ كاصفان شبر الاَّقد المجتمبي في هذا . آ ار عمى الحياة ال قافية كاألداية
ف لـ يسمَّه اهذا اوسـ يَّؿ إلى اإلاساف أف أصحااه لـ يترككا م ماة خمقية، أك :" البصر، كا  كييخى

افسية في شخص إو صكَّركها، ككأاَّما يريدكف أف يطٌهركا المجتمع ماها، كلـ يتكٌرعكا أحيااان عف 
. (1)"هجاء الخمفاء كالكزراء، كمَّما رأكهـ ياحرفكف عف الجادة عمى احك ما هك مشهكر عف دعاؿ

 حيث يقؼ عاد كاجاات األخكة كالصداقة، ماتقدان مف صداقتهـ (2)كاادأ  احٌماد عمرك
زائفة، كالمتصٌابيف في كٌدهـ، كياصح امكاٌدة مف و تغيره ظركؼ البسػر، أك اليسػر التي تحؿ 

 (الكامؿ)                                                       (3):االصديؽ، يقكؿ
   دمتى  مف دنياؾ في ييسرً  ماكـ ًمٍف أخو لؾ لسػتى تنكػريه        

متصنػعه لؾ  فػي مػكدَّتػو       يمقاؾ    بالترحيًب   كالبٍشًر 
يطرم الكفاءى كذا الكفاًء كيمػ      ػحى الغدرى مجتيدا كذا الغدًر 

فإذا  عدا  كالدىري  ذك   ًغيىرو      دىره  عميؾ  عػدا  مع  الدىًر 
   (4)فارفٍض  بإجماؿو   مكدَّةى   مف      ييقمي الميًقؿَّ كيعشؽي  الم رم

كعميؾى   مىٍف   حاالهي   كاحدةه       في اليسًر  إمَّا  كنتى  كالعسًر 
فرً  ـي       مىٍف  يخمط العقيافى بالصُّر  (5)؟ال      تخمطنَّػيـي   بغيػرًى

كهذه المقطكعة و تبد مف شبر الحكمة، اقدر ما تبٌد اقدان لسمكؾ اجتماعي شائع في كؿ 
ف لـ ياٌص فيه عمى شخص مبيف . عصر، كا 

 
 

                                                 
(1)

. 167، صتاريخ األدب العربي؛ العصر العباسي األكؿ شكقي ضيؼ،  
، مف المكالي، مف أهؿ الككفة، مف مخضرمي الدكلتيف (هػ161ت ) هك حماد اف عمرك اف يكسؼ اف كميب السكاتي، أاك عمرك،(2)

؛ ااف 781-2/779، الشعر كالشعراءااف قتياة، : األمكية كالبااسية، كاف اياه كايف اشار أهاج فاحشة، قتؿ غيمة ااألهكاز، ياظر
. 2/272،األعالـ؛ الزركمي، 214-2/210، كفيات األعيافخمكاف، 

. 13/90، األغاني األصفهااي، (3)
.  مادة قؿَّ لساف العرب،ااف ماظكر، :الفقير، ياظر:  الميًقؿٌ (4)
.  مادتي عقا، كصفرف،. ـااف ماظكر،: الاحاس الجيد، ياظر: الذهب الخالص، الصفر:  البقياف(5)



، له ألكاف مف الاتف كأاه كادم (مكاف قضاء الحاجة) فيصؼ كايفا (1) أمَّا ااف أاي كريمة
خااؿ في جهاـ، و يبرفها أحد إو خازف الاار، كتزداد ريحه الكريهة إذا ما زار الشاعر رجؿه 

اخيؿ، كقد هجره أصدقاؤه اساب هذا الكايؼ، اؿ إف جاره ااع مسكاه، كمف أراد كجع صدره أك 
صداع رأسه، فميدخؿ دار الشاعر، كقد استك ؼ هذا الريح الاتف في أافه حتى ما يشـٌ غيره، 

 (البسيط)                                                           :(2)يقكؿ
ٍمًد الٌمو يطرقني   (3)غير فىتَّار اؿو ػ خب أركاحي كادم      كلي كىًنيؼه ًبحى

اًزف الفَّ  ًريَّةً ػف البى ػـ      ًرفييا ػعي نىٍتفو ليس يىعػلو بدائ  ارً ػ إالَّ خى
ـٍ ػكىأىنَّوي لىوً        ًبدىعان  ؿه زىادىًنيػًخيبى إذا أتانى   رىاًرمػدان بإٍض ػجه عى

ـي ػقد اجتكاًني لو الًخالَّفي كؿُّر   ارمػكباعى مىٍسكىنىو ًمف قيٍربو ج       ىي
دىاًع فمٍره       الًبٍرسىاـً أقتىمىوي  ف أرادى مفػفـ مىٍف  أك الصُّر  (4)دارم  يدخي

 ارمػيو غيري إضـ ؼفميس يكجدي       استك ىؼى النَّتفي في أنفي لك رًتو 
، يصؼ خمك ايته مف الطباـ، إذ ألجأه إليه الارد، فال اضارة عميه، (5) كهذا أاك الشمقمؽ

كو شيء فيه إو الاكل كالاخالة، كقد هجرته الجرذاف، كطار ماه الذااب، حتى إٌف الساااير قد 
رأس الساااير، يفٌر ماه، كأاه شيخ سكء أخرج مف الحاس اكفالة، يقكؿ في " ااز"هرات ماه، فهذا 

 (الخفيؼ) :                               (6)أسمكب تغمب عميه الفكاهة كالظرافة
  (7) الكالبي  يعالوٍ  دي كما تجحري    ر ػأجحرني الب كلقد قمتي حيف 
 خالوٍ فُّر ليس فيو إال النكل كاؿ    رو ػارًة قؼػالغض في بيييت مف 

 نحك زيبالوٍ  ًر كطارى الذبابي ػ     ػق الجرذافي مف قٌمًة الخيفارقتٍ 
ًٍ ق بياللوػفى مفػ لـ يرتجي   حيفبو ػؿِّ خصػاتو منو إلى ؾبىار
يسأؿي اهللى ذا العال كالجاللوٍ    رٍّب ػق بشى ػفي كري ػاـ السفٌ ػكأؽ

(8) 
  الًماللوٍ  ق لطكؿً ػناكسنا رأسى     ـ يرى شيئنا ػأرةن، فؿػأف يرل ؼ

                                                 
 هك أحمد اف زياد اف أاي كريمة، ذكر له الطارم أاياتان في ر اء جبفر اف يحيى الارمكي، كركل عاه الجاحظ أشباران، في أك ر مف (1)

. 4/665، تاريخ األمـ كالممكؾااف جرير الطارم، :مكقع في كتاب الحيكاف، ياظر
.. 1/133الديكاف، الجاحظ، (2)
. مادة فتر، لساف العرب، ااف مايظكر: ساكف ابد حدة كوئف ابد شدة، ياظر:  فتَّار(3)
المعجـ المفصؿ سبدم ضٌااكم، : مرض في الصدر، كهك التهاب في الحجاب الذم ايف الكاد كالقمب، كهي فارسية، ياظر:  الارساـ(4)

. 80 صفي المعرب كالدخيؿ،
، طبقات الشعراءااف المبتز، : ، شاعر هٌجاء، كاف ماكر الماظر، ياظر(هػ200ت ) هك مركاف اف محمد، مف مكالي ااي أمية، (5)
. 7/209األعالـ،الزركمي، . 506-2/505، فكات الكفياتالكتاي، . 129-125ص

. 5/256 الجاحظ ، الحيكاف،(6)
. ، مادتي جحر، ك بؿس.ـااف ماظكر، : ال بمب إذا كاف ذكران، ياظر:  بالة. أم ألجأه إلى أف يدخؿ جحره:  أجحره(7)

. 292، ااب السيف، صس.ـسبدم ضٌااكم ، : اكسر السيف الهر، مف الفارسية أك السريااية، ياظر:  الًساكر(8)



 مقالىوٍ  فً ػ بحس قػًر، كعمٍَّمتي      نيػقمتي صبرنا يا نازي رأسى السنا
  بيًد تبالىوٍ  ؿً ػارو كمثػ قؼ في    ال صبرى لي، ككيؼ مقامي : قاؿ
 الىوٍ ػأخرجكه مف محبسو بكؼ     كءو ػق شيخي سػ كأفَّ لَـّ كؿٌ ػ ث
 يصكر غيرة شخص عمى طبامه كرغفااه، حتى لكأف كسر رغيفه كسر (1)كهذا أاك تماـ

 (البسيط):                                                   (2)عظـ مف عظامه، يقكؿ
دٍَّؽ أليَّتىو إف قاؿ  مجتػيدان      ال كالرغيًؼ، فذاؾ الًبرُّر في قسًموٍ     (3)صى
رىموٍ  قد كاف يعجبني لك أٌف، غيرتىو      عمى جراًذًقًو كانت  عمػى حي
(4) 
إف ريمتى قتمتىو فافتػٍؾ بخبزًتو      فإفَّ مكقعىػيا مف لحًمػو  كدمٍو 

                                                                :(6) يرفع لابض الخمػفاء شككل مريػرة مف غػالء األسبار، يقكؿ(5)كهػذا أاك البتاهية
 (مجزكء الكامؿ)

ػٍو  متتالي ائحان ػـى نص       اػم اإلـػمف مبٌم ه عفِّ 
ٍق  غالي ةً ػالرعيَّ  عارى عارى أسػ       ػإنِّي أرل األس 

ٍق كأرل الضركرةى فاشي      اسبى نىزرةن ػكأرل المؾ
ٍق اكيػالب ريؾ لمعيكفً ػ       ػمىف ييرتجى لمنَّاس غي

ٍق طاكم تيمسي كتصبحي        كَّعو ػجي  اتو ػًمف ميٍصبي
 قٍ ػىي ما مممَّةو ىي بً        ل لدفاًع ٍكرػييرتج مىف 

ٍق كـً العارمػًت كلمجس        اػكًف الجائعػمىف لمبط
ٍق شافي ًمفى الرعيةً  ؾى ػػ        ػ إلي تي أخباران ػلقيأ

ف عٌدت هذه القصيدة شككل، إو أاها تحمؿ اقدان ضمايان لتقصير الحاكـ في حؽ  هذا كا 
. الاَّاس في هذا الجااب اوقتصادم أك إغفاله إياه

 
 

                                                 
ديكاف : ، كلد في جاسـ مف قرل حكراف، شاعر كأديب، له تصاايؼ ماها(هػ213ت ) هك حايب اف أكس اف الحارث الطائي (1)

. 2/165األعالـ،؛ الزركمي، 230-11/225، الكافي بالكفيات؛ الصفدم، 26-2/11، كفيات األعيافااف خمكاف، : ، ياظرالحماسة
. 409،ص(شرح إيميا حاكم)الديكاف:  أاك تماـ(2)
. ، مادة أوالمسافحمفه كقسمه، ياظر ااف ماظكر، :  أليته(3)
. 150، صالمعجـ المفصؿ في المعرب كالدخيؿسبدم ضٌااكم، : مفردها جرذؽ، كهك الرغيؼ مف الخاز الغميظ، ياظر:  جراذقة(4)
(5)

األصفهااي، : ، مكلى عازة، اشأ االككفة، مف الشبراء المطاكعيف، ياظر(هػ221ت )إسماعيؿ اف القاسـ اف سكيد اف كيساف، هك  
. 1/321، س.ـ؛ الزركمي، 226-1/219، س.ـ؛ ااف خمكاف، 183-3/126، األغاني

(6)
. 427،صالديكاف أاك البتاهية،  



، اختار له قصيدة في الجااب السياسي مف الاَّقد المجتمبي، قالها (1)كهذا دعاؿ الخزاعي
في الخميفة البااسي المبتصـ، يصفه فيها االضالؿ كالجهؿ، كيستغرب أف يمٌمؾ م مه يكمان، أك أف 
تديف له البرب، كيجبؿ عدة خمفاء ااي البااسي كًبٌدة أصحاب الكهؼ، سابة ك اماهـ المبتصـ، 
كما أٌف عدة أصحاب الكهؼ سابة ك اماهـ كمب، اؿ إفَّ الكمب ياٌزه عف هذا التشايه ألٌاه ليس له 

:                 (2)ذاكب كالمبتصـ، كيقرر اأاَّه ما ميمّْؾ عميهـ إو لشقائهـ، يقكؿ دعاؿ
                                                                              

 (الطكيؿ)
ػبٌّ         كفاضى بفرًط الدمًع مف عيًنو غىٍربي    (3)بكى لشتاًت الديًف مكتئبه صى

ـى إمػاـه  لـ يكػٍف ذا ىدايةو         فميػس لو ديػفه كليػس  لو ليػبُّر  كقػا
كما كانػٍت األنبػاءي تأتػي بم ًمو         ييمػمَّؾي يكمػنا أك تديفي لو  العيػٍربي 

                كلكٍف كمػا قاؿ الذيػف  تتابعػكا       مف السَّمًؼ الماضي الذم ضٌموي التٍربي 
ممكؾي بني العٌباًس في الكتًب سبعةه         كلـ تأًتنػا عف  امفو لػيػـ كيٍتػبي 
 (4)كذلؾ أىؿي الكيًؼ في الكيًؼ سبعةه        خيػاره إذا عيػدُّركا ك ػامنييـ كمبي 
نِّػي أليعمػي  كمبىيـ عنؾى رفعةن        ألنَّػؾ ذك  ذنػبو كليػس لو ذنػبي  كا 

كأنَّػؾ إذ ميمٍِّكػتىػنا لشػقػاًئنػا         عجكزه عمييا التاجي كالًعقدي كاإًلٍتبي 
(5) 

 
ا لمديف، فهذا حاكـ هٌمه الغمماف األتراؾ، كهذا  كيبٌد تكليته لمحكـ ضياعان ألمر الاَّاس، ك ممن

:                                                        (6)مف أمارات قياـ الساعة
                                                                              

 (الطكيؿ)
ـى  شناسه أكصيؼه ك         ساسى ميمكىيـإذلقد ضاع ممؾي النَّاس   الكربي  كقد عىظي

ـى ػ سييث ؿي ابًف مركافى ػكفض ـي  يم   ليس لو ًشعبي اإلسالـي ؿُّر ليا ػيظ       ةن ػل
ٌـّ ق ػ ؿميػػانػةه        فػأنػتق ػمٌّ عميػؾى تيرؾػكىُّـر  أبي ق ػ ؿكأنػت أ

                                                 
، كهك صديؽ الاحترم، هجر كطاه الككفة، كالتحؽ اقٌطاع الطريؽ، (هػ246ت ) هك دعاؿ اف عمي الخزاعي، المكاى اأاي عمي، (1)

؛ 32-8/29، األغاني؛ األصفهااي، 852-2/849،الشعر كالشعراءااف قتياة، : ككاف هٌجاءن لـ يسمـ ماه محسف أك مسيء، ياظر
. 2/339 األعالـ،الزركمي، 

(2)
. 18/40،األغاتي أاك الفرج األصفهااي،  

(3)
، مادة غىرىبى لساف العربااف ماظكر، : الدلك البظيـ، ياظر:  غرب 

(4)
. 22، سكرة الكهؼ، اية "كيقكلكف سابة ك اماهـ كماهـ:"  إشارة إلى قكله تبالى 

(5)
. ، مادة أتبس.ـااف ماظكر، : اردة تيشٌؽ فتماس مف غير كميف كو جيب، ياظر:  اإلتب 
(6)

. 18/40 ـ س، أاك الفرج األصفهااي، 



 مطالعي شمسو قد ييغىصُّر بيا الشٍَّربي         رل مف مغيبيامي  أفٍ  ألرجػكم ػفِّ إك
 
 

ٌؿ  كاختـ هذه الااذة مف شبر الاَّقد المجتمبي في البصر البااسي، اشاعر كاير، يادرج جي
، الذم ادا ككأاه قد تخٌصص في هذا (1)شبره، في إطار الاَّقد المجتمبي، كهك أاك البالء المبرم

الجااب، كذلؾ لبكامؿ افسية ك قافية كفكرية، جبمت ماه شخصٌية ااقدة، اؿ ساخطة، عمى كؿ 
الكحيد، ايف دكاكيف البرب القدماء، " لزـك ما و يمـز"لبؿ ديكاف "شيء في الحياة كالمجتمع، ك

ف مف زاكية خاصة طغى عميها ركح الزهد  الذم ياطمؽ مف حياة اإلاساف كشؤكف المجتمع، كا 
فأاك البالء ، خالفان لمف ساقه كعاصره كلحقه مف زمالئه القدماء، لـ ياطمؽ في شبره . كالتشاؤـ

مف قصكر الحكاـ كمياديف المحارايف، اؿ مف أكساط الشبب المغمكب عمى أمره، كالرازح تحت 
. (2)"كطأة الفقر كالظمـ كاواتزاز فغالى في تصكير مآسيه

 
يقكؿ أاك البالء ماتقدان الحكاـ الذيف ظممكا الرعية، كاعتدكا عمى مصالحها، كماتقدان الفرؽ 
السياسية كالمذهاية، كيبٌد شبراءها شرارها، كيرل الدايا امرأة طام ان و تستقيـ لااكح، كقع في هكاها 
الاَّاس، فتبب الغاي، كفاز االراحة الفقراء، كياتقد الفقهاء الذيف يتجادلكف في حاها، كالقٌراء الذيف 

:                                                  (3)ااتغكا ابممهـ اكالها
 (الكامؿ)                                                                       

ـي فؾػؿَّ المؽػـي     الحيا أيمراؤيىاػأمرٍت بغير ص        أعاشري أمَّةن  ـػا
دىٍكا مصالحيا كىـ أيجراؤيىا عى ؼ       ظممكا الرَّعيَّةى ك استجازكا كيدىىا 

ؽه شعػؼً   شيعراؤيىا  خيران ك أفَّ شرارىا       ني ػرتي بأنَّيا ال تقتػرى
  ًإ راؤيىا  أىكفِّيا ادى حبسى ػكأىج       راـ بزعًميا ػاديثى الؾػ أحأىٍ رىتٍ 

 (4)اكحو أٍقراؤيىاػـي لفػستقيم ال        طاًم ان   تيشابو ككجػٍدتي دنيانػا
ًنيُّريا  ىيًكيٍت ك لـ تيسًعٍؼ  فيقراؤيىا  ان ك فاز براحةو ػتىًعب       كراح غى

بِّوػك تج  قيرَّاؤيىا ا ػالوػرَّأىٍت لتفػكتؽ       فيقياؤيىا  اػادلٍت مف حي
 

                                                 
، شاعر متقشؼ، كاف كاسع البمـ، فقد عياية في ال ال ة مف عمرة، كعاش حياته متشائمان (هػ449ت ) هك أحمد اف عاد ا المبرم (1)

؛ الصفدم، 116-1/113، كفيات األعيافااف خمكاف، : كئياان، اعتزؿ الاَّاس كسمى افسه رهيف المحاسيف أم رهيف ايته كعماه ، ياظر
. 1/157األعالـ،؛ الزركمي، 75-7/62، الكافي بالكفيات

. 1/7، مقدمة ديكاف لزـك ما ال يمـز كماؿ اليازجي، (2)
. 57-1/56، ديكاف لزـك ما ال يمـز أاك البالء المبرم، (3)
. طمث،  كقرأ: ، مادتيلساف العربااف ماظكر، : حيضها أك طهرها، ياظر: الحائض، أقراؤها:  الطامث(4)



كياتقد أاك البالء، البٌراؼ، كيحٌذر مف ارتياد الاساء له، اؿ كيكصي زكج المرأة أف 
يضراها إذا طمات البٌراؼ، كأف يباّْفها إذا كشفت عاده ذراعها،كأف يهجرها إذا كشفت عاده عف 

ساقها، فالماجـ ذئب يشتاؽ إلى رؤية الضأف، فإف لـ تجاه المرأة التي تمجأ إليه إلى فبؿ الفاحشة، 
ف تمٌكف ماها فإاها ستحيا مضطراة لف ترل الاكـ،  ، كافتراءات ميغًرية، كا  اهب مالها، ازخرفة قكؿو

                                            :(1)يقكؿ
 (الكافر)                                                                    

  (2)مكافى عصا تصؾُّر بيا قىرىاىا       ؼٍ إذا ابتكرٍت إلى العرَّاًؼ، فاعر
 بيرىاىا كباًرٍئيا متى كشفتٍ        كاران ػسً  دٍت ػكساًكٍرىا، إذا أب

(3) 
، فوػا المنجِّ ػكحذٍِّره قيوي الض       ك ذئبه ػـى راىا ػكائفي أف مػتيشىكَّ

راىا ػكامت افعى، ػتحمَّبىيا المف        حو ػق إلى قبيػتيًجبٍ  فإٍف ىي لـ 
ؿ       اتو مرغػارؼى ـػا زخػيقكؿي لو ، أك افتػفراىا األكَّ راىا ػكفى
 راىاػاؽو ؾػإذا ما حؿَّ في س       جفكننا ك الكرل منيا ػكقد يجؼ

 
 هذا اوستبراض لتطٌكر شبر الاَّقد المجتمبي، أف الشبر البراي قد عرفه، كاتخذه كخالصة

 كصفان أـ شككل أـ غير ذلؾ، فقد كجدااه تاسحب عميه أكصاؼ الاَّقد أـغرضان، سكاء أعتار هجاء 
المجتمبي ااسحااان و يداايه شؾ، كقد كصماا ماه ما استقٌؿ في مقطكعات، أك ضٌمف في مطكوت، 
كقد اختمؼ حجمه ااختالؼ األعصر، فإف قؿَّ في صدر اإلسالـ فألسااب أٌ رت في الشبر عامة، 
ف ازدادت كتيرته في البصر البٌااسي، فمبكامؿ مبياة، ترجع أحيااان لتطكرات طرأت عمى حياة  كا 
المجتمع في جكاااها المختمفة، كأحيااان أخر تبزل لشخص الشاعر، كما هك الحاؿ في البصر 

، فال شؾ أف له  البااسي، ككما هك لدل أاي البالء المبرم، أك دعاؿ الخزاعي كالحطيئة مف قاؿي
دكاعي كدكافع عديدة تتبمؽ احياة المجتمع، كحياة الشبر، كشخصٌية الشاعر، كعمى أية حاؿ فإف هذا 

الغرض الشبرم، لـ يؤدّْ رسالته التراكية فحسب، اؿ رسـ ما عميه المجتمع كصٌكره في السياسة، 
 .كاوقتصاد، كال قافة، كاوجتماع، كاألخالؽ، كغيرها

                                                 
. 2/516، ديكاف لزـك ما ال يمـز أاك البالء المبرم، (1)
. مادة قرالساف العرب، ظهرها أك دارها، ياظر، ااف ماظكر، :  قراها(2)

(3)
 . سكر، ارأ، ارل:  المكادٌ ف،.ـااف ماظكر، : كهك الخمخاؿ ياظر: جمع الايرىه: فارقها أك طمقها، ايرل: قاتمها، اارئها: ساكرها  
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شعر النقد السياسي - أكال

األكؿ، هك مجمكعة األاظمة : المقصكد االجااب السياسي في م ؿ هذا المقاـ أمراف
كاألحكاـ التي تطاقها الدكلة عمى الاَّاس، كترعى اها شؤكاهـ في مختمؼ جكااب الحياة السياسية، 

كاوقتصادية، كال قافية، كاوجتماعية، كالقضائية، كال ااي، هك األجهزة التي تااشر تطايؽ هذه 
األاظمة كاألحكاـ، أم الحاكـ كمف حكله مف مباكايف، كمف اقتضاهـ الجهاز اإلدارم مف كوة 

كيبٌد . كعماؿ كغيرهـ، كصكون إلى أداى المراتب اإلدارية التي لها صالحيات في القرار أك التافيذ
الجااب األكؿ، الذم يسمى الاظاـ السياسي، الركف األكؿ كاألساس في المجتمع، فهك رأس 

كاالاظر في الجااب السياسي في البصر . األمر، كعميه يتكقؼ صالح المجتمع كفساده
المممككي، ارل أف األاظمة كاألحكاـ التي كاات الدكلة تطاقها لـ تخرج عف أحكاـ اإلسالـ 

كأاظمته، كلكف اعترتها الك ير مف اإلساءات كاواحرافات، التي جمات الجكر كالظمـ في أحياف 
. ك يرة، كاخاصة فيما يتبمؽ ااألاظمة المالية

 أٌما شكؿ الدكلة، فبمى الرغـ مف كجكد الخميفة البااسي، كهك رأس الدكلة في اإلسالـ، 
عمى ااقي أطراؼ الدكلة، - أغمب األكقات–إو أاه كاف شكالن شاذان، إذ و سمطاف لهذا الخميفة 

كاخاصة الكويات التي تغٌمب فيها المماليؾ عمى الحكـ، فقد كااكا هـ الحكاـ الفبمييف، كلـ 
يخضبكا له في تاصيب، أك عزؿ، أك محاساة، كلـ يكف صاحب قرار في سمـ أك حرب، كلـ يكف 

ككؿُّ ماله هك مااركة كوية هذا المممكؾ المتغمب، . له في هذه الاالد سمطاف عمى جيش أك ماؿ
. (1)أك ذاؾ، الذم هك تاصيب صكرٌم و أك ر كو أقؿ

 كقد كاف المماليؾ حريصيف عمى مااركة الخميفة لهـ حكامنا، كي يضفكا عمى أافسهـ 
شيئان مف الشرعية، كياالكا اها ايبة البمماء كالقضاة كطاعة الاَّاس، كهذا ما يفسر استجااة شجرة 
. الدر وحتجاج الخميفة عمى تكليها الحكـ، فخمبت افسها لزكجها الممؾ عز الديف أياؾ التركمااي
اما هـ سالطيف  كالحؽ أف المماليؾ لـ يككاكا كوة لمخميفة كما كاف األمر في البهكد السااقة، كا 
كأمراء تفردكا االجيكش كاألمكاؿ، حتى إاهـ تمقاكا األقاب تكحي اأاهـ أصحاب الشأف، ماها لقب 

". الممؾ"
 كلـ يكف يضير األمة آاذاؾ أف يتكلى أمرها هؤوء المماليؾ، األرقاء الذيف جماكا مف 
أقطار شتى، كذلؾ لألخطار الخارجية التي كاات تحدؽ اها مف الغرب كالشرؽ، كالفراجة كااكا 
يكـ أف تغمب المماليؾ عمى ااي أيكب، ما زالكا يحتمكف مداان كقالعان كحصكاان ك يرة كخطيرة في 
سكاحؿ الشاـ، كاخاصة ساحؿ فمسطيف، كما زالكا يقاكمكف الهزيمة التي ألحقها اهـ األيكايكف، 

                                                 
(1)

 .124-2/102، حسف المحاضرةالسيكطي، : ياظر 



 ()كيجهزكف الحمالت كيسيركاها إلى االد الشاـ كمصر، كماها هجـك الفراج اقيادة لكيس التاسع
حيث هزمكا عمى يد الممؾ تكراف شاه آخر ممكؾ ااي أيكب في (2)هػ،647عمى دمياط، ساة 

. مصر
 أما المغكؿ فكااكا يتقدمكف مف الشرؽ في زحؼ مهيب، ليصمكا إلى اغداد عاصمة 

الخالفة، كيبي كا فيها فسادان، كماها أخذكا يزحفكف إلى الشاـ فتساقطت مداها في أيديهـ مدياة تمك 
األخرل، كلـ يكف حظها مف التدمير كالخراب أقؿ مف حظ اغداد، إلى أف يمقاهـ الممؾ المظفر 

 فييهزمكا (3)هػ658سيؼ الديف قطز، ككاف قائد قكاته الظاهر ايارس، في عيف جالكت، عاـ 
. هزيمة ماكرة، لـ تقـ لهـ ابدها قائمة

كهكذا عرؼ عف هؤوء المماليؾ شدة الاأس، كاإلقااؿ عمى الجهاد في سايؿ ا، كذلؾ 
لمتراية الدياية كالبسكرية التي كااكا يتمقكاها ماذ ابكمة أظفارهـ، فكااكا احؽ درع األٌمة أماـ 
األخطار الخارجية، كعمى الرغـ مما كقع ماهـ مف ظمـ كتجٌار، فال يستغرب أف اجد شاعران 

، عادما يتحدث عف ظمـ الجااة كالمستخدميف كعماؿ ايت الماؿ، كخياااتهـ كأكمهـ (4)كالاكصيرم
أمكاؿ هؤوء المستخدميف، يذٌكر ااطكوت هؤوء الجاكد، كجهادهـ لمفراجة كالتتار، كدفبهـ عف 

 :                                   (5)أهؿ مصر، اؿ و يرل الشاعر أحدان أحؽ اهذه األمكاؿ ماهـ، يقكؿ
 (الكافر)                                                              

ُّـر  مف  الكالًب  الخػائنينا  أمكالنا الكزيػرى  غفػمتى عٌما           ييًيػ
 أتطمؽي    جامػكيَّاتو  لقػػكـو          ك تنًفػؽي فىػٍيءى قػكـو  آخرينا
ًمينا  فال تيمٍؿ أمػكرى المػمًؾ حتى           يىػًذؿَّ   الجٍنػػدي  لممتعىػمِّ
 كمف قتػؿى الفرنػجى أشػدَّ قتؿو          كمىٍف  أسػرى الفرنسيس المعينا

 كمف خاض اليكاجرى كىك ظاـو           إلى أف أكرث  التَّتػرى  المىنيكنا
 كالقكا المكتى دكفى حريـً مصرو          كصانكا الماؿ  منيػـ كالبنينا

يَّا  فػارقينػا ًصرىٍت كىمى ٍذ كمػا أيًخػذىٍت دمشؽي          كال  حي  كلـ تيؤخى
 كما أحػده أحػؽَّ بأخػًذ مػاؿو          مف  األتػراًؾ كالمتجنِّػدينػا

 
                                                 

( البداية ااف ك ير، : هػ، كهـز جيشه في دمياط، ككقع في األسر، ياظر647هك ممؾ فراسا الذم قاد الحممة عمى مصر عاـ  (
. 58-2/56، حسف المحاضرة؛ السيكطي، 459-455 السمكؾ،؛ المقريزم، 61-9/60، كالنياية

. 456-1/455،س.ـالمقريزم، :  ياظر (2)
 .517-1/515،س.ـالمقريزم، : ياظر (3)

، ، الكافي بالكفياتالصفدم: ياظر. ، صاحب الاردة(هػ695ت )محمد اف سبيد اف حماد الدوصي المكلد، الاكصيرم الماشأ، (4)
 .6/113، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 1/464، س.ـ؛ السيكطي، 3/90

 .468-467الديكاف، الاكصيرم ،  (5)



كراما شفع لهـ عاد األمة أيضان صحة عقيدتهـ كدياهـ، فمـ اجد البز اف عاد السالـ، 
يتحقؽ مف أمر قاؿ ماايبة الظاهر ايارس، إو ككاه أعتؽ مف عاكديته كغدا حٌران، كعمى الرغـ 

مف هذا القاكؿ مف األمة إو أاه لـ يخؿي مف ماتقدو لكجكد هؤوء المماليؾ في الحكـ، فهذا الشاعر 
 يرل أف تكليهـ أمر المسمميف، أك أحرار البرب، عقكاة مف ا ، لذاكب اقترفتها (1)ااف الكردم
 (الكافر):                                                           (2)األٌمة، يقكؿ

ؿَّ عف العقاًب بغير ذنبً   تعالى اهللي عف جكرو كظمـو        كجى
فما عب ان رأيتي عبيدى تيرؾو        ميممَّكةن عمى أحػراًر  عيٍرًب 

كيكشؼ ااف الكردم أف هااؾ مف يشكك دكلة الترؾ هذه، أم المماليؾ، كيطمب ماه أف 
يكٌؼ عف هذه الشككل، كيدعكه إلى الصار كال اات، كيقرُّ ضماان أاهـ ظممة، كلكٌاهـ في ظممهـ 

 (السريع):                    (3)لـ يامغكا مبشار ما جاء اه الحٌجاج اف يكسؼ ال َّقىفي، يقكؿ
ٍو          ا بػٍت  بكتى الجبًؿ الراسي  يا شاكيان مف دكلًة الترًؾ  مى
ما تفعؿي الترؾي كمعشاًر مػا           قىٍد فىعػؿ الحٌجػاجي بالنَّاس 

 
كيرل ااف الكردم أاه و يبرؼ فضؿ الترؾ إو مف عرؼ جكر المغكؿ، فهـ ممح الاالد، 
كيشير هاا إلى تصديهـ لمهجمة المغكلية، فجكرهـ أهكف مف فقدهـ، كفقدهـ و يأتي إو اتسمط 

 (السريع):                                      (4)المغكؿ عمى هذه األمة، يقكؿ
الترؾ ممحي األرًض في عصرنا          كالفىمىؾي  الدائػري فػي سعػدىـٍ 

ـٍ  تعػرؼي مػف يعرؼي  مقدارىىـ          مف ذاؽى جكرى المغيًؿ مف  بعدى
ـٍ  ـٍ          فجكريىػـ أىػكفي مػف فقدى اهللي ال يكحػشي مف  أينًسيػ

 
كقد تااكلاا في هذا الجااب عدة ظكاهر سياسية، رصدها الشبراء في شبرهـ، كتااكلكها 

صراع المماليؾ عمى الحكـ، كسياساتهـ الجائرة، كسمككهـ الفاسد، : االاقد كاوحتجاج، ماها
كتحصيؿ المااصب االٌرشكة، كالظمـ كالتسمط عمى أمكاؿ الاَّاس كأافسهـ، كالتقصير في رعاية 
شؤكف الاَّاس كاخاصة في جاااها األماي، كالخارجكف عمى الدكلة، كالمتكاطئكف مع األعداء، 

: كابض الكظائؼ التي لحقها الفساد، كقد درست هذه القضايا عمى الاحك اآلتي

                                                 
هػ، اشأ في حمب، ككاف فقيهان كتكلى القضاء مرات 749هك عمر اف المظفر اف الكردم زيف الديف، تكفي االطاعكف المشهكر عاـ  (1)

 .344-6/343، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 274-3/272،الدرر الكامنة؛ البسقالاي، 4/97، السمكؾالمقريزم، : عدة، ياظر

 .403:الديكافااف الكردم ،  (2)

 .411:ف.ـ  ااف الكردم،(3)

 .334، ف.ـ  ااف الكردم،(4)



صراع المماليؾ عمى الحكـ  -1
أكؿ ظاهرة سياسية، كقؼ عادها الشبراء، كااتقدكها، هي ك رة اواقالاات كالمؤامرات التي 
تكدم احاكـ أك كاؿو كتأتي احاكـ أك كاؿ آخر، يقكؿ ااف الكردم في تتااع هذه اواقالاات، مشاّْهان 

 (الكافر):     (1)تصرؼ األقدار فيهـ، اتصرؼ قاض خائف في أمكاؿ اليتامى، يقكؿ
مٌػىت         أعامان  كاف أـ مائتيف عاما  عجائبي عاًمنا عىظيمػٍت كجى

تصكؿي عمى الممكًؾ ًصياؿى قاضو         قميًؿ الٌديًف  في ماًؿ اليتامى 
. يرل الشاعر هذا الباـ ككأٌاه مئتا عاـ في ك رة تاٌدؿ حكامه

 (المجتث):                               (2)كيقكؿ ااف الكردم أيضاى 
ىذم  أمكره   عظػاـه      مف بعضيػا القمبي ذائٍب 
ما  حاؿي  قيٍطٍ رو  يميػو      فػي كؿِّ شيػريًف نائٍب 

كيادك مف هاتيف المقطكعتيف أفَّ هذه التقٌماات في الحٌكاـ كاٌكااهـ كاات تترؾ آ ارنا سٌيئةن 
عمى أحكاؿ الاَّاس كحياتهـ، ككاف الاَّاس يكمفكف اتزييف األسكاؽ احمب وستقااؿ الاكاب، أك 

ًٌ ماه الاَّاس، يقكؿ  احتفاء االممكؾ الجدد، فتكرر هذا األمر لك ره تجدد الاكاب كالممكؾ، حتى مىؿَّ
 (السريع):                                                              (3)ااف الكردم

كػـ مىًمؾو جػاء ككـ نائػبو           يا زينةى األسكاًؽ حتى متى 
ػؽي أف تىٍنبيتىا  قد كرركا الزينةى حتى  المحى          ما بقيػٍت تىمحى

كمف األمكر التي ااتقدها الٌشبراء في م ؿ هذه التقماات تكلي الممؾ األشرؼ كلي الديف 
، كلـ يامغ مف البمر خمس سايف، فقاؿ ااف الكردم، مستاكران الخالؼى (4)هػ742كجؾ الحكـ ساة 

عمى الحكـ، كتكليةى هذا الطفؿ، كمتسائالن لمف يرفع المظمكـ مظممته، ككيؼ يامغ حٌقه كالسمطاف 
 (البسيط) :                                                      (5)!لـ يامغ الحمـ ابد؟

، كبينيـ الشيطاف قد نزغا  مؼو سمطانينا اليكـى طفػؿه كاألكابػري في          خي
فكيؼ يطمػعي مف تغشػاه مىٍظمىمةه          أف يبمي ى السُّرٍكؿى كالسمطافي ما بمغا 

 
كقد رصد الشبراء ظاهرة التقماات في الحكـ، كأادكا الشماتة فيمف راحى ضحيتها مف الحكاـ 

                                                 
 .500 الديكاف،ااف الكردم،  (1)

(2)
 .482، ف. ـااف الكردم، 

 .485، ف. ـااف الكردم، (3)

، كابد خمسة أشهر خمع عمى يد أخيه أحمد اف 742هك ااف الممؾ الااصر محمد اف قالككف، اصب ممكنا كعمره خمس سايف عاـ  (4)
حسف ؛ السيكطي، 40-10/19، النجـك الزاىرة؛ ااف تغرم اردم، 339-3/338 السمكؾ،المقريزم، : ياظر. (هػ746ت )الااصر، 
 .2/119، المحاضرة

 . 222 ، ص س. ـااف الكردم، (5)



هػ، كسيطر عمى دمشؽ كاستااب 699 ساة (1)كاألمراء كالظممة، كمف هذا أاَّه لمَّا ظفر قازاف
هػ، فتصٌدل له المماليؾ، فهزمكه، فقاؿ الشاعر اجـ الديف 702عميها،  ـ عاد إليها ساة 

في هذه الحاد ة مشاّْهنا هزيمته اااكسار القدر، كقازاف في لغة الترؾ اسـ لمقدر( 2)القحفازم
(3) :

 (الرجز)                                                                     
لمَّا غدا  قازافي فٌخػاران بما           قد ناؿى باألمًس كأغراه  البػطىٍر 

 عميو فانكسىٍر (4)جاء  ييرٌجي م ميػا  انيػةن           فانقمػب الدَّستي 
 

 في األمير ركف الديف ايارس (5)كمف هذا القايؿ أيضان ما قاله الشاعر الٌشارمساحيٌ 
هػ، مستغال خركجه 708، الذم ااقمب عمى الممؾ الااصر قالككف ساة (6)الجاشاكير الماصكرم

، كشمس الديف اف (7)ألداء فريضة الحج، كقد تحالؼ مع ايارس الشيخاف زيف الديف اف المرحَّؿ
، حيث أشارا عميه أف يطمب عهدان االتاصيب مف الخميفة ففبؿ، كلما عاد الممؾ الااصر (8)عدوف

هرب ركف الديف،  ابد أف اهب خزائف الدكلة، كلكف ألقي القاض عميه فقتمه الااصر خاقان، يقكؿ 
 (البسيط):                                                                (9)الٌشار مساحي

لَّػى الميظىفَّػري لٌمػا  فاتو الظفري           كناصري الحؽِّ كافى كىػػك منتصػري  كى
كقد طكل اهللي مف بيًف الكرل فتنان            كادٍت عمػى عصبػًة اإلسالـً تنتشري 

فقٍؿ لبيبػرس إفَّ الدىػرى ألبسىػو           أ ػكابى عاريػةو في طػكًليا قصػري 

                                                 
هػ، تصدل له المماليؾ 702هػ، كاستااب عميها قطمك شاه، كلما عاد عاـ 699هك قازاف أك غازاف أحد قادة المغكؿ، احتؿ دمشؽ  (1)

، ، الدرر الكامنة؛ البسقالاي359-4/317، السمكؾ؛ المقريزم، 269، 267، 9/247، البداية كالنيايةااف ك ير، : ياظر. فهزمكه
3/292-494. 

 س،.ـ؛ ااف ك ير، 2/91، فكات الكفياتالكتاي، : ، ياظر(هػ745ت )هك عمي اف داكد اف يحيى، اجـ الديف القحفازم الدمشقي، ( 2)
. 218-3/216، س.ـ؛ البسقالاي، 9/470
 . 3/118، ف.ـ (3)

سبدم : غيمب، كتأتي امباى الحيمة، كامباى الكزارة، ياظر: تستخدمه الباٌمة لقدر الاحاس، كعاارة ااقمب عميه الدست تباي: الٌدست (4)
 .251، صالمعجـ المفٌصؿ في المعرب كالدخيؿضٌااكم، 

، الكتاي: ، كاف مشهكران االهجاء، ، ياظر(هػ720ت )هك أحمد اف عاد الدايـ شهاب الديف الشارمساحي، أاك يكسؼ الشاعر،  (5)
 .9/8، النجـك الزاىرة؛ ااف تغرم اردم، 174-1/171، س.ـ؛ البسقالاي، 1/131، س.ـ

هك ركف الديف ايارس اف عاد ا الماصكرم الجاشاكير، مف مماليؾ الممؾ الماصكر، ااقمب عمى الممؾ الااصر ابد خركجه لمحج  (6)
، س.ـ؛ المقريزم، 299-9/295، س.ـااف ك ير، : ياظر. هػ709هػ، كلما عاد الممؾ الااصر قاض عميه كخاقه ايده عاـ 708عاـ 
 .221-8/183، س.ـ؛ ااف تغرم اردم، 2/423-427

. 241-4/234، س.ـالبسقالاي، : ياظر. (هػ716ت )هك صدر الديف أاك عاد ا محمد اف عمر اف مكي الشافبي الب مااي،  (7)
 .6/164؛ شذرات الذىب؛ ااف البماد، 1/359، حسف المحاضرةالسيكطي، 

؛ السيكطي، 424-4/423، س.ـالبسقالاي، : ياظر. (هػ749ت )هك محمد اف أحمد اف ع ماف اف إاراهيـ، شيخ الشافبية،  (8)
 .6/164، س. ـ؛ ااف البماد1/359، س.ـ

 . 1/174، س.ـالبسقالاي، : ياظر (9)



لٌما تكٌلى تكلَّػى الخيػري عف أمـو            لـ يىٍحمىدكا أمرىه  فييػا كال شػكركا 
ـي  قطري  ككيؼ تمشي بو األحكاؿي في زمفو           ال النيػؿ أكفػى، كال كافاىػ

ًؿ قٍؿ لي ؟: كمف يقػكـي ابفي عدالف بنصػرتًو           كابفي المرحَّ  كيػؼى ينتصري
 

، كقد كاف استخدمه (1)كمف هذا أيضان أفَّ السمطاف الممؾ الااصر قاض عمى الاّْشك
 الحاصالت السمطااية، كقد عرؼ عاه الظمـ كالتبسىؼي 739هػ،  ـ تسمـ عاـ 732مستكفيان عاـ 

، ك رت مصادرة الاّْشك لماَّاس مف أهؿ مصر (739أم ساة )كفيها : " االرعيه، يقكؿ المقريزم
كالقاهره، كالكجه القامي كالكجه الاحرم، حتى خرج ذلؾ عف الحد، كادغر الاَّاس عمى اختالؼ 

هػ ، كرفبت إلى السمطاف عدة أكراؽ، لـ ييبرؼ 740، فقاض عميه السمطاف، عاـ (2)"طاقاتهـ
 (السريع):                                                           (3)كاًتايها، كاف في إحداها

أمعنػتى في الظمـً  كأك رتىو         كزدتى يا ًنشكي عمى  العالـ 
ـي فيكـ لنا         فمعنػةي اهلًل عمػى الظػالـ  تيرل مػف الظػال

 
كأيعدـ الاّْشك كدفف في مقاار اليهكد، كقاؿ الشيخ كماؿ الديف جبفر األٍدفيكم في يكـ 

 (الخفيؼ)                                     :(4)او ايف، يـك القاض عمى هذا الظالـ
إفَّ يكـى اال نيف يكـه  سعيػدي        فيو ال شػؾَّ لمبريًة  عيدي 
ذى اهللي فيو فرعػكفى مصرى        كغدا النيؿي في رباه يزيدي  أىخى

فبدَّ األدفكم يكـ او ايف هذا يكـ عيد لماَّاس، كاخاصة أفَّ مقتؿ هذا الطاغية اقترف ازيادة 
. مياه اهر الايؿ

، في القاض عمى الاّْشك، كاإلفراج عف (5)كقاؿ الشيخ شمس الديف محمد اف الصائغ
               :(6)مكسى ااف التاج، الذم كاف محاكسان، كفي زيادة الايؿ

                                                 
هك عاد الكهاب اف فضؿ ا الكاتب شرؼ الديف الاشك القاطي، عياه الممؾ الااصر مستكفينا  ـ ترقى إلى أف كصؿ إلى كوية اظر  (1)

الدرر ؛ البسقالاي، 270-3/268، السمكؾالمقريزم، : ياظر. هػ740الخاص، فاغى عمى الاَّاس كظمـ، فقاض عميه كقتؿ عاـ 
 .6/302، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 44-3/42، الكامنة

 .مادة دغرلساف العرب،ااف ماظكر،:مف الدغر كهك الغصة،كالضغط، ياظر: كادغر. 3/359،س.ـ المقريزم،  (2)

 .9/101،النجـك الزاىرة ااف تغرم اردم،  (3)

، كاف يسمى كعد ا ، له (هػ748ت )كالشاعر هك جبفر اف  بمب كماؿ الديف أاك الفضؿ األدفكم، .9/104 ف،.ـااف تغرم اردم،(4)
، س.ـ؛ ااف تغرم اردم، 73-2/72، س.ـااف حجر البسقالاي، : مصافات في األدب كالتاريخ، له اظـ كا ر حسف،  ياظر

 .1/454، حسف المحاضرة؛ السيكطي، 10/187

، اشتغؿ االبمـ كارع في المغة كالفقه كله (هػ776ت ) هك محمد اف عاد الرحمف اف عمي الزمردم، شمس الديف الصائغ الاحكم  (5)
 .6/192 األعالـ،؛ الزركمي، 120-4/119، س.ـ؛ البسقالاي، 201-3/200، الكافي بالكفياتالصفدم، : مكلفات ك يرة، ياظر

 .9/104، س.ـ ااف تغرم اردم،  (6)



                                                        
 (الطكيؿ)                                                                       

لقد ظيرىٍت في يكـً اال نيف  آيةه          أزالٍت بنيعماىا عف العالـً البيكسا 
تزايدى بحري النيًؿ فيًو كأغػرقت          بو آؿي  فرعكفى كفيو نجا مكسى 

                                (1 ):كيقكؿ شهاب الديف اف فضؿ ا كاتب السر
 (البسيط)

في يكـً اال نيف  اني الشيًر مف صفرو         نادل البشيػري إلى أٍف أسمعى 
الفمكا 

ـي         طغا كفرعكفي كىك النشكي قػد ىمكا  يا أىؿى مصرى  نجا مكسػى كنيػميك
 
كصكف كلٌي الدكلة صهر الاشك عمى جمؿ كشيهَّرى اه، كفرح 742كفي عاـ  ًى هػ، سيمَّر ؽى

 :                                                       (2)الاَّاس اذلؾ فرحان شديدان، ألاَّه كاف ممف اقى مف حكاشي الاّْشك كأصهاره، فقاؿ إاراهيـ المبمار
 (مخمع البسيط)                                                           

قد أخمؼ الٌنشك ًصيري سيكءو     قبيػحي  ًفعػؿو كما تػركه 
أراد لمشػرِّ  فتػحى  بػابو    فػأغمقػكه   كسىػمَّػركه 

، فقاؿ فيه (3) قتؿ المماليؾ السمطاف المظفر حاجي اف محمد اف قالككف748كفي عاـ 
 (الخفيؼ):                                                   (4 )صالح الديف الصفدم

ٍرغػاـً  أٌييػا العاقػؿي المبيػبي  تفٌكػٍر         في المميًؾ المظفًر الضَّ
ػاـً  اـً ًجدَّ الًحمى مى         كـ تمادل في البغي كالغيِّ حتى         كاف ًلعبي  الحى

فمقتمه مكضع تفٌكر كاعتاار، إذ لـ يكف ييتصكر أف يقتؿ هذا الضرغاـ المتجار اهذه 
زهاقه لمافكس الاريئة ظممنا، كيبٌدها ذاكانا و تكٌفر السهكلة،  ـ يذٌكر الشاعر اقتمه لألمراء كا 
(5)                                  : 

 (المجتث)                                                              

                                                 
هػ في 749كالشاعر هك احمد اف محيي الديف اف فضؿ ا البمرم، تكفي االطاعكف عاـ. 9/104،النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  (1)

؛ 4/94،السمكؾ؛ المقريزم ، 9/485، البداية كالنيايةااف ك ير، : دمشؽ، ارع في التاريخ كاواشاء، كقاؿ الشبر الجيد، ياظر
 .1/465، حسف المحاضرةالسيكطي، 

(2)
هػ، كله الشبر الحسف، 749كالشاعر هك ااراهيـ اف عمي اف ااراهيـ مات احمب االطاعكف عاـ . 10/21، س.ـااف تغرم اردم،  

 .1/43،الدرر الكامنة ؛ البسقالاي، 4/93، س.ـ؛ المقريزم، 1/106، فكات الكفياتالكتاي، : ياظر

؛ ااف 9/48، س.ـااف ك ير، : هػ، ياظر748هك السمطاف المظفر حاجي اف محمد اف قالككف، عرؼ عاه الاغي كالمهك، قتؿ ساة  (3)
 .335-6/334، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 1/118، س.ـتغرم اردم، 

 ..10/139،س.ـااف تغرم اردم،  (4)

 .10/139، س.ـااف تغرم اردم،  (5)



حػاف الػردل لممظفػٍر        كفػي التػراًب  تعفٌػٍر 
كػـ  قػد أبػاد أميػران         عمى  المعالػي تكفٌػٍر 
كقػاتؿي  النفػًس ظممػان         ذنكبيػو مػا  تيػكفَّػٍر 

هػ، كفي هذا يقكؿ 754 عمى السمطاف، فاعتقؿ كقتؿ في قمبة حمب ساة (1)كخرج اياغا
                                           :(2)عاد الرحمف اف الخضر الساجارم الحماي

 (الطكيؿ)
فَّقا  ٍنػكةن        كما كاف في  األمػًر المػراًد ميكى بغى ًبٍيبىغىا بىٍغيى الممػالًؾ عى

أغارى عمى الشقراًء في قيًد جيًمو         لكي يركبى الشيباءى في الميمًؾ قٌطعا 
، لكٌنػو  كاف ميك ىقػا  فمما عال في ظيرًىا كػاف راكبان         عمػى أدىػـو

فهذا مممكؾ ااتغى الكصكؿ إلى حكـ حمب االسيؼ، كلكٌاه لـ يكٌفؽ، فكقع في القيد، 
كسيمّْر عمى فرسه الشقراء، فالشقراء فرسه، كالشهااء حمب، كاألدهـ يطمؽ عمى الحصاف كيطمؽ 

. عمى القيد
، الذم ألقي القاض عميه كسجف في اإلسكادرية كمات (4) في أيااؾ(3) كيقكؿ ااف البطار

 (المنسرح):                                                         (5)هػ780في السجف 
مف بعًد عزٍّب قػد  ذؿَّ أينبكا        كانحطَّ بعدى السمكَّ مىٍف فتكا 
كراح يبكي الٌدماءى  منفردا        كالنَّاس ال يعرفكف أيفى بكى 

، الذم قاض عميه إ ر مؤامرة لإلطاحة (6)كيقكؿ ااف البطار أيضان في األمير إيااؿ
 (الكافر):                               (8)هػ781، كسجف ااإلسكادرية عاـ (7)ااألمير ارقكؽ

                                                 
ايااة حمب، كشٌدد عمى مف يشرب الخمر، .هك اياغا أيريس القاسمي، مف مماليؾ الممؾ الااصر محمد اف قالككف، كلي السمطاة امصر،  ـ (1)

؛ ااف 4/188، السمكؾ؛ المقريزم، 503-9/500، البداية كالنيايةااف ك ير، : ياظر. هػ754كظمـ، كخرج عمى طاعة السمطاف فقتؿ ساة 
 .230-1/229، النجـك الزاىرةتغرم اردم، 

، كاتب اإلاشاء (هػ744ت )كالشاعر هك عاد الرحمف اف الخضر اف ع ماف الساجارم الحماي، . 10/222، س.ـ ااف تغرم اردم، (2)
 . 436-2/435،الدرر الكامنة؛ البسقالاي، 2/181 ،س.ـ؛ المقريزم، 23/124، الكافي بالكفياتالصفدم، : احمب، له الاظـ كالا ر، ياظر

البسقالاي، : ، تكلع ااألدب كاظـ الشبر،  ياظر(هػ794ت ) هك أحمد اف محمد اف عمي الدايسرم، شهاب الديف ااف البطار األديب، (3)
 .6/333، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 1/466، حسف المحاضرة؛ السيكطي، 308-1/306،س.ـ

اائب السمطاف االديار المصرية، تسمط عمى الممؾ الماصكر كحكـ اما أراد، .،  ـ779هك أيااؾ الادرم، متكلي الاظر في الايمارستاف عاـ  (4)
 .11/153، س.ـ؛ ااف تغرم اردم، 34-5/30، س.ـالمقريزم، : ياظر. قاض عميه كسجف ااإلسكادرية كقتؿ في السجف

 .11/128،س.ـااف تغرم اردم،  (5)

هػ، سجاه ارقكؽ في 781 هك إيااؿ اليكسفي، أمير سالح رككب ارقكؽ في اإلسطاؿ السمطااي، حاكؿ اواقالب عمى ارقكؽ عاـ  (6)
 .11/138، س.ـ؛ ااف تغرم اردم، 1/462، س.ـ؛ البسقالاي، 72-5/71، س.ـالمقريزم، : ياظر. اإلسكادرية

هك الممؾ الظاهر سيؼ الديف أاك سبيد ارقكؽ الجركسي الب مااي، القائـ ادكلة الجراكسة، كاف اسمه ألطااغا، فسمي ارقكؽ لاتكء عياه،  (7)
؛ ااف 142-5/141، س.ـالمقريزم، : ياظر. (هػ801ت )هػ، 792هػ،  ـ عاد إلى السمطاة عاـ 791هػ،  ـ عزؿ عاـ 784تكلى الحكـ ساة 

 .123-2/122، س.ـ؛ السيكطي، 11/181، س.ـتغرم اردم، 

 .11/138، س.ـااف تغرم اردم، :  ياظر(8)



بغى ًإيىنىاؿي كاعتقد  األمانٍي        تساعديه فمػا  ناؿى  المؤمٍَّؿ 
ـٍ بأفَّ  الخكخى أسفٍؿ  كمىدَّ ألخًذ برقػكؽ و يديػو        كلـ يعم

 
كيرل الشاعر ااف البٌطار ظاهرة اواقالاات هذه سيٌاة في كؿ مف ظمـ كاغى، لذا اجده 

يتكعد أمير المماليؾ األشرفية ٌطشتيمير
:    (2) اهذا المصير إف طغى، فيقكؿ(1)

 (مجزكء الكامؿ)                                                    
إف كاف  طىٍشتىٍمره  طغى          كأتى  بحربو  ميسرعي 
كبغى  سيؤخذي  عاجالن           كلكؿِّ  باغو  مصػرعي 

 
كقد كاف الاَّاس يتارَّمكف ام ؿ هذه الحاؿ كيضيقكف اها ذرعان، ألفَّ مصالحهـ تتبطؿ اها، 

هػ اقيادة األمير اركة ااتهت 782 في فتاة حصمت ساة (3)كحياتهـ تتكقؼ، يقكؿ طاهر اف حايب
 (مجزكء الرجز):                      (4)االقاض عميه مف ًقاؿ األمير ارقكؽ

يا لؤمىيػا مف حالةو          كشؤمىيػا مػف حركو 
يا مف  فتنػةو           فييػا زكاؿي  بػركػو  كقبحى

 
كقد كاف الشبراء، في ابض األحياف، يباّْركف عف امتباضهـ اصكرة فيها شيء مف 

 الذم سٌمر عمى جمؿ  ـ قٌطع االسيكؼ (5)اوستهزاء كالفكاهة، يقكؿ ااف البطار في ااف عٌراـ
        (6 ):هػ، كذلؾ لقتمه األمير اركة783عاـ 

 (البسيط)                                                                
ـى قد سيمِّرتى مشتًيرا           كصار ذلؾ  مكتكبان كمحسػكبا  أيا بفى عىرَّا

مازلت تجيدي في التاريًخ تكتبيو            حتى رأيناؾ في  التاريخ مكتكبا 

                                                 
، قاد المماليؾ األشرفية ضد الممؾ األشرؼ،  قاتمه المصريكف فهزمكه، كألقي القاض (هػ784ت )هك طشتمر البالئي الدكادار،  (1)

 .74-11/63، النجـك الزاىرة؛ ااف تغرم اردم، 2/321، ، الدرر الكامنةالبسقالاي: ياظر. هػ،778عميه، كحاس االقمبة ساة 

 .11/63، س.ـااف تغرم اردم،  (2)

الكافي الصفدم، : ، له مؤلفات ماها درة األسالؾ في درة األتراؾ، ، ياظر(هػ779ت ) هك الحسف اف عمر اف الحسف اف حايب، (3)
 .113/115،س.ـ؛ البسقالاي، 5/42، السمكؾ؛ المقريزم، 125-12/122، بالكفيات

 .11/138، س.ـااف تغرم اردم،  (4)

ااف : ياظر. هػ782هك صالح الديف خميؿ اف أحمد اف عٌراـ، اائب اإلسكادرية، اتهـ اقتؿ األمير اركة في سجاه، فقتؿ عاـ  (5)
 .151-11/150، س.ـ؛ ااف تغرم اردم، 99- 92-5/91، س.ـ؛ المقريزم، 5/560، كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبرخمدكف، 

كهك اركة الجكيااي، ااظر األكقاؼ الحكمية، اختمؼ مع األمير ارقكؽ، فقاض عميه كسجاه في . 11/151،س.ـااف تغرم اردم،  (6)
؛ ااف تغرم اردم، 84-81، صس.ـ؛ المقريزم، 585-5/560، س.ـااف خمدكف، : ياظر. اإلسكادرية، كهااؾ قتمه خميؿ اف عٌراـ

 .150-11/135، س.ـ



 
 
 

 (الكافر):                                         (1)كيقكؿ فيه أيضان 
بدت أجزا  ابًف عىرٌاـو خميًؿ         مقٌطعةن مف الضرًب ال قيًؿ 

رىةن بتقطيػًع الخميػًؿ  كأبدت أبحري الشعًر المرا ي        محرَّ
 

السياسات الجائرة، كالسمكؾ الفاسد  -2
ا حظّّ كاير مف الاَّقد السياسي، فماها  جراءاتهـ، اؿ كسمككهـ أيضن كاف لسياسات الحكاـ كا 

هػ، اإراقة الخمكر، كمباقاة مف يشراها، فألقي القاض 667أفَّ السمطاف الظاهر ايارس أمر عاـ 
 كهك سكراف، فصمب، كفي عاقه جرة خمر، فااتقد هذا الحكـ (2)عمى كاتب يقاؿ له ااف الكازركاي

، كذلؾ لمخالفته حٌد الشرب في اإلسالـ، كهك الجمد، إذ و يصؿ إلى حٌد القتؿ، (3)ااف دااياؿ
 :                                                                                (4)يقكؿ

 (الطكيؿ)                                                                    
كقد كاف حدُّر السكر مف قبًؿ صمًبو          خفيؼى األذل إذ كافى في شرًعنا جمدا 

فمما بدا المصمكبي قمتي  لصاحبي          أال تيٍب فإٌف الحدَّ قػد جػاكزى الحػٌدا 
 

كيقكؿ ااف حايب في ماع اياغا أيريس لمخمر في حمب كمباقاته مف يشراها، في شيء مف 
 :                                                                           (5)السخرية ماتقدنا تجاكز البقكاة التي جاء اها الشرع، كأخذ الاَّاس االشاهة

 (الرجز)                                                                   
ـي           يعكدي عف ساًؽ الٌتقى ميشىمَّرا أىؿى الطًَّ ػال تكبكا ككؿٌّ منكي
(6) 

 (7)فمٍف يبػٍت راككقيػو معمَّقػا          أصبىح ما بيف الكرل ميسىمَّرا
 

                                                 
 .11/151،النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  (1)

 .لـ أع ر له عمى ترجمة: ااف كازاركاي (2)

، كاف يبمؿ "طيؼ الخياؿ" ، مف كاار شبراء عصره، ككاضع كتاب(هػ710ت )هك محمد اف دااياؿ اف يكسؼ المكصمي الحكيـ،  (3)
 .6/168، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 56-4/54، الدرر الكامنة؛ البسقالاي، 317-2/316،فكات الكفياتالكتاي، : كحاون، ياظر

 .105ص، المختار مف شعر ابف دانياؿ، صالح الديف الصفدم (4)

 .10/229، س.ـااف تغرم اردم،  (5)

 .، مادة طمىلساف العربااف ماظكر، : أهؿ المهك كالطرب، ياظر: أهؿ الطال (6)

 .، مادة ركؽف.، ـااف ماظكر: المصفاة، أك الااطية التي يرٌكؽ اها الشراب لييصٌفى، ياظر: راككقه (7)



:   (9)، ماتقدان التسمير هذا(8)كفي هذا يقكؿ القاضي شرؼ الديف حسيف اف زياف
 

 (مجزكء الخفيؼ)                             
مىٍب      كالزـً  العقػؿى  كاألدٍب  تيٍب عف الخمًر في حى

حػدُّرىا  عنػد   بيبغػا     بالمساميػًر كالخشػٍب 
، كاف محاان لماساء، (1)كيركم ااف تغرم اردم أفَّ السمطاف حسف اف محمد اف قالككف

:                              (2)فقاؿ ابضهـ فيه شبران، مبمالن زكاؿ ممكه اإاشغاله االاّْساء
 (الكامؿ)

لمػا أتػى  لمعاديػاًت  كزلزلت           حفػظى النِّسػاء كما قىػرا لمكاقعىػو 
مػت  بالقػارًعىو  فألجًؿ ذاؾ الميمًؾ أضحى  لـ يكف           كأتى القتاؿى  كفيصَّ

لك عامػؿى الرحمػفى  فازى بكيًفو          كبنصرًه فػي عصػره  في السابعو 
مف كانت القينػاتي مف أحػزاًبو          عىٍطعىػٍط   بًػًو الدُّرٌخػافى ناره المعىو
(3) 

تبت يدا، مف ال يخاؼي مػف الدُّرعا          في الميؿ إذ يغشى  يقٍع في النازعو 
فهذا حاكـ تكٌلى الحكـ فااشغؿ االاّْساء، كالسهر مع القياف، كلـ يكف ذا ديف، فمـ يستطع 

. حفظ ممكه
 ، (5)، في مباكدة الممؾ الماصكر محمد اف محمكد اف أيكب(4)يقكؿ مجير الديف اف تميـ

 (الكامؿ):                  (6)هػ، لشرب الخمكر ابد أف تاب683صاحب حماة المتكفى 
إٍف كاف راككؽي المديامًة عندمػا         تاب األميػري بكػى  بدمػعو قاًف 

فاليكـى ينشدي كىك يبكي  عندمػا         شرب الميػدىامىةى مف يًد السمطاف 
يا عيفي صارى الدمعي عندؾ عادةن          تبكيف في فػرحو كفػي أحػزاف 

                                                 
، مكقع اإلاشاء احمب،  كله قصيدة زهر الرايع في الاديع، امغت سابمائه ايت، (هػ770ت )هك الحسيف اف سميماف اف زياف،  (8)

 .11/4، معجـ المؤلفيف؛ عمر كحالة، 2/142، س.ـ؛ البسقالاي، 234-12/228، س.ـالصفدم، : ياظر

 .10/229، س.ـااف تغرم اردم،  (9)

البداية ااف ك ير، : ياظر. هػ748، كلي السمطاة ابد أخيه المظفرساة (هػ762ت )هك السمطاف حسف اف محمد اف قالككف،  (1)
 .2/121، حسف المحاضرة؛ السيكطي، 125-2/124، الدرر الكامنة؛ البسقالاي، 532-9/480، كالنياية

 .10/247،النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  (2)

 .، ماٌدة عطبطلساف العربااف ماظكر، : تتااع األصكات، كهك أيضان حكاية أصكات الميجٌاف، ياظر:  عطبط (3)

فكات الكتااي، : ، كاف شاعرنا مجيدنا، ياظر(هػ684ت )هك محمد اف يبقكب، مجير الديف اف تميـ الحمكم الدمشقي األمير،  (4)
 .6/50،شذرات الذىب؛ ااف البماد، 9/194، س.ـ؛ ااف ك ير، 2/448، الكفيات

 السمكؾ،المقريزم، . 9/192، س.ـااف ك ير، : ، ياظر(هػ683ت )هػ، 642هك محمد اف محمكد اف أيكب، تممؾ حماة ساة  (5)
 .7/87 األعالـ،الزركمي، . 2/186

 .123،الديكاف مجير الديف ااف تميـ،  (6)



:  (8)، كقد تكلى ضكاحي القاهرة(7)كيقكؿ ااف دااياؿ متهكمان اخير الديف ايهاطف
 (البسيط)                                                                           

إف البػالد التػي أصبحػتى  كالييا         أضحٍت كالجٌنػةي المأكل ضكاحييا 
كعمَّرٍت منؾ  بالعػدًؿ العميـً إلػى         أٍف طابى  حاضريىا سيكنى كباديػيا 
 مف بعدما أصبحٍت طيري الخراب بيا          عمى أسافًميػا تبكػي أعاليػيا
فأنػت كالبػاًف  أعػطافان ميرىنَّحػةن          لمف تيشبَّػوي لف أرضػى تشابييا 
ًممت منيا  قكافييػا بان           صدكريىا عي  فإنَّيػا كالتػي  أنشدتييػا  طىػرى

 
فهذا كاؿو و يصمح لم ؿ هذا الماصب، فهك أشاه ما يككف االاّْساء في تراح أعطافه 

. كليكاته، كسيككف خراب القاهرة عمى يديه
 في أحد (1)كك يران ما كاف الشبراء يرمكف الكوة كالحكاـ االجهؿ، يقكؿ ااف الاقيب الفقيسي

 (الخفيؼ):                                                                (2)الكزراء 
ـه قمَّػدكهي أمػرى  الرعايا        كىػك فػي حميػًة الكزارًة  عيٍطؿي  أبمػ

فيك بالبكؽ في الكزارة طبؿه         كىك في الدَّستً حيف يجمسي سىطؿي 
 

كيقكؿ في ااظر، كاصفان إياه االجهؿ في مهٌمته، اؿ هك جاهؿ في الديف أيضان، إذ و 
 :                             (3)يجيد المسح عمى أطرافه، كو يجيد إو التزٌيف كالاظر إلى أعطافه

 (الكامؿ)                                                                              
قالػكا  فالفه  ناظػره فأجبػتي ما         ىػك ناظػره إاٌل إلى أعطػاًفو 

كال مسحه عمى أطراًفو : لـ يدًر مىٍسحى األرًض، قمتي أزيديكـ          أخرل
، إذ جاء عمى ذكره كاقده ( 4)كاقؼ مع الاكصيرم عمى عامؿ الشرقية، كاسمه ااف عمراف

اقدان مكجبان، يبٌرض اه مرةن تبريضان مااشران، كأخرل يستاطؽ فيها اغمته، التي تكشؼ ما يخفى 
عمى الاَّاس مف عيكاه، في أسمكب ظريؼ مضحؾ، كٌؿ هذا في قصيدة طكيمة امغت سابة 

كسابيف ايتان، اظمها في مدح اهاء الديف اف الصاحب ، افتتحها االحايف لامايس، المدياة التي 

                                                 
(7)

 . نى أعثط نّ عهى تطجًت 
 .96 - 95 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ،  الصفدم (8)

الكتاي، : ، كهك شاعر مشهكر، ياظر(هػ687ت )هك الحسف اف شاكر اف طرخاف، ااصر الديف اف الاقيب، المبركؼ االفقيسي،  (1)
 .64-6/63، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 1/464، حسف المحاضرة؛ السيكطي، 320-1/315،فكات الكفيات

 .1/316، س.ـالكتاي،  (2)

 .1/316، س.ـ الكتاي، (3)

 . لـ أع ر له عمى ترجمة(4)



كاف يبمؿ فيها مستخدىمان في الدكاكيف، كما حكلها مف قرل، كهي أشاه ما تككف االمقدّْمة الطَّمميَّة 
عاد القدماء، فااف عمراف هذا الااظر الجديد، الذم عزؿ الاكصيرم مف كظيفته، إاساف شرير 
يؤذم الاَّاس في السر كالبمف، كما حٌسف ذكره عاد األمير إو سكء أفباله، كو يمدحه الشاعر 
اقدر ما يهجكه، كليس له ساؽ عمى الشاعر يقٌدمه سكل أفَّ له اغمة، كالشاعر و يممؾ حمارة، 
مؽ، له افس  كصكتان يدكٌم في الدكاكيف، اال جدكل، كأاه كأس يرتطـ ااألرض، كهك سٌيء الخي
ظمكمة كٌفارة، كهك سيء الخمؽ مع الاّْساء، لـ تهذاه ما يكجهف له مف إهااات، كلـ يؤداه ااف 
مٌاار، يقكؿ الشاعر :          (1)يغمكر حيف ضراه االدّْرَّة فكساه درعان مف الدـ، حتى ادا رأسه في حمرة الجي

 
                                                                             

 (الخفيؼ)
تػاعو  كىابػف ًعٍمرافى كٍىكى شىػرُّر   كظيػاره لمػكرل فػي بطػانة و            مى
سَّفى القيٍربي منكيػـ قيبػحى   (2) لفاره ًذٍكػرىا           قي كتحسيف المسًؾ ذكػران  حى

 شراره سحابي            كىك في اليجك مف زنادم فيك في المدح قطرة ه مف
مىػيَّ ًسػكىل  حمػاره  أٍف            فى لػو  بغمػة ن كمػالي ما لوي ًمٍيػزىة ه عى
 ( 3)ًطٍنًجيىػاره  منػو           ال بمعنػػى كأنَّػو كىًعيػاطه  تيػٍدكىل الدَّكىاكيفي 
مىى ٍمػؽو عى  كفَّػاره  النا           ًس كنفػسو  ظمػكمػة و   يىتىجنَّػى ًبسيػكًء خي
 الٌطػٍر            ًؼ أجػػادٍت بأخدعيػًو القصاره لـ  تيذِّبوي  كػؿُّر قاصػرة ً 

 غىفَّػارىه الدٍِّر           رىةً   ًدٍرعػػان  كأىٌنػو كابف يغمكرو إذ كسػاهي مػف
(4 ) 

مٌنػػاره   كبسػاطىٍي           جمػدة ن  أك  حسبتػو طبعٍت رأسىػوي دمػان   جي
ػة ى طىنَّػػٍت كػأنَّيػا  كسميمػافي  كمَّمػا قػرعى   نىقَّػارىه القػٍر            عى

 ( 5)كقعاته  تنسػي المػؤرخى مػا            كا فى مف سينبػسو كمػف زينَّػاره
 

 

                                                 
 .214-212،الديكاف الاكصيرم، (1)

 .فأر: ، مادةلساف العربااف ماظكر، : ياظر (اافجة المسؾ)كعاء المسؾ،:  الفأره(2)

شاه كأس يشرب اها، كهي فارسية، : طاجهارة أك طرجهارة. ، مادة عيطف.ـااف ماظكر، : الجماة كصياح األشر،ياظر:  عياط (3)
 .334، صالمعجـ المفصؿ في المعرب كالدخيؿسبدم ضااكم، : ياظر

 .، مادة غفرس.ـااف ماظكر، :  غفارة اكسر الغيف، خرقة تماسها المرأة فتغطي رأسها ما قاؿ ماه كما دار غير كسط رأسها، ياظر(4)

 .لـ أع ر لها عمى تبريؼ.أسماء مكاقع في مصر (5)



، حيث أكقبته (6) ـ يأتي الشاعر عمى ذكر حاد ة حمَّت اااف عمراف في ساحؿ الشيخ
اغمته، كيكٌجه مف يجهمها إلى سؤاؿ الاحارة الذيف شهدكا تمؾ الحاد ة، حيث ياطمؽ في محاكرة 

ٌاه لمماؿ، حتى إاَّه ليتاجر ازكجته في سايؿ تحصيمه، كتافي عاه صالحيته  اغمته، التي كشفت حي
لتكلي أمر الدكاكيف، كيتهمها الشاعر االغيرة عميه، فتافي عف افسها الغيرة عمى شيخ خصي و 

ًهٌمة له، كتكشؼ اخمه عميها، حتى إاها لتشتهي كٌؼ تاف أك قطؼ اٌكارة، رغـ أف طبامها 
اىاره، كتشكك هذه الاغمة  رخيص، اؿ إاه عميه أرخص مف أمكاؿ المكاريث التي تالعب اها ااف جي
مف ك رة طكافه عميها في امايس كقراها،  ـ تأخذ في تبداد مااقاها كحسف متاها، كقد جمب لها 

اقاؤها عاده البار ايف الاغاؿ، كتقكؿ اأاها أاذرته مف قاؿ، فمـ يافبه اإلاذار لجهمه، يقكؿ 
:  (1)الشاعر

 (الخفيؼ)                                                                     
ؿَّ في ساحػًؿ الشيػ           ػًخ مف الصفًح  فاسألكا البٌحاره  إٍف جيمتـ ما حى

أنا مالػي عمػى الغيبػكف مراره  :            قالػٍت  البغمػةي  التػي  أكقعٍتػو
إٌف ىػذا  الشيػخى لػو بجػكاريػ            ػو مع النَّاس كؿَّ يػكـو ًصياره 

سىؿ  الفقيو عيماره     :  ال تفترٍم عمػى الشاعر الفػ            ػقيًو، قالت: قمت 
لك أتاه في ًعرًسػو شطػري فىمٍػسو             لرأل البيػعى رجمػةن  كشىطىػاره 

ٌلي  ىػذا  عمى  الخرَّاره:            قالتٍ ! ىذا شػادُّر  الدكاكيػفً : قمتي    (2)ما أكى
ذم  غيػرة األيبػيػرًة أاٌل             تشتيي  أف تفػارؽ األبَّػارىه؟:  قمػت

(3)  
باره؟: قالت    (4)اقكل، ككيػؼ أيٍغيىػري  ًمٌني            عند شيػخ كىػؿٍّب  بغير زى
ماتكرىيػف منػو؟  فقػالػت            أمَّ  بخػؿو فيػو كأمَّ  قتػاره؟ : قمت

أنا في البيػت أشتيػي  كػؼَّ تبفو            كًمف  الفػٍرًط أشتيػي نيػكَّاره 
باره  كعميقػي عميو أرخصي  مػف  مػا            ًؿ  المكاريًث في شرا ابًف جي
سرؽ النِّصؼى كاشترل الٌنصؼى بالنِّصػ          ػؼ كأفتػى بأٌف ىػذا تجػاره 
ػكَّاره  ال تمكمكا  إذا كقعػتي  مػف الجػك            ًع فإنِّي  مػف الخػكل  خى
ما كفػاه مػف الٌطػكاؼ ببمػبػيػ             ػسى إلى  أٍف يطكؼى بي السٌياره 

كر و أخته كال في مياره  (5)آًه مف  ضيعىػًتػي كشيبػي كمالي             في حيجي
                                                 

 .مكقع في مصر، لـ أع ر له عمى تبريؼ: ساحؿ الشيخ (6)

 .217-214، صالديكافالاكصيرم،  (1)

، المعجـ الكسيط: عكد صغير يراط في أحد طرفيه اخيط، كيديره الصاي اطرؼ الخيط اآلخر، فيسمع له صكت، ياظر:  الخرَّارة(2)
 .مادة خرٌ 

 .، مادة أارلساف العربااف ماظكر، : جمع أاار كهك مف يسٌكم اإلار، ياظر: األاارة (3)

 .، مادة زارف.ـااف ماظكر، :رأم كعقؿ، ياظر: زاارة (4)



 (6)أمُّر شبػػرٌيػةو   ألػػذُّر  ًكطػػاءن             مػف رككبػي كأيُّرما  شىبَّػاره
تٌمت عميًؾ العيارىه: عٌيرتني  بيػا  بغػاؿي  الطػكاحيػ             ػف، كقالت

(7) 
درتي حتى كقعػتي عنػد  المناحيػ              ػًس فيػا  ليػػتى  أٌنني دٌكاره 
ً ػذاره  كلقػػد   أنػذرتيػٍو فمما رأيػتيػٍو             جاىمٌيان لػـ تيغػًف فيػو الفَّ

كهذا الاكع مف الاقد ااستاطاؽ الحيكااات أك الجمادات أك غيرها،  الذم عرفه األدب 
البراي ماذ زمف ماكر، يبٌد مف أرقى أاكاع الاقد، كأجماها لمفكاهة، كألصقها االافس، كاخاصة 
عادما يبتمد الشاعر أسمكب الحكار، كيضع افسه مكضع المدافع عف المهجك، أك المستاطؽ 
لهذه الدااة المتظٌممة، كقد كٌفؽ الاكصيرم في اختيار الاغمة، إلاراز صكرة هذا الااظر كمباياه؛ 

ألاَّها في ذلؾ البصر مف مراكب أصحاب الجاه كرجاؿ الدكلة، كهي تبكس غاى مالكها كترفُّهه، 
كالتقصير في شأاها حاؿ غااه، أمره مستاكر في المجتمع، يبادؿ في قاحه التقصير في حؽّْ 

هذا ااف عمراف الااظر مع اغمته، فكيؼ هك مع الاَّاس؟ : البياؿ، ككأاّْي االشاعر يريد أف يقكؿ
كقد استغمها الاكصيرم في تكجيه سهاـ اقده لظاهرة التجارة كالتكسب االجكارم، كظاهرة تسمط 

ابض المسؤكليف أك القضاة عمى مكاريث الاَّاس، يأكمكاها االااطؿ تحٌيال عمى الشرع كااف جاارة، 
. الذم جاء عمى ذكره في هذه األايات

كغير ابيد مف هذا ارل سهاـ الاقد تطاؿ أيضان القضاء كالقضاة، كهك جزء مف الاظاـ 
كأما القضاء فهك مف الكظائؼ الداخمة تحت الخالفة، ألاه ماصب : " السياسي، يقكؿ ااف خمدكف

. (1)"الفصؿ ايف الاَّاس في الخصكمات حسمان لمتداعي كقطبان لمازاع
هػ أرابة 664كمف اقد القضاة قكؿ أحد الشبراء عادما كٌلى الممؾ الظاهر ايارس ساة 

قضاة في دمشؽ، ككاف  ال ة ماهـ يمقاكف شمس الديف، كلكٌاهـ لـ يغٌيركا مف سكء أحكاؿ القضاء 
                                                                   (2):شيئنا، قاؿ

 (المجتث)                                                          
أىؿي الشفـً  استرابكا              مف ك رًة  الحكاـً 
إذ ىـ جميعان شمكسه             كحالييـ في  ظالـً 

 (مجزكء الرمؿ)                                      (3):كقاؿ غيره
بدمشؽو آيةه قػد               ظيرت لمنَّاًس  عاما 

                                                                                                                                            
 .حجر:، مادةالمعجـ الكسيط: جمع حجرة، كهي أا ى الخيؿ، ياظر:  حيجيكر(5)

 .216 صحاشية الديكاف،الاكصيرم، : كممات عامية تطمؽ عمى اكع مف األسرَّة، ياظر: شاريه كشاارة (6)

 .، مادة عىيىرى س.ـااف ماظكر، : الدكراف في اورض كالتردد، ياظر: الًبيارة (7)

 .232  ص المقدمة، ااف خمدكف، (1)

 .7/123، النجـك الزاىرة ااف تغرم اردم، (2)

 .7/123 ف،.ـ ااف تغرم اردم، (3)



لِّي شمسه               قاضيان  زادٍت  ظالما  كمَّما كي
فقاؿ : كأمر قاضي مصر اقطع أرزاؽ الشبراء مف الصدقات سكل أاي الحسيف الجٌزار

 (السريع):                                                         (4)ااف تكلكا الفهرم
ـى القاضي ًلنيٌكاًبػو              بقطًع رزًؽ  البىػرِّ كالفاجػًر  تقدَّ

ٌفرى الجزارى مف بينيـ              فاعجٍب لمطًؼ التيًس بالجازًر  كى كى
 (الخفيؼ)                (2):في رجؿ اازعه في القضاء(1)كيقكؿ ااف المايّْر 

ـٍ  قؿ لمف يبتغي المناصبى بالجيػ              ػًؿ تنٌحى عنيا لمف ىك أعم
ـٍ  إف تكف فػي ربيًع كٌليتى يكمػان               فعميؾ القضاءي أمسى محػرَّ

لّْيى ااف خمكاف677كفي عاـ  هػ، كي
 قضاء دمشؽ ابد عزله ساع سايف، تكلى فيها أمر (3)

القضاء أقكاـه غيري مؤٌهميف لم ؿ هذا الماصب الخطير، فساءت أحكاله، فقاؿ سبد الديف اف 
                  (5):، في عكدة ااف خمكاف إلى قضاء دمشؽ، ككصؼ ساكات غيااه(4)مركاف الفارقي

 (الكافر)                                                                   
ٍرتىو ىجران جميال  ٍدبان             غداةى ىىجى ـى سىٍبعى سنيفى جى أذقتى الشا
فممَّا زرتىو مف أرض مصػرو             مددتى عميو مف كفيؾ ًنيال 

 (البسيط)                                       (6):كقاؿ شمس الديف محمد اف جبفر
 لٌما تكٌلى قضاءى الشاـ حاكميػوي         قاضي القضاًة أبك العباس ذك الكرـً 
ـي فيػو يغاثي  النَّاس بالنِّعـً   مف بعًد سبعو شدادو قاؿ خادمػوي         ذا العػا
كأكرد صاحب الاداية كالاهاية أاياتا لشاعر آخر، يصؼ فرحة أهؿ الشاـ ابكدة ااف 

 (مخمع البسيط)                               (7):خمكاف، ابد ساع سايف مف الحزف كالغـ، يقكؿ
                                                 

: ، كهك أديب كشاعر، ياظر(هػ685ت )كالشاعر هك مبيف الديف اف تكلكا الفهرم، . 312-7/311 س،.ـااف تغرم اردم،  (4)
 .9/685 شذرات الذىب،؛ ااف البماد، 312-7/311، س.ـ؛ ااف تغرم اردم، 2/55 فكات الكفيات،الكتاي، 

، كاف إمامنا كعالمنا متاٌحرنا في األدب كالاظـ كالا ر، كتكٌلى (هػ683ت ) هك أحمد اف محمد اف ماصكر، الجذامي اإلسكادرااي، (1)
، النجـك الزاىرة؛ ااف تغرم اردم، 85-8/84 الكافي بالكفيات،؛ الصفدم، 1/185 فكات الكفيات،الكتاي، : قضاء اإلسكادرية، ياظر

7/305. 

 .9/165، البداية كالنيايةااف ك ير، :  ياظر(2)

، كاف إمامنا عالمنا متاٌصرنا في األدب كالشبر، له كتاب (هػ681ت )شمس الديف أحمد اف شهاب الديف محمد اإلرامي الشافبي،  (3)
 .30-6/29، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 30-6/29، س.ـ؛ ااف تغرم اردم، 9/188، ف.ـااف ك ير، : ياظر" كفيات األعياف"

، س.ـ؛ ااف ك ير، 17/323، س.ـالصفدم، : ، كاف فصيحان دياان، ياظر(هػ703ت ) هك عادا اف مركاف اف فيركز الفارقي، (4)
  .412-2/411 الدرر الكامنة،؛ البسقالاي، 9/275

 .9/165، س.ـ ااف ك ير،  (5)

، كله الشبر (هػ727ت )، كالشاعر هك شمس الديف محمد اف جبفر اف حجكف، تقي الديف الشافبي، 9/165، س.ـ ااف ك ير،  (6)
 .36- 4/35، س.ـ؛ البسقالاي، 9/165 س،.ـ؛ ااف ك ير، 2/228، س.ـالصفدم، : الحسف، ياظر

 .9/165، س.ـياظر ااف ك ير،  (7)



رأيتي أىػؿى الٌشػفـً طيػرٌا            ما منيػػـ قطُّر غيػري  راضً 
(8) 

ناليـي الخيػري بعػدى ًشػدٍَّه            فالكقتي  بسطه  بػال  انقبػاًض 
ضكا فػرحػةن  بحزفو            قد أنصؼى  الدٌىري في  التقاضي  كعيكِّ

ٍّـب            بيدكري قاضو  كعػزؿي  قاضػي  كسٌرىـ بعػد طػكؿ غػ
ككمُّريػـ  شاكػره  كشػاؾو            بحػاؿو  كمستقبػؿو  كمػاًض  

كفي أخالؽ ابض القضاة، اجد ااف الكردم ياصح المفتقر أو يتكجه في حاجة إلى 
 (السريع)                        (1):القاضي، ألاه يادك في دقة حسااه اخيالن، يقكؿ

ـٍ  ال تقصًد القاضػي إذا أدبػرٍت              دنياؾ كاقصٍد ًمٍف جكادو كري
ـٍ  كيؼ تيرٌجي الرزؽى ًمف ًعند مىٍف               يفتي بأفَّ الفىٍمسى ماؿه  عظي

، قضاء حمب فأقاـ اها قميالن، فتبٌصب عميه كاتب (2)كتكلى عمر اف محمد الامفيائي
                                                           (3):سٌرها ااف القطب فصرؼ ابد شهريف، فقاؿ ااف الكردم فيه، ماتقدان قمة مداراته لمااس

 (الرمؿ)                                                                    
ـٍ  كاف كاهلًل عفيفػان نىػزًىػان             كلو ًعرضه عريضه  ما اتيي
ـٍ  كاف ال يدرم مداراةى الكرل             كمػداراةي الػكرل أمره مي

 
، لما (5)، في القاضي شهاب الديف اف المجد اإلرامي الزرزارمٌ (4)كقاؿ الخياط الممقب االضفدع

هػ، ككاف قاضي دمشؽ، قاؿ متهمان إياه االبجب، 738كقع عف اغمته فتكفي عمى إ رها ساة 
 (السريع)                                                : (6)مبتاران مكته رحمة كاسبة

        بغمةي قاضينا إذا زلزلػٍت          كانػٍت لو مف فكًقيا الكاًقعٍو 
ٍو          تكا ره أليػاه مف عيجًبػو          حتى غدا ميمقىن عمى القارًعى
        فأظيرت زكجتيػو عندىىا          تضايقػان بالرحمػًة الكاسعو 

 
                                                 

 .، مادة طررلساف العربااف ماظكر، : جميبان، ياظر: طٌران  (8)

 .259، ص الديكاف ااف الكردم، (1)

هػ، في صفد، فقيه أصكلي، كلي القضاء ادمشؽ كحمب، 749هك عمر اف محمد الامفيائي، زيف الديف الشافبي، مات االطاعكف ساة  (2)
 .7/312، معجـ المؤلفيف؛ عمر كحالة، 264-3/263، الدرر الكامنةالبسقالاي، : ياظر

 .499، س.ـ البسقالاي، (3)

. ، اشتهر االهجاء(هػ756ت ) هك محمد اف يكسؼ عادا الدمشقي الحافي شمس الديف الخياط، الشاعر المشهكر الممقب االضفدع (4)
 .7/153 األعالـ،؛ الزركمي، 69-5/68س، .ـ؛ البسقالاي ، 191-5/186، الكافي بالكفياتالصفدم، : ياظر

، البداية كالنيايةااف ك ير، : ياظر. هػ738-662امي الدمشقي الزرزارم، رالقاضي شهاب الديف محمد اف عاد ا اف الحسيف اإل (5)
 .9/230، النجـك الزاىرة؛ ااف تغرم اردم، 87-4/86، س.ـ؛ البسقالاي، 9/436

 .9/231، س.ـااف تغرم اردم،  (6)



                                 (السريع)                   :(7)كفي تكلي الرجؿ الفاجر القضاء يقكؿ ااف الكردم
، قمتي  اٌدرَّعكا الصبرا :        قالكا فالفه قد تكلى القضا          في البىرِّ

       يا كيح برو مف أذل فاجػرو          إذا تكلػى   الفاجػري  الٌبػرا 
 

كمف الاقد المكٌجه لمقضاة ما كٌجه لمجالسهـ، حيث يجتمبكف اشيكخ الديف كأهؿ الفضؿ، 
،يياصح االرحيؿ إلى مصر، ليتقرب مف أمرائها ككزرائها، كغيره مف الفقهاء (1)فهذا ااف دقيؽ البيد

كالقضاة ممف يشار إليهـ االاااف، كهااؾ ستفيض عميه الهاات كالبطايا، فيخرج مف فقره، كلكاَّه 
ا مف مكااته، فال يرضى لافسه الكقكؼ ااألاكاب ماتظران إذف  يأاى، كيبٌد هذا ًذلَّة كمهااةن كغضِّ

الحاجب له االدخكؿ، كأف يتصاَّع كياافؽ أصحاب السمطاف كما يفبؿ ابض القضاة كالفقهاء، كو 
يرضى أف يشاركهـ مااظراتهـ التي و تاتهي إو إلى شر كسفه يزرم اهذه المااصب الجميمة، 

:  (2)ككيؼ يشارؾ هؤوء في مجالس يضطر فيها إلى الصمت عف قكؿ الحؽ، يقكؿ
                                                                             

 (الطكيؿ)
يقكلكف لي ىالَّ نيضتى إلى  العػال            فمػا لذَّ عيػشي الصابػًر المتقٌنػًع 
ناًب المرٌفع  كىاٌل شددت العيسى  حتػى تحمَّػيا            بمصػرى إلػى ظػًؿ الجى
ففييا مف األعياًف مىػف فىٍيػضي كٌفو           إذا شػاء ركَّل سيميػو كػؿَّ  بمقىػًع 
كفييا قضاةه ليس يخفػى عمييمػك           تعٌيفي  كػكًف  العمػـً غيػرى مضٌيػًع 
كفييا شيكخي الديف كالفضػًؿ كاأللى          يشيػري إلييػـ بالعال  كػؿُّر  إصبػًع 
كفيػيا كفيػيا، كالميػانػةي ذلػةه          فقػـ كاسعى كاقصٍد بابى رزًقؾى كاقرًع 

فػان بمػكضعػي  فقمت نعـ، أسعػى إذا شئتي أىٍف أيرل          ذليالن مييػانان  مستخِّ
كأسعى إذا ما لذَّ لي  طكؿي مكقفػي          عمى باًب محػجػكًب المقػاء ممٌنػًع 
كأسعى  إذا لػـ يبػؽى فػٌي بقيػةه           أراعي بػيا حػؽَّ التُّرقػى  كالتكرُّرًع 

فكـ بيػف أرباًب الصػدكًر مجالسه            تشػٌب بيا  ناري الغضا بيػف أضمعي 
مناظرةه تحمػي النُّرفػكسى فتنتيػي           كقػد شرعكا فييا إلى شًر  ميٍشػرىًع 

إلى السفًو المزرم بمنصػًب  أىًمو            أك الصمًت  عػف حؽ و ىناؾ ميضٌيع  
ػةى  المتجٌرعً     مػا تمػقَّػي غيػصَّ  فإمَّا تكخٌي مسمًؾ  الٌديػف كالنُّريى            كا 

                                                 
 .430، صس.ـااف الكردم،  (7)

، كاف إمامان كفقيهان كأصكليان، كأدياان، (هػ702ت )هك محمد اف عمي اف كهب اف مطيع ، تقي الديف أاك الفتح القشيرم، المافمكطي،  (1)
 .2/368، لسمكؾ؛ المقريزم، ا9/271، البداية كالنياية؛ ااف ك ير، 138-4/137، الكافي بالكفياتالصفدم، : كاحكيان، شاعران، ياظر

 .179-178، صحياتو كديكانو ابف دقيؽ العيد،عمي صافي حسيف، : ياظر (2)



كهكذا يكشؼ ااف دقيؽ البيد في هذه األايات البالقة ايف القضاة كماهـ البمماء 
كالفقهاء، كأصحاب السمطاف، القائمة عمى التزلؼ كالتصاع، كالسككت عف الحؽ، كيكشؼ أيضان 
عف حقيقة مجالس البمـ التي كاات تبقد في حضرة األمير أك الكزير، كما فيها مف سفه كلغط، 
كالتي و تاتهي إلى عمـ يافع، فمف أراد أف يجالسهـ عميه أف يتصاع، كيخكض فيما يخكضكف 

. فيه، كيرضى االااطؿ، كيسكت عف قكؿ الحؽ
كمف مفاسد القضاء في هذا البصر، عالكةن عمى استغالؿ القضاة لم ؿ هذا الماصب 
لجمع األمكاؿ كالمغااـ، كالتسمط عمى الاَّاس، كتضييع حقكقهـ، استغالؿ أااائهـ أيضان، لهذا 
الماصب الذم يتمتع اه آااؤهـ االسمطة كالحصااة، في اإلفساد كاهب أمكاؿ الاَّاس كالمٌس 

  يااشد السمطاف الااصر أف يبزؿ (1)اأعراضهـ، كااتهاؾ حرماتهـ، فهذا الشاعر حسف الغزم
، الذم أفسد كظمـ الاَّاس، كراح اااه جماؿ الديف (2)قاضي القضاة جالؿ الديف محمد القزكياي

، كالذم عياه خطياان في أحد المساجد، يتسمط عمى الاَّاس، فياهب أمكالهـ كيمٌس (3)عادا
اأعراضهـ، كيك ر مف المهك كالفساد، كيتقاضى الرشكة مف القضاة ليشفع لهـ عاد أايه كي 

يكظفهـ، كو يطالب الشاعر ابزله كحسب، اؿ يطالب امباقاة اااه، الذم و يصمح ورتقاء مااار 
اإلسالـ، فهك مصياة عمى األمة، اؿ هك في أفباله االاَّاس حٌجاج هذا البصر، كيستجيب 

   (4):يقكؿ الغزم. هػ 738السمطاف لم ؿ هذه المااشدة فيبزله كذلؾ عاـ 
 (مخٌمس الرجز)     

قاضو عمى األياـ سؿَّ صارمان                  بحػٌده يمتقػطي  الدراىما 
كسفَّ مػف أكالده ليػا دمػا               جٌردىـ فانتيككا المحارما 

                     كالشبؿي في المىٍخبىًر م ؿي األسًد 
 

كابنو بدرمٌّ خطيبه ًجمَّقي            بامرأة الكامًؿ مشغكؼه شقي 
باًدٍرهي بالعزًؿ، فميس يرتقي            منابػرى اإلسػالـً إال متقي 

                      مٌتزره  كبى العفاًؼ ميٍرتًد    
 

                                                 
، الكافي بالكفياتالصفدم، : ، تبااى الاظـ كارع فيه، ياظر(هػ753ت )هك الحسف اف عمي حمد اف شىاىار، ادر الديف الغزٌم،  (1)

 .107-3/105، الدرر الكامنة؛ البسقالاي، 4/173، ، السمكؾ؛ المقريزم12/115

، البداية كالنيايةااف ك ير، : ، خطيب دمشؽ ، ياظر(هػ739ت )هك جالؿ الديف محمد اف عاد الرحمف اف عمر القزكياي،  (2)
 . 9/739، النجـك الزاىرة؛ ااف تغرم اردم، 123-4/120، س.ـ؛ البسقالاي، 9/439-440

، كاف خطيب الجامع اومكم، (هػ743ت )جماؿ الديف عاد ا اف محمد اف عاد الرحمف، ااف القاضي جالؿ الديف القزكياي،  (3)
 .10/63 س،.ـ؛ ااف تغرم اردم، 400-2/399، س.ـالبسقالاي، : ياظر

  .3/237، جس.، ـ المقريزم(4)



ياممؾ اإلسػالـً ياذا اليمَّػٍو              أزٍؿ عف المٌمة ىذم الغيمَّو 
ػاجي ىػذم األٌمو  كاحمٍؿ بعبًد اهلل سيؼى النِّقمو              فإنَّو حجَّ

                       كاردٍعو م ؿ ردع كؿِّ مفسًد 
 

كفي م ؿ هذا المباى امقى شهاب الديف الٌشارمساحي، يكشؼ ما عميه ااف القاضي ادر 
  مف فساد، فهك متبمؽ االمريداف، كغارؽ في ظالـ اآل اـ، ككؿ هٌمه اصطياد (1)الديف اف جماعة

جكارم كغمماف الترؾ، يافؽ عميهـ مف أمكاؿ اليتامى، التي اهاكها إلى حد أف كاسكا مستكدعاتها 
االمكااس، ككذلؾ اهاكا أكقاؼ مسجد طكلكف، كالمسؤكؿ عف هذا كٌمه هك أاكه القاضي الذم 

اكح، كذلؾ إلطالقه يد اااه كرضاه اأفباله، يقكؿ الشارمساحي (2)يصفه االجى
 

 (الطكيؿ)                                                                                                           
ـي القكًت بالجكع  حسرةن           كيشبػعي باألكقػاًؼ أىؿي الطيالسً          يمكتي عدي
(3) 

ٍشػكي حسػابًو           مف الغيبف ناره دكنىيػا نػاري فػارًس  فمػا أحػده إال  كحى
 (4)كىذا ابفي قاضي المسمميػفى ميٍككَّؿه           بًعٍمؽ و كراحو في ظػالـً الحنػادسً 
 (5)كمػا ذاؾ إال أٌف كالػدىه  امػػرؤه           جنكحه لما يرضى بو  غير عابس
ف راـ منو مػاؿى كقػؼو يضيِّعوي           فما ىك  لألمػكاًؿ عنػو  بحػابس  كا 

فكـ صاد غزالنان مف التػرؾ دكنيا           فكارسي حػربو ياليػا مف  فكارًس 
سَّدي لممػرداف  فػكؽى الطنػافًس  ككـ باعى أمكاؿى اليتػامى  لقػرًبيا          تيكى

فسىؿ ميكدىعى األيتاـً مػا صنعكا  بو           كقد كنسػكه  عامػدان بالمكػانػًس 
كجامػعي طػكلكفى فما كاف كقفيػو           لو إذ أتاه غيػرى لحسػًة الحػسً 
(6) 

 
كترصد هذه القصيدة ظاهرة خطيرة، كهي محاااة أصحاب الافكذ كالمااصب ألقاراهـ 
كلممقٌرايف ماهـ اصداقة أك مصمحة، فياالكف ما و يااله عاٌمة الٌااس، كأحياانا يتسٌمطكف اهذه 

                                                 
ااف ك ير، : ، كلي قضاء القدس، كالديار المصرية كدمشؽ، ياظر(هػ733ت )هك ادر الديف محمد اف إاراهيـ اف سبد ا الكاااي الحمكم الشافبي  (1)

 .274-6/273، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 3/170، السمكؾ؛ المقريزم، 417-9/416، البداية كالنياية

 .1/172،الدرر الكامنةالبسقالاي،  (2)

(3)
 .، مادة طمس لساف العربضرب مف األكسية، كقد يقصد اها مف رمكا االقايح، ياظر، ااف ماظكر، : الطيمساف:  الطيالس 

(4)
 .مادة حادسف، .ـااف ماظكر، : جمع حادس، كهك الميؿ الشديد الظممة، ياظر:  الحاادس 

 .مادة جاحف، .وـااف ماظكر، :شديد الميؿ عف الحؽ، كالمرتكب لأل ـ، ياظر: جاكح (5)

(6)
-2/218،حسف المحاضرة السيكطي، : هػ، في مكضع يبرؼ اجاؿ يشكر في مصر، ياظر263جامع اااه أحمد اف طكلكف ساة  

221. 



