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  والعمل المتواضع ةــالعلمّي الّثمرة هذهدي ــهأ

  الوالدينى ــإل

  اوعرفاًن ًءوفا                                  

 ،نـإلى إخوتي في القرابة وفي الديثّم 

 ،يـــالئــي وزمـائـــدقــــى أصــإلو

 .م وأدبـــالب علــل طـــى كــإلو
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التقدير إلى كل ما اتقدم بجزيل الشكر والعرفان و       

بي المتواضع خاصة ساهم في اخراج هذا العمل األد

  "عبد اهللمعمر "  استاذي المشرف

أساتذة لجنة  إلى كما ال يفوتني أن أقدم جزيل الشكر   

مناقشة على ما سيبذلونه من جهد في قراءة هذه ال

 يمها وأسأل اهلل لهم أن يكرمهم تقوالمذكرة و

 .  ويجزيهم خير جزاء

 

 لي التوفيق واهلل و
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حْ  َرّبِ  قَالَ ﴿   : قوهل تعاىل    ْ  (52) َصْدِري ِل  اْْشَ  َواْحلُلْ ( 52)َأْمرِي  ِل  َويَّسِ

 ﴾ (52) قَْوِل  يَْفَقهُوا (52) ِمَساِن  ِمنْ  ُعْقَدة  

 ( 52...52) : طه سورة                                     

 

ا ﴿ ا َوََل َأْعِِص ََلَ َأْمر  ُ َصاِبر  ن َشاَء اَّلله
ِ
َتِجُدِن ا  ﴾ (26)قَاَل س َ

 ( 96) : امكهف سورة                                          
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مقدمة   

الم على أشرف المرسلٌن وبالحٌم و الص  حمن الر  بسم هللا الر    عد :ة والس 

ٌّات مقّدسة، لكنها       فً عالم الّشعر شعراء رّصعوا مقامهم بٌن الكبار، فصاروا شخص

لمجد والشهرة، وتباٌنت فً سّر بقابها خالدة فً تارٌخ األدب العربً، تفاوتت فً حظها من ا

ونحن الٌوم على موعد مع شهادة رجل له فً الوصؾ والهجاء باع، شاعر من طراز فرٌد 

وتؤثٌر فرٌد، لم ٌنتفع فً حٌاته بشعره، وتقاطرت علٌه األحزان والهموم؛ فجادت قرٌحته 

رة رثاًء وهجاًء، وصًفا ومدًحا وشكوى واستجداء، بما اعتمل فً نفسه من المعانً المعب

 .ومات مسموًما خشٌة لسانه الفتاك؛ إنه ابن الرومً

ٌُسلِمه الٌؤس إلى الؽرق فً      وٌضٌق الخناق على المرء فً بعض مراحل حٌاته، وقد 

الصمت أو الصراخ حد الضجٌج، لكن ابن الرومً اختار سبٌبًل مؽاًٌرا، وسلك طرًٌقا شقه 

 ه وشنق به نفسه.لنفس

ٌُعرؾ عنه هجاإه       رثى ابن الرومً ابنه رثاًء حاًرا أبكى به الصخر من حوله، كما 

المرٌر لمعارضٌه، وقد ابتكر فً هجابه صوًرا ؼٌر معهودة فً زمانه، وكان آٌة من آٌات 

 .هللا فً التشاإم، وعاش حٌاة مرٌرة بكل ما تحمله الكلمة من معان

، ونحن الٌوم سن      ًّ ٌّة فً العصر العّباس ٌّز حٌاته ـ على الخصوص ـ االجتماع جوب ح

ٌّة عند ابن  وعلٌه اخترت أن استكشؾ حٌثٌات وخباٌا حٌاته تحت عنوان: الّنزعة االجتماع

، قصٌدة الحّمال أنموذًجا. ولذلك  ًّ خاتمة تتصدرهم وفصلٌن قسمت بحثً إلى مدخل والّروم

ًّ ثّم فّصلت ذلك إلى مفقّسمته إلى مقدمة. أّما المدخل  بحثٌن، ٌتناول األول منها ابن الّروم

أربع مطالب وفٌها تفصٌل عن سٌرة ودٌوانه، أّما المبحث الّثانً فٌتناول عصر ابن 

 الرومً، وفٌه ثبلث مطالب للحٌاة السٌاسٌة واالجتماعٌة والفكرٌة.

ٌّة والّنزعةالّشعر أما الفصل األول فً هذه الدراسة فقد جاء بعنوان           فً  االجتماع

 ًّ ٌّة عند ابن  ثبلث مباحثفٌه ، ودٌوان ابن الّروم ٌّاؼة الّشعر حٌث تناولت فً األول: الّص

: و فٌه أربع مطالب األول تحت عنوان الشعر، والثانً تحت عنوان: مفهوم الشعر  ًّ الّروم

ٌفته، والرابع تحت عند النقاد العرب القدماء، والّثالث تحت عنوان: اإلبداع الّشعرّي ووظ

 عنوان: تركٌبة شعر ابن الرومً معًنى وشكبًل.
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ٌّةنً فعنوانه الثاالمبحث  أّما ًّ و الّنزعة االجتماع ، وفٌه مطلبان، األّول منه: ابن الّروم

ٌّة ٌّة. والّثانً الّنزعة االجتماع ًّ  تعرٌؾ الّنزعة االجتماع  .عند ابن الّروم

ًّ  : األؼراضلثالثاوتناولت فً المبحث   ٌّة عند ابن الّروم وفٌه خمس مطالب  ،الّشعر

ٌّة واألؼراض، والثانً تحت عنوان: الوصؾ والمدح،  األول تحت عنوان: الحٌاة االجتماع

 والّثالث الهجاء والرابع الرثاء والخامس الؽزل. 

ًّ " فً هذه الدراسة       ًّ برإى ابن الّروم وأما الفصل الثانً بعنوان " المجتمع العّباس

الذي اعتمدت فٌه على الدراسة التطبٌقٌة للقصٌدة التً اخترتها كنموذج، جاء بعنوان و

ًّ ن حٌث تناولت فً األول: ا"الحّمال"، و فٌه مبحث ٌّة عند ابن الّروم وفٌه ، الّنزعة االجتماع

 مطلبٌن، األّول بعنوان الطبقٌة والثانً تحلٌل قصٌدة "الحّمال"

اسة هو المنهج التحلٌلً الوصفً، و قد اعتمدت على جملة أما منهج البحث فً هذه الدر    

من المصادر و المراجع اذكر من أهمها : دٌوان ابن الرومً، شرح أ/أحمد حسن بسبح، 

وكتاب شوقً ضٌؾ : الفن  .م1994 -هـ 1415، 1دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط

 – المجدد الشاعر لرومًا ابن – الصدفً ومذاهبة فً الشعر العربً، وكتاب د/ ركان

 1ط – للكتاب السورٌة الهٌبة وزارة الثقافة مطابع

 :وأهمٌته الموضوع اختٌار أسباب    

 آخر ، وسبب العباسً األدب سٌما ال العربً لؤلدب حبً هو الدراسة هذه إلى دفعنً ما     

 العالم، على الذي انفتح المجتمع ذلك العباسً المجتمع على التعرؾ فً الملِّحة رؼبتً هو

 فً ومإثًرا هاًما دوًرا إن لؤلدب فٌه شك ال ومما ،ؾالترو النعٌم فؤصابها فٌه الحٌاة فتؽٌرت

 . وتوجٌهه المجتمع بناء

 :البحث أهداؾ

 ابن خبلل شعر من الثانً عصره فً العباسً المجتمع تصوٌر إلى الدراسة هذه تهدؾ    

 ومعرفة اللؽة العربٌة أسرار على قوؾالو وهو األساسً الهدؾ عن فضبل هذا الرومً،

 جمٌع فٌه وتبلقت الحضارات فٌه امتزجت الذي العصر ذلك فً سٌما وال خفاٌاها جمٌع

 .الثقافات

التً واجهتنً هً قلة الكتب التً تتناول القصٌدة التً اعتمدها كنموذج  ومن العوابق     

 تطبٌقً فً بحثً.
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ي المشرؾ، على جزٌل الشكر والتقدٌر إلى استاذب فً األخٌر ال ٌفوتنً أن أتقدمو     

 جزاه هللا خٌر الجزاء. ،تشجٌعً للمضً قدما فٌهحث وسهامه فً وضع خطة هذا البإ

 

 ه نعم المولى و نعم النصٌر.إن   ٌرضاههللا أسأل أن ٌوفقنا لما ٌحبه و و         
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 مــدخــــل
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ً  وعصرهــــــــلمدخال                     وم : ابن الر   

 

 سٌرة وفن  الم  ً وم  بحث األول :  ابن الر 

  : وأصوله المطلب األول ًّ  ابن الّروم

  : ًمٌبلده ونشؤتهالمطلب الثان 

  : مسٌرة حٌاتهالمطلب الثالث 

 )المطلب الرابع: دٌوانه )إحصاء 

 

  ًابن الرومً عصر :المبحث الثان  

  : ٌّاالمطلب األول ٌّةالحٌاة الّس  س

 : ًٌّة المطلب الثان  الحٌاة االجتماع

  : ٌّةالمطلب الثالث  الحٌاة الفكر
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ً   المبحث األول: وم  سٌرة وفنابن الر 

ً  وأصوله المطلب األول : وم  ابن الر 

 أوال : مولده و سٌرته : 

 ريالهج الثالث القرن فً العباسً العصر شعراء من بارزا شاعرا الرومً ابن ٌعد          

 ألبً" األؼانً" كتاب رأسها على، أؼفلته قدٌمة أدبٌة مصادر أن مع، المٌبلدي التاسع/ 

 ابن" كتاب أهمها، كثٌرة دراسات فً المعاصرون أصفه حٌن فً، األصفهانً فرج

 .للعقاد"   شعره من حٌاته: الرومً

العصر  ثر عمره فًكأ ىٌاته فً العصر العباسً األول ومضبدأ ابن الرومً ح        

ل كعباسٌٌن: المعتصم والواثق والمتوإنه عاصر تسعة من الخلفاء ال العباسً الثانً.

ان طفبلً صؽٌراً توفً كوالمعتمد والمعتضد. حٌنما  يمهتدوالمنتصر والمستعٌن والمعتز وال

األدباء والظرفاء وٌحضر مجالسهم  ان ٌعاشركفله أخوه وأمه وٌبدو أن أخاه كف »أبوه 

 ،كل ذلك ىان ٌصحب أخاه إلكف فً جلسات الشرب واللهو فً بساتٌن بؽداد، وٌقضً أٌامه

وُحبَّ  ان ٌجمع بٌن اإلمعان فً اللهوكتة والبدٌهة وكان أخوه هذا ظرٌفاً حاضر النكوقد 

ان كأٌضاً  أنَّ شاعرنا قد بدأ بداٌة مترفة بٌن أخٌه وأمه. ىذا نركاألدب ومجالس العلماء وه

فً العلم والثقافة  ط فٌه االضطراب السٌاسً والرفاه االجتماعً،فً الجو الَّذي اختل

و أنَّ أخاه قد أسرؾ إذ ٌبد الثقافة الواسعة وشعره، ىولٌس ،فً ٌدٌه سبلح سو والثورات،

أّما  العٌش. ىفاتخذ ابن الرومً الشعر وسٌلة إل ل ماله،ك فاستند الملّذات، ىفً البذل عل

ن ،عاصمة الدنٌا إذا جاز الحٌ لكذ ىحت انت بؽداد،ك دفق صعٌد الحٌاة االجتماعٌة، ىعل

ون كان الرخاء ٌكل جانب وكضارات الشعوب قاطبة من فٌها األموال وح كبتنس ،التعبٌر

ٌث ح شبابه، الجو بدأ الشاعر كفً ذل رؼم الفروق الطبقٌة، باذخةعاماً. فالحٌاة فٌها 

، فالقٌان الجواري منهن ىشتّ  األحٌاء ومفاتن الحٌاةالحانات منثورة فً البساتٌن و

ٌتهاداهن األمراء والقادة وأصحاب الشؤن و ٌتؽزل بهن الشعراء ثٌرةك والمؽنٌات،
1

. 

