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  داءــاإله

  المدام شهد حنانها من وسقتني ، اآلنام كل حبها فاق من ىإل

 مرهاع اهللا أطال أمي

 والمثابرة الصبر علمني من ، رأسي وتاج عيني قرة ىإل

 والعافية بالصحة اهللا متعه أبي

 وتقديراً وداً وأخواتي إخواني ىإل

 وزميالتي زمالئي والمعرفة العلم لواء حملِة ىإل

  حترمهمأ أحبهم من كل ىإل

 المتواضع الجهد هذا ثمرة أهدي

  

  ثةــالباح
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  الشكر والعرفان
واإلمتنان الشكر بخالص أتقدم ، ألهله والمعروف بالفضل ترافاًواع وفاء 

 ، الغزير علمه وافر من على أفاض حيث بفضله عرفاناً السيد أسامة الدكتور إلستاذي

 الماجستير رسالة على باإلشراف وكرمني ، صدره وسعة ، حلمه بجميل جيدي وطوق

 فجزاه وإرشاده بنصحه علي يبخل مول بناؤها اكتمل أن إلي ومرشداً موجهاً وتابعها ،

 .والعافية بالصحة ومتعه خيراً اهللا

 النيرة بأفكاره أمدني والذي سعيد التجاني ومرشدي ألستاذي والثناء والفضل

 .اخرةزال ومكتبته

 جامعة – التربية كلية – العربية اللغة بقسم ألساتذي أيضاً موصول والشكر

 .الخرطوم

 من أكبر وحبي فامتناني ، بأمري اهتموا حيث أسرتي أفراد لجميع أيضاً والشكر

 .كلماتي تترجمه أن

 كلية مكتبة وأسرة ، اإلسالمية درمان أم جامعة مكتبة ألسرة موصول والشكر

 .البحث هذا بطباعة قام الذي الباقر محمد أشكر وكذلك ، الخرطوم جامعة التربية

 ومؤيداً ناصحاً نبيبجا ووقف شجعني من لكل الشكر بخالص أتقدم وأخيراً

  .خير كل عني اهللا فجزاهم

 ثةــالباح
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  مســتخلص

 خالل من الثاني عصره في العباسي المجتمع ى تصويرإل الدراسة هذه تهدف

 جميع ومعرفة العربية اللغة أسرار على الوقوف كما تهدف إلى ، الرومي ابن شعر

 جميع فيه وتالقت الحضارات فيه امتزجت الذي العصر ذلك في سيما وال خفاياها

  .الثقافات

وتكمن أهمية هذا البحث في توضيح بعض الصور للمجتمع في العصر 

  .وتوجيهه المجتمع بناء في ومؤثراً هاماً دوراً لألدب إن فيه شك ال ومماالعباسي ، 

   .والمنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الوصفي

 شعر خالل من الثاني يالعباس المجتمع مالمح بعض الدراسة هذه وضحت وقد

 .وخاتمة فصول وأربعة وتمهيد مقدمة في الدراسة هذه جاءت وقد ، الرومي ابن

 في السياسية الحياة تناولت والتي التاريخية الدراسة على األول الفصل اشتمل

 من يطاق ال ما بالخلفاء وأنزلوا الخالفة مقاليد على األتراك استولى وكيف العصر هذا

 .والهوان الذل

 الحياة وأيضاً ، وفوضى ضطراباتا من أصابها وما جتماعيةالا الحياة وكذلك

 من والثقافية األدبية الحياة مالمح فبرزت الفترة تلك في زدهرتا أنها وكيف الفكرية

 ونسبه سمها في تمثلت الشاعر لشخصية دراسة على الفصل هذا اشتمل كما .خاللها

 .وفاته ىإل ونشأته ومولده وكنيته

 مدٍح من الرومي ابن ديوان في الشعرية األغراض تناول فقد الثاني الفصل أما

 .األخرى األغراض من وغيرها وغزل ورثاء ووصٍف وهجاء
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 خالل من العباسي المجتمع صورة عن الحديث فيه تناولت فقد الثالث الفصل أما

 ورةص أبرزت وكذلك ،جتماعيةاال الحضـارة ومظاهر والغناء والطرب اللهو مجالس

 مناسباته جميع في له ومشاركته المجتمع بذلك الرومي ابن عالقات خالل من المجتمع

 .العباسي المجتمع ذلك في جتماعياال السياسي الصراع صور إبراز حاولت وأيضاً

 الرومي ابن شعر في جتماعيةاال الحياة ألفاظ فيه تناولتُ فقد الرابع الفصل أما

 .ةجتماعيواال اللغوية ومدلوالتها

إن مشاركة الفرس للعرب في حيـاتهم أدى إلـى          : وقد توصل البحث إلى نتائج منها     

تطور الحياة السياسية واالجتماعية والثقافية، فقد تأثر العرب بعادات وتقاليد الفـرس            

ومن النتائج أيضاً  .التي نقلوها من بالدهم والتي أثرت بدورها في الموروثات العربية

مة في ديوان ابن الرومي يصفها المحققون باأللفاظ الخاصة         وجود بعض األلفاظ المبه   

  .وبالرغم من ذلك فقد جاء شعره جزالً قوي األلفاظ سهلها بالشاعر،
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Abstract 
This study aims to portray the Abbasi society of its second time 

through Ibn al-Rumi’s poetry; as well as the main objective is to identify the 

secrets of the Arabic language and to know its all hidden features, especially 

in this era where there were a mixture of civilizations and  a convergence of 

all cultures.  

The significance of this research is to clarify the picture of society in 

the Abbasi era, and there is no doubt that literature has an important and 

influential role in the building and guidance of the society. The approach 

which adopted in this study is the descriptive approach.   

This study clarifies some features of the second Abbasi community 

through the poem of lbn al-Rumi; this study has come in an introduction, 

preface, four chapters and a conclusion. 

The first chapter includes the historical study, which tackled with the 

political life in this era, and how the Turks overpowered the reins of the 

caliphate and afflicted the caliphs with intolerable humiliation. 

As well as social life and what suffered from the turmoil and chaos, in 

addition to intellectual life and how it flourished in those periods, as features 

of literary and cultural life arose through it. This chapter also included a 

study of the poet, which represents in his personal name, nickname, origin, 

birth, and his early life until to his death. 

Chapter two tackles with the uses of poetry in the Diwan of lbn al-

Rumi, of praise, lament, description, elegy, flirtation and other purposes. 
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Chapter three (the objective study) tackles with the modern image of the 

community Abbasi community through the places of amusement and joys, 

singing and manifestations of Arab civilization, as well as highlighted the 

image of the community through relationships of lbn Rumi with that society 

and his participation in all occasions. In addition, the study tried present the 

form of socio-political conflict in Abbasi society. 

Chapter four dealt with terms of social life in lbn al-Rumi’s poem and their 

linguistic social implications. 

The study gained some results, from the most important of them: 

Contribution of Persians to Arabs in their life led to development of 

political, social, and cultural life. Arabs were influenced by Persians' 

traditions and customs which they transferred them from their countries, 

which influenced Arab inheritances. From results also, there are some 

ambiguity expressions in the Divan of Ibn Alromi, described by 

investigators as special expressions of the poet. Nevertheless, his poetry 

appeared eloquent and easy in expressions.   
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  المحــتويات
 

 الصـفحة رقـم الموضـــــــــوع
 أ  البسملة

 ب ستهاللاال

 ج  اإلهداء

 د والعرفان الشكر

 هـ العربية باللغة البحث مستخلص

)Abstract( ز  مستخلص البحث باللغة اإلنجليزية 

 ط المحتويات

 ك  المقدمة

 ن التمهيد
 )وشخصيته الشاعر عصر(ل األو الفصل

 1 )الشاعر عصر (ولاأل المبحث

 1  السياسية الحياة

 11  جتماعيةاال الحياة

 16 الفكرية الحياة

 20 )الشاعر ترجمة ( نيالثا المبحث

 20 وكنيته ولقبه اسمه

 21 وحياته ونشأته ميالده

 27  السياسي مذهبه

 28 عصره برجال عالقته

 30 فيه والنقاد العلماء آراء

 31 وفاته
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 )ةالشعري األغراض(ني الثا الفصل
 37 المدح : األول المبحث

 49  الهجاء : الثاني المبحث

 57  الوصف : الثالث المبحث

 61  الرثاء : الرابع المبحث

 67 الغزل : الخامس المبحث

 )الرومي ابن شعر في العباسي المجتمع صورة(ث الثال الفصل
 77 والغناء والطرب اللهو مجالس : األول المبحث

في شعر  عربيةال الحضارة مظاهر وصف بعض: يالثان مبحثال

  ابن الرومي 

87 

 ابن عالقات خالل من جتماعيةاال الحياة صورة : الثالث المبحث
 الرومي

96 

 107 جتماعيواال السياسي الصراع صور : الرابع المبحث

 )الرومي ابن شعر في جتماعيةاال الحياة ألفاظ(ع الراب الفصل
 113 األطعمة ألفاظ : لاألو المبحث

 123  المالبس ألفاظ : الثاني المبحث

 130  والغناء الموسيقى ألفاظ : الثالث المبحث

 135 األدوات ألفاظ : الرابع المبحث

 146  اللهو ألفاظ : الخامس المبحث

 149 )والتوصيات لنتائجا(مة الخات

 151 والمراجع المصادر
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 :المقــدمة

 آله وعلى ، انبيائه من المجتبى على والسالم والصالة ، عمائهن على هللا الحمد

 .وأوليائه وصحبه

 ، وأنسابهم وتاريخهم أيامهم عن والمخبر ، العرب ديوان هو العربي الشعر

 في دوره يؤدي الشعر زال وما ، والفكرية جتماعيةواال السياسية لحالتهم المصور وهو

 .هذا يومنا ىإل العرب مآثر عن الكشف

 ، والحزن السعادة أحاسيس من مكنوناتها عن يكشف األمة لسان الشعرو

  .بها  ويتأثر  الحياة  في يؤثر وهو ، مطامحها ويصور

 الدارسين هتماما موضع زالي وما كان العباسي العصر في العربي الشعر

  .تجاهاتها وتحديد سماته تجميع في ويجتهدون وشرحه تحقيقه على يعملون ، والباحثين

 شعر خالل من العباسي العصر في جتماعيةال الحياة المحم (دراسةال موضوع

  )الرومي ابن

 :وأهمـيته الموضـوع إخـتيار أسـباب

 ، العباسي األدب سيما ال العربي لألدب حبي هو الدراسة هذهى إل دفعني ما

 يالذ المجتمع ذلك العباسي المجتمع على التعرف في الملِّحة رغبتي هو آخر وسبب

 إن فيه شك ال ومما ، والنعيم الترف فأصابها فيه الحياة فثغيرت ، العـالم على انفتح

 . وتوجيهه المجتمع بناء في ومؤثراً هاماً دوراً لألدب

  

 :البحـث أهـداف
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 خالل من الثاني عصره في العباسي المجتمع ى تصويرإل الدراسة هذه تهدف

 اللغة أسرار على الوقوف وهو اسياألس الهدف عن فضالً هذا ، الرومي ابن شعر

 الحضارات فيه امتزجت الذي العصر ذلك في سيما وال خفاياها جميع ومعرفة العربية

  الثقافات جميع فيه وتالقت

 :ـثــالبح منهـج

  . التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه في اتبعت

 :ل البحــثهـيك

 وفهرس ، وخاتمة ولوفص وأربعة وتمهيد مقدمة ىإل البحث هذا بتقسيم قمت

 .البحث محتويات يخص آخر وفهرس والمراجع المصادر

 معرفة ، الثاني العباسي للعصر التاريخية الدراسة األول الفصل في تناولت

 وما جتماعيةاال والحياة ، أحداث من صاحبها وما الفترة تلك في السياسية بالحياة

 زدهرتا والتي الفكرية الحياة على الوقوف ثم وفوضى ضطراباتا من أصابها

 العلم في وآثارها العريقة األمم تمثل التي الثقافات مختلف تالقت حيث كبيراً زدهاراًا

 .والثقافة

 من الرومي ابن ديوان في الشعرية األغراض لدراسة فعقدته الثاني الفصل أما

 .األخرى األغراض من وغيرها وغزل ورثاء ووصٍف وهجاء مديٍح

 شعر خالل من العباسي المجتمع صورة فيه تناولتُ صتهخص :الثالث والفصل

 .الرومي ابن

 الرومي ابن شعر في جتماعيةاال الحياة ألفاظ لدراسة فعقدته الرابع الفصل أما

  .جتماعيةواال اللغوية الداللة حيث من

 الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم فيها تناولت بخاتمة الدراسة هذه ختمت ثم
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 .سالفهار ثم

 :السـابقة الدراسـات

 منه قريب أو الموضوع هذا حول بدراسات سبقوني قد نيكثير هنالك أن شك ال

 شعراء لدى الوصف تطور ظاهرم(ه بعنوان وبحث اهللا عبد محمد عاطف لئكوأ ومن ،

، رسالة ماجستير، جامعة )المعتز وابن الرومي بابن خاصة عناية مع العباسي العصر

 المجتمع صورة(بحث بعنوان  أيضاً السابقة الدراسات ومن م1998 ، سنةالخرطوم

، ربابك أحمد لطفي لألستاذ )المعتز وابن البحتري شعر خالل من العباسي العصر في

 ابن على هذا في دراستي انحصرت وقد ،م2001كتوراه، جامعة النيلين، سنة  درسالة

 تميز والذي العباسي لمجتمعا تناولت التي القديمة الدراسات عن فضالً هذا فقط الرومي

 .وحضاراته ثقافاته وتعدد العالم على بانفتاحه المجتمعات من غيره على

 محاولتي فحسبي قصرت وإن ، ربي فضل من فهذا وفقت فإن قدمته ما هذا

 .اهللا عند من إالّ التوفيق وما وجهدي
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 :ًاوحديث قديمًا جتماعيةاال القضايا توثيق في الشعر دور  :التمهيد

 في بالتاريخ أشبه فهي ، األمم أخالق فيها تتمثل التي المرآة زال وما كان الشعر

 .شعرائها شعر من معروف القديمة األمم وتاريخ .لها والتوثيق األحداث سرد

 كـما األشـياء يذكر التاريخ ":يخ، قالالتار على الشعر أرسطـو فضـل وقد

 .)1()رشاع إال الفيلسوف ما ولذلك ، تكون أن يجب كما يذكرها الشعر لكن ، هي

 فهو ، فيها نظم التي العصور لحالة المالئمة واألوصاف بالمعني عامر فالشعر

 .الحياة مجاالت كافة في وتطورات أحداث من العصور هذه في يجري ما يصور

 الجاهلي العصر فمنذ )2(راألم يحاكي قوالً يكون أن القدماء عند الشعر وقوام

 تحيط التي والسالبة الموجبة للجوانب وموضحاً جتماعيةاال للقضايا لجاًمعا الشعر جاء

 وذبيان عبس بين دارت التي والغبراء داحس حرب في جاء ما ذلك ومن ، القضايا بهذه

 دوٍر من به قاما لما وذلك عوف بن والحارث سنان بن هرم سلمى أبي بن زهير فمدح

 :قال حيث ، الحرب هذه إيقاف في عظيم

 منِشِم رــِعط بينَهم واـودقّ تَفانوا  دمابع وذُبيـان عبسـاً اـتُمركتَدا

 )3(نَســلَِم اَألمِر ِمن ومعروٍف ِبماٍل  واِسعاً لمـالِس  نُدِرِك ِإن قُلتُما وقَد

 أوقات في ينتابه الذي الداخلي إحساسه عن المرء يعبر بها النفوس لغة والشعر

 الشاعر يمزجها كلمات خالل من صادقاً اإلحساس ذلك يجيءف ، والفرح الحزن
                                                 

 .114م ، ص 1964، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ) أصوله ، قضاياه ، مناهجه(محمد زغلول سالم ، النقد العربي الحديث ،  )1(
 .240م ، ص 1978جابر أحمد عصفور ، مفهوم الشعر ، دراسة في التراث النقدي ، دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة  )2(
عبد السالم محمد هارون ، دار المعارف، : أبوبكر محمد بن القاسم األنباري ، شرح القصائد السبع ، الطوال الجاهليات ، تحقيق وتعليق )3(

 .252م ، ص 1963
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 .سعادته أو حزنه حالة في بمشاعره

 من نفوس في الفقيد لمكانة وموضحاً ، الحزن إحساس عن معبراً الرثاء جاء لقد

 :قال ، األوسط ابنه رثاء في الرومي ابن فاله ما الصادق الرثاء نماذج ومن ، فارقهم

 عـندي نَظيركُما أودى فقد فجودا يجدي ال ناك وإن يشْفي بكاؤكُما

نَيذيال ب أهتْهـَّكَف دىـلل  ايا ثَّرةَ فَيى ِعزدهرة ويا المسه ح1(ِديالم( 

 نفسه عن وينفث آالمه الشاعر يبث خالله فمن ، للحزن معالجاً الرثاء جاء لقد

  .عليه عزيز خصش بفقد تأثره ومدى إحساسه عن تعبر كلمات خالل من

 ، المختلفة الشعر موضوعات في مترجمة جاءت جتماعيةاال القضايا فمعالجة

 وثيقة عالقة له شيء كل هو :الشاعر يشغل وما ، الحياة جوانب بكل صلة ذات فهي

 ومنزلتها األمة تطور مدى على الوقوف في كبيراً دوراً للشعر إن كما .اإلنسان بحياة

 .األمم من جاراتها بين

 وذلك ، والجماعات األفراد حياة في المجدية اإلقناع وسائل من الشعر ويعتبر

 على بالحث األفراد سلوك تغيير على ويعمل ، المجتمع واقع يحكي الشعر أسلوب ألن

 بالعالم الفرد وعى وبعمق ، متعددة بطرائق اإلنسان أحوال يعالج إذن فهو ، الفضائل

 .حوله من األحداث راةمجا من يتمكن حتى ، فيه يعيش الذي
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  المبحث األول

  رهـعص: يـابن الروم
  :يةـياسـياة السـالح

هيأ العباسيون لقيام دولتهم عن طريق الدعوة السرية إلمام هاشمي يخلص           

الموالي من الفرس وغير الفرس من حكم بني أمية محققاً العدل والمساواة بيـنهم              

ـ   : وبين العرب في جميع الحقوق والواجبـات األساسـية         ة الـسياسية واالجتماعي

ا ( :واالقتصادية التي جاءت في القرآن الكريم استناداً الي قوله تعالى          ا  َي اسُ  َأيَُّه  النَّ
ا اُآم ِإنَّ ن َخَلْقَن ٍر مِّ ى َذَآ اُآْم َوُأنَث ُعوبًا َوَجَعْلَن َل ُش اَرُفوا َوَقَباِئ َرَمُكْم ِإنَّ ِلَتَع َد َأْآ ِه ِعن  اللَّ

  .)1()... َأْتَقاُآْم

 ونتيجـة   )2()الناس سواسيةٌ كأسنان المـشط    : ( وأيضاً في الحديث قوله   

لذلك أقبلت الجيوش الخراسانية واكتسحت كل ما لقيها من مقاومة للدولة األمويـة             

حتي قضت عليها تماماً وبذلك أعلن العباسيون أنهم أصحاب حـق شـرعي فـي               

الخالفة والحكم واستأثروا بها دون أبناء عمومتهم العلـويين فمـضى العلويـون             

رهم يدعون سراً لدعوتهم كلما أتيحت لهم الفرصة وكانوا دائمـاً يـسعون             وأنصا

وراء هذه الخالفة والتي يعتبرونها حقاً إلهياً بالنسبة لهم وأنهـم أحـق بهـا مـن                 

  .العباسيين

أخذ العباسيون أيضاً ينادون بأنهم أصحاب حق إلهي فـي الحكـم وكـانوا              

لجمع الضرائب الفادحة والخراج    يعتقدون أن الشعب مسخر لهم وأنهم أداة مسخرة         

  .مما أدى إلي قيام ثورات فارسية مختلفة

                                                 
 .13سورة الحجرات ، اآلية  )1(
الطبعة األولى . ، الدر المنثور في تفسير المأثور ، دار الفكر للطباعة والنشر) حمن بن الكمال جالل الديناالمام عبد الر(السيوطي  )2(

 . 99 ، ص 6م ، ج1983
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وكان العباسيون قد قربوا إليهم الفرس وجعلوهم في أعلى المناصب فكـان            

منهم الوزراء والقواد غير أن العباسيين نكبوهم نكبـات متتاليـة أشـهرها نكبـة               

فيهـا هـارون    م وهي السنة التي حـج       802 -هـ  187كانت سنة   . )1(البرامكة

  .)2(الرشيد مع جعفر البرمكي

وكذلك نكبة بني سهل ونتيجة لذلك نشأ عداء شديد بين العرب والفـرس ،              

فالعرب يريدون استرداد ملكهم الذي انتهي بسقوط الدولـة األمويـة والفـرس ال              

يكتفون بما لهم من مجد ويريدون استعادة مجدهم القـديم المتمثـل فـي الدولـة                

مة مما أدى إلي ظهور تيار شعوبي بغيض رافقه إلحـاد وزندقـة             الساسانية القدي 

محاوالً هدم اإلسالم والعروبة جميعاً  فأدي ذلك إلي قيام الثورات في جميع أرجاء              

  . )3(البالد والتي سحقها المعتصم سحقاً

  .هذه وقفة على الحياة السياسية في العصر العباسي األول

هـ وانتهي  232أ بخالفة المتوكل عام     أما العصر العباسي الثاني والذي بد     

، فقد اتسم بضعف الخالفة وضـياع هيبـة          )4(هـ334بفتح بني بويه لبغداد سنة      

الخلفاء وفساد شؤون الدولة وسبب ذلك نفوذ األتراك الذي بلغ حداً كبيراً في هـذا               

  .)5(العصر

  

  

                                                 
 .9 ، دار المعارف ، مصر ، ص 2 تاريخ األدب العربي ، العصر العباسي الثاني ، ط –شوقي ضيف  )1(
ابن  .89 ، ص 8م ، ج 1969لرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل ، القاهرة ، تاريخ ا) أبو جعفر محمد بن جرير(، الطبري  )2(

أبو جعفر محمد ( ، الطبري 69 ، ص 6م ، ج 1965 بيروت –، الكامل في التاريخ )عز الدين علي بن الحسن علي بن المكرم(االثير
، ) أبو الفداء الحافظ(ابن آثير . 89 ، ص 8م ، ج 1969، تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل ، القاهرة ) بن جرير

الفخرى في اآلداب السلطانية والدولة ) محمد بن علي(ابن الطقطقا  . 201 ، ص 10م ، ج 1969البداية والنهاية ، بيروت 
 .209م ، ص 1960اإلسالمية، بيروت 

 . 10شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص  )3(
 .11 ، ص 2شوقي ضيف ، طبعة دار الهالل ، ج . للغة العربية ، مراجعة دجرجي زيدان ، تاريخ آداب ا )4(
 .13محمد عبد المنعم خفاجي ، ابن المعتز وتراثه في األدب والنقد والبيان ، دار العهد الجديد للطباعة ، الطبعة الثانية ، ص  )5(
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وأيضاً امتاز هذا العصر بنفوذ الغلمان والذي بلغ عددهم أحد عـشر ألـف              

  .)1(خادماً من الروم

يعتبر عصر المتوكل العباسي بدء إنحالل الدولة الدولة العباسـية والـذي            

هـ ويرجع ضعف هذه الدولة الـي عـدة         656انتهي بسقوطها على أيدي التتار      

  :عوامل منها

عتماد العباسيون على الفرس واألتراك وجعلهم فـي المناصـب المدنيـة            ا

لدولة العربية ، فـضعفت      مادة اإلسالم وقوام ا    والعسكرية دون العرب الذين كانوا    

 .نحطت منزلتهم وانصرفت قلوبهم عن التأييدعصبيتهم وا

ومما أثار حقد العرب على العباسيين ، فتك هؤالء ببني أمية ومناصـبتهم             

العلويين العداء فقام العلويون في وجههم ألنهم استأثروا بالخالفة دونهم مع أنهـم             

لدولة قامت بسيوف أنصارهم فأدي ذلك الي ضـعف قيمـة           أحق بها منهم إذ أن ا     

العهود والمواثيق في نظر العباسيين ونقضهم لها إذا عارضت مصالحهم ومن ذلك            

ظهرت بدع المالحدة والزندقة كالرواندية والخزمية وأصحاب المقاالت وطوائـف          

عـضها  المتكلمين المعتزلة مما أدى إلي انقسام المسلمين شيعاً وطوائف ليناهض ب          

  .)2(بعضاً بل يحاول بعضعها القضاء على الدولة نفسها

وأول من استخدم األتراك في الجيش من الخلفـاء العباسـيين المنـصور             

هـ ولكنهم كانوا شرذمة صغيرة ال شأن لها في الدولة          158العباسي المتوفى سنة    

  .)3(وإنما كان الشأن يومئٍذ للفرس والعرب

                                                 
 .175 ، ص 4م ، ج 1928ار الهالل الطبعة الثانية  جرجي زيدان ، تاريخ التمدن اإلسالمي ، مراجعة وتعليق حسين مؤنس ، د )1(
م ، مكتبة النهضة المصرية، 1949حسن إبراهيم حسن ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالجتماعي في العصر العباسي الثاني ،  )2(
 .17 ، ص 3ج
 .178 ، ص 4جرجي زيدان ، تاريخ التمدن اإلسالمي ، ج  )3(
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هـ بدايـة لظهـور العنـصر       211عام  يعتبر عصر المعتصم والذي بدأ      

التركي والذي كان له أثر فعال في األحداث السياسية خالل الخالفة العباسية حتى             

  -:نهاية القرن الثالث الهجري ويرجع سبب اتجاه المعتصم لألتراك لألسباب االتية

إن أهم عنصر في الجند على عهد المعتصم هم الخراسانيون وهم فرس من             : أوالً

وكانوا عماد الدولة العباسية نحو قرن من الزمان كما كانوا حرس الخلفاء            خراسان  

وكان بجانب هؤالء الجنود جنود من العرب ، من مصر واليمن وربيعـة ولكـن               

هؤالء العرب كانوا أقل شأناً وأقل حظوة وأقل عدداً من الفرس ولما كان العرب ال     

  .ميتحمسون للقتال للخلفاء فقد ضعفت ثقة الخلفاء به

بدأ المعتصم يشعر أيضاً بضعف ثقته في الفرس وذلك إن كثيراً من الجنـد              

  .لما مات المأمون كان هواهم مع ابنه العباس ألن أم المامون فارسية

هناك سبب آخر الستدعاء المعتصم للترك ، وهو أن أم المعتصم أصلها من             : ثانياً

ه كثير من طباع هـؤالء      هذه األصقاع التركية فقد كانت من السند وكان في طباع         

األتراك من القوة والشجاعة واإلعتداد بقوة الجسم والبدن فدعته العصبية التركيـة            

  .)1(والتشابه الخلقي أن يفكر في استدعاء األتراك ففعل

  .لهذه األسباب وغيرها كان اختيار المعتصم لألتراك ليكونوا في جانبه

وخصهم بـالنفوذ وقلـدهم     مكّن المعتصم لألتراك في األرض وقربهم إليه        

قيادة الجيش ، وجعل لهم مركزاً في السياسة ، وحرم العرب مما كان لهم من قيادة             

الجيوش ثم أسقط أسماءهم من الدواوين وكذلك آثر الترك على الفرس فـي كـل               

                                                 
 .473 ، ص 1لنهاية ، ج ابن آثير ، البداية وا )1(
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شيء ويبدو هذا واضحاً في ترتيب الجيش في غزوة عمورية ، فقد كانت القيـادة               

  .)1(في يد األتراكالعليا لمعظم فرق الجيش 

ثم استخلف المعتصم ابنه الواثق الذي سار على نهج والده بأن أخذ يقـرب              

وعند وفاة الواثق تمت البيعة للمتوكل الذي كان نذير شـؤم ، حيـث              . اليه الترك 

أصبحت تولية الخلفاء فيما بعد بيد األتراك وأيضاً عزلهم وبـذلك يتحـول الـيهم               

  .)2(السلطان جميعاً

 الواثق عندما حضرته الوفاة خطًأ كبيراً حينما لم يوصي ألحـٍد            وقد ارتكب 

  .)3(بالخالفة بعده

هـ كان قد مـضى علـى مجـيء         232وعند تولي المتوكل الخالفة سنة      

األتراك اثنتا عشرة سنة فأصبحت أمور الدولة في يدهم وأصبحوا مـصدر قلـق              

فاق بعـضهم   واضطراب فهم يكرهون العرب والفرس ، وهم أنفسهم ليسوا على و          

مع بعض وهم ال ينقطعون عن المؤامرات والدسائس وتعصب كل فريق الي قائد             

  .منهم

لقد رأي المتوكل أن يتخلص منهم ويعيد للدولة سيرتها األولى ولكن ابنـه             

المنتصر كان يشايعهم مما اضطر المتوكل إلي العزم على الفتك به وقتل القـواد              

 كانوا عازمون على الفتك به فتقدم حـارس         األتراك ولكن األتراك هم االخرون قد     

المتوكل وهو تركي في مؤامرة ومعه عشرة من الغلمان فقتلوا المتوكل ووزيـره             

  .)4(الفتح بن خاقان ومن ثم استقرت الخالفة للمنتصر

                                                 
 .176 ، ص 6ابن األثير ، الكامل ، ج  )1(
 .90شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص  )2(
 .20 ، ص 3حسن إبراهيم حسن ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالجتماعي ، ج  )3(
 .31، ص 1الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج  )4(
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وكان قتل المتوكل أول حادثة اعتداء على الخلفاء العباسيين وكانـت هـذه             

  . وبدء مجد األتراكالحادثة بدء مصرع الخالفة العباسية

ولما تمت البيعة للمنتصر حسن إليه األتراك خلع أخويه المعتز والمؤيد من            

والية العهد إذ كانوا يخشون بأسهما وقد ساءت حالة البالد في عصره وفقد محبـة        

الشعب لكثرة ما لحق به من األذي بسببه ، فكان المنتصر بخالف أبيه يحسن الي               

 كانوا فيه من الخوف وسمح لهم بزيارة قبر الحسين بـن            العلويين فأزال عنهم ما   

  .علي بن أبي طالب وكان أبوه قد منع ذلك

وكان المنتصر عظيم الحلم راجح العقل غزير المعرفة راغباً فـي الخيـر             

 ولما مات المنتصر اجتمع القـواد األتـراك         )1(جواداً كثير اإلنصاف حسن العشرة    

ه وأجمعوا رأيهم على تولية أحمد بن المعتـصم         وتشاوروا فيمن يولونه الخالفة بعد    

ـ 252 – 148(وبايعوه وله من العمر ثمان وعشرين سنة ولقب بالمستعين           ) هـ

وكان العباسيون ال يأمنون جانب األتراك ، لما كان هؤالء يعملون علـى توليـة               

 الخالفة لمن يطمئنون إليه من أمراء البيت العباسي لذلك لم يرضوا بأن يولوا أحداً             

  .)2(من أبناء المتوكل حتى ال يثأر منهم لقتل أبيه المتوكل وسلم أخيه المنتصر

رأى األتراك تنكر المستعين لهم وامتناعه عن العودة إلي سامراء فقـاموا            

ثم قامت الحـرب    ) هـ255 – 252(بخلعه وبايعوا ابن عمه المعتز بن المتوكل        

 االقتـصادية فغلـت األسـعار       بينهما ودامت عدة أشهر فأثر ذلك على حياة البالد        

  .)3(وعظم البالء

نفي الخليفة المعزول الى واسط واختار األتراك أحمد بن طولون ليـصحبه            

فأحسن إليه وأطلق له الحرية في التنقل والصيد ، وعلى الرغم من ذلك الفوز الذي               
                                                 

  .39 ، ص 7ابن األثير ، الكامل ، ج  )1(
 .40 ، ص 7المصدر نفسه ، ج  )2(
 .50 – 49 ، ص 7المصدر نفسه ، ج  )3(
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أحرزه األتراك بخلع المستعين ونفيه أوجسوا شراً من إبقائه حياً وأوعـزوا إلـي              

أم ) قبيحـة (معتز إن خالفته لن تثبت إال إذا قتل المستعين ووافقتهم على ذلـك              ال

المعتز التي خافت على حياة ولدها أن تمتد إليه يد األعداء ، فكتبـوا إلـى ابـن                  

طولون يطلبون منه قتل المستعين ويمنونه والية واسط فلم يرض أن يقتل خليفة له              

حد حجاب القصر في شرذمة من الجيش إلى        في رقبته بيعة فأرسلوا سعيداً الخادم أ      

  .)1(واسط فتولى قتل الخليفة بنفسه

كان المعتز يخاف األتراك ويخشى بأسهم وال يأمن جانبهم فأصبح ألعوبـه            

  .في أيديهم حتى قاموا بقتله

 – 255(بعد مقتل المعتز ولي أمر الخالفة إلـي المهتـدي بـن الواثـق               

جه ، ورعاً ، متعبداً ، عادالً قوياً في أمر          وهو أسمر ، رقيق ، مليح الو      ) هـ256

  .)2(اهللا بطالً شجاعاً

لم يكن المهتدي متلهفاً على الحكم والخالفة وكان متردداً في سياسته حيال            

وقد ورث المهتدي مسئولية ثقيلة تتمثل في الضائقة المعيـشية فـي            . قواد األتراك 

القواد ولم يبق بيـده شـيء       البالد ، فاألموال كانت شحيحة فقد ذهب أكثرها إلى          

يدفعه للجنود ، فالمالحظ ان المهتدي كان زاهداً وورعاً إال أن تلك األموال كانت              

مهمة لتسيير الدولة ولو أحسن المهتدي استقالل تلك الجفوة التي حصلت بين قواده             

والجيش بسبب تلك المرتبات واألموال لتيسر له التخلص من نفوذ القواد األتـراك             

جند إلى جانبه فقد تمرد الجنود األتراك على قوادهم بـسبب اسـتئثارهم             وكسب ال 

باألموال دونهم وكانت بذور هذه الفتنة قد بدأت قبل أن يتولى المهتدي الخالفـة ،               

هـ قتل وصيف التركي وكـان الـسبب فـي ذلـك أن األتـراك               253ففي سنة   

                                                 
 .61 – 60 ، ص  7ابن األثير ، الكامل ، ج  )1(
م، 1959 مطبعة السعادة ، –، تاريخ الخلفاء ، تحقيق محي الدين عبد الحميد ، الطبعة الثانية ) جالل الدين عبد الرحمن(السيوطي  )2(

 .361ص 
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يهم بغا ووصـيف    واآلشروسينية قد شاغبوا وطلبوا أرزاقهم ألربعة أشهر فخرج إل        

مـا  : من قواد األتراك في نحو مائة إنسان من أصحابهم فكلمهم وصـيف وقـال             

خذوا ترباً وهل عندنا مال؟ وكان وصيف في أيديهم         : قال. أرزاقنا: تريدون؟ قالوا 

  .)1(فوثب عليه بعضهم فضربه بالسيف

ثقل حكم المهتدي على األتراك فأخذوا يدبرون الحيل والمكائد لقتله حتـى            

  .  )2(هـ256ستطاعوا قتله سنة ا

هـ وكـان   256بعد مقتل المهتدي آلت الخالفة إلى المعتمد في رجب سنة           

يؤثر اللذة ويعكف على المالهي وكان حازماً مقداماً بعيد النظـر عارفـاً بـأمور               

  . )3(الحرب وشؤون السياسة

ن قرب المعتمد إليه أخاه الموفق في الحكم ولكنه كان يضمر له العـداوة أل             

المعتمد كان يقدم ابنه المفوض على الموفق وأيضاً قرب اليه األتراك أمثال موسي             

بن بغا وهذا يعد من أحسن النماذج واألمثلة التي تثبت لنا مدى اتساع نفوذ األتراك               

  .)4(في هذا العصر

كانت أيام المعتمد أيام محٍن وخطوب وقد اشتعلت الحرب في عهده سـنة             

  .)5( هـ278

د فجأة بعد أن بايع ابنه ابا العباس بوالية العهد ولقب بالمعتمـد             مات المعتم 

ـ 289 – 279(باهللا   كان ملكاً شجاعاً ظاهر الجبروت ، وافر العقل ، شـديد           )  ه

الوطأة ، وكان قليل الرحمة إذا غضب على قائد أمر بإلقائه في حفرة وردم عليه ،                

                                                 
 .153 ، ص 11بري ، تاريخ الرسل والملوك ، ج الط )1(
 .47شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص  )2(
 .47المصدر نفسه ، ص  )3(
 .28 ، ص 2حسن إبراهيم حسن ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالجتماعي ، ج  )4(
 .158 ، ص 7ابن األثير ، الكامل ، ج  )5(
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ه الناس وسكنت الفتن في     وكان شهماً عرف فضله فقام بالمعروف أحسن قيام وهاب        

 – 189(لما مات المعتمد ولى ابنه أبو محمـد ولقـب بـالمكتفي بـاهللا               . )1(أيامه

وكان حسن السيرة محبوباً عند الرعية سار سيرة جميلة فأحبه النـاس            ) هـ295

  .)2(ودعوا له ولكنه كان مبذراً كثير البذل

 من ذي   11ه في   لم يعمر المكتفي طويالً في الخالفة فمات في ريعان شباب         

  .)3(هـ فخلفه أخوه المقتدر295الحجة 

خلف المكتفي أخوه أبو الفضل جعفر بن المعتضد وهو في الثالثة عشر من             

وفي عهده عاد نفوذ الترك مرة ثانيـة        ) هـ  320 – 295(عمره وتلقب بالمقتدر    

  .)4(فقوي سلطانهم وطغيانهم وعاد معهم الخلع وسفك الدماء وزادوا سمل األعين

صبح المقتدر لعبة في أيدي الترك يحركونه كما يشاءون وتعـود الدولـة             أ

لسيرتها القديمة السيئة وقتل المعتمد وأخيه الموفق ، وكان في بيت المال يوم تولى              

الخالفة خمسة عشر مليوناً من الدنانير بددها كلها كما بدد معها القناطير المقنطرة             

 الواسعة وتحكمت أمه ووصـيفاتها فـي        من األموال التي تأتي من أطراف الدولة      

شؤون الدولة وعاد األتراك الى طغيانهم وفسادهم فكثرت الرشـوة وعـم الظلـم              

  .والبغي

بعد وفاة المقتدر خلفه أبو منصور محمد بن المعتضد ولقب بالقـاهر بـاهللا              

  .)5()هـ322 – 320(

  .)6( للخمروكان القاهر أهوج سفاكاً للدماء قبيح السيرة كثير التلوث مدمناً

                                                 
 .34 ، ص 3سالم السياسي والديني واالجتماعي ، ج حسن إبراهيم حسن ، تاريخ اإل )1(
 .35 ، ص 2المصدر نفسه ، ج  )2(
 .39 ، ص 3المصدر نفسه ، ج  )3(
 .18شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص  )4(
 .386السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص  )5(
 .258المصدر نفسه ، ص  )6(
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. )1(هـ وأمه روسية األصل واسمها ظلـوم      322وخلفه الراضي باهللا سنة     

وكان سمحاً ، جواداً ، مقرباً للعلماء واألدباء وهو آخر خليفة له شعر مدون وآخر               

خليفة انفرد بتدبير الجند وآخر خليفة خطب في صالة الجمعة وآخر خليفة جـالس              

  .)2(الندماء

 وكان ناسكاً تقياً يصوم الدهر ولم       )3(هـ329 سنة   وتولى الخالفة المتقي هللا   

المصحف نديمي وال أريد    : يشرب النبيذ قط وال اتخذ جلساء وال ندماء وكان يقول         

وفي عصره فسدت األمور وأفلت الذمام من يـد الدولـة إلشـتداد             . جليساً غيره 

وأخـذ  هــ   333ويخلفه المستكفي باهللا سـنة      . )4(المنافسة بين الوزراء واألمراء   

األتراك يتقاذفونه فيما بينهم فلم يهدأ له بال ولم يأتي عليه عام في خالفتـه حتـى                 

دخل بنو بويه بغداد وصارت مقاليد األمور إليهم ، وسرعان ما طلبوا إليه أن يخلع      

نفسه فينزل على مشيئتهم غير أنه اشترط أال يقطع شيء مـن أعـضائه وكـان                

 تسمل عيناه إنتقاماً ألخيه وبذلك انتهت الحقب        المطيع أخو المتقي هو خلفه فأمر أن      

التي استولى فيها األتراك على مقاليد الخالفة العباسية وأنزلوا بالخلفاء ما ال يطاق             

  .)5(من الذل والهوان

ومن ذلك نالحظ أن العصر العباسي كان عصر فوضى واضطراب سـاد            

  .فيه الفساد وتحكم فيه األتراك

  

  

  

                                                 
 .390السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص  )1(
 .50قي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص شو )2(
 .394السيوطي ، تاريخ الخلفاء ، ص  )3(
 .51شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص  )4(
 .52 – 51المصدر نفسه ، ص  )5(
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  :الحياة االجتماعية

ر األمويون حب العنصرية القومية التي امتدت حتي انقطعـت حبالهـا            بذ

بتقلص ظلهم في عهد بني العباس الذين لم يأمنوا العرب على أمورهم فليس لهـم               

  .إال التمكين لحلفائهم الفرس حماة دولتهم

نقل هؤالء الفرس عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم وإزاء النفوذ الغالب للتقاليـد           

بت الى جسم المركز الخالفي عادات األمم األخرى وكانـت معـدة            الفارسية انسر 

  .)1(بغداد جبارة هضمت كل ذلك التركيب العجيب

  .)2(ثم ظهر أدب جديد على لسان الجواري المثقفات لم تعرفه العرب قبالً

كما ظهر أدب الزهد والعزوف عن الدنيا رداً على األدب الماجن ، ونـشأ              

 والقواعد وانغمس الناس في الترف غافلين عـن         فن الرقص فوضعوا له األصول    

تهاوي فئات كثيرة من الشعب في درك الفقر والعوز أشار الي ذلك ابن الرومـي               

  :في قصيدته البائية يقول

  الرغاِب العطايا موضع وال ِي    الظَّهار ِلملِْك أهالً يراني ال

  اِبتّـكُ نـوم شُرطٍة من ماَل    اآل بلغوا اُأللى دون أتُراني

  باِبـواألح النفوس في بالمنى    ازواـف البهائِم مثل وِتجاٍر

ـولك طـالنَّبي لُكنةُ فيهمةُـج تهاـتح    ن3(راِبـاألع اهلي(.  