البالقة عمى مصالح  الاَّاس كأمكالهـ، فال يطالهـ حساب أك عقاب، كتبكس القصيدة مدل 
. الفساد الذم لحؽ اابض المااصب في ذلؾ البصر

 
 
 
تحصيؿ المناصب بالرشكة  -3

شاعت في هذا البصر الرشكة، ك اخاصة في طمب المااصب، ك و يستغرب هذا في 
ظؿ حكاـو همُّهـ األكؿ تحصيؿ األمكاؿ كاإل راء، ك كاف لهذه الظاهرة آ ار مدمرة طالت مختمؼ 
اكاحي الحياة، يقكؿ المقريزم متحد ان عف أحكاؿ الدكلة يكـ آؿ األمر إلى األميريف ارقكؽ كاركة، 

غير أفَّ الكويات كمَّها في القضاء كالحساة ككوية الحرب : "زمف السمطاف الممؾ الماصكر عمي
في األعماؿ كالكشؼ، كسائر الكظائؼ، و سايؿ أف ياالها أحد إو اماؿ يقكـ اه أك يمتـز اأدائه، 

". (1)فدهى الاَّاس مف ذلؾ اداهية دهياء، أكجات خراب مصر كالشاـ
 (الخفيؼ):    (2)يقكؿ ااف الكردم في قصر مدة المااصب، كتحصيمها االرشكة

ساكني مصرى أيفى ذاؾى التأٌني          كالتأٌبي كمالكـ عنو  عذري 
يخسري الشخصي مالىو كيقاسي          تعب الدىًر كالكاليةي شيري 

ا  ، كيبجب مف تبٌجمهـ في طمب المااصب، كيذٌكرهـ أيضن يذٌكرهـ اما عرؼ عاهـ مف تأفٍّ
االتأٌاي عف الحراـ، كياٌاههـ إلى أمر خطير هك أاَّهـ ياذلكف أمكاون تباكا الدهر في تحصيمها، مف 

. أجؿ ماصب و يدكمكف فيه أك ر مف شهر فيبزلكف
لَّي االٌرشكة :     (3)كيقكؿ ااف الكردم أيضان مخاطاان مف كي

 (مجزكء الرجز)                                                        
فالفي ال تعجػٍب  إذا           عيزلتى كاعرٍؼ ما السبٍب          

         فما رأينا مىٍف  كلػي            ًبفٌضػػةو  إال   ذىىػٍب 
:         (4)كيقكؿ لمف أشار عميه االرشكة لتكلي قضاء حمب

 (مجزكء الخفيؼ)                                                    
قيؿى لي برطًؿ الذىٍب           تتكٌلى قضػا حمػٍب            

ـٍ يىٍحًرقكننػي          كأنا أشترم  الحطب ًٍ            كيؼ ىي

                                                 
  .2/41 السمكؾ،المقريزم،  (1)

 .491،صالديكافااف الكردم،  (2)

 .430 ،صف.ـ  ااف الكردم،(3)

 .370 ،صف.ـ  ااف الكردم،(4)



: (5)كقاؿ ااف الكردم فيمف عيزؿ ألاَّه لـ يرشي 
 (مجزكء الكامؿ)                                                      

ما           أعطي ككلٍَّكا مف  بىذىٍؿ : عزلكؾى لمَّا  قمتى           
ٍرؼه يكؼُّر عف العمٍؿ "            ما"          أىكى ما عممتى بأفَّ  حى

. كفي هذيف الايتيف إشارة إلى أفَّ الرشكة أصاحت سٌاة في تكٌلي المااصب
الظمـ في النفس كالماؿ  -4

عيرؼ مبظـ حٌكاـ هذا البصر االظمـ كالتسٌمط عمى أمكاؿ الٌااس كأافسهـ، ااتداء مف 
السمطاف مركران ااألمراء كالكوة كالااظريف كغيرهـ ككصكون إلى صغار المكظفيف مف المستخدميف، 

كقد أك ر الشبراء مف الحديث عف هذا الظمـ كالبسؼ، فهذا السامىرَّم
 يكتب إلى األميريف (1)

، كاائب الار كيسمى الشجاع (3) كأسادمر، كلكؿو ماهما أستاذدار يسمى البمـ ساجر(2)طكغاف
هماـ، ماتقدان إطالقهما أيدم هذيف الاائايف في الاَّاس، يقترفكف أاشع الجرائـ، كيحٌمؿ هذيف 

الكزيريف طكغاف كأسادمر أكزار ما جاى هذاف الاائااف كآ امهما، كيتساءؿ في شيء مف اليأس 
 :                                                                              (4)عف اليـك الذم يرل فيه الدايا اغير البمـ ساجر كالاائب الشجاع هماـ، يقكؿ

 (الكامؿ)                                                                       
اسـي الكاليًة لألميػر  كمالػو           فييا سكل األكزاًر كاآل ػاـً 

  ً ػاـً كجبايةي القتمى ككؿُّر  مصيبػةو           تجبى منافعييا إلػى الييمَّ
ـي اإلقداـً  سيفاًف قد كليػا ككؿه  منيمػا           ماضي العزائػـً دائ
مىـه  يينىٍكػ           ػًكؿي ما يجكدي بو  مف اإلنعاـً  كبباًب كؿٍّب منيمػا عى

  ً ما النَّاس عندىىما بناسو ال ك ال          يرياًف ىذا  النَّػاس  كاألىنعاـً
كقد استحاٌل منيـ  ما لـ يػزٍؿ          مف ماًليـ كدماًئػيـ  بحراـً 
فمتى أرل الدنيا بغيًر  سناجرو           كالقطعى  كالتنكيػسى  لألعالـً 

كمف صكر الاقد الالذع، الذم جاء في  كب مف الظرافة كالاكتة ما قاله الاكصيرم في 
شيكخ مف صاباء أحضرهـ أحد األمراء، كحمؽ اصؼ لحية كؿٍّ ماهـ، فأراد الشاعر أف يخٌمصهـ 

                                                 
 .431 ،صف.ـ ااف الكردم، (5)

، كاقؼ السامرية ادمشؽ ككاف (هػ696ت ) (افتح الميـ كتشديد الراء)هك أحمد اف محمد اف عمي اف جبفر، سيؼ الديف السامرم (1)
 .2/282، السمكؾ؛ المقريزم، 9/240،البداية كالنياية؛ ااف ك ير، 1/174، فكات الكفياتالكتاي، : ياظر. ك ير األمكاؿ، ككاف شاعرنا

طكغاف الماصكرم، كاف مف مماليؾ قالككف، عٌياه اائانا عمى الايرة،  ـ كلي شادنا لمدكاكيف ادمشؽ، كعرؼ االبسؼ كالحمؽ كالظمـ،  (2)
 .2/468، س.ـ؛ المقريزم، 329، الدرر الكامنةالبسقالاي، : ياظر. قاض عميه كسجف االكرؾ ساة ايؼ كعشريف كسابمائة

، كاف  مممككنا ألميرو مف الظاهرية، كسمي جاكلي،  ـ أصاح مقدمنا (هػ745ت )هك عمـ الديف ساجر الجاكلي اف عاد ا الشافبي،  (3)
، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 10/90، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم، : ااب في غزة،  ـ أميرنا مقدمنا في مصر، ياظر.في الشاـ،  ـ

6/745. 

 .1/177،س.ـالكتاي،  (4)



ًمؽى سيخمؼ،  ماه، فسألهـ عف حالهـ، فأشاركا إلى ما فبؿ اأذقااهـ، فطمأاهـ الاكصيرم اأٌف ما حي
كصاَّرىهـ ككاساهـ في شيء مف السخرية اأٌف الحمؽ أهكف مف الاتؼ كخير ماه، كأٌف حمؽ 

أاصاؼ لحاهـ شيء مف البدؿ، فقد حمؽ اصفان اذاب حاضر، كترؾ الاصؼ اآلخر عفكان عف 
:                                                        (5)ذاكب سمفت، يقكؿ

 
 (الرمؿ)                                                                       

فا               مىفان          أنػكـ رحتػـ إليو  مىٍرصى صى  (1)أٍخبىركني غىٍضبىةن   كى
ًمقىت          قمتي  ال بدَّ  ليػا أف تيٍخمىفػا :                ـ قالكا عف ذقكفو  حي

ٍمؽى الذقف خيره  لمفتى          يا بني األعماـً مف أٍف تيٍنتفػا                إٌف حى
مىؽى أنصاؼى المحى           كاف في األحكاـ عدالن ميٍنًصفا                كالذم حى
مىفىا      مىؽى النِّصؼى بذنب حاضرو          كعفا بالٌنصػًؼ عمَّػا  سى               حى

 
كفي قصيدة يهاّْئ فيها الاكصيرم أحد األمراء، كيأتي فيها عمى ذكر المستخدميف، 

كذمهـ، كاخاصة الاصارل ماهـ، يركم الشاعر قصة شيخ، يادك أاه مف كاار مكظفي الدكلة، أك 
 (الطكيؿ):                       (2)مسؤكلي الدكاكيف، يكحي اذلؾ قكله له ابد سرد قصته

فال تنسى فينا لألمير قضٌيةن        فتفتحى بابان لمعتاًب ميجٌربا              
هذا الشيخ ييبٌرل كما المصكص، كيضرب حتى يخضَّب جسمه االدماء، فيبجب الشاعر 
اَّما هي كشاية اه  مف أمره، كياكي لحاله، كيسأله عف ساب عقكاته، فيقسـ أاه ما كاف مذااان، كا 
يه الشاعر في حاله، اأٌاه ما داـ األمر قد حصؿ  مف أحد األعداء، صٌدقها األمير فباقاه، فيبزّْ
مف حاياه األمير فهك هٌيف، ألٌف األمير يرضى كيغضب، كما عميه إو الصار، كما حصؿ له 
اميس، حيث سىٌكؿ  أمر مقدَّر و يستطيع دفبه، كيضرب له كلصاحاه الذم كشى اه م الن، آدـ كا 

إاميس آلدـ، فكقع في مبصية ا عز كجؿ، إو أٌف الباقاة الطياة كاات آلدـ حيث غفر له، ك و 
ياسى الشاعر في أسمكب الماتقد أٍف يذكّْره ااصيحته له مف قاؿ، كهي أٌو يمقى األمير عااسان أك 

:                                 (3)مقطّْاان، ككذلؾ و يأتيه فرحاف جذو، إذا ما دعاه ألمر مهـ، يقكؿ الشاعر
 (الطكيؿ)

عجبتي  ألمرو آؿى بالشيػًخ ميٍخمىصػان         إلى أف ييعٌرل كالمصكص  كيضربا 

                                                 
 .310،صالديكافالاكصيرم،  (5)
 .، مادة رصؼلساف العربااف ماظكر، : ، ياظر(كالرصؼ اإلحكاـ كالضـ )مقيد اإحكاـ: مرصؼ (1)
 .118، صالديكافالاكصيرم،  (2)
 .118-117 ، ص ف.ـ  الاكصيرم،(3)



بكيػتي لػو لٌمػا  كشفػتي  يابىػو         كأبصرتي  جسمان بالدماًء  مخٌضبػا 
ـى لي باهلل مػا كاف  مذًنبػا  كحمَّفتيػوي باهلًل  مػا  كػاف  ذنبيػو          فأقسػ
كلكػٍف حبيػبه راح فػٌي مصػٌدقان          كالـى  عػػدكٍّب مػا يػزاؿي مكذِّبػا 

كمىػف كػاف األميػري حبيبىو           فال بيػدَّ أف يرضى عميو  كيغضبا : فقمتي 
فصبران  جميػالن،  فالمقػدَّري كائػفه          فقد كافى أمران لػـ تجٍد  منو ميربا 
ـو           تختَّػؿى فػي  عصيانػو كتسببػا  فإبميػسي لٌمػا كػاف  ضػدان آلدى

ـى دكنىػوي           فتاب عميػًو اهللي مف بعدي  كاجتبى  كقػد كانػت العقبػى آلدى
كمف قبؿ ذا قد كنتي إذ  كنتى ذاكران            نييتؾ أٍف تمقى  األميػرى ميقىطِّبػا 

. دعػاؾ إلػى أمػرو مييػـو فجئتىػو            كأٌنؾ في عيرسو أتيػتى  مشبِّػبا
أٌما المستخدمكف كأصحاب الدكاكيف، فحسااا مما قيؿ فيهـ، شبر الاكصيرم، شاعر الاَّقد 
المجتمبي األكؿ في هذا البصر، كقد أسهـ قراه ماهـ، كمكظؼ في الدكاكيف، إسهامان كايران، في 

:    (1)اجاحه في تصكير خياااتهـ كالكشؼ عف تفاصيؿ جرائمهـ، يقكؿ في هذه الميزة
 (الكافر)                                                                        

          فخػٍذ أخبارىىػـ مني ًشفاىان            كأٍنًظػرني  ألخبػٍرؾى  اليقينا 
          فقد عاشٍرتييـ كلب ػتي  فييـ            مع التجريًب مف عمرم سنينا 
          حكٍت بيمبيسي طائفةن لصكصان            عىدىلتي  بكاحػدو منيػـ ًمئينػا 

كقد كاف هؤوء المستخدىمكف شٌران مستطيران رميت اه مصر كالشاـ، فأذاقكا الاَّاس ألكااان 
شتى مف الظمـ كالبسؼ، فقد كااكا جيشان جٌراران مف الكتاب كالمحاسايف كالجااة، كظيفتهـ جمع 
األمكاؿ لمسالطيف كاألمراء اكؿ كسيمة مستطاعة، فكااكا سااان في خراب الاالد كافتقار الاَّاس، 

كاتخذ المماليؾ أعكااان لهـ مف أاااء مصر كالشاـ، كجبمكهـ كزراء ككتااان كقضاة، كااكا عكاان لهـ "
عمى الشبب، كهايكا أافسهـ لشياطيف المماليؾ، كاار المكظفيف، في سايؿ رضا السالطيف 

 كجماعة أقااط المصرييف، تظاهركا – ظاهران –كاألمراء، أف يفبمكا أٌم شيء، أف يترككا دياهـ 
ااإلسالـ ليمكا الكزارة، كظٌمكا عمى دياهـ سٌران يتبصاكف، كيذككف اار الفتاة الدياٌية، كيجمبكف 
الماؿ االااطؿ مف كؿ الاَّاس، كيسٌخركف مبرفتهـ كممارستهـ لمكتااة كالحساة، كاإللماـ اأمكاؿ 
الرعٌية كغالت األرض لبممهـ الطكيؿ في الدكاكيف، في سايؿ جمع الماؿ لمخدكميهـ، ككذلؾ 
كاف ابض كزراء المسمميف مف أاااء الامد، و يرعكف حرمة لمكاطايهـ، كأاااء امدهـ، فيرهقكاهـ 

، كالمتأمؿ في هذا الكالـ ، الذم يساده صاحاه اركايات (2)"مف أجؿ خاطر المماليؾ خكفان كطمبان 

                                                 
(1)

 .463،صالديكافالاكصيرم،  
 .1/73، األدب في العصر المممككيسالـ،   محمد زغمكؿ(2)



المؤرخيف، يجد الحقيقة أك الصكرة افسها مفٌصمة، كقد كشؼ الغطاء عاها شبر الاكصيرم مف 
. قاؿ

يقكؿ الاكصيرم، مخاطاان أحد السالطيف، في تغٌير القكاايف كتاٌدؿ حاؿ الدكاكيف، كتكٌلي 
مكا هذه المااصب إٌو  الكتااة كتابه لئاـ خكاة، لـ ياالكا م ؿ هذه الكظائؼ إو االرّْشكة، كلـ يحصّْ

 (البسيط):                                (3 )اايع دياهـ، ككمما طردكا ماها عادكا إليها، يقكؿ
 ع القكانيفػركا كضػد غيٌ ػفالكؿُّر ؽ         فػ الدكاكمأمػرً م ػؾ ؼػانظٍر بحؽً 

لـ يبؽى شيءه عمى ما كنػتى  تعيديه         إال تغٌيػػرى  مػف عػاؿو إلػى دكًف 
الكاتبػكف كليسػكا   بالكراـً فمػا         منيـٍ عمى الماًؿ إنسافه  بمػأمػكًف 

كالكؿُّر جمعان ببذؿ الماًؿ قد خدمػكا            كما سمعنػا بيػذا غيػرى ذا الحيًف 
ـي           كما  تحقُّرػؽي أمػرو م ػؿي مظنػكًف  فيـ عمى الظفِّ ال التحقيًؽ،  بذلييػ

يػـ            حبُّر المناصب في الدنيا  عمى الديًف  نالكا مناصب في الدنيا كأخرجى
قد طاؿ ما طردكا عنيا كما انطردكا           إال  كقػكـه  عمييػا  كالذبػابيػًف 

كطالما قيطِّعى  اذنابي الكػالًب ليػـ             فاستٍخًدميكا بعػد تقطيًع  المصاريًف 
هؤوء الكتاب يفرضكف الضرائب عمى كؿَّ شيء امتمكه الاَّاس، حتى الحشيش كالرياحيف 
كغيرها، كالاَّاس عادهـ يضماكف الطيكر التي في الجٌك فيدفبكف ضرياتها، اؿ إفَّ الجااة ماهـ 
يمسحكف السماء كما تمسح األرض ليفرضكا عمى الاَّاس خراجها، كلـ ياالكا اتقدير الضرائب 

غياان، كلقكتهـ كشدة اطشهـ راح الاَّاس يرشكاهـ ليدفبكا شٌرهـ، كاأقالمهـ استماكا مف الاَّاس كٌؿ 
ماؿ ظاهر أك مخاكء، هذا في جمع األمكاؿ، أما عاد صرفها لمستحقيها، فال يصرفكاها إو 

مقااؿ الرشكة، فهـ لصكص، كأقالمهـ عيتيؿه ياهاكف اها أمكاؿ السالطيف أيضان، كهذه األمكاؿ التي 
        (1):ياهاكاها يرجبكف اها إلى رئيسهـ الشيخ يكسؼ أاي هاص اف لطميف، يقكؿ الاكصيرم
 (البسيط)                                                                           

 (2)قد ينفعي  النَّاس حتى الحشِّ مف غرضو          كغيػره مف رياحيػفو  كبشنيػفً 
ـٍ           يطيري كالريػحي شيٌيػاعه بمضمػكًف  ٌمػافي ريػح بطيػرو  فكؽى  طائرًى ضي
لك أمكف القػكـى كزفي المػاؿ التخػذكا          لو المكازيفى  مػف بعػًد القبػابيًف 
ـٍ  لمسمػكات العيمػى افتعمػكا           فييا كما يفعػؿي المٌسػاحي لمطيػًف  كمسحي
كلـ يبالكا برجػـ الغيػًب مػف أحػدو           كػال  كال  برجػـك  الشيػاطيػًف 
عػٌزكا كأكػرمىيػـ  قػكـه لحاجتيػـ           ما ناليـ بعػد ذاؾ العزِّ مف ىيػكًف 

                                                 
 .481، صس.ـالاكصيرم،  (3)
(1)

 .483-482 صالذيىان، انبٕطٍطي،  
 .،مادتي حش، كاشفالمعجـ الكسيطااات مائي، ياات عادة في األاهار كالمااقع، ياظر : الحشيش، كالاشايف: الحٌش  (2)



كطاعنكا النَّػاس باألقػالـ كاستمبػكا           منيـ بيا  كػؿَّ معمػكـو كمكنػكًف 
كمػف   مػكاشو  كأطيػارو   كآنيػةو           كمػف زركعو كمكيػكؿو كمػكزكًف 

ليـ مكاقؼي في حرًب  الشػركًر  كمػا           حرًب البسكس  كحرًب يـك صٌفيًف 
ال يكتبػكف  كصػكالتو عمػى جيػةو           مفٌصػالتو بأسػمػػاء  كتبييػًف 

قتي تعييػًف : إال يقػكلػكف  فيمػا  يكتبػكف  لػو           مف الحقػكؽ كما ذا كى
 (3)فاسمٍع ككاسٍر، كحسَّ الريحى  يا فطنػان           فمسػت أكؿ مقيػكرو كمغبػكفً 
ىـ المصكصي كمػف أقالًميػـ عيتيػػؿه          بيا  يسفُّرػكف أمػكاؿ  السالطيػًف 

ككؿُّر ذلػؾ مصػػركؼه كمصػرفييػـ          لمشيخ يكسؼى أبي ىبًص بًف  لطميف 
ـى تصرؼ هذه األمكاؿ التي يغتصاكاها مف الاَّاس، أك يختمسكاها مف أمكاؿ  أٌما أيف كفي
الدكلة، أك يأخذكاها رشكة مف أصحاب الحقكؽ ليصرفكا لهـ حقكقهـ المالية، فيخٌصص الشاعر 
جزءان كايران مف قصيدته لتفاصيمها، فهي لشرب الخمكر المجمٌكة االرياحيف، كلمغمماف كالفسكؽ، 
كالمراكب الكطيئة، كلكسكة الغمماف كالكصيفات، كلألااية المرتفبة، كالاساتيف الغىاَّاء، كأاكاع مف 
األاباـ كاألطيار، كلألسرَّة كالاسط كالطاافس، كلممالاس المٌمكاة، كماها ما يكدع في السُّقؼ أك 

يدفف في األرض، كماها ما يافؽ عمى مجالس أياس تاسي الهمكـ، كتيحمَّى ماها اساؤهـ احميٍّ و 
:                                            (1)تقٌدر ا مف، يقكؿ

 (البسيط)                                                                            
كلمشراًب كتبييًت  الخطاًء بػو            يجمك العقارى بأجناًس الرياحيػفً 
(2) 
 (3)كلمعيميكؽ كأنكاًع الفسػكًؽ معان            كلمخركًؽ  الك يػراًت التالكيفً 

كلمبغاًؿ الكطٌياًت الركػاًب ترل            غممانىيـ خمفىيػـ فػكؽى البراذيًف 
 (4)كلممناديًؿ في أكساًط مف ممككا            كلممناًطػًؽ فييػا كاليمػاييف

كلمرباًع العػكالي  االرتفاًع بنان             كلمبسػاتيػف تينشػا كالدكاكيػًف 
مالًف الٌنعاج كأط             يػار الدَّجػاج  كأنكاًع السماميًف  كلمفجػاًج كحي
كلمشبارم كلألنطاًع تيفرشي في             تمكزى فكؽى ريخاـو فػي األكاكيػًف 

رىؾه             كلمطنافػس فػي أيػاـ كانكف  (5)كلممجالًس في أكساًطيا  خى
                                                 

، أك أعط شيئان قميالن :كاسر (3)  .  مادة كسرلساف العرب،ااف ماظكر، : كااية عف الرشكة، ياظر: ، حسَّ الريح(الكسرة)غىضَّ
  .485-483صالديكاف،الاكصيرم،  (1)
، مادتي عقر لساف العربااف ماظكر،:اضـ البيف الخمر،ياظر: هك البدكؿ عف طريؽ الصكاب اارتكاب الماكرات،البيقار:الخطاء(2)

 .كخطأ
 .، مادة عمؽف.ـااف ماظكر، : جمع عمؽ، كهك الافيس مف كؿ شيء لتبمؽ القمب اه، كالمقصكد هاا الغمماف ، ااظر: البيمكؽ (3)
 .، مادة همىف.ـااف ماظكر، : ، ااظر(فارسية).جمع همياف، كهك شداد السراكيؿ أك التكة: الهماييف (4)
 .484الديكاف،  حاشيةالاكصيرم، : ، ياظر (تركية)اكع مف الاسط:  خرؾ(5)



ري  ألػكانان ألطعمةو             تفٌنػفى القػكـي فييػا كؿَّ تفنيػف  كلستي أٍحصي
كلممالبًس كـ   ػكبو ممكنػةو             فييا العراقي مع اليندمِّ  كالبيٍكني 
دىعو سىٍقفػان كمدفكف  ، فًمف ميكى ككـ  ذخائرى ما عندى الممكًؾ ليا             م ؿه
ـي             تنسي اليمكـى كتيسمٍي كؿَّ محزكًف  ككـ مجالًس أنسو عيٌينت لىييػ

ـه قػطُّر فػي الدنيػا بت ميػفً  نػوي             مقكَّ ًمػيِّ نسػاءو ال  ي مِّ  ككـ حي
كابد هذا التفصيؿ الدقيؽ لبممية الاهب كأسالياها، كمصارؼ هذا الماؿ الماتهب، يتكجه 
الاكصيرم إلى سمطاف مصر كالشاـ مستاجدان اه، يطالاه أف يكشؼ هذا الاالء اافسه، هذا الاالء 
الذم حٌؿ االصبيد كقراه، فقد ساى البماؿ أهؿ الصبيد اأمكاؿ مفترضة و مفركضة كو مساكاة، 
كقد تسمطكا عمى الاَّاس في كؿ حيف، كشاركهـ في ذلؾ القاط، كيدعكه أو يقٌرب هؤوء القاط، فهـ 
أعداء ا، كأٌو يأمف عمى هذا الماؿ هؤوء السارقيف، كلهكؿ ما رأل الشاعر مف جرائمهـ يدعك 
السمطاف أف يدع غزك التتار كالفراجة، كيتكجه إلى غزك عامؿ أسكاف كالمستخدميف القاط، فإف 
 :  (1)فبؿ هذا ااؿ مرضاة ا كفاز االجاة، كيدعكه واتزاع األمكاؿ التي اختمسكها مف الدكلة، يقكؿ

 (البسيط)                                                                          
فقؿ لسمطاًف مصرى كالشفـ  معان           يا قاىػران  غيػرى مخفيِّ البراىيف 

ؼي مف  سيؼو  براحًتو          ذكم السيكًؼ كأصحاًب  السكاكيف  كمف يخكَّ
اكشٍؼ بنفًسؾ أسكانان كمف معيا          مف الصعيػًد بىال قػكـو  مسػاكيف 
بيـ          ما ال يكػكفي بمفػركضو كمسنكًف  عيمَّالييا قد سىبىػٍكىـ مف  تطؿُّر ي

ـٍ كـ كذا  عػاـو ككػـ حيػف  كؿٌّ ترل كاتبان لمسػكء يينظػريهي           لنيبي
سىبيٍكا الرعيةى لـ ييبقكا عمى  أحدو           كال أمػانػةى لمقبػًط المػالعيػف 
ال تأمنفَّ عمى األمكاًؿ سارقىيػا           كال تقػرَّب عػدكَّ اهلًل  كالػديػًف 

ً  غزكى ىيالكك  كالفرنًس معان           كانيض بفرسانؾ الغرِّ  المياميػف  كخؿَّ
فَّ عامؿى أسكافو  تناؿي بػو           جناًت عػدفو بإحسػافو  كتمكيػف  كاغزي
ـي            فالغزكي فييػـ حالؿي الدىر كالحيف  ككؿُّر أم ػاًلو في القبًط أيغػزيىي
ـي ًنعمان قد شاطػركؾ بيا           كمػا ييشاطػري  فػالَّحي الفداديػف  كاسمٍبيي

 
فما جـر هؤوء األقااط يا ترل؟ إاهـ تكاطؤكا عمى األمكاؿ كجبمكا التسبيف ماها عشريف، 

كرشىٍكا مف يستكفي ماهـ ما جمبكا مف الاَّاس، حتى غدا هذا المستكفي يبٌد القس كالمطراف 
كالديه، كيجبؿ في هذه األمكاؿ اصياان لمكاائس، ك ماا لممداد كالصااكف كالزيكت كدقيؽ األعياد، 
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كهذا فبؿ يؤدم االمستكفيف إلى جهاـ، ألٌاهـ تصرفكا في أمكاؿ الصدقات، كيتبجب الشاعر مف 
إقداـ الشيخ الجااي عمى م ؿ هذه األفباؿ الحراـ، كاهذه الطريقة سرقكا ك يران، كظممكا ك يران، 

كاهاكا أمكاؿ الدكلة، كقاؿ قـك في الشاعر إاه فضحهـ، كقاـ اما يجب عميه أف يقـك اه مف إاكار 
لهذا الماكر، لكٌف الشاعر يافي أاه أراد فضحهـ، فهك إاما أراد أف يكشؼ مكرهـ كآوعياهـ، يقكؿ 

:                                                  (2)الاكصيرم
                                                                               

 (البسيط)
فىٍذلىكيػكا       أجمًعيػا   فقد تىكىاطىٍكا عمػى األمػكاًؿ   (3) ًبًعٍشػًريفً   كيػؿَّ ًتٍسًعيػفو   كى
صانىعيكا كيػؿَّ ميٍستىػٍكؼو إذىا   (4) كالطَّكىاًعيفً   ًبسيٍحػتو    لىوي اٍلًحسػابى        رىفىعيػكا   كى
كالػدينا           ًقػسُّر القسػكًس كمطػرافي  المطاريف منَّا لػو : كربَّحػكه،  فقػاؿ  الشيػخي 

ػؿَّ يقبميػوي            إٌمػا بػرىٍسػـً مػدادو  أك لصػابػكفً   العيػٍذري  فيمػا  حى
يقىػاًد اٍلكىنىاًئػسً  ييػكًت كىا  ًلمزُّر ـٍ        كى ػػ  دقػيػًؽ الميػيَّػا لمقػرابػيػفً ػ كلؿ     كى

يػفً        فذاؾى في الصدقػاًت الجاريػاًت  بػًو     ٍجًو أىٍك ييٍقمىٍب ًبسجِّ مىى الكى ٍب عى  (1)  ييٍسحى
 كينػة و فيػو كمسكيػفً ػف كؿِّ مسػـةو            ككيػؼ يقبػؿي بػرَّان مػف مصانعػ

 ! السالطيػفً  ـ ىكػذا أخذكا مػاؿى ػ   ؾ          !ذا ظممػكاػ كـ ىؾ !كـ ىكذا سرقكا
 ٍكـو كالمجاًنػيػفً ػ ًلقىػ   ًعٍنػدى اإللػوً        أتيػٍرؾي ذنػبو كسيػػٌؤاؿه لمغػفػرةو     

ـي    نالىييػ ػى مى قػاؿى قىػٍكـه لىقىػٍد أىٍحصى ـى فييػا بمؼ      كى  ػركضو كمسنػكفً ػ    كقػا
ٍصًفػي ألٍنشيرىىػا       ػا كى   شىٍرحػي  كتىٍبيينػي   فيما يىقيػكـي بػوً      فىقيٍمػتي كىاهلًل مى
ٍقػًدرىتػي       نَّمػا ذاؾ مجييػكدم  كمى طاقًتػي في   ك    كا   (2) ًحجانػاًت ال َّعابيػفً   ى

 
، يتااكؿ الاكصيرم المستخدميف، (3)كهكذا، كفي أك ر مف مكضع، كأك ر مف قصيدة

كيتخذ مف فسادهـ كجرائمهـ قضٌية، يطيؿ الحديث فيها، رافبان عقيرته، صاٌاان عميهـ سياط اقده 

: (4)األليـ، محذّْران مف عكاقاها الكخيمة، كلبؿ أشهرها تمؾ القصيدة التي مطمبها
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 (الكافر)    
          كمتي طكائؼى المستخدمينا        فمـ أرى فييػـ رجالن أمينا 

 
. كالتي جئتي عمى ذكرها في شبر الاقد اوقتصادم

    
ذا ما تحكلاا مف مصر إلى دمشؽ، كالتقياا االشاعر سيؼ الديف السامىرَّم كجداا له  كا 

، الذم (5)قصيدة في ككيؿ السمطاف في الشاـ ااصر الديف محمد اف الشيخ عاد الرحمف المقدسيٌ 
هػ، فشرع في فتح أاكاب الاالء عمى أهؿ الشاـ، كعادما كيتب 686تكلى هذا الماصب عاـ 

هػ ظهرت له أفباؿ ماكره، فقاض عميه، كحمؿ إلى القاهرة، كأكدع 689االكشؼ عميه عاـ 
، ككاف ااف المقدسي قد أجار الشاعر السامرَّم، ارد أمالؾ كاف (1)السجف، فكجدكه قد شاؽ افسه

، كفي هذه القصيدة يبتار (2)قد اشتراها مف اااة األشرؼ، كذلؾ ابد أف زٌكر إ ااتان اسفهها
السامرّْم ااأ القاض عميه اشارة، فرح اها الاَّاس في دمشؽ، كيااشد السمطاف أف يبجؿ اذاحه، 

فقار، يقكؿ  كاصفا إياه اأقذع األكصاؼ، ككاشفان ما فبمه ااأليتاـ كاألغاياء مف الاَّاس، مف ظمـ كاً 
       :(3)الشاعر

 (الكامؿ)                                                                    
رىدى البشيري بما  أقػرَّ األعينػا         فشفى الصدكرى كبمَّ  النَّاس  المينػى  كى
يػـ         فالخمؽي مشتركػكف فػي ىذا الينا  كاستبشركا  كتزايدٍت أفراحي

 بتٍت مخازم ابًف القتيمًة عندى مف        كجدٍت لديو فػي الخيػانًة كالخنػا 
بشيادًة السػرِّ الرفيػًع كقكًليػا        مف غيًر كاسطػةو لسمطػاًف الدُّرنػا 

كبنى البنػاءى  بال  أساسو  ابػتو        فانيارى ما شادى النكيػحي  كما بنػى 
ـى األمري الشػريؼي  بأخػًذ ما        نىيىبى  المعيفي مف البالًد كما اقتنػى   كتقدَّ
يا سيدى األمراء يا شمػسى  اليدل        يا ماضيى  العىزىماًت  يا رىٍحبى الفنا 

ػٍزـه كجػأشه   ابػته        يغنيػو عػًف  الٌصػكارـً كالقنػا   يا مف لو عى
ٍؿ بذبًح الًعمػًؽ كادفٍنػوي  كما         مف حػًؽ ًعٍمػؽ م ًمػو أٍف يدفنػا   عجَّ
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نػى  ؽَّ، ككؿُّر  ما        يمقى بما كسبٍت  يداه كمػا  جى كاغميٍظ عميػو كال  تىري
نىى  ٍكرًه ماتا  عمػى فرًش الضَّ ـٍ  يتيػـو  ميٍدًقػعو كيتيػمػةو        مف جى فىمىكىػ
ًنػيًّ  ظػؿَّ  فػي أياًمو       مسترًفدان لمٌناًس مػف بعػًد  الًغنػى  كلكػـ  غى
ـي  فعػالو       بالمسمميػف  فأٌكؿي القتمػى  أنػا إٍف أنكػرى  الًعٍمػؽي القطي
(4) 

، (5)كفي ظمـ كوة الدكاكيف، يقكؿ ااف الكردم في تسمط األمير ادر الديف لؤلؤ الفادشي
هػ، يشكك أمره إلى ا، كيدعكه أف يخٌمصهـ ماه، كذلؾ عمى خالؼ مف 733كظممه ألهمها عاـ 

ساقكه مف الشبراء، الذيف كااكا يتكجهكف في أغمب األحياف في شككاهـ إلى مف هك أعمى رتاة 
 :(6)مف المشتكى كالسمطاف أك األمير، يقكؿ

 (السريع)                                                          
قمبي، لعمػري اهلل، معمػكؿي           بما جرل لمناًس مع لكلك 
يا ربُّر قد شرَّدى عٌنا  الكىرىل         سيؼه عمى العالـً  مسمكؿي 
كما ليذا السيًؼ مف  ميٍغًمدو         سكاؾ يا مىف لطفيو السكؿي 

، كقد عيزؿ شمس الديف اف كاش مف كوية طريؽ خراساف، (1)كيقكؿ صفي الديف الحمي
كريتّْب اجيب الديف اف ذئب
 (الكافر)                                                 : (2)

بشمًس الديًف لـ تطًؽ الرعايا          فكيؼ كقد تبدَّؿ بالنجيػًب        
        رعايا ما أطاقكا بأسى كبػشو          محاؿه أف يطيقكا بأسى ذئبً 

 (3)كمف أارز المظالـ التي كقؼ عادها الشبراء ، كفاة الشيخ تقي الديف أحمد اف تيمية
، ككاف لذلؾ أ ر كاير في افكس الاَّاس، فر اه الشاعر ااف (4)هػ728مسجكاان اقمبة دمشؽ عاـ

الكردم في قصيدة امغت سابة كعشريف ايتان، يبد جزء كاير ماها اقدان لسٌجاايه، يقكؿ ااف 
       (الكافر):                                                                       (5)الكردم
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ع ا في عرًضو قكـه ًسالطه            ليـ مف ن ًر جكىرًه  التقاطي         
الًت بو  تيخاطي  كؽي الميٍفصى ري برو           خي         تقيُّر الديف أحمدي  خيري  حى
        تكٌفي كىك مىحبيػكسه فًريده           كليس  لو إلى الدنيا انبساطي 

كابد هذه األايات يأخد الشاعر في تبداد مااقب شيخ اإلسالـ، إلى أف يصؿ إلى اعتاار 
ما حٌؿ اه مف سجف إاما هك مكر مف حاسديه، الذيف قصركا عف ايؿ مااقاه، كعجزكا عف 
تحصيؿ ما حٌصؿ مف البمكـ، فاشطكا في أذاه، كلمشيخ في مكته قدكة، هـ آؿ عمي اف أاي 

طالب، كـر ا كجهه، الذيف ذاقكا المكت كلـ يتراجبكا عف الحؽ، كامكت الشيخ يهاط اجـي عمـً 
ااي تيمية، لذا سيادـ مف تسااكا في سجاه عادما يركف عقائد الشرؾ تاشط، كلكف اليهكد 

:                                                 (6)سيفرحكف فهذه فرصتهـ في الدٌس كالتخريب، يقكؿ
 (الكافر)

ىيػـي حسػديكه لمَّا لػـ ينالػكا        مناقبىو فقد مكػركا كشاطػكا         
        ككانػكا عف  طػرائًقو  كيسالى         كلكٍف في أذاه ليػـ  نشػاطي 

        كحبسي الٌدرِّ في  األصداًؼ فخره         كعندى الشيًخ بالسجًف اغتبػاطي 
        بفًؿ اليػاشمػيِّ  لػو اقتػداءي         فقد ذاقكا المنكفى كلـ  يكاطكا 
        بنػك  تيمٌيػةو كانػكا فباتػكا           نجكـى العمـ أدرىكىيا  انيبػاطي 

        كلكػٍف  يا  ندامػةى حاسديػو            فشؾُّر الشرًؾ كافى بو ييمػاطي 
بػاط بيو الخي ـٍ            فإفَّ الضدَّ يعجي         كيا فىرىحى الييػكًد بمػا  فعمت
(1)     

أليس فيكـ رجؿ رشيد يغضب :  ـ يباتب الشاعر القكـ، أم الحكاـ الذيف سجاكه، قائال
لسجف هذا اإلماـ، فهك لـ يطمب كوية كو كقفنا، كو اافسكـ في دايا، كلـ يباشركـ، ففيـ سجاتمكه، 

:  (2)اأاهـ قد يككاكف أكتكا أجران عمى إيذائه، يقكؿ: كيتهمهـ الشاعر
 (الكافر)                                                                       

ألـ يؾي فيكـي رجؿه  رشيػده         يرل سجفى اإلماـً فيستشاطي         
        إماـه ال  كاليةى كاف يرجػك         كال كقؼه عميػو كال  رباطي 
        كال جاراكـ في  كسب ماؿو         كلـ ييعيػٍد لو بكػـ اختالطي 
ـى سجنتمكه كغظتمػكه        أما لجزا  أذٌيتػًو  اشتػراطي          ففي

 ـ ياكر الشاعر عميهـ م ؿ هذا الفبؿ البظيـ، الذم حٌط مف أقدارهـ، كيقسـ أاه لكو 
الفتاة، لكشؼ السٌر في حاسه، كقاؿ ما عاده، كلكف م ؿ هذا و يميؽ اأهؿ البمـ، كهذا زماف و 
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إاصاؼ كو عدؿ فيه، كو يحٌكـ فيه إو الهكل، كلكف سيكشؼ قصد سٌجاايه كاكاياهـ يكـ القيامة 
أماـ ا، عز كجؿ، كفي شيء مف األلـ كالتكعد يدعكهـ الشاعر ليفبمكا ما يشاءكف فقد استراحكا 
ممف كاف ياكر عميهـ، كليقرركا ما يشاءكف فقد ااطكل زماف مف كاف يقؼ عمى كؿ قرار، يقكؿ 

                                                 : (3)الشاعر
 (الكافر)                                                                   

ـي            كسجفي الشيًخ ال يرضاهي م مي                اطي ػ انحط  ففيو لقدًر م ًمك

   كخكؼي الشرِّ النحؿَّ الرباطي            رم ػـي سػكال كتػأما كاهلًل ؿ                

سيفى اشتطاطي            دم كلكٍف ػككنتي أقكؿي ما عف                 بأىًؿ العمـً ما حى

  راطي ػق انخػ ككؿٌّ في ىكاه ؿ           يدعك  فما أحده إلى اإلنصاؼ              

  راطي ػكننبئيكـ إذا نيصبى الص            ق ػ حابسي سيظيري قصديكـ يا             

   تيعاطكا  فعاطكا ما أردتـ أف           ا ىك مات عنكـ كاسترحتـ قؼ             

مُّركا كاعقدكا مف غيرً                اطي سػ عميكـ كانطكل ذاؾ الب            ردٍّب  كحي

كهكذا ارل أفَّ جريمة حاس شيخ اإلسالـ لـ تٌمر دكف أف ييرفع فيها صكته كصكت 
الشاعر ااف الكردم، الذم مٌ ؿ الجمكع المهياة، التي احتشدت يكـ كفاته لدفاه، حتى ضاقت اهـ 

. دمشؽ
 
 التقصير في رعاية شؤكف النَّاس -5

المفهكـ األكؿ لمحكـ هك رعاية شؤكف الاَّاس في جميع جكااب حياتهـ، كأٌم تقصير في 
هذه الرعاية تيخرجه عف طايبته، كتزيد الفجكة ايف الحاكـ كالمحككميف، كو شيء أاشع كأخطر 

مف التقصير في حفظ أمف الٌااس، فيأكؿ قكٌيهـ ضبيفهـ، كتاتشر الجريمة في األافس كاألمكاؿ، 
كقد رصد ابض شبراء البصر المممككي األٌكؿ م ؿ هذه الظاهرة، فهذا الاكصيرم ياشئ قصيدة 
طكيمة، تامغ تسبة ك ماايف ايتان يمدح فيها الكزير الصاحب شمس الديف عيسى اف ارهاف الديف 

، يجبؿ آخرها في شككل مستخدمي الدكلة مف الٌاصارل، كيشكك له أمر كالي (1)الساجارم
الحرب، أك صاحب الشرطة، حيث تكٌجه إليه صاحب لماكصيرم، الذم سرؽ المصكص  يااه 

كاهاكا ايته، فمـ يأاه له هذا الكالي، ككأاه يشكك له ممؾ الفراجة افراسيس، كأشبره اأف األمر قد 
فات، اؿ لـ يقاؿ شهادة قكـ اصدقه،  ـ يأتي هؤوء المصكص فيٌدعكف أاَّه سرقهـ، فيكاد يصاب 

                                                 
 .267 ، صف.ـ  ااف الكردم،(3)
 هػ، ككلي اظر 678هك شمس الديف عيسى اف الخضر اف ارهاف الديف الساجارم، كاف ياكب عف كالده في الكزارة ساة  (1)

 682األحااس،كاظر خااقاه سبيد السبداء،  ك كلي ابد ذلؾ  تدريس المدرسة الصالحية، تكفي في المدرسة المبزٌية امصر ساة 
 .2/181،السمكؾ، المقريزم، 23/134،الكافي بالكفياتياظر الصفدم، .هػ



االجاكف، فقد مألكا ايكتهـ اماله، كيتساءؿ الشاعر متبجاا، هؿ الكوية تفسد الطاع كالمركءة إلى 
هذا الحد فيمضي كالـ المصكص الجااة، كتيجٌرـ الضحية، كيقمب هذا الكالي الحؽ، فياٌرئ 

المصكص الظالميف، كهك يبمـ أاهـ لصكص، كيكدع مف سيرؽ ماله كذهب عقمه السجف، ، يقكؿ 
:      (2)الاكصيرم

                                          
 (الكامؿ)                                                                         

ؽى المصكصي  يابىو          ليػالن  فبػاتى  ببيتػو  محبػكسا  لي صاحبه سىرى
 (3)كشكا لكالي الحرًب سارؽى بيتػو          فكأنمػا يشكػك لو  افرنسيسػا
ككأنَّػو  قاضو يقػكؿي لخصًمػو          ىػذا غريميػؾ  أىٍ بىػتى  التفميسػا 
يػعو عنػدىه           كيػقٌدمػكه  فيظيػري  التعبيسػا  كيحٌجوي أصحػابي رى

 (4)كلربما التمسكه  بالمػاؿ الػذم          سرقكا  فأصبح المسان  مممكسػا
بيػكسػا  مألكا البيكتى بماًلو كلك اشتكػى          مألكا بأكالًد  الحزيػف حي
كـ قمتي إذ سمعى الكالةي  كالمىيػـ          أىتيػرل الكاليةى تفسػدي الكيمكسا
(5) 

قىمىبى الًعيافى ليـ، ككـ في عممػو           جعمكا الٌدنانيػرى  ال ٌقػاؿى فمكسػا  
 (1)       فانظر لمف ذىبى المصػكصي  بماًلو           كبعقًمػو يىٍعنيك المصكصي حبكسا

مكا المنصكبى كالممبكسا  (2)رفعكا القكاعػدى مف  ًشػكاًر  ياًبو          كاستٍأصى
مبااان مف الشاعر في تصكير فقداف األمف، كشيكع حالة الاهب كالسمب، يقكؿ اأاَّه و  كا 

 :يقكؿ، يابث مدائحه، إلى األمير شمس الديف خشية أف يسرقها هؤوء المصكص
 

قد كنت مف خكؼ المصكص أخاؼ أف       أىػدم إليؾ مف القريض عركسا 
كو شؾ في أٌف هذه القصيدة، و تم ؿ مستكل الاَّقد المجتمبي الذم كصؿ إليه الشبر في 

هذا البصر، كضمكع الاكصيرم فيه كحسب، اؿ تكشؼ صكرة مؤلمة مف الظمـ، كالضياع، 
. كغياب األمف كالبدؿ

، كفي امد آخر هي دمشؽ، حيث (3)كيقع م ؿ هذا الحادث لشاعر آخر هك اافي الفردة
ييسرؽ له مف الكتب اقدر ألفي مجمدة، فيايبها جماعة مف التجار في دمشؽ، كيرفع األمر إلى 

                                                 
 .303-301،صالديكافالاكصيرم،  (2)
 . المقصكد اه البدك الصمياي(3)
 .، مادة لمسلساف العربااف ماظكر، : مطمكب كمٌدعى عميه ياظر: مٌسه جاكف أك داء، كتأتي في الايت  امباى: مممكس(4)
 .، مادة كيـالمعجـ الكسيط: ، كالمقصكد اها هاا الطاع، ياظر(يكاااية)الحالة التي يككف عميها الطباـ ابد فبؿ المبدة فيه: الكيمكس (5)
(1)

 .، مادة عاىالمعجـ الكسيط: يأخذ قسران، ياظر:  يباك 

(2)
 .،مادة شكر، كتأتي في الايت امباى صكاف ال يابلساف العربااف ماظكر، : متاع الايت، ياظر:  الشكار 



اائب السمطاف، كلكاه لـ يمتفت إليه، كلـ يجد الشاعر مف ياصره، فازداد ألمه لذلؾ، كتمكف 
اختالطه، حتى إاه كاف و يقاؿ مف أحد شيئان، اؿ مف أعطاه شيئان، لما يرل مف سكء حاله، قاؿ 

، (4)"كهي طكيمة: "أات مف سرؽ كتاي كتريد أف ترشكاي، فاظـ قصيدة، قاؿ فيها ااف حجر: له
كلـ يكرد ماها إو هذه األايات، التي يااشد فيها اائب السمطاف أٌو يغفؿ عف مباقاة هؤوء 

:                                                       (5)المصكص، كيشاه هذا الاائب احائط و ياطؽ، يقكؿ
 (الكامؿ)

يا نائػبى  السمطاف ال تؾي  غافالن       عف قتًؿ قػكـو لمظػكاىًر زٌكقكا 
ما ىـ تجاره بٍؿ لصػكصه  كمُّريـ       فأمٍر بيـ أف ييقتمكا  أك يشنىقيػكا 

كأراؾ ال تيجدم إليػؾ  ًشكػاية       إال كأنػؾ  حػائػطه  ال ينطػؽي 
ـي  كتخرَّقكا  ال تعؼي عف قكـو سىعىٍكا  بفساًدىـ       في األرض بغيان منيي
، ىك  مشًرؽي  كاكشؼ ظيالمىةى مف شكا خصمان لو      فالحؽ حؽه كاضحه

كيتكٌرر هذا المشهد مع الشاعر صفي الديف الحمي، إذ يسطك جماعة مف المصكص 
عمى ايته كيسرقكف ماله، كيحتمكف اأحد اكاب السمطاف شمس الديف أاي المكاـر ااف السمطاف 

الممؾ الماصكر، فيحميهـ كيستخدمهـ، فياظـ الشاعر قصيدة طكيمة، امغت خمسة كخمسيف ايتان، 
يحرّْضي فيها السمطاف عمى مباقاة هؤوء المصكص كتخميص ماله ماهـ، في مطمبها يبتار ما 
حصؿ مصياة عظيمة يبجز لساف الحاؿ أف يبار عاها،كطيريؽي الحًؽ مًظممةه سادها الهكل، كقد 

صمت القضاة عف الاٌت في قضيته، كراح خصمه، ممف سرقكه يحكمكف فيها، كتاصَّؿ مف 
مبالجتها صاحب الصالحية، أم اائب السمطاف، كياحث عمف يكليه أمرها، فيغتاظ الشاعر 
لمكقفه هذا، كيبتار جهمه في مبالجتها مصياة عظيمة، كاألعظـ ماها أف يبمـ عالجها كو 

اما لهكل كحاجة في افسه،  يبالجها، كيقااؿ شككل الشاعر ضاحكان مبرضان عاه، ليس لبجز كا 
ؿ له المشيب رغـ صغر ساه، يقكؿ الشاعر :                                                                (1)كهذا مكقؼ عجَّ

 (الكامؿ)                                                                     
ـي  ـي           كىكلن طريؽي الحؽِّ فيو مظمػ خطبه لسافي الحػاًؿ فيػو  أبكػ
مىػتى القضػاةي ترٌفعػان          عف فصًميا، كالخصـي فييا يحكـي  كقضٌيةه صى

مىٍف ليا؟         فأجبتيػو، كحشاشتػي  تتضرـي : أمسى الخبيري بيػا ييسائؿي 

                                                                                                                                            
الدرر البسقالاي، : ، تبااى األدب كالشبر كالكعظ، ياظر(هػ750ت ) هك عمي اف إاراهيـ الكاسطي الاغدادم المبركؼ اااف الفردة، (3)

 .4/251، األعالـ؛ الزركمي، 77-3/76،الكامنة
(4)

 .3/77،س.ـالبسقالاي،  

 .3/77،س.ـالبسقالاي،  (5)
 .70-69صالديكاف،صفي الديف الحمي،  (1)



إف كنت ما تػدرم، فتمؾ  مصيبةه ه           أك كنتى تدرم، فالمصيبةي أعظـي 
ـي  رُّر  يكًجعيػو الكالـي كيػؤل أشكك فيعًرضي عف مقالي  ضاحكان           كالحي
ـي  نمػا           ليكل القمػكب  سريرةه ال تيعم ما ذاؾ مف  فىٍرًط العيػاًء، كا 
فمئف عال رأسي المشيبي فمػـ يكف           ًكبىػران كلكفَّ الحػكادثى  تييًرـي 

 
كيتحدث الشاعر عف مارديف، حيث كقع الحادث، ككيؼ تغيٌر حالها، فأصاح ااف الغزاؿ 

يسطك عمى الميث، كأصاحت األفاعي تفسد في غااات األسكد، كراحت الخيؿ تاهؽ كالحمير 
تحمحـ، الجااي فيها، إف قاض عميه، حمؼ االطالؽ كأفرج عاه، كشٍرط الكالي فيها أٌو يتدٌخؿ 
في شيء، كيقكؿ مستهزئان إاها ليست كالشاـ، التي يسرؽ فيها المص، كيغٌرـ غيره ممف يقاض 

: (2)عميه، يقكؿ
 (الكامؿ)                                                                             

ـي  فاهللي يحػرسي  مارديػف،  فإنَّيػا          بمده يىمىذُّر بيػا الغػريبي كينػعػ
(3) 

ـي   ( 4)أرضه بيا يسطك عمى الميث الطَّال          كيعكثي فػي غاًب اليزبًر  األرق
ـي  مًح حالت بيا األشياءي عػف عاداًتيػا          فالخيؿي تىٍنيىػؽي، كالحميػري تيحى

ـي  ػ مَّػؼي  بالطالؽ كييٍرحى كا بو           يكمان، ييحى يجني بيا الجاني، فإف  ظًفري
ـي  ـي عنػدىىـ ما يسمػ شىٍرطي الكالًة بيا بأٍف يمضًي الذم           يمضي، كيسم

ـي  ـي يىٍغػرى ، فإفَّ شػرطى كالًتيػا          المػصُّر يجنػي، كالمقػدَّ ال كالٌشػفـً
ـٌ  ـي،   كييبٌاؼ الشاعر عمى ظٌاه اهؤوء المصكص، فيقكؿ لمف يبٌافه اأٌف ابض الغيب يبم
مف أيف درل المصكص أٌف جميع ماله قد اكتمؿ كجمع، يباي اهذا أٌف مف سرقكه، مقراكف ماه 

:                                                              (1)كعالمكف احاله، يقكؿ
 (الكامؿ)

ـي :  كمعنِّؼه في الظفَّ قمتي  لو اتئد،        فاقصٍر، فبعضي الغيًب غيبه يعم
مف أيفى يدرم المصُّر أفَّ دراىمي        لـ يبؽى منيا في الخزانًة  درىـي؟ 
ـه        حتى إذا اكتمؿى الجميعي تسمَّمػكا  صبركا، كمالي في البيكت مقىسَّ

 ـ يتكجه االخطاب إلى السمطاف، يااشده أو ييطمع أهؿ الفساد اترؾ عقكاتهـ، فهـ أاذاؿ 
إذا أكرمكا االبفك عاهـ طغكا، فهذا السارؽ الذم قاض عميه مراران كلـ تقطع يده ما الذم 

                                                 
 .70 ،صف.ـ  صفي الديف الحٌمي،(2)
 .5/39، معجـ البمدافياقكت الحمكم، : قمبة مشهكرة عمى جاؿ الجزيرة، مشرفة عمى  ديايسر كدارا كاصيايف ، ياظر: مارديف (3)
 .، مادة طمىلساف العربااف ماظكر، : الصغير مف كؿ شيء، كقيؿ الكلد مف ذكات الظٍَّمؼ كالخؼ، ياظر: (الٌطمىى): الطال (4)
 .70،صلديكاف صفي الديف الحمي، ا(1)



، كيستاكر الشاعر أف تخفى عمى الممؾ قضٌيته، كقد تحدث اها الاَّاس في ميضر، كياكر !يردعه؟
تارئة المشاكهيف، كاتهاـ صاياف الكتاتيب اها، كياتقد الشاعر أيضان خمك السجكف مف المجرميف، 
فال يرل فيها إو المستضبفيف كالخدـ، كيتبجب الشاعر مف مبرفة السمطاف ادقائؽ األمكر، مف 
م ؿ أف يزكر أحدهـ راهاان في الاكيرة ليال، فيبممها في الصااح، أٌما سرقة ايته التي تمت جهاران 

:                                     (2)كاشتهرت، فكتمت عاه كلـ يبممها، يقكؿ الشاعر
 (الكامؿ)

ـي  يا أييا الممؾي  الذم فػي عصػرًه          كؿُّر  الممػكؾ  لعػدًلػو  تتعمػ
ـٍ         فالٌنذؿي  تطغػى نفسيػو إذ تيكػرـي  ال تيطًمعىفَّ ذكم الفسػاًد  بتػركي

ـي  ػٍؼ          قطعان، فػال أدرم عمػى  ما يند إف كاف مىٍف ينجك ًمراران لـ يىخى
ـي  ػرو بيػا تتكمػ أيجكزي أف تخفى عميػؾى  قضيتػي         كالنَّاس في  ميضى
ـي  ،  كلكػٍف  ظػالـه   يتظمػ ،  يقاؿي لـ يذىػٍب لو         مػاؿه فإذا شكػكتي
ـي  ـي ميبىػرَّأن         منيا، كصبيافي  المكاتػب تتيػ أيجكزي أٍف يمسػي السَّقيػ

ـي  بكس فال أرل         إال ابفى جارم، أك  غالمان  يخد  (3)كأيجيؿي عيني في الحي
ـي  أىييزاري في باًب البػكيرًة   راىػبه          ليالن، فيدرم في  الصباح كيعم
(4) 

ـي  ،  فييٍستىػري عف  عيالؾ كييكت ٍمبه تًزؼُّر دارم بالشمػكع جمػاعةه          غي كى
 ـ يأخذ الشاعر في كصؼ هؤوء المصكص، فيقكؿ اأٌف لهـ ظهكران تحميهـ فال تطالهـ 

ف ظفركا االاَّاس فتككا اهـ، كمف يظفر اهـ  عقكاة، فال يخشكف إف دخمكا الايكت كأهمها أيقاظ، كا 
: (5)مف الاَّاس ييجٌرـ، يقكؿ الشاعر

 (الكامؿ)                                                                
ـي  قكـه ليػـ  ظىٍيػره شديػده مانػعه          كؿٌّ بو يدرم عمى ما ييقػًد

، كقػد أحاطى عديديىػـ          بالٌداًر، أيقاظه بيػا أك نػٌكـي  ال يحفىمكفى
ـي  ٍف ييظفٍر بيـ          كؿٌّ عميو يينابي أك يستخػد إف يظفركا فتككا،  كا 

كياتقؿ الشاعر إلى الحديث عف الحدكد، فيااشد الممؾ أف يقيـ فيهـ حدكد ا، ألفَّ تسامحه 
ف خشي أف يبٌد ظالما إذا ما عاقاهـ، فهك في خشيته  مبهـ جٌرأهـ عمى التمادم في اإلجراـ، كا 

هذه أظمـ لمرعيه، كالحمـ في م ؿ هذه األمكر ذلَّة مف السمطاف، كالجريمة جرح عالجها أك مرهمها 

                                                 
 .70، صف.ـ صفي الديف الحٌمي، (2)

 . ااف جارم، أم ااف جارية(3)

 .1/513، معجـ البمدافياقكت الحمكم، : ياظر. مكضع احكؼ مصر:  ااب الاكيرة(4)

 .70، صس.ـ صفي الديف الحمي، (5)



:                                                                (1)إقامة الحدكد، يقكؿ
 (الكامؿ)

 ـي ػتنؽ   ال ـه ػؾى راحػكا بأفػك ؽ         ـٍ ػ إٌنو ـ،ػ فيوً   دكدى المَّوً ػ ح ـٍ ػفأؽً 

  ـي ػةً  أظؿى ػ لمٌرعيٌ  ؾى ػفإفٌ   ـي، ػلو           الـو ػ بظ دَّ ػل أٍف تيعػتى تخشػإٍف كف

، كالٌسياسػكالبىٍغيي جي        ًف ًذٌلة ه ػًض المىكاطً ػم بىعػـي ؼػفالًحؿ  ة ي مىرىىـػٍرحه
 كيأخذ الشاعر في ضرب األم اؿ مف التاريخ، في أٌف السمطاف و يستقر كو يستقيـ إو 
االقكة، فهذا المأمكف تـ له الحكـ كاستقاـ لقكته، في حيف أاه لـ يستقـ لألميف لضبفه كلياه، 
كم مهما المبتصـ صاحب الاأس، فيادك ككأاَّه يحاجج مف ياطؿ إقامة الحدكد، فمك كاف في 
تبطيؿ الحدكد رحمة لما أمر ا اها، فهك عز كجؿ أرأؼ االبااد كأرحـ، كا عز كجؿ أازؿ 

البذاب اقكـ  مكد عقااان لهـ عمى عقر ااقة صالح، كالرسكؿ صمى ا عميه كسمـ أقاـ الحد عمى 
قكـ أفسدكا، كسرقكا ابض أمكاؿ الصدقة، فقٌطع أيديهـ كأرجمهـ، كسمؿ عيكاهـ، كرماهـ في 
صحراء ممتهاة، كلـ يقاؿ فيهـ شفاعة أحد، ككذا فبؿ عمر اف الخطاب، يكـ أصٌر عمى أف 

يقتص األعرااي مف جامة اف األيهـ أحد ممكؾ غساف، ككاف قد لطـ هذا األعرااي في الطَّكاؼ، 
كيصؿ الشاعر االسمطاف إلى اتيجة مفادها أف مف يبٌطؿ حدكد ا، عز كجؿ، فجزاؤه جهاـ، 

 (الكامؿ):              (2)يقكؿ
ـي  دىةػفي زيبىيػرى ابػػكتأخٌ               ؿو ػًف مىراجً ػـٌ الميمؾي البػش تى ػبالبىطً   الميتىقىدِّ

( 3)
 

(4)المستعصـي   نوً ػادى بميػالعب كدىى                قػابي ببأسً ػـً الٌرؽػٍت لميعتصً ػكعىفى 
  

  ـي في النَّاس، أف يىرىعى الميسيءى كيىرحى                دهي ػدكدى، كقصػ الح بى اهللي ػا رتٌ ػـ

، كلـ يقؿ: لك شاءى قاؿ  ـي ػػاة ه تنعػبؿ في القصاًص لكـ حي             دىعكا الًقصاصى

 ـي ػكأرح   اًد ػبالعب    أرأؼي    فاهللي               ػةو  لرىحـى  دكدً ػالحي  ؿي ػإٍف كافى تىعطي

ـي  ؾى ػد كافى ربُّر ػا ؽػـٍ بـػكاحؾ              قً ػزاهي بًفعؿً ػا جى ػفاٍجًز الميسيءى، كـ   يحك

ـي   كرل،ػف اؿػكىك الغنٌي، ع              ة ن ػناؽ   ان ػقي قديـػكدي ؿػرٍت  ـػعؽ   كالمنع

ـٍ  ذابً ػكطى العى ػى  س ـٍ ػأذاقىوػؼ نيػ ـي ػـٍ كيدـػؼي أرضوػيخس الرجًز ػب     كا    د

يػكؾى  ـي ػذاؾى خى ًميػري ال ـٌ ػرسى   ـي ػًق ال يىٍظؿً ػم حكـً ػذم ؼػكى اؿػكه               ده ػفى ميحى

                                                 
 .71-70،ص، الديكافصفي الديف الحمي (1)
 .71-70، صف.، ـ صفي الديف الحمي(2)
(3)

ـٌ المأمكف، ااف زايدة: ااف مراجؿ  الخميفة األميف، أخك المأمكف، كزايدة أـ األميف كهي زكج الرشيد، : الخميفة المأمكف، كالمراجؿ هي أ

 .7/220،البداية كالنيايةااف ك ير :ياظر
(4)

. 306-7/304ف، .ـااف ك ير، :، ياظر(هػ227ت )ال امف، ككاف حازمان، : هك محمد المبتصـ اف هاركف الرشيد، الخميفة البااسي 
 .89-9/87،ف.ـااف ك ير، : هػ، ياظر656آخر خمفاء ااي البااس قتمه التتار في اغداد ساة : المستبصـ



ـي ػاًت، كهػدؽػف الصػًإٍبالن ـ               قػرقكا ؿػة و سى ػ ي بعيصبى  كهػا أتى ػلـٌ    ك مصمِّ
(1)لـ يعػؼي بٍؿ قطػعى األكػؼَّ  كأرجيالن            مف بعًد ما سىمؿى الٌنػكاظػرى منػيـي 

 

  ٌرـي ػا تتىضػكقىوػؼ ًر ػكاجػالوى  ناري                رَّة و ػًد ذاؾى بحى ػف بعػ ـ ـي ػاهػكـر
ـي            فأبىػى، كقاؿ  كػذا ييجػازل الميجرـي : كرجػػا  أنػاسه أف يىػًرؽَّ عمييػ

، ػػلغس ان ػممؾ               بمطمة و  اًب قادى ػ الخط لػذا فتػكؾ  ـي ػاأليو كهي ػأب افو
(2) 

ـي سكقىػةه            ممكان؟ فقاؿ:  فشكا، كقػاؿ لػو ـي : أتمًطػ ػ أجػؿ كأنفيػؾ  ميػرغى
ـي  يٌنػ  ىذم  حػدكدي  اهلًل مػف  يخميٍؿ بيػا            فجػزاؤه،  يػـك  المعػاًد،  جى

   : (3)كزيادة في تأكيد حجته، يأتي اايت شبر لممتااي، عمى سايؿ التضميف، يقكؿ
 (الكامؿ)                                                                                    

ـي  كانظر لقكؿ ابف الحسيف كقد رأل           حاال يشؽُّر عمى األٌبٌي كيعظي
(4) 

ـي الشرؼي الرفيعي مف األذل            حتى ييراؽى عمى جكانبًو الدَّـ"  " ال يسم
كيختـ الشاعر مطكلته هذه اتكرار تحريضه لمسمطاف عمى الفتؾ اهـ، كيبتذر عف هذا 
ف لـ يسىء فيه األدب، كلكف الضركرة دفبته لم ؿ هذا القكؿ كهك لـ يأسؼ عمى  القريض، كا 

اما عمى ما ألزمه الابد عف السمطاف، فالماؿ يكتسب، كالذكر ياتشر كيبـٌ، كيشير إلى  الماؿ، كا 
كا أعمـ "أف في قصيدته عارة، كيختـ حدي ه اما يختـ اه الفقهاء كأهؿ البمـ، كهك قكله 

:                                                                   (6)، يقكؿ الشاعر" االصكاب كأحكـ
 (الكامؿ)

ىػذا فعػاؿي اهلًل،   ػـ  نبٌيػًو            كالصَّحبي كالشعراءي، فيما نٌظمكا 
ـي  فافتٍؾ بيـ فتؾى الممكؾ، كال  تىًمٍف            فيًصحى ما قاؿ السكادي  األعظػ
ـي  كاعذٍر ميحبًّا لـ يسٍئ  بقريًضو              أدبان، كلكػٌف الضػركرةى تحكػ
ـي  كاهلًل ما أسفي عمى ماؿو مضػى           إال عمى استمػزاـً بعػدم  عنكي
ـي  فالماؿ مكتسبه عمى طكؿ المدل           كالذكري ييٍنًجدي في البالد كييتًيػ
(1) 

ـي بالصػكاب  كأحكػـ  ىذم العبارة لممحقػؽ  ًعبػرةه            كاهلل أعم

                                                 
 ..، مادة سمؿلساف العربفقأ البيكف، ياظر ااف ماظكر، : سمؿ الاكاظر(1)
، : األيهـ (2) هك جامة اف األيهـ، مف ممكؾ غساف، صفع أعراايان في الكباة، فقضى عمر أف يصفبه األعرااي فهرب إلى االد الرـك

 .41-11/40،الكافي بالكفياتالصفدم، :ياظر
 .72،صالديكافصفي الديف الحمي،  (3)
 .ااف الحسيف، أحمد اف الحسيف الكادم، المتااي الشاعر البااسي الكاير (4)
 .72، صس.ـصفي الديف الحمي،  (6)
(1)

 .، مادة تهـلساف العربااف ماظكر، : أتى تهامة، ياظر: أتى اجدنا، كأتهـ:  أاجد 



كلبماا و اجااب الصكاب إف قماا إفَّ هذه القصيدة مف ركائع ما قيؿ في الاقد السياسي، 
كالمحاساة عمى أساس اإلسالـ، التي و تبكس صكرة التقصير الفاضح في رعاية الحكاـ لشؤكف 
الاَّاس كحسب، اؿ تبكس أيضان جرأة ابض الشبراء في تكجيه سهاـ اقدهـ صكب رأس الهـر في 

.  السمطة، الذم هك السمطاف
 



الخارجكف عمى الدكلة  -6
كمما يقع في اطاؽ الاقد السياسي، ما قاله الاكصيرم في اقد قـك مف األعراب خرجكا عمى 

دكلة المماليؾ في صبيد مصر، حيث عدَّهـ مف البصاة المتمرديف، ككصفهـ االمؤـ كالشؤـ، 
كافى عاهـ أف يككاكا عراان، ككصفهـ اخيااة البهد، كأاهـ أصحاب سطكة كاطش، كأذاهـ طاؿ 

كٌؿ الاَّاس، كهـ قكـ يركف أعمالهـ القايحة مشركعة، كو ياالكف اما يقكله الاَّاس فيهـ، كمف لؤمهـ 
:  (1)كحقارتهـ أاهـ يغماكف الاَّاس عاد المشاتمة، كياهزمكف عاد المقاتمة، يقكؿ

                                                                               
 (البسيط)

 (2)عصٍت عميػو أناسه  ال خالؽى ليـ         الشُّرػؤـي شيمتييػـ كالمػؤـي كالدَّبىػري 
ـٌ قالػكا ػرىبه          فقػمػت ال عػربه أنتػـ كال حضػري : تم َّمكا  ػ إٌننػا عى

بىػري  ـه          كال   بيػكتيكػـ  شىٍعػره   كال كى كال عيكده لكـ  ترعػى كال ذمػ
؟  ، قكلكا لي، أـ المدري ـي          كىؿ ىي الشٍَّعري كأمُّر  بٌرٌيػةو   فييػا  بيػكتيكػ
ري  زى ،  فقػٍؿ  كػاٌل كال كى كليس ينجي امرأن  رامػكا أذيَّتىػوي         منيػـ  فػراره
ـي األحجػاري كالحفػري  يشكك جميػعي بنػي الدنيا  أذيَّتىيـ          فيـ  ًبطيػٍرًقًيػ
سىنػان         كلػـ يبالػكا أالـى النَّػاس أـ  عذركا  ـي حى يركفى كػؿَّ قبيػحو منييػ

 مف لؤـً أحساًبيـ إف شاتمكا ربحكا         كمف  حقارتًيػـ إف قاتمػكا خسػركا
فمٌما عمـ األمير عز الديف أياؾ الفخرم اأف الرفؽ كالتمطؼ زادهـ صمفان كتمردان، كأاهـ قكـ 
مفسدكف، أعمؿ فيهـ سيؼ البقكاات، فكاات عقكااتهـ مختمفة كمتاكعة، فماهـ مف أقبد عمى 

، كماهـ مف قٌطبت أكصاليهـ، كماهـ مف ضرات أعااقهـ االسيكؼ، كماهـ مف (الخكزقة)األكتاد
مّْاكا عمى األلكاح فكؽ الخيؿ، كابضهـ غرّْمكا ماون، حتى قاؿ الاَّاس  اكّْسكا في اآلاار، كآخركف صي

البكر أهكف مف البمى، كهكذا تمقكا مكتات سيئة في الدايا، كلهـ يـك : فيمف اكتفي اتغريمهـ
ٌؿ اهؤوء الاغاة تأداكا كارعككا عف كؿّْ خيااة، يقكؿ  القيامة جهٌاـ، كلما رأل المستخدمكف ما حى

 (البسيط):                                                                  (3)الاكصيرم
لٌما عممػتى بأفَّ  الػرفؽى أبطرىىػـ        كالمفسػدكف إذا أكػرمتيـ  بطركا 

ػري  زجػرتىيػـ بعقػكباتو  منػٌكعػةو        كفي العقػكباًت لمطاغيػف مٍزدىجى
ـي        ال يتركػكف األذل إال  إذا  قييػركا   كأنيػـ  أقسمػكا  باهلل   أٌنيػػ

                                                 
(1)

  .233-231، ص ، الديكافالاكصيرم  

 .، مادة دارلساف العربااف ماظكر : الاككص كالهزيمة، ياظر: الدَّاىر  (2)
  .233-232، ص س.، ـالاكصيرم (3)



فمعشػره ريكِّبػكا األكتادى  فانقطعت         أمعاؤىػـ فتمنَّػٍكا أنيػـ نيًحػركا
(4) 

كمعشػره قيطِّعىػٍت أكصالييـ  قطعان          فمػا  يمفِّقييػا   خيػطه   كال  إبػري 
، فقمنػا ـي          عف  الجسػـك إنيػا أيكىػري : كمعشره بالٌظبػا طارٍت رؤكسيييػ

(1) 
كمعشره كسِّطػكا م ػؿى الًدالًء كلـ          تيربػط  حبػاؿه بيػا يكمان كال  بىكىري 
ـي األلكاحي كالدُّرسيػري  كمعشره سيمٍّبػركا فكؽى الجيػاد كقد          شىدٍَّت جسكمىييػ
(2) 

ـٍ           كقالت النَّاس ري : كآخػركف فىػدىكا بالمػاؿ أنفسىي خيػره مف عمى عىكى
مكتاتي سىٍكءو تمٌقكىا  بما  صنعػكا           كمػف  كراًء  تمٌقييػـ  ليػا  سىقىػري 
ـٍ           كالغافمكف إذا مػا ذيكػٌركا ذكػركا  كقد تأٌدبػت المستخدمػكف بيػ

 
كقد رصد الاكصيرم في قصيدته هذه ظاهرة الخركج أك التمرد عمى المماليؾ، كالتي 
شهدتها مصر، كاخاصة مااطؽ الصبيد، كالشرقية، كالاحيرة، إذ  ارت البيرااف، اقيادة حصف 

الديف  بمب، فقضى عميها  الممؾ المبز أياؾ، كصٌكرت القصيدة البقكاات التي افذها احؽ مف 
، كعٌار الاكصيرم في هذه القصيدة أيضان عف كجكد مف و يكافؽ (3)استسممكا مف هذه القاائؿ

هؤوء ال ائريف في  كرتهـ عمى المماليؾ، كرٌاما يككف هذا لمخطر الخارجي المتم ؿ االصميايف، 
كلما أاداه المماليؾ مف حسف االء في مكاجهتهـ، كهزيمتهـ في دمياط كأسر ممكهـ لكيس التاسع، 

. كراما ألاهـ كااكا في اداية حكمهـ كلـ يكف قد استشرل ظممهـ، كطار شٌرهـ
 
  العيمالء– 7

كمف الاقد السياسي أيضان ما قيؿ فيمف عاكاكا أعداء األٌمة، مف أااائها، كماه أفَّ التتار 
هػ أغاركا عمى دمشؽ كابض قراها فاهاكها، كفبمكا أفباون قايحة اأهمها، ككاف 699في ساة 

، (4)يتكلى الطمب مف أهؿ دمشؽ لصالح التتار الصفي الساجارم، كعالء الديف أستادار قاجؽ
:                                           (6)، فقاؿ فيهـ الزممكااي(5)كأاااء الشيخ الحريرم الًحٌف كالافٌ 

                                                 
 .، مادة خزؽالمعجـ الكسيط:  المقصكد اها أجسمكا عمى الخازكؽ، ياظر(4)

 .(كرا)مادة لساف العرب، أكر جمع كرة، ياظر، ااف ماظكر،  (1)

 .، مادة دسرف.ـااف ماظكر، : المسامير، مفردها ًدسار، ياظر: الٌدسر (2)

 .481-1/479،السمكؾالمقريزم، (3)

البداية ااف ك ير، : ياظر. هػ710عالء الديف استادار قاجؽ الماصكرم، ممف استسممكا لقازاف المغكلي، فاستاااه عمى دمشؽ، ت  (4)
 .327-325، الدرر الكامنة؛ البسقالاي، 2/463، س.ـ؛ المقريزم، 253- 9/249، كالنياية

لقب أخيه، كدخال في أذية الاَّاس ساة دخكؿ قازاف  (الاز)عمي اف محمد اف الشيخ الحريرم، كالاف  (الحؽ)الحف : الحف كالاف (5)
 . 3/188، س.ـالبسقالاي، : ياظر.  هػ717دمشؽ، كغرؽ عمي هذا االسيؿ في ابماؾ ساة 



 
 

 (البسيط)                                                               
ليفي عمى ًجمَّؽ يا شرَّ ما لقيٍت          مف كؿِّ عمجو لو في كفرًه  فػفُّر 

يـ، كالًحفُّر كالًبفُّر  ِـّ جاءكا ال عديدى ليـ          فالًجفُّر بعضي ِـّ كالرِّ  (1)بالٌط
                      (3): في هؤوء البمالء المتكاطئيف مع المغكؿ(2)كيقكؿ الشيخ عز الديف عاد الغاي الجزرم

 (الطكيؿ)                                                                           
بمينػا بقػكـو كالكالًب  أًخسَّػةو            عمينا بغارات المخاكًؼ قد شٌنكا  

ـي الًحفُّر كالًبفُّر  ىـ الًجفُّر حقان ليس في ذاؾ ريبةه             كمع ذا فقٍد كاالىي
كيقكؿ الشيخ عالء الديف الكداعي كاصفنا الحاؿ التي غدت عميها دمشؽ ابد هذا الغزك 

       (الطكيؿ)                                    (4): كتسٌمط عمالء التتار عمى أهمها
ـي  رمتنا صنكؼي الٌدىًر حقان بسبعةو              فما أحده مٌنا ًمفى الٌسبع سال

غبافه كغٌـّ مالزـي  غالءه كغازافه كغػزكه كغػارةه             كغدره كا 
(5) 

كيقكؿ الكداعي أيضان في الصفٌي الساجارم الذم تكاطأ مع المغكؿ، كتسٌمط عمى أمكاؿ 
 (الطكيؿ)              (6):الاَّاس فأفقرهـ، ككأاَّه يريد أف يبٌممهـ التزٌهد في هذه الحياة 

مَّؾ           عمى يده  تابى الكرل كتزىَّدكا أتى الشاـ مىٍع غازافى شيخه ميسى
(7) 

ػرَّدي  ـي إال فقيػره ميجى مٍَّكا عف األمكاًؿ كاألىًؿ جممةن            فمػا منييػ فىخى
 

الفساد الكظيفي - 8
كمما يمحؽ االجااب السياسي ااتقاد ابض الشبراء لابض الكظائؼ في الدكلة، كاياف 
مفاسدها في هذا البصر، كأركع ما يم ؿ هذا الاكصيرم في اقده لكظيفة الحساة، كهي كظيفة 

                                                                                                                                            
كالشاعر هك محمد اف عمي اف عاد الكاحد، الشيخ البالمة، المفتي، قاضي القضاة، . 8/102، ، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم (6)

؛ 9/383، س.ـ؛ ااف ك ير، 153-4/151، الكافي بالكفياتالصفدم، : ياظر. (هػ727ت )كماؿ الديف اف الزممكااي األاصارم، 
 .194-4/192، س.ـالبسقالاي، 

َـّ لساف العرب: الار، ياظر: الاحر، كالرّْـ: يباي جاء اكؿ شي مما يككف في الار كالاحر، كالطـ: جاء االطـ  كالرّْـ (1)  .، مادة رى

، تاجر كأديب، دخؿ (هػ702ت ) هك عاد الغاي اف الحسيف اف يحيى الجرزم المبركؼ ااف القال، صدر الديف اف رشيد الديف، (2)
 .2/497، الدرر الكامنةالبسقالاي، : ، ياظر681دمشؽ كاستكطاها 

 .8/102النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  (3)

 .8/102، ف.ـ  ااف تغرم اردم،(4)

، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 9/273، البداية كالنيايةااف ك ير، : ،  ياظر(هػ703ت )هك محمكد غازاف اف هكوكك ممؾ التتار،  (5)
6/143. 

 .8/102، س.ـااف تغرم اردم،  (6)

 .، مادة سمؾس.ـااف ماظكر،  : مخيؼ، ياظر: مسمَّؾ (7)



مهمة في الدكلة، فقد عرض عميه أف يككف محتسب القاهرة، فاعتذر عف هذه الكظيفة، فأخد 
يبمؿ رفضه لها، كيبدد مساكئها، كيبتار تكميفه اها ظممان له كلها، ألاه و يجيد أعمالها، كو خارة 
له اها، فأداه كفضمه يأاى عميه أف يااشر هذه الكظيفة، اؿ يبتار مااشرتها سياَّة، لما فيها مف 

تبرض لمااس االضرب كالسب، كأمرهـ اما و يأتمر اه، فهي كظيفة مخزية، كالقائـ عميها 
:                                                                     (1)كالكمب يمقح في السكؽ كماه، يقكؿ

 (منسرح)
 (2)ال تظممكني كتظممكا  الحسبػٍو         فميػس بينػي كبينيػا ًنٍسبىوٍ 

غيرمى في البيػع كالشِّرا دىًربه          كليس في الحالتيف لػي ديربىػٍو 
بَّػةو كمػا ذكػركا         ال يتغاضػى لمنػاًس في  حبَّو  فٍيػكى أبك حى  ى
ـى فػي قكًمػو  لينػذرىىـ         فيػك بإنػذاًر قػكمًو أشبىػو  كقػا
كالنَّاس كالػزرًع  فػي  منابتًو         ىػذا لػو تػربػةه كذا تػربىٍو 

تاهلًل ال يرضى  فضمي كال أدبي          كال طباعي فػي ىذه  السُّربَّػو 
أجمسي كالنَّاس  يييػرىعكف  إلى          ًفٍعميى في السكًؽ عيصبةن عصبو 

أيكجعي زيػدان  ضربػان كأيشًبعيػيو         سىبَّػان كأنِّػي مرقٌػصي الدُّربَّػٍو 
ٍد          ًدمى احمراران كزاًمػًر  القػًربٍو  كييكسبي الغيػظي  ميٍقمىتىػيَّ  كخى
رمتييا ًحسبىػو  كآميػري النَّػاس  بالصػالًح كال         أيصمحي نفسي،  حي

سىنػان          كالكمًب في الٌسكًؽ  ييمقحي الكمبىٍو  لـ أرى في قبًح  ًفعميػا  حى
كما كفػاىا حتػى ييخيَّػؿى لػي         أف اتِّباعي أىكاءىىػا   قيٍر بىػو 

 كيستبيذ اا مف الحماقة المؤدية الى قمة الحياء كالصفاقة، كيأاى أف يككف سخرية 
افسحك لمحتسب قد جاءكـ مف "أم اال مرككب، ك" آميراا زاراا اال ركاة: "لألطفاؿ يزفكاه ماشديف

أم في شدة كقسكة، كمف رضي االحساة فبميه أف يحتمؿ كٌؿ تاباتها، كالكتد " دمشؽ في ًعماة
يحتمؿ دٌؽ كؿ ًمرزٌاة، كمف طمب هذه الكظيفة مفاخرة عٌرض افسه لماالء كالمصائب، كأف يأتيه 

:                                          (3)مف يطمب التحقيؽ في قضايا الزاا، يقكؿ الشاعر
                                                                            (منسرح)

اعًة الرٍَّغبىو ؽى ى  (4)أعػكذي باهلًل أٍف أكػكفى كمػف           تغميبيػو فػي الرَّ

                                                 
(1)

 .120-119 صالديكاف،الاكصيرم،   

هي كظيفة مكضكعها التحدث في األمر كالاهي، كالتحدث عمى المبايش كالصاائع، كاألخذ عمى يد الخارج عف طريؽ : الحساة (2)
 .4/38،صبح األعشىالقمقشادم، : الصالح في مبيشته كصااعته،كيطمؽ عمى صاحاها المحتسب، ياظر

 . 121-120 صس،.ـالاكصيرم،  (3)

 .،مادة رقعلساف العربااف ماظكر، :الحمؽ، ياظر: الرَّقاعة (4)



غاري تينشديهي  أميػرينا  زارىنا بػال  ًرٍكبىػو:          يمشػي بيػا كالصَّ
(5) 
ٍمبىػٍو  كمػا زاؿى  الغػػالـي  يتبعيػوي            ًبػًدرَّةو م ػًؿ رأًسػو صي

مبىٍو : كىٍىكى يقكؿي  افسحكا  لمحتسبو            قد جاءكـ مف ًدمشؽى في عي
بَّوٍ   (6)ال تنقفػٍؿ يا فالفي فػي  بمػدو            لـ تنقفػٍؿ منػؾ بينيـ ضى

ًتػده              فميحتمٍؿ دؽَّ كػؿِّ ًمرزٌبػىو فمػف  تباىػى  بأٌنػو كى
(1) 

بَّػٍو  ما باليػو خػايؿى الزمػافى بيا؟             كـ كاف لٌميًؿ فيو  مف  صى
أتػاه كذا             يسفو في قػكًلو، كال  ييٍجبىػو : كقائػؿو لػـ يقػؿٍ 

مىٍف لـ يكػٍف كػكالػًده             فيك لقيػطه رمػت  بو قحبىٍو : معناه
 ـ يضرب الاكصيرم م الن لحاؿ المحتسب صاحاان له، ألقاه حمقه في هذه الكظيفة، فهك 

رجؿ حصؿ ماون مف أمكاؿ الزكاة كالهاات فأصاح مف األغاياء، كأصاح اماله عدو كأمياا 
كمؤهالن لمزاكلة هذه الكظيفة، يباي أاه كصمها االرشكة، كقدَّر له أف يممع اجمه في قكمه، كيظهر 
سبده، فخرج مف فقره كخمكؿ ذكره إلى أف يككف محتساان، كما فارؽ هذه الكظيفة حتى رمته مف 

هضاة الشهرة كالغاى إلى حفرة الخمكؿ كالفقر، كهذا لجهمه كقمة فطاته، فافتضح اها، كهذه عاقاة 
تزكيره كتمكيهه، فحاله كحاؿ الشيب المخضَّب، الذم يزكؿ خضااه فييخجؿ صاحاىه، كراح يدكر 
في هذا المكقؼ الصبب، م ؿ رٌااف السفياة المكشؾ عمى الهالؾ في ذهاب البقؿ كشدة الذهكؿ، 
ؿ ااداان افسه في المقارة، كقد شىًمتى اه الاَّاس عادما عزؿ،  فهاجمته الاسكة، فكاف مصيره أف يتسىكَّ
كهاف عميهـ اواتقاـ ماه، كيختـ الشاعر احمد ا عمى اجاته مف هذه الكظيفة، فقد تحقؽ له أفَّ 

 :                                                                (2)تكليىها ليس لباة، يقكؿ
 (منسرح)

ً  حيفو ييمقيػو  فػي نكبىػٍو : قمت ليـ ميػؽه           في كؿَّ عند  صاحبػي  حي
ػؿ  مػاالن  جٌمػا ن كعػدَّده           مف أصًؿ ماًؿ الزكػاًة  كالكىٍىبىػٍو  حىصَّ
ػو   عمػى  شيغيػؿو            كساعػدى الكقػتي سىٍعػدى مف نىبٍَّو  مينىبِّػوه  قكمى
 (3)كًخٍفتي مف عتًبيػـ عمػيَّ  كمػا            خاؼ العتػاىيُّر العتبى مف عتبىو
ٍ بىٍو  فطػار  بػرغيػك يػو  لًخفَّتػػًو            كراـ يحكي  األيسكدى فػي  الكى
فمػـ يىػًرـٍ إذ  رمٍتػو  بفطنتػًو            إلى ًكىاًد الخمكؿ مف ىىٍضبىػو
(4) 

                                                 
 . مادة ركبف.ـااف ماظكر، : مرككب، ااظر: ركاة (5)

اَّة (6)  ، مادة ضبٌ ف.ـااف ماظكر، : حديدة عريضة يضٌاب اها الااب، كالجمع ضااب، ياظر: الصَّ
 .، مادة رزب، لساف العربمطرقة كايرة تككف لمحداد، ااف ماظكر:  ًمرزاَّة(1)

 .123-121، صالديكاف: الاكصيرم (2)

، األعالـالزركمي، : محاكاته، ياظر: ، كعتاه(هػ211ت )المقصكد أاك البتاهيه، إسماعيؿ اف القاسـ الشاعر البٌااسي الكاير،  (3)
1/231. 