ان صؽٌر الرأس مستدٌر كف»تابه: كما ٌصفها عقاد فً كخصابصه الظاهرٌة  وأما            

ن العصبٌة ان نحٌبل بٌكوأعبله وأبٌض الوجه ٌخالط لونه شحوب فً بعض األحٌان وتؽٌر، 

ب اللحٌة أصلع بادر إلٌه و الشٌ ٌؾثك الطول أو طوٌبلً ؼٌر مفرط، ىفً نحو له، أقرب إل

ن قط قوي كاعتل جسمه وضعؾ نظره وسمعه ولم ٌف رة،كته الشٌخوخة الباكأدر فً شبابه،
                                                           

1
 . و 1883ط، داس انجٍم، ةانجغزبًَ، ثطشط : أدثبء انؼشة، . 
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نفسه أو  ىؤنَّه ٌدور علكمشٌة والح للناظر البنٌة فً شباب و ال شٌخوخة ومشً اختلج فً 

حظ من وساقه الصلعة فً  ىان علكختبلل أعصابه و اضطراب أعضابه، وال ٌؽربل،

ا فً  حسنة بارزة فً صحة وجهه، ٌؤخذ الناظر بعٌب بارز وال شبابه معتدل القسمات ال أمَّ

الشٌخوخة فقد تبدلت مبلمحه وتقوس ظهره و لحق به ما الُبدَّ أن ٌلحق من تؽٌٌر السقام و 

الهموم
2

 

 ده ونشأتهالمطلب الثانً : مٌال

العباسً، من طبقة بشار والمتنبً، شهدت حٌاته  العصرمن  كبٌرشاعر  رومًابن ال      

تركت آثارها على قصابده، تنوعت أشعاره بٌن المدح والهجاء  التًو الكثٌر من المآسً

 .شعر مطبوع دٌوانوالفخر والرثاء، وكان من الشعراء المتمٌزٌن فً عصره، وله 

/  الهجري الثالث القرن فً العباسً العصر شعراء من بارزا اعراش الرومً ابن ٌعد      

 فرج ألبً" األؼانً" كتاب رأسها على، أؼفلته قدٌمة أدبٌة مصادر أن مع، المٌبلدي التاسع

: الرومً ابن" كتاب أهمها، كثٌرة دراسات فً المعاصرون أصفه حٌن فً، األصفهانً

 .للعقاد"   شعره من حٌاته

 فهو، اعجمٌة أصول من انه بذلك ٌستدل و، جرٌج بن العباس بن علً هو ًالروم وابن     

 .أمه ناحٌة من فارسً، األب ناحٌة من رومً ٌونانً

 وفاته سنة أن العقاد وٌرجح. ٌفارقها ٌكاد ال فٌها وعاش م835/هـ221 سنة ببؽداد ولد     

 .م 896/هـ283 تـكان

 . والتارٌخ واللؽة األدب وكتب، لضخما دٌوانه: هما، اثنٌن مصدرٌن فً شعره ٌتوزع

 والمهتدي والمعتز والمستعٌن والمنتصر والمتوكل الواثق :هم خلفاء؛ ثمانٌة طٌاته فً أدرك

 بالحالة نحٌط أن أردنا فإذا سنوات، ببضع الرومً ابن بعد توفً الذي والمعتضد والمعتمد،

 ببٌان لذلك نعرض أن نستطٌع ال فلعلنا ٌومذاك؛ الدولة وسٌاسة الحكومة علٌها كانت التً

 وهو قُتل، واحد فمنهم الخلفاء؛ أولبك بعض إلٌه صار الذي بالمصٌر اإللمام من أوجز هو

 من إن :وقٌل والمهتدي، والمعتز المستعٌن :وهم خلعهم؛ بعد وقُتلوا خلعوا وثبلثة المتوكل،

 من أحدهم عصر ٌخل لم الملك سرٌر على ماتوا الذٌن والبقٌة مسموًما، مات من اآلخرٌن

                                                           
2

 .92-93ص  انّؼمبد، ػجبط يذًٕد: اثٍ انشٔيً دٍبرّ ٔشؼشِ، ص. 

 

https://w.mdar.co/cat-141550.html
https://w.mdar.co/cat-140324.html
https://w.mdar.co/cat-140393.html
https://w.mdar.co/cat-139201.html
https://w.mdar.co/cat-141563.html


13 
 

 من بخٌر والوزراء واألمراء العهود والة حظ ٌكن ولم خارجٌة، ؼارة أو انتفاض، أو فتنة،

 الخلع من نجا من هإالء بٌن فقل المصٌر، هذا من بؤسلم أكثرهم مصٌر وال الخلفاء، حظ

  .األموال واستصفاء والتعذٌب والسجن

 األمراء أما القصور، ونساء والوزراء دالجن من والكٌد للؽضب عرضة الخلفاء وكان     

 قدروا كلما الخلفاء علٌهم وٌزٌد هإالء، جمٌع من والكٌد للؽضب عرضة فكانوا والوزراء

ن.والمنافسٌ المشاؼبٌن دسابس أنفسهم على وأمنوا البطش، على
3
  

 

 المطلب الثالث : مسٌرة حٌاته

صٌل و الحضور فً مجالس العلماء ٌنصرؾ إلی متابعة التح» کان مولعاً بالعلم           

 شارحً المتون والببلؼٌٌن والتزود بزاد دسم من ثقافة عصره.والفقهاء واألدباء والرواة و

وکان قد رفعه فً هذا االتجاء منذ صؽره. تتلمذ شاعرنا علی بن محمد بن حبٌب الرواٌة 

لٌه من ؼرابب اللؽة ؼلق ع صدٌق والده، و قد کان ٌرجع إلٌه دابماً فً تفسٌر ما النسابة،

ةالعربٌ
4
عن  كماد بن المبارأبً العباس ثعلب عن ح»ی إنَّ ابن الرومً تتلمذ أٌضاً عل 

ن الشعر کان أقل آالته و قد نشؤ علی تعاطً الفلسفة. ٌقول المسعودي: أ كحسٌن بن الضحا

من شواهد شتً فً کبلمه كلعلمنا ذل
5
کتثفة، فقد أتٌح لشاعرنا أن ٌتزود بثقافة واسعة وم ،

لؽًة ونحواً وأدباً ،کما نراه ٌتجه إلی الثقافة المعاصرة وإلی الشعر و رواٌة القدٌم و الحدٌث. 

وأما مٌله إلی إتجاه الثقافة المارة لم ٌلبث أن جری علی لسانه، فتهادته النوادي و المحافل » 

تحفظ و فً بؽداد،کما تهاداه إلی الوزراء وکبار رجال الدولة، و لکن مع شًء من ال

االحتٌاط .والحق أن الوارثة عند ابن الرومً لٌست کل شًء فً شعره إذ ٌنبؽً أن نضٌؾ 

ابن الرومً ٌونانٌة أصٌلة وٌونانٌة مکتسبة لعلها أهم  إلٌها الثقافة الٌونانٌة اإلسبلمٌة، فعند

من ٌونانٌة األصٌلة، وهناک أٌضاً ثقافة إسبلمٌة و عربٌة مکتسبة، وإذن ففً شعر ابن 

و هو عنصر شخصً خاص بمزاج ابن  الرومً عناصر ثبلثة ٌضاعؾ إلٌها عنصر رابع،

                                                           

  14ص ، انًشجغ َفغّ .1

 .24ص انطجؼخ األٔنی، فُّ يٍ خالل شؼشِ، َفغٍزّ، ،دٍبرّ، انًجٍذ : اثٍ انشٔيً ػجذش انذ 4.

 .ثذٌٔ ربسٌخ انطجغ زت انؼشثٍخ،كداس إدٍبء ان نی،ٔ: صْش اَداة ٔثًش األنجبة، انطجؼخ األأثٕ إعذبق  دصشي لٍشٔاًَ،.5 
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الرومً کان له تؤثٌر هام فً شعره
6

ٌشٌر ابن الرومً إلی عبقرٌته و ثقافته الٌونانٌة فً   «.

 المعاِجمِ  صبلبُ  وعٌدان   ومجد         حجاً  لنا قوم الٌونانِ  بنو ونحن :شعره حٌث ٌقول

نکب ابن الرومً بجمٌع أفراد » وانزواءالرومً معظم أٌامه فً عزلة قد مضً ابن       

وال مبلذ له فً  فبقً ال معٌن له فً الدهر ٌعضده، أسرته، بؤبٌه وأمه و أخٌه وخالته،

وأنساً  وأمناً بعد القلق، الشدابد ٌدخل العزاء علی نفسه وکان قد تزّوج لٌجد راحة بعد العناء،

ثبلثة رأی فٌهم نعمة اإلٌراق بعد الٌباس وإطبللة األصل بعد  فرزق أوالداً  ٌدفع الوحشه،

ا أکبرهم فلم ٌذکر اسمه، ولکن  الٌؤس .وأصؽر هإالء هبة هللا و أوسطهم محمد، وأمَّ

دنٌاه الواحد تلو اآلخر من  الدواهً لم تؽفل عٌنها وعن إٌذابه، فؤقبل الموت ٌنتزع من

بؤمّهم بعدهم فبکاها ئُثمَّ رز حتی ثکلهم جمٌعاً فبکاهم، ،صبٌة
7
  

کان ابن الرومً ٌمٌل إلی طرٌق الحق و ٌعتمد علی أموره إلی هللا )تعالی( کما          

 :ظهر فً شعره

ـشـهـُد هللا أنَّ دٌنــــً دٌـ  ـاـــٌـرتـضـٌـه شـهـادَة ومـؽٌـبــ     ـنـــــــــٌَ

 الَمـعـاَنـدٌـَن َنسٌـبـــاَحـً لَـدٌن     لَم أعـاِنـد ِبه الـطـرٌـَق، و ال أضــ

ًَّ رقٌـبـ    ک ــــــوکـفـی شـاَهـداً ِبـذاک مـلـٌـ ـــاــلَم تـزل َعٌـنـَه َعـل
8

 

له فً مودة ذی القربً من آل الرسول ،صلوات هللا علٌه و علٌهم، » کما نری         

بقصٌدته القوٌة  أشواط بعٌدة ، ودفاعه عنهم من أظهر الحقابق الجلٌة. وابن الرومً متشٌع،

فلٌس عجٌباً  المتفجعة التً رثی بها الشهٌد ٌحًٌ بن عمر العلوي الَّذي قام علی العباسٌٌن.

أن ٌصرح ابن الرومً بعدابه لبنً العباس و بتشٌعه للعلوٌٌن مع أن أباه کان مولی لرجل 

ل صراحة وفً شعره ما ٌد من بٌت العباسٌٌن، و قد جمع ابن الرومً إلی التشٌع االعتزال،

حتی ٌثبتوا هللا العدل حٌن  والمعتزلة ٌقولون باختٌار اإلنسان ألفعال وخلقه لها، علی ذلک،

 ال بطرٌق الجبر علٌهم. لقد ٌحاسب الناس علی أعمالهم التً ارتکبوها بمحض اختٌارهم،

لنفسه مذهب  اتخذمسلماً، مومناً، متدٌناً، وما عرؾ عنه أنَّه  کان ابن الرومً شاعراً،

بن برد وسابر الشعراء ان ضعٌؾ العقٌدة مزعزع اإلٌمان مثل بشارك لفبلسفة أوا
9
. 

                                                           

  200-202ص انفٍ ٔيزاْجخ فً انشؼش انؼشثً،  ضٍف ، شٕلً:6 .

 .347، ص 3اثٍ انشٔيً ،ػهً ثٍ ػجبط ، انذٌٕاٌ ، ج.  7

 307انًشجغ َفغّ ص. 8

 319ٍ انشٔيی،صاث ش انؼشثً،كَٕاثغ انف يذًذ: ػجذانغًُ دغٍ،.9
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 ،تؽلب علٌه السوداء عصبً المزاج، س،بؤنَّه دقٌق الح» ٌوصؾ أخبلق ابن الرومً      

صفوح إذا  ولکن سرٌع الرضی، فٌثور، وٌشتد ؼضبه وٌسلط لسانه إذا عبث به عابث،

شها مع ما لقً فٌها من بإس وشقاء والحٌاة عند لذة استرضی. وکان ٌحب الحٌاة و ٌنتع

ٌتطلبها و ٌستمتع بها و اللذة عند شهوة إلی الجمال ٌتعبه أٌنما بدأ له فٌستعذبه فً وجوده 

المبلح، و فً أصوات المؽنٌن و القٌان، و فً الطبٌعة و ما علٌها من صور و ألوان و اللذة 

و طلبه لهذه الملذات  من طعام و فواکه و شراب فهو منهوم ال ٌشبع عند شهوة إلی المآدب،

وٌستکثرها فً صاحبها  کل ذي نعمة، فٌتمناها لنفسه، جعله ٌحسد حرمانه،علی فقره و

وجعله ٌلحؾ فً السإال ٌعاقب و ٌتذلل حتی ٌتبؽض. وکان علی حبه للتکسب ٌجبن عن 

خشً األسفار وٌخفٌه ادراک رزقه، فقد ٌدعوه بعض األمراء فما ٌجرإ أن ٌصٌر إلٌه ألنه ٌ

ضعٌؾ العقل، متشابم، متطٌر. ومن صفاته الحسنة  الّبر والصٌؾ والشتاء. فهو موسوس،

 .10محباً ألوالده و أهله عطوفاً علی الفقراء و المساکٌن أنَّه کان صادق المودة ألصحابة،

نکب ابن الرومً بجمٌع أفراد »مضً ابن الرومً معظم أٌامه فً عزلة و إنزواء أ    

وال مبلذ له فً  فبقً ال معٌن له فً الدهر ٌعضده، أسرته، بؤبٌه وأمه و أخٌه وخالته،

وأمناً بعد القلق،وأنساً  الشدابد ٌدخل العزاء علی نفسه وکان قد تزّوج لٌجد راحة بعد العناء،

فرزق أوالداً ثبلثة رأی فٌهم نعمة اإلٌراق بعد الٌباس وإطبللة األصل بعد  ٌدفع الوحشه،

ا أکبرهم فلم ٌذکر اسمه، ولکن  س .وأصؽر هإالء هبة هللا و أوسطهم محمد،الٌؤ وأمَّ

دنٌاه الواحد تلو اآلخر من  الدواهً لم تؽفل عٌنها وعن إٌذابه، فؤقبل الموت ٌنتزع من

ُثمَّ رزيء بؤمّهم بعدهم فبکاها حتی ثکلهم جمٌعاً فبکاهم، ،صبٌة
11

 

ا لسانه، فهو وثٌق الصلة بموته       و هجاإه وثٌق االرتباط بطٌرته  و بکثرة أهاجٌهأمَّ

تشاإمه من کل األشخاص و األشٌاء. إذن ٌصل ابن الرومً فً الهجاء و التصرؾ و

بمعانٌه و أسالٌبه و اإلفحاش فً ذلک إلی حد خافه معه معاصروه، و اشتهر ابن الرومً 

القاسم بن عبٌد هللا بن بالجرأة علی هجاء األمراء فلم ٌسلم أحد من الخوؾ منه حتی الوزٌر 

سلٌمان بن وهب. أن الوزٌر ٌخاؾ هجوه و فلتات لسانه بالفحش، فؤکله بالسم ومات ابن 

                                                           

 .241، 242ص ، 3ؼشة، جانجغزبًَ، ثطشط: أدثبء ان. 10

  347، ص 3ثٍ انشٔيً ،ػهً ثٍ ػجبط ، انذٌٕاٌ ، جا 11.
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هم بسبب هجابه البلذع وطول لسانه. و قبل موته، فه.(  283الرومً مسموماً )سنة 

ن أنه قصر علٌهبتقصٌر الطبٌب لمعالجته بالسم ، فظَّ
12
. 