                                                 
 .48م ، ص 1960 علي شلق ، ابن الرومي في الصورة والوجود ، دار النشر للجامعيين ، الطبقة األولى )1(
 .279 ، ص 2محمد احمد الدالي، مؤسسة الرسالة ، ج : . و العباس محمد بن يزيد المبرد ، الكامل ، تحقيقاإلمام أب )2(

ة                          أليف والترجم ة الت اري ، لجن راهيم األبي ر ، إب د الزي ين ، أحم د ام ق احم د ، تحقي د الفري سي ، العق ه األندل د رب أبو عمر أحمد بن عب
محمد احمد الدالي، مؤسسة الرسالة ، : .  العباس محمد بن يزيد المبرد ، الكامل ، تحقيقاإلمام أبو  ،43 ، ص 3م ، ج 1948والنشر 

 .279 ، ص 2ج 
 .318 ، 316، ص 1ابن الرومي ، الديوان ، ج )3(
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لقد كان ابن الرومي ترجماناً عن العصر ، لساناً للمجتمع ، ذلك المجتمـع              

  .المضطرب المتفاوت ينتظر رباناً ليقود السفينة إلى شواطيء االستقرار

وقد جعلوا للغناء والرقص مجالس أسهم فيها الشعراء والعلماء واألدباء بكل           

أهي مجالس شراب عقدت من أجل الفـن  ! فٍن مستطرف وبديع متطرف فال تدري 

وكان لهذه المجالس مالبسها    .! واألدب أم مجالس فٍن وأدب كانت من اجل الشراب        

أللوان الزاهيـة يـصقلونها     الخاصة يسمونها ثياب المنادمة وهي أثواب مصبغة با       

 ثـم يتـذاكرون     )1(حتى تلمع وتشرق ، يعطرونها بالطيب ويزينونها بنسيج الذهب        

آداب العرب ، وأخبار األمم ، وألوان األدب وخليطاً من الفنون وقـد كـان لكـل            

خليفة ندماء يصطفيهم من خاصته ونوابغ عصره يجالسونه فـي أوقـات أنـسه              

 ، وأسرفوا في الطعام وتفننوا في ألوانـه         )2(أرقهويروحون عنه في ساعات قلقه و     

واهتم به الخلفاء وكان المكتفي يطلب إلى الشعراء أن يصفوا لـه بعـض أنـواع                

  .الطعام وأن يقولوا الشعر في الشراب ويتبادل مع ندمائه الطرف والفكاهات

لقد كان الترك صارفين همهم إلى الغنائم واألسالب ، لذلك أفقروا خزانـة             

فة ولم يكن يطيب لهم إال أطايب البدن وهذه تقتضي كثير انفـاق فـصفرت               الخال

بيوت المال وسلط األتراك سيوفهم على الخلفاء الذين كانوا شركائهم في التـرف             

واالستهتار وأصبح الخليفة يصادر ممتلكات أقرب الناس إليه ليسد عجز الخزانـة            

 وأصـبحت اإلقطاعـات     لذلك وصلت الرشوة والسرقة إلي مدى لم تعرفه من قبل         

  .)3(تتأرجح صعوداً وهبوطاً

                                                 
 .94 ، ص 5جرجي زيدان ، تاريخ التمدن اإلسالمي ، ج  )1(
جرجي زيدان ، تاريخ التمدن اإلسالمي ،  ،416 ، ص 3 ج  حسن إبراهيم حسن ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالجتماعي ،)2(

 .416 ، ص 3 ، حسن إبراهيم حسن ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالجتماعي ، ج 158 ، ص 5ج 
 .52 – 49 علي شلق ، ابن الرومي في الصورة والوجود ، ص )3(
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نظام معيب ولكنه يبقى مستور العيب ما بقيـت         : واإلقطاع كما يقول العقاد   

الدولة وسطوة القائمين عليها فإذا ضعفت وضعفوا فهو الشر المستطير يسقى بـه             

الحاكم والمحكوم وينخر في أركان الملك فال يدعه إال وهو مفكك األجزاء معتـوه              

  .)1(أسباب الفناءب

وكان اإلقطاع متفشياً ولم يكن مقصوراً على أجـزاء مـن أرض الواليـة              

الواحدة بل يشمل والية برمتها ، على أن يؤدى إلي دار الخالفة مبلغاً من المـال                

 وفازت طبقات بالثراء الفـاحش وتكدسـت فـي خـزائتهم            )2(عدا الهدايا والتحف  

 وزراعة البساتين الفواحة الشذي وبين يديها       األموال فأخذوا يهتمون بإقامة القصور    

أحواض السباحة وحدائق الحيوان فنجد أن المتوكل قد بنى عدداً كبيراً من القصور             

  .)3(منها البركة ، الوحيد ، والبهو ، والقالئد ، والتل ، والمختار ، والبرج وغيرها

 ومن قصور المعتز الساج ، والكامل ، ومن قصور المعتمـد المـشوق ،             

 ، وكان المعتضد وابنه المكتفي محبين للعمـارة فبـدأ           )4(واألحمدي ، والمعشوق  

وأتمه الثاني وقد أدار حوله سوراً واتخذوا حوله        " التاج"أولهما في بغداد بناء قصر      

  .)5(المنازه والدور كما بنى المعتضد قصر الثريا

لها بالفخامة  فكم تكلف تلك األبنية ومن أين تجد األموال الطائلة التي تسمح            

والضخامة والسعة والتعدد؟ إنه اإلقطاع الذي رفع طوائف معدودة وطحن أخـرى            

كثيرة عليها أن تعمل وال تكاد تحصل على قوت يمسك رمقهـا إذ تـذهب ثمـار                 

أعمالها إلى المتهافتين على جمع المال فخُربت األرض وعم السخط ولجأ الخلفـاء             

 يكن ألصحاب االقطاع هم إال الثـراء وجمـع          إلغتيال الوالة وشاع اإلختالس ولم    

                                                 
 .22 ، ص 1967اب العربي ، بيروت ، الطبعة السادسة ،  حياته من شعره ، دار الكت–عباس محمود العقاد ، ابن الرومي  )1(
 .296حسن إبراهيم حسن ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالجتماعي ، ص  )2(
 .134 ، ص 1968يونس السامرائي ، سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ، مطبعة اإلرشاد ، بغداد  )3(
 .283 – 272المصدر نفسه ، ص  )4(
 .109 ، ص 5يدان ، تاريخ التمدن اإلسالمي ، ججرجي ز )5(
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األموال فلم يترددوا في إرهاق األهالي وإثقالهم بالضرائب حتى يـستطيع هـؤالء             

  .اإلقطاعيون أن يؤدوا إلى الحكومة ما عليهم من مال ثم يحتفظوا بما زاد ألنفسهم

 وقلّما تصل شكاة هؤالء المزهقين المطحونين إلى السلطة المركزية ، فضالً          

  .)1(عما يسلكه بعض الجباة من أنواع الخداع وألوان التعذيب

يكنـزن  ! وندهش لثروة نساء الخلفاء في النصف الثاني من القرن الثالـث          

أم المعتز بأربعة ماليين ما بين      ) قبيحة(لقد قدرت ثروة    . األموال وبيت المال فارغ   

ز ابنها عن دفـع     نقود وسبائك الذهب والفضة والزمرد واللؤلؤ والياقوت وقد عج        

أعطيات الجند التي لم تتجاوز خمسة ألف دينار وأبت أن تدفعها إليه لتنقذ حياتـه               

 وكـان راتـب     )2(وتفديه من القتل وعلى نحو ذلك كانت أم المستعين وأم المقتدر          

 ويلحق بهذه الطبقة المترفة رجـال الدولـة وأربـاب           )3(الوزير ألف دينار شهرياً   

  .)4(جند واألعوان والموالي والخدمالبيوتات وأتباعهم من ال

وإلى جانب هاتين الطبقتين كانت هناك طبقة كادحة تمثل السواد األعظـم            

وفيهم الزراع والصناع والتجار والباعة والرعاع وطالما تعرض هؤالء         . من األمة 

وعمل قام به المعتز له داللته القوية       . )5(أثناء الفتن إلى مهاجمة منازلهم وحوانيتهم     

معاناة هذه الطبقات لقد أمر بإرسال الكتب إلى جميع العمال فـي النـواحي              على  

واألمصار بترك إفتتاح الخراج في النيروز الذي هو نيروز العجم وتأخير ذلك الي             

أراد .  وسمي ذلك بالنيروز المعتضدي    – يونية   –اليوم الحادي عشر من حزيران      

يجة لهذه السياسات قامت الكثيـر       وكذلك ونت  )6(بذلك الترفيه عن الناس والرفق بهم     

                                                 
 . 296 ، ص 3حسن إبراهيم حسن ، تاريخ اإلسالم السياسي والديني واالجتماعي ، ج  )1(
 .186 ، ص 5 ، جرجي زيدان، تاريخ التمدن اإلسالمي، ج  131 ، ص  2جرجي زيدان ، تاريخ التمدن اإلسالمي ، ج  )2(
 .140 ، ص 5المصدر نفسه ، ج  )3(
 .26 ، ص 5المصدر نفسه ، ج  )4(
 .145 ، ص 9 ، ابن االثير، الكامل ج 244 ، ص 2ابن األثير ، الكامل ، ج )5(
 ، ص 3 ، حسن ابراهيم حسن ، تاريخ اإلسـالم السياسي والديني واالجتماعي ، ج 78 ، ص 6ابن األثير ، الكامل في التاريخ ، ج     )6(

430. 
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من الثورات والمنازعات بين الطوائف والفرق واألحزاب وقد قضى على بعضها           

في مهدها وتيسر لبعضها اآلخر البقاء مدة قد تطول أوتقصر حسب ما تضم مـن               

عدد وعدة وبرزت من بين هذه الثورات في النصف الثاني مـن القـرن الثالـث                

  .ارج والقرامطة وثورات اإلنفصال عن بغداد وغيرهاثورة الزنج والخو: الهجري

لقد كان العباسيون في غاية القلق من هذه الثورات التي ستؤدي حتماً إلـى              

تقويض بناء الدولة وأنه البد من قتل كل من حامت حوله شبهة ، ولم تكون القـوة    

 بل كثيراً ما    دائماً هي الوسيلة التي لجأ إليها الخلفاء لمقابلة الثورات واالنتفاضات         

  .لجأوا إلي سالح آخر هو سالح المؤامرة والتدبير

وكانت الدولة في إبانه أشبه بالمرج      : يقول العقاد عن القرن الثالث الهجري     

خضرة زاهيـة   . األخضر الذي ينمو فيه الحب والفاكهة والشوك والعشب المسموم        

 ، وفي ذلك    )1(ة والتمييز فيها الغذاء والسم يختلطان اختالطاً ال سبيل فيه إلي التنقي         

العهد بلغ التنكيل والتبشيع في بعض حوادث الفتك مبلغاً ال حرمة معها لشرع وال              

  .)2(دين وال مروءة

هذه صورة للحياة االجتماعية في العهد العباسي الذي فرض نفـسه علـى             

  .التاريخ فسجل له النصر والبقاء

  

  

  

  

                                                 
 .14لرومي حياته من شعره ، ص عباس محمود العقاد ، ابن ا )1(
 .16المصدر نفسه ، ص   )2(
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  :كريةـياة الفـالح

في العصر العباسي الثاني إزدهاراً كبيراً فقد تالقت        ازدهرت الحياة الفكرية    

في الحواضر اإلسالمية شتى الثقافات التي تمثل األمم وآثارها في العلم والثقافـة             

وكانت الدولة مزيجاً من شعوب كثيرة وكانت عقلية هذا الشعب الجديـد يتجلـى              

ـ     . )1(عليها أثر الثقافات والوراثات    ي بالعناصـر   وقد كان المتزاج العنصر العرب

األجنبية األخرى تأثير في الحياة العقلية والثقافية ألن لكل عنصر من هذه العناصر             

عاداته وتقاليده وأفكاره وآدابه التي تميزه عن اآلخر وربما كان لهذا االمتزاج بين             

العرب والفرس والروم والهنود أثر كبير في هذا العـصر ألن مـزج الثقافـات               

لبعض يؤدي الى خلق بيئة تتمتع بقدر كبير من الخـصائص           المختلفة مع بعضها ا   

والمميزات المختلفة وقد كانت الدولة العباسية وبخاصة في العصر العباسي الثاني           

مؤمنة إيماناً تاماً بالروح العلمية والحرية الفكرية وهنالك بعض المالمح التي تبرز            

ة المجتمع من خالل تلـك      الحياة الفكرية والثقافية في هذا العصر وترسم فيه صور        

الحياة المتسعة بثقافتها المختلفة والحقيقة أن ذلك العصر أزهى عصور العلم فـي             

بالد االسالم قاطبة ألنه كان أول عصر تلقى علوم الثقافة اإلسالمية كلهـا كاملـة               

  . )2(مفروغاً من وضعها وترجمتها وتحضيرها

غفوا بعلوم األمم األخـري     لقد وجه بنو العباس همهم نحو العلم والثقافة وش        

  :األجنبية فأقبل العلماء على التأليف والترجمة وانقسمت العلوم إلى قسمين

  .يشمل العلوم االسالمية من شرعية وسياسية: القسم األول

                                                 
 . 22محمد عبد المنعم خفاجي ، ابن المعتز وتراثه في األدب والنقد والبيان ، ص )1(
 . 40عباس محمود العقاد ، ابن الرومي حياته من شعره ، ص  )2(
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  .يشمل العلوم الدخيلة من فلسفة وطبيعية ورياضية وغيرها:  القسم الثاني

الحديث واستنباط أحكام الدين والتدليل   في تفسير القرآن وجمع     : اما العلوم الشرعية  

  .)1(على العقائد الدينية

نما تفسير القرآن واإلهتمام بالسنة النبوية في هذا العـصر نمـواً واسـعاً              

  :وظهرت فيه اتجاهات أربعة هي

اتجاه التفسير بالمأثور ، والتفسير بالرأي ، والتفسير االعتزالي أوالتفسير الشيعي ،            

  .والتفسير الصوفي

من مفسري هذا العصر محمد بن جرير الطبري ومن علمـاء الحـديث             و

 ، وأيضاً من علماء السنة في هذا        )2(اإلمام البخاري واإلمام مسلم رضي اهللا عنهما      

 ومن علماء   )3(حجة اإلسالم وهو اإلمام أبو زكريا يحي بن معين البغدادي         : العصر

ـ          د بـن خـراش المهلبـي       الفقه صاحب اإلمام الشافعي ، أبو يعقوب يوسف وخال

  .)4()علوم الحديث(البصري صاحب 

فقد كان هذا العصر عصر عناية بها،       : أما العلوم اللسانية كالنحو والصرف    

فظهر كتاب سيبويه في النحو على مذهب البصريين ، وشرحه تلميذه األخفـش ،              

 ، ومن علمـاء     )5(للفراء في النحو على مذهب الكوفيين     ) الحدود(كما ظهر كتاب    

  .)6(لنحو نفطويه الذي كان يدرس النحو بجامع المنصور خمسين سنةا

                                                 
 .18، ص ت . أحمد أحمد بدوي ، البحتري ، دار المعارف ، الطبعة الرابعة ، د )1(
 .165شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص  )2(
 ، 2أبو الفالح عبد الحي بن العماد الحنبلي ، شذرات الذهب في أخبار من ذهب ، دار اآلفاق الجديدة بيروت ، المجلد األول ، ج  )3(

 .79ص 
 .71 ، ص 2المصدر نفسه ، ج  )4(
 .16أحمد أحمد بدوي ، البحتري ، ص  )5(
 .18 ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص شوقي )6(
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الذي ) مجاز القرآن (أما البالغة فقد شهد هذا العصر مبدأ تكوينها في كتاب           

البـن  ) البـديع (للجاحظ ، وكتاب    ) البيان والتبيين (ألفه أبو عبيدة ، وأيضاً كتاب       

  .)1(المعتز

اظها في كتاب بعد أن وضع بعض       أما علوم اللغة فقد حاول العلماء جمع ألف       

  .)2(العلماء رسائل صغيرة في فئات من األلفاظ التي تتصل بموضوع واحد

كالكيمياء والطبيعـة والطـب     : طبيعية: أما العلوم الدخيلة فهي أربعة أقسام     

  .)3(ورياضية ، وسياسية ، وإلهية تشمل ما وراء الطبيعة. والصيدلة

 العقلية فيـه وبـصدق تمثيلـه للحيـاة          أما األدب فقد امتاز بظهور الحياة     

وقد أصبح األدب في هذا العصر صناعة عقلية في اإلنشاء والتأليف ،            . االجتماعية

ومما يتجلى فيه من إبداع التصوير وإتساع الخيال بالمبالغة الشديدة واإلكثار مـن             

 الحكمة والمثل والبراهين العقلية ، وقد أصاب األدب الكساد وأنصرف الناس الـي            

  .)4(الفلسفة وعلومها

كما ظهرت في هذا العصر الترجمة وهي امتداد أليام المأمون أحد خلفـاء             

العصر العباسي األول ، والذي اعتنى بها عناية عظيمة وهـذا يرجـع إلـى أن                

المأمون كان عالماً جليل القدر وكان يجالس العلماء ويـشاركهم بحـوثهم ، وقـد               

ها همته وأعد عدته ، ومن عنايتـه بالترجمـة          اعتنى بالترجمة عناية كبيرة حشد ل     

وسالمتها من األغالط العلمية واللغوية أنشأ ببغداد مدرسة الترجمة ليتعلم فيها أبناء            

  . )5(العرب اللغات المختلفة حتى يجيدوا النقل عنها

                                                 
 .18أحمد أحمد بدوي ، البحتري ، ص  )1(
 .118شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص  )2(
 .18أحمد أحمد بدوي ، البحتري ، ص  )3(
 . 32محمد عبد المنعم خفاجي ، ابن المعتز وتراثه في األدب والنقد والبيان ، ص  )4(
 .231 ، ص 2 ، ج 1953دب وتاريخه بالمشرق ، مكتبة االنجلو ، الطبعة األولى ، السباعي بيومي ، األ )5(
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ولم تكن هنالك مراحل للتعليم كما عهدناها اليوم من مـدارس وجامعـات             

 الكُتَّاب يحلُّ محل تعليمنا اإلبتدائي واإلعدادي ، ومن         ومعاهد متخصصة ، بل كان    

أراد أن يكمل تعليمه بعد ذلك يذهب إلى حلقات المسـاجد وكانت أشـبه بمعاهـٍد               

عليا ، فلم تكن فقط دور للعبادة بل قل جامعات للعلم والعلماء ، إذ كان لكل عـالم                  

فكانـت  .  حولـه  في كل فرع من فروع العلم حلقة كبرى يتحلق فيها طالبه مـن            

المساجد حينئٍذ أشبه بالجامعات الحرة فالطالب يختلفون إلى من يشاءون اإلستماع           

منهم من يأخذ الفقـه أو الحـديث أو التفـسير أو النحـو أو               . اليه بدون أي شرط   

  .)1(الشعر

ويتضح لنا مما سبق ازدهار الحياة الفكرية إزدهاراً كبيراً ، حيث تالقـت             

ة تعكس صورة ذلك المجتمع الذي أولى اهتمامه األكبر للعلـم           العلوم ، وهذه العقلي   

  .والبحث في القرآن والسنة والعلوم اإلنسانية والعقلية واآلداب

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 .132شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص  )1(
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  المبحث الثاني

  يـة ابن الرومـترجم

إذا أردنا أن نبحث في موضوعات شعر ابن الرومي فال بد أن نتعرف أوالً              

 عـاش فيهـا ، ومزاجـه ، وأخالقـه           على شخصيته ، وحياته ، والظروف التي      

ومالمحه ، ألن موضوع شعره هو موضوع حياته فديوانه ترجمة لنفسه ألنه ذكر             

فيه كل ما يتعلق بحياته ، وليس الشعر عند الشاعر لباسـاً يلبـسه للزينـة فـي                  

المناسبات ومواسم األيام ، وال لباساً يلبسه لإلبتذال في عامة األيام ، كال بل هـو                

وصول بعروق جسمه المنسوج في لحمه ودمه ، فللرديء منه مثلما للجيد            إهابه الم 

من الداللة على نفسه واإلبانة عن صحته وسقمه ، بل ربما كان بعض رديئه أدل               

  .عليه من بعض جيده وأدنى للتعريف به والنفاذ إليه ألن فنه هو موضوع حياته

 المعـروف بـابن      البغـدادي  )1( علي بن العباس بن جريج أو جـورجيس        :اسمه

 واسم ِجده جريج أو جورجيس إسم يوناني ال شبهة فيه فال معني للشك              )2(الرومي

أنه سمي بابن الرومي لجماله في صباه       : في أصله وال ينبغي اإللتفات إلى من قال       

  :وفي ذلك يقول

  )3(المعاِجِم صالب وعيدان ومجد  حجاً لنا قوم اليوناِن بنو ونحن

                                                 
ي ، دار     )1( سالم عل د ال ق عب شرقين ، تحقي ستعربين والمست رب والم ن الع ساء م ال والن هر الرج الم ألش ي ، األع دين الزرآل ر ال خي

نة                 297، ص   الماليين الجزء الرابع     ى س ق طارق      2002 ، آامل سليمان الجبوري ، معجم الشعراء في العصر الجاهلي حت م ، تحقي
ى     –على عبد الرسول ، دار الكتب العلمية بيروت          ـ ، ص  1424 –م 2003 لبنان ، منشورات علي بيضون ، الطبعة األول  ، 445ه

شعر      ن موسي ، معجم ال ة         المزرباني ، أبو عبيد اهللا محمد عمران ب ذه الطبع دُّم ه راج ، ق د ف ستار أحم د ال ق عب ي   : اء تحقي ود عل محم
 .  145مكي، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، ص 

ق            )2( سادات ، تحقي اء وال وال العلم ي أح ات ف ات الجن بهاني ، روض ساري األص وي الخوان اقر الموس د الب رزا محم د اهللا : المي أس
ي ،         201لخامس ، ص  اسماعليان، دار الصادق ، بيروت ، الجزء ا       راث العرب اء الت ؤلفين ، دار إحي ة ، معجم الم  ، عمر رضا آحال

 .  114بيروت ، لبنان ، المجلد الرابع ، الجزء السابع ، ص 
 .38، ص ) 1677( ، رقم النص 6الديوان ، ج   ابن الرومي،)3(
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سن ، شاعر كبير من طبقة بشار والمتنبيء رومي األصـل مـن              أبو الح  :وكنيته

كان جده من موالي بني العباس وكانت أمه حـسنه بنـت الـسجزي               )1(ناحية أبيه 

  :وقد قال ابن الرومي منوهاً بنسبه )2(فارسية األصل) السجستاني(

  .)3(أعمامي والروم خؤولي فُرس  ـوالْ الدِنيِة على ُأغضي وكَيفَ

  :ونشأته وحياتهميالده 

هــ   221ولد ابن الرومي في بغداد صبيحة األربعاء الثاني من رجب سنة          

 في الجانب الغربي من بغـداد       )4(في داٍر بإزاء قصر عيسي بن جعفر بن منصور        

  .)5(العقيقة ، ويقول المرزباني أنها العتيقة بدالً عن العقيقة: في موضع يقال له

لى شيٍئ من الثروة جاءت إليـه مـن         نشأ ابن الرومي في بغداد في بيت ع       

وقـد  . مواليه بني العباس أهل البيت المالك الذين كان ابن الرومي يعيش في كنفهم       

صرف ابن الرومي معظم أيامه في بغداد ال يبارحها قلـيالً حتـى يرجـع إليهـا                 

متشوقاً، والظاهر أنه قصد سامراء طلباً للرزق عندما انتقلت إليها الخالفة وطالت            

  :ه فيها ولم يحالفه الحظ فأكثر من ذكر الحنين إلى موطنه ، فقالاقامت

تُ بلدحببا الشبيبة به صشَ فيه ولبستُ    والصوهو العي جديد  

   )6(يدـتم بابـالش أفنان وعليه    هـرأيتُ الضمير في تمثَّل فإذا

ولم يرد ألب الشاعر ذكر خاص في ديوانه إال من حيث يقول في قـصيدة               

  : كر فيها مناقبه ومناقب آبائه ، يقولبائية يذ

  ربيـالم الشرف على يربي شرف له    ماجد وابن ماجد لي أٍب من وكم
                                                 

 .197 ، ص 4 ، الزرآلى ، االعالم ، ج 445م ، ص 2002آامل سليمان الجبوري ، معجم الشعراء في العصر الجاهلي حتى  )1(
 . 145المزرباني ، معجم الشعراء ، ص  )2(
 . 113، ص ) 1724( ، رقم النص 6الديوان ، ج   ابن الرومي،)3(
ق                     )4( ان ، تحقي اء الزم اء أبن ان وأنب اس ، دار   : أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ، وفيات األعي إحسان عب

 .43 ، ص 3ج / هـ 1397 –م 1977الثقافة بيروت ، لبنان ، 
 .145المرزباني ، معجم الشعراء ، ص  )5(
 .270، ص ) 597( ، رقم النص 2الديوان ، ج  ابن الرومي،)6(
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   )1(الخصب من رباها واهتزت األرض له   ورتْـنَ ذلـبالب كفّاه مطرتْ إذا

محمد بن حبيـب الراويـة      : وكان أبوه صديقاً لبعض العلماء واألدباء منهم      

ة واألنساب فكان الشاعر يختلف عليه لهذه الصداقة وكان محمد بن           الضليع في اللغ  

وقد التحق ابن الرومـي بـبعض       .  )2(حبيب يخصه لما يراه من ذكائه وِحدة ذهنه       

الكتاتيب وكانت تعنى بتحفيظ القرآن وتلقين الناشـئة النحـو وبعـض األشـعار              

تلـف الـي    والخطب وشيئاً من الحساب ، فألتهم ذلك كله الصبي ، ثم مـضى يخ             

حلقات العلماء في المساجد تارة ليستمع الى ابن حبيب الراوية المعروف أو إلـى              

زميله ثعلب ، وتارة أخرى يستمع إلى بعض المحدثين والفقهاء ، أو بعـض رواد               

ـ              ده ـالتاريخ واألخبار وكانت دار الحكمة التي عني بها الرشيد والمـأمون مـد ي

علوم األوائل فانقض عليها انقضاضاً ، يقـرأ        وعينه ، وكانت تكتظ بكتب الفلسفة و      

لذلك نشأ على نصيب وافر من علوم عصره وسـاهم فـي             )3(ويستوعب ويستسيغ 

إن الشعر كان   : القديم والحديث منها بقسٍط وافٍر من شعره حتى أن المسعودي قال          

 وهنالك بعض الشواهد من شعره تدل على أنه كــان يطلـع علـى               )4(أقل آالته 

  :قولالفلسفة ، ي

  يولد ساعة الطفل بكاء يكون    هاصروف من به الدنيا تُؤذن لما

   )5(رغـدوأ فيه كان مما ألفسح    اـوإنه منها يهـيبك اـفم وإال

  

  

                                                 
 .213، ص ) 157( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
 ، 18 لبنان ، دار إحياء التراث العربي ، المجلد السابع ، الجزء –يروت ياقوت الحموي ، معجم األدباء ، مؤسسة التاريخ العربي ب )2(

 .112ص 
 . 297شوقي ضيف ، العصر العباسي الثاني ، ص  )3(
أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي ، مروج الذهب ومعادن الجوهر ، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت  )4(

 .194 ، ص 4ج ، المجلد الثاني ، 
 .113، ص ) 445( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي،)5(
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وقد وردت بعض األبيات في همزيته تشير الى حذقه الكتابة ومشاركته في            

  :البالغة المنثورة ، يقول

  )1(جاحظا ثم طالًأخ ونثري بنظمي   لمدحكم وهٍب آل تجدوني ألم

وله حظٌ أيضاً في علوم العربية والدين ويظهر ذلك في قـصائده المطولـة              

والموجزة فأنت تقرأها على يقين من إحاطة الشاعر الواسعة بغريب مفردات اللغة            

وأوزانها وتصريفها ، وما يصحب ذلك من أحكام في الدين ومقتبـسات مـن أدب         

بدو هذه الشواهد في كالمه بهـذه الغـزارة         فليس من شعراء العربية من ت     . القرآن

المعري وابن الرومي ، وقد يمدح الرؤسـاء واألدبـاء          : والدقة غير شاعرين هما   

فيفسر غريب كلماته في قصائده كأنه كان يشفق من أن تفوتهم دقائق لفظه وأسرار              

يد لغته ، ثم يعود لإلعتذار من ذلك إذا آنس منهم الجفوة والتغيير يقول مخاطباً عب              

  :اهللا بن عبد اهللا

  )2(سواكا الغريب يجهل المرئ  لكن لك غريبها ُأفسر لم

ومن خالل شعر ابن الرومي يتضح لنا انه كان صغير الـرأس مـستدير              

أعاله ، أبيض الوجه ، ساهم النظرة ، بادياً عليه وجوماً وحيرة ، وكان نحـيالً ،                 

صلع ، بـادر إليـه الـصلع    أقرب إلى الطول أو طويالً غير مفرط كث اللحية ، أ      

والشيب في شبابه وأدركته الشيخوخة الباكرة فأعتّل جسمه وضعف بصره وسمعه،  

لم يكن قطُ قوي البنية في شباب وال شيخوخة ، ولكنه كان يحس القوة اليسيرة في                

الحين بعد الحين ، فكان إذا مشى اختلج في مشيته والح للناظر كأنه يدور علـى                

ابه وإضطراب أعضائه ، وكان على حٍظ من وسامة الطلعـة           نفسه الختالل أعص  

في شبابه معتدل القسمات ال يأخذ الناظر بعيب بارز في صفحة وجهه ، أما فـي                

                                                 
 .97،  ص ) 1109( ، رقم النص 4الديوان ، ج  ابن الرومي،)1(
 .38،  ص ) 1398( ، رقم النص 5الديوان ، ج  ابن الرومي،)2(
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الشيخوخة فقد تبدلت مالمحه وتقوس ظهره ولحق به ما البد أن يلحق بمثله مـن               

اح يبكي   وخارت جميع قواه وآنس من نفسه هذا الهبوط ور         )1(تغيير السقام والهموم  

  .)2(شبابه بمرارة

 وقد سجل ابن الرومي في شعره أحداث حياته ، ودقائق نفسيته ومن ذلك نعـرف               

مات أبوه وهو صغير ولم يبق له غيـر         : أن حياة ابن الرومي كانت سلسلة نكبات      

أخ أكبر منه كان له معواناً على ملمات الحياة فحرمه كذلك وهو في نحو الثالثين               

أن أبويه لم يعقبا من البنين غيره وغير أخيه هذا المكنى بأبي            من عمره ، ويظهر     

  :جعفر وهو يتفجع بذكراه ، يقول

  )3(أقرانَه منهما قطَّع باألمس   برٍة ُأم بعد شقيٍق بأخ

  :ثم توفى أوالده الثالثة وتوفيت زوجته وأمه وهو كهل كما يقول في رثائها

   الحلَم راضع من الكهُل ينوأ رضاعاً   اقٍدـكف يـأتبك قالوا وقد أقوُل

   )4(مذَـي ال طُّـقَ تُذَم مـل ُأما يبك ومن   ثُكْلَها جرعتُ للنَّاِس يا األُّم هي

ولم تكن تلك الضربات المتتالية إال لتزيده جزعاً وتشاؤماً واختالل أعصاب           

قدها ،  والظاهر أنه كان أول أمره يملك دوراً وضيعة وأثاثاً فتوالت عليه المحن فف            

فقد أتى الحريق على بعض ملكه وغصب البعض اآلخر فرافقه الفقر في معظـم              

 ومن ذلك يتضح لنا أن شاعرنا لـم  )5(أيامه وكان يبلغ من العدم ما يستدعي الشفقة  

يكن موفقاً في حياته الشخصية والعائلية ، كما لم يكن له حظ في الحياة االجتماعية               

ائلية فقد أدرك المعتصم وهو طفل ثم أدرك سـن          أسعد منه في حياته الفردية والع     

البلوغ في عهد المتوكل وامتدت حياته إلى خالفة المعتضد فعاش في أثنائها أربـع              

                                                 
 .119 ، 116 – 115العقاد ، ابن الرومي حياته من شعره ، ص  )1(
 .529ت ، ص .  لبنان ، د– تاريخ األدب العربي ، المكتبة البوليسية ، بيروت حنا الفاخوري ، )2(
 .235،  ص ) 1847( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي ،  )3(
 .64، ص ) 1691( ، رقم النص 6ابن الرومي ، الديوان ، ج )4(
 . 528حنا الفاخوري ، تاريخ األدب العربي ، ص  )5(
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سنوات ، إال أنه لم يترك في مدح الخلفاء شيٌئ يذكر ألنه لم ينل حظوتهم وكـان                 

 بعيداً عنهم واقتصرت عالقته على القواد والوزراء ، وال عجب فـي ذلـك فـإن               

أعصابه كانت أقوى من إرادته فلم يتمكن من قهر غرابـة أطـوراه ، والتظـاهر         

بالمراوغة ، واتقان سياسة الرثاء التي كانت في عصره السبيل الوحيد للفالح فـي              

مثل تلك الميادين ، وظل في عالقته مع العظماء ضيق الصدر ، سليط اللـسان ،                

 أو مرؤوس إال وعاد إليه فهجاه،       وال يعلم أنه مدح احداً من رئيس      . سيء التصرف 

  . )1(لذلك قلت فائدته من قول الشعر وتحاماه الرؤساء وكان سبباً في وفاته

وكان جل من اتصل بهم ابن الرومي من رجال الدولة أعاجم ، من أمثـال               

 وأيضاً أحمـد    )2(الوزير إسماعيل بن بلبل ، وآل طاهر ، وآل وهب ، وآل المنجم            

وآل القاضي يوسف ، وآل مخلد ، وآل نوبخـت،            المدبر ، و   وآلابن أبي ثوابة ،     

وأبو القاسم التوزي ، وآل شيخ والبقطـاني ومعظمهـم مـن أصـحاب النفـوذ                

 إال أن ابن الرومي لم ينل عند جميع هؤالء مـا يمـأل رغبتـه فـي                  )3(والوجاهة

اإلسراف والبذخ ، فكان التشكي واأللم ديدنه من كل حال ، وقد سخر به النـاس                

وهكذا فشل  .  فهو حاد الطبع ، سريع االنفعال ، صريح ال يتلطف          )4(غرابة أطوراه ل

ابن الرومي وساءت حالته حتى انقلب تشائمه إلى حالة من الوسواس واالضطراب            

العقلي ، كان يتوهم ويجسد أوهامه ، ويفتش في األشياء عن رموز الخير والـشر               

هامه وخياله ، وخوفـه مـن       حتى أصبح وكأنه يعيش في عالم خاص من نسيج أو         

عالم تمأله رؤوس الشياطين التي تطل من نوى التمر وفم اإلبريـق وحتـى مـن                

  .مفردات اللغة

                                                 
 ، ص 3م ، ج 2002 ، آامل سليمان الجبوري ، معجم الشعراء في العصر الجاهلي حتى 297 ، ص 4 ، ج الزرآلي ، األعالم )1(

445. 
 .529 – 528تاريخ األدب العربي ، ص  حنا الفاخوري ، )2(
 .286 ، ص 1967أنيس المقدسي ، أمراء الشعر العربي في العصر العباسي ، دار الماليين ، بيروت ، الطبعة السابعة ،  )3(
 .  229حنا الفاخوري ، تاريخ األدب العربي ، ص  )4(
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وقد رووا من ألوان وساوسه أنه ربما لزم بيته ثالثة أيام ال يخـرج منـه                

وكان شديد الطَّيرة ربما أقام المدة الطويلة ال يتصرف تطيـراً بـسوء مـا يـراه                 

أنه كان ال يدع التطير والتفاؤل فـي جميـع حركاتـه            : (الزبيدي قال   )1(ويسمعه

 يحب الفأل ويكـره الطَّيـرة ، وإن         ، وكان يحتج لذلك بأن الرسول       ) وتصرفه

أن : علياً كرم اهللا وجهه كان ال يغزو غزاة والقمر في بـرج العقـرب ، ويقـول                

في ابن الرومي ذوق    ومن روافد الطيرة    . )2(الطَّيرة موجودة في الطباع قائمة فيها     

الجمال وتداعى الخواطر ، فكل كلمة عنده سر ، ولكل سر مخافة ، ثم كان يـرى                 

القبح عيباً ويحسبه ذنباً يعاب ويستر حتى في نفسه وال يرى األحدب واألعور أو              

غيرهما من ذوي العاهات إال انقبضت نفسه ، ومع هـذه البواعـث نالحـظ أن                

ال ترجع واحدة منها إلى ما قبل الخمـسين مـن           الروايات التي ذكرت عن طيرته      

  .)3(عمره

وقد حدثت زوجته مرة أن باب بيتهم مغفل من ثالثة أيام ، وذلك أن ابـن                

الرومي كان يلبس ثيابه كل يوم ثم يصير الى الباب والمفتاح معه فيضع عينه على              

ومـي  ثقب في خشب الباب ، فتقع عينه على جاٍر له وكان أحدب فإذا نظر ابن الر 

ورووا أن بعـض    . ورآه تشاءم وتطّير فرجع وخلع ثيابه ومنع أحداً من فتح الباب          

أصحابه افتقده فأرسل له خادماً إسمه إقبال فلما سمع ابن الرومي إسم هذا الخـادم               

تشاءم بدالً من أن يتفاءل ، وقال للخادم إنصرف فأنت ناقص ومنكوس إسـمك ال               

                                                 
ق             )1( ده ، تحقي شعر ونق دة في صناعة ال ي ، العم ن رشيق القيروان ة الخانجي ،       : أبو علي الحسن ب د الواحد شعالن ، مكتب وي عب النب

 .97 ، ص 1القاهرة ، الطبعة األولي ، ج 
ات   )2( سي ، طبق دي األندل ن الحسن الزبي د ب وبكر محم قأب ويين ، تحقي ويين واللغ ارف ، : النح راهيم ، دار المع ضل اب و الف د أب محم

ه     115 ، ص    1119 –مصر، الطبعة الثانية     اب ، حقق :  ، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني ، زهر اآلداب وثمر  األلب
 . 481، ص 1علي محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، الطبعة الثانية ، ج 

 .216العقاد ، ابن الرومي حياته من شعره ،ص  )3(
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 لسان الزمان ، والطّيرة عنوان الحدثان ، وله         الفأل: بقاء ، وكان ابن الرومي يقول     

  .)4(فيها احتجاجات وشعر كثير

هذه نماذج لتشاؤم ابن الرومي ، ولكن بالرغم من ذلك نجد أن ابن الرومي              

لم يهجر الدنيا وملذاتها ، ولم يبتعد عن الناس وعطاياهم ، وكان يتاهفت على كل               

، وكان يرمـي بنفـسه علـى    ما يشبع شهوة نفسه ويسرف في ذلك كل اإلسراف  

أبواب الوجهاء والكبراء طالباً رفدهم ممنياً نفسه بالحظوة عندهم ، ومع ذلك تـراه              

في شعره محروماً ناقماً أو ساخراً عابثاً ليس له من منزلة توجب احترامـه ، ألن                

في طبعه كما يستدل من شعره ما ينفره من الناس وينفر الناس منه ، هذا الطبـع                 

نى عليه وألزمه الخمول والحاجة وبينما نرى زمالءه من كبار الشعراء           هو الذي ج  

قد فاض كسبهم تراه وهو في الخمسين من عمره يشكو الزمان في قصيدة رفعهـا               

  :إلسماعيل بن بلبل ، يقول

  فْتُهاـَّتَضي دنيا من  ِقراي  ميعتي وفي  سنِّي في حِرمتُ

  خلَّفْتُها  ثم اميـمأ كانتْ  خَلَتْ عاماً خمسين في فكَّرتُ

  )1(عفْتُها عفتها العطايا على  دهاـبع أسفي في لي عذر ال

  :مذهـبه السـياسي

أما عن مذهب ابن الرومي فنجد أن المذاهب الدينية قد كثرت في عـصر              

ابن الرومي وقّل فيه من ال يرى في العقائد رأياً يفسر إسالمه وخاصة بين جماعة               

لحديثة ، وابن الرومي واحد من هؤالء فال بد أن تؤثر فيه            الدارسين وقُراء العلوم ا   

  .هذه المباحث التي كان يدرسها ويحضر مجالسها ويسمع من أهلها

  

                                                 
 . 97،  ص 1ابن رشيق ، العمدة ، ج  )4(
 .420 ، 419 ، 418، ص ) 283( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
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لقد كان ابن الرومي مسلماً صادق اإلسالم ، ولكنه كـان شـيعياً معتـزالً               

  .)1(قـدرياً ، يقول بالطبيعتين

  :رهـال عصـته برجـعالق

الحسين بن  : ن الشعراء أشهرهم في عالم الشعر     عاصر ابن الرومي كثيراً م    

الضحاك ، ودعبل الخزاعي والبحتري وعلي بن الجهم وابن المعتز ، وأبو عثمان             

الحسين بـن  : الناجم ، وليس لهؤالء أو لغيرهم أثر يذكر في تكوينه غير أثنين هما     

 الضحاك ، ودعبل الخزاعي ، فقد كان ابن الرومي معجباً بالحسين يروي شـعره             

 أما دعبل فـابن الرومـي عارضـه فـي           )2(ويستملح أخباره ويذكرها ألصحابه   

بسرقة ديكه  " خالداً"القصيدة الطائية التي نظمها دعبل حين اتهم        : موضعين أحدهما 

  :)3(وإطعامه لضيوفه وقال في مطلعها

رَأس َؤذِّنالم خالد يوفُهضو    َأسر فا الكَِميالماِقِط ِخالَل ه  

  )4(اِمِطـس وآخَر ناِتفٍَة بيِن ِمن   اِتِهمـوبن مـبنيِه علَيِه بعثوا

  :وزاد ابن الرومي فيها وأطالها وبلغ بها نيفاً وستين بيتاً وغير بعض ألفاظها ، قال

ُأبِرمتْ قد به أتوا ثم طبخوه   هتارِطـوبراِب لمنادٍف  أو  

   )5(ربائط بين لوِدالمج كتجلُِّد  لِّداًـمتج ـاجٍةلدج مالًـمتج

  :والموضع االخر الذي عارض فيه دعبل أبيات ثائية قال فيها

  )6(ملتاثَها الخالئق مريض    فصادفته عمرٍو ابن أتيتُ

                                                 
 .525 ، حنا الفاخوري ، تاريخ األدب العربي ، ص  145العقاد ، ابن الرومي حياته من شعره ، ص  )1(
 .171ن الرومي حياته من شعره ، ص العقاد ، اب )2(
 .174 – 173المصدر نفسه ، ص  )3(
 . 87 – 86، ص ) 1104( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي،  )4(
 .87، ص ) 1104( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي،  )5(
 .471، ص ) 335( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي،  )6(
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  :فعارض ابن الرومي وزاد عليها

  أخباثَها للوغد فأخلصتُ    إبريزها الوغْد أبى قَواٍف

س قد أواِبدـق تْـخي1(داثَهاـوأح الرجال كهوَل    بلَه(   

هذان هما الشاعران اللذان عاصرا ابن الرومي وكان لهما أثر يـذكر فـي              

: تكوينه ، أما اآلخرون فالثابت أنه كان على معرفة وصحبة باثنين منهمـا همـا              

البحتري وأبو عثمان الناجم ، وقد عرف ابن الرومي البحتري في بيت النـاجم ،               

نتهت وهجاه ابن الرومـي وعـاب       وجرت بينهما صحبة غير وثيقة سرعان ما ا       

  :شعره ثم عاد يذكر أيام رضاه ومودته والفرق بين مسالمته وحربه ، يقول

  منقلِب رـش هجائي  اكتسبتَ يوم  لباًــمنق  بلتَـأق دـلق تريـبح يا

  الغضِب لدى فاعرفني المذاقِة حلو  رجالً الرضا في مني تعرفُ كنت قد

   )2(ِبـرطَ مجتنى وطوراً للمجتنين  لٍَعـس نىتَـمج طوراً فيه فتى تَعِرفْ

أما علي بن الجهم فقد كان بينه وبين ابن الرومي برزخ واسع في اختالف              

المذهب في الدين والشعر ، فابن الرومي متشيع وابن الجهم يـذم عليـاً وآلـه ،                 

ومذهب ابن الرومي في الدين ينفره من ابن الجهم ولكنهما تـشابها فـي المـزاج                

  .والنزعة

أما ابن المعتز فعندما نبغ واشتهر له كالم يروى في مجالس األدباء كـان              

ابن الرومي قد أوفى الستين وفرغ من التعليم واالقتباس ويجوز أن الشاعرين لـم              

يلتقيا في مجلس ألن ابن الرومي كان قليل الغشيان للمجالس التي كان يحـضرها              

ت السن والخطة كما أن هنالك سبباً آخر قد         الخلفاء ووالة العهود ، فضالً عن تفاو      

أن ابن الرومي هجا ابن المعتز ومدح المستعين        : يكون من موانع اللقاء بينهما وهو     

                                                 
 .472،  ص ) 335( ، رقم النص 1وان ، جالدي ابن الرومي،)1(
 .308، ص ) 196( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي)2(
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حين تنازعا الخالفة وتقاتال عليها وكان ابن الرومي من حزب المستعين ألن بغداد             

  .)1(كانت معه وهي وطن ابن الرومي

: ي تسعة من الخلفاء العباسـيين هـم       أما عن الخلفاء فقد عاصر ابن الروم      

المعتصم ، الواثق ، المتوكل ، المنتصر ، المستعين ، المعتز ، المهتدي ، المعتمد،               

 ولم يتصل ابن الرومي إال بالمعتضد وقد ظهر ذلك في ديوانه الـذي              )2(والمعتضد

 احتوى على عدد كبير من األبيات التي يذكر فيها المعتضد مهنئاً أحياناً ومعزيـاً             

أحياناً أخرى أما بقية الخلفاء فلم تكن له بهم أي صلة واقتـصرت عالقتـه علـى          

  .القواد والوزراء

  :يهـلماء فـاد والعـآراء النق

فقد تناول أبو العالء تطّير ابن الرومي ونقده فـي          : أما عن اراء النقاد فيه    