أغػرقو  جيميػو كمػا سيتػرىٍت             قػطُّر  لػو  سيػرَّةه  كال ريكبىػو 
بىٍو  ـٍ            أخجؿى شىٍيبي الذُّر قكف  مىف خىضى كعػاد تمػكيييػوي عميػو ككػ

كراح م ؿى النَّػكَّاًت  فػي سيفػفو            خيره لو مف  سيػالفػةو عىطبىػو
(5) 

كساء في ما جرل عميو مف الٍنػ             ًنسكًة يـك الخميػس فػي التربىٍو 
يػاحى كالنُّرػٍدبىو  ٍلنػي فما حضرتي  ليػا             لكٍف سمعتي  الصِّ فػال تسى ى

ٍجبىػٍو : كقػالًت النَّػاس عنػدمػا كردت            لعزلو الكتػب ىانػت  الكى
ػدكهي  معػي           عمى خالصي مػف ىذه النٍِّسبىػو  فالحمػدي  هلل  فاٍحمى
اليػكـى حٌققػتي أٌف أمػرؾى بالػ             ػحسبًة لي ليس كاف لي ليعبىػٍو 

  كهكذا يكشؼ الاكصيرم طايبة هذه المهاة، كما يكاجه صاحايها مف متاعب، كما يقع فيه 
مف إساءات لماَّاس، كيكشؼ أيضان كيؼ أفَّ ابض المكظفيف يستغٌمكف كظائفهـ في تحصيؿ الماؿ 
كالجاه، ككيؼ أفَّ صاحاها، كغيره مف مكظفي الدكلة في هذا البصر، مصيره أف يحاسب كيجٌرد 
مف ماله كيبزؿ مف كظيفته، فيككف عرضة لشماتة الاَّاس اه كاواتقاـ ماه، كهذه الصكرة تكاد 
تاسحب عمى كؿ الكظائؼ في الدكلة، حيث يصؿ المكظؼ إلى كظيفته االرشكة،  ـ يستغمها 

في رم، كيتجار في الاَّاس،  ـ يحاسب كفي أحياف ك يرة تصادر أمكاله، كيبزؿ مف كظيفته، فيمقى 
. المصير الائيس

كمف اقد الكظائؼ، قصيدةه واف دااياؿ، قالها عادما تكلى كظيفة محاققة الغالت، في 
الجهاز الخاص، كهي قاض األمكاؿ الخاصة االسمطاف، كماها الغالؿ، يصؼ ما لقي فيها مف 

مشقة كمتاعب سفر في سايؿ تحصيمها، كالمصير الذم آؿ إليه، كهك أف يقيَّد كيمقى في الشمس 
ؿ  كيصٌفع، كيشاه افسه كهك يدكر عمى حماره في سايؿ جمع هذه الغالؿ، ااائع عطكر متجكّْ
يدكر في األحياء، كيصؼ ما يمقاه فيها مف همكـ كاضطراب افسي، كهك في قٌمة اااهة، لك 
أصيب اها قكـ قاركف لداركا، عمى غااهـ، ياح كف عف األرزاؽ متسٌكليف، كيتبجب مف ك رة 

األسفار التي تقتضيها هذه الكظيفة، كالتي سٌكدت كجههه كًعرضه، كضبؼ فيها جسمه، كضاؽ 
                : (1)اها صدره، حتى أصاح عمى حاؿ لك رآه عميها عدٌك لر ى لها، يقكؿ

 (الخفيؼ)                                                                     
صاًح لكال عناءي  قبػًض الًغػالًؿ          ما قيبٍضنا فػي ىػذه األغػالًؿ 

ال كال كنتي قائمػان فػي  ىجيػرو          ذا ضالؿو عف جمسةو في  الظِّالؿ 
كؿَّ يػـك لػي سفػرةه كرحيػؿه          لمقػرل م ػؿي رحمػًة الرُّرٌحػاؿ 

                                                                                                                                            
 .،مادة كهد، لساف العربااف ماظكر: مفردها كهده، المكاف الماخفض مف األرض، ياظر: كهاد (4)

 ، مادة اكتف.ـااف ماظكر، : الاكات المالح، ياظر (5)

 .196-195، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  (1)



المشاؽُّر كأنِّي          بائعي الًعطػًر لمنِّسػا  بالنُّرخاؿً  ٍحشي الخرج ي  ( 2)فكؽ جى
ىػك قبػضه لكٌنػو قبػضي قمبو          كىك شغػؿه لكنَّػو شغػؿي  باًؿ 
ـي بميخالي في خمكؿو لك حػازه أىػؿي قارك          فى لكػٌدكا  جميعػيي
(3) 

د الرحػ           ػمفي عرضي كصكرتي كقيذالي  ياليا سفػرةن بيا  سىػكَّ
ٍمقي  إلى أف          لك رآنػي العػدكُّر يكمان ر ى لي  ٍمقي كخي ساء فييػا خى

 ـ ييستدعى ااف دااياؿ ليشهد زكرنا في الديكاف عاد قكـ قساة القمكب، ككيؼ و يشهد، كقد 
هٌددكه االٌصفع كاتؼ شاراه، كله صاحب في هذه الكظيفة اسمه الٌدوصي، مبركؼ اشهادة 

الٌزكر، حتى لك أٌاه أتي اك يقة اخٌط أحد أاااء اكح وٌدعاها، كهك في قكـ و يكقّْركف عالمان، كيبدد 
اب ليتسٌممكا ما جاء اه ااف دااياؿ  أسماء ابضهـ، كيقكـ أحدهـ يطمب السجالت، كالكياؿ، كالحجَّ
مف الغالؿ، كمف دقته في استيفائها يكصيهـ هذا الرجؿ المتكار،اأوَّ يبرّْضكها لمريح، أك يكيمكها 
في كرااؿ خشية أف يضيع ماها شيء، كيقكؿ لهـ ااف دااياؿ لٌما رأل ماهـ هذا الحرص المفرط 

: (1)اأف يكيمكها في كعاء زااؿ، كي و يفمت ماه شيء، يقكؿ
 (الخفيؼ)                                                                             
َـّ  مػف بعػًد ذا كذا جعمكنػي          شاىدان في   ديكاًنيػـ   بالميحػاًؿ   ػ
عندى مػف تيرًعػدي الفرائػصي  منو           كتسيري الٌرجػاؿي  سيػرى  الجبػاًؿ 
كيؼ  ال أينًكػري الشيػادةى مػف قك           ـو أرادكا صفعػي كنتًؼ سبالػي 
 (2)كرفيقي فييػا الدَّالصػيُّر ًدٍلػكالدِّ           يف أنكػك صطػؿه مف األصطاؿ
لك أتكه بخػطِّ قفػًط بػًف نػكحو            قاؿى ىذا خٌطػي  كىػذا  مقالػي 

إني ابفي سينا           ضرطكا في  شػكارًب  الغىػزَّالي : بيػف قػكـو لك قمتى 
منيػـ  الٌسيػدي   الكبيػري  ك يػره           كسكيده كزغبػري ابػفي  الخيالػي 

ذا ينادم قاؿى  األميري اطمبكا  الٌديػ            ػكافى كاستعجمػكا مع  الكٌيػاًؿ 
فنكافي إليو  كىػك  مػف العيجػ            ػًب بأنؼو عمى  الػكزارًة عالػي 

ٌجابىػو  اقبضػكا   ال            تقبضكا دكف  قبػًض رسـً الكالي  فينػادم  حي
 (3)كاحذركا  أٍف  تينظِّفكا  غمٌػةن قػٍط          طي بمكحو  فػي الريػح  أك كػرباؿً 

                                                 
ٍرجي  (2) : المشاؽٌ . المبجـ الكسيط، مادة خرج:كعاء ذك عدليف، مف شبر أك جمد، يكضع عمى ظهر الدااة لكضع األمتبة فيه، ياظر:الخي

 . ،مادة شقؽلساف العربااف ماظكر، :الذم يميؿ يمياان كشماون، ياظر

(3)
 .،مادة خالف.ـااف ماظكر، : هي كعاء يكضع فيه كؿ شيء يختمى أم يقطع أك يجاى،ياظر:المخالة 

 .197-196، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  (1)

، المعجـ المفصؿ في المعرب كالدخيؿضٌااكل، :كعاء الماء المبداي، ياظر: اسـ الدوصي، السطؿ أك الصطؿ:  دلكالديف أاكك(2)
 .280ص

 .،مادة كراؿلساف العربااف ماظكر، : الغرااؿ، مف كراؿ امباى هٌذب كاٌقى كغراؿ، ياظر:  كرااؿ(3)



فأنػادم  إف كافى  ال بػدَّ مػف ذا            فاقبضػكىػا   بطػارًة  الزٌبػاًؿ 
كتكقٌػكا عصػؼى  الريػاًح  لكيال           تجػدكىػا   كػدارًس  األطػالًؿ 

 
 كابد كؿ هذا البااء الذم لقيه الشاعر في سايؿ تحصيمها، كالمشقة التي يمقاها عاد مف 
يتسممكها، و تجد الشاعر يحٌصؿ مف كرائها سكل قكته، كيتمٌاى لك أٌاه تخٌمص ماها كفافان و له 
كو عميه،  ـ يتكجه إلى الٌااظر يطمب ماه أٍف يغايه في أسمكب مف التكرية أكحى اأاه يمدحه، 

:             (4)كياتهي إلى أاه لك كاف فيها افع لهاف في سايمها، ليس الصفع فقط، اؿ سمخ القفا، يقكؿ
 (الخفيؼ)                                                                            
عمؿه ال  أحٌصػؿي  القػكتى فيػو           قػطُّر  إال   بػحيمػًة   البػٌطػاًؿ 
مػيَّ كال لػي  ٌدم أنِّػي خميٍصػتي  ًكفػافان           منو  يػكمػان كال عى ًبػكي كى

أٌييػا الٌناظػري الذم لـ  يزٍؿ بالػ           ػعيػف منػو ييغنػي يػد الكٌحاؿ 
كؿُّر صفػعو يكػكفي عقبػاه نفػعه           فالقفػا لػك سمختىػو مػا أيبالػي 

 
كالظاهرة التي ترصد مف خالؿ هذه القصيدة، هي ما يمقاه هؤوء المكظفكف مف محاساة 
فكا فيتأٌداكا،  عسيرة، كاتهاـ االتفريط أك اوختالس، يبٌرضهـ لمضرب ليقٌركا عمى أافسهـ أك يخكَّ

. حتى إٌف هذا كاف يطاؿي كاار المكظفيف في الشؤكف المالية في دكلة المماليؾ
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(4)

 .198-197، صس.ـالصفدم،   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

شعر النقد االقتصادم  -  انينا
لبٌؿ الٌسمة الغالاة عمى هذا البصر هي الفقر، اؿ الفقر المدقع الذم اجتاح الٌسكاد 

األعظـ مف الاَّاس، كييرٌد هذا الفقر إلى عكامؿ عٌدة، لبٌؿ أكلها كأهمها، أٌف حكاـ هذا البصر 
كااكا جااة ماؿ أك ر ماهـ رعاة شؤكف، لذا كاف الماؿ ديٍكلىةن اياهـ، كايف رجاوت الدكلة ك 

مكظفيها، فأ ركا  راءن فاحشان، ككاف مصدر هذه األمكاؿ الاَّاس، مف تجار كفالحيف، تستخمص 
كفبؿ الجااة فبمهـ في إرهاؽ الاَّاس كاهب أمكالهـ، ككاات الاتيجة . ماهـ اضرائب ك يرة كمتاكعة

المحٌتمة لم ؿ هذا الظمـ خراب األراضي الزراعية، كاخاصة في مصر التي ييبىٌد خراجها مف أهـٌ 
 السياسية التي خٌمفها لمصادر ايت ماؿ المسمميف عمى مر البصكر، أضؼ إلى ذلؾ الفكض

. تاافس المماليؾ عمى الحكـ، كما تركته مف آ ار سيئة عمى أمف الاَّاس كمصالحهـ
 كالبامؿ ال ااي الذم أسهـ في افتقار الاَّاس، هك ك رة الحركب التي خاضتها الدكلة في 
صراعها مع الفراجة كالتتار، التي لـ تاحصر آ ارها في البدكاف عمى الاَّاس كمصالحهـ كتخريب 
قرل كمدف، كتشريد أهمها كقطع طرؽ التجارة كحسب، اؿ كاف الاَّاس في مصر كالشاـ يدفبكف 

. تكاليؼ هذه الحرب ااألافس كاألمكاؿ
ككاف لمطاعكف اكاات .  كالبامؿ ال الث يتمٌ ؿ في ك رة الككارث كاألكائة في هذا البصر

أىٌما الغالء، . في مصر كالشاـ تيحصد فيها أافسه و تحصى، ككذلؾ الزوزؿ، كالقحط، كغيرها
فكاف المظهر األكؿ لم ؿ هذه الحالة اوقتصادية الاائسة، ككاف كليدا شرعيان لم ؿ هذه البكامؿ 

. ال ال ة
ك عار الشبر في هذا البصر عف الكضع اوقتصادم السيء تبايران دقيقان، كرسـ الشبراء 
صكران مؤلمة لما عميه الاَّاس مف فقر كعكز، كاقمكا إحساسهـ ام ؿ هذا الكاقع اأمااة كصدؽ، ذلؾ 
ألٌاهـ عاشكا حياة الاَّاس، احمكها كمرها، إذ لـ يكف لمشبراء عاد الحكاـ المماليؾ في هذا البصر، 



تمؾ المكااة التي كاات لهـ في عصكر خمت، التي ارتفبكا اها في أحياف ك يرة عف حياة البامة 
. كهمكـ الاَّاس

: كقد تااكلت في شبر الاقد اوقتصادم الظكاهر اآلتية
تسمط الحكاـ ك مكظفي الدكلة عمى أمكاؿ الرعية  -1

تااكؿ الشبراء االاقد تسمط الحكاـ كمكظفي الدكلة كالدكاكيف عمى أمكاؿ الاَّاس، كمف 
هؤوء الاكصيرم، الذم كصؼ تسٌمط مستخدمي الدكاكيف مف األقااط كالمسمميف، عمى أمكاؿ 

الرعية، فقاؿ إٌاه لك كاف يممؾ أمرهـ لقمع ضركسهـ، فهـ يرعكف أمكاؿ الرعية، كلك كاف الاَّاس 
 (الكامؿ)          (1):، كهـ في إهالؾ أمكاؿ الاَّاس كالسكس، قاؿسييحماكف وتخذكهـ جكامي

ػركسا  لك كنتي أممؾي أمرىىـٍ ًمف غيرتي      لـ أبًؽ لممستخدميفى ضي
يرعىٍكفى أمكاؿى الٌرعيَّػًة باألذل      لك ييحمبكفى ألشبيكا الجػامكسا 
 اهللي أرسمىيػـ عمى  أقكاًتيػـ      سكسان كقد أمنكا عمييا السُّركسا

   (1):كيقكؿ في ظممهـ، كخركجهـ عف الحؽ في مباممة الاَّاس، كتسااهـ في خراب الاالد
 (الكافر)                                                                           

أرل المستخدميف مشٍكا جميعان       عمى غيًر الصػراًط المستقيـً 
ـي نارى الجحيـً  ػٍدفو       لصػارٍت منيػ ليكا جنات عى معاًشري لػك كى

فمػا ًمػف بمػدةو إال كمنيػـ       عمييا كػؿُّر شيطػافو رجيػـً  
فمػك كافى النجػكـي ليا رجكمان       إذٍف خمًت السماءي مف النجـك 

 كيخصص الاكصيرم لهـ قصيدة، يفضحهـ فيها،  كيذكر ابضهـ اأسمائهـ، كيبدد 
جرائمهـ احؽ الاَّاس، كاحؽ األجااد كذلؾ، كيقرر ماذ الاداية أاه اهـ خاير، فقد عاشرهـ سايف، 

ا يبدؿ الكاحد ماهـ في المصكصٌية مائة لص، يقكؿ  (الكافر)     (2):فكجدهـ لصكصن
ـٍ  أرى فييػـ  رجػالن أمينا         كمتي طكائػؼى المستخدمينا         فمى

فخذ أخبػارىىـ مني  شفاىان        كأىٍنًظػٍرني ألخبػرىؾى اليقيػنا 
فقد عاشرتييـ كلب يػت فييـ        مىعى التجريًب مف عيمرم سنينا 
حكٍت بمبيسي طائفةن لصكصان        عىدىٍلػتي بكاحدو  منيػـ  مئينا 
فػيَّ كصاًحبىٍيو        أبا يىٍقطيكف كالنِّشكى   السَّمينا  يجي كالصَّ فيرى

                                                 
 .301، ص الديكاف الاكصيرم، (1)

 .454 صالديكاف،الاكصيرم،  (1)

  . 464 – 463 ص ف،.ـ  الاكصيرم،(2)



كراح الشاعر يبدد جرائمهـ، فقد سرقكا الغالؿ، كسرؽ ااك سيؼ، كهـ مف المستخدميف، 
الغالؿ في ايادرها، كو يالـ في هذا فساؽ الاصارل، إذا ما كاات هذه الخيااة تقع مف عدكؿ 

 (الكافر):                                                       (3)المسمميف، يقكؿ
كنا  ري كقد سرقكا الغالؿى كما عممنا      كما سرقٍت بنك سيًؼ الجي

ككيؼ يالـي فيسَّاؽي الٌنصػارل      إذا خانػت عدكؿي المسممينػا 
  (4):كهؤوء كٌظفكا جااةن يقاضكف الغالؿ لهـ، ككأف األراضي الزراعية قطائع لهـ

 (الكافر)                                                                  
أقامػكا في البالد ليـ جبػاةن      لقبػًض ميغىمِّيػا كاليمقطعيػنا 

كفكؽ هذا ياهاكف مخصصات الجاكد، كطريقتهـ في ذلؾ أٌاهـ يكتاكف لمجادم كصكون 
ـٌ ياصاكف له كميانا مف المصكص في الطريؽ، يستكلكف عمى ما استكفاه مف ماؿ،  احٌقه،  

  (5):يقكؿ
 (الكافر)                                                                  
ػكالن      عمػى بىمىػدو أصابى بو كميػنا  صي ف كتبكا لجنػدمٍّب كي كا 

كيخشى الشاعر مف هؤوء الخكاة، مف المسمميف كالاصارل كاليهكد، عمى أمكاؿ مصر 
أف تذهب اهاان، فالمسممكف مف المستخدىميف يقكلكف اأٌاهـ أكلى الااس اهذه األمكاؿ كاألقااط 

يٌدعكف حقِّا تاريخيِّا فيها، كاليهكد استحٌمكا أمكاؿى جميع الطكائؼ، كلـ يتكٌرعكا عف الاهب إٌو يكـ 
    (1):ساتهـ

 (الكافر)                                                                   
ليػكنا  كما أخشى عمى أمػكاؿً مصرى       سكل مف معشػرو يىتىأىكَّ

لنا حقػكؽه       بيا كلنحػفي أىٍكلىى اآلخػذينا : يقػكؿي المسممكف
إنَّيـي بمصرى الػ        ميمكؾي كمف سكاىـ غاصبكنا : كقاؿ القبػطي 

مَّمىًت الييػكدي بحفػًظ  سبتو       ليـ، ماؿى الطػكائًؼ أجمعينا  حى كى
كعمى لسااهـ يفٌصؿ الشاعر طريقتهـ في اهب أمكاؿ الاَّاس، كذلؾ ابد أف اجكا مف 

  (الكافر)                         (2):البقكاة لدل السمطاف، كعادكا ماَّرأيف مف كؿ جريمة، يقكؿ
 ( 3)نيحيؿي عمى البالًد بغيػًر حؽو       أيناسان يىٍعًسفكف  ك يظممػكنا

                                                 
 .464، صف.ـالاكصيرم،  (3)

 .465 صف،.ـ  الاكصيرم،(4)

 .466 ص ف،.ـ  الاكصيرم،(5)

 .469 - 468، ص الديكافالاكصيرم،  (1)

 .472 ص ف،.ـ  الاكصيرم،(2)



ـي عصػاةه مفسػدكنػا  ٍلنا عميػيـ        بأٌنيػ ف مىنىعكا تىقىػكَّ كا 
ٌيزنا كالةى الحػرًب ليػالن       عمى أٍف يىكًبسيكىـ مصبحينا جى  (4)كى
منػا صػكلةن فيما يميػنا  صي فصالكا صكلةن فيمٍف يمييػـ        كى
 (5)فجئػنا بالنِّيػاًب  كبالسَّبايا        كجاءكا بالرجاًؿ  مصفَّدينا 

ابـ، هذه طريقتهـ في اهب أمكاؿ الرعية ، ككيؼ و ياجحكف في جرائمهـ كايدهـ مف 
لقاء القاض عمى الرجاؿ  السمطاف قكة، هـ كوة الحرب، إذ يكفي لتحريكهـ وجتياح القرل، كا 

. كساي الاساء، كاهب األمكاؿ، أف تتهـ تمؾ القرل االبصياف كاإلفساد
، فقد أغار عمى ابض القرل فتركها خرااان، إذ اهب ايادر (6)كم اؿ هؤوء ااف قطٌية

القمح، كسمب أمكاؿ الااس، فأصاح شغمه الشاغؿ هك تحصيؿ الذهب مف كراء هذه الكظيفة، 
        (7 ):يقكؿ

   
 (الكافر)                                                                   
كمػا ابفي  قيطىيَّػةو إال شريػؾه        ليػـ في كؿِّ ما  يتخطَّفػكنا 
ػٍكرو يمنعي الٌنكـى الجفكنا  (1)أغارى عمى قػرل فاقػكسى منو       ًبجى

اسى  جى كنا كى ػزي ا       كغادرى عاليان منيا حي (2) خاللىيا طػكالن  كعرضن
  

سىػًؿ العىًرينا  (3)فىسىػٍؿ أىٍذًنٍيػفى كالبىٍيػركؽى عنو       كمنًزؿى حاتـو كى
كنا ري ًتيا جي ٍمػرى نسفان       كلـ  يترٍؾ ًبعىٍرصى  (4)فقػد نسؼى التِّالؿى الحي

مَّتىيػا خزينػا  يَّػرى عينىيػا ًحٍمػالن كلكػٍف       لمنػزلًو  كغى صى كى
 (5)كأصبػحى شيٍغػميو تحصيػؿى تبرو       ككانت راؤه مف قبػؿي نكنا

كهكذا ارل الاكصيرم قد صٌكر لاا البامؿ األكؿ في افتقار الاَّاس، كهك الحكـ الجائر، 
. أدٌؽ تصكير، فأغاااا عف ك ير مف تفصيالت المؤرخيف

                                                                                                                                            
لساف ااف ماظكر، : يظممكف، مف البسؼ، ياظر: يبسفكف. ، مادة حكؿالمعجـ الكسيط: ياظر، ابياهـ، أك  اايط اهـ عمال: احيؿي  (3)

 . مادة عسؼالعرب،

 .، مادة كاسف.ـااف ماظكر، : اقتحمكهـ، ياظر:  كاسكهـ (4)

 .، مادة صفدف.ـااف ماظكر، : مك ٌقيف، ياظر:  مصفديف (5)

 . لـ أع ر له عمى ترجمة (6)

 .473-472، ص س.ـ الاكصيرم،  (7)

 .4/232معجـ البمداف،ياقكت الحمكم،: اسـ مدياة في جكؼ مصر الشرقي، كهي في آخر ديار مصر مف جهة الشاـ، ياظر:  فاقكس (1)

 .جاس كحزف: ، مادتيلساف العربااف ماظكر، : كهك المكاف الغميظ، الكعر،ياظر: مفرده حىزف: تردد اياها لمغارة، حزكف: جاس (2)

 . هذه أسماء مكاقع في مصر لـ أع ر لها عمى تبريؼ(3)

 ..جـر: ، مادةف.ـ ااف ماظكر،.،(الايادر)مكاضع جمع ال مار كتجفيفها :  الجركف(4)

 .، كمف قاؿ كاف و يممؾ إو التاف(الذهب)يباي أاه كاف فقيران فأصاح اكظيفته غايا، فهك يجمع التار (5)



كمف هذا القايؿ قصيدة الشَّارمسىاحي في القاضي ادر الديف اف جماعة قاضي الديار 
هػ، كقد تسمط اااه عمى أمكاؿ اليتامى، كالكقؼ، كأمكاؿ جامع طكلكف، كراح 690المصرية ساة 

يافقها في طمب الجكارم كالمرداف، كأاكه القاضي ااف جماعة يبمـ ذلؾ كيرضاه، اؿ هك مف مٌكاه 
مف هذه األمكاؿ، في كقتو تجد فيه ًمف الاَّاس مىٍف يمكت جكعان كقد مٌر ذكرها عاد الحديث عف 

. (6)مفاسد القضاة في شبر الاقد السياسي
:   (8) تسٌمط المكظفيف كأصحاب الدكاكيف عمى األمكاؿ، قائالن (7)كيصؼ شافع اف عمي البسقالاي

 (الطكيؿ)                                                                              
لقد فاز باألمكاؿ قػكـه تحكَّمكا       كدافى ليػـ مأمكريىػا كأميػريىا 

ديكرىىا"فقاسمىيـ أكيػاسىيا شرَّ ًقٍسمىةو         (9)"ففينا غكاًشييا كفييـ صي
 

كيقكؿ ااف مخمكؼ األعػرج السبدم، في تسمط الترؾ كماهـ السالطيف، كالمكظفكف 
األقااط عمى أمػكاؿ الرعية، كاقتسامها، حيث فاز السمطػاف كمبه الترؾ ا مػث الخراج، كأخػذ القاط 
الاصؼ، كلـ يترؾ لمخالئؽ إو السػدس، كيتساءؿ متبجاان كيػؼ يطمب عاقؿ الرزؽ في مصر، 

 (الطػكيؿ):                                                             (1)يقكؿ
رًس  ككيؼ يركـي الرزؽى في مصرى عاقؿه        كمف دكنًو األتراؾي بالٌسيًؼ كالٌتٌ  ي

مػًس  ٍجيىػةو       ألنفيًسيـ بالرُّربًع كال ُّرمػًف كالخي كقد جمعٍتو القبػطي مف كؿِّ كي
فممترًؾ كالسمطػاًف  يٍمػثي خراًجػيا       كلمقبًط نصؼه كالخالئؽي في السُّردًس 

كيقكؿ مجيػر الديف اف تميـ في ككيػؿ ايت الماؿ، كقد أذاؽ ايػت المػاؿ فقران مؤلمان، حتى 
ما هػك مسػممنا، يقكؿ: ما هػذا الككيػؿ عاقػالن، كيقكؿ ايػت الماؿ: يقكؿ الاَّاس

(2): 
 (الكامؿ)                                                                     

لككيًؿ بيًت الماًؿ أشػرؼي منصػبو         لك لـ يىدىٍعوي إلى المكارـً سيمَّمػا 
ىك لـ يزٍؿ ييبدم الحماقةى في الكرل        كيذيؽي بيتى المػاًؿ فقران مؤلما 

ما ذا ميسًمما : مػا ذا  عاقال         كيقكؿي بيتي الماؿً : حتى يقػكؿى النَّاس

                                                 
 . مف هذا الاحث58 ياظر صفحة  (6)

، سمع الحديث، كتبااى اآلداب، كأتقف الاظـ، أصااه سهـ في كقبة (هػ730ت ) هك شافع اف عمي اف عااس اف عساكر الكاااي البسقالاي،  (7)
، حسف المحاضرة؛ السيكطي، 9/207، النجكـ الزاىرة؛ ااف تغرم اردم، 281-2/279، س.ـالبسقالاي، :  فتساب ابماه، ياظر680حمص ساة 

1/465. 

 .165، ص نكت اليمياف في نكت العمياف الصفدم،  (8)

ماة الحار ي: جمع غاشية:  غكاشو  (9) : هي ما يتغشى قكائـ السيكؼ مف األسفاف، كشطر الايت تضميف مف قكؿ جبفر اف عي
 .، مادة غشالساف العربااف ماظكر، : ياظر. (تقاسميـ أسيافنا شر ًقسمة     ففينا غكاشييا، كفييـ صدكرىا)      

 .11/243 النجكـ الزاىرة،ااف تغرم اردم،  (1)

 .77-76، صالديكاف مجير الديف اف تميـ،  (2)



كيقكؿ ااف البطار الدُّايسرم في تسٌمط األقااط عمى أمكاؿ ايت الماؿ، فأغاكا حتى غدكا 
 (السريع)                                                  :(3)كالسالطيف في غااهـ 

ٍكا كالسَّالطيػًف  زقػكا        حظان كأضحى قاؿ نػرل األقبػاطى قد ري
، قمػتي ليػـ ًً رزؽي كالبو  مػف مجانػيف:        كعمَّمىػكا األمكاؿى

 :      (4)كيقكؿ الشيخ عالء الديف الكداعي، في مسؤكؿ ايت الماؿ، الذم جاء مع غازاف ممؾ التتار
  (الطكيؿ)                                                                             

مَّؾه       عمى يده تابى الكرل كتزىَّدكا  ـى مع غازاًف شيحه ميسى أتى الشا
 فىخمُّركا عف األمكاًؿ  كاألىًؿ جممةن        فما منيـي إال  فقيػره مجػٌردي 

كيقكؿ مشيران إلى ما جاءت اه سيطرة المغكؿ كعمالئهـ عمى دمشؽ مف غالء كغاف 
  (الطكيؿ):                                                                  (5)كغـٌ 

ـي  رمٍتنا صركؼي الدىًر حقان بسبعةو       فما أحده منَّا مف السٍَّبًع سال
غبافه كغٌـّ مػالزـي  غالءه كغػازافه كغزكه كغػارةه ه       كغدره كا 

كمف أسااب اواهيار اوقتصادم في هذا البصر، ظاهرة تغيير الاقكد، كتااه ابض 
، كهك الباـ األخير في البصر المممككي األكؿ، أخرج األمير (6)هػ 784الشبراء لها، ففي عاـ 

جركس الخميمي فمكسان جددان ادون مف الفمكس البتيقة، فمما فبؿ ذلؾ كقؼ حاؿ الاَّاس، كحصؿ 
الغالء ، كقؿ الجالب، فممػا امػغ األتػااؾ ارقكقان أمػر اإاطػالها، كفػي هػذا يقػكؿ شهاب الػديف ااف 

 (البسيط):                                                               (1)البطػار
ٌمت مف العدًد؟ ددو جى ! تغيير عيٍتًؽ فمكسو  قد أضٌر فكـ       حكادثو جي
دىًد  فكيؼ تمشي عالقػاتي األناـً إذان       كالحاؿي كاقفةه ي بالعيٍتًؽ كالجي

كمف أسااب اواهيار اوقتصادم أيضان، تسمُّطي أصحاب المككس عمى أمكاؿ الاَّاس 
الماقكلة كتجارتهـ، فهذا سيؼ الديف السامرم، يسافر مع كجيه الديف ااف سكيد إلى المكصؿ، 

       (2):فحضر أصحاب المكس، فبفكا عف جماؿ الكجيه، كمكسكا السامرم كأجحفكا اه، فقاؿ
 (الطكيؿ)                                                                         

صحبت كجيو الديف في الدىر مىرَّةن      ليحمؿى أ قػالي كيخفػرى أحمالي
(3) 

                                                 
 .1/307،، الدرر المكامنةالبسقالاي:   ياظر (3)

 .8/102، س.ـ ااف تغرم اردم،  (4)

 .8/102، س.ـااف تغرم اردم،  (5)

 .11/172،س.ـااف تغرم اردم، : ياظر (6)

 .11/172،النجـك الزاىرة ااف تغرم اردم،  (1)

 .1/174،فكات الكفيات الكتاي،  (2)

 .،مادة خفر، لساف العربااف ماظكر: يحفظ كيحمي، ياظر:  يخفر (3)



 فكٌزننػي عف كػؿِّ  حػؽٍّب كباطؿو      كعف فرسي كالبغًؿ كالجمًؿ الخالي
    (4):كيقكؿ ااف الكردم في كاتب مكس قيمَّدى القضاء، كأاقي عمى كتااة المكس
 (السريع)                                                                     

كاتبي مكسو قمَّػدكهي القضا       ال زاؿى في طردو كفػي عكًس 
بمػدةو مف قمػـ كاحػػد       يكتبي في الٌشرًع كفي المكس 

كيقكؿ ااف الكردم، مستهزئان االبدؿ في دمشؽ، حيث أطمؽ سراح صاحب مكس، كسجف 
 (المنسرح):                                                           (5)قاضي القضاة

ًضران        ًبعٍدًليا اليكـى ييضرب الم ؿي    دمشؽي ال زاؿ ربعييا خى
فضامفي المكس مطمؽه فىًرحه        فييا، كقاضي القضاًة معتقؿي 

: (6)كيقكؿ ااف الكردم أيضان في تاصيب ضامف مكس، مبتاران تاصياه لباة مزٌكقة
 (مجزكء الرجز)                                                  

ٍمعػةو ميمىفَّػقىػٍو  ضامفي مكسو قػد أتى       في  خي
قػٍو  كَّ فقمػت ما ذم  خمعػةه       بػؿ لعنػةه ميزى

 
 

الفقر  -2
كاف الفقر اتيجة طايبية، لتمؾ السياسات اوقتصادية القائمة عمى الاهب كالسمب، كقد 
كقؼ الشبراء عمى ظاهرة الفقر، كاستغرقكا في الحديث عاها كعف آ ارها اوجتماعية، فقمما اجد 
شاعران في هذا البصر، لـ يىشؾي فقره كسكء حاله كاؤس عياله، متألمان أك مستغي ان أك ماتقدان، كاادأ 
ابض ما قيؿ في هذا الشأف االاكصيرم، إذ ياشيء قصيدة يستغيث فيها االكزير اهاء الديف عمي 
اف حٌاا، يادؤها امدح الكزير،  ـ يأخذ في تفصيؿ سكء حالػه كفقره، كما تركه الفقر مف آ ار عمى 

 (السريع):                                 (1)أسػرته كعالقته ازكجته، كمطمع القصيدة
يا أيُّريا المكلى الكزيري الذم        أٌيػاميػو طػائعػةه أمػرىه 

ر أٍف يفٌصؿ له في  كابد مدحه له، الذم استغرؽ خمسة أايات، يشكك ك رة البياؿ، كيقرّْ
حالهـ االخيط كاإلارة، فقد صامكا مع الاَّاس، غير أاَّهـ كااكا عارة لمف يراهـ، فميس لهـ 
ما يشراكف اه، كطبامهـ الخايز المسمكؽ، كيقكؿ متفكهان اأاَّه يشير إليهـ أف يتازهكا في 

                                                 
 .222،صالديكاف ااف الكردم،  (4)

 .285، صف.ـ    ااف الكردم،(5)

 .421، صف.ـااف الكردم،  (6)

 .220،صالديكاف الاكصيرم،  (1)



ماء هذه الخايز كيتمتبكا اخضرتها، كيقاؿ البيد كما في الايت خاز أك قمح كو فطره، 
كهؤوء إف رأكا كبكة أك تمرة في أيدم أطفاؿ آخريف دهشكا كتبمقت اها أاصارهـ، كراحكا 

يتحٌسركف، كيزداد الشاعر اهـ ألمان كحسرة، كيباتاه أاااؤه في أاه قطع عاهـ الخاز، 
، كيؼ و يأخذ عميه أجرة،  كصار و يأتيهـ افمس كو ادرهـ، كيسألكاه عف عممه لدل قـك

أـ أاَّه سيخرىة، كيتبجب الشاعر مف فطاة أطفاله، كيافي أف يخمك األطفاؿ مف فطاة 
:                                                           (2)جامّْيَّة، يقكؿ الشاعر

 (السريع)
إليؾ نشكػك   حالىػنا، إنَّنا       عائمػةه فػي غايًة  الك ػرىٍهٍ  

ٍيًط  كاإلٍبرىٍه  أيحدَّثي المكلى الحديثى الذم       جرل ليػـ  بالخى
صامكا مع النَّاس كلكنَّيػـ        كانػكا ًلمف  ييٍبصرىـ  ًعٍبرىٍه 
ٌره  إف شربكا فالبئػري زيره ليـ        ما  بًرحت   كالٌشٍربىةي الجى

بٌيز مسمػكقةه       في كؿ يكـو  تيشبًو الٌنشره  (3)ليػـ مف الخي
ٍضرىةٍ :       أقكؿي ميما اجتمعكا حكلىيا ! تنزَّىكا في الماًء كالخي

كأقبؿى العيػدي كما عنػدىىـ       قمحه ك ال خبػزه كال ًفطػره 
ـي إٍف  أبصركا كعكةن       في يػًد طفؿو أك رأكا  تمرٍه  فارحميي

تشخصي أبصػاريىـ نحكىا        بشيقػةو  تتبعيػا  زفػره 
ـي حسره؟  ـي  لكعػةن       ككـ  أقاسي  منيي فكـ أقاسي منييػ

نَّػا الخبزى في كٌره : كـ قائؿو  يا  أبتػا ًمٍنييػـي        قطعتى عى
ٍرؽ و كال نيقػره  ما ًصػرتى تأتينا بفىٍمسو كال        بدرىػـو كى
كأنت في خدمًة قكـو فيػؿ       تخدمييػـ يا أبتا  سيخػره؟ 

فيا خيبةى المسعى إذا لـ يكف       يجرم لنا أجره  كال أجػره 
ٌره  لقػد تعجبت ليػا  فطنػةن        أتػى بيا  الطفؿي  بال جى

 ككيؼ يخمك الطفؿي مف فطنةو        ككؿُّر مكلكدو عمى  الفطره؟
 ـ يستبرض الشاعر أ ر هذه الحالة مف الفقر كالحاجة عمى عالقته ازكجته، فقد زارت 
يكمان أختها، كشكت لها حالها كصارها عمى فقر الشاعر، فحٌرضتها عمى طمب حقها، دكف أف 
تخشاه، فإف أاى فأٍف تاتؼ لحيته، كراحت تهٌكف مف قدره في افسها، فرجبت إلى ايتها  ائرة، 
رَّة، كاستمر الصراع طكاؿ  فاستقامته امطالاها، فتشاجرا، فما كاف ماها إو أف ضرات رأسه اآجي
الميؿ إلى الصااح، كما ااتهى إو كقد استفرغ الشاعر كٌؿ دمبه، كيخمص الشاعر إلى أفَّ مىٍف 

                                                 
 .222-221، صف.ـ الاكصيرم،  (2)

 .، مادة اشرلساف العربااف ماظكر ، :  الاشرة رقيه يبالج اها المجاكف كالمريض، ياظر (3)



:                                    (1)هذه حاله فحٌقه أف ياظر السمطاف في أمره، كيقكؿ
 (السريع)

ٌره  كيكـى  زارت أٌميػـ  أختىيا        كاألختي في  الًغيرة  كالضُّر
بػرىىا منِّي عمى العسره  كأقبمٍت تشكػك ليا حالىيػا        كصى

 (2)كيؼ تككفي النسا        كذا مع األزكاج  يا  ًغػرَّه: قالٍت ليا
 (3)قكمي اطمبي حقًَّؾ منو  بال        تخمٌػؼو منػًؾ كال  فتػره
ف تأبَّػى فخػذم ذقنىػو         ـ انتفييػا شعػرةن  شعػرىه  كا 

ما عادتي ىكذا         فإفَّ زكجػي عنػدىه  ضجره : قالت  ليا
ػةن        طمَّقني،  قالت  ليػا بىٍعرىه: أخاؼي إٍف  كىمٍَّمتيػو  ًكٍممى

(4) 
 (5)فيٌكنػت قدرمى في  نفًسيا        فجاءت الزكجػةي محتػٌره
ٌره  (6)فاستقبػمتنػي فتيدَّدتييػا         فاستقبمٍت رأسػي  بفجي

كباتت الفتنػةي مػا بيننػا         مف أٌكؿ الميػؿ إلػى  بيكره 
كما رأل العبدي  لو مىٍخمصان         إاٌل كما  في عينػو  قطػره 
فحػؽُّر مىٍف حالتيػوي  ىػذه         أٍف ينظرى المػكلى لو  نظرىه 

كيغمب عمى شبر م ؿ هذا الجااب ركح الفكاهة كالتادر، التي و يخفى ما كراءها مف 
. حرقة كألـ

 كلبؿَّ الحكيـ ااف دااياؿ أك ر شبراء زمااه، شككل كااتقادان لفقره كحالة أسرته، كأك رهـ 
تفصيال في كصؼ مظاهره، مستخدمان أسمكب الفكاهة كالتظرؼ، كيادك هذا جميان في قصيدة 

يستبطؼ فيها أحد األمراء كيستغي ه، كيبرض لحاؿ أسرته في عيد األضحى، حيث لـ يستطع 
 (المجتث):                                               (1)أف يكفٌر لبياله المحـ، يقكؿ

ـى  فَّ غيثه ككسمي        م   ػٍف أياديو تىٍيـػيا   (2)إٍف ضى
،رأل النػا           سي م مىو  مكضعى اسمي  كسىميَّ جكدو

َـّ   (3)كيا  مميػؾى البػرايػا           كابفى المميػؾ  الًجضى

                                                 
 .224-222، صالديكاف الاكصيرم، (1)

 .، مادة غررلساف العربااف ماظكر،:غىر، ياظر:و تجراة لها، كالرجؿ:  ًغٌرة(2)

 .، مادة فترف.ـااف ماظكر،:اإلاكسار كالضبؼ، ياظر:  فترة (3)

 ، مادة ابرف .ـااف ماظكر،:ما يخرج مف اطكف اإلاؿ كالشاه كاقر الكحش كالظااء، كالجمع الاىٍبر، ياظر:  ابرة (4)

 ، مادة حررف.،ـااف ماظكر: محزكمة، محرقة الكاد، ياظر:  محترة (5)

رَّة (6)  .، مادة أجرف. ،ـااف ماظكر: طايخ الطيف، ياظر:  آجي

(1)
 .70 -69، صالمختار مف شعر ابف دانياؿ: الصفدم  

 .، مادة كسـلساف العربااف ماظكر، :مطر أكؿ الرايع، ياظر:  الكسمي(2)



ٍمػـً  سى ، يا ليثي في حا           لتىػٍي   ًنػزاؿو  كى يا غيثي
العبػدي ييينىػى  مقػاالن           فاصفػٍح  كخذه ًبحمػـً 

كاسمٍع حدي ان  ظريفػان           كاعجػٍب لقمة  قىٍسمػي 
ـى بزحػـً  عيدي  األضاحيى كافػى            يبغي  الزَّحػا
كقد  كىعىٍمػتي  كالبػي            كالفػاري عندم  بمحـ
(4) 

 
 كلما طالاه أهمه االمحـ أشار عميهـ أف يأكمكه فهك قطبة لحـ، كتتحاكر الاساء، أخته 

كأمه كاات عمه، في هذا، كيتساءلف عف الساب في مابهف المحـ، أكاف حمية، أـ مكاصمة صكـ، 
أـ قطيبة رحـ، أـ فقران لكساد سكؽ الشبر، كلـ يجد مف يضحي اه إو عٌمه، كلكاه كمب، كو 

 (المجتث):                                                          (5)يضحى اكمب، يقكؿ
فقمػت  إذ طػالبتنػي           أىمػي بمحػـ  كشحػـً 

قكمكا  كيميكنػي فإنِّػي           فػي البيػت قطعةي لحـ 
تقػكؿ بنتػي ألختػي            كبنػتي عمَّػي ألمِّػي 

تزفيػرى دفعػان لسيقػـً  ـي  حمانا الٍتػ           ى تيرل الحكي
أـ ذاؾ كاًصؿي  صػكـو           أـ ذاؾ  قاًطػعي   رحػـً 
أـ ليس لمشعًر  سعػره           كالٌرسـي  أقكل  كرٍسػـ 
كلك  يضحػٌى بكمػبو            ذبحت في العيػد  عٌمي 

 ـ يتكٌجه إلى األمير الممدكح يسأله مجازاته عمى شبره، كيسأله أف يجزؿ له البطاء، 
 (المجتث):                                                                (1)يقكؿ

فيػا  مميػؾى البرايػا            كيػا   دكاءن  لمػدمي 
 (2)لكالؾ  ضػاعى  نائػي            كبارى ن رم كنظمػي

ـٍ جزيػؿ  العطايا            بنػائؿو  منػؾ  سجػـ   فىػدي
كهذا الجٌزار يتكٌجه إلى ابض الرؤساء في يكـ عيد الفطر، يشكك فقره، كيقسـ أاه و 
يممؾ في هذا البيد درهما، كيكفي دليالن عمى فقره أاه شاعر يتكٌسب االشبر، كهاا إشارة إلى 

كساد سكؽ الشبر، كقد دفبه هذا الحاؿ إلى أف يشكك هٌمه لمبدكّْ كالصديؽ، كيجبؿ مف 

                                                                                                                                            
ـٌ (3)  .69، صحاشية المختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم، : ياظر. الضخـ الجااييف كالكسط:  الًجضى

 .، مادة كبـس.ـااف ماظكر، : سٌد فمه، ياظر:  كبـ(4)

 .70-69، صس.ـ: الصفدم (5)

 .70، صالمختار مف شعر ابف دانياؿ الصفدم،  (1)

 .، مادة اكر، لساف العربااف ماظكر: كسد، ياظر:  اار (2)



الخشكااف، كهك ضرب مف الطباـ، شخصان غاب عاه في هذا البيد، كامتاع عف اواكشاؼ له، 
:         (3)يقكؿ

 (الكامؿ)                                                                     
كده يضاىي الغيػثى حالة سىٍكبًو  يا أيُّريا المكلى الرئيسي  كمىٍف لو          جي

ٍكرى  دىرو لـ  أزٍؿ          طكؿى المدل غىرىضان ألسيـً  خٍطبًو  أشكك لعدًلؾ جى
 (4)كأشػدُّر ما قاسيتي  منػو  أنَّػو         عف شكًر فضًمؾ قد شغمتي بعىٍتبو

فاغفٍر لعبػدو قد أتػاؾ  كمالىػو          حسنػاتي أفعػاؿو تقػكـي بذنبػو 
ـي كالنبػيَّ  كآلًو الػ          أطياًر أصحاًب العىبىػا كبصحبػو  باهلًل يقسػ

ـي كسًبػو  ما بات في ذا العيًد يممؾي درىما           ككفاؾ أٌف الشَّعرى أعظػ
فتراه ينشػدي حسػرةن كتأسفػا           مػف  ىىمَّػو  لعػدٌكه كميحبِّػو 

ٍشكىنػاف لك  انو           في العيد يخبريني بما في  قمبو  (5)ماذا  يضرُّر  الخى
كلقد شكالؾ مف حكادث دىػرًه           سيقمان كلستى بعاجػزو عف طبَّػو 

ال زاؿ  بابيػؾ لمينػاًء ميؤٌىػالن           أبدان عمى بعػد المػزار  كقربو 
 فيأتي عمى ذكر فقره كحالة عياله، إذ جاءهـ شيء مف الغمة، جاءت اها (6)أٌما ااف اااتة

يدي األرزاؽ صدفة، كهي يد ااشزة اافرة عاهـ، كشٌاه أاااءه ابفاة ايت ا الحراـ، الذيف يحضركف 
مكسـ الحج لياالكا مف األضاحي، كيقكؿ في هذه الحاطة إاها سمراء جميمة الماسـ، ترتشؼ عاد 

تقايمها، كو يادك الشاعر راضيان أك قاابان اهذا الرزؽ، كقد عممه الفقر أف ياظـ الشبر غير 
مزحكؼ، إذ زحاؼ الشبر فقر، كقد شٌاه أاااءه أيضان االمتهجديف في المحاريب ليالن، كذلؾ 

لسهرهـ مف الجكع، كأشار إلى أكعية الخاز لتككف حزاهـ الذم يصطفكف عميه، كقد أشار إلى ما 
أعممه في ابض الكممات مف تجايس كتصحيؼ، فالمجاريب تصحؼ لتككف محاريب، ككذلؾ 

: (1)حرب الميؿ تككف حزب الميؿ ككذلؾ الخاز يككف خيران كجارا، يقكؿ الشاعر
 (البسيط)                                                                      
 (2)كغمػةه طاؼى أكالدم فقمػتي ليػـ        اسعىٍكا ليا يا عفاةى البيت أك طيكفكا

سمػراءي حنطيػةه  يفترُّر مبسمييػا         فكمُّريا  بشفػاه الم ػـً  مرشػكؼي 
(3) 

                                                 
 .29-28، صالديكافالجزار،  (3)

 .عتب: ، مادةس.ـااف ماظكر، : الشٌدة، ياظر: البىٍتب (4)

 .192، صالمعجـ المفصؿ في المعرب كالدخيؿسبدم ضٌااكل، : اكع مف المبجاات كالفطير كالاقالكة، ياظر:  الخشاكاف(5)

، مف كاار شبراء مصر في البصر المممككي األكؿ، (هػ768ت )محيي الديف محمد اف محمد اف محمد اف الحسف اف اااتة،  (6)
 . 6/768، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 1/466، حسف المحاضرة؛ السيكطي، 11/76، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم، : ياظر

 .326 صالديكاف، ااف اااته،  (1)

 .عفا: ، مادة لساف العربااف ماظكر، : أضياؼ الايت الحراـ كطالب المبركؼ، ياظر:  عفاة الايت (2)



 (4)رزؽو  فيػو تعسيػؼي .....دىقٍَّت يدي الرزؽ بابي كىي  ناشػزةه        فقمػت 
ـى الشعػًر مػف دررو        ما بيػتي كاحًدىا بالفقر مزحػػكؼي  كعٌممٍتنيى نظػ

ىذا ىك الخبػز يا أجنػادى أدعيػةو         كفي المجاريًب حربي الميًؿ مصفكؼي 
خبزه كخيره كجبػره  بعػدى ما نطقٍت          فمممحػامد  تجنيػسه كتصحيػؼي 

كيادك ااف اااته في هذا المقطع مف تمؾ القصيدة الطكيمة ساخطان عمى حاله كفقره، أك ر 
. ماه مستغي ان مستجديان، كهذا ما أكحت اه ابض ألفاظه، التي ماها ما و يميؽ ذكره

ذا عداا إلى ااف دااياؿ، كجدااه يخاطب ااظر الدكلة تاج الديف الطكيؿ، طالاان ماه  كا 
إصالح حاله، كمبالجة فقره، كمطالاان احقه في الخراج، كقد تحكـ فيه المكظفكف، فتقاسمكا  م ه، 

كأسقطكا  م ان، كلـ ياؽ له ما يسد حاجته، كيقصد االخراج هاا ما ريتَّبى له مف ماؿو أجرة عمى 
عمؿ، كلقمة الزيت كاد أف ياطفئ سراجه، يقصد أاه اال ماؿ كادت تاتهي حياته، أما أهمه فااتت 

  : (5)فكؽ التراب تمتقط الحب كالدجاج، أم أف ايته خاؿو مف الفراش كمف الطباـ، يقكؿ
 

 (مخمع البسيط )                                                          
ً  راًج  أصبحيت  في الكاتبيػفى فردان          كأنػتى كنػزه   لكػؿَّ
ال كشػؼ اهلل مػنؾ رأسي          كدمتى عزم كدمتى تاجػي 

مكالمى قد ساءني  افتقارم           كسىرَّ حيسػادمى  احتياجػي 
فأصمٍح بحؽِّ الكفاء شػأني           فغيػرى عميػاؾى  ال أناجػي 
فالزيػتي قد قىػؿَّ في فتيمي           ككادى أٍف ينطفػي سراجػي 
كباتى فػكؽى التُّرػراب أىمي           تمتقػطي  الحػبَّ كالدَّجػاًج 
عسػاؾ باهلًل يػا ىػاللػي           تكتبي رزقي عمى الخػراًج 
ف مػثي رزقيى حاصػصػكه          كأسقطكا ال مثى عف خراجي 
ال كافى بختي كال  اجتيػادم          كال ًنكاحػي  كال زكاجػي 
ـى حػالي           تحٌيرى الطبُّر فػي عالجػي  إٍف لـ تعالٍج  ًسقػا

 
كقد أك ر ااف دااياؿ مف شكك الفقر المدقع، فها هك ذا يشكك قمة الغمة، كاقص الخاز في 
ايته، حتى راح يبشؽ كؿ مخزف فيه غمة، كيطرب لشدك كٌيالها، كلكٌاه طرب حقد كغٌؿ، كيتماى 

أف يكتحؿ اغاار الغالؿ إذا ما  ار، أٌما الطاحكاة فقػد ذاب قماها شكقان لمقمح، كأٌما القٌفة فقد 
                                                                                                                                            

(3)
 .فرر كرشؼ: ، مادتيف.ـااف ماظكر، : مف الشرؼ كهك المص االشفتيف، ياظر: يادم أساااه عاد الضحؾ، مرشكؼ:  يفترٌ  

 .، مادة اشزف.ـعاصية خارجة عف الطاعة، ااف ماظكر، :  ااشزه (4)

 .122، صالمختار مف شعر ابف دانياؿ الصفدم،  (5)



اغتسمت ادمبها، كأما أطفاله فإاهـ يتحرقكف شكقنا كلك عمى قرص جمَّة، كقد أ ىٌرتى هذه الحػالة 
عمى أسرتػه، فاألطفاؿ يشككاه كيتهمػكاه، كامرأته تستح ه لمسبي في طمػب قكتهـ، كتصػفه اأاَّه 

ًكيّّ و حكيػـ، كتتهمه اأاه و يريهػـ قرصان سكل قرص الشمس، أم و يجمػب  زكج الفراش، كأٌاه حى
:                                                                 (1)لهـ خاػزان، كيختـ اأفَّ هذه مطػالب، و يطيػؽ تحصيمهػا عاتػرة لك كٌمؼ اها، يقكؿ

 (الخفيؼ)                                                                         
كسأينيػي إليػؾى أمػػران عجيبػان          فاستمػٍع   صكتػيى  سألتيػؾ  باهلٍل 
مٌػٍو  إننػي قػد تأٌخػرى القمػح عنٌػي          عاًشػؽه  كػؿ مخػزفو فيػو غى

مٌػةو ىػاجى  فػي  فػؤادمى  غيػمَّو  إٍف سمعتي الكٌياؿى يشػدك بذكػرل          غى
كمنػامى  إذا  أ ػػار   غبػػاران          أغبػران لػك كيًحٍمػتي منػو  بكيٍحػمو 

ذابى قمبي الطاحػكًف شكقان كلمقٍفػ          ػفىًة دمعه  ليػا بػذم ألػًؼ  غىسمىو 
مَّو  (2)كرأيتي األطفػاؿى مف عػدـ الخبػ          ػًز تمٌظى كلػك  عمى قػرًص جى

مػدىلَّػو تمؾى تشكػك، تيؾى  تدعػك، كىػذم          تتىجػٌنى  عمػٌي كىٍىػيى ي
(3) 

ػٍؿ فميس في الصكت ميٍيمىو  ـٍ كعىجَّ فترانػي ميمقػى كًعػرسػي تنادم          قي
ما ترينا قرصان سكل قرًص شمًس الػ       أيٍفػًؽ  تبػدك  كخشكنػاف األًىمٌػو 

ٍمػًمو  عنتري الحرب  لػك ييطػالبي ًم مػي         بدقيػًؽ لفػٌر مػف فػىٍرًد حى
(4) 

حاؿ الميف  -3
كالسؤاؿ الممح، ألـ يكف واف دااياؿ كأم اله مهفه يبتاشكف اها، أـ أفَّ حاؿ المهف، لـ 

:   (1)يكف اأحسفى حاون مف الشبر الذم كسدت سكقه، كالجكاب عاد ااف دااياؿ، يقكؿ
 (السريع)                                                                     

فػالسي  يا سائمي عف صنعتي في الكرل        كضيعتػي فييػـ  كا 
ػٍف درىـي  إنفػاًقػو        يأخػذيه مػف  أعيػًف  النَّاس  ما حػاؿي مى

فهك اهذيف الايتيف يكشؼ عف أفَّ المهاة التي يمارسها كهي الكحالة، و تغايه كو تكٌفر 
له أسااب الحياة الكريمة، فما يجايه مف كرائها دراهـ يصبب تحصيمها مف الاَّاس، كفي قكله 

تكرية، فالمباى القريب أاَّه كحاؿ، كالمباى المقصكد هك صبكاة " يأخذه مف أعيف الاَّاس"
. تحصيمه

                                                 
 .78-77، صالمختار مف شعر ابف دانياؿ الصفدم، (1)

ٌمة:  تمٌظى(2) لظى : ، مادتيلساف العربااف ماظكر، : الابر الذم لـ ياكسر، ياظر: يتحٌرؽ مف شدة الغيظ أك الغضب أك الشكؽ، جى
 .كجمؿ

 . مادة دلهف.ـااف ماظكر، : متحيرة، ذاهب عقمها مف الهـ، ياظر: ميدىٌله (3)

 .، مادة فرد ف.ـااف ماظكر،  :و اظير له، ياظر:  فىٍرد(4)

 .93-92، صالمختار مف شعر بف دانياؿ الصفدم، (1)



 كلـ يكتًؼ ااف دااياؿ اهذيف الايتيف في كصؼ مهاته، كسبيه في رزؽ عياله، اؿ اظـ 
قصيدة طكيمة امغت ستة كعشريف ايتان، يادب فيها حٌظه، كيبٌد افسه م اون في الاَّحس، كيصؼ 

 (الكافر):                                                    (2)حاله مخمكران مختٌؿ البقؿ، يقكؿ
فإنِّػي أنحػسي ال قميػػًف طيرٌان           فكؿُّر النَّحػس يينقؿي عػف   م الي 
ػعى المحػاًؿ  كلما صرتي بيػف النَّاس  ألحى           تعممػتي الفجػكرى مى
أدكري عمى بيػكًت النَّاس ليػالن           كأنيػؽي  كالحميػػًر ككالبغػاًؿ 

رحيقان في الكؤكًس تيرٍم  حريقان           إذا ميزجػٍت  مػف المػاًء الزُّرالًؿ 
ىي الخمري التػي عقمػي لدييا           يخامريني فأيمسػي فػي اختػالًؿ 

  كيبٌدد فيها أسااب الرزؽ التي طرقها، مف راقص االحااؿ في األسكاؽ ماشدان الشبر 
الجيد كالردمء في فرقة غااء، يجرد كتفه كيحمؿ المشاعؿ، كمرقٌص لمدااة كالقردة، كالكالب، 

لى مااطح االكااش، كمصارع االديكؾ، يقكؿ  :                     (3)كاألفاعي، إلى مقامر، كا 
 (الكافر)

يىػػاًؿ  فطػكران منشػدان شعػران بديعان           كآكنػةن أبشػمػؽي  كالخى
 (4)كتبصرينػي رىسيػالن لممغػاني           إذا عايػنػتي أحػكل ذا جمػاؿً 

كىالف سطالن           مع الفقراء أرقػصي فػي حػباًؿ  ككـ أمسيتي في الجى
كتحسػبي أفَّ لػي طربان كحاالن           كمالػي غيػري  شىػٍردات الضَّالؿ 

عنترى  أك بػالؿً : كأكؿي الفػاًر كاألمػزاًر دأبػي           مع الميتػارً 
(5) 

جبيتي السكؽى أٍجريدي رأسى كٍتًفي           كأجبػي بالمشػاعًؿ كالمىخػاؿً 
(1) 
ـى مػف ًفعػالي  كرٌقصتي الدِّبابى كرحػتي أجبي           عمى ًقػردو تعمػَّػ
مٍَّمتي الكالبى الرقػصى منِّػي           كىذٍَّبػتي النكاشرى فػي السِّالؿ  (2)كىعى
 (3)كعيدتي مقامػران فػي  داًر لصو           بفصِّ النَّرًد منجػكًس الفعػاؿ
 (4)ككـ ناطحػتي بالكبشيػف نطحان           كألجيتي  الديػكؾى إلػى القتاؿً 

                                                 
 .272 صف،.ـ الصفدم،  (2)

 .273-272 صف،.ـ الصفدم،  (3)

(4)
 .رسؿ كغاا: ، مادتيلساف العربااف ماظكر، : جمع مغاى، كهك المازؿ الذم كاف أهمه اه، ياظر: المغااي. فحؿ اإلاؿ : الرسيؿ 

(5)
، ف.ـااف ماظكر، : المستهتر ك ير األااطيؿ، ياظر: اايذ الذرة خاصة، المهتار: اايذ الشبير كالحاطة كالحاكب، كقيؿ: األمزار 

 .مزر كهتر: مادتي

 .، مادة خاللساف العربااف ماظكر، : مفردها ًمخالة، ما يكضع فيه الحشيش الماتزع، ياظر: المخاؿ (1)

 .اشر: ، مادةالمعجـ الكسيط: الااشر اكع مف ال باايف ياشر رأسه فيككف كالمغرفة، ياظر: الاكاشر (2)

(3)
 .، مادة فصَّ س.ـااف ماظكر، : لباة ذات صادكؽ كمجارة كفصيف تبتمد عمى الحظ، ياظر: الارد 

 .ألجأت: ألجيت (4)



 
 كلمَّا كجد أسااب الرزؽ الماحٌطة لـ تغاه شيئنا، كلـ تصمح حٌظه، اٍلتجأ الشاعر إلى 

:                                            (5)أسااب رزؽ محترمة، هي البمـ كالتبٌمـ، يقكؿ
 (الكافر)

ـى زينػان            فعدتي  إلى المػدارًس كالجػداًؿ  كلكػٌني  رأيػتي  العمػ
 (6)كى يٍبتي فصرتي في الفقياًء أقضي           كأيفتي فػي الحراـً كفي الحالؿً 
كنظـي الشعػر صرتي  بو فريدان            كطمتي بو عمى السبػًع الطػكاًؿ 

 (7)كقٌطعػتي  العركضى بفاعػالتف           بأكتػادو كأسبػػابو  ً ػقػػاؿً 
ـي النَّحًك فيػو النَّصبي فٌنػي          عمى مىػف كػاف ذا جػاهو كمػاًؿ  كعم

كابدها أصاح طاياان ككحاون،  ـ فيمسكفان،  ـ ايطريان، كياتهي اه المطاؼ كاعظان كقارئان 
عمى قاكر المكتى، كٌؿ هذه األعماؿ كالمهف التي قصدها لطمب الرزؽ لـ تغف فقره كلـ تسٌد 

حاجته، فجٌرد افسه مف الحياء، كلـ يبد ياالي اأم صكرة يطمب فيها مباشه، كيادك مف قصيدته 
هذه، كلك ضماان، أفَّ ابضها في اظر الشاعر مخزو كمخؿّّ االمركءة، لذا قرر أف يمقي  كب 

:                                       (8)الحياء كو ياالي االقيـ السائدة، يقكؿ 
 (الكافر)

ـٍ  أنػاسو           قتمتييػـ بقبػػضو كانسيػاؿً  ـى فػك كطبَّبػتي األنػا
(9) 

ـي مػدل الميػالي  كداكيتي العيكفى  فكػـ جفػكفو           بكيحمي  ما تنػا
ػراًء  كبالميحػاؿً  ؿٍّب          أسفسطي  بالمى  (10)كصػرتي مف  الفالًسؼ ذا مىحى
كفي األعشػاًب كاألسالًب عممي         لػو البيػطاري ييٍصفػىعي  بالنِّعػاًؿ 
   (1)كعػدتي إلػى المقابًر ربَّ كعظو          كمقرئىيػا عمى  الرِّقػـً البكالي
كألقيػت الحيػاءى كراء  ظيرم          كلػـ  يخطػٍر ببالػي أٍف أبالػي 

كهكذا تكشؼ القصيدة ك يران مف األلباب التي تمارس في األسكاؽ كاألحياء الشباية، 
كابض مظاهر المهك التي يسمك اها الاَّاس، كابض المهف الشباية م ؿ القراءة عمى القاكر، كهذه 

كٌمها اتخذت كسيمة لمتكسب، التي إف دٌلت عمى شيء فإاَّما تدؿُّ عمى سكء الحالة اوقتصادية 

                                                 
(5)

 .274-273، صالمختار مه شعز ابه داويال انظفسي،  
  .( ىكىبى )، مادة س.ـااف ماظكر، :   ات عدت كرجبت، ياظر (6)

 .، مادتي كتد، كسابس.ـااف ماظكر، : مصطمحاف عركضياف، ياظر:  أكتاد كأسااب(7)
(8)

 .274، صس.ـالصفدم،  

 .قاض كسهؿ: ، مادتيالمعجـ الكسيط: ياظر.ضد اإلاسهاؿ كهك اإلمساؾ:  القاض(9)

(1
0

 .مرا: ، مادةس. ـااف ماظكر، : الجدؿ، ياظر:  المراء(

 .، مادة رقـلساف العربااف ماظكر، : ياظر. القاكر:  الرّْقـ الاكالي(1)



كشيكع الاطالة، كتكشؼ القصيدة أيضان عف كجكد المدارس، التي ييتمقى فيها البمكـ الشرعية، 
كتكشؼ أيضان عف أفَّ الشاعر في هذا البصر، لـ . كالمغكية، كالفمسفية، كراما عمكـ الطب أيضان 

، ككاات تاأل اه عف ممارسة  يبد يتمتع االمكااة المرمكقة، التي كاف يتمتع اها في عصكر خكاؿو
. م ؿ هذه المهف، أك م ؿ هذا السبي في طمب رزقه

كقمما اجد شاعران في هذا البصر لـ يكف صاحب مهاة، كهذا ما دفع ابض الااح يف إلى 
، كالحؽ أف الشبراء هـ مف ااتذلكا كليس الشبر، (2)القكؿ اأف الشبر قد ااتذؿ في هذا البصر

يقكؿ الجزار كقد تكسب االشبر  ـ عاد إلى الجزارة، فباتاه . ااتذلكا في مهف اضطركا لها ليبتاشكا
 (الخفيؼ):                                                          (3)عمى ذلؾ أحديهـ

ػابا  ال تممني يا سيدم شرؼ الديػ          ػف إذا مػا رأيتنػي  قصَّ
كيؼ ال أشكري الجزارةى ما عشػ         ػتي حفػػاظان كأرفػضي اآلدابا 
 كبيا أضحػًت الكالب تيرىجيػػ         ػني كبالشعر كنت أرجك الكالباٍ 

فيفٌضؿ الجزار في هذه األايات مهاة الجزارة، التي تدٌر عميه دخالن عمى امتهاف األدب 
كالشبر، الذم كسدت سكقه كأراؽ اسااه ماء كجهه، إذ كاف يمدح اه أااسنا أخٌسة طمبنا في 

. اكالهـ
 :   (4)كيقكؿ الجزار متفٌكها، كقد عٌيره ابضهـ امهاته، التي و يراها عياان كو مكضع عيارة

 (البسيط)                                                                           
ـٍ بقريضي في الذم شتمكا  ٌدقتيي ـى شتمي معشره فمقٍد         صى مكالم إف را

أقررتي أنِّػيى جزٌاره كمػا  ذكركا         عٌني فيػؿ غيري ىذا القكًؿ عندىىـ 
ـي  ٍف يكف أحمدي الكنػدٌم مٌتيػما         بالفخًر  قبمػي فإنِّي لسػتي أيتَّيى كا 
(5) 

ـي  ضى فالمحـي كالعظـي كالسكيػفي تعرفني         كالخمعي كالقمعي كالٌساطكري كالكى
كراما يككف في ممارسة شاعر كاير كالجزار لمهاة الجزارة، غضّّ مف مكااته األداية، 

كهذا ما تشي اه هذه األايات، كلكٌاه يكاجه هذه الاظرة االفخر امهاته، في فكاهة ممزكجة اشيء 
. مف األلـ

 التكٌسب بالشعر -4

                                                 
 .17-3/16،األدب في العصر المممككيزغمكؿ سالـ، :  ياظر(2)

 .30،الديكافالجزار،  (3)

 .72، صف.ـ الجزار،  (4)

(5)
 .المقصكد أاك الطيب المتااي أحمد اف حسيف الكادم، الشاعر البااسي المبركؼ 



كاتيجة لم ؿ هذه األكضاع اوقتصادية السيئة تك ر المسألة كيقؿُّ الاذؿ كالبطاء، لذا اجد 
مف الشبراء مف سأؿ فماع، فااتقد الزماف كأخالؽ أهمه، كماهـ مف ذَـّ المسألة كدعا إلى حفظ ماء 

. الكجه كالكرامة
 اوفتخارم سائال الصاحب شرؼ الديف يبقكب، ااظر (1)يقكؿ ااف الحساـ الذهاي

                                                 : (2)طراامس، في شيء مف البتاب كالاقد
 (الكافر)

ـى األميري  إذا ما جئتكـ لغنػاًء فقػرم          تقكؿي ابشٍر إذا قىد
كقد طاؿى المطاؿي كخفتي يأتي          أميػريكـ كقد ماتى الفقيري 

ٌو لافسه طمب الرزؽ  ًً كيقكؿ الدايسرم ااف البطار، شاكيا الاطالة مع ك رة البياؿ، ميًح
 (البسيط):                                                                       (3)االمدح

أصبحت بٌطاالن،  أكالدمى ٍاربعةه          محمَّده ك الثه مكتييـ يىًجبي 
بي  ، ال عىجى ـي          أبك محمدو البٌطاؿي  فإف تحيَّؿى في رزؽو، بمدًحكػ

ار سٌكدت الشمس  كيقكؿ الجٌزار في اقد ممدكحيه، حيث لـ يفز اخيرهـ، فشٌاه افسه اقصَّ
 (الطكيؿ):                                          (4)كجهه في سايؿ تاييض أ كاب غيره

أكمٌػؼي نفسػي كػؿَّ يػكـو كليمةو        شركران عمى مىٍف ال أفكزي بخيرًه 
اري بالشمًس كجيو        ليجيدى في تبييًض أ كاًب غيرهً   (5)كما سىٌكد القصَّ

بؿ له مبمكـه مف الماؿ، فتأخر كمف م ؿ هذا قكؿ ااف اااته، كقد جي
 (البسيط)      :(6)

ٍمتيمكني بمعمػكمي عمػى أحدو        يكـي القيامًة أدنػى  منو لمفٍكػًر  أحى
ًً فمستي أدرم كقد طاؿى الزمافي بو        عمى الزكاًة أحمتـي أـ عمى الحشر

 
 

                                                 

؛ 2/176،فكات الكفياتالكتاي، :، اشتغؿ ااألدب كالركاية ككاف شاعرنا، ياظر(هػ749ت ) أاك حفص الشامي الدمشقي اوفتخارم، (1)
 .3/231، الدرر الكامنة؛ البسقالاي، 22/269، الكافي بالكفياتالصقدم، 

 .2/176،س.ـ الصفدم، (2)

 .1/307، س.ـ البسقالاي، (3)

 .48، ص لديكافالجٌزار، ا( 4)

 .، مادة قصرالمعجـ الكسيطمف يدؽ ال ياب كيايضها، ياظر، :  القٌصار(5)

 .255، ص الديكاف ااف اااته، (6)



كيقكؿ ساخران ممف كعده اأف يصرؼ له شيئان مف ماؿ الزكاة، كلـ يؼ اكعده، 
ٍمه ف لـ يحصّْ مبتاران الزكاة كاجاة عمى مف كيًعدى االماؿ كا 

(1)                        : (
 (الكامؿ

ـى الشريعػة كالػذم         أنتى األحؽُّر بمػا يقػكؿي األكؿي  يا متقنان عم
ـي بذاؾ تمٌكلػكا  تجبي الزكاةي عمى الذيف كعدتىيـ         كعػدان فإنَّيػ

كيادك أف أجكر المكظفيف في ابض الكظائؼ كاات اخسه، كيظهر هذا في قكؿ 
مخمع ):                                                                  (2)ااف اااته
   (البسيط

         كنَّا مف الشعًر قىٍد ىرٍبنا              لرتبةو  تقتضػي اإلعػاذىه 
ٍمنا في باًب جاهو               كال خرٍجنا عف الشحاذىه  (3)         فما دىخى

كيقكؿ ااف اااته، كقد مدح أحدهـ طمبان في اكاله فحرمه، فيتساءؿ ماذا يقكؿ لمااس 
إف سألكه عف عطائه، فإف أجااهـ اأٌاه حرمىه كٌذاكه، كذلؾ لما عهدكه مف كـر هذا الممدكح، 

ف أجااهـ اأاه أعطاه كٌذاته حاله، يقكؿ  (السريع)                                :(4)كا 
ـي عف جػكًدؾ تسفلي  ماذا أقكؿي اليكـى إٍف أك رى الػ        ػعال

كقيؿى ىؿ أجدل المديحي الذم        حبَّرتىو في مجػًده العػالي 
ـٍ  كٌذبنػي حػالي  إٍف قمت ال كٌذبني  النَّاس أك        قمػتي نىعى

، سائالن أحد أصحاب الشأف في  كيقكؿ الجٌزار ماتقدان مف سيئؿ فماع، كمف أعطى فىمىفَّ
 (الخفيؼ):                                                (5)الدكلة أف يغايه عف سؤاؿ المؤماء

ٍبمىو  ضاؽ صدرم ىٌمان كلك  لـ  أيىىدٍِّد        بؾ دىرم ما  كاف ينجرُّر  خى
بيف قكـو قد صيركا المنعى كالمنٍػ         ػفى ليـ في الزماف دأبنا كًممَّو 
ٍف كاف ًسٍفمىو  فاٍغنني عػف سػؤاًؿ كؿِّ لئيػـو         كقد عال قدريه  كا 

معشره ما ظفرتي منيـ عيقىٍيبى الػ         قصًد عندى السػؤاؿ إال بخٍجمىو 
ـي  عتىبكنػي         كمتى جئتييػـ رىأىٍكا ذاؾ  قمة  كمتى غبػتي عنييػ

ـٍ عػارو ك ماشو كغيػرم         كىك دكني لو   يابه كبغمػو  أنا فيي

                                                 
 .422، ص الديكاف ااف اااتة، (1)
 .1/234، الكافي بالكفيات الصفدم، (2)

 .، مادة شحذالمعجـ الكسيط: سؤاؿ الاَّاس اإلحاح، ااظر :  الشحاذه(3)

 .418، ص س.ـ ااف اااتة، (4)

 .65، ص الديكاف الجٌزار، (5)



كو ي ير م ؿ هذا الفقر الماع كالمٌف فقط، اؿ التفاكت ايف الاَّاس في ال ركة كالمباش، فهذا 
. التفاكت قد يرفع مف شأف السفمة، كيضع مىف حقيه الرفبة، كأ ار هذا تككف كخيمة عمى المجتمع

 
: (2)، ذيٌؿ المسألة، كمابه مف أقكاـ و مركءة لديهـ، فيقكؿ(1)كيصٌكر أاك الرايع اإلرامي

 (الطكيؿ                                                                         )
خميمٌي كـ أشكك إلى غيًر راحـو        كأجعؿي عرضػي  عيٍرضػةن لٌمكاًئـً 
كأسحبي ذيؿى الذُّرًؿ بيف بيػكًتكـ        كأقػرعي  في ناديكػـ ًسػفى نادـً 
ػا  تعتػريكـ  ًىػزَّةه لممكػارـً  ىىبيكنيى ما استكجبتي حقان عميكـ        أىمى

ـي        كقد أصبحٍت معدكدةن في المحاـر مىٍمػفى  لديك ًً كأفَّ المعالي مػا حى
كيقكؿ مبيف الديف اف تكلكا، في قمة أهؿ السماح، كشيكع الاخؿ كالشح في األغاياء، 

 (البسيط):                                                 (3)كالتفاكت ايف الاَّاس في ال ركة
أٌمػا السمػاح فقػد أقػكٍت معالميو          فما عمى األرًض مىف تيٍرجى مكارميوي 
(4) 

فػال يغيػٍرنىؾى مػف يمقػاؾ مبتسمػان         فطػالما غػرَّ برؽه أنػت شائميػو
(5) 

ال تتعًب النَّفس في استخالًص راحتيا         مف باخؿو لؤميػو في  الجكًد الئميػو 
آخػى المػذلةى  إعػزازان  لدرىًمػو          كيصحبي  الذؿَّ مف عزٍت دراىميػو 
ماذا أقػكؿي لػدىرو عػاش  جاىميػو         ًغنىن كماتى بسيػًؼ الفقػًر عالميػو 
ـى النٍَّقػصى حتػى ما يحػاربيو          كحاربى الفضػؿى حتى ما يسالميػو  قد سال

ككما أفَّ هااؾ مف يسأؿ الاَّاس، فيبطى القميؿ أك ييماع القميؿ كالك ير، كاف هااؾ مف يذـٌ 
 (المتقارب):        (6)المسألة، يقكؿ ااف الحاامي

معانقةي الفقًر  خيره لمػف             يعانقيو مف سؤاًؿ الرجاًؿ 
 كال خيىر في نيًؿ مىٍف ماليو             عزيزي الٌنكاًؿ بذؿِّ السؤاؿً 

كيقكؿ ااف الكردم، آمران اسؤاؿ ا لمف له حاجة، كااهيان عف سؤاؿ الترؾ، مكاٌيان عف 
 (المتقارب)       :(7)الاخؿ اضيؽ األعيف

                                                 
، فكات الكفياتالكتاي، : ، شاعر محسف، سائر القكؿ،  ياظر( هػ686ت ) هك سميماف اف اايماف اف أاي الجيش، أاك الرايع الهمذااي، اإلرامي، (1)
 .6/57، شذرات الذىبااف البماد، . 7/314، النجكـ الزاىرةااف تغرم اردم، . 1/443

 .1/445، ـ س الكتاي، (2)

 .56 -2/55، س.ـ الكتاي، (3)

 .، مادة قكالساف العربااف ماظكر، :  افتقرت، ياظر:  أقكل(4)

 .، مادة شيـف.ـااف ماظكر، : اظر اليه  أيف يقصد كأيف يمطر، ياظر:  شاـ الارؽ(5)

: ، كاف شاعرنا، ياظر( هػ775ت )كصاحب الشبر هك أحمد اف محمد اف جمبه، عرؼ اااف الحاامي، . 1/278، الدرر الكامنة البسقالاي، (6)
 .278-1/277 ، ف.ـالبسقالاي، 

 .276، الديكاف ااف الكردم، (7)



ٍت حاجةه مقمقو  بَّؾى مف  فضًمو          إذا عىرىضى سػًؿ اهللى رى
يِّقىػو  كال تقصًد الترؾى في حاجةو          فأعينييـ أعيػفه ضى

 الصكفي في ذْـّ سؤاؿ الاَّاس، كالرضا االقميؿ مف الخاز كالماء (1)كيقكؿ الكاشغرم
كالمماس، حتى و يتردَّد عمى أاكاب الاَّاس فيضطهد، كفي جبمه الكويات كالمااصب فداء 

 (البسيط)                                                                       :(2)لبرضه
 (3)لكسرةه مف جشيًب الخبز تشبعيني           كشىٍربىةه مف قراًح المػاء  تركينػي
ف ًمػتُّر تكفينػي  لتكفيني  (4)كخرقةه مف جريًش ال كًب تستيرني          حٌيػان، كا 

كال أيردَّدي في األبػكاًب  مضطيدا           كمػا ييػرىدَّدي  ػكره فػي الفػداديػف 
 ألجعمىػفَّ كالياتو  فيًتنػػتي بيػا           فػداءى ًعػٍرضي كالدنيػا فػدادينػي

 
أ ر الحالة االقتصادية في أخالؽ النَّاس  -5

كمما يقع في هذا الجااب اوقتصادم، الاطر كتغٌير أخالؽ ابض الاَّاس إذا ما اغتاى، 
 (السريع):                (5)يقكؿ صفي الديف الحمي مشاها مف اغتاى فماع افبه اايت الخال

لمَّا اغتنػى أفقدىنا نفعىػو          كتمؾى مف شيمًة بيت الخال 
 ييسعى إليو إف غدا  فارغان          كما بو نفػعه إذا ما امتال

 (الكافر):                                    (6)كيقكؿ في رجؿ متكار يفتخر اماله
أتشمخي إف كساؾ الدىري  كبان         شىريٍفتى بو، كلـ تؾي بالشريًؼ 
 (7)فكـ قد عاينٍت عينامى  ًستران         مف الديباًج حيطَّ عمى كنيؼً 

كيقكؿ ااف الاقيب الحسف اف شاكر، فيمف أيسركا فاطركا، كيرل صالحهـ في اقائهـ 
 (البسيط):                                                                         (8)مفاليس

في النَّاس قكـه إذا ما أيسركا بطركا          فأصمحي األمًر أٍف يبقكا مفاليسا 
ال تسػأًؿ اهللى إاٌل فػي خمػكًليػـ           فيـ جياده إذا كانكا مناحيسػا 

 
                                                 

؛ البسقالاي، 9/328، البداية كالنيايةااف ك ير، : ، كاف له الشبر الجيد، ياظر(هػ716ت ) هك عاد ا اف حجاج اف عمر الكاشغرم الصكفي، (1)
 ؛2/360،الدرر الكامنة

 .2/361، س.ـ البسقالاي، (2)

(3)
 .جشب ك قرح: ، مادتيلساف العربااف ماظكر، :ماء و يخالطه شيء ييطٌيب اه كالبسؿ، ياظر: غميظ خشف، قراح: جشيب 

 .جرش: ، مادةف.ـااف ماظكر، :ما تفتت، ياظر:  جريش (4)

 .524، صالديكافصفي الديف الحمي،  (5)

 .532،صف.ـ  صفي الديف الحمي،(6)

 .، مادة كاؼس.ـااف ماظكر، : ياظر. ايت الخال: الكايؼ (7)

 .63ص/6، شذرات الذىب ااف البماد، ،(8)



كيؤدم الفقر إلى ظكاهر اجتماعية، مف م ؿ أف يقصد ابض الاَّاس الخكااؽ كالتكايا 
كغيرها مف المؤسسات لسد حاجاتهـ، كمف م ؿ السرقة كغيرها، كقد رصد الشبراء م ؿ هذه 

 (الرجز)   :  (2)، ماتقدان تهالؾ األعاجـ عمى الخكااؽ(1)الظكاهر، يقكؿ ااف القكية اإلسكادرااي
ٍجدان ًبحيبِّ الخانقاه، حانقىو ـٍ            كى أعجامينا قد أصبحٍت قمكبيي
(3) 

 ال تعجبػكا، فالكؿُّر كؿٌّ نابحه            كال ييًحبُّر الكمػبي إال خػانقىو
كمف هذه األخالؽ المذمكمة، التي حظيت ااقد الشبراء، تقرب الاَّاس مف األغاياء أك 

 ، كاف ياكب (4)أصحاب المااصب افاقان كطماان لممافبة، فيركل أف القاضي ااف الحٌااؿ الحاامي
في القضاء، فجاءه الخار ابزله أكؿ الاهار، كعاده جمع كاير مف الاَّاس فاافضكا عاه في الحاؿ، 

   :(5) ـ جاءته الكوية آخر الاهار، فكاد ااب مازله يتكسر مف الزحاـ، فقاؿ
 (مخمع البسيط)                                                             

تحالؼى النَّاس  كالزمػافي          فحيثي كافى  الزمافي كانكا 
عادانيى الدىري نصؼى يكـو          فانكشؼى النَّاس لي كبانكا 
يا أيُّريا المعرضػكف عٌني         عكدكا فقد عاكدى  الزمافي 

 
ف كاف لها مكقع في الجااب السياسي، مف حيث دولتها  أٌما السرقة كالمصكصٌية، فإاَّها كا 

عمى فقداف األمف كتقصير الدكلة، كمكقعه في الجااب اوجتماعي، مف حيث تبمقها ااألخالؽ 
كالديف، إو أف األكلى أف تدرج في الجااب اوقتصادم، ذلؾ ألف الدافع األكؿ لهذه الفبمة 

، ككذلؾ آ ارها السماية تصٌب أكؿ ما تصٌب في هذا الجااب اوقتصادم، لذا أرداا  اقتصادمّّ
استبراض ابض ما قيؿ فيها، كيحسب مف الاَّقد المجتمبي، يقكؿ شمس الديف ااف الصائغ 

       (6): الحافي
 (الكافر)                                                                

تجٌنٍب كؿَّ أقطعى فىٍيػكى  لصٌّ       يريدي لؾ الخيػانةى  كؿَّ ساعٍو 

                                                 
، الكافي بالكفياتالصفدم، : ، كاف أدايان جيد الاظـ، ياظر(هػ749ت ) هك محمد اف أحمد اإلسكادرااي، شمس الديف ااف القكية، (1)
 . 456-3/455،الدرر الكامنة؛ البسقالاي، 2/108

 .3/455،س.ـ البسقالاي،  (2)

المعجـ المفصؿ في المعرب سبدم الضٌااكم، : ، ياظر(فارسية)رااط الصكفيه، كايت الزُّهاد ، يشاه دير الاصارل، :  الخااقاه (3)
 .182، صكالدخيؿ

؛ ااف 420-3/419، س.ـااف حجر البسقالاي، : ، ياظر(هػ761ت)هك محمد اف أحمد اف عاد ا القاضي ااف الحٌااؿ الحاامي،  (4)
 .6/338، شذرات الذىبالبماد، 

 .3/420، س.ـالبسقالاي،  (5)

 .8/156، س.، ـ ااف تغرم اردم (6)



ناعٍو     كما قطعكه بعدى الكصًؿ لكٍف       أرادكا كفَّو عف ذم الصِّ
ٌد السرقة في هذا البصر ما زاؿ قائمان  . كهذا إشارة مف الشاعر إلى أفَّ حى

 كحسااا في هذا المقاـ قصيدة واف دااياؿ، يصؼي فيها جماعةن مف المصكص سىطىٍكا 
عمى ايته، كسركا أقفاؿ الايت، كهتككا األستار، فكاف ماهـ المم ـٌ كالمكٌمـ كالمبٌمـ، كالمٌتشح 

:                                                                           (1)كالمتزر، يقكؿ
 (الكامؿ)

 (2) منظرم عف مخبرم ؾ شاىدي ػ يغني          رً ػ بالىٍمنسى  م عف ليمتيػيا سائؿ
ًتيى التي           كانت تفػكؽي عػمى شجػاعًة عنتػرً  ٍكر  قكَّ خارت لسيكنى الخى
(3) 
نزلػٍت  بدارم عصبػةه  فتٌػاكةه           ىتكػت ًحجػابي بعػدى طػكًؿ تستٌػًر 
،  ميفتِّػحو           أقفالىيا  بشبػا الحػديػًد األخضػرً  مف كؿِّ منقفػًؿ الم ػاـً
(4) 

رم ػرىل            شمسي الكسكؼي لكاف غيرى مككَّ ريني ك لكال أٍف  عى كافى يككَّ
(5) 

رً  زَّ ػػـو            كمخػرَّصو كمكٌشػػحو  كميػكى ػػـو   كمعمَّ (6)بمم َّػـو  كمكمَّ
 

 كراح الشاعر يصؼ ما كاف ماهـ مف قسكة كجهالة، كتبذياهـ له كي يدٌلهـ عمى مخاأ 
الماؿ، كلـ يصٌدقكه اأٌاه و يمتمؾ سكل ارذكف كجزءو مف صحاح الجكهرم، كمسٌكدات شبر اٌدعى 
أٌاه يمدحهـ فيها، كيشير الشاعر في إحدل عااراته أاهـ قكـ و يقٌدركف أدانا كو شبرنا، كٌؿ  هذا 

:     (7)كأطفاله ياظركف إليه مكقكفنا اياهـ كاألسير، ما أٌدل إلى ارتياعهـ، يقكؿ ااف دااياؿ
                                                

 (الكامؿ)                                                                         
 (8)مزجكا القساكةى بالجيالًة  كانبرل            كػؿٌّ ييػدَّدني بمفػػظو حك ػرم

طرقكا بساطي بالطٌكارًؽ   كالقنا            متالعبيػفى    بأبيػػضو   كبأسمػًر 
لػـ أنتبػٍو إال بككػزًة  رامػحو            منيـ أقامتني إلػى  الحػاًؿ الػٌزرم 

كبضربةو مف ذم حساـو  منتضى            يفرم الفريسةى  مف جيػكؿو مفتػرم 
صفعػان بال صفػحو  فميتى  تبٌدلٍت           بالعيػف حػاءن باألديػـً   األحمػػر 

                                                 
(1)

 .217، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،   

 ، مادة اسرالمعجـ الكسيط:، ياظر(لفظ مكلد )جماعة مف المصكص:  المىٍاسىر(2)

ٍكر(3)  .، مادة خكرلساف العربااف ماظكر، : الماخفض مف األرض ايف مرتفبيف، ياظر:  الخى

ٌد طرفه، ياظر:  شااه(4)  .، مادة شاكف.ـااف ماظكر، : حى

 .، مادة ككرف. ـااف ماظكر، : يصرعه كيسقطه، ياظر:  كٌكره(5)

ٍرًص كهي الدرع، ياظر:  مخرَّص(6)  .، مادة خرصف. ـااف ماظكر، : واس الخي

 .219-218، صس.ـالصفدم،  (7)

 .، مادة ح رالقامكس المحيطالفيركز آاادم، : ياظر. الح الة أك الساقط:حك رمٌ  (8)



ـي            كنيًصبتي  ذا نصػبو بحػاًؿ ميسىمَّػًر   ًرٍرتي بعدى الرفػًع  في  أيدييي فىجي
المػاؿي أيفى خبىػأتىو           فأجبتيػػو خكفػان  جػكابى  محيَّػًر  :  ىذا يقػكؿي 

مالي غيري ًبرذكني كأ ػ            ػكابي كجػزءه مف صحاًح الجكىرم : كأقكؿي 
ـي بيػا            قالكا كي داتي  الشعًر مدحي ِـّ  البحتػرم... سىبىاليؾ في : كميسىكَّ  (1)أ

فبكت صغارم إذ رىأىٍكنػي  بينيـ            م ػؿى األسيػًر كما أنا بالمػكسىػر 
 ـ تشاكر جماعة المصكص في قتمه، اتهمة التجسس لألمير، أك عصره كي يقٌر عمى 
مكضع ماله، إٌو أفَّ األمر ياتهي إلى عصره االاالط كتشكيط رأسه، ما دفبه إلى اوعتراؼ 
اكجكد تاجر في سطح ايته، فألقكا القاض عمى هذا التاجر كقد ساءت حالته مف الخكؼ، 

: (2)يقكؿ
 (الكامؿ)                                                                         

قالكا  اقتمػكه كاطرحػكه إنَّػو           عيػفي  األميػًر  كيا لو مػف ميخبػًر 
كه كػا  رً ... أك فػاعصػري ٍمػده كليػس  ييًقػرُّر ما لـ ييٍعصى  (3)فإنَّػو            جى

ػرً   (4)عصركا كعابي  بالبالط كشٌكطكا            رأسي بطاسػاتو حميػف بًمٍجمى
ؿه م ؿى الخػكاجا  الصرصرم ناديتييـ في السطًح عندم تاجػره            ميتمكَّ
(5) 

     (6)فرمى إلى ظبيافى أطكًليػـ يػدان             بشبا الظُّرباًة ككؿِّ رمػحو سميػرم
........ خيفػةن  مف كيػًدىػـ            كلربما كجػدكه خكفان قػد... فبػدا

كخالصة القكؿ في هذا الجااب، هك أف شبر الاَّقد المجتمبي، قد رسـ صكرة اٌياة لمحالة 
اوقتصادية في هذا البصر، فبٌار عف أسااب فقر الاَّاس المتم مة في تسمط الحكاـ كأجهزتهـ 

المالية عمى أمكاؿ الاَّاس كاهب خيرات الاالد، كأشار إلى ابض السياسات المالية مف م ؿ تغيير 
ٌكر الشبراء  الاقكد ايف الفياة كاألخرل كما تركته مف أ ر سيء عمى الحياة اوقتصادية،  ـ صى

حالة الفقر التي عٌمت الاالد، كما تركته مف أ ار سيئه مدمرة عمى الحياة اوجتماعية، كاخاصة 
عمى مستكل األسرة كالفرد، كادت المهف في هذا البصر و تسمف كو تغاي مف جكع، ما اضطر 
الشبراء، كأغماهـ أصحاب مهف، إلى السؤاؿ كالتكسب اشبرهـ، كعار الشبراء كذلؾ عف حالة 
اوضطراب كفقداف التكازف اوقتصادم ايف فئات الشبب، حيث تركزت ال ركة في أيدم الحكاـ 

                                                 
 .، مادة ساؿلساف العربااف ماظكر، : جمع سىاىمة كهك الشارب، ياظر(1)
(2)

 .219، صالمختار مه شعز ابه داويال انظفسي،  
 .. مادة جمدى ف،.ـااف ماظكر، : صمب كشديد، ياظر:  جمد(3)

 .شكط: ، مادةس.ـااف ماظكر، : أاضج أك أحرؽ، ياظر:  شىكَّط(4)

المعجـ المفصؿ في سبدم ضٌااكم، :التاجر، كالسيد، ياظر: الخكاجا. ،مادة مكؿس.ـااف ماظكر، : متخذ ماون، ياظر:  تمٌكؿ(5)
 .197، صالمعرب كالدخيؿ

 .ظاا كسمهر: ، مادتيس.ـااف ماظكر، : اسـ رجؿ، الرماح السمهرية تاسب إلى رجؿ اسمه سمهر، ياظر:  ظاياف(6)



كمف مٌت لهـ اساب، كمف الظكاهر التي تكلدت في م ؿ هذا الكضع، ظاهرة تقصد الاَّاس لمتكايا 
كالخكااؽ، كتممؽ الاَّاس ألصحاب المقامات البميا، كشيكع السرقة كالمصكصٌية، كقد أسهـ في رسـ 
هذه الصكرة كاار شبراء البصر، في مطكوت أك مقطكعات، مف م ؿ الاكصيرم، كااف دااياؿ، 

. كااف اااته، كالجٌزار، كااف الكردم كغيرهـ
 

  الجتماعي شعر النَّقد ا- ال نا
التي لـ ، كاقصد اه كؿ البالقات الااشئة ايف الاَّاس اتيجة اجتماعهـ الدائـ أك المؤقت

مف م ؿ البالقات التي تسكد . تقع في الجااب السياسي كاوقتصادم كال قافي كالدياي كغيرها
األسرة كما تفٌرع عاها، كو اباي اهذا الكالـ الفصؿ ايف هذه الجكااب أك األاظمة فكمها مترااطة 

الذم أصمه اجتماع الرجؿ االمرأة كما اتج ،تأ ران كتأ يران، اؿ إف الجااب اوجتماعي في المجتمع 
عف هذا اوجتماع مف عالقات داخؿ األسرة أك خارجها، هك المرآة التي تابكس عاها الصكرة 

الحقيقية لمبظـ األاظمة المجتمبية ال قافية كاوقتصادية كال قافية كغيرها، كقد جبماا هذا الجااب 
 المرأة، كاآلااء كاألاااء، كاألقارب، كالقكـ، كالبايد، : فيه الاَّاست تااكؿ، األكؿ:أرابة أقساـ

 اخؿ، كخيااة أمااة، كتكار، :فيه أخالؽ الاَّاس، مفت  تااكؿ، كال ااي.يرافكاألصحاب، كالج
ظكاهر اجتماعية  الث في ق ت فجبؿ،الرااعأما  .، تااكلت فيه ااتقاد الشاعر افسهال الثك .كغيرها
.  المكاط، كالحشيش، كالخمر:هي
 
 النَّاس- 1

اإلاساف كائف اجتماعي اطابه، إذ اوجتماع و اٌد ماه لبيش اإلاساف كحفظ الجاس 
الاشرم، كاه تتككف عالقات ايف الاَّاس، تقكـ عمى جمب المصالح كدفع المفاسد، التي يتبارفكف 

كقد تااكؿ الشبراء في البصر المممككي األكؿ . عميها، كأٌم خركج عاها يبتار مكضع اقد كذـٌ 
: الٌااس االاقد، كجاء اقدهـ كفؽ اآلتي

 المرأة. أ
جاء اإلسالـ كجبؿ لممرأة مكااة مرمكقة في المجتمع، كألغى كماع كٌؿ اظرةو سماية لها 
كلدكرها في حياة األسرة كالمجتمع، عرفته الجاهمية أك جاءت اه الماادئ كالقكاايف الكضبية، 

كغدت المرأة أيٌمان كأختان كزكجة كعرضان يجب أف يصاف، كعمى الرغـ مف أف أحكاـ الشرع لـ تفرؽ 
ايف الرجؿ كالمرأة في التكاليؼ الشرعية، إو أاها، أم المرأة، قد خصت اأحكاـ اقتضتها الفطرة 

. التي فطرها ا عميها، كالدكر الذم أايط اها في الحياة الاشرية
تختمؼ الاظرة إليها إو في عصكر لـ كلـ يختؿ مكقع المرأة في المجتمع اإلسالمي، ك
كلـ تكف هذه األحكاـ كاألفكار مغياة في . اواحطاط كالتخمؼ، حيث تغيب أحكاـ اإلسالـ كأفكاره



ف طرأ عميها ابض التشكيش، كاعتكرتها ابض اإلساءات  كقد عار ،مجتمع البصر المممككي، كا 
الشبر في هذا البصر عف مكااة المرأة كالاظرة إليها، في جااايها اإليجااي كالسماي، كذلؾ مف 

خالؿ أغراضه المتاكعة، مف م ؿ الر اء كالغزؿ كالمدح، كالاَّقد المجتمبي كغيرها، كو يمكف تاٌيف 
هذه الاظرة إو ادراسة شاممة لما قيؿ في المرأة في جميع هذه األغراض، إذ تااكلها في غرض 

كاحد، كالاَّقد المجتمبي، و يفي االغرض المطمكب، كو يبطي الصكرة الماتغاة مف جميع جكاااها 
كأابادها، كواد أيضان مف مراعاة أف الشبر تباير اافبالي في مكقؼ سمككي أك فكرم يقع مف 

كأمر آخر واد مف مراعاته، كقد أخذ . الشاعر أك عميه، فال يقطع اصحة الاتائج المستقرأة فيه
عمى ابض الااح يف، كهك المكضكعية كالتجرد مف كؿ حكـ سااؽ، كالدقة كاألمااة في تفسير 
الاصكص الشبرية، كأو يحشد مف األشبار ما يؤيد هذه الاظرة أك تمؾ، في حيف يستابد ما 

 .ياقضها
 مف هاا رأل الااحث أو يحكـ عمى مكااة المرأة أك الاظرة السائدة إليها في هذا البصر، 
سالميته تقتضي أف تككف  كأف يأخذ ااستصحاب األصؿ، فاألصؿ أف هذا المجتمع إسالمي، كا 

. المرأة فيه عزيزة مكرمة
 الزكجة  -1

أكؿ مىف استبرض شبره في المرأة الزكجة، الاكصيرم شاعر الاَّقد المجتمبي األكؿ في 
عصره، ففي قصيدة طكيمة يمدح فيها األمير عز الديف أياؾ الفخرم، الذم أسادت إليه كوية 

القاهرة، يستبرض حاله كحاؿ أسرته كعالقته ازكجته، التي أفسدها الفقر كعجزه الجاسي، الذم 
 :            ()ظات أاه يبالج، كهك في الحقيقة ااتج عف كار السف كالمرض، يقكؿ

 (الخفيؼ)                                                                      
 () بغيًر ظييػػػرً   كعيػػاؿو   ٌقمت ظيرىه شيخو ذم عمةو ػمىف ؿ

  قكتيـ كاألسػيرً  ف السَّعػ  ػي لتحصيؿػفيك في قيدىـ يذادي ـ
ػػػت ػكعتت أمُّريـ عؿ  كرً ػم كنيفػػ في عيتيكٍّب مف كىٍبرت  مَّ كلجَّ

 ()تيػكيرً ػيا ك يرى التيكيًف كاؿ  تزكؿي فقػػالت  ًعمَّتي  حسبت
 طيػرً ػكو خػعض ق دكاءه فعٌجػػػػٍؿ  بمداكاة داًء ػكؿُّر داءو ؿ

 ()ذركرً ػـً اؿػ كال بمحلنقك  ًر أيداكػميالن فما بممًح السػؽ: قمت

                                                 

 .286-285، صالديكافالاكصيرم،  (1)

 .، مادة ظهرلساف العربااف ماظكر، : ياظر. المبيف المسااد: ظهير ()

 .، مادة هكرف.ـ ااف ماظكر،: قمة المااوة، ياظر: التهكير ()

لحـ . إسقاقكر: ، مادةالمنجد: ياظر( االتمساح الارم)ضرب مف الزحٌافات يككف في الاالد الحارة يبرؼ : السقاقكر أك اإلسقاقكر ()
 .، مادة ذررس.ـلحـ ييٌذرُّ عميه الممح أك الدكاء، ياظر، ااف ماظكر، : الذركر



 ()زاد بالكػػافكرً ػ تي  ض التػي كا  نٍت قديمان ػسقطت قكةي المرم
 

كهذه صراحة مف الشاعر، كجرأة، في كشؼ سر مف أسرار الحياة الزكجٌية، جاءت في 
. فكاهة لطيفة كظرافة مؤداة غير فاحشة

كفي قصيدة يمدح فيها أحد الكزراء يأتي عمى ذكر زكجته، كيبتارها امٌية ااتمي اها، كذلؾ 
وحتجاجها كتضجرها مف فقره ككار ًسٌاه، كهي كايرة السف، كغير ذات جماؿ، كلكاها كلكد، 
كياالغ الشاعر في كصؼ قدرتها عمى اإلاجاب، احيث إف جاءها في الباـ مرة، أاجات لستة 

مف أيف جيء اهؤوء األكود إف كاف : أشهر غالمان، كياكر عميها تضجرها مف كار ساه، متسائال
 ـ يتماى الشاعر لك أاها كاات عقيمان، أك أاه ! فهؿ جاءت اهـ مف األحالـ؟! عاجزان كما تدعي؟

كاف عاجزان، أك أاه كاف مف الخداـ الخصياف، أك أاه استغاى عف الزكاج ماها االحراـ، أك أاه 
تحصف اغالـ، كهذه شككل مف ك رة األكود، كليس في هذه األايات ما ييفهـ  ماه أاه يرميها أك 
يشكؾ فيها، فإف لـ يكف في كصفه هذا متفكهان هزون، فهك متألـ كمادو لحرقةو كجرحو خٌمفهما الفقر 

:  ()في افسه، يقكؿ
 (الكامؿ)                                                                      

 كبميتي ًعرسه بميتي بمقًتيا
ٌجةن  جعمٍت بإفالسي كشيبتي حي
بمغٍت مف الًكبرى الًعًتيَّ كنيكِّسىت 
إٍف زرتييا في العاـً يكمان أنتجت 

 أكى ىذه األكالدي جاءت كمُّريا
 كأظفُّر أنيـي لعيظـً بميَّتي

ًممت بو حممٍت بو؟  أكى كؿَّ ما حى
 يا ليتىيا كانٍت عقيمان آيسان 

 أكليتني ًمف قبًؿ تزكيجي بيا
 أٍكليتني بعضي الذيف عرفتييـ

ـي   كيؼ الخالصي مف البنيف كمنيي
   

كالبغؿي ممقكته بغيًر قياـ  
إٍذ صرتي ال خمفي كال قيدَّامي 

في الخمًؽ كىي صبيَّةي األرحاـً 
كأتىٍت لًستًَّة أشيرو بيغالـً 

؟  مف ًفٍعًؿ شيخو ليس بالقٌكاـً
حممت بيـ ال شؾ في األحالـً 
؟  مف لي بأٌف النَّاس غيري ًنيىاـً

دَّاـ  ليتني مف جممًة الخي أىكى
لك كنتي بعتي حاللىيا بحراـً 

في دينىو بغالـً   ()مٌمف ييحىصِّ
قكـه كرامى كآخركف أمامي 

 

                                                 

 .، مادة كفرس.ـ  ااف ماظكر،:أخالط تجمع مف الطيب تركب مف كافكر الطمع، ياظر: الكافكر ()

 .453-451، صالديكافالاكصيرم،  ()

ف ()  .، مادة حصفلساف العربااف ماظكر، : يتزكج ليبٌؼ عف كؿ حراـ، ياظر: يحصّْ



ا عمى   ك رة األكود، كالخيط الرفيع الذم تياظـ فيه مفشككل اؿكتحسب هذه القصيدة أيضن
مع غيرها مما قاله الاكصيرم في الزكجة كاألاااء، هك الفقر، فهك المحكر الذم يدكر حكله مبظـ 

. شبر الاكصيرم في اقده المجتمع
 في فساد عالقتهـ ساانا  الفقركمف الشبراء الذيف جاءكا عمى ذكر أزكاجهـ، ككاف

الزكجية، الشاعر ااف دااياؿ، الذم تبٌرض لها في قصيدة، قالها في الحرافيش كهـ جماعة فقراء 
                           : ()التقكا عمى المهك كالمجكف، يقكؿ فيهـ في  اايا هذه القصيدة

 (الخفيؼ)
كىذم عالمتػػػي فكؽ زىندم ًر أنا ًمٍف عصبةو ىـ الخمري في الشٍر 

 

كقد امغت هذه القصيدة أرابة ك ال يف ايتان، عرض عالقته ازكجته في أحد عشر ايتان، 
فهي في المااقرة ديؾ، كفي قاحها كالقرد، اعتدت عميه كراحت تشككه، كتطالاه احقها، الذم 
تحمؿ فيه ك يقة،  ـ جاءت مف المحكمة احكـ يقضي احاسه، كعادما تحداها اأاه و أحد 

ميقه، غضات كأخذ  تهدده كتتكعده، فيطمب ماها تيستطيع حاسه، ألاه و يصمح لمحاس لسكء خي
، فهك  و عميهأو  تغضب عميه كتمكمه، كأف ترعى حقكقه عميها كحاَّه لها، فالمكـ عمى حظه

ف استمر كساد الشبر هذا، فسيمتحؽ  يتكسب كيتسكؿ اشبره، كسكؽ الشبر في كساد، كا 
    : ()االجادية، كيأتيها يـك الطراد اخيكؿ  كافرات األحماؿ، يقكؿ

 (الخفيؼ)         
 

                                                 

 . 240-237، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()

 . 238-237، صالمختار مف شعر ابف دانياؿ ،الصفدم ()



زكجةه في الٌنقاًر ديؾه كلكٍف 
لكمتني ببطًف راحًتيا في 

ٍحػ  طمبٍتني بالحؽِّ كالحؽُّر إٍف صي
كلعمرم لك حاكلٍت نقدى أىًؿ الػ 
 ـ جاءٍت برقعًة الحبًس عىٍجمىى 
قمتي ال يستطيعي حبسيى قاضو 
فاكفيرَّت  ـ اشرأبٍَّت ككٌلت 

قمت ال تغضبي عمٌي كلكمي 
أنا إال ذاؾ المكدِّمى بالشعػ 
كتىريني يكـى الطِّراًد بخيؿو 

 

ليا في النِّساء صكرةى قرًد ػفى  
ظيًر خمًفي كأصبحٍت تستعدم 

 ()ػؼى فيو نكايةه في جمدمػحً 
 ()ػغرًب صكان لكنتي أكفى بنقدً 
ٍمًد  برسكؿو لمحكـً قاسو جى

كحبسي ييردم ... كأنا 
 ()كىي تسطك بكؿ ىدٍّب كرعدً 

ٌدم اشؤـى بختي، ك رعىٍي حقكقي ككي
ندم ػًر يقينان أقكـي أفتحي جي

() 
ردو ميردً  كافراًت األكفاًؿ جي

() 
 

كالشاعر هاا ياتقد زكجه لقمة صارها عمى ما هك فيه مف فقر كسكء حاؿ، كيقرُّ اأفَّ لها 
حقكقان عميه، كهي مك ٌقة، كيشير إلى أفَّ المرأة تستطيع تحصيؿ حقكقها اكساطة القضاء، كو 

يطمب ماها إو الصار كمراعاة حقكقه، كالحٌب الذم اياهما، كيشكك قمة حيمته، فما هك إو شاعر 
كسكؽ الشبر كاسدة، فال ييرل في قكله ما ييسيء إلى مكااة المرأة، أك ما يكحي االاظرة إليها 

 .اظرة سماية
 
 
 
 

زكجة األب - 2
ذا ما ااتقماا مف الزكجة إلى زكجة األب، كجداا الشاعر الجٌزار يحمؿ عمى زكجة أايه  كا 

لقاح صكرتها و يجرؤ الجف في الظالـ عمى ك، فهي امرأة عجكز و عقؿ لها، اءحممة شاع
إاصارها، كهي في الفراش كالٌرٌمة، كشبرها األايض حكلها كأاَّه القطف، أٌما فمها فمـ ياؽى فيه 

 (السريع)                                                                   : ()يقكؿ. سف
                                                 

 .، مادة اكىلساف العربااف ماظكر، : ك رة الجراح، ياظر: اكاية ()

 .، مادة صؾف.ـ :ااف ماظكر: الضرب الشديد االشيء البريض، ياظر: صكان  ()

 .شرب ك كفهر:تي، مادف.ـ  ااف ماظكر،:ارتفع كعال، كمٌد عاقه إلى الشيء، ، ياظر: عىاىسى كااقاض كجههاشرأب: اكفٌهر ()

 .، مادة كداف.ـ  ااف ماظكر،:ياظر: مف ألح في المسألة: المكًدم ()

 .مادة كفؿف، .ـ ااف ماظكر،: الحظ كالاصيب، ياظر: الكفؿ ()

 . 86، صالديكافالجزار،  ()



كج الشيخي أبي زكجةن  تزَّ
لك برزٍت صكرتييا في الٌدجى 

كأنَّيا في فرًشيا ريٌمةه 
ما سنُّريا : قؿ لي: كقائؿه 

 

ليس ليا عقؿه كال ذىفي  
سيرىت ما جى
 () تبصريىا الجفٌ  

كشعريىا مف حكًليا قيٍطفي 
() 

ما في فميا سفُّر : فقمت
 

ها االصداؽ، كيتهمها اأاها قد قتمته اأافاسها ؿقد أكصى أاكه ككيقكؿ فيها ابد مكت أايه، 
 (المتقارب)              :                                            ()القاتمة، يقكؿ

أذابت كيمى الشيًخ تمؾ العجػكز  كأردتوي أنفاسيػيا الميرديىوٍ 
() 

ػدىاًؽ   فما في مصيبتػو تعػزيٍو  كقد كافى أكصى ليا بالصَّ
 لقاتًمو بػالدِّيٍو  يكصي ػؿى         تيػػػ ػلتي أفَّ الؽػألنِّيى ما خً 

 
 كيكشؼ أيضان ،كيكشؼ الجٌزاري عف عالقة األاااء اأزكاج آاائهـ، التي قٌمما تككف طٌياة

أف المرأة لـ تكف مهضكمة الحقكؽ، فأاكه قد أكصى لهذه الزكجة مف تركته االصداؽ، الذم قد 
كو اجد في مقطكعتي الجٌزار هاتيف . يككف دياان عميه، كهذا ما زاد مف اقمة الجٌزار، فبٌده مصياة

ما يمٌس امكااة المرأة أك صكرتها، ألاه يتحدث عف زكجة أايه، و عف المرأة ااعتاارها امرأة، 
. فاألمر متبمؽ ابالقة اشرية و اجاس الاساء

 البنات -3
 قصيدة واف الكردم، امغت مف الطكؿ سابة فم الهأما ما قيؿ في الااات مف شبر، 

ك ماايف ايتان، ليس لها غرضه كاحده اؿ مبظمها كصايا كحكمة، يخٌص تسبة أاياتو ماها لمحديث 
 فمكو هؤوء الااات لتماى المكت طماان لمراحة مف األشرار، فهك يشكك فعف اااته، كقد ك ر

، كيتماَّى لهفَّ الستر، إو أاَّه يتماى  ك رتهف، كيخشى مف البار، مع أاَّه يقٌر اأفَّ ا يرزقه اهفَّ
 إو كاحدة، كهذا ما كاف لرسكؿ ا صمى ا عميه كسمـ، حيث لـ ياؽ له في فأو ياقى له ماه

حياته إو فاطمة رضي ا عاها، فيدعك ا أف يتكفاهيٌف، كهك ياتظر اليكـ الذم ييسىرُّ فيه ادفف 
، كيطمب مف ا أف يككف لهف ابشه كاحده، كيقسـ "ا جاريؾ إف دمبي جارً : "اات ليخاطاها

                                 : ()الشاعر أف كأد الااات ما كاف إو كراهة األصهار، يباي أذل األصهار، يقكؿ
 (الكامؿ)                                                                       

                                                 

 . ، مادة رمـلساف العربااف ماظكر، : ياظر. قطبة مف الحاؿ االية: ريٌمة ()

سيرى  () ًى  . مادة جسر،ف.ـ، ااف ماظكر: مف الجسارة، كهك اإلقداـ كالشجاعة، ياظر: جى

 . 87، صس.ـالجزار،  ()

 . ، مادة ردمس.ـااف ماظكر، : مهمكة، ياظر: مردية ()

 .315، صلديكافااف الكردم، ا ()



لكال بناتي ًمتُّر مف شكؽو إلى 
يا ربُّر أشكك مف بناتي ك رةن 

نما  كاهللي يرزيقيني بيفَّ كا 
يا ربُّر إف بقاءى بنتو فردةو 

يا ربُّر فارزقييفَّ قربى جكاًر مىف 
أتيرل أيسىرُّر بدفًف بنتو قائال 
فبنات نعشو أنجـه ككمالييا 

أقسمتي ما دفنكا البناتى تالعبان 
 

مكتو أيراحي بو مف األشراًر  
كأبك البنات يخاؼي  كبى العاًر 

 السترى مف سىتَّار فٌ أرجك لوي 
 ()كاؼو كذاؾ اخترتى لممختارً 
 ()شتٌافى بيفى جكارًه كجكارم
اهللي جاريؾ إفَّ دمعيى جاًر 

 ()بالنَّعًش، فاطمٍب م مىو لجكارم
دفنكا البناتى كراىةى األصياًر 

 

كالحؽ أفَّ هذا كالـ مستغرب كمستهجف مف شاعر عرؼ عاه الفقه كالضمكع في البمكـ 
الشرعية ككاف قاضيان، كيادك أف الدافع لم ؿ هذه الشككل مف ك رة الااات كتماي مكتهف، إما أف 
ما أف يككف سكء أخالؽ أصهاره، فال تبدك رٌدة فبؿ لخالؼ له  يككف فساد أخالؽ أهؿ عصره، كا 