 فرصةؼٌر مانحة إٌاه  علٌهتوالت  التًوارث والنكبات ومدار حٌاته للكثٌر من الك      

مر به نجد  الذيالمآسً  تارٌخى للتفاإل، فجاءت أشعاره انعكاساً لما مر به، وإذا نظرنا إل

الباقً  الجزءبإسرافه ولهوه، أما  منها كبٌرانه ورث عن والده أمبلكاً كثٌرة أضاع جزء 

فدمرته الكوارث حٌث احترقت ضٌعته، وؼصبت داره، وأتى الجراد على زرعه، وجاء 

 األكبروالده، توفٌت والدته ثم أخوه  وفاةتلو اآلخر، فبعد  لٌفرط عقد عابلته واحداً  الموت

  .ةثبلثوخالته، وبعد أن تزوج توفٌت زوجته وأوالده ال

، الناسنحن نعلم أنه كان سًء الحظ فً حٌاته، ولم ٌكن محبباً إلى  حسٌنقال عنه طه      

وء حظه، بل وإنما كان مبؽضاً إلٌهم، وكان ُمحسداً أٌضاً، ولم ٌكن أمره مقصوراً على س

ع، ضعٌؾ األعصاب، الطببه، معتل  ربما كان سوء طبٌعته، فقد كان حاد المزاج، مضطر

 جداً، ٌكاد ٌبلػ من ذلك اإلسراؾ حاد الحس

 ولٌدالنظم العجٌب والت صاحبالشاعر المشهور  وصفهقال ابن خلكان فً أّما عن وفاته    

وال  صورةالؽرٌب، ٌؽوص على المعانً النادرة فٌستخرجها من مكانها وٌبرزها فً أحسن 

   . ٌترك المعنى حتى ٌستوفٌه إلى أخره وال ٌبقً فٌه بقٌة

أبا  ٌروزم، قال العقاد أن ال896 -هـ 283مسموماً ودفن ببؽداد عام  رومًتوفً ابن ال      

المعتضد، كان ٌخاؾ من هجوه  ماماإل وزٌربن وهب،  سلمانبن  هللا عبٌدبن  قاسمال حسٌنال

ه، فلما مجلسمسمومة، وهو فً  حلوىابن فراش، فؤطعمه  علٌهدس ه بالفحش، فلسانوفلتات 

بعثتنً إلٌه، فقال  الذيإلً أٌن تذهب؟ فقال إلً الموضع  وزٌرأكلها أحس بالسم، فقال له ال

  .النار ىً إلطرٌقله سلم على والدي، فقال له ما 

 جمادى من بقٌتا للٌلتٌن األربعاء ٌوم توفً «:الرومً ابن وفاة رٌختا فً خلكان ابن ٌقول   

 فً ودفن ومابتٌن، وسبعٌن ست :وقٌل وثمانٌن، أربع :وقٌل وثمانٌن، ثبلث سنة األولى

 البستان باب مقبرة
13

« 

 ال الذي الشك هذا فً تابعوه خلكان ابن بعد جاءوا الذٌن إن صحٌح؟ التوارٌخ هذه فؤي     

 الذٌن المإرخٌن كتب فً وال الشاعر، شعر فً بحث بؽٌر رواٌته على تماًدااع له مسوغ

                                                           

 .171، ص 11ک: انٕافً ثبنٕفٍبد، جانصفذي، صالح انذٌٍ خهٍم ثٍ أثٍ.   12

 ًّ  13. 61. ص1يؤّعغخ ُْذأي .ط -انؼمّبد يذًٕد ػجّبط،دٍبرّ يٍ شؼشِ،اثٍ انّشٔي
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 الستٌن، بلػ أنه لنا أثبت الرومً ابن ألن قلنا كما الشك لهذا مسوغ وال .خلكان ابن سبقوا

  :ٌقول إذ ثمانٌن سنة بعد ما إلى وعاش

 فً ٌمت لم فهو  أشٌب ستٌن بابن التصابً وكٌؾ مطرب حٌن على تطرب ولم طربت

 قد وأنها الشعر، لضرورة تقرٌبٌة هنا الستٌن أن ٌظن وال التحقٌق، على وسبعٌن ست سنة

ا أو وخمسٌن خمًسا تكون  حٌث آخر موضع فً والخمسٌن الخمس ذكر فإنه وخمسٌن، سّتً

 من ولٌس  ُنفَّر عنك ألمها فؤلحاظها وشبت مكبر وخمسٌن خمس وفً كبرت: قال

  .ٌرٌد ما نظمب ٌعٌا كان أنه عنه المعروؾ 

ا كان الرومً ابن أن منه لعرؾ للمسعودي الذهب مروج كتاب خلكان ابن راجع ولو     ًٌّ  ح

 ذلك من المعتضد تارٌخ فً جاء فقد السنة؛ تلك فً بموته للقول محل فبل وسبعٌن، ست بعد

 ذي فً الجصاص ابن مع السبلم مدٌنة إلى وصلت خماروٌه بنت الندى قطر أن الكتاب

 سٌد ٌا :الرومً العباس بن علً ٌقول ذلك ففً ومابتٌن؛ وثمانٌن إحدى سنة ٧٢الحجة،

 عن فضبًل  وهذا .األبٌات آخر إلى العجم سٌدة والبركات الٌمن لهب زفت الذي العرب

  .وثمانٌن اثنتٌن سنة الخلٌفة به احتفل الذي العرس فً الشاعر نظمها أخرى مقطوعات

 فً نبحث أن إال لنا ٌبق ولم وسبعٌن، ست سنة تجاوز ًالروم ابن أن إذن المحقق فمن    

  .وثمانٌن وأربع ثبلث سنتً أي األخرٌٌن؛ السنتٌن

 مما وهذا الثانٌة، من ذلك مثل عندنا ولٌس أوالهما، من والشهر الٌوم تارٌخ فعندنا    

  .وثمانٌن أربع دون وثمانٌن ثبلث سنة فً وفاته ٌرجح

 سنة من األخرى جمادى أن لنا تثبت التوارٌخ اةمضاه أن الترجٌح هذا وٌقوي  

 األولى جمادى من بقٌتا للٌلتٌن جاء قد األربعاء ٌوم فٌكون جمعة، ٌوم بدأت وثمانٌن ثبلث

  .الوفاة تارٌخ فً جاء كما السنة، تلك فً

 شهر من عشر الرابع ٌوافق فوجدناه األفرنجً، التارٌخ على الٌوم هذا ضاهٌنا وقد    

 من ٌإخذ كما الصٌؾ فً مات الرومً وابن العراق، فً الصٌؾ إبان ٌوافق :أي ٌونٌو،

 على لنا فٌجوز مثلوج، ماء ٌدٌه وبٌن فٌه مات الذي مرضه فً علٌه دخل إنه الناجم قول

 من بقٌتا للٌلتٌن األربعاء ٌوم «وهو األول، التارٌخ هو التوارٌخ أصح بؤن نجزم أن هذا

 نٌوثمان ثبلث سنة األولى جمادى
14

« 
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ه الذي وأن بالسم، الرومً ابن موت على مجمعة ذلك بعد واألقوال       بن القاسم هو سمَّ

  .أبوه أو هللا عبٌد

 ابن أوردها التً فالرواٌة واضطراب، ضعؾ من تخلو ال الخبر هذا فً الرواٌات ولكن     

 وزٌر وهب، بن سلٌمان بن هللا عبٌد بن القاسم الحسٌن أبا الوزٌر إن:«…تقول خلكان

 فؤطعمه فراش، ابن علٌه فدسَّ  بالفحش، لسانه وفلتات هجوه من ٌخاؾ كان المعتضد، اإلمام

 تذهب؟ أٌن إلى :الوزٌر له فقال بالسم، أحس أكلها فلما مجلسه، فً وهو مسمومة خشكنانجة

 على طرٌقً ما :له فقال !والدي على سلم :له فقال إلٌه، بعثتنً الذي الموضع إلى :فقال

  »لنارا

 المقام، هذا فً إؼفالها ٌجوز وال للذهن، تعرض شبهة المتضاربة الشبهات هذه بٌن    

 لها، أصل ال مخترعة خرافة كله السم حدٌث ٌكون أن ٌحتمل أال :نسؤل أن لنا تبٌح وهً

 زمانه؟ فً المعروفة التسمم بؤعراض أعراضها تشتبه طبٌعٌة مٌتة مات الرومً ابن وأن

 الحظ فلما البول، إلحاح من ٌشكو كان أنه نعلم وفاته مرض فً زاره الذي جمالنا كبلم فمن

  :قال ذلك الناجم

 والؽول الهول وٌؤتً    البول ٌنقطع ؼًدا

 فٌما ٌقول وكان ،«ظمآن وهو إال إنسان ٌموت قلما» ألنه مثلوًجا؛ ماء أعد قد كان وأنه    

  :ٌروى وال ٌشرب وهو األمالً روته

 أعراض من عرضان البول وإلحاح والظمؤ حطب للنار الماء فكؤن حرقتً فً زابًدا وأراه

»السكر مرض«
15
 الحلوى أكل بعد سٌما وال التسمم، لصاحبه ثحدِ ٌُ  مرض وهو ،

 بالحلوى منهوًما كان ألنه به؛ اإلصابة أسباب تعوزه تكن لم الرومً وابن فٌها، واإلفراط

 واعتبلل أعصابه ضعؾ مع الشراب فً ًفامسر للشهوات، مستسلًما الثقٌلة، واألطعمة

 الجرح وفسد الطبٌب وفصده شٌخوخته، فً علٌه فاشتد به أصٌب أنه الجابز فمن جسمه،

 حدٌث ٌشٌع أن الحالة هذه فً وٌسهل بحٌاته، ذلك فؤودى اآلداب، زهر رواٌة فً جاء كما

 القاسم عن مشهوًرا كان لما أو التوهم، كثرة من الرومً ابن ٌعتري كان لما ولواحقه السم

 كان فإذا هجاه، شاعر قتل علٌه ٌكبر ال بحٌث والفتك، بالؽدر والضراوة الطوٌة سوء من

 أن الناس على وٌصعب التهمة ٌإكد مما فهذا القاسم، بٌت فً ولٌمة بعد حدث قد الموت

                                                           

  15 206ص،انًشجغ َفغّ  .



19 
 

ا وحده الطعام كان وإن والمكٌدة، السم بؽٌر ٌعللوه ًٌ  فً نالستٌ جاوز رجل على للقضاء كاف

  .أٌامه فً مٌسوًرا عبلجه ٌكن لم دفٌن بمرض إصابته طالت مهملة، متهدمة شٌخوخة

 بممٌزاتها وصبؽها عبقرٌته صوغ فً واسعة ٌد الرومً ابن لشخصٌة أن رٌب وال    

 والتصوٌر المبلحظة، على عجٌبة ومقدرة ، اإلحسا دقٌق حاد، متوقد شعور من :الخاصة

 على تستولى حٌة أشخاًصا المجردة والخواطر الجامدة بٌعةالط حتى شًء كل ٌتمثل جعله

مظاهرها بؤخؾ النفس
16
. 