  .)3(إن أدبه أكثر من عقله: رسالة الغفران قال

تسمية منهج ابن الرومي في نظرته إلى الوجود        وقد أجمع المؤرخون على     

 وكذلك شذّ ابن الرومي     )4(تشاؤماً أو طيرةً وكالهما تشير إلى توقع الشر في الحياة         

في شعره كما شذّ في حياته وسلك طرقاً جديدة في الشعر العربي لم تكن معهـودة                

ة هيـأت   ما امتاز به الشاعر من عبقرية خاص      : من قبل ولعّل علة هذا الشذوذ هي      

له أسباب اإلنفراد عن سائر الشعراء وساهمت البيئة واألحوال التي أحاطت به في             

توسيع نطاق تلك العبقرية وحملها على التوغل في هذا اإلنفراد وقد شـاء بعـض               

النقاد ان يفسروا خصائص هذه العبقرية بإرجاعها ألصل الشاعر اليونـاني وقـد             

اعريته ولعرقه يد فـي مـساعدته علـى         يكون ألصله في الواقع أثر في توجيه ش       

                                                 
 . 178 – 175العقاد ، ابن الرومي حياته من شعره ، ص  )1(
 .6 – 5 ، ص 1الديوان ، ج ابن الرومي،)2(
 . 216العقاد ، ابن الرومي حياته من شعره ، ص  )3(
 . 143ي الصورة والوجود ، ص علي شلق ، ابن الرومي ف )4(
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استيعاب الحضارة العباسية المختلطة فقد استطاع أن يمزج بين مؤهالته الوراثيـة            

ومكتسباته الثقافية ، كما نالحظ أن عبقريته قريبة من العقلية اليونانية خاصة فـي              

عبادته للجمال واتخاذه اإلحساس موضوعاً لألدب يكشف به عن أخفـى حركـات             

  .لبشريةالنفس ا

وال ريب أن لشخصية ابن الرومي يد واسعة في صوغ عبقريته وصـبغها             

من شعور متوقد حاد ، دقيق اإلحساس ، ومقدرة عجيبة علـى            : بمميزاتها الخاصة 

المالحظة ، والتصوير جعله يتمثل كل شيء حتى الطبيعـة الجامـدة والخـواطر              

 ومن ثم اختلف ابن     )1(المجردة أشخاصاً حية تستولى على النفس بأخفى مظاهرها       

الرومي عن الشعراء العرب الذين كانوا يعدون الشعر لمحاً خاطفاً ، وظـل ابـن               

  .الرومي في حياته وشعره رجل الشعب وابن الحياة

  :اتهــــوف

 جمادى األولـى    –م  896 حزيران   14مات ابن الرومي يوم األربعاء في       

 للحسن والقاسم إبني عبـد      هـ ، ودفن في مقابر باب البستان ، وكان مالزماً         283

اهللا بن سليمان في وزارة أبيهما ، فيقال أن ابن فراس الكاتب إحتال عليه بـشيء                

  .)2(أطعمه إياه بأمر القاسم وكان سبب وفاته هجائه البن فراس

على أن جميع المصادر قد أجمعت على وفاته مسموماً بأمر القاسم خوفـاً             

كان وزيراً للمعتضد ، وهكذا أحب ابن هـ ، والذي 283 –م 896من هجائه سنة  

الرومي الحياة حباً يرتفع الي مستوى التعبد لها والنفور الشديد من كل ما يرمـز               

للموت واجتمع له ما لم يجتمع ألحٍد في عصره من دقة المالحظـة واإلحـساس               

  .وعمق الشعور

                                                 
 .544 – 543حنا الفاخوري ، تاريخ األدب العربي ، ص  )1(
 . 146المزرباني ، معجم الشعراء ، ص  )2(
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  :وانـــالدي فــوص

 العربـي،  األدب فـي  الشعرية الدواوين أكبر من الرومي ابن ديوان يعتبر

 بالقليل ليس عدد الرومي ابن ديوان تناول وقد الشعر أغراض بكافة اماًإلم وأكثرها

 واألبيات القصائد عدد حيث من الديوان بحصر قاموا الذين راحوالشُّ المحققين من

ـ  ، مـدح  من الديوان بها حفل التى األغراض وكذلك الشعرية والبحور  اءـوهج

  .الشعر أغراض من وغيرها ووصف ، ورثاء

  :)1(الديوان وبحور وأبيات قصائد عدد يوضح التالى والجدول

  األبيـات  القصـائد  البحـر

  6248  408  الطويل

  76  5  المديد

  3559  264 البسيط

  1962  149  الوافر

  4809  302  الكامل

  270  20  الهزج

  1112  99  الرجز

  1117  80  الرمل

  1760  141  السريع

  2517  119  حالمنسر

  5604  291  الخفيف

  280  28  المجتث

  

  1201  126 المتقارب

  30515  2032  13  المجموع

  

  

                                                 
 .األولى اإلصدارة  أبو ظبي ، المجمع الثقافي ،–الشعريـة ، اإلمارت العربية المتحدة  الموسوعـة )1(
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 سـتخدام ا على ومقدرته الرومي ابن براعة لنا يتضح السابق الجدول ومن

 الديوان قصائد وأكثر ، جهد أدني بذل أو تكلف دون وقوافيها العربية اللغة أوزان

 في المدى بعيد اإلطناب كثير الرومي بنوا. األخري األغراض تليها ثم المدح في

 مادتـه  غزارة على يدلمما   لمعانيه األلفاظ ستخداما في هرما وهو ، النظم ميدان

  .اللغوية

  :خـسُنال فـوص 

 عملـه  ثـم  ، يالمسيب عنه رواه الحروف غير على الرومي ابن شعر كان

 ، النـسخ  جميـع  نم عبدوس بن وراق الطيب أبو وجمعه الحروف على الصولى

  .بيت ألف نحو وغيرها الحروف على هو مما ٍةنسخ كل على فزاد

 بـن  علـى  الحـسن  أبو عنه رواه (ورقة مائة ، الرومي ابن غالم ومثقال

  ).الرومي ابن عن مثقال عن الملحى بن عصبال

 الكاتـب  فنن أبي بن وأحمد ، ورقة مائتي ، الرومي ابن غالم الحاجب بنإ

  .)1(الحروف على الصولى وعمله ، ورقة مائتا ، الكاتب دوخال ، ورقة مائة

 ابـن  ذكرهـا  التى النقول الرومي ابن ديوان في النصوص لتاريخ والمهم

  .الصولى رواية قبل كتبت ألنها ،كثيرة  غير كانت نوإ) الزهرة (هكتاب في داوؤد

 بـن  محمد بن أحمد برواية منه األول والقسم ، كوبريلى في الديوان يوجد

 نـسخة  وتوجد بالقاهرة فتوغرافية صورة ومنه ، صوفيا ايآ وفي ، العقيلي طاهر

  :في الديوان من قطع وتوجد طبقبو في الديوان من

                                                 
ي  بن رجالف بأبي المعروف النديم اسحاق ابن محمد )1( وب  أب وراق،  يعق اب  ال ار  في  الفهرست  آت اء  أخب دماء  من  المصنفين  و العلم  الق

  .190 ص الرابع، الجزء اسحاق، بن محمد عبده: المصنف خط حكاية آتبهم، وأسماء والمحدثين
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) م1925 - هـ 1344 (المتوفي سليم شريف محمد بشرح الرومي ابن ديوان -

   .م1919 – 1917 الهالل مطبعة

 محمـود  لعباس ةمقدم مع (كيالني كامل وتصنيف ختيارا ، الرومي ابن ديوان -

 .م1925 القاهرة ، أجزاء ثالثة في) العقاد

 بـن ال شرح على يحتوى أستانبول مكتبات حديإ في مخطوطاً هنالك أن ويقال -

 .)1(الرومي ابن ديوان على رشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 القسم حجازي، فهمي حمودم:  العربية إلى ترجمته على أشرف آلمان، برو آارل: باأللمانية ألفه العربي، األدب تاريخ بروآلمان ، )1(
ة  والثاني، األول الجزء األول ة  المصرية  الهيئ اب،  العام اني،  الجزء  للكت ا  ،367 ص الث اخوري،  وحن اريخ  الف ي،  األدب ت  ص  العرب
529.  
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  :ريـةــالشع راضــاألغ

 وفخـر  ، وهجاء مدح من الشعراء فيها يقول التى وموضوعاته فنونه هى

 الـشعر  هـا عرف التـى  الموضـوعات  هذه شاكل وما ،وحكمة   وغزل ، ورثاء

  .قديم من والشعراء

  .إصطالحاً عليها يصطلحوا لم ولكن فناً الشعراء طرقها الشعر وأغراض

  :هى الشعر وقواعد

  .والشكر المدح يكون هاعوم: الرغبة -

  . واإلستعطاف عتذاراإل يكون ومعها: والرهبة -

 . النسيب ورقة ، الشوق يكون ومعه: والطرب -

 . والعتاب الهجاء يكون ومعه :والغضب -

 ، والفخـر  ، والهجـاء  ، والمـدح  ، النسيب: هى خمسة الشعر أغراض أكثر و

 .)1(والوصف

 ابـن  فرضـها  التـى  العزلة أن فنجد الرومي ابن شعر في األغراض أما

 معظـم  في الحدود أبعد إلى النظم في لإلطالة فرصة له أتاحت نفسه على الرومي

  .الطلب في واإللحاف اإللحاح إلى ميله ذلك ودعم ، عنده الشعر أغراض

 من كثير في بيت مائة تجاوز حتى وتطول تطول ندهع القصيدة وجدنا فلقد

 شـاعراً  كـان  بأنه توحى إلينا وصلت التى الشعر من الهائلة الكمية وهذه األحيان

ما م باألقل وصلتنا وأ ، أشعارهم فقدت خرينآ حولف شعراء إلى بالقياس محظوظاً

 مجـدداً  شاعراً كان الرومي ابن بأن القول يمكننا ال ذلك من وبالرغم ، هي عليه 

 ةالـضخم  ذاتـه  ستفاضتا نماا ، زمانه قبل وما زمانه في التقليدية األغراض في
                                                 

 .150 ص ، 1991 - هـ 1411 بيروت الجيل، دار والبيان، والنقد األدب في وتراثه المعتز خفاجي ، ابن المنعم عبد  )1(
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 العبقريـة  لوه ، شذوذ من تخلو ال ةمتميز بخصوصية األغراض هذه كل ومألت

  .والمألوف دالمعتا عن ذوذالش من ضرب إال حواهاف في

 أو مادحـاً  الرومي ابن هو الرومي ابن سنجد ، الشعر أغراض جميع وفي

 .)1(هوأخالق طبعه من المتأصلة نكهته له شاعر أنه ... متغزالً أو هاجياً

 فـي  ألنـه  ، لنفسه ترجمة أصدقُ أنه يرى الرومي ابن ديوان طالعي ومن

 جميـع  في الرجل شخصية فبرزت إلنسانوا الشاعر بين حاجز فيه ميق لم الغالب

 .)2(طرقها التى الشعر أبواب

ـ لإ الرومي ابن ديوان في الشعرية باإلغراض اإللمام هنا ها وسنحاول   امم

 .المستعرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث األول
                                                 

 .18 - 17 ص األول، المجلد م،1998 هـ، 1418 األولى، الطبعة بيروت، الجيل، دار الرومي، ابن ديوان طراد ، شرح مجيد )1(
 .530 ص العربي، األدب تاريخ الفاخوري، حنا )2(
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  المـــــدح

 مـن  اًإبتداء ، الشعراء فيها نظم التى القديمة الشعرية األغراض من المدح

  .العربي الشعر في أساسي غرض يعتبر وهو ، هذا عصرنا وإلى الجاهلى العصر

 نقـيض  والمـدح : مـدح  مـادة  في العرب لسان في المدح تعريف وجاء 

ـ دِم همدحتُ ويقال ،وشمائله   صفاته بذكر الممدوح على الثناء وهو ، جاءـاله ةًح 

 مـصدر  أنـه  الـصحيح  ، بعضهم قول هذا ، ةًحدوِم اًحدم هيمدح هومدح واحدةً

 ، الحياة بتطور وتطور نساناإل مع نشأ المدح أن فيه شك ال اموم )1(إسم ةوالمدح

 علـى  فيثنى والصفات الشمائل عجبهوت ، عليه ىنفيث شيء يعجبه قد اإلنسان ألن

 التكـسب  في الشعراء طمع هو المدح نشأة من األساسي الغرض ولعل ، صاحبها

  .والهدايا بالعطايا الممدوحين من

 ووصـفٌ  المزايـا  لجميل تعداد هو: المدح شأن في حاقة بن أحمد ويقول

 تلـك  فيهم توافرت لمن شاعرال يكنه الذي العظيم التقدير وإظهار الكريمة للشمائل

  .)2(الشمائل كيتها بمثل واوعرف المزايا

 بـذكر  واإلشـارة  إليضاحا طريقة فيه شاعرال يسلك أن المدح في وطلب

 مع ويتجنب ، سوقية مبتذلة غير نقية وألفاظه ، لةجز معانيه يجعل وأن ، الممدوح

 .)3(والتطويل والتجاوز التقصير ذلك

 عـصوره  فـي  شعرنا في ديحـالم فن باعثُ والثناء عجاباإل أن والحق

 .- اإلسالم صدر عصر  ،الجاهلى العصر - األولى

                                                 
 .ت. د. مدح مادة مصر، المعارف، دار األولى، الطبعة العرب، لسان منظور، بن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبو )1(
 .5 ص ت،. د الجديد، بيروت، الشرق دار منشورات، العربي، الشعر في وتطوره المديح فن حاقة، أبو أحمد )2(
شعر  محاسن  في  العمده ،)األزدي الحسن على أبو: (القيرواني رشيق ابن )3( ة  ال ده،  وآداب ق  ونق د : تحقي دين  محي  محم د  ال د،  عب  الحمي

 .128 ص ،2ج م،1972 ، بيروت الجيل دار الرابعة، الطبعة
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 بـن  والحـارث  سنان بن هرم مدح في سلمى أبي بن رزهي قول ذلك ومن

 طـويالً  الحـرب  بينهما دارت والتى وذبيان عبس قبيلتي بين لحاأص الذين عوف

 وجعل رزهي بهما بفأعج واليابس األخضر على وقضت الرجال برحاها فطحنت

  :الغرض هذا حول تدور معلقته

  رهِمـوج ريٍشـقُ ِمن بنَوه ِرجاٌل  حولَه طافَ  الَّذي ِبالبيِت ََأقسمتُ

  ومبرِم يٍلـسح ِمن حاٍل كُلِّ على  ماـدتُـوِج اِنيدـالس  لَِنعم يميناً

  ِمـمنِش رـِعط بينَهم ودقّوا تَفانوا  بعدما انـوذُبي اًـعبس  تَداركتُما

   لَِمـنَس اَألمِر ِمن ومعروٍف  ِبماٍل  واِسعاً الِسلم نُدِرِك  ِإن قُلتُما وقَد

  ومأثَِم وٍقـعق ِمن هاـفي  بعيديِن  موِطٍن خَيِر على ِمنها فََأصبحتُما

 .)1(يعظُِم المجِد ِمن كَنزاً يستَِبح ومن  يِرهاـوغَ معد عليا في عظيميِن

 بالدعوة ضعر عندما ي  النب مدح في: زهير بن كعب بنها قول وأيضاً

 دمه أهدرف ي  النب وهجا الطاعن امهكالس هاقعو للكلمة كان اوحينه ، اإلسالمية

  :يقول،  طويلة بقصيدة إياه مادحاً إليه ىعفس ،

  مأموُل اللَِه رسوِل ِعند والعفُو    دنيـَأوع  اللَِه وَلـرس َأن ُأنِبئتُ

  يُلـوتَفص مواعيظٌ فيها قُرآِن    ـال ناِفلَةَ َأعطاك الَّذي هداك مهالً

سوَل ِإنالر س لَنــورـيِبِه تَضاء    هميوِف ِمن نَّدس اللَِه س2(لوُلـم( 

 جـاء  حتـى  ، لاوالنو التكسب من خالياً العربي الشعر في المدح ظل وقد

 كالنابغـة  شـاعر  غير هسبق والحق قد  )3(بالقريض ستجديوا الناس فسأل األعشى

                                                 
 .252 ص ، الجاهليات الطوال السبع القصائد شرح األنباري، القاسم بن محمد أبوبكر )1(
 سنة ،  الكتب دار طبعة عن مصورة نسخة زهير، بن آعب ديوان شرح السكرى، اهللا عبيد الحسين بن الحسين سعيد أبو األمام )2(

  .19 ص ، القاهرة والنشر، للطباعة م1950
 .54 ص م،1974 القاهرة المدني، مطبعة شاآر، محمد محمود شرح الشعراء، فحول طبقات الجمحى، سالم بن مدمح )3(
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 حـرص  كما النوال وطلب اإلستعطاء على يحرص لم منهم واحداً لكن ، وزهير

 .)1(األعشي

: ويقـال  ، فيه وأطالوا المدح من الشعراء أكثر فقد األموى عصرال في أماو

 ، الهجـاء  إطالـة  إسـتن  من أول جريراً أن كما لكذ فعل من أول ةعز رثيكُ أن

  .)2(حفظي ال خرهاوآ نسىي ولهاأ أن أساس على ،الممادحة  وتقصير

 مال رتزاقواال للتكسب أداة أتجاهه بعد ، المدح شعر النقاد بعض هاجم وقد

 تـصوير  للشعر يكون وبذلك فيه ليست الممدوح على صفات بخلع الكذب من فيه

 نتـاج إ فـي  يؤثر لم النقد هذاأحياناً على التاريخ ولكن      وكذب ، الصدق عن بعيد

 الجيد المدح شروط ومن )3(والجاه المال سبيل في بالكذب يبالون وال المدح شعراء

 القصيدة تكون وأن ، رةتخيم ألفاظه تكون وأن ، جزالً هأسلوب يكون أن: النقاد عند

 طويلـة  كانـت  إن سـأمه  من خشية وذلك ، عظيم في كانت إذا الطول متوسطة

 .)4(الهجاء من ضرباً المدح في اإلطالة يرى النقاد وبعض

 الـسابقة  العصور تشهده لم رواجاً المديح راج فقد العباسي العصر في أما

  .لروميا ابن شعر في عليه وقفنا ما وهذا

 مـن  المـديح  شعراء مألوف على مدحه في وجرى ، الرومي ابن مدح فقد

 إال ، والوجهاء العظماء أيدي بين للوتذ ، أحياناً اإللحاف إلى ينقلب وسؤال تملق

 الحرمـان  من تألمه وعن الحياة يبأطا على تكالبه عن وبجالء فُّشُي كله ذلك أن

 ، شـهواته  من يبتغيه ما نوال في أمله وعن ، الكسب ذرائع جميع إلى عهيدف الذي

 مـن  صـاحبه  نفس في عما ويكشف ، رةثائ قوة تاالشهو توليه الذي األمل ذلك

                                                 
 .348 ص ت ،. د ،8 ط المعارف، دار – الجاهلى العصر ضيف، شوقي  )1(
 .184م ، دار النهضة ، ص 1976 ، 2 عبد العزيز عتيق ، األدب العربي في األندلس ، ط )2(
 .185، ص المصدر نفسه  )3(
 .184المصدر نفسه ، ص  )4(
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 يعيـد  ولذلك ، مبتغاه دائماً لينال الشاعر يكن ولم ، اإلقالل على وسخٍط ٍمهنَ جشع

ـ يو ووجع نكسارا في متشكياً ، بالوعود مذكراً ، أحياناً متظلماً ةالكر ـ  ورث  اًأحيان

 علـى  الممـدوح  إلرغـام  اإلقنـاع  وسـائل  جميع معالجاً ، مهدداً ، ناقماً أخرى

  :يقول  ،)1(طاءـالع

  واجب الحكم في الشعِر وحقُّ مديحي  يِثب ولم يوماً المرء مدحتُ ما إذا

   )2(كاذب أنت لي الناس وقول  يباًـخط  دحهـبم يـقيام ائيِهـهج كفاني
  

 ومـن  المديح سمبا يهجو وهو المديح قصائد في الرومي ابن أطال ولطالما

  :قوله ذلك في البديعة معانيه

  اءهـهج أراد فقد فيه فأطال   لنواله امرًأ مدح امرىٍء كلُّ

  .)3(رشاءه أطال لَما الورود عند   المستقَى بعد فيه يقدر لم لو

  :قوله المديح في شعره بديع ومن

  ماتوا لما منوا ولو العطاء ميو  ٍدـأح ىـعل وانّم وما المنعمون

  )4(يدان وهو العطايا وأعطى وفْر  ندهمـوع أقوام بالفرِض ضن كم

  :طاهر آل في وقال

آراؤكُم دج إذا  الحادثات في    وسيوفكم ووجوهكُمـنج ونوم   

  .)5(رجوم واألخريات  الدجى تجلو    ومصابح للهدى معالم منها

 يـدرك  لـم  أنه السبب ولعل ، الخلفاء في يذكر حمدي له ليس الرومى وابن

ـ خُ وكلهم ، والمعتمد والمهتدي والمعتز كالمستعين: منهم المستضعفين غير  أو عِل

                                                 
 .530حنا الفاخوري ، تاريخ األدب العربي ، ص  )1(
 .140، ص ) 110( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي،)2(
اريخ  جرجي  )3( دان ، ت ة أداب زي ة ، اللغ ة  العربي دة طبع ا  جدي ق راجعه ا وعل  ، 161 ، ص 2الهالل ، ج دار ضيف، شوقي  : عليه

 .531 ، حنا الفاخوري ، تاريخ األدب العربي ، ص 18، شرح ديوان ابن الرومي ، ص مجيد طراد 
 .183 ص) 1780 (النص رقم ، 6 الجزء ، الديوان ابن الرومي،)4(
 . 104 ص) 1720 (النص رقم ، 6 الجزء ، الديوان ابن الرومي،)5(
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 فـي  سـنوات  أربع الرومي ابن عاش وقد ، شيء األمر من له وليس مكَح أو تلقُ

 .)1(يالروم ابن مدحه الذي الوحيد الخليفة ولعله المعتضد خالفة

 :المعتضد في الرومي ابن يقول

  الزواُل عنها وزال فأقامتْ    باُلـاإلق يـه ةٌـدول أقبلتْ

  مداُل  وحقٌّ مزهقٌ ٌلـباط    فيها رـالده  يعدم ليس دولةٌ

  اآلماُل لضوئها أضاءتْ ح    ـمصابي فيها للعيون طالعتْ

ٍن شمسجٍس    منحو غيِر ومشتٍَر د  وبدر ـمتم2(الُلـوه م( 
  

 المائـة  وقيـل  األربعين على يزيد الممدوحين من كبير عدد روميال وألبن

 مـن  أبـرز  من وكان )3(ووالة وكتاب وزراء من الدولة رجال مدح فقد ممدوحاً

 ، ربالمد وآل  ، نوبخت وآل ، المنجم وآل  ، هبو آل ، طاهر آل: بمدائحه وافاهم

 بلبـل  بن سماعيلوإ ، ثوابه بن أحمد وكذلك ، والباقطانى  ، شيخ وآل ، مخلد وآل

  . همارم نببا المكني القاسم بن وعلى  ،الشطرنجي القاسم وأبي ، الواثقي وأحمد

 هـؤالء  ومعظم. شعره بمعظم وهب وآل طاهر آل الرومي ابن خص وقد

 مـدح  من النماذج بعض هنا وسنورد )4(والوجاهة النفوذ أصحاب من الممدوحين

 المدحيــة  بقصائده سراُأل بعض يالروم ابن خص فقد ذكرنا وكما .الرومي ابن

  :لـمث

  

  
                                                 

ين،  دار العربي، الشعر المقدسي، أمراء  أنيس )1( روت  المالي ة  بي سابعة  الطبع د طراد ، شرح        285 ص ،1967 ال وان  ، مجي ن  دي  اب
 .19ص  الرومي ،

   .106، ص ) 1487( ، رقم النص 5، ج الديوان ابن الرومي،2(
روت                                  )3( ي ، بي اب العرب ى شعره ، دار الكت اره عل ا تؤخذ من أخب ن الرومي آم اة اب اد ، حي ان ، د  –عباس محمود العق ص . ت.  لبن

 .285 ، أنيس المقدسي ، أمراء الشعر العربي ، ص19يوان ابن الرومي ، ص ، مجيد طراد ، شرح د179
ن الرومي           287 ،286 ،285 ص العباسي،  العصر  في  العربي الشعر المقدسي، أمراء  أنيس )4( اة ب اد حي د  ،179 ، ص  ، العق  مجي

  .  19 ص الرومي ، ابن  ديوان طراد ، شرح
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  :وهـب آل

 مـن  القاسم كان وقد اهللا عبيد بن القاسم الرومي ابن أيام في زعيمهم وكان

 ابـن  مدحـه  وقـد  جباراً مهيباً كريماً شهماً وكان ، الوزراء وأفاضل العالم دهاة

 قام الذي وهو عنده الرومي بنال يشفع لم كله هذا أن غير شعره في كثيراً الرومي

  .له السم بدس أمر حين بقتله

 وحـب  وكرمه شكله فيها وصف التى القصيدة تلك مدحه في قصائده ومن

  :يقول طويلة همزية قصيدة وهى له الناس

  واءــاأله وده مــض والذي  رواء يمــالقس مــالقاس أيها

  ءشا كيف واعتلى الناس في دِد  السؤ مستنكَِر غير ادـس والذي

 ياءــوض ةًــبراع وصدوٍر  وٍنـعي لءـم يِهـنجتل رـقم

 اءــمس باحــالص بدل كلما  باحاًـص المساء يجعُل يزل لم

  اءـاألنض عـالمطام وأحيا  ر  ـاألم مستحكم وهو اليأس قتل

 اءــوارتي رؤيةً فيه أىـوارت  رآه ينـح يرـاألم اهـوارتض

 اءــخَفَ ال نفسه البدر  وصف  رآه اـلم رؤوسـال رأس قال

شَّربأن ح  ـالصب وسنا بالحيا البرقُ ب قلبجى يــأض الد1(واء(    

  :أيضاً فيه وقال

  ويكِْثر يطيب نـمم  وجاِعلُه    وجِهِه محسن الحسنى القاسم جزى

  طِّرــمتع هـنفس من ولكنه    الزٍب ربةَـض  العطر يعد ال فتى

  رـويؤث بـيح اـمم ولكنها    اـمثله اهللا  رهـيك ال ِطيرة وـأخ

 )2(متطير يجزه لم ما المدح من    إنهـف فيه دحـالم ناـقل نـنح إذا
  

                                                 
  .57ص  ،)26 (النص رقم  ، 1ج ، الديوان ابن الرومي،)1(
 .58، ص ) 704( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي،)2(
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  :عنه وعفوه كرمه في الرومي ابن يقول وكذلك

         مهـأنع رتنْيـمغ قد وسيٍد

  هـحوم ومـوتح عني يحلُم

         هينْقَم  مـنَقْ لظَّاه وقد حولي

  رمهـك نيـع اهـينه لكنَّه

  )1(هـحرم حماه نـمم وإنني

  .اهللا عبيد بن للقاسم الرومي ابن مديح في النماذج بعض هذه

   :طاهـر آل

 بغداد حكم في المتوارث الحق على لواحصو المستقلين شبة الوالة من كانوا

 اهللا عبيـد  ومنهم. رقالمش في الخالفة أقاليم من وغيرها خراسان وحكم يليها وما

 الفتـرة  في بغداد حكم تولى وقد ، اهللا عبد بن سليمان أخاه فخل الذي اهللا عبد بنا

 نذكر الديوان من كثيره مواضع في الرومي ابن مدحه وقد هـ ،262 – 259 من

  :منها

  :وقال ، عموماً طاهر آل مدح: أوالً

  هاداِئ من الخالفِة ُأساةَ  طاهٍر بني لديك اَبلغْ أال

 )2(كأنَواِئها علينا فَنُوؤوا  السماء نجوِم علو علوتم

  :أيضاً فيهم وقال

آراؤكُم دج إذا الحادثات في  وسيوفكم ووجوهكُمـنج ونوم   

 )3(رجوم واألخريات الدجى تجلو  ومصابح  للهدى معالم منها
  

                                                 
 .77، ص ) 1695( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي،  )1(
 .108 ، ص) 65 (النص رقم  ،1ج الديوان ، ابن الرومي،  )2(
 .104 ، ص) 1720 (النص رقم  ،6ج الديوان ، ابن الرومي،  )3(
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  :اهللا عبد بن اهللا عبيد يمدح وقال

  ائيمـمش عاديكأ على    أنّنا ىـعل ميامين نحن

 تَحويم  حولك لها كان    ِنعمةٌ تْـدخل دخلنا لما
  تَفخيم  بك للعطايا بل    ِنلْتَه ذيـال يفَخِّمك ولم

  األقاليم فيه  مجموعةٌ    هـأن لو  الملْك لك قّل

مِنع رتْ وقد المفاتيحالمفاتيِح ِمثَل    قُد الخواتيم  

بقيك واللَّهاًـسالم لنا ي    داكرتبجيٌل ب 1(وتعظيم( 
  

  :المنجـم آل

 بـن  علـى  بن يحي منهم شاعرنا مدح وقد المنجم آل أيضاً هممدوحي ومن

. ومـتكلم  ، وأديب ، نديم المنجم بنبا المعروف أحمد أبو ، منصور أبي بن يحي

 خلفـاء  وعدة العباسي باهللا الموفق نادم. ببغداد ووفاته ميالده المعتزلة فضالء من

 آل وكان. ونوادر حوادث المعتضد مع وله ، كثيرة كتباً وصنف ، المكتفي همخرآ

 .)2(هـ 300  سنة توفي العراق في العلم بيوت من المنجم

 بن يحي وقرب بعد في حالهم فيها يصف قصيدة في الرومي ابن مدحه وقد

 وأدبـه  علمه بحر من رتووني وكذلك لهم معتأج إذا مانباأل اإلحساس حيث على

 قربـاً  مـنهم  قربـه  في يجد كما سب الكالم من عداه وما بالحكمة كالمه فويص

  :يقول،  وأرواحهم لقلوبهم

  والرعِب الخوِف في الحاِل تلك غير على رِبـقُ على منّا زلتَ ال حسٍن أبا

  رِبــوالش  األكل من نهوى الذي بغير مضتْ  وإن الصيام أيام اللَّه سقى

 ِبـــقل إلى يُلــيم باًــقل وإدنائها  تماعنااج في أحسنت قد أنها على

ك ٍعـربي يـف طَرفي َأقلِّببتبــالك وفي تترى واآلداِب  العلِم من رـِّم  
                                                 

 .77 - 76 ، ص) 1694 (النص رقم  ،6ج الديوان ، ابن الرومي،)1(
 .309 ، شوقي ضيف العصر العباسي الثاني ، ص 125 ، ص 1الديوان ، ج ابن الرومي،)2(
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  بـلُ ذا دكـبع تلقاه من كل وما  ةٌــوراح روح  دانــلألب اؤكـلق

  ِبـالعج ِقلَِّة من ُألبستَ بما إليك  صاحٍب كلِّ عن الناِس قلوب صرفتَ

 )1( السب من نوعاً األسماع إلى نَرد  لتَناـــِخ ديثَكـح ناـفارق نحن إذا

 فيها وصف ثم غزلية بمقدمة بدأها قصيدة في المنجم آل يمدح أيضاً ونجده

   :يقول  ،وشجاعتهم وكرمهم أخالقهم

  الِصــخ أوان  منها له فليس  برخاِص وجده  إال القلب أبى

  صياصي لهن ليست مهاً تُراعي  باالص من مراٍد في رآها مهاةٌ

  :قولـه يصل أن إلى

  يـأقاص بعدهن أرٍض أقاصي  مطيتي بي  جاوزتْ يحيى آِل إلى

  ِقالص مناخ في قلوصي أنختُ  مـإليه  يريـمس بي تناهى ولما

  ِعراص ورحب أخالٍق سماحةَ  مثلهم الضيفُ يطرقُ ال معشر إلى

  بخماص  ِضيفانُهم وما ِخماصاً  وأصبحوا باتوا الِمبطان استأثر إذا

  )2(يـتَواص بغيِر سجاياهم عليه  ثتهمـبع بل رفـالع ببذل تواصوا

 بلبـل  بـن  سـماعيل إ الصقر أبو: بلبل بن سماعيلإ أيضاً ممدوحيه ومن

 مـدة  للمعتمد الوزارة وولى عياالض ديوان على اإلشراف منصب لدقت ، الشيباني

 أشترك لقد حتى ، العرش على المعتمد إجالس في مهم بدور قام أنه ويبدو قصيرة

حـبس الموفـق ابنـه       وعندما ، المهتدى موت عقب بشن الذي القتال في بنفسه

 نتقلتوا هـ 278 العام في الموفق توفىوعندما  . العباس وكَّل بحراسته ابن بلبل    

 فـزج  ، بلبل ابن من اإلنتقام األخير هذا أعمال أول وكان العباس أبي إلى سلطته

 قتله أو ثالثة أو شهرين خالل أماته ما العذاب ألوان من عليه بوص السجن في هب

                                                 
 .264 ص ،)176(رقم النص  ، 1ابن الرومي ، الديوان ، ج )1(
 .8 - 7، ص ) 1040( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي،  )2(
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 نأخـذ  قصائده من كثير في الرومي ابن مدحه وقد بعضهم يروى كما شنيعة قتلة

  :يقول  ،الرومي ابن فيها أبدع التى النونية تلك منها

  انــمور احـتُفَّ نوعاِن فيهن  ثبانـوكُ أغصان الوجد لك أجنَتْ

  وانــأل الظلماء من لهن سود  دلةٌــمه نابــأع ذَينك وفوق

  وانـقن القوِم وبـقل أطرافُهن  به وعـتل نابـأع هاتيك وتحت

عليها باٍن غصون يحمُل اـمم  الفواكه وما  هةٌـفاك الدهر البان 
الطلِّ ساري باتَ ونرجس هوأقحوان  يضرب النوِر  منير انــري 

ٍب شيٍء كلِّ من ُألِّفنٍنـحس طي  نح شتَّى ةٌـفاكه فهانــوري 
ـالطع تبلو حين لكنها  رهاـظاه عاينْتَ إذا صدٍق ثمارخُطبان م  

  ذيفان الناس يقول  وطوراً شهد  اـله الـيق طوراً مرة حلوة بل

  أسوان وهو قلٍب تراحةَـاس إال  مجديٍة غير وليتٌ شعري ليتَ يا

 )1(نانــأف فضمتْهن الفنون تلك  عتْـجِم تىـبالف مراٍد أمٍر ألي
  

 األلفـاظ  سـتخدام ا فـي  وبـرع  القـصيدة  هذه في الرومي ابن أبدع لقد

 وهـذا  التـصوير  فـي مما يدل على عمق إحـساسه وبراعتـه           الفنية والصور

 آل فـي  مدحياتـه  أيـضاً  ونأخـذ  بلبـل  بـن  سماعيلإ في قصائده من أنموذج

 اللغـة  مـن  بالترجمـة  أشـتهروا  الـذين  الفرس من جماعة وهم ختنوب أوبنى

 وكـانوا  العباسـي  هـد الع أوائـل  فـي  التـشيع  وأعتنقـوا  العربية إلى الفارسية

  :قولي  ،بذلك الرومي ابن مدحهم وقد ، النجـوم في علماء

خْتَ    نو بنو بالنجوم اِسـالن أعلمبالحساِب يأِتهم لم  علماً ب  

  الصعاِب المكْرماِت في برقي    سمواً ءالسما شاهدوا بأن بل

  واِبـاألب  ةـمفْتوح  بلَغوها    حتى علياء لِّـبك ساوروها

 )2(باِبــاألس كُمــِبتل إلّا ِلب    اـالط هـليبلُغَ يكن لم مبلغٌ

                                                 
 .174 - 173، ص ) 1780(رقم النص  ، 6الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
 .140 - 139، ص ) 108( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي،)2(
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 ، الحـال  ميسور يجعله ما والقواد الوزراء من مدح الرومي ابن أن نالحظ

  .الممدوحين وابث وقلة الحال وسوء الزمان من التبرم دائم دهنج ذلك من وبالرغم

 الخمـسين  في هو تراه كسبهم فاض الشعراء كبار من ءهزمال نرى وبينما

  :يقول وفيها بلبل بن سماعيلإ إلى رفعها بقصيدة الزمان يشكو هرعم من

  سفْسفْتُها كنتُ كَأنِّي حظِّي    فتْـسفْس لها ما القوافي ويح

  أرهفْتُها  كنتُ ألني  شكراً     براِتهاـبِم حظِّي على أنْحتْ

  تُهاـكثَّفْ كنتُ كأنِّي  حتّى     دهاــس الغنى دون وكثَّفتْ

  تُهاـتَضيفْ دنيا من ِقراي     ميعتي وفي سنِّي في حِرمتُ

  خلَّفْتُها  ثم اميـأم كانتْ    خَلَتْ عاماً خمسين في فكَّرتُ

 )1(عفْتُها عفتها العطايا على    دهاـبع فيأس في لي عذر ال

  :هقريض عاب لمن قوله لزمالئه بالنسبة حاله سوء على يدل ومما

دريشـتع ذاتَ وكروماً حدائقاً    ذواـواتخ األموال اقتطعوا ما أبع  

 )2(؟تعشيش أي فيه الفقر عشَّشَ قد    كنٍةـمس بيتُ وبيتي دونيـيحاس 
  

 عـن  يبتعد ولم وملذاتها الدنيا هجري لم الرومي ابن أن نجد كله ذلك ورغم

 فـدهم ِر طالباً والوجهاء الكبراء أبواب على بنفسه يرمى وكان ، وعطاياهم الناس

 سـاخراً  أو ، ناقماً محروماً شعره في تراه ذلك ومع ، عندهم وةبالحظ نفسه اًينمم

 ذلـك  وسبب ، هأوام يفتش صداقة أو ، إحترامه توجب ةمنزل من له ليس ، عابثاً

  شعره ما كان ينفّره من الناس ، وينفّر الناس منه هذا           من ستدلي كما طبعه في ألن

  .)3(والخمول الحاجة حالة وألزمه عليه جنى الذي هو الطبع

                                                 
 .420 ، 419 ، 418 ص ،) 283 (النص رقم ،1الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .345ص  ،) 1034 (النص رقم ،3الديوان ، ج  ابن الرومي،)2(
 .287صر العباسي ، ص أنيس المقدسي ، أمراء الشعر العربي في الع )3(
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 باإلطالـة  يمتـاز  اإلجمال على الرومي ابن مدح نأ لنا يتضح سبق ومما

 مدحـه  قلـب حتى ين  سائلالو بجميع اإلقناع محاوالً ، صيلاالتف في يغرق شاعرفال

 األقيـسة  فيها وتتعاقب العقليـة الروابط أجزائها بين تربط منطقية حجة إلى أحياناً

  .الشعور إلى وأحياناً ، أحياناً العقل إلى ةموجه والبراهين

 العقـل  عمل أن نجد اآلخرين بأذواق المرتبطة األغراض من المدح وألن

 .)1(الرومي ابن دىل والعاطفة الخيال عمل على يطغى الذي هو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمبحث الثانيا

                                                 
 .9 – 8 ، ص 1 ، الديوان ، ج531حنا الفاخوري ، تاريخ األدب العربي ، ص  )1(
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 الهـجــــاء
 جماعـة  أو تبغضه شخص تجاه الغضبو السخط عاطفة عن تعبير الهجاء

 فهـو  ولذلك وضغائن أحقاد من نفسه في عما الشاعر به سينفِّ والهجاء. منها تنتقم

 بالوعيـد  ويـرتبط  خصومه معنوية به الشاعر يضعف ، القتال أسلحة من سالح

  .معايبهم عن والبحث الخصوم أقدار من صواألنتقا التهديدو

 .)1(األشعار في الوقيعةُ وهو ، هجاء يهجو هجا من: لغة والهجاء

 فيـه  وقع هجواً يهجوه) هجاه (هجا: أيضاً المنير المصباح صاحب ويقول

  .  )2(الهجاء سمواال وعابه وسبه بالشعر

 هتنشد مانه قال خير الهجاء     يروى عن أبي عمرو بن العال أ      : وخير الهجاء 

 : اوس قول نحو بمثلها بحيق فال خدرها في اءالعذر

  ضاللُها فَضلَّ بعدي حكٍَم ِإلى    ونُمرٍق ِبرحٍل شُدت ناقَةٌ ِإذا

  :رجري قول العباس أبو ختاراو

لَوو ان ت تَغِلبعمها جَأحساب  وماالـِمثق تَِزن لَم ِلـُالتَفاض ي  

  :قولـه لومث

الطَرفَ فَغُض يٍر ِمن ِإنَّكلَغتَ كَعباً فَال    نُمال بِكالبا و  
  

 .وأصدقه أعفه الهجاء أشد :راألحم خلف قال الهجاء وأبلغ

                                                 
د  أبو )1( رحمن  عب ل  ال ن  الخلي د  ب دي،  أحم اب  الفراهي ين،  آت ق  الع دآتور  تحقي ة             ال سامرائي ، دار ومكتب راهيم ال مهدى المخزومي وإب

  .65الهالل ، المجلد الرابع ، ص 
ر  المصباح  المقريء، الفيومي على بن محمد بن أحمد )2( اهرة  الحديث،  دار ، المني ة  ، الق ى  الطبع  ص م ،   2000 - هـ  1421 األول

377. 
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 فأما: اطةالوس صاحب كالم ومن ، معناه وصدق لفظه عفَّ ما: أخري مرة وقال 

 التـصريح  بـين  أعتـرض  وما ، والتهافت التهزل مخرج خرج ما فأبلغه الهجو

 ولـصوقه  بالقلب علوقه أسرعو ، حفظه لهوس ، معانيه بتْرقَ وما ، والتعريض

ـ ل ولـيس  محض فسباب حاشواألف القذف فأما ،بالنفس    إقامـة  إال فيـه  شاعرل

 .)1(الوزن

 .)2(فيها هيكرو الرذيلة عن يثبط مما الهجاء: المجذوب الطيب عبداهللا: ويقول

 ففي العصور مر على الشعراء تناولها التى الشعرية غراضاأل من والهجاء

 اإلسـالم  صـدر  عـصر  وكذلك الشعراء بين شائعاً الهجاء نجد الجاهلى العصر

 شاعرين للهجرة الثالث القرن أخرج فقد: العباسي العصر وفي ، األموى والعصر

 ابـن  هماأحـد : عامـة  اإلسالمية العصور أدب في الهجائين أشهر ماه ، هجاءين

 النـاس  وهـاجى  ، واألمراء الخلفاء هاجى الذي الخزاعى لدعب خرآلوا الرومي

  .جميعاً

 قـوة  في يضارعهما ممن الهجرى الثالث للقرن التاليه العصور خرجتُ ولم

 ظالميـه  على متهنق سالح الرومي ابن سلط فقد )3(ةالصناع هذه في والنفاذ الهجاء

  :بمراحل ونهيستحق ما فوق حظال رفعهم من أكثر وما أكثرهم وما

عجب لْ إذ الصقر أبي من الناسـو    واناـالدي ارةـاإلج بعد ِلي  

  شيبانا من فصار ِعلجاً كان    أن نـم بـأعج ذاك ما ولعمري

 اناــإنس الهـأح كلباً مس    اــم إذا ياءــكيم  دــللج إن

  )4(كانا ما ائناًـك  شاء متى ء    اـــش كما اءــيش ما اهللا يفعل

                                                 
 .149 -148 ص ، 2ج ، العمده ، رشيق ابن )1(
 .9 ص ،1973 األولى ، الطبعة الخرطوم، جامعة والنشر، الترجمة و التأليف دار ، المادحة القصيدة الطيب، اهللا عبد )2(
 .152العقاد ، حياة ابن الرومي ، ص  )3(
 .297، ص ) 1911( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي،)4(
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  والعقبات ، ورغباته آماله تغل التى قيودال بثقل الرومي ابن شعور نكا لقد