. أك لاااته مع أصهاره، كراما هذا ما كشى اه الايتاف ال ااي كاألخير
 
 اآلباء كاألبناء- ب

                        : ()يقكؿ ااف دااياؿ في أايه، الذم يك ر مف لكمه، كيجهؿ قدره في البمـ، مع أاه أميٌ 
 (السريع)                                                                  

كلي أبه يجيؿي قدرم كلػك كنتي أجؿَّ النَّاس في العمـً 
يمكميني إذ لستي ًشػبينا لو  كيحمؿي األمرى عمى الظػمـً 

أبىي أٌمػػي  ككيؼى أغدك شبيىو كالكرل  يقكؿي لي إفَّ 
 
 

 :    () في ااف له لـ ياٌشأ عمى حسف خمؽ كما أراد له أاكه()كيقكؿ الهركم
 (مجزكء الرجز)                                                                  

                                                 

 .الااي صمى ا عميه كسمـق المختار، المقصكد ب ()

 .يباي ارزقهف المكت ليكف اجكارؾ ()

 . ، مادة ابشلساف العربااف ماظكر، : ااات ابش، سابة ككاكب، أرابة ماها ابش ألاها مرٌابة، ك ال ة ااات ابش، ياظر ()

 .186-185، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()

-2/102، الكافي بالكفياتالصفدم، : ياظر. (هػ722 ت)الهركم، اإلماـ الفقيه الصكفي عالء الديف أاك الحسف عمي اف محمد،  ()
 .9/157، النجـك الزاىرة ااف تغرم اردم، ؛3/109، الدرر الكامنة البسقالاي، ؛103

 .9/183، س.ـ  البسقالاي،()



ـٍ حسراتو في الحشى      مف كلدو قد انتشػػا  ك
كٌنا نشاءي ريشػػػػدىه      فما نشا كما نشػػا 

 
كيقكؿ صفي الديف الحمي في كلد عاؽ كعاد آاؽ شكاهما إليه أحديهـ كسأله اظـ شيء 

 (الكافر):                                                                      ()فيهما
لييًنؾى أفَّ لي كلدان كعبػػدان سكاءه في المقاًؿ كفي المقاـً 

 ()فيذا سابؽه مف غيًر سػيف كىذا عاقؿه مف غيػػر الـً 
 
 القـك- ج

كااتقاد الشاعر قكمه، أمر مألكؼ في الشبر البراي ماذ القدـ، كالاحث في أساااه 
قكؿ أاك الاركات مكأشكاله كصكره أمر مفركغ ماه، كما كجداا الشبر في هذا البصر يخمك ماه، 

 في قكمه، كقد كاف يسبى في كٌؼ األذل عاهـ، كيسبكف في أذاه، حتى شٌاه افسه ()الامفيقي
        : ()االبيف كشاههـ االقذل

 (السريع)                                                                  
ـي  يؤذكنىنىي طيرٌان أشػدَّ األذل  كففتي عف قكمي األذل إذىي
 أصبحتي عينا فييـي كاغتىدىٍكا  فييا عمى حكـً زماني قذل

 
كيقكؿ سيؼ الديف السامىرّْم في خاله كخاؿ أايه
 (الكافر)                           : ()

كـي الفعػاًؿ ػإذا ما قيؿى مف بالكرًخ نذؿه  لئيـ األصؿ مذـ
 ()لكذعػػيٍّب  ىما النذالًف خاؿي أبي كخالي أجبتييـ إجابةى 

 
 (اليزج):                      ()كيقكؿ الجٌزار مستهزئان اقكمه كمتفكها

عف قكًمي كعف أىمي  أال قٍؿ لمذم يسػػأ ؿي 

                                                 

 .526، صالديكافالحمي صفي الديف،  ()

 .يباي الباد آاؽ، كالكلد عاؽ ()

-4/272، س.ـالبسقالاي، :  ياظر كاف شاعرنا، ،(هػ774 ت)محمد اف محمد اف إاراهيـ، أاك الاركات الامفيقي ااف الحاج، هك ( )
 .7/39، األعالـ الزركمي، ؛273

 .4/273، س.ـ  البسقالاي،()

 . 1/174، فكات الكفياتالكتاي،  ()

 . ، مادة لذع، لساف العربلساف، الظريؼ، ياظر ااف ماظكراؿالحديد الفؤاد ك: الَّمكذعي ()

 . 70 صالديكاف،الجزار،  ()



كراـً الفرًع كاألصػًؿ   قد تسأؿي عف قػكـو ؼ
تيرىٌجييـ بنك كػػمبو كيخشاىـ بنك ًعجػؿً 

() 
 

كيقكؿ ااف الكردم في أاااء عٍـّ له، مازجان ايف البتاب كالاقد، لما ادا ماهـ مف جفكة 
 (المتقارب)                                                            : ()كتكار

ـي  بني عمِّنا ال عدمناكي
بنينا ألنفًسنا رفعةن 

أال تنظركف إلينا فمذ 
ـٍ  عجبنا لقمًة إنصاًفك

 

ٍف لـ نىقىرَّ بكـ قطُّر عينا   كا 
فىًنمتيـٍ مفرب ممَّا بنينا 

نظرتيـٍ بنا ما نظرتـ إلينا 
كبيٍرتـ بنا فكًبٍرتـ عمينا 

 

  الخدـ كالعبيد-د
كهـ جزء مف التركياة اوجتماعية في المجتمع، الذم سادتيه أصالن مف البايد، كقد ك ر 
ما افبؿ تجارة الرقيؽ  الخدـ كالبايد، إما افبؿ الظركؼ اوقتصادية التي سادت هذا البصر، كا 

. التي حافظت عمى اشاطها ماذ عصكر خمت
فهذا مجير الديف اف تميـ يقكؿ في غالـ له أامه، و يبرؼ أف يقضي له حاجة، كيادك 

:                                                                             ()أاه أعجمي
 (البسيط)

ال تعجبكا مف غالمي كىك أىٍبمىوي خمػ   ػًؽ اهلًل إذ راحى لي في حاجة فمضى 
ٍّـب يفيـي الغرضػػا  فالسيـي كىك جماده حيف أرسػػػػميو   مف ساعتي في ميًي

 
 :        ()عف الخدـ، كمفضالن الابد عاهـالحشمة كيقكؿ إاراهيـ المبمار اافيان 

          
 (الطكيؿ)                                                                              
فَّ مف الخدَّاـً مف ليس تيرتجػى      مكارميو فالبعدي منيـ  ـي  غكا  نػػائ
 ()فال تؾي ًممَّف يتيمييـ لحشػػػمةو فميسى ليـ بيف الرجاًؿ محاشـي 

                                                 

 . يباي أاهـ جٌزاركف ()

 . 231 صالديكاف،ااف الكردم،  ()

 . 51 صالديكاف،مجير الديف ااف تميـ،  ()

 . 1/23، مطالع البدكر في منازؿ السركرالغزكلي،  ()

ـى : في الحشمة () شى  .، مادة حشـلساف العربااف ماظكر، : الخدـ، ياظر: اوستحياء كالتكٌقي، كالحى



، يادؤها اتااكؿ اسمه  كياتقدهكلمشاعر ااف الكردم مطكلة يذـٌ فيها عادان له اسمه اهادر
ليافي عاه أف يككف اهاءن كٌدران، كيحٌرـ عمى افسه إعتاقه  ـ يأخذ في تفصيؿ أخالقه السيئة، فال 
يترؾ م ماة أك ماقصة تبرؼ في الاشر إو ألصقها اه، كيسترسؿ في ذكر األعماؿ التي يطمب 

ٌجة هذا الباد في اومتااع عف القياـ اها ف قاـ اابض األعماؿ قصر فيها. ماه القياـ اها، كحي . كا 
كلـ يحسف، فهك عاد متكٌار، كلـ يجد الشاعر فيه جماون يبٌكض سكء خمقه كتقصيره، فيادـ عمى 
شرائه، كقد اشتراه عادان أسيران فأصاح مأسكران له، كهك و يستطيع الخالص ماه فهك يرٌد االبيب 
ف أعتقه فشٌر أكار، كو خالص له ماه إو االمكت، كالقصيدة عمى قدر االغ مف  إف ااعه، كا 
األهمية، مف حيث أاها تبطي صكرة عف حياة هؤوء البايد في ايكت أسيادهـ، كاألعماؿ 
الماكطة اهـ، كالبالقة ايف الطرفيف التي تتراكح ايف اواسجاـ كالتاافر، كأ رها في األسرة 

. كالمجتمع
 مبٌرفنا ااسـ عاده، مستغالن له في افي الجماؿ عاه، مبٌددنا صفاته الذميمة  يقكؿ ااف الكردم

فبمى الرغـ مف رقة جسمه إٌو أاَّه غميظ القمب فٌظ، كك ير األذل، كاذمء، كصبب المباشرة، 
كاٌماـ ماكر، كحقكد، كك ير الاقد، ككاذب كخائف، كهك ذكي، كلكٌاه يتصٌاع الغااء عاد القياـ 

  ( ):(سارؽ)اابض شؤكف سٌيده، كهك  قيؿ الٌافس، كلكٌاه خفيؼ الكؼ 
 (الطكيؿ)                                                                             

حػػػرُّر : بيادري عبدم ال بيػػػػػػاءه كالدرُّر  فما أنا حرٌّ يكـى قكلي لو
رقيؽه غميظي القمب فظٌّ مقطِّػػػػػبه  ك يري األذل، بادم البذا، جبػؿه كعري 

خائػفه غيمػري   شػػػػػاكر  حقكده، نقكده، مائفه  نمكـه نؤـك ماكره غير
() 

 ()ذكيٌّ دقيؽي الًفكًر منتبوه لمػػػػػػػا  عناه، كلكٍف عندى مصمحتي ًغػػرُّر 
ـٍ عندىه سػػػػػرُّر  لئيـه متى أيحسٍف إليو يكاًفًنػػػػػػي  بسيئةو، لـ ينكت

، خفيؼي الكؼِّ  فيما ائتمنتيػػػػو         كى يكبه عمى مالي كما ي بي النمػري   () قيؿه
كفكؽ هذه الصفات الذميمة تجده صاحب فتاة، يشككه الاَّاس لسكء أخالقه كتباطيه 

لإلشاعات، كهك في األكؿ كالشرب اهـ، كلكٌاه جحكد ياكر الابمة، كسكاء لديه أسخط عميه سٌيده 
أـ رضي عاه، كو يتأدب اإعراضه عاه كهجرااه، كاألدهى مف كٌؿ هذا أٌاه إذا حضر أعياف القكـ 

                                                 

 . 423-421 ، الديكاف،ااف الكردم ()

جاهؿ لـ يجرب األمكر، ياظر، ااف : كاذب، غيٍمر: يباي قتٌات، كهك مف ياقؿ الكالـ عمى كجه اإلشاعة كاإلفساد، مائف: امـك ()
  .امـ، ميف، غمر: المكاد، س .ـماظكر، 

 .  غرر:، مادةس.ـ ، ااف ماظكر،جاهؿ ااألمر غير ذم تجراة، ياظر: ًغرٌ  ()

 . حاذؽ في السرقة: خفيؼ الكؼ ()



                                                   ():قاـ اأفباؿ ااقصة كمخزية، يقكؿ
 (الطكيؿ)

لو كؿَّ يكـو فتنةه أك شػػػػػػػكايةه  كقاؿه كقيؿه ىكذا ينسؿي الكفػػػػري 
لو نيمةه في األكًؿ كالشرًب ما لىيػػػا  شبيوه سكل التَّنُّركًر أكمبىوي السػػجري 

() 
الجكعى قد أعكزى الصػبري : يككفي الرغيؼي السخفي كاألكؿي حاضػران  لو كيقكؿي 

السُّرخًط كالٌرضػػػى  فما شٌؽ إعراضي عميو كال اليجػري بتساكل لديو فٌي 
 إذا حضرت أعيافي قكمي بمجمسػػػي  لو حركاته ضمنييا الٌنقصي كالصػغري 

 ـ يستبرض الشاعر األعماؿ التي يطمب ماه القياـ اها، كحٌجته في اومتااع عف القياـ 
اها، كذلؾ في تفصيؿ يصؿ إلى حد اإلمالؿ، كيادك مف الحجج التي ذكرها الشاعر أفَّ عاده قد 

 (الطكيؿ)                                      (): ااؿ شيئنا مف ال قافة الدياية، يقكؿ
دِّم ليا الؼ طري كالنحػػػري ػكيقصدي في العيديف غيظي فكبػػػػديه  كلٌبتيو كى

() 
رِّد لنا الماء قػػػػاؿ لي  أترغبي في فاني النعيـ كتغتػػػػرُّر بى قـ : إذا قمتي 
ٍف قمتي   ()ال  تكػػٍف         مخالؼى ما يعتاديه السمؼي الصػَّػػٍدري : تكبٍؿ خبزىنا، قاؿى : كا 
ٍف قمت ًؿ عندىـ قػػػػػٍدري ػقد نصػٍت         أما ؿي ما لألؾ: طٌيٍب مطعمي، قاؿ: كا 
ٍف قمتي  كؿُّر ذا         فضكؿه كفي أشباًىو لـ يىًمٍؽ فكػػػري : جٌمٍؿ بيتنػػػػا، قاؿ: كا 
ف قمتي  إذا لـ تستعف يىكميؿي الطيػػػري : قٌدـ لمكضكء مسػػػػػينتي يقكؿي : كا 
ف قمتي  قدِّـ شىربةى الماء ىزَّىػػػػػا بغيظو رجاءى أف يكدِّرىىا العكػػػػػري : كا 
ف قمتي  باشٍر بعضى ما أىٌمنػػػػػي يقكؿي إذا باشرتى أنتى لؾ األجػػػػر : كا 
ف أقؿً  ؟: امسح لي مداسػي، يقؿ: كا   ()صوو  أتنصري إبميسان، عميؾ كما النصػري
ف قمتي  ري : قدـ بغمتي، قاؿ: كا  يىػػػٍزكي بغمتػػػػػي، كيشخري لي بالمكصميِّ كى

() 
ف قمتي  ؿى لميادم: صٌكٍؿ قمحػنا، قاؿ: كا  كِّ  ()كأصحػاًبو البيػػػرُّر  بدعػػػةه أىصي

ف قمت في الحٌماـً  ؾَّ رجيمتػػػػي يقكؿ ليى اخشكشً : كا   () فقد يبتمى الحػرُّر فٍ حى
                                                 

 .421، صالديكافااف الكردم،  ()

 .، مادتي كمب كسجرلساف العرب  ااف ماظكر،زاد في شٌدته تزكيده كممؤه االحطب، ياظر،: أكماه السجر ()
 .422، س.ـااف الكردم،  ()

 . ، لابس. ـ،ااف ماظكر :مكضع الذاح، ياظر: المٌاة ()

 . ، تاؿس.، ـااف ماظكر: اجبؿ فيها التكااؿ، ياظر: تكاؿ ()

 . ، مادة، داسالمعجـ الكسيط: ضرب مف األحذية، ياظر: المداس ()

 . ، مادة سخرس.ـ ،ااف ماظكر :صكت مف الحمؽ يخرج مف الفـ دكف األاؼ، ياظر: يشخر ()

المقصكد اه الااي محمد صمى ا : الهادم. صكؿ: ، مادةالمعجـ الكسيط: التاقية مف الشكائب االماء كغيره، ياظر: التصكيؿ ()
 .عميه كسمـ

 . ، مادة رجؿلساف العرب  ااف ماظكر،:الشبر ايف الجبكدة كالساكطة، ياظر: رجيمة ()



ف قمت ، قدمو لي، يقػػػٍؿ قبيحه بمف ال يخميدي الطيبي كالعطػػػػري : كا  ؽَّ الطيبي حي
ف قمت ٍمفىوي القبػػػػري  : فرِّؾ  يابنػػػػػا يقكؿ فاصقؿ  ـ : كا  أتفريؾه لمف خى

() 
ف قمتي  افتقدت الممحى فانكبًت القػػػدري : يقكؿ فانظر في الطعاـ ىؿ اسػػتكل : كا 

 ()أضعتي الحزـى فاجتٌره اليػػرُّر : يقكؿ فيؿ مف أمًس عندؾ فضػػػػػمة : أقكؿ
 

 ـ ياتقؿ الشاعر إلى كصؼ ابض المتاعب الافسية التي يمقاها مف هذا الباد، مف م ؿ 
اقمه لألخاار السيئة، أك سؤاله الطباـ مف الاَّاس، كاحتجاجه عمى ك رة األكامر كالاكاهي، كخركجه 

 (الطكيؿ)                                                      ():كتأخره المقصكد، يقكؿ
ف قمت ميفػػػػكِّالن عمى الباب عزرائيؿي كانفصػػؿ األمػر:  قاؿ  مف بالباب؟: كا 

() 
ف قمت  ()رػرديئػػػػػة سعكا فيؾ أك مات امرؤه أك غال السع: ما األخبار، قاؿ: كا 
ف قمت أحرصان بعدما ذىب العمػػػػػري : ال تسرؽ ففي الماؿ ضػػػيقةه يقكؿ: كا 
ف قمتي  فمكسى استطعـ النَّاس كالخضػري : ال تسأؿ مف النَّاس نفتضػػػٍح يقكؿ: كا 
ف قمت قد بيميتي بكـ حتى متى النييي  كاألمػػػػري : ال تفعؿ أك افعؿ يقػػػكؿ: كا 

 كـ ضحػػػكةو كٌمفتيػػػو رٌد ليفػػػةو فغاب ككافاني كقػد أٌذف العصػػػػػرك
 

هماله لاظافة الايت، يقكؿ  (): ـ يبرض الشاعر لتقصيره في حفظ أمتبة سٌيده، كا 
 (الطكيؿ)                                                                        

كطػرحو كال طيٌّ عنػاه كال نىٍشػػػري         يابػي كشاشػي عنػده فػي  إىػانةو 
() 

بػػػالةو  ٍصػرمى ماذا تحتىػيا مف زي حي ٍصػري ! كى فيا كسرى قمبي عنػدما تيرفػع الحي
  إذا ما مضػى الشيراف  ييغسىؿي كالشيري     ػديؿه شبػيوه بكجًيػػػوػكعنػدمى قف
  فيا أقذرى الغممػاف ما أنت  كالًكٍبػػػري    الحاجػاًت  ييكًبري نفسىػػو كعف أك ػرً 

 
 

                                                 

 . ، مادة فرؾف.ـ  ااف ماظكر،:ٌدلِّؾ، ياظر: فرَّؾ ()

ٌره، ياظر: اجترٌ  ()  .، مادة جررف.ـ  ااف ماظكر،:امباى جى
 .422، صالديكافااف الكردم،  ()

ؿى  () ، كيككف الفائؿ فيما يحسف كفيما يسكء، ياظر: فكَّ : اافصؿ األمر.  مادة فأؿ،س.ـ  ااف ماظكر،:األصؿ تفأَّؿ، كهي ضد تطيَّرى
 .أم قضي، كتـ الاتُّ فيه

 . كشكا اؾ، كشككؾ: سبكا فيؾ ()

 .422، س.ـااف الكردم،  ()

 . ، مادة شكشالمعجـ الكسيط: اسيج رقيؽ مف القطف تضمد اه الجركح، كيستبمؿ لفافة لمبمامة، ياظر: الشاش ()



 ـ يأخذ الشاعر، لشٌدة تغٌيظه ماه، في سٌاه فيرميه االخٌسة، كالدااءة، كقاح الخٍمقة، 
 ():يقكؿ

 (الطكيؿ)                                                                        
 ()أعبده خسػػػػيسه أنتى أـ أنتى زاىده  عظيـه كما كاف ابفي أدىـى أك بشػػػري 

، ال أنا عاشػػػػؽه  كال حسنيوي باهو كال  غػػػػػػريه ديرُّر  بماذا ييذؿُّر الكمبي
 كال كجييو صبحه كال شىػػػعريه ديجى  كال قىدُّرهي غيصفه كال ريقوي خٍمػػػػػري 

 
كيادـ الشاعر عمى شرائه، كيأخذ في محاساة افسه، فهؿ كقع ماه ذاب عكقب عميه اهذا 
ا له مف هذه المصياة  الباد، أـ هؿ كاف  ماه مف كسب حراـ، كو يجد في ختاـ قصيدته خالصن

                             ():إٌو امكت هذا الباد، إذ و يستطيع ايبه كو إعتاقه، يقكؿ
 (الطكيؿ)

ني الضػػػػػرُّر ٌس لقيتي نقيضى القصًد يكـى اشػػػتريتوي  رجكتي بو نفعان فـ
كانقمبى األسػػػري – كاهلًل – أسيره أسػػػػػػتريحي بًرقًِّو  فأتعبني : كقمت

كلك أٌنني عاممتيػػػػػػػو برذيمةو  لقمتي بعصياني يعاقبيني الدىػػػػػري 
 خمػػري  فياليت شػػػػعرم ذلؾ ال مفي الذم  بو ابتعتيو، ىؿ أصميوي النردي أـ

ـٍ فال العشراًف ىذا  كال العشػػر  فال تحسػػبكا ىذا الذم قمتي كصفىو  غمطيت
 م رٌده العػػػػذري ػ ؼ إذا بعتيو رىٌدكه بالعيًب سػػػػرعةن  عمٌي كلممبتاعً 

، كلكٍف خيفتي يعظـي   الشػػػرُّر  كلك كافى في إعتاًقو ليى راحػػػػةه  فعمتي
أٍف ال يطكؿى لو عمػػػري  بعيده خالصي منو إال بمػػػػػكًتو  فقد سرَّني 

 
كمف خالؿ هذه القصيدة ارل أف الباد يبيش حياة األسرة اكؿ تفاصيمها، كيقـك اكؿ 

األعماؿ التي تمزمها، مف الطاخ كتاريد الماء، كالخاز، كتقديـ الكضكء لسيده، كتقديـ الطيب له، 
حضار الاغمة   ابد الخركج مف الحماـ، كمسح مداسه، كتصكيؿ القمح، كصقؿ  شبرهكترجيؿله، كا 

فهك عضك فاعؿ، و يستغاى عاه، ككٌؿ سمكؾ له سيءه أك حسف . ال ياب، كاقؿ األخاار، كغيرها
ف، خفيؼ ئخا: له أ ر عمى هذه األسرة كمباشها كعالقاتها الخارجية، أو ترل الشاعر يقكؿ فيه

: الكؼ، كيقكؿ

                                                 

. 423، صالديكافااف الكردم،  ()
: ، ٌُظط( ْـ162ث )ْٕ إبطاٍْى بٍ أزْى أحس يشاٍْط انعباز، ٔأكابط انزْاز، أطهّ يٍ بهد، صكٍ انشاو ، ٔضابظ فً صبٍم هللا،  ( )

ٔبشط ْٕ بشط بٍ انحاضث بٍ عبسانطحًٍ، انًعطٔف بانحافً، أحس ضجال انتظٕف، أطهّ . 130-7/119 البذايت والىهايت،ابٍ كثٍط، 

 .1/276وفياث األعيان، ابٍ ذهكاٌ ، : ٌُظط ( ْـ226ث )يٍ يطٔ، ٔصكٍ بغساز،

 .423، صس.ـااف الكردم،  ()



غري   إذا حضرٍت أعياف قكمي بمجمسي لو حركاته ضمنييا النقص كالصَّ
كيقكؿ فيما يتبمؽ اسمككه خارج المازؿ، حيث ياهاه عف سؤاؿ الاَّاس، خشية أف يتهـ 

: الشاعر احرمااه
ف قمتي  فمكسى استطعـ النَّاس كالخضري : ال تسأؿ مف النَّاس نفتضٍح يقكؿ: كا 

كليس هذا فحسب، اؿ إف لمباد جاااان جماليان، قد يراعى عاد شرائه، أك يسٌد اقصان في 
: أخالقه

، ال أنا عاشػػؽه  كال حسنيو باهو كال  غػريه درُّر  ذابما   ييذٌؿ الكمبي
ٍبحه كال شعريه ديج كال قدُّره غصفه كال ريقيو خمري         ل ػكال كجييو صي

عمى الااب عزرائيؿ، "كمف آ اره الافسية عمى األسرة قكله، إذا ما سيئؿ مف االااب 
رديئة سبكا فيؾ، أك : "أم جاءكـ المكت المحٌقؽ، كقكله إذا ما سئؿ عف األخاار"كاافصؿ األمر 

". مات امرؤه أك غال السبر
كهذا التمرد كالبصياف مف الباد يدفع سيده إلى البيش في اضطراب، كأخالؽ هذا الباد 

اميتي "تكحي اأاه يرفض الباكدٌية، أك أاه لـ ييربَّ عمى الباكدٌية، فااظر إلى قكله عاد أمره كاهيه 
.  ياتظر حريتهفيادك أٌاه" اكـ حتى متى الاهيي كاألمري 

 األصحاب- ىػ
كمما يقع في هذا الجااب األصحاب أك اإلخكاف، كهـ الدائرة ال ال ة التي يبيش فيها الفرد 

حياته اوجتماعية ابد األسرة كاألقارب، كمهما كاف اإلاساف فإاه و يخمك مف صاحب، فتاشأ 
اياهما البالقات التي أصمها التآلؼ كالتكافؽ كالكٌد، كلكف تحكمها الطااع كاألخالؽ، كأحيااان تبمؿ 

فيها الظركؼ كاألحكاؿ عممها فتبمقها تارة، أك تاقض عراها تارة أخرل، كقد تااكؿ شبراء هذا 
البصر الصحاة كاألصحاب، اجااايها السماي كاإليجااي، ككاف اصياها مف شبر الاَّقد المجتمبي 
كافران، حيث كشفكا الغطاء عف طايبة الافس الاشرية في هذا اإلطار اوجتماعي، كلبٌؿ أكؿ ما 
ياتقد في الصحاة، هك تخمي الصاحب عف صاحاه في أكقات الشدة، فهذا الاكصيرم يرمي 

أصحااه االاالدة كالحراف، ألاهـ لـ يمتفتكا إليه في شدته، كلـ يأاهكا لحاله، كلـ يمدكا له يد البكف، 
 ،ككمما حاكؿ أف يأاس اهـ ضراكا اياهـ كاياه سكران مف المقاطبة كالكحشة، كاخمكا عميه يكـ افتقر

الذم جاءت هذه ككرمه، ر تاج الديف حفيد اهاء الديف اف حاا مكسيغايه ا عاهـ افضؿ الكز
                           :()ها، كعقب شككاه مف الفقر كما فبمه في أسرته، يقكؿفياألايات ضمف قصيدة يمدحه 

 (خفيؼ                                                                       )
مف فاقتي ككيفيػػػكرً  ٍتني  لضياع و  أىٍقعىدىٍتنًي بقريةو، أسػػػػممى

                                                 

 .288-287، صالديكاف: الاكصيرم ()



 كؿَّ يكـو مينغَّصه بطعػػػػػاـو  أك رفيؽو مينىغِّصو بشػػػركرً 
ً  ()كرفاقي في خدمةو طكؿى عمرم  رفقتي في الحراف م ؿ الحمير

 كرً ػىـ كبيني بسػف  كحشةو بيفػكٌمما رمتي أينسىيـ ضربكا ـ
كأبكا أف يساعدكني عمى قػك  ًت عيالي بيخالن بكيًؿ بعيػػػًر 
 ()فسيغني اإللو عنيـ بجػدكل  خير مكلى لنا كخيًر نصػػيرً 

، كيأاى أف تتك ؽ اياهما صداقتهكفي مكضع آخر اجد الاكصيرم يصؼ رجالن يرفض 
ان، ععالقة، فال هك يقاؿ ماه فضالن، كو يرعى له ًذٌمة، فيااسطه كيباشره احذر، ككأٌاه يباشر سىب

     :() يكاٌده ًخداعان، ما أضاع الصحاة اياهما، يقكؿذا الصاحبفالشاعر يكاٌده رياء، كه
 (الكافر)                                                                      

 إال امتنػػػاعا  فداؤؾ مىف إذا رمتي امتنػػانان  عميَّ لو أبى
ـه تيجػػػػاز لوفال عندم تيراعػػى    كال لي عندىه ذمـه ل نىٍع

 ()ذره كػػػػأني  أمارسي مف خالئقو الٌسػباعاػأباسطو كأح
 مٌني انتفػػػاعا آًمؿه فال أنا آمفي منو ًضػػػػراران  كال ىك 

دُّرني إال ًخػػػداعا  دُّره إال ريػػػػػػاءن  كليس يىكي فمستي أىكي
ةن ذىبٍت ضػياعا حبأضعتي حقكقىو كأضاعى حقِّػػي  فيا لًؾ ص

ففي هذه األايات يبرض الشاعر امكذجان اشريان و يبرؼ لمصحاة مباى كو قدران، ككأاي 
 أفَّ هذا الامكذج مكجكد في الاَّاس  فياه يتحدث عف درس في فف الصحاة كالصداقة، كو شؾ

. في كؿ زماف كمكاف
كهذا الجٌزار ياتمى اأصدقاء يسيئكف إليه، فال يستطيع الخركج مف صداقتهـ، كيشٌاه 

       :()صداقتهـ اخط في طرس يتبذر محكه، ككشطه و يزكؿ أ ره، يقكؿ
 (مجزكء الكامؿ)                                                          

ٌم كك ٌػػركا ػعؿ مف منصفي مف مىٍعشىػػرو ك ركا 
سري ػداقًة يعػًمفى الصٍج   صادقتييـ كأرل الخػرك

عذِّري ػ مت كهػكالخطِّ يسيؿي في الطػرك ًس كمح
() 

ذا أردتي كشػػػطتيوي  لكػػػػػٌف ذاؾ ييؤ ِّري         كا 
() 

                                                 

 . ، مادة حرفلساف العربااف ماظكر، : عدـ ااقياد الدااة، ككقكفها عاد الجرم، ياظر: الحراف ()

 . ، مادة جداف.ـ  ااف ماظكر،:البطية، ياظر: جدكل ()

 . 308 ص،الديكاف: الاكصيرم ()

 . ، مادة اسطس.ـ، ااف ماظكر: ياظر. ترؾ مبه اوحتشاـ: قااسىطى  ()

 . 42، صالديكافالجزار،  ()

 .  مادة طرس،س.ـ ااف ماظكر،: ياظر. الصحيفة التي محيت  ـ كتات: الطرس ()



 
 

كفي تحكؿ الصداقة إلى ضيـ، تجبؿ الصديؽ يادـ عميها، كيتماى لك صاحب األعداء، 
                           :()ادون مف هؤوء األصدقاء، يقكؿ شهاب الديف األسدم

 (البسيط)                                                                      
ـي إال مف أحٌبػػػائي  فميتني كنتي قد  صاحبت أعدائي  ما مٌسني الضي
 () كأدكائػيمظننتييـ لي دكاءى اليِـّ فانقمبػػػكا  داءن يزيدي بيـ ىـٌ 

مف كاف يشكك ًمف األعداًء جفكتىيـ  فإنَّني أنا شاؾو مف أكدَّائػًػػي 
 

، مف كفاء كصار، كحفظ ٌذًمه كمراعاة  أمَّا ااف دااياؿ فيرل في الكالب أخالقان كشمائؿى
  : ()فر في أصحااه، فهي له أفضؿ مف ابض أصحااه يقكؿامصمحة الصاحب، و تتك

 (المتقارب)                                                                       
تعممتي أخالؽى ىذم الكػػػػالب  كمىف لي بأم اليا مف ًصػػحابي 

 ()ػرابضً كفاءه كصبره كحفظي الٌذمػػػػاـً  كذبٌّ عف الخيًؿ عند اؿ
 كتسيري إٍف نمتي في قفػػػػرةو  كتحفظني مف ضكارم الذئػابً 
ػػػػػػػمت  عمى بعًض قكـو مىشىٍكا في ال يابً   كالبه كلكنَّيا فيضِّ

 
   : ()كمف مقطكعات ااف الكردم، قكله في صاحبو كافى كفيان له  ـ استحاؿ اذون 

 (مخمع البسيط)                                                 
ال ذفٌيان، فعاد نػحيا صاحبان كاف لي كفٌيان  كبي 

ـي زبػالـي قد يستحيؿي اؿ الن  كيستحيؿ الطعا ـي خى  دا
                          :() فأهمؿ أصحااه،كيقكؿ في صاحبو غٌيره الماصب

  (السريع)                                                                       

                                                                                                                                            

 . ، مادة، كشطالمعجـ الكسيط: ياظر. أزاؿ: كشط ()

 الدٍَّرج تبكاف كا، (هػ717ت )أاك البااس أحمد اف أاي المحاسف األسدم،  كصاحب الشبر هك .9/171، شذرات الذىب ااف البماد، ()
 .6/191، ـ س ااف البماد، ؛9/17، النجكـ الزاىرةااف تغرم اردم، : اطراامس، ياظر

  .داء: ، ماٌدةلساف العربااف ماظكر، : ، ياظرجمع داء كهك المرض: أدكائي ()

 . 257، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()

 . ذمـ: ، مادةس.ـااف ماظكر، : البهد كالحؽ، ياظر: الذماـ ()

 . 418، صالديكافااف الكردم،  ()

 .263 ص،ف.ـ ااف الكردم، ()



قكلكا لمف غٌيرهي منصػػبه مف أىمؿى األصحابى عادكا ًعدل 
 ()"مالي ال أرل اليدىدا: "أىمىا سميمافي عمى ممًكػػػًو قد قاؿ

كيحذر ااف الكردم مف صحاة السٌجاف، ألاه متأ ر اأخالؽ المجرميف الذيف سجاهـ، 
 (السريع                                                           ): ()يقكؿ

ما صحبةي السٌجاًف محمكدةه فاحذٍر مف السٌجاًف في الجممىو 
ٍق كـ حبسكا مف ميجرـو عندىه فحازى مف كؿِّ امرلءو خصػؿى 

 
 : ()كيقكؿ ااف اااته في أصحاب له، مرض فمـ يبكدكه، ككاف إذا ما مرضكا عادهـ

( الكامؿ                                                                    )
يف في الكرل  مالي أجرِّبي عيدىكػػػـ كأعكدي بقٍؿ لمكراـً الكات

ـٍ يعدني عائده  منكـ، كيمرضي كمبيكػػـ فأعكدي  مالي مرضت فم
 

، في أصدقاء و يفرحكف امقائه إذا ما آب مف ()كيقكؿ الحسف اف أحمد اف زفر اإلرامي
و                    :() قَّمكا اقدكمه ككرهكا تمقّْيهتسفر إو إذا حمؿ لهـ الهدايا، كا 

 (الكامؿ)                                                                      
ذا المسافري آبى م ًمي مفمسػػان  ًصٍفرى اليديف ًمفى   الذم رٌجاه  كا 

كخال عًف الشيًء الذم ييديو لمػ  إخكاف عند لقائيـ إيػٌػػاه 
لـ يفرحكا بقدكمو كت قٌػػػػمكا  بكركده كتكٌرىكا لقيػػػاه 

ذا أتاىـ قادمػػان بيػػػػدٌيةو  كاف السركري ًبقىٍدًر ما أىػداه  كا 
 

 الجار- ك
  : () في جيرة لـ يبكدكه في مرضه()يقكؿ شرؼ الديف األكسي الحمكم

 (المتقارب)                                                                            

                                                 

  .20: آية،ؿـسكرة الف ()

 . 325، صالديكافااف الكردم،  ()

 . 163، صلديكافااف اااته، ا ()

 ااف ؛2/92، الدرر الكامنةااف حجر البسقالاي، : ياظر. ( هػ726ت )الحسف اف أحمد اف زفر اإلرامي الحكيـ عز الديف، هك ( )
 .2/181 األعالـ، الزركمي، ؛230-6/229، شذرات الذىبالبماد، 

 . 6/229، س.ـااف البماد،  ()

ااف تغرم :  ياظر.، شاعر مشهكر، له ديكاف شبر(هػ662 :ت)الصاحب شرؼ الديف عاد البزيز األاصارم األكسي الحمكم، هك ( )
 .5/662، س.ـ ااف البماد، ؛7/188 النجـك الزاىرة،اردم، 

 . 7/188، س.ـااف تغرم اردم، ( )



 مرضتي كلي جيرةه كمُّريػػػػـ  عف الرشًد في صيحبتي حائدي 
  عػػػائدي  كال صمةه لي كال  (الذم)فأصبحتي في النَّقًص م ؿى 

 

 في جار له كالاكـ في خمقته، كلكٌاه غراب في عيجاه، كيصبب كيقكؿ صفي الديف الحمي
                                            ():أف يااؿ ماه شيءه، فهك كالماء لمف أراد قاضه، ككالٌسراب لمف طمب الماء
 (الخفيؼ                                                                       )

ق فغػرابي ػً كلكف في عيجب ؿػ ػلي جاره كأنَّو البكـي في الشَّؾ
ف ريمتى مكًردان فسرابي ػىك كالماًء إف أردتى لو قبػ    ضان كا 

 
األخالؽ السيئة - 2

كؿ قكؿ أك فبؿ يصدر مف اإلاساف في عالقته مع اآلخريف، كقد تككف : األخالؽ هي
حميدة أك ذميمة، كتتأ ر اظركؼ الحياة كأحكاؿ المجتمع، كذلؾ ألٌاها مكتساة، كأتااكؿ فيما يأتي 

الاخؿ، كخيااة األمااة، : ابض األخالؽ المذمكمة التي كقؼ عميها شبراء هذا البصر، كماها
. كالتكٌار، كالحمؽ كطكؿ المساف، كمطؿ الكعد

يقكؿ ااف دقيؽ البيد في أخالؽ أهؿ هذا البصر، كاصفان إياهـ اأاهـ و يمٌاكف حاجة 
، كياهى عف مخالطتهـ ألاها تذهب االديف، فهـ و يتكرعكف  لمحتاج، كو يهتزكف لشككل شاؾو

                     : ()عف الغياة، كأكؿ ابضهـ لحـ ابض، فال يخشكف ا كو الاَّاس
 (السريع)                                                                     

قد جٌرحتنا يدي أياًمنا 
فال تيرىجِّ الٍخمؽى في حاجةو 
كال تزٍد شككل إلييـ فال 
ـي معشران  ٍف تخالٍط منيي كا 

يأكؿي بعضه لحـ بعضو كال 
ال كرعه في الديف يحمييـي 

فاىرٍب مف النَّاس إلى ربِّيـ 
 

كليس غيري اهلًل مف آسي  
ليسكا بأىؿو لسكل الياًس 
معنى لشككاؾ إلى قاًس 

ىكيتى في الديًف عمى الراًس 
يخاؼي في الغىيبة ًمف باًس 
اٌلًس  عنيا كال حشمةي جي

مطًة لمنَّاس  ال خيرى في الخي
 

    : ()كيقكؿ مجير الديف اف تميـ، ماتقدان ااس زمااه كمرغاان في اعتزالهـ
 (الكامؿ)                                                                              

                                                 

 . 532، صالديكافصفي الديف الحمي،  ()

 . 176-175، ص، ابف دقيؽ العيد، حياتو كديكانوصافي حسيف ()

 . 35 صالديكاف،مجير الديف ااف تميـ،  ()



مف كاف يرغبي في حياًة فؤاًده  كصفاًئو فمينأى عف ىذا الكرل 
 منيـ تغٌيرى لكنيو كتكػػػٌدرا   فالماءي يصفك ما نأل فإذا دنػا

 
 (السريع)                                         : ()كفي م ؿ هذا يقكؿ ااف الكردم

 صرتي إليو كتحيرتي فيػػوٍ   الذم   أشكك إلى اهلل زمانػػي
  كؿُّر أمرو كػػريوٍ  يظيري منو  أىًمػػو   مف جٌربتي ئو رػأمُّر اـ

 غضو كـ سفيوٍ ميبكـ حاسد كـ ماردو كـ ًعػػدل  كـ عائبو كـ 
 أٍف يمتقيػػػوٍ كفميفعًؿ الحاسدي في دىػػػرًه  ما شاءى البيٌد 

 يػػوٍ ػأفَّ بيـ جيالن كأٌني ؼ        ما بيفى أعدائي كبيني سػػكل 
ففي هذه المقطكعة يشكك ااف الكردم، أهؿ زمااه، حيث ك ر الحسد، كالاغض، الاااباف 

. في أك ر األحياف مف الجهؿ
 كمف األخالؽ السيئة التي كاات مكضع اقد عدد مف شبراء البصر المممككي األكؿ، 

: اآلتية
 البخؿ- أ

 اقدها الاخؿ، هذا الخمؽ الممقكت لدل الاَّاس، مف التي أك ر الشبراء الصفاتمف 
كاخاصة إذا ما ساءت األحكاؿ كعـٌ الفقر، كهك عاد الشبراء أك ر مقتان، كاخاصة أكلئؾ الذيف لـ 
يجدكا ما يتكساكف اه إو شبرهـ، فإذا ما مياع أحده ماهـ طمىاىه، كلـ تمٌب حاجته، راح يتفاف في 
رسـ صكرة كاريكاتكرية لماخيؿ، تحمؿ مف الفكاهة ما تحمؿ مف الاقد الالذع، فهذا صفي الديف 

 يزاحـ الجٌماؿ في  كافالحمي يصؼ اخؿ أحد مماليؾ السمطاف، كيسميه أاا حٌاة، فمف اخمه أٌاه
يأكؿ مع الغمماف ما فضؿ مف طباـ األمس، كييفٌرط كما كاف شغمه تخزيف الفمكس،ككاف قكته،

ذا رأل لحمة في قدرة  ابرضه كيكفٌر ماله، كو يبرؼ الحٌماـ لاخمه، اؿ يشٌمس الماء في الايت، كا 
تال عميها آية الكرسي لتحفظ مف األكؿ، كيطارد الفأر في ايته االسيؼ، كو يسمح اأف يدرؾ 

 (): يقكؿرغفااه مف الحكاس إو السمع كاإلاصار كالشـٌ، أما الممس كالذكؽ فهك محـر عميهما،
 (السريع)                                                                        

ٌبػػػػػةو  مجت  ىده في ًخسًَّة النفػػػػسً ػمممككيؾ اليكـى أبك حى
  الفىمػػػسً  يزاحـي الجٌماؿى في قكًتػػػػػو  كيخزفي الفىٍمسى عمى

 كافى باألمػػػػسً  يأكؿ كالغمماف في يكمػػػػًو  فضمةى ما قد 
حبػػػػًس  يكٌد يمسي ًعرضو مطمقػػػػان  كماليو المكفكري في 

                                                 

 . 280 صالديكاف،ااف الكردم،  ()

 .518، صالديكافصفي الديف الحمي، ( (



 ال يعرؼ الحٌماـ لكنَّػػػػػػو  في البيت يحمي الماءى في الشمسً 
إذا رأل في قدره لحمػػػػػةن  تال عمييا آيةى الكرسػػػػػػي 
ف رأل في بيتو فػػػػػارةن  بادرىا بالسيؼ كالتػُّرػػػػرسً   كا 

 دًرؾى رغفانىػػػػػػو  حكاسُّر مف يأتيو بالخمػػػػسً تي ييجؿُّر أف 
ـٌ قد   تيدرؾي دكف الذكًؽ كالَّممػػػػسً   بالسمع كاإلبصار كالشػػػ

 
ف فجأكهذا المممكؾ    قيغمؽ أاكااه عاد حضكر الطباـ خشية أف يكاسه األضياؼ، كا 

ضيؼ قاامه اشككل الحاؿ كالتباسة،  ـ يأخذ في ترغياه في الحمية،  ـ يقدـ له الخاز كالداس، 
ف تبٌد هذا الضيؼ في أكمه لقمة كاحدة، تضايؽ كتمممؿ كأاه يرفس في أضالعه، كهذه  كا 
 : ()أكصاؼ مكسكاة أدركها الشاعر احسه، كأخيران يتاٌرأ الشاعر ماها كيافيها عف افسه، يقكؿ
( السريع                                                                           )

 يقفؿ عند األكؿ أبكابىػػػػػػو  خكفان عمى الزٌاًد مف الكبػػػػسً 
 () ًغػػػػٌرةو  قابمو بالتٍَّعًس كالنِّكػػػػػػس فإف أتى ضيؼ عمى

 ()يب في اإلحتمػػػا  كبعده بالخبز كالدبػػػػػػسً ػيمقاه بالترغ
ليو لقمػػػػػػػةن  رأيت في أضالعو رفسػػػػػي ػفإف تىعىدَّ أؾ

 مكسػػػػكبةه  أدرىكىيا في غربتي ًحٌسػػػػػي  فيذه األكصاؼي 
ـى السمط افي مف قبًميػػػا  أٌنيى مف ذلؾ بالعكػػػػػػػًس ػقد عم

 
      : ()كمما قاله صفي الديف الحمي في الاخؿ كالاخيؿ أيضان، قكله

 (المنسرح)                                                                            
 البطنػػٍو ةً مضرَّ  كم مىيا في         يحفظ في الجكع ألؼى منفعػةو 

ـي  ييطؼ ـي النَّاس أفَّ شػػبعىيي كالًفطنػٍو   نكر الٌذكاء ئي كييكًى
ـٌ بو  أعطاه مف قبؿ نيطقًو القطنىػٍو   إٍف حاكؿى الضيؼي أف ييًم

 

                                                 

 . 518، صالديكافصفي الديف الحمي،  ()

، ياظر: الاّْكس ()  . ، مادة اكسلساف العربااف ماظكر، : التقصير في الكـر

 . ، مادة حماف.ـ، ااف ماظكر: امتااع المريض مف الطباـ كالشراب، ياظر: اإلحتما ()

 .537 ص،س.ـصفي الديف الحمي،  ()



كيقكؿ أيضا في صاحب له اخيؿ، يسترجع الاَّاس كمما ذكر لهـ أكصافه، أفَّ داره لما 
ٌؿ فيها أكساته الصحة لقمة الطباـ، كما كسب مف الحكمة إو كيفية إماتة الجكع اإدامة مطاله،  حى

 : ()يقكؿ
( الطكيؿ                                                                       )

ـ أكصافو كنعػكتىو ػكلي صاحبه يسترجعي النَّاس كمَّمػا  ذكرتي لو
ؿى  لقد ألبستني صحةى الجسػػـ داريه   ٍلتي بيػكتىو ػبفرًط الًحمى لٌما حى
ـي ًمطاؿى الجكًع حتى أميتىػو"كما عمَّمتني حكمةن غيرى أنَّنػػػي    ()"أدي

 
 التكبر- ب

 اأف كظف اأاه أنصاح شريفان،م في رجؿ تكٌار، ابد أف اغتاى،ؿيقكؿ صفي الديف الح
                          : ()كسكة الدهر هذه و ترفبه كو تزيده شرفان، فكـ مف ايت خالء قد ستر االديااج
 (الكافر)                                                                

شريفتى بو، كلـ تؾي بالشريؼً   ري  كبان ػأتشمخي أٍف كساؾ الده
() 

  كنيؼً لطَّ عؿحي مف الديبػاج   فكـ قد عاينت عينام سػػتران 
 

 :()تكلى أمران فتكارفيمف " م رأسهؼحا" الممقب اػ ()كيقكؿ الشاعر جماؿ الديف التممسااي
 (الطكيؿ)                                                                           

 كىك ال يدرم  كمعتقدو أٌف الرياسةى في الًكٍبػػًر فأصبح ممقكتان بيا
 يجرُّر ذيكؿى الكبًر طالبى رفعػػةو أال فاعجبكا مف طالًب الرفًع بالجرِّ 

 طكؿ المسافكحمؽ اؿ- ج
كاصفان أحمؽ طكيؿ المساف، لك كاات قكة كجهه في قماه لقاض  يقكؿ صفي الديف الحمي

    : ()األسكد كقتؿ األاطاؿ، كلك كاف طكؿ لسااه في يده، لسرؽ الكاكز كاألمكاؿ
 (الكامؿ)                                                                     

ٌدؿ األبطاال  لك أفَّ قكةى كجًيًو في قمًبًو  قبضى األسكدى كجى
                                                 

 . 536 ص،س.ـ  صفي الديف الحمي،()

 .74، صالمية العربالشطر ال ااي تضميف مف ومية البرب، ياظر، الشافرم،  ()

 . 532، صالديكافصفي الديف الحمي،  ()

 .، مادة شمخلساف العربالرافع أافه تكاران، ياظر، ااف ماظكر، : الشامخ( )

فكات الكتاي، :  ياظر كاف أديانا كشاعرنا،،( هػ680 ت)" حافي رأسه"محمد اف عاد ا، جماؿ الديف التممسااي، الممقب اػ هك ( )
 .3/290، الكافي بالكفيات الصفدم، ؛379-2/378، الكفيات

 . 379-2/378 ،س.ـ  الكتاي،()

 . 531-530، صس.ـصفي الديف الحمي،  ()



، كأنؼفنىأك كافى طكؿي لساًنو بيميًنو  أ   األمكاالد الكنكزى
مطؿ الكعد - د

 ماطؿ كعد اأٌاه ليس إاساانا؛ كذلؾ ألٌاه و يتبٌجؿ، كهذا ما  صفي الديف الحمييصؼ
ق اق َع َع ٍلق﴿: ياافي ما طاع عميه اإلاساف مف عجؿ، لقكله تبالى                                                                ():يقكؿ( )﴾ ُخ ِل ق اإلْن ساُخ

 (البسيط                                                                       )
 ؿً ذى ى راط مطمؾ فػيَّ كضاع كقتيى بيف العيذر كالعى ؼلٌما تطاكؿى بي إ

ؿً : "أيقنتي أٍف لستى إنسانان لفعًمؾ ذا لقكًلو ًمؽى اإلنسافي مف عىجى  "خي
 

 انتقاد الشاعر نفسىو- 3
كمف هذا ما يركل أفَّ ااظران لمشرقية في مصر كاسمه جماؿ الديف، استبار مف 

الاكصيرم حمارته، كأاى أف يبيدها إليه، احكـ أاَّه كاف له عاد الاكصيرم مامغ مف الدراهـ، 
فأاشأ الاكصيرم قصيدة عمى لساف حمارته، تخاطب فيها الااظر كتاتقد فيها صاحاها الشاعر، 
تااديه الحمارة االسيد، الذم شهدت له ألفاظه ككالمه اأاه فاضؿ، كتاٌزهه عف أف تجكع في هذا 
الامد، كقد تكٌفؿ  اطبامها، كلكاه أخذها عارية، كالبارية مف شرطها أف ترٌد عاجالن، ككاات عمى 
عـز كهٌمة لمكصكؿ االااظر أكار مف عزمها كهمتها في الذهاب لمحاصؿ، فهي تمٌف عميه اأاَّها 
دَّت في إيصاله امده، كتقكؿ اأف م مها مف الدكاب و ييبار، كلكفَّ صاحاها جاهؿ، كلك أركاكه  جى
عميها كداركا اه في الطرؽ مبمايف سفهه، لقالت مف شدة غيظها ماه أاَّه يستحؽ هذا التجريس، 
كهي مشتاقة إلى كطاها ككؿ ما تاتغيه أف ترعى في جكااب الساحؿ في امدها، كتخاطاه اأو 

يطمع في تممكها، فهذا و يقامه عاقؿ، كفكؽ هذا فهي و تحٌؿ لمااظر، ألاها حامؿ مف الشاعر، 
 :  ()يقكؿ

 (المنسرح)             
يا أيُّريا السيدي الذم شػػػيدت  ألفاظيو لي بأنَّو فاضػػػػػٍؿ 

حاشاؾ مف أٍف أجكعى في بػػمدو  كأنت بالرزؽ فيو لي كػػػافؿ 
ألـ تكف قد أخذتى عاريػػػػةن   مف شرًطيا أف تيرىٌد في العػاجؿ 

ككاف عزمي عندى الكصكًؿ بكػـ  أجمؿى مف أٍف أيساؽى لمحاصػػٍؿ 
ما كاف م مي ييعيػػػػريهي أحده  قطُّر، كلكٌف سيِّدم جاىػػػػٍؿ 

                                                 

 .37/ 21، سكرة األنبياء ()

 .530-529 ص،س.ـ صفي الديف الحمي، ()

 . 315-314 صالديكاف،الاكصيرم،  ()



رَّسكه عؿ  ()يسػػتاًىؿٍ : تي غيظان عميوؿٌم مف سىػػفىوو  لؽػلك جى
 قػاتؿٍ - ال ذقتو– كالشكؽي داءه   إلى كطنػػيم شكؽىذاطاؿى ب

  في جكانًب السػاحؿٍ  أككفى سػػػػائبةن  مف بمدم كبغيتي أٍف 
ـي  فذاؾ ما  ال تطمعكا  ال يركميو العػػػاقؿٍ   أف أككفى عندىكػػ

ـٍ  ًممكي، فإنِّي مف   سٌيدم حػامؿٍ  كبعد ىذا فما يىًحؿُّر لكػػػػػ
 

كاهذه المغة الاسيطة، كالركح الخفيفة، كاألسمكب الساخر، يسترد الاكصيرم حمارته، 
.  اتممؾ البارية، كياتقد افسه اإعارته م ؿ هذه الحمارةقكياتقد الااظر لهْـّ 

           :() في ااتقاد مظهره() ما قاله السّْراج الكراؽاقد الٌافس كمف 
 (الرجز)                                                                                

رىبٍ   كمف رآني كالحماري مركبي  كزرقتي لمركـً ًعرؽه قد ضى
ال فارسى الخيؿ كال كجوى العرب :  قاؿ كقد أبعد كجيي مقبالن 

 (الرجز)                                       : () قائالن  السراج الكٌراؽ اسمهكياتقد
الدياجي  لٍت دكنىيما انجلٌما رأيتي البدىر كالشمسى معان  قد 

 ذا مكضعى السِّراجً  حٌقرتي نفسي كمضيتي ىاربان  كقمتي ما
   

 في قكـ طماكا عاده البمـ كالهدل، اأٌاهـ تكٌهمكا السراب اركة كيقكؿ ضياء الديف القزكياي
 (الخفيؼ)                                               :()ماء، إذ غٌرهـ أفَّ اسمه ضياء

 السػػراًب بركةى ماءً  قؿ لمف يطمبي اليدايةى منِّػػي  خمتى لىٍمعى 
 ليس عندم مف الضياًء شعاعه  كيؼ تبغي الييدل مف اسـً ضياءً 

 
، فبٌد سبيه إليهـ ضرانا مف كيقكؿ ااف الكردم ماتقدان افسه في زيارة أقكاـ احتجاكا عاه

            : ()الجاكف
 (مخمع البسيط)                                                                 

                                                 

رَّس ()  . ، مادة جرسالمعجـ الكسيط: مف التجريس كهك التسميع كالتاديد، ياظر: جى

 ؛187-2/182، فكات الكفياتالكتاي، :  ياظر، مف الشبراء المشهكريف في مصر،(هػ695ت ) محمد اف حسف، اافعمر هك  ( (
 .102-6/100، شذرات الذىب ااف البماد، ؛43-23/33، الكافي بالكفياتالصفدم، 

 .1/69، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ()

 . 10/108، منازؿ السركرفي مطالع البدكر الغزكلي،  ()

: ، ياظر(هػ780 ت)م القزكياي ـهك ضياء اف سبد ا اف محمد اف ع ماف القر؛ كالشاعر 2/310 ،الدرر الكامنة  البسقالاي،()
 .5-7/4، ـ س ااف البماد، ؛310-2/309 ،ـ فالبسقالاي، 

 . 402، صالديكافااف الكردم،  ()



  ألفيتييـ مغمقيػػف بابا امذ زرتييـ صػػحبةن ككدًّ 
 ، جنكفه  منِّي فأستأًىؿي الحجاجاىـسعيي إلى بػػاب

، الذم لـ ياؿ ماه إٌو تصفية ، ماتقدان افسه في تضييع ماله في الشرابٌزمكيقكؿ ادر الديف الغ
     : ()الكؤكس في شكاراه

 (الرجز)                                                    
 أنا القميؿي العقًؿ في صػرفي الذم أممكيو في كىمىًؼ المشػػاربً 

 مبما نمتي مف تضييًع مكجكدم سكل تصفيًة الكاساًت في شكار
دغه  كيقكؿ ااصر الديف شافع الكاااي، كقد أصااه سهـ في اكاة حمص الكارل في صي

                                                                             : ()، فمؿَّ الحياة واقطاعه عف الٌااسفبمي ماه
 (البسيط                                                                             )

دىري  أضحى كجكدم، برغمي في الكرل، عدمان كليػػػػس لي فييـي ًكٍرده كال صى
  أ ره فيػػػػػؿ كجكده كال عيفه كال أ ري فييـي عدمػػت عينػػػي كمػػالي 

                             : ()، فتماى أف لك كاف جاهالن كيقكؿ ااف دقيؽ البيد، كقد أتباته فطاته كك رة تفكيره
 (الرجز                                                                         )
سحابي فكرم ال يزاؿي ىاميا كليؿي ىمِّي ال أراه راحال 

قد أتعبتني ىمتي كفطنتػي فميتني كنتي ميينان جاىالن 
 تامغ سابة ك ال يف ايتان، يادؤها اشتـ القاضي، الذم شكا له ما قصيدةأٌما ااف دااياؿ فمه 

لحقه مف زكجته، التي غياته كأذهات عقمه، كيادك أفَّ القاضي كعده في الفصؿ اأمرهما، فاات 
: () يقكؿ،طكؿ ااتظارهياتظر قراره متفكران في 

 (خفيؼ)                                                                        
ًد البيٍمًو عمدًة الفٌجػػػػارً   قٍؿ لقاضي الفسكًؽ كاإلدبػػار   عىضي

  جيػػػؿو  كلو مف قركنو كالٌصػػػكارمةى كالذم قد غدا سفيف
ٌضػػػػارً  يَّرتنػػي  غائبان بيف سائر الحي  لؾ أشكك مف زكجةو صى
مىيَّ ما أطمعٍتنػػػػي  فأنا اليكـى ميفكره في انتظػػارم  غٌيبتني عى

                                                 

 . 11/115، س.ـالكتاي، ( )

، (730ت ) كالشاعر هك ااصر الديف شافع اف عمي اف البااس الكاااي المبدم، .9/207، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ()
؛ الزركمي، 49-16/44 الكافي بالكفيات،الصفدم، . 9/207 ف،.ـااف تغرم اردم، . كاتب كمؤرخ، له شبر جٌيد، كمؤٌلفات ك يرة

  . 3/152، األعالـ

 . 181، صابف دقيؽ العيد، حياتو كديكانوعمي صادؽ حسيف،  ()

 .161، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()



 هـ  ـ يأخذ الشاعر في تبداد مظاهر غياكاته كذهاب عقمه، فمك صفبكه لظفَّ أفَّ 
يصفبكف جاره، كتساكل لديه الميؿ كالاهار، كلـ يبد يبرؼ ايته، كقد تممكه افكر كتردد عادما 

زادت فيما عممت له مف سحر، كغدا مٌخه أداى مف ميخّْ الجماؿ اؿ إفَّ مخَّ الحمار أفضؿ، فإذا 
ذا رأل السراب ظٌاه ماء فتجرد لمسااحة فيه، ككـ  أصااه الارد ذهب إلى الاحر يطمب الدؼء كا 

 مسماران، ككـ مف مرة أراد قمع ضرس آلمته، فقمع أحد ئى عصب رجمه لرؤيته في المااـ أاَّه كط
ككـ مف مرة يذهب إلى الرحى لمطحف، فال يهتدم إليها، كياادم، كقد سئـ . أزراره ادون مف قمبها

 : يقكؿالركض، سائالن أيف كصؿ؟ كيجهد كلكاه و يستطيع القبكد ألاَّه يمشي عمى غير كعي،
() 

 (الخفيؼ)                                                                          
فًع جػػارم  لك أنَّيـ  ل ػغبتي حت صفعػػكني  قمتي كٌفكا باهلًل عف صى

ؿي م ؿي النَّيػاًر ػتساكم، كالمياؿليػػػػػؿه  في  الدًة ػفنيارم مف الب
  دارم فػا سادتي أمػم مػأخبركف  المػًو ػدار رأسي عف باًب دارم فب

 ()عيارم  بالدردبيس  زادت فػارة كعيػػػػاران  حيػػني عيػمىمكىت
 الحمػػار   مف طبع مٌخػػي  في التساكم، كأيف مخ أيف مٌخ الجماؿ
ٌبما  صطمي بالٌنػػػػار أى رحتي  لمبحػػػػ  ػًر مف البرد  غفرى اهللي ري

 ()الجػػػارم  كتجٌردتي لمسػػػػػباحة في اآل  ًؿ لظٌني بو الٌزالؿى 
ٍممان  ـٍ عصبتي رجمي لرؤيػػػػا  أكطأتني حي لىكى عمى ًمسػػػػماًر  كى

كبو  بعدما ضرَّ غايةى  ػػري لىكـ رمتي قمعى ًضرسو ضى   اإلضػػػػػرارً  كى
أزرارم   مػػف مِّ  القك فإذا بي قمعتي بعد عنػػػػػائي  كاجتيادم

الالن أدكري حكؿى  زتييا ًلطحفو فما زلػػػ  ػتي ضى المػػػداًر  كرحى جي
 ()ًمضمارم كأنادم كقد سئمتي مف الٌركػػػ  ػًض تيرل أيف مينتيى 

 كلكٍف أمشي بغيًر اختيػػارم أنا أختاري لك قعدتي مف الجيػػػ  ػد 
 

هك ك ير الاسياف، يفرّْط كيكاصؿ الشاعر كصؼ ابض ما اعترل عقمه مف ضبؼ، ؼ
ذا اظر في الماء رأل صكرته، شيخان . طؿ الشرائحي اائع البٌجةساكؿّْ األسرار، كيشاّْه افسه ب كا 

                                                 

. 163-162، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
، لساف العرب  ااف ماظكر،:خرزة يشباذ اها اساء البرب وستجالب محاة الرجؿ، ياظر: افكران، الدردايس: مسيرة، عياران : عيارة ()

 .دردب ك عىيىرى :تيماد

 . أىرىؿى : ، مادةالمعجـ الكسيطالسراب، ياظر : اآلؿ ()

 . ، مادة ضمرس.ـ  ااف ماظكر،:المكضع الذم تضٌمر فيه الخيؿ لمسااؽ، ياظر: ًمضمار ()



مغاران، سيئان، ذقاه كال مج ككجهه أسكد كالقار، إاها صكرة تيس يشاهه،  ـ يصيح فيه مهتزان، 
مرعكاان، يتساءؿ كيؼ تستقر المصكص في األزيار، كيزداد غيظان عادما يرل هذا الشخص الذم 

ف عاش فهك  يراه في الماء يقمده،  ـ يطمب سيفه كترسه، كيقرر أاه إف مات فهك شهيد، كا 
و تتاع آ ار هذا  محظكظ، كيضرب الزير اسيفه، فياسكب ماؤه فيخشى عمى افسه مف الغرؽ، كا 

 (): يقكؿالذم رآه في الماء،
                                                       

                     
 (الخفيؼ)

 األسػػػػػرارً   يىخػػػ  شى ميًسٌرم إذاعةى   فال أنا أنسى أٌني نسيتي 
 () إنػػػزارً  فػ أيٍك   ًدعتي مف عيٌجةو ـك بمػػػا مِّ ػ الشرائح أنا سطؿي 

لىكىـ قد رأيتي في   الماًء شػػيخان  كىك جاثو في الحيبِّ كالغبػٌػػػػارً  كى
  كال مًج ذقنان كلكػػػٍف  كجييوي في سكاًدًه كالقػػػػػػػارً  شيخي سكءو 

 الجػػػػػزٌارً   حكمًة  التيػػ  سي أخاه فيقي  أشبوي النَّاس بي كقد يشبً 
 م ؿى انتيػػػػػارً  ادان   بانتيارو يا صاًح ػصاحى م مي إذ صحتي منو ًعنػ

 () في األزيػػارً  تي ما كنػػ  ػتي إخاؿي المصكصى ػفاعتراني ريٍعبه كنادم
 افتػػػػرارم  س م مي كافترَّ م ؿى ػبى   ٍبػلـ يغظني منو سكل أٌنػػػو عى 

َـّ عمركو  بصارمي البتَّػػػػػػار  أيف ترسي كأيف درعي الحقينػػي  أ
 أشطرى الشُّرػػػٌطارً   أًعٍش كنتي  إٍف أميٍت كنتي في الغىزاًة شػػػييدان  أك

() 
ػػػػػربان  بحيسامي حتى ىكل النكسػػػػػارً  َـّ أ خنتي ذلؾ الزيرى ضى   

الَّ  كينتي أقفك اآل ار في   التيَّػػػػػػارً  فجرل الماءي فاختشػػػػػيتي كا 
 

  ـ يأخذ في تصحيؼ ابض األلفاظ ليشتؽ ماها صفاته، كفي شيء مف التفكه كالتادر 
يأخذ في تصكير ما آؿ إليه مف الغااء كقمة البقؿ، فهك يحزر أف الاياض فكؽ الصفار قاؿ أف 

 : ()تكسر الايضة، كيرل مبرفة م ؿ هذه التكافه، عمى ما امغ مف البمر ماه شيئان عظيمان، يقكؿ
( الخفيؼ                                                                           )

                                                 

. 164-163 صس،.ـالصفدم،  ()
ة.انطبّاخ انصي ٌحّضط شطائح انهحى: الشرائحي ()  .، ياّزة، عججالمعجم الىسيط : ٌُظط. ٌترص يٍ انبٍض ٌقهى بانضًٍطباـ :  عجَّ

 .زىيىر: مادة ،لساف العربااف ماظكر، : جمع زير، كهك الحيبُّ يكضع فيه الماء، ياظر: ألزيارا( )

 . شطر ، مادة المعجـ الكسيط :كهك صاحب السمكؾ غير السكم، ياظر: جمع شاطر: الشٌطار ()

 . 165-164، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()



ٍف أفػ ػأنا كالباًف ؼ  ()ػردتىني كنتي في الٌتيارًش ضارم م قكامػي كا 
ٍف أسػ  ذار ػػ األؽ تى فائي أيعىدُّر فيػقط ػأنا م ؿي الخركًؼ قيرنػان كا 

 الةى اإلعسػػػػارً ػكالراًء ح  ياًء     ادي بحػػذًؼ الػػأنا تيسيره ما يؽ
 طػػػػػارً ػ البي تي دٌكةى ػالج طبيبػػػػان ما تعدَّمػأنا لك رمتي لمع
ػػػارً  عًة ػم مف صفػ أدرم أفَّ باب ف ذكػػائيى ػبعدما كنتي ـ  النَّجَّ
 كؽى الصػػفارً ػق البياضى ؼػضى قبؿ أٍف يكسػركه أفَّ فيػأحزري البي

ػػار ػدم أكهػكزى زجػػػاجو  كاف عفػكبعيني نظرتي ؾ ل مف الفىخَّ
غارً   كك يره ًمني عمى شيًب رأسػػي ًحفظي ىذم األشياًء م ؿى الصِّ

 
كهكذا كفي افس طكيؿ، يصكر لاا ااف دااياؿ افسه مسحكران، ذاهب البقؿ، تصكيران افسيان 
ف غمات عمى  كعقميان كحركيان دقيقان، فادا ككأاَّه عاشر المجاايف، كرصد سمككهـ اتفاصيمه، هذا كا 
قصيدته ركح الهزؿ كالفكاهة، إو أاَّها تشي احالة مف اليأس كاإلحااط، ليس في الحياة الزكجية 

. فقط، اؿ في الحياة عامة، راَّما دفبت الشاعر إلى جمد افسه م ؿ هذا الجمد
 
 طارئةاؿجتماعية االظكاىر نقد بعض اؿ- 4

و يخمك أم مجتمع مف ظكاهر اجتماعية شاٌذة تاافي األعراؼ أك الديف، تجماها الظركؼ 
السياسية، أك اوقتصادية، أك اوجتماعية، أك ال قافية، أك غيرها، كلـ يكف المجتمع في البصر 
المممككي اماأل عف ابض هذه الظكاهر، كقد تااكلت  الث ظكاهر كقؼ عميها شبراء ذلؾ 

. المكاط، كالحشيشة، كالخمر: البصر، هي
  المكاط-أ

 كقد ااتشرت هذه الظاهرة جٌراء كهي ظاهرة يحٌرمها الديف، كيافر ماها الطاع الٌسكٌم،
: أسااب عدة، ماها

ك رة المرداف، كشيكع الغزؿ االغمماف، كاختالط المسمميف اغيرهـ مف األمـ األخرل، 
.  كتأ رهـ اما كاف شائبان اياهـ مف ااتشار لهذه الظاهرة

يبٌدها هك  أايات، كة الشاعر ااف الكردم، هذه الظاهرة، في مقطكعة مف  ماايكقد تااكؿ
شائبة مشتهرة في المجتمع، و تمقى اوستاكار، كيادؤها اااتقاد مف تغزلكا االمرداف، كقالكا فيهـ 

فَّ صحاتهـ و تقكد إو إلى البار في المجتمع، كاإل ـ الذم يقكد أل ؛شبران، كيحذر مف صحاتهـ
 () : ، يقكؿ ما كاف إو عف تجراة عاشكها المتغزليف االمردافإلى الاار، فشبر هؤوء

                                                 

 . كضرا هرش:تي، مادس.ـ  ااف ماظكر،:ياظركهي الشدَّة في اوعتياد، مف الضراكة، : التقاتؿ، ضارم: التهارش ()

 .318 صالديكاف،ااف الكردم، ()



 (البسيط) 
  بالعاًر كالنَّػػػارً  ٍف تصػاحبىو فإٍف فعمتى فً ؽٍ أمف قاؿ بالمرد فاحذر 

كالشارم  بضاعةه ما اشتراىا غيري باًئعيػػا ًبئسى البضاعةي كالمبتاعي 
 إنكػػػارً  يا قكـي صارى المكاطي اليكـى مشػتًيران كشائعان ذائعان مف غيًر 

 كيحذر أيضان مف عكاقب هذه الظاهرة، فهذا ذاب يهتٌز له عرش الرحمف، كمف قاؿ 
قاؿ في المرداف مف  ـ يستغفر الشاعر راَّه لما . أيهمكت اه أمـ، كصاحاه حرمت عميه الجٌاة

، لـ يقصد ماها إو تركيج أشباره، فأقكاله هذه لـ تصدر عف أفباؿ األشرار، الذيف أشبار
         : ()يهجركف اساءهـ لم ؿ أفباؿ الخاا هذه، يقكؿ

                                                                   
 (البسيط                                                                            )

ـه كالعرشي ييتزُّر منو ػػػػ   إكبػػػارً   ىىزَّ  ذنبه بو ىمكٍت مف قبمنا أيمى
ريمىٍت اهللي أكبري ما  لمبارم  أعصػػػػاهي  جناتي عدفو عمى المكطيِّ قد حى

ـى لي في الميرًد قصدم بو تركيجي أشعارم  أستغفري اهللى مف ًشػػػعرو تقٌد
 ()كحاشامى مف أفعاًؿ أشػػرارً  لكٌف ذلؾ قكؿه ليػػػػػػسى يتبعو خنا

 ()" بأطيػػارً  قكـه إذا حاربكا شػػػدُّركا مفزرىىـ دكفى النِّساء كلك باتتٍ "
كهكذا كقؼ ااف الكردم ماتقدان هذه الظاهرة في جااايها، جااب الممارسة لم ؿ هذا الفبؿ 

. الحراـ، كجااب الغزؿ االمرداف كالمجاهرة اهذا الفبؿ كالتركيج له في األشبار
 
ة  الحشيش-ب

شاع في هذا البصر تباطي الحشيشة كأكمها، كتبٌد مف المااهات التي تذهب االبقؿ، 
الظركؼ اوقتصادية كالسياسية : كأسهمت عدة عكامؿ في ااتشارها ماهام مها م ؿ الخمر، 

 فإف لـ يكف تباطيها هركاان ،كاوجتماعية، كما تكلد عاها مف آ ار سماية عمى حياة الفرد كالمجتمع
، تجار اها مصدر رزؽ، احكـ أف مدمايها و يستغاكف عاهاومف ضيؽ البيش كالهمكـ، كاف ا

 .كاتخاذها مف قاؿ ابض الااس كسيمة لمهك كالباث
 ،، اافيان عف الحشيشة أٌم فضؿ( )الشاب الظريؼب  الممقبيقكؿ ااف عفيؼ التممسااي

 التي ماها الصفرة في كجهه، كالحمرة في عيايه،  عميه،كمها غير راشد، مبددان آ ارهاآعاٌدان 
  :() كالخضرة في فمه، يقكؿ،كالسكاد في كاده

                                                 

 . 318 ص،ف.ـااف الكردم، ()

 .، مادة خاي، لساف العربااف ماظكر: الفحش في الكالـ، أك الفبؿ، ياظر: الخاا ()

 .84، شرح إيميا حاكم، صالديكافاألخطؿ، . هذا الايت تضميف مف شبر األخطؿ ()



 (البسيط)                                                    
ػػػًده  ما لمحشيشًة فضؿه عندى آكًميػػػا لكنَّو غير مصركؼو إلى رىشى

 صفراءي في كجًيًو خضراءي في فًمًو حمراءي في عيًنو سػكداءي في كىًبده
 

 (مخمع البسيط)                                                  : ()كيقكؿ أيضان 
 ىذا الفقيري الذم تػراهي  كالفٍرًخ ميمقىن بغير ريشً 

 قد قتمٍتوي الحشيشي سيٍكران  كالقتؿي مف عادًة الحشيشً 
، فيذمها كيذـ آكمها، كيفٌضؿ الخمر عميها، فآكمها شقيّّ ()أمَّا فتح الديف الاققي

                                :()ماحرؼ، كأقٌؿ آ ارها أاها تؤدم إلى الاغاء، أك الجاكف، أك اشاؼ الجسـ، يقكؿ
 (الكافر                                                                    )

بي ٍت كماآهلل الحشيشى كالحػػػا    طابي السُّرالؼي  كمييا  لقد خى
 كما تيصبي، كذا تيضني كتيشقي  آلكًميا، كغايتييا انحػػراؼي 

 ()كأصغري داًئيػػػا كالداءي جٌـّ  ًبغاءه أك جنكفه أك نىشػىػاؼي 
 الخمر- ج

ااتشر شرب الخمر في هذا البصر ااتشارنا كاسبنا، ٌما اضطر ابض السالطيف إلى 
 أمر مابها، كالتشٌدد في عقكاة شارايها، التي امغت في ابض األحياف حٌد الصمب، كمف هذا ما

هػ، مف إراقة الخمكر كمباقاة مف يشراها، فبكقب ااف الكازركاي 667اه الظاهر ايارس عاـ 
التي جاكزت حٌد الخمر الذم جاء اه الشرع،إذ أاَّه ، البقكاة ااف دااياؿ هذه ااتقد كقد .االصمب

 :()يقكؿلٌما رأل ما حؿ اشاراها مف صمب، راح ياصح صاحاه االتكاة عف شراها، 
 (الطكيؿ   )

مدا  مًبًو خفيؼى األذل إذ كافى في شرًعنا جى كقد كاف حدُّر السُّركًر مف قبًؿ صى
، قمتي لصاحبي أال  جػػاكزى الحٌدا  تيٍب فإفَّ الحدَّ قد فممَّا بدا المصمكبي

                                                                                                                                            

، فكات الكفياتالكتاي، : ، ياظر(هػ688 ت)محمد ااف الشيخ البفيؼ التممسااي، الكاتب األديب الممقب االشاب الظريؼ، هك ( )
 .6/150 األعالـ، الزركمي، ؛6/69، شذرات الذىب ااف البماد الحاامي، ؛2/350

 . 145-144، صالديكافالشاب الظريؼ،  ()

 . 190 ص،الديكاف  الشاب الظريؼ،()

فكات الكتاي، : هػ، ياظر701 عاـ القصريفأحمد اف محمد الاققي، كاف يستحؿ المحرمات كيهزأ االديف، فضرات عاقه ايف هك ( )
 .6/135، شذرات الذىبااف البماد، ؛ 333-1/329، الدرر الكامنة البسقالاي، ؛189-1/187، الكفيات

 . 6/135، س.ـااف البماد ،  ()

 . مادة اشؼلساف العرب،ااتقاع المكف، ياظر ااف ماظكر، : الاشاؼ()

 .105، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()



 
كفي هذا الجااب امقى صفي الديف الحمي، ياتقد إفراط المسمميف في شرب الخمر، ككأاَّهـ 

خمقكا لشراها، كظاُّكا خاطئيف أفَّ في ك رتها افبان، كيرل الشاعر أفَّ متبتها في قميؿ يداكل اه 
الهـٌ، فالسكر يستاد ااإلاساف كيسماه إرادته، كياصح أف يتخذ لها اديمان مهٌذاان حكيمان، يقكؿ
() : 

 (الطكيؿ)                                                                    
، كاجعًؿ الرِّفؽى مذىبا كحيِّ بو  كأسان مف الراح ميذىىبىػػا  أًدٍرىا بمطؼو

 لنشػػػربا  كال تط ى في حثِّ الكؤكًس ألنَّنػا شىربنا لنحيا، ما حيينا
كًح راحػػػةه فإٍف زادى مقداران  عف العدًؿ أتعبػػا  فإفَّ قميؿى الرٌاًح لمرُّر
ـى قيػػادىه فأكدٍت بو  كاستكطأى الجيؿى مركىبػا  فال تؾي مىٍف أعطى الميدا

ػا ػ أقربػ النَّفعي أك كافى زادى فإفَّ ك يران مىف يظفُّر ك يػػػػرىىا إذا زادى 
كظنِّيـ في ك رًة األكًؿ أنَّيػػػػا إذا أفرطٍت أمسى بيا الجسـي ميخًصبا 

مُّركا الكرل مف جيًميـ كتنٌزىكا عف الجيًؿ حتى صارى  جيالن مرٌكبػا  أىضى
ٍف  أمسى إلييا ميحبٌبػػػا  كأعجبي أفَّ السُّرٍكرى في كؿِّ ًممٌػػةو حراـه، كا 

ػػػػرَّما ػرؾي نفعان لمقميػري منيا المسممكفى لسيػػكرًىا كتتًث ى كتيؾ ًؿ ميحى
ٍف نظركا يكمان لبيبان مداكيػػػان بيا اليَـّ، قاؿ ال متطػػبٌبا ػباخ: كاػكا 

اف أغمػػبا ػاكل أغمبان ؾػكما السكري إال حاكـه متسػػػػمِّطه إذا ىك ؽ
 مييىٌذبػػػان  مان لبيبان، أك نديمان ػفإٍف شئتى يكمان شيٍربىيا، فاتخٍذ ليػا حكي

كيذهب صفي الديف الحمي إلى أابد مف هذا ماتقدان مف يحرمها كيحضر مجالسها، 
فيكصي اأف ييدعى لها االبصمة مف كؿ  قيؿ أحمؽ متصاع الحشمة، يحٌرمها، في كقت يستًحٌؿ 
فيه الراا كالغياة كالتجسس، كيكصي أيضان اأف يطرد إذا ما حضر مجمسها، كأف يصرح له اأفَّ 
حضكر مجمسها في اإل ـ كشراها، فال قيمة لحضكره، فمقامه صاحيان ايف السكارل، كمقاـ قاعد 

                                                                       :()ايف الاٌياـ، يقكؿ
 (الخفيؼ)

ػػداـً  إفَّ بنتى الكركـً ًعرسي الكػراـً  رًؼ مف كؤكًس المي  حيِّ بالصَّ
ـى ببردو مف سيٍكرىا ٍمػ اليػػئي ذًؾ فيمي بقيكةو تطؼاٍ ك  كسػالـً    ػ

َـّ قٍؿ، كمَّما تراءٍت لؾ الكػػػػػأ  سي فشابٍت بيا فركعي الظػالـً    
ـى اهللي منًؾ كؿَّ  قيػػػػػػػؿو  جاىؿو ذم تبظريـو كاحتشػػاـً   عىصى

                                                 

 . 412، صلديكافصفي الديف الحمي، ا ()

 . 415-414 لديكاف،صفي الديف الحمي، ا ()



 كالرباءى غيرى حػػراـً  يجدي الميكى بالمداـً حرامػػػػػػان  عندىه، 
  اإلسػالـً ةً كيرل الزكرى كالتجٌسسى كالغيػػػ  ػبةى ًحالًّ، في شرع

ذا زارى مجمسػػػػػػان لؾى فىػ ػػػػداـً ً  ـه  منيـي غيري مكلعو دٍ كا    بمي
  ًجيدان عنو ك فِّ بمػػػػػا يك  جبي إبعادىهي بغيًر احتػػػػراـً فً فاث

ٌرٍح لو بأفَّ حضكرى الػػػػػ    ػرىاًح قصدان كشيرًبيا في اآل اـً رٍ  ـ صى
حاًة بيف السػُّرػػػػكارل  كمقاـً القعكًد بيف النيػػػػٌاـً  ـي الصُّر  فمقا

كيادك مف هذه القصيدة أف ظاهرة شرب الخمر في هذا البصر، قد لقيت مف ياكرها، 
كيادك . كيغشى مجالسها لإلاكار، كأفَّ هؤوء الماكريف ياغٌصكف عمى أهمها ما هـ فيه مف متبة

و لما أكصى  أفَّ هذا الشخص الذم تااكله صفي الديف الحمي مف البكاـ، و مف رجاؿ الدكلة، كا 
ٌو لما عٌيره ااستااحة الراا كغيره مف اآل اـ . اأف يفبؿ في المجمس ما يطرده، كو مف الفقهاء، كا 

 
كمٌما يجدر ذكره في هذا الجااب، ااتقاد ابض الشبراء لتحريـ الخمر كالحشيش، ككاَّا قد 
استبرضاا ابض ما قيؿ في هذا مف أشبار في الجااب السياسي، فهذا ااف دااياؿ كفي أسمكب 

، كأف يستادؿ اها (المزر)ساخر، يحٌذر الفقير مف أكؿ الحشيش فيجمد، كيكصيه أف يدع الاايذ 
الماف المخيض، كيحذر مقترفي الحراـ، كاخاصة المصكص، أف يحفظكا أيديهـ مف القطع، كيدعك 

                        :()الجميع لمتكاة كالصالة كالدعكة لمسمطاف ليابمكا االابيـ األكار، يقكؿ
 (الكامؿ)                                                                          

إيَّاؾى تأكؿى أخضران في عصػػرًه  يا ذا الفقيًر يصيري جنبيؾ أحمػرا 
 كالمزري يا مسعكدي دٍعوي جانبػػان  كاشرٍب مف الَّمبًف المخيًض ميبىكِّرا

، كالمراًقبي قد دىرل إكبني حراـً  ـي  فالكقتي سيؼه حفظكا أيدٍيكيػػػ
ـى  األكبػػػػرا  تكبكا كصمُّركا داعًييف لممكػًػو  فيو تنالكفى النَّعي

           : ماتقدان تحريـ الحشيشة()كمف هذا قكؿ ااف الصاحب المصرم
 (الخفيؼ)                                                                              

 في ًخماًر الحشيًش معنى مىرامي  يا أيىٍيػػؿى العقكًؿ كاألفيػاـً 
ـي غيًر الحراـً   حرَّميكىا مف غيًر عقؿو كنقػػؿو  كحراـه تحػػري

، حتى ليخٌيؿ تفاصيمهاأفَّ الشبر كاكب الحياة اوجتماعية في أدؽ يتضح مما ساؽ 
كا عميها ؼالاحث عف البيب أك الظاهرة اوجتماعية ليؽفي  ويتكااكفلمستقرئه أف الشبراء كااكا 

                                                 

 .122 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ،الصفدم،  ()

 ااف ك ير، :ياظر. ، له شبر كعاشر الخماريف، كصاحب اكادر( هػ688 ت)صفي الديف اف شكر المصرم ااف الصاحب، هك ( )
 . 6/67، شذرات الذىب ااف البماد الحاامي، ؛9/202، البداية كالنياية



 لمبياف، يدؿ عميه ما عرؼ مف ااغماس الشبراء ان ظاهركاف أفَّ صدؽ التجراة ك. فيقكلكا فيها شبران 
أفَّ مبظـ كفر لمتكمؼ، االتفاصيؿ الدقيقة التي جاءكا عميها، كالتي قد و تتكك ،في الحياة البامة
تاتظـ في خيط كاحد هك تردم الحياة كاات  عاها، بوجتماعية التي كشؼ الاقا اهذه البالقات

اوقتصادية، فالشبر المتبمؽ االزكجة م الن، و يبار عف اظرة سماية لممرأة، اؿ يبار عف عالقة 
زكجية ساءت اساب الفقر كك رة البياؿ، ككذا يقاؿ في ااتشار الحشيش ايف عامة الاَّاس، كعمى 

ذلؾ أية حاؿ فإف هذه األشبار تبار عف عالقات إاسااية، أك ر مما تبار عف خصكصية 
. المجتمع

 
 

شعر النَّقد ال قافي : رابعنا
عرؼ عف هذا البصر ك رة المدارس كالبمـ كالبمماء، كالٌشبر كالٌشبراء، كذلؾ عمى الرغـ 
مف أفَّ حكاـ الاالد ليسكا مف البرب، كقد رصد الٌشبراء في هذا الجااب ظكاهر عديدة، تااكلكها 
ـٌ، فاابكست عف شبرهـ صكرة الحياة ال قافية في هذا البصر اأابادها المختمفة، مف  االاَّقد كالذَّ

. حالة البمـ كالدرس البممي، كالشبر كالشبراء: أهمها
 
 حالة العمـ كالدرس العممي -1

الدرس كالمدرس ق- أ
أٌكؿ ما امقى في هذا الجااب قصيدة لمشاعر األدفكم، يتااكؿ فيها حالة البمـ في هذا 

البصر االاقد كالذـٌ، فالٌدركس طيابت عمى المغط، كالمااحث البممية سيطر عميها الجدؿ، 
كاعتمدت الاقؿ المغمكط، كالمدٌرس أك رى مف التخطيط لدركسه فكقع في الخمط، كالمحٌدث غاية 
عممه اقؿ األحاديث عمف ساقكه مف الركاة، كراح هؤوء المحد كف يتاافسكف في درجة صٌحة 
كيت، كغدا البالـ الاحرير في هذا البصر مىف أتقف الفمسفة  األحاديث التي يتااقمكاها، كعٌمف ري

اليكاااية، كفي م ؿ هذا الكضع البممي ذىكىت عمكـ الديف كآذات اطيّْ اساطها، فريفع البمـ، كرفبيهي 
:                                                           ()مف أشراط الساعة، يقكؿ الشاعر

 (الكامؿ)         

                                                 

  .73-2/72، الدرر الكامنةااف حجر البسقالاي،  ()



 ()إفَّ الدركسى بمصًرنا في عصًرنا  طيبعٍت عمى لىٍغطو كفىٍرًط عيػػاطً 
دىال، كنقػؿه ظاىري األغػػػالًط  كمباحثه ال تنتيي لنيػػػػايةو  جى

كمدِّرسه ييبدم مباحثى كمَّيػػػا  نشأت عف  التخطيًط   كاألخػالًط 
دِّثه قد صار غايةي عمػػًمو  أجزاءى يركييا عف الٌدمياطػػي كميحى

() 
 ()كفالنةه تركم حدي ان عاليػػػان   كفالفي يركم ذاؾ عف أسػػباطً 
 ()كالفرؽي بيف غريرىـ كغزيرًىـ  كانضٍح عف الخٌياط كالحنَّػػاطً 
كالفاضؿي النحريري فييـ دأبيػػو  قكؿي  ٍاٍرسيطػاطاليس أك بيٍقػػراًط 

كعمكـي ديًف اهلًل نادت جيػػرةن  ىذا زمافه فيو طيُّر بسػػػػػاًط 
ممًة األشػػػػراطً   ()كلَّى زماني كانقضت أكقػػاتيو  كذىابيو في جي

كو شؾ في أفَّ هذا تصكير دقيؽ لحالة البمـ، فقد ك رت المااحث كالتفريبات عمى 
البمكـ، كك ر الجدؿ، كالاقؿ الذم و يخمك مف أغالط، كامغ اوهتماـ اركاية األحاديث ذركته، 

حتى طغت الركاية عمى عمكـ الفقه، كزاد اوهتماـ االفمسفة اليكاااية، كلكف هااؾ أمراف تجٌميا مف 
خالؿ هذه الصكرة الاَّقدية هما ك رة البمـ كشيكع المدارس، ككجكد دكر لممرأة في هذه الحركة 

. البممية، كاخاصة ركاية الحديث
كلبؿ  قؿ الدرس البممي، كك رة الفركع كالشركحات هك ما دفع ااف دقيؽ البيد إلى 

 (الرجز):                                                                   ()القكؿ
سحابي فكرم ال يزاؿي ىاميا  كليؿي ىٌمػي ال أراه راًحال 

قد أتعبتني ًىمَّتي كفطانتػي  فميتني كنػتي مىيينان جاىال 
كلكف ما مردكد هذا البمـ عمى حياة المتبمـ؟ يقكؿ الجٌزار مفضالن الجزارة كما تدٌره مف 

كسب، عمى البمـ، الذم أضاع عمره فيه، كاخاصة عممي الاحك كالبركض، كلـ يجف مف كرائه 
 (الكافر):                                                                         ()فائدة

                                                 

  .، مادة عيطلساف العربالجماة كالصياح، ياظر، ااف ماظكر، : عياط ()

حسف السيكطي، : ياظر. (هػ705ت )هك اإلماـ الحافظ شيخ المحد يف محمد عاد المؤمف اف خمؼ التكاي الشافبي : الدمياطي ()
  .4/169، األعالـ؛ الزركمي، 31-2/29، فكات الكفيات؛ الكتاي، 1/305، المحاضرة في أخبار مصر كالقاىرة

زيف الغمارم المصرم، كاف يمقب ساط الفقيه زيادة، كم ؿ ساط : يباي مف كر كا عمـ الحديث كالركاية عف أجدادهـ م ؿ: أسااط ()
 .332-331، صس.ـالسيكطي، : السمفي، ياظر

  .، مادة حاطس.ـااف ماظكر، : الذبُّ كالدفع، ياظر: الاضح ()

  .المقصكد أشراط الساعة ()

  .181، صابف دقيؽ العيد حياتو كديكانوعمي صافي حسيف ،  ()



ػػعتي عمػرم كقد أتعبتي في اليىذياًف فكػػرم  قطعتي شبيبتي كأىضى
كمالي أيٍجرىةه فيو كال لػػػػػػي إذا ما ًمتُّر يكمان، بعضي أجػػػًر 

 ()قرأتي النحكى تبىيانان كفيمػػػػػػان إلى أف كيٍعتي منو كضاؽى صدرم
فما استنبطتي منو سكل ميحػػػاؿو ييحاؿي بو عمى زيدو كعمػػػػًرك 
فكاف النصبي فيو عميَّ نصػػػػبان ككاف الرفعي فيو لغيًر قػػػدرم 
ؿَّ حٌظػػػػي ككاف الجزـي فيو لقطًع ذكػػػرم  ككاف الخفضي فيو جي
 ()كفي عمـً العىركًض دخمتي جيػػالن كعيٍمتي بخفَّتي في كؿِّ بحػػػرً 

فىأىٍذكىرىني بو التفعيؿي بيتػػػػػػان تضمَّف نصفىو الشيخي المعػػػٌرم 
َـّ  عمػػػػرًك  ٍمتيف فعػػػػػػكلف حديثي خرافةو يا أ مفاعيمف مفاعى

ككـ يكـو ببيًع المحػػػػػـ عندم ييعىدُّر مف البكاًر  بألًؼ شػػػػيًر 
شيكع البمـ كالتبميـ كاخاٌصة : كقصيدة الجزار هذه تكشؼ الاقاب عف أمكر عٌدة، أهٌمها

في عمكـ البراية مف احك كعركض، كا  قاؿ الدرس البممي االتفاصيؿ التي قد تصؿ إلى حٌد 
الهذياف الفكرم، التي تحتاج مف الدارس أف ياقطع لتبٌممها أمدنا طكيالن، كقٌمة المردكد الماٌدم لهذه 

. البمكـ عمى حياة المتبمـ
 كما زاد الطيف اٌمة، تاحية أهؿ البمـ عف المااصب الهاٌمة، كتكلية الجهمة عميها، فبٌار 
الٌشبراء عف هذا تبايران صادقان، فهذا الكماؿ جبفر األدفكم يرل صاحب الجاه مقدمان عمى أهؿ 
ف كاف صاحب الجاه هذا جاهالن، يقكؿ في الزيف  البمـ في تكلية المااصب ككظائؼ التدريس، كا 

، كقد تكلى تدريس الحديث االقٌاة الماصكرية، فتكمـ الاَّاس في ذلؾ، إذ لـ يكف عمى ()الدمشقي
        :              ()عمـ كاير االحديث

 (الكامؿ)                                                                   
بالجاًه تبم ي ما تريدي فإف تػػػرٍد ريتىبى المعػػػالي فميكٍف لؾ جاهي 

ًلٍي درسى الحديًث كليس يدرٍم ما ىك  أكى ما ترل الزيفى الٌدمشقي قد كى

                                                                                                                                            

  .46، ص، الديكافالجٌزار ()
  . مادة ككعلساف العرب،ااف ماظكر، : عيًقر فمشى عمى ككعه، ألاه و يقدر عمى القياـ، كيقاؿ مشى في ًشٌؽ، ياظر: كاع ()
  . مادة عـكف،.ـااف ماظكر، : مف البـك كهك السااحة، ياظر: عاـ ()

الدرر ؛ البسقالاي، 22/276، الكافي بالكفياتالصفدم، : ، ياظر(هػ738ت )هك عمر اف أاي الحـر زيف الديف الكتااي  ()
. 6/289، شذرات الذىب؛ الحاامي، 240-237/ 3، الكامنة

  .3/238، س.ـالبسقالاي،  ()



 
، البالـ مف عار الخمكؿ، كيشٌاهه اميٌب الفاكهة الشهية، كيشٌاه ()كياٌرئ القيسي الحافي

 (الخفيؼ):                                                    ()الجاهؿ اقشرها
ما عمى العالـً الميٌذًب عػاره إٍف غدا خامالن كذك الجيًؿ ساـ 
فالمبابي الشييُّر بالقشًر خاؼو كمصكفي ال ماًر تحتى  الكيمػاـً 

كلممبمار رفيؽ جهكؿ، خاؿو مف األدب، كيٌظؼ كاتانا، فكٌمما رآه ايف الكتٌاب تبٌجب مف 
أمره؛ كيؼ كيٌظؼ عمى جهمه، كيبٌده دليالن عمى أفَّ ا يرزؽ مف يشاء اغير حساب
() :                                                               

 (المجتث)           
ًفيػؽه جيكؿه خالػػي مف اآلداًب  ًلي رى كى

ٍممًة الكيتَّػػاب  أقكؿي لٌمػػػا أراه في جي
سبحاف رازًؽ ىػذا رزقان بغيًر  حسػاًب 

 
ف تقدمكا،  أٌما ااف الاققي، فكاف لتقدـ الجهمة كتأخر البمماء، كقع أشدُّ عمى افسه، فهـ كا 
إو أاهـ ياقكف كحكشان، تقاد احكمة البمماء، فمهـ المتبااف في هذه الحياة الجهؿي كالغاى، كلمبمماء 

ـي كالفقر، يقكؿ: المريحاف البم
 (البسيط):                                                 ()

أيف المراتبي في الدنيا كرفعتييػػا ًمفى الذم حازى عممان ليس عندىىـي 
ـي  ال شؾَّ أفَّ لنا قدران رأىٍكهي، كمػػػا لم ًميـٍ عندىنا قػػػدره كال ليي

ـي  ، حكمتينا     تقكديىـ حي يما شػػئنا كىـ نىعى ى ىـ الكحكشي كنحف اإلنسي
ـي  ـٍ عىدى ٍجدانييػػػ ـي كي كليس شيءه سكل اإلىماًؿ يقطعينا عنيـ ألنَّيي

ـي  ـي المتعباًف الجيؿي كالحشػ لنا المريحاًف مف عمـو كمف عػػدـو    كفييي
 

ـٌ الفضؿ لمبالـ، فهذا ااف دقيؽ  كقد رأل ابضهـ أٌف البمـ و اٌد أف يقرف االتقكل، حتى يت
 (السريع):                                                   ()البيد، يقكؿ في أحدهـ

                                                 

؛ 7/48، س.ـالصفدم، : ، ياظر(هػ749ت )هك أحمد اف عاد القادر القيسي، تاج الديف أاك محمد الحافي، الٌاحكم،  ()
  .1/153 األعالـ،؛ الزركمي، 240-3/237، س.ـالبسقالاي، 

  .1/187، س.ـالبسقالاي،  ()
  .2/430، مطالع البدكر في منازؿ السركرالغزكلي،  ()
  .1/188، فكات الكفياتالكتاي،  ()



قالكا فالفه عالـه فاضػؿه  فأكرمكه م ؿى ما يرتضػي 
 ()فقمتي لٌما لـ يكٍف ذا تقى        تعارضى المانعي كالمقتضي

 
:                    ()كيقكؿ ااف الماٌير فيمف اازعه القضاء كهك جاهؿ

 (الخفيؼ)                                                                              
ـٍ  قؿ لمف يبتغي المناصبى بالجيػ  ػًؿ تنحَّى عنيا لمف ىك أعم
ـٍ  لِّيتى يكمػان  فعميؾ القضاءي  أمسػى محرَّ ف تكٍف في ربيعو كي كا 

 
كمما يادرج في هذا الجااب ال قافي، كيقع في إطار البمـ كالتبميـ، ااتقاد الاكصيرم 

لتبميمه الصغار كقٌمة ما يحٌصمه مف ذلؾ، إذ فتح ايته كيتٌااان، فمؿَّ الصاياف، ككاف يركض افسه 
، كقد أصاح ايته كارج (الارساـ)كيتحمى االصار في مباممتهـ، خشية أف تباكده التهااات الصدر 

الحماـ، ككاف يشبر اأاه يبطيهـ عقمه، كيتأ ر اطااعهـ كعقػكلهـ،  ـ يشكك قمة المردكد المالي 
 :                                                                              ()لم ؿ هذا المكتب، يقػكؿ

 (الكامؿ)                                                                      
ًميٍت عميَّ عكارضي البىٍرساـً  لك لـ أىريٍض عقمي بمكتًب صبيةو  حى

() 
ما زلتي أىٍرغىبي أٍف أككفى معمِّمػان  فيككفى فضمي  ميكًمؿى اإلعػالـً 
قد صار كيتٌابي كبيتي مف بىنػٍي  غيرم كأبنائي كبرًج حمػػاـً 
ـي بظػػػالـً  أعطيتيييـ عقمي كآخذي عقمىيػػـ  فأبيعي  نكرم منيي
ـي  أك طفمةو شاةن مف  األنعػػػاـً  لك أٌف لي عف كًؿ طفؿو منييػػ

ًربفى لألم اًؿ البًف نفػػػايةو         مف ك رًة  األبقاًر كاألغنػػاـً   ()لضي
 

المدارس ق- ب

                                                                                                                                            

  .6/140، شذرات الذىبااف البماد الحاامي،  ()
  .هك البمـ الذم يقتضي إكرامه، كالمصطمحاف فقهياف: هك عدـ التقكل الذم يماع مف إكرامه، كالمقتضي: المقصكد االمااع ()

  .1/185، س.ـالكتاي،  ()
  .451، صالديكافالاكصيرم،  ()
 .ارسـ: مادة ،لساف العربااف ماظكر، : ًعٌمة في الصدر، ياظر: الارساـ ()

  .المقصكد زاؿ هذه الٌدكابٌ : ااف افاية ()



كاف لممدارس عالقة ك يقة االمساجد، كاخاصة المساجد الجامبة المشهكرة، ككاات تكقؼ 
عميها األكقاؼ، كيافؽ الحٌكاـ كالكوة عميها، فهذا الممؾ الصالح اجـ الديف أيكب زكج شجرة الدر، 

يخرج  ال ة آوؼ دياار صدقة عمى طماة المدارس في القاهرة، كيفكض أمرها إلى الفقيه اهاء 
الديف الًمسردم، كهذا ادكره فكض أمرها إلى كالده الشهاب، الذم لـ يجبؿ لمسجد الشيخ عاد 

الظاهر ماها اصياان، فياشئ الاكصيرم قصيدة عمى لساف هذا المسجد، يتساءؿ فيها عف ساب 
حرماف مسجده، عمى الرغـ مف أٌاه تقاـ فيه دركس البمـ، كيدعى فيه لمسمطػاف عقب كؿ صػالة، 

 :                                                                    ()كهذا يبػٌد عدكااا، يقكؿ
 (الخفيؼ)                                                                    
ليت شعرم ما مقتضى حرماني  دكفى غيرم كاإًللؼي لمرحمًف 