: الُحسٌن  عاصر ابن الرومً فً بٌبته كثٌر من الشعراء ، من أشهرهم فً عالم الشعر      

اك ، دعبل الخزاعً ، الُبحُتري ، علً بن الجهم   .، ابن المعتز، أبو عثمان الناجمبن الضحَّ

ٌُذكر فً ولٌس له       ن عاصروه وعرفوه ، أو لم ٌعرفوه ، أثر  إالء وال لؽٌرهم ، ِممَّ

 : الحسٌن بن الضّحاك ، ودعبل الخزاعً . تكوٌنه ؼٌر اثنٌن فٌما نظنُّ هما

 مختلؾ مجٌداً فً شاعراً  كان ألنه القدٌمة، الكتب فً ٌؽٌب ال الرومً ابن اسم ٌكاد     

 والمإرخون النقاد أما .األؼراض متعدد الشعرٌة، اآلفاق رحب الشعر ؼزٌر وكان الفنون،

 وهو المعانً، باختراع على شهرته ٌجمعون فإنهم ،الرومً بابن عهداً  أقرب كانوا الذٌن

 فؤولى الرومً ابن وأما" :رشٌق ٌقول ابن الزمان، ذلك فً شاعالذي   "التجدٌد" عن تعبٌر

 به، شهر حتى الهجاء علٌه ؼلب دوق وحسن افتنانه، اختراعه، لكثرة شاعر، باسم الناس

 الرومً ابن هجاء ولٌس به، عرؾ شًء من أكثر الرومً، ومن ابن من أهجى :ٌقال فصار

 وتولٌداً  اختراعاً  المولدٌن وأكثر" :وٌقول ."كثٌر الشر قلٌل ولكن أكثر، وال مدحه من بؤجود

 أكثر الشعراء إن :أقول وأنا" :أٌضاً  وٌقول ."الرومً وابن تمام أبو - الحذاق فٌما ٌقول -

الرومً ابن اختراعاً 
17
 بعد زمانه أهل أشعر" الرومً ابن أن معجمه فً المرزبانً وٌرى 

 أجناس سابر فً افتناناً  هجاء وأوسعهم وأبلؽهم أوصافاً، وأحسنهم شعراً  وأكثرهم البحتري

ؼٌره على متناوله صعب هو ما ذلك من وٌركب وقوافٌه، وضروبه الشعر
18
. 

شواهد  على التنصٌص معاهد" فً جاء له، كثٌر تقرٌظ المتؤخرة الكتب فًو       

 على الؽرٌب، ٌؽوص والتولٌد العجٌب، النظم صاحب المشهور، الشاعر ..." :"التلخٌص

 ال المعنى أخذ إذا قالب، وكان أحسن فً وٌبرزها مكامنها من فٌستخرجها النادرة المعانً

 :نتساءل وهنا ٩٥ )"جٌدة ؼرٌبة بقٌة ومعانٌه وال لةفض فٌه ٌدع ال حتى فٌه ٌستقصً ٌزال
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 ٌفعل وكذلك البحتري، عن ٌإخره المرزبانً رأٌنا فقد عصره؟ شعراء من موقعه كان أٌن

 وابن تمام وأبً البحتري بٌن الحال فً ترتٌب الشبهة تبقى وإنما" :ٌقول حٌن الباقبلنً

 من وؼٌره الرومً ابن على شعره بدٌباجة البحتري كنا نفضل وإن ونحن وؼٌره، الرومً

 قوله تعقد وقلة ألفاظه، وعذوبة كبلمه، وسبلسة عبارته، نقدمه بحسن زمانه، أهل
19

 وابن"

 فً واحدة، وٌإخر طبقة فً المعتز وابن الرومً وابن والبحتري تمام أبا ٌضع رشٌق

المعتز وابن الرومً ابن الشهرة
20

 بٌن تقام التً المعركة األدبٌة ألن صحٌح، وهذا. 

 من جعلت بعد، فٌما لآلمدي "الموازنة كتاب عنها تمخض والتً والبحتري تمام أبً أنصار

 فً الصدارة عن وبعٌداً  الظل، فً ٌعٌش فكان ابن الرومً أما الناس، حدٌث الشاعرٌن

 وٌبتذل هجابه فً ؾسٌ كان فإنه كذلك والخلفاء، القصور عن كان ٌبتعد فقد األدبٌة الحٌاة

 بعضهم وكان .إلٌه الناس نظرة فً أٌضاً  ٌإثر -شك ببل - وهذا أحٌاناً، نحطاطحد اال إلى

 حجج مفّنداً  "الوساطة" الجرجانً فً ذلك على فٌرد المتنبً، على الرومً ابن ٌفضل

 ٌنتحل أصحابك من كثٌراً  نجد وقد" :المتنبً، ٌقول صاحبه عن مدافعاً  الرومً ابن أنصار

 المبة تناهز وهً شعره، من القصٌدة نستقرئ ونحن قدٌمه،فً ت وٌؽلو الرومً ابن تفضٌل

منه  قصابد تنسلخ قد ثم البٌتٌن، أو ٌروق الذي بالبٌت إال فٌها نعثر فبل تضعؾ، أو تربً أو

 عدد القوافً على إال السامع منها ٌحصل ال رسلها، على جارٌة ظلها، تحت واقفة وهً

 تستفاد ومعان أبٌات تختار، من تخلو ٌدةقص الطٌب ألبً تجد ال وأنت الفراغ، وانتظار

 ؼزارة عن إال ٌصدر ال والذكاء، وتصرؾ الفطنة على ٌدل وإبداع وتعذب، تروق وألفاظ

.واقتدار
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 )إحصاء( المطلب الرابع: دٌوانه

 وأكثرها العربً، األدب فً الشعرٌة الدواوٌن أكبر من الرومً ابن دٌوان ٌعتبر       

 المحققٌن من بالقلٌل لٌس عدد الرومً ابن دٌوان تناول وقد الشعر أؼراض بكافة إلماًما

 الشعرٌة والبحور واألبٌات القصابد عدد حٌث من الدٌوان بحصر قاموا الذٌن والشُّراح

 من وؼٌرها ووصؾ ، ورثاء وهجاء ، مدح من الدٌوان بها حفل التى األؼراض وكذلك

   .الشعر أؼراض

الدٌوان وبحور وأبٌات قصابد عدد ٌوضح اآلتً والجدول
21
.  

 األبٌات القصائد البحور

 6248 408 الّطوٌل

 76 5 المدٌد

 3559 264 البسٌط

 1962 149 الوافر

 4809 302 الكامل

 270 20 الهزج

 1112 99 الّرجز

 1117 80 الّرمل

 1760 141 الّسرٌع

 2517 119 المنسرح

 5604 291 الخفٌؾ

 280 28 المجتث

 1201 126 المتقارب

31 2312 30515 

 

ًّ الرّ  ابن براعة لنا ٌتضح الجدولمن خبلل بٌانات        أوزان استخدام على ومقدرته وم

 تلٌها ثم المدح فً الدٌوان قصابد وأكثر جهد، أدنً بذل أو تكلؾ دون وقوافٌها العربٌة اللؽة

 فً ماهر وهو ظم،الن مٌدان فً المدى بعٌد اإلطناب كثٌر الرومً وابن .األخرى األؼراض

 .اللغوية مادته ؼزارة على ٌدل مما لمعانٌه األلفاظ استخدام

  ابن الرومً عصر : المبحث الثانً
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ٌ ة اس  ٌ  المطلب األول : الحٌاة الس 

ة الحكم بعد أن انتزعوها من أبناِء عمومتهم األموٌٌن، بسٌوؾ        تسّنَم العباسٌون ُسدَّ

ٍة َبٌَد أَنَّ هذه السٌ ٌّ وؾ التً كانت ِحْصَناً ٌْلَتِجىُء إلٌه بنو العباس، قد أصبحت فً آخر فارس

ْت  ٌَ ٌّة بالسقوط، بعد أن استفحل أَْمُرُهم وَقِو ُد الخبلفة العباس ٌَُهدِّ العصر العباسً الثانً خطراً 

َتَدْخلُوَن فً ُكلِّ صؽٌرٍة وكبٌرٍة من شإون الدولة. وهذا ما ٌإكده  ٌَ َشوَكُتهم، وباتوا 

ادة »دي حٌنما ٌرى المسعو ٌَ ، قام بها الفرس ضد السِّ ٌّة  ٌَّة حركة  قوم أَنَّ الحركَة العباس

ٌّة فً الّدولِة اإلسبلمٌِة... «العرب
22
. 

ٌّة والّدولة العباسٌّ وٌقارُن الجاحظ بٌن الد ٌّة »ِة فٌقوُل: ولة األَمو دولُة بنً مروان عرب

ٌّة.. ٌّة فارس ٌّة، ودولة بنً العباس أَعَجم «أَعراب
23
. 

، "ولم ٌكونوا أصحاب ثقافة وال استولى الترك على مقالٌد الحمك من أٌدي الفرس       

ٌّة فساًدا شدًٌدا.  ٌّة، ففسدت األداة الحكوم ٌّاس حضارة، وال كان لهم معرفة بإدارة وال بنظم س

وكانت هناك طبقة تؽرق فً الترؾ والنعٌم، وكان جمهور الشعب ٌعٌش فً الضنك 

ٌُنَقل ـ من الثقافات األجنبٌة. مّما والبإس، وظلت ا لحٌاة العقلٌة مزدهرة بما نقل ـ وما كان 

ٌّؤ لظهور فبلسفة عظام وعلماء بارعٌن فً جمٌع العلوم اللّؽوٌة والببلؼٌة والنقدٌة  ه

والتارٌخٌة واإلسبلمٌة والكبلمٌة"
24

 . 

وبذلك استؤثروا بها ...وأعلن العباسٌون أنهم أصحاب الحق الشرعً فً الحكم الخبلفة،      

من دون أبناء عمهم العلوٌٌن، مما جعل كثٌرٌن منهم ٌثورون علٌهم طوال العصر، كما 

جعل أنصارهم ٌدعون لبٌتهم العلوي سًرا كلما وجدوا إلى ذلك سبٌبًل، فً حٌن مضى 

العباسٌون ٌعلنون أنهم أصحاب حق إلهً فً الحكم والسلطان وتمادوا فً حكم استبدادي 

ٌكون االستبداد محٌطٌن أنفسهم بكثٌرٌن من الُحّجاب، أّما الشعب فلم ٌزد فً رأٌهم أشد ما 

عن أن ٌكون أدوات مسخرة لجمع الخراج والضرابب الفادحة، مما دفع لقٌام ثورات إٌرانٌة 

مختلفة،...وحًقا كانت أعلى المناصب وأكثرها فً أٌدي الفرس، وكان منهم أكثر الوزراء 

لعباسٌٌن نكبوهم نكبات متوالٌة، على نحو ما هو معروؾ عن نكبة والقواد، ؼٌر أن ا

البرامكة ومكبة بنً سهل. ونشب جّراء ذلك عداء شدٌد بٌن الفرس والعرب، فالعرب 
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ٌرٌدون استرداد مجدهم فً العصر األموي والفرس ال ٌكتفون بما لهم من مجد حادث فً 

لساسانٌة القدٌمة وٌمحقوا العرب محًقا، الدولة، وكؤنهم ٌرٌدون أن ٌستعٌدوا مجد دولتهم ا

مما أعّد لظهور تٌار شعوبً بؽٌض رافقه تٌار إلحاد وزندقة ال ٌقل عنه عنفا وال محاولة 

لهدم اإلسبلم والعروبة جمًٌعا. وفً أثناء ذلك كانت الثورات مضطرمة فً شرقً الدولة، 

ك الخرمً فً آذربٌجان وكلما خمدت ثورة اندلعت أخرى، وكان آخرها اندالعا ثورة باب

التً ظلت نحو عشرٌن عاًما والتً كلفت الدولة كثٌرا من الجٌوش إلى أن سحقها المعتصم 

وقواده سحًقا
25

  . 

سٌطر الترك على أداة الحكم بعد مقتل المتوكل، وصاروا حكاما حقٌقٌٌن للدولة، وانطفؤ     

 صٌت الخلفاء، قال أحد الشعراء:

 خلٌفة فً قفص   بٌن وصٌؾ وُبؽا                          

 ٌقول ما قاال له   كما ٌقول البـــّبؽا                          

ومن خبلل البٌتٌن شبهوا الخلٌفة بالببؽاء فً قفص ٌردد ما ٌقوله األتراك الذٌن أخذوا    

الوضع مقالٌد الخبلفة العباسٌة، وأنزلوا بالخلفاء ما ال ٌطاق من الذل الهوان. وازداد 

السٌاسً سوًءا بنشوب الثورات كثورتً الزنج والقرامطة ولم تضع الحرب أوزارها إذ 

 دامت ثورة الزنج نحو أكثر من أربع عشرة سنة.

 

ٌ ة  المطلب الثانً : الحٌاة االجتماع

ُعرؾ المجتمع العباسً بطبقاته الثبلث األساسٌة، طبقة علٌا ٌمثلها الخلفاء           

اد والوالة ومن تبلهم من األمراء وكبار القوم للدولة ورإوس التجار والوزراء والقو

وأصحاب اإلقطاع من األعٌان وذوي الٌسار. وطبقة وسطى تشمل رجال الجٌش وموظفً 

الدواوٌن والتجار والصناع الممتازٌن. وطبقة دنٌا تشتمل على البقٌة أّي العاّمة من الزراع 

 ٌق، وأهل الّذّمة.وأصحاب الحرؾ الصؽٌرة والخدم والرق

ًّ شعبه مكّون من         مختلفة األجناس واالعراق، وهم فبات والحاصل أّن المجتمع العّباس

 .فبات أخرىو الرومو الطوابؾ الدٌنٌةو العربو الرقٌق والزنجو األتراكو الفرس
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اج، الطبقة األولى ُعرفت بإؼراقها فً النعٌم، وآثار ذلك من أموال الجباٌة والخر        

وجمعت القناطٌر المقنطرة من الدراهم والدنانٌر، وبلؽت النفقات أكثر ما بلؽتهفً عصر 

المتوكل خاصة فً بناء القصور والخزابن، وقد بلؽت قصوره نحو العشرٌن التً ألبست 

حٌطانها من الداخل والخارج بالفسٌفساء والرخام المذهب. وعلى ؼرار الطبقات الثبلث 

هل الدٌانات األخرى، من النصارى والٌهود والمجوس والصاببة، هناك عدد هابل من أ

 وكانوا ٌسمون اهل الذمة. هذا النعٌم المؽدق  فتح أمامهم باب الترؾ واللهو والمجون. 