 وقـد  الهجـاء  فـي  زهاابروإ ، شخصيته لوعى ةفعال ذريعة طريقه تعترض التى

 فـي  وبراعـة  التهكم على قدرة من ، للهجاء نادرة مؤهالت الرومي بنال توفرت

 فـي  القـبح  فيها تناول التصوير ودقة ، ذعةالال ةالمضحك الصور بداعإل الخيال

 بسطاً لسانه وبسط هجائه في الفحش في الرومي ابن أسرف وقد ، مظاهره فىأخ

 كـان  فقد ، الهجاء شعراء به أتى  ما كل من بأشنع فأتي مهجويه راضأع في بذيئاً

  .فاحشاً الخلق ضيق الرومي ابن

 عـصره  هلأ من أحد فيه يلحقه ال مقدم الهجاء في وهو: المرزباني يقول

 وعـاد  إال ومرؤوس رئيس من أحداً مدح أنه أعلم وال منطق ثبوخ قول ةغزار

 الشعر قول  من فائدته تقلَّ فلذلك ، ثوابه في قصر أو إليه أحسن ممن فهجاه عليه

 عليـه  تحركـت  ربما ةسوداوي عله به وكانت لوفاته سبباً وكان الرؤساء وتحاماه

  .)1(منه فغيرت

  .القول هذا على الكتاب جميع أتفق وقد

 يهجـو  ال فلمـاذا  الحظ وسوء والظلم بالحرمان يشعر الرومي ابن ومادام

 وكذلك كالبحترى الشعراء شاهحات حتى وأفحش الرومي ابن هجا فقد جميعاً هؤالء

 الـذى  القاسم هجا وكذلك ، مراراً له وأعتذر صالحه الذى األخفش اللغوى العالم

يقول ، الطويلة مدحه بقصائد هخص:  

  داـرشْ ألق فلم  هـمعروف نحو    انيـــدع إذ هأجبتُ وصديٍق

  داــِرف اسـالن دهـيع برفٍد د    جا وال القَنوع  عز لي يدع لم

  وجدا فأشْفي المشتكي وال ضي    راـبال أنا الـف التوى ثم جاد

                                                 
  .145المرزباني ، معجم الشعراء ، ، ص  )1(
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  داـعقْ لساني نيله من زور  ـبالمنْ وأوثق حريتي هاض

  )1(جهدا الحر  يجشِّم زماٍن نم  يــُأالق ما أشتكي اللّه فإلى
  

 له وحرمانه جانبه إلى إياه يدهيوتق القاسم عطاء قلة من الرومي ابن شكا فقد

  .حريته من

 هجـاء  فـي  ذعأق وقد بلبل بن سماعيلوإ ، وهب وآل طاهر آل هجا كذلك

 وهجـاء  ائهـهج في يـالروم ابن شـفأفح اهـجه قد كان الذى ىبالقحط خالد

  :يقول،  أهله

يا أخالد ازياًـمخ الداِتـالخ ابن  واِسِل هضاِب من الرواسي خلودم  

 .)2(نازِل رـاألم من مكروٍه كل وعن  لذٍة كّل عن ألهاك كالجوى هوى

  :فيـه وقال

ـظ واتروتٍْر ضـوناق  الم   ن أييستحق هذي ـالندامه 
  الظُّالمه منه الحليم فاسترد   يهـسف منه ابـأص مـأحلي

 )3(عرامه طفْر السفيه فأصاب   حليم ِعرض أصاب سفيه أم
  

 :المظلم المظهروالباطن بوجاهة طاهر آل يهجو وقال

  معِجبه مناظرها وجوه  معروِفكُم فَضِل إلى دعتِْني

  تَجِربه على حميد وقلَّ  متُهـتَوس اــم تُمـفأخلف

 )4(بهـمعش ِدمنةً فَألْفيتُها  ةًـروض خلتُها لُمعٍة وكم
 :قال عطائه ةلقل بلبل بن سماعيلإ هجا اكم

  رجاـمح وتُكـهج إن تَلْحينِّي فال    طائالً تك فلم مختاراً مدحتُك

 جاـفأنض اءـالِهج  بمكْواة كواك    باطالً عينيِه  أرقْتَ مادح إذا
 )5(أعوجا كان إذا ممدوح عود على     هثقاف الهجاء حمل من والبد

                                                 
 .225، ص ) 545( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .204، ص ) 1568( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 .160، ص ) 1758( ، رقم النص 6الديوان ، ج ي،ابن الروم )3(
 .139 – 138، ص ) 106( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )4(
 .13، ص ) 356( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي، )5(
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ـ  الرومـي  ابن هجاء من يسلمن لم والمغنيات الجوارى وحتى  فـي  راهون

  :قولي  ،نياتالمغ الجوارى من وهن ونزهه ةدرير بين مقارنة يعقد التاليه األبيات

  رباـالكُ لُبـتج ونزهةُ    الطَّربا تَجلُب دريرةُ

 عزبا قد الحزن عنك ُل    ـفيظل ذهـه تُغنّي

  )1(والوصبا الحزن نكم ُل    ـفتُطي هذه وتعوي
  

  :يقول،  نفسه هجاء إلى الرومي نباب راألم وصل وقد

  قدير واإلله زاهـج قد اـكم    سعادةً وجهي قبح عني اللَّه جزى

 )2(رـووزي يدـس وهـأب وزير    يدـس يـوجِه قُبح من نفسه فَدى
  

 النفـور  شديد الرومي ابن كان فقد الساخر الهجاء من كثير الرومي بنوال

 والعينـان  ، الطويـل  والوجـه  ، الطويلة اللحية تنفره به التأثر شديد ، القبح من

 يعمـل  حيث الهجاء من اللون هذا في الرومي ابن عرب وقد واألحدب الجاحظتان

أدق الـشبه    شـبيهاً  ليـصبح  حتـى  ، مهجوه في الجسدية العيوب أستغالل على

 .)3(الكاريكاتورية الصور بأصحاب

  :دبحاأل وصف في يقول

  ايصفع أن متربص  فكأنه  هقذال وطال هأخادع قصرت

 )4(عاـفتجم لها ثانية وأحس   ةمـر قفاه صفعت وكأنما

                                                 
 .176، ص ) 142( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
 .183 ، ص )842( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي،)2(
 ، شوقي ضيف ، العصر العباسي 213 ، ص 10شوقي ضيف ، الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط )3(

 .316ت ، ص .  ، دار المعارف ، د4الثاني ، ط
 .12 ، ص 1الديوان ، ج ابن الرومي،)4(
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: اقعية لألحدب في تركيبـه الجـسماني      و  صورة رسم األول البيت في فهو

 التى النفسية الحاله صورة هى ثانية صورة له قدم ثم ، غائر أخادع قصيرة وقذال  

  .ظهره إلى  قفاهبتجميع الصفع ييتق أن يحاول وهو الشكل هذا صاحب افيه يكون

 هـا ولكن حمار بمخالة همهجو لحية الرومي ابن بهيش أخرى مقطوعة وفى

 أطرافهـا  جميع من ويأخذ يرعاها الموسى يجعل أن صاحبها ونصح ريشع بدون

  :يقول،  كبيراً إثماً عليها محافظته وجعل

  يِرـللحم معروفة فالمخالي    ضوتعر عليك لحيةٌ تَطُل إن

  يِرـشع يرـبغ  هاـولكن ةً    الـِمخْ ِعذاريك في اهللا علَّق

  مطيِر كلَّ الرياح  مهب في    ارتـلط إلي حكمها غدا لو

  السعيِر في شرارةً فاحتسبها     ىـأول طويلةُ يا عنك ألِْقها

 )1(ِرـكبي اٍمـأث يـف اهللا شَِهد     منها فإنك الموسى فيها أرِع
  ج

 المهجـو  بـين  المقارنـة  قدـويع الطويل الوجه صاحب ويهجو ييمض ثم

 ولكنهمـا  الكـالب  مقـابح  جميع في يشتركان والكلب صاحبه أن فيرى ، والكلب

 ال فمقابحـه  المهجـو  أما ، مقابحه عن تخلى ربما لبكال أن في ذلك بعد يختلفان

  :يقول ، المهجو ليهاإ يفتقر ةصالح تبميزا يتحلى الكلب أن في ويختلفان. تزول

  طوُل الكالب وجوه وفي   طوُل فيه عمرو يا وجهك

  تزوُل  وال هاـعن يزوُل   راًـط يكـف الكلب مقابح

  وُلــوالرس اهللا حماكَها   اتٌـصالح ياءـأش  وفيه

  وُلـسف درهـق عن ففيك  غدر كـوفي واٍف والكلب
                                                 

  .33 ، 32، ص ) 692( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
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  تصوُل وال يـتحام وما   المواشي عن يحامي وقد

 وُلـتط ةٌـقص قصتُهم   سوٍء بيِت أهِل نم وأنت

  وُلـفع لـفاع مستفعل    وٌلـفع ٌلـفاع مستفعٌل

 )1(فضوُل أنه سوى معنى    فيه ليس ناكـكمع بيت
  

 ثـم  سـوء  أسرة بأنها هاونعت المهجو أسرة وصفب ينتهى الرومي ابن نجد

 فاعلن فعلنمست: مثل إليه حاجة وال له قيمة ال تافهاً فيجعله المهجو لمنزلة يتعرض

  .فعول

 الـصوتية  العيـوب  يلـتقط  كان الجسدية العيوب يلتقط ماكان نحو وعلى

  :والمعنوية

وتحسب 2(طحان بغِل فكَّي التنغم عند  اختلفا إذا فكّيه العين( 

 فـي  حرجـاً  يجـد  لم مضانر في والشراب الطعام لذيذ لحرمانه ونتيجة

  :وليق  ،حقاً مبارك شهر هو الذى الصوم بشهر ضالتعري

يام شهرالص  علتْ  اـلكنّم مباركطولِه في بركاتُه لنا ج  

  )3(قبولِه ثواب تصرمه حسبي  صياِمِه قبوِل على أستثيب ال
  ج

  :بخاصيتين تميز الرومي ابن عند الهجاء أن لنا يتضح سبق ومما

 لـه  ليخـرج  مختلفة جوانب يتناول بل هجوهمل واحدة بصورة يكتفى ال نهأ: أوالً

  .جتماعيةواإل والخلقية الشكلية عيوبه تبرز عديده صوراً

                                                 
 .188 – 187، ص ) 1548( رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .288، ص ) 1898( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 .222، ص ) 1590( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي، )3(
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  .واألدلة واألستنتاج المقارنة في المنطقي البحث أسلوب يتخذ الرومى ابن إن: ثانياً

 فـي   هإسـفاف  أبعاد يرصد لن الرومي ابن هجاء في يقال ما جميع أن على

 رـالمسخ الكاريكاتورى التصوير في ببراعته مستعيناً السخرية في ولذعته الشتيمة

  .الغرض لهذا
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  المبحث الثالث

  فـــالوص

 تصوير وهو الشعر، تطور مع تطور العربى الشعر فنون من فن الوصف

 الجـاهلى  الـشاعر  رصـو  وقد. وغيرها طبيعة من شاعرال حواس عليه تقع لما

 ، نوالغـزال  واآلرام والناقـة  الصحراء فوصف فيها يعيش التى والبيئة ، الطبيعة

 بأنـه  الوصف أصل يرجع القيروانى رشيق وابن. ذلك إلى وما وأدواتها والحرب

ـ  إذا ، الجسم وبالث وصف قد: يقال واإلظهار الكشف  )1(يـستره  ولـم  عليـه  من

 أن يـرجح  رشيق وابن )2(والهيئات األحوال من فيه بما الشيء ذكر هو والوصف

  .الوصف إلى يرجع ، أكثره الشعر

 ، وأستقـصائه  لحصره سبيل وال ، الوصف باب لىإ راجع أقله إال الشعر: يقول

 .)3(للسامع عياناً يمثله يكاد حتى الشيء به عتنُ ما الوصف حسنأو

 أن نـستطيع  أننا بل ، وعماده الشعر عمود الوصف إن يقول بدوي وأحمد

 والهجـاء  ، الممـدوح  وصـف  فالمدح ، الوصف تحت الشعر فنون جميع ندخل

 .)4(عزيز لفقيد وصف والرثاء ،للحبيبة  وصف لنسيبوا ، المهجو وصف

 هـذا : يقـول  واسع فن وهو ةالطبيع جالهم الوصف أن يرى طبانة وبدوى

 بمن ةالطبيع ومجاله ؛ هاومعنوي هامادي األمور سائر يصيب ، األطراف واسع الفن

 قائقوح ، النفوس وأسرار ، والجامدة الحية الكائنات من فيها وما األناس من فيها

 .)5(األحاسيس وصنوف المشاعر

                                                 
 .294 ص  ،2ج ، العمده ، رشيق ابن )1(
 .119 ص ، م1978 الثالثة الطبعة الخانجي، طبعةم مصطفي، آمال تحقيق الشعر، نقد جعفر، بن قدامه )2(
 .294 ص ، 2ج العمده، رشيق، ابن )3(
 .62 ص ت ،. د مصر، نهضة دار العرب، عند األدبي النقد أسس بدوي، احمد )4(
 .306 ص ،1954  ، القاهرة - المصرية األنجلو مكتبة األدبي، والنقد جعفر بنة قدام طبانه، بدوى )5(
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 ةالحـضار  دهـار وإز بتطور ومزدهراً متطوراً يجده الوصف لفن والمتتبع

 وأيـضاً  ، وحـدائق  ، وبرك قصور من الحضارية المعالم يصفون الشعراء فأخذ

  .ملحوظاً تطوراً الوصف تطور وبذلك ، والغلمان القيان وصفوا

ـ  وهـو  األخـرى  هأغراض جميع خالط الرومي ابن عند والوصف افاًوص 

 الرومـي  ابـن  شتهرا وقد ، األشياء من والمعنوى للمحسوس دقيق وراصد بارعاً

 وحتـى  والمـشروبات  والمأكوالت الخمر وصف في أجاد وكذلك الطبيعة بوصف

  .المغنيات

 المفتـون  لجمالهـا  المتـذوق  موقـف  الطبيعـة  من الرومي ابن وقف لقد

 يلحـق  مـا  سرعان لكن الطبيعة في ظاهرها   ففي األبيات التالية يصف      بمظاهرها

  :يقـول  ،األنثي بصفات صفاتها

         نظر من روقـت الدنيا ِتـأصبح

 رــللبص الءــج فيه ٍرـبمنظ

         رـشك لمن نعاًــمصط لها واهاً

  طرــالم بآالِء اهللا ىــعل أثنتْ

         الِحبر كأفواف روٍض في فاألرض

 رـالزه راءـزه  وارــالنُّ نيرةُ

         رــوخف ياٍءـح دـبع تـتبرج

  )1(ذكرــلل دتـتص اُألنثى رجـتب
  

                                                 
 .91، ص ) 748( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
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 يخشي الذين الناس من ليهإ يلجأ محبوب صديق الرومي ابن عند والطبيعة

 فـي  لمـا  طبقاً عواطفه تحليل على ويتوفر وشجوه فراحهأ ويشاطره ، أذاهم أبداً

  : حزنه في يقول: عواطف من نفسه

   الِقمم على حيرى الصحِو وشمس نهاراً      اـضياؤه اخـوب الدنيا لمِتوأظ

 )1(تَمـك ما ذاك من داهـأب ما افُـوأضع      علمتُه يٍءـش كلُّ اكتئاباً وأبدى
  

ـ  شـبهها  وقـد  الخمر وصف في الرومي ابن برع وكذلك  التـى  ةباليتيم

 الزجاجة في األصفر ونهاول تأثيرها ويصف يصفها هنا ونراه ، شيء اليضارعها

  :يقول،  اموسقيه مهايللس والترياق لنديهما الريحانة هى وكذلك التبر يشبه والذي

  صميِمها غير الدهر منها يبِق لم    ومِديِمها هاـكَرم من ويتيمٍة

  ونسيِمها شُعاعها  مثَل الجو في    مشاعةً تكون كادتْ فقد لطُفتْ

  أديِمها حشو بِرـالت ذوب فيخاُل    لونَها الزجاجة تنتحل صفراء

 )2(هاـِسقيم امـسق تَشفي لسليمها    ةٌـِدرياق هاـلنديِم  انةٌـريح
  ج

  :أيضاً فيها ويقول

  باللمِس اإلدراك عن لَطُفت    النفِس اشةـكحش ومدامٍة

  اليأس وراحة الرجاِء روح    شاربها  قلِب في لنسيمها

مليؤ حتى    نشوتها ابن أمل في وتَمد  3(األمس مرجع( 
  

 إلـى  مههن له أوحى وقد المأكوالت وصف الرومي ابن عند الوصف ومن

  :ةالمشوي ةرالمحم الدجاجة يصف به فإذا  أطايبهتصوير الطعام

                                                 
 .536 - 535 ص العربي، األدب تاريخ الفاخوري، حنا )1(
  .5، ص  )1642 (النص رقم ،6ج الديوان ، ابن الرومي، )2(
 .258 ص ، )953 (النص رقم ،3ج الديوان ، ابن الرومي، )3(
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  حزور لك زفها ولوناً ثمناً    ٍةـديناري راءـصف وسميطٍة

  يتفطر إهابها فكاد  ونَوتْ    إوزةً تكون أن فكادت عظمتْ

 يتَغَرغَر بصهيرها  قدامها    وبنتُها الِخوان فوق سنَهاح يا

 )1(يقشَر لُجين عن تبراً وكأن    لحمها عن  جلدها نقشِّر ظلْنا
  

 بعـض  يـصف  حـين  التـصوير  في الرومي ابن وبراعة عاطفة وتتجمع

 كأنه بشعر وصفها وقد الرومي ابن أحبها جارية وهى )وحيد( وأشهرهن نياتغالم

  :يقول )2(ةالفالسف كالم

   ديدــوش ينــه أمران قلت    هاـِصفْ الـق نهاـبحس ريٍرــوغَ

   ديدــالتح رـويعس  طُراً ياِء    ـاألشْ نـأحس إنها  ولـالق يسهل

ٍن شمسجن ِكال ديٍرـوب ٍس    ـشم من المنيرـيس نُورها من دتفيد  

  يدــوسع نهاــبحس  قيـفَشَ    إليـــها رينــللناظ لَّىــتتج

  ريدــتغ اــله ِريةٌـوقم ها    اــوترع وبــالقل  تسكن ظبيةٌ

 )3(تُجيِد وهي األوصاِل سكوِن من    نِّيــتُغَ ال اــكأنه نَّىـــتتغ
  

 لـم  ، عظيم التصوير في قحذ من الرومي ابن أبداه ما فإن اإلجمال وعلى

 ، معـاً  والتـصوير  الشعر ملكتا له جتمعتا فقد ، الشعر مجال من قط به يخرج

 تـارة  والعقـل  ، تارة العاطفة هوصف على غلبتوإن   فقتوا وثقممتزجتين في أ  

 .أخرى

  

  

                                                 
  .56  ، ص) 702 (النص رقم  ،3ج الديوان ، ابن الرومي، )1(
 .204 ، ص ومذاهبه، الفن  ، ضيف  شوقي ، 22 ص ، الرومي ابن طراد ، شرح ديوان مجيد )2(
 .266 ص ، )593 (النص رقم ،2ج الديوان ، ابن الرومي، )3(
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  المبحث الرابع

  الرثــــاء

 والحـزن  ، عليـه  البكاءو ، الميت على عالتفج معانى من يحمله ما يحمل

 يـضاً أ ويهدف ، فقده عن نجمت التى والخسارة ، ومناقبه همآثر وتسجيل ، تهقلفر

 هـذا  من لهون المصرع هذا إلى سبق بمن وتأسية (النوائب عضته من تسلية إلى

 .)1()الخلود إلى سبيل ال نهوأ يبالماض باللحاق وقاًوث ، المشروع

  :هى أربعـة ألواناً العرب عند الرثاء ويتخذ

  .يوالنع ، والعزاء ، والتأبين ، الندب

 الميت على وعويل وبكاء نواح هو و )2(حسناته وتعداد الميت بكاء فهو :الندب أما

 .)3(ولوعته هحرقت الشاعر يهاف يبث بأبيات وتفجع

 بـذكر  نتهـى ا وقد والحياة الموت في محاسنه وتعداد الرجل على الثناء :والتأبين

 الحـزن  إلـى  منـه  الميـت  على ثناءال إلى أدني فهو .)4(ومحاسنه الميت فضائل

 في ومافقدته الجماعة حزن عن يعبر بل ، حزنه عن يعبر ال فيه والشاعر الخالص

 .)5(الشمائل وجميل الخصال كريم من الميت

ـ  فالناً عزيت: تقول ، فقدت ما على الصبر فهو :العزاء أما : أي تعزيـةً  هوأعزي

 .)6(رتهوصب تهسيأ

                                                 
 مصوره م1963 القاهرة العامة ، المصرية المؤسسة األدب ، فنون في األرب نهاية أحمد عبدالوهاب، بن الدين شهاب (النويرى )1(

 .164 ص  ،5ج المصرية ، الكتب دارطبعة  عن
 ، تحقيق احمد عبد الغفور عطار ، دار الكتاب المصري ، )العربية وصحاح اللغة تاج (الصحاح) حماد بن أسماعيل (الجوهرى )2(

 .223 ، ص 1م ، ج1956القاهرة ، 
 .12 ص ،) ائيالغن الفن - العربي األدب فنون (القاهرة ، المعارف ، دار2ضيف ، الرثاء ، ط شوقي )3(
 .)أبن (مادة هـ ،1300، لسان العرب ، طبعة بوالق ، مطبعة األميرية ، القاهرة ) محمد بن مكرم( منظور ابن )4(
  .54  ،6 ضيف ، الرثاء ،  ص شوقي )5(
 .86 ضيف ، الرثاء ، ص شوقي ، )عزى (مادة ، العرب منظور ، لسان ابن )6(
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ـ  اإلنـسان  ومصير الحياة رحلة في التفكير بالعزاء ويراد  القـدر  ةوحتمي

  .اهللا إلرادة ضوعخوال نزل ابم والسلوان الرضا لتماسوا

 علـى  الـصبر  وحسن لوالس :والعزاء ، إياه تسليتك :الرجل كتُزيعتَ: المبرد قال

 .)1(ألمره والتسليم اهللا بقضاء والرضا ، المصائب

 .)2(وإشهاره الموت خبر إشاعة لىإ تطوره ثم ، الخبر إشاعة فهو :النعى أما

 والجياد ، المقدمات طرح في كمالِحو ، الوصايا تقارب أن المراثى وتوشك

 .)3(غيرهن من الجياد كثرة راتكثي لسن المراثى من

 العاطفة ورةث تالئم التى هي اهألن (الموت تصوير في اإلستعارات وكثرت

 .)4()الوجدان دةوِح

 بـرزت  فقـد  ذلـك  مـن  الرغم وعلى لٌِّقم الرثاء في الرومي ابن ونجد

 كمـا  شعره غراضأ من رضغ في الرومي بنا قيحلِّ ولم ، خالله من شخصيته

  .الرثاء في قحلَّ

 يفجـع  أن الخاطر لتهابوإ الحس رهافة من عليه هو ما القدر له شاء وقد

 .)5(وولد  ،وزوجة ، وأخ ، وخالة،  أم بينالتوالي  على لهاأل من أعزائه بأعز

  :فيها مناٍح ربعأ إلى الرومي ابن رثاء نقسم أن ويمكننا

 ورثـاء  ، المنكوبين ورثاء ، واألوالد األهل ورثاء ، والحكام األمراء رثاء

   .يالمول والشباب الراحل العمر رثاء خالل من النفس

                                                 
 م ،1976 دمشق ثابت ، بن زيد مطبعة الديباجي ، محمد :له وقدم حققه والمراثي ، التعازى ،) يزيد محمد العباس أبو (المبرد )1(
 .8 ص ، )بدمشق العربية اللغة مجمع مطبوعات(
 .)نعى (مادة ، العرب لسان منظور، ابن )2(
 .371 ص ،2ج ، 1970 ، 2الفكر ، ط وصناعتها، بيروت، دار العرب أشعار فهم إلى المرشد،  المجذوب الطيب اهللا عبد )3(
 .171 ص م ،1977 ، المعارف دار ، القاهرة ، 5ط األدبي ، النقد ، في ضيف  شوقي )4(
 .24 ص الرومي ، ابن ديوان طراد ، شرح مجيد  ،533 العربى ، ص األدب تاريخ الفاخوري ، حنا  )5(
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 ألن الـديوان  في نماذجها تكثر فلم :والحكام األمراء رثاء وهى األولى أما

 معهم واإلخالص الوفاء يتبادل ولم بممدوحيه طيبة عالقة على يكن لم الرومي ابن

  :سامب بن نصر بن منصور بن لمحمد كرثائه النادر القليل في الإ

  اُلـاألوج به قذفتْ راهباً يا  اُلـاآلم به نزعت راغباً يا

  )1(فعاُل يحس فَما  الفعاُل وعفا  نواُل يحس فما النواُل ذهب

 :قوله إلى يصل حتى مآثرة ذكر في الرومي ابن يويمض
 

  اُلـواألنف اتــالنفح به فُقدت  هـإن دـمحم يا  ِدكـلفق لهفي

 )2(واإلجماُل اإلحسان  انقضى حتّى  انقضى ما عمرك أن أقسم باللَِّه

 ، وزوجتـه  ه ، خـا وأ ، مـه أ الرومى ابن رثى فقد :واألوالد األهل رثاء أما

 عيـون  مـن  عـد تُ بقصيدة اهرث فقد محمد األوسط هبنإ سيما وال ، الثالثة وأوالده

  :مطلعها ورههمش قصيدة وهى عربىال األدب في الرثاء قصائد

  نديـع نَظيركُما أودى  فقد فجودا   يجدي ال كان وإن يشْفي بكاؤكُما

نَيالذي ب تْهدـكَفَّ أهىـللثَّ ايا    رةَ فَيى ِعزدهرة ويا  المسهِدي حالم  

  ِدـعم على القُلوب حبات القَوِم من   هاـورمي ناياـالم اللَّه اتَلـق أال

  قِْدــالِع طَةَـواس اخْتار كيفَ فلله  صبيتي أوسطَ الموِت ِحمام تَوخَّى

  :واألقدار الحوادث متهماً يقول هاوفي

  لِدـالص الحجر من أقْسى أنَّه ولو   له ينفَِطر لم كيف لقلبي عجبتُ

 ِديـصم مدتْص  دونَه المنايا وأن    قبلَه تُـقُدم كنتُ  أني بودي
ي ولكنرب  شاء مشيئتي غير    بوللر اءضال يئِةـالمش  إم ِدـالعب  

  لِْدــالخُ نَِّةـج في التَّخْليد أنه ولو    واِبهـبثَ تُهـبع أن سرني وما

 )3(معِدي من الحواِدث ظُلِْم على وليس    غُِصبته ولكن طَوعاً ِبعتُه وال

                                                 
 .146، ص ) 1526 (النص رقم  ،5الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .147، ص ) 1526 (النص رقم  ،5الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 .146 – 145، ص ) 457 (النص رقم  ،2الديوان ، ج ابن الرومي، )3(
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 في وثالثة ثانية فأعادها ، الرومي بنال النجالء الطعنة بهذه درالق ىيكتف ولم

 :األخير في وقال رثاهما وقد أخيه ثم اهللا هبة ولديه

 نـكف ماـعليك  فَّـلُ باألمس  اًــمع زاءـوالع إنك يـأبنَ

  شجن لي وأنت  الزمان يمضي  ناًـشج يــل كـتنف ال تاللَّه

 نـالظَّع لي وطاب امالمق سمج  وطني عن ظعنت حين واآلن

 )1(وطنـال عندي دارك حيث بل  ناًـوط لي دنياي أصبحت ما

 بعدم عينيه فيها يخاطب بقصيدة أمه فيرثي رثائه في الرومي ابن ييمض ثم

 العيش لذة وصف كما  ، تنام وال ءالبكا من يحاتستر ال وأن الدم سكب عن التوقف

  :يقول  ،انصرمت نهاأ وكيف أمه مع

  دمـِب لها وداـتَج أن  كثيراً فليس  مــِقي لها الرزايا إن ماًد أفيضا

  السأم على تُسعداني لم ما حمد فال  كرى إلى بكاء من  تستريحا وال

 )2(رمـفانص ِكـوبين بيني ما تقطَّع  أرتضي كنتُ التي العيِش لذة ويا
  

 وحزنـه  تـه لوع ألن تنـسيه  لن األيام نإ فيها يقول أبيات في أخاه ثيوير

 وبـين  بينـه  المدى نأ هو وينسيه هيعزي والذي ويخفى يغيب الذي بالشيء ليست

 :ب ، يقولقري وقت في به سيلحق نهأ أي قريب خيهأ

لينيوتُس ال األيام ني وال  لوعتي أنزنْسى كالشيء حي بزعفَي  

لياً  كَفاني ولكنسياً معزوم   ـيق وبينك يـبين المدى بأن3(رب( 

  :زوجته يرثى الرومي ابن وقال

 ِسواهما ما سالياً تُراني فكيف  كليهما والرضاع شَبابي سلَوتُ

                                                 
 .258، ص ) 1860 (النص رقم  ،6الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .64، ص ) 1691 (النص رقم  ،6الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 . 154 – 153، ص ) 125 (النص رقم  ،1الديوان ، ج ابن الرومي، )3(
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  هما هما السالبان الواهبان هما  نكرتُه شيئاً العصران أحدثَ وما

 .)1(بكَاهما يطوَل أن مقْلَتَي حمى  وقوعه قبل األمِر احتساب رأيت
  ج

  :خالته يرثى قالو

  صباح مساء صرعاها  ِبعينيك    الِحــف دارـب  الدنْيا تـليس أالَ

 اِحـذُب أِسـبكَ يناـفيسق يدور    كالهما ساٍق العصرين كال من لنا

  وصالَح بها رفٍْه في كنتُ وإن    هاـُأخِْت داَِنـِفقْ  بعد وُأمي ُأراِني

  )2(نَاِحـج ِبغَيِر ِحصٍن إلى فباتَ    هاـجنَاح انـب الدو طاِةـق كَفَرخ
  

 طـائر  مثـل  بعدها صارا التى خالته فقدان بعد أمه وحال حاله يصف فهو

  .جناح بغير وهو حصن إلى فزوى جناحه فقد الذي القطاة

  :وأهلها ةالبصر رثاء في وقال

  الزحام ذواتُ أسواقُها أين    فيها الخلِق ذلك ضوضاء أين

  اإلحكام ذو البنيان ذاك أين    فيها والدور القصور تلك أين

  )3(ركاِم تُراب ومن رماٍد من    الالـِت وِرـالقص ِتلكُم بدلتْ

 ذوات والدور القصور يندب كما وزحامها سواقهاوأ الناس كةرح يندب فهو

  :أهلها  حاليصف وقال. الرماد من تالالً غدت التى المحكم البنيان

  امـبطع طاعٍم من صواأغ كم  بشراب شارٍب من أغصوا كم

  امــبالحس جبينه  واــفتلقّ  ىـمنْج رام بنفسِه ضنيٍن كم

  كراِم صرعى بين  الخَد تِرب  ريعاًـص أخاه رأى قد أٍخ كم

  امـصمص بصارٍم يعلَى وهو  هـبني عزيز رأى قد أٍب كم

                                                 
 .113 – 112، ص ) 71 (النص رقم  ،1الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .69، ص ) 403 (النص رقم  ،2الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 .134، ص ) 1729 (النص رقم  ،6الديوان ، ج ابن الرومي، )3(
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  اميـح هنالك يحِمه لم حين  وهـأسلم أهلِه في مفدى كم

  الفطام حيِن قبل السيف بشبا  فطموه قد هناك رضيع كم

 )1(اكتتام بغير  جهراً فضحوها  ٍرـِبك اهللا اِتمـبخ  فتاٍة كم

 عليه يتفجع وجدناه بالمشي يمةغ ورأى الرومي ابن شباب توارى وعندما

  :يقـول  ،الراحلين أحبابه ىلأغعلي  تفجعه عن يقل ال بما

  اِبــبانقض بالُهـِح آذنتني    !بابيـش مني وأين بابيـش يا

  الشباِب سيما بالسواد سومتْ    اهاـفت انـالزم ِمرـيغ ةٌـدول

  )2(اِبـالرط اللِّداِن أفناِنِه تحت    ولهوي نعيمي على نفسي لهف
  

  

 الرومـي  ابن ثاءر نفسها الطبيعة ستحقتا المراثى أفانين من وذاك هذا وفوق

   : ، يقولخيراأل مثواها إلى يلاألص شمس يودع هو وها

  ذعاـمذع ورساً  الغربي قـاألف على   ونفَّضت األصيل شمس رنَّقت إذا

  شعاـفتشع رهاـعم يـباق  ولـوشَ   بهاـنح يـلتقض  الدنيا وودعت

  أضرعا األرض إلى خداً وضعت وقد    ةـمريض وهي النوار والحظت

  )3(اـتوجع ما ابهــأوص نـم  توجع   مدنٍف عين وادهـع الحظت كما

  

  

  

  

  

                                                 
 .133 – 132، ص ) 1729 (النص رقم  ،6الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .389 – 388، ص ) 237 (النص رقم  ،1الديوان ، ج ن الرومي،اب )2(
 .116، ص ) 1133 (النص رقم  ،4 ابن الرومي، الديوان ، ج)3(
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 المبحث الخامس

 الغــزل
 مفتونـاً  دائمـاً  نجـده  ، عليها بلوج طرفُ التى اإلنسان فطرة في المتأمل

 جعـل  نبأ عباده على اهللا سنة منو وعباده خلقه في اهللا سنة وهذه النساء بمحاسن

آياته ومن  : (تعالى قال السالم عليه آدم خلق منذ للرجل وسكناً آمناً مالذاً المرأة من
ك                      ة إن في ذل ودة ورحم نكم م أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بي

 .)1()آليات لقوم يتفكرون

 وال بـه  يتعلـق  حتى إليه لفيمي يستلطفه جميل كل لكتمي أن اإلنسان طبع

 ابن أمثال واألدباء النقاد من كثير الحب مراتب إلى تطرق وقد مفارقته على يقدر

 ثـم  ، مـيالً   ثـم  إستلطافاً: درجات على فجعلوه  ، )الحمامة طوق( في كتابه  حزم

 أو طبيعيـاً  يجـيء  وقد هاًتدلّ ثم ، هاًتولّ ثم ، هياماً ثم غراماً ثم حناناً ثم ، نيناًـح

 .)2(منحرفاً

 الشعر من كبيراً حيزاً يشغل القديمة ةالشعري األغراض من كغيره والغزل

 والثقافـة  األرض مراعيـاً  ، معانيـه  لـسابقة ا الحقـب  من مستمداً القديم العربى

 أنفعـال  مـن  ناتج وهو العصور من عصر لكل سمةً فأصبح: حوالاأل ومتطلبات

 عـن  ويكـشف  ، الواقعية سهيوأحاس وانفعاله مشاعره عن يتحدث عندما شاعرال

ة والحزن ، والترقب والقلـق فيـصور لنـا          السعاد لحظات في بداخله وما أعماقه

  .نفعاالتاإل من امبه يتصل وما والشوق والسعادةلحظات اإلنتظار 

  

  :وهى أساسية أسماء ثالثة حول يدور لالغز صبحأ

                                                 
 ).21 (اآلية ، الروم سورة الكريم ، القرآن )1(
 .38 ص م ،1993 والتوزيع ، للنشر الجامعية المؤسسة األولى ، الطبعة العباسي ، الشعر في أعالم حسن ، الحاج  حسين )2(
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 منفصلة تعريفات إلى النقاد فيها يصل ولم ، والتشبيب ، والنسيب ، الغزل

  :فقال  ،العرب لسان في منظور ابن فتناوله ، البعض ضهاعب عن

 ، دتهنومـراو : ومحـادثتهن  ازلتهنغوم الفتيات مع واللهو الفتيات حديث :الغزل

 .)1(قيسال أمرىء من أغزل هو: المثل وفي لذلك فكلّالت :والتغزل

: أى بهـا  ببشي وهو: والنسيب الغزل فيها قال :بالمرأة شب :التشبيب في ويقول

2(بها بنس(. 

 نهب بتنس ومنسبة ونسيباً نسباً ينسب بالنساء النسب والنسيب :النسيب في ويقول

 .)3(لوتغز الشعر في

بـن  قدامـه  وقف وقد النسيب وبين بينه وفرقوا الغزل القدماء النقاد فعر 

أحوال  وتصرف ، وأخالقهن النساء ذكر: النسيب: قائالً والنسيب الغزل عند جعفر

 ، والغـزل  النـسيب  الهوى معهن وقد يذهب على قوم أيضاً موضع الفرق بـين          

 النـساء  إلى الصبوة في اإلنسان أعتقده الذى المعنى هو الغزل أن: بينهما والفرق

 :والغـزل  ، نفـسه  المعنـى  والغزل ، الغزل ذكر النسيب فكان أجله من به نسب

 .)4(النساء بمودات واإلستهتار التصابي

 والبروق ، الهابة بالرياح األحبة لمعاهد والتذكر التشوق النسيب في ويدخل

 شـخاص وأ ، الصافية الديار آثارو الطائفة والخياالت ، الهاتفة والحمائم ، الالمعه

 .)5(الدائرة األطالل

  :يقول ، القيرواني رشيق ابن والغزل النسيب عن تحدثوا الذين النقاد ومن

                                                 
 .)غزل (مادة العرب ، لسان منظور ، ابن )1(
 .)تشبب (مادة المصدر نفسه ، )2(
 .)نسيب (مادة المصدر نفسه ، )3(
 .65 ص الشعر ، نقد جعفر ، بن قدامه )4(
 .65 ص المصدر نفسه ، )5(
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 كٍز غيرا ،   سهله عانىالم قريب ، رسلها األلفاظ حلو يكون أن النسيب حق

 رطب ، يثاراإل نلي ، المعنى ظاهر كان ما الكالم من له ختاري وأن ، غامض وال

 .)1(الرصين ويستخف ، الحزين طربي ، الجوهر شفاف ، المكسر

 ، النـسيب : فقال ، يببوالتش والنسيب الغزل بين مفرقاً رشيق ابن وذهب

 بمـا  والتخلـق  النساء إلف فهو :الغزل ماوأ. واحد بمعنى اهكل يببوالتش والتغزل

 .)2(يوافقهن

 كلهـا  يببوالتـش  والنسيب غزلال أن على يتفقون القدامى أن الظن وأغلب

  .معهن والحديث النساء ومغازلة مجالسة وهى واحد معنى تحمل

 بـه  تفـتح  مـا  الغالب في نجده ، المختلفة عصوره في الغزل بعناتت وإذا

 األطالل على ونففيق ، وطيفها ةالمحبوب بذكر قصائدهم نويبدأ فالقدامى ، القصائد

ـ وتخ النعـيم  ويكثـر  الخير ليعم بوبةالمح لديار بالسقيا ويدعون ، الدراسة  ضرـ

  .الضرع يءتلموي ، األرض

 علـى  متهافـت  شاعر فهو ، معانيه بكل الغزل تناول فقد الرومي ابن أما

 قد أنه ويبدو والغلمان بالجوارى واإلتصال الوصال لذائذ  من فيها بما عمتوال اللذائذ

 .)3(صائدهق من العديد في أقترف  بماوأعترف الجسدية المتع من أصاب

 مـن  الحب عالم لىإ وجدانية لفحةٌ تأخذه كانت حرمفي بحفي عجبي وعندما

  .صادقة ولكنها ةعارض وشكوى المعشوق لمحاسن جميل فوص خالل

 مغامرة يسرد وقد ، القدامى طريقة على غزلية مقدمات لقصائده يجعل كان

 .يوالمـاد  رىالعـذ  الحـب  شـعراء  من كغيره مقلداً اًيتقليد يبقى ولكنه عمرية

                                                 
 .116 ص ،1ج  ،  العمده رشيق ، ابن )1(
  .117 ص ،2ج المصدر نفسه ، )2(
 .534 ص العربي ، االدب تاريخ الفاخورى ، حنا  ،28 ص ، الرومي ابن شرح ديوان،  طراد مجيد )3(
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 وصف الوصف داعي فيه يحرك مؤقتاً ولعاً الرومي ابن حب ينسم أن والمناسب

 الحـب  هـذا  أمثلة ومن يالجوار من تلك أو هذه إلى التوسل ثم ومن ، المحاسن

  :يقول ،ة المشهور قصيدته فيها نظم التى )وحيد (بالمغنية عجابهإ ، العارض

  يدـعِم نَّىـمع بها فُؤاديفَ  يدـوح تْنيـتَيم لَيـخَِلي يا

  وِجيد تانـمقل  الظَّبي ومن  قَد نـالغُص  من زانها غادةٌ

  والتَّوريد وادـالس ذاك ديِن  الخد ومن فَرِعها من وزهاها

  ِديدـتخْ انَهـشَ ما خد فوق  يٍدـوح من ناره الحسن أوقد

ـفَهي دهاـبخ برـوس دنللعاشقي وهي  الم  دهج جهيد  

 )1(حديد  وهي القلوب وتُذيب  ماء وهو وجهها قَطُّ تَِضر لم

 النـساء  هشـب  قـد  بلبـل  بـن  سماعيلإ بها مدح قصيدة عمطل في ونجده

ـ  سوء إلى عاد ما سرعان ولكنه. أثماراً تحمل بالغصون الحسناوات  بهـن  نالظّ

يقول ، الحنظل أو طبانبالخُ وشبههن:  

  انــورم تُفَّاح نوعاِن فيهن  وكُثبان أغصان الوجد لك أجنَتْ

  وانـأل الظلماء من لهن سود  دلةٌـمه نابـأع ذَينك وقـوف

تبلو حين لكنها  ظاهرها عاينْتَ إذا صدٍق ثمار 2(خُطبان الطعم( 
  

 تزجمت محبوبة له ليصطفى القيان حب عن لها تسامى ، وجدانية ٍةطفر وفي

 :أ ، يقولالظم إليها يزيد وحده العناق أو التقبيل ألن بروحها روحه

 تداني؟ العناق بعد وهل إليها   مشوقةٌ بعد والنفس أعانقها

انـالهيم نـم ىـألق ما  فيشتد     زازتيـح وتَــتم كي فاها فألثم  

  تاِنــالشَّفَ فُـترشُ ما يهـليشِْف     الجوى من بي الذي مقدار كان وما

                                                 
 .266 – 265 ص ، )593 (النص رقم ،2ج، الديوان   ابن الرومي،)1(
 .174 – 173 ص ، )1780 (النص رقم ،6ج، الديوان  ابن الرومي، )2(
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شْ ليس ؤاديـف كأنسوى     لَهـغلي فيـي ن يرى أني1(يمتزجان الروح( 

القيان والجواري والمعـشوقات أمثـال       بعض أسماء الرومي ابن ذكر وقد

 المقابل في ولكنه ، الرضا بعين إليهن نظر ممن وبستاندريرة ، ووحيد ، وشاٍج      

 الظن غلبوأ  وكنيزة بشنظف فعل مثلما يءالبذ الفاحش بالهجاء غيرهن على نهالإ

 كعادته يهجو فراح تحمله الرومي ابن على شق مما تمنع الهجاء هذا وراء كان نهأ

 .وهواه ميله يخالف من كل هجاء في

 وهو الغزل أنواع من آخر نوعاً الرومي ابن تناول الغزل هذا إلى باإلضافة

 القول لوفمأ عن فيه وخرج الرومي ابن فيه أفحش فقد ، الماجن بالغزل يسمى ما

 بذيئـة  ألفاظاً فيه ذكر فقد ، والدين واألخالق بالقوانين فيه يلتزم لم وكذلك ، وفعله

 بكلماتـه  بعيـد  أو ريبق من إليه أساء من كل رضِع على وتعدى باإلدب تليق ال

  .والفاضحـة المرة

  

  

  

  

  

  

  : أخرى من أغراض الشعر منهاوقد طرق ابن الرومي أغراضاً

   :الحكمـة
                                                 

 .222 ص ، )834 1 (النص رقم  ،6ج، الديوان  ابن الرومي،)1(
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 واألشياء والحقائق والوجود والمجتمع اإلنسان في التفكير ثارآ ىه الحكمةو