أتراني ال أستحؽُّر لككنػػػػي جامعان  شىٍمؿى قارئي القػرآًف 
ـٍ لككني في ًإ ًر كؿِّ صػػػالةو  بيى ييدعى لدكلًة السػػمطاًف  أ

كبأمِّ األسباًب ييعطى مكػػػافه  صدقاًت  السمطاًف دكفى مكاًف 
ًممىٍت مف عطاًئو ألؼي دينػػػا  رو إلينا مف بعًدىا  ألفػػػاًف  حي

ما أتاني منيا كال الدرىـي الفػر  دي،  كىػذا  حقيقةي العيػدكاًف 
 ـ ييفىاّْد الشَّاعر زعـ ااف الاهاء اأاَّها لـ تكًؼ سائر المدارس، كيتهمه اأاَّه اختمس اصؼ 
المامغ، كيقيـ عميه دعكل ي اتها ابممية حسااٌية دقيقة، تبدُّ ارهاانا عمى صحة دعكاه، فإذا كاف 
عدة الفقهاء ألفان كمائتيف، ديفع ماها عاد الصرؼ لكؿ فقيه دياار كراع، فهذه ألؼ كخمسماية، 

ااتقصتها يد الكٌزاف، كو ياسب له هذا الاقص : اصؼ المامغ، فأيف ذهب الاصؼ اآلخر، كالجكاب
: ()كالخيااة إو ألاه قميؿ اإليماف، كقد كٌلى أمرها أهؿ الخيااة، يقكؿ

 (الخفيؼ)                                                                        
زعـً ابفي البياًء أفَّ عطػايا الػ  ممًؾ الصػػالًح  العظيـً الشػاًف 
ـى إلييا  مف ماًليا  درىمػػاًف  ما كفىٍت سائرى المدارًس أكضٍمػ  ػ
كلعمرٍم لقد تكٌفرى نػصؼي الػ  مػاًؿ منيا كراحى  في الٌنسػياًف 
إف أكٍف ما أقكلوي منو دعػػكل  فاطمبكني   عميو  بالبرىػػػاًف 
أىكى ما كاف ًعدَّةي الفقيػػا ألػػ  ػؼى فقيوو  مف بىعًدىا  ًمئتػػاًف 

                                                 

  .478، صس.ـالاكصيرم،  ()

 .479-478، صلديكافالاكصيرم، ا ()



ٍبعان  لمًجمَّػًة األعيػػػاًف  فاحسيبكىا بمقتضى الٌصرًؼ دينا  ران كري
ػػيا مف النُّرقصاًف  تجدكىا ألفان كخمػػػسى مئػاتو غيرى ما خىصَّ

كالبخاسي الذم أيضيؼى إلى النٍَّفػ   ػقىًة  كالبخػسي في يًد الكزٌاًف 
أنا ال أنسيبي البياءى عمػػػى ذا  لؾ إاٌل  لقمَّػػػػًة اإليمػػاًف 
ىك كٌلى أىؿى الخيانًة فييػػػا  كتكٌلي الجػػكاًد كػػالخٌكاًف 

كٌمما جاءت الدنانيػػري ينقٍضػ  ػضي  عمييا  البياءي كالشَّيطاًف 
كأمر هذه الخيااة مف الاهاء، قد شاع ايف الاَّاس، كلك كاف اتقى ا في السٌر وتقته 

ؿَّ االمدارس األذل  الاَّاس في البمف، كيحمد المسجدي ا الذم عافاه مف مسألة هذا الفقيه، كقد حى
كالهكاف ااهب أمكالها، كسيبَّ عرض كؿ مف قاـ فيها، فما راحكا اقدر ما خسركا، كيذٌكر اقكؿ 

الشهاب كالد الاهاء، كهك يدعك عمى القائميف عمى األمكاؿ أك المترفيف، فااخدع ام مه الاَّاس لك رة 
َـّ يادب الشَّاعر ضيبة المسمميف إف تىكلَّى هؤوء  دعائهـ، رافبيف أكفان أم اؿ كفات الميزاف،  

:                                                      ()الطباـ في شهر رمضاف، يقكؿ
 (الخفيؼ)

ِـّ  كؿُّر لسػػػػاًف  مىدَّ فييا يدى الخيػػانًة فػػامتٍد ػدى إليو بالذَّ
ـي في اإلعػػالًف  كلىعىمرم لك اتقى اهللى في الٌسًػٍر ػًر اتقتوي األنا

كعمى كًؿ حالةو أحمػػػدي المػ ػوى الذم مف سؤاًلو أعفػػاني 
ؿَّ في المدارًس في األٍخػ ػًذ ك رةي  األذل  كاليػػػكاًف  فمقٍد حى

ـى  الربحي بالخسػراًف  كأزيمٍت بالٌسبِّ أعراضي مف فيػ ػيا فما قا
بَّحى اهللي كػؿَّ ذم  طيمسػافً  ياران؟ ؽى ى  ()كيؼ أنسى قكؿى الٌشياًب جى

ػػا يميدُّرك  فى أكفَّػػان كًكفًَّة الميػػػػزاًف  خدعكنػػا كاهلًل ممَّ
ٍلػ ػًميى أمرى الطعاـً في  رمضػاًف  آًه كىاضيعةى المسػاكيًف إف كي

 
كهكذا تكشؼ القصيدة عدة حقائؽ سادت المجتمع آاذاؾ، ماها ااتشار المدارس، كك رة 

. البمماء كالفقهاء، كالتفات الحكاـ إلى هذه الحركة البممية كتمكيمها، هذا مف الجااب المشًرؽ

                                                 

 .480 صالديكاف،الاكصيرم،  ()

  .، مادة طمسلساف العربااف ماظكر، : اكع مف اآلكسية يماسه الشيكخ كأصحاب المراتب، فارسي مبرب، ياظر: الطيمساف ()



 أما مف الجااب المقااؿ فإفَّ الفساد قد امغ مامغان عظيمنا في ابضها، فطاؿ ابض 
الفقهاء، كالقائميف عمى المساجد كالمدارس، فهـ إف لـ يككاكا مفسديف حقان، فالاَّاس يظٌاكف في 

ابضهـ ظفَّ السكء، كهذا أمر شائع كمألكؼ لدل الاَّاس عادما يك ر الفساد، كتقٌؿ األمااة، كفي 
م ؿ هذه األجكاء يشيع التستر االديف خداعان لمااس، كطماان ل قتهـ، كي يأماكا هذا المتستر عمى 
حقكقهـ كأمكالهـ، كعمى أية حاؿ فإفَّ القصيدة قد أدت مقصكدها كهك أف هااؾ مدارس كاات 

. تتبرض لألذل كالخيااة، كهذه ظاهرة و استطيع تقدير حجمها
 
الٌشعر كالٌشعراء  -2

عرؼ هذا البصر اك رة شبرائه، كيرجع هذا في المقاـ األكؿ لمحركة البممية التي شهدها 
حديث، : هذا البصر، فمف جهة ك رت المدارس كااتشرت الكتاتيب، كاهضت البمـك الشرعية، مف

كتفسير، كفقه، كأصكؿ، كغيرها، كهذه كاات و تستغاي عف مبرفة الٌشبر كتدريسه كاخاصة 
القديـ ماه، ألاه ديكاف لغة البرب، لغة الكتاب كالساة، كاهضت عمـك المغة اجميع فركعها مف 

. احك، كاالغة، كعركض، كمباجـ، كغيرها
 كمف جهة أخرل كاف لهذا البصر فضؿ جمع التراث، الذم أصااه ما أصااه في البراؽ 
عمى يد التتار مف حرؽ كتدمير لممكتاات كدكر البمـ كقتؿ البمماء، فكاات ردة فبؿ المسمميف في 
الاالد التي اجت مف هذا الخطر البظيـ، كاخاصة مصر، التي آلت إليها قيادة األمة، هي أف 
يقاؿ البمماء عمى جمع كٌؿ ما جادت اه قرائح السااقيف، لذا اشتهر البصري االتأليؼ في شتى 
ضركب البمـ، كظهر ما يبرؼ االتأليؼ المكسكعي، الذم أاقذ اه حصاد مئات السايف مف 

ال قافة، كاألدب، كالفكر، كالتاريخ، كالبمكـ التجرياية، كغيرها، ككاف لمشبر ماها حٌظ كافر، لذا و 
يستغرب كالحالة هذه، أف يككف مبظـ الفقهاء شبراء، كأف يككف جٌؿ الٌشبراء م قفيف، األكاف 

ال قافة المختمفة، كيدلؿ عمى هذا أاَّهـ في أشبارهـ قد استمهمكا التراث الٌشبرم لهذه األٌمة، كعاٌركا 
، التي تكسبكا فيها حتى غدت مف سمات الٌشبر الفٌاية ()عف هذا اوستمهاـ اظاهرة التضميف

   : ()في هذا البصر، يقكؿ مجير الديف اف تميـ في هذه الظاهرة التي يستزيد ماها غير متحرجو 
 (الكافر)                                                                        

                                                 

ااف حجة الحمكم، : هك أف يكدع الااظـ شبره ايتان مف شبر غيره، أك اصؼ ايت أك راع ايت، كيسمى اإليداع، ياظر: التضميف ()
 .2/288 األرب، خزانة األدب كغاية

  .107 صالديكاف،مجير الديف اف تميـ،  ()



ٍر عف التضميًف طيرم  أطالعي كؿَّ ديػػػكافو أراه  كلـ أىزجي
أضٌمفي كٌؿ بيتو نصؼ بيتو  فشعرم نصفيو مف شعًر غيرم 

 
أما عالقة الٌشبر اغيره مف البمكـ، كاعتماده عميها، كتمقي الٌشبراء لبمكـ البركض كالاحك 
كالمغة، فيتجمى في مقطكعة لمجزار، يفتخر فيها اقكؿ الٌشبر دكف أف يااؿ حظان مف هذه البمكـ، 
حتى إاه شارؾ في عممي المغة كالاحك كشاع اهما ذكره، كهك و يبمـ ماهما الك ير، فيشاه افسه 

َـّ آيتيف فأصاح مقرئان، يقكؿ  (الكافر)                                      :()اإاساف تبم
فَّ الٌشعر دكفى عيالهي قػػػدرم كال سيما إذا ما كػافى  شعرم  كا 

ػػػاحان      كال نحكان عمى الشيًخ ابًف بىرِّم  ألٌني مػا قػرأتي لو ًصحى
كقد شػاركتي في لغةو كنحػػػكو بال عمـو كشػاعى بذاؾى  ذكػرم 

 ()كقد أقررتي أني لسػتي أدرم" ما طحاىا"كعيًشػؾ، لستي أدرم 
برم  كذا خبػػرم كلك كٌشػفتى عنِّي لىصغَّرىهي بعمـً الجيػػؿ خي

ٍقػػػرم  كأني م ػػؿي بعػًض النَّاس لٌما    تعمَّـ آيتيف فصارى مي
 

كساد الٌشبر، كاقده : هذا كقد رصد شبر الاَّقد المجتمبي جااايف متبٌمقيف االٌشبر هما
: فايِّا، كقد درست ذلؾ عمى الاحك اآلتي

كساد الٌشعر ق- أ
لبؿَّ أٌكؿ قضٌية تااكلها الٌشبر االاَّقد، هي كساد الٌشبر، التي ترٌد إلى ك رة الٌشبراء 

لى فساد الذكؽ الباـ أحيااان أخرل، كو اباي اك رة الٌشبراء إو ك رة المٌدعيف له، غير  أحيااان، كا 
المجيديف، أٌما الكاار المفمقكف فمـ تكف ك رتهـ لتسكء الٌشبر أك تضبفه أك تقمؿ مف قيمته، و في 

. هذا البصر كو في غيره
 في متشاعر يٌدعي لجهمه أٌاه يقكؿ الشبر، كالحٌؽ أٌاه ()يقكؿ الشَّاعر ااف الحاامي الفٍرجكطي

ٌاما ييحدث   (                                                                     ):مف فيه، ك و يشبر اذلؾ (يتغٌكط)و يقكؿ شبرنا كا 
                                                 

  .46 صالديكاف،الجٌزار،  ()
قو سقطحسهسجزء مف آية ﴿ () جالؿ الديف المحمي كجالؿ الديف : اسطها، ياظر" كطحاها. "93/6﴾ سكرة الشمس،و ألرضِل

  .800 صتفسير الجالليف،السيكطي، 
؛ ااف 208-1/203، الكافي بالكفياتالصفدم، : ، ياظر(هػ737ت )هك محمد اف محمد المبركؼ اااف الحاامي الفرجكطي،  ()

  .5/16، الدرر الكامنةحجر البسقالاي، 



 (السريع)                                                                   
كشاعرو يزعـي مف ًغرَّةو   كفرًط جيؿو أىٌنو يىٍشػػعيري 

() 
 ()ييصٌنؼي الٌشعر كلكنَّػػو  ييحًدثي مف  ًفٍيًو كال ييٍشًعري 

 كاصفنا هؤوء المتشاعريف االجاكف، إذ يظٌاكف أفَّ الشبر إقامة كزف ()كيقكؿ ااف الخٌياط
                                                                    ():كقافية

 (الكافر)                                                                            
ـي الجنكفي  كفي ميتشاًعرٍم عصرم أناسه     أقؿُّر صفاًت شعرًىي

ـى كزفو    كقافيةن كما شػاءٍت  تككفي  يظٌنكفى القريضى قيػػا
 

، جاء اشبر  قيؿ كأٌاه صخرة حيٌطت مف مكاف عؿو   :                                                           ()كيقكؿ ااف اااته في متشاعرو
 (الطكيؿ)                                                                             

ًؿ  أتانػػي عمػيُّر البالسػيُّر بشعرًه فيػػالؾى مف شػعرو  قيػؿو مطػكَّ
ؿً  ًمكىػػرو ًمفىػػرو ميٍقبًػؿو ميٍدًبرو معان كجممكًد صخرو حطَّوي السيؿي مف عى

() 
 

أمَّا فيما يتبمؽ افساد الذكؽ كقمَّة الذٌكاقة، فقد ااتقده الشبراء كذٌمكه، فهذا مجير الديف اف 
تميـ و يدرم عمى مف يبرض شبره، إذ و يجد إٌو جاهالن و يقٌدره، اك عالمنا يحسده عميه، 

                                                                  ():يقكؿ
 (البسيط)                                                                  

بًد  ـٍ مىف أىخيصُّر بما فيػو مف الزُّر لمف أبكحي بشعرم حيفى أنظميػوي  أ
إمَّا جيكؿه فال يػدرم مكاقعىػو  أك فاضؿه فيك ال يخمك مف الحسًد 
                           ():كيشٌاه مجير الديف مىف لـ يتأ ر اشبره كيطرب له االصاـ، يقكؿ

                                                                                                                                            

  .5/16، س.، ـالبسقالاي ()
رى لساف العربااف ماظكر، : جهؿ كقمة تجراة، ياظر: ًغٌرة ()   .، مادة غىرى
  .أم يتغكط مف فمه: يحدث مف فيه ()
 س،.ـااف حجر البسقالاي، : ادمشؽ، شاعر كله ديكاف، ياظر (هػ735ت )هك أحمد اف الحسف اف محمد الدمشقي،  ()

 .1/111، األعالـالزركمي، .1/131

 .1/131، س.ـ البسقالاي، ()

  .426 صالديكاف،ااف اااته،  ()

  .32، صالمعمقات السبعالزكزاي، : ياظر. هذا تضميف مف مبمقة امرلء القيس ()

. 29، صالديكاف،  مجير الديف ااف تميـ ()



 (الكامؿ)                                                                       
أبدل جمكدان عندما أنشػدتيو ًشعران يىًخؼُّر لكزًنو الممػدكحي 

فكأنَّني بالٌشعر ًبتُّر مخػاطبان صنمان مف األصناـً لكال الٌركحي 
 

كيتأسؼ ااف اااتة عمى شبر اارع قاله فمـ يجد مف يجازيه عميه، فهك في جماله درّّ يتيـ، 
 (الكامؿ)                                   :()كلكٌاه ضائع كاليتيـ، الذم لـ يجد مف يكفمه

أسفي لشػػعرو بارعو نٌظٍمتيو  تحتاجي بيجتوي لرفدو بػػػارًع 
كَّعى نشػػريه  يا مف يىًرؽُّر عمى اليتيـً الضائًع  درٌّ يتيـه قد تضى
 :                                                     ()كيقرف ااف اااتة ايف شبره كاااه في الضياع، كاابداـ مف يرعاهما

 
 

 (السريع)                                                                   
يا ربِّ إفَّ ابني كشعرم كما  تراىما في حػػالةو حاًئمىو 
 ()الٌشعػر محتػاجه إلى قابػؿو  كاالبفي محتػاجه إلى قاًبمىو

 
كيشير ااف دااياؿ إلى فساد الذكؽ الباـ، إذ ييحكـ عمى الشبر احاؿ الشاعر مف غاى 

 :                                                                       ()كفقر، أك االخشية مف لسااه، كو تبتار جكدته الفاٌية في الحكـ
 (الرجز)                                                                         

كالشَّاعري الميٍفًمؽي فػػػي زماًننػا لك جاء بالحكمًة قالكا قػد ىذل 
مف لـ يكػٍف في النَّاس ذا أذيةو  تخاؼي منيا أكقعكه فػي األذل 

ٌكبى النَّاس خطا ذكم الغنى كزعمكا ما قاؿ  ذيٍك الفقًر الخطا  كـ صى
كااف دااياؿ في أاياته هذه يشير إلى ذكؽ مف أفسد األذكاؽ، إذ يحكـ فيه عمى الٌشبر 

. احاؿ الشَّاعر مف غاى كفقر، أك االخشية مف لسااه
                                                                                                                                            

  .25 صف،.ـمجير الديف ااف تميـ،  ()
  .320 صس،.ـااف اااته،  ()
  .426 صس،.ـااف اااتة،  ()
  .، مادة قاؿ، لساف العربااف ماظكر: مف تتمقى الكلد عاد كودته مف اطف أمه، ياظر: قاًامىه ()

  .222 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ،الصفدم،  ()



كمما ساؽ يتايف أفَّ مفهكـ الكساد، عاد الشبراء هك أٌو يجد الشَّاعر مف ي ياه عمى 
كلكف مف الٌشبراء مف رأل أٌف هذا الكساد فيه . شبره، سكاء أكاات اإل ااة مباكية أـ مادية

مصمحة لمشبر كالٌشبراء، تم مت في اضمحالؿ اجػـ المتشاعريف كأفكلهـ، كازكغ اجػـ المفمقيػف 
يقكؿ ااف الػكردم في . كأهػؿ الٌشبر الحقيقييػف، كذلؾ واتهاء المصػالح التي ييسبى لها االٌشبػر

:                                                                 ()هذا المباى
 (الكامؿ)

 ()قالكا لقد كسدى القريضي فقمتي بؿ  عاشٍت ضراغميو كماتى ًضباعيوي 
اآلفى طابى سػػماعيو كتقٌطػعت  أطمػاعيو كتعػػززٍت صػيٌناعيوي 

كياٌشر ااف الكردم أهؿ الشبر االبافية اكساد سكؽ الشبر إذ ااكفأ المتشاعركف، كخمت 
 (السريع):                                       ()الساحة لمشبراء المجيديف، يقكؿ

ـي إذ ذاؾ بالعافيػػٍو  قد كىسىدى الٌشعػر فيا أىمىػو بشراكي
ـي كقد صرتـ إلى مرتبةو عاليػػٍو  زاؿى لباسي الذُّرؿِّ عنكػ

ًر األحزاًب كالغاًشيوٍ   ()حيؽَّ رككبي الٌشعراًء الضُّرحى   في زيمى
كعمى أية حاؿ، فهااؾ مف الٌشبراء مف ااتقد الحالة التي كصؿ إليها الٌشبراء اساب كساد 
الٌشبر في هذا البصر، يقكؿ ااف اااته مادحان ااف شهاب محمكدنا، كعاٌدان إياه ممف أحيا الٌشبر 
امجازاة الٌشبراء عمى شبرهـ، كمتأسفان عمى الحاؿ التي كصؿ إليها الٌشبراء مف الصد كالماع، 
كالتي شٌمتت اهـ األعداء، كأهااكا فيها أافسهـ، إلى أف لجأكا إلى هذا الممدكح فأجاب سؤالهـ، 

:   ()يقكؿ
 (الكامؿ)                                                                      
أنت الذم أحيا القريضى كطالمػا أمسى رىيفى عنا، طريدى فنػاًء 
في معشرو مينعكا إجابةى سػػائؿو  كلقد ييجيبي الصخري باألىصػداًء 
أسفي عمى الٌشعراًء أنَّيمك عمى  حاؿو ت يري شماتىةى األعػػػداًء 
خاضكا بحكرى الٌشعر إال أٌنيػػا  مما تيريؽ كجكىييـ مف مػاًء 

                                                 

  .396 صالديكاف،ااف الكردم،  ()

  .، مادة ضرغـلساف العربااف ماظكر، : األسد، ياظر: الضرغاـ ()

  .396 صالديكاف،ااف الكردم،  ()
  .الٌشبراء، كالضحى، كالزمر، كاألحزاب، كالغاشية، أسماء سكر مف القرآف الكريـ ()

 .14 صالديكاف،ااف اااته،  ()



نان كقمتى أذلةي العميػػػاًء  حتى إذا لجأكا إليؾى كفيتىيػػػـ  شىجى
 
نقد الشعر فنيًّا ق- ب

:  ااتقد الشبراء عٌدة قضايا فاٌية في الشبر الذم ساد في عصرهـ، كماها
رداءة بعض الشعر ك قمو  -1

تبكد رداءة الشبر في أغمب األحياف إلى ك رة المتشاعريف، ككلكج هذا المضمار غير 
. أهؿ هذا الفٌف، فصدرت عاهـ أشبار كاات غير ذات مباى، أك  قيمة ممجكجة

يقكؿ ااف دااياؿ في شبر أحدهـ كقد قاؿ شبرنا رديئنا في الهجاء، فيصفه اأٌاه أقرب إلى 
 ( ):البكاء كالاااح ماه إلى الشبر، كقد أادع عادما صٌحؼ اسـ قائمه مف عٌكاد إلى عٌكاء
 (السريع)             
، أم قد صػػارى ىىٌجػاءى   ()عىكَّادينا، ًعمؽي  الفصيًح، امػرؤه       ينبحي

 العػػٌكادي عػٌكاءى  كأنَّػو قػػد سىػقىطىٍت دالػيػوي       فأصػػبحى 
 

 في الجزَّار طاعانا في شاعريته، ()كفي ااتقاد اوفتخار االٌشبر يقكؿ ااف أاي الرايع الخٌياط
 (مجتث):                                                        ()كاصفنا إٌياه االمقؿٌ 

أبا الحسػػػيًف تأدٍب  ما الفخري بالٌشعر فخري 
كما ترشَّحػػٍػتى منو  ًبقىٍطػػرىةو كىٍىكى  بىٍحري 

مخالفة بعض أعراؼ اإلخكانيات  -2
كماه ااتقاد إساءة الرٌد عمى المادحيف أداان كفاان، فهذا ااصر الديف شافع، قد كقؼ عمى 

ـٌ رٌد عميه ااف الكحيد شاكرنا له مدحه، كمفتخرنا اخٌطه ()شيء مف خٌط ااف الكحيد  فمدحه،  

                                                 

  .109 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ،الصفدم،  ()
 . مادة عمؽلساف العرب،ااف ماظكر، : ياظر. الافيس مف كؿ شيء: ًعمؽ .ضارب البكد: عىٌكاد ()

-25/67 الكافي بالكفيات،الصفدم، : ، كهك شاعر كاير، ياظر(هػ672ت )هك مجاهد اف سميماف اف مرهؼ اف أاي الرايع،  ()
. 5/278 األعالـ،الزركمي،  ؛7/210 النجـك الزاىرة،؛ ااف تغرم اردم، 68

 .7/210، س.ـ ااف تغرم اردم، ()

: ، كاتب الشريبة اجامع الحاكـ، كتبااى الخط فامغ الغاية فيه، ياظر(هػ711ت )هك محمد اف شريؼ اف يكسؼ الزرعي،  ()
.  9/155 س،.ـااف تغرم اردم،  ؛75-4/73 الٌدرر الكامنة،؛ ااف حجر البسقالاي، 3/126 س،.ـالصفدم، 



الذم امغ في حساه أف يبجب البمي، فكاد أف يقكؿ، لكو الاكر الااطاي لشافع، ما قاله المتااي 
 :                                        ()، ككاف ااف شافع أعمى، يقكؿ ااف الكحيد"أاا الذم اظر األعمى إلى أداي"

 (مجتث)                                                                           
يا شافعان شىفَّعى العميا بحكمًتػػػو فىسىادى مف راحى  ذا عمػـو كذا حسًب 

بانٍت زيادةي خٌطي بالسَّػػماًع لو ككافى يحكيو في األكضاًع  كالنسىًب 
عان بؿ أتى أٍبيػىى مػف الٌذىًب  فجاءني منو مدحه ًصي ى مف ذىىىبو ميرصَّ

" أنا الذم نظرى األعمػى إلػى أدبي"فًكدتي أيٍنًشدي لػكال نػػػكري باطًنو 
أاا الذم اظر األعمى إلى : "فمما امغت هذه األايات ااصر الديف شافبان، غضب مف قكله

، فرماه اقٌمة األدب في رٌده، كااتقد ماالغته في فخره اخٌطه، الذم عٌده مف األدب، كااتقد "أداي
ا مخالفته في كزف قصيدة شافع كركٌيها، التي أاشأها في مدح خٌطه، يقكؿ   ():أيضن

 (البسيط)                                                                                
نعـ نظرتي كلكػٍف لـ أجػػٍد أدبػان يا مف غػػدا  كاحػػدان في قمًَّة األدًب 

ٍعيىػرىةو كالعيبي في الرأًس دكفى العيًب في الذَّنًب  جاريتى مدحػي كتقريظي بمى
طىًب  كزدت في الفخػًر حتى قمتى منتسبان بخطِّؾ اليابػػًس المػػرئيِّ كػالحى
بانت زيادةي خٌطػي بالٌسػػػماع لو ككاف يحكيو في األكضاًع كالنِّسىػػػًب 

نَّفتى مف كػػذًب  ، كاهلًل، لف أٍرضػاه في عيميرم يا ابفى الكحيد، ككـ صى كىذىٍبتى
كؽي سىػٍمعى الكرل ديرٌان  بمىٍخشىػمىب جازيتى مدحي، كقد نظمتيػػو كىًممػان يري
()

 

ٍيػػػوي  إلػػى األدًب  كما فيمتى ميرادم فػػي المديًح كلك فيمتىػو لـ تكجِّ
سأيتبعي القاؼى إذا جػػاكبتى مفتخػران بالػػرَّاًء يػا غافالن عف سىٍكرًة الغضًب 
ٍزًنيى عىٍجزان كالػركمَّ معػان كذاؾى أقبحي مػػا ييػػركل عف  العرًب  خالفتى كى

 
ٌيره  كهكذا تتحكؿ اإلخكااية إلى اكع مف المساجمة، كذلؾ اقمة أدب ااف الكحيد، لٌما عى

 ـ ياتقده لمخالفته ". أاا الذم اظر األعمى إلى أداي: "االبمى، كاعتار الخٌط مف األدب، اقكله
. كزف أاياته كركٌيها

                                                 

 .167 صنكت اليمياف في نكت العمياف،صالح الديف الصفدم،  ()

.  167، صف.ـصالح الديف الصفدم،  ()
  .417 صالمعجـ المفٌصؿ في العرب كالدخيؿ،الضٌااكم، : حمى تتخذ مف الميؼ كالخرز، كهي رخيصة، ياظر: مىٍخشٍمب ()



 نقد الكقكؼ عمى األطالؿ -3

كمف الاَّقد الفٌاي أيضان، ااتقاد ااف دااياؿ الكقكؼ عمى األطالؿ، كذلؾ في مقدمة قصيدة 
:   ()طكيمة في المجكف، امغت  ال ة ك ال يف ايتان، يبارض فيها القصيدة الدريدٌية، يقكؿ

 (الرجز)                                                                             
يا سائؽى األظعاًف يىسرم في الفػال ميغرل بك باًف  العقيًؽ  كالًمػػػكل 
دٍع عنؾ ذكرى الكاخداًت البيػٍزًؿ في مياموو  تيٍسًميى أربابى  النُّريػػػى
() 

( )قد خػػػال       كاًقديىا فيي كأحجاًر  الخػػػال ال تبكيٍف عمػى أ اؼو 

كال عمى نكنل كػأٌف رسػػػمىيا     دارسي رسـً الٌركًث مف بغًؿ الٌرحى
() 

ؿَّ عف طيٍرًؽ  اليػػدل  منػػازؿه لػػـ يىرىىػػا مسػافره إال إذا ما ضى
كاسمع كصايا حػػاذؽو مجػٌربو ييصغي إلى أقكالًو  ذكك اليػػكل 

 .كقد عرؼ م ؿ هذا الاَّقد ماذ البصر البااسي، كأشهر مف قاؿ فيه الشَّاعر أاك اكاس
 

نقد اإلغراب في المغة  -4
كمما يادرج في اطاؽ الاَّقد الفٌاي، ااتقاد صفيّْ الٌديف الحٌمي، وستبماؿ المغة الغرياة في 

و عيب فيه سكل قمة استبماله : الٌشبر، فقد سمع أحد الفضالء شبر الحمي فاستحساه، كقاؿ
لمغة الغرياة، فكتب الحٌمي إليه قصيدةن، ااتدأها اأحد عشر لفظان غرياان كحشيان، كعٌدها لغة يافر 
ماها السمع، كتشمئز ماها الاَّفس، كرأل أاَّه مف القايح أف يؤخد المفظ الغريب الكحشي، كيترؾ 

 ():عقاقؿ قدمكس، يقكؿ: ك يب قديـ، كقكله: المفظ المأاكس، فال يستكم قكؿ الشَّاعر
 (الخفيؼ)                                                                   

                                                 

قصيدة مشهكرة مبركفة لصاحاها ااف دريد : ك القصيدة الدريدية .220 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ،صالح الديف الصفدم،  ()
: كمطمبها: ، صاحب كتاب الجمهرة كاوشتقاؽ، مدح فيها آؿ ميكاؿ(هػ321ت )األزدم الاصرم المغكم، 

 يا ظبية أشبوي شيء بالميا    ترعى الخزامى بيف أشجار النقا
 .1/497 كفيات األعياف،ااف خمكاف، : ياظر

جمع مهمة، كهي المفازة، : مفردها ازكؿ، كهك الجمؿ إذا استكمؿ الساة ال اماة كدخؿ في التاسبة كفطراا اه، مهامة: الايزؿ ()
  .ازؿ كمهة: ، مادتيلساف العربااف ماظكر، : ياظر

  . مادة أى ؼف،.ـااف ماظكر، : حجارة تكضع عميها القدر، ياظر: أ اؼ ()

  . مادة اكلف،.ـااف ماظكر، : الدار، ياظر: اكل ()
. 517 صالديكاف،صفي الديف الحٌمي،  ()



 ()إٌنما الحيزبكفي كالدردبيػػػسي كالطَّخا،  كالنُّرقاخي كالعىٍطمىبػػػيسي 
،كالًييؽي كالًيجػ ػًرسي كالػػٌطرقسافي كالعسطكس  ()كالسَّبىٍنتىى،كالحىقصي

لغةه تنفري المسػػامعي منيػػػا حيف تيركل كتشمئزي الٌنفػػػػكسي 
كقبيحه أف ييذكىرى النَّاًفري الكحػػػ شيُّر منيا كييترىؾى المػػػػػأنكسي 

ػػػػػػكسي  ـه كمقالي عىقىٍنقىؿه قد مي  أيف قكلي ىذا ك يػبه قديػػػػ
 

َـّ إفَّ األلفاظ الغرياة و تااسب حياة الغااء كالمهك، فال اجد مف يغٌاي  أقيمكا "، أك "قفاااؾ" 
كيقصد قصيدتي امرلء القيس كالشافرل، في مجالس الخمكر، كما داـ أفَّ المقصكد " ااي أمي

، !مف المغة هك إيصاؿ المباى لمٌسامع؛ فمماذا وتستخدـ المغة التي تؤٌدم هذا المقصكد؟
( ):يقكؿ

 (الخفيؼ)                                                                    
عمى العكًد،  إٍذ تداري الكػؤكسي " قفانبػػػػ  ػؾً "لـ نجػٍد شاديان يغٌني 

، إذا ما أديرًت الخندريػػػػسي "أقيمكا بنػػي أيٍمػ  ًميٍ "ال كال مف شدا 
أتيراني إف قمتي لمًحػبِّ يا ًعٍمػػػ  ػؽي، درل أٌنو العزيزي النفيػػػػسي 
ـى  النَّاس ما يككفي الجػػػػمكسي  ًم أك إذا قمػتي لمقيػػاـ جمػػكسه  عى

 
  ـ يدعك الشَّاعر إلى ترؾ المغة الغرياة كالكحشية لألصمبي، يجكب الصحارم لجمبها 
في جمكد كاشاؼ، كيقرر الشَّاعر أٌف م ؿ هذه المغات قد ااد رت، كالحياة تقتضي األلفاظ السهمة 

                                           : ()المأاكسة، فاأللفاظ المذيذة الخفيفة تجذب القمكب كما يجذب المغااطيس الحديد، يقكؿ
 (الخفيؼ)                                                                    

ٍكبى الفيػػػافي في نىشىاؼو تىًخؼُّر فيو الػػػػٌرؤكسي  ؿِّ لألصمعيِّ جى خى
كسؤاؿى األعراًب عف صيغًة الٌمفػ ػًظ إذا أيشًكمت عميو األيسػػػػكسي 

                                                 

: الماء البذب، البطمايس: السحاب الرقيؽ المرتفع، الاُّقاخ: الشيخ الكاير الهًرُـّ، الطخا:البجكز مف الاساء، الدردايس: الحيزاكف ()
 .حزب،  دردب، طخا، اقخ، عطمس:  المكادس،.ـ ،ااف ماظكر: األممس الاراؽ، ياظر

شجطة تشبّ انرٍزضاٌ، : انعضطٕسكلد ال بمب، : ، الهجرس(ذكر الاباـ)الظميـ : المٌر السريع، الهيؽ: األسد، الحقص: الٌسااتى ()

  .، عضطشهجرسصبُتى، حقض، ٍْق، :   انًٕازس،.مابٍ يُظٕض، : ٌُظط

. 715 صس،.ـصفي الديف الحمي،  ()
  .517 صالديكاف،صفي الديف الحمي،  ()



ـي المغػػاتي  كأمسى مىٍذىىبي النَّاس ما يقكؿي الرئيػػػػسي  دىرىسىػٍت تمكي
إٌنمػػا ىػػذه القمػػكبي حديده كلذيذي األلفػػػػاًظ  ًمٍغناًطيػػػسي 

 
كهكذا عٌار الشَّاعر عف اتجاه فٌاي يؤ ر المغة المألكفة السهمة، القرياة مف األفهاـ، عمى 
المغة الكحشية الغرياة، كذلؾ تماشيان مع ركح هذا البصر، الذم أضحى فيه الٌشبر مكجهان لبامة 

. الاَّاس، غير مخصكص اه قكـ دكف آخريف
 كفكؽ هذا فإٌف األلفاظ الغرياة و تميؽ اشبر يقصد ماه أحيااان الغااء كالمهك كالترفيه، كو 
يجد الشَّاعر داعيان وستخداـ األلفاظ كالباارات الكحشية ما داـ هااؾ ألفاظ تسٌد مسٌدها، كتؤدم 
الغرض، كيسهؿ عمى الاَّاس فهمها، كعمى أية حاؿ فإفَّ الشَّاعر، في هذه األايات، قد كضع 
إصابه عمى ميزة فاية مف ميزات هذا البصر، ككاف هذا جزءان مف مذهب اواسجاـ، كهك 

اواسجاـ في المااى، القائـ عمى حسف اختيار الحركؼ كاأللفاظ كالتراكيب كالصيغ الاالغية 
. ()الماتكرة، الذم كاف رائده األكؿ شرؼ الديف األاصارم

كخالصة هذا الجااب ال قافي مف شبر الاَّقد المجتمبي، هي أفَّ الٌشبر عىٌار عف حالة 
اإلفراط في استمهاـ التراث البراي : البمـ كالدرس البممي تبايران جميان، فرصد ظاهرتيف هاٌمتيف هما

كاليكاااي، كا  قاؿ الدرس البممي االشركح كالحكاشي كالتفصيالت، كالماالغة في التخطيط لهذا 
أٌف التكسع في المدارس كالدرس البممي، أدل إلى ك رة المتبمميف كالم قفيف، لكف : الدرس، كال ااية

لـ يكف له المردكد المادم عمى حياة المتبمميف، امباى أاه لـ تتكفر الكظائؼ التي تسع هؤوء 
المتبمميف، كهذا و ياقض ما عرؼ في هذا البصر مف تكلي كاار البمماء ألهـ المااصب في 

دكاكيف اإلاشاء، كو يبكد إلى قمَّة الكظائؼ، اؿ إلى اعتاار الجاه كشيكع الرشكة كالمحسكاية، مما 
. هذا فيما يتبمؽ االبمـ. قٌدـ الجهمة أك ذكم الكفاءات المتداية عمى غيرهـ

أما فيما يتبمؽ االٌشبر كالٌشبراء، فقد صٌكر الٌشبراء في هذا الجااب كساد سكؽ الٌشبر، 
التي رٌدها الٌشبراء أافسيهـ إلى ك رة المتشاعريف، ككلكج هذا المضمار شبراء لـ يامغكا مف الٌشبر 
حٌد اإلجادة، فزاحمكا الكاار كالمفمقيف مف الٌشبراء، فقٌمت األعطيات كاإلجازات، كماهـ مف رٌدها 
إلى فساد الذكؽ، إذ قٌؿ ذٌكاقة الٌشبر، فمـ يجد كاار الٌشبراء مف يفٌرؽ ايف شبرهـ الجيد، كالٌشبر 
الردمء الذم يأتي اه المتشاعركف، كلكف ماهـ مف رأل في ظاهرة الكساد هذه جاااان إيجاايان، 

                                                 

  .133ص-132صتاريخ األدب العربي، العصر المممككي، : ياظر عمر مكسى ااشا ()



تمٌ ؿ في ااكفاء المتشاعريف لقمة الحكافز المادية، ما أٌدل فيما ابد، إلى خمك الجك لمشبراء 
.  المجيديف، كهذا رأم الشَّاعر الكاير ااف الكردم

كعمى أية حاؿ، فإف أشبار هذا الجااب أكدت ما عيرؼ عف هذا البصر، مف شيكع البمـ 
. كالتبمـ كالمدارس، كما عرؼ عاه أيضا مف ك رة الٌشبر كالٌشبراء



شعر النَّقد الديني  - خامسنا
األصؿي في الديف أف يككف المحكر الذم تدكر عميه الحياة، حياة الفرد، كالمجتمع، كالدكلة، 

ككاات البصكر . كأف يككف الضااط الذم تاضاط اه كٌؿ األاظمة التي تحكـ هذه األطراؼ ال ال ة
السياسية التي مٌرٍت ااألٌمة تشهد ابض التفاكت في التمحكر حكؿ الديف كاواضااط اه، كلكفَّ تمؾ 

البصكر لـ تشهد اافالتنا لهذه األطراؼ مف عقاؿ الديف، كماها البصر المممككي، كهذا و يافي كجكد 
: ااحرافات كتجاكزات في ابض البالقات، تقع ممف مٌ مكا الديف، كالقائميف اه عمى المجتمع، مف

فقهاء، ككٌعاظ، كمفٌكريف، كقضاة كغيرهـ، أك ااحرافات في البقيدة مٌ متها في أغمب األحياف فرؽ 
أك مخالفات عمميَّة ارتكاتها ابض اوتجاهات التبٌادٌية، م ؿ . الركافض: خرجت عف الديف م ؿ

ابض فرؽ المتصٌكفة، أك فساد عـٌ المجتمع اتقصير مف الدكلة في قكامتها، أك ااحراؼ في حكامها، 
كقد درست في هذا المكضكع ابض ماقيؿ فيها مف شبر، كما درست ما قيؿ في أهؿ الذمة، 

.  كعالقتهـ االمسمميف
 ما تعمؽ بأىؿ الديف مف كٌعاظ كقضاة كفقياء -1

كهؤوء ال ال ة لهـ شأف كاير في حياة الااس الدياية، ككذلؾ الدايكية، كاخاصة القضاة ماهـ،إذ 
هـ مف يطاقكف األحكاـ الشرعية في الحياة كيحكمكف ايف الااس،أما الفقهاء فمهـ دكر كاير في 
استاااط األحكاـ التي تمـز الااس في الحياة، كفساد هذه الفئات ال الث، أمر خطير كم ار اقد 

. عاد الااس
في الكاعظ ق-أ 

يركل أف كاعظ تكريت، حضر إلى االد الشاـ، فكعظ احمب  ـ دمشؽ، كازؿ يكمان عمى 
كجيه الديف التكريتي، فطمب ماه أف يبظهـ، فكعظ اجٌد  ـ خرج إلى الهزؿ كأضحكهـ، فطمب 
كجيه الديف مف الٌشبراء الحاضريف كماهـ سيؼ الديف السامٌرم، أف يمدحكه، فقاؿ سيؼ الديف 

كاصفنا إٌياه اقطبو ألهؿ الفساد كالفسؽ، كأفَّ الشاـ قد اجست اه، كأفَّ البراؽ كماها ، السامٌرم
                                                      ( ):تكريت قد أفمحت اابده عاها

 (الخفيؼ)
أيُّريا الكاعظي الذم ىك قطػبه لجميػػًع المُّرػكَّاًط كالفيسَّاًؽ 

ـي منذ أصبحتى فيو كاعظان مضػػًمران لكٌؿ نفاًؽ  نًجسى الشا
كلقد أفمحٍت ببيعًدؾى تكػريػ تي كأعمالييػا كأرضي العراًؽ 

في فقيو معتكؼ ق-ب 

                                                 

.  8/28، الكافي بالكفياتصالح الديف الصفدم، :  ياظر()
. 52 صالديكاف،شمس الديف الككفي، : هػ، ياظر675كقد ذكرت هذه األايات في شبر شمس الديف الككفي المتكفي ساة 



 في فقيه اعتكؼ في شهر رمضاف، اافيان أف يككف ()يقكؿ شهاب الديف اف غااـ
اعتكافه طماان ألجر، اؿ ألمر اقتضاه رمضاف، كهك أف الشياطيف تيٌغؿ فيه، كهذا الفقيه مف 

 :                              ()الشياطيف التي غمَّت
 (الخفيؼ)                                                                         

ما اعتكاؼي الفقيو أخذان بأجرو بؿ لحكـو قضى بو رمضافي 
ىك شيره تيغؿُّر فيو الشياطيػ ػفي كال شػؾَّ أٌنو شيطافي 

 
في مدعي فقو ق-ج 

، في رجؿ قيؿ فيه إاه كريـ، كاأاَّه و يماع ذا الحاجة مف ()يقكؿ ااف أاي اإلصاع
فمًسه، كفي قكله هذا تكرية، أم أاَّه يبطيه، أك امباى اه و يحميه مف الفمس، كلٌما قيؿ فيه أاَّه 

إاَّه يحسف الاحث عمى كجهه، كيؤكد ااح ه هذا عيب عقمه، كفي قكله هذا : فقيه، قاؿ الشَّاعر
                                                                ():مباى ا ر التراب عمى كجهه، يقكؿ" الاحث عمى كجهه: "أيضان تكرية، إذ يحتمؿ قكله

 (السريع)                                                              
إٌف فػالنان أكػرـي  الٌنػىاس ال     يمنعي ذا الحػاجًة مف فىٍمسو 

كىك فقيوه ذك اجتيادو كقػػد       نصَّ عمى التقميًد في درًسو 
 ()فييحًسفي البحػثى عمى كجيػًو      كيكجبي الدٍَّخؿى عمى نفًسو

 
كيادك أٌف الشَّاعر اختمؼ مع هذا الفقيه في مسألة التقميد في األحكاـ الشرعية، كهذا أمر 

. مبركؼ في ذلؾ البصر، حيث كاف ابضهـ يحٌرمه
 

في نقد عالـ في مسألة فكرية  ق-د 

                                                 

؛ 1/167، فكات الكفياتالكتاي، : ، ااشر اإلاشاء في غزة كصفد كغيرها، ياظر(هػ737ت )هك أحمد اف محمد اف سمماف،  ()
 .6/285، شذرات الذىب؛ ااف البماد، 18-8/14، س.ـالصفدم، 

. 169- 2/168، س.ـالكتاي،  ()
الكافي الصفدم، : ، ياظر(هػ654ت )هك زكي الديف أاك محمد عاد البظيـ اف أاي اإلصاع، الفقيه الشافبي الاحكم الشَّاعر،  ()

.  7/34، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم، . 1/491، السمكؾالمقريزم، . 10-19/5، بالكفيات
. 7/34 س،.ـااف تغرم اردم،  ()
، لساف ااف ماظكر: ما داخؿ اإلاساف مف فساد في عقؿ أك جسـ، ياظر: مف ح ك التراب االيد كدفبه الى الخمؼ، الدخؿ: الاحث ()

. احث كدخؿ: ، مادتيالعرب



، في قضية فكرية، فقاؿ ااف دقيؽ البيد ()اختمؼ ااف دقيؽ البيد مع ااف الجكزم
قصيدة يٌتهـ فيها ااف الجكزم اسكء الاَّظر فيها، كاأاَّه قد حيؿ اياه كايف قماه، ابد أف كاف 

  :                                       ()صاحب فطاة، كدٌقة اظر، كآراؤه ااتشرت في الشرؽ كالغرب
 (السريع)                                                                      

ري أك يىسػػبي  دىٌققتى في الًفطنػًة حتػى لقػػٍد أبديتى مػا يىٍسحى
كصرتى في أعمى مقاماًتيػػػا  حيػثي يراؾى النَّاسي  كالٌشػٍيًب 

كسارى ما سىٌيرتى مف جػكىًر الػ    ػحكمًة في الشرؽ كفي الغرًب 
 ـ تنػػازلتى الػػى  حيػث ال    ينػػزؿي ذك فيػػـو  كال ليػبِّ  
ػٍطًب  ت بتي ما تجحػػػديهي  ًفٍقرىةي الػ   ػعقػًؿ كال تشػعري  بالخى

أنػتى داللػػةه عمػػى أٌنػػو  ييحػاؿي بيػػفى المػرًء  كالقمًب 
 

كمما يالحظ أفَّ ااف دقيؽ البيد كٌجه هذا الاَّقد لبالـ مات، إذ تكفي ااف الجكزم عاـ 
هػ، كهذا يباي أفَّ الخالؼ في هذه القضية التي يرجح أف 625هػ، ككلد ااف دقيؽ البيد عاـ 597

.  تككف فكرية و فقهية، ما زاؿ قائمان في زمف ااف دقيؽ البيد
 
في قاضو عرؼ عنو الجيؿ كالظمـ، كتجاكز أحكاـ الشرع في حكمو ق-ق 

هػ، فكقبت ماه أمكر خالؼ فيها 748تكٌلى القاضي الرياحي المالكي قضاء حمب، عاـ 
سقاط : الشرع مما أ ار حفيظة الشاعر ااف الكردم، كمف مخالفاته الحكـ اغير ما أازؿ ا، كا 

الشهكد، كتجكيزه ألف يقضي القاضي ابممه، كاسب ذلؾ القكؿ لإلماـ الشافبي، كاوفتراء عمى 
. اإلماـ مالؾ

رى الخمر، أف يقرع االمقارع حتى المكت، فأقٌر اائب حمب الحكـ   فحكـ عمى مف حضَّ
ظااان أاه امت اؿ لمشرع، فاعتار الشاعر ااف الكردم هذا قتالن لمٌافس التي حٌرـ ا قتمها اغير حٌؽ، 

: ()كهك غٌش لهذا الاائب، الذم راح يبمؿ اهذا الحكـ، كجزاء الغاٌش هك الٌاار، يقكؿ
 

 (السريع)    

                                                 

، أشهر عمماء القرف (هػ597ت )ااف الجكزم، هك أاك الفرج عاد الرحمف اف عمي، يبكد في اساه الى أاي اكر الصديؽ،  ()
، شذرات الذىبااف البماد، ؛ 534- 8/531ااف ك ير، الاداية كالاهاية، ؛ 115-18/110، س.ـالصفدم، : السادس، ياظر

5/43 .
. 4/146 س،.ـالصفدم،  ()
. 155، ص الديكافااف الكردم،  ()



رِّمٍت  ٍكمًو     أف يىٍقتيؿى النفسى التي حي يا حامؿى النائًب في حي
في دينًو     بيشراؾى بالناًر التي أيضًرمىٍت - كاهللً –غىششتىو 

كيقضي هذا القاضي اإسقاط تسبة مف أعياًف الشهكد، كطردهـ مف كظائفهـ، فيقكؿ ااف 
:                                                             ()الكردم

 (السريع)   
سحقان لقاضو مالكيٍّب سىطىا     بتسػعةو أكبىر مىف فيػنا 
ٍرناه ليا سػكتةن     ألحػؽى بالتسعًة  تسعينا  ٍف أىعى كا 

 
كيقكؿ ااف الكردم في ادعاء هذا القاضي لجكاز أف يقضي القاضي ابممه، متارئان مف 

:                                                                            ()اهتااه
 (الكامؿ)

أبرٍا إلى الرحمًف مف بيتػػاًنو  كفجكرًه  كعتػػكِّه المتزايًد 
مف ذا يجيزي قضاءى قاضو جاىؿو  بالعمـ، في ىذا الزماًف الفاسًد 

 
كيقكؿ فيه أيضان لٌما اٌدعى أفَّ الشافبي، اٌص عمى جكاز أف يقضي القاضي ابممه في 

:                                                                      ()كتاب األـٌ 
 (المجتث)

ناتو لم ًمٍؾ  قمنا لو دىٍع أمػػكران  ميٍسػػتىٍيجى
ستقضي بجيًمٍؾ : أقضي بعممػي  قمنا: فقاؿ

:     () ـ يااشد الشَّاعر سمطاف مصر أو ياقيه في حمب، فهك يذـٌ فاكف البمـ كيحتقرها
                                                                                      

 (البسيط)
اهللى اهللى ال تبقكه في حػمبو  يػا أىؿى ًمصرى كفينا راقبكا اهللى 

ًيؿ األشياءى  ُّـر فنكفى العمـً محتقران  بيا كمىف  جى دىٍأبان يذ
عاداىا 

                                                 

. 156، صف.ـااف الكردم،  ()
. 158، ص الديكافااف الكردم، ()
. 158، ص ف. ـااف الكردم،  ()
. 160، ص ف.  ـااف الكردم، ()



 فيه اأٌاه يفترم عمى اإلماـ مالؾ أحكامنا كآراءى فقهٌية، كأٌاه يتهـ مف خالفه كيقكؿ
                   :                                                                           ()االزادقة

 (السريع)                                                                       
، عمى مالؾو  قد افترل ما فيو تكفيؽي  في حمبو قاضو

ـٍ  قد قيؿى لي إنَّؾى زنديػؽي :         كمف تمٌكا معػػو قاؿ قي
 ـ يشير الشَّاعر إلى مهاته األكلى كهي التجارة، كهذا ما يذٌكر اتكلي ابض الاَّاس 

 (مجزكء الرجز):                                            ()المراتب االرشكة، يقكؿ
قاضو مف الٌسكًؽ أتى  معتادي بٍيعى األٍكًسػػيىٍو 
ذا لمكصػايا مػا يعي  كيؼ يعي في األقضيٍو 

كمف الجدير االذكر أف أشبار ااف الكردم في هذا القاضي، قد جاءت في  اايا اص 
ا رم طكيؿ، أاشأه في هذا القاضي كمفاسده، كقد امغت  مااي كخمسيف اتفة، كمقٌطبة مف  ال ة 

، كؿ ماهما أرابة أايات، أشار في إحداها، إلى جهمه ()"كاف ككاف"أايات  كمقطكعتيف مف 
اكتب الفقه كالمغة كالتاريخ، مف م ؿ الحاكم الصغير لمقزكياي، كهك في الفقه، كالخصائص واف 
جاي كهك في المغة، كالاداية كالاهاية واف ك ير كهك في التاريخ، كالمهذب لمشيرازم، كهك في 

 (كاف ككاف):                                             ()الفقه الشافبي، يقكؿ ااف الكردم
أذاه شػامٍؿ كشػػػرك كامٍؿ كمنياجك عسٍر 

لك كاف حاكم الخصائص ما قػػػاؿى بالتنديٍب 
ما ىك العزيزي النيػػاية كلك بدايػػة مدٌكنٍو 
مف يحتقر بالميػػػذَّب مف أيف لك تيػػذيٍب 

 
ٍمؽ، إو جاء عمى ذكرها، فهك جاهؿ،  ميؽ أك خى كلـ يياؽ له ااف الكردم م ماة في ديف أك خي
يزيد في الشريبة، و تصح الصالة خمفه، كمتكٌار، كسفيه، كاخيؿ، كأل غ، كمتآمر عمى الدكلة، 

                                                 

  .170، صف.ـااف الكردم،  ()

  .170 ، صف.ـااف الكردم،()

لكف مف الاظـ الشباي ظهر االبراؽ، كسٌمي اهذا اوسـ ألٌاهـ كااكا ياظمكف فيه الحكايات كالخرافات حتى جاء ااف : كاف ككاف ()
الجكزم كشمس الديف الككفي فاظما فيه المكاعظ كالحكـ، كظهر في مصر كالشاـ في عهد الفاطمييف، كسٌمي في مصر الزكالش، 

  .443-442/ األدب العربي في العصر المممككيكيسمى الااظـ فيه المزكمش، ياظر، محمد زغمكؿ سالـ، 

  .163، صالديكافااف الكردم،  ()



يدعك لصاحب المغرب المرياي، كو يزاؿ الشَّاعر يحٌرض عميه حكاـ مصر كيطالاهـ ابزله، 
      :                                                                  ()كقكله

 (مخمع البسيط)                                                         
باهلًل يا أكلياءى مصػػػرى  خذكه ًمٍف ًعندنا ًبًسػػتًر 

ٍمرم  ()متى رأيتـ؟ كىؿ سمعتـ؟  بأفَّ قاضي القضاًة حى
كو يتسع المقاـ لذكر كؿ هذه األشبار، كلكفَّ القكؿ الذم واد ماه، هك أٌف هذه 

المقطكعات تقتبد مف األهمية مكااان عميان، فقد تجٌمى فيها ااف الكردم شاعران مف الطراز األكؿ في 
شبر الاَّقد المجتمبي، كأسهمت في اياف حجـ هذا الغرض الٌشبرم في هذا البصر، كما ياطكم 

عميه مف أهمية في كشؼ جكااب الحياة المختمفة، ففيها مف الحقائؽ التاريخية، كالتجاذاات 
الفكرية كالفقهية، ما عكس حالة القضاء في هذا البصر، كفكؽ هذا كذاؾ تمٌ مت فيها خصائص 
هذا الغرض الٌشبرم الفاية، في الشكؿ كالاالغة كالمغة كغيرها، كهذا ما ساأتي عميه في الدراسة 

. الفاية، في القسـ األخير مف هذا الاحث، إف شاء ا تبالى
 
في شيخ نقض تكبتو ق-ك 

تاب أحد الشيكخ كاسمه تقمية،  ـ اقض تكاته مع رفيقيف له، فااتقده ااف دااياؿ، كذلؾ 
اميس، كما دار اياهما مف حكار، كيادأ ااف دااياؿ  َـّ ايف هذا الشيخ كا  اأسمكب يقٌص فيه لقاء ت
قٌصة الشيخ كاصفنا إٌياه اأٌاه صحا مف اشكة التقكل، فباكد السكر كالقصؼ، ككاف في رااط 

 ():الاسؾ مرتاكان، يقكؿ
                                                                                 

 (البسيط)
ػا  ككاف نشكافى مف كأس التُّرقى فصػػحا  ()قد عاكدى القصػؼى كالٌنػدمافى كالقدحى

شيخه غدا في رباط النُّرسًؾ مرتبكػػػػان         فيا ليا سيبىحان كانت لو شػػػػػػػبحا 
 

                                                 

  .168 صف،.ـااف الكردم،  ()

  .279، صالفرؽ بيف الفرؽعاد القاهر الاغدادم، : ياظر. اساة إلى فرقة الحمارية، كهي فرقة مف فرؽ القدرية ()
. 189-188، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
 .، مادة ادـف.ـ: الرفيؽ في الشراب، ياظر: الادماف .، مادة قصؼ، لساف العربااف ماظكر: المهك كالمبب، ياظر: القصؼ ()



كابد أف عاد إلى مباقرة الخمر كمجمع أهؿ الفسؽ كالفساد لقيه صاحاه إاميس، فصالحه 
ابد أف كاف غاضاان عميه، فأكد له أاَّه و يصمح إو لمفساد، كذكَّره اأاَّه أكار أعكااه، كخميفته في 

                                      ():الاَّاس، اه ياتبش المهك كيكقظ البشؽ، يقكؿ
                                                                               

 (البسيط)
 ()القاه إبميسي في الماخكر صػػػػاحبيو      ككاف غضباف لٌمػػػػػا تابى فاصطمحا

ميحا : كقاؿ يا بأبي أفديػػؾى مػػف كلػػدو      لغير ما سػػػػمتيو في الًفٍسًؽ ما صى
، مىٍف في النَّاس يخميفينػػػػي     كأنت لي أكبري األعكاًف كالنُّرصػػػػػحا  إذا تركتيؾى
 ()كتينًعشي الميكى باأللحاًف  مغتًبقػػػػػان       كتكًقظي العشؽى  باألنغاـً ميٍصطىًبحػػػا

 
 كياصحه إاميس اأف يترؾ التستر، كأٌو يخشى المكـ، فمذة الفسؽ كالفجكر في المجاهرة 

                                                                     ():و في التستر، يقكؿ
 (البسيط)

ػػػتُّررى ال تػػردىٍعؾ الئمػػةه        كخٍذ مف العيًش ما كافاؾ أك سػػػػنحا  دىًع التَّسى
 ما لٌذةي القصًؼ أف تأتيػػو مسػػػتتران      بؿ لىذةي العشًؽ أف تأتيىو ميفتًضػػػػػػحا

 
  ـ يدعكه إلى الزكاج مف عميرة، ذات الحسف كالجماؿ، كيأخذ الشَّاعر في كصؼ 

قكامها، كمبصمها، كااااها، كيمتدح غااءها،  ـ ياصحه اأف يأتي في الصااح االمباصي التي 
                                                                        ():كاات له االمساء، يقكؿ

 (البسيط)
ػحى  ٍد عميرةى لمتزكيج إٌف ليػػػػػا      بيتان غدت في سماء الحيسًف شمسى  ضي كاقصي

                                                 

. 189، صس.ـ الصفدم، ((
  .، مادة مخرس.ـااف ماظكر، : ياظر. ايت الرياة: الماخكر ()

غاؽ :  مادتيف،.ـااف ماظكر، : كهك الشارب في الصااح، ياظر: مصطاح كهك الشرب كقت البشي،: مف اوغتااؽ: مغتاؽ ()
 .كصاح

. 189 صس ،.ـ الصفدم، ((
 .190-189 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ،الصفدم،  ()



نىػػؽو   ()    كانزٍؿ بو حي ما دارٍت لديؾ رحػػػػػى كقد ىجينؾى كامػًش الٌرٍمػؿى ذا عى
ػػػدىحا ٌر يكمان عميو طػػػػائره صى  ()ذاتي القكاـً الذم ييتزُّر غيٍصػػػػفى نقان     لك مى
مػيا      لًنٍقرةو ببنػػػػافو ييشػػػبوي البمحػػػا  ()تبدم عمػى الدُّرؼِّ كالجٌمػاًر ًمٍعصى

 ()غناؤىا برقيػًؽ الغنػًج ممتػػػػزجه     فما يينقِّطي إال كػػؿُّر مػػػػف رشػػػحا
كاجمٍع مع الصبًح كاحصٍد ما زرعتى بو       مع المساء، ككف في الحرـً م ؿى جحػػػا 

 كيأمره أف يمكذ اصاحايه؛ التقي البطار كالجراع، المذيف هما كال كريف في الحراث، كلكو 
، و يامغ مامغ هذا الشيخ التائب في  الخمر لتاازعا،  ـ يشير إلى أف هذه الاصائح مف شيخ ميٍدارو

       ():الفسؽ، يقكؿ
                                                                               

 (البسيط)
كليٍذ بعيٍنًؽ التقي العٌطاًر منبسػػػػػطان      لمٌسؾِّ بالكىؼِّ أنَّى طابى كانشػػػػػػرحا 
ٍنًع، كعاًمٍمو عمى ً قػػػػػػةو      مف الكفاًء، كال تصفٍحو إف صفحػػػػػا  رى كبالجى

 () ػكراف كـ ًسٌكةو لمحػرًث قد درسػػا      لكال معػػػاقرةي األقػػداًح النتطحػػا
فخٍذ كصٌيةى شػػػػػػيخو ميٍدبرو كأبو      لك كازنكؾ بو في الفسًؽ ما  رجحػػػػا 

 
 كيختـ الشَّاعر اقكؿ الشيخ تقمية إلاميس، كيسميه السُّميط أم الذم و يماس الطيمساف، 

لقد هدأت مف ركع تقمية كطمأات افسه، كهذا القكؿ لك كاف مف تيس ما ذاح قط : ممتدحان مقالته
:                        ()يقكؿ ااف دااياؿ. لرجاحة عقمه

                                                                                 
 (البسيط)

ػػٍصتى تقميػةن       لك قاؿ ذا القكؿ تيسه قطُّر  مػػا ذيبحػػا: قاؿ الٌسميطي  مى لقػد حى
() 

                                                 

رمؿ : ، مادتيلساف العربااف ماظكر، : ضرب مف سير الدااة كاإلاؿ، ياظر: الباؽ( دكف المشي كفكؽ البدك)الهركلة : الرمؿ ()
 كعاؽ

 .، مادة اقاف.ـااف ماظكر، : ياظر. القصب، كقيؿ ك يب رمؿ: اقا ()

ٌمار آلة مكسيقية: الدُّؼّْ  () مَّاره: مبركفة، تضرب اها الاساء، الجي دفؼ : ، مادتيف.ـااف ماظكر، : ياظر. شحـ الاخؿ كاحدته جي
 .كجمر

 .، مادة غاجف.ـااف ماظكر، : ياظر. التكسر كالتدلؿ مف المرأة: الغاج ()

. 190، صس.ـ الصفدم، ((
 .، مادة سىؾٌ س.ـااف ماظكر، : ياظر. الحديدة التي يحرث اها األرض: سٌكة ()

  .190، ص، المختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم ()



 
 في الفرؽ المنتسبة ألٌمة اإلسالـ -2

عرفت األٌمة اإلسالمية ماذ أكاخر عصر الخمفاء الراشديف، رضي ا عاهـ، الفرؽ 
كاألحزاب، كأغماها قامت عمى أسس عقدية كفكرية، خالفت مقتضى عقيدة اإلسالـ، كقد امغ ك ير 

: ماها البصر المممككي، كسأتااكؿ ما قيؿ في اقد هذه الفرؽ عمى الكجه اآلتي
الركافض ق-أ 

 في شهر رمضاف، فقاؿ () هػ654احترؽ مسجد الرسكؿ، صمى ا عميه كسمـ، عاـ 
فيه مبيف الديف ااف تكلكا الغزم، عازيان الساب لكجكد الركافض في هذا المسجد كساٌهـ لصحااة 

 (الكامؿ):                                              ()رسكؿ ا، صمى ا عميه كسمـ
ـٍ  يقتاديكـ لمذِـّ  كؿُّر سػػفيًو  قٍؿ لمركافًض بالمدينًة ما لكػ
ـي الصحابةى فيػػًو  ما أصبح الحرـي الشريؼي ميحرَّقان إاٌل لسٌبك

 
:       ()كيرل شاعر آخر أف الاار جاءت لتطهيره ابد أف ومسته أيدم الركافض

 (الكامؿ)                                                                           
رـي النبيِّ لحادثو  ييخشىى عميو كال دىاهي العاري  لـ يحترٍؽ حى
نىابى فطيَّرىٍتو النػاري  لكٌنيا أيدم الركافًض المسٍت  ذاؾ الجى

العمكيكف ق-ب 
يقكؿ صفي الديف الحمي في عمكٌم شرير، اافيان عاه ادعاءه اأاه ياتسب لبمي اف أاي 

كذا ياساه )طالب كٌرـ ا كجهه، كذلؾ لسكء فباله، مستشهدان اقكؿ لرسكؿ ا صمى ا كسمـ، 
:                               () اأفَّ الفباؿ تاايء عف األصؿ– (الشَّاعر

 (الكامؿ)                                                                           
قاؿى النبيُّر مقاؿى صدؽو لػػػـ يزٍؿ يجرم عػمى  األسمػاًع كاألفكاًه 

                                                                                                                                            

مىٍصت طمأات، كسكات افسه، ياظر: السميط () ، لساف العربااف ماظكر، : الذم و طيمساف عميه، كيقصد هاا التارؾ لدياه، حى
 .سمط كحمص: مادتي

  .76-9/70، البداية كالنيايةااف ك ير، : ياظر ()

  .7/32، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ()

  .7/33، ف.ـااف تغرم اردم،  ()

  .526، صالديكافصفي الديف الحمي،  ()



مف غابى عنكـ أصميوي، ففعػػػاليو تنبيكـ  عػف أصػمًو المتنػػاىي 
كسىفىٍرتى عف أفعاًؿ سيٍكءو أصبحٍت بيف  األناـً قػميمػةى األشػػػباًه 

يػػػدىرو أفأنت أصدؽي أـ رسػكؿي اهلًل؟: كتقكؿ  ( )!إنؾى مف ساللة حى
 
الزنادقة ق-ج 

يقكؿ صفي الديف الحمي في زاديؽ مبتارنا الضبؼ الذم يرل ابضهـ أٌاه في جسمه، 
 :                                                     ()إٌاما هك في عقيدته، كهك ماحرؼ حائد عف الطريؽ القكيـ، كعييٌ 

 (الكافر)                                                                                
، كلكٍف في اليقػيًف : عندى عبًد اهلل ضػعؼه   فقمتي : كقالكا ـٍ نىعى
؟  فقمتي عىٍدؿه         كذا ىك في الحياة بغير شيفً : فقالكا  ()ما يعيشي

المتشيعة ق-د 
يرل ااف الكردم في كفاة رجؿ كاف يدعك إلى التشيع كيسٌب الصحااة، أفَّ ا أراح الديف 

:         ()ماه، كخٌمص أعراض الصحااة امكته
 (الكافر)                                                                      

ـى لنصًر مذىبًو عظيمػػان  كحػػػدَّدى ظفرىه كأطاؿ نابىٍو  كقا
تبارؾى مف أراحى الديفى منػػو  كخمَّصى منو أعراضى الصحابٍو 

المتصكفة ق-ق 
، عف الصكفي، فيرل أفَّ له شركطان ستة كي يككف ()يتحدث فتح الديف اف سٌيد الاَّاس

صكفيان، ماها مباشرة المرداف، كمباقرة الخمر، كأكؿ الحشيشة، كالرقص كالغااء، كالقيادة، كياتقد 
عقيدة ابض الصكفية التي تاٌص عمى القكؿ اكحدة الكجكد، كاستااحة الماكرات، كالتي إذا ما قاؿ 

                                : ()اها أحدهـ أصاح شيخ الشيكخ، يقكؿ

                                                 

  .، مادة حدرلساف العربااف ماظكر، : عمٌي اف أاي طالب كـر ا كجهه، ياظر: المقصكد احيدر ()

  .531، صالديكافصفي الديف الحمي،  ()

 .(عيش اغير شيف)عيّّ  .، مادة عدؿس.ـااف ماظكر، : حائد عف الطريؽ، ياظر: عدؿه  ()

  .483، صالديكافااف الكردم،  ()

الكتاي، : ، تبااى األدب كالشبر، ياظر(هػ734ت )هك محمد اف محمد اف أحمد اف سيد الاَّاس، ااف الفقيه أاي عمرك اليبمرم  ()
. 9/223، النجـك الزاىرة؛ ااف تغرم اردم، 220-1/219، الكافي بالكفياتالصفدم،  ؛288-2/284، فكات الكفيات

  .287\2، فكات الكفياتالكتاي،  ()



 (الخفيؼ)                                                                          
ـى سػػػػكل ستةو  بغيػر ًزيادىه  ما شركطي الصػػكفٌي في عصرنا اليك 
كىي نيؾي العىػػميكًؽً  كالٌسكري كالسػط  ػمةي كالرقػصي كالغنػا  كالقيادىه

() 
مػػػػكةو كأعادىه ذا ما اىتػػدل كأبدل اتحػػػادان   كجميالن مف خي  ()كا 

ادىه  كأتػى المنكراًت عػقػالن كشػرعػان  فيك شيخي الشػيكًخ ذك السَّجَّ
، في أحد المتصػكفة، كهك حسيػف الصكاؼ، ككاف ()كيقكؿ الشريؼ الاَّاسخ الحسياي

يالـز رجػالن مقػدسيان، مستهزئان اه، كاقػكله أف األرض تطػكل له فيصمػي كهػك في دمشػؽ اايت 
 (الكامؿ):                                                               ()المقدس

ـي الٌصٌكاؼي أصبحى عػػابد ان لمربِّ غيرى مداىفو كميدىلِّػػػًس  يينيك
ٍندىًس  طيًكيىٍت لو األرضي الفسيحةي فاغتدل تحتى المياًمًو في ظالـً الحى

كده أبدان ببيت المقػػدًس  ػػو  كسجي ـي بػًجٌمؽ و كرككعي فيك المقي
 

، عمر اف مسبكد، في ()كمف الاَّقد المكٌجه لمصكفية، ما قاله الشَّاعر السراج المٌحار
هػ، ككاف في األصؿ مريدان 705ساة "  الذم قدـ دمشؽ كمبه جماعة ()الشيخ ايراؽ الصكفي

ككاف شباره حمؽ الذقف كترؾ . لابض الشيكخ في الاالد الركمية، كظهرت ماه أعماؿ غرياة
 عمى الكتؼ كقراا ليٌااد يشاهاف قراٍي الجامكس، كهك مقمد احاؿ ()الشارب، كحمؿ الجككاف

كباب اقرة محااة، كعميه كعمى أتااعه األجراس، ككؿ ماهـ مكسكر ال اٌية، فاظـ فيه المٌحار 
قصيدة مف الزجؿ امغة البامة المحكية، امغت كاحدان كأرابيف ايتان، يصؼ فيها مظهره كمظهر 

أتااعه، كيبٌدهـ خكارج عمى ساة الرسكؿ، صمى ا عميه كسمـ، كهـ و يبرفكف آداب الاَّاس، كو 

                                                 

ما يتبمؽ اه اواساف لافاسته،كيقصد اه هاا : ، مادة سطؿ،البمكؽالمنجدالامه، كالمسطكؿ األامه، كهي عامية، ياظر، : السطمة ()
  .المرداف،كالقيادة هي البمؿ دوون لطالاي الفكاحش

  .كهك القكؿ اكحدة الكجكد عاد الصكفية: اتحادان  ()
.. 2/336 ، ـ سالكتاي، : هػ، له يد في الاظـ كالا ر، ياظر671محمد اف رضكاف السيد الشريؼ البمكم الحسياي الاَّاسخ تكفي  ()

 7/671 ، ـ سااف تغرم اردم، . 3/56، الكافي بالكفياتالصفدم، 
  .2/336 ، ـ سالكتاي،  ()
، الدرر الكامنةالبسقالاي، : هػ، ياظر712 هػ أك 711عمر اف مسبكد، سراج الديف المحار الحماي شاعر مشهكر، تكفي  ()

. 5/66 األعالـ،الزركمي، . 7/156، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  .3/270-271
  .76-10/66، س.ـالصفدم،  ()

  .170 صالمعجـ المفصؿ في المعٌرب كالدخيؿ ،سبدم ضٌااكم، : البصا المبقكفة الطرؼ، يمبب اها الكرة، ياظر: جككااك ()



حسف األخالؽ، كاختار ماها هذه األايات، التي يقكؿ فيها اأاهـ جاءكا دمشؽ مف االد الرـك 
كلهـ قركف م ؿ قركف ال يراف، يفٌر ماها إاميس خكفنا، كلحاهـ محمكقة، كشكاراهـ مطٌكلة، كهذا 

أمر غريب، لـ يره الٌااس كلـ يسمبكه، كلـ يأمر اه ا، كو يرضاه رسكله عميه الصالة 
 :                                                                    ()كالسالـ

 (زجؿ)                                                                         
كَّ اؿ ـٍ ًمف جي ٍر تىًحير فيوـٍ  ركػػًجٍتنا عىجى  ارػػا األفؾػػًصكى
 ()ارػػح منيـ زنومإبميس يص  راٍف ػػػليـ قركف م ؿ ال ي

حاكيٍؿ كىاًحٍد لىٍك شػػػػارٍب  طكيٍؿ كدقنػػػػػك  محمكقىو 
ًكٌنك عمى فمك ع ػػػػرة  بال خيػػاطة ممػػػػػزكقو 

شىٍي ما نظرناه في الدنيػػا  كال سمعناه في األخبػػػػػار 
ما أنزؿى اهلٍل بو مف سػمطاٍف  كال رضٍي عٌنك المختػػػػػار 

 
كمخالفتهـ لمديف اهذا المظهر هك إغكاءه مف الشيخ اراؽ، الذم ألاس المريد قرايف، كجبؿ 

 ():له قالدة مف األجراس، كجبؿ سياحه مف الكباب المصاكغة، يقكؿ
 (زجؿ)                                                                         

الشيخ براؽ أغكاىػػػػـ  كاختار ليـ ىذا الحػػػػالٍس 
أكسى المريد منيـ قرنيػػف  كأعطاه قالدىه مػف أجػػراٍس 

ىي سيبىٍح ىػػذم األجناس : كأما الكعاب المصػػػبكغة  قاؿ
كلهـ أصكات عاد التسايح كصكت الفأر، كلهـ زمزمة تشاه أصكات أهؿ الاَّار أ ااء 

 (زجؿ)                                                         ():ضراهـ االمقارع، يقكؿ
كىاٍيما مكػػػاف حمٌػكا فيو  يىٍسػػبحكا تسػػبيح الفػػػار 

ف زمزمكا تسمع أصػكات  مقارع أىؿ الٌنػػار فػػي النَّػار  كا 

                                                 

  .10/67 الكافي بالكفيات،الصفدم،  ()
: فف شبرم، كفد إلى مصر كالشاـ مف األادلس كالمغرب، ككاف قد عرؼ هااؾ عمى يد ااف قزماف، كاتخذ أشكاون مختمفة، ياظر: الزجؿ

 .429-3/420، األدب في العصر المممككيزغمكؿ سالـ، 

  .262، صـ سسبدم ضٌااكم، : الخكؼ أك التظمـ، ياظر: زاهار ()
. 10/67 س،.ـ الصفدم، ((

. 10/68 س،.ـ الصفدم، (( 



 
غارهـ أاَّهـ و يبرفكف آداانا لمطباـ، فقد تبٌكدكا لحس أكااي الطباـ، كقد امغ  كمف صى

 ():الشاعر أفَّ أميرهـ أك مرايهـ ترٌاى عمى أيدم خٌمار، يقكؿ
 (زجؿ)                                                                            

خد مف صغرىـ عكدىػػػـ  لحس  الزبػػػػادم كاألمػراؽ 
ما يعػرفػكا آداب النَّػػاس  كال إيش يككف حسػػف  األخالؽ 
كمحتسبيـ، قاؿ لٍي إنسػػاف،  كػػاف  تربيػػة كىاًحٍد خٌمػػار 

كيبٌد الشاعر هذا الشيخ مف الماتدعيف، إذ لـ يير، عمى الرغـ مف أٌاه يٌدعي الديف، في 
 ():المساجد، خال أٌياـ الجمبة، يقكؿ

      (زجؿ)                                                                                 
يا شػػيخ بػراؽ كاهلٍل إٌنؾ  قد جيت في الدنيػػػػا بدعو 

كما رأيناؾ في جػػػػامع  صٌميت سكل إٍف كاف يـك جمعٍو 
كجيػػت لييػػـ في حالو  ظيػػر عميػؾ فييا إنكػػػاٍر 

 ـ يصؼ الشاعر هيأتهـ كهـ يسيركف في الطرقات كيتقٌدمهـ رجؿ له قركف، كيضع عمى 
كتفه البصا المبقكفة التي تيمبب اها الكرة، كيحمؿ سيؼ خشب، كخمفه سابكف رجالن يدٌقكف 

، يقكؿ  ():الطاكؿ كالدفكؼ، كيافخكف االمزمار، كهذا ماظر مضحؾ، كلكٌاه غير ميرضو
 (زجؿ)                                                                         

 ()كمػػا رأينػػػا قبػػمؾ   فقير بسػػػػػبعيف جككندار
يا مف ال يتحقؽ شػػػكمك  أًقٍؼ نىقيٍؿ لؾ كيػػػؼ كصػفك 

مف  فكؽ كتفػػػػك  إنساف قركنك فكؽ راسػك  كجككانك
كسيؼ خشب مغمكد ماعك  كالطبمخػػػاه مف خمفػػػػك 

ٌكػػو كالمزمػػار  يصػػػنجكا بالصػػينية  كالطبػػؿ مي
ٌضار  شي تضحؾ النَّاس مف فعمك  كقػط مػػػا يرضػي الحي

                                                 

. 10/68 الكافي بالكفيات، الصفدم، (( 
. 10/68 ف،.ـ الصفدم، ((
 .10/68 ف،.ـالصفدم، ( (
 .170، صالمعجـ المفصؿ في المعٌرب كالدخيؿسبدم ضٌااكم، : مف يحمؿ الجككاف، ياظر: جككادار ()



 ـ يدعك الشاعر الشيخ إلى التزٌكد االتقكل، إف كاف يبدُّ افسه صكفينا كصاحب طريقة، 
 (زجؿ)                                                                            ():يقكؿ

يا شيخ براؽ إف كاف تعمؿ  شػػػغؿ الفقػػػيرم  مف حقا 
تقٌكم مف زاد التقػػػكل  كاركب طريؽ أىؿ الخػػػػػرقا 

كال تغٌرؾ ذم الدنيػػػػا  كاآلخرة خيػػػػر لؾ كأبقػػى 
 

 ـ يختـ المحار قصيدته هذه، التي يبٌدها أفضؿ فاِّا مٌما جاء اه هذا الشيخ، اؿ صٌكرت 
ما جاء اه الشيخ أحسف تصكير، حتى إاَّه و يسمع اها إاساف إٌو طماها، فضمف لها ذلؾ الخمكد 

 ():ايف الاَّاس، كيشير إلى أفَّ أاياتها تضٌمات كايته، يقكؿ
 (زجؿ)                                                                           

أنت الغريب جيت في فنؾ  كنا الكحيد جيت  في فني 
نظمت أحسف ما ينقػػؿ  عنؾ كما  ييػػركىل عني 
قطعو ما يسمعيا إنسػاف  إال كيطمبيػػػػػا مني 

تبقى عمى مر األزمػػاف  تدكر عمػى ركس األدكار 
ٍت  مخفيو بيف  ىذم األسطار  ككنيتي ما حال مػػاجى

 
 ما تعمؽ بأحكاـ الديف كالعقيدة -3

كاف الديف، عقيدة كأحكامنا، األساس الذم تقكـ عميه الحياة في المجتمع المممككي، كأمُّ 
مخالفة لألحكاـ أك البقيدة كاات تمقى مف ابض الشبراء الٌاقد المااشر كغير المااشر، كقد درست 

:  ذلؾ عمى الكجه اآلتي
تسجيؿ مظاىر الفساد ق-أ 

أاطمت المسكرات في أياـ السمطاف حساـ الديف وجيف الذم تكلى السمطاة ساة 
، فبطمت اهذا األمر، كؿ مظاهر الفساد كالفسؽ، كااتقد ااف دااياؿ هذا القرار عمى ()هػ696

لساف إاميس، الذم جاءه في الاكـ حزياان، ااكيان، كحكله عصاة، قميمة البدد، كلكاها ك يرة في 
                                                 

. 10/69 الكافي بالكفيات،الصفدم،  ((
. 10/69 ف،.ـالصفدم،  ((
  .2/307، السمكؾياظر، المقريزم،  ()



الفسؽ كالفجكر، مف كٌؿ أمرد م ؿ الادر في جماله، أك شمس الضحى، له ألحاظ و تخطئ، 
ممشكؽ القٌد م ؿ غصف الاقا، يياذؿ في كصمه كٌؿ ماؿ، كمف كؿّْ أمة ساحرة تغالب شمس 

الضحى في جمالها، كمف خٌمار في يده كأس كعمى عاتقه جٌرة خمر، كمف كٌؿ حٌشاش مسطكؿ، 
تادك خضرة الحشيشة عمى شاراه، كمف كٌؿ زافو ميفرطو في الزاا، كمف كٌؿ ممٌ ؿ مطرب كزامر، 

 ():يقكؿ
 (السريع)                                                                    

ػرَّه ػػػٌرة  كىك حزيفي القمًب  في مى رأيتي في النكـً أبا  مي
() 

كعينوي العكراءي مقركحػػػةه  تقطيري دمعان قطػرةن قطػػػرىه 
يصيحي كاكياله مف حسػػرتي  تمؾ التي ما م مييػا حسػػرىه 

كحكلىوي مف رىٍىًطو عيٍصبػػػةه  فييـ عمى ًقمًَّتػيـ ك ػػػػرىه 
ًمف كؿ ًعمؽو م ًؿ  بدًر الدُّرجػى  قىيىٍمتيوي في كاحػػػػدو بىٍدرىه

() 
ػفًنو  كىٍسػػرىه  نَّما  في  جى ميظٌفري المحًظ  بعيٌشػػػػػاًقو  كا 

 ()شمسي ضحى، غصفي نقا قدُّره  كظمٌػو مػف خمًفػو الٌشعرىه
ييكفي كزفي الماًؿ في كصػًمو  طالعػوي  المػيزافي كالزُّرىػره 

ٌره  ٍكده  ليا شمسي الضحى ضي كًمٍف سىحكًر العيف فتَّػػػانةه  خى
ػػػرَّه  ككؿِّ خٌمارو كفػػي كفٌػػػًو  كأسه  عمى عػاتقو جى

 ()كمف حشيشيٍّب سػػطيؿو عمى  شارًبو  قد  بىقىمٍت خيضػػرىه
كمف بني حػاـو لػػو  ًمٍزرىةه  صٌفى لىوي  صاًحبيو  الًمػزرىه

() 
  ()ككػػػػؿِّ بٌغػػاءو بو  أٍبنىةه         مباًدؿه أبغى مف  اإلبػػػره
ٍمػػػره  مكىةو  عميرةن  ىاجٍت بو عي ككػػٌؿ جػػاٌلدو  عمى خى

( )كًمٍف  خيػاليٍّب كمف  مطػربو   كزامرو قد جاء في الزُّرمػره

                                                 

. 120-119، صالمختار مف شعر ابف دانياؿ الصفدم، ((
 .، مادة مىرٌ  لساف العربااف ماظكر،: ياظر. إاميس: أاك مرة ()

  .، مادة ادرف.ـااف ماظكر، : كيس فيه الماؿ ألؼ أك عشرة آوؼ، ياظر: ادره ()

 .يباي ااه احيؼ الجسـ لذا ترل ظمه م ؿ الشبرة ()

  .أم تمطخ شاراه اخضرة الحشيشة ()

، ًمزر: ، مادتيس.ـااف ماظكر، : مف الًمزر كهك اايذ الشبير كالحاطة كغيرها، ياظر: السكداف،الًمزرة: ااي حاـ ()   .حـك
  .، مادة أاىفى س.ـااف ماظكر، : البيب في الكالـ، أك البار، كأصمها عيب في الخشب كهك البقدة، ياظر: أٍااىة ()

  .الذم يبرض خياؿ الطيؼ: خيالي ()



 
 ـ يأخذ الشاعر في محاكرته، فيسأله عف ساب اكائه، كاازعاج أتااعه األغاياء، فيااديه 

، قاصدنا اذلؾ اساته إلى المااكية في استحالؿ كؿّْ حراـ، كيأخذ اتبداد ما حؿَّ اه "مااي"إاميس اػ 
كابصاته، فقد قٌمت أعداد أتااعه الفٌساؽ، كفقد ماصاه، كعصاه الاَّاس، كما عاد الخٌمار يقتاي 

جٌرة خمر أك ككز شيرب، كأصاحت مصااع الخمر خاكية، كمياع الحشاشكف مف الحشيشة، 
كأيغمقت ايكت الدعارة، ككذلؾ أغمقت حكاايت القمار، فكسدت سكؽ المباصي، كذهات جهكد 

                                                      ():إاميس سدل، فمـ ياؿ أجرنا كو أجرة، يقكؿ
 (السريع)

فقمت يا إبميسي ماذا الػػذم  أىسىاؿى ًمف مقمًتؾ العىٍبػػػػرىه 
ف كانكا ذكم ًشػٌره  كى، كا  كما الذم أزعج أشػياعؾ الٍنػ  نىكى

 ()أخًت ما أكػره... يا مانيُّر أنػت الػػذم  كقعتى في : فقاؿ
قٌمٍت جيكشي ككىىى منًصػبي  كىعيٍدتي ال أمرى كال إمػػػػره 

ػػػػرَّه  كأصبح الخٌماري ال يقتنػػػي  في بيتو ككزان كال جى
ػػػػفرىه مىٍتوي مف ذيٌلًتو صي  ()كمنزؿ المزَّاًر صػػػفره كقد  عى

كباتى قىميي الفارً 
في حسػػرة  كقمبيو ييقمى عمػى جمػػرىه 

() 
ككادى أف يسطيٍك الحشيشٍي كأٍف  يخرجى بالًخنجًر كالشَّػػػفرىه 

ٍجػػرىه ....  كسػػػػائري السِّتٌاًت مف  أك ريىٌف اليكـى في الحي
ػػػٌره ....  يطمبيفى أزكاجػػػػػان فال  منيٌف إاٌل أصبحت  حي

ٍيػػرىه  ()ككؿُّر ساككًس ًقمػػػارو كقػد  أجادى بالعفًؽ بيا  مى
فِّؼي المقصكصى كالطُّرػرىه  كـ جيًد ما أعكم كأعكم ككـ  أيصى

ككـ أرل العينيف مكحػػػكلةن  لمف ريمي بالعيف كالنظػػره 
ككـ ككـ أسيري في خدمة الػ  ػعيٌشاًؽ في الميؿ إلى بكػره 

                                                 

. 121-120، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
  .، مادة مافالمنجد في األعالـ: مف أتااع مااي، مؤسس المااكية، ياظر: ماايٌ  ()
  .الخمارة، ام مازؿ اائع اايذ الذرة: مازؿ المٌزار ()

  .، مادة فكرلساف العربالكعاء، ياظر، ااف ماظكر، : الفار ()

، س.ـااف ماظكر، : ك رة الرجكع كاإلقااؿ كاإلداار، ياظر: البفؽ .120، حاشية صس.ـالصفدم، : المدمف، ياظر: الساككس ()
 ".عقؽ"مادة 



قد كسدٍت سكؽي المعاصػي فال  شيٍربه كال قٍصؼه كال ًعٍشػرىه 
يَّتػػي  أقكدي ال أجره كال أٍجػػػػرىه  ىذا عمى أنِّيى مػػف غى

ؿ الغياة، فمصر لم مهـ و تسكف في ظؿ حكـ  فياصحه ااف دااياؿ أف يسافر اه كيطكّْ
هذا السمطاف البادؿ الماارؾ الطمبة، الذم شاع مرسكمه اتجريس كجمد مف يرتكب م ؿ هذه 

                                                           :()المباصي، يقكؿ ااف دااياؿ
 (السريع)

ًؿ الغيبةى  كالٌسػػػػفرىه  فقمت يا إبميػػػػسي سافٍر بنا  كطكِّ
بيا إٍف كنتى ذا ًخبػػػػرىه  إٌياؾ أٍف تسػكفى مصػػران كأٍف  تقرى

فإٌف فييا صػػػاحبان عػػادالن  مبػػارؾى الطمعًة  كالغيػػػرَّه 
ـى السمطافي مٍف نيصػػػًحًو  لممًكًو  مػػػػا شاعى بالشُّريره  ًم قد عى
جزاءي مف خالؼى مرسػػػػكمىو  تجريسيو كالٌضػػػربي  بالدِّرَّه 

. كتبدُّ هذه القصيدة سجؿّّ لمظاهر الفساد التي سادت مصر قاؿ القرار السمطااي اازعها
 

في قاضو حكـ بغير ما أنزؿ اهلل ق-ب 
 أحد الكزراء اأاه رٌب السماء، فقٌدـ لمقضاء اتهمة ()مدح الشَّاعر ااف الخٌكاـ البراقي

هذا الحكـ،  (الااسخ الحسياي) الكفر، إو أاه رشا الحاكـ، فحكـ احقف دمه، فااتقد محمد البمكم
ـى له اأاَّه مسمـ، (القتؿ)ماشّْران حزب إاميس اأفَّ فتاهـ الخكاـ قد اجا مف الحٌد  ًك ، ابد أف كفر، كحي

:                                           ()كالحؽ أاَّه لـ يسمـ، اؿ رشا القاضي، يقكؿ
 (السريع)

ـى  قد  أسمما  كَّا يا حزبى إبميسى أال فابشركا  أفَّ الفتى الخى
ككاف مما قاؿ في كفػػرًه  أفَّ رشيدى  الديف ربُّر  السما 

ـى الشيخي بؿ استيٍسًمما :  كقاؿ لي شيخه خبيره بػػو ما أسم
 

                                                 

  .121 ، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
هك عاد ا اف محمد اف عاد الرزاؽ الحراكم ااف الخٌكاـ البراقي، شهد عميه االكفر، امدحه رشيد الدكلة لـ يذكر له تاريخ كفاة،  ()

 .4/126 األعالـ،؛ الزركمي، 17/318، ، الكافي بالكفياتالصفدم ؛401-2/400، الدرر الكامنةااف حجر البسقالاي، : ياظر

  .2/401، فكات الكفياتالكتاي،  ()



في ذـ التنجيـ ق-ج 
ميف، ككمَّما قؿَّ فقه الاَّاس ادياهـ، ككعيهـ عمى  و يكاد يخمك عصر مف التاجيـ كالماجّْ
أحكاـ عقيدتهـ، كاقترف ذلؾ اك رة مصائاهـ كسكء مباشهـ، ازداد تبمقهـ االاحث عف الغيب كما 
. تخفي لهـ األقدار، فتاتبش اذلؾ ظاهرة التاجيـ، كيك ر مف يقكؿ اها مف أهؿ الضالؿ كالٌدجؿ

لذا ليس غريانا أف تككف هذه الظاهرة حاضرة في البصر المممككي، فتستدعي مف ياتقدها كياهى 
، تدهمه الخطكب كتبصؼ اه المصائب، ()عاها، فها هك عالء الديف الشَّاعر الماٌجـ اليشكرم

فيمجأ إلى األفالؾ مستبياان اها، ااح ان عف سبده، فيزداد اها حيرة كقمقان، كو يجد فيها افبان، فيدرؾ 
:  ()أاها و تبقؿ فتافع، في كب إلى رشده كيتكجه إلى راه في حاجته، يقكؿ

 (الطكيؿ)       
يىةو  كأصبحى حػالي حائالن متبػػدِّال  كلمَّا دىاني الخطبي مف كؿِّ كجي

ك معكنةن  بيا أك بسعدو في الككاكًب ييجتمى  عكفتي عمى األفالًؾ أٍرجي
أيخاطبي منيا المشترم بىٍعدى زىرةو  فما ازددتي إال  حيػرةن كتقمػقال 
أىمىا كالعال لك كنتي  خاطبتي عاقالن  ألىٍصغىى إلى مػػا قمتيو كتأمَّػال 

......... كلكٍف خطابي أىٍطمىسان غيرى  سامًع  مقالػػػػػػي لو 
ـي ًمٍقكىال  فال فمؾي التدكيًر لمقكًؿ يىرعىػكم  كال الكككبي الػٌدٌرٌم ييٍفًي
و كجيي نحكىه متكسِّػػال  كليس سكل الٌخالًؽ جؿَّ جػالليو  أيكجِّ

 
في أىؿ الٌذٌمة ق-د 

كهـ رعايا الدكلة اإلسالمية مف غير المسمميف مف يهكد كاصارل، ممف لهـ عهد كذٌمة، 
يدفبكف امكجاها الجزية، كلهـ ما لممسمميف مف حقكؽ، كعميهـ ما عمى المسمميف مف كاجاات، إوَّ 

كقد عاش هؤوء في الدكلة اإلسالمية حياة كريمة، لـ . حقكقنا ككاجاات تتبمؽ االبقيدة كالباادات
. يظممكا فيها أك تهضـ حقكقهـ، كذلؾ كفاء مف المسمميف االذٌمة

كقد كاات الدكلة تستخدمهـ في الكظائؼ اإلدارية كالمالية، كذلؾ لما عرؼ عاهـ مف 
مهارة في الحساب، كلٌما كاف عصر المماليؾ تكسبكا في استخدامهـ في دكاكيف الجااية كاألمكاؿ، 

                                                 

فكات الكتاي، : ياظر. (هػ680ت )هك عمي اف محمكد اف حسف اف ااهاف، أاك الحسف اليشكرم، الاغدادم، الشَّاعر الماجـ  ()
 .5/20 األعالـ ،؛ الزركمي، 22/116، الكافي بالكفياتالصفدم،  ؛147-2/146 الكفيات،

 .2/147 س،.ـالكتاي،  ()



كأطمقكا أيديهـ في جمع األمكاؿ احؽ كغير حؽ، فكقع ماهـ ظمـ كايره لمااس، يحمؿ كزره األكفى 
سالطيف المماليؾ، الذيف كاف هٌمهـ األكؿ ال راء كجمع ال ركة، فيركل أف الفقيه الاكرم قاؿ 

إف أفضؿ الجهاد : قاؿ له"لمسمطاف الااصر لٌما راجبه في قكؿ غميظ ادا ماه احؽ السمطاف، 
ابـ، أات : أاا جائر؟ فقاؿ: كممة حؽ عاد سمطاف جائر، فقاؿ له السمطاف، كقد اشتد غضاه

. ().."سمَّطت األقااط عمى المسمميف كقٌكيت دياهـ
كقد تصدل الٌشبراء لم ؿ هذه الظاهرة، ككاف حامؿ لكاء الحممة عمى استخدامهـ 

كتسميطهـ عمى رقاب المسمميف، الشَّاعر الكاير الاكصيرم، فقد أطاؿ الحديث عف المستخدميف 
فىٌصؿ في جرائمهـ، ما جبؿ شبره في هذا الجااب سجالن تاريخيان لهذه الظاهرة،  كماهـ األقااط، كى

كقد اقتطفاا ماه قصائد، تفي االغرض، في الجااايف السياسي كاوقتصادم، كعمى الرغـ مف 
الطااع السياسي كاوقتصادم الذم ااطابت اه قصائد الاكصيرم فيهـ، إو أاها لـ تخؿي مف 
اإلشارات البقدية، كاخاصة في مبرض تحريض السمطاف عميهـ، فاراه يذكّْره االغيرة عمى 

اإلسالـ، كيكشؼ له حقدهـ عمى اإلسالـ كالمسمميف، إذ و يركؽ لهـ أف يركا له كتٌاانا مهرةن مف 
غير القاط، كو يحٌاكف إٌو أاااء دياهـ، كياغضكف كٌؿ مسمـ، كو يكادُّكف إٌو أهؿ دياهـ، كقد 

:                                                               ()تأٌصمت فيهـ هذه البداكة لممسمميف كحٌكامهـ، يقكؿ
 (الطكيؿ)

إذا كاف سمطافي البسيطًة منيػـ  يغاري عمى اإلسػػػالـً  فاهللي أغيري 
ٍكا لؾ كاتبان  كما أحده في فٌنًو منو أميػػػػري  كبالرغـً منيـ أف يىرى

ٍحػػدىري  دَّيًو جى دُّر جى ـٍ  مف جى دٍَّيًو بيطريسه  كييحزنييي ٌد جى كيعجبييـ مف جى
ػػري  بأفَّ النَّصارل يرغبكف لبعًضيـ  كًمٍف  غيرىـ  كيؿٌّ ييراعي كييذعى

عداكتيييـ لممىمًؾ ما ليس تنقضي  كذنبي أخي  اإًلسالـ  ما ليس ييغفىري 
 

كفي مكضع آخر، يااشد السمطاف أو يقٌراهـ، فهـ أعداء ا كأعداء الديف، كيدعكه إلى 
ترؾ مجاهدة التتار كالفراجة، كالتفرغ لمجاهدة عامؿ أسكاف كمف حكله مف مكظفي القاط، إذ 

                                                 

  .3/224، الدرر الكامنةالبسقالاي، ()
  .280 صالديكاف،الاكصيرم،  ()



اَّة، يقكؿ :                                                 ()جهادهـ كاجب تيااؿ اه الجى
 (البسيط)

ال تٍأمىنىفَّ عمى األمكاًؿ سػارقىيا  كال تيقىرٍِّب عػػدكَّ اهلًل كالػدِّيًف 
ؿِّ غزكى ىيالكك كالفرنًس معان  كانيٍض بفرساًنؾ الغيػرِّالمياميًف  كخى
فَّ عاًمؿى أسكافى تىنىػػاؿي بو  جٌناًت عدفو بإحسػػافو كتمكيًف  كىاغزي

الؿي الدَّىًر كالًحيًف  ـي  فالغزكي فييـ حى ككؿُّر أم اًلو في الًقٍبًط أيغزيىيػػ
 

كقد كاف لقرب الاكصيرم ماهـ، مكظفنا في دكاكيف الجااية، أ ره كاير في حممته هذه 
كهك ما يفسر ك رة . عميهـ، فقد شهد ماهـ مف الظمـ كالخيااة، ما لـ يشهده غيره مف الٌشبراء

. تبرضه لهـ
كاجد الاكصيرم يقرف اياهـ كايف اليهكد كقضاة المسمميف في استااحة أمكاؿ المسمميف كاهاها، 

 (الكافر)                                                                      : ()يقكؿ
كما أخشى عمى أمكاًؿ مصرو  سكل ًمف  معشرو يتأكلكنػػا 

لىنىٍحفي أكلى اآلخذينػػا : يقكؿ المسممكف لنا حقػكؽه  بيا، كى
إٌنيـي بمصرى الػ  ػممكؾي كمف سكاىـ غاًصبكنا : كقاؿ القبطي 

كحمَّمت الييكدي بحفًظ سػػبتو  ليـ ماؿى  الطكائًؼ أجمعينػػا 
 

. أاهـ استحمكها في غير يـك السات: (احفظ سات)كالمقصكد اقكله 
كلـ يمؽ اليهكد ما لقيه الاصارل مف الاَّقد، كاخاصة في مصر، ذلؾ ألاهـ لـ يشغمكا 

كظائؼ في الدكاكيف كالجااية كالاَّصارل، كلـ يككاكا مف المقرايف لدل الحكَّاـ كراما يبكد هذا إلى 
قمة عددهـ في مصر قياسان إلى األقااط، أك ألاَّهـ، ككما هك مبركؼ عاهـ، يميمكف إلى التجارة 
كامتهاف الصياغة، أك ر مف ميمهـ لمكظائؼ الحككمية، كعمى الرغـ مف هذا لـ يسممكا مف لساف 

مخمع )                                            ( ):الاكصيرم، يقكؿ الشَّاعر متفكهان 
 (البسيط

                                                 

  .486 ، صف.ـالاكصيرم،  ()
  .469-468، صالديكافالاكصيرم،  ()
  .210، ص ف.ـالاكصيرم، ()



ييكدي بيمبيػػسى كؿَّ عيدو  أفضؿي عندم مف النٌصارل 
ؿي الحمػارا  أما ترل البغؿى كىك بىغؿه  في فضًمو يفضي

 
:         () ـ يبتذر لماصارل عف هذا ذاٌمان اليهكد، قائال

 (مخمع البسيط)                                                                
ٌنما الذنبي لمييػػكًد  ما لمٌنصارل إليَّ ذنػػبه كا 

ككيؼ تفضيمييـ، كفييػـ سرُّر الخنازيًر كالقػركًد 
:    ()كيقكؿ في الطائفتيف مذكران اخمؽ التحريؼ كالتزكير الذم طابتا عميه