انتشر فً المجتمع العباسً الؽناء والموسٌقى أكثر من أي فن آخر ومعه انتشرت         

وٌقصد  نبٌذ وؼٌرها، وفً ذلك ٌقول ابن الرومًالشعوبٌة والتؽنً بشرب الخمر والكؤس وال

 الشاعر بالحجازي الشافعً، وبالعراق أبا حنٌفة:

ًُّ  أحلَّ  كرُ  المدامةُ  الحرامان وقال       هُ ـــــــوشربَ  النبٌذَ  العراق  والسُّ

 مرُ ــالخ اختبلفهما بٌن لنا فحلّتْ        واحد   الشرابان الحجازيُّ  وقال

الوزرُ  الوازر فارقَ  ال وأشربها        هماــــطرفٌ قولٌهما من سآخذ
26

   

وفً ذات سٌاق صور عدد كثٌر من الشعراء أنسهم وتؽنٌهم بالخمر والحانات واللّذة       

 وجمال الجواري والطبٌعة، وفً ذلك قال البحتري:

 هباءِ ـــالصَ  َوَزهَرةُ  الُخدودِ  َزهرُ        ٌَشوُبهُ  الِرٌاِض  َزهرِ  َعلى َفِاشَرب

 األَحشاءِ  فً َضلَّ  َقد الَّذي َشوقَ ـ       ــال َوَتبَعثُ  الُهمومَ  ُتنسً َقهَوةٍ  ِمن

فً القصور انتشر الرقٌق والجواري والؽناء ومنهم اإلفرٌقً والزنجً، والحبشً،        

والسودانً والتركً والصقلً، والصٌنً والخراسانً واألرمنً والبربري، كانوا أجناسا 

عقلٌته وحرفته ومعتقده حسب تجارهم وأصحابهم، إال ان اإلسبلم حررهم مختلفة وكل ب

 كاإلحسان إلٌهم والبر بهم والمعاملة الكرٌمة.

وعلى هذا المبدأ بؽضت الشعوبٌة العرب وكل ما اتصل بهم من إسبلم وؼٌر إسبلم،       

ما كان أول وعرج الجاحظ على ذلك قاببل: "إن عامة من ارتابت اإلسبلم وؼٌر اإلسبلم إن

ذلك رأي الشعوبٌة والتمادي فٌه وطول الجدال المإدى إلى الضبلل، فإذا أبؽض شٌبا أبؽض 

أهله، وإن أبؽض تلك اللؽة أبؽض تلك الجزٌرة، وإذا أبؽض تلك الجزٌرة أحّب َمن أبؽض 
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تلك الجزٌرة، فبل تزال الحاالت تنتقل به حتى ٌنسلخ من اإلسبلم، إذ كانت العرب هً التً 

ءت به، وهً السلؾ والقدوة"جا
27

 

وممن كان ٌذهب هذا المذهب فً الحماقة والجهالة والعداوة للعرب المتوكل الشاعر     

 المنسوب إلى المتوكل ألنه كان من ندمابه، إذ ٌقول فً شعوبٌة حاقدة ذمٌمة:

 أن ابن األكارم من نسل جــّم      وحابز إرث ملوك العـــجم

 ـــهرة      فمن نام عن حقهم لم أنـــموطالب أوتارهم جـــــــ

 فقل لبنً هاشم أجمعــــــــــٌن     هلموا إلى الخلع قبل النــدم

 وعودوا إلى أرضكم بالحـجاز     ألكل الضباب ورعً الؽنم

فإنً سؤعلو سرٌر الملــــــوك     بحد الحسام وحرؾ القـــلم
28
  

جم أو جمشٌد الملك الفارسً القدٌم، وقد ُوِكل  ٌبدو أنه ٌنسب نفسه إلى أنه من أبناء       

إلٌه أخذ الّثؤر مَمن قضوا على آبابه، وهو ٌهدد وٌتوعد بنً هاشم للعدول والعودة إلى 

 موطنهم األصلً أي الحجاز لٌعٌشوا معٌشة آبابهم الخشنة. 

لها أثر كبٌر  وخبلصة القول: إِنَّ األتراك لونوا الحٌاة االجتماعٌة بؤلوان مختلفة، كان      

فً حٌاة العباسٌٌن، وخاصة فً القرن الرابع الهجري، فانطبعت الحٌاة االجتماعٌة بطابع 

جدٌد، تطور لٌصبح الصورة الممٌزة للعصر، ذلك أَنَّ األتراك قوم امتهنوا الحرَب والقتال، 

 جوانب الحٌاة العامة فً الدولة. واستطاعوا أن ٌفرضوا تؤثٌرهم على مختلؾ

ةالمطلب   ٌ  الثالث : الحٌاة الفكر

شهد القرن الرابع الهجري نهضة فً أرجاء العالم اإلسبلمً، ارتفعت إلى الذروة،      

وهً نهضة فكرٌة وأدبٌة وفنٌة، أعطت الحضارة اإلسبلمٌة رقعة وأصالة، وكان من 

الطبٌعً أن تبلػ الحركة الفكرٌة أوجهها وعظمتها فً هذا العصر، فهناك عوامل، وظروؾ 

 أسهمت فً دفع عجلة هذه الحركة إلى الرقً واالزدهار.

شهدت الحٌاة الفكرٌة فً العصر العباسً ازدهارا كبٌرا فً شتى المٌادٌن، ٌعود         

سببه إلى ظهور الكثٌر من العلماء والمفكرٌن فً مختلؾ العلوم وانتشار حركة الترجمة 

 ٌم العام وبناء المدارس والمإسسات الثقافٌة واهتمام الخلفاء بها، إضافة إلى التوسع فً التعل

 .ومن العلماء البارزٌن فً اللؽة واالدب والشعر مثل دور العلم والربط فضبل عن المساجد
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وٌمكن أن نذكر بعض هذه الظروؾ، فعامل التراث العقلً الفارسً والٌونانً الذي تمَّ      

لث الهجرٌٌن، أتى أكله فً بداٌات القرن نقله وترجمته إلى العربٌة فً القرنٌن الثانً والثا

الرابع الهجري، ونضجت ملكات المسلمٌن أنفسهم
29
 فً البحث والتؤلٌؾ. 

أما العامل الثانً واألكثر أهمٌة فٌعود إلى حالة التجزبة والضعؾ والفساد االجتماعً        

ة التجزبة من الحسنات القلٌلة والمإقتة لحال»والسٌاسً الذي اعترى هذا القرن، فإن 

السٌاسٌة واالضطرابات االجتماعٌة التً عمت أنحاء المملكة واشتدت منذ الربع األول 

«للقرن الرابع، أنها ساعدت... على قٌام بٌبات ثقافٌة مختلفة
30

. فبعد أن كانت بؽداد مركزاً 

كز مشعاً من مراكز الثقافة اإلسبلمٌة ٌقصدها العلماء واألدباء من كل مكان بحثاً عن المرا

العلمٌة والثقافٌة. أصبح هناك مراكز علمٌة وثقافٌة منتشرة فً معظم أنحاء الببلد اإلسبلمٌة 

وبخاصة عند أولبك النفر القلٌل من األمراء الذٌن كانوا ٌشجعون الثقافة حّباً وشؽفاً بها. ففً 

بً أصبهان ؼدا الصاحب بن عباد وزٌر بنً بوٌه راعٌاً لؤلدب ورجاله، فهو ٌرسل للفارا

الفٌلسوؾ المقٌم فً ببلط سٌؾ الدولة الحمدانً فً حلب ٌستدعٌه إلى مجلسه فً أصفهان 

لٌستفٌد من علمه وفلسفته
31

... ودعوة الصاحب بن عباد هذه توضح كثرة حب هذا الوزٌر 

 للثقافة.

أما ببلط ناصر الدولة وأبنابه فقد ضم مجموعة من أعبلم الفكر واألدب كان منهم      

اللذان أمضٌا ردحاً من الزمن فً الموصل التً تفتحت فً ربوعها الخالدٌان
32
الثقافة حٌث  

كتاب الدٌارات. كما ضم مجلسه الشمشباطً والببؽاء والتلعفري  -على األرجح  -ألَّفا 

 وؼٌرهم من الشعراء.

ولم ٌكن استقطاب هإالء الشعراء والمبدعٌن عابداً إلى نوع من الدعاٌة رؼب فٌها أمراء 

حمدان فحسب، بل إنَّ أكثر هإالء الشعراء مجٌدون ٌعشقون األدب والشعر، وٌجلُّون بنً 

أصحابه والبارعٌن فٌه
33

، ومن شعرابهم أبو ثعلب بن ناصر الدولة، وأبو زهٌر المهلهل بن 

نصر بن حمدان، وؼٌرهم ممن أفرد لهم الثعالبً أحد فصوله فً الٌتٌمة
34
. 
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الحكم اإلسبلمً أدى إلى تنافس ثقافً، فالمملكة  فالتنافس بٌن الدوٌبلت ومراكز     

اإلسبلمٌة فً القرن الرابع الهجري، كانت أعلى شؤناً فً العلم من القرون التً سبقتها، 

حٌث نضجت فٌها الثمار العلمٌة، والسبب فً ذلك
35
ٌعود إلى اإلمارات اإلسبلمٌة المختلفة  

كما  -وتتفاخر بهم. ومن أجل ذلك دباء، التً كانت تتبارى فً تجمٌل موطنها بالعلماء واأل

َحَرَص الخلفاء والوزراء على استقطاب الفبلسفة ورجال الفكر، فصمصام الدولة  -أسلفت 

البوٌهً والمهلبً وابن سعدان جمٌعهم ٌتباهون بما لدٌهم من مفكرٌن وٌفتخرون بمن 

 ٌصحبون من فبلسفة وعلماء.

دانً فً حلب، فقد كان مجلسه ٌؽص بالعلماء وكذلك كان هذا حال سٌؾ الدولة الحم     

والفبلسفة حتى أصبح كعبة اآلمال وقبلة األمجاد، ٌرحل إلٌه كل راؼب فً العلم والمال 

كان بنو حمدان ملوكاً وأمراء أوجههم للصباحة، وألسنتهم »والشهرة. ٌقول الثعالبً: 

ر بسٌادتهم وواسطة للفصاحة، وأٌدٌهم للسماحة، وعقولهم للرجاحة وسٌؾ الدولة مشهو

ة الزمان وعماد اإلسبلم،  -رضً هللا عنه وأرضاه، وَجَعَل الجنة مؤواه  -قبلدتهم، وكان  ؼرَّ

ومن به سداد الثؽور، وسَداد األمور... وَحْضَرتُه مقصد الوفود، ومطلع الجود، وقبلة 

ط بباب أحد اآلمال، ومحط الرحال، وموسم األدباء، وحلبة الشعراء، وٌقال إنه لم ٌجتمع ق

ما اجتمع ببابه من شٌوخ الشعر، ونجوم الدهر. وكان أدٌباً شاعراً  -بعد الخلفاء  -الملوك 

ٌُمدح به، فلو أدرك ابن الرومً زمانه لما احتاج أن  محّباً لجٌد الشعر، شدٌد االهتزاز لما 

 ٌقول:

ُهمْ  الذٌن ذهبَ  احُ  َتهزُّ ًَ  الُكماةِ  َهزَّ       ُهمْ ــــــُمدَّ  الُمّران عوال

ةُ        فٌهمُ  ما رأْوا امُتِدحوا إذا كانوا ٌَّ  كانـــبم منهمُ  فاألْرٌِح

ْقرعُ  والمدح  إٌمان ذي قلب الَمواعظِ  قْرعَ        أهلُه ُهوَ  من قلبَ  ٌَ

أسهمت حركة الترجمة فً العصر العباسً فً ازدهار الحٌاة العقلٌة انتعشت لما       

على المؤثورات الٌونانٌة والهندٌة والفارسٌة فً كل فروع العلوم، حٌث أَكبَّ المترجمون 

العلم والفلسفة ٌترجمونها وما إن جاء القرن الرابع الهجري، حتى كان العالم اإلسبلمً قد 

ترجم إلى العربٌة معظم الكتب الٌونانٌة والفارسٌة فً علوم مختلفة إلى العربٌة، ومن 
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أشهر
36
، وثابت بن قرة... أما أشهر الكتب المترجمة من ترجم ابن المقفع وقسطا بن لوقا 

 فهو كتاب كلٌلة ودمنة، وكتاب أرسطو فً المنطق.