  .بالحياة الفكرى واإلحساس اإلنساني العقل ثمرات وهى

  .ضرابهوأ زهير شعر في الجاهلية في جدهان قديمة والحكمة

 ىأ أدب يخلـو  ماوقلّ ، مسلماً ، صحيحاً حكماً يتضمن رائع قول والحكمة

 في وتجاربهم فلسفتهم خالصة وهاعأود رائعة اقواالً موراءه فواخلّ حكماء من أمة

 .)1(منها وموقفهم إليها ونظرتهم الحياة

 ، الحكمـة  وصاحب العالم :والحكيم ، العلم من الحكمة: الصحاح صاحب ويقول

 .)2(لألمور والمتقن

ـ  تجارب من مستمدة الجاهلى العصر في الحكمة وكانت  رائـه آو شاعرال

 فوق دخلها بما وتنوعت الحكمة كثرت اإلسالمي العصر يوف ، الحياة في الخاصة

 ، جتمـاع واال ، واألخـالق  ، التفكير في اموعلومه والحديث القرآن آثر من ذلك

 هااتـذ اح التى الفارسية الحكمة العناصر تلك لىإ أضيف المحدثين عصر بدء وفي

 .)3(معانيها من كثيراً ونظموا الشعراء

 التأمـل  من يكثر كان فقد بياتاأل بعض في الحكمة الرومي ابن تناول وقد

 فقـد  ولهـذا  ، ممدوحيـه  على ويتعالى همنافسي ليتحدى صنعته تقانإ في ويجتهد

 في الرومي اليوناني والعرق والثقافة الفكر نتائج هى التى الحكم من العديد خرجت

  .واحد آٍن

 لم إذا الناس حب عن يبتعد الحكم بعض في مثالياً أخالقياً الرومي ابن كان

 :ه ، يقولعقاب من ورهبة ثوابه في طمعاً إال ربهم يحبوا

                                                 
 .308 ص األندلس ، في العربي عتيق ، األدب العزيز عبد )1(
 .1408 ص ، 2ج ، الصحاح ، الجوهرى )2(
 .179 ص والبيان ، والنقد األدب في وتراثه المعتز محمد عبد المنعم خفاجي ، ابن )3(
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  األعمار بتفاضل يفرحوا لم    تناصفوا الصفاء إخوان أن لو

 )1(؟ارـون ديهـل ردوٍسـلف إال    مـربه يحبوا مـل قوماً ُأحب َأ

 النعمة يمنحك ال الدهر بأن قطع الزمان أحداث من رالم بجر قد كان ولما

  :يقول  ،والمغلوب الغالب عنده يتساوى أن يلبث فال خرىباأل بهاليسل إال ٍدبي

ذوِرِهـمح تحت ومأمونُه    همرهوِبِه تحت ومرجو  

غداً  الزمان وريب كائن    ه2(لوِبِهـمغ مثُل  وغالب(   

 مـستوحى  كمـالِح نـم روميــال ابن شعر في جاء ما أغلب أن ونجد

 صـحبة  ومـن  اؤمـوالتش اإلرتياب كثير ىعان مما وهو ، الحياة مع تجاربه من

  :يقول  ،األصحاب

كـمس صديقك من عدوـتس فال     تفادحاِب من  تكثرنالص  

  الشراِب أو الطعام  من يحوُل     راهـت ما ثرـأك داءـال فإن

  الِبـانق إلى ورـواألم مبيناً     عدواً غدا  الصديقُ انقلب إذا

  الصواِب من  الكثير مصاحبةُ     كانتْ يطيب الكثير كان ولو

 )3(ثياِب في اٍبـذئ على سقطتَ     إلّا تكثرتَـاس  ما قلَّ ولكن
 منـذ  الطفـل  على المنظار هذا ويخلع أسود بمنظار الدنيا إلى ينظر ونجده

  :يقول ، والدته

  يولد ساعة الطفل بكاء يكون    هاصروف من به الدنيا تُؤذن لما

 )4 (رغـدوأ فيه كان مما ألفسح    هاـوإن اـمنه يهـيبك فما وإال
 إال لكمي فال اآلتية بالكوارث إنذاراً ليتلقى الضيف الرحم من يخرج فالوليد

  .الخادع الدنيا رحب تجاه البكاء

                                                 
 .134، ص ) 789( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .294، ص ) 192(النص  ، رقم 1الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 .247 – 246، ص ) 169( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )3(
 .113، ص ) 445( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي، )4(
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 .والزهد  ،والعتاب الفخر ، في متفرقة أبيات الرومى والبن

 :العتاب في يقول

  تَغْضِب وال منه فأرضني    سمتَني ما باألمس أغضبني

 )1(مستعتَِب خير علي ابن يا    جفوٍة من استُعِتبتَ إذا وكن

 يخـدم  وأفنى الليل ظالم في الواحد اهللا يدعو بات من حال يصف :الزهد في وقال

 القلب يخالهو  و عينيه النوم جفا وقد جسد وال روحاً منه يبق لم حتى اهللا سبيل في

يقولراقد ، : 

  منفردا الليل  ظالم في    الصمدا الواحدا يدعو بات

   جسدا وال روحاً ال منه    تُهـخدم تُبِق مـل  ادمـخ

  رقدا قد القلب  والخلي    غمضهما عيناه تْـجف قد

 )2(فاطَّردا العين دمع سح    هــب يدــالوع مر كلما

  :الرومي وأصله العباسي والئه جامعاً ،الفخر في ويقول

  جهلي وجهلُهم هواك ِحلْمي     حلمهم باِسـالع بنو قومي

مـوغ موالهتِهمـنعم ِذي      ومني حين والر3(أصلي تَنص( 

 والتهـانى  والجـزع ،   الصبر في: متفرقة أبيات الرومي ابن عند نجد كما

 فـي  والعتـاب  المـدح  بين يمزج كان ما وغالباً والقناعة ،  والعفو ،  والتعازي ، 

  :قولـه ذلك ومن. واحدة قصيدة

  ؟ادـويع تارةً يبدأ والشكر    وادـج وأنت نيـتماطل نَّىأ

  ادـتُك حين فتِكيع ميسوره    داـالج من تستَِقلُّ إخالك إني

                                                 
 .265 – 264، ص ) 177( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .279 – 278، ص ) 608( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 .145 – 144، ص ) 1524( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي، )3(
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 )1(سداد بالسداد فجودك تكفي    قليلةً الصالت من تحِقرن ال
  

 بكافـة  حافل الرومي ابن ديوان أن لنا يتضح الشعرية لألغراض وبدراستنا

 ممـا  صنعة تكلّف أو  دون جميعها األغراض هذه في برع ، وقد  لشعرا أغراض

  .الشعر نظم على ومقدرته عبقريته على يؤكد

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ئةــتوط

                                                 
 .226، ص ) 547( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
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ـ  ،كتاف الفرس خاصـة     قامت الدولة العباسية على أ      ،عوبية عامـة    ش وال

ـ   الت  ك  فـش . )علويين وعباسيين (والعرب المناهضين للدولة األموية      رب فـة الع

ها  تحتوة التي ا   وأصبح العرب عنصرا من العناصر الكثير      ،فة األعاجم   ورجحت ك 

الدولة العباسية ، ونقلت عاصمة الدولة من دمشق العربية إلى بغداد على حـدود              

عن البحـر المتوسـط      الدولة   وجهفارس ، وبجوار مدائن كسرى ، فتحول بذلك         

 صوب بالد العـرب     وبذلك تحولت العادات والتقاليد الفارسية    . وتوجه شطر فارس  

ظم الحكم والحياة   ، وتنسيق الدواوين ، ون    وتأثر العرب بأساليب الفرس في الحرب       

األكل ، الشرب والملـبس وتأسـيس القـصور واألعيـاد           : متمثلة في اإلجتماعية  

   .)1(ومجالس اللهو والطرب

ناس في حياة اللهو والتـرف      لى طبقات وانغمس ال   إإنقسم المجتمع العباسي    

 في حياة القصور ، فقد تفنن الناس في         تساع اإلقتصادى والذي بدأ واضحاً    إلنتيجة ل 

ب ، والنزعات إلى البساتين ورحالت الصيد ، فقد أصبحت          االمآدب ومجالس الشر  

 أصبحوا  ن الفرس والروم واألتراك الذين    قصور الخلفاء مقرا للجواري والغلمان م     

عـد  اة اللهو والطرب التـي تُ ي حيحياة الخلفاء الذين انغمسوا ف     أساسيا في    عنصراً

 من مظاهر الخالفة في ذلك الوقت وقد تناول كثير من الشعراء تلك الحياة              مظهراً

بن الرومي الذي تطرق الى تلـك الحيـاة         ا المعتز وكذلك    وابنالالهية كالبحتري   

وغيرها في العصر العباسي مخرجا بذلك صورة المجتمع العباسي فـي عـصره             

فقد صوره في مجالس لهوه وطربه ، ومظاهر حضارته ،          . رهالثاني من خالل شع   

وصر ذلك المجتمـع  مـن خـالل            و السياسي   ر صراعه واإلجتماعي ، كما صو

  .سباته االجتماعية العامة والخاصةعالقاته به في منا

  المبحث األول

                                                 
 .350حنا الفاخوري ، تاريخ األدب العربي ، ص  )1(
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  ناء ـرب والغـو والطـالس اللهـمج

 ةلما دخلها من عناصر مختلف    جتماعية في الدولة العباسية ،      تغيرت البيئه اال  

ج تلك العناصر مع    ذ وبربرية ، وتما    ، ، ورومية  ، وسريانية  تركيةومن فارسية ،    

نحطـاط فـي    تقاليدها ، وقد أدى ذلك التماذج إلـى اال        إختالف أخالقها وعاداتها و   

 مـن الخلفـاء      وعلنا ، وعاقر الخمر عدد     رات سراّ ق وتعاطي الناس المسك   األخال

شرب التي تسمى مجالس األنس لمعاقرة الخمر والغناء ، وتوافر          وعقدت مجالس ال  

 وأرباب الموسيقى فاتخذهم األمراء     ، والمغنيين   ،الطلب على العلماء ، والشعراء      

  .واألعيان ندماء لهم

 لعبة الشطرنج والـصيد ، وكـان        ةت في تلك الفتر   ومن المالهي التي شاع   

مالهي ومجالس الطـرب والغنـاء ،       للجوارى والغلمان دور كبير في إقامة تلك ال       

         أسرهم فـي الحـرب أو       وكان أكثرهم من األرقاء وهم من شعوب غير مسلمة تم 

لل الجميلة ويتزينون ويتعطـرون     شتروا بالمال ، ومن األرقاء غلمان يلبسون الح       ُأ

 وقد تغزل بهم بعض الشعراء كأبي نواس ، وكان مـن الرقيـق أيـضا      ،كالنساء  

 ر حسان يقصصن شعورهن ويلبسن ثياب الغلمـان ، فكـان            جوا الغالميات وهن

شعراء العصر العباسي تلك    قصات ، وقد وصف     منهن العازفات والمغنيات ، والرا    

المجالس وما يدور فيها من شرب الخمر ، وعددوا الخمـر بأسـمائها ووصـفوا               

   .أوانيها ولونها وطعمها

ومدح أصحابها ، بن الرومي في هذا الجانب فقد وصف تلك المجالس          برع ا 

ـ       فمن قصائده في اللهو تلك الق      وزي الـشطرنجي   صيدة التي مدح بها أبو القاسم الت

  .معددا ألوان مهارته في فنون هذه اللعبة

  :يقول في مطلع قصيدته معاتباً
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  فاِءـص من  بيننا كان ما أين    اِءـاللِّق ذاك ريع  أين أخي يا

   )1(اإلخاِء الصحيح خلصالم أنك     يحكي كان شاهٍد مصداقُ أين
  

بن الرومي في عتاب صديقه الـشطرنجي حتـي إذا وصـفه            ثم يمضي ا  

 ، والدهاء ورجاحة العقل ذكـر مهارتـه فـي لعبـة             ةبالدماثه والظرف ، والرق   

لى الجمـوع   ثم يذكر هزيمته إ   . ي تحتاج إلى توفر مثل هذه الصفات      الشطرنج والت 

  :والصناديد وهو واحد 

   اِءــوالده والِحجا والظَّرف ة  ـقَوالر دماثةال أخا يا أخي يا

   وحاِء في ضربةً  خمسين خُلْفَ  غيب هي التي الضربة أتُرى

   اِءـإبط وال تْرةـفَ ذي  يرـغ  فيها رـالفك نافذ الرأي ثاِقب

   دباِءـح ٍةـآل رـظه ىـعل ن  لّوـفيظ يعةٌــش يكـوتُالق

اً عـالجم تَهزمبال  وتُلْوي أوحديناديدـص 2(واِءــإل ماــأي(  
  ج

ـ  شطرنجي على التالعب بأدوات الشطرن    ويصف الشاعر قدرة ال     ةج المتمثل

لوزراء ، ويـذكر مهابـة      في الرخاخ والفرازين ، والتي يقابلها اليوم الطوابي وا        

  :، يقولحتراسهم من تدابيره الخفية خصومه له وا

   تعالِءــاس دةَـش ادفتزد ن    ـالفَرازي بعد اخَـالرخَ ُّـوتحط

   اِءــبالبأس بينـاللّاع أخْذُك    ِليـعق رـوحي نيـهال اـربم

   اِإلرباِء في رضاك  وَأدنى ع    ـوالرب بالنِّصف هناك ورضاهم

هاة واحتراسصاـوإع منك  الد    عفاِءـوالض وياِءــباألق فُك   

  الهباِء ستسرم من  أخفى هن    واتيـاللَّ افـاللِّط تدابيرك عن

    )1(اِءــاإلفْش وبةُـعق أدبتْه    محب ضمير في السر من بل

                                                 
 . 39، ص ) 12( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .42، ص  )12(نص  ، رقم ال1الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
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بة ، ويكون مصير ِقرنـه بـين يديـه           في اللع  يوتتواصل براعة الشطرنج  

رن خاسر وهالك ال محالة ، ويري الشاعر        ر الحبوب في الرحى وأن هذا القِ      يصكم

في الوقت الذي يلعب    . شطرنجي ظنهم أن الشطرنجي يلعب ال     أن الناس مخطئين ف   

عبين أنفسهم ، وذكر جديته في اللعب وكذلك مكره الخفي الذي يسري مثل             الفيه بال 

الغذاء في األعضاء ، أو مثل ملل المستاهمين من بعضهما وهذا الملل بين المحبين              

الذي يأتي إلى اللمـة     خفية ، كما شبه ذلك المكر بالشيب        يكون دائما من األمور ال    

   : يقول ،ء فيحيل لونها إلى رثة شمطاء أي بيضاء يخالطها سوادالسودا

   اِءــاألرح رـدوائ حروباً م  وـــالق على تُدير الذي فإخاُل

ك وأظُنـالِق  افتراسناإلرداِء يكةَــوش  اياـمن ن  رـفالق ر  

  اِءـبدم هاــعلَّلت أرض مر  ـاألح اَألدِم ةَــرقع أن وأرى

   باِءــاللُّع سـبأنفُ لكن رنج  ـ بالشِّط تلعب لست الناس غلطَ

   اِءـالنِّس غير الرجال إن عب  ـ يل نـم يركـوغ ِجديها أنت

  األعضاِء في الغذاء دبيب من  ىـأخف القوم  في يدب مكر لك

   اِءـالبغض من  ايةـغ إلى ن  ـ مستهامي  في المالِل دبيب أو

   واِءـبالتَّ  يريده  نـم إلى ب  ـ الغي ظُلِم في القضاء مسيِر أو

  ماِءــسح ةـِلم في مستحير  شباب ليل تحت الشيب سرى أو

تْ  اــإليه اـومنه اـله فيها دبرثَّة لون فاكْتَس 2(طاِءــشَم(   
  

 منبن الرومي قتل الشطرنجي  للشاه أو الملك ، ومهارته في ذلك             اويصف  

ـ    حلظهر  ر ا و مستدب أي جزء من الرقعه وه     ساءلوا هـل تكـون     تى خاف القوم وت

                                                                                                                                         
 .42، ص  )12( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .43 – 42، ص  )12( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )2(



 

80 
 

ف أنـه   ، وكي ل ذلك على مهارة الممدوح في لعبة الشطرنج         ويد؟  العيون في القفاء  

يقول،بتعد عن الحق لهم بالصواب إذا ايقرأ الرقعة عن ظهر قلب وأنه ي :  

ـَّطَب عة  ـالرق من ِشئت حيث الشَّاه تَقْتُُل     راِءـالنّك تْلةـبالِق اـ

  الِءـالرس على بٍلـمق وال ِت  ـالدس في  بعينك ناظٍر ما غير

   اِءــذك من مصوٍر  بقلٍب ر  ـ الظَّه مستدبر وأنتَ تراها بل

   الْهيجاِء وارسـف يردي  وهو   ولِّيـي رناًـِق واكـِس رأينا ما

بم رقَو كرأو هل    فقالوا واـِريع األقفاِء في يونـالع تكون   

   وراِء من بها يرى عين ِرِض    ـالمع للمطرق  الذكي ادوالفُؤ

  راِءــالقُ ظــكأحف جميعاً ه  ـ فتُؤدي اهراًـظ تَـالدس تقرأ

    )1(اآلراِء ائرـج  ارــج إذا ك   ذا سوى فيما وابـالص وتُلَقَّى
  

تمثل هذه األبيات صورة واضحة من صور المجتمع العباسي الالهية حيث           

 فيها حتى أن بعض الشعراء       الناس يهتمام بإقامة مثل هذه المالهي وتبار     يتضح اإل 

ثرهم نفتاح العرب وتأ  ها كمادة لشعره ، وهذا دليل على ا       بن الرومي قد تناول   أمثال ا 

   .بثقافة الفرس في حياتهم اإلجتماعية

وصف فيها رحلة   بن الرومي في اللهو قصيدته الطردية التي        ائد ا ومن قص 

ثنين من أصدقائه الفقراء في وقت الغدو ، وهؤالء األصدقاء لم            مع ا  صيد ، قام بها   

يغيرهم إختالف المكان وال كالم الوشاة ، فهم روح واحدة فـي أجـساد متفرقـة                

آلف الذي يربط بيـنهم ،      وأهوائهم واحدة ، حتى إن الناظرين إليهم يجذبهم ذلك الت         

نجم الجوزاء حينما يظهر    بن الرومي طلعتهم في المجالس معا فيطلون مثل         وذكر ا 

مسرعا إليه ليـسير    ) بأفديك: (ذا نادى أحدهم اآلخر أجابه      بعد إنقشاع الغيوم ، وإ    

  : قول ، يمعه في الظلمة وقت السحر 
                                                 

 .44 – 43، ص  )12( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
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  هجعا بتن اـم مغداي أوجست ولو   هجع والطير للطير ديـأغت وقد

   اــمع مـوأرواحه شتى جسومهم   وٍةـإخ ةَـثالث يـب تما يِنـِبِخلَّ

  مطمعا ذاك في ونـالواش طمع وال   بينهم لـالمح دـيفس لم خلٍَّة بني

  اـموقع دـتع لم كالنبل ُأرسلت فلو   هوى على توافت أهواء مطيعين

   مشبعا الحسن من  مروى منظراً لنا    اءةًــفُج الناظرين عيون تُجلِّي

   عاـمطل ادرـنغ ال  يعاًـجم طلعنا    لٍســلمج مقبلين  رفَعنا ما إذا

  عاــأقش ثم حـالئ  امـغم بعقب    بسحرة الحت الجوزاء  كمنطقة

    رعاـفأس يباًــمج   لباه )بأفديك(    لهـخلي ليلـخ منه  دعا ما إذا

  )1(رعرعاـــس ؤادـالف نبهان تنبه    ٍةـلدلْج يراًـسح  ناداه هو وإن
  

صفر نها األ بن الرومي الغروب فيشبه الشمس بالزعفران في لو       اثم يصف   

ختفت ، وصور النوار بعد مغيبها وهو واضـع خـده           مودعة الدنيا حتى تبددت وا    

مـتألت  اعلى األرض مثل السقيم ، وعليه قطرات الندى مثـل عيـون الحـزين               

 مشعشعة فيـأتى النـسيم وتغـرد        وع عند الفراق ، وصور خضرة الروض      بالدم

لهم جفـن ، ثـم يعـوي        الطيور ، ويتسامر األصدقاء ، وهم ساهرون ال يغمض          

الثعلب ، ويدوي صوت الذباب وبذلك يحين وقت الصيد وفي ذلك الحـين يكـون               

  : يقول،صوت الطيور والذباب مثل صوت اإليقاع 

  ذعاــمذع اًـورس الغربي األفق على   ونفَّضت يلـاألص شمس رنَّقت إذا

  شعاعـفتش رهاـعم يـباق ولــوشَ   اــنحبه  يـلتقض الدنيا وودعت

  أضرعا األرض إلى خداً  وضعت وقد    مريضة يــوه النوار والحظت

  عاــتوج ما ابهـأوص من  عــتوج   مدنٍف نـعي وادهـع الحظت كما

  لتدمعا الشجي ينـع رورقتـاغ كما    بالندى تخضل النور عيون وظلت

                                                 
 .115، ص  )1133( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
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  عاخشَّ وــالشج من اظاًـألح نـويلحظ  ياًــروان هاـإلي وراًــص ينهاـيراع

نـــإغض وبيع فاٍءــص لّاــخ ماــكأنه  ماـعليه راقــالف اءاــتود  

  مشعشعا اخضراراً فاخضر الشمس من  صفرةٌ الروض خضرة في ضربت وقد

ـَّفسج فيه يرــالط  مغني  وغنى  هـظلِّ انـريع روضـال نسيم ىـوأذك   عاـ

  رعاـمش  صنجاً انوـالنش حثحث كما  اللهــخ ذبابـال يــِربع ردــوغ

  عاــموقَّ رباًـض الطير دواتـش على  اكمــهن ابــالذب أرانين فكـــأن

  تعاـوأم ديثــالح فاض ما نـكأحس  بيننا اتــالفكاه أحاديث تــوفاض

  عاــمضج الئمــت ال ذاهاـق اـكراه  لةــلي ذات تبت مـل ونيــجف كأن

ه ما كأنِّي1(وعوعا الليل رــآخ آوى ابن ام إذا  أنهمـــلش بيـصح تـنب(   
  

ها هـو  الموت ، فيترصـد  ب أنها ترتادثم تأتي الطيور لترتع وهي ال تحس     

ها بسهامهم ويفرقون جمعها ، وهم ينعمون برؤيتها وهي مقبلـة           وأصدقاءه ويرمون 

  :على الموت من ضرب سهامهم ، يقول

   عاـمرت يرتاد المكذوب وحسبانُها    رعاًـمص ترتاد الطير تغدو هنالك

  اـنُزع فأقبلن المرمى موقف إلى    واــانته إذا مـرآه من عينا وهللا

  وأذرعا سوقاً األنصاف  إلى لهن    رواــوشم ائناتـللح وقفوا وقد

  عاـوركَّ للرماة وداًـسج  فظلت    جدها الطير في  القوم قسي وجدت

  فتصدعا معجا شعب لـك على    به يرتـط ما يرـالط تلقى هنالك

  روعاـم منها كان بـمح لكل    به تـبرح ذيـال بالبين بـوتُعقَ

   )2(رعاـشُ المنية حوض  على وظلت    هاــببؤس ينـناعم ابيـصح لـفظ
  

                                                 
 .116، ص  )1133( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 . ،117، ص  )1133( رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
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هذه نماذج لمجالس اللهو في العصر العباسي الثاني ، أما عن مجالس الغناء          

منها وصفه لمجلس عنـد     أخذ  ومي كثيرا في شعره ن    والطرب فقد وصفها إبن الر    

  :زير أبو القاسم يقول في مطلعهاالو

   اِلِكـالمم اجـت اللَِّه عبيد ابن عن    اِحِكـالمض أغر مفتراً الدهر غدا

    )1(حالِك كُلِّ في  البيضاء اللَّمعِة عن    ِحندٍس كلِّ في الدري الكوكِب عن
  

جلسه الذي تـصدرته    وبعد أن أثنى على القاسم ومدحه ، أخذ في وصف م          

 أغر أي أنه يوم متميز فـي        المغنيات بغناء فيه مدح ليس به عيب ، فقد كان يوماً          

وات الشفاه الـسوداء اللـواتي      األيام فقد أقيمت فيه اللذات على القوارب ، وفيه ذ         

 التـي تُذهــب عقــل العــابد         قن أصواتهن في الغناء فيأتين بالعجائـب      يرق

  :والصـابيء ، يقول

  الترائك امـالنع بيض من بأحسن   دراًـمص يزال إن ما ِلسمج له

غنّينَههــل رتـَّسي بما فيه ي    األوافِك يِرـغ داِحـاألم من لُهاه  

   ِكـرات فيه ٍلـذاِم ديٍحـم بمثِل    سٍنـلمح  المحسناتُ يتغن ولم

   كنابــالس فوق ذاِتـالل لنا أقام    جالًــمح أغر يوماً له شهدنا

ـعل ألمي بـربيهـف ر فَّتْ  العين مثِل الِعين من    آِنسبعاِنك ح   

   األوارك باِءــالظ واهـبأف يفُهن    كأنما الشّفاه اللُّعس الوضح من

نرفّعارةًــوت ِلداناً أصواتاً ي    نَمنمنوشْياً  ي الحوائك وشي غير  

ا لنا كفلْنلم موِم أضياِف  ترحيلب    يالناـح اصطفَفْنوادك الهالس   

  )2(وناسك صاٍب كلَّ تُصبي عجائب    عجائب إلينا تُهدي برحتْ فما

                                                 
 .53، ص  )1416( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .56، ص  )1416( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
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 فـي   اصف مغنية من األتراك ويشبه عيونها بالسهام التي تصيب الحش         يثم  

الضواحك السجع  جا ، ومن الباكيات     فكأنها استعارت من الزمير الش    أوقات السلم ،    

ويصف غناءها ووجهها وإنهمـا يهـيالن       ) انبست(ذكر   ثم ي  .فصوتها جميل متميز  

 التي وصف قوامها الـذي خـالف قـوام الطـوال            )جلنار(، وكذلك   ذوي العقول   

  :، يقولقص عن قوام الطوال وزاد عن القصيرات والقصيرات ، فن

   المعارك في ال السلم  في الحشا يِصبن     بأسهٍم ترمي األتراِك من فتاةٌ

كأن ها القاصياِت زميرـشج      أعارـوسج اهالضواحك اكياتـالب ع   

   احكـالمتض رهـَّوانُ  نـم يهـف اـبم      عيونَنا يِقر بستان )وبستان(

غناء يهيالِن      كالهما  مونقاِن ووجه  ولَيالمتماسك  جىـالِح ذي ج   

   يازكـبالن ال اِنـَّالفت جاـالش  ذاكـب      وبناـقلُ تشك نَصباً لها ظللنا

   الكـالمس أهدى دـقص ديـالمتع وال     شأوها بالمقَصر )جلَّناٍر( وما

نعن تطام ها الطواِل قدعلى وأربى     قوام 1(واتكــالح اِرـالقص قد(  
  

 الرومي آالت الطرب مثل الطبل والـصنج ، ويـصف مـن             ابنثم يذكر   

يلخواصر المنهوكة ، واللواتي إذا       وا ةلئها ، من ذوات الجسوم الممت     نَلِْمحفـي   قمن

  :قولي  ، التي مثل السبائككشف عن جسومهنو الشفوف أضاء سناها

  اتكـف ريهـوتَك ِمخناٍث غُنْج لها    بـكاع والصنِج بالطبِل ورقاصٍة

ـرف جسمها يـف لها ُأتيحك خصرها  في نالها وإن    ٍدـراف دناهك نَه  

   )2(ابكـس بيكةـس عن فشفّتْ سناها    أضاءها الشُّفوِف في قامتْ هي إذا

  

                                                 
 .57 – 56ص  )1416( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .57، ص  )1416( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
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ـ       في قصيدة أخرى    و اهللا وهنـأه    ن عبـد  مدح فيها ابن الرومي عبيد اهللا ب

  : القيان وعدد آالت الطرب ، يقولبالمهرجان ، ذكر

  حواني بنيها على عاطفاتٌ    اتٌــأمه هاــكأن وقياٍن

  لَباِن تذا ولسن مرضعاتٌ    نيناًـج نـحمل وما مطِفالتٌ

  انــالرم كأحسِن ناهداٍت    ِدياًـثُ الَهنــأطف ماتٌـملق

  األلبان ِدرِة من صفر وهي    التٌــحاف كأنها اٍتـمفعم

   )1(راِنـوِك وِمزهٍر عوٍد بين    شتَّى بأسماء يدعى طفٍل كلُّ
  

 الرومي الخمـر ، ورائحتهـا       ابنوفي مجلس لعبد الملك بن صالح وصف        

وشـكلها   ، ولونها الذي يحاكي لون الشفق عند المغيب ، ووصف صـفائها              الذكية

  :، قال يصف الخمرة السوداء التي تديرها وكذلك وصف األم. بالرحيق المعتق

  قــالرفَ هـفواك من ثناؤه    فجر يذ شراب نُسقَى ونحن

  الشفق وصفرة الخزامى نشر    وفي الشراب رقة في يلقاك

  قـره من شاربيه على وما    رمهـيح رـظاه رهـظاه

  لقــالف الآللئـك وةـورغ    بــذه كأنه ريحـص له

  )2(مسترق العتيق يقـالرح من    هـيزين رـمنظ في يختال
  

ي تجود بالكثير منهـا إذا      لرومي األمة التي تقدم الخمر والت      ا ابنثم يصف   

 هـي   ابن الرومي في وصفها ، فال     جادت اإلماء البيض بالقليل منها ، ويسترسل        

أي أن يديها ليـست     : الكفينهي بالعابسه     وال  ، ذات الكلف والبهق   اء وال بالبرص

بل هـي مـن     . ، وال تأتي منها الرائحه الكريهة      الشفاه   ة بالمشقوق يه جافة ، وال  

 والنـشاط فـي األمـوات ذوي        اعمة وذات دالل ، تبعث بالحيوية     بنات الملوك ن  

                                                 
 .243، ص ) 1851( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 . 292 – 291، ص  )1286( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
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، يفوح مسكها مثل عبق الرياض وهي         والدلق فهي لينة كدابة السمور   الشهوات ،   

  :نوس الذي لُفّ باإلزار والنطاق ، يقولذات خصر مثل غصن األب

  بالرمق جدن البيض إذا دلِّ      ـبال رقــتح ونةـج رهـتدي

  قـبه وال فةـكُل وال شقر      ـال برص إلى تنتسب لم سوداء

  العرق الخبائث  الشفاه  فلح     ـال وال األكف العبس من ليست

   بقـالش  ميت  بالدلِّ تنشر     مةــناع لوكـالم بنات من بل

  دلقـال  جيد ينـل أو فراء    ـال يرهاـتخ ورةـسم ينـل في

   والعبق يمـالنس ذوات سك    ـوال واليـوالغ كـالمس تذكرك

  )1(تنقـمع  نهود عليه أوفى    ٍنـمحتض صـبخم زينت هيفاء

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني
                                                 

 .292، ص ) 1286( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
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عربية ارة الـر الحضـاهمظوصف بعض   

 في شعر ابن الرومي 

معهم الحضارة الفارسية فتحولت األنظار     دخل الفرس البالد العربية ونقلوا      

ونشأت من ثم النزعة    . نفتحت على الجديد واإلستفادة منه    عن العرب وعاداتهم ، وا    

ات ي الحـضار   ف أي إختيار أحسن ما   ) رالتخي(وعلت المناداة بمذهب    . إلى التجديد 

   .القديمة غير العربية وتوسيع الصدر لها والعمل بها

، وبدأوا في تغيير     وأخذ الفُرس يعملون على توطيد أقدامهم في بالد العرب        

. ، وبناء القـصور    البيئة العربية وجعلها مالءمة لطبيعتهم حتى في مجال العمران        

  .فجعلوا قصور الخلفاء في بغداد أشبه بقصور األكاسرة في المدائن

كانت مدينة بغداد عبارة عن دوائر ذوات مركز واحد يقوم في قلبها قصر             

ـ        الخليفة المسمى بباب الذهب أو الق      فة بة الخضراء ، وأنشأ المنصـور علـى ض

ـ  ، خارج أسوار مدينته قصراً آخر سماه قصر الخُلد         دجلة ر ، كما ابتنى قصراً آخ

  .نه المهدياه قصر الرصافة البمفي الجانب الشرقي إلى الشمال س

ر والتي تمثلت فـي تـشييد القـصور          اإلنتشا فيوأخذت الحضارة العربية    

نتشار الحدائق والرياض تتوسطها الِبرك والنوافير، وقد أبدع الشعراء العباسيون          وا

ومـن هـؤالء الـشعراء      . في وصف هذه المظاهر التي جسدت الحضارة العربية       

وكل في سـر مـن   ـده المتيالذي وصف بركة الجعفري ، وهي قصر ش البحتري  

  : يقول ،رأي

  انيهاـمغ تـالح ِإذا اِتـواآلِنس  ورونقها الحسناء الِبركَةَ رأى يامن

  تُباهيها وَأطواراً طَوراً الحسِن في  هاـتُناِفس يرىـكَالغَ ِدجلَةَ باُل ما
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  يهاـواشح مصقوالً الجواِشِن ِمثَل  حبكاً اـلَه َأبدت الصبا علَتها ِإذا

ضاِحكُها َأحياناً  الشَمِس فَحاجبقُ  ييرباكي ياناًـَأح يِثـالغَ  وهاـي  

  )1(فيها ركِّبت ماءـس بتَـحِس لَيالً   واِنبهاـج في تَراءت النُجوم ِإذا
  

 الرومي حافٌل بالكثير من هذه األوصاف للقـصور والريـاض           ابنوديوان  

  :لذي بناه المنصور قصر الرصافة اومن ذلك قوله في

  رصافي الدالل قصري بأعاله  شاقني بالرصافة قصراً اهللا سقى

  )2(عفافي حـتستبي حمراً يواقيت  تـقُمع الدر من  بقضبان أشار
  

بن المنذر في   وهو قصر النعمان    ) الخورنق(مي قصر   كما وصف ابن الرو   

فاكهـة وميـاه    فيهما مـن     وذكر ما    )السدير(، وقصراً آخر بجانبه يسمى       الحيرة

  :ل ما هو صالح من الشجر والنخيلران من ك، وأنهما معم ردةوأطيار مغ

عمج الشباب نقُـالخ فيه    وناــولَهور ـوالسدير  

  بريرـال ال  واكهـالف فيه   ذيـال  اذرِةـالمن مبدى

  ريرــخَ ريتهـلِج  نهٍر    مـوك يهـف  نٍةـج كم

  رقَريرــقَ هاـفي للطير    نَىـالج يةـدان كّل من

  يرـالغم جوانبه  على م   ماـالج طاِمي  هاـيشتقُّ

با جرِت إذا ضحييـض وكأن    الصهاِحي  حصير  

  يرـعم صالحٍة  كّل من    نزٌلــلَم ذاك إن اـه

طي ال ٌلـونخ شجركهما غراب ر    ـيط أيـم3(ير(  
  

                                                 
م، المجلد الثاني، ص 1995 -هـ 1415 بيروت، الطبعة األولى –وان ، شرح وتقديم حنا الفاخورى، دار الجبل دي، الالبحتري  )1(

544. 
 .265، ص  )1258(، رقم النص 4الديوان، ج ابن الرومي، )2(
 .7 -6، ص  )673(، رقم النص 3الديوان، ج ابن الرومي، )3(
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لمظاهر الطبيعة مثـل    ارة في شعر ابن الرومي وصفه       ضومن مظاهر الح  

، والربيع والرياض بأزهارها من       ووصف السحاب   ، وصف الشمس عند المغيب   

   .ورد ونرجس

و منها النوم حتـى  ب بالعين التي يغشاها النعاس فيدنفقد شبه الشمس عند المغي    

   : يقول ،تغمض

  تَمرض الليل مجنح في جعلتْ وقد  غُروبها ثم ِسـالشم بوءـخ كأن

عيٍن تخاوص رنّقُ  الكرى أجفانَها مسـالن هاـفي يثم وم ــتغم1(ض(  
  

شقوقة مة ال  ، وشبهه بالقرب   رقه ، ورعده وب    حركته فيوقد وصف السحاب    

، وتغـرد    ، ويتفتح النّور وتفوح رائحته كالمـسك       ، فتحيا الرياض به    في هطوله 

  : ، يقولطيور المكاء

  بروقُ وتستطير  حجرتيه في    دـرواع نـتح لـزج للــمته

  وقـيس كيف سائقهن يدر لم    رــأواخ بيلــس أوائله دتـس

  روقـوع ثرةٌ واعدـس منه    درةــب البيهــح عدـوأس فسجا

  قوقـمع فأديمه لىـالك منه    تـســفتبج الصبا فيه وتنفست

  وقـحق دهنـبع حقوق عنه    الــالم انـلقيع قُضيت إذا حتى

  مشقوق زادهاـوم الربا وقف    زادهاــم رــتج رواياه طفقت

  رتوقــالم نوره تفتق حتى    لصوبه  الكئيب الروض وتضاحك

  توقــمف فأره تضوع مسك    أنهـفك اتهـــنفح متــوتنس

  )2(وقــمش بالغناء تعلَّل طَِرب    هـكأن يهــف كَّاءـــالم وتغرد
  

  
                                                 

 .62 ص ، )1081(، رقم النص 4الديوان، ج ابن الرومي، )1(
 .282، ص  )1272(، رقم النص 4الديوان، ج ابن الرومي، )2(
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  :وقال يصف الربيع والخريف

  هاـتزيفُ ينـح كل في ةـفزي لها  هاـأن بتُّلـالت دنياـال ألخي أبى

  رفيفها رينـالناظ  يونـع يروق  ربيعها الرياض  في جالها ما إذا

  هاـخريف وطاب حواشيها  ورقت  راتهاـثم تـأينع ما إذا وأخرى

  )1(وجيفها خفَّ األهواء استوجفَ إذا  ماـكليه رفينـزخ في لنا تراءى
  

ـ جنة التي   لابوصف ابن الرومي إحدى الرياض وشبهها        رت الريحـان   فج

، والتي هبت ريحها وقت السحر فحركـت األغـضان           وغيره من الروائح الطيبة   

 معلنة عـن    ةوالتي بدروها ناجت الطيور التي كانت عليها فصاحت بأصوات عالي         

 تتمايل من الطرب في نشوة      ، فغنت الحمائم على األغصان التي      ريح الشمال هذه  

  :وحبور

  اناــوريح روحاً فَجرتْ بجنة    هاائفُـط افـط اٌلـشم عنَّا حيتك

  الناـإع الطير وتنادى موسوساً    صاحبه الغُصن فناجى سحيراً هبتْ

  ياناـأح األرض وتشم بها تَسمو    دلٍةـمه ٍرـخُض على نَّىـتَغَ ورقٌ

  )2(شوانانَ ِعطْفَيِه هزِه ِمن والغُصن    رٍبـط من وانـنش طائرها تخاُل
  

  :ي النرجس مشبهاً له بقصب الزمردوقال ف

  غضه أهواه من كف في   نرجٍس  باقةَ أبصرت

  )3( هـوفض ذهباً  أنبتتْ رد   رـالزم قصب فكأنها
  

، بالدموع على خـد      وفي أبيات أخرى شبه النرجس وعليه قطرات الندى       

  : يقول ،المحدق الشاكي
                                                 

 .252، ص  )1238( رقم النص ،4الديوان، ج ابن الرومي، )1(
 .209، ص  )1816(، رقم النص 6الديوان، ج ابن الرومي، )2(
 .63، ص  )1086(، رقم النص 4الديوان، ج ابن الرومي، )3(
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   اكيـالش المحدِق دموع له   ٍمـمبتس كالثغور ونرجٍس

أبكاه الندى قطر حكَهوأض   والقطر مع فه 1(باكي ضاحك(  
  

  :روقال يصف الزه

نَشَّر الثرى في آذار كان قد    لالًـح  طواها قبُل كانون   

   رداها ِريـَوبالعبق خُضراً    ةًـطَيالس رباـال عراء كسا

   فجلّاها صنعِه   في نأحس    بها تاٍج كُلَّ لألرض وصاغَ

اً تَنثُر    فانبعثتْ السماء ذاك أعجبرح على  داهاــمي  

  )2(جاها البس الخز دكُن من   نَّفناـتَك دـوق ترانا وــول
  

ا بأجمل الصفات ويلبـسهما ثـوب       ف ابن الرومي على النوافير فيصفه     ويق

لسماء علـى المـاء     فيجسدها في صورة إنسان غيور وحسود فهي تحسد ا        . الحياة

، أخذت تلـك     ، فكلما توقفت السماء عن الهطول      الغزير الذي ترسله إلى األرض    

هت هذه النـافورة الديمـة       ، وشاب  النافورة تمطر في هدوء من غير رعد وال برق        

، فقد هطلت ماء هذه النافورة في كل أرض بعد           الهطالء أي الغيمة متتابعة المطر    

 إلى حركة هذه النافورة إلـى األعلـى         روهنا يشي ،   أن وصلت إلى نجم الجوزاء    

  : يقول ،واألسفل

  حاءـض أو عشيةً يوٍم ذات    اباًـسح تثرتَـاس إذا رنيـوادِك

   الغبراء  هاـماِئ إغداقَ راء    ـالخض دـتحس وارةٌـفَ فتعالتْ

  الءـهطْ  ةًـديم فيه خلّفت    اناًــزم اءـسم تْـأخلف كلما

  )3(الجوزاء به صافحت بعدما    أرٍض كل علَى ماءها سحسحتْ
  

                                                 
 .78  - 77، ص  )1447(لنص ، رقم ا5الديوان، ج ابن الرومي، )1(
 .112، ص  )70(، رقم النص 1الديوان، ج ابن الرومي، )2(
 .63 - 62، ص  )26(، رقم النص 1الديوان، ج ابن الرومي، )3(
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صفُ ي، نجده    ة مدح بها ابن الرومي سليمان بن الحسن بن مخلد         دوفي قصي 

فوصف ابن الرومـي تلـك      . بركة ماِء أمام روضة يقيم فيها سليمان مجالس ُأنسه        

  :خام وأنها غزيرةٌ الماء وصافية ، يقولالبركة بأنها ذات ِر

   يرهاـتخ له لٍكـم وِرـقص   لٍَلـِح إلى ائالًـم بنا عاج

   مرمرها رأيت ما إذا ترضى   مةٌـمرخَّ ركةـب هاـأمام

   أخضرها ياهـالم غزير لُجاً    جداوله من البحر أعارها

  )1(لينظرها نَىـح  سماٍء فوق    بها المطيفُ الناظر كأنما
  

ي  في شعر ابن الرومي وصـف المبـان        اهر الحضارة االجتماعية  ظومن م 

  والتـي   يصف دار سالم بن عبداهللا بن عمـر        والنقوش التي زينتها ومن ذلك قوله     

  :وصف مواد بنائها ومتانتها ، يقول

  رهـَالِخي ىـعل انُهـبني ُأسس    ٍدـــأِف بنيتَه ببيت دــواسع

ولم ديدــوالح اجـبالس دــُأي   نــيوه ٍةـبآجوال ر رهـمد  

ى زٍمـح بناءٍرـأم كل في   بهاحــــلص أب  هرهـغَ ركوبر  

  رهـدس اجهــس ألواح  يخذُل    وال والسقوط الوهي رفـيع ال

  درهـج فهـسق مثل ترى وفْقٌ    تِبهـمش تَـبني بيت يرــوخ

ـال برص لونَه شاب ما أسمر    صوالمس ج هجلد هــوضر  

  )2(رهــشُه اًـالبس فاختال أحمر    ـال بالذهب ذاك بعد من وعلَّ
  

  :نئ علي بن محمد بن الفياض بدارهومن ذلك أيضاً قوله يه

واقتداِر تالٍءـواع       راِرـوق ٍنــأم دار   

   النُّضار والتبر نون       ـالمس بالمرمر بِنيتْ
                                                 

 .191، ص  )849(، رقم النص 3الديوان، ج ابن الرومي، )1(
 .47  - 46، ص  )697(، رقم النص 3الديوان، ج ابن الرومي، )2(
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   اريـالقَم وجـِبيلَنْج    لـب ال اجـالس ولُباِب