 (الكامؿ)                                                                              
ًبميكا عمى التَّحريًؼ كالتبديًؿ  إٌف الٌنصارل كالييكدى معاشػره  جي
ران  عف باطػؿو  أبقىٍكا عمى التكراًة كاإلنجػيؿً   ()لك أٌف فييـ عيكَّ

 
هذا في مصر، أٌما في الشاـ، فيادك أاه كاف لميهكد في حمب في ذلؾ البصر شأف 

، إلى القكؿ في هذه المدياة، كقد ()كرفبة، مما دفع الشَّاعر ااف أاي السفاح الحماي
:    ()هجرها

 (الطكيؿ)                                                                       
مىٍت   عمييػا ألبناًء الييكد سناًجؽي   ()أأرضى حمى الشيباًء داران كقد عى

اٌل فيي ًمنِّيى طالؽي  فإٍف نيكِّسػػػٍت أعالمييـ أنا راجػعه   إلييػػا كا 
كاأمر مف السمطاف الممؾ الااصر محمد، أغمقت الكاائس امصر كالقاهرة، كألاس اليهكد 
ذا ركب أحد ماهـ اهيمة ألـز اكؼّْ إحدل رجميه، كطردكا  عمائـ صفران، كالاَّصارل عمائـ زرقان، كا 

. ()هػ700مف الكظائؼ السمطااية، كشمؿ هذا دمشؽ أيضان، ككاف هذا ساة 
                                                 

  .209 صـ ف،الاكصيرم،  ()
  .416 صـ ف،الاكصيرم، ()
  .، مادة عكرلساف العربااف ماظكر، : ضبؼ أك إداار، ياظر: عيكَّر ()
، الدرر الكامنةااف حجر البسقالاي، : ، ياظر(هػ764ت )كاتب اإلاشاء في حمب . عاد ا اف يكسؼ اف عاد ا اف يكسؼ ()

. 11/15، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ؛2/417
. 2/417 س،.ـ البسقالاي، ()
  .291، صالمعجـ المفصؿ في المعرب كالدخيؿالضٌااكم، : جمع ساجؽ كهك المكاء أك الايرؽ، كممة تركية، ياظر ()

  .8/109، س.ـااف تغرم اردم،: ياظر ()



فقاؿ الٌشبراء في ذلؾ شبران، ماه قكؿ عالء الديف الكداعي، مبتارنا هذه البمائـ شاشات ذٌلة، كهي 
:                ()زيادة في لباة ا عميهـ، كهي ليست عمائـ اؿ اباؿ االية

 (الطكيؿ)                                                                                    
ـي ًمف لعنًة اهلًل تشكيشا  لقد أيٍلًزـى الكفَّاري شاشػاًت ذٌلةو  تزيديىي

فقمتي ليـ ما ألبسككـ عمائمان  كلكٌنيـ قد ألزمككـ 
 ()براطيشا

 
كقاؿ أيضان مبتارنا تغيير زيّْهـ جزاءن لهـ اما غٌيركا مف صفات الااي محمد صمى ا عميه 

ف سيٌميت عمائـ :   ()كسمـ، في كتاهـ، فأيلاسكا الاباؿ الاالية، كا 
 (الخفيؼ)                                                                            
غىيَّركا زيَّيـ بما غىيَّركه  مف صفاًت الٌنبيِّ ربِّ المكارـٍ 
ـٍ  ٍكفى براًط   شه كلكنَّيا تيسىػػمَّى  عمائ فعمييـ كما تىرى

 
، في اختالؼ ألكاف هذه البمائـ التي أيلاسها اليهكد ()كقاؿ شمس الديف الطياي

كالاصارل كالسامريكف، كالتي ادت كأفَّ الاسكرى ااسهمت في السماء فكقع ذرقها عمى 
:      ()رؤكسهـ

 (البسيط)                                                                              
تعٌجبكا لمنَّصارل كالييكد معان     كالسػػامرييف لمَّا عيمِّميكا الًخرىقا 

 ()كأنَّما باتى باألصباًغ مينسػًيالن       نىٍسري السماء فأضحى فكقيـ ذىرىقا

                                                 

  .8/110، ـ سااف تغرم اردم،  ()

، ياظر: اراطيش ()   .8/110، حاشية النجـك الزاىرةااف تغرم اردم، : جمع ارطكش، كهك اسـ لمابؿ الخمؽ، كالمفظ عاميّّ

  .8/110، س.ـااف تغرم اردم،  ()
، الكافي بالكفياتالصفدم، : ، ياظر(هػ717ت )هك شمس الديف أحمد اف يكسؼ اف يبقكب الطياي، كاتب اإلاشاء اطراامس،  ()

.  9/171، س.ـااف تغرم اردم،  ؛365-1/363، الدرر الكامنة؛ البسقالاي، 8/193-196
 .1/364، س.ـ البسقالاي، ()

ٍرءي الطائر: الذرؽ ()   .، مادة ذرؽلساف العربااف ماظكر، : ياظر. خي



ما تبمَّؽ : كخالصة هذا الجااب، هي أفَّ الٌشبر رصد ظكاهر دياية متبددة، ماها
ااألشخاص، مٌمف لهـ عالقة مسيسة االديف، عقيدة كأحكامان، كما تبمؽ اأحكاـ هذا الديف 

. كاخاصة في التطايؽ، كما تبمؽ االفرؽ التي شٌذت عف عقيدة اإلسالـ، كما تبمؽ اأهؿ الٌذٌمة
 ككاف ماطمؽ الٌشبراء في تااكؿ الظكاهر الدياية ماطمقان إسالميان يستاد إلى الكتاب 

كالسيٌاة، ديف الدكلة كالاَّاس،كو يخرج عف هذا ااف دااياؿ، في قصيدته، التي جاءت عمى لساف 
إاميس، كالتي جاءت في  كب مف الهزؿ كالفكاهة، يشؼُّ عف اقدو لمظاهر هذا الفساد، فمٌ مت اقدنا 

ضمايان، ابيدان عف المااشرة، فهي أابد ما تككف عف اوحتجاج عمى ماع هذا الفساد كمحاراة 
. أساااه

ككاات الصكرة البامة لمحياة الدياية، التي اقمها هذا الشبر، و تكاد تختمؼ عف الحياة 
الدياية في ابض البصكر التي ساقت هذا البصر، أك التي لحقته، كمٌما يمحظ أيضان، أفَّ هذا 
الجااب الدياي ك يران ما تشااؾ مع الجكااب األخرل تأ ران كتأ يران، فبمى سايؿ الم اؿ و الحصر، 
اجد األقااط، كهـ مف أهؿ الذمة، قد االكا قسطان كافران مف اقد الاكصيرم، ضمف قصائد كاف 

. مكضكعها الرئيس اقتصاديان كسياسيان 



شعر النقد العمراني - سادسنا
كقؼ ابض شبراء هذا البصر عمى ك ير مف المظاهر البمرااية االاقد كالذَّـ، م مهـ في 

الايكت، كالحٌمامات، كاألسكاؽ، كالمدف، : ذلؾ م ؿ الشبراء في عصكر ساقت، كمٌما اقدكه
:  كتااكلتها كاآلتي

 
البيكت  -1

ااف دااياؿ، في قصيدة : ااتقد ابض الشبراء حاؿ ايكتهـ، كما فبمه الفقر اها، كماهـ
طكيمة يشكك في مطمبها فقره، كضيؽ هذا المازؿ، كقٌمة متاعه، إذ لـ ياؽ فيه إو حصيرة، 

 ():كمخدة، كلحاؼ يطرح عميه محشٌك اقمؿ، م ؿ السمسـ الما كر في حجمه كك رته، يقكؿ
 (الكامؿ)                                                                         

أصبحتي أفقرى  مىٍف يركحي كيغتػدم ما في يدم مف فاقتػي إال يػػػػدم 
، رقػدتي غيرى ميمػػػػٌدًد  في منزؿو لـ يحًك غيرم  قاعػػدان فمتى رقدتي
لـ يبؽى فيو سكل رسكـً حصيػرةو كًمخػدَّةو كانػت ألـً الميػتػػػػدم 

 ()تيمقى  عمى طرٌاحةو في حشػػكًىا    قمػؿه شبيو  السُّرمسـً المتبػػػػٌدد
 

  ـ يأخذ في تبداد ما فيه مف حشرات، كيصؼ ما يفبمه ابضها فيه، فالاؽ كٌرمت جمده، 
كالاراغيث تبمقت اجمده م ؿ المحاجـ، كالابكض يفصد عركقه إذا ما تمكف مف جمده، أما 

الخاافس فكالزاكج، كقد قرات اجمع مف البقارب الجا مة كالحماـ، ترفع زاااها كإصاع المتشهد 
في الصالة، أٌما األفاعي في ااسيااها فتادك كأمكاج الجداكؿ، كالفئراف كالخيكؿ المتسااقة، يأكمف 
خشب السقكؼ كفارات الاّْجارة، كالباكاكت تاسج ايكتان كأاها شىبًريَّة في عيف أرمد، كلمحرذكف 

مب، أما الخٌفاش فيضره ضكء كٌؿ ذاالة، كأما الٌزااكر، فكأاما ألاس  صكت م ؿ صكت الزااد الصي
 ():حٌمة مكٌشاة االبسجد، يتراـ ايف الذااب مغردان، كهذه حشرات لك تمقت جيشان لهزمته، يقكؿ

                                                   
 

                                                 

. 154 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ،الصفدم،  ((
  . مادة طرحالمعجـ الكسيط،: كساء أك فراش يطرح عمى الحصير ليااـ عميه، ياظر: طٌراحة ()

. 156-154س، ص. الصفدم، ـ((



 (الكامؿ)                                                                          
ػػػػػػدً   ()كالبٌؽ أم اؿي الصراًصر ًخٍمقىػػػةن مف ميٍتيـو في حشًكىا كميٍنجِّ

ػػػػػػمميدي  يجعمف جمدم كاًرمان فتخػػػػاليو مف قرًصيٌف بو يذكبي  الجي
مِّقٍت م ؿى المحاًجـ في المساًء كفي الغىػػػد ً  ()كترل براغي ان  بجػػػمدم عي
د  ككذا البىعيٍكضي يطيري كىك بريشػًو فمتى تمكَّفى فكؽى ًعٍرؽو  يىٍفػػػػػػصي
كترل الخنافسى كالٌزنكًج تصػفَّقىت مف كٌؿ سكداًء  األديـً كأسػػػػػػكًد 

ٌبما قيًرنٍت بجمًع عقػػػػاربو قتٌالةو قدرى  الحمػػػػػػػػػاـ الرُّركًَّد  لىري كى
ـي لي عندى المساًء زبانىيػػػا فأراه كىك  كإصبػًع  المتشػػػػيِّدً  كتقي

() 
ػػػػػرِّد ىذا ككػـ مف ناًشرو  طاكم الحشا   يبدك شبيوى الفاتػًؾ  الميتسى

() 
بػػػػػػا متجعِّد  بى ىٍت بو  ريحي   الصَّ يبدم إذا ما انسػابى صفحةى جدكؿو عى

كالفاري يركضي كالخيكًؿ تسػػابقان مف كؿ جرداًء  األديـً  كأجػػػػػػرًد 
ؾُّر  بمبػػػػػػػرًد  يأكٍمفى أخشابى الٌسقكًؼ كم ػػًؿ فا راًت النِّجارًة إذ تيحى

 ()ككأٌف نسجى العنكبكًت كبيتىػػػػو ًشعًرٌيةه مف فكؽ مقمًة أرمػػػػػػدً 
ككذاؾ لمحرذكف  صكته م ػػػميو في مسمعي صكتي  الٌزناد الميٍصػػػػمىًد 
كءى ذبػػالةو عندم أضرَّ  بضكًئيا  المتػػػػػػكقد  ذا رأل الخٌفاشي  ضى كا 

ًد  مٌػػػػػةن ميٍكًشيَّةن،  أعالمييا، بالعىٍسػػػػػػػجى ككأنَّما الٌزنبكري أيلبسى حي
ـه بيف الذباًب ميغػػػػػػرِّده ال كاف مف مترنِّـو كميغػػػػػػػػػرًِّد  ميتىرٌن

ػػػػػػرىدًَّد  حشراتي بيتو لك تمقٍَّت عسػػػكران كٌلى عمى األعقاًب  غيرى مي
كفي مقطكعة شبرية مف ستة أايات، عاكد ااف دااياؿ اقد مازله، إذ و يكجد فيه ما يااع 
كيشترل، اؿ كؿ ما فيه حصير مسٌكل ااألرض كاقية اطع ممزؽ، تريؽ عميه الاٌؽ دمه، حتى 
أصاح عمى سكاده، أحمر، كهك هذه المرة قار مكحش، أصاح فيه اسٌيان، اؿ القار أفضؿ ماه، 

:         ()ألاَّه مع ضيقه، و يطالب ساكاه االاكـ، يقكؿ

                                                 

  . مادتي تهـ، كاجدلساف العرب،ااف ماظكر، : مف أتى اجد، ياظر: مف أتى تهامة، كماجد: متهـ ()

  .، مادة حجـف.ـااف ماظكر، : أداة الحجـ، القاركرة التي يجمع فيها دـ الحجامة، ياظر: المحاجـ ()

 . مادة زافف،.ـااف ماظكر، :قرف البقرب، ياظر: الزااف ()

  .، مادة اشرالمعجـ الكسيط: اكع مف ال باايف الساٌمة ياشر رأسه فيككف كالمغرفة كهي مكلدة، ياظر: ااشر ()

  .، مادة شبرس.ـااف ماظكر، :كهي ااقالب شبرمّّ مف الهدب احك المقمة يؤذم القراية، ياظر: اساة إلى الٌشٍبرىة: شبرٌية ()

  .152-151، صالمختار مف شعر ابف دانياؿصالح الديف الصفدم،  ()



 (الكامؿ)                                                                        
لـ يبؽى عندم ما يباعي فيشػػترل  إال حصيره قد تساكل بال ػػرل 
ؽى كانبرل ًلعٍت بػػو  أيدم الًبمى حتى تمزَّ  ()كبقٌيةي الٌنطًع الذم كى
نطعه تيريؽي دىمي عميو بىقَّػػػػةه  حتى تراه، كىك أسكدي، أحمػرا 
ٍنكػػرا في منزؿو كالقبًر قد شػػػاىدتي  فيو  نكيران مقمتام كمي

() 
لك لـ يكف قبران لما أمسػيتي نىسٍػ  ػىيان فيػو حتى أنني لػـ أذكرا 

 
 في م ؿ هذا، ()كغير ابيد مف كصؼ ااف دااياؿ لايته كحشراته، امتقي اااف األعمى

فأقؿ صفات داره ك رة الحسرات التي تسااها حشراته، فالٌشر محدؽ اها مف جميع الجهات، 
 ():يقكؿ

                                            
 (الكامؿ)                                                                    

داره سكنتي بيا أقؿُّر صفاًتيػػػػا أف تك رى الحسراتي مف حشػػراًتيا 
الخيري عنيا نازحه متبػػػػػاعده كالشرُّر دافو مف جميًع جياتيػػػا 

 
 ففيها الابكض الذم أابد الاـك مف أجفااه، كالاراغيث التي ترقص عمى اغمات 

الابكض، كذااب كالضااب يسد عيف الٌشمس لك رته، كطير الخطاؼ الذم أرهؽ األاصار 
احركته، كأصـٌ األسماع اأصكاته، كفيها الخفافيش التي تطير اهارها مع ليمها مخالفة لبادتها، 

، (ال بمب)كفيها الجرذاف التي يهرب ماها أاك غزكاف، كيتاحى عف طريقها أاك الحصيف 
                                                                      ():كالخاافس التي هي كالطاافس، يقكؿ

 (الكامؿ)
ػػػناًتيا  ـى  األجفافى طيبى  سى مف بعض ما فييا البىعيٍكضي عدمتيو كـ أعد

                                                 

 .، مادة اطعالمعجـ الكسيط: اساط مف الجمد، ك يران ما يقتؿ عميه المحكـك ااإلعداـ، ياظر: الاطع ()

 اكر: ، مادةلساف العربااف ماظكر، : اسما ممكيف، ياظر: اكير كماكر ()

، كالده ظهير الديف األعمى كاف خطيب القدس، (هػ692ت )هك عمي اف محمد اف الماارؾ، كماؿ الديف ااف األعمى الشاعر،  ()
 .4/434،األعالـ؛ الزركمي، 6/89، شذرات الذىبااف البماد،  ؛2/140، فكات الكفياتااف شاكر الكتاي، : ياظر

. 2/141، س.ـالكتاي،  ((
. 142-2/141، س.ـ الكتاي، ((



كتبيتي تيسعديىا براغيثه متػػػى غنٍَّت ليا  رقصٍت عمى  نغمػػػاًتيا 
اتيا  كبيا ذبابه كالٌضباًب يسػػدُّر عيػ ػفى الشمًس، ما طربي  سكل غىفَّ ى

أيف الصكارـي كالقنا مف فتًكيػػا فينا كأيفى  األٍسدي مف كى بػػػػػاًتيا 
ٌطاؼي ما ىك معجػزه أبصارىنا عف حصًر  كيفياًتيػػػػػا  كبيا مف الخى
ٍمًد مف أصػػػكاًتيا  تعشى العيكفي بمرِّىا كمجيًئيػػا كتصُّـر  سمعى الخي

كبيا خفافيشه تطيري نيارىىػػػا مع ليًميا ليست عمى عاداًتيػػػػػا 
شٌبيتييا بقنافذو مطبكخػػػػػةو نزعى الطياةي بنيٍضًجيا شػػػػككاًتيا 

ٍردي في حمالًتيػػػػا  ػرٍت عنو الًعتاؽي الجي كبيا مف الجرذاًف ما قد قىصَّ
فترل أبا غزكافى منيا ىاربػػػان كأبا الحصيًف يركغي عف طرقاًتيػػػا 

مىٍت عمى جنباًتيػػػػا  كبيا خنافسي كالطنافًس أيفرشىػت في أرًضيا كىعى
 

 كليست هذه الدار مسكف حشرات كحسب، اؿ ايضان مسكف جٌف مختمؼ المغات، كيختـ 
الشاعر قصيدته الطكيمة، التي امغت ستة كأرابيف ايتان، اكصؼ مايته فيها ااكيان، ياتظر الصااح 

متشٌكقان له، داعيان ا أف يادله اهذه الدار التي هي جهٌاـ في داياه، جٌاة الخمد في أخراه، كأف 
:                              ()يجمبه ااألحٌاة، كقد اختراا ماها هذه األايات، يقكؿ

 (الكامؿ)                                                                      
داره تبيتي الجفي تحرسي نفسىػػيا فييا كتنذري باختالًؼ لغاًتيػػػػػػا 
بىراًتيػػػػػا  باًح تىسيحُّر مف عى كـ بتُّر فييا مفردان كالعيفي شػػك قان لمصَّ

يا ربَّ السمكاًت العػػال يا رازقان لمكحًش في خمكاتيػػػػػا : كأقكؿي 
أسكىٍنتىًني بجينَّـ الدنيا ففػػػػي أيخرامى ىىٍب  لي الخمدى في جنػػػاًتيا 
كاجمٍع بمف أىكاه شممي عاجػالن يا جامعى األركاًح بعد شػػػػػتاًتيا 

 
أما ااصر الديف اف الاقيب، فداره خراب، و فائدة فيها كو فرؽ اياها كايف قارعة الطريؽ، 

جمبت كؿ الصفات القايحة، فهي آيمة لمسقكط، كتهتز لهفكة اسيـ، كيخشى أف يقرأ فيها سكرة 
:  ()الزلزلة، فتقرأ هي الكاقبة، اؿ يخشى أف يقيـ الصالة فتسجد حيطااها، يقكؿ

                                                 

  .143-2/142، ف.ـالكتاي،  ()

  .2/637، مطالع البدكر في منازؿ السركرالغزكلي،  ()



 (المتقارب)                                                         
رابه بيا قد نزلػتي   كلكٍف  نزلتي إلى السابعىو  كداره خى

فال فرؽى فييا بأٌني أكػػػكف  بيػا   أك أككفي  عمى  القارعو 
فكاهلل ما نمتي في أرًضيػػا  كال  طمعٍت لي  بيا طػػػاًلعىو 
كمفردةه  بالٌصفػاًت القبػػاًح  كمػا ىي  إالَّ ليػا   جاًمعػو 

تيشػاًكرىاي ىفػكاًت  النَّسػيـ            فتيصغػي ًبػال أيذيفو ساًمػعىو 
إذا ما قرأتي إذا زلزلػػػٍت  بيا خفتي أف تقرأى الكاقعىػػػو 

ـى الصػالةى  فتسجدى حيطانييا  الراكعػػػو  كأخشى بيا أف أقي
 

، فسكء حاؿ ايته و يتصكر، اؿ يبجز عف كصفه الامغاء، ()كأما ااف لؤلؤ الذهاي
كيكظؼ في كصفه مصطمحات عمـ البركض، ككأٌاه يصؼ ايتان مف الشبر، فال عركض له، 
كاستكل فيه القاض كالضرب، كهك ليس مف احر الخفيؼ فكيؼ جاز فيه التشبيب كاإلقكاء، 
قاصدان اذلؾ تصدعه، أما حشػراته فهي الاراغيث كالاػٌؽ كالذااب، كيخمػص إلى أاه ليس ااػاءن، 

  :                                                                                ()يقكؿ
                                                                             

 (الخفيؼ)
يا جماؿى الكيتٌاًب بٍؿ يا حميدى الػػٍذ  ًذكًر حقان  كمف لو العميػػػػػاءي 

ليى بيته صعبه ميجاريةي الفكػػػ  ػًر كما أٍف  تحممىو البمغػػػػاءي 
ػربي كالقبضي فػي ذراه سكاءي  ظاىري العيًب العىركضى لو  كالٍضػ  ضى

ـٍ ذا  جاز فيو الٌتشعيبي كاإلقػػػػكاءي  ال أراه مف الخفيًؼ فًمػػػػ
لمبراغيًث فيو رىٍقصه كلمبػػػػقٍػ  ػؽً زميره كلمذبػػػػاب ًغنػاءي 

، ال أراؾى فيو، كىػػػػػذا  ؾ دليؿه أٍف ليس فيو بنػػػػػاءي  عامؿه
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: ياظر. هػ680-607يكسؼ اف لؤلؤ اف عاد ا الذهاي، ادر الديف، مف شبراء الدكلة الااصرية ادمشؽ، أاكه أحد المماليؾ،  ()
 . 8/246 األعالـ،الزركمي، . 684-2/672، فكات الكفياتالكتاي، . 131-29/122، الكافي بالكفياتالصفدم، 

  .2/639 ، مطالع البدكر في منازؿ السركرالغزكلي،  ()



ييبٌد هذا البصر امتدادنا لمبصكر التي ساقته في شيكع الحٌمامات كك رتها، إٌو أاَّها لقيت 
في هذا البصر اهتمامنا زائدنا، مف حيث زيادة اوهتماـ اااائها، كك رة الزخارؼ، كالخدمات التي 
يمقاها زائركها، كغير ذلؾ، كقد أك ر الشبراء مف الحديث عاها ككصؼ متبمقاتها، كلكف كعمى 

الرغـ مف ذلؾ فإف ابضها لـ يسمـ مف اقد ابض الشبراء، فكاف لها اصيب و اأس اه مف الاقد، 
. الذم ااصب عمى كصفها اجهٌاـ، كالبذاب كالمكت

 فهذا ااف األعمى ييبٌدد مبايب أحد الحٌمامات التي زارها، فهك مكضع لمبذاب؛ كذلؾ 
لظممته التي عٌمت كؿَّ اكاحيه، كضيؽ اااه الذم يشاه طاقة السجف، كلقسكة الرجؿ القائـ عميه، 
كاسمه مالؾ، اؿ مالؾ خازف الاار أرؽُّ ماه كأرحـ، ككٌمما شكا الشاعر طكؿ البذاب الذم يمقاه 

في هذا الحٌماـ، أجااه هذا القٌيـ، جكاب خازف الٌاار، كهك أف يخسأ فيه كو يتكٌمـ، كو يجد الشاعر 
      ():لما رأل مف شٌدة حرارته، إٌو أف يتبٌكذ مف اار جهاَّـ، يقكؿ ااف األعمى

 (الخفيؼ)                                                                        
ـٍ  نا الذم نحفي فيػػػػو  قد أناخى العذابي فيو كخيَّػػػػ إٌف حمَّامى

ـٍ  ـي األرًض كالسماًء كالنَّكاحي  كؿُّر عيبو مف عينًو ييتىعمَّػػػػػ مظم
ـٍ  ٍز فيو ينػػػد ًرجه بابيو كطاقًة سػػػػػجفو  شيدى اهللي مىف يىجي حى
ـٍ  كلو مالؾه غدا خازفى النػػػػا  ًر، بمى مالؾه أرؽُّر كأرحػػػػ

ـٍ : قد أطمتى عذابػػػػي  قاؿ لي: كمَّما قمتي  اخسىٍأ فيو  كال تتكمػػ
ـٍ  قمت لٌما رأيتيو يتمظَّػػػػػػػى  ربَّنا اصرٍؼ عنًّا عذابى جيػػنَّ

 
كفي م ؿ هذا يقكؿ ااف اااته، كقد دعاه صديؽ لحٌمامه، فأكقبه في عذابو أليـ؛ كذلؾ 

 (المتقارب):                                                     ()لقٌمة مائه، كشٌدة حرارته
دعاني صديؽه لحٌماًمػػػػػو  فأكقعني في العذاًب األليػػـ 

فشرٌّ مزيده، كماءه قميػػػػػؿه  فبئسى الصديؽي كبئسى الحميـ 
 

كيقكؿ صفي الديف الحمٌي في حٌماـ أحدهـ، اأاَّه ضَـّ الحرارة الشديدة كالمكت، كو ييقاؿ فيه إٌو ما 
ييقاؿ في جهاـ مف أاَّه ساء ميستقرِّا كميقاما
()    :

                                                 

  .2/145 فكات الكفيات،الكتاي، ()

  .479 صالديكاف،ااف اااته،  ()



 (مجزكء الرمؿ)                                                                 
ػػػػٍمػ  ػمىٍت حميمان كًحمػػاما  مَّامىؾ قد ضى إف حى
ميقػػػػػاما  فيي م ؿي الناًر سػػػاءٍت  مستقران كى

السكؽ  -3
أمَّا السكؽ فاخترت لها قصيدتيف، هما لكصؼ حاؿ السكؽ كمظاهر الحياة فيها، في 

ف كاات الفكرة التي دارت القصيدتاف حكلها هي ما يمقاه  ذلؾ البصر، أقرب ماهما إلى اقدها، كا 
الماٌر في السكؽ مف مبكقات كأذل تجبؿ المجازفة اباكرها لزيارة صديؽ، أمارة عمى حاه كالكفاء 

لذا كجداا الشاعريف يكجهااهما ألخاٌلئهما، مادييف الحٌب كالكفاء كاإلخالص، الذم اضطرهما . له
، يبفي ()وجتياز المخاطر في سايؿ زيارتهـ، فهذا تاج الديف المكصمي الدمشقي الذهاي

صديقه مف زيارته، كيكٌمؼ افسه االسبي إليه، كالم كؿ ايف يديه، كلـ تمابه مف زيارته و كعكرة 
 ():أرض كو سهكلتها، كلك كاات داره في اجد، يقكؿ

 (الخفيؼ)                                                                            
سيدم مف زيارتي أنتى ميعفػػى  كعمينا مزاريكـ كالم ػػػػػػػكؿي 

أنا أسعى إليؾى  سػػػعيى محبو         كمحؽٍّب بفعًمو ما يقػػػػػػػػكؿي 
أتينػا   لـ تىريٍعنا حزكنييا كالسػػػػػيكؿي "  نجدو "لك غدٍت داركيـ بػ 

 
 كيأخذ في تبداد مظاهر السكؽ، كأكلها عراات تجٌرها خيكؿ جفكؿ، تحمؿ صخكران 

ممئف اأكساخ الجزارة  (قفاؼ)كايرة، كرجاؿ يحممكف ذاائح تسيؿ دما، كآخركف يحممكف مكاتؿ 
كالمسالخ، ككالب قادمة مف هذه المسالخ ماتفضة غيظان، كقد رااه محتسب يجمس عمى سرير 

                                                                              ():تتحاشاه األاظار، يقكؿ
 (الخفيؼ)

ػفػػػػكؿي  ؿ العػػا  جًؿ كالخيؿي إذ  تراىا جي كالصخكري الكباري بالعىجى
، منو الدماءي سٌحان تسػػػػػيؿي  كرجاؿه يحًممفى ما سػػمىخى الجٍز  زاري

                                                                                                                                            

  .527 صالديكاف،صفي الديف الحمي،  ()

فكات الكتاي، : ، ياظر(هػ686ت )هك مظفر اف محاسف اف عمي، تاج الديف المكصمي األصؿ، الدمشقي المكلد، الذهاي،  ()
 .7/322 األعالـ،؛ الزركمي، 5/145، الدرر الكامنةالبسقالاي،  ؛2/519، الكفيات

. 2/522، س.ـ الكتاي، ((
. 2/522، س.ـ الكتاي، ((



ػػػػػػكؿي  مي كمىكىاؿو ميًمئف مف كسًخ المسػػا  لًخ ما لمدكاٌب منو  حي
كبقمبي إذا الكالبي مف المسػػا  لًخ كافىٍيفى كانتفضفى غميػػػػػػؿي 
ػػػػػٍكؿي  ـٍ رابني كعيدي سػػػػريرو  مف جريدو بو النكاظري  حي كلىكى

 
أما ما تبٌرض له مف أذل، فالفٌكاؿ تساب في قٌد قميصه، كالسٌقا الذم يرش السكؽ اؿَّ 
ذيؿى  كاه، كحامؿ ًاااؿ جرح كتفه في الزحاـ، كحمير التراس تصدمه كهك غافؿ، كيتزاحـ الاَّاس 
عمى المزكمشيف، كجماؿ الجاد التي تحمؿ الحطب يسكقها أعجاـ جهمة، أما الشٌكاؤكف كااعة 
الزيت، فإف تمطخت ال ياب ادهاهـ أك زيكتهـ فمف ياظفها غٌساؿ، كهااؾ أاكاد أخر لك تااكلها 

ها              ( ):يقكؿ. اميغه لطاؿى شرحي
 (الخفيؼ)                                                                           

ٍشػػػػمكؿي   ()كقميصي مف قطًع بنتكًة الفػٍك  ػكاًؿ، شٌمت يمينيو، مى
 ـ سىٌقا يرشُّر بالقربًة السػػػك  ؽى سريعان، ذيمي بو   مبمػػػػػكؿي 

ٍ نػ  ػبىؿي يجرم كنصموي   مسػػػػمكؿي  كًزحاـه كالجرحي في كتًؼ، الـً
فىػػػكؿي  كحميري التِّراس إذ زجػػػركىا  حيث أنا عف صٍدًمًيفَّ غى

() 
 ()كدفكؼي المزكمشيفى لمنَّػػػػا  ًس عمييـ   تزاحـه كدخػػػػكؿي 

ييػػكؿي  ـه جى كًجماؿي األجناًد إذ تىجًمبي األحػػ  ػطابى كالٌسيركافى فىٍد
() 

ٍ  بطًَّة الزٍيػػ    يىاًت لـ ييٍنًؽ ى طبعىيا الغاسػػػػكؿي  ـى كطباًلي الشٌكاًء 
كلك افَّ البمي ى يستكعبي األنػػػ  ػكادى فييا لكافى  شػػػرحان يطكؿي 

 
فأجااه الحكيـ شمس الديف اف دااياؿ، اقصيدة ااتدأها اما ادأ اه الذهاي، مخاطاان 

 ():صديقيه، اأاه و يصٌده عف زيارتهما قطبه لهذه السكؽ كما فيها مف أهكاؿ، يقكؿ

                                                 

 . 2/522 فكات الكفيات،الكتاي،  ()

  .، مادة اتؾلساف العربااف ماظكر، : الجذب، ياظر: اتكة ()

  . مادة ترسف،.ـااف ماظكر، : صااع الترس، أك صاحاه كحاممه، ياظر: الٌتراس ()

، ، بدائع البدائوااف ظافر األزدم: هك مف ياشد الزكالشف، كهك اكع مف الشبر الشباي المسمى الكاف ككاف، ياظر: زكمش ()
  .133ص

ـى س.ـااف ماظكر، : البيي عف الحجة كالكالـ، ياظر: الفىٍدـ ()   .، مادة فىدى
. 2/522، س.ـالكتاي،  ()



 (الخفيؼ)                                                                     
يا خميميَّ أنتما المأمػػػػػػكؿي كمنائي مف الكرل  كالٌسػػػػػكؿي 

 ()بكما راقٍت الفضائؿي كانسػػػػا غٍت بطيبو كما  تيساغي الٌشػػػميكؿي 
ػػػػػػػدكؿي  عجبان منكما صديقيف صػػػػدقان لكما عف مزاًر كؿو عي
دُّر الخميؿي عف زكرًة الًخٍمػػ ػًؿ إذا ما أىتاه  أمره مىييػػػػػػكؿي   ال ييصى

 
  ـ يفٌصؿ في أاكادها، فالاَّاس فيها متزاحمكف، كالحمير تحمؿ الاالط كالجاس كتزاحـ 
الاَّاس، كحماره يحمؿ القمامة فيتب ر اها فتاتشر رائحتها المؤذية، كغاار الاٌحات كالطرؽ يجبؿ 

دمع الشاعر ماسكاان، كيتبٌ ر في قٌااف كٌزاف عجمي جهكؿ، أما صااع السيكؼ الذم ياادم كسيفه 
مسمكؿ فقد أرهاه، كأما قدر الشرائحي، فسخامه و يزكؿ عف  ياب الشاعر، ككذلؾ سخاـ زمراؽ 

ًرجى اه مطاخ السمطاف، يقكؿ  ():خي
 (الخفيؼ)                                                                    

ال كال زحمةي الخالئًؽ في األسػػ ػكاًؽ كؿٌّ عميو  جيالن يميػػػػػػؿي  
كحميري البالًط كالجبًس بالٌزبػػػ ػًؿ أمامي كالريحي ريحه قىبيػػػػػكؿي 
ٍنػػػ ػكىى كدمعي إذ قابىمىٍتني ىمػػػكؿي  كغباري النٌَّحاًت كالسُّربيؿ المي

() 
ـه  جيػػػػكؿي  كلكـ قد كقعتي مف طعنًة القٍبػػ ػبىاف حيث الكزٌاف فىٍد

كمنادم السيكًؼ أرىبيو حيػػػ ػثي ينادم كسيفيو  مسػػػػػػمكؿي 
كًلًقػٍدًر الشرائحيِّ سيػػػػخاـه  في  يابي بالغسًؿ ال يستحيػػػػؿي 

() 
ككذاؾ الٌزمراؽي مف مطبًخ السمػ ػطاًف يجرم بيا الغالـي  العجػػػكؿي 

 
 كيبتٌؿ الشاعر مف لمس المجذكميف كالارص في الزحاـ، كالمياه تتساقط عمى رأسه مف 

الدكر المحاذية لمسكؽ، و يدرم أاكؿ هي أـ و، كفتاة تمقي سمحة لطفمها المسهكؿ، فتمطخ رأسه، 
فيادك كأاه يماس عمامة ذٌمي صفراء، كخمفه حمار ميطىٍرًمذه متبجؿ لك أصاب ظهره لقتمه، كمجرل 

                                                 

  . مادة شمؿس،.ـااف ماظكر، : ريح الشماؿ، ياظر: الشمكؿ ()
. 2/522، فكات الكفيات الكتاي، ((
  . مادة اكألساف العرب،ااف ماظكر، : ذات الغاار، المقشكر كجهها، ياظر: الماٌكى ()

 . 137، صعصر سالطيف المماليؾقاسـ عاده، : طااخ في األسكاؽ، ياظر: الشرائحي ()



لماء الحماـ ضاؽ ففاضت مياهه، كالحجارة تتساقط مف ااايات مهٌدمة أصاات ذراعه، كرجاؿ 
يبتمكف أ قاون يزاحمكاه، كرجؿ يذاح الدجاج كيرميهف في الطريؽ، فتسيح دماؤهف، كرجؿ مجرَّس 
يدار اه مقاالن كمداران، أما الضرير فقد آذل كباي الشاعر ابصاه، كالطيف البالؽ اها لطَّخ ذيؿ 

 (): كاه، يقكؿ
 (الخفيؼ)                                                                      

ـي المجذَّميًف مع البيػػػػر ًص بقمبي مف لمسػػػػػػيٌف عميؿي  كزحا
ككقكعي المياه مف داًر قػػػػكـو فكؽى رأسي بالكه  أك  لـ يبػػػكلكا 
كلىكىـ سمحةو مف الطاًؽ ترًمٍيػػػ ػيا فتاةه إذ طفمييا  مسػػػػػيكؿي 

ًجػػػػػؿه إٍف  ناؿى ظيرم إٌني إذف  لىقتيػػػػػؿي  كحماره ميطىٍرًمذه عى
() 
كسرابي الحمَّاـً يحفري إذ ضػػػا  ؽى ففيضي المياًه منو  تسػػػػػيؿي 
كسقكطي األحجاًر مف كؿِّ ىػػػدـو  كذراعي مف كقًعيا مشػػػػػمكؿي 

ٍتًميا ترتيػػػػػػػؿي  كرجاؿه قد زاحمكني بأ قػػػػػا  ؿو ليـ عندى عى
ُّـر سػػػػائحه مطػػمكؿي  كالذم يذبحي الٌدجاجى كيرميػػػػ  ػيفَّ كالد
كارتياعي إذا المجرَّسي كافػػػى   مقبالن مدبران بػػػػػو تنكيػػػؿي 

كىعىصاةي الضريًر تجرحي كعىبٍيػػػػ  مى كذيمي بطيًنيا مبػػػػػػػمكؿي 
  

كهكذا تكشؼ لاا هاتاف القصيدتاف، جاااان مهمان مف الحياة في ذلؾ البصر، هي الحياة 
في األسكاؽ، التي لـ تكف عمى قدر كاير مف التاظيـ، فصكرة الزحاـ التي استبرضها الشاعراف 
تشي اضيؽ الطرؽ في هذه األسكاؽ، كابض المظاهر التي تحدث عاها ااف دااياؿ تكشؼ قمة 

كعمى أية حاؿ فإاها مظاهر غير مستهجاة، قد امقى . المرافؽ، كاخاصة فيما يتبمؽ االاظافة
. ابضها في أسكاقاا اليكـ، رغـ التقدـ المداي في هذا البصر

 
 
 
 

                                                 

. 523-2/522 فكات الكفيات،الكتاي،  ()
ًمؼ، له كالـ كليس له فبؿ، ياظر: طرمذ: ميطىٍرًمذ ()   .طرمذ:  ، مادةلساف العربااف ماظكر، :صى



 
 

المدف  -4
تبٌرض ابض الشبراء لذـ ابض المدف كالامداف، و لذاتها اؿ ألمكر أًاؼ ماها هؤوء 

الشبراء، كمكاقؼ ساءتهـ مف أهمها، أك حكامها، أك أكائة حٌمت اها، أك غير ذلؾ، مف هذا قكؿ 
  :   () في ذـ دمشؽ، ألخالؽ أهمها، كفساد هكائها كمائها، كزعكرة أرضها، يقكؿ()الٌطكفي

 (الكامؿ)                                                                      
قكـه إذا دخؿى الغريبي بأرًضػػيـ  أضحى يفٌكري في بالًد ميقػػاـً 

ب يقالػًة األخالًؽ منيـ كالػػيكل  كالماًء كىي  عناصري األجساـً 
، فامنػٍف قىٍع كنـ نػكـى الػبعير لعاجػؿو تمتاـً  زيعكرًة األىرىضيفى كى

( ) 
مقكا بغيػر خصاـً  بجكاًر قاًسٌيكفى ىـ، ككأنَّيػػػـ  مف جرًمو خي

 
، ذامان أهمها، إذ طاؿ اه فيها المقاـ عمى ()كفي مصر يقكؿ عمي اف مراحؿ الحمكم

:                    ()ممؽ كحاجة، فمـ يجد فيها مف يرٌجيه لاكاؿ، أك يمقاه اكجهو طمؽ
 (البسيط)                                                                       

ٍمقي ـي بيا كساءى مف مىمىؽو مىٍمقي عمى حى  ()أقكؿي في مصرى إذ طاؿى المقا
ـي مىف ييرجَّى لمٌنػكاًؿ كمىٍف ييمقى لكفدو بكجوو  ضػاحؾو طىٍمؽً   ىٍؿ فيكي
ػٍمؽً   نا تجرم عمى المى نَّما سيٍففي ي فقيؿى ذلؾ مما ليس نعرفيػػػػو كا 

، متهمان اااها االسفه كشرب الخمر، كسفؾ ()كيقكؿ إاراهيـ المبمار في ااب زكيمة
:       ()الدماء، كالسرقة، كهك إف لـ يقصد ااااها الحاكـ، فالمقصكد أهمها

                                                 

هػ، 716هك سميماف اف عاد القكم اف الصفي المبركؼ اااف أاي عااس الحاامي، كالمبركؼ أيضان االطكفي، مات  في الخميؿ  ()
 .128-3/127 األعالـ،؛ الزركمي، 187-6/186 شذرات الذىب،ااف البماد،  ؛252-2/249 الدرر الكامنة،البسقالاي، : ياظر

  .2/250 س،.ـالبسقالاي،  ()

  . مادتي زعر كتمـ، لساف العرب،ااف ماظكر: الذم و يفصح في الكالـ، ياظر: قمة الااات، كالتمتاـ: زعكرة ()

: ، كاف أديانا فاضالن، ك ير التقٌمب في الاالد، ياظر(هػ703ت )عالء الديف عمي اف عاد الرحيـ الحمكم، : ااف مراحؿ الحمكم ()
  .3/131 س،.ـ؛ البسقالاي، 154-21/153 الكافي بالكفيات،الصفدم، 

  .3/131 س،.ـالبسقالاي،  ()

 .مادة ممؽ لساف العرب، ااف ماظكر،: المركر في األرض، ياظر: اإلفتقار كالضبؼ، كالمٍمؽ: المىمىؽ ()



 
 (السريع)                                                                   

زكيمةه بابيًؾ ىذا سػػػفيٍو  يىٍشرىبي ماءى الخمًر جيران بفيو 
كلـ يزٍؿ يألؼي سىفؾى الدِّمػا  ككؿُّر ما يقطعيو  الشٍَّرعي فيػو 

     : ()كيقكؿ فيها أيضان، محذران الماٌر اها مف طبامها، كيقصد كااء حٌؿ اها
 (الكامؿ)                                                                                

حاذٍر زكيمةى إف مررتى بباًبيػا  كطعامييا كف آيسػػان مف خيرًه 
يتكسىطي القتمى، يقكؿي بو انظركا  مف لـ يمٍت بالسيًؼ  ماتى بغيرًه 

 
 في مدياة عدف، أفَّ مف أقاـ اها فكأاَّما أقاـ اجهٌاـ، إذ خمت ()كيقكؿ تاج الديف اليماي

:            ()مف كٌؿ فاضؿ، كأعيااها كأاَّهـ أعجاز اخؿ خاكية، و فائدة تيرجى ماهـ
 (الكامؿ)                                                                               
ـى بأرضًيا  فمقٍد  أقمتى عمى لييًب الياكيو  عىدىفه إذا رمتى المقا

بمده خال عف فاضؿو كصدكريه  أعجازي نخؿو إذ تراىا خػػاكيو 
 

ا مسركرنا، ()كيقكؿ التمبفرم  في مصر، داعينا عميها أٌو تيسقى غي نا، إذ دخمها فرحن
كخرج ماها حزيانا مغمكمنا
                                            (دكبيت)     :                                               ()

ًب  مالي كلمصرى ال سقاىا رٌبي  غي ان غىدىقان مف ساريات السُّرحي
بالركًح دخمتييا كبالقمًب فال  بالركًح خرجتي ال كال بالقػمًب 

                                                                                                                                            

: هػ، ياظر485ااب زكيمة، أحد أاكاب القاهرة، اااه أمير الجيكش ادر الديف الجٌمالي، كزير الخميفة المستاصر اا، عاـ  ()
  .1/380 الخطط،المقريزم، 

  .1/26، مطالع البدكر في منازؿ السركرالغزكلي،  ()

  .1/26 ، مطالع البدكر في منازؿ السركر،الغزكلي ()

البسقالاي،  ؛1/598 فكات الكفيات،الكتاي، : ، ياظر( هػ743ت )هك تاج الديف عاد الااقي اف عاد المجيد، المخزكمي المكي،  ()
 .3/272، األعالـ؛ الزركمي، 425-2/423، الدرر الكامنة

  .1/599، س.ـالكتاي،  ()

: ، كاف شاعرنا خميبان، ياظر(هػ675ت )هك محمد اف يكسؼ اف مسبكد اف اركة، الشاعر شهاب الديف الشياااي، التمبفرم،  ()
 .7/151 س،.ـ؛ الزركمي، 5/494، شذرات الذىبااف البماد،  ؛2/455، س.ـالكتاي، 

 .2/462، س.ـ الكتاي، ()



 
َـّ  ا،   كيقكؿ ااف الكردم في حمب كقد أصااها الطاعكف، فأصاح المصاب ياصؽ دمن

   :                                       ()يمكت مف فكره، فغدت هذه المدياة في اظر الشاعر حيَّة سكء
 (مجزكء الرمؿ)                                                          

مىبه   أرضي مىشىقٍَّو – كاهللي يكفػػػي  شػػرَّىا –حى
أصبحٍت حٌيةى سيػػػكءو  تقتػػػػؿي النَّاس ببٍزقىٍو 

 
كيقكؿ صالح الديف الصفدم في دمشؽ، كقد احيؿ جسمه ابد دخكلها، اأفَّ أيسر ما يمٌر 

 :                                                 ()اه الغريب فيها المكت
 (الكافر)                                                                             

كالن في البػػرايا  كالن  كأف ليا ديخي دخكؿي دمشؽى يكسػػبينا نحي
إذا اعتادى الغريبي الخكضى فييا  فأيسري ما يمرُّر بو المنػػػايا 

كفي حمب، كقد ارتفع فيها اليهكد، يقكؿ عاد ا اف أاي السفاح الحماي، كاتب اإلاشاء 
 :                                                                                ()احمب إاَّه لف يدخمها ما داـ لميهكد فيها رفبة كعزة

 (الطكيؿ)                                                                         
أأرضى حمى الشيباًء داران كقد عمت     عمييا ألبناًء الييكًد سػػػناجؽي 

اٌل فيي مٌنيى طػػػػالؽي  فإٍف نكِّسىت أعالمييـ أنا راًجػػػػعه إلييا، كا 
 

كاستطيع أف اقكؿ، مف خالؿ هذه المقطكعات، إفَّ أغمب ما كٌجه لممدًف كالاالًد مف اقد 
ٌؿ اها، فمصر و يرٌجى مف أهمها اكاؿ، كااب زكيمة  كاف ألسااب تتبمؽ اأهمها أك لمرض حى

ٌؿ اها الطاعكف أك صار لميهكد فيها شأف،  تقترؼ فيه المباصي، كعدف و فاضؿ فيها، كحمب حى
كدمشؽ يصاب الغريب فيها االاحكؿ، كهكذا لـ تسمـ هذه المدف مف سهاـ الاقد التي اراها شبراء 

. هذا البصر، كرمكا اها كٌؿ شيء لـ يرضكه
 

                                                 

  .91 صالديكاف،ااف الكردم،  ()

  .9/555، البداية كالنيايةااف ك ير،  ()

 .2/417، الدرر الكامنة البسقالاي،  ()



ٌف الشبراء اهتمكا ااقد أرابة مظاهر  كمما ساؽ يتضح أٌف شبر اقد البمراف كاف كافران، كا 
أساسية، هي األك ؽ عالقة احياة األاساف، كأٌف هذا الاقد ااطمؽ مف الايكت، كااتهى االمدف، 

كوحظت أف اقد هذه المظاهر البمرااية اتسـ اسمات خاصة اكؿ مظهر،فاقد الايكت عكس حالة 
ف كاف و يخمك مف الماالغة، كادا محاكلة  عمرااية ظهرت في ظؿ ظركؼ مف الفقر كالبكز، كا 

كما قيؿ في الحٌمامات عكس صكرتها . مف الشاعر إلظهار قدرته في كصؼ هذه الحشرات
البمرااية، كأمزجة مرتاديها كااطااعاتهـ، كهي دائرة أكسع مف الايت في حياة الاَّاس، أٌما الدائرة 
األكسع مف هذه كتمؾ، فهي األسكاؽ، التي كصؼ الشبر الحياة فيها كالجااب البمرااي كصفان 

دقيقان، كسٌجؿ حركة الحياة فيها تسجيالن حٌيان كمااشران، أٌما المدف فمـ ار في دكاعي ذمها كذـٌ أهمها 
اما هي ااطااعات لمشبراء؛ لدكاعي طارئة راما شهدتها في أعصر مف قاؿ كمف ابد . جديدان، كا 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

شعر نقد متعمقات اإلنساف - سابعنا
المااس، كالمراكب، : يحتاج اإلاساف في حياته الخاصة كالبامة أشياء ك يرة، ماها

 . كالطباـ، كيتبرض في أحياف ك يرة لممرض، مما يجبمه في حاجة لمطب كاألطااء

:  كقد ااتقد عدد مف الشبراء ابض تمؾ األشياء، كقد درستهاعمى الاحك اآلتي
المباس  -1

كَّز له رٌدها، فأرفقها اقصيدة، عٌدد  اشترل ااف دااياؿ جٌاة فكجد فيها مف البيكب ما جى
فيها عيكاها، فهي مخٌرقة االية مف دٌؽ القٌصار، فكأاها قطبة قماش أك غيرها مما يبد إلشباؿ 
الٌاار مف الزااد، كلك مٌسها عمى حالها هذه حر الٌشفؽ أك هٌاة ريح الٌسمكـ وحترقت، اؿ يكاد 

                                      ():البرؽ يحممها فكأاها الكرؽ، يقكؿ
 (مشطكر الٌرجز)                                               

ٍؽ  رىدىٍدتييا ذاتى احتراؽو في  الًخػػػرى
ؽٍ  ػػػػرى  ()كأٌنيا الحرَّاؽي إذ صارٍت حي
رُّر الشػػػػػػفٍؽ  البسييا لك مىسَّو حى
أك لفحةه مف السَّمكـً الحتػػػػػرٍؽ 
كأٌنيا مصنكعةه مف الػػػػػػكرٍؽ 
ٍؽ  مَّيا ماءي العىػػػػػػرى يكادي أٍف  يىحي

 
 أما لكاها فشديد الصفرة، فهك حيف يماسها كقت الغسؽ تحساه جماعة مف الجراد كاقبة 
عمى طاؽ طباـ، كهي و تحميه أيضان مف أداى ارد، كارد قايؿ الشفؽ، كاعتمقت اها الباكاكت، 

 ():كلك ادعت اسجها لصٌدقها الشاعر، يقكؿ

                                                 

. 179، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ((
  .، مادة حرؽلساف العربااف ماظكر، : ياظر. ما تقع فيه الاار عاد القدح: الحٌراؽ ()
. 179، صس.ـ الصفدم، ()



 (مشطكر الٌرجز)                                                 
ػػػػػٍؽ  فمك رأيتىيا  عميَّ في الغىسى

 ()لقمتى ىذا طىبىؽه فيو طىبىػػػػػػػؽٍ 
فبىٍرديىا تحسبيو بيفى  الشَّػػػػػػفىؽ 
مف القبكًر الدا راًت ميسػػػػٍػتىرٍؽ 
جاذىبىًنييا  العنكبػكتي  كاعتىػػػػمىٍؽ 
ػػػػػدىؽٍ  وي قمتي صى  لىًك اٌدعاىا نسجى

 
 كأمَّا ريحها، ففيه تحكي ايت الخالء، كزيادة عمى هذا أاه لٌما رآه الاَّاس يماسها حٌدقكا 

 ():فيه، كراحكا ياصقكف تقٌززان، يقكؿ
 (مشطكر الٌرجز)                                                  

يػػػا لًمف نىشىػػٍؽ  يحكي الكنيؼى ريحي
ػػػدىٍؽ  لبسػػػتييا كالنَّاس ترنك بالحى

ػػػػػػٍؽ  فما رآني أحػػػده إال بىصى
 

و مات غيظان، يقكؿ   :                                                                    () كيختـ اطمب رٌد ال مف، كا 
 (مشطكر الٌرجز)                                                   

 ()فارديٍد عميَّ ًفٌضػػتي البيضى اليىقىػػؽٍ 
نىػػػػٍؽ  كيال أمكتى ىالكػػػان مف الحى

تىػػٍؽ  كاعًتٍؽ فتىن يراؾ خيػػػرى مف عى
 
الدكاب  -2

                                                 

  .، مادة طاؽـ سااف ماظكر، : ياظر. جماعة مف الجراد: طاؽ ()
. 179 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ،الصفدم،  ((
  .179 صف،.ـالصفدم،  ()

  .، مادة يقؽ، لساف العربااف ماظكر: شديد الاياض، ياظر: اليقؽ ()



حمير، كاغاؿ، كاراذيف، كخيكؿ، كلـ : كمراكب الاَّاس في ذلؾ الزماف هي الٌدكاٌب مف
تسمـ مف اقد الشبراء، أك تسخيرهـ لها في اقد غيرهـ، كذلؾ ااستاطاقها لكشؼ عكار صاحاها أك 

اتخاذها كسيمة : اقد هذه الدكاب، كال ااي: ظممه، لذا رأياا أف اجبؿ الحديث عاها ذا شقيف، األكؿ
. اقد
 
 
انتقاد الرككبة ق-أ 

يقكؿ ااف دااياؿ في حمار حركف له، يركاه فال تفتر رجاله عف تمريته، حتى غدا مف 
 (الكامؿ):                                                 ()التبب ككأاه ماش و راكب

لىقىٍد ركبتي مف الحميػػًر مكمَّدان مىًكران بىًطيَّان لمًحراف ميصػػاًحبا  كى
ٍنبيًو منذ ركبتػػػيو لف يفترا فغدكتي أمشػي راكبا  رجالم في جى

 
كيقكؿ مجير الديف اف تميـ في جكاد له تبب، حتى يكاد مف الركض أف ياقطع، كو 

:                                    ()أحد، فإاه هـر (ارفبه يديه جميبنا)يغترَّ اشٌاه 
 (البسيط)

ًذـ  ي ()تعبتي حتى جكادم ال ًحػراؾى بو  يكادي مف ىىزِّه بالركػًض يىٍنخى
فال يىغيٌرٍنؾ منو شبُّروي غمطػػػػان إفَّ الجػكادى عمى عىاٌلًتو ىىػًرـي 

 
أٌما ااف اااتة فيقكؿ في اغؿ له و يبرؼ األكؿ كو ييقًاؿي إو عمى الشرب، حتى غدا قٌمة 

 (الخفيؼ):                                                                     ()ماء
ليى بغؿه ال يعرؼي األكػػؿى عندم    غيرى أٌف المياًه  لمشرًب سىٍيمىو 
ليسى في بطنًو سكل الماًء ًصٍرفان   إفَّ بغمي عمى الحقيػػقًة قيمَّو 

 

                                                 

  .256، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()

  .116، صالديكافمجير الديف اف تميـ،  ()

  .، مادة خذـالعرب لسافااف ماظكر، : ياقطع، ياظر : ياخذـ ()

  .389، صالديكافااف اااتة،  ()



كيصؼ ااف دااياؿ ارذكاان له أصااه عمى كعرج، فيسير اه ككأاَّه ياحٌط مف درج، لذا و 
 :                                               ()يالـ هذا الارذكف إف رمى الشاعر فمات

 (البسيط)                                                                      
ػػػةو كشانىوي بعد ما أعماه بالعػرًج  ٍنقىصى قد كىمَّؿى اهللي برذكني بمى
أسيري م ؿى أسيرو كىك يعػػرجي بي كأنَّو ماشيان ينحطُّر مػػف دىرىًج 

رىًج  فإٍف رماني عمى ما فيػو مف عىرىجو فما عميو إذا ما ًمتُّر مف حى
 

كيقكؿ صفي الديف الحمي ذامان فرسان له جفكؿ، يضرب فيها الم ؿ في البٌض كالٌرفس، 
ذا ما جفمت في قرل دٌارش  ، كهي (اسـ مكضع)فال تقاض إو في جكل فىٍرس  (اسـ مكضع)كا 

تبراد كقت الصااح، كتجفؿ في المساء مف شفؽ الشمس، إو أاَّها و تجفؿ عاد البميؽ، كهي 
اهذه الصفه و تستحؽ الطباـ، اؿ لك أافؽ عميها حاتـ الطائي، عمى كرمه، فمسان لادـ عميه، كلك 

:       ()ركاها عاترة في مبركة لقتؿ، كااهزمت جيكش ااي عاس، يقكؿ
                                                                                

 (الطكيؿ)
نمػػػا  بيا تيضرىبي األم اؿي في  العضِّ كالرفًس  كلي فرسه ليسٍت شككران، كا 
 ()إذا جفمٍت بي في ضػػػػياًع دبرَّشو  فميسى ليا قىٍبضه سكل في جكل فىٍرسً 

تيعربدي في كقًت الٌصباًح مف الًضػػيا  كتجفيؿي في اآلصاًؿ مف شفًؽ  
الشمػًس 

فيػػػػػكلةه  كما ىي ًمنكاره مف  الحسِّ  كالجػػسِّ   فيا ليتيا، عندى العميًؽ جى
فمك شربٍت بالفىمًس مف كؼِّ حػػػاتـو  ألصبحى ندمانان عمى تمًؼ  الفىٍمػػػػًس 
دِّؿ كانفمٍَّت جيكشي بني عبػػػػًس  كلك برزٍت في جحفؿو تحتى عنتػػػرو  لجي

 
أما ااك الحسيف الجٌزار، فقد رسـ صكرة ساخرة لحماره؛ إذ عٌده في جماعة الحمير حمارنا؛ 

:                            ()لك رة كاكاته، كتب ره، كجشبه، كاطاته، كعدـ قدرته عمى حمؿ الاضائع، يقكؿ
                                                 

 .80، صس.ـالصفدم،  ()

  .528-527 صالديكاف،صفي الديف الحمي،  ()

  .أسماء مكاقع لـ أع ر لهما عمى تبريؼ: دارش كجكل فرس()



 (الكامؿ)                                                                 
ىذا حماره في الحميًر حماره   في كؿِّ خٍطكو كبكةه كع اري 
ًقنطاري ًتبفو في حشاه شىعيرةه     كشعيرةه في ظيرًًه قنطاري 

 
كياتقد ااف دااياؿ فرسنا له، إذا ما ركاها أخذت تتراجع إلى الكراء، كتدكر فيه كالاماؿ، 

ف كاف - ()كهي فرس لبايدة اف رايبة- كهي تشاه سكاب  في الشكؿ و في المحاسف، كا 
            : ()سكاب لافاستها و تبار كو تااع، فإف هذه و تااع أك تشترل لسكئها، يقكؿ

 
 (مجزكء الكامؿ)                                                          

عًؼ يمشي  القيقرل  فرسه تراه إذا سػػػرل لمضَّ
يحكي سىكىابى سكل المحػا سًف ال يباعي فيشػػترل 
ككأنَّو الفتٌاؿي يمشػػػػي      في الطريًؽ إلى الػػكرا 

 
شككل الدكاب مف أصحابيا كغيرىـ ق-ب 

يقكؿ ااف دااياؿ عمى لساف فرس اشتراه مف مجمس لمحرب، يشكك ما كجده مف أذل مف 
مهماز خٌطاؼ البمائـ، كحرمااه الشبير في مجمس الحرب، كلٌما صار عاد ااف دااياؿ ظف أاه 
سيشفؽ عميه كيرأؼ احاله، كلكاه سمط عميه أاااءه ياهاكف عميقه، فزاد هٌمه، كلـ يمؽ مف يرٌجؿ 

       : ()شبره، فتكجه إلى األمير راجيان أف يرسـ له اقكت، يقكؿ
 (الطكيؿ)                                                                        

ؽي بالميماًز منو ضػػمكعي  رِّ بميتي بخٌطاًؼ العمائـً بيٍرىىػػػػػةن ييحى
كأمسيتي في حبًس الكاليًة ميػٍكدىعان تىسيؿي عمى قىٍضـً  الشعيًر دمكعي 

كقمتي لعٌمي بالحكيػػػػـً إذا رأل سىقامي يداكم ًعٌمتي كخضػكعي 
فأمسى عميقي نىٍيبى ًغممػػاًف دارًه فضكًعؼى ىٌمي عندىه كقطػػكعي 

                                                                                                                                            

  .15، صالديكافالجزار،  ()

  .سكب: ، مادة، لساف العربياظر، ااف ماظكر ()

  .141-140 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ،الصفدم،  ()

 .226 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ، الصفدم، ()



ككرَّطى شىٍعرم قمةي المسػػػًح عندىه إلى أٍف دعا بالًحؿِّ منو جميعػػي 
ـي لي مف فضًمو  بربيعػػي  قىٍد جئتي قصدان  لألميًر فػػػػإنَّو سيرسي كى

 
كمف م ؿ هذا، يتخذ تاج الديف اف حاا مكت حمار لمشاعر الٌسراج الكراؽ، فرصة 

وتهامه االاخؿ، كتفريطه احؽ هذا الحمار، الذم لـ يجد تااان كو شبيران، كألقى اافسه في الائر 
مف شدة الظمأ، كيقكؿ مستهزئان، اأف هذه شهادة مف الحمار عمى كافر فضؿ الٌسراج، كأف القكـ 

:    ()الذيف يمكت حمارهـ عطشان يحٌقركف في كرمهـ حاتـ طيء، يقكؿ ااف حاا
                                                         

                                           
 (الكامؿ)                                                                
ٍحشيؾى إذ  مضى متردِّيان كبتالدو ييفدل األديبي  كطػارًؼ  يفديؾى جى
، فمـ يجٍده كال رأل ًتبنان كراحى مف  الظما كالتػالًؼ  ـى الشعيرى ًد عى
كرأل البكيرةى غيرى خاؼو ماؤيىا فرمى حيشاشةى  نفًسو  لمخاكًؼ 
ىذا الشييدي لكـ  بكافًر فضًمكـ ىذم المكارـي ال حمامةي  خاًطؼ 
ٍكا بحاتـً في الزماًف السالًؼ  قكـه يمكتي حمػاريىـ عىطىشان لقد أىٍزرى

 
كمف هذا أيضان قكؿي صفي الديف الحٌمي عمى لساًف فرسه، حيث طمب ماه، لما رأل 

اصطاؿ عيسى أف يقؼ عميه لياكي ذكرل الحايب كالمازؿ، المازؿ الذم لـ يذؽ اه طبـ الشبير، 
ذا ما حمحـ قاؿ له السٌُّكاس و تهمؾ مف األسى كتجٌمؿ : كتقبقبت فيه أضمبه مف ارد الشتاء، كا 

االصار، كفي كقت الطباـ يبٌكؿ عميهـ، كلكاهـ رسـ دارس و يبٌكؿ عميه، كقد اقتاس الشاعر 
الشطر ال ااي مف كؿ ايت مف مبمقة امرلء القيس، كاستخدمها في رسـ هذه الصكرة الساخرة 

رسمنا ماهرنا، يقكؿ الحٌمي
()                                                                 :

 (الطكيؿ)
" قفانبًؾ مف ذكرل حبيبو كمنػزؿً "رأل فرسي اصطبؿى عيسى فقاؿى لي 

                                                 

كالشاعر هك محمد اف محمد اف سميـ المصرم، الصاحب تاج الديف ااف الصاحب فخر الديف . 2/260 فكات الكفيات،الكتاي،  ()
  .259-2/258، ف.ـالكاتي، : ياظر. ، اشتغؿ في الحديث كاألدب كاظـ الشبر(هػ707ت )ااف الكزير اهاء الديف اف حاا، 

  .511-2/510، مطالع البدكر في منازؿ السركرالغزكلي،  ()



" بسقًط المكل بيف الدَّخكؿ فحكمىؿً "بو لـ أذٍؽ طعـ الشػػػعير كأنني 
نكبو كشػمأؿً "تيقىٍعًقعي ًمف برًد الشػػػتاًء أضاليعي  " ًلما نسجٍتيا مف جى

" يقكلكف ال تيًمٍؾ أسى كتجٌمػػؿً "إذا سىًمعى السُّركَّاسي صػكتى تحمحمي 
ؿي في كقًت العمكًؽ عمييػػػـ  ؿً "أعكِّ " كىؿ عندى رسـو  دارسو مف ميعىكَّ

 
 

الطعاـ  -3
يقكؿ ااف األعمى في صحف حالكة أهدم إليه، فكجده قميالن يااسان، و حالكة فيه كو 

طالكة عميه، اؿ عميه غشاء يشاه الغشاء الذم يغطى اه كجه المكلكد، كهذه الهدية و تحسب 
:     ()مف الصداقة، اؿ تحسب مف البداكة

 
 

 (الخفيؼ)                                                                        
ًرثي القمكبى  قسػػػػاكٍه  إٌف في صحًنؾ المسػػمَّى حالكة رٌقةه تيكى

حًف يىٍبسان كم ًؿ أرًض السَّماكٍه  فىٍرنا فمـ نجٍد غيرى أرًض الػصٍػ    ػصى كـ حى
ـٍ مف عىسىؿو حيف لـ تىشيػػػػٍبوي  نىدىاكٍه  لستي أدرم ًمف سيكَّرو كػافى أ

ٍجوي مكلكدةو عميو ًغشػػػػاكه  ًشٍبييو في العيكًف حيػػػف أتانا كى
ال تكف تىٍحسىبي الصػػػداقةى ىذا ليسى ىذا صداقةن بؿ عػػػػداكه 

 

كياتقد ااف اااتة كياافة أهديت له، ككاف مشتاقنا لها، كلكٌاه كجدها غير محاٌلة، كالفستؽ 
فيها غير مقشكر، كو رائحة لها، كادا عميها سكء الصاع مف طي كاشر، كتكٌمؼ الشاعر تحميتها، 
صاارنا عمى الرغـ مف أٌاه مغضب لسكء صابها،كيختـ الشاعر قصيدته االدعاء لمف أهداها له، 

                                                                                    (): أف يااؿ ما ياتغي كزيادة، يقكؿ
 (السريع)                                                                         
ػػػػػٍدًرم  كحيى في صى يا سيدم جاءٍتؾى في صػػدرًىا         كأٌنيا ري

كنافةه بالحمًك مكعػػػػػػكدةه كما تقكؿي العسؿى المصػػػػرم 

                                                 

  .2/144، فكات الكفياتالكتاي، ()

  .225 صالديكاف،ااف اااتة،  ()



ٍبرتي كاسػػػًميا   كبادرٍت مف خمًفيا تجػػػػرم  نىقىٍتني عى قد خى
ما خرجى الفيستيؽي مف ًقٍشػػػرًه  فييا كقد أيٍخًرٍجتي مف ًقٍشػػػرم 

كنشريىا مف ًطيًبيا لـ يىفيػػػٍح         فاعجٍب لسكًء الطيِّ كالنٍَّشػػػًر 
ٍؿ عنِّي كعىٍف صػػػبرم  ٍمكان قد  تكمفتيػػػػػػو  كال تسى فياؾى حي

كأٌنيا الٌدميةي  لكٌنػػػػػػػيا         ال نفحةى العىٍرًؼ كال القىٍطػػػػًر 
ال زلتي في الدَّىًر  كما تبتغػػي         كفكؽى ما تبغي ًمفى الٌدىػػػػًر 

 

المرض  -4
ااتشرت في هذا البصر ك ير مف األكائة كاألمراض، التي حصدت أافسان و تبٌد كو 

، كذكر األعكاـ التي كقبت "عصر سالطيف المماليؾ"تحصى، كقد أحصاها قاسـ عاده في كتاب 
هػ ااتشر في الاالد مرض كاائي كاف أك ر ضحاياه مف الاساء كاألطفاؿ، 672فيها، ففي عاـ 

هػ، قضى الكااء عمى أعداد كايرة مف السكاف، أدل إلى خمخمة الاااء 695-694كفي عاـ 
هػ حدث كااء في االد الصبيد عقب هاكب ريح سكداء تالها 716السكااي في الريؼ، كفي 

هػ ااتشر كااء 769كفي عاـ . هػ كاف الفااء الكاير أك المكت األسكد749-748مطر، كفي عاـ 
استمر أرابة شهكر، امغ عدد ضحاياه في القاهرة كالفسطاط حكالي مائة افس يكميان، ككذا في 

َـّ عَـّ الاالد، ككاف عدد ضحاياه في 783هػ، أما عاـ 776عاـ  هػ، فظهر كااء في اإلسكادرية  
، كترؾ ااتشارها آ ارنا مؤلمة عمى المجتمع، فما () اسمة في اليـك الكاحد300القاهرة حكالي 

هػ، كمف ذلؾ قكؿ 749-748كاف مف الشبراء إٌو أف رصدكها، كااتقدكها، كخصكصان كااء عاـ 
ااف اااتة يااشد طالب البيش أف يرحؿ اهـ عف دمشؽ، التي رخصت فيها أافس الاَّاس اهذا 

                                                                        : ()الطاعكف، حيث ييقتؿ اإلاساف احٌاة تظهر في جسمه
 (الخفيؼ)                                                                        
ًسٍر بنا عف دمشؽى يا طالبى العيػ ًش فما في المقػاـً لممرًء رغبٍو 

ٍت أنفسي الخالًئؽ بالطػػػا عكًف فييا فكػػؿُّر نفػػسو بحبَّو  رىخيصى
 

                                                 

  .169-167، صعصر سالطيف المماليؾياظر، قاسـ عاده،  ()
  .50 صالديكاف،ااف اااتة،  ()



كيرل ااف حايب هذا الطاعكف رجالن ظمكمنا حسكدنا يطكؼ الاالد شرقنا كغرانا، كيسكؽ 
 (الخفيؼ)                                                    ():أهمها إلى القاكر، يقكؿ

إفَّ ىذا الطاعكفى يفًتؾي في العا    لـً فتؾى امًرئ ظمكـو حسػػكًد 
ميكؽ نحك المحػكًد  كيطكؼ البالدى شرقان كغػػربان   كيسكؽ الخي

 
:    ()كيبمؿ ااف الكردم هذا الكااء اااتشار الخطايا كالسيئات ايف الاَّاس، يقكؿ

 (مخمع البسيط)                                                               
قالكا فسادي اليكاًء ييرًدم      فقمت ييردم ىكل الفساًد 
طىػػايا     نادل عميكـ بيا المينادم  ـٍ خى ـٍ سيِّئاتو ككى كى

 اهذا المرض لشماتتهـ اما حٌؿ االمسمميف، ()كيدعك ااف الكردم عمى أهؿ مدياة سيس
  : ()يقكؿ

 (الكامؿ)                                                                             
سكافي سيسى يسٌرىـ ما ساءنا    ككذا العكائدي مف  عدكِّ الديًف 

ؽى الطاغكتى بالطػاعكًف  اهلل يينًفذيه إلييـ عػػػػػاجالن   ليمزِّ
 

كيادم إاراهيـ المبمار األسى عمى األحٌاة الذيف فتؾ اهـ الطاعكف، حيث ايبت أافسهـ 
:                                 ()احٌاة تظهر في أجسادهـ، فيمكتكف، يقكؿ 

 (مجزكء الرمؿ)                                                              
قىبيحى الطػػاعكفي داءن   فيًقدٍت فيػػو األًحٌبٍو 
بٍَّو  بيعًت األنفػػسي فيو  كؿُّر إنسػػػافو ًبحى

 
ا يااله كؿُّ مف  كيقكؿ مااشدنا طالب المكت أف ياتاه، فهذا أكاف المكت، إذ أصاح رخيصن

 :                                                        ()يتمٌااه
                                                 

  . 10/167 النجـك الزاىرة،ااف تغرم اردم،  ()
  .92 صس،.ـااف الكردم،  ()
  .3/297، معجـ البمدافياقكت الحمكم، : مدياة في شماؿ االد الشاـ ايف أاطاكية كطرسكس، ياظر: سيس ()
  .92 صس،.ـااف الكردم،  ()
  .10/168النجـك الزاىرة، ااف تغرم اردم،  ()



 (السريع)                                                                        
يا طالبى المكًت أفٍؽ كانتبو ىذا أكافي المكًت ما فاتا 
قد رىخيصى المكتي عمى أىًمو كماتى مف ال عيمرىهي ماتا 

 
كيخاطب صالح الديف الصفدم هذا المرض، الذم امتٌد مف غٌزة إلى ايركت، اأفَّ ما 

                                         : ()فبمه مف إخالء الشاـ مف أهمها هك مف أفباؿ الطكاغيت، يقكؿ
 (الكامؿ)                                                                             
اؿى مف قىٍطيا إلى بيركًت  قد قمتي لمطاعكًف كىك ًبغىػػزَّةو   قد جى

أخميتى أرضى الشَّاـً مف سكاًنيا    كأتيت يا طاعكفي بالطاغكًت 
ا لحياة الاَّاس، كميشتّْتنا لشممهـ، فك يره مف الماازؿ،  كيرل الصفدم هذا المرض ماغّْصن

:                                        ()أهمها كالٌشمع أطفأهـ في افخة كاحدة، يقكؿ
 (السريع)                                                                             

قد نىغَّصى الطاعكفي عيشى الكرل  كأذىؿى الكالدى كالػػػػكالدىٍه 
كـ منزؿو كالشَّمًع سػػػػكانيو  أطفأىـ في نفخةو كاحػػػدىٍه 

 
كيصؼ القاكر، كتهافت الاَّاس مكتى عميها، فيشاّْهها اضكء شمبة، كالاَّاس كالفراش 

:   ()يتهافتكف عميها، يقكؿ 
 (الخفيؼ)                                                                   

ال ت ؽ بالحياًة طرفةى عيفو في زمافو  طاعكنيو مستطيري 
فكأفَّ القبكرى شيعمةي شػمعو كالبرايا ليػػا فراشه يطيري 

 
هذا في الطاعكف ككااء، أما غيره مف األمراض، فامقى ااف اااتة ليحد اا عف جراه، 

مؽ مف الحصى و مف التراب، يقكؿ  :                                                                    ()الذم شقي اه، فكأاَّه اهذا الجرب خي
                                                                                                                                            

  .10/168ف، .ـااف تغرم اردم،  ()
  .17 صالكشؼ كالتنبيو عمى الكصؼ كالتشبيو،الصفدم،  ()
  .19-18 صف،.ـالصفدم،  ()

  .19 صالكشؼ كالتنبيو عمى الكصؼ كالتشبيو ،الصفدم،  ()
  .357 صالديكاف،ااف اااتة،  ()



 (الخفيؼ)                                                                      
، ككـ ذا حالي بو  مفركؽي  رىًب الجسػ ػـً آًه كـ قد شقيتي مف جى

ـٍ مف ترابو  ككأنِّي مف الحصػػى مخمكؽي  ًمؽ النَّاس كمُّريػػ خي
كيقكؿ ميشاّْهنا هذا الحبَّ في جسمه اتطريز ال كب، كشاكينا لاااته هذا األذل، كراجينا 

 (السريع):                                           ()الرحمة كالشفاء مف ا تبالى
ـي  رأت بناتي حبَّ جسمي الذم مف طىٍرزًه عندم أذلن مؤل

ـي : ما تطػريزي ىذا األذل فقمف: فقمت ىذا الخمػطي ك البمغ
ـي  يا ربُّر ريحماؾى فًمنػػؾى الشِّفا مف كٌؿ ما يخفى كمػا ييٍعمى

ًرب كاٌدهف االكاريت، كجمس قريانا مف الاَّار، يحٌذره مف  كيقكؿ الجزار مخاطاان شيخان جى
 (الخفيؼ):                                                    ()اوقتراب ماها

أٌييا الشيخي دعكةن مف محػػبٍّب   كخميؿو خاؿو مف التنكػػيًت 
أنت شيخه كقد قىريٍبتى مف النَّػا      ًر فكيؼ ادَّىنتى بالكبريًت 

 
كيبااي ااف اااتة مف صااف يخرج مف إاطه، فيتكارل اسااه مف الاَّاس، فيادك كأاَّه ًلصّّ 

                               : ()يتخٌفى، حامالن ما سرؽ تحت إاطه، يقكؿ
 (الخفيؼ)                                                          

لي ًصنافه أعاذؾى اهللي منػػو كـ أكارم إبطي بو كأيغىٌطي 
ٍممىتي تحت إبطي  فكأني في النَّاس لصه ميريبه أتىخفَّى كعى

 
كفي م ؿ هذا يقكؿ ااف الكردم في صديؽ له صااف مف إاطيه، شاب له قراا زكجًه، 

          : ()زكجي تأٌاط شران : حتى قالت
 (الخفيؼ)                                                         

ٍممىةه تحتى ًإبطو حيثي مىرٌا  ٍعبه  عى لي صديؽه ًصناف إبطىٍيو صى

                                                 

  .474 صف،.ـااف اااتة،  ()
  .31 صالديكاف،الجزار،  ()
  .287 صالديكاف،ااف اااتة،  ()
  .409 صالديكاف،ااف الكردم،  ()



بعمي  تأٌبط شرٌا : ًعرسيو مف صناًنو شابى قرنا  ىا فقالتٍ 
 
الطب كاألطباء  -5

كيقكداا الحديث عف المرض إلى رحاب الطٌب كاألطااء، لاجدى له اصياان مف شبر الاَّقد 
اون، أم  المجتمبي، كقد جاء ما قاله الشبراء فيه في اتؼ، يقكؿ ااف دااياؿ الحكيـ، ككاف كحَّ
طايب عيكف، في طايب يكٌاى اااف أاي صادؽ، فيرميه االجهؿ كالزيؼ، كأف تصاايفه في 

:             ()يقكؿ. مضمار الطب ما هي إو إساءة لمطب كصفعه له اخفي حايف
 (السريع)                                                                   

ٍيٍف  إٌياؾ طبَّ ابًف أبي صادؽو فإنَّو في الطبِّ  زكره كمى
فىعى الطبَّ بخفٍي حنيٍف  كانظٍر تجٍده في تصانيًفو قد صى

 
كيسخر ااف دااياؿ مف طايب آخر اسمه أاك عمٌي، يبالج البيكف فيضٌرها، فيبدَّ ااف 

:      ()دااياؿ تضييبه ألؼ عيف كٌؿ يكـ سماحة كجكدنا ايسطت اه يداه، يقكؿ
 (الكافر)                                                                   
كًد مبسكطي اليديًف  يقكلكف الطبيػبي أبك عميٍّب ببذًؿ الجي
ٍيًف  فقمتي عممتي ذلؾ كىك سىٍمحه ييضيِّعي كؿَّ يػكـو ألؼى عى

 
كقاؿ في المكفؽ الكٌحاؿ، الذم لـ ييكٌفؽ في مهاته؛ إذ يبالج البيكف االقمع م ؿ 

  :                                                               ()األسااف
                                                                               

 (الطكيؿ)
طبيبه غدا في الكىػػٍحًؿ غيرى مكٌفؽ لو حكمةه تجني عمى العيًف كالسػػمًع 

إذا أرمده كافاه يشػػػػػكك تىأىلُّرمان مف العيًف داكل العيفى كالضرًس بالقمًع 
 

                                                 

  .247-246 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ،الصفدم،  ()
  .247-246 ، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
  .93، صف.ـالصفدم،  ()



ا الاَّاس أف يدعكه، فإفَّ له  ، كهك ااف دااياؿ، ااصحن كيقكؿ مجير الديف اف تميـ في كحاؿو
ا :           ()كفِّا تسكؽ إلى األعيف السميمة البمى، فتترؾ سكادها اياضن

                       
 (الطكيؿ)                                                                            

مف كيٍحًؿ العيكًف فكفُّرو تسكؽي إلى الٌطرًؼ الصحيًح الٌدكاىيا " الشمسى "دىعيكا 
مٍَّت بياضان خمفىيػػػػػا كمفقيا  فكـ ذىبٍت مف ناظرو بسػػػػػكادًه كخى

 

كيقكؿ صفي الديف الحمي في طايب جاهؿ، يتساب في مكت األصحاء، كيحمي المرضى 
عف الشفاء كالصحة، فهك في طاه كالمكت يخاط خاط عشكاء، مف يبالجه يمت، كمف يسمـ مف 

:                                                       ()عالجه يبٌمر إلى أف يهـر
 (الطكيؿ)                                                                               

أرل فيؾ يا عيسى الطبػيبي فضيمةن ىي الضدُّر مف أفعاًؿ  عيسى بًف مريـ 
تيًمٍيتي لنا األحيػػاءى مف غيًر ًعمَّةو كتيفني كتيغنػػػػػي باليديف كبالفـً 

كتحمي كلكٍف عف شػػفاءو كًصٌحةو كتحقفي إال لمحيػػػػػػػاء كلمٌدـً 
ػػػٍر فييرـً  فما أنتى إال خبطي عشكاءى مف تيصٍب تيمٍتو، كمف تخطىٍء ييعمَّ

 
البرد كأحكاؿ الجك  -6

ا اأحكاؿ الجك، مف أمطار، كضااب، ك مكج، كما يصحاها مف : ك يرنا ما يضيؽ الاَّاس ذرعن
ارد، كاخاٌصة إذا ما زادت عف حٌدها المألكؼ، كقد ااتقد شبراء هذا البصر ابض الظكاهر 

: الجٌكية، التي درستها عمى الاحك اآلتي
األمطار ق-أ 

يقكؿ صالح الديف الصفدم، كقد ك رت األمطار في دمشؽ كزادت عف حٌدها، فصٌكر 
:      ()دمشؽ إاساانا ياكؿ عمى الاَّاس مف ميازيب الايكت

 (الخفيؼ)                                                                           
                                                 

  .91 صالديكاف،مجير الديف ااف تميـ،  ()
  .531، صالديكافصفي الديف الحمي،  ()
  .234 صالكشؼ كالتنبيو عمى الكصؼ كالتشبيو،الصفدم،  ()



أضجرٍتنا ًدمشؽي لمَّا تكالٍت ىاطالتي السحاًب فييا لدينا 
لـ نرى الصػحكى ميٌدةن فميذا بميازيًبيػػػا تبكؿي عمينا 

 
 

الضباب ق-ب 
 :                                                           ()كيقكؿ الصفدم في يكـ ك ير الضااب، حيجات فيه الشمس، فضاقت اه األافس

 (الطكيؿ)                                                                     
بٍت فيو شىٍمسيو ففذفى إذ غابت بضيًؽ نفكًسنا  جِّ كلـ أنسى يكمان حي

باًبو كأفَّ م ارى النقًع فكؽى رؤكًسنا  كسدَّ عمينا الجكَّ نىشػٍػري ضى
ال مج ق-ج 

كيضيؽ الصفدم اك رة ال مكج في دمشؽ، فكأفَّ السماء مف ايغضها ألهؿ دمشؽ تاصؽ في 
 :                                                          ()كجكههـ هذا ال مج، يقكؿ

 (السريع)                                                                
تبان ليا مف بمدةو ال أرل      فييا مقامي كاضحى  النيًج 
كأنيا في كجًو سيٌكاًنيا       ًمف بيغًضيـ تىٍبصؽي بال مًج 

 
البىٍرد ق-د 

            : ()يقكؿ الشاعر الجٌزار في ارد ألجأه إلى أف يحسد المجكس في عاادتهـ الاار
 (الكامؿ)                                                                       

ـي  سىدى المجكسى لبرًده      في ديًنيـ كىك الحنيؼي المسم كاعذيٍر فتىن حى
ـي  إٍذ يىعبدكفى النارى طيٍكؿى حيػػاًتيـ      كمصيريىـ بعدى الممػاًت جيٌن

 

                                                 

  .234 صف ،.ـالصفدم،  ()
  .249 صف،.ـالصفدم،  ()
  .71 صالديكاف،الجٌزار،  ()



كيااشد الجٌزار ابض مف يطمح في اكالهـ أف يدرككه اال ياب، فقد اشتٌد اه الارد حتى التهب 
 ، جكفه مف شٌدة الهـٌ، كجبمته أطماعه ااكالهـ يتكٌهـ افسه واسنا ًفرل ك ياانا، كهك في الكاقع عارو

 :                                                                        ()، يقكؿ(اكع مف ال ياب)حٌتى إاَّه كمَّما ازرؽَّ جسده مف الارد تخٌيؿ أاَّه يماس الساجاب 
 

 (الخفيؼ)                                                                             
شامى التيابي  ٌـّ        ليس يينسى كفي حى أدركػكني فىًبي مف البػرًد ىى

ألبستني األطماعي كىٍىمان فيا جسػ ػميى عىارو كلي ًفرلن ك يػابي 
كٌمما ازرؽَّ لكفي جسمي ًمفى البر        ًد تخػيَّمػتي أٌنػو ًسػنجػابي 

كيصٌكر الجٌزار حالة الفقير في فصؿ الشتاء، إذ يتمٌقاه هك اغير  ياب، كغيره يتمٌقاه االًفرل، 
كفي الكقت الذم يتمٌاى فيه لااسنا مف الصكؼ، أك القطف، تجدي غيره و يرضى اأفخر األلاسة، 

كيطكؿ عميه اهار الشتاء، فكأاَّه يكـ صياـ في شهر آب؛ كذلؾ لشٌدة مباااته، كلك رآه عدٌكه عاد 
                                                     : ()المساء كمفاصمه ترتبد، كأساااه تصطؾ مف شٌدة الارد لر ى لحاله، يقكؿ

 (الخفيؼ)                                                                             
أتمقىَّ الشِّتا بجمدم كغيػػرم  يتمقَّاه بالًفرا السِّػػػػنجاًب 

دُّر الميشىاؽى كالقطفى كالصػك  ؼى كغيرم لـ يرضى  بالعتٌابي كىأىكى
() 

بَّتي في األمطاًر جمدم كًلٌبػا  دمى  كبي كبغمتي قيبقىػػػابي  جي
كنياري الشتاًء أطكؿي عنػػدم  مف نىياًر الصياـً في شيًر آًب 
لك يراني عندى الغيٌدًك عػػدٌكم  لىرى ى لي كرؽَّ ممػػا يرل بي 
فَّقىٍت أنيػػػابي  إذ يرل سائرى المفاصًؿ مٌنػػي  راقصاتو إذ صى

 
كيشتد الارد اااف اااتة فيتكجه إلى أحد األمراء مستغي ان، في قصيدة امغت ستة عشر ايتان، 
يصؼ فيها سكء حاله، كيصكر هذا الارد سالحان ايد كٌؿ صاح، يركـ اه ذاحه، لهذا تراه ياادم 

                                                 

  .29 صف،.ـالجٌزار،  ()
  .28 صف،.ـالجٌزار،  ()
. اكع مف ال ياب: البتااي ((



، ككمما شكاه ازدادت كطأته عميه، فقد ألاسه  كاان مف البذاب، ألكااه زرقة جسمه "ا أكار"اباارة 
                   ():كاياض هذا ال مج، يقكؿ

 (الخفيؼ)                                                               
أيُّريا البحري نائالن كعمكمػػػػػػػان كبأىًؿ الٌرجاًء، يا أيُّريا البػػػٍر 

كالذم كفُّرو مف الغيػػػػػًث أندل كالذم لفظوي مف الٌركًض أنػضٍر 
! ما ترل العبدى كيؼى أصبحى ما أسػػ ػكأى حاالن كما أذؿَّ كأحقػػػػرٍ 

اهللي أكبػػػػػػٍر : كؿُّر صبحو يركـي بالبرًد ذبحػػػػػي فميذا يقكؿي 
ذا ما اشتكيتي بىٍردان كسػػػػػاني كيٍسكةن منو، ما أشدَّ كأنكػػػرٍ  ! كا 

زرقةى الجسـً كابيضاضى  مػػػػكجو ألبساني  كبى العذاًب ميٍشػػػيٍَّر 
 

فهذه . أمىا مظهر هذا ال مج فهك شيب اعترل كجه األرض، كأما مخاره فكجع في مفاصمه
السماء ترمي اه عارة كًعظة كهك اقمة، رميان كرجع يدم الغريب الجائع عاد األكؿ، كيتبجب 

 :الشاعر مف ارده في الجسـ، كحٌره كحرقته في الافس، يقكؿ
 (الخفيؼ)                                                                 
ٍخبىػػٍر  أمُّر  مجو شابٍت بو األرضي مػػػرأل حيفى شابٍت بو المفاصؿي مى

تىٍنًدؼي القطفى عبرةن كىك قطػػػػفه ىكذا يندؼي الغريبي المقتػَّػػػٍر 
عجبان منو يشتكي جسدم  البػػػر دى لديو كميجتي تشتكي الحػػٍر 

 
 كيصؿ الشاعر اهذا الكصؼ كهذه الشككل إلى طمب قفةو مف الفحـ، يطرد احرها كمىب 

الارد، كيدعك هذا الذم يطمب ماه الفحـ أف يتبٌجؿ، فهك في حالة مف الضبؼ و تحتمؿ 
:          ()التأخير، كقد كتب هذه األايات كهك في فراشه، حيث حٌمت اه أشياء و تيذكر، يقكؿ

 (الخفيؼ)                                                                
زادى بردان فمك تكٌلعى  بالشػػػػػعػ ػًر لقمنا الصالحي أك ىك أشػػعٍر 

ال تقٍؿ لي أك ٍرتى في الحاًؿ  كصػفان فالذم بي مف شدًة الحاًؿ أك ػػٍر 
                                                 

. 235صالديكاف، ااف اااتة،  ((
. 235 صف،.ـااف اااتة،  ((
  .235 صالديكاف،ااف اااتة،  ()



فتصٌدٍؽ كابعٍث بقفًَّة  فحػػػػػػـو إٌف فحمي مضى كًكبرم تغٌيػػٍر 
ػػػػعٍَّر  ىاًتيا كالشباًب  في العيًف ي نػػػي كىمىبى البرًد حرُّرىا أف تيسى

ذا ما الشتا تجمَّرى في  القػػػػك ًؿ أتاه منيا أشدُّر كأجمػػػػػٍر  كا 
كتعٌجٍؿ ىذا  المرادى فما يحػػػػػ ػًمؿي حالي الضعيؼي أف يتػػأخٍر 

ٌطو كىػك في الفػػػر ًش كما كؿُّر ما جرل منو ييذكػػٍر  كتبى العبدي خى
 

 
كالخالصة أفَّ شبراء هذا البصر، تااكلكا مف األشياء المتبٌمقة احياة اإلاساف أهٌمها 

لااس، كمراكب، كطباـ، كمرض، كأحكاؿ الجك، كجاء أك ر شبرهـ في : كأك رها تبٌمقنا اه، مف
اقدها مكزعان ايف القصائد كالاتؼ، كقد اكتممت اهذه األشبار صكرة هامَّة لحياة المجتمع في ذلؾ 

.  البصر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

دراسة : شعر النَّقد المجتمعي في العصر المممككي االكؿ- الفصؿ ال الث
 .فنٌية

 
 

. شكؿ القصيدة كبناؤىا- أكالن 
. المغة-  انينا
. المكسيقى-  ال نا
. الصنعة البديعية- رابعنا

. الصكرة الشعرية- خامسنا
. أسمكب الفكاىة- سادسنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

شكؿ القصيدة كبناؤىا - أكالن 
شكؿ القصيدة - 1

: جاء شبر الاَّقد المجتمبي في البصر المممككي األكؿ عمى  الث صكر، هي
قصائد مستقمة، ككاات متفاكتة في حجمها، كأك رها طكون في هذا الجااب قصيدة  -أ 

 :                                                            ()لماكصيرم في اقد المستخدميف كذٌمهـ، امغت تسبة كتسبيف ايتان، كمطمبها

 (الكافر)                                                                
الن أمينا   ًكمتي طكائؼى المستخدمينا فمـ أرى فييـ رجي

 

 
كماها قصيدة صفي الديف الحمي في كصؼ لصكص سىطكا عمى ايته كاقدهـ، كقد امغت 

 :                                                           ()خمسة كخمسيف ايتان، كمطمبها
 (الكامؿ)                                                                
ـي  خطبه لسافي الحاًؿ فيو أبكـي كىكلن طريؽي الحؽِّ فيو مظم

كمف القصائد الطكيمة أيضان، قصيدة واف الكردم في اقد عاده اهادر، امغت سابة 
 :                                                                           ()كأرابيف ايتان، مطمبها

 (الطكيؿ)                                                                   
رُّر : بيادري عبدم ال بياءه كال درُّر  فما أنا حرٌّ يـك قكلي لو حي

 
 :                                               () كماها قصيدة ااف الكردم في اقد سٌجااي الشيخ ااف تيمية، التي يقكؿ في أكلها

 (الكافر)                                                                
ع ا في عرضو قكـه سالطه ليـ مف ن ًر جكىرًه  التقاطي 
الًت بو تخػاطي  كؽي المفصى بػرو فيري تقيُّر الديًف أحمدي خيري حى

 
. كقد امغت سابة كعشريف ايتان 

                                                 

. 463 ص الديكاف،الاكصيرم،  ()
. 66، ص الديكافصفي الديف الحمي،  ()
. 421، ص الديكافااف الكردم،  ()
. 266، ص ف.ـااف الكردم،  ()



 
كهكذا تك ر القصائد المطكوت في هذا الشبر، م مه في ذلؾ م ؿ األغراض الشبرية 

. األخرل في ذلؾ البصر
 
الشكؿ ال ااي، أف يأتي الاَّقد المجتمبي في  اايا قصائد، أاشئت ألغراض أخرل م ؿ  -ب 

المدح، كقد اشتهر اهذا الاكع الاكصيرم، فمف م ؿ هذا قصيدته في مدح عز الديف أياؾ 
 :                                            () ايتان، مطمبها160الفخرم، كاااه سيؼ الديف، امغت 

 (البسيط)                                                                        
قد خيصَّ بالفضًؿ قىٍطميجا كأٍيدىميري  كطابى منو كمنؾى األصؿي كال مري 

 
كاستغرؽ مدحه لهذا األمير، أرابة كستيف ايتان، تبٌرض ابدها لاقد األعراب الذيف  اركا 
عمى المماليؾ في الصبيد، في  مااية عشر ايتان،  ـٌ جاء عمى اقد المستخدميف في  ال يف ايتان، 

جاءت كٌمها متتاابة، كأاَّما هي قطبة مافصمة، كتضٌمات مكضكعنا كاحدنا،  ـ عاد إلى مدح 
األمير، اذكر أعماله الجميمة في حفظ أمكاؿ ايت المسمميف، كامتدح اااه سيؼ الديف، كهٌكف مف 

. الخالؼ اياهما كعٌممه،  ـ ختمها الشاعر اامتداح شبره
 

كهكذا لـ تستغرؽ القضيتاف المتاف تااكلهما االاقد إو أقىٌؿ مف  مث القصيدة، كهذا يباي 
أف القصيدة أاشئت ااتداءن في المدح، كمقاـ المدح هذا استدعى ذكر هاتيف القضيتيف، فتغمب 
األمير عمى الخارجيف مف عرب الصبيد، جزء مف مدحه، كاقد المستخدميف جاء مقدمة لذكر 

. أعماله الجميمة في حفظ أمكاؿ ايت ماؿ المسمميف
 

كفي قصيدة أخرل أاشأها الاكصيرم، في مدح الكزير تاج الديف اف حاا، امغت سابة 
 ():كستيف ايتنا، جاء فيها عمى ذكر فقره، كاقد زكجته في تسبة أايات فقط، أٌكلها قكله

 (الخفيؼ)                                                               
مىف ًلشىٍيخو ذم عمَّةو كًعياؿو       ىقَّمػٍت ظىٍيرىه بغيًر ظييًر 

( ):كماها قكله

 
                                                 

. 242-224 صالديكاف،الاكصيرم،  ()
. 285 صف،.ـالاكصيرم،  ((
. 286 صف،.ـالاكصيرم،  ((



 (الخفيؼ)                                                                
ٍت      في عيتيكٍّب مف كىٍبرىتي كنيفكًر  تىٍت أيٌميػـ  عميَّ كلىجَّ كعى

 
كقد جاءت هذه األايات متتاابة،  َـّ جاء فيها عمى اقد رفاقه في خمسة أايات متتاابة 

ا، أٌكلها قكله  ():أيضن
 (الخفيؼ)                                                                 

كؿُّر يكـو مينغَّػصه ًبطعػاـو      أك رفيػؽو و مينغِّصو بشػركًر 
 
كالشكؿ ال الث مف شبر الاَّقد المجتمبي جاء في مقطكعات، كهي ليست ااألمر  -ج 

المستحدث في الشبر البراي، فقد ذهب ابض البمماء إلى أٌف اداية الشبر البراي كاات 
، كشيكع م ؿ هذا الشكؿ في شبر الاَّقد ()أاياتان يقكلها الشاعر ايف يدم حاجته

المجتمبي، يٌرد أكون إلى طايبة الاَّقد المجتمبي، الذم و يقتضي في أغمب األحياف 
. التفصيؿ، كرٌاما يؤدم التفصيؿ فيه إلى فقداف التركيز كجمب الممؿ، كالحٌد مف شيكعه

كك يران ما يقتضي المكقؼ الاقدم اورتجاؿ، كو يحتمؿ اإلعداد كالتحاير، كعمى أية حاؿ 
فإف ك رتها تباي شيكع ذكؽ فاّْي، يميؿ إلى اإليجاز، الذم يختزؿ فيه المباى، كمف 
أشهر الشبراء الذيف أك ركا مف المقطكعات، مجير الديف ااف تميـ، كااف الكردم، 

. كالجٌزار، كااف دااياؿ كااف اااتة، كأقمهـ حٌظان مف المقٌطبات الاكصيرم
 

الشكؿ الرااع مف شبر الاقد المجتمبي هك الاتؼ، كهك شكؿ شائع في هذا المكف مف  -د 
الشبر، كالراجح أفَّ مبظـ هذه الاتؼ مرتجمة، كو يكاد يخمك ماها شبر شاعر في الٌاقد 

ااف الكردم، كمجير الديف اف تميـ، : المجتمبي، إٌو أفَّ ابضهـ قد أك ر ماها، مف م ؿ
 .كااف اااتة، كالجٌزار

 

. كقد أكردتي ك يرنا مف هذه الاُّتؼ في هذا الاحث
كمٌما يجدر ذكره أاَّه و ييظفُّ اأفَّ هذه الاُّتؼ اقتيطبٍت مف قصائد؛ كذلؾ ل اكتها في 

مصادرها، كألاَّها استكفت المباى اشكؿ مكجز كمركَّز، كألاَّها شكؿه ميتبارؼ عميه في شبر ذلؾ 
. البصر اأغراضه كاٌفة

 
                                                 

( . 288 صالديكاف، الاكصيرم،  (
. 1/26، طبقات فحكؿ الشعراءااف سالـ الجمحي، : ياظر ()



بناء القصيدة - 2
حرص الشبراء كمبهـ الاقاد، عمى الترااط كالتسمسؿ ايف أجزاء القصيدة، مف مقدمة، 

كمكضكع، كخاتمة، حتى عٌدكها مف فاكف الاالغة، كأطمقكا عمى هذه األجزاء حسف اوستهالؿ، 
. ()كاوستطراد، كحسف التخمص كحسف اوختتاـ

 
كمف شكاهد هذا في شبر الاَّقد المجتمبي في ذلؾ البصر، قصيدة الاكصيرم في اقد 

مستخدمي أسكاف، التي امغت تسبة كخمسيف ايتان، فقد استهمها ا ال ة أايات عارت عف مضمكاها 
:  ()في دقة فائقة، كهٌيأت قارئها لمدخكؿ في التفاصيؿ، يقكؿ مكجهان الخطاب ألحد األمراء

 
 (البسيط)                                                                          

 انظيٍر بحٌقؾ في أمًر الدكاكيف
 لـ يبؽى شيءه عمى ما كنتى تعيديه

 الكاتبكف كليسكا بالكراـً فما
 

 فالكؿُّر قد غٌيركا كضعى القكانيف 
 إال تغٌيرى مف عاؿو إلى دكف

 منيـ عمى الماًؿ إنسافه بمأمكف
 

ـٌ ياتقؿ   ـ يأخذ الشاعر ابد هذه األايات في تفصيؿ خياااتهـ كجرائمهـ كظممهـ لمٌااس،  
في تمٌطؼ شديد إلى التفصيؿ في الكجكه التي يافقكف فيها هذه األمكاؿ، كفي ااتقاؿ غير مفاجئ، 
يتكجه إلى مخاطاة األمير مرة أخرل فيحٌرضه عميهـ، كهاا يخٌص مستخدمي األقااط االذكر، مع 
أاهـ جزء مف المستخدميف الذيف تحدث عاهـ مف قاؿ، كالذم اقتضى إفرادهـ االذكر هك حرص 
الشاعر عمى استافار األمير لقتالهـ، اإ ارة مشاعره الدياية، إذ تحٌدث عاهـ كاصارل أعداء لمديف 