اختراع بعض  .ازدٌاد الّترؾ وازدهار الؽناء والموسٌقى ومن إنجازات هذا العصر       

ٌّة ٌّة وتنشٌطها .اآلالت الموسٌق  .ازدٌاد المكتبات وحوانٌت الوّراقٌن .تطّور الحركة العلم

ازدٌاد و التؤلٌؾ فً مختلؾ العلوم واآلداب ..ت حركة الّرواٌة، والّسفر فً طلب العلمنشط

وٌمكننا القول: إن حركة الترجمة أسهمت فً توسٌع آفاق العقل  حركة الّنقل والّترجمة

العربً وارتباطه بالحضارات والثقافات المتنوعة، ولبن لقٌت فً بداٌة عهدها بعض التعنت 

نَّ ثقافتنا العربٌة أثبتت مقدرتها على االنفتاح واستٌعاب الحضارات والمواجهة إال أ

وصبلبة ا تضعؾ ثقافتنا، بل تزٌدها تحصنً والثقافات األخرى وإن هذه الثقافات ال
37. 
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ل:  ٌ ة والن زعةالش عر الفصل األو  ً   االجتماع وم  فً دٌوان ابن الر 

 ل ًّ  : المبحث األو  ٌّة عند ابن الّروم ٌّاؼة الّشعر  الّص

  : الّشعر  المطلب األول 

  مفهوم الشعر عند النقاد العرب القدماء الّثانًالمطلب : 

 :اإلبداع الّشعرّي ووظٌفته المطلب الّثالث 

 تركٌبة شعر ابن الرومً معًنى وشكبًل :  المطلب الّرابع 

 

 انًالمبحث ال ٌّةالّنزعة االجتم : ث  ًّ و اع  ابن الّروم

  : ٌّةالمطلب األول  الّنزعة االجتماع

 ًٌّة:  المطلب الثان ًّ  الّنزعة االجتماع  عند ابن الّروم

 

 الثالمبحث ال ًّ  : ث  ٌّة عند ابن الّروم  األؼراض الّشعر

  : ٌّة واألؼراضالمطلب األول  الحٌاة االجتماع

 ًالوصؾ والمدح:  المطلب الثان 

  والعتاب : الهجاءالمطلب الّثالث 

  الّرثاء: المطلب الّرابع 

 المطلب الخامس : الؽزل 
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  ً وم ٌ ة عند ابن الر  عر اغة الش   ٌ ل : الص   المبحث األو 

عرالمطلب األول :   الش 

الشعر لؽة قال االزهري : الشعر القرٌض المحمود بعبلمات ال ٌجاوزها، والجمع        

ؼٌره أي ٌعلم، وشعر الرجل ٌشعر شعرا أشعار، وقابله شاعر " ألنه ٌشعر ما ال ٌشعر 

شعر، وقٌل : شعر قال الشعر وشعره أجاد الشعر، ورجل شاعر، والجمع شعراء، وٌقال 

شعر فبلن وشعر ٌشعر شعرا وشعرا وهو االسم : وسمً شاعرا لفطنته
38
  . 

ً وٌعرؾ الشعر على أنه من الفنون الجمٌلة التً سمٌها العرب اآلداب الرفٌعة :  وه       

الحفر والرسم والموسٌقى والشعر هذا االخٌر الذي ٌصور جمال الطبٌعة بالخٌال  وٌعبر 

عن اعجابنا بها وارتٌاحنا الٌها باأللفاظ، فهو لؽة النفس أو هو صورة ظاهرة لحقابق ؼٌر 

 ظاهرة ٌعبر عن جمال الطبٌعة باأللفاظ والمعانً .

ر الكبلم المقفى الموزون فٌحرصون أما علماء العروض من العرب ٌرٌدون بالشع       

حدوده باأللفاظ، وهو تعرٌؾ للنظم ال للشعر وبٌنهما فرق كبٌر، إذ قد ٌكون الرجل شاعرا 

 وال ٌحسن النظم، وقد ٌكون ناظما ولٌس فً نظمه شعر .

فإن كان الوزن والقافٌة ٌزٌد العشر طبلوة ووقعا فً النفس، فالنظم هو القالب الذي       

الشعر وال ٌجوز سبكه فً النثر ٌسبك فٌه
39
 . 

 

 

 المطلب الثانً : مفهوم الشعر عند النقاد العرب القدماء

 ابن خلدون : و قد عرفه بقوله : -أ(

" الشعر هو الكبلم البلٌػ المبنً على االستعارة واألوصاؾ، المفصل بؤجزاء متفقة فً 

و ما بعده، الجاري على الوزن والروي مستقل كل جزء منها فً ؼرضه ومقصده عما قبله 

أسالٌب العرب المخصوصة به "
40
  

 قدامة بن جعفر :  -ب(

                                                           
عبد المنعم خلٌل ابراهٌم م محمد علً بٌضون، لسان العرب البن منظور ن تحقٌق عامر أحمد حٌدر، مراجعة  -38

 . -، ص م، مج  ، منشورات دار الكتب العلمٌة، بٌروت ، لبنان ، ط 

تارٌخ آداب اللؽة العربٌة جرجً زٌدان، األنٌس السلسلة األدبٌة، اشراؾ مصطفى السواق موفر للنشر، ٌنظر،  -

 . ، ص ، جالجزابر ، د ط، 

 .  ، د ت، ص فً النقد االدبً، دار النهضة العربٌة، بٌروت، لبنان، ط العزٌز عتٌق، عبد  -
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قد ٌكون أول من عرؾ الشعر تعرٌفا مدرسٌا قابما تمثل المفاهٌم تمثبل منطقٌا وتحدٌدها 

 بشًء من الدقة فقد ذهب فً تعرٌفه إلى أنه " قول موزون مقفى ٌدل على معنى " .  

 ابن سبلم الجمحً : -ج(

أهم نظرٌة خرج بها محمد بن سبلم الجمحً وهو أقدم النقاد العرب أن : " للشعر ولعل 

صناعة وثقافة ٌعرفها أهل العلم، كسابر أصناؾ العلم والصناعات : منها ما تثقفه العٌن : 

 ومنها ما تثقفه األذن ومنها ما تثقفه الٌد، ومنها ما ٌثقفه اللسان " .

 ابو عثمان الجاحظ :  -د(

وله : " فً اقامة الوزن، وتخٌر اللفظ، وسهولة المخرج، فإنما الشعر صناعة ٌعرفه بق

ضرب من النسٌج، وجنس من التصوٌر "و
41
  

الث :  اإلبداع الش عري    ووظٌفتهالمطلب الث 

األشعار ى لّد والشاعر الؽنابً الذي لجؤ إلإن ابن الرومً فً أشعاره الشاعر المو       

عن مصاببه، واستطاع أن ٌبدع فنوًنا وجدانٌة محكمة،  الموضوعٌة الوجدانٌة ٌعبر

األسلوب القدٌم، الّذي وقع فً صٌاؼته وأسلوبه.  اواستطاع أن ٌعكس صور التجدٌد بهذ

ومهما ٌكن فإن الشعر حّط رحالة فً ساح العصر العباسً وقد تهرم وتثاقل وأعٌت علٌه 

جهده  ىالتجدٌد أو إل ىالعباسً إل وضوعاته، فعمد الشاعرحٌلة اإلبداع واستقرت معانٌه وم

بؤسلوبٌن متقاربٌن متباعدٌن: أسلوب البدٌع له أسباب عدٌدة فً أصل نشؤته وتنوعت علٌه 

األقوال، إالَّ إنَّ الباعث األجدر ٌظل الترؾ الحضاري ومجتمع الوشً والتنمٌق والزخرفة. 

ل بالمعانً، وكؤّنها أداة فوشح األلفاظ بالجناس وزاوج وعارض بٌنها بالطباق وتفرغ للتؤم

ولد منها ما   داخلٌة خارجٌة وجعل ٌمازجها بعًضا ببعض، كما مازج األشكال واأللوان

حسبه معان جدٌدة
42

، وفً عصور الترؾ المادي تحول الشعر إلى أداة لَهو وزخرفة. إالّ 

 أن ضمٌر العصر كان ٌعانً أزمة أخرى مزٌجة من التعاطً بٌن الفلسفة والدٌن، وكان

لون قد أخذوا ابن البداوة النسبٌة وإن كان معظمهم قد نعم بترؾ الحضارة  .المسلمون األوَّ

                                                           

، قضاٌا الشعرٌات، متابعة وتحلٌل األهم قضاٌا الشعر المعاصر، دار القدس العربً، وهران، عبد المالك مرتاض -

 .  - -الجزابر، د ط ، د ت ، ص 

 

ن شرح عمر فاروق الطباع، الطبعة األولى، دار األرقم بن أبً األرقم، بٌروت، ابن الرومً، علً بن عباس: الدٌوا42.
 . 1781،ص هـ1420
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قوله فً كما وشعوره بالؽبن، همومه تبدد نفسٌة وظٌفة لشعره الرومً أن ٌرى ابن    
43
: 

 ىــــــلٌتس بؤن امرئٍ  ألََحقُّ        بشًءٍ  الزمان ساءه َمنْ  إنْ     

ًَ  أسوءَ  أن أترى      كبل لعمريَ  ال الدهر ساءنً       ّماــل نفس

 العلٌا، إلىالمثل ٌدعو المدٌح ألنه" خبلل من ٌإدٌها عنده اجتماعٌة وظٌفة وللشعر     

ٌقول وتمجٌدها وتخلٌدها، نشرها خبلل من اجتماعٌة وأعرافاً  أخبلقاً  وٌوطد
44
: 

َن َشاعِ   ٌَُضمَّ ٌُولَى ُمْفَحماً       وبؤن   راً إفصاُحه والعرُؾ أعجُم حٌن 

 على مثبلً  كالبخبلء وبعضهم منه، الناس فٌّنفر السٌا ٌذم إذ وقابٌة، وظٌفة للشعر ٌكون وقد

ٌقول البذل،
45
: 

 ٌتسمحا أن المقٌاس اّطرد إن         لّعله الباخلٌن بعض سؤمدح 

 متزجوهنا ت وٌحٌٌها، األمجاد وٌبنً خالد، نفسه ألنه االجتماعٌة، القٌم الشعر وٌّخلد      

ٌقول والفّنان، بالفن سمو ذلك وفً والفنٌة، االجتماعٌة الوظٌفتان
46
: 

ٌُْحًٌ المجد والبؤْس والندى       ُتَبقٌِِّه أرواح  لها َعطــــراُت   أرى الشعر 

اُس إال أْعظم  َنِخراتُ   وما المجد لوال الشِّْعُر إال َمعـــــــــــاهد        وما النَّ

 .حقٌقً وكّل شاعر الرومً ابن رإٌة هً تلك الفن، عدا ما االدنٌ فً ٌزول شًء كل

 وألنها أو الفن، الشعر بهوٌة ترتبط ألنها الفّنٌة، الوظٌفة األهم، وهً الثالثة، والوظٌفة

 االندثار، من ٌحمً الوجود وحده فالفن ،"الخلود" وهو عناصرها من عنصر أهم تتضمن

ٌقول
47
:  

ًَ ال ُتسَبق إلٌه فإنه       ُخلود  لما َتبِنً وطوُل بقاِء    ثناب

 قوله: فً كما الزمن، إسار من الخروج ٌستطٌع وحده والفن

حٌَن على الـ      ـَدهر أمادٌَح َتْقُدم الِقدما   مدحُت منكم ُمَمدَّ

  تم مظاهر مظهر من وهً المؤلوؾ، مخالفة هو الفّنٌة شعره وظٌفة فً الثانً والعنصر

 وٌعكس الناس، ممن ٌخالؾ الرومً ابن وكان" :الصفدي ٌقول ي،الشعر وتجدٌده الفّنً رده

القابل وهو القبٌح، وٌمدح الحسن، فٌذم القٌاس،
48
: 

                                                           

 1785. ص5دٌوان ابن الرومً. ج 43 .
  530ص ،2جالمرجع نفسه ،. 44
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 فً زخرِؾ القول ترجٌح  لقابـــلِه       والحقُّ قد ٌعترٌه بعُض تؽٌــــٌِر 

ء الزنابــــٌر ًْ  تقول هذا ُمجاُج النحِل تمــــــدُحُه       وإن تِعْب قلت ذا َق

ٌُري الظلماء كالنور  مدحاً وذماً وما جاوزت وصفهما        سحر البٌان 

 ترتٌب ومحاولة إلعادة نسبٌة، جدلٌة رإٌة على دلٌل الحقابق وقلب اآلخرٌن ومعارضة   

فه ولكنه به الشاعر ٌعترؾ مذموم "كذب" صورة ذلك ٌؤخذ وقد وخلقها، الحقابق  فً ٌوظِّ

هجابً، ٌقول سٌاق
49
: 

ٌُِثْب       مدٌحً وحقُّ الشعِر فً الحكم واجبُ  إذا ما مدحتُ   المرَء ٌوماً ولم 

 كفانً هجابٌِه قٌامً بمــــــــــدحه       خطٌباً وقول الناس لً أنت كـــــاذبُ 

 فً مدرسة التجدٌد عن تعبٌراً  كانت فنلل الرومً ابن رإٌة إن القول إلى نخلص      

 الخلود منهما عنصري وجعلت الوجود، أولوٌة فّنانوال الفن أعطت ألنها العباسً، الشعر

 الوجود ترتٌب ٌعٌد سٌّدا مطلقاً، المبدع الفّنان ٌصبح - تمام أبً منذ - مرة وألول والبقاء،

 العادلة، ؼٌر التارٌخٌة لوضعٌته االجتماعٌة بذلك فٌنتقم الحٌاة، قوانٌن ال الفن قوانٌن وفق

 دونٌته، من فّخلصته اآلخرٌن، ألمجاد أكثر، وظبلً  ال السلطان ألمجاد بوقاً  منه جعلت التً