   ارــالنه ثُلـم ليلُه    اٍضـبي ثوب واكتست

  دارــوج سقف بين    هاـمن راقُـاإلش مقُِس

ين ألِبسرتيارـاخ بعد من سين    ـوالِجب  الز  
  

  : ، يقولوقد وصف ابن الرومي التماثيل التي نقشت على هذه الدار

واِرـشَ من اكتستْه ما    ناٍءــس في كاهاــوح  

  جارـالتِّ ديـأي ملكتْ    ٍدــنج خير من نُجدتْ

  بارـوك ارـصغ  من    انــحس اثيٍلــتم ذا

  دوار يـف تبداــدس    رىـكس رةَـأس نشرتْ

  صوار أو سرٍب  خلف    راٍدــِط في اةـرم أو

  الِحضار مشبوِب وحش    ـال حمير من رعيٍل أو

  )1(ثارـم ٍعـنق في ركض    ـال ثيثـح كل هـخلفَ
  

، وكـذلك     في شعر ابن الرومـي التجـارة       ومن مظاهر الحضارة العربية   

  :يقول في التجارة. ، والعطور وغيرها المالبس، و الكتابة

ٍر كل في ربحان    له زالـي ال رـالب وتاجرتْجره متَج  

  اعتَوره كالهما  ولكن أجر    ـال قصد وإنما وحمد أجر

  )2(بذَره إذا ريعه  سوى شيئاً     به يريد ال البذر كصاحب

  :ويقول في الكتابة

  األكداس بني عن ترغب زهراء    عربيةً بحتـأص تابةـالك إن

                                                 
 .52 – 51، ص  )697(، رقم النص 3الديوان، ج مي،ابن الرو )1(
 .46، ص  )697(، رقم النص 3الديوان، ج ابن الرومي، )2(
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  اسـأرج علمتُهم أدنياء عن    وتنزهت طاهراً شريفاً خطبت

  راسـأف أيما ادتـفع حمراً    مـأيامه في المـاألق كانت قد

  )1(مجاس كلَّ الكفِر دار وتجوس    حلَباتها في الغايات إلى تجري
  

وتطرق ابن الرومي إلى بعض المالبس التي كانت شائعة في عصره مثل            

  :ئم والقالنس ، يقول في الطيلسانوشحة متمثلة في الطيلسان وكذلك العمااأل

  باـَنَش وال ماالً له رفْوي    ـلي يترك ليس طيلسان لي

بها أخرى وتشُقُّ    يةٌـناح منه نِّيـتُغ ِطر2(طربا جيب(  
  

  :رداً على من عاب عليه لبسها: وفي العمامة يقول

  ائسـالنَج  راتـللعاه زينٍة وال    تُهاــلبس سقام من ال :له فقلت

   القالنس ضـِببغ  أغْرى ومقتبالً    عاًـوياف طفالً  كنتُ مذ ولكنني

  المالبس في أرتِضي مما ذاك وال    والقَبا الدراريع لبس أشتهي وال

  )3(راِنسـالب بـبح مشعوفٌ وقلبك    وبلبسها بها ترضى امرؤ وأنت
  

لقباء هذه جميعها من أنواع المالبس التـي        فالقالنس والبرانس والدراريع وا   

  .كانت شائعة في العصر العباسي

قال فيهومن العطور ذكر ابن الرومي الند ، :  

  وإضماره إبداؤه حــوص    رارهـوإس جهره زكا من يا

  وإعصاره قتره ملكه نـم    صلُناـمح الذي البخور وهو

  نُواره فاح وِضالر  روائح    هـروائح أشبهتْ الذي ذاك

                                                 
 .272  - 271، ص  )966(، رقم النص 3، ج الديوان ابن الرومي، )1(
 .209  - 208، ص  )156(، رقم النص 1، ج الديوان ابن الرومي، )2(
 .250، 249، ص  )946(ص ، رقم الن3، ج الديوان ابن الرومي، )3(
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  إعساره عنه زال إذا إال    يعاملُه  عاقالً ترى وال

  )1(مختاره يذم أن عن يجلَّ    تَرحـمق وهو الند لكنَّه
  

 والتي تناولها ابن الرومـي فـي ديوانـه          تلك هي صور الحضارة العربية    

   .مجسداً حضارة شعبه وعصره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .101، 100، ص  )757(، رقم النص 3الديوان، ج ابن الرومي،) 1   (
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  المبحث الثالث

  جتماعية من خالل عالقات ابن الرومي الصور الحياة ا

مثل غيره من الشعراء في العصر العباسي فقد ُأشتهروا         بن الرومي   لم يكن ا  

بمجالسة الخلفاء ومنادمتهم ، أما ابن الرومي فقد اقتصرت عالقته على الـوزراء             

والقواد ، باإلضافة إلى عالقته مع أفراد الشعب بمختلف طبقاتهم ، ويتضح ذلـك              

ه حيث مشاركته هذا المجتمع في أحزانه وأفراحه ، فنجده يهنيء ويعزي            في شعر 

ويعاتب ويعتذر ، وفي جانب آخر نراه يصف األطعمة فيـذكر المـوز والعنـب               

الرازقي والدجاج كما وصف الخباز وقالي الزالبية وهذا دليل على عالقات ابـن             

  .الرومي الواسعة بمجتمعه بكل طبقاته

هنيء عبيد اهللا بن عبد اهللا بعيد النيروز الذي صادف          فها هو ابن الرومي ي    

يوم الثالثاء ، فيصفه وسط أيام األسبوع وكأنه عقد على جيد حسناء ، فهـو يـوم                 

تجتمع فيه كل المسرات لهذا األمير وال سيما في فصل الربيع الخصيب الممطـر              

 الذي يشبه عطاء أبي أحمد ووشي صنعاء وكذلك األرض أخرجت كل ما تخفيـه             

  :من الطرائف من األزهار ، وكل ما تخرجه األرض من نباتات ، يقول

ـي ما الثاءـالث يومـالث ومياِءـعل امـاألي ذُرا  من ِذروة في   الثاء  

  ناِءـحس جيد محلٍّ در ِطـِسم في    طةٌـواس األسبوِع في هو كأنما

  راِءــس لُّـك يهـف   اهـلتلق إلّا    به يرـاألم نيروز اللَّه طابق ما

  واِءــبأن واءـأن عـيتْب انْفَك ما    غَدٍق رٍعـمم ربيع في سيما ال

  صنعاِء وشي أو أحمٍد أبي جدوى    رتَهـوزه ياهـسق لشبهتُ حتى

  فاِءـإخ بعد رتْهـأظه  دــوق إلّا    تُكاتمه سر من لألرض يبقَ لم



 

97 
 

  )1(غبراِء نبتُ وكلٌّ اًوصفر حمراً  زواهرها من شتّى طرائفَ أبدت
  

سماعيل بن بلبل بتوليـه لـديوان       وفي موضع آخر نجد ابن الرومي يهنئ إ       

بـه وعمالـه بتـولي إسـماعيل        ابشر الديوان متمثأل في أصحابه وكتَّ     لضياع ، في  ا

، فقد فتحت أبواب الخير والعز على يديه ، فأصبحت عامرة به وقد أراد              إدارتـها  

 ، سماعيل عليهاشك الفساد لوال نصح الوزير بتولية إ   على و غيره خرابها ، وكانت     

  :  يقول ، والحافظ ألموالها من النهب وشد من أزره ليكون المنقذ لها

  هاـأربابو  هاــوعمالَ    ابهاـوكُتَّ  ياعـالض ِليهِن

هاـأس دتَـتقلَّ  غَداةَ    واِنهاـبدي وِدـالسع طُلُوعباب   

  أبوابها نـباليم وفتَّحتَ    اـداره شٍَدر على وردتَ

  ِجلبابها فيه  تَهاـودرع    الَهاـعم زـبالع وأحييتَ

  إخرابها غيرك رام وقد    معمورةً بذكرك فأضحت

  ابهاـأطن بحزِمك  فشد    الوزير نُصح بك تداركها

  )2(إنهابها منك به فَّـوك    والَهاـأم بعدِلك  وصان
  

يدة أخري يهنئ المعتضد بمولود له ، فيذكر ميالد ولى العهد           ونراه في قص  

 :لحسب ، فقد صدقت بشارة اإلمام أىوهو النجيب كريم ا هذا الذي يهلك األعداء ،    

ـ              شرق ، فكثـر    المعتضد فنجا هو وهلك أعداؤه ، فقد أتى هذا المولود في ربيع م

ده بالنـصر الــذى ال      بشّر ميال  بابن الخليفة ، فقد      اًالخير وضحك الزمان مرحب   

  :يكذّب ، يقول

  يغلَبا لن غالب الخليفِة وابن    مدـمح يـوالنب برـأك اللَّه

  وأنجبا اإلمام به أطاب ولداً    عدوِه هلِْك ِبعقْب اإلمام رزق

                                                 
 . 53، ص  )21( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
 .384 ص، )229(رقم النص  ، 1ج الديوان ، ابن الرومي،)2(
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  وَأعقبا اإلمام ونجا  الِعدا هلَك    فألُه حـوأفل ارتُهـبش دقتْـص

  وألَّبا ادـللفس لفَّفَ انـك دـق    ارقاًـم وأردى الًـأم لنا ياـأح

  معطبا يلقى عاداه ومن ياـيح    ووده اإلمام والى  نـم زال ال

  مرحبا الخليفة بابن رحباًـم يا    قائٍل ضحكَةَ إليه الزمان ضحك

   )1(ذَّباـِليك مثلُه يك لم رـبالنص    كلّه يرـبش ولدهـوم  داــفغ
  

 عـن طريـق     فراًااسم بقدومه من بعض أسفاره ظ     وقد هنأ ابن الرومي الق    

طويل العمـر مثـل هـذا       : ، أى     ويبقى خالداً  البحر وتمني للقاسم أن يكون عالياً     

 على متن هذا البحر الزاخر ، وكذلك ذكـر        وموفقاً حر ، فقد أتى القاسم رابحاً     ـالب

 بأنـه   تهنعابن الرومى جود القاسم الذى فاق جود البحر ، كما مدح جود القاسم و             

وأن روافده تذوب أما عطايـا القاسـم         محمود وأن جود هذا البحر كثير العيوب ،       

  : ، يقول جامدة وثابتةفهي

  وِدِهـعـكص صاعد عاٍل وأمرك   وِدِهـسع بيتَ درـالب دومـق قدمتَ

  وِدِهـخل بمثل ظىـتح أن ونأمل   الءهـاعت يتَـواعتل ناهـس لبستَ

  مدوِدِه في زاخٍر بحٍر تِنـم على   دودهم في راًـزاخ راًـبح وأقبلت

وُأقسم عـبالمةًـورتب دراًـق ِليك   كودجوِدِه أضعافُ بالمعروف لج  

  وِدِهــرفُ في ةٌـجم عيوب  تُعد   رافٍد رفْد من المحمود  رفدك وما

تذوب ودهاـجم بعد البحر رفود   ومالَك 2(وِدِهـجم دــبع ذاب رفد(   
  

ه من ابنة    بزواج ات أخرى نجد ابن الرومى يهنئ الخليفة المعتضد       وفي أبي 

       ـ  إلى سيدة العجم ، يريده أن يسعد ب        فّطولون ، مخاطبا له بسيد العرب الذى ز ا ه

كما سعدت هى به إذ فازت بما فوق المطلوب ، فقد ظفرت بالذى يمأل ناظريهـا                

                                                 
 .398، ص  )244(، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .191ص  ، )502(رقم النص  ،2ج الديوان ، ي،ابن الروم )2(
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الضحى التى زفَّـت   بالبهجة ، وضميرها بالنبل ، وكفيها بالكرم ، ووصفها بشمس       

  :، يقوللمات ما الظكشف بهإلى قمر الدجى فتن

  مـالعج يدةُـس والبركاِت باليمِن     له ِدرتـقُ ذيـال رِبـالع سيد يا

دعالمطالِب فوق بما ظفرتْ     هاــإن بك وِدهاـكسع اـبه اس موالِهم  

    رمـك وكفَّيها  نُبالً  يرهاـوضم     ةًـبهج ريهاـناظ ِئـبمال  ظفرتْ

حى شمسفَّتْ الضجى بدِر إلى زالدنيا نـع  بهما فتكشَّفتْ    الد 1(الظُّلم(  
  

شعره ، من زواج    مع في جميع مناسباته السعيدة ب     شارك ابن الرومى المجت   

  . وقدوم مولود وتولى مناصب وغيرها

م فنجده  ، شاركهم في أحزانه    ومثلما شارك ابن الرومي الناس في أفراحهم      

في هذا النوع من قصائده كثير مـن         ، ونجد  معزياً ومواسياً في كثير من قصائده     

 ، ففـي قـصيدة      األبيات التي تشف عن حكمته التي يفتتح بها معظم هذه القصائد          

ل زرع إلى   ك إسحاق القاضي نجده يبدأها بحكمة تقول بأن         يعزي بها آل حماد بن    

ا نجده يدعو بالرحمة إلى من مات وذهب        كم ، وتجيء    ، وأن المنايا تروح    حصاد

د بقاء المعروف لهـذا     ، كما أكَّ   ل هذا الفقيد  عن األحياء من أه   وأن تبعد المصائب    

 بالسعادة والسالمة وأن يجعـل اهللا        ، ودعا كذلك آلل حماد     الشخص حتى بعد موته   

  : ، وزادهم خير زاد ، يقولعيشهم خير عيٍش

  وغوادي  روائح مناياوال    اِدــللحص إنهـف زرٍع كلُّ

  حماِد بني يا الدهر نُوب    ووقاكُم مضى من اللّه رحم

  األجداِد مكارم حرمتُم ما    دوٍدـج ودـسع مـنلتُ فلئن

  لبالمرصاِد  معروفكم إن    بد الموت من يكن لم ولئن

                                                 
 .12ص ، )1653(رقم النص   ،6الديوان ،ج ابن الرومي، )1(
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  معاِد بخير بعده واسعدوا    متاٍع بخير وانعموا فاسلموا

  )1(زاِد خير وزادكُم حِييتُم ما    عيش يرخ عيشكم اللّه جعل
  

بنته التي زفها إلى مثواها األخيـر       وعزى ابن الرومي علي بن يحي عن إ       

   : يقول ،بعد أن قام بواجبه نحوها وأودعها إلى ربها

  كاـبني وسـبالنف بناتُك  ويقي  كاـويلي تلي من األباِعد يفِْدي

  يكاـوتق تفَهاـح يـتُالق نفس  تَمتْ ولم الحتوفَ كلَّهم ويقيك

  يخِزيكا ال األصهاِر من ِصهراً  هاـأودعتَ ةٌـكريم  تبعدن ال

  يرضيكا ما الفردوِس  جنِة من  صداقُها يكون أن  ألرجو إني

  )2( مليكا الصداقَ منتـوض كُفؤا  تَهاـزوج  دـفق لها تأسين ال
  

ذلك عاتب من  وأحزانهم ، كراد مجتمعه أفراحهم وكما شارك ابن الرومي أف    

، مما يؤكد عمق     ما صدر منه من قول أو فعل       ، واعتذر ع   قصر في حقه أو ظلمه    

فراد مجتمعه ومن ذلك اعتذاره للقاسم بعد أن اتهمه بعض الوشاة بقول            عالقته مع أ  

  :يرجو عفوه ويمدح ذلك العفو ، يقولكالم لم يقله فكتب إلى القاسم 

  ادواـك قد اـبم ائدهمـك واللَّه  أرادوا حيث يـعل البغاة بلغ

  ادواـوأع أبدأوا قد الذي بعض  أقْل لم أني علي يدـالشه وهو

  ادواـب أم دلُواـَأب رامـالك أين  واضٍح بحقٍّ أتوا السعاةَ وهِب

  واعتادوا حلومهم يِزلُّ من عن  عفوهم من عودوا قد الذي أين

فْوجا عن الملوك عـنف مدحوا  مدائح ِةالهمهادواـفأج بها وس  

  ادواـس ما ثِلهـم  عوائد لوال  ٍحـراج لٍمـبح نفوسهم مدحوا

  ادواـفانق ِخيمهم التَّطوِل نحو  فقادهم ابـالعق إال واـأب ولقد

                                                 
 .177، ص  )479( ، رقم النص 2، ج الديوان ابن الرومي، )1(
 .14، ص  )1369(، رقم النص  5، ج الديوان ابن الرومي، )2(
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  لعادوا الذنوب إلى  يعود لو أن   وأقسموا الذنوب  لجانيها وهبوا

  ادواــوأف هــكَفَّ أنالوا حتى   ٍةزلَّ ذي عن بالعفو رضوا ولما

  )1(وشادوا البيوتَ  رفعوا وبمثلها  ذكره نـم يدواـوشَ عليه منُّوا

  :ويقول في اإلعتذار أيضاً

  زبِره في اإلله منه أعفاه    حرٍج من المريض أخاك أعِف

ما السكر ألخي هب وعا جناه    همن أفاق ما إذا قب 2(سكَِره(  
  

 ، طالباً منه قطـع ذلـك        قاً له بان خناقه قد ضاق     يدب ص اب يخاط وفي العت 

، ألن صـديقه ال      ، وأن ال يكون هذا الصديق عوناً لمن يخنقه          الذي يخنقه  الشيئ

ء ليداوي بهـا غُـصته      يلعب بالنار ليحرقه بها كما طلب من صديقه أن يعطيه ما          

  : ، يقولرقه بهذا الماءويحذره أن يش

  لخنّاقي وناًـع تكن وال    هقطع فالتمس خناقي ضاق

  إلحراقي ارـبالن يلعب    ابةـبتلع ودي وـأخ اـفم

  )3(وإشراقي اكـفإي ال أو     غصتي فأجز ماء دكـعن
  

 مدحه فعدوا   بمدحهوله أبيات في العتاب يلوم فيها بعض من مدحهم وزينهم           

  إذا نالك عملـت علـى معاقبـة         الذي  ، وفي رأيه أن أشد الهجاء إيذاء هو        هجاءا

   .ومن قائله دون اإلقتصاص منه  تسمعه فتسخر منهصاحبه ، وإن أبذأ هجاٍء الذي

، كمـا يـستنكر       بأن السفيه يقع على السفيه     :ويرد على من قال إنه سفيه     

  : ، ويقولظلمهي، ويرتجيه ، ويعترف بهجائه لمن  هجاءه لرئيسه الذي يخافه

ما وأشهد جيتَ    هجاٍء ىعل يكونفيِه عاقبتَ إذا به ه  

                                                 
 .204، ص )521( ، رقم النص 2الديوان، ج ابن الرومي، )1(
 .14، ص  )674(، رقم النص  3الديوان، ج ابن الرومي، )2(
 .298  - 297، ص  )1293(النص رقم ،  4الديوان، ج ابن الرومي، )3(
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  ائليهـق   وكـعف ولّيتَ إذا    اءـهج ِمن  اِدفُـتُص ما وأبذُأ

  بسيه ال يزين دٍحـم ِسوى    كمــفي برتُـح ما  واللَّه وال

  بمنشديه القَضاء شَجي وقد    اءــهج دحيـم ددتُمـع ففيم

  السفيه على السفيه  يقع فقد    اٍهـسف اـأخ نراك مـقُلْتُ  إنـف

  يهـوَأرتَج يِهـأتق اًـرئيس    وـأهج ولستُ  الظالمي هجوتُ

  )1(يهـيل فيما ياتهـح وروح    ويمسي يضحي من المرء أيهجو
  

من خالل وصفه لألطعمة بأنواعها ،      وتتضح عالقات ابن الرومي بمجتمعه      

،  المـوز : قتصر على الطبقات العليا من طبقات المجتمع مثـل        فمن األطعمة ما ا   

، مثـل الخبـز      ، ومنها ما تميز به العامة من الشعب        ، والدجاج  زقيوالعنب الرا 

، كمـا وصـف      يهـا ل، والزالبية التي وصف قا     الذي وصف ابن الرومي خبازه    

   .الهريسة وكيفية صنعها

يصف ابن الرومي الموز وأن اإلنسان حينما يجده ويتمكن منه كأنه حصل            

، فإذا قُلبت   زم المو س ابن الرومي إ   ، فقد أول   ، وأن فقده يكون كالموت     على الفوز 

   : يقول ،، وإذا قُلبت الزاي تاء كان موتاً الميم فاء كان فوزاً

  األشياء واترِك الموز فاذكر      وجلَّتْ األيادي تلكم عظُمت

  فاء الميم  من مبدالً كاسمه       منه تُمكَن حين الموز إنما

  تاء الزاي من مبدالً سمهكا      يناـعل زيزـالع فقده وكذا

  )2(ماءـاألس المعاني أفاد من      موزاً اهـسم التأِويِل ولهذا
  

، وهو نوع من عنب الطائف أبيض        م يصف ابن الرومي العنب الرازقي     ث

 ور وأنه مثـل البلـور     وصفه ابن الرومي بأنه رقيق الخص     . ، طويل الثمرة   اللون

                                                 
 .365 - 364  ، ص)1985(، رقم النص 6، ج الديوان ابن الرومي، )1(
 .36، ص  )9(، رقم النص 1، ج الديوان ابن الرومي، )2(
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هه في رقته بالماء على الصدور وفي نكهته        وشبطعمه مثل العسل ،     واء الورد   وم

  : ، يقولور كما شبه لونه بالحرير األبيض وبالسيف المشهورفابالمسك مع الك

خْطَ ورازقيوِرـالخُص ِفـم         

  لّوِرــالب  ازنــمخ هـكأن

  جوري ورد ماء األعالي وفي

  ورـالمش لـالعس ذاقـم له

         افورـالك مع كـالمس ونكهة

  دورـالص على اءـالم  ورقَّة

ِق  مثل أبيضرهالمنشور الم         

  )1(المشهور المنصل متن مثل أو
  

، فهـا    وأشتهر ابن الرومي بوصف الموائد وأصناف الطعام التي تحتويها        

ـ    رة القمر ئ، فهي دائرية الشكل مثل دا      هو يصف مائدة ونظامها    واوسعة ح ،تْو 

   : يقول ،وف األطعمةكل ما تشتهيه النفس من صن

  برهاـوك اهداًـج هاـعظّم   ائدٍةـبم دعاًـمب ىــأت ثم

  مبصرها تروق نَضٍد أحسِن   على النفوس شهوةَ محفوفةً

   )2(دورها ينـح درـالب كدارِة    سعٍة من الرواء في تخالها
  

 وصف أنواع الطعام فتراه هنا يـصف دجاجـة          فيويسترسل ابن الرومي    

، ثم وصفها وهي على المائدة وكيف أنهـا      ها ولونها بدينار الذهب   ويشبهها في ثمن  

، وذكر كـذلك الخبـز       كانت مثل الذهب الذي كشف عن الفضة بعد تقشيرهم لها         

                                                 
 .86، ص  )744(، رقم النص  3، ج الديوان ابن الرومي، )1(
 .191 ، ص )849(، رقم النص  3، ج الديوان ابن الرومي، )2(
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ــة و  ــذه الدجاج ــدمت ه ــي تق ــات الت ــي  والمرقق ــوى الت ــائف والحل   القط

  : يقولأتت بعدها ،

  زورـح لك اـزفه  وناًـول ثمناً  اريٍةــدين راءـصف يطٍةـوسم

  طرـيتف ابهاـإه ادـفك وتْـونَ  إوزةً ونـتك أن فكادت عظمتْ

 رـرغَـيتَغَ يرهاـبصه هاـقدام  هاـوبنتُ وانـالِخ فوق حسنَها يا

  رـيقشَ ينـلُج نـع تبراً  وكأن  هاـلحم عن اـجلده نقشِّر ظلْنا

  درـيص نـبمثله اضـالري مثل  دــرائـثَ ذاك  بلـق وتقدمتْها

  دنَّرـوم نـملَس نهاـم ضـبالبي  رفٌـمزخ نـكلُّه اتــقومدقَّ

  الحنجر ويرضى بها اللهاةُ تَرضى  ائفَـلط ذاك بعد  قطائف وأتتْ

كحد من الوجوه ضه من العيون دمع  فوقها الطبرزانـالد 1(رـتُعص(  
  

    أسرع من رجوع الطرف    ق بخباز يبسط الرقا   ويذكر ابن الرومي أنه مر   ،

يندحي فيصـير كالقمر فـي لحظـة        حتى   ةين أن يرى العجين في يده كالكر      ما ب 

لماء عندما يقـذف فيهـا      نبساطها بسرعة الدائرة في ا    واحدة ، فشبهها في سرعة ا     

  :الحجر ، يقول

  بالبصِر اللمح وشك الرقاقةَ  يدحو  به مررتُ خبازاً أنس ال أنس ما

  مرـكالق وراءـق هاـرؤيت ينـوب  رةًـك هـكف يـف رؤيتها بين ما

  )2(بالحجر فيه يرمى الماء صفحة في  رةٌـدائ داحـتن ما داِرــبمق إال
  

،   جالس وقت السحر على كرِسـيه      وصانعها وهو   ، ونراه يصف الزالبية  

، ومجوفة مثل القصب وقـد      ر  شْفهي رقيقة مثل القِ   . رع في صناعتها  وكيف أنه با  

                                                 
 .57 – 56، ص  )702(، رقم النص  3، ج الديوان  ابن الرومي،)1(
 .198 – 197، ص  )860(، رقم النص  3، ج الديوان ابن الرومي،  )2(
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عجين األبيض من لونه الفـضي إلـى        وصف زيته المغلى بالكيمياء في تحويله لل      

  : ، يقولأقراص ذات لون ذهبي

ستقرهـكرس على ومروحي       تَِعِب ي ٍب من له الفداءنْصنَِصِب م  

  كالقَصِب  والتجويف الِقشْر رقَِّة في       ةًـزالبي ليـيق سحراً رأيته

  ِبـتُص ولم واـقال التي كالكيمياء       بدا حين ليـالمغْ زيتُه كأنما

  )1(ِبـالذه من اًـبابيكشَ يُلـفيستح       أناملِه من لُجيناً العجين يلقي
  

ـ     ـ؛ وهي طعام يص     الهريسة ويصف ابن الرومي   وق ـنع من القمـح المدق

  : ، يقولواللحم

  يسعر وطيٍس حبٍس من بأضيقَ       ليلها طول عذِّبت من إلى تعالوا

  )2(تؤجروا الشهيدة دفن على فحي       يئةٌبر وهي دــالح جلدوها وقد
  

لقد كان ابن الرومي مولعاُ بوصف األطعمة ومجالسها فها هو يصف أحـد             

  : يقول ،هذه المآدب ويذكر ما فيها من أصناف الطعام المختلفة

  السـيمِد من بٍزـخُ تَيـجردقَ     ذيِذـالل لـاألك ريدـم يا ذـخ

  وجهيهما من  الحرفين فاقْتِسر      يهماـشبه ٍرـناظ  عينا تَر لم

  تنائفا داهماــإح على فانتف       فاِصفاـص صارتا ما إذا حتى

  ِخـبالنَفْ ماـوذابهـج دورـي       رِخـفَ مـولح فروٍج لحم من

  جوِز من راًـأسط معارضات      لوِز من  أسطُراً عليها واجعل

                                                 
 .412، ص  )273(، رقم النص  1، ج الديوان ابن الرومي، )1(
 .226، ص  )904(، رقم النص  3، ج الديوان ابن الرومي، )2(
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  ونحوالطَّر عـالنَّعن وشكلُها       ونـوالزيت بنـالج  هاـامـإعج

  ودنِِّر اـبه  بنـالج فرصع       األحمِر الصليق البيض إلى واعمد

  )1(اليمن وشي  كأنها مقسومة       بنـالل مثَل  هاـبين ما ترى حتى

    ورمن المجتمع العباسي من خالل عالقات ابن الرومي والتـي          تلك هي ص

ذج الشعرية التي تؤكد عمق العالقة بين أفراد هذا المجتمعدها في هذه النماجس.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .287، ص  )2040(، رقم النص  6، ج الديوان ابن الرومي،)1(
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  المبحث الرابع

  جتماعىصور الصراع السياسى واال

ثـورة  : قامت في تلـك الفتـرة     جتماعية التى   من الصراعات السياسية واال   

م ، فقد اندلعت    همرنتفاضات الشعبية لنصرة المغلوبين على أ     وهى إحدى اإل  : الزنج

صرة وامتدت حتى وصلت إلى قلب العاصمة بغداد وإلى شـرق           ورة من الب  هذه الث 

الذين يعملون ضطهدين مالدولة اإلسالمية ، وقد نشأت هذه الثورة في طبقة الزنج ال          

هم للـسادة مـن أصـحاب       تيمال ، فتضجروا من ذلك وزادت كراه       األع في أحطِّ 

هـم هـذه األعمـال ،        ل ر الذى أق  رؤوس األموال ، ومن الحكم العباسي     اإلقطاع و 

اجد ، وأشعلوا النار فـي      فهاجموا البصرة وذبحوا كثيرا من الناس ، ودمروا المس        

  .المدينة

ي صـاحب   زنينن الرومى هذه الثورة ووصف ماقام به الـور        وقد تناول اب  

تلك المدينة وما حّل بها من      ر فيها حال    رثى البصرة وأهلها بقصيدة صو    الزنج ، ف  

    :قصيدته مستنكرا ومتحسرافي مطلع يقول خراب ، 

قِْل نـع ذادشُغلها    ناِمـالم ذيذَـل تيـم السجاِم وِعـبالدم عنه  

حل ما بعد من  نوِم أي ِة    ـبالبصـتلك من رالعظام الهناِت م  

نْ انتهك ما بعد من  نوٍم أيـالز    ـمح  هاراًن جالمـاإلس ارم  

وِرـاألم نـم هذا إن  ــألمـيق ال أن كاد    راألوهام في وم  

  منام رؤيا ونـتك أن حسبنا    وراًــأم تَيقظينــمس اـلرأين

  دامــإق ماــأي اهللا وعلى    هاـعلي ينـاللع  ائنـالخ دمـأق

هدى ال    اًـامـإم قٍّـح يرـبغ ىـوتسم ه  اللَّهإمام من سعي  

  الضرام فله كمثل لهفاً رةُ    ـالبص أيتُها ِكـعلي نفسي لهفَ
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  إبهامي نيـيعض لهفاً رات    ـالخي معدن يا عليك نفسي لهف

  غرامي منه يطوُل  لهفاً الم    ـاإلس ةَـقُب يا يـنفس فــله

  األعوام على  يبقى لهفاً داِن    ـالبل فُرضةَ يا عليِك نفسي لهف

  )1(المستضام ِلِعزِك نفسي لهف    المتفاني لجمعِك يـنفس فــله
  

                  مـا فعلـه الـزنج باألهـالى اآلمنـين         ن الرومى ويـصف     ي اب ثم يمض 

قد اقتحموا المدينة ليال بالسيوف ورموا بنارهم من كل الجهات فقتلـوا الـشيوخ              ف

   : يقول،واألطفال وسبوا النساء 

   طالِمـباص دهمـعبي رماهم إذ    اٍلـح ِنـبأحس اـأهلُه بينما

  المـــالظ مـمدلَِه حال إذا ِل    ـ اللْي عــِقط كأنهم دخلوها

  امـالتَّم لـقب الحامالت حملها    فألقتْ ِجهراً بالمهنَّداِت طلعوا

  باقتحام دوهمـع من واغومض     اســأن راعـي بأن وحقيقٌ

ل أيوا هرأو  بهم ٍل أيوقَّ     هـشت  منه حيب الغالم رأس  

  امـوأم همــوخلِف  الـوِشم     يميٍن نـم بنارهم رموهم إذ

  ؟ بطعام ٍمـطاع من أغصوا كم    بشراب شارٍب من أغصوا كم

  ؟ امـبالحس  بينهــج واـفتلقّ     ىـمنْج رام بنفسِه ضنيٍن كم

  ؟ كراِم صرعى بين الخَد تِرب    ريعاًـص أخاه رأى قد أٍخ كم

  ؟ صمصام  بصارٍم يعلَى وهو      هـبني عزيز رأى قد أٍب كم

  ؟ حامي الكـهن يحِمه لم حين    وهــأسلم أهلِه في مفدى كم

  ؟ الفطام حيِن قبل السيف بشبا     وهـفطم قد هناك رضيع كم

  ؟ اكتتام بغير  جهراً فضحوها    ٍرـِبك اهللا اِتمـبخ اٍةــفت كم

  ؟ لثام يرــبغ  وجهها بارزاً    وهابـس قد ونةـمص فتاٍة كم

                                                 
 .132 – 131 ، ص )1729(، رقم النص 6الديوان ،ج  ابن الرومي،)1(
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مصبحوه فكابد عاِم ألفُ كأنه يوٍم طوَل    منهم القوم  

  )1(كاألغنام السباء ساقوا ثم    قتلوهم ساعٍة في ألٍف ألفُ
  

ة ، ويصف ما حلَّ بهـا       ويسترسل ابن الرومى في قصيدته باكيا هذه المدين       

لتـى  وعن سفنها ، وقـصورها ا     المزدحمة ،   ائها ، وأسواقها    متسائال عن ضوض  

  :رماد والتراب إال من جثث األهالى ، يقولأضحت كال

  امـالزح ذواتُ واقُهاـأس أين  فيها الخلِق ذلك ضوضاء أين

  كاألعالم  رـالبح في منشآتٌ  هاـإلي وفُلْك هاـفي فُلْك نـأي

  كامـاإلح ذو البنيان  ذاك أين   فيها والدور القصور تلك أين

لتْبد ك تُراب ومن  رماٍد من   الالـِت وِرـالقص ِتلكُماِمـر  

  داِمــبانه انُهاـأرك فتداعت   عليهم ريقُـوالح البثْقُ سلِّطَ

  األكام  تلك بين العين ترى ال   قَفْر فهي اـحلوله من وخلتْ

  امـه القُـأف  نـبينه نُبذَتْ   بائناٍت ِلـوأرج ٍدـأي يرـغ

  دواميـال وهـالوج تلكم بأبي   اءــدم هاـلتْرم قد ووجوٍه

  ظامـواإلع التبجيِل طوِل بعد   راًـقس والذُّلِّ بالهواِن وِطئتْ

  امــوقت بوةـبه اٍتــجاري    هاـعلي الرياح تَسفي فتراها

  )2(امـالبتس ال ورــالثغ بادياِت   ياتٌـباك هاـكأنَّ عاٍتـخاش
  

سأل عن عباده الذين يقومون الليل ،       ثم يذكر ابن الرومي مسجد البصرة وي      

وعن عماره الذين يحييونه بالتالوة والصيام وعن فتيانه أصحاب الوجوه الحـسان            

  :وشيوخه أصحاب العقول الراجحة ، يقول مخاطباً خليليه

  إلمام ذَِوي كُنْتُما إن مع    الجا المسجِد بساحِة أِلما بل

                                                 
 .)1729(، رقم النص 133 – 132، ص 6الديوان ،ج ابن الرومي، )1(
 .)1729(، رقم النص 134، ص 6الديوان ،ج ابن الرومي، )2(
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ـج وال فاسأالهي وابأين    ِهـلد هادب؟القيام الطواُل ع  

اره أينماُأللى ع ـعمروه       مهره؟وصيام تالوة في د  

  )1(؟األحالم أولو أشياخُه أين       وجوهاً الِحسان ِفتيانه أين
  

هكذا رثى ابن الرومي مدينة البصرة وأهلها ، وقال فيها قوالً متميزاً بين ما            

  .اإلجتماعيقيل في وصف الصراع السياسي و

ومن صور الصراع السياسي واالجتماعي كذلك قول ابن الرومـي ألبـي            

  : الصقر إسماعيل بن بلبل لما نكبه الموفق أبو أحمد

  حسِدك ذي عين بشجٍو وبكتْ       لغِدك  برةًـِع يومك زاَل ال

  نِدكـس إلى أتْـلج ِهمةٌ بك       بتْـنك الماـلط نُِكبتَ فلئن

  دكـعض يـف فتَّ  ليوٍم إال       سجدتْ  ما امـاألي تسجد لو

  بيدك نَهاـحس بحـأق كان ما       ارتُهاـغض ولّتْ  مةًـنع يا

  دك ـكب ىـعل حراً غدتْ لما       كَِبدي ىـعل برداً غدتْ فلقد

  عددك يـف النقص استبان لما       دةًـزائ اللَّه ىـنعم ورأيتُ

  بدكـك  ىـعل صبتْ أنها لو       اعقٍةـص لُّـك  تمنّتْ ولقد

  )2(دكـجس يـف الروِح بقاء إال       جسدي برى مما  لي يبقَ لم
   

هذه بعض النماذج التي مثَّلتْ الحياة االجتماعية في العصر العباسـي مـن             

  .خالل شعر ابن الرومي الذي صور هذا المجتمع من جميع جوانبه

  

  

  

                                                 
 .)1729(، رقم النص 134، ص  6ج الديوان ، ابن الرومي، )1(
 .)1444(، رقم النص 77 – 76، ص  5ج الديوان ، ابن الرومي، )2(
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  :ئةــتوط

لفاظ نتيجة لما وجد فيها من كلمـات وِضـعت بطريـق المجـاز              نمت األ 

واإلشتقاق لتصبح بمثابة اصطالحات للعلوم والفنون والصناعات وبعض المسميات         

الحديثة ، وأيضاً بما اقتبسه العرب من األلفاظ األعجمية ، خاصة الفارسية لتسمية             

 ترتب علي ذلك تـضخم      اآلنية واألطعمة واأللبسه التي لم تكن لديهم من قبل وقد         

  .المعجم اللغوي في العصر العباسي

ولذلك نرى أن كل شيئ في ذلك العصر كان محل تغيير حتى اللغة التـي               

تتغير بتغير األفكار فقد تغيرت مدلوالت األلفاظ القديمة واستحدثت ألفـاظ جديـدة             

  .عن طريق التعريب والتوليد وماتت ألفاظ توقفت الحاجة إليها

 اإلسالم توضيحاً للتغيير عن طريق انتقال مدلوالت األلفـاظ          ويعتبر مجيء 

من مجال إلى آخر فقد أصبح أللفاظ المؤمن والمسلم والطاهر والـصالة والحـج              

والزكاة والصوم مدلوالت غير تلك التي كانت لها قبل اإلسالم ، ويعرض الجاحظ             

  :بعض النماذج فيورد قول بن مقروم الضبي

  عبد اإلله صرورةً متبتِل    هبلو أنها عرضت ألشمط را

  ولهم من تاموره بتنـزِل    لدنا لبهجتها وحسـن حديثـها

والصرورة عندهم إذن كان أرفع الناس في مراتب العبادة وهـو           : ثم يقول 

  .)1(اليوم اسم للذي لم يحج إما لعجز وإما لتضييع وإما إلنكار فهما مختلفان

                                                 
 .347 ، ص 1ج:  ، مطبعة الحلبي 1945  - 1932 ، القاهرة ، 1عبد السالم هارون ، ط: الجاحظ ، الحيوان ، تحقيق )1(
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دثتْ ولـم تكـن ، وإنمـا        وأسماء ح : كما يعرض الستحداث األلفاظ فيقول    

اشتقت لها من أسماء متقدمة على التشبيه مثل قولهم لمن أدرك الجاهلية واإلسـالم   

 ولم يكن التطور اللغوي حصراً على األلفاظ االجتماعية فحـسب بـل             )1(مخضرم

  .تعداها إلى العلوم التي جاءت بعد اإلسالم كالنحو والعروض والشعر

وزان القصيد وقصار األرجاز ألقاباً لم تكـن        فمثالً الخليل بن أحمد وضع أل     

العرب تعرف بها تلك األعاريض وتلك األوزان بتلك األسماء كما ذكـر الطويـل              

إلخ ، وكذلك ذكروا الحال والظروف ومـا أشـبه ،           ... والبسيط والمديد والوافر    

  .)2(وكذلك أصحاب الحساب وقد اجتلبوا أسماء جعلوها عالمات للتفاهم

عباسيين توسع رجال اللغة في التطور فلجـأوا إلـى التعريـب            وفي أيام ال  

والتوليد ، وهذا دليل على إتساع حضارة العرب ومدى حاجتها إلى ألفاظ تعبر بها              

عن األطعمة واألشربة والمالبس واألدوات وغيرها ، وديوان ابن الرومي زاخـر            

اج الحـضارات   بمثل هذه األلفاظ حيث شهد هذا العصر والذي اتسم بالتنوع وإمتز          

من عربية فارسية ورومية وغيرها ، فكان مثل غيره من الكُتّاب والـشعراء فـي               

اقتباس األلفاظ واستخدامها في شعره ، وهذه األلفاظ تعطينا تصوراً واضحاً عـن             

التطور اللغوي في عصر بن الرومي وتفصيالت مجتمعة في حياته اليومية ممـا             

جتماعي والتطور اللغوي ومن األلفـاظ التـي        يؤكد الصلة الوثيقة بين التطور اال     

وضعها ابن الرومي في شعره يتضح لنا ذلك التماذج االجتمـاعي بـين العـرب               

  .والفرس وغيرهم مما يعكس ثقافة كل منهم وأثرها في خلق ذلك المجتمع وتطوره

  

  
                                                 

 .331 – 330 ، ص 1ظ ، الحيوان ، جالجاح )1(
م ، 1950 – 1948عبد السالم هارون ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، : الجاحظ ، البيان والتبيين ، تحقيق )2(
 .140 – 139، ص1ج
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  المبحث األول

  ألفـاظ األطعمـة

تجاتها أو ما يستخرج    كان طعام العرب قبل اإلسالم يقتصر على األلبان ومن        

منها كالزبد والسمن والجبن ، وعلى التمر واللحـوم والحبـوب وخبـز الـشعير               

يأكلونها في أبسط طريقة ، وكانت أكثر لحومهم وألبانهم من الحيوانات التي تعيش             

  .بينهم وأشهرها اإلبل

 جاء اإلسالم وفتح العرب العراق وفارس ومصر دهشوا لما شـاهدوه            فلما

  .الروم والفرس ووقفوا على ألوان من األطعمة لم يعرفوهامن حضارة 

لذات : لقد عاش الناس في العصر العباسي مستمتعين بمختلف اللذات ومنها         

  .الطعام والشراب وغيرها من لذات الحياة

وقد تنوعت ألوان األطعمة في المجتمع العباسي الذي صوره ابن الرومـي            

  .ٍد إلى بلد بل من طائفة إلى طائفة أخرىفي شعره ، واختلفت هذه األطعمة من بل

  :ومن ألفاظ األطعمة التي أوردها ابن الرومي في شعره

  :كباجـالسِّ

أي ) سـك (هو مرق يعمل من اللحم والخل ، معرب سكبا وهو مركب من             

إذا طبخت بالخل   :  وهو مخ األطعمة وسيد المرق ويقال      )1(أي طعام ) با(خل ومن   

  .)3( وقد ورد في فقه اللغة سكباجة)2( المئونةفقد ألغيت من المعدة ثلث

                                                 
 .92م ، ص 1908الكلداني ، أدي شير ، األلفاظ الفارسية المعربة ، طبعة اليسوعيين ، بيروت  )1(
ت ، . محمد جاد المولى وآخرون مطبعة الحلبي ، القاهرة د: ، المزهر ، تحقيق) جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي  )2(
 .276 ، ص 1ج
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ويذكر ابن الرومي السكباج في شعره وفي ذلك دليل علـى نهمـه وحبـه               

للطعام حيث يأمر في األبيات التالية بأن يطبخ له اللبن الرائب وكذلك السكباج من              

  :ثور بقرونه ، يقول

خَنلي واطب  لوناً ئب  الرا اللبن ونهـبلَب  

  )1(بقروِنه ثوراً ِلي   بخْـفاط اِجالسكب ومن

  :جـباهالُط

: الكبـاب : هو ضرب من قلي اللحم ، وهو في المخصص الكباب ، يقـول            

 وهو فارسي معرب عن تباهة أو تباهجة ، وقد ذكره الـسيوطي مـع               )2(الطباهجة

أمثلة العرب ، ونقل عن الثعالبي أنها من األسماء التي تفـرد بهـا الفـرس دون                 

 وذكر أدى شير أنـه      )3(فاضطرت العرب الى تعريبها أو تركها كما هي       العرب ،   

 كما ذكره الخفاجي وقال إنه الكباب والعرب تسميه         )4(طعام من بيض وبصل ولحم    

  .)5(الصفيف

يقول فيها ابن الرومي مشبهاً لها بأعراف الديوك وأنها تروق الـى العـين              

  : يترك ، يقولداعياً إلى مساعدته عليها في األكل ألن مثلها ال

  الملُوِك شرط من العين  تروقُ    الديوِك كأعراِف طباهجةٌ

ساعدتي  إلى هلُمثِلـلم تَـفلس    عليها م 6(روِكـبالتَّ ذلك(  

                                                                                                                                         
مصطفى السقا وآخرون ، مطبعة : ، فقه اللغة وسر العربية ، تحقيق) أبو منصور عبد الملك بن محمد النيسابوري(الثعالبي  )3(

 .244م ، ص 1954 القاهرة ،  ،3الحلبي، ط
 .340، ص ) 1957( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 ، 4هـ ، مطبعة بوالق ، ج1321 -1316 ، القاهرة ، 1، المخصص ، ط) أبو الحسن ابن علي بن اسماعيل األندلسي(ابن سيده  )2(