. كالمسمميف في المقاـ األكؿ
 

 ـ يحسف الشاعر الختاـ اأايات  ال ة يافي فيها عف افسه شاهة الدافع الشخصي لم ؿ 
:                                ()هذا الاقد كالتشهير اهـ كالتحريض عميهـ، فيقكؿ

        (البسيط)
لقد أحصى منالىيـ : كقاؿ قكـه 

 كاهلًل ما كصفي ألنشرىىا: فقمتي 
ٌنما ذاؾ مجيكدم كمقدرتي  كا 

ـى فييا بمفركضو كمسنكًف   كقا
 فيما يقكـي بو شرحي كتبييني
 كطاقتي في ًحجانات ال عابيفً 

                                                 

 .568، 404، 360، ص ، الطرازالبمكم اليماي: ياظر ()

. 481، ص الديكافالاكصيرم،  ()
 .488- 487، ص ف.، ـالاكصيرم ()



  
كمف شكاهد هذا أيضان، قصيدة واف دااياؿ ياتقد فيها ما آؿ إليه مف فقر كسكء حاؿ 

:  ()أعجزه عف تكفير أضحية ألهؿ ايته، كيستبطؼ فيها أحد السالطيف فيادؤها امدحه، قائالن 
 (المجتث)   

يا مف أياديو تيمي 
 كٍسًميَّ جكدو رأل النا

 كيا مميؾ البرايا
يا غيث يا ليثي في حا 

 

إٍف ضٌف غىٍيثه ككسمي  
 سي م مىو مكضعى اسمي
ـٌ  كابف المميؾ الجضى

ٍمـ سى  لتي نزاؿو كى
 

: فاهذه األايات األرابة افتتح قصيدتة، كااتقؿ ماها إلى غرضه االايتيف اآلتييف
 (المجتث)                                                  
العبدي ييينى مقػػػاالن   فاصفح كخذه بًحمـً 

كاسمع حدي ان ظػريفان  كاعجب لقمة قٍسمي 
 

أما الخاتمة، .  ـ أخذ في اياف كتفصيؿ ما هكعميه مف فقر، فاستغرؽ ماه تسبة أايات
فختـ ا ال ة أايات، ا ايف مدح فيهما األمير اذكر فضائمه عميه، كال الث طالاه فيه اجزيؿ 

: البطاء، يقكؿ
 

 (المجتث)                                                         
فيا مميؾى البرايػػا كيا  دكاءن لمدمػي 

لكالؾى ضاعى  نائي كبارى ن رم  كنظمي 
ـٍ جزيؿى العطايػا بنائؿو منؾى سىػػٍجـً  فىدي

 
كمف الشبراء الذيف اهتمكا اهذا التقميد الفاي، صفي الديف الحمي، ففي قصيدة له امغت 
هماله  خمسة كخمسيف ايتان، ياتقد فيها تغافؿ الحاكـ عف قضية له، سرؽ فيها المصكص ايته، كا 

:              ()إلقامة الحدكد عمى مرتكاي الجرائـ، يقٌدـ لها اقكله
 (الكامؿ)                                                                        

                                                 

. 70- 69 ص المختار مف شعر ابف دانياؿ،الصفدم،  ()
. 72- 69 ص الديكاف،صفي الديف الحمي،  ()



ـي  ـي  كىكلن طريؽي الحؽِّ فيو ميظًمػ خطبه لسافي الحاًؿ فيو أبكػ
مىت القضاةي ترٌفعان   عف فصًميا كالخصـي فييا  يحكـي  كقضيةه صى

فمخص اهذيف الايتيف مضمكف القصيدة،  ـ أخذ في كصؼ تجاهؿ القضاة لقضيته، كأ ر 
هذا التجاهؿ كالتغافؿ عمى افسه، كابدها تكٌجه إلى كصؼ حاؿ الكوة كالقضاة في مارديف، 

كمباتاان كماتقدان حالة الضياع كفقداف  كتقصيرهـ في مباقاة المفسديف،  ـ يتكجه إلى الممؾ مادحا ن
األمف،  ـ يأخذ الشاعر في الحديث عف الحدكد، كأهميتها شرعان كعقالن، كيحشد األدلة مف الكتاب 

: ()كالساة، كسيرة الخمفاء، كأقكاؿ الشبراء إلى أف يصؿ إلى خطاب هذا الممؾ
 (الكامؿ)                                                                       
فافتٍؾ بيـ فتؾى الممكؾ، كال تًمف  فيًصحَّ ما قاؿى السَّكادي األعظـي 

كيخرج الشاعر مف قصيدته هذه اأرابة أايات، يبتذر فيها عما ادا ماه في  اايا هذه 
القصيدة مما قد يسيء لمممؾ، كيظهر أسفه عمى ابده عف هذا الممؾ و عمى الماؿ الماتهب، 

ـي االصكاب : مضمكاه أف الماؿ يفاى كالذكر ياقى، كيختـ اقكله: كاايت في الحكمة كا أعم
(                                                ):كأحكـ، كهذه مقكلة تبرؼ عٌمف تصدركا لإلفتاء كدركس الفقه، يقكؿ

 (الكامؿ)
ـي  كاعذٍر ميحبًّا لـ يسيٍء  بقريًضو            أدبان، كلكػف الضػركرة تحكػ
ـي  كاهلًل ما أسفي عمى ماؿو مضػى           إال عمى استمػزاـً بعػدم  عنكي

ـي  فالماؿ مكتسبه عمى طكؿ المدل           كالذكري ييٍنًجدي في البػالد كييتًيػ
ـي  بالصػكاب  كأحكػـ  ىذم العبارة لممحقػؽ  ًعبػرةه            كاهلل أعم

كهكذا اسج الشاعر صفي الديف الحمي قصيدته، اسجان محكمان، في تسمسؿ ماطقي، 
. حافظ فيه عمى التقميد الفاي أٌيما محافظة

كمف الراجح أٌف هذه الاماذج ال ال ة التي عرضاا لها، كهي قصيدة الاكصيرم، كقصيدة 
ااف دااياؿ، كقصيدة صفي الديف الحمي، ترسـ صكرة لماااء الفاي لقصيدة الاَّقد المجتمبي، 
. تاسحب عمى سائر الشبراء في قصائدهـ مطكلة كغير مطكلة، كيست اى مف هذا المقطبات

                                                 

 .72 صالديكاف،صفي الديف الحمي،  ()

 .72 صف،.ـصفي الديف الحمي،  ()



المغة -  انيان 
المغة بيف الركاكة كالجزالة - 1

تأ رت لغة الشبر في البصر المممككي األكؿ امؤ رات عدة، جبمتها متااياة في مستكاها 
تترٌدد ايف الاساطة، التي تغمب عميها في ابض األحياف البامٌية، كالجزالة، التي تميؿ إلى 

كيمكف القكؿ اأف لغة الشبر لـ تكف لغة كاحدة، اؿ "المحافظة عمى التقاليد المغكية المكرك ة، 
تبددت مستكياتها، فمغة الكتٌاب أك شبر الكتٌاب، غير لغة شبر الفقهاء كالبمماء، غير لغة 

. (" )الحرفييف كالبكاـ الذيف دراكا عمى الاظـ سماعان كتمقياان و عممان كتحصيالن 
 

الركاكة ق-أ 
كهاا و اٌد مف أف استبرض اماذج لمستكيات لغة الشبر المختمفة في جااب الاَّقد 

المجتمبي، فمف مستكل اإلغراؽ في الاساطة، الذم يصؿ إلى حٌد الركاكة، قكؿ الشاعر ااف 
:                ()دااياؿ، ككاف كٌحاون يبيش في أكساط الباٌمة

 (مخمع البسيط)                                                          
أصبحتي في الكاتبيفى فردان 
ال كشؼى اهللي منؾى راسي 

مكالمى قٍد ساءىني افتقارم 
فالزيتي قد قىؿَّ في فتيمي 
كبات فكؽى التُّرراًب أىمي 
عساؾ باهلًل يا ىاللي 

 

كأنتى كنزه لكٌؿ راًج  
كدمتى ًعٌزم كدمتى تاجي 
كسىرَّ حيسَّادم احتياجي 
ككادى أف ينطفي سراجي 
تمتقطي الحبَّ كالدجاًج 

تكتبي رزقي عمى الخراًج 
 

  
. فتغمب عمى لغة هذه القصيدة الاساطة، التي تااسب أقؿ الااس مبرفةن االبراية

:               ()كيذهب ااف دااياؿ إلى أابد مف هذا في لغته، حيث يقكؿ
 (السريع)              

كـ جيًد ما أعكم كأعكم ككـ 
ككـ أرل العينيف مكحكلةن 

ككـ ككـ أسير في خدمًة الػ 

أيًصفِّؼي المقصكصى كالطُّرره  
لمف ريمي بالعيًف كالٌنظرة 
 ػعٌشاؽ في الميؿ إلى بيكره

                                                 

. 3/80 األدب في العصر المممككي،محمد زغمكؿ سالـ،  ()
. 123- 122، ص المختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم  ()
 .121، ص المختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم  ()



قد كسدت سكؽي المعاصي فال 
فقمت يا إبميسي سافٍر بنا 

 

شيٍربه كال قصؼه كال ًعشره 
ًؿ الغيبةى كالٌسفره  كطىكِّ

 
هذا م اؿ عمى الميؿ إلى الاساطة في المغة، التي كادت تصؿ إلى مستكل المغة 

ريمي االبيف كالاظرة، : المحكية، اؿ استخدمت فيها ابض التراكيب البامٌية الشباية، مف م ؿ
. كأسهري في الميؿ إلى اكره، كطٌكؿ الغياة كالٌسفره

الجزالة ق-ب 
أما مستكل الجزالة فهك ممحكظ في شبر ك ير مف شبراء الاَّقد المجتمبي في هذا 

. البصر، كلكف أك ر مف ماؿ إليه هـ مف عااكا الفقه كعمـك الديف
فهذا ااف دقيؽ البيد، كهك فقيه محدث، يقكؿ، كقد اصح االرحيؿ الى مصر ليااؿ خظكةن عاد 

 (الطكيؿ)   :       ()السمطاف
يقكلكف لي ىال نيضت إلى العال  فما لٌذ عيشي الصابر المتقنًِّع 
كىىىال حدكتى العيسى حتى تحمَّيا   بمصر إلى ظؿِّ الجناًب المٌرفًع 
ففييا مف األعياًف مىٍف فيضي كٌفو   إذا شاء رٌكل سيميو كػؿَّ بمقًع 

كهي قصيدة امغت  ال ة عشر ايتان، امتازت ألفاظها االجزالة، فقد ارتفبت عف الاساطة كالركاكة، 
. كفي الكقت افسه ااتبدت عف الكحشية كالغرااة

 (الكافر)       :  () كمف أم مة الجزالة أيضاى، قكؿ ااف الكردم
ع ا في عرًضو قكـه سالطه ليـ مف ن ر جكىره التقاطه 
الًت بو تيخاطي  تقٌي الديف أحمد خير حبرو خركؽي الميٍفصى

 
 كقد اغمت سابة كعشريف ايتان، امتازت ألفاظها كتراكياها االجزالة، كراما اقتضى المكقؼ 

. الذم قيمت فيه م ؿ هذه الجزالة
 كمف م ؿ هذا قصيدة صفي الديف الحمي التي أاشأها ياتقد سككت السمطاف عف لصكص 

 (الكامؿ)        :  ()سرقكا ايته، كتبطيمه لحد السرقة، كالتي مطمبها
ـي  ـي  كىكل طريؽي الحؽِّ فيو مظم خطبه لسافي الحاًؿ فيو أبك

                                                 

 .179ص حياتو كديكانو، عمي صافي حسيف، ااف دقيؽ البيد،: ياظر ()
. 266 ص الديكاف،ااف الكردم،  ()
. 69 ص الديكاف،صفي الديف الحمي،  ()



 كقد امغت القصيدة خمسة كخمسيف ايتان، ككاات لغتها في جزالتها تااسب 
المكضكع الذم عالجته، فقد أكساتها المبااي الشرعيةكالمكاقؼ التاريخية، كالحجج البقمية، تمؾ 

. الجزالة
 العامٌيةق-ج 

إٌف شيكع األلفاظ كالتراكيب البامية في ابض أشبار الشبراء، إذا ما جاءت اتفان غير مستك ر 
ماها، أمر له في ابض األحياف ما يارره، فبيش الشاعر في أكساط البامة، أك حرصه عمى أف 
يفهـ الااس شبره ليشيع فيهـ، يدفبه الى استخداـ ابض األلفاظ أك التراكيب البامية، ككذلؾ ميؿ 
الشاعر الى أسمكب الفكاهة يقتضي أف يمٌمح شبره اابض هذه األلفاظ كالتراكيب، ليضفي عميه 

 .شيئان مف الاكتة كالفكاهة
ما : "كمف األم مة عمى استخداـ التراكيب البامٌية، قكؿ ااف الكردم في المحى التي تحمؽ

                                                                :()مباران عف ك ػرة اوحتفاوت اتاصيػب األمراء كالاػكاب كتكالػيها ، يقػكؿ" اقيت تمحؽ أف تااتا
 (السريع)

كػػـ نػػائبو  يا زينةى األسكاؽ حتى متى  كـ ممؾو جاءى كى
قد كٌرركا الزينة حتى المحػى  ما بقيت تمحؽ أف تنبتػػا 

 
: ()كهي مف البامية" ارطؿ" كماه قكله مستخدمان كممة 

 (مجزكء الخفيؼ)        
قيؿ لي برطؿ الذىٍب  تتكلى قضا  حمٍب 

 (البسيط)  :    () كمف هذا القايؿ قكؿ الاكصيرم
كطالما قيطِّعى ٍاذناب الكالب ليـ   فاستخدمكا بعد تقطيع المصاريف 

، كهما عاارتاف "ابد تقطيع المصاريف  "ك " قيطّْعى أذااب الكالب"  فاستخدـ عاارتيف 
. تستخدماف في لغة البامة األكلى امباى الطرد، كال ااية مبااها الخكؼ كالحزف

 (السريع):             () كماه قكؿ الاكصيرم
            أحٌدث المكلى الحديث الذم  جرل ليـ بالخيط كاإلبرة 

. كااية عف التفصيؿ، كهي عاارة عامية" االخيط كاإلارة" فاستخدـ عاارة  
 

                                                 

. 485 ص الديكاف،ااف الكردم،  ()
. 370 ص ف،.ـااف الكردم، ()
. 481 ص الديكاف،الاكصيرم،  ()
. 221 ص ف،.ـالاكصيرم،  ()



شيكع المعرب كالدخيؿ في لغة الشعر - 2
عرؼ هذا األمر في الشبر القديـ، ككاف لماقاد ماه مكقؼ اٌيف، كهك أف و يستك ر ماه، 

لمشبراء ألفاظ مبركفة كأم مة مألكفة و يااغي لمشاعر : "يقكؿ ااف رشيؽ. كو يؤتى اه إو تظرفان 
إو أف يريد الشاعر أف يتظرؼ ااستبماؿ لفظ أعجمي ... أف يبدكها، كو أف يستبمؿ غيرها،

مستبممة في الادرة، كعمى سايؿ الخطرة، كما فبؿ األعشى قديمان، كأاك اكاس حدي ان فال اأس 
 .()"اذلؾ

كقد شاعت هذه الظاهرة في شبر الاَّقد المجتمبي في ذلؾ البصر، كهذا الشيكع اختمؼ 
حجمه ااختالؼ الشبراء كايئاتهـ، كيبكد هذا في األصؿ إلى تزايد اختالط البرب اغيرهـ مف 
األمـ، الذم تٌكج في ذلؾ البصر اكصكؿ الترؾ إلى سدة الحكـ في مصر كاالد الشاـ، كمف 
األم مة عمى هذه الظاهرة، قكؿ الاكصيرم متحد ان عف ظمـ الجااة كالمستخدميف، كمخاطاان أحد 

: ()السالطيف
 (الكافر)     

أتطمؽي جامكٌياتو لقكـو  كتنفؽي فيءى قكـو آخرينا 
.  ()، تباي ركاتب المكظفيف، مفردها جامكٌية، كهي مف المغة الفارسية"جامكيات"فمفظة 

 (البسيط):                                                              ()كقكله أيضان 
كلممناديؿ في أكساًط مف ممككا  كلممنػاطًؽ فييػػػا كاليماييف 
. ()كالهماييف جميع همياف، كهك شداد السراكيؿ أك التكة، كهي فارسية أيضان 

 (الكامؿ):                                                             ()كقكله أيضان 
كـ قمتي إذ سمعى الكالةي كالمىيـ  أترل الكاليةى تفسدي الكيمكسا 

الحالة التي يككف عميها الطباـ ابد فبؿ المبدة فيه، كجاءت في الايت كااية عف : كالكيمكس
.  ()طاع اإلاساف، كهي مف المغة اليكاااية

 
 (المجتث):                                          ()كماه قكؿ ااف دااياؿ

                                                 

. 2/24،  العمدةااف رشيؽ،()
. 467، ص الديكافالاكصيرم،  ()
. 143، ص المعجـ المفصؿ في المعرب كالدخيؿسبدم ضٌااكم، :ياظر ()
. 484 ص س،.ـالاكصيرم،  ()
. ، مادة همىلساف العربياظر ااف ماظكر  ()
. 301، ص س. ـالاكصيرم، ()
. ، مادة كيـالمعجـ الكسيط: ياظر ()
. 70، ص المختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()



ـى حمانا التٍػ  ػتىزفيرى دفعان لسيقـً  ترل الحكي
 

.  ()أكؿ الٌزفر، كهك المحـ كالماف، كهي سريااية: كالتزفير
 
 

 (الكامؿ):                                                   ()كماه قكؿ الجزار
ماذا يضرُّر الخشكنافي لك ٍانَّو في العيًد يخبرني بما في قمًبو 

.  ()كالخشكااف اكع مف المبجاات كالفطير كالاقالكة
 

 (الرجز):                                         ()كيقكؿ اجـ الديف القحفازم
جاء ييرىٌجي م ميا  انيةن  فانقمب الٌدست عميو فانكسر 

. ()كالٌدست، هك الديكاف كمجمس الكزارة أك الرئاسة، كهي مف الفارسية
 (الخفيؼ):                                               ()كيقكؿ الاكصيرم

كعياطه تيدكل الدكاكيف منو  ال بمعنى كأٌنو ًطنجيارة 
. ()كطاجهارة أك طرجهارة، شاه كأس يشرب اها، كهي فارسية

 
هذه ابض الشكاهد عمى ظاهرة ااتشار األلفاظ األعجمية في شبر الاَّقد المجتمبي في 

. ذلؾ البصر
 

                                                 

. ، مادة زفرالمنجد في المغةياظر،  ()
. 290، ص الديكافالجٌزار،  ()
. 192 ، ص المعجـ المفصؿ في المعرب كالدخيؿسبدم ضااكم، :ياظر ()
. 3/118، الدرر الكامنةااف حجر البسقالاي،  ()
. 215 ، ص س.ـسبدم ضٌااكم، :ياظر ()
. 212، صالديكافالاكصيرم،  ()
. 338، ص س .ـسبدم ضٌااكم، : ياظر ()



تكظيؼ المصطمحات المتعمقة بالميف كالعمـك - 3
: كهي مف الظكاهر الالفتة في شبر الاَّقد المجتمبي في ذلؾ البصر، يقكؿ زغمكؿ ساٌلـ

كعرفت لغةي الشبر مصطمح البمكـ المختمفة البراية، كالاحك كالبركض، كمصطمح الحديث "
كالفقه كيتصؿ اها أسماء الكتب ككذا مصطمح البمـك األخرل كالفمؾ كالفمسفة كالبمـك الطاية 

كقد عاممكها في شبرهـ مباممة أشبار الفحكؿ التي ضٌماكها أشبارهـ، إذ جاءكا ". ()كالطايبية
اها في سياقات جديدة، كعٌاركا اها عف دووت غير دووتها األصمية، كك ير ماها ما كاف يجرم 

كأجرل الشبراء ألفاظ المصطمحات في سياقات جديدة مع : "مجرل التكرية، يقكؿ زغمكؿ سالـ
تبديؿ أك تغيير أك تحكيؿ لمدولة األصمية حتى تتكافؽ مع السياقات الجديدة، كقد يجرم ابض 

". ()الشبراء هذه المصطمحات مجرل التكرية
:  ()كمف استخداـ مصطمحات عمـ البركض قكؿ ااف البطار

 (الكافر)                         
بدت أجزاء ابًف عرَّاـو خميػًؿ  مقطعةن مف الضرًب ال قيًؿ 

كأبدت أبحري الشعًر المرا ٍي  محٌررةن بتقطيًع الخميػػًؿ 
 

أجزاء، كمقٌطبة، كالضرب ال قيؿ، كتقطيع الخميؿ، كٌمها مصطمحات عركضية : فاأللفاظ
. جاءت في سياقات جديدة، أجريت مجرل التكرية

:  ()كمف مصطمحات الاحك، قكؿ ااف دااياؿ
 (الكافر)                                                 

ـي الٌنحًك فيو النصبي فنيِّ عمػػى مىٍف كافى ذا جاهو كماًؿ  كعم
 

. فالٌاصبي مصطمح احكٌم كٌظفه الشاعر امباى اوحتياؿ كالخداع
 

كمف الاحك أيضان، قكؿ شرؼ الديف األكسي الحمكم كاصفان افسه عاد ااقطاع أصحااه 
:     ()"الذم"كعٌكاده عاه ااوسـ المكصكؿ 

 (المتقارب)                                                
كال صػػمةه لػػي كال عػائد   (الذم)فأصبحت في النَّقًص م ؿى 

                                                 

 .86/ 3، األدب في العصر المممككيمحمد زغمكؿ ساٌلـ،  ()
 .3/86 ف،.ـمحمد زغمكؿ ساٌلـ،  ()
 .11/151، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ()
 .274، ص المختار مف شعر ابف دانياؿصالح الديف الصفدم،  ()
 .188/ 7، س.ـااف تغرم اردم،  ()



فالصمة، الجممة التي تتاع اوسـ المكصكؿ، كالبائد هك الضمير، كقصد الشاعر اها 
. صمة األقارب كاألصحاب كعيادتهـ

 
: ()كمف المصطمحات الاالغية، قكؿ ااف اااتة

 (البسيط)                                                                             
خبزه كخيره كجبره بعدما نطقت   فمممحامد تجنيػسه كتصػػحيؼي 

. كقصد االتجايس كالتصحيؼ تجايس كتصحيؼ خاز كخير كجار لتحمؿ دووت أخرل
 

:  ()كمف البركض أيضان، قكؿ ادر الديف يكسؼ الذهاي في كصؼ ايته
 (الخفيؼ)               

 يا جماؿى الكيتَّاًب بؿ يا حميدى الذٍ 
ليى بيته صعبه مجاريىةي الفكػ 

ظاىري العيًب العركضى لو كالضٍػ 
ـٍ ذا  ال أراه مف الخفيًؼ فىًم

 

ًذكًر حقان كمف لو العمياءي  
ػًر كما أف تحمميو البمغاءي 

ربي كالقبضي في ذراه سكاءي   ػضى
جازى فيو التشعيبي كاإلقكاءي 

 
كالبركض كالضرب كالقاض كالخفيؼ كالتشبيب كاإلقكاء، مصطمحات عركضية، 

. استخدمت في غير دولتها األصمية، كذلؾ إلظهار عيكب هذا الايت الذم شٌاهه اايت الشبر
:        ()كمف مصطمحات الفقه قكؿ ااف دقيؽ البيد في أحدهـ

 (السريع)                         
فالفه عالـه فاضؿه  فأكرمكه م ؿى ما يرتضػي : قالكا

فقمت لٌما لـ يكف ذا تيقى  تعارضى المانعي كالمقتضي 
 

فالمااع مصطمح فقهي كهك كصؼ ظاهر يستمـز كجكده عدـ الحكـ، كالمقتضي مصطمح 
لكو كجكد المااع، كم اله القتؿ  (البقكاة م الن )فقهٌي أيضان، كهك الساب الذم يفضي إلى المساب 

كفي قكؿ ااف دقيؽ البيد . يقتضي القصاص، كلكف ككف المقتكؿ ااف القاتؿ مااع مف القصاص
. ()المباى أف البمـ يقتضي اإلكراـ، كعدـ التقكل تمابه فتبارضا

 

                                                 

 .326، ص الديكافااف اااتة،  ()

 .639/ 2، مطالع البدكر في منازؿ السركرالغزكلي،  ()
 .225 ص س،.ـااف اااته، ()
. 11، ص إرشاد الفحكؿ إلى عمـ األصكؿالشككااي، : ياظر ()



: ()كمف تكظيؼ أسماء البمماء كالفالسفة، قكؿ األدفكم في الدرس البممي في ذلؾ البصر
 (الكامؿ)     

دِّثه قد صار غايةي عمًمو  كميحى
 كفالنةه تركم حدي ان عاليان 

كالفاضؿي النحريري فييـ دأبيو 
 

أجزاءى يركييا عف الٌدمياطي  
كفالفي يركم ذاؾ عف أسباًط 
 قكؿي ٍاٍرسيطا طالٍيًس أك بيقرىاطً 

 
فالدمياطي، أحد المحٌد يف في ذلؾ البصر، كأسااط، عدد مف المحٌد يف ممف اقمكا أك 

. رككا الحديث عف أجدادهـ، كأرسطك كاقراط فالسفة يكااايكف
 

أما المهف فأشهر مف كٌظؼ ألفاظها كمصطمحاتها الجٌزار، كااف دااياؿ، فاألكؿ كاف 
، فكظفا ألفاظهما تكظيفان كاسبان (طب البيكف)يمارس الجزارة، كال ااي كاف يمارس الكحالة 

: ()كجميالن، يقكؿ الجٌزار
 (البسيط) 
ضـي  فالمحـي كالعظـي كالسكيفي تعرفني  كالخمعي كالقطعي كالساطكري كالكى

 

. فهذه ألفاظ سابة متبمقة االجزارة
:  ()يقكؿ ااف دااياؿ في طايب

 (الكافر)                                                   
الطبيبي أبػك عميًّ  ببذًؿ الجكًد مبسكطي اليديًف : يقكلكف

فقمت عممتي ذلؾ كىك سمحه  ييضيِّعي كؿَّ يكـو ألؼى  عيػف 
 

: فالحديث في الايت األكؿ يتبمؽ اجكد هذا الطايب كسماحته ، كااف دااياؿ يكٌظؼ عاارة
مكٌريان، فالمتاادر لمذهف أٌاه يافؽ ألفان مف الذهب، كالمباى المقصكد  (يضٌيع كٌؿ يكـو ألؼ عيفً )

. هك أٌاه يمحؽ الضرر اأعيف الٌااس لجهمه االٌطبٌ 
 

: ()كيخاطب ااف دااياؿ أحد المسؤكليف قائالن 
 (الخفيؼ)                                              

أيُّريا الناظري الذم لـ يزٍؿ بالػ ػعيًف منػػو ييغني يدى الكٌحاؿ 
                                                 

 .73-2/72، الدرر الكامنةالبسقالاي، ()
 .72 ص الديكاف،الجٌزار،  ()
 .247- 246، ص المختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
 .198 ص ف،.، ـالصفدم ()



فالااظر، كالبيف، كالكحاؿ، ألفاظ مف مهاة الكحالة، كلكاه يقصد هاا االااظر ااظر 
، كالكٌحاؿ اافى دااياؿ . الدكاكيف، كالبيف الذهبى

ف دٌؿ عمى شيء، فإاما يدٌؿ عمى مدل شباية هؤوء الشبراء، ()كم ؿ هذا ك ير ، كا 
. كحرصهـ عمى تكفير شيء مف الفكاهة كالظرافة في أشبارهـ، كتااريهـ في إجادة التكرية

 
تأ ر الشعر بمغة القرآف - 4

كاف لم قافة اإلسالمية، التي تركزت في هذا البصر، كقامت عميها المدارس التي ااتشرت 
ااتشاران كاسبان، أ ر كاير عمى الشبر في المغة كالمبااي، كاخاصة القرآف الكريـ، الذم اٌص 
عمماء الاالغة عمى أهمية حفظه، كالمداكمة عمى قراءته في تهذيب ممكة الشبر كالخطااة 

كتاميتها، كغيرهما مف فاكف األدب، كاستخداـ الشبراء أللفاظ القرآف كاف استخدامان مااشران، في 
كظٌمت : "يقكؿ زغمكؿ ساٌلـ. المباى القرآاي األصمي، أك اتبديؿ كتحكير يحمؿ إشارات رمزية

اوستبااة امغة القرآف مف تقايات اإلاشاء كالشبر في البصر، كتبددت صكر تمؾ اوستبااة، 
.  ()"كاختمفت مستكيات تكظيفها في األساليب شبران أك ا ران اطرؽ مااشرة أك غير مااشرة

 

:  ()كمف صكر استخداـ ألفاظ القرآف، قكؿ الاكصيرم في المستخدميف
 (الكافر)     

أرل المستخدميف مىشكا جميعان 
ليكا جٌناًت عدفو  معاشري لك كى

فما مف بمدةو إاٌل كمنيـ 
فمك كاف النجكـي ليا رجكمان 

 

عمى غير الصراًط المستقيـً  
لصارٍت منيـ نارى الجحيـً 
عمييا كؿُّر شيطافو رجيـً 

مىًت السماءي مف الٌنجـك  إذف خى
 

فكظؼ الشاعر األلفاظ؛ الصراط المستقيـ، كجاات عدف، كاار الجحيـ، كشيطاف رجيـ، 
. كالرجكـ، دكف أف يغير أك ياٌدؿ في دولتها

ألسماء سكر القرآف، إذ  (الضفدع)كمف صكر هذا اوستخداـ أيضان، تكظيؼ الخياط 
: ()يقكؿ

 (السريع)    
بغمةي قاضينا إذا زلػػػزلٍت كانٍت لو مف فكًقيا الكاقعػٍو 

                                                 

.  يٍ ْصِ انسضاصت196،142،112،99،42انظفحاث، :  ٌُظط()

 .3/82، األدب في العصر المممككيزغمكؿ ساٌلـ،  ()
 .454 ص الديكاف،الاكصيرم،  ()
. 9/231 الزاهرة، ، النجـكااف تغرم اردم ()



تكا ره ألياه مف عيجًبػػػػو حتى غدا ممقىن عمى القارعٍو 
 

فكظؼ األسماء زلزلت، كالكاقبة، كتكا ر، كالقارعة، كهي أسماء سكر مف القرآف، كجبؿ 
. لها دووت مختمفة عف دووتها األصمية

 
كياقؿ ااف تغرم اردم في الاجـك الزاهرة قصيدة ألحد الشبراء لـ يذكر اسمه، قيمت في 
السمطاف حسف اف محمد اف قالككف، كقد حشد فيها أسماء ما يقارب مف تسع عشرة سكرة، في 

أسمكب مف التكرية كالرمزية، ادت  قيمة عمى الافس، إذ فيها ماالغة ظاهرة يافر ماها الذكؽ 
: ()السميـ، يقكؿ

 (الكامؿ)        
لٌما أتى لمعادياًت كزلزلٍت 

 فألجًؿ ذاؾى الميمًؾ أضحى لـ يكف
لك عامؿى الرحمفى فازى بكيًفو 
مف كانت القيناتي مف أحزابو 

تىبٍَّت يدا مف ال يخاؼ مف الدعا 
 

حفظى النساء كما قرا لمكاقعو  
مىت بالقارعة  كأتى القتاًؿ كفصِّ

كبنصره في عصرًه في الساًبعو 
افى ناره الًمعو  عىٍطعىٍط ى بو الدُّرخَّ

في الميؿ إذ يغشى يقع في النازًعو 
 

كمف صكر استخداـ األلفاظ القرآاية قكؿ صفي الديف مخاطاان أحد األمراء في إقامة 
 :()الحدكد عمى لصكص سرقكا ماله

 (الكامؿ)      
ـي  عقرٍت  مكدي لو قديمان ناقػةن  كىك الغنيُّر عف الكرل كالمنع
ـي  ييدىٍمًد يـ كى ٌنيـ بالٌرجًز يخسؼي أرضى فأذاقيـ سكطى العذاًب، كا 

 
فالشاعر عار عف هذه الحاد ة ااأللفاظ افسها التي عار القرآف اها عاها، اؿ إٌف هذا يبٌد 

. مف اوقتااس أك ر مف ككاه تكظيفان لأللفاظ
: ()كمما اشتهر في هذا قكؿ ااصر الديف اف الاقيب، في ايت له آيؿ لمسقكط

 
 

                                                 

 .10/229، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ()
 .71 ص الديكاف،صفي الديف الحمي،  ()
 .2/637، مطالع البدكر في منازؿ السركرالغزكلي،  ()



 (المتقارب)       
إذا ما قرأتي إذا زلزلت 

ـى الصالةى  كأخشى بيا أٍف أيقي
 

بيا خفتي أف تقرأى الكاقعو  
فتسجدى حيطانييا الراًكعو 

 
، مكظفان ابض الباارات القرآاية : ()كيقكؿ ااف األعمى في حٌماـو

 (الخفيؼ)   
كلو مالؾه غدا خازفى النا 

قد أطمتى عذابي : كمما قمتي 
قمتي لٌما رأيتيو يتمظَّى 

 

ًر، بمى مالؾه أرؽُّر كأرحـٍ  
ـٍ : قاؿ لي اخسٍأ فيو كال تتكم

يىٌنـ" ٌنا عذابى جى " ربَّنا اصرٍؼ عى
 

اخسأ فيه كو تكمـ، كيتمظى، كاقتاس : مالؾ، كخازف، كعاارة: فااف األعمى كظؼ األلفاظ
إلَّب َعق﴿: اآلية الكريمة ق َع َع سق َع َع اَع إلَّب ق َع رِل ْن سق اْن إلَع ، ككمها ألفاظ تبمقت اصكر البذاب الكاردة ()﴾رَع َّب

. في القرآف الكريـ
: ()كيقكؿ تاج الديف اليماي في مدياة عدف

 (الكامؿ)     
ـى بأرضيا   فمقٍد أقمتى عمى لييب الياكيٍو  عدف إذا رمتى المقا

، كصدكريه  أعجازي نخؿو إذ تراىا خاكيػٍو  بمده خال عف فاضؿو
 

.  الهاكية، كأعجاز اخؿ، كخاكية، كهي ألفاظ قرآاية: فكظؼ الشاعر ألفاظان م ؿ
 

كيظهر مف خالؿ هذه الاماذج أف تكظيؼ ابض الشبراء لم ؿ هذه األلفاظ كالتراكيب 
ضفاء ركح الظرافة عمى شبرهـ، فهك أابد ما يككف عف التأ ر الذم  القرآاية، جاء اقصد التفٌكه كا 
يأتي عفك الخاطر، أك التكظيؼ الذم يقتضيه المقاـ كما في قصيدتي الاكصيرم كصفي الديف 

. الحمي، كاإلفراط فيه يبٌد عياان، لما فيه مف  قؿ، كضياع لمفكرة
 
 

                                                 

 .2/145، فكات الكفياتالكتاي، ()
 .25/65، سكرة الفرقاف( )
 1/599، س .ـالكتاي، ()



المكسيقى -  ال نا
 

أجمع البمماء في القديـ كالحديث عمى أف مف أهـ ما يميز الشبر مف الا ر، األكزاف 
كالقكافي، كهذا ما يسمى االمكسيقى، كهي اظاـ مف األاغاـ كاأللحاف ماضاط و يمكف الخركج 
عاه، كقد تتكافر هذه المكسيقى في الا ر، كلكاها و تصؿ إلى درجة اواضااط كالدقة كاولتزاـ 

. التي يتطماها الشبر
 

كتككف المكسيقى خارجية مم مة في األكزاف كالقكافي، كقد لمسها القدماء كعٌرفكا الشبر 
، كداخمية، كهي ااابة مف الكممات كتالـؤ حركفها كحركاتها، كفي ()اأاه كالـ مكزكف مقٌفى

كقد تااه البمماء في القديـ إلى م ؿ . هذه المكسيقى الداخمية تفاكت الشبراء كتفاضمكا في شبرهـ
اداؿ ابضها مف ابض يكجب التئاـ : "هذه المكسيقى، يقكؿ أاك هالؿ البسكرم كتخٌير األلفاظ كا 

. ()"الكالـ، كهف مف أحسف ابكته كأزيف صفاته
 

كتااكلت في دراسة الجااب المكسيقي، الاحكر كالقكافي في شبر الاَّقد المجتمبي في ذلؾ 
. البصر، كصكرتيف مف صكر الاديع المفظي هما الجااس، كرد األعجاز عمى الصدكر

 
البحكر - 1

شاعت عاد البرب أكزاف ألفتها األسماع، كاستطااتها الافكس، فالتزمها الشبراء، ليضماكا 
فميس يختص الشاعر اكزف خاص، كو يحاكؿ : "القاكؿ كالذيكع لشبرهـ، يقكؿ إاراهيـ أايس

كيرل إاراهيـ أايس أف . ()"الشاعر اختراع كزف خاص كما قد يخترع المبااي كيختص اها
هااؾ عالقة ايف احر الشبر كالغرض الذم يقاؿ فيه، فأشهرها شيكعان الاحر الطكيؿ، إذ كااكا 

. يؤ ركاه في األغراض الجدية كالجميمة الشأف، فهك لك رة مقاطبه يتااسب مع هياة الفخر كالهجاء
استطيع، كاحف مطمئاكف، أف اقرر أفَّ الشاعر في حالة اليأس، كالجزع، يتخير عادة كزاان : "يقكؿ

طكيالن ك ير المقاطع يصب فيه مف أشجااه ما يافس عف حزاه كجزعه، فإذا قيؿ الشبر كقت 
المصياة كالهمع تأ ر ااوافباؿ الافسي كتطٌمب احران قصيران يتالءـ كسرعة التافس كازدياد الااضات 

. ()"القماية

                                                 

. 1/656 ،(المقدمة)تاريخ ابف خمدكف ااف خمدكف،  ()
. 159، صالصناعتيفأاك هالؿ البسكرم،  ()
. 186، صمكسيقى الشعرإاراهيـ أايس،  ()
. 177 صف،.ـ إاراهيـ أايس،()



كاجد مف عمماء هذا البصر مف خالؼ إاراهيـ أايس، في راطه ايف المباى كالكزف 
الشبرم، ماهـ شكقي ضيؼ، إذ يرل أف كاقع القصيدة البراية يافي هذه الحقيقة، فالقصيدة 
الكاحدة، التي لـ تبرؼ في الغالب الكحدة المكضكعية، كاات تاظـ في كزف كاحد، كتبددت 

.  الكاحدالمكضكعالمكضكعات في الكزف الكاحد، كما تبددت األكزاف في 
 

فحقائؽ شبراا ياقضف ذلؾ اقضان تامان، إذ القصيدة تشتمؿ عمى : "يقكؿ شكقي ضيؼ
مكضكعات عدة، كلـ يحاكؿ الشبراء أف يخصصكا المكضكعات اأكزاف لها، و تاظـ إو فيها، 

. ()"فكؿ مكضكع اظـ في أكزاف مختمفة، ككؿ كزف اظمت فيه مكضكعات مختمفة
 

ذا ما جئاا البصر المممككي األكؿ، كهك امتداد لمبصكر األداية التي ساقته، كجداا  كا 
شبر الاَّقد المجتمبي فيه، لـ يختص ااحر دكف احر آخر، فقد اظـ الشبراء شبرهـ الاقدم في 

جكاااه المختمفة السياسية كاوقتصادية كاوجتماعية كالدياية كغيرها عمى مبظـ الاحكر، التاـ ماها 
كالمجزكء، فمك أخذاا الجااب السياسي مف شبر الاَّقد المجتمبي لكجداا شبره، الذم أكردته في 

الطكيؿ، كالخفيؼ، كالكافر، كالسريع، كالمجتث، كالاسيط، : اح ي هذا،اظـ في الاحكر اآلتية
كالرجز، كالماسرح، كالكامؿ، كالرمؿ، كمجزكء الكامؿ، كمجزكء الخفيؼ، كمجزكء الرمؿ، كمخٌمع 

. الاسيط
 

كلك أخذاا شبر شاعر ابياه  في الاَّقد المجتمبي، كالاكصيرم، كهك مف أشهر شبراء 
الاَّقد المجتمبي في ذلؾ البصر، كمبظـ شبره مف القصائد المطكوت، لكجدااه اظـ مطكوته 

عمى الاحر الخفيؼ أراع قصائد، كعمى الاحر الطكيؿ قصيدتيف، كا اتيف مف الماسرح، كا اتيف 
مف السريع، كا اتيف مف الاسيط، كا اتيف مف الكامؿ، ككاحدة مف المجتث، كأخرل مف الكافر، أما 

. مقطكعاته فهي قميمة، كجاءت ا اتاف مف الكافر، ككاحدة مف الكامؿ، كأخرل مف الرمؿ
أما ااف الكردم، كهك مف شبراء الاَّقد المجتمبي المشهكريف في ذلؾ البصر، كلكف أك ر 
شبره في هذا الجااب مف الاتؼ كالمقطكعات، فقد أكردت له في اح ي أرابيف اتفة كمقطكعة، 

تسع مقطكعات عمى احر السريع، ك مااي عمى احر الاسيط، : كجدتها مكزعة عمى الاحكر اآلتية
كأرابان عمى احر الكافر، ك ال ان عمى احر الكامؿ، كا اتيف عمى احر الرمؿ، كا اتيف عمى احر 
الخفيؼ، ككاحدة عمى المجتث، كالمتقارب، كالماسرح، كالرجز، كالطكيؿ، ك ال ان عمى مخمع 
. الاسيط، كا اتيف عمى مشطكر الرجز، ككاحدة عمى كؿ مف مجزكء الكامؿ، كمجزكء الخفيؼ

                                                 

. 152، صفي النقد األدبيشكقي ضيؼ،  ()



كاهذه الاماذج ال ال ة، ما قيؿ في الجااب السياسي، كقصائد الاكصيرم، كمقطبات ااف 
 أك المكضكعالكردم، استطيع القكؿ إٌف شبر الاَّقد المجتمبي و يختص ااحر دكف اآلخر، كأف 

فقد خاض الشبراء في مبظـ . المباى المطركؽ و عالقة له في اختيار الشاعر لاحر الشبر
. احكر الشبر، عمى تفاكت غير ماضاط

 
القافية - 2
 

تبٌد القكافي الركف ال ااي مف مكسيقى الشبر ابد األكزاف، كهي مجمكعة أصكات تككف 
مقطبان مكسيقيان، يرتكز عميه الشاعر في الايت األكؿ،  ـ يكرره في اهايات أايات القصيدة كمها 

مهما كاف عددها، هذا إذا كاات القكافي مفردة، أما في القكافي المزدكجة فيكرر هذا المقطع 
. ()المكسيقي في كؿ ايت ايف شطره كعجزه

 
كلـ يخؿي شبر الاَّقد المجتمبي في هذا البصر مف القكافي المزدكجة، قاؿ حسف الغزم 

: ( )في اقد أحد القضاة
 (مخمس الرجز)               

قاضو عمى األياـً سؿَّ صارما بحدِّه يمتقطي الػدراىمػػػا 
رَّدىـ فانتيككا المحارمػا  كسىفَّ مف أكالًده ليا دىمػػا جى

    كالشِّبؿي في المخبًر م ؿي األسًد 
كابنو بدرمٌّ خطيبه جٌمقي  بامرأًة الكامًؿ مشغكؼه شقي 

بادٍره بالعزؿ فميس يرتقي منػابر اإلسػالـ إال متػقي 
مػٌتزره  كب العػفاؼ مػرتػد 

 
 فجاءت األشطر األرابة مف كؿ قفؿ مصٌرعة، ففي القفؿ األكؿ، كاات قافية الشطر 

األكؿ مف كؿ ايت، افس قافية الشطر ال ااي، كهي الميـ التي أيشابت فتحتها ألفنا، كفي القفؿ 
ال ااي، ايضان، كاات قافية الشطر األكؿ مف كؿ ايت افس قافية الشطر ال ااي، كهي الياء 

. الساكاة
 
 

                                                 

. 168، صمكسيقى الشعر العربي قديمو كحدي وعاد الرضا عمي، : ياظر ()
. 3/237، السمكؾالمقريزم،  ()



 

 القكافي المطمقةق-أ 

كهي أكضح في السمع، كألذ كقبان في األذف؛ إذ تبتمد عمى حركة قد تستطيؿ في اإلاشاد، 
:  ()كمف األم مة عميها قكؿي الشارمساحي

 (البسيط)       
كٌلى المظفَّري لمَّا فاتىو الظفػػػػري  كناصري الحؽِّ كافى كىك منتصري 

كقد طكل اهللي مف بيًف الكرل فتنان  كادٍت عمى عيصبًة اإلسالـً تنتشري 
فقٍؿ لبيبرس إفَّ الدىرى ألبسىػػػو  أ كابى عاريةو في طكًليا قصػػري 

. فأظهر الشاعر حركة الراء، كهي الضمة، فاستطالت حتى ادت كأاها كاك مدٌ 
: ()كماها ايضان قكؿ السامٌرم

 (الكامؿ)      
اسـي الكالية لألميًر كمالػو فييا سكل األكزاًر كاآل اـً 

ػاـً  كجباية القتمى ككٌؿ مصيبةو تجنى منافعيا إلى اليمَّ
. حيث أظهر حركة الميـ، كهي الكسرة، فزاد القافية اغمان 

 القكافي المقيدةق-ب 

: ()كمف القكافي المقيدة، قكؿ ااف الكردم
 (المجتث)     
ىذم أمكره عظػػاـه  مف بعًضيا القمبي ذائٍب 
ما حاؿي قيٍطرو يميػػو  في كؿِّ شيريف نػائٍب 

. فسٌكٌف الشاعر الركٌم، فتااسب هذا مع الكزف القصير
 

: ()كماها قكؿ صالح الديف الصفدم، حيث قيد القافية اتسكيف حرؼ الراء
 (المجتث)             

حافى الرٌدل لممظفَّػػٍر   كفي التػػراًب تعػفٍَّر 
كـ قد أبادى أميػػػران  عمى المعػػالي تكفٍَّر 
كقاتؿي الٌنفًس ظممػػان  ذنكبيو مػػػػا تيكٌفٍر 

                                                 

 .1/174 الدرر الكامنة، البسقالاي،()

  .1/177، فىاث الىفياث انكتبً، ()

. 482، ص، الديكافااف الكردم ()
. 10/139، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ()



. فقٌيد الشاعر القافية، اتسكيف حرؼ الراء، كالتـز افتح الحرؼ الذم ساقها
: ()كماها قكؿ اجـ الديف القحفازم

 (الرجز)     
اران بمػا  قد ناؿى باألمًس كأغراه البطٍر  لما غدا قازافي فىخَّ
جاء ييرىٌجي م ميا  انيػػةن  فانقمب الٌدست عميو فانكسػٍر 

. فقٌيد القافية اتسكيف حرؼ الٌراء، إو أاه التـز افتح الحرؼ الذم قاؿ القافية
الكصؿ ق-ج 
 

حرؼ ااشيء عف إشااع حركة الركم في القكافي المطمقة، أك هاء تمي الركم : كهك
المطمؽ، تككف مفتكحة، أك مضمكمة، أك مكسكرة، أك ساكاة، اشرط أف يككف ما قامها 

،كقد اهتـ شبراء الاقد المجتمبي في هذا البصر االكصؿ، اهدؼ إ راء مكسيقى ()متحرؾ
. شبرهـ

 
كمف األم مة عمى هذا، قكؿ صفي الديف الحمي، كقد جبؿ مف فتحًة حرؼ الركٌم حرؼ مٌد، 

: ()فاستطاؿ هذا الصكت فازدادت اه األايات مكسيقى 
 (الطكيؿ) 

، كاجعًؿ الرفؽى مذىبا  كحٌي بو كأسان مف الػػرَّاًح ميٍذىىبىا  أدرىا بمطؼو
كال تط ى في حثِّ الكؤكس ألٌننػا  شربنا لنحيا، ما حيينا لنػػػشربا 

 
: ()كماه قكؿ الاكصيرم، جاعالن مف فتحة السيف حرؼ مد 

 (الكامؿ)                                                                         
ؽى المصكصي  يابىو          ليػالن  فبػاتى  ببيتػو  محبػكسا  لي صاحبه سىرى

كشكا لكالي الحرًب سارؽى بيتػو          فكأنمػا يشكػك لػو افرنسيسػا 
ككأنَّػو  قاضو يقػكؿي لخصًمػو          ىػذا غريميػؾ  أىٍ بىػتى التفميسػا 

 
: ()كماه قكؿ ااف اااتة 

                                                 

. 3/118، الدرر الكامنةالبسقالاي، ()
. 171، صمكسيقى الشعر العربي قديمو كحدي وعاد الرضا عمي،  ()
. 412 صالديكاف،صفي الديف الحمي،  ()
 .301، ص الذيىان انبٕطٍطي، ()



 
 (السريع)                                    

ـي عف جػكًدؾ تسفلي  ماذا أقكؿي اليكـى إٍف أك رى الػ        ػعال
كقيؿى ىؿ أجدل المديحي الذم        حبَّرتىو في مجػًده العػالي 

ـٍ كٌذبنػي حػالػي  إٍف قمت ال كٌذبني النَّاس أك        قمػتي نىعى
. جاءت ابد كسر حرؼ الركم الالـ (ياء مدٌ )فالكصؿ كاف حرؼ الياء الساكاة 

: ()كم اؿ الهاء التي تمي الركم، كتككف ساكاة ما قامها متحرؾ، قكؿ الاكصيرم
 (السريع) 

إليؾ نشكك حالنا، إننػػػا عائمةه في غاية الػك ٍػػرىٍه 
أحدِّثي المكلى الحديثى الذم جرل ليـ بالخيًط كاإلٍبػرىٍه 

. فسٌكف الشاعر الهاء، كحرٌؾ حرؼ الركٌم االفتحة
الردؼ  ق-د 

حرؼ مدو أك حرؼ ليف ساكف قاؿ الركم مااشرة سكاء أكاف الركم مطمقان أك مقيدان، : كهك
ف كااا حرفي ليف فال يجكز أف  كيجكز أف يتباقب فيه الكاك كالياء إذا كااا حرفي مد، كا 

، كقد اهتـ اه شبراء الاقد المجتمبي؛ لتكفير أكار قدر مف الجك المكسيقي المؤ ر في ()يتباقاا
: ( )كماه قكؿ الاكصيرم. السامع

 (البسيط)       
انظٍر بحقِّؾى في أمًر الدَّكاكيػػػًف فالكؿُّر قٍد غيَّػركا كضعى القكانيًف 
لـ يبؽى شيءه عمى ما كنتى تعيديه إاٌل تغٌيرى مػف عاؿو إلػػى دكًف 

. ففي هذيف الايتيف جاء حرؼ الردؼ حرؼ مد، ككاف مرةن ياء، كأخرل كاكان  
 : ()ككذا في قكؿ ااف الكردم

 (السريع)
قمبي، لعمري اهلًل، معمػكؿي ي بما جرل لمٌناًس مىعى لكلك 
يا ربُّر قد شٌرد عٌنا الكرل سيؼه عمى العالـً مىٍسمكؿي 

كما ليذا السيًؼ مف ميغًمدو سكاؾ يا مف لطفيو السُّركؿي 

                                                                                                                                            

. 65 ص الذيىان، ابٍ َباتت، ()

. 221، ص، الديكافالاكصيرم ()
. 175-174، صمكسيقى الشعر العربي قديمو كحدي وعاد الرضا عمي،  ()
. 481صس، .ـالاكصيرم،  ()
. 498 صالديكاف،ااف الكردم،  ()



كجاء حرؼ الردؼ في هذه المقطكعة كاك مٌد، كااقترااه احرؼ مضمكـ ساقه، كركم مطمؽ مشاع 
. الضمة، كٌفر مقطبان غايان االمكسقى في كؿ ايت

ركج )إشباع حركة ىاء الكصؿق-ق   (الخى
إتااع الركم المطمؽ هاء متحركة،كقد أك ر الشبراء مف استخدامه، طماان لممكسيقى، كماه : كهك

: ()قكؿ ااف تكلكا
 (البسيط)          

أٌما الٌسمىاحي فقد أقػػكٍت معػػػاليموي  فما عمى األرًض مىف تيٍرجى مكارميوي 
فال يىغيرٍَّنؾى مف يمقػػاؾى مبتسػػػمان  فطػالما غىرَّ برؽه أنت شػػائميػوي 

ال تتعًب الٌنفس في استخالًص راحًتيا  مف باًخػؿو لؤميو في الجػكًد الئميوي 
فأشاع الشاعر حركة هاء الكصؿ، التي هي الضمة، إضافةن الى القافية المطمقة، المتحركة 

. االضـ، فزادها اغمان 
: ()كماه قكؿ الجزار

 (الكامؿ)      
كده يضاىي الغيثى حالىةى سىٍكًبًو  يا أييا المكلى الرئيسي كمف لو  جي

ٍطًبًو  ٍكرى دىرو لػـ أزٍؿ         طكؿى المدا غىرىضان ألسيـً خى أشكك لعدًلؾى جى
فأشاع الشاعر كسرة هاء الكصؿ، ككاف حرؼ الركم الااء مكسكران، فاستطاؿ الصكت، فادت 

. الهاء ككأاها حرؼ مدٌ 
التأسيس ق-ك 

، كلكف حركته : هك األلؼ الساكاة التي ييفصؿ اياها كايف الركم احرؼ متحرؾ ويمتـز
، كقد لقي البااية مف شبراء الاقد المجتمبي، طماان لممكسيقى ، كماه قكؿ ااف الكردم : ()تمتـز

 (الكامؿ)      
أبرٍا إلى الرحمًف مف بيتػػاًنو         كفجكرًه كعتكِّه المتػػػزايد 

، في ىذا الزماف الفػاًسًد  مىٍف ذا يجيزي قضاءى قاضو جاىؿو  بالعمـً
فحرؼ التأسيس هاا هك األلؼ، كفصؿ اياها كايف الركم، في الايت األكؿ، االياء، كهي هاا 

حرؼ ليف، كلـ يمتـز االياء في الايت ال ااي، فجاء االسيف ايف األلؼ كالداؿ، كلكٌاه التـز حركة 
. الياء كهي الكسرة

: ()كماه أيضان قكؿ الشارمساحي
                                                 

. 1/445، فكات الكفياتالكتاي،  ()
. 28 صالديكاف،الجزار،  ()
. 158 صالديكاف،ااف الكردم،  ()



 
 (الطكيؿ)     

ـي القكًت بالجكًع حسرةن كيشبعي باألكقاًؼ أىؿي الطيالًس  يمكتي عدي
فما أحده إال كحشػكي حسػػػابًو مف الغبًف ناره دكنىيا ناري فارًس 

فجاء الشاعر األؼ التأسيس، الذم اياه كايف الركم حرؼ الالـ في الايت األكؿ، كالراء في 
. الايت ال ااي، إو أاه التـز الكسر في الحرفيف الكاقبيف ايف ألؼ التأسيس كالركم

التصريع ق-ز 
كهك تصيير مقطع آخر المصراع األكؿ في الايت األكؿ مف القصيدة كابد كؿ سابة 

ما كاات عركض الايت فيه تاابه لضراه : "أايات، م ؿ قافيتها،زيادةن كاقصااان، كيبرفه ااف رشيؽ 
ف جاء في القصيدة كفصؿ اياه سابة أايات، عٌد ذلؾ مقاكون، ()"تاقص ااقصه كتزيد ازيادته ،كا 

ف قمت األايات عف سابةو عٌد عياان  . كا 
كقد عٌده البمماء دليالن عمى قدرة الشاعر كسبة فصاحته، إو أاهـ كرهكا اإلك ار ماه، 

هك دليؿ عمى قكة الطاع، كك رة المادة، إو أاه إذا ك ر في : "كعٌدكه تكمفان، يقكؿ ااف رشيؽ
.  ()"القصيدة دؿ عمى التكمؼ

كقد وحظت أٌف التصريع، في شبر الاَّقد المجتمبي في البصر المممككي األكؿ، كاف 
. في المقطكعات قميالن، كفي الاتؼ اادران، اياما كاف ك يران في القصائد

: ()كمف الاتؼ المصٌرعة، قكؿ األدفكم 
 (الخفيؼ)                                  

إفَّ يكـى اال نيف يكـه  سعيػدي        فيو ال شػؾَّ لمبريًة  عيدي 
ذى اهللي فيو فرعػكفى مصرى        كغدا النيؿي في رباه يزيدي  أىخى

البيف  )فصٌرع الشاعر الايت األكؿ إذ جبؿ آخر مقطع مف الشطر األكؿ، كهك  ال ة حركؼ 
. ، كفي هذا كفرة مكسيقية(عيد)احركاتهف افس القافية  (كالياء كالداؿ

 (مجزكء الخفيؼ)                              :( )كماه قكؿ ااف زياف
مىٍب      كالزـً  العقػؿى  كاألدٍب  تيٍب عف الخمًر في حى

حػدُّرىا  عنػد   بيبغػا     بالمساميػًر كالخشػٍب 

                                                                                                                                            

. 1/172، الدرر الكامنةالبسقالاي،  ()
 1/173 العمدة،ااف رشيؽ،  ()
 1/174 ف،.ـ ااف رشيؽ، ()
 .9/104، الىجىم الزاهزة ابٍ تغطي بطزي، ()

. 10/229، ن.م ابٍ تغطي بطزي، ()



 فكقع التصريع في الايت األكؿ اتكرار الااء الساكاة، في قافية الشطر األكؿ كالشطر 
. ال ااي، كالتـز أيضان افتح الحرؼ الذم قاؿ الركم، فكاف لذلؾ كقعه مكسيقيّّ 
: ()كمف المقطكعات المصٌرعة قكؿ الشارمساحي، حيث صٌرع مطمبها

 (البسيط)
ٌلى المظفري ٌلمػا فاتػىػػو الظفري كناصري الحؽِّ كافى كىك منتصري  كى

كقد طكل اهلل مف بيف الكرل فتنان كادٍت عمى عصبًة اإلسالـً تنتشري 
فصرع الشاعر الايت األكؿ مف مقطكعته، حيث جبؿ آخر حرؼ في عركض الايت م ؿ حرؼ 

. الركم، راء مضمكمة
: ()ك قكؿ مبيف الديف اف تكلكا في مقطكعة امغت ستة أايات، مطمبها 

 (البسيط)                                                                                 
أٌمػا السمػاح فقػد أقػكٍت معالميو          فما عمى األرًض مىف تيرجى مكارميوي 

فصٌرع الشاعر مطمبه هذا اتكرار هاء الكصؿ المشابة، كحرؼ الركٌم المضمكـ، ككسر 
. الحرؼ الذم ساؽ الركم، فكاف لهذا أ ر مكسيقي ممحكظ

: ()كمف القصائد التي التـز الشبراء اتصريع مطالبها، قكؿ الاكصيرم
 (البسيط)       

انظٍر بحٌقؾ في أمػػر الدكاكيف          فالكؿُّر قد غٌيركا كضعى القكانيًف 
لـ يبؽى شيءه عمى ما كنت تعيديه إال تغٌيرى مف عػػػاؿو إلى دكًف 

فصٌرع الايت األكؿ اتكرار عدد مف حركؼ كحركات آخر الشطر األكؿ في قافية الشطر ال ااي، 
. فجاء الايت مقٌفى في الشطريف، دكف تغيير أك اقص في التفبيمة، كفي هذا غاى مكسيقي

كقكؿ سيؼ الديف الٌسامرٌم حيث جبؿ آخر مقطع في الشطر األكؿ م ؿ القافية، في قصيدة 
 :()امغت  ال ة عشر ايتان 

 (الكامؿ) 
بىمَّ ى النَّاس المينى  رىدى البشيري بما أقرَّ األعينػػا  فشفى الصدكرى كى كى
كاستبشركا كتزايدت أفراحيـ  فالخمؽي مشترككف في ىذا الينػا 

 
 :()ككذا يقاؿ في مطمع قصيدة ااف دااياؿ 

                                                 

. 1/174، الدرر الكامنةالبسقالاي،  ()
 .2/55فىاث الىفياث،  انكتبً، ()

. 481 صالديكاف،الاكصيرم،  ()
. 1/176، س.ـالكتاي،  ()



 
 (الخفيؼ) 
صاح لكال عناءي قبًض الغالًؿ   ما قبضػنا في ىذه األغالًؿ 

 
كمما ساؽ اجد أف الشبراء استخدمكا التصريع في مطالع الاتؼ، كالمقطبات، كالقصائد، 

لكااي وحظت أف ابضهـ لـ يكفؽ في استخداـ التصٌريع ، حيث جاء في أقؿ مف سابة 
: ()أايات،كماه قكؿ ااف تكلكا

 (البسيط)        
 أٌما السماحي فقد أقكٍت معالميو
 فال يغيرٍَّنؾى مف يمقاؾ مبتسمان 

ال تتعٍب النفسى في استخالًص راحتيا 
 آخى المٌذلةى إعزازان لدرىًمو

 ماذا أقكؿي لدىرو عاشى جاىميو
ـى النَّقصى حتى ما يحاربيو  قد سال

 

 فما عمى األرًض مىٍف ترجى مكارميو 
فطالما غىرَّ برؽه أنت شائميو 

 مف باًخؿو لؤميو في الجكد الئميو
كيصحبي الذؿَّ مف عزٍت دراىميو 
 غنىن كمات بسيًؼ الفقًر عالميو
كحاربى الفضؿى حتى ما يسالميو 

 
 فقد صٌرع الشاعر مطمع القصيدة  ـ عاٌد الى التصريع ابد  ال ًة اايات، كهذا أمر مذمكـ 

. عاد الاقاد؛ كذلؾ لمخالفته لمتقاليد المكسيقية المتبارؼ عميها
كراما يبمؿ قمة التصريع في المقطكعات كادرته في الاتؼ، اأٌاها مرتجمة في مكاقؼ 

. عارضة، كعمى أية حاؿ فإف الشبراء قد حافظكا عمى هذا التقميد الفاي، كالتزمكا فيه اذكؽ الاقاد

                                                                                                                                            

. 195، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
. 56 – 2/55، فكات الكفياتالكتاي،  ()



عيكب القافية - 3
: لـ تخؿي قكافي الشبر مف البيكب، كماها

 اإلقكاء -أ 

، كم اؿ هذا، قكؿ ااف ()كهك اختالؼ حركة الركم اكسرةو مرة، كضـو في أخرل 
 :()دااياؿ

 (الكامؿ) 
أصبحت أفقرى مف يركحي كيغتدم         ما في يدم مف فاقتي إال يدم 

في منزؿو لـ يحًك غيرم قاعدان  فمتى رقدتي رقدتي غيرى ممدًَّد 
 

: ()فااتدأ قصيدته اكسر الركم، إو أاه في  ااياها يأتي اايتيف الركم فيه مضمكـ، يقكؿ
 (الكامؿ)     

ٍممىدي  يجعٍمػفى جمدمى  كاًرمان فتخالىػو  مف قىٍرًصيفَّ بو يذكبي الجي
دي  ككذا البعكضي يطيري كىك بريشًو  فمتى تمكف فكؽ عرؽو يفصي

 
: ()كمف م ؿ هذا قكؿ ااف اااته

 (المتقارب)   
دعاني صديؽه لحٌمػامًو  فأكقعني في العػػذاًب األليـً 

ـي  فشره مزيده، كماءه قميػؿه  فبئسى الصديؽي، كبئسى الحمي
 

. فالحميـ، مف حقه الضـ، ألاه فاعؿ ائس، كالركم في الايت األكؿ مكسكر ألاه ابت لمجركر
 

اإليطاء  -ب 
، كقد ()كهك إعادة كممة الركم امفظها كمبااها قاؿ مركر سابة أايات عمى استخدامها
كجدااه قميالن فيما استشهداا اه مف شبر الاَّقد المجتمبي في ذلؾ البصر يقكؿ 

: ()الاكصيرم
                                                 

. 188صمكسيقى الشعر العربي، عاد الرضا عمي،  ()
 .154، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()

. 155-154صف، .ـ الصفدم، ()
. 479 صالديكاف،ااف اااته،  ()
 .189صس، .ـعاد الرضا عمي،  ()

. 485، صالديكافالاكصيرم،  ()



 (البسيط)                                                                           
ـٍ كذا عاـو ككـ حيًف  كؿٌّ ترل كاتبان لمسكًء يينًظره لنيًبيـ كى

 
: فيقكؿ (الحيف)كيبكد ابد أرابة أايات ليكرر 

 (البسيط) 
ككؿي أم اًلو في القبًط أيغيزىـ فالغزكي فييـ حالؿي الدىًر كالحيًف 

كمبااها الكقت، كالايت ال ااي، كترتياه في القصيدة الرااع قافيته  (حيف)فالايت األكؿ قافيته 
. كمبااها الكقت أيضان كهذا يبد إيطاءن  (الحيف)

التضميف أك المبتكر  -ج 
، ()، كعٌده مف عيكب ائتالؼ المباى كالكزف مبا"الماتكر" سماه قدامة اف جبفر  ًن

كالبيب المسمى االتضميف هك أف يككف الايت متكقفان في مبااه عمى : "كيقكؿ ااف حٌجة الحمكم 
، كهك غير التضميف امباى اإليداع الذم سيأتي ذكره، كماه قكؿ ()" الايت الذم ابده

: ()الاكصيرم
 (الخفيؼ)          

، فقالت يا ك يرى التيكيًف كالتيكيًر :   حسبٍت ًعٌمتي تزكؿي
ػػؿ بمداكاًة داًء عضكو خطػيًر  كؿُّر داءو لو دكاءه، فعجِّ

فمـ يكتمؿ ما قالته زكجته إو في الايت ال ااي، كهذا يبد مف عيكب ائتالؼ المباى 
.  كالكزف، الذم سمي  الماتكر أك التضميف

 
كمف هذا قكؿ السامىٌرم
() :

 (الكافر)      
ـي األصًؿ مذمكـي الفعػػاًؿ  إذا ما قيؿى مىٍف بالكرًخ نذؿه        لئي

أجبتييـ إجػػابةى  لكذعيٍّب  ىما النذالًف خاؿي أبي كخالػي 
فجاء السؤاؿ في الايت األكؿ، كجكااه في الايت ال ااي، فتكقؼ الايت األكؿ في المباى 

. عمى الايت ال ااي
: ()ككذلؾ قكؿ الجزار

                                                 

. 209، ص وقذ الشعز قسايت بٍ جعفط، ()

 .2/311خزانة األدب، ااف حٌجة،  ()
. 285، صالديكافالاكصيرم،  ()
. 1/174، فكات الكفياتالكتاي،  ()



 (اليزج)          
أال قٍؿ لمذم يسػأ ؿي عػف قكمي كعف أىمي 

فقد تسأؿي عف قػكـو كراـ الفرًع كاألصػًؿ 
ففي الايت األكؿ أمر اإجااة مف يسأؿ عف قكمه كأهمه، كفي الايت ال ااي جاء اص 

. الجكاب المأمكر اه، فمـ يكتمؿ المباى المراد، إو في الايت ال ااي
 (البسيط):        ()كمف هذا أيضا قكؿ صفي الديف الحمي

لٌما تطاكؿى بي إفراطي مطًمؾ لػي        كضاعى كقًتيى بيف العيذر كالعىذىًؿ 
ؿً "أيقنتي أٍف لستى إنسانان لفعمؾ ذا  لقكلًو  ًمؽى اإلنسافي مف عىجى " خي

كفبمها في الايت األكؿ، كجاء جكااها في الايت ال ااي، فتكقؼ الايت األكؿ " لٌما"فجاءت 
. في مبااه عمى الايت ال ااي، كهذا اتره كما سماه قدامة

 
كما يجدر مالحظته أف التضميف في هذه األايات هك تبمؽ الايت األكؿ كمّْه االايت 

ال ااي في المباى، كليس تبمقان لمقافية االايت ال ااي، كهذا األخير لـ أقع عميه فيما جمبت مف 
. شبر الاَّقد المجتمبي

 
المحسٌنات المفظية - 4

يبد الاديع المفظي ك يؽ الصمة امكسيقى األلفاظ، إذ هك تفاف في طرؽ ترديد األصكات 
في الكالـ حتى يككف له اغـ كمكسيقى، فهذه األصكات التي تتكرر في حشك الايت إذا ما 

. ()أضيفت إلى ما يتكرر في القافية، تجبؿ الايت أشاه افاصمة مكسيقية متبٌددة الاغـ
. الجااس، كرد البجز عمى الصدر: كأهـ ألكاف المحساات المفظية، ذات األ ر المكسيقي الايف

 
الجناس - أ

الجااس أك التجايس هك أف يتفؽ المفظاف في الاطؽ كيختمفا في المباى، كقد تككف 
 كقد اهتـ ()الكممتاف اسميف أك فبميف، أك إحداهما اسمان كاألخرل فبالن، كهك قسماف تاـ كااقص

اه شبراء البصر المممككي اهتمامان االغان، كذلؾ كغيره مف ااقي فاكف الاديع المفظي كالمباكم؛ 

                                                                                                                                            

. 70، صالديكافالجزار،  ()
. 530-529، صالديكافصفي الديف الحمي،  ()
. 45-44، صمكسيقى الشعرياظر، إاراهيـ أايس،  ()
 .2/229، البالغة فنكنيا كأفنانيافضؿ عااس، : ياظر ()



كلما له مف أ ر مكسيقي ألف ترديد األصكات في الايت الكاحد يزيد مف الاغـ، كيسترعي اآلذاف 
. ()األفاظه كما يسترعي القمكب كالبقكؿ امباايه

 
الجناس التاـ  -1

امباى أصاح كاليان، كتكٌلى : فمف الجااس التاـ، قكؿ الشارمساحي مجااسان ايف تكٌلى
:            ()امباى قفؿ كرجع

 (البسيط)
لما تكلَّى تكلَّى الخيري عف أمـو  لـ يحمديكا أمرىه فييا كال شكركا 

. تكررت الحركؼ فأحد ت زيادة في الاغـ (تكلى )كاهذه المجااسة ايف لفظي 
: ()كيجااس ااف دااياؿ ايف الحٌد، كهك البقكاة، كالحٌد امباى الغاية، فيقكؿ
 (الطكيؿ)   
فمما بىدىا المصمكبي قمتي لصاحبي  أال تيٍب فإفَّ الحدَّ قد جاكزى الحدَّا 

، زاد مف الاغـ في الشطر ال ااي، كما لفت (الحٌدا)ك  (الحد )كالمجااسة ايف هذيف المفظيف 
. اواتااه امبااه

، كااظر اسـ الفاعؿ مف - ك هي رتاة إدارية –كيقكؿ ااف الاقيب مجااسان ايف ااظر 
 :()اظر، كايف مسح األرض امباى قياسها، كمسح األطراؼ في الكضكء

 (الكامؿ)
، فأجبتي ما ىك ناظػره إال إلى أعطػػػافًوً   قالكا فالفه ناظػػػره

كال مسحه عمى أطرافًو : لـ يدًر مسحى األرًض، قمتي أزيديكـ أخػرل
. كجاء هذا الجااس التاـ ايف ألفاظ مكزعة عمى أشطار الايت، فكاف له أ ر مكسيقي كاضح

كيجااس الكاشغرم الصكفي، ايف الفبميف، تكفياي، مف الكفاية، كتكفياي، مف الكفف، 
 (البسيط)           :()فيقكؿ

ف ًمتُّر تكفيني لتكفيني  ًريًش الٌ كًب تسترني حٌيان، كا  كخرقةه مف جى
فجاء الجااس اترديد هذه الحركؼ الستة، اشكؿ متكاؿو في اهاية الشطر ال ااي، ليشكؿ مقطبا 

. مكسيقيان غايا

                                                 

 .45ص س، .مإبطاٍْى اٍَش، :  ٌُظط()

. 1/174، الدرر الكامنةالبسقالاي،  ()
. 105، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
. 1/316، ، فكات الكفياتالكتاي ()
. 2/361، س.ـالبسقالاي،  ()



كيجااس ااف دااياؿ ايف كممتي قاض امباى تسٌمـ، كقاض امباى اواقااض، كايف شغؿ 
امباى البمؿ، كشغؿ امباى الهـٌ، فيقكؿ
 (الخفيؼ):       ()

ىك قبضه لكٌنو قبضي قمبو كىك شيغؿه لكنَّو شغؿي باؿ 
فجبؿ الشاعر في كؿ شطر كممتيف متجااستيف، فتكرار افس الحركؼ في كؿ شطر ضمف لمايت 

. كفرة في الاغـ
كيجااس أيضان ايف األغالؿ، امباى ما يجمع مف ال مار، كاألغالؿ، امباى القيكد، 

: ()فيقكؿ
 (الخفيؼ)     
صاح لكال عناءي قبض األغالًؿ   ما قيبضنا في ىذه األغالًؿ 

، في الشطريف فكفر لمايت شيئان مف  (قاضاا)ك  (قاض)فكقع الجااس ااقصان ايف 
في آخر  (األغالؿ)في آخر الشطر األكؿ، ك (األغالؿ)المكسيقى، ككقع تامان ايف 

الشطر ال ااي، فأصاح الايت اشطريه مقفى، كهذا مف أساليب التفاف المكسيقي في 
. مطالع القصائد

 الجناس الناقص  -2
: ()، يقكؿ"البٌذاؿ"ك " البٌماؿ"كمف الجااس الااقص قكؿ الاكصيرم مجااسان ايف كممتي 

 (الخفيؼ)        
ٍمًؽً  العٌشاًؽ كالعٌذاًؿ  ٍمؽى الٌشيكًد كالعٌماًؿ م ؿي خي إٌف خي

كقد كٌفر هذا الجااس شيئان مف المكسيقى الداخمية، كاخاصة أٌف هاتيف الكممتيف كقبتا في 
. أكاخر شطرم الايت

 (الخفيؼ):                                      ()كيقكؿ الاكصيرم أيضان 
كؿُّر عدؿو مضايىؽه في كصكؿ كعذكؿو ميضايىؽو في ًكصاؿ 

                                                 

 .195، صس.ـالصفدم،  ()

 .195 ، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()

 .414، صالديكافالاكصيرم،  ()

 .414 صف،.ـ الاكصيرم، ()



 (كصكؿ)، ك(عذكؿ)ك  (عدؿ )فجااس ايف أك ر مف كممة في الشطريف، إذ جااس ايف 
ذا ما أضفاا هذا الى تكرار كممتي (كصاؿ)ك  في الشطريف ، كجداا  (مضايؽ في )، كا 

. أك ر حركؼ الشطريف مكررة، ما كٌفر تااغمان لممقاطع المكسيقية
 (المنسرح)         : ()كيجااس ايف الحساة كالاساة، فيقكؿ

ال تظممكني كتظممك الحسبىٍو فميس بيني كبينيا نسبو 
ككذا . فكقع الجااس ايف المفظيف في اهاية كؿ شطر، فضمف لهذا المطمع كفرة مكسيقية

:  ()حيث يقكؿ" فطرة"ك " فطاة"يقاؿ في مجااسته ايف كممتي 
 (السريع)                  

ككيؼ يخمك الطفؿ مف ًفطنةو ككػػؿُّر مكلكدو عمى الفطره؟ 
 

 (البسيط):               ()"شىاىحى "ك " سياىح"كيقكؿ ااف دااياؿ مجااسان ايف كممتي 
شيخه غدا في رباط النُّرٍسًؾ مرتبكان فيا لييا سيبىحان كانت لو شىبىحا 

في الشطر ال ااي، فكرر حركؼ القافية في هذا  (شاحان )ك  (ساحان )فجااس ايف كممتي 
. الشطر، فكفر تااغمان مكسيقيان ، زاده جماون التقارب الصكتي ايف السيف كالشيف

كيقكؿ ااف دااياؿ مجااسان ايف الشبر كالسبر، كالرسـ امباى المرتب، كالرسـ امباى ما 
 (المجتث):        ()تاقى مف آ ار المازؿ

أـ ليس لمشعر سعره كالرسـي أقكل كرسـ 
فكٌرر اهذا الجااس الااقص في كؿ شطر مجمكعة مف الحركؼ، فزاد مف اغمة الايت 

. المكسيقية، كاخاصة اتكرار حرؼ السيف في الايت أراع مرات
: ()كيجااس الزممكااي، ايف الطْـّ كالٌرـ، كالجًف، كالحٌف، كالاٌف، فيقكؿ

 (البسيط)      
يـ، كالحفُّر كالبفُّر  ِـّ جاءكا ال عديدى ليـ  فالًجفُّر بعضي ِـّ كالرِّ بالطِّ

                                                 

 .119 صف،. ـالاكصيرم، ()

 .222 صف،.ـ الاكصيرم، ()

 .189، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()

 .70، صف.ـ الصفدم،  ()

 .8/102، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ()



فالتااسؽ في تكرار الميـ الساكاة تتمكها الميـ المتحركة االكسر، مرتيف في اداية الايت، 
كالتااسؽ في تكرار الاكف الساكاة تتمكها الاكف المتحركة االضـ مرتيف في آخر الايت، كٌفر 

. مقاطبان مكسيقية تركؽ لمسامع
كحسااا اهذه األم مة شاهدان عمى اهتماـ الشبراء كتقصدهـ لمتجايس، طماان لممكسيقى ،ك 

. تماية لمذكؽ الفاي في ذلؾ البصر،الذم فتف افاكف الاديع المختمفة كالمكسيقى الغاٌية
 
رىٌد العجز عمى الصدر - ب

كهك أف تأتي امفظيف مكرريف أك متجااسيف فتجبؿ أحدهما في أكؿ الجممة كاآلخر في 
، كله ()آخرها، أك أف يككف أحدهما في الشطر األكؿ مف الشبر كال ااي في الشطر اآلخر

أهمية مكسيقية كالجااس، مف حيث أٌف تكرار األصكات كترديدها في حشك الايت، مضافةن الى ما 
. ()يتكرر في القافية، يجبؿ الايت أشاه افاصمة مكسيقية متبٌددة الاغـ

: ()كم اله قكؿ شهاب الديف اف غااـ في فقيه مبتكؼ
 (الخفيؼ)      
ىك شير تيغىٌؿ فيو الشياطيػ ػف كالشػػؾى أٌنو شػيطاف 

. فقد كرر كممة الشياطيف في حشك الايت كقافيته، فزاد التكرار مف اغمة الايت المكسيقية
: ()كقكؿ ااف الكردم

 (البسيط)       
اهللى اهللى ال تبقكه في حمبو يا أىؿى مصرى كفينا راقبكا اهللى 

في أكؿ الشطر األكؿ، كفي آخر الشطر ال ااي أعطت الايت " ا" فتكرار لفظة الجاللة 
. جكان مكسيقيان غايان 

 (السريع)         :()ككذا يقاؿ في قكؿ ااف دااياؿ
رأيتي في النـك أبا ميرَّه  كىك حزيفي القمًب في مىرَّه 

                                                 

 .2/309، البالغة فنكنيا كأفنانيافضؿ عااس،  ()

 .45ص  مكسيقى الشعر،إاراهيـ أايس،: ياظر ()

 .169-2/168، فكات الكفياتالكتاي،  ()

 .160، صالديكافااف الكردم،  ()

 .119، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()



في الشطر األكؿ، فكٌرر حركؼ القافية فزاد مكسيقى  (ميرة)في القافية، عمى كممة  (مٌرة)فٌرد كممة 
. الايت اغمان 

 (السريع)          :()كقكله أيضان 
ٍسرىه  يصيحي كاكياله مف حسرتي تمؾى التي ما م مييا حى

في آخر الشطر األكؿ، فكاف لتكرار الحركؼ ال ال ة  (حسرتي )في القافية عمى  (حسرة)حيث رٌد 
. احركاتها كقبان مكسيقيان ممحكظان  (حسر)في 

 (السريع):          ()كقكله كذلؾ
مف كؿ عمؽو م ًؿ بدًر الدُّرجى قىيىٍمتيػو فػي كاحدو بىٍدرىه 

في حشك الشطر األكؿ، فكٌرر هذه الحركؼ ال ال ة  (ادر)في عجز الايت، عمى  (ادرة)فرٌد كممة 
. احركاتها، فزاد مف المكسيقى الداخمية

 (السريع)         : ()ككذا يقاؿ في قكله
فرىه  كمنزًؿ المزَّاًر ًصفره كقد  عمتػػو مف ًذٌلتو صي

 (الطكيؿ)      : ()كمف هذا القايؿ قكؿ الاكصيرم 
ٍحدىري  دٍَّيو جى دُّر جى دٍَّيًو بطرسه  كيحزنييـ مف جى دُّر جى كيعجبييـ مف جى

في الشطر األكؿ،  (مف جٌد جٌدٌيه )في الشطر ال ااي عمى عاارة  (مف جٌد جٌديه )حيث رٌد عاارة
. ككقبت الباارتاف متما متيف في الكزف، فازدادت اهما مكسيقى الايت الداخمية

: ()كيقكؿ عالء الديف الكداعي، رادان تشكيشان عمى شاشات
 (الطكيؿ)      

لقد أيلًزـى الكفاري شاشاًت ًذٌلةو تزيدىـ مف لعنة اهلل تشكيشا 
في حشك الشطر األكؿ، فازداد هذا الايت كقبان  (شاشات)في عجز الايت عمى  (تشكيشان  )فرٌد 

. مكسيقيان، اتكرار حرؼ الشيف
 (الكامؿ):           ()كمف هذا قكؿ ااف اااته

أسػفي لشعرو بارعو نٌظمتيو  تحتػػػاجي بيجتيو لرفدو بارًع 
                                                 

 .119 صف،.ـ الصفدم،  ()

 .119، صف.ـ الصفدم،  ()

 .119، ص، المختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم ()

 .280 صالديكاف،الاكصيرم،  ()

 .8/110، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ()

 .340ف، صالديكاااف اااته،  ()



ـه قد تضٌكعى نشريهي  يا مف يىًرؽُّر عمى اليتيـً الضائًع  درٌّ يتيػ
 

في حشك الشطر األكؿ مف الايت،  (اارع)في عجز الايت األكؿ عمى  (اارع)حيث رد 
، فكاف (تضٌكع)عمى  (الضائع)في الايت ال ااي  عمى اليتيـ في الشطر األكؿ، ك (اليتيـ)كرد 

.  لتكرار هذه الحركؼ أ ره مكسيقيه جميه 
 (الرجز):            ()كمف هذا قكؿ ااف دااياؿ

مىٍف لـ يكف في الٌناًس ذا أذٌيػػة تخػػاؼي منيا أكقعكه في األذل 
كـ صٌكب الناسي خطا ذكم الغنى  كزعمكا ما قاؿى ذيك الفقًر الخطا 

 (ذكك)في آخر الشطر األكؿ، كرٌد كممتي  (أذية)في عجز الايت األكؿ عمى  (األذل)حيث رد 
. ، فكاف لم ؿ هذا الردن كقع مكسيقي غير خاؼو (ذكم)ك  (خطا)، عمى كممتيف (الخطا)ك

 (الكافر) :       ()كماه قكؿ الجزار 
ٌف الشعرى دكفى عيػػاله قىػٍدران  كالسيما إذا ما كاف شعرم  كا 

كعيًشؾ، لست أدرم، ما طحاىا  كقد أقررت أني لستي أدرم 
برم  غَّره بعمـً الجيػؿ خي كذا خبرم كلك كٌشػػػفت عٌني لىصى

، كفي (الشبر)فكظؼ هذا الفف في أاياتو  ال ة متكالية، في الايت األكؿ كرر كممة 
، فكاف لم ؿ هذا الرٌد (خارم)، كفي الايت ال الث كرر كممة (أدرم)الايت ال ااي كرر كممة 

ًن متااسقان ايف ادايات األايات كأكاخرها .و لألعجاز عمى الصدكر تاغيمان
كاخمص، مف ابد هذه اإلطاللة، التي تااكلاا فيها الاحكر كالقكافي كابض المحساات 
المفظية، إلى أفَّ شبر الاَّقد المجتمبي، قد لقي عااية كحرصان هاٌميف مف الشبراء في جاااه 

المكسيقي، فطماكا له كٌؿ البااصر التي تكفر له  راءن مكسيقيان، يتااسب مع ركح البصر، كذكؽ 
. الااس، الذم ماؿ إلى التزكيؽ، ك الخٌفة، كالغااء

                                                 

 .222، صس.ـالصفدم،  ()

 .46، صالديكافالجزار،  ()



الصنعة البديعية - رابعان 
 

لقيت ابض أصااؼ الاالغة في البصر المممككي األكؿ اهتمامان كايران مف الشبراء، 
ككاف عمى رأسها الاديع، الذم ااتشر ااتشاران كاسبان، كغدا مضمار تاافس كمااراة ايف الشبراء 

، التي التـز الشبراء فيها اأف ()كاألدااء، كقد تٌكج هذا اوهتماـ الكاير، اظهكر فف الاديبيات
. ()يككف كؿ ايتو ماها شاهدان عمى اكع ماه امفرده، ليس له تبمؽ اما قامه كو اما ابده

 
كمف هؤوء الشبراء صفي الديف الحمي، الذم اظـ قصيدة مف مائة كخمسة كأرابيف ايتان 

 اكعان مف ()في مدح رسكؿ ا صمى ا عميه كسمـ، اشتممت عمى مائة ككاحد كخمسيف
. ()محاسف الاديع، كسٌماها الكافية الاديبية في المدائح الااكية

 
كيرد ابض الااح يف شيكع هذه الظاهرة في أدب البصر المممككي األكؿ إلى ميؿ الااس 

،  كالتأ ر االمتقدميف؛ إذ ماؿ الدرس البممي في ()اوجتماعي إلى الزخرفة كالتاميؽ كالصابة
. هذا البصر إلى اجترار المكركث

 كلـ يكف اإلفراط في الاديبيات يركؽ الجميع، فهااؾ مف الاقاد مف عاب هذه الظاهرة، 
هذه الفاكف الاديبية إذا كقبت لمشاعر أك لمكاتب، فيقاح أف يستك ر : "م ؿ ااف خمدكف، حيث قاؿ

ماها، ألاها مف محساات الكالـ كمزيااته، فهي ام ااة الخيالف في الكجه، يحسف االكاحد كاو ايف 
. ()"ماها، كيقاح اتبدادها

 
كمف الفاكف الاديبية التي حظيت ااهتماـ زائد في البصر المممككي األكؿ، الجااس، 

، كغيرها، كقد تااكلت الجااس عاد دراسة المستكل المكسيقي، لما له (اإليداع)كالتكرية، كالتضميف 
. مف أهمية في ذاؾ الجااب، أما في هذا المستكل فتااكلت التكرية، كالتضميف

 

                                                 

هي قصائد أاشئت في مدح رسكؿ ا صمى ا عميه كسمـ، التـز الشبراء في كؿ ايتو مف أاياتها كجهان مف كجكه الاديع،  ()
عمر مكسى : ، ياظر ( هػ654ت  )ككاات تاظـ غالاان عمى احر الاسيط كقافية الميـ، كمف أكائؿ شبراء الاديبيات ااف أاي األصاع 

 .302 ص  تاريخ األدب العربي في العصر المممككي،الااشا، 

. 268-267، مطالعات في الشعر المممككياكرم شيخ أميف، : ياظر ()
 .301صس، . معًط يٕصى انباشا،:  ٌُظط()

. 581-567، الديكافصفي الديف الحمي، : ياظر ()
. 3/88، األدب في العصر المممككيمحمد زغمكؿ سالـ، : ياظر ()
. 1/674، تاريخ ابف خمدكف المقدمةااف خمدكف،  ()



التكرية - 1
 

األكؿ، أاها تصاغ :  لمتكرية في شبر الاَّقد المجتمبي أهمية خاصة، تكمف في أمريف
الشبر ااكع مف الظرافة كالفكاهة، التي تابد الممؿ، كتساعد عمى لصكؽ هذا الشبر االافس، 

كتستدعي شيكعه، كاخاصة إذا ما كاات الباارات كاأللفاظ سهمة كخفيفة، ك ال ااي، كهك التباير 
عف مباف خطيرة، و يستطيع الشاعر في أحياف ك يرة أف يبار عاها تبايران مااشران، خشية اقمة 

الماتقىديف مف حكاـ كغيرهـ، لذلؾ و يستغرب أف تبجَّ المطكٌوت، اؿ كالمقطبات أيضان، ام ؿ هذا 
الضرب الاديبي، كقد كظؼ الشبراء في تكرياتهـ األلفاظ مف كؿ جااب، مف أسماء األعالـ، 

. كاألعداد، كأسماء سكر القرآف، كالمصطمحات البممية كغيرها
 

" ااقمب عميه الٌدست فااكسر" قاؿ اجـ الديف القحفازم مكريان في كممة فخار، كعاارة 
()  :

 (الرجز)                                                               
لٌما غدا قازافي فٌخاران بما  قد ناؿى باألمًس كأغراه البطٍر 
جاء ييرىٌجي م ميا  انػيةن  فانقمب الٌدست عميو فانكسٍر 

 

كالمباى " اما قد ااؿ ااألمس"هك ك ير الفخر، قاد إليه قكله " لفٌخار"فالمباى القريب 
فااقمب الٌدست عميه "الابيد المكٌرل اه هك المادة التي تصاع ماها األكااي، دٌؿ عميه قكله 

فالمباى القريب أاه خسر الكزارة " ااقمب الٌدست عميه فااكسر: "، ككٌرل أيضا في قكله"فااكسر
. ، كالمباى الابيد أاه ااقمب عميه الٌدست، امباى الصحف، فااكسر ألاه فخار(الٌدست)
 

: ()كيٌكرم الٌساجارم الحماي مستخدمان ابض أسماء الخيؿ، فيقكؿ
 (الطكيؿ) 

أغارى عمى الشقراًء في قيًد جيموً  لكي يركبى الشيباءى في الممًؾ قطَّعا 
فمٌما عال في ظيرًىا كاف راكبػان  عمى أدىـو لكٌنػو كػافى ميك ىقػػا 

 

إذ المباى القريب لها، كهك غير مراد،  هك فرس، كالمباى الابيد، كهك " الشهااء"فكٌرل اػ 
، مبااه القريب أاه "عال في ظهرها"، كقكله "في الممؾ"، دٌؿ عمى ذلؾ قكله "حمب"المراد، هك 

هك الحصاف " أدهـ"ركب الفرس الشهااء، كالمباى الابيد أاه امغ ظاهر حمب، كالمباى القريب لػ 
. ، هك القيد"لكٌاه كاف مك ٌقان "األسكد، كالمباى الابيد الذم اقتضاه قكله 

                                                 

. 3/118، الدرر الكامنةالبسقالاي،  ()
. 10/139، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ()



 

كيكظؼ ااف البطار، مصطمحات عركضية، في تكريته، حيث يصؼ مقتؿ ااف عىٌراـ 
 (الكافر):                                                          ()كاسمه الخميؿ فيقكؿ

بدت أجزا ابًف عىرٌاـو خميػؿو  مقٌطعةن مف الضرًب ال قيًؿ 
رىةن بتقطيػًع الخميًؿ  كأبدت أبحري الٌشعًر المرا ي  محػرَّ

 
إذا المباى القريب هك التقطيع البركضي لماحر الشبرم، " مقٌطبة"فكقبت التكرية في 

مبااه القريب المصطمح البركضي " كالضرب ال قيؿ"كالمباى الابيد هك تقطيع أجزاء ااف عراـ، 
كلقكله . المبركؼ،كهك التفبيمة في آخر الشطر ال ااي، كالمباى الابيد هك الضرب االسيكؼ

مباى قريب هك تقطيع الخميؿ ااف أحمد، كالمباى الابيد، كهك المقصكد، هك " اتقطيع الخميؿ"
. تقطيع أكصاؿ ااف عٌراـ كاسمه الخميؿ

 
كمف تكظيفهـ ألسماء السكر القرآاية، قكؿ أحد الشبراء، فيما ذكره ااف تغرم اردم، في 

 :()السمطاف حسف اف محمد اف قالككف
 (الكامؿ)     

 لٌما أتى لمعادياًت كزلزلت
فألجًؿ ذاؾ الميمًؾ أضحى لـ يكف 

 لك عامؿى الرحمفى فازى بكيًفو
 

حفظ النساء كما قرا لمكاقعٍو  
مت بالقارعوٍ  فيصِّ  كأتى القتاؿ كى

 كبنصرًه في عصرًه في السابعوٍ 
 

فالباديات كزلزلت، في المباى القريب، سكرتاف مف القرآف، كفي المباى الابيد، 
في المباى القريب سكرة الاساء، كالمباى المقصكد أاه كاف مكلبان " كالاسا"المصائب كالااليا، 

" أضحى"هك سكرة الممؾ، كالمباى الابيد حكـ مصر، كقكله " الممؾ"كالمباى القريب لػ . االاساء
في مبااها القريب سكرة الضحى، كالمباى المراد هك الفبؿ الااقص أضحى، كالمباى القريب لػ 

، ك "القتاؿ"هك سكرة الاٌياة، كالمباى الابيد هك أاه ااقضى أمره، كهكذا في ألفاظ " لـ يكف"
فمبااها القريب لك قرأ سكرة الرحمف، كمبااه " كلك عامؿ الرحمف"، أما قكله "القارعة"ك " فصمت"

يتاادر إلى الذهف سكرة الكهؼ، كلكاه قصد فاز ارحمته كهكذا " كفاز اكهفه"الابيد لك اتقى ا، 
". عصره"، ك "اصره"في 

: ()كيكرم الشاعر عالء الديف الكداعي، مستخدمان البدد سابة، فيقكؿ
                                                 

. 11/151، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم، ()
. 10/247، ف.ـااف تغرم اردم،  ()



 (الطكيؿ)   
ـي  رمتنا صنكؼي الٌدىًر حقان بسبعةو فما أحده مٌنا مف السَّبًع سال

غبافه كغٌـّ مػالزـي  غالءه كغازافه كغزكه كغػػارةه كغدره كا 
 

هك الحيكاف المفترس، كالمباى الابيد هك المصائب التي " الساع"فالمباى القريب لقكله 
. عددها في الايت التالي

 

 (الخفيؼ)         :()كيكرم ااف دااياؿ ااسمه، فيقكؿ
اًؿ  أٌييا الناظري الذم لـ يزٍؿ بالػ    ػعىٍيًف منو يغني يىدى الكحَّ

 
أاه يخاطب رجالن ياغي عالج عياه عاد الكٌحاؿ، كالمباى : فالمباى القريب لمايت كمه

. يطمب ماه الماؿ (المحافظ)الابيد أاه يخاطب الااظر 
فالااظر تحتمؿ مباييف، قريب هك اسـ الفاعؿ مف اظر، ك ابيد كهك المحافظ، كالبيف 

كالكحاؿ، تحتمؿ أف يككف . تحتمؿ مباييف أيضان، قريب هك البيف الااصرة، ك ابيد هك الذهب
. طايب البيكف، كهك المباى القريب، كالمباى الابيد هك ااف دااياؿ

 (السريع)       :()كمف تكريات ااف دااياؿ أيضان قكله
ما حاؿي مىف درىـي إنفاقًو  يأخذيه مف أعيًف الٌناًس 

 

أاه يأخذه أجرة عمى مبالجة األعيف، كالمباى الابيد أاه و يحصمه إو : فالمباى القريب
. اصبكاة رغمان عف الااس

 

: ()كيكٌرم ااف اااته مستخدمان كممة الحميـ، فيقكؿ في حماـ لصديقه
 (المتقارب)     
ـي  فشرٌّ مزيده، كماءه قميؿه  فبئسى الصديؽي، كبئسى الحمي

.  هك الصديؽ، كالمباى الابيد هك الماء الحار" حميـ"فالمباى القريب لػ 
 
 
 

                                                                                                                                            

 .8/102، ف.ـ ااف تغرم اردم،  ()

. 198-195، المختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
. 93، صف.ـ الصفدم،  ()
. 479، صالديكافااف اااته،  ()



: ()كيقكؿ الجٌزار في شيخ جرب فتدهَّف االكاريت، كجمس االقرب مف المكقد
 (الخفيؼ) 

أيُّريا الشيخي دعكةن مف محػػبِّ  كخميؿو خاؿو مف التنكيػػًت 
، كقد قىريٍبتى مف النَّػا  ًر  فكيؼى  اٌدىنتى  بالكبريًت  أنتى شيخه

مباى قريب كهك مكقد الاار طماان لمدؼء كمباى ابيد هك اار " قراتى مف الٌاار: "فمقكله
. جهٌاـ

 (السريع):     ()كيقكؿ ااف أاي اإلصاع في مدعي فقه
كىك فقيوه ذك اجتيادو كقػد نىصَّ عمى التقميًد في درًسًو 
ؿى عمى نفًسو  فييحًسفي البحثى عمى كجًيو  كيكجػبي الٌدخى

هك إحساف الاحث في الفقه، كالمباى المراد " الاحث عمى كجهه"فالمباى القريب لباارة 
. هك ح ك التراب عمى كجهه

 (المجتث)      :()كيقكؿ ااف الكردم في قاضو 
ستقضي بجيمؾ : أقضي بعممي قمنا: فقاؿ

المباى القريب ألقضي هك مف القضاء، أم فىٌض الخصكمات، كالمباى الابيد المراد هك 
. المكت

 (اليزج)       : ()كيقكؿ الجٌزار، في اساه
قد تسػػأؿ عف قكـو  كراـً الفرًع كاألصًؿ 
ييػػـ بنك كمبو  كيخشاىـ بنك عجًؿ  تيرىجِّ

قايمتاف عرايتاف، " ااك كمب كااك عجؿ"فالمباى القريب المتاادر إلى الذهف هك أٌف 
. كالمباى الابيد المراد، هك أاهـ جٌزاركف

                                                 

. 31 صالديكاف،الجزار،  ()
. 7/34 النجـك الزاىرة،ااف تغرم اردم،  ()
. 158، صالديكافااف الكردم،  ()
. 70 صس،.ـالجٌزار،  ()



 (اإليداع)التضميف - 2
كيقاؿ له اإليداع، كهك أف يكدع الااظـ شبره ايتان مف شبر غيره، أك اصؼ ايت أك راع 
ايت، ابد أف يكطئ له تكطئة تااساه، اركااط تالئمه، احيث يظٌف السامع أفَّ الايت اأجمبه له، 

، كهك غير التضميف الذم كرٌد عاد ()كأحسف اإليداع ما صرؼ عف غرض الااظـ األكؿ
. ()الحديث عف عيكب القافية الذم هك امباى الماتكر

كشاع التضميف في ذلؾ البصر كااتشر، كاالغ فيه ابض الشبراء، حتى غدا ظاهرة 
: ()اٌياة، فبٌار عف هذا الشاعر مجير الديف اف تميـ قائالن 

 (الكافر)      
أطالعي كؿَّ ديػػػكافو أراه كلـ أزجٍر عف التضميًف طيرم 

أيضمِّفي كؿَّ بيتو نصؼى بيتو فشعرم نصفيو مف شعًر غيرم 
 

كيبكد ااتشاره إلى ما شاع في ذلؾ البصر مف اتجاه عاـ احك الحفاظ عمى التراث القديـ 
كاب ه، كاظرة التقدير التي حظي اها التراث الشبرم، كراما اإلفراط فيه يبكد إلى سبي الشاعر 

. إلظهار أاه م قؼ، كمتضمع مف التراث كاخاصة األداي ماه
يقكؿ مجير الديف اف تميـ مضماان شبره شطر ايت مف شبر زهير، حيث كظفه في غير 

 (البسيط):           ()مبااه األصمي
ـي  تىعبتي حتى جكادم ال ًحراؾى بو  يكادي مف ىىزِّه بالركًض يىنخًذ

مىطػػػان    ()(إفَّ الجكادى عمى عىاٌلًتو ىـر)فال يىغيرٍَّنؾى منو شىبُّروي غى
 

كهذا صفي الديف الحمي ياظـ خمسة أايات في فرسو له، كيضمف الشطر ال ااي مف كؿ 
: ()ايت شطران مف مبمقة امرئ القيس، كهك يصرفها عف غرض الااظـ األكؿ، يقكؿ

 
 
 
 

                                                 

 .2/311، خزانة األدب كغاية األربااف حٌجة الحمكم،  ()

.  يٍ ْصا انبحج247ص :  ٌُظط()