 والصؽار، واألبواق الظبلل الشعراء لصؽار المقدسة، وتركت مكانته الشاعر واستعاد

 .وؼٌرهما والمعري المتنبً مثل النفوس األبٌة ذوي لظهور ومهدت

ابع : تركٌبة شعر ابن الرومً معًنى وشكاًل   المطلب الر 

لرومً بالجزالة والرصانة وبعدم متانة فً اللفظ، وقد ٌصؾ المعنى الجٌد وٌفكر ابن ا       

فً العبارة الجٌدة، ولم ٌسرؾ فً المحسنات اللفظٌة
50

أن ٌترك ابن  ىإل . وجدٌر بالذكر

سجٌتها لٌصور أحاسٌسه والعواطؾ الصادقة وكان فكره الدقٌق وما  ىالرومً نفسه عل

ا به أن ٌصبح من أصحاب مذهب التصنٌع. انطبع فً عقله من طوابع الثقافة والف ًٌّ لسفة حر

تحلٌل المعانً تحلٌبلً  ىنشاد الشعر فقد دفعته الفلسفة إللكن ابن الرومً فً أسلوبه إل

أالّ ٌترك فٌه بقٌة ألحد ٌؤتً بعده، وهو تحلٌل  ىلكؤنه ٌرٌد حٌن ٌلم بمعن ىا، حتمستقصًٌ 

حم األبٌات فً القصٌدة تبلحًما وثًٌقا، وكل بٌت المنطقٌة، بحٌث تتبل ةسٌٌُشَفُع باألدلة واألق

ٌسلم إلى تالٌه، بل ٌدخل فً تكوٌنه وتشكٌله، وفً تضاعٌؾ ذلك ٌستقصً ابن الرومً 

الَّذي ٌرٌد أن ٌعرضه إلى أبعد ؼاٌة ممكنة، مسترسبلً ما وسعه االسترسال،  ىجوانب المعن

                                                           

  .150ص  ،1ج،المرجع نفسه.3

 مجنٌدی، عاصم: طابر ؼّرد خارج سربه، الطبعة األولى، دار المٌسرة، بٌروت،.  
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و امتداد ٌشهد ات األبٌات، وهمما جعل القصٌدة تطول طوالً مسرًفا، إذا امتدت إلى مب

ا مرهًفا ى بقدرته البارعة عل التعمق والنفوذ إلى أقصى األؼوار وكان ٌضٌؾ إلى ذلك حّسً

ا، د ال عناصر الطبٌعة فحسب، بل أًٌضا الخوالج والخواطر على نحو ما هو  حاّدً جعله ٌجسِّ

مشهور من حواره فً أشعاره
51
. 

عراء بخصابص فنٌة، وجعلت منه فرًٌدا فً ٌتمٌز ابن الرومً عن ؼٌره من الش     

ٌُعدُّ ابن الرومً من الشعراء الَّذٌن كان لهم إسهاماتهم فً الفن  الخصابص الشعرٌة. و

 اللؽوٌة الشعرٌة والوسابل الفنٌة الصور فإن نرى، وكما .الشعري فً العصر العباسً

 والسمع البصر :حواس عدة مشاهده فً حشد وقد القصٌدة، مزدحمة فً تتوامض

 من قدر وبؤكبر جوانبه جمٌع من الشعري بالمشهد نحٌط لٌتركنا الداخلً، واإلحساس

 .االنفعال

 الشعري األول الهطول وهً رحابها، إلى منه نعبر الذي الباب هً القصٌدة مقدمة      

 ساحة إلى وهً األقرب أٌضاً، والشاعر القصٌدة عن األولً االنطباع ٌعطً الذي والمّكثؾ

 اإلمساك لنا تتٌح مقدمة القصٌدة ودراسة منه، مباشراً  فٌضاً  تكون لتكاد حتى شعورالبل

 الدراسات، هذه بمثل العربً اهتم النقد وقلما القصٌدة، فً والفنٌة النفسٌة األسرار من بكثٌر

 فً رابدة محاولة وهو ،"العربٌة مقدمة القصٌدة" عطوان حسٌن الدكتور كتاب هنا ونذكر

والعصر  اإلسبلم وصدر الجاهلً العصر فً الطللٌة المقدمة سادت وقد .المجال هذا

 المقدمة التقلٌدٌة، هذه على نواس أبو وثار العباسٌة، القصابد بعض فً واستمرت األموي،

 الجدٌدة، الحضارة والحٌاة إلى االنحٌاز على ٌقوم موقؾ فً خمرٌة مقدمة بها واستبدل

 لٌنوعوا الشعراء أمام على مصراعٌه الباب وفتح ي،الشعر للسلؾ المقلدٌن شؤن من حاطاً 

 أو الحكمة أو الخمرة أو الطبٌعة لها، كوصؾ مختلفة صوراً  العباسٌون فاتخذ مقدماتهم، فً

 األول :منحٌٌن قصابده مقدمات فً ٌنحو الرومً وابن...والشٌب والهموم اللٌل وصؾ

 من موقفه أما .مبتكر جدٌد والثانً الشعراء، من سبقه من على سنن فٌه ٌسٌر تقلٌدي

 ٌقصر ال األطبلل على ٌقؾ حٌن ولكنه صرٌح، نواسً موقؾ فهو على األطبلل الوقوؾ

                                                           

  مالحاوي، إٌلٌا : ابن الرومً َفنَّه ونفسٌته من خبلل شعره، ال ط، دار الكتاب اللبنانً،  . 
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فٌها  والبكاء الدٌار سإال العبث من ٌرى إذ المعانً، ابتكار فً الفنٌة َملكته فً إعمال

 :52كقوله نفسٌة، ألسباب

 الُحـــــــبّللِ  من إقوابها بعد       األطــبللِ  فً ُهرٌق دمع   ُطلَّ 

 اندمالِ  بعد السقامِ  هٌجِ  ؼٌرَ        دار   الُمسابلِ  على ُتجدي لٌسَ 

 :53أٌضاً  وٌقول

 ُحلما عهُدهُ  حال صاحب   بل       طسما منزلٍ  رسمُ  ٌُبكنً لم

 إلى أٌضاً، فٌدعو نواسٌاً  موقفاً  منها ٌقؾ وهو ،"الرحلة" الطللٌة المقدمة عناصر ومن     

 وفنٌاً: نفسٌاً  بدٌبلً  مرةالخ إلى اللجوء

 َعِجلَهْ  بركبها َتُخبُّ        ُمرَتِحلَهْ  األجمالَ  دعِ  

نّ  بَقارِ        عاتقةً  أخاك وعاطِ   مشتملَهْ  الدَّ

 أحٌاناً، فً شعره الطللٌة المقدمة استخدم - نواس أبً شؤن هو كما - الرومً ابن ولكن   

 .الطرٌفة المعانً فٌها وابتكر وطورها، إلٌها أضاؾ وقد

 نسبتها مقدمة تبلػ ببل قصٌدة :المقدمات حٌث من أنماط ثبلثة الرومً ابن عند وللقصابد     

 ما وهو الشكلً، فً تجدٌده بارز مظهر وهذا شعره، على الؽالب النمط فهو ،% 80 نحو

 إلحاحه لشدة مباشرة إلى موضوعه القصد ٌفضل تراه إذ المتوتر، النفسً تكوٌنه ٌعكس

 لقصٌدته. الوقوؾ للتمهٌد على صبراً  ٌطٌق ٌكاد ال تىح علٌه،

 أو تتجاوز واحداً  بٌتاً  تبلػ فقد القصٌرة، المقدمة ذات القصٌدة فهو الثانً النمط وأما    

 الحزن فً مواقؾ وتكثر حادة، شعورٌة حالة عن ؼالباً  برتع وهً بقلٌل، األبٌات عشرة

 .والعتاب والؽضب

 فً ظاهرة بارزة الطوٌلة والمقدمة الطوٌلة، المقدمة ذات صٌدةالق هو الثالث والنمط    

 العربٌة، وطول شعراء بٌن بها رد  تؾ التً مٌزاته إحدى وهً الرومً، ابن شعر

 طول وٌعود سبب القصابد، من عدد فً بٌت المبة تتجاوز حتى جداً  ٌسرؾ المقدمة

 ابن ما ٌجعل وهذا لفلسفٌة،ا والخواطر التؤمبلت شكل ؼالباً  تؤخذ أنها إلى دمةالمق

                                                           

. ص . دٌوان ابن الرومً. ج    

ص  .دٌوان ابن الرومً. ج.   
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 وتتداعى موجة، موجة إثر المقدمة فتنداح المنطقٌة، وبراعته الفلسفٌة عدته ٌعرض الرومً

 54وتتنامى. وتتشعب األفكار

 

 

  ً وم ٌ ة وابن الر  انً : الن زعة االجتماع  المبحث الث 

ٌ ة  المطلب األول : الن زعة االجتماع

بلل االهتمام االجتماعً الذي ٌظهر فً عبلقة الفرد االجتماعٌة من خ الّنزعةتتجلى       

باآلخرٌن، حٌث ال ٌستطٌع أي من األفراد أن ٌنفصل كلٌا عن المجتمع وعن االلتزامات 

 .نحو هذا المجتمع

عوٌض الحقٌقً عما ٌعانٌه النزعة االجتماعٌة هً التّ  أنّ على  ADLAREأدلر َأكد      

بفضل الجماعة أنجب هذا الكابن البشري وبفضل أفراد الجنس البشري من ضعؾ طبٌعً، ف

انتمابه لجماعة بقً على قٌد الحٌاة ونما فً رفاهٌة. هذا ٌصبح دٌنا فً عنق الكابن البشري 

ٌتوجب علٌه تسدٌده والشعور بالمسإولٌة تجاه الجماعة التً أنجبته وربته ورعته حتى 

 .رشده

االكتمال فً خدمة الجماعة وال ٌحصرها ه كفاحه من أجل لذا توجب على الفرد أن ٌوجّ     

فً خدمة ذاته. هنا ٌحل الخروج من الذات والتفتح على الجماعة محل الطموح الشخصً 

المتمركز على الذات، وٌحل اإلٌثار محل األنانٌة. بالعمل من أجل الصالح العام ٌعوض 

عند ابن ماعٌة إلى إبراز أهمٌة النزعة االجت وعلٌه سنسعىاإلنسان ضعفه وٌسدد دٌنه. 

 ًّ  .كدافع أساسً للمسإولٌة االجتماعٌةالّروم

المٌزة وكٌانه  ن خصابص هذهأالفرد فً اإلنسان حقٌقة موجودة ؼٌر منكرة و استقبلل     

، ولدٌه مٌول عدٌدة تجعله ٌتجه بمٌل تحكم فٌه، ولكن لئلنسان طبٌعة تالذاتً أمر واقعً

أي ٌنزع اإلنسان ، بالمٌل االجتماعً ما ٌرؾممن األفراد اآلخرٌن وهو  خاص نحو ؼٌره

وهذا  ن ٌتصل بهم وٌقٌم عبلقات اجتماعٌة وروابط معهم.أدابما لبلجتماع بؽٌره من البشر و

ن االجتماع اإلنسانً ضروري وٌعبر إ) :الذي عبر عنه العبلمة ابن خلدون فً مقدمته بقوله

له من االجتماع الذي هو المدنٌة فً  اإلنسان مدنً بالطبع أي البد :الحكماء عن هذا بقولهم
                                                           

صطللكتابالسورٌةالهٌبةالثقافةارة وزمطابعالمجددالشاعرالرومًابنالصدفًركان. 

 
54
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والمقصود من مفهوم اجتماعً لٌس إنسانا منفردا أو منعزال او (، اصطبلحهم وهو العمران

قدرات عضلٌة او ؼرابزي ، وإنما المقصود به بشر متفاعلون ،وبٌنهم عبلقات ومخرجات 

اونته علً واإلنسان محتاج لبنً جنسه لسد حاجاته الطبٌعٌة ومع، …لهذه العبلقات

فباشتراكه مع بقٌة اإلفراد ٌنتج عنها وجود مشترك نسمٌه الوجود  ،ضرورٌات الحٌاة

 .االجتماعً

زعة وجد بدوره الحضارات الكبٌرة السابقة فلوال النّ أوالوجود االجتماعً هو الذي      

 . نت مدٌنة ولم ٌكن هناك عمرااالجتماعٌة عند اإلنسان لما قام

الطباطبابً: )كون النوع اإلنسانً نوعاً اجتماعٌاً ال ٌحتاج فً إثباته  وٌقول العبلمة      

إلى كثٌر بحث، فكل فرد من هذا النوع مفطور على ذلك، ولم ٌزل اإلنسان ٌعٌش فً حال 

االجتماع على ما ٌحكٌه التؤرٌخ واآلثار المشهودة الحاكٌة ألقدم العهود التً كان هذا النوع 

 األرض( ٌعٌش فٌها وٌحكم على هذه

ٌّة إ       ، ٌدركها هً تفاعل اإلنسان مع الحٌاةو ،ٌجابٌة فً حٌاة اإلنسانالّنزعة االجتماع

دم انصراؾ اإلنسان عن ، وهً عٌعمل فٌها وتملً علٌه العمل فٌهاوتدفعه إلً إدراكها و

ث ، وٌواجه به أحداالطرٌق الذي ٌمارس به شؤن الحٌاة، وهً تخٌر اإلنسان واقع حٌاته

 ، فإذن فهو ابن بٌبته.، وكذلك السعً لصالح نفسه وحٌاته ووجودهاةالحٌ

كما أكد علماء النفس وجود الروح االجتماعٌة فً اإلنسان وإن اختلفوا هل هذا المٌل       

فطري، أو مكتسب، إال أنَّ نظرٌة االكتساب لم تثبت أمام النقد، فهذا )مكدوجل( وؼٌره ٌرى 

طري، وأن اإلنسان حٌوان اجتماعً بطبعه، ٌمٌل إلى العٌش فً أن الدافع االجتماعً دافع ف

جماعات، وإلى االجتماع ببنً جنسه، واالشتراك معهم فً أوجه نشاطاتهم، وٌشعر 

 بالوحشة والضٌق إن حٌل بٌنه وبٌن ذلك.