 .128ص 
 .286غة ، ص  ، الثعالبي ، فقه الل276 ، ص 1السيوطي ، المزهر ، ج )3(
 .111أدى شير ، األلفاظ  الفارسية المعربة ، ص  )4(
 .147هـ ، ص 1282، شفاء الغليل في آالم العرب من الدخيل ، مطبعة المنيرية ، القاهرة ) شهاب الدين بن أحمد(الخفاجي  )5(
 .77، ص ) 1446( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي،)6(
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  :بوطـالش

 وهو دقيق الـذنب     )2( واللفظة معربة  )1(هو أرفع السمك ثمناً وأجوده طعماً     

 الرومي الشبوط مخاطباً     وقد ذكر ابن   )3(عريض الوسط لين الملمس صغير الرأس     

بعض أصدقاءه ، ومستنكراً معرفته بسوق الكرخ في بغداد وكذلك معرفته بـسمك             

  :الشبوط والفرخ ، يقول

  رِخـوالفَ وبالشَّبوِط   رِخـبالك عهدك متى

  )4(الطَّبِخ وال بالنار قَ   ـتَش لم التي وبالِبكْر

ة عن بقيـة النـساء      ويقول في ابن فراس ان له نساء يتميزن بأشياء خاص         

  : يصطادهن جهرة كما يصطاد سمك الشبوط ، يقول

ـــنس أن تُـئـنُبوصـخُص ذوات له    اء  

نصطَدهرةً ِط    ـالشبابي صيد ي5(بالشُّصوص ج(  

  :ةــالهريس

هي من األسماء الشائعة على األلسنة ، فارسـيتها منـسية           : يقول السيوطي 

من الحنطة واللحم ، وأجـوده المتخـذ مـن           وهي طعام يتخذ     )6(وعربيتها محكية 

الحنطة النقية المقشورة ولحم الدجاج ، وقد تطور مدلول الهريسة فـي العـصور              

                                                 
 .234 – 233 ص  ،1الجاحظ ، الحيوان ، ج )1(
 ، القاهرة 2أحمد محمد شاآر ، دار الكتب ، ط: ، المعرب ، تحقيق) أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد الخضر(الجواليقي  )2(

 .120 ، شفاء الغليل ، ص 255م ، ص 1969
 ).بطش(م ، مادة 1973 -1972 ، دار المعارف ، القاهرة ، 2الكلداني ، أدي شير ، المعجم الوسيط ، ط )3(
 .108 – 107، ص ) 422( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي،)4(
 .17، ص ) 1045( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي،)5(
 .124 ، ص 1السيوطي ، المزهر ، ج )6(
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 )7(المتأخرة فأصبح مقصوداً بها نوع من الحلواء يصنع من القمح بعد دقه وطبخه            

وكتب ابن الرومي إلى أبي الوليد خلف السمري ، سائالً إياه عن هـريس بلحـوم                

  :والبط وكذلك الحمالن ، يقولالفراخ 

  والبطوِط النَّواِهض بلُحماِن    هريٍس في لك هل هنتاه أيا

  )1(اللقيِط والعجم المرِو بكسب    ربياٍتـم الرخال وأضالع

ويذم ابن الرومي رجالً أهدى إليه نبيذاً حامضاً أضرسه من شدة حموضته،            

يذ الحامض داللة على ضجره     وفي رأي ابن الرومي أن هذا الرجل أهدى ذلك النب         

من ضيوفه ، فكيف إذا سطو على الهريسة؟ إذاً لكـان سـيفه ضـارباً لـرؤوس                 

  :ضيوفه، يقول

  ِضيفاِنك من تعتريك ضجرةً   كيـتح منه مدامةٌ أضرستنا

  )2(ناِنكـلس ابقاًـس الهام سيفُك  وافى الهريسة على سطَونا لو

  :رذقــالج

ومـن كَـرده    ) كَـرده (رسية وأصـله    هو نوع من الخبز ، معرب من الفا       

 وكذلك  )4(بأنه الرغيف الغليظ  :  وفسره الخفاجي  )3(المعرب أيضاً الجرذقة والجرذق   

 ومما يشهد بفارسية الكلمة أن الجيم والقاف ال يجتمعـان فـي كلمـة               )5(الجواليقي

  .)6(واحدة من كالم العرب فالكلمة إذن معربة

                                                 
 .48 ، ص 5الديوان ، ج ابن الرومي،)7(
 .91، ص ) 1105( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
 .48 – 47، ص ) 1410( ، رقم النص 5الديوان ، ج ي،ابن الروم)2(
 ). جردق–جردب (أدي شير ، المعجم الوسيط ، مادة  )3(
 .58الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )4(
 .163 – 143الجواليقي ، المعرب ، ص  )5(
 .271 ، ص 1السيوطي ، المزهر ج )6(



 

117 
 

فخوانه صغير  : ي ووصف بخله  وقد ذكر ابن الرومي الجرذق في ذمه لعيس       

مثل نصف الترمسة وجوانبه من نصفي عدسه ، وكذلك خبزه صغير مثل الذرة ال              

  :يرى بالعين ، يقول

تيـِفلْق من وصحفتاه   ترمسٍة نصف من عيسى ِخوان سـعده  

  )1(ملتمسه فهي العين على تخفى   رادقهـــج ذرة ذَرٍة نــم

الرغيف : لطعام اللذيذ بأن يأخذ الجرادق أي     ويقول أيضاً مخاطباً من يحب ا     

  :الدقيق األبيض ، يقول: المصنوع من السميد أي

  )2(السيمِد من خُبٍز جردقَتَي  اللذيِذ األكل مريد يا خذ

  :الوذقــ الف–الوذج ــالف

هو نوع من الحلوى يسوى من لب الحنطة ، والكلمـة فارسـية معربـة ،           

كـان يأكـل    : (وفي الحديث ) پالوده(رب عن اللفظ الفارسي     الفالوذ أو الفالوذق مع   

  .)3()الدجاج والفالوذ

وتاريخ هذه اللفظة يعود إلى العصر الجاهلي حيث اتصل العرب بـالفرس            

اللواص ، والملوص ، واللمـص ، والمزعـزع ،          :( وله في العربية سبعة أسماء    

  .)4()والمرطراط ، والسرطراط ، وعجة

فالوذق وفالوذ ، أما فالوذج فقد      :  في هذه اللفظة فيقال    وقد اتفق علماء اللغة   

: الفالوذ أعجمي والفالوذج مختلف فيه ، قال يعقوب       : اختلفوا فيه ، يقول الجواليقي    

 أما السيوطي فقد اعتبر هذه اللفظة مـن         )5(ال يقال فالوذج ، ومثله في شفاء الغليل       
                                                 

 .259، ص) 955( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي،  )1(
 .387، ص ) 2040( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي،  )2(
 .172 – 168الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )3(
 .21 ، 5ابن سيده ، المخصص ، ج )4(
 .295الجواليقي ، المعرب ، ص  )5(
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ب إلى تعريبها أو تركها     األلفاظ التي تفرد بها الفرس دون العرب فاضطرت العر        

 ومـن   )2(الفالوذج أعجمي والفـالوذق مولـد     :  ويقول في موضع آخر    )1(كما هي 

النصوص التي وردت فيها اللفظة ما ذكره الخوارزمي يقول في وصـف طعـام              

 وقد شبه ابـن     )3(جاءني بشواء رشراش وفالوذج رجراج    : قدمه له بعض أصحابه   

 الشواء وهو يشويه بقطـع حلـوى الفـالوذ          الذي مر على  ) الجري(الرومي سمك   

  :المعدة من الماء والدقيق والعسل ، يقول

  )4(مشِْوي الفالوِذ ِفدر كأنه       بِه مررتُ شَواٍء جري رب يا

  :وزينجـالل

 )5(هي لفظة معربة ، وهي نوع من الحلوى شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز            

دون العرب فاضـطرت العـرب الـى          الفرس وهي من األسماء التي تفردت بها     

  .)6(تعريبها أو تركها كما هي

وقد وردت الكلمة في شعر ابن الرومي في قصيدة هنأ فيها أبـا العبـاس               

المرثدي بمولود ويحثه على منحه العطايا بهذه المناسبة وخاصـة العطايـا مـن              

: جبـت أي  األطعمة والتي منها اللوزينج أو القطائف والتي إذا بدت عجبـت أو ع            

أرضت الناس وجعلتهم يعجبون منها ، وقد وصف اللوزينج بأنـه عـالج لمـن               

انقطعت شهوته عن الحلوى ، وأنه من ِطيبِه لو أراد أن يذهب من خالل صـخرة                

  :لذهب ِلما تمنحه هذه الحلوى من قوة ، يقول

بدر ل وشمساـَوأنجبا لقد باللّه أقسمتُ    باـكوك د  

                                                 
 .276 ، ص 1السيوطي ، المزهر ، ج )1(
 .307 – 306 ، 1المصدر نفسه ، ج )2(
 .247ة ، ص الثعالبي ، فقه اللغ )3(
 .383، ص ) 2030( ، رقم النص 6الديوان ، ج  ابن الرومي، )4(
 ).لوز(أدى شير ، المعجم الوسيط ، مادة  )5(
 .286الثعالبي ، فقه اللغة ، ص  )6(
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  األخيبا سهمي يكونَن وال    هـنْستَ ال األسبوع من حظي

  باـعج أو أعجب بدا إذا    وزينَجـلَ منك ئنِّيـيخط ال

  يحجبا أن زلفاه  أبتْ إال    هاـأبواب هوةُـالش قـتُغِل لم

  )1(باـمذه لَه الطِّيب لسهل    صخرٍة في يذهب أن شاء لو

 األشربة فلـم    أما عن . هذا عن األطعمة التي وردت في شعر ابن الرومي        

يتحدث عنها كثيراً بل ذكر الخمر بأنواعها وذلـك إلرتباطهـا بمجـالس اللهـو               

والمجون ، وقد كان شرب الخمر من الظواهر العامة المنتشرة في ذلـك العـصر            

المدامـة ، والـسالف ،      : ومن أسماء الخمر المشْتَركَة التي ذكرها ابن الرومـي        

  .والخندريس ، والشمول

 المدامة وكيف أنها تغني عن المصباح وأنها تـدور مـن            ذكر ابن الرومي  

المساء حتى الصباح ، وهي لطيفة المسالك ولها محل خاص ، وتظهـر الـسرور          

  :على قلب الفتى وكذلك الحسن في الكاسات واألقداح ، يقول

  ِبصباِح اُؤهاـإن اءـالمس يلقى  باِحـالمص عن نَتْـأغ ٍةـومدام

  األرواِح نـم قَّتْـانْشَ فكأنها  هاـحلُّم صـوخُ مسالكها لطفتْ

  )2(واألقداِح الكاساِت في والحسن  قلبه في الفتى على السرور تجلو  

أي الذين يجتمعـون    : وفي أبيات اخرى شبه ابن الرومي مودة إخوان النبيذ        

في الحانات لشرب الخمر بالسالفة التي تنتهي بانقضاء المجالس ، فبينما هم فـي              

                                                 
 .254 ، 247، ص ) 171( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
 .81، ص ) 410( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي،)2(
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 ، فإذا هم كاألعداء تدور بينهم العداوة والحرب التي هي مثـل حـرب               إلفة ومودة 

  :داحس فال تجمعهم إلفة إال في ساعات تناول الخمر ، يقول

  المجالِس انقضاء عند يبولونها    الفةٌـس النبيِذ إخواِن مودةُ

  )1(داحس حرب بينهم نراهم وبينا    وأثْرٍة إلف أهَل نراهم فبينا

خمر ، فوصفها بأنها صافية اللـون وأن فوقهـا          وقال يحض على شرب ال    

فقاقيع مثل اللؤلؤ المتفرق وأنها قديمة عتقت من بنات الكرم واألبد ، وأنهـا روح               

  :الخمر وحشاشتها ، كما أنها أخت الروح في الجسد

  دِدـالع لـامـك بوٍحـبص    موعدنا الفطر  فصباح

  بِدزـبال الكأس في يـترتم    صافية اللون كُميت من

  دِدـالب ؤلؤــكالل ببــح    به يشُـتج مما  فوقها

  ِدـواألب رمـالك اتـبن من    فغدت  عتِّقت خنْدريس

  )2(الجسِد في  الروح أخت فهي    حشاشتُها أو راٍح روح

وقد وصف ابن الرومي الخمر بأنها شمول تُنْسي الهم وأنها تُـِريح البـال              

  :وتقتل الهم الطويل ، يقول

  وِلـشم  بصفراء ه    جوات الهم ُأناسي قد

  )3(الطويِل الهم مدى ُل      تاـوتغ الباَل تُجذُل    

  .هذا عن الخمر أما بقية األشربة فلم يذكر ابن الرومي منها سوى الرطليات

                                                 
 .327، ص ) 1021( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
 .197، ص ) 510( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي،)2(
 .119، ص ) 1502( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي،)3(
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  :ياتــالرطل

الرطليات من األلفاظ التي وصفت بأنها عباسية ، وهي بفتح الراء وكسرها            

وعاء أو كأس يسع رطالً من الـشراب ،         : ة إلى رطل والمراد   نسب) رطلية(جمع  

لقيناهم في مقدار صحن    : (وقد جاء من إحدى رسائل الجاحظ بهذا المعني في قوله         

بيت الشراب فما كان بقدر ما يصفى الرجل دنّاً حتى تركناهم فـي أضـيق مـن                 

  .)1()رطلية فقتلناهم ، فلو رميت تفاحة ما وقعت إال على أنف سكران

قد جاءت الكلمة بهذا المعني في هجاء ابن الرومي لمغـٍن شـبه غنـاءه               و

بالعواء ، فطلب السكر بعشرين رطالً من الخمر ال تخالطها ماء ، لعلها تكف عنه               

  :أذى هذا العواء ، يقول

  دواِءــكال ناٍءـلغ     دواء كرــكالس ليس

  اِءـبم  بهنـتَش ال     رطالً عشرين فاسِقني

  )2(العواِء هذا أذى ني    ـ يكفي كرـالس لـفلع

وقال مفتخراً بشجاعته إنه يحاصر من يخدعه بسور وخندق من الـضرب            

المتتابع ، والذي دفعه لهذا الضرب هو قلبه وكذلك ما أحاط بأعدائـه مـن ظُلـة                 

الموت الصادقة وهذه الظُلة تزيد على عشرين رطالً وهي ريا وندية ببسط الظهور           

  : لهؤالء المخادعون ، يقولوطأطأة الرؤوس

  وخندِق الدراك الضرب من بسوٍر  حجزتُهم المكَر في بي أحدقوا إذا

  ومصدِق الـح ذات موت    وظلة   يعـمش هناك  بـقل يعنيـوش

  )3(ِقـورون اٍحـدب من ريا تزـوته   ومثلها رطالً عشرين على تزيد

                                                 
 .390 ، ص 1م ، ج1965مكتبة المثنى : مكتبة الخانجي ، بغداد: عبد السالم هارون ، القاهرة: رسائل الجاحظ ، تحقيق )1(
 .82 – 81، ص ) 38( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 .342، ص) 1339( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي، )3(
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ـ           ى دالالت تلـك    ومما سبق من ذكر أللفاظ األطعمة واألشربة نتوصـل إل

األلفاظ االجتماعية فقد كانت األطعمة بدائية ومعروفة ، وفـي العـصر العباسـي         

تعقدت هذه األطعمة وتذوق العرب األطعمة الفارسية المتعددة األصناف وأصبحت          

تلك األصناف من األطعمة واألشربة مزيج بين ما هو قديم متوارث عن العـرب              

رات اجتماعيـة جديـدة ، وقـد غلبـت     وغير العرب وبين ما هو ناتج عن مـؤث    

االصطالحات الفارسية في مجال األطعمة واألشربة على غيرهـا مـن الثقافـات         

األخرى وهذه داللة على أن أغلب األطعمة التي كانت شائعة في العصر العباسي             

فارسية وليست عربية ، وكذلك األشربة فقد انتشرت مجالس الشراب في العـصر             

  .إنما يدل على الترف الشديد وضعف الوازع الدينيالعباسي وهذا إن دّل 
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  المبحث الثاني

  البسـاظ المـألف

الحديث عن المالبس ذو صلة وثيقة بالمستوى الحضاري لألمة ، ألنه يدل            

على مدى الرقي الذي بلغه المجتمع ويجسد صورة الطبقات االجتماعية وما بينهما            

  .ال سيما المالبس وأدوات التجميل والزينةمن تباين ينعكس أثره على كل شيئ و

وقد قام الجاحظ بتقسيم المجتمع واختص أصحاب كل مهنة بزي يميـزهم            

لكل قوم زياً فللقضاة زي ، وألصحاب القضاة        : عن أصحاب المهن األخري يقول    

       ولكتاب الجند زي ، وللشُرط زي ، 1(زي( .       ، وكذلك يقول كان لحرائر النساء زي

         ولإلماء زي ، ولذوات الرايات زي ، وقد اتخذ الخلفاء العمائم     )2(ولكل مملوك زي 

 وكذلك الشعراء فقد كان لهـم زيهـم         )3(والقالنس فتميزوا عن العامة بزي خاص     

كانت الشعراء تلبس الوشـي والمقطعـات واألرديـة       : يقول الجاحظ . الخاص بهم 

زي الجاثليق ، والحجـاج ، والكهـان    كما ذكر الجاحظ    )4(السود وكل ثوب مشهر   

  .والعرافين والخمارين

مما سبق يتضح لنا تأثير الفرس على العرب مع محافظـة العـرب علـى               

عاداتهم وتقاليدهم في ملبسهم ، وقد تطرق ابن الرومي في شعره الـى المالبـس               

  :بأنواعها من عربية وفارسية نذكر منها

  

  

  :رنســالُب
                                                 

 .114 ، ص 3الجاحظ ، البيان والتبين ، ج )1(
 .97 – 96 ، ص 3المصدر نفسه ، ج )2(
 .117 ، ص 3المصدر نفسه ، ج  )3(
 .115 ، ص 3، جالمصدر نفسه   )4(
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 وهي  )Birro)1ه ، وهي معربة عن اليونانية       هي كل ثوب له رأس ملتزق ب      

  .من المالبس الخاصة بالرجال والنساء وهي غالية الثمن

ويتفق المدلول الحديث للفظ مع المدلول القديم في هيئـة البـرنس إال أنـه               

 وهو رداء ذو كمين وقـد يكـون بـال رأس ،             )2(اختص بما يلبس بعد اإلستحمام    

فيها بعض أصدقاءه على حبه لـبس الـدراريع   وذكرها ابن الرومي في أبيات يذم  

  :والقباء وكذلك شغفه بالبرانس ، وينفي عن نفسه لبس مثل تلك المالبس ، يقول

  المالبس في أرتِضي مما ذاك وال  والقَبا الدراريع لبس أشتهي وال

  )3(راِنسـالب بـبح مشعوفٌ وقلبك  وبلبسها بها ترضى امرؤ وأنت

  :ردةــالُب

 قـال   –ء يلتحف به ، وجمعها برد ، وهي الشملة المخططة           البردة هي كسا  

 ويذكر ابن الرومي البـرد      )4(وأما البردة فكساء مربع أسود تلبسه األعراب      : الليث

في عتابه ألحد أصدقاءه وتحذيره له من أن يحدث له سوء ليس منه هو ولكن ربما                

يه حتـي يكـون     يكون من أهل البدو والحضر ويأمره أن يسعي في األمر ويحتو          

  :سعيه مثل أحسن الالبسين للعقود والبرد بإحتوائه لألمور ، يقول

  ومبدى حضٍر أهل من لكن ِني  ـمن ال وءـالس دوثَةَـُأح وليحاذر

  داـِعقْ نهـم لَّدـمقَ برداً يهـف  عىـيس  رـاألم من ملْبس والفتى

  )5(رداـوب داًعق الالبسين نـأحس   المساعي ساعي استطاع ما فليكن

  :راويلــالس

                                                 
 ).برنس(هـ ، مادة 1300، لسان العرب ، طبعة بوالق ، مطبعة األميرية ، القاهرة ) محمد بن مكرم(ابن منظور  )1(
 ).برنس(أدى شير ، المعجم الوسيط ، مادة  )2(
 .250، ص ) 946( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي،  )3(
 ).برد(المعجم الوسيط ، مادة ابن منظور ، لسان العرب ، أدي شير ،  )4(
 .247، ص ) 573( ، رقم النص 2الديوان ، ج بن الرومي،ا )5(
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 وهي لفظة فارسية معربـة عـن        )1(هي لباس يغطي السرة والركبتين معاً     

 والسراويل في أغلب كالم العرب مفرد وجمعه سراويالت ، وفي اللسان            )2(شلوار

ويـسمى شـداد الـسروال      ) سروالة(ذهب بعضهم إلى أن سراويل جمع وواحده        

  .)3(هيمان

 مشبهاً تلك المحبوبة بالقمر الذي على رأسـه         يقول ابن الرومي في الغزل    

تاج ، ويخجل العاج من لونه ، ويصف أردافها في حركتها بالكثيب المـضطرب              

  :وباألمواج ، يقول

  العاج لونه حسِن من يخجل    تاج رأسه فوق قمراً يا

  راجـرج كالكَِثيب له ِردفٌ    ذبهـيج يكاد تَمشَّى إذا

  )4(واجـأم منه السروايل وفي    رـقم جيوبه في كأنما

  :انــالطيلس

الطيلسان ضرب من األكسية ، ويقال للثـوب األسـود          : يقول ابن منظور  

 وهـو   )6(أعجمي معرب ، والجمع طيالـسه     : الطيلسان:  وعن الجواليقي  )5(أطلس

معرب تاِلسان بكسر الالم وهو ثوب يلبس علـى الكتـف خـاٍل مـن التفـصيل                 

 وتقول  )7( من العلماء والمشايخ وهو من لباس العجم       والخـياطة ، يلبسه الخواص   

  .)8(تريد أعجمي: يا بن الطيلسان: العرب

                                                 
 .83 ، ص 4، ابن سيده ، المخصص ، ج) سرول(أدي شير ، المعجم الوسيط ، مادة  )1(
 .130الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )2(
 .279 ، ص 1، السيوطي ، المزهر ، ج) سرول(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  )3(
 .31، ص ) 369( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي،  )4(
 .78 ، ص 4، ابن سيده ، المخصص ، ج) طيلس(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  )5(
 .275الجواليقي ، المعرب ، ص  )6(
 .275المصدر نفسه ، ص   )7(
 .590م ، ص 1961ر مطابع الشعب ، القاهرة ، ، أساس البالغة ، دا) أبو القاسم محمود بن عمر(الزمخشري  )8(
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وقد ذكره ابن الرومي في هجائه لطيلسان بن حرب الذي وصفه بأنه بـالي              

وممزق ، حتى إذا هبت ريح الصبا والجنوب الباردة والطيبة صاح شاكياً منهما ،              

  :يقول

  وباـالذُّن احـالري ىـعل نَّىـيتج  طيلساناً كسوتني حرب ابن يا

  )1(الجنوبا ويشكو الصبا يشكو صاح  يهـف  تُـتنفس إذا انـطيلس

  :ويقول فيه أيضاً

ـس طيلسانامري    ىِمساسا ال يتداع  

  )2(اـفأناس اًـوأناس   فقرناً قَرناً طَوى قد

  :امةــالعم

مول والسيادة الش: هي غطاء الرأس ويرجع األصل اللغوي للكلمة إلى معني  

قلدوه إياه وألزموه إيـاه فـصار ملجـًأ         : والطول ، ويقال عمم القوم فالناً أمرهم      

 )3(للعمامة ، ويقال اعتم الرجل كور العمامة على رأسه ، واعتم الشاب تم وطـال              

  .)4(وفي العصر العباسي كان البد من لبس العمامة عند الدخول على الخلفاء

عمامة وهيئتها في العصر العباسي وطرق اسـتخدامها        وقد تناول الجاحظ ال   

لم تكن القالنس في منزلة العمائم ، وقد سئل         : ومفهوم الناس عنها ، ومن ذلك قوله      

.  والعمامة في عاميتنا تسمى العمـة      )5(تيجان العرب : عنها عمر بن الخطاب فقال    

  :ويذكر ابن الرومي العمامة ومن عيره بلبسها لعيب خفي ، يقول

                                                 
 .245، ص ) 167( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .316، ص ) 1000( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 ).عمم(ادي شير ، المعجم الوسيط ، مادة  )3(
 .114 ، ص 3الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج )4(
 .287 ، ص 2المصدر نفسه ، ج )5(



 

127 
 

عيرنيي سكَتَِّم ِلعيٍب لُبسيها ويزعم    سادراً العمامِة لُب1(م(  

ويرد عليه أيضاً بقوله أنه يروق أخته فيها أي أنها تحب أن تراه وهو البس    

للعمامة في الصيف ، وألن رأسه يمنحها االستقرار على خالف رأسه الذي ينفيها             

  :لطول قرنه ، يقول

  فيها أختَك أروقُ ألنِّي ِف    ـالصي في العمامةَ ألبس إنما

لي ق  رأسهاـي2(ينفيها  رنُهـق زال ما لك    رأٍسـك ال ر(  

  :باءــالُق

 –وهو لباس خـارجي للرجـال        )3(هو ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص      

 ولم ترد اللفظة في شعر ابن الرومي إال مرة          –فارسي األصل يطوى تحت اإلبط      

  : هذه المالبس من دراريع وقباء ، يقولواحدة نافياً عن نفسه لبسه لمثل

  )4(المالبس في أرتِضي مما ذاك وال  والقَبا الدراريع لبس أشتهي وال

  -):ئزرــالم(اإلزار 

وهـو  : هو لباس غير مخيط يستر النصف األسفل من الجسم ويقابله الرداء          

إزاره إذا  إذا تكبر ، ويقال شد      : جر إزاره بطراً  : ما يستر النصف األعلى ، ويقال     

إذا عفَّ ، وحـل     : فالن عفيف اإلزار ، وحفظ إزاره     : تهيأ لألمر واستعد ، ويقال    

  : جاء في لسان: يقول ثعلب. إزاره إذا عهر

  

  
                                                 

 .290، ص ) 1612( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
 .377، ص ) 2013( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 ).قباء(أدي شير ، المعجم الوسيط ، مادة  )3(
 .250، ص ) 946( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي، )4(
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  )1(إزاري إلي مستخدمات الوالئد  حفظت إزاري منذ نشأتُ ولم أضع  

 وقد ذكر ابن الرومي اإلزار فـي قـصيدة          )2(ما وراراك وسترك  : واإلزار

في سالم بن عبد اهللا بن عمر حين رأى الشيب في رأسـه فأفزعـه ، ولـم                  كتبها  

يفزعه ذهاب الكثير من محاسنه كما أفزعه ذلك الشيب الذي جعله يـرى الواسـع    

  :ضيقاً ، يقول

  اعتبره لو فعله نـم وتلك   رهاـفأنك يبةًـش رأى دـوق

  شَعره تنكَّرتْ أن هـوراع   تْـنَحل اسنـمح هـترع ألم

  رهـقَه رنَهـِق نـلك سابغ    ـال وهو بملبٍس ضيٍق ورب

  )3(الحزره على ضمنا ما فزاد   هـل واإلزار الِحجُل أوسع قد

  :وةــالقلنس

أن : وهي تشير الي الطاقية التي توضع تحت العمامة ، ويذكر الـسيوطي           

ـ     : وتقول لصانعها ) الشاشية(العامة تطلق على القلنسوة      د الشواش ، وذلك من تولي

ضـمن المعربـات ، ويـذهب       ) شاش( ويضع بعض علماء اللغة لفظة       )4(العامة

 وقد ذكـر  )5(مولد منقول من اللغة الهندية واسم بلدة أيضاً) شاش(الخفاجي إلى أن    

ابن الرومي اللفظة في أبيات عن قدر النفس وعرفها فيوصي ابنه باإلبتعـاد عـن               

قي ، وكذلك يوصيه بأن يكـون       التخمة وأن يأخذ بعض الحظ من قوته ويترك البا        

  :قلنسوة المملوك وأن ال يكون ذليال بذلة الملك له ، يقول

  
                                                 

 ).أزر(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  )1(
 .123 – 122 ، ص 1، السيوطي ، المزهر ، ج) أزر(أدي شير ، المعجم الوسيط ، مادة  )2(
 .41 – 40، ص ) 697( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي،  )3(
 .109 – 108السيوطي ، المزهر ، ص  )4(
 .138 – 137الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )5(
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نَيب شَم الحظِّ فضوَل إنبواتَّرِك الحظ بعض لقوِتك فخذ  ةٌـم  

  )1(لِكـالم ِبذْلة  نعلي تكونن وال  بها تحظَ المملوك قلنْسوةَ وكن

ي العصر العباسي الذي أثر     كانت تلك المالبس صورة للتماذج الحضاري ف      

بدوره في السلوك االجتماعي الذي ظهر في اختالف المالبس وكثرتها وزركشتها،           

فقد كان اللون معبر عن اإلتجاه السياسي ، فالعباسيون يرتدون المالبس الـسوداء             

كما أن إختالف األزياء يـدل علـى        . للداللة على الدعوة العباسية ، وكذلك الحداد      

 المجتمع فلكل طبقة زي يميزهـا عـن األخـري ، وحتـى فـي      إختالف طبقات 

المناسبات فقد كان لكل مناسبة زيها الخاص بها ، وذلك راجع الـى الحـضارات               

الوافدة من فارسية ورومية وغيرها وال سيما الفارسية التي كان لها أثرها الواضح             

  .في العصر العباسي

  

  

  

  

  

  

  

 

  المبحث الثالث
                                                 

 .8، ص ) 1363( النص  ، رقم5الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
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  ناءـلغيقى واـاظ الموسـألف

اتسم العصر العباسي بالترف وانفتح العرب على غيـرهم مـن الـشعوب             

الفارسية والرومية ، وبالتالي انتشرت مجالس الرقص والموسيقى وساد الطـرب           

  . والغناء وتعددت آالت العزف من عود وطبٍل وصنٍج وغيرها

 طَِرب وترنم بالكالم الموزون وغيره ، وغنى فالن الشعر        : وفي اللغة غنى  

: ما يترنم به من الكالم الموزون وغيره ، والغنـاء         : وبالشعر ترنم به ، واألغنية    

محتـرف  : والترنم يكون مصحوب بالموسيقى وغير مصحوب والمغني      . التطريب

 ويبدو أن المغنين عامة كانوا مقسمين الي طبقات تبعاً          )1(المغنون: الغناء ، والجمع  

غٍن رئيس وكان التنافس شديدا بين رؤساء       لمهاراتهم وفنهم الغنائي وقد كان لكل م      

 وكان من بين المغنين طائفة من القيان أجدن الغناء ، وكان هناك مـن               )2(المغنين

 وقد ذكر ابن الرومي في شعره عـدداً لـيس           )3(يختص بتأديبهن وتعليمهن الغناء   

  :بالقليل من األلفاظ المتعلقة بالموسيقى والغناء منها

  :طــالبرب

 وهـو   )4()بر(هي العجم ويشبه بصدر البط والصدر بالفارسية        هو من مال  

 وقد أورد ابن الرومي هذه اللفظة مرة        )5(العود بالعربية ، وكذلك معناه باب النجاة      

هي آلة لرفع الماء ، فقـد       : واحدة في شعره ، حيث وصف الناعورة ، والناعورة        

التي تردد اللحن علـى     شبه صوتها بصوت البربط أي العود تارةً وبصوت القينة          

  :المزامير تارة أخرى ، يقول

  الناعِر كالبربط حنينُها    ناعورةٌ بالكيزان تغرق
                                                 

 ).غنى(أدي شير ، المعجم الوسيط ، مادة  )1(
 .132 ، ص 1الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج )2(
 .322 ، ص 2 المصدر نفسه ، ج)3(
 .119الجواليقي ، المعرب ، ص  )4(
 .43الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )5(
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  )1(الزامر على اللحن تردد    ينةًـق  بهاـتحس فتارة

  :دُّفـالـ

الدف من آالت الطرب ويعرف عند العامة بالطـار ، والـدفوف الكبيـرة              

أن األولى صغيرة   :  ودفوف النَّواحة  ، والفرق بين دفوف األفراح    ) الدرادك(تسمى  

  : وجاء الدف في قول سيف الدين المنشد. والثانية كبيرة

  وغنت عليه بصوت عجيِب    وطاريـة قرعـت طـارها 

  )2(وبدر تقـدمها عن قـريِب    فعاينت شمس الضحى أقبلت 

 ويقول ابن   )3(المرادفة للدف بأنها عامية رذلة    ) طار(ويصف الخفاجي لفظة    

 ويذكر ابن الرومي لفظة الـدف    )4(دفوف ودفاف :  الدف والدف ، والجمع    سيده هو 

في أبيات كتبها في عمر القحطبي وكان ينقر بالدف ، فأخذ يقارن بينه وبين الذين               

حنين ومعبد وابن سريج والغريض وهم خير مـن أجـاد           : اشتهروا بالغناء أمثال  

لما أطربهم ، وإنما يطـرب مـن        الغناء وبرع فيه فلو أن عمر كان مثلهم جميعاً          

  :يشابهه في عدم المهارة في الغناء حتى ولو أعانه في غنائه الدف والوتر ، يقول

  البشِر من غنى من رأس معبداً أو   ذاقتهـح في حنيناً أنت كنت لو

  برـالع منتهى  ففيهم الغريض أو  تقادمه في سريٍج  كابن كنت أو

  )5(وترـوال دفـال صوت أعانك ولو   تشاكله من إال تُطِرب كنت هل

  :ـودـالُع

                                                 
 .232، ص ) 926( ، رقم النص 3الديوان ج ابن الرومي،  )1(
 .125 ، ص 5 ، ج1925، نهاية األرب ، دار الكتب القاهرة ، ) شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب(النويري  )2(
 .152الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )3(
 .15 ، ص 3ابن سيده ، المخصص ، ج )4(
 .132، ص ) 786( ، رقم النص 3الديوان ، ج  ابن الرومي،)5(
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كل خشبة دقيقة كانت : هو آلة من آالت المعازف ، وضاربه عواد ، والعود

أعواد وعيدان ، والعود أيـضاً آلـة        : أو غليظة ، رطبة كانت أو يابسة ، والجمع        

 وقـد   )2( وهي في الفارسية بـربط     )1(موسيقية وترية يضرب عليها بريشة ونحوها     

أي : كر ابن الرومي العود في رثائه لبستان  المغنية ، فقد ذكر أن العـود تبتـل                ذ

إعتزل الغناء عند فقدها وكذلك المزهر الذي إذا حن وسمع صوته كان ذلك عويل              

  :أوتاره لفقدها ، يقول

  مزدجِر أي اللهو وازدجر    دكُمـفق عند العود تبتّل

  )3(وتِرـال ولةع فهاتيك حن    وتراً ِلمزهر سمعنا فإن

ثم يقول  أيضاً إن العود في كفها يعلن عن االحسان بصدق ، وكذلك ذكـر                

مشيتها التي تذكره بغنائها وهي تمشي الهوينى مثل األبقار الساكنة أي الهادئة في             

  :مشيتها ، يقول

  الخبِر صادِق إيذان حسان    باإل يؤذن وهو العود كفّك في

  )4(البقِر سواكِن الهوينا مشْي    ناءكُمـغ ريـِمذْك  مشيكم إذ

  :ـارـالمزم

مارة ومـن أسـماء     المزمار والمزمر والز  : هو ما يزمر به إطالقاً ، ويقال      

ارةالزالناي ، والعران ، واليراع ، والهمبوقة ، والهيرعة ، قال الشاعر: م:  

  

  )1(هر تسمو بصوته األوتار    إذا حنت المزامير والمز

                                                 
 .12 ، ص3ابن سيده ، المخصص ، ج )1(
 ).عود(أدي شير ، المعجم الوسيط ، مادة  )2(
 .26، ص ) 687( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي،  )3(
 .27، ص ) 687( ، رقم النص 3الديوان ، ج  ابن الرومي،)4(
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 الرومي المزمار في أبيات عاتب فيها من منع عنه هـداياه ،             وقد ذكر ابن  

  :يخبره بأن عطره ذاهب وأن مدحه هو باٍق ، يقول

  أعطر ركمـعط نـم ثناؤنا    داياكُمـه من يناـمانع يا

  رـيقص وال نَىـيث فال  طياً    الفال ويـويط يبقى ثناؤنا

سـتَ وعطركمـآث درـالس  ويسأم    ارهرــيفخ وال ير  

  والِمزهر المزمار واصطخب    أعملت إذا بالكأس أقسمت

  رـاألخض نبرـالع وخيرهن    اعهـوأتب العود  جاءنا لو

  )2(المجمر به يثنى ما أضعاف    رناـشع  به يثنى غدا لقد

  :ايــالّن

هو آلة من آالت الطرب على شكل أنبوبة بجانبيها ثقوب ، ولهـا مفـاتيح               

 وتحريك األصابع على الثقوب بإيقاع منظم ويسمى        لتغيير الصوت ، تُطِرب بالنفخ    

ثم عِربتْ في الشعر القديم ،      ) ناي نرمين ( وأصل الكلمة بالفارسية     )3(اليراع المثقب 

وإسمه القصب وصاحبه قاصـب وقـصاب       ) زمخر(أن عربيته   : ويقول الخفاجي 

بهـا   وقد وردت الكلمة في شعر ابن الرومي في أبيات خاطب            )4()نايات: (والجمع

أبو القاسم وكان قد خرج إلى مدينة بالعراق مع المعتضد ، فقد تعطلت كأس ابـن                

الرومي أي أن مجالس الخمر لم تَقُم كما اعتاد عليها في وجود القاسم ، فـشاربها                

في المساء مشغول عنها وكذلك شاربها في الصباح ، وحتى العود والنـاي توقفـا               

                                                                                                                                         
 .15 – 13 ، ص 13ابن سيده ، المخصص ، ج )1(
 .75 – 74، ص ) 723( ، رقم النص 3الديوان ، ج  ابن الرومي،)2(
 ).ناي(أدي شير ، المعجم الوسيط ، مادة  )3(
 .262 ، الجواليقي ، المعرب ، ص 226 – 225الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )4(
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دموع هي مصدر التنفيس عن المفتقـدين       عن العزف وإن عزفا كانت العبرات وال      

  :ألبي القاسم ، يقول

  طرائقها على عندي تجر لم    طلةـمع غبتم ذـم يـكأس

  ابقهاـكغ لـذاه شأنها عن    ابحهاـوص لـذاه  غابقها

   )1(هاـودافق برٍةـع مسعدا أو    معاً صامتان والناي والعود

تقدم الفكري واألدبـي    كان انتشار الغناء داللة على الحياة المترفة وعلى ال        

ألفراد المجتمع العباسي ، فقد كان لطبقة المغنين مكانتها الخاصة عنـد الخلفـاء              

وعامة الشعب وقد كانت أكثر أسماء اآلالت الموسيقية في تلك الفترة من أصـول              

غير عربية يرجع أكثرها الي الفارسية ، ولم يكن المجتمع العباسي يهتم بفٍن كمـا               

  .موسيقىيهتم بالغناء وال

  

  

  

  

  

  

  

  المبحث الرابع

                                                 
 .277، ص ) 1271( ، رقم النص 4الديوان ، ج ابن الرومي،)1(
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  اظ األدواتـألف

األدوات في معناها هي جميع ما يرافق اإلنسان من أدوات المنزل والنقـود    

وغيرها، وذلك ألن كل منشط من مناشط الحياة االجتماعية يحتاج في كمال أدائـه              

قود إلى أدوات خاصة يستعان بها ، فتفصيالت الحياة اليومية للناس تتطلب توفر الن            

  .وأدوات المأكل والمشرب والملبس والزينة واإلضاءة والطهي والنظافة المنزلية

وقد ذكر ابن الرومي كثيراً من هذه األدوات في شعره ، والتي تمثل صورة       

واضحة لنشاط ذلك المجتمع العباسي الهائل ؛ وتطوره نتيجة إلنـصهار العـرب             

ي أوردها ابن الرومـي فـي       والفرس في بوتقة حضارية واحدة ومن األدوات الت       

  :شعره

  :ريقـاإلب

: فارسي معرب وترجمته من الفارسية أحد شيئين: جاء في المعرب اإلبريق   

 والراجح إن كلمـة إبريـق       )1(إما أن يكون طريق الماء أو صب الماء على هينة         

، وقد جاء ذكر لفظة أباريق في القرآن        ) آبريز(عربية وهي في الفارسية الحديثة      

اِريقَ  ِبَأْآَواٍب* مَُّخلَُّدوَن   ِوْلَداٌن َعَلْيِهْم َيُطوُف: (لكريم في قوله تعالى   ا ْأسٍ  َوَأَب ن  َوَآ  مِّ

  .)2()مَِّعيٍن

وقد ذكر ابن الرومي لفظة اإلبريق فـي أبيـات وصـف فيهـا روضـة                

وغزالنها، وذكر مغازلة اثنين من هذه الغزالن له وهما غزال الفيـافي أي ابـن               

لرياض ، والثاني المتوم أي الذي يشبه اللؤلؤ واللذان تميزان بجيد يشبه            الغابات وا 

  :الذي له مصفاة ، يقول: جيد اإلبريق المفدم أي

  المتوم والربيب الفيافي ربيب    منهما غزاالن فيها يغازلني
                                                 

 .71الجواليقي ، المعرب ، ص  )1(
 .)18 – 17( سورة الواقعة ، اآليات  )2(
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  )1(دمـمف ديـل وإبريقٌ واءـس   ماـفكاله جيديهما نصبا إذا

ومي أبا أحمد بن الزبير بن المتوكـل بأنـه ال تلهيـه             وأيضاً يمدح ابن الر   

الخمر وال أخو الرفاهة في الخمر والذي يغدو يستمع إلى المزهـر ويبعـد عـن                

  :الحرب وأدواتها ، بل يكفيه صوت السيوف عن أصوات األوتار ، يقول

  الكروم رـخَم وال ال شِف  راـالم رـخَم هـتُلِْه مـل

  رذوم ٍقـريـوإب  ٍةــمع  ـ مس بين اهِةـالرف وأخو

  ومـالزج  وسـللق نّانـح    ـال الِمزهر يغاِدي  ممن

   )2(ومـوالبم المثالث نـم ِي   ـيـالِقس ارـأوت فيِهـتك

  :ّبـار والُحـرالِج

 )3(عود يعرض في فم الفصيل أو يشقُّ به لـسانه لـئال يرضـع             : الجرار

بهو فارسي معرب ، وقـال أبـو        :  دريد الجرة الضخمة قال ابن   : بالضمة: والح

) خنـب (فارسي معرب مولـد أصـله       :  وفي المعرب  )4(أصله خنب فعرب  : حاتم

 )5(حبـاب وحببـه   : وجمعه) حب: (فعرب ، فقلبوا الخاء حاء وحذفوا النون وقالوا       

وقد جمع ابـن الرومـي بـين        . وهو وعاء من الفخار توضع فيه الخمر أو الماء        

ي قصيدة كتبها إلي القاسم وكان قد عزم الرحيل إلى ناحية اللفظتين في بيت واحد ف   

آمد مع المعتضد فيصف له حاله بعد سفره فيذكر حال ِخوانه وِقـصاعه وبرامـه               

التي تكسرت وحبابه وِجراره وِقالله التي تشققت ، ويريد بـذلك أن جميـع هـذه                

  :األواني فارغة ال تنفع ، يقول

                                                 
 .276 – 275، ص ) 1611( ، رقم النص 5 جالديوان ، ابن الرومي،)1(
 .143 – 142، ص ) 1736( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي،)2(
 .214 ، ص 1الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج )3(
 .265 ، ص 5الجاحظ ، الحيوان ، ج )4(
 .168الجواليقي ، المعرب ، ص ،  )5(
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  مشْعوب فكلُّها براميو    اعيـوِقص ملَكَّك وانيـوِخ

  )1(وبـمثق فكلُّها وِقاللي    وِجراري مصدوعةٌ وِحبابي

ونرى ان ابن الرومي في األبيات السابقة ذكر باإلضـافة الـى الجـرار              

  .والحباب أدوات أخرى كانت مستخدمة وال زالت إلي يومنا هذا

  :تــالطس

 أنهـا مؤنثـة      وفي المعـرب   )2(طست معربة طشت  : جاء في شفاء الغليل   

الطشت وساقها مع األلفاظ التي تفرد      :  وأوردها السيوطي  )3(أعجمية وتعريبها طبق  