. 107، صالديكافمجير الديف ااف تميـ،  ()
. 116، صف.ـمجير الديف ااف تميـ،  ()
 .119، صشرح شعر زىيرأاك البااس  بمب،  ()

. 466، صالديكافصفي الديف الحمي،  ()



 (الطكيؿ) 
 رأل فرسي اصطبؿ عيسى فقاؿ لي

بو لـ أذٍؽ طعـ الشعير كأنني 
 تيقىٍعًقعي مف برد الشتاء أضاليعي

إذا سىًمعى السُّركَّاسي صكتى تحمحمي 
ؿي في كقػت العمػكًؽ  عمييـي  أعكِّ

 "قفا نبًؾ مف ذكرل حبيبو كمنزؿً " 
" بسقط المكل بيف الدَّخكؿ فحكًمؿً "
 "لما نسجتيا مف جنكبو كشىمأؿً "
" يقكلكف ال تيمٍؾ أسى كتجمَّؿ"
ؿً "  ()"كىؿ عند رسـو دارسو مف ميعىكَّ

 
اان شطر ايت لممتااي  : ()كيقكؿ ااف الكحيد مضمّْ

 (البسيط)
عان بٍؿ أىتى أىٍبيى مف الذَّىىًب  فجاءني منو مدحه ًصي ى مف ذىبو ميرصَّ

 ()"أنا الذم نظرى األعمى إلى أدبي"فكدتي أينًشدي لكال نػػػكري  باطًنو 
: ()كيقكؿ صفي الديف الحمي مضماان شبره ايتان مف مبمقة زهير اف أاي سممى

 (الطكيؿ) 
أرل فيؾ يا عيسى الطبيبي فضيمةن 

 تميتي لنا األحياءى مف غير عمةو 
خبطي عشكاءى مف تصٍب "فما أنتى إال 

   

 ىي الضدُّر مف أفعاًؿ عيسى بف مريـً  
 كتيضني كتيغني باليديًف كبالفـً 
تيمتو، كمف تخطيٍء ييعىمٍَّر 

 ()"فييرـً 
   

فزهير جاء اهذا الايت في الماايا، ككظفه الشاعر هاا في التباير عف جهؿ عيسى 
. الطايب

ق  إلّن َعق﴿: كيضٌمف ااف األعمى جزءان مف آية كهي قكله تبالى سق   اَع ق إلّن إلسق ار ْن ، يقكؿ ()﴾ر َّب
 :()في كصؼ الحماـ

 (الخفيؼ)      
ـٍ  نا الذم نحػػف فيو  قد أنػاخى العػػذابي فيو كخيَّ إف حمامى

                                                 

 13-11، صشرح المعمقات السبعالزكزاي، : األعجاز الخمسة مف مبمقة امرئ القيس، ياظر ()

. 167، صنكت الييماف في نكت العميافالصفدم،  ()
 .363، صالعرؼ الطيب في شرح ديكاف أبي الطيبااصيؼ اليازجي،  ()

. 531، صالديكافصفي الديف الحمي،  ()
 .91، صشرح المعمقات السبعالزكزاي،  ()

 .65/ 25، سكرة الفرقاف ()

. 2/145، فكات الكفياتالكتاي،  ()



" ربنَّا اصرٍؼ عنَّا  عذىابى جيٌنـ"قمت لما رأيتيػػو يتمظَّػػى  
 

كيضمف ااف اااته في كصؼ متشاعر  قيؿ الشبر، ايتان ومرئ القيس في كصؼ حصااه، 
: ()يقكؿ

 (الطكيؿ)   
ًؿ  أتاني عميٌّ البالسيُّر بشػػعرًًه  فيػػا لؾى مف شػػعرو  قيؿو مطكَّ

مكىرو مفرو مدبرو ميقًبؿو معػػػان  كجممكًد صخرو حطَّو السيؿي مف "
 ()ً"عؿ
 

: ()كيضٌمف صفي الديف الحمي في كصؼ صاحب له اخيؿ، شطر ايت لمشافرل فيقكؿ
 (الطكيؿ) 

 كلي صاحبه يسترجعي الناسي كٌمما
لقد ألبستني ًصحةي الجسـً داريه 
 كما عٌممتني حكمةن غيرى أٌنني

 

 ذكرتي ليـ أكصافىو كنعكتىوي  
مىٍمتي بيكتىوي   بفرًط الًحمى لٌما حى

ـي مطاؿى الجكًع حتى أميتىوي "  ()"أدي
 

فالشافرل جاء اهذا المباى مباران اه عف صاره كتغماه عمى الجكع إااءن كأافة، أما الحمي فكظفه 
يٍفه . في غير مبااه، إذ يصار عمى الجكع راغمان؛ كذلؾ لاخؿ صاحاه الذم لـ ييضّْ

 : ()كيقكؿ صفي الديف الحمي في ماطؿ كعد، مضماان جزءان مف آية
 (البسيط)          

لٌما تطاكؿى بي إفراطي مطًمؾ لػي  كضاع كقتيى بيف العيذر كالعىذىًؿ 
ؿً : "أيقنت أف لست إنسانان لفعمؾ ذا  لقكلو ًمؽى اإلنسافي مف عىجى  ()"خي

فكظؼ الشاعر اآلية في المباى افسه الذم كردت فيه، كهك أٌف اإلاساف طاع عمى البجمة 
كالتسرع، كهذا الماطؿ الذم لـ يتبجؿ في الكفاء اكعده خرج عف هذا الطاع الذم طاع عميه 

. الاشر، فافى عاه اإلاسااية
: ()كيقكؿ الجزار في قكـ يمارسكف المكاط، مضماان ايت شبر لألخطؿ

                                                 

 .426، صلديكافااف اااته، ا ()

 .32 ، صشرح المعمقات السبعالزكزاي،  ()

. 537، ص الديكافصفي الديف الحمي، ()
. 74، صالمية العربالشافرم،  ()
. 529، ص س.ـصفي الديف الحمي،  ()
 .7/ 21، سكرة األنبياء ()



        
 

 (البسيط       )
مىف قاؿى بالمرًد فاحذٍر أٍف تصاحبىػوي فإٍف فعمػػػتى فً ٍؽ بالعاًر كالنَّاًر 
بضاعةه ما اشتراىا غير بائعيػػا بئس البضاعةي كالمبتاعي كالشارم 

: إلى أف يقكؿ
 ()ً"قكـه إذا حاربكا شٌدكا مفزرىـ  دكفى النِّساًء كلك باتٍت بأطيار"

كقد استخدمه األخطؿ في مدح أقكاـ ياشغمكف عف اسائهـ االحرب، أما الجزَّار فاستخدمه 
. في ذـ قـك يترككف مباشرة اسائهـ، إلى لكاط الغمماف

 
كيالحظ أف الشبراء كااكا حريصيف في تضمياهـ عمى تكظيؼ هذه األشبار المضماة 

في غير مبااها أك دووتها األصمية، أك التكرية اها، كلكٌف ابضهـ لـ ياجح في جبؿ هذه 
األايات جزءان مف قصائده، فادت ااشزة غرياة، ككاات الماالغة في التضميف في أشبار ابضهـ 
عياان ظاهران، كما في تضميف صفي الديف الحمي، ألعجاز أايات مف مبمقة امرئ القيس، جاءت 

. متكالية، كلـ تكف متساكقة مع المباى الجديد الذم كظفها فيه
كالتضميف يبكس مدل ميؿ الشبراء إلى التاميؽ كالزخرفة المفظية، الذم كاف يم ؿ ذكؽ 

عصر و ذكؽ فرد، كيبكس مدل إعجااهـ االشبر القديـ كفحكله، فالتضميف جمُّه مف فحكؿ 
. الشبراء أم اؿ امرئ القيس، كزهير، كاألخطؿ، كالشافرل، كالمتااي، كغيرهـ

                                                                                                                                            

. 318، صالديكافالجزار،  ()
 .84، صالديكافاألخطؿ،  ()



الصكرة الشعرية - خامسنا
الصكرة الشبرية عاصر أساسي في الشبر اباٌمة، كفي شبر الاَّقد المجتمبي اخاٌصة، 

فيها ياقؿ الشاعر إحساسه إلى المتمقي ليؤ ر في فكره ككجدااه، فيضمف استجااته، ذلؾ ألف شبر 
الاَّقد المجتمبي له رسالة مبياة، تتم ؿ في الكقكؼ عمى عيكب المجتمع، كتبريتها، كاقدها 
كالسبي في تغييرها، فإف خال هذا الشبر مف الصكرة الشبرية غدا كالمان و يفترؽ عف كالـ 

قامة الكزف؛ لذا احتفؿ الشبراء في  الااس كتبميقاتهـ عمى كؿ ما يسكؤهـ، إو في ترتيب األلفاظ كا 
شبر الاَّقد المجتمبي االصكرة الشبرية، مبتمديف عمى التشخيص، كعمى التجسيـ، كأدكاتهـ في 

.  التشايه، كاوستبارة، كالكااية، كغيرها: رسـ صكرهـ الشبرية مستمدة مف فركع عمـ الاياف
 

التشخيص  -1
كهك إضفاء الحياة عمى الظكاهر الطايبية، كالجمادات، كاوافباوت الكجدااية، فهذا ااف 
الكردم يجبؿ مف األحداث كالمصائب التي عظمت في أحد األعكاـ، إاسااان جااران يتصرؼ في 
الممكؾ كيتخطفهـ دكاما رادع، كما يتصرؼ قاض قميؿ األمااة كالديف في أمكاؿ األيتاـ، كهذه 

 :()صكرة مستكحاة مف الايئة التي يبيش فيها الشاعر، شٌخػص اها هذه البظػائـ، يقكؿ
 (الكافر)  
مٍَّت   أعامان كاف أـ مائتيف  عاما      جى ػػت كى عجائبي عامنا عىظيمى
تصكؿي عمى الممكًؾ صياؿى قاضو  قميًؿ الدِّيًف في ماًؿ اليتامى 

 
كيجبؿ الشارمساحي مف الدهر رجالن كمف الحكـ أ كااان قصيرة، فيكسك هذا الرجؿ ايارس 

 :                                                            ()هذه األ كاب القصيرة عاريةن، يقكؿ
 (البسيط)                                                             

ري  فقؿ لبيبرسى إفَّ الدىرَّ ألبسىوي أ كابى عاريةو في طكليا ًقصى
 

:          ()كيجبؿ مف الخير إاسااان يهرب لما تكلى ايارس الحكـ، يقكؿ
 (البسيط)                                                                            
ـو  لـ يحمدكا أمرىه فييا كال شكركا  لمَّا تكلَّى تكلَّى الخيري عف أيمى

 
                                                 

. 500، صالديكافااف الكردم،  ()
. 1/174 ف،.ـ ااف الكردم، ()
. 1/174، الدرر الكامنةالبسقالاي،  ()



 :            ()كيجبؿ مف األحكاؿ رككاة لايارس هذا، كلكاها حركاة لـ تمش اه، يقكؿ
 (البسيط)                                                                   

ككيؼ تمشي بو األحكاؿي في زمفو ال النيؿي أكفى، كال كافاىـ قطر 
 

كقد جاءت هذه الصكر في مقطكعة كاحدة لـ تتجاكز ستة أايات، كقد اعتمدت 
التشخيص، الذم اتخذ مف اوستبارة أداة له، ككمها صكر مستمدة مف الايئة كمألكفة و جديد 

. فيها
 

كيرسـ الاكصيرم صكرة دقيقة لمحالة الافسية التي يبيشها في صحاة رجؿ و يأماه، فهك 
:   ()يااسطه، كفي الكقت ذاته يحذره، كيشاه هذه المباشرة امباشرة السّْااع، فيقكؿ

 (الكافر)                                                            
أباًسطيو كأحذريه كأنِّػي  أمارسي مف  خالئًقو السِّباعا 
فال أنا آمفي منو ضراران  كال ىك آًمػػؿه منِّي انتفاعان 

 
أما ااف حايب فيصكر الطاعكف رجالن ظمكمان حسكدان، يطكؼ في شرؽ الاالد كغراها، 

:                     ()كيسكؽ الااس احك القاكر، يقكؿ
 (الخفيؼ)                                                                   
إفَّ ىذا الطاعكف يفتؾ في العا  لـً فتؾى امرلءو ظمكـو حسكًد 
ؽى نحك المحكًد  مكي كيطكؼي البالدى شػرقان كغربان  كيسكؽي الخي

 

ا أكار، ككمما : كيرل ااف اااتة الصاح رجالن متسمحان االارد، ياتغي ذاحه، لذا تراه يقكؿ
:       ()اشتكى الارد، زاده ماه كسكة، فمزج الشاعر الصكت االحركة، يقكؿ

 (الخفيؼ)                                                                
اهللي أكبٍر : كؿُّر صبحو يركـي بالبرًد ذبحي  فميػػذا يقكؿي 

ذا ما اشتكيتي بردان كساني  كسكةن منو، ما أشدَّ كأنكٍر  كا 
 

                                                 

. 1/174، الدرر الكامنة البسقالاي، ()
. 308، صالديكافالاكصيرم،  ()
. 10/167، النجـك الزاىرةااف تغرم اردم،  ()
. 235، ص الديكافااف اااته، ()



 
 

التجسيـ  -2
كهك جبؿ المبااي المجردة أجسامان محسكسة، فالاكصيرم يجبؿ مف الكحشة التي لقيها 

: ()مف رفاقه سكران يمابه مف ايؿ أاسهـ، فيقكؿ
 (الخفيؼ)                                                                      

كٌمما رمتي أنسيـ ضربكا مف   كحشة بينيـ كبيني بسكر 
 

 :                 ()أما الشارمساحي فيجبؿ مف الفتف  اساطان أك رداء يطكل كياشر، يقكؿ
 (البسيط)                                                                    

كقد طكل اهللي مف بيف الكرل فتنان كادٍت عمى عيصبًة اإلسالـً تنتشري 
 

 
كيجبؿ ااف الكردم مف الكٌد الذم يتحكؿ اذالة كغدران، شيئان ماديان يتحكؿ مف حاؿ إلى 

اٌل، أك الطباـ الذم يتحكؿ زاالن، يقكؿ :    ()حاؿ، فيشاهه ضماان االخمر التي تتحكؿ خى
 (مخمع البسيط)                                                      

يا صاحبان كافى لي كفيان  كبي حفٌيان، فعادى  نذالن 
ـي زبالن  الًّ  كيستحيؿي الطعا ـي خى قد يستحيؿي الميدا

 
كيجسـ ااف دقيؽ البيد األياـ فيجبمها إاسااان له يد تجرح الااس، كسالحها المصائب، 

:                               ()فيبتمد اوستبارة في صكرته الشبرية هذه، يقكؿ
 (السريع)                                                        

قد جٌرحتنا يدي أياًمنا كليس غيري اهلًل مف آسي 
كيجبؿ سبد الديف الفارقي، لمظمـ كالقهر الذم شهدته الشاـ عاد عزؿ ااف خمكاف عف 

كيجبؿ الخير الذم عمه ابكدته ًايالن تفجَّر مف كفيه، . قضائها مذاقان، فكأاه الطباـ أك الشراب
 (الكفر):                                                                  ()يقكؿ

                                                 

. 288 صالديكاف،الاكصيرم،  ()
. 1/174، الدرر الكامنةالبسقالاي،  ()
. 418، صالديكافااف الكردم،  ()
. 175، صابف دقيؽ العيد، حياتو كديكانوصافي حسيف،  ()



ـى سبعى سنيفى جدبا غداةى ىجرتىو ىجران جميال  أذقتى الشا
فمما زرتىو ًمٍف  أرًض  مصرو مددتى عميو مف كفٌيؾ نيال 

  
كهذه الصكرة، التي جاء اها الفارقي، تقميدية، مستكحاة مف التراث الشبرم القديـ، فقد 

تداكؿ الشبراء تشايه البطاء كالجكد كالخير االماء، كتشايه الجكاد كالااذؿ لمخير االاحر أك الاهر، 
. كجبمكا أيضان لمظمـ كالقسكة كالمصائب طبمان ككأاها الطباـ أك الشراب

 
كيصكر الجزار صداقته لقكـ، و يستطيع اوافكاؾ ماها، مشاهان إياها االكتااة في 

ذا ما لجأ الكاتب إلى كشطها، فإف آ ارها  الطركس، حيث يسهؿ القياـ اها، كلكف يتبذر محكها، كا 
:                                              ()تاقى ما مة، يقكؿ

 (مجزكء الكامؿ)                                                      
صادقتييـ كأرل الخػرٍك  ج مف الٌصداقًة  يىٍعسيري 

ٍك ًس كمىحٍػكيهي ميتىعىػذِّري  كالخطِّ يسػيؿي في الطُّرري
ً ػري  ذا أردتي كشػػػطتوي  لكػػػفَّ ذاؾ يؤثِّ كا 

 
عجاب، فميس مف  كاما أف شبراء ذلؾ البصر قد التفتكا إلى القديـ التفاتة تقدير كا 
المستغرب أف يشاهكا الكرل اإاساف أك كائف حٌي ييطرىد عاهـ كييشرَّد، كيشٌاهكا الحاكـ الظالـ 

ماحه ااإلغماد، يقكؿ ااف الكردم : ()االسيؼ المشهر عمى الٌااس، كالتكاية عف كاح جي
 (السريع)                                                                

قمبي، لعمري اهلًل، معػمكؿي بما جرل  لمٌناًس مع لكلك 
يا ربِّ قد شىرَّد عٌنا الكرل سيؼه عمى العالـً  مسمكؿي 
 كما ليذا السيًؼ مف ميٍغًمدو سكاؾى يا مف لطفيو السُّركؿي 

                                                                                                                                            

. 9/165، البداية كالنيايةااف ك ير،  ()
. 30، صالديكافالجزار،  ()
. 498، صالديكافااف الكردم،  ()



عناصر الصكرة الشعرية - 3
الصكت، كالمكف، كالحركة، كقد حرص : تتشكؿ الصكرة الشبرية مف عااصر عدة أهمها

شبراء الاقد المجتمبي عمى إظهار هذه البااصر ال ال ة، كمف ذلؾ قكؿ ااف دااياؿ في إظهار 
:                   ()لكًف كجهه كقد اابكس عف الماء

 (الخفيؼ)                                                              
شيخ سكءو كال مًج ذقنان كلكٍف كجييوي في سكاًدًه كالقاًر 

 
فهذه ذقف شديدة الاياض كال مج، في كجه شديد السكاد كالقار، فالاياض أظهر شٌدة 

.  السكاد، ككذلؾ السكاد أظهر شٌدة الاياض
 كيقكؿ الشاب الظريؼ في إظهار لكف آ ار الحشيشة عمى كجه آكمها، مستخدمان  ال ة 

األصفر، كاألخضر، كاألحمر، كاألسكد، : ألكاف ظاهرة في الكجه، كالرااع يظهر في الكاد، هي
 :                                           ()يقكؿ

 (البسيط)                                                                         
ما لمحشيشًة فضؿه عندى آكًميػػػا لكنَّو غيري مصػػركؼو إلى رىشىده 

صفراءي في كجًيو خضراءي في فًمو حمراءي في عيًنو، سكداءي في كبًده 
 

كااف اااته يجبؿ مف الارد  كاان كيًسٍيه يجمع ايف لكايف، زرقة الجسـ كاايضاض ال مج، 
 (الخفيؼ):                                                                ()فيقكؿ

ذا ما اشتكيتي بردان كساني  كسكةن منو، ما أشدَّ  كأنكٍر  كا 
زرقةى الجسـ كابيضاضى  مكجو  ألبساني  كبى العذاب ميشىيٍَّر 

 
أما الصكت، فقد عاي اه ابض الشبراء في صكرهـ الشبرية، فااف دااياؿ و يغفؿ عف 
كصؼ األصكات عاد الحديث عف حشرات ايته كهكاٌمه، فيشاه صكت الحرذكف اصكت الزااد، 

 (الكامؿ):                                          ()كيجبؿ صكت الزااكرى تغريدان، يقكؿ
ككذاؾ لمحرذكف صكته م ميو  في مسمعي صكت  الزناد الميٍصمىًد 

مَّةن  ميٍكًشػيَّةن، أعالمييػػا، بالعسػجًد  ككأٌنما الٌزنبكري  أيلبػس حي

                                                 

. 163، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
. 145-144، صالديكافالشاب الظريؼ،  ()
. 235، صالديكافااف اااته،  ()
. 156، صس.ـالصفدم،  ()



ميغىػػػرًِّد  ـه  بيف الذباب ميغِّػػرده  ال كاف مف متػػرنـو كى مترٌن
كيصكر ااف دااياؿ األلحاف مابشة لمهك، كاألاغاـ مكقظة لمبشؽ، في حالتي الشرب في 

 :()الصااح كالمساء، فيقكؿ عمى لساف إاميس، حيث يخاطب شيخان اقض تكاته
 (البسيط)                                                                        
إذا تركتيؾ، مىف في النَّاس يخميفيني كأنت لي أكبري األعكاف كالٌنصحا 
كتنًعشي الميكى باأللحػػاًف مغتبقان كتكًقظي العشؽى  باألنغاـً مصطبحا 

 
كفي قصيدة أخرل عمى لساف إاميس أيضان، يحرص ااف دااياؿ عمى إظهار الصكت 

:                  ()كاضحان في صكرته، حيث يقكؿ كاصفان إاميس
 (السريع)                                                             
يصيحي كاكياله مف حسرتي تمؾ التي ما م مييا حسره 

... كاكياله مف حسرتي: فهك يصيح، كالباارة التي يصيح اها هي
 (السريع):                                                ()كيقكؿ عمى لساف إاميس

ػػفِّؼي المقصكصى كالطُّررىٍه  كـ جيد ما أعكم كأعكم ككـ  أيصى
. ما خٌيؿ لمقارئ صكت إاميس كهك يبكم (أعكم)فكٌرر الفبؿ المضارع 

أما الاكصيرم فيجبؿ مف كالـ كأكامر الااظر عياطان كصياحان غير مفهكـ، فكأاه دكمُّ 
 (الخفيؼ):                                               ()كأس ترتطـ ااألرض، يقكؿ

كعياطه تيٍدكل الدكاكيفى منو  ال بمعنى كأٌنو طنجياره 
 

         ():أما عادما يضرب االدرة عمى رأسه فمها طايف كصكت الاٌقارة، يقكؿ
 (الخفيؼ)                                                                   
كسميمافي كٌمما قرع القر  عىةى طنَّت كأٌنيا نٌقاره 

كهذا صفي الديف الحمي يصؼ حاؿ مارديف، حيث تبرض فيها لمسرقة، كو ياسى أف 
 (الكامؿ):                                                   ()يمزج الصكت االصكرة، فيقكؿ

ـي  أرضه بيا يسطك عمى الميث الٌطال كيعكثي في غاًب اليزبًر األرق
                                                 

. 188 صالمختار مف شعر ابف دانياؿ، الصفدم، ()
. 119 صف،.ـ الصفدم، ()
. 121، صف.ـالصفدم،  ()
. 213 صالديكاف،الاكصيرم،  ()
 .214 صف،.ـالاكصيرم،  ()

. 70، ص، الديكافصفي الديف الحمي ()



حالت بيا األشػػياء عف عاداتيا فالخيؿ تنيؽي، كالحميري تحمحـي 
فهذا التحكؿ الذم شهدته مارديف لـ يقتصر عمى األفباؿ، حيث أصاح صغير الظاي 

يهاجـ األسد، كتبكث األفاعي في غاب األسد، اؿ شمؿ أيضا تادون في األصكات، فالخيؿ تاهؽ 
. كالحمير، كالحمير تحمحـ كالخيؿ

 
أما الحركة في صكرهـ فكاات حاضرة، كأم متها في هذا الشبر مستفيضة، ماها كصؼ 

:     ()ااف دااياؿ حركة الاؽ في فرشته صبكدنا كهاكطنا ، فيقكؿ
 (الكامؿ)                                                                
ػًد  كالبؽُّر أم اؿي الصراًصر خمقةن مف ميٍتيـو في حشًكىا كمينجِّ

 
 :                     ()كيشاه ااسياب ال بااف اكجه الماء المتمكج افبؿ الرياح، يقكؿ

 (الكامؿ)                                                                    
يبدم إذا ما انساب صفحة جدكؿو عب ت بو ريػػحي الٌصبا متجعًِّد 

فال بااف ياساب في حركة ممتكية خفيفة، و يقٌراها إلى الذهف إو تشايهها اكجه جدكؿو تهب عميه 
. الريح، فتحرؾ فيه أمكاجان متبٌرجةن مبكٌجة

 :        ()كيمزج ادر الديف الذهاي الحركة االصكت في كصؼ حشرات ايته، فيقكؿ
 (الخفيؼ)                                                               
لمبراغيث فيو رقص كلمبٍقػ ػؽً زميره كلمذبػاب غنػػػاء 

فالاراغيث ترقص، كالاؽ يزمر، كالذااب يغاي، فصٌكر االحركة كالصكت هذه الحشرات 
. ككأاها في حفؿ غاائي

كيصكر الاكصيرم شجاران اياه كايف زكجته ابد زيارتها ألختها، ككاات قد حرضتها 
:     ()عميه، فيستخدـ في تصكير الحركة حشدان مف األفباؿ الماضية، المتكالية، يقكؿ

 (السريع)                                                             
نٍت قدرم في نفًسيا  فجاءٍت الزكجةي محتٌره  فيكَّ
رَّه  فاسػػتقبمتني فتيددتييا  فاستقبمٍت رأسي بفجي

:            ()كاهذا األسمكب يبار ااف دااياؿ عف غضاة لزكجته، فيقكؿ

                                                 

. 154، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
. 155، صف.ـ الصفدم، ()
. 2/639، مطالع البدكر في منازؿ السركرالغزكلي،  ()
. 224، صالديكافالاكصيرم،  ()



 (الخفيؼ)                                                                     
فاكفيرَّت  ـ اشرأبت ككٌلت كىي تسطك بكؿِّ ىدٍّب كرعًد 

 

كأخيران واد مف اإلشارة إلى أٌف ابض الشبراء لجأكا أحيااان إلى ابض الصكر كالتشايهات 
السكقية، التي و تخمك مف اذاءة، مف م ؿ قكؿ الاكصيرم، مشاهان أفباؿ المحتسب المخزية في 

السكؽ، افبؿ كمب يمقح كماة، كراما يككف الداعي إلى م ؿ هذا، هك إمباف مف الشاعر في 
 (المنسرح):                                                            ()التافير ماها، يقكؿ

سىنان كالكمًب في السكًؽ يمقحي الكمبٍو  لـ أر في قبًح فعميا حى
 

:    ()كمف هذا قكؿ ااف دااياؿ مشاها افسه االسمحة التي رائحتها تردم
 (الخفيؼ)                                                                        

قمت ال يستطيعي حبسيى قاضو  كأنا خريةه كحبسيى ييردم 
 

كماه قكؿ الصفدم، كقد ك رت األمطار في دمشؽ، فشاهها اإاساف ياكؿ عمى الااس مف خالؿ 
:                ()ميازيب الايكت

 (الخفيؼ)                                                                         
أضجرٍتنا دمشؽي لمَّا تكالٍت ىاطالتي الٌسحاًب فييا لدينا 

لـ نرى الصحكى ميدَّةن فميػذا بميازيبيػػا تبػكؿي عمينا 
 

كماه أيضا قكؿ الشاعر ااف الحاامي الفٍرجكطي، حيث يشٌاه شبر متشاعر اغائطو يخرج مف 
 :                                ()الفـ

 (السريع)                                                                       
كشاعرو يزعـي مف ًغرَّةو  كفرط جيػؿو أٌنو يشعيري 

ييصنِّؼ الشػعر كلكٌنو  ييحًدثي مف فيو كال ييشًعري 
:    ()كيشاه ااف دااياؿ مف و حٌظ له ايف الااس االقذر

                                                                                                                                            

. 238 صـ س،الصفدم،  ()
. 120، ص الديكافالاكصيرم، ()
. 238 ، صالمختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
. 234، صالكشؼ كالتنبيو عمى الكصؼ كالتشبيوالصفدم،  ()
. 5/16، الدرر الكامنةالبسقالاي،  ()
. 222، صس.ـالصفدم،  ()



 (السريع)                                                                          
... كمف يكف في الناًس الحظَّ لىٍو راح كجاء بينيػـ كالػ

 
كلبؿ ااف دااياؿ أك ر مف تكسع في م ؿ هذه التشايهات، كالباارات الاذيئة كالسكقية 
ـٌ، كييردُّ ميؿ ابض الشبراء في ابض  الماتذلة، كراما يبكد هذا إلى ككاه قد عاش ايف البكا

شبرهـ إلى م ؿ هذه الظاهرة، إلى طماهـ لمهزؿ كالفكاهة، أك الشبكر االمرارة كالحرقة، التي قد 
. تدفع وستخداـ م ؿ هذه الصكر أك الباارات

 
يٌتضح مف حدي ي عف الصكرة الشبرية أفَّ شبر شبراء البصر المممككي األكؿ، الذيف 
قالكا في الٌاقد المجتمبي، عاكا االصكرة الشبرية، كتكسمكا إليها االتشايه، كاوستبارة، كالكااية، 

ككاات الصكر الشبرية في أغمب األحياف تستمد عااصرها مف . كغيرها مف فاكف عمـ الاياف
الايئة المحيطة االشاعر، فكاف لألحكاؿ السياسية، كاوقتصادية، كاوجتماعية، كالطايبية أ ر 

. ممحكظ فيها، ككذلؾ كاف التقميد كمحاكاة القدماء فيها ظاهرنا



أسمكب الفكاىة - سادسنا
شاع ايف شبراء هذا البصر ك ير مف األساليب الفاية، التي ويجد الااحث عااء في 
التماسها، كو يحتاج الى جهد كاير لمكقكؼ عميها، ماها ما يتبمؽ االمغة كماها ما يتبمؽ ااااء 
القصيدة كشكمها، كماها ما يتبمؽ االصابة الاديبية، كغير ذلؾ، كلبؿ أسمكب الفكاهة كاف مف 

. أارز األساليب الشائبة كالممحكظة في شبر الاقد المجتمبي
الفكاهة ظاهرة إاسااية اجتماعية، فهي جزء مف التككيف الٌافسي الذم فيًطر عميه 
كهي . اإلاساف، تتجمى فيما يسمى الضحؾ، كالميؿ إلى الدعااة أك التهكـ، أك الاكتة أك غيرها

أيضان ظاهرة اجتماعية، و يخمك ماها تجٌمع اشرٌم أك مجتمع، كمادتها األساسية مستكحاة مف 
الحياة اوجتماعية، كالبالقات السائدة ايف الااس، كفي الكقت الذم تككف فيه أداة لمتركيح 
. الافسي، أك التكاصؿ ايف الااس، تككف أيضان أداة ردع كزجر، فيما يسمى ااألسمكب الساخر

كتبتمد الفكاهة عمى عكامؿ جٌمة، ماها ال قافة السائدة في المجتمع، كشخصية اإلاساف المتفٌكه، 
كراما يككف أك ر الااس قدرة عمى الفكاهة مف أكتكا اصياان مف الفٌف، كماهـ الشبراء، كاخاصة 

. الذيف امتمككا القدرة عمى الصياغة المفظٌية، كااتداع الصكر كاألخيمة
 

ذا ما اظراا في تاريخ الشبر البراي، كجداا الفكاهة فيه حاضرة غير مغٌياة، فال يكاد  كا 
يخمك ماها عصر مف عصكر الشبر، كلكف و ياكر تفاكتها ايف عصر كآخر، كشاعر كآخر، 
كذلؾ تابان وختالؼ ظركؼ الحياة كالمككاات الفكرية كالافسية لمشبراء؛ فالبصر البااسي شهد 

مف شبر الفكاهة ما لـ تشهده عصكر ساقت، كيبكد ذلؾ إلى عكامؿ سياسية كاجتماعية ك قافية، 
أما التفاكت . اقتضت أف تتخذ السخرية كسيمة تركيح كتمٌهي كراما تجديد، أك كسيمة اقد كتغيير

ايف الشبراء فاٌيف، إذ هااؾ عكامؿ شخصٌية، ماها الافسي، كالخمقي، كالفكرم، تجبؿ مف الشاعر 
شاعران فكاهٌيان متهزون، كو اجااب الصكاب إف قماا إفَّ أك ر الشبراء فكاهة هـ الهٌجاؤكف، كم اؿ 

. ذلؾ الحطيئة، إذ البالقة ايف الفكاهة كالهجاء ك يقة
كاما أف الشبر في البصر المممككي هك امتداد لشبر البصكر التي خمت، كاخاصة 

ذا ما أضفاا  البصر البااسي، فإاه كرث، فيما كرث عف هذا البصر، أسمكب التفٌكه كالتهٌزؿ، كا 
إلى هذا ما شهده ذلؾ البصر مف ظمـ سياسي كاقتصادم، فإااا اجد مبظـ شبر الاَّقد 

المجتمبي، مترعان االهزؿ كالفكاهة، حتى إٌف القارئ ليظٌف ألكؿ كهمة، أٌف هذا الشبر ما أاشئ إو 
لممداعاة كالتسمية، كلكف ما إف يمبف الاظر، حتى يراه أسمكاان اقديان وذعان، يبكس مرارة تختمج 

افس الشاعر، كمف األم مة الساطبة عمى هذا قكؿ الاكصػيرم في جمػاعة أحضرهـ أحػد األمراء، 



:                                                                  ()فحمػؽ أاصاؼ أذقااهـ
 (الرمؿ)

 
 
 

فهذا اقد وذع لم ؿ هذه البقكاة جاء في  كب مف السخرية كالتهكـ، فالقكـ يشككف 
، فالتهكيف مف شأف هذه "و اد لها أف تخمفا: "لمشاعر هذه البقكاة المؤلمة الٌشاٌذة، فيطمئاهـ اقكله
إف حمؽ الذقكف خير مف اتفها، كهذه سخرية : البقكاة، هك احد ذاته تفٌكه كسخرية،  ـ يقكؿ لهـ

تحمؿ اقدان لم ؿ هذه البقكاات، أما قكله اأٌف مف حمؽ أاصافها كاف عادون ماصفان، كذلؾ اأٍف 
حمؽ اصؼ لحاهـ اذابو حاضر، كترؾ الٌاصؼى اآلخر عفكنا ماه عف ذابو سااؽ، فهي أيضان 

كهكذا يرسـ الشاعر صكرة مضحكة في ظاهرها، مؤلمة في . سخرية كتهكـ اهذا الحاكـ خاصة
. ااطاها

كاعتمد الشبراء أساليب فاٌية مختمفة في رسـ الصكرة الفكاهٌية، ماها استاطاؽ الحيكاف، 
أك الجماد، أك الشخصيات الغياية، لاياف ابض عيكب الحكاـ أك كشؼ سكء األحكاؿ، أك غير 
ذلؾ، كمف أم مة هذا ما أاشأه الاكصيرم عمى لساف حمارة له استبارها ااظر الشرقية، كأاى أف 

:                             ()يبيدها إليه، يقكؿ الشاعر عمى لساف هذه الحمارة
 (المنسرح)                                                                   

يا أييا السيدي الذم شيدٍت 
حاشاؾ مف أف أجكعى في بىمىدو 

ألـ تكف قد أخذتى عاريةن 
ككاف عزمي عند الكصكؿ بكـ 

ما كاف م مي ييعيريه أحده 
لك جٌر سيكه عميَّ مف سىفوو 

قد طاؿى بي شكؽه إلى كطني 

ألفاظيوي لي بأٌنو فاًضٍؿ  
كأنت بالرزؽ فيو لي كافٍؿ 

مف شرًطيا أٍف تيرىدَّ في العاجٍؿ 
أجمؿى مف أف أساؽ لمحاًصٍؿ 

قٌط كلكٌف سٌيدم جاًىٍؿ 
يستاًىٍؿ : لقمتي غيظان عميو

قاتؿ - ال ذقتىو–كالشكؽي داءه 
                                                 

. 310 ص الديكاف،الاكصيرم،  ()
. 315-314 ص الديكاف،الاكصيرم،  ()

مىفنا  أخبركني غضبةن كصى
ًمقٍت   ـ قالكا عف ذقكف حي
إٌف حمؽى الذقف خيره لمفتى 

لىؽى أنصاؼى الٌمحى  كالذم حى ى
حمؽ الٌنصؼى بذنبو حاضرو 

 

فا   أنكـ رحتيـٍ إليو مىٍرصى
ال بدَّ ليا أف تيخمىفا : قمتي 

يا بني األعماـ مف أف تنتفا 
كاف مف األحكاـ عدالن منًصفا 

مىفىا  كعفا بالٌنصًؼ عٌما سى
 



كبغيتي أف أككف سائبةن 
ـي  ال تطمعكا أف أككف عندك

كبعد ىذا فما يحؿُّر لكـ 
 

مف بمدم في جكانًب الساحٍؿ 
فذاؾ ما ال يركميو العاقٍؿ 

ًممكي، فإٌني مف سٌيدم حامٍؿ 
 

فجبؿ الاكصيرم مف الحمارة إاسااان عاقالن، ذا حجة كاياف، كقدرة عمى اإلقااع، فكاف هذا 
فكاهة كهزون، يحمالف اقدان وذعان، استرد اه الشاعر حمارته، كختـ الشاعر قصيدته امباى 

: مضحؾ، حيث تقكؿ الحمارة
كبعد ىذا فما يحػؿُّر لكـ  ممكي فإٌني مف سيدم حامٍؿ 

كمف م ؿ هذا أيضان محاكرة ااف دااياؿ إلاميس، كقد مابت الخمر كااقي الماكرات، 
كيادؤها ارسـ صكرة إلاميس، كقد جاءه في المااـ، في مالمح شخص حزيف، عياه عكراء، تقطر 
دمبان متكاليان، يصيح كيكلكؿ، كحكله عصاة مف رهطه، المرداف كالقياف، كالخماريف، كغيرهـ مف 

:              ()الفٌساؽ، كهذه صكرة كاريكاتكرية مضحكة، كقد تبد صكرة مافرة، يقكؿ
 (السريع)                                                                 

رأيتي في الٌنـك أبا ميٌره 
كعينيو العكراءي مقركحةه 

يصيحي كاكياله مف حسرتي 
كحكلو مف رىًطو عيصبةه 

مف كٌؿ عمؽو م ًؿ بدًر الٌدجى 
 

ٌرٍه   كىك حزيفي القمًب في مى
تقطيري دمعان قطرةن قطرٍه 

تمؾ التي ما م مييا حسرٍه 
فييـ عمى قٌمًتيـ ك رٍه 
قيىمتيو في كاحدو بدرٍه 

 
كياتقؿ ابد تبدادهـ الى محاكرة إاميس، مستخدمان ابض األلفاظ كالباارات الظريفة، التي 

:     يصؿ ابضها الى حٌد الاذاءة كيزداد المشهد احكاره ظرافة كفكاهة، يقكؿ
 (السريع)                                                                 

، ماذا الذم: فقمتي   يا إبميسي
كماالذم أزعج أشياعىؾ الٍنػ 

يا مانٌي، أنت الذم : فقاؿ
قىمَّت جيكشي ككىى منصبي 

 

أساؿى مف مقمًتؾ العبره  
ف كانكا ذكم ًشرَّه  ػنىككى،كا 

أخت ما أكره ... كقعتى في
كيعٍدتي ال أمر كال إمره 

 
:            كيمضي إاميس في تفصيؿ مصياته إلى أف يقكؿ

                                                 

. 122- 119، ص المختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()



 
 (السريع)                                                                          
قد كسدت سكؽي المعاصي فال  شيربه كال قصؼه كال ًعشره 

ٌيتػي  أقػكدي ال أجػره كال أيٍجػرىه  ىذا عمى أٌنػيى مػف غى
 

:    فال يجد الشاعر إو أف ياصح إاميس االابد عف هذه الاالد
 (السريع)                                                                  

فقمت يا إبميسي سافٍر بنا  كطٌكؿ الغيبةى كالسفرىه 
كقد استخدـ الشاعر، فضالن عف أسمكب الحكار، عاارات مضحكة مف م ؿ كصفه 

، كقكؿ إاميس له يا مااي، كاستكحى صكران لحالة (الحمقى)لمبصاة كالفٌساؽ ااألشياع الاككى 
إاميس مع فٌساقه مف الكاقع السياسي كاوقتصادم فصٌكره أميران عمى جيكش مف الفٌساؽ، قد قٌمكا، 
ففقد سمطااه عميهـ، كجبؿ لممباصي سكقان قد كسدت اضاعتها، كيصٌكر إاميس فاعالن لمخير، 

. متطكعان في إغكاء الااس، و ياتغي جزاء كو شككران 
كهكذا رسـ ااف دااياؿ االصكرة الشبرية، كاأللفاظ الماتقاة التي تااسب المقاـ، كاأسمكب 
الحكار، صكرة مضحكة إلاميس كحالته الافسية، التي سٌااها ماع السمطاف لمماكرات، التي تصؿ 

. الى حد التافير
 

كيبتمد ااف دااياؿ في أسمكاه الساخر أك ر ما يبتمد الصكرة الشبرية، الظريفة 
:      ()المضحكة، فاليهكدم الرشيد الذم أسمـ كالكمب إذا اغتسؿ، يقكؿ

 (الكامؿ)                                                                      
الييكدمُّر الرشيدي قد اىتدل : قالكا

ـى في إسالمو  فأجبتيـ ما را
ٍنكـ غيرىةن إسالميو  ال يخدىعى

 

 رىشىدان كعف كفًر الييكًد قد انتقؿٍ  
إال احتماؿى مف ـو ال تحتمٍؿ 

 فالكمبي أنجسي ما يككفي إذا اغتسىؿٍ 
 

كمف هذا القايؿ قكؿ ااف اااتة في ااتقاد ما عميه مف فقر، حيث يستخدـ الصكرة 
الشبرية، فيجبؿ مف الغمة كباة، كمف أااائه عيفاةن يسبكف عادها كيطكفكف اها، كيجبؿ ماها فتاة 

:    ()جميمة الماسـ مغرية االتقايؿ، كيجبؿ مف الرزؽ شخصان يدؽ اااه كهك ااشر اافر، يقكؿ
 (البسيط)                                                                         

                                                 

. 93، ص المختار مف شعر ابف دانياؿالصفدم،  ()
. 326، ص الديكافااف اااته،  ()



كغمةه طاؼى أكالدم فقمتي ليـ 
سمراءي حنطٌيةه يفترُّر مىٍبسىمييا 

دقٍت يدي الرزًؽ بابي كىي ناشزةه 
ىذا ىك الخيري يا أجنادى أدعيةو 

 

اسعكا ليا يا عفاةى البيًت أك طكفكا  
فكمُّريا بشفاه الم ـ مرشكؼي 

رزؽو فيو تعسيؼي :..... فقمتي 
 كفي المجاريب حرب الميؿ مصفكؼي 

 
كقد لجأ ابض الشبراء الى أسمكب التكرية في تفكههـ، يقكؿ عاد الرحمف الساجارم 

:      ()الحماي في اياغا، الذم خرج عمى السمطاف فاعتقؿ كقتؿ
 (الطكيؿ)                                                                     

بغى بىٍيبىغا بغي الممالًؾ عنكةن 
أغار عمى الشقراًء في قيًد جيًمو 

فمما عال في ظيرًىا كاف راكبان 
 

كما كاف في األمًر المراًد مكٌفقا  
 لكي يركبى الشيباءى في الممًؾ قطعا

عمى أدىـ، لكٌنو كاف مك قا 
 

، "اغى، عمى الشقراء، الشهااء، كعال في ظهرها، أدهـ: "فقد كقبت التكرية في قكله
. فاختالؼ الدولة ايف قرياة كابيدة، أضفى عمى هذه األايات جٌكان مف الهزؿ كالتفٌكه

 
:         ()كماه قكؿ ااف البطار في ااف عٌراـ

 (الكافر)                                                                        
بدٍت أجزا ابًف عرٌاـو خميًؿ 

كأبدت أبحري الشعًر المرا ي 
 

مقٌطعةن مف الضرًب ال قيًؿ  
محٌررةن بتقطيًع الخميًؿ 

 
، فالمبااي القرياة "أجزاء، مقطبة، الضرب ال قيؿ، تقطيع الخميؿ: "فكٌرل الشاعر ااأللفاظ

لها المتاادرة إلى الذهف أاها في عمـ البركض، كالمقصكد الابيد هك أٌاها فيما حٌؿ اااف عٌراـ مف 
. عقكاة كتاكيؿ، كهذا م ار فكاهة كهزؿ

 
كاستخدـ ابض الشبراء أيضان ابض األسماء إلضفاء ركح الظرافة كالاكتة عمى المكقؼ، 

:          ()يقكؿ أحدهـ
 (مجزكء الرمؿ)                                                       

                                                 

 .222/ 10،  النجـك الزاىرةااف تغرم اردم، ()

. 11/151، ف.ـااف تغرم اردم،  ()
. 123/ 7، ف.ـااف تغرم اردم،  ()



بدمشؽ آيةه قد 
ٌليى شمسه  كٌمما كي

 

 ظيرت لمٌناس عاما 
قاضيان زادت ظالما 

 
:               ()كمف هذا قكؿ ااف تكلكا

 (السريع)                                                                   
ـٌ القاضي لنكابػػو  بقطع رزًؽ البر كالفػػػاجر  تقد

فَّر الجزٌار مف بينيـ  فٍاعجٍب لمطًؼ التػيًس بالجازًر  كى كى
 

ي االتيس، فكاف في المباى غير  (الجٌزار)فاستغؿ لقب الشاعر  في كصؼ هذا القاضى
. قميؿ مف الظرافة كالفكاهة

كاستغؿ ابض الشبراء ألفاظان مف القرآف كالبمكـ كالمهف في التفكه كالهزؿ، يقكؿ الخياط 
:         ()في أحد القضاة، كقد كقع عف اغمته، فمات (الضفدع)

 (السريع)                                                            
بغمةي قاضينا إذا زلزلػٍت  كانٍت لو مف فكًقيا الكاقعػو 
تكا ره ألياه مف عيٍجًبػػو حتى غدا ميمقىن عمى القارعو 
فأظيرٍت زكجتيو عنػدىا تضايقان بالرحمًة الكاسػػعو 

 
زلزلت، الكاقبه، تكا ر، ألهاه، القارعه، في دووت غير دووتها : فكظؼ األلفاظ القرآاية

. القرآاية،  ـ اعتار مكته رحمة كاسبة، فكسا مقطكعته  كاان مف الظرافة
 :                                        ()كيقكؿ الجٌزار، كقد عٌيره ابضهـ امهاته

 (البسيط)                                                                       
 مكالم إف راـ شتمي معشره فمقد

 أقررتي أٌنيى جزٌاره كما ذكركا
ف يكٍف أحمدي الكندٌم متيمان  كا 

فالمحـي كالعظـي كالسكيفي تعرفني 
 

ٌدقتيـ بقريضي في الذم شتمكا   صى
عٌني فيؿ غيري ىذا القكًؿ عندىىـي 

بالفخر قبمي فإٌني لستي أيتَّيـي 
ـي   كالخمعي كالقطعي كالساطكري كالكضى

 
 

                                                 

. 312- 311/ 7 النجـك الزاىرة،ااف تغرم اردم،  ()
/ 9 ف،.ـااف تغرم اردم،  ()
. 72، ص  الديكافالجزار، ()



 
 :                                                                  ()فألفاظ الايت األخير ألفاظ مجمكاة مف مهاة الجزارة، فجمبها محاكاةن لقكؿ المتااي

 (البسيط)                                                                           
ـي  الخيؿي كالميؿي كالبيداءي تعرفني  كالسيؼي كالرمحي كالقرطاسي كالقم

. فتمت له الظرافة اهذه المحاكاة المضحكة
كٍّ مف الظرافة، يقكؿ ااف األعمى في  كعمد ابض الشبراء إلى التضميف لتكفير جى

: ()حٌماـ
 (الخفيؼ)                                                                      

 كلو مالؾه غدا خازفي النا
قد أطمت عذابي : كٌمما قمتي 

قمتي لٌما رأيتيو يتمٌظى 
 

ًر، بمى مالؾه أرؽُّر كأرحـٍ  
ـٍ : قاؿ لي اخسٍأ فيو كال تتكم

" رٌبنا اصرٍؼ عٌنا عذابى جينـٍ "
 

الَعقتُخكَع ِّ ُخوا﴿: فاستخدـ الشاعر ألفاظنا مف قكله تبالى سقوَع و قفِلي َع ؤُخ ، كضٌمف ()﴾  ْن َع
إلَّب َعق﴿: الايت األخير قكله تبالى ق َع َع سق َع  اَع إلَّب ق َع رِل ْن سق اْن إلَع ، فكٌفر لمقطكعته شيئنا مف ()﴾رَع َّب

. الفكاهة
كيقكؿ صفٌي الديف الحٌمي مضماان أشطار أايات مف مبمقة امرئ القيس في غير 

: ()دووتها
  (الطكيؿ)                                                                                 

رأل فرسي اصطبؿى عيسى فقاؿ لي 
ـى الشعير كأٌنني  بو لـ أذٍؽ طع
اليعي  تيقعقعي مف برًد الشتاًء أضى

إذا سمع السُّركَّأسي صكت تحمحمي 
أعٌكؿ في كقت العمكًؽ عمييـ 

 

" قفا نبؾ مف ذكرل حبيبو كمنزؿً " 
" بسقط المِّكل بيف الدَّخكؿ فحكمؿً "
" لما نسجتيا مف جنكًب كشمأؿً "
" يقكلكف ال تيمؾ أسى كتجٌمؿً "
ؿً " " كىؿ عند رسـو دارسو مف ميٌعكَّ
 

                                                 

. 364، ص العرؼ الطيب في شرح ديكاف أبي الطيبااصيؼ اليازجي،  ()
 .2/145، فكات الكفياتالكتاي،  ()

. 108/ 23، سكرة المؤمنيف( (
 .65/ 25، سكرة الفرقاف( (

. 466، ص الديكافصفي الديف الحمي،  ()



كالفكاهة ليست في استاطاؽ هذا الفرس كحسب، اؿ هي أيضان في اقؿ هذه األايات مف 
دولتها األصمية في مبمقة امرئ القيس، إلى دولة جديدة في غرض آخر، يبٌد قياسان إلى ما قيمت 

. فيه هااطان 
كهكذا ارل أٌف الفكاهة قصدت قصدنا في هذا الغرض الشبرم، كلـ تأت  عفك الخاطر، 
فكاف ماها ما هك متكٌمؼ، كماها ما هك غير متكمَّؼ، كقد لجأ الشبراء في تكفيرها إلى أساليب 
فاٌية ك يرة، ماها الصكرة الشبرية، كاستاطاؽ الحيكاف، كالجماد، كالشخكص الغياٌية، كالتكرية، 

كقد كاات الفكاهة سمة ظاهرة في أشبار ابض الشبراء مف أم اؿ ااف . كالتضميف، كغيرها
. دااياؿ كالجٌزار

 



: الخاتمة
ـٌ الصالحات، كاحمده ياتدأ كيختـ كٌؿ أمر ذم  الحمد  رب البالميف، الذم افضمه تت
ااؿ، كالصالة كالسالـ عمى رسكلاا الكريـ، صمى ا عميه كسمـ، الذم اذكره ياارؾ كٌؿ عمؿ، 

كيستدعى له التكفيؽ كالاجاح، كابد 
 

، دراسة مكضكعية كفاٌية، "شبر الاَّقد المجتمبي في البصر المممككي األكؿ"فقد درست 
: كمف خالؿ دراستي يمكااي أف أضعى اتائج كتكصيات عٌدة، كفؽ اآلتي

 
 النتائج- أكالن 

: تكصمت في دراستي إلى ست اتائج رئيسة، هي
غرض شبرم قائـ اذاته، يفارؽ شبر الهجاء كالكصؼ كالشككل في " الاَّقد المجتمبي"إٌف  -ُ

ف التقى مبه في ابض األكصاؼ، كقد عرؼ هذا الغرض ماذ البصر  أكصاؼ ك يرة، كا 
الجاهمي، كله في أشبار الجاهمييف، كاإلسالمييف، كالبااسييف، أم مة اارزة كك يرة، كو 
يافي كجكده أف يسٌمى عاد األقدميف هجاءن أك شككل أك كصفان، كعاد أغمب المحد يف 

ـٌ إف هذه التسمية "شبر الاَّقد المجتمبي" ف اختمفت المسٌميات،   شبر "، فمفهكمه كاحد كا 
، هي تسمية مستحد ة مف الراجح أٌاها كليدة التأ ر امذاهب الٌاقد األداي "الاَّقد المجتمبي

. التي ظهرت في غير البرب، كلها صمة ك يقة امفهـك اولتزاـ
 

إف البصر المممككي األكؿ قد غمب عميه الصراع السياسي الداخمي ايف المماليؾ عمى  -ِ
الحكـ، كالخارجي اياهـ كايف الفراجة كالتتار، كغمب عمى هذا البصر التردم 

اوقتصادم، الذم يبكد إلى ابض سياسات الحكاـ الجائرة، كصراعهـ عمى الحكـ، 
الصراع : كك رة الككارث مف أمراض كزوزؿ كقحط كغيرها، كقد ترؾ هذاف األمراف

إٌو أف الحياة ال قافية في . السياسي، كالترٌدم اوقتصادم آ اران مممكسة عمى حياة الااس
ك رة البمماء كالفقهاء، : هذا البصر قد شهدت ظكاهر أكحت ااواتباش ال قافي، ماها

التي ترتب عميها ك رة التأليؼ كالتصايؼ، كاخاصة التأليؼ المكسكعي، الذم جمع فيه 
تراث األٌمة، كك رة الشبراء، التي أكحت لابض الااح يف اأاه عصر ااتذؿ فيه الشبر، 
: كهكل إلى الدرؾ األسفؿ مف اواحطاط، كهذا حكـ ياقضه كجكد شبراء مجيديف، أم اؿ

الاكصيرم، كااف دااياؿ، كااف اااتة، كااف الكردم، كصفي الديف الحمي، كالشاب 
كهذا و يباي عدـ كجكد المتشاعريف، كالداخميف إلى هذا . الظريؼ، كالجٌزار، كغيرهـ



كراما يرٌد هذا إلى طايبة الحكاـ، الذيف هـ في أغماهـ و . المضمار مف غير أهمه
يجيدكف البراية الفصيحة أك و يتذكقكف فاكاها، كيبكد أيضان إلى صبكاة الحياة 

اوقتصادية، التي راما دفبت ك يريف ممف تكفر لهـ اصيب مف ال قافة إلى ااتداع أسااب 
. تكسب، كاف ماها الشبر

 
 لـ يقؼ شبراء ذلؾ البصر كاخاصة الكاار ماهـ، أم اؿ الاكصيرم كااف كالكردم،  -ّ

كالجٌزار، كااف دااياؿ، كصفي الديف الحمي، كآخريف يطكؿ ذكرهـ، مكقؼ صمت مما 
يدكر في مجتمبهـ مف أحداث كظكاهر خالفت الديف أك األعراؼ أك طاع اإلاساف، سكاء 
أكقبت مف األفراد أـ الجماعات أـ الدكلة، اؿ كقفكا ماها مكقؼ الااقد المحتج المطالب 

فااتبش شبر . االتغيير، كاتخذكا مف الشبر مااران رفبكا فكقه عقائرهـ ااقديف كمحتجيف
الاَّقد المجتمبي في ذلؾ البصر، كراما طاؿ كٌؿ ظاهرة شاذة أك مخالفة لممتبارؼ عميه، 

. كالمقاكؿ مجتمبيِّا
 

كاف الظمـ كالفقر هما المحكراف المذاف دارت حكلهما مبظـ أشبار الاَّقد المجتمبي، اؿ  -ْ
إاهما الخيط الذم ااتظمت فيه أشبار الجااب اوجتماعي، كخصكصان فيما يتبمؽ االمرأة 

. كاألصدقاء كغيرهـ
 

جاء شبر الاَّقد المجتمبي في ايتؼ كمقطبات كقصائد، ماها المطٌكلة، كجاء ابضه  -ٓ
مقاطع كاضحة في قصائد أاشئت في أغراض أخرل، ففي الشكؿ األكؿ كقع مبظـ شبر 

ااف الكردم في الاَّقد المجتمبي، ككاف شبر الاكصيرم كشبر ااف دااياؿ م اليف في 
. القصائد المطٌكلة

 
احتفؿ الشبراء في مطكٌوتهـ اااية القصيدة البراية التقميدية، كاعتاكا اعتااءن كايران االجااب  -ٔ

المكسيقي في أشبارهـ، كلـ أجد شبر الاَّقد المجتمبي اختص ااحر أك احكر مبياة، اؿ 
 .ايسج في جكاااه المختمفة في مبظـ الاحكر

 
 أما لغة هذا الشبر، فراكحت ايف الجزالة كالاساطة، اؿ إٌف ماها ما كصؿ إلى حد  -ٕ

الركاكة، كقد تأ رت لغة الشبر األفاظ القرآف كالسٌُّاة، كيبكد هذا إلى تركز ال قافة الدياية 
في ذلؾ البصر، كما شاعت في لغتهـ ألفاظ كتراكيب مبٌراة كدخيمة، كأحيااان عامٌية، 

 .كما في شبر ااف دااياؿ



 
كاعتاى الشبراء االمحساات الاديبية في شبر الاَّقد المجتمبي كاخاصة الجااس كالمقاامة  -ٖ

كالتضميف، كهذا أمر غير مستهجف في عصر شاع فيه ذكؽ يميؿ إلى التاميؽ كالتزكيؽ 
في كؿ شيء، كماؿ فيه الشبراء إلى استمهاـ ما كرث عف البصكر السااقة، كاخاصة 

أما الصكرة الشبرية، فمـ تخؿي ماها أشبارهـ، كلكاها كاات في الغالب . البصر البااسي
ٌما مف الشبر القديـ  .مستكحاة إٌما مف الايئة السياسية كاوقتصادية كالطايبٌية، كا 

 
ٌظفت له  -ٗ كغمب عمى مبظـ الشبراء في هذا الغرض الشبرم األسمكب الفكاهي الذم كي

كٌؿ األسااب الفاٌية، مف تالعب ااأللفاظ، أك استخداـ لأللفاظ كالباارات المحكية، أك 
. التكرية، أك الجااس، أك صكر شبرية، امغت في ابض األحياف حٌد اإلسفاؼ

 
ٌ ؽ شبر الاقد المجتمبي ك يران مف األحداث السياسية، كصٌكر ابض جكااب  كأخيران كى

الحالة اوقتصادية كاوجتماعية كال قافية كالدياية، في ذلؾ البصر، فال يقٌؿ في أهميته التاريخٌية 
كهك جزء مف ترا اا، الذم يجب عمياا أف اات ؿ كاكزه، و لاافي . عما سٌجمه المؤٌرخكف في كتاهـ

عاه تهمة اواحطاط كحسب، اؿ لسٌد الفراغ في مسيرة األدب البراي، الذم يبااي ماه طالب 
. البمـ ًمٌاا، فهك ما زاؿ الحمقة المفقكدة في ابض مااهجاا، كدراساتاا األداية

 
 التكصيات-  انينا

مف خالؿ هذه الدراسة يمكااي أف أكصيى غيرم مف الااح يف اأف يتااكلكا ك يرنا مف 
كصؼ : القضايا التي درستها في هذا المكضكع، مكاضيعى كعااكيف لدراساتهـ البممٌية، مف م ؿ

. البمراف، ككصؼ الحٌمامات، كالشبر الدياي، كغيرها
كما يمكااي أف أكصي ادراسة المكضكع افسه في البصر المممككي ال ااي؛ إذ هك امتداد 

لما كرد في هذا الاحث، كما يمكااي أف أكصي ابمؿ دراسات مقاراة في هذا المكضكع ايف 
 .عصريف، أك ايف شبراء في عصكر مختمفة

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

فيرس المصادر كالمراجع 
 القرآف الكريـ- 
المصادر - أكال
 
دار : ، ايركتشرح إيميا سميـ الحاكم: الديكاف، (هػ90ت )األخطؿ، غياث اف غكت،  -ُ

. 1968ال قافة، 
: ، تحقيؽ أاك الفضؿ إاراهيـ، القاهرةبدائع البدائة، (هػ613ت )األزدم، ااف ظافر  -ِ

 .1970مصرية، -مكتاة األاجمك

ماشكرات صالح يكسؼ الخميؿ : ، ايركتاألغاني، (هػ365ت )األصفهااي، أاك الفرج  -ّ
 .1390/1970كدار الفكر لمجميع، 

، تحقيؽ أحمد محمد شاكر األصمعيات، (هػ216ت )األصمبي، عاد الممؾ اف قريب  -ْ
 .ت.د: ، ايركت5كعاد السالـ هاركف، ط

، تحقيؽ محمد محيي الفرؽ بيف الفرؽ (هػ429ت )الاغدادم، عاد القاهر اف طاهر  -ٓ
 .ت.دار المبرفة، د: الديف عاد الحميد، ايركت

، خزانة األدب كلب لباب لساف العرب، (هػ1093ت )الاغدادم، عاد القاهر اف عمر  -ٔ
 .ت.، المطابة األميرية، اكوؽ، د1ط

، 1، شرح كتبميؽ محمد التكاجي، طالديكاف:(هػ698ت )الاكصيرم، محمد اف سبيد  -ٕ
. 2002دار الجيؿ، : ايركت

النجـك الزاىرة في ممكؾ كمصر ، (هػ874ت )ااف تغرم اردم، يكسؼ األتااكي،  -ٖ
دار الكتب البممية، : ، تقديـ محمد حسيف شمس الديف، ط، ايركتكالقاىرة
1413/1992. 

، تقديـ ديكاف الشاب الظريؼ، (هػ688ت )التممسااي، محمد اف عفيؼ الديف سميماف  -ٗ
. 1424/2004دار الكتاب البراي،  : كشرح صالح الديف الهكارم، ايركت

، 1، طشرح إيميا حاكم: الديكاف، (هػ231ت )أاك تماـ، حايب اف أكس الطائي  -َُ
. 1981دار الكتاب البراي، : ايركت

، 1 تحقيؽ هالؿ ااجي كااظـ رشيد، طالديكاف،، (هػ684ت )ااف تميـ، مجير الديف  -ُُ
. 1420/1999عالـ الكتب، : ايركت



فخر الديف :  تحقيؽ.شرح شعر زىير بف أبي سممى، (هػ291ت ) بمب، أاك البااس  -ُِ
. 1417/1996، 1دار الفكر، ط: قااكة، ايركت

، 3 شرح كتحقيؽ يحيى الشامي، طالحيكاف،، (هػ255ت )الجاحظ، عمرك اف احر  -ُّ
. 1997دار كمكتاة الهالؿ، : ايركت

 تحقيؽ الكساطة بيف المتنبي كخصكمو،، (هػ392ت )الجرجااي، عمي اف عاد البزيز  -ُْ
كشرح أاك الفضؿ إاراهيـ، كعمي محمد الاجاكم، مطابة الاااي الحماي كشركاه، 

1386/1966 .
 تحقيؽ ابماف محمد أميف الديكاف،، (هػ110ت )جرير، حذيفة اف عطية اليراكعي  -ُٓ

. ت.دار المبارؼ، د: طه، مصر
 جمع كتحقيؽ محمد الديكاف،، (هػ679ت )الجزار، أاك الحسيف يحيى اف عاد البظيـ  -ُٔ

 .ت.ماشأة المبارؼ، د: زغمكؿ سالـ، اإلسكادرية

: عاد المابـ خفاجي، القاهرة:  تحقيؽنقد الشعر،، (هػ337ت )ااف جبفر، قدامة،  -ُٕ
. 1398/1978مكتاة الكمية األزهرية، 

:  دمشؽتفسير الجالليف،الجالليف، جالؿ الديف المحمي، كجالؿ الديف السيكطي،  -ُٖ
. ت.مكتاة المالح، د

 قراءة كشرح محمكد طبقات فحكؿ الشعراء،، (هػ231ت )الجمحي، محمد ااف سالـ  -ُٗ
. ت.دار المداي، د: محمد شاكر، مصر

مكتاة :  القاهرةتمبيس إبميس،، (هػ597ت )الجكزم، أاك الفرج عاد الرحمف الاغدادم  -َِ
. ت.المتااي، د

الدرر الكامنة في أعياف المائة :(هػ852ت )ااف حجر، شهاب الديف البسقالاي  -ُِ
 .ت.أـ القرل لمطااعة كالاشر، د: ، تحقيؽ محمد سيد جاد الحؽ، القاهرةال امنة

. 1384/1964دار صادر، :  ايركتالديكاف،، (هػ30ت )الحطيئة، جركؿ ااف أكس  -ِِ
، 1 تحقيؽ هالؿ ااجي كااظـ رشيد، طالديكاف،، (هػ755ت )الحمي، صفي الديف  -ِّ

. 1420/1999عالـ الكتب، : ايركت
، 2 شرح عصاـ شيتك، طخزانة األدب كغاية األرب،، (هػ873ت )الحمكم، ااف حجة  -ِْ

. 1991دار مكتاة الهالؿ، : ايركت
. ت.دار إحياء التراث، د:  ايركتمعجـ البمداف،، (هػ626ت )الحمكم، ياقكت  -ِٓ
، تحقيؽ 1طشذرات الذىب في أخبار مف ذىب، ، (هػ1089ت )الحاامي، ااف البماد  -ِٔ

. 1419/1998دار الكتب البممية، : مصطفى عاد القادر عطا، ايركت



كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ ، (هػ808ت )ااف خمدكف، عاد الرحمف  -ِٕ
دار : ، ايركت1طالعرب كالعجـ كالبربر، كمف عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر، 

. 1413/1992الكتب البممية، 
كفيات األعياف كأنباء أبناء ، (هػ681ت )ااف خمكاف، شمس الديف أحمد اف محمد  -ِٖ

 .1968دار صادر، :  تحقيؽ إحساف عااس، ايركتالزماف،

.  ـ1998دار المشرؽ، : ، ايركت37دار المشرؽ، الماجد في المغة كاألعالـ، ط  -ِٗ
. 2007دار البمـ لممالييف، : ، ايركت17طاألعالـ، الزركمي، خير الديف،  -َّ
، عالـ الكتب، 1طشرح المعمقات السبع، ، (هػ486ت )الزكزاي، الحسيف اف أحمد  -ُّ

1412/1990 .
حسف المحاضرة في أخبار ، (هػ911ت )السيكطي، جالؿ الديف اف عاد الرحمف  -ِّ

. 1418/1997دار الكتب البممية، : ، ايركت1 طمصر كالقاىرة،
تحقيؽ إحساف الذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة، ، (هػ542ت )الشاترياي، ااف اساـ  -ّّ

. 1399/1979دار ال قافة، : عااس، ايركت
. 1996دار صادر، :  إعداد كتقديـ طالؿ حرب، ايركتالديكاف،الشافرل،  -ّْ
تحقيؽ محمد سيد الممؿ كالنحؿ، ، (هػ548ت )الشهرستااي، محمد اف عاد الكريـ  -ّٓ

. ت.الدار ال قافية البراية، د: كيالاي، ايركت
إرشاد الفحكؿ إلى تحقيؽ الحؽ مف عمـ ، (هػ1255ت )الشككااي، محمد اف عمي،  -ّٔ

. 1414/1994دار الكتب البممية، : ، ايركت1 طاألصكؿ،
: (هػ764ت )الصفدم، صالح الديف اف أياؾ  -ّٕ

، تحقيؽ هديؿ ااجي ككليد اف الكشؼ كالتنبيو عمى الكصؼ كالتشبيو -أ 
 .1420/1999سمسمة إصدارات الحكمة، : أحمد الحسيف، اريطاايا

: ، المكصؿالمختار مف شعر ابف دانياؿ، تحقيؽ محمد نايؼ الديممي -ب 
 .1399/1979مكتاة اساـ، 

المطابة الجمالية، :  مصرنكت اليمياف في نكت العمياف، -ج 
1329/1911. 

، 1، تحقيؽ أحمد األرااؤكط، كتركي مصطفى، طالكافي بالكفيات -د 
. 1140/2000دار إحياء التراث البراي، : ايركت

تحقيؽ أحمد محمد المفضميات، ، (هػ168ت )الٌضاي، المفضؿ اف محمد اف يبمى  -ّٖ
. ت.د: ، ايركت6شاكر، كعاد السالـ محمد هاركف، ط



دار الكتب : ، ايركت1 طالمعجـ المفصؿ في المعٌرب كالدخيؿ،ضٌااكم، سبدم،  -ّٗ
. 1424/2004البممية، 

 تحقيؽ عااس عاد عيار الشعر،، (هػ345ت )ااف طااطاا، محمد اف أحمد البمكم  -َْ
. 1402/1992دار الكتب البممية، : ، ايركت1الستار، ط

دار الكتب البممية، :  ايركتتاريخ األمـ كالممكؾ،، (هػ310ت )الطارم، ااف جرير  -ُْ
1417/1997 .

. 1980دار صبب، :  تحقيؽ فكزم عطكم، ايركتالديكاف،طرفة اف الباد،  -ِْ
. 1384/1964دار صادر، :  ايركتالديكاف،، (هػ211ت )أاك البتاهية  -ّْ
  الكتابة كالشعر،–الصناعتيف ، (هػ395ت )البسكرم، أاك هالؿ الحسف اف سهؿ  -ْْ

. 1409/1989دار الكتب البممية، : ، ايركت2ط
 مراجبة كضاط محمد عاد السالـ الطراز،، (هػ729ت )البمكم، يحيى اف حمزة اليماي  -ْٓ

. 1415/1995دار الكتب البممية، : ، ايركت1شاهيف، ط
مطالع البدكر في منازؿ ، (هػ815ت )الغزكلي، عالء الديف عمي اف عاد ا  -ْٔ

. 1426/2006مكتاة ال قافة الدياية، :  القاهرةالسركر،
. 1386/1966دار صادر، :  ايركتالديكاف،، (هػ110ت )الفرزدؽ، هماـ اف غالب  -ْٕ
:  دار الجيؿ، ايركتالقامكس المحيط،الفيركز آاادم، مجد الديف محمد اف يبقكب ،  -ْٖ

. ت.د
 تحقيؽ أحمد محمد شاكر، الشعر كالشعراء،، (هػ206ت )ااف قتياة، عاد ا اف مسمـ  -ْٗ

. 1418/1998دار الحديث، : ، القاهرة2ط
 شرح صبح األعشى في صناعة اإلنشا،، (هػ821ت )القمقشادم، أحمد اف عمي  -َٓ

. 1407/1987دار الفكر، : ، ايركت1كتبميؽ محمد حسيف شمس الديف، ط
 تحقيؽ محمد العمدة في محاسف الشعر كآدابو،، (هػ456ت )القيركااي، ااف رشيؽ  -ُٓ

. 1972دار الجميؿ، : ، ايركت4محيي الديف عاد الحميد، ط
 تحقيؽ عمي مبٌكض، كعادؿ أحمد فكات الكفيات،، (هػ764ت )الكتاي، ااف شاكر  -ِٓ

. 1421/2000دار الكتب البممية، : ، ايركت1عاد المكجكد، ط
 تحقيؽ صدقي البطار، البداية كالنياية،، (هػ774ت )ااف ك ير، أاك الفداء الدمشقي  -ّٓ

 .ـ1416/1996دار الفكر، : ، ايركت1ط

. ت.دار إحياء التراث البراي، د:  ايركتمعجـ المؤلفيف،كحالة، عمر رضا،  -ْٓ
، 1 تحقيؽ ااظـ رشيد، طالديكاف،، (هػ675ت )الككفي، شمس الديف محمد اف أحمد  -ٓٓ

. 1427/2006دار الضياء، : عماف



دار الفكر :  ايركتالكامؿ،، (هػ285ت )المارد، أاك البااس محمد اف يزيد الاحكم  -ٔٓ
. ت.لمطااعة، د

. ت. إخراج إاراهيـ أايس كآخريف، دار الفكر، دالمعجـ الكسيط،مجمع المغة البراية،  -ٕٓ
، 1 تحقيؽ فاركؽ اسميـ، طمعجـ الشعراء،، (هػ384ت )المرزاااي، محمد اف عمراف  -ٖٓ

. 1425/2005دار صادر، : ايركت
 تحقيؽ عاد طبقات الشعراء،، (هػ296ت )ااف المبتز، عاد ا اف المبتز اف المتككؿ  -ٗٓ

. ت.دار المبارؼ، د: ، مصر2الستار أحمد فراج، ط
: (هػ449ت )المبرم، أاك البالء  -َٔ

دار : ، ايركت1، شرح كماؿ اليازجي، طديكاف لزـك ما ال يمـز - أ
 .1412/1992الجيؿ، 

، دراسة كتحقيؽ حسيف محمد اقشة، شرح ديكاف حماسة أبي تماـ - ب
. 1411/1991دار الغرب اإلسالمي،: ايركت

: (هػ845ت )المقريزم، أاك البااس أحمد البايدم  -ُٔ
 .1956طاع دار الكليد، : ، سكرياإغا ة األمة في كشؼ الغٌمة -أ 

، تحقيؽ محمد عاد القادر عطا، السمكؾ لمعرفة الدكؿ كالممكؾ  -ب 
 .1418/1997دار الكتب البممية، : ، ايركت1ط

. ت.دار صادر، د: ، ايركتالمكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآل ار -ج 
دار :  القاهرةلساف العرب،، (هػ711ت )ااف ماظكر، جماؿ الديف محمد اف مكٌرـ  -ِٔ

. 1427/2006الحديث، 
دار إحياء :  ايركتالديكاف،، (هػ767ت )ااف اااتة، جماؿ الديف الفارقي المصرم  -ّٔ

 .ت.التراث البراي، د

دار صادر، :  ايركت،(ديكانا عركة كالسمكأؿ)الديكاف، ااف الكرد، عركة،  -ْٔ
1384/1964 .

، 1 تحقيؽ أحمد فكزم الهيب، طالديكاف،، (هػ749ت )ااف الكردم، عمر اف المظفر  -ٓٔ
. 1407/1986دار القمـ، : الككيت

 ضاط عمر العرؼ الطيب في شرح ديكاف أبي الطيب،اليازجي، الشيخ ااصيؼ،  -ٔٔ
. ت.دار األرقـ، د: الطااع، ايركت

 

 
 



 
 



المراجع -  ال نا
 

دار البمـ : ، ايركت4، طمطالعات في الشعر المممككي كالع مانيأميف، اكرم شيخ،  -ُ
. 1986لممالييف، 

:  ، اإلسكادرية قضايا المجتمع كالفف–أدب العصر المممككي األكؿ أميف، فكزم محمد،  -ِ
 .1993دار المبرفة الجامبية، 

 .1978، دار الفكر البراي، 3، طالشعر العربي المعاصرإسماعيؿ، عز الديف،  -ّ

 .1981، 5أايس، إاراهيـ، مكسيقى الشبر، ط -ْ

جركس : ، طراامس1، طآفاؽ الشعر العربي في العصر المممككياأليكاي، ياسيف،  -ٓ
 . 1415/1995ارس، 

 :ااشا، عمر مكسى -ٔ

دار الفكر : ، ايركت1، ط العصر المممككي–تاريخ األدب العربي  - أ
 .1419/1919المباصرة، 

 .1963دار المبارؼ، : ، القاهرةابف نباتة أمير شعراء المشرؽ - ب

:  القاهرةالحركة األدبية في عصر الحركب الصميبية بمصر كالشاـ،ادكم، أحمد أحمد،  -ٕ
 .ت.مكتاة اهضة، د

 .1379/1979دار ال قافة، : ، القاهرةبناء القصيدة العربيةاٌكار، يكسؼ حسيف،  -ٖ

 .ت.دار المبارؼ، د: ، مصرابف دقيؽ العيد حياتو كديكانوحسيف، عمي صافي،  -ٗ

مطابة : ، ااامس2، ط حياتو كشعره–عركة بف الكرد الخكاجة، إاراهيـ شحادة،  -َُ
 .1987الاصر، 

. ماشأة المبارؼ، د: ، اإلسكادريةاألدب في العصر المممككيسالـ، محمد زغمكؿ،  -ُُ
. ت
: ، ايركت15، قسـ األدب، طمناىج التأليؼ عند العمماء العربالشكبة، مصطفى،  -ُِ

. 2004دار البمـ لممالييف، 
: ضيؼ، شكقي -ُّ

دار المبارؼ، : ، القاهرةعصر الدكؿ كاإلمارات، تاريخ األدب العربي -أ 
 .1990، 4ط

دار : ، مصر6، طتاريخ األدب العربي، العصر العباسي األكؿ -ب 
 .1966المبارؼ 

 .ت.دار المبارؼ، د: ، مصر9، طالفف كمذاىبو في الشعر العربي -ج 



. ت.دار المبارؼ، د: ، مصر7، طفي النقد األدبي -د 
دار : ، عماف9، عمـ الاياف كالاديع، طالبالغة فنكنيا كأفنانياعااس، فضؿ حسف،  -ُْ

. 1424/2004الفرقاف، 
دار الاهضة البراية، :  ، ايركت2، طاألدب العربي في األندلسعتيؽ، عاد البزيز،  -ُٓ

1396/1976 .
دار الشركؽ، : ، عماف1، قديمه كحدي ه، طمكسيقى الشعر العربيعمي، عاد الرضا،  -ُٔ

1997 .
. 1976، الهيئة المصرية لمكتاب، األدب في العصر المممككيالفقي، محمد كامؿ،  -ُٕ
دار الشركؽ، : ، القاهرة1، طعصر سالطيف المماليؾقاسـ، عاده قاسـ،  -ُٖ

1415/1994 .
. ت.دار البكدة كدار ال قافة، د: ، ايركتاألدب المقارفهالؿ، محمد غايمي،  -ُٗ
، 1، طالحركة الشعرية زمف المماليؾ في حمب الشيباءالهيب، أحمد فكزم،  -َِ

1406/1986 .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فيرس األعالـ 
 

الصفحات االسـ 
، 242، 164، 162، 161، 112، 74، 28، 5، 1محمد رسكؿ ا، صمى ا عميه كسمـ 

268  
  (أ)

 11اجـ الديف = ااف األ ير .ُ
 250األخطؿ  .ِ
 230، 219، 139، 137، 45، 44األدفكم  .ّ
 61آدـ  .ْ
 122الحسف اف زفر = اإلرامي .ٓ
 102أاك الرايع = اإلرامي .ٔ
 137أرسطاطاليس  .ٕ
 31ااف سبد = األزدم .ٖ
 30، 29إسماعيؿ اف عٌمار = األسدم .ٗ

 121شهاب الديف أحمد = األسدم .َُ
 104ااف القكية = اإلسكادرااي .ُُ
 21، 20عز الديف = إسماعيؿ .ُِ
 60أسادمر  .ُّ
 67اااة األشرؼ  .ُْ
 16محمد اف أحمد األايض = اإلشايمي .ُٓ
 246، 155ااف أاي اإلصاع  .ُٔ
 152األصمبي  .ُٕ
 88، 9ااف مخمكؼ السبدم المؤدب = األعرج .ُٖ
 215األعشى   .ُٗ
 266، 248، 222، 194، 180، 177ااف األعمى  .َِ
 29ااف أعي  .ُِ
 25زكجة الجميح = أمامة .ِِ
 266، 250، 249، 247، 194، 151امرؤ القيس  .ِّ



 5أمير حاج  .ِْ
 74الخميفة البااسي = األميف .ِٓ
 17ااف خفاجة = األادلسي .ِٔ
 224، 223إاراهيـ = أايس .ِٕ
 217، 122شرؼ الديف األاصارم = األكسي الحمكم .ِٖ
 46إيااؿ  .ِٗ
 46أيااؾ  .َّ
 75جامة = ااف األيهـ .ُّ
 49محمد اف محمكد الماصكر = ااف أيكب .ِّ
 4اجـ الديف = أيكب .ّّ
 5اكر الديف عمي = ااف أيكب .ّْ
 19، 18، 11ياسيف = األيكاي .ّٓ
 4صالح الديف يكسؼ = األيكاي .ّٔ

  (ب)
 19، 7، 1عمر مكسى = الااشا .ّٕ
 249عمٌي = الاالسيٌ  .ّٖ
 17محمد اف مسبكد = الاجااي .ّٗ
 164، 163الشيخ الصكفي = اراؽ .َْ
 144ااف اٌرم  .ُْ
 90، 59، 47، 46، 5الجركسي = ارقكؽ .ِْ
 47اركة  .ّْ
 137اقراط  .ْْ
 140، 134ااف الاققي  .ْٓ
 25 (قايمة)اكر  .ْٔ
 170الفقيه = الاكرم .ْٕ
 55عمر اف محمد = الامفيائي .ْٖ
 113أاك الاركات ااف الحاج = الامفيقي .ْٗ
 251، 226، 134، 53، 48، 41، 40، 8، 6، 5الظاهر ايارس = الاادقدارم .َٓ
 206، 115عاد ااف الكردم = اهادر .ُٓ



 49خير الديف = اهاطف .ِٓ
، 63، 62، 61، 60، 53، 50، 40، 19، 16، 2، 1الاكصيرم  .ّٓ

64 ،65 ،66 ،70 ،71 ،77 ،78 ،79 ،81 ،82 ،
85 ،86 ،88 ،91 ،106 ،108 ،109 ،119 ،

120 ،127 ،128 ،140 ،141 ،171 ،172 ،174 ،
207 ،208 ،209 ،211 ،214 ،215 ،216 ،220 ،
222 ،224 ،225 ،227 ،228 ،231 ،233 ،234 ،
237 ،240 ،252 ،253 ،256 ،257 ،258 ،261 ،
262 ،268 ،269 ،271 

 264، 230، 49، 48، 46اياغا أركس  .ْٓ
  (ت)

 44مكسى = ااف التاج .ٓٓ
 207، 108، 78، 77، 39، 8، 7، 5، 4عز الديف أياؾ = التركمااي .ٔٓ
 244، 221، 49، 6، 2ااف تغرم اردم  .ٕٓ
 25تغمب  .ٖٓ
 161، 160، 159تقمية  .ٗٓ
 160التقي البٌطار  .َٔ
 154كجيه الديف = التكريتي .ُٔ
 186التمبفرم  .ِٔ
 126جماؿ الديف محمد اف عاد ا = التممسااي .ّٔ
 34أاك تٌماـ  .ْٔ
، 200، 191، 146، 144، 123، 114، 89، 49مجير الديف = ااف تميـ .ٓٔ

208 ،247 
 40، 4تكراف شاه  .ٔٔ
 260، 232، 231، 229، 161، 102، 53مبيف الديف الفهرم = ااف تكلكا .ٕٔ
 206، 68أحمد = ااف تيمية .ٖٔ

  (ث)
 78، 6حصف الديف =  بمب .ٗٔ
 41الحجاج اف يكسؼ = ال قفي .َٕ



 74 مكد  .ُٕ
ـٌ  كاب الهزااية  .ِٕ  27أ

  (ج)
 43الظاهر ايارس الماصكرم = الجاشاكير .ّٕ
 53ااف جاارة  .ْٕ
 15الجرجااي  .ٕٓ
 160الجراع  .ٕٔ
 31 ،15جرير  .ٕٕ
 79عز الديف عاد الغاي = الجزرم .ٖٕ
، 106، 101، 100، 99، 94، 53، 16، 11، 2الجٌزار  .ٕٗ

111 ،114 ،120 ،138 ،149 ،192 ،202 ،208 ،
219 ،246 ،250 ،265 ،267 ،268 ،269 

 54شمس الديف محمد = ااف جبفر .َٖ
 235، 234قدامة = ااف جبفر .ُٖ
 88 ،58ادر الديف = ااف جماعة .ِٖ
 229الجمحي  .ّٖ
 25الجميح  .ْٖ
 158ااف جٌاي  .ٖٓ
 156، 155ااف الجكزم  .ٖٔ

  (ح)
 252، 48، 47طاهر = ااف حايب .ٕٖ
 109الحرافيش  .ٖٖ
 260، 37، 29، 28الحطيئة  .ٖٗ
 187، 173ااف أاي السٌفاح = الحماي .َٗ
 10الشهاب محمكد = الحماي .ُٗ
، 125، 124، 123، 113، 103، 71، 68، 2صفي الديف = الحٌمي .ِٗ

126 ،134 ،135 ،151 ،161 ،162 ،180 ،192 ،
194 ،200 ،206 ،210 ،211 ،213 ،222 ،227 ،
235 ،242 ،247 ،248 ،249 ،250 ،256 ،266 ،



268 ،269 
 234ااف حٌجة = الحمكم .ّٗ
 185عمي اف مراحؿ = الحمكم .ْٗ
 79، 78الحف كالاف  .ٓٗ
 102أحمد اف محمد اف جمبة = ااف الحاامي .ٔٗ
 104ااف الحٌااؿ القاضي = ااف الحاامي .ٕٗ
 2ااف البماد = الحاامي .ٖٗ
 119، 91اهاء الديف عمي = ااف حٌاا .ٗٗ

 207، 193محمد اف سميـ = ااف حٌاا .ََُ
  (خ)

 75، 74عمر = ااف الخٌطاب .َُُ
 12الخفاجي  .َُِ
 242، 53، 12، 7عاد الرحمف = ااف خمدكف .َُّ
 253، 54ااف خمكاف  .َُْ
 244الخميؿ ااف أحمد  .َُٓ
 89جركس = الخميمي .َُٔ
 169البراقي = ااف الخكَّاـ .َُٕ
 145أحمد اف الحسف = ااف الخٌياط .َُٖ
 149مجاهد اف أاي الرايع = الخٌياط .َُٗ
 265، 220 ،55محمد اف يكسؼ الضفدع = الخٌياط .َُُ

  (د)
، 106، 105، 97، 96، 95، 93،  83، 49، 48، 2ااف دااياؿ  .ُُُ

109 ،112 ،121 ،129 ،135 ،134 ،136 ،147 ،
148 ،150 ،159 ،160 ،169 ،175 ،176 ،177 ،
182 ،183 ،189 ،191 ،192 ،193 ،199 ،200 ،
208 ،210 ،212 ،215 ،219 ،231 ،233 ،236 ،
238 ،239 ،240 ،245 ،255 ،256 ،257 ،258 ،
262 ،263 

 150 (قصيدة)الدريدية  .ُُِ



 37، 35، 5دعاؿ الخزاعي  .ُُّ
، 156، 155، 140، 138، 129، 123، 56، 2ااف دقيؽ البيد  .ُُْ

213 ،218 ،253 
 83الدوصي  .ُُٓ
 219، 137الدمياطي  .ُُٔ

  (ذ)
 68اجيب الديف = ااف ذئب .ُُٕ
 22 (قايمة)ذاياف  .ُُٖ
 100ااف حساـ اوفتخارم = الذهاي .ُُٗ
 182، 181تاج الديف المكصمي الدمشقي = الذهاي .َُِ
 257، 218، 179ادر الديف يكسؼ = الذهاي .ُُِ

  (ر)
 192عايدة = ااف رايبة .ُِِ
 263اليهكدم = الرشيد .ُِّ
 156الرياحي المالكي  .ُِْ

  (ز)
  55شهاب الديف = الزرزارم .ُِٓ
 238، 78الزممكااي  .ُِٔ
 145عمر اف أاي الحـر = الزيف الدمشقي .ُِٕ
 230، 48شرؼ الديف حسيف = ااف زٌياف .ُِٖ

  (س)
 231، 226، 154، 113، 90، 67، 66، 60سيؼ الديف = السامىرّْم .ُِٗ
 11تقي الديف = الساكي .َُّ
 192 (فرس)سكاب  .ُُّ
 17، 16، 1محمد زغمكؿ = ساٌلـ .ُِّ
 251، 248، 15،22زهير = ااف أاي سممى .ُّّ
 17خمؼ اف فرج = السميسر .ُّْ
 22هـر = ااف سااف .ُّٓ
 71، 70شمس الديف = الساجارم .ُّٔ



 79، 78صفي الديف = الساجارم .ُّٕ
عاد الرحمف اف الخضر = الساجارم .ُّٖ

الحماي 
46 ،243 ،264 

 6عمـ الديف = ساجر .ُّٗ
 60عمـ الديف الجاكلي = ساجر .َُْ
 90كجيه الديف = ااف سكيد .ُُْ
 86ااك يكسؼ  .ُِْ
 8جالؿ الداف = السيكطي .ُّْ
 162فتح الديف = ااف سٌيد الٌااس .ُْْ

  (ش)
 255، 133، 2ااف عفيؼ التممسااي = الشاب الظريؼ .ُْٓ
، 251، 236، 231، 229، 226، 88، 58، 43شهاب الديف = الشارمساحي .ُْٔ

253 
 129،149، 88شافع اف عمي  .ُْٕ
 157، 156اإلماـ = الشافبي .ُْٖ
ـٌ خميؿ = شجرة الدر .ُْٗ  39، 5، 4أ
 192عاترة = ااف شٌداد .َُٓ
 12مصطفى = الشكبة .ُُٓ
 33أاك الشمقمؽ  .ُِٓ
 15ااف اساـ =الشاترياي  .ُّٓ
 250، 23،249الشافرل  .ُْٓ
 148، 11محمكد = ااف شهاب الديف .ُٓٓ
 164الشيرازم  .ُٔٓ

  (ص)
 104، 44شمس الديف = ااف الصائغ .ُٕٓ
 50اهاء الديف = ااف الصاحب .ُٖٓ
 136ااف شكر = ااف الصاحب المصرم .ُٗٓ
 74الااي صالح عمي السالـ  .َُٔ
 258، 226، 201، 197، 187، 45، 12، 10، 2صالح الديف = الصفدم .ُُٔ



 7ااف الممؾ الااصر = صالح الديف .ُِٔ
 163حسيف = الصٌكاؼ .ُّٔ

  (ض)
 22ااف ضمضـ، حسيف 

 224، 20، 5شكقي = ضيؼ .ُْٔ
  (ط)

 193حاتـ = الطائي  .ُٓٔ
 161، 68عمي = ااف أاي طالب .ُٔٔ
 25طرفة اف الباد  .ُٕٔ
 47طشتمر  .ُٖٔ
 60طكغاف  .ُٗٔ
 185الطكفي  .َُٕ
 95تاج الديف = الطكيؿ .ُُٕ
 174شمس الديف = الطياي .ُِٕ

  (ع)
 41 ،8عز الديف = ااف عاد السالـ .ُّٕ
 31عمر = ااف عاد البزيز .ُْٕ
محيي الديف عاد ا = ااف عاد الظاهر .ُٕٓ

البمرم 
11 ،45 

 30الصمتاف = البادم .ُٕٔ
 43ااف عدوف  .ُٕٕ
 192، 22 (قايمة)عاس  .ُٖٕ
 34أاك البتاهية  .ُٕٗ
 17عاد البزيز = عتيؽ .َُٖ
 169ااف الخٌكاـ = البراقي .ُُٖ
 264، 244، 217، 48، 47خميؿ = ااف عٌراـ .ُِٖ
 71، 2ااف حجر = البسقالاي .ُّٖ
 88شافع اف عمي = البسقالاي .ُْٖ
 223، 14أاك هالؿ = البسكرم .ُٖٓ



 264، 244، 217، 100 ، 90، 89، 47، 46الدايسرم = ااف البٌطار .ُٖٔ
  30، 29ع ماف = ااف عٌفاف .ُٕٖ
 53، 51، 50عامؿ الشرقية = ااف عمراف .ُٖٖ
 32حٌماد = عمرك .ُٖٗ
 22الحارث = ااف عكؼ .َُٗ
 200 (الطايب)عيسى  .ُُٗ

  (غ)
 239، 154شهاب الديف = ااف غااـ .ُِٗ
 2الغزكلي  .ُّٗ
 225، 128، 57ادر الديف الحسف اف شاار = الغزم .ُْٗ
 74 (قايمة)غساف  .ُٓٗ

  (ؼ)
 29ااف فاتؾ األسدم  .ُٔٗ
 254، 253، 54سبد الديف اف مركاف = الفارقي .ُٕٗ
فاطمة اات رسكؿ ا صمى ا عميه  .ُٖٗ

كسمـ 
112 

 30قطرم = ااف الفجاءة .ُٗٗ
 258، 145ااف الحاامي = الفرجكطي .ََِ
 71ااف الفردة  .َُِ
 31الفرزدؽ  .َِِ
 45فرعكف  .َِّ
 11محمد كامؿ = الفقي .َِْ
 236، 221، 178، 104 ،50 (الحسف اف شاار)ااف الاقيب = الفقيسي .َِٓ
 67ادر الديف لؤلؤ = الفادشي .َِٔ

  (ؽ)
 82قاركف  .َِٕ
 257، 243، 79،89، 43 (غازاف)قازاف  .َِٖ
 195، 10عاده قاسـ = قاسـ .َِٗ
 78عالء الديف = قاجؽ .َُِ



 243، 227، 206، 43اجـ الديف = القحفازم .ُُِ
 57جالؿ الديف محمد = القزكياي .ُِِ
 57جماؿ الديف عاد ا اف محمد  = القزكياي .ُِّ
 11الخطيب = القزكياي .ُِْ
 128ضياء الديف = القزكياي .ُِٓ
 30خالد = القسرم .ُِٔ
 55ااف القطب  .ُِٕ
 40، 6، 5سيؼ الديف = قطز .ُِٖ
 88، 87ااف قطٌية  .ُِٗ
 45حاجي اف محمد = ااف قالككف .َِِ
 244، 221، 49حسف اف محمد = ااف قالككف .ُِِ
 5الممؾ األشرؼ شبااف = ااف قالككف .ِِِ
 8، 5الماصكر = قالككف .ِِّ
 170،173، 44، 43، 9، 6،8، 5الممؾ الااصر محمد = ااف قالككف .ِِْ
 45كلي الدكلة = قكصكف  .ِِٓ
 230، 4ااف رشيؽ = القيركااي .ِِٔ
 139أحمد اف عاد القادر = القيسي الحافي .ِِٕ

  (ؾ)
 134، 48ااف الكازركاي  .ِِٖ
 236، 103الكاشغرم  .ِِٗ
 29، 28الكاهمي  .َِّ
 68شمس الديف = ااف كاش .ُِّ
 6كتاغا  .ِِّ
 2ااف شاكر = الكتاي .ِّّ
 158، 11، 5، 2ااف ك ير  .ِّْ
 42كلي الدكلة = كجؾ .ِّٓ
 6سيؼ الديف = كرجي األشرؼ .ِّٔ
 33ااف أاي كريمة  .ِّٕ
 21ككلردج  .ِّٖ



  (ؿ)
 166 ،9، 6حساـ الديف = وجيف .ِّٗ
 40، 6لكيس التاسع  .َِْ

  (ـ)
 157، 156اإلماـ ااف أاس = مالؾ .ُِْ
 74 (ااف مراحؿ)الخميفة البااسي = المأمكف .ِِْ
 21مايا ككفسكي  .ِّْ
 266، 265، 250، 99،248، 75أحمد اف الحسيف الكادم = المتااي .ِْْ
 166، 163المٌحار  .ِْٓ
 43زيف الديف = ااف المرٌحؿ .ِْٔ
 30الصمت = ااف مرة .ِْٕ
 158حاكـ المغرب = المرياي .ِْٖ
 26أخك الشماخ = المزٌرد .ِْٗ
 141اهاء الديف = المسردم .َِٓ
 143، 142شهاب الديف اف الاهاء = المسردم .ُِٓ
 74، 4، 3الخميفة البااسي = المستبصـ اا .ِِٓ
 29يزيد = ااف مباكية .ِّٓ
 74 ،35الخميفة البااسي = المبتصـ .ِْٓ
 37، 36، 15أاك البالء = المبرم .ِٓٓ
 205، 193، 145، 117، 45إاراهيـ = المبمار .ِٔٓ
 66،67محمد اف عاد الرحمف = المقدسي .ِٕٓ
 59، 44، 9، 7، 6، 4، 3، 2المقريزم  .ِٖٓ
 71ااف الممؾ الماصكر = أاك المكاـر .ِٗٓ
 59عمي = الماصكر .َِٔ
 11ااف ماظكر  .ُِٔ
 140، 54ااف المايّْر  .ِِٔ
 200 (كحاؿ)المكفؽ  .ِّٔ
 12أادرية = ميكاؿ .ِْٔ

  (ف)



 169، 163محمد البمكم = الااسخ الحسياي .ِٓٔ
، 146، 122، 106، 101، 100، 95، 94، 12، 2ااف اااتة  .ِٔٔ

148 ،180 ،191 ،195 ،196 ،198 ،199 ،203 ،
208 ،218 ،227 ،233 ،240 ،249 ،252 ،255 ،
263 

 45، 44الاشك  .ِٕٔ
 215ااك اكاس  .ِٖٔ
 11الاكيرم  .ِٗٔ

  (هػ)
 63يكسؼ اف لطميف = أاك هايص .َِٕ
 31، 30أاك الم اى = ااف هايرة .ُِٕ
 113الهركم  .ِِٕ
 20محمد غايمي = هالؿ .ِّٕ
 60الشجاع = هٌماـ .ِْٕ
 18أحمد فكزم = الهيب .ِٕٓ

  (ك)
 154كاعظ تكريت  .ِٕٔ
 248، 149ااف الكحيد  .ِٕٕ
 240، 173، 89، 79، 9عالء الديف = الكداعي .ِٖٕ
 24عركة = ااف الكرد .ِٕٗ
 25أـ طرفة = كردة .َِٖ
، 90، 69، 68، 67، 59، 55، 42، 41، 12، 2ااف الكردم  .ُِٖ

102 ،106 ،114 ،115 ،121 ،122 ،124 ،128 ،
132 ،156 ،157 ،158 ،162 ،206 ،208 ،213 ،
214 ،224 ، 226 ،228 ،229 ،239 ،246 ،
251 ،253 ،254 

 199، 196، 186، 193، 128، 16السراج = الكٌراؽ .ِِٖ
  (م)

 170الشاعر الماٌجـ = اليشكرم .ِّٖ



 101شرؼ الديف = يبقكب .ِْٖ
 51ااف يغمكر  .ِٖٓ
 222، 186تاج الديف = اليماي .ِٖٔ

 



فيرس األماكف 
 

  (أ)
 88أذايف 
 171، 65أسكاف 
 5أاطاكية 

 4أكاسط آسيا 
 21، 20أكركاا 

  (ب)
 78، 6الاحيرة 

 5الارج األحمر 
 40، 10، 6اغداد 
 50امايس 
 73الاكيرة 

 163ايت المقدس 
 197ايركت 
 88الايركؽ 

  (ت)
 154تكريت 

  (ج)
 88، 58جامع طكلكف 
 4جزيرة الركضة 
 22، 14جزيرة البرب 
 192جكل فرس 

  (ح)
 49حماة 
، 156، 154، 59، 55، 49، 48، 46، 42حمب 

157 ،173 ،186 ،187 
  (خ)



 68خاراساف 
 24خيار 

  (د)
 192دارش 
، 67، 66، 55، 54، 53، 43، 40، 11، 6دمشؽ 

68 ،69 ،71 ،78 ،79 ،80 ،89 ،90 ،
154 ،163 ،164 ،173 ،185 ،187 ،
196 ،201 

 78، 40دمياط 
  (ز)

 187، 185ااب زكيمة 
  (س)

 51ساحؿ الشيخ 
 26سمكؽ 
 197، 196سيس 

  (ش)
، 64، 62، 59، 54، 53، 40، 39، 5، 4الشاـ 

65 ،66 ،72 ،73 ،74 ،85 ،89 ،154 ،
173 ،197 

 78، 50، 6 (مصر)الشرقية 
 5شقيؼ 
 18شيزر 

  (ص)
 196، 78، 65، 64، 6الصبيد 
 60صاباء 

  (ط)
 100طراامس 

  (ع)
 222، 186عدف 



 31، 22البراؽ 
 88البريف 

 6عيف جالكت 
  (غ)

 197غزة 
  (ؼ)

 88فاقكس 
 196الفسطاط 

  (ؽ)
، 108، 79، 66، 50، 49، 11، 10، 4القاهرة 

141 ،173 ،196 
 197قطيا 

 46قمبة حمب 
 68قمبة دمشؽ 

 5قيسارية 
  (ـ)

 257، 256، 211، 72مارديف 
 141مسجد الشيخ عاد الظاهر 

 161، 5المسجد الااكم 
، 44، 40، 21، 11، 9، 8، 7، 6، 4، 2مصر 

45 ،53 ،54 ،56 ،59 ،62 ،64 ،65 ،
66 ،77 ،78 ،85 ،89 ،127 ،144 ،

157 ،158 ،169 ،172 ،173 ،185 ،
186 ،187 ،213 ،215 ،230 ،239 ،
254 

 88مازؿ حاتـ 
 90المكصؿ 

  (ف)
 45، 44الايؿ 



  (م)
 5يافا 

 

 
 
 

 