  .)4(بها الفرس دون العرب ، وأن العرب اضطرت الي تعريبها أو تركها كما هي

وقد هجا ابن الرومي في أبيات له رجل كناه باألجلح الذي تساقط شعره عن      

لصخرة الملساء التي تقف على جبينه البارز،       مقدمة رأسه ، ونعت رأسه بأنه مثل ا       

  :وشبه هامته في بريقها في الليل ببريق الطست ، يقول

كنى أصلعلَّح يـبأب يِتـْالج         

         المرِت فاةـالص مثِل هامٍة ذو

لِت جبيٍن مهوى في تنصبص  

         )1(ِتـالطِّس قَـبري بالليل تبرقُ

راق بأنه شيخ تزوج بعجوز تعجب بطست فـارغ         وقال يهجو أبا حفص الو    

مصنوع من النحاس ، وبإناٍء تشرب فيه ، وأنها تنتعل في خفيها بزوج ولعله أراد               

  :زوجها وليس زوج من األحذية ، وانها تلف رأسها بجزء من العمامة ، يقول
                                                 

 .373 – 372، ص ) 224( ، رقم النص 1الديوان ، ج  ابن الرومي،)1(
 .147الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )2(
 .270 ، 269 ، 134الجواليقي ، المعرب ، ص  )3(
 .279 ، 275 ، ص 1السيوطي ، المزهر ، ج )4(
 .443 – 442، ص ) 293( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )1(



 

138 
 

  وتَوِر لها بطست تُزهى   عجوزاً لنا شيخ زوج

  )2(ورـبكَ هاـرأس فتولفَّ   بزوٍج خُفَّها أنعلتْ قد

  :ـوانالخِّ

أخونه، : المائدة يوضع عليها الطعام ، والجمع     : الخوان بضم الخاء وكسرها   

بضم الخاء وإسكان الواو واللفظة فارسية معربة ، وقد أضاف          ) خُون(وفي القليل   

 وسمي كذلك ألنه يتَخون ما عليه أي ينـتقص          )3(إخوان: الجواليقي جمع ثالث هو   

  .)4(نه ، وفي هذا محاولة إلرجاعه إلى أصول عربيةم

وقد أورد ابن الرومي لفظة الخوان عدة مرات في شعره ومن ذلـك قولـه      

يهجو رجالً بأنه بخيل وإذا ظهر أمامه سائل فقير ذاب خوفاً من سؤاله له ، وكذلك                

اطت إذا حاول العطاء والبذل جمد ، وأنه إذا جاءت مائدة طعام من عنده فكأنما أح              

  :به الدواهي والمصائب ، يقول

  دـجم بذالً اولـح وإن ذاب    ائٌلــس له  عن إذا من يا

   )5(رصد الغواشي خوفَ به حفَّ    هـل خوان اءـج إذا من يا

وفي أبيات أخرى وصف ابن الرومي دجاجةً مشويةً صفراء اللون وثمينة كالدينار            

  :يقولأتي بها غالم قوي ، فكانت في هيئة حسنة ، 

  حزور لك زفها ولوناً ثمناً    ديناريٍة راءـصف ٍةـوسميط

  )1(يتَغَرغَر  بصهيرها قدامها    وبنتُها الِخوان فوق حسنَها يا

                                                 
 .106، ص ) 766( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 .78 – 77لجواليقي ، المعرب ، ص ا )3(
 .275 ، ص 1السيوطي ، المزهر ، ج )4(
 .206، ص ) 527( ، رقم النص 2الديوان ، ج ابن الرومي، )5(
 .56، ص ) 702( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
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  :الدرهـم

ملء قبضة اليد ، ثم صارت تعني وزنـاً معينـاً ،            : كلمة ِدرهم في األصل   

ليونانيـة إلـى    وفي النهاية صارت تعني عملة معينة وقد انتقلت الـصيغة مـن ا            

 )2(الفارسية على أنها وزن ، ثم على أنها عملة ، وأصل الكلمة في العربية ِدرهـم               

وهي مما عرب قديماً وأخذ عن منطقة ما بين الرافدين ، وقد عدها اللغويون عامة               

ِدرهم ،  :  وهنالك خلط في ضبط الكلمة ، فالمراجع تختلف في ذلك          )3(كلمة معربة 

 ِهم، ِدرام  ِدرهم ، ِدروقد وردت الكلمة في القران الكريم في صـيغة الجمـع           )4(ه  :

َرْوهُ : (دراهم ، وال نجدها إال في سورة يوسف في قولـه تعـالى             َثَمنٍ  َوَش  َبْخسٍ  ِب

ُدوَدةٍ  َدَراِهَم بأنه أغدق  :  وقد أوردها ابن الرومي في قوله إلبراهيم بن المدبر         )5()َمْع

اء بحيلة محكمة تنقاد بها أصعب األمور ، فيري ابن          على نفسه بالمديح من الشعر    

، ولكان  ) نضاد(الرومي لو أن مثل هذه الحيلة أصبحت عنده لبقي خالداً مثل جبل             

  :في صرة إبراهيم مثل الدراهم أو في مزاوده النفيسة زاد ، يقول

  ينقاد بمثلها  األموِر صعب   بحيلٍة الثناء لك استفاض لقد

  نَضاد الهضاب أم خُلِّدتْ ما    مخلَّداً غدوتُ عندي أنَّها لو

   )1(زاد الحريزة مزاودك في أو    درهم صرارك في كأنِّي حتى

وفي أبيات أخرى قالها في عمرو النصراني ، يصف ابن الرومـي شـكله              

 – أي منظره    –لعمرو وكيف أن منظره يفتن الشمطاء العانس والبكر ، فيجبي له            

يت والخمر تارةً أخرى فيرى أنه ال حجة لـه ويطلـب العفـو              الدراهم تارةً والز  

  :والغفران من اهللا ، يقول
                                                 

 .62أدي شير ، األلفاظ الفارسية المعربة ، ص  )2(
 ).درهم( ، ابن منظور ، لسان العرب مادة 294لخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  ، ا196الجواليقي ، المعرب ، ص  )3(
 ).درهم(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  )4(
 .20سورة يوسف ، اآلية  )5(
 .243، ص ) 572( ، رقم النص 2الديوان ، ج  ابن الرومي،)1(
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  وبكرا عانسة شمطاء    ريـبمنظ تنتُـف قد كم

  وخمرا  زيتاً تارةً بي    ـويج بي الدراهم يجبي

  )2(غَفرا فاللَهم عمرو يا    ةٌـحج نالكــه يـمال

  :الدينـار

  . ية وقيل معربةعرب: إختلفت اآلراء في الكلمة ، فقيل

وهو إن كان معربـاً فلـيس       ) دنار(فالجواليقي في المعرب يرى أن أصلها       

 ويوافقه الـسيوطي فـي      )3(تعرف له العرب اسماً غير الدينار فقد صار كالعربي        

 أما الثعالبي فيضمها الى الكلمات التي يرى        )5( والخفاجي في شفاء الغليل    )4(اإلتقان

 والسيوطي يضعها بين الكلمات     )6(لعربية والفارسية أنها مشتركة في الصيغة بين ا     

ْنُهم : ( وقد وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى        )7(التي تردد فيها علماء اللغة      َوِم

  .)8()ِبِديَناٍر َتْأَمْنُه ِإن مَّْن

وقد ذكر ابن الرومي لفظة دينار في شعره وجاء بها مفردةً وجمعاً ومـن              

وابه الذي وصفه بأنه كريم ، وأنـه كثيـر العطـاء            ذلك مدحه ألبي العباس بن ث     

  :يستخف بما يعطيك بقبضة يده وأنه يرى األلف من القنطار مثل الدينار ، يقول

  زارـإلن زاراًـإغ يقدم أن أو       كَرته اإلجزاُل يردع أن حاشاه

  )1(كدينار قنطار ألف يرى حتى       قبضتُه أعطاك بما تستخف بل

                                                 
 .188، ص ) 847( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 .187قي ، المعرب ، ص الجوالي )3(
 ، 1م ، ج1935 ، القاهرة ، 2، اإلتقان في علوم القرآن ، مطبعة الحلبي ، ط) جالل الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر(السيوطي  )4(

 .139ص 
 .98الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )5(
 .285الثعالبي ، فقه اللغة ، ص  )6(
 .278 ، ص 1السيوطي ، المزهر ، ج )7(
 .75ورة آل عمران ، اآلية س )8(
 .120، ص ) 774( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
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 نصح أبا القاسم بأن ال يعدم الصفات الطيبـة والتـي إذا             وفي أبيات أخرى  

نُقرت طنَّت فكانت خالصة مثل الدنانير الذهبية ، وأن تكون صفاتٌ تتـسرع فـي               

  :الخير وتتأني في الشّر ، يقول

ال أقاسم مـتَعةً اياـسج دتْ إذا       رضينُِقر طَنَّت الدنانير نَقْر  

   )2(تأنَِّت وٍءـبس همتْ وإن إليه       سرعتْتَ ِبخَيٍر همتْ إذا سجايا

ويقول في مثل هذا المعنى مادحاً أبا سهل بن علي النوبختي ، جامعاً بـين               

  :الدرهم والدينار في بيت واحد ، يقول

ـوس       ُأخِلصتْ الدنانيِر مثَل وجدتُكمِمـالدراه مثَل الخلق هذا ائر  

  )3(األعاظِم والشؤوِن ِقدماً العلم ذوي       هاكلّ والنور النار بيوت ورثْتم

  :رطاســالق

القراطيس من مظاهر الحضارة ، وهي متميزة عن الرقوق في مادتها وفي            

الجهة التي تجيء منها ، فقد كانت تجيء من بالد الشام والروم ومـصدرها األول               

عة ذلك  مصر بلد الفراعنة حيث ينبت البردي واستغلت مصر هذا النبات في صنا           

  .النوع من الورق

 )2( وكـذلك الـسيوطي    )1(وقد رأى الجواليقى أن كلمـة قرطـاس أجنبيـة         

 وقد كانت القراطيس تمثل لوناً من ألوان الترف ، وقد ورد ذكرها في              )3(والخفاجي

وْ : (القرآن الكريم في قوله تعالى     ا  َوَل كَ  َنزَّْلَن ا  َعَلْي ي  ِآَتاًب اسٍ  ِف ُسوهُ  ِقْرَط دِ  َفَلَم  يِهْمِبَأْي

                                                 
 .308، ص ) 1922( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي، )2(
 .39، ص ) 1677( ، رقم النص 6الديوان ، ج ابن الرومي، )3(
 .324الجواليقي ، المعرب ، ص  )1(
 .323السيوطي ، اإلتقان ، ص  )2(
 .180الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )3(
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َذا  ِإْن َآَفُروْا الَِّذيَن َلَقاَل ْحرٌ  ِإالَّ َه ينٌ  ِس  وقد إستخدم ابن الرومي كلمة القرطاس   )4()مُِّب

كثيراً ومن ذلك قوله مخاطباً القاسم في هجاٍء مر يرى فيه أن القاسم لم يستفيد من                

ين ،  الديوان سوى نشر الصحف وأنه جعل ظهره قرطاساً تتداوله أقالم كُتّاب ماهر           

  :يقـول

  الطوامير نشر سوى علمنا فيما  فائدةً الديوان  من استفدت وما

   )5(اريرـنح تّاٍبـكُ المـأق هناك  تعاوره قرطاساً ظهرك جعلتَ

: وفي أبيات كتبها إلى مثقال معاتباً له لعدم مراسلته والكتابة إليه ، فيقول له             

 الخدود التي يكتب عليها     إن القراطيس في مصركم متوفرة ، فلو كانت مثل جوانب         

بماء العيون لما افقرتك وذلك لوفرتها بمصر ، ولكنك نسيت أمري وألغيت بـه ،               

  :فيقول

َظُن في القراطيس ِركُمنها   ِمصتخو  ر ريبهخئون د  

  العيون اِءـبم فيها يكتَّب  دودـالخُ اتـصفح أنَّها فلو

   )1(الشؤون خالَل شأني فألغيتَ   وتَـجفَ ولكن أعوزتْك لما

  :ورقـالـ

الورق هنا نعني به ذلك الجنس الذي يشمل أنواعاً مختلفة المادة والـصورة        

مما جعله ليكتب فيه فخرج بذلك عن تلك الصورة البدائية التي تتمثل في أكتـاف               

  :اإلبل واللحاف والعسب ، قال لبيد

دوتَعم لَِحن عيدلى قَلَماً   ِبكَفِِّه يٍب عسع لنباِن ذَب2(و(  

                                                 
 .7سورة األنعام ، اآلية  )4(
 .163، ص ) 820( ، رقم النص 3الديوان ، ج ابن الرومي، )5(
 .201، ص ) 1806( ، رقم النص ، 6الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
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وكانت الكلمة في العصر الجاهلي واإلسالمي األول تعني ورق الشجر وقد           

ا : (جاء في القرآن الكريم بهذا المعنى فـي قولـه تعـالى            ْسُقطُ  َوَم ن  َت ةٍ  ِم  ِإالَّ َوَرَق

ا  ورقَِت الشجرةُ ، وأورقت ، فهـي مورقـةٌ         :  ومن هنا جاءت المشتقات    )3()َيْعَلُمَه

  :  يتضح في قول الجاحظوهذا المدلول

  )4(مقـيم بـه وظـلٍّ ظلـيِل    ميتٌ مات وهو في ورِق العيش 

ثم جاءت بعد ذلك كلمة الورق بمعاٍن أخرى من إطالقها على المال من إبل              

  :وغنم ودراهم وجاءت بهذا المعنى في قول الجاحظ

  جوِدماذا من الفَوِت بين البخِل وال  أال ترين وقد قطَّعِتني عذالً 

ـَّن العــوِد  إال يكن ورقٌ أجـود بـه   )5(للمعتفـين فإنـي لي

وقد ذكر ابن الرومي الورق بمعنى أداة الكتابة في أبيـات خاطـب بهـا               

إسماعيل بن بلبل بأنه بخُل عليه بمعروفه وقد قاسى من أجله من عـدم النـوم ،                 

راِض منه بـأجر    فيطلب منه أن يأخذ بيده فإنه يعاني اإلنزالق في صحوه ، فهو             

  :أي أنه يقبل بالقليل ، يقول: الوراق

  األرقْ هـفي يتـقاس وقد عني    بمعروفه ضن الذي ذا يا

الزلق كثير الصحو في زلت ما    رٌؤـام إني العثرة أقلني  

   )1(ورقـال رِمـوغُ يـوراق بأجر    أملته كنت مما رضيت

  :الصحـيفة

                                                                                                                                         
 .8 – 7 ، ص 13ابن سيده ، المخصص ، ج )2(
 .59 سورة األنعام ، اآلية   )3(
 .65 ، ص 1 البيان والتبيين ، جالجاحظ ، )4(
 .332 ، ص 3المصدر نفسه ، ج  )5(
 .273، ص ) 1267( ، رقم النص 4الديوان ، ج  ابن الرومي،)1(
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العربية ، وهي عائدة إلى أشياء      من أهم الكلمات الحبشية الموجودة في       هي  

ومنبر ومحراب وبرهان ، وهي تـشهد بالمناسـبات         ) كحواريون ومنافقون (دينية  

الصحيحة بين المسلمين وبالد الحبش قبل الهجرة ، وكانت مادة الصحيفة تطلـق             

وهو الورق بمعناه الخاص ، إلـى       : على الجلد ، ثم أصبحت تطلق على القرطاس       

 َأْم: (يقول تعالى .  وجمعها صحف  )2(ق المصنوع من الجلد   جانب إطالقها على الر   

 وهي هنا بمعنـى األلـواح       )3()َوفَّى الَِّذي َوِإْبَراِهيَم * ُموَسى   ُصُحِف ِفي ِبَما ُيَنبَّْأ َلْم

ا : (ونفسرها بقوله تعالى   هُ  َوَآَتْبَن ي  َل َواحِ  ِف ن  اَألْل لِّ  ِم ْيءٍ  ُآ ةً  َش ِصيالً  مَّْوِعَظ لِّ  َوَتْف  لُِّك

ْيءٍ   وقد وردت لفظة الصحيفة في شعر ابن الرومي في أبيات رثى بها أمه ،               )4()َش

يقول أن لوعته وحزنه على أمه لن تبلى وتنتهي ، وأنه سوف يتحدث عن خيرها               

  :ويشيعه وأنه لن يزيد على ما كان منها وكُتب في صحائفها ، فيقول

  الِقدم على لىيب كالشيء حزني وال    لوعتي أن ال األيام لتُسلينَني

   )1(والقلم الصحيفة بين جرى ما على    متزيداً ال الخير ثناِك سأنْثو

من خالل ألفاظ األدوات في شعر ابن الرومي نستطيع رسم صورة لحيـاة             

المجتمع اليومية في عصر الشاعر ، فهم يستخدمون هـذه األدوات فـي جميـع               

هم فـي مطـاعمهم وأشـربتهم       ليـد ممارساتهم اليومية في دورهم وعاداتهم وتقا     

، ومن خالل ذكر األلفاظ لألدوات نستدل على ثقافات هذا العصر المتمثلة            وأزيائهم

في العربية والفارسية والهندية واليونانية ، وكذلك العرب لما تحضروا وابتعـدوا            

  .عن البداوة وجدوا أنفسهم أمام أدوات حضارية شملت تفاصيل حياتهم بأكملها

  

                                                 
 .521الزمخشري ، أساس البالغة ، ص  )2(
 ).37 – 36(سورة النجم ، اآليات  )3(
 .145سورة األعراف ، اآلية  )4(
 .74، ص ) 1691(نص  ، رقم ال6الديوان ، ج ابن الرومي، )1(
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  المبحث الخامس

  وــاظ اللهــألف

استفحل أمر اللهو والالهين في المجتمع العباسي بعد تثبيت أركان الدولـة            

العباسية ، وتحولت الحياة االجتماعية من طور الجد والكفاح إلـى طـور آخـر               

يتناسب مع تلك الحياة الناعمة والمترفة الالهية وساعد على ذلك كما جـاء فـي               

غل العناصر الفارسية في هذه الحياة وما جلبته من أدوات لهو           الحيوان للجاحظ تغل  

  .)1(ومجون

  : ومن ألفاظ اللهو التي أوردها ابن الرومي في شعره
                                                 

 .454 ، ص 4الجاحظ ، الحيوان ، ج )1(
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  :طرنجـالش

منه الكوبـة   ) كوب(فارسي معرب ، وفي مادة      : الشطرنج: جاء في اللسان  

ح الـشين ،    بفت:  وأورد الخفاجي الشطرنج   )2(الشطرنجية ، والكوبة والطبل والنرد    

والقياس كسرها ألنهم لم يقولوا فعلل بفتح الفاء ، وقيل عليه أن ابن القطاع نقلـه                

عن سبويه ومثّل له ببرطح وهو حزام الدابة ، ويقال بالشين والسين ، والمعروف              

والكسر أحسن ليكون كجردهل وقرطعب ، وقيل هـو         : فيه الفتح ، وقال الواحدي    

طراً ومن جعله أشطراً والـصحيح أنـه معـرب          عربي من المشاطرة ألن لكلٍّ ش     

  .)3(أي مائة حيلة والمقصود التكثير وقيل معرب شدرنج): صدرنك(

ولـم  . رخاخ ورخخة وكذلك الفرازن   : ومن أدوات الشطرنج الرخ والجمع    

يكن الشطرنج من أدوات لهو العرب وقد جاء ذلك في كتابات الجاحظ من وصـية        

  .)1(نرد ودعوا الشطرنج ألهلهعليكم بال: عثمان الخياط للشطار

والشطرنج ذكره ابن الرومي في مواضع متفرقة من الديوان ، منها قصيدة            

كتبها في أبي القاسم التوزي الشطرنجي واصفاً مهارته في لعبة الشطرنج وكيـف             

أنه يلعب بأنفس الالعبين وأنه يقتل الشاه أو الملك وهو غير ناظر إلى الرقعـة ،                

  :يقول

  باِءـاللُّع سـبأنفُ نـلك رنج    ـبالشِّط تلعب لست الناس غلطَ

  راِءـالنّك تْلةـبالِق اـَّطَب عة    ـالرق من ِشئت حيث الشَّاه تَقْتُُل

  )2(الِءـالرس على مقبٍل وال ِت    ـالدس في ينكـبع ناظٍر ما غير 

                                                 
 ).آوب(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة  )2(
 .131 – 130الخفاجي ، شفاء الغليل ، ص  )3(
 .19 ، ص 1 ، الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج366 ، ص 2الجاحظ ، الحيوان ، ج )1(
 .43ص ، ) 12( ، رقم النص 1الديوان ، ج ابن الرومي، )2(



 

147 
 

وفي أبيات أخرى قالها في القاسم بن عبيد اهللا ، يصفه بأنه فتـى نـصب                

نج حتى يعرف بها العواقب التي ال تسمو وال ترقى لعين الجاهل وقد أكثر               الشطر

  :العطاء للسلطان حتى يتقي مصائب الدهر ، يقول

فتى به يرى كيما الشّطرنج نصب    لها تسمو ال عواقب جاهِل عين  

   )3(وائِلـالغ اءـاتق كيف بها يريد   هـأن ذاك في السلطان على وأجدى

  :ردّنــال

النرد شيء يلعب به ، وهو فارسي معـرب ،          : اللسان والمخصص جاء في   

وهو النرد شير نسبة إلى صانعه النرد شير بابك ، والكوبة عند بعضهم في مـادة                

 والنرد أعجمي وشير بمعنى حلو ، وعن محمد         )1(الكوبة والطبل والنرد  : كوب منه 

من لعب بالنرد شير    : (ثوقد جاء في الحدي   . )2(ابن كثير النرد في كالم أهل اليمن      

 وذكره ابن الرومي في قولـه يـصف         )3()فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه      

الطالقاني ومهارته في النظم والنثر وكذلك في النرد والشطرنج ، فهو فتى الفـوز              

  :والظفر ، يقول

  النثر وفي النظم في ب    واإلغرا اإلعراب فتى

   )4(رـالقَم تىـف الفُلْج فتى    والنرِد طْرنجـالش فتى

  . هذا عن ألفاظ اللهو التي ذكرها ابن الرومي في شعره

النرد والشطرنج وهذا   : ترجع بعض ألفاظ اللهو إلى أصول غير عربية مثل        

دليل على أثر الثقافات األجنبية في المجتمع العباسي وتعد أنواع اللهو المتعددة من             
                                                 

 .259، ص ) 1603( ، رقم النص 5الديوان ، ج ابن الرومي، )3(
 .19 ، ص 13، ابن سيده ، المخصص ، ج) آوب(ابن منظور ، اللسان ، مادة  )1(
 .226 ، الخفاجي ، شفاء الغليل ، 379الجواليقي ، المعرب ، ص  )2(
 .352 ، ص 5هـ ، ج1333أحمد بن حنبل ، المسند ، المطبعة اليمنية ، مصر ،  )3(
 .175، ص ) 832( ، رقم النص 3الديوان ، ج  ابن الرومي،)4(
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في مظاهر اللهو ، ولم يكن اللهـو        مظاهر الحضارة التي أدت إلي التفنن والتجديد        

  . منتشراً إال في الطبقات المترفة ألن المجتمع لم يكن كله صاخباً الهياً

فقد كانت هنالك مجالس تعقد للهو والالهين وهذا دليل على تخلى المجتمـع             

في العصر العباسي عن العادات والتقاليد التي جاء بها اإلسالم ، فانصرف الناس             

وانشغلوا بأمور الدنيا من كنز لألموال وتبديدها في أمور ال طائل           عن أمور دينهم    

  .منها

وقد كانت تلك نماذج من ألفاظ الحياة االجتماعية في شعر ابـن الرومـي              

  .والتي كان لها أثر كبير في خلق الحضارة العربية واتساعها في العصر العباسي

  :اتمةــالخ

د          صالحات ، لق ذا          الحمد هللا الذي بنعمته تتم ال ه ه م بعون اهللا وتوفيق  ت
  .البحث الذي اشتمل على دراسة وتحليل شعر ابن الرومي

  : النتائج اآلتيةمن خالل هذه الدراسة توصلت إلى

ي أثرت              - دخل الفرس بالد العرب ونقلوا معهم عاداتهم وتقاليدهم والت
دون الفرس          بدورها في الموروثات العربية ، حيث أصبح العرب يقل

 .هم وطرق معيشتهم التي اتسمت بالرفاهية واإلنفتاحفي أساليب حيات
ساد        إن العصر العباسي آان عصر ا      - ه الف اد في ضطرابات وفوضى س

ى       وتحكم   ام          فيه األتراك ، وانقسم المجتمع إل ي قي ا أدى إل ات مم  طبق
 .الثورات واإلنتفاضات

ى - رس إل ول الف ة العباس أدى دخ ي الدول اة ف ور الحي يما  تط ية وال س
ة            رية حيث ا   الحياة الفك  ة العربي وم وتفتحت العقلي ع العل زدهرت جمي

 .وظهر آثيٌر من العلماء في آافة المجاالت
ي ،           - ي األدب العرب شعر ف ن ال ر دواوي يعد ديوان ابن الرومي من أآب

 .وأآثرها تناوًال لألغراض الشعرية
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ه   ظهرت شخصية ابن الرومي من خالل شعره في الوقت ال           - ذي أهمل
 .  فجاء شعره ترجمة لنفسهؤلفونفيه الُكتَّاب والم

ي         آان ابن الرومي شاعرًا متشائمًا ، وآثير الط        - سبب ف رة ، ولعل ال ي
ى    راد              ذلك يرجع إل ده ألف ي فق ائع تمثلت ف ه من فج ي حيات ه ف ا لقي  م

اء     ك ج ن ذل الرغم م ه ، وب ه وأخي ه وأم ه وزوجت دءًا بأبنائ رته ب أس
ن                 ز اب ا تمي اظ سهلها ، آم وُي األلف الرومي بتصويره    شعره جزًال ق

 .وتشخيصه لكل ما تقع عليه عينه
حاول ابن الرومي عكس صورة مجتمعه من خالل شعره ، فصور                -

 .جميع طبقات ذلك المجتمع في مناسباتها وطرق حياتها
ا         - شير إليه ي ي ة والت اظ المبهم ر من األلف ن الرومي آثي وان اب ي دي ف

  .المحققون بأنها ألفاظ خاصة بالشاعر

ذه مجرد تجرب ـالل ه ن خ ع العباسي م صور للمجتم راز بعض ال ة إلب
ر من المعلوم ي أن الكثي ـي ، وال شك ف ن الـروم ـعر اب ا ، ش م أدرآه ات ل

ن الرومي                لذلك أوصي من يجيئ    وان اب ي دي ال البحث ف احثين بإآم  من الب
اة                      ا خفي من حي ة عن م ي الرؤي ى تنجل وغيره من الدواوين الشعرية ؛ حت

ي ا ع العباس ك المجتم ات العربذل ن المجتمع ره م ى غي ز عل ذي تمي ة ل ي
  .تساع ثقافاتهواإلسالمية بامتزاج حضاراته وا
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   :المصــادر والمراجــع
 .القرآن الكريم

رم              (ابن األثير  . 1 ن المك ي ب ن الحسن عل ي ب دين عل ي      )عز ال  ، الكامل ف
 . م1965 بيروت –التاريخ 

ارف ، الطب   . 2 ري ، دار المع دوي ، البحت د ب د أحم ة ، دأحم ة الرابع . ع
 .ت

د  أسس بدوي ،  أحمد . 3 ي  النق د  األدب  ر ، ـمص  ةـنهض  دار رب ، ــ الع عن
 .ت. د

ي،  الشعر في وتطوره المديح فن حاقة، أبو أحمد . 4 شورات  العرب  دار من
 .ت. د الجديد ، بيروت ، الشرق

 .هـ1333 ، المسند ، المطبعة اليمنية ، مصر   بن حنبلأحمد . 5
ي ، زهر اآلداب وثمر     أبو إسحاق إبراهيم بن علي ا   . 6 لحصري القيروان

ه  اب ، حقق ة ،    : األلب ب العربي اء الكت اوي ، دار إحي د البج ي محم عل
 .ت. الطبعة الثانية ، د

ن  الحسين سعيد وأب اإلمام . 7 د  الحسين  ب سكري ،   اهللا عبي وان  شرح  ال  دي
شر  للطباعة الكتب دار طبعة عن مصورة نسخة زهير ،  بن آعب   والن
 .هرةالقا م ،1950 سنة

ي العص . 8 ي ف شعر العرب راء ال يس المقدسي ، أم ـر العــأن باسي ، دار ـ
 .م1967الماليين ، بيروت ، الطبعة السابعة ، 

و  مكتبة األدبي ،  والنقد جعفر بنة  قدام طبانه ،  بدوى . 9  المصرية  األنجل
 .م1954   القاهرة، 
ان ، . 10 اريخ بروآلم ي ، األدب ت ه العرب ة ألف ـآ: باأللماني رو ارلـ  ب
ى  أشرف لمان ، ــآ ه  عل ى  ترجمت ة  إل ود : العربي  حجازي،  فهمي  محم

 .ت. للكتاب ، د العامة المصرية الهيئة
ويين         . 11 ات النح سي ، طبق دي األندل سن الزبي ن الح د ب ر محم و بك أب

محمد أبو الفضل ابراهيم ، دار المعارف ، مصر          : واللغويين ، تحقيق  
 .هـ1119، الطبعة الثانية ، 
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وبكر . 12 د أب ن محم اري ، مالقاس ب رح األنب صائد ش سبع الق وال ال  الط
ق   ق وتعلي ات ، تحقي ـارون ، دار    : الجاهلي ـمد ه ســــــالم مح د ال عب

 .م1963المعـارف ، 
سابوري          (الثعالبي   . 13 د الني ن محم ك ب ة     ) أبو منصور عبد المل ه اللغ ، فق

ق  ة ، تحقي ر العربي ي،   : وس ة الحلب رون ، مطبع سقا وآخ صطفى ال م
 .م1954قاهرة  الطـبعة الثالثة ، ال

دي      (جابر أحمد عصفور ، مفهوم الشعر ،         . 14 راث النق ي الت ، ) دراسة ف
 .م1978دار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة 

ق حسين   . 15 ة وتعلي دن اإلسالمي ، مراجع اريخ التم دان ، ت جرجي زي
 .م1928مؤنس ، دار الهالل الطبعة الثانية ، 

ة ، م . 16 ة العربي اريخ آداب اللغ دان ، ت ي زي ةجرج وقي . د: راجع ش
 .ت. ضيف ، طبعة دار الهالل ، د

ق     )  بن بحر   عمرو عثمانأبو(الجاحظ   . 17 وان ، تحقي سالم    : ، الحي د ال عب
اهرة    ى ، الق ة األول ي ، الطبع ة الحلب ارون ، مطبع   – 1932ه

 .م1945
ن بحر    عمرو   عثمانأبو(الجاحظ   . 18 ق       ) ب ين ، تحقي ان والتبي د  : ، البي عب

ة ا   ة لجن ارون ، مطبع سالم ه اهرة     ال شر ، الق ة والن أليف والترجم لت
 .م1950 – 1948

ن نحر       (الجاحظ   . 19 ان عمرو ب ائل الجاحظ   ،)أبوعثم ق   رس د  :  ، تحقي عب
اهرة ارون ، الق سالم ه داد: ال ـانجي ، بغ ة الخ ى : مكتب ة المثن مكتب

 .م1965
واليقي  . 20 ضر      (الج د الخ ن محم د ب ن أحم وب ب صور موه و من ، ) أب

ق اآ: الُمعرَّب ، تحقي د ش د محم ة ، أحم ة الثاني ر ، دار الكتب ، الطبع
 م1969القاهرة  

وهري . 21 ماعيلإ (الج ن س اد ب صحاح) حم اج (ال ة ت حاح اللغ  وص
اب المصري ،                   )العربية ور عطار ، دار الكت د الغف د عب ق أحم  ، تحقي

 .م1956القاهرة  
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اعي               . 22 ديني واالجتم سياسي وال اريخ اإلسالم ال حسن إبراهيم حسن ، ت
 .م1949 ، مكتبة النهضة المصرية ، في العصر العباسي الثاني

ة  المؤسسة  العباسي ،   الشعر في أعالم حسن ،  الحاج حسين . 23  الجامعي
 .م1993األولى  الطبعة والتوزيع ، للنشر

روت         . 24 سية ، بي ـتبة البولي حنا الفاخوري ، تاريخ األدب العربي ، المكـ
 .ت.  لبنان ، د–
ي      ) شهاب الدين بن أحمد   (الخفاجي   . 25 آالم العرب من      ، شفاء الغليل ف

 .هـ1282الدخيل ، مطبعة المنيرية ، القاهرة  
رب   . 26 ن الع ساء م ال والن هر الرج الم ألش ي ، األع دين الزرآل ر ال خي

ـلي ، دار     ـــبد الس ــقيق ع ــتشـرقين ، تح  ـوالمستعربين والمس  ـــــالم عـ
 .ت. الماليين ، د

ي  العمده ،) األزدي الحسن أبوعلى: (القيرواني رشيق ابن . 27  حاسن م ف
شعر ده ، هوآداب ال ق ونق د: تحقي ي محم دين مح د ال د ، عب  دار الحمي
  .م1972 الرابعة ، الطبعة ، ، بيروت الجيل

 ، العمدة في صناعة ) أبو علي الحسن األزدي   (قيرواني  بن رشيق ال  ا . 28
ق    ده ، تحقي ة الخانج      : الشعر ونق د الواحد شعالن ، مكتب وي عب ، يالنب

 .ت. القاهرة ، الطبعة األولى د
ة     : ابن الرومي ، الديوان ، تحقيق    . 29 ا ، دار ومكتب ي مهن ر عل عبد األمي

 .م1991  –هـ  1411الهالل ، بيروت ، الطبعة األولى ، 
شري  . 30 رأبو(الزمخ ن عم ود ب م محم ة ، دار ) القاس اس البالغ ، أس

 .م1961مطابع الشعب ، القاهرة  
 الطبعة  السباعي بيومي ، األدب وتاريخه بالمشرق ، مكتبة االنجلو ،          . 31

 .م1953األولى  
، المخصص ،   ) الحسن ابن علي بن اسماعيل األندلسي     أبو(ه  ابن سيد  . 32

 .هـ1321 – 1316مطبعة بوالق ، الطبعة األولى ، القاهرة ، 
ي بكر             (السيوطي   . 33 ن أب رحمن ب د ال ن عب ي     ) جالل الدين ب ان ف ، اإلتق

 .م1935علوم القرآن ، مطبعة الحلبي ، الطبعة الثانية ، القاهرة  
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د  : ، تاريخ الخلفاء ، تحقيق    ) جالل الدين عبد الرحمن   (لسيوطي   . 34 محم
 .م1959محي الدين عبد الحميد ، مطبعة السعادة ، الطبعة الثانية ، 

ور    ) اإلمام عبد الرحمن بن الكمال جالل الدين      (لسيوطي   . 35 ، الدر المنث
شر   ة والن ر للطباع أثور ، دار الفك سير الم ي تف ى  . ف ة األول الطبع

 .م1983
ة   ، المزهر ) جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر      (لسيوطي  ا . 36   في اللغ

 .ت. محمد جاد المولى وآخرون مطبعة الحلبي ، القاهرة د: ، تحقيق
ارف ،   دار ،   اهليـالج رـالعص ضيف ،  شوقي . 37 ة ،     المع ة الثامن  الطبع
 .ت. د
اني ، دار           –شوقي ضيف    . 38  تاريخ األدب العربي ، العصر العباسي الث

 ت. مصر ، الطبعة الثانية ، دالمعارف ، 
اني ، دار           –شوقي ضيف    . 39  تاريخ األدب العربي ، العصر العباسي الث

 .ت. المعارف ، مصر ، الطبعة الرابعة ، د
ائي  الفن – العربي األدب فنون(ضيف ،    شوقي . 40 اء ، دار    ) الغن  ، الرث

 .ت. د الطبعة الثانية ، القاهرة ، ، المعارف
ي        . 41 ه ف ـارف ،          شوقي ضيف ، الفن ومذاهب ي ، دار المعـ شعر العرب  ال

 .ت. القاهرة ، الطــبعة العاشرة  ، د
ي   ضيف شوقي . 42 د  ، ف ي ،   النق ارف  دار األدب ة      ،   المع اهرة ، الطبع الق

 .م1977 الخامسة
ري  . 43 ر   (الطب ن جري د ب ر محم و جعف وك،   ) أب ل والمل اريخ الرس ، ت

  . م1966محمد أبو الفضل ، القاهرة : تحقيق
ة       ) بن علي محمد  (ابن الطقطقا      . 44 سلطانية والدول الفخرى في اآلداب ال

 .م1960اإلسالمية ، بيروت 
ان ،     أبو . 45 ن خلك ر ب ي بك ن أب د ب ن محم د ب دين أحم مس ال اس ش العب

ان  ات األعي ق  وفي ان ، تحقي اء الزم اء أبن اس ، دار  : وأنب سان عب  إح
  .هـ1397 –م 1977الثقافة بيروت ، لبنان ، 

اب          –عباس محمود العقاد ، ابن الرومي        . 46 حياته من شعره ، دار الكت
 .م1967العربي ، بيروت ، الطبعة السادسة  
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ن معارضة     . 47 ذ م ا تؤخ ي آم ن الروم اة اب اد ، حي ود العق اس محم عب
 .ت.  لبنان ، د–أخباره على شعره ، دار الكتاب العربي ، بيروت 

وصناعتها  العرب أشعار فهم إلى المرشد،  المجذوب الطيب اهللا عبد . 48
 .م1970  بيروت ، الطبعة الثانيةالفكر ، ، دار

 والنشر ،  الترجمة و التأليف دار ، المادحة القصيدة الطيب ،  اهللا عبد . 49
  .م1973 األولى ، الطبعة الخرطوم ، جامعة

د . 50 رحمن أبوعب ل ال ن الخلي د ب دي، أحم اب الفراهي ين، آت ق الع  تحقي
دآتور سـ   ال راهيم ال ي وإب دى المخزوم ـتبة ــامرائي ، دار ومكـمه

 .ت. ـالل ، دـــاله
ضة ،  . 51 دلس ، دار النه ي األن ي ف ق ، األدب العرب ز عتي د العزي عب

 .م1976الطبعة الثانية ، 
شر  . 52 ود ، دار الن صورة والوج ي ال ي ف ن الروم لق ، اب ي ش عل

 .م1960للجامعيين ، الطبعة األولى 
ـد               أبو . 53 ـقيق أحم ـريد ، تحـ عمر أحمد بن عبد ربه األندلسي ، العقد الفـ

ين ، أحم  اري ، لج   أم راهيم األبي ر ، إب ة  ـد الزي أليف والترجم نة الت
 .م1948والنشر ، 

ي ،    . 54 راث العرب اء الت ؤلفين ، دار إحي م الم ة ، معج ا آحال ر رض عم
 .ت. بيروت ، لبنان ، د

ن . 55 رم( منظور اب ن مك د ب ة ، ) محم ة األميري سان العرب ، مطبع ، ل
  .هـ1300طبعة بوالق ، القاهرة 

رم  بن محمد الدين لجما أبوالفضل(ابن منظور  . 56 سان  ،)مك  العرب ،   ل
 .ت. مصر ، الطبعة األولى ، د المعارف ، دار

ـبار         الحي بن العماد الحنبلي    الفالح عبد أبو . 57 ي أخ  ، شــذرات الذهـب ف
 .ت. مـن ذهـب ، دار اآلفاق الجديدة بيروت ، د

ر  المصباح  ، )المقريء على بن محمد بن أحمد(الفيومي   . 58  دار ، المني
 .م2000 – هـ  1421 األولى الطبعة ، القاهرة الحديث ،

ه . 59 ن قدام ر ، ب د جعف شعر، نق ق ال ال تحقي صطفي ، آم ـة م  مطبع
 .م1978 الثالثة الطبعة الخـانجي ،



 

155 
 

ى                  . 60 ي العصر الجاهلي حت شعراء ف وري ، معجم ال آامل سليمان الجب
ة                2002سنة   د الرسول ، دار الكتب العلمي ى عب م ، تحقيق طارق عل

ان    –بيروت   ى              لبن ة األول ي بيضون ، الطبع شورات عل م 2003، من
  .هـ1424 –
ر   . 61 ن آثي افظ  (اب داء الح و الف ضة    ) أب ة النه ة ، مكتب ة والنهاي ، البداي

 .م1962المصرية ، الطبعة الثالثة 
  .م1966، البداية والنهاية ، بيروت ) أبو الفداء الحافظ(ابن آثير  . 62
سوعيين ،   الكلداني ، أدي شير ، األلفاظ الفارسية المعرَّب        . 63 ة الي ة ، طبع

 .م1908بيروت 
ة     . 64 ارف ، الطبع يط ، دار المع م الوس ير ، المعج داني ، أدي ش الكل

 .م1973 – 1972الثانية ، القاهرة 
دم  حققه والمراثي ،  التعازى ،) يزيد محمد أبوالعباس (المبرد . 65 ه  وق  :ل

ديباجي ،   محمد ة  مجمع  مطبوعات  (ال ة  اللغ ة ،  ) بدمشق  العربي  مطبع
 .م1976   دمشق بت ،ثا بن زيد

رد  . 66 و (المب ام أب داإلم ن يزي د ب اس محم ق)العب ل، تحقي د :،الكام  محم
 .ت.  الّدالي ، مؤسسة الرسالة، دأحمد

ة  بيروت ،  الجيل، دار الرومي، ابن ديوان طراد ، شرح   مجيد . 67  الطبع
 .م1998 –هـ   1418 األولى،

د . 68 ن محم حاق ب ديم اس روف الن أبي المع رج ب ن الف ي ب وب أب  يعق
اب وراق،ال ي الفهرست آت ار ف اء أخب صنفين والعلم ن الم دماء م  الق

دثين ماء والمح بهم، وأس ة آت ط حكاي صنف خ ده: الم د عب ن محم  ب
 .ت. اسحاق ، د

ديث ،   . 69 ي الح د العرب الم ، النق ول س د زغل ضاياه ، (محم أصوله ، ق
 .م1964، مكتبة األنجلو المصرية ، القاهرة ) مناهجه

 محمد محمود شرح الشعراء، فحول اتطبق الجمحى، سالم بن محمد . 70
 .م1974 القاهرة المدني، مطبعة شاآر،

د  . 71 دمحم نعم عب ن  الم اجي ، اب ز خف ه المعت ي وتراث د األدب ف  والنق
 .م1991 – هـ1411 بيروت الجيل، دار والبيان،
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ن المع . 72 اجي ، اب نعم خف د الم د عب ي األدب والنقـتز وتـمحم ـراثه ف د ـ
 .ت. د للطباعة ، الطبعة الثانية ، دان ، دار العهد الجديــوالبي

اني  . 73 و(المرزب ي   أب ن موس ران ب ن عم د ب د اهللا محم ـ، معج)  عبي م ـ
ة        الشعراء ، تحقيق عبد الستار أح      ـمود   :مد فراج ، قدم لهذه المقدم  مح

 .ت. علـي مكي ، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، د
ي     أبو(المسعودي   . 74 ن عل ن الحسين ب ي ب ـب  ، مروج الذه )الحسن عل

روت         ، دار   ومعـادن الجـوهر   ع، بي شر والتوزي دلس للطباعة والن ، األن
 .ت. د
افي ،                . 75 ة المتحدة ، المجمع الثق ارات العربي الموسوعة الشعرية ، اإلم

 اإلصدارة األولى
ساري األصبهاني ، روضات              . 76 اقر الموسوي الخوان الميرزا محمد الب

 اسماعليان، دار  أسد اهللا : الجنات في أحوال العلماء والسادات ، تحقيق      
 .ت. الصادق ، بيروت ، د

د الوهاب          (النويري   . 77 ن عب د ب دين أحم ة األرب ، دار      ) شهاب ال ، نهاي
 م1925الكتب القاهرة  

د الوهاب ، ت         (النويري   . 78 ن عب د ب ة  ) هـ 733شهاب الدين أحم ، نهاي
م 1963األرب في فنون األدب ، المؤسسة المصرية العامة ، القاهرة           

 .ار الكتب المصرية، مصورة عن طبعة د
روت            . 79 ي بي اريخ العرب  –ياقوت الحموي ، معجم األدباء ، مؤسسة الت

 .ت. لبنان ، دار إحياء التراث العربي ، د
ة               . 80 يونس السامرائي ، سامراء في أدب القرن الثالث الهجري ، مطبع

 .م1968اإلرشاد ، بغداد 
  