وعلى كل حال فإنَّ اإلنسان اجتماعً بطبعه، ال ٌستطٌع أن ٌكتفً ذاتٌاً فً سد        

دٌة، وال قدرة له على الوحدة، فهً أثقل شًء علٌه، وبها ٌكون فً ؼاٌة حاجاته الما

الوحشة، بل ٌستحٌل استمرار وجوده بدون االجتماع إذن االجتماع ضرورة لسعادة 

م حٌاته فٌهم من  ٌُقوِّ اإلنسان، وشرط فً استمرار وجوده، فهو ٌستؤنس بوجود أبناء جنسه َو

  جمٌع نواحٌها المادٌة والمعنوٌة.

كما  -خبلصة الكبلم: ال ٌمكن لئلنسان أن ٌعتزل الجماعة، وٌعٌش وحده وهذه حاجة ذاتٌة و

 وٌمكن ذكر جملة من األسباب لذلك، منها:  -أسلفنا 
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 ألنَّه ال ٌستطٌع تحقٌق لوازم حٌاته األساسٌة بدون جماعة.  -1

ذلك ال ٌجد من خبلل انضوابه للمجتمع ٌحس باألمان، واألهمٌة، واالرتباط، وبدون  -2

 اإلنسان معنى لحٌاته. 

إنَّ المجتمع ٌهٌا لئلنسان فرص النمو، والتكامل النفسً، والفكري، والمهنً، وبذلك  -3

ٌسد حاجاته من خبلل المجتمع، وٌستمر وجوده بهم، وتلك حكمة هللا فً خلقه حٌث فطرهم 

اآللهة رفعت  على روح التجمع، وما أجمل ما ٌقوله فٌلسوؾ الرومان شٌشرون: <لو أن

إنساناً من بٌن قومه ووضعته فً روض أرٌض بعٌداً عن منازل الناس، وجعلت تحت أمره 

الشًء الكثٌر من كل ما تشتهٌه النفس وٌسر الخاطر، ثم حتمت علٌه أن ال ٌرى بشراً، وال 

ٌَّر الفقر المدقع بٌن قومه على نعٌم مقٌم ال ٌكلم فٌه إنساناً>  ٌساكن إنساناً لتخ

آخر: )لو أن إنساناً صعد إلى السماء، وشاهد من هنالك عجابب األرض وجمال وقال 

الكواكب لتبرم، وضاق صدره؛ ألنَّه لم ٌجد من الناس من ٌخبره بما شاهد من عجابب 

وٌقول أبو العبلء المعري األرض وبدابع السماوات(
55

 : 

 لما أحببت فً الخلد انفرادا      ولو أنً ُحٌٌُت الخلد فرداً 

وقد انتبه إلى هذه الحقٌقِة الطؽاةُ ِعْبَر التؤرٌخ؛ ولذا نراهم إذا أرادوا أن ٌعذبوا إنساناً،        

وٌحطموا نفسٌته عزلوه فً سجن انفرادي؛ لٌشعروه بالوحشة، والوحشة قاتلة لروح 

 اإلنسان.

 التفاعل االجتماعً، تقوم على وتربٌة وتعلٌم تعلمهً عملٌة إذن النزعة االجتماعٌة       

ومعاٌٌر واتجاهات مناسبة  سلوكاً ( فشٌخاً فراشداً  فمراهقاً  طفبلً وتهدؾ إلى إكساب الفرد )

ألدوار اجتماعٌة معٌنة، تمكنه من مساٌرة جماعته والتوافق االجتماعً معها، وتكسبه 

 الطابع االجتماعً، وتٌسر له االندماج فً الحٌاة االجتماعٌة. 

 

  ً وم ٌ ة عند ابن الر   المطلب الثانً : الن زعة االجتماع

باعتمادها للدراسة المضمونٌة إذ تعنً بتتبع الجانب االجتماعً وهذه الدراسة تتمٌز       

  "وبصفة خاصة "النزعة االجتماعٌةفً حٌاة ابن الرومً 

                                                           

  دٌوان البحتري  ،الموسوعة الشعرٌة نسخة اإلمارات  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%81%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%83
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النزعة االجتماعٌة هً التً تدفعه إلى صؾ الجماعة وحضن وعند ابن الرومً      

لى الفرد، كحاجة العضو إلى العضو فً المجتمع، ألن هللا تعالى جعل بحكمته حاجة الفرد إ

الجسد الواحد، وٌفهم هذا إذا علم أن سلوك الفرد ورؼباته كالحب والوفاء والتمٌز والفخر، 

 ـــببل شك  ـــوحٌثما وجد تجمع إنسانً برزت  البد لها من محٌط اجتماعً تمارس فٌه.

فً ظل التفاعل روابط اجتماعٌة وصبلت )وهً عبارة عن فكر وسلوك(  تنمو وتعمل 

قال ابن الرومً االجتماعً بٌن األفراد.
56
: 

 سنونــــــم الَحدّ  طرٌر بكل فٌنا       كامنة   واألعداءُ  المعاقلَ  نبنً

 ارونـــــــــق تخلٌدَ  قبلنا أبىَ  وقد      ٌَُخلِّدنا أن نرجو المالَ  وَنجمعُ 

  بماعون نسخو وال النفوسُ  عنها      بةً ــــِ طٌّ  األعمارَ  َنْسَتْنِفقُ  نظل

وٌرى بعض الباحثٌن أن هذه الروابط منها ما هو عبلقات اجتماعٌة، مثل الصداقة 

والمصاهرة، ومنها ما هو عملٌات اجتماعٌة أشد تعقٌداً من سابقتها، مثل الجوار والصراع. 

 ومنهم من ٌقسم هذه الروابط إلى فطرٌة كالقرابة، وإلى مكتسبة كالجوار.

هر نمت فً ظل االجتماع وتولدت منه بسبب شعور كل فرد بحاجته وعلى كل، فهً ظوا

إلى التعاون مع اآلخرٌن واالرتباط بهم تحقٌقاً للمصالح المشتركة، وهو ما كشؾ عنه رابد 

بقوله: )إن قدرة الواحد من البشر قاصرة عن تحصٌل فً مقدمته علم االجتماع ابن خلدون 

 من أبناء جنسه(. حاجته، فبل بد من اجتماع القدر الكبٌر

ٌجدر بنا أن نذكر فً هذا المقام تمٌز المجتمع اإلسبلمً عن ؼٌره فً مجال           

الروابط االجتماعٌة، فهو وإن أقر كثٌراً من الروابط ورعاها حق رعاٌتها، إالَّ أنه جعل 

نها الرابطة العظمى والعروة الوثقى هً العقٌدة وما ٌفٌض عنها من تشرٌعات وهداٌات، أل

المرجعٌة األولى والعلٌا ألبناء المجتمع اإلسبلمً فً كل ما ٌصدر عنهم من سلوك 

وتصرفات فكان للعقٌدة والحالة هذه دور ظاهر فً إٌجاد روابط اجتماعٌة، وفً تهذٌب 

 روابط أخرى كان قد أقرها العرؾ من قبل.

كْ وتم فٌنا المجد سنامُ  طال       ٌُنتهكْ  ال الذي العزِّ  أولو نحن
57

 

 

الثالمبحث ال ً  :  ث  وم ٌ ة فً دٌوان ابن الر  عر  األغراض الش 
                                                           

 .المرجع السابق ،الموسوعة الشعرية نسخة اإلمارات ، ديوان البحتري 56.  

 .272ص  3م، ج2002يوان ابن الرومي د.  57
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لالمطلب  ٌ ة واألغراض:  األو   الحٌاة االجتماع

 الناحٌة االجتماعٌة فمن حادة، تناقضات ٌعٌش الثالث القرن فً اإلسبلمً المجتمع كان     

 بؽداد، فً الكبرى، والسٌما المدن فً الشعوب اختبلط جراء من جدٌد عرقً مزٌج تكون

 واجتماعً شدٌد. ثقافً تمازج فً سبباً  هذا الحضاري التمازج وكان

 فً ظلهم بتقلص حبالها انقطعت حتً امتدت التً القومٌة العنصرٌة حب األموٌون بذر     

 الفرس لحلفابهم التمكٌن إال لهم فلٌس أمورهم على العرب ٌؤمنوا لم الذٌن العباس بنً عهد

  .دولتهم حماة

 الفارسٌة للتقالٌد الؽالب النفوذ وإزاء وثقافتهم وتقالٌدهم عاداتهم الفرس هإالء لنق   

 هضمت جبارة بؽداد معدة وكانت األخرى األمم عادات الخبلفً المركز جسم الى انسربت

بالعجٌ التركٌب ذلك كل
58

 تعرفه لم المثقفات الجواري لسان على جدٌد أدب ظهر ثم، 

قببل العرب
59
 فن ونشؤ ، الماجن األدب على رًدا الدنٌا عن والعزوؾ لزهدا أدب ظهر كما 

 فبات تهاوي عن ؼافلٌن الترؾ فً الناس وانؽمس والقواعد األصول له فوضعوا الرقص

 :ٌقول البابٌة قصٌدته فً الرومً ابن ذلك الً أشار والعوز الفقر درك فً الشعب من كثٌرة

هاري لِمْلكِ  أهبلً  ٌرانً ال ؼــابِ  العطاٌا موضعَ  وال       الظَّ  الرِّ

 ُكتـــّابِ  ومن ُشرطةٍ  من مالَ        اآل بلـــؽوا األُلى دون أُترانً

 واألحبابِ  النفوس فً بالمنى       فـــــــازوا البهابمِ  مثل وِتجارٍ 

كــــــتابِ  بصدر قابم   وال ال       حــــرٌمٍ  عن ُمدافع   فٌهم لٌس
60

 

 المضطرب المجتمع ذلك ، للمجتمع لساًنا ، العصر عن جماًناتر الرومً ابن كان لقد       

 والرقص للؽناء جعلوا وقد .االستقرار شواطًء إلى السفٌنة لٌقود رباًنا ٌنتظر المتفاوت

 !تدري فبل متطرؾ وبدٌع مستطرؾ فنٍ  بكل واألدباء والعلماء الشعراء فٌها أسهم مجالس

 اجل من كانت وأدب فنٍ  مجالس مأ واألدب الفن أجل من عقدت شراب مجالس أهً

 مصبؽة أثواب وهً المنادمة ثٌاب ٌسمونها الخاصة مبلبسها المجالس لهذه وكان !.الشراب

الذهب بنسٌج وٌزٌنونها بالطٌب ٌعطرونها وتشرق، تلمع حتى ٌصقلونها الزاهٌة باأللوان
61
 

                                                           

 .ماألولىالطبقة،للجامعٌٌنالنشردار،والوجودالصورةفًالرومًابن،شلقعلً

 .ص،ج،الرسالةمإسسةالدالً،احمدمحمدتحقٌق،الكاملالمبرد،ٌزٌدبنمحمدالعباسأبو. اإلمام

 .ص،ج،الدٌوان،الرومًابن

 ص،ج،اإلسبلمًالتمدنتارٌخ،زٌدان. جرجً
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 لكل كان وقد نونالف من وخلًٌطا األدب وألوان األمم، وأخبار العرب، آداب ٌتذاكرون ثم 

 عنه وٌروحون أنسه أوقات فً ٌجالسونه عصره ونوابػ خاصته من ٌصطفٌهم ندماء خلٌفة

وأرقه قلقه ساعات فً
62

 وكان الخلفاء به واهتم ألوانه فً وتفننوا الطعام فً وأسرفوا، 

 الشراب فً الشعر ٌقولوا وأن الطعام أنواع بعض له ٌصفوا أن الشعراء إلى ٌطلب المكتفً

 ، واألسبلب الؽنابم إلى همهم صارفٌن الترك كان لقد .والفكاهات الطرؾ ندمابه مع بادلوٌت

 انفاق كثٌر تقتضً وهذه البدن أطاٌب إال لهم ٌطٌب ٌكن ولم الخبلفة خزانة أفقروا لذلك

 الترؾ فً شركابهم كانوا الذٌن الخلفاء على سٌوفهم األتراك وسلط المال بٌوت فصفرت

 لذلك الخزانة عجز لٌسد إلٌه الناس أقرب ممتلكات ٌصادر الخلٌفة وأصبح واالستهتار

 صعوًدا تتؤرجح اإلقطاعات وأصبحت قبل من تعرفه لم مدى إلً والسرقة الرشوة وصلت

وهبوًطا
63
. 

 الدولة بقٌت ما العٌب مستور ٌبقى ولكنه معٌب نظام :العقاد ٌقول كما واإلقطاع      

 والمحكوم الحاكم به ٌسقى المستطٌر الشر فهو وضعفوا ضعفت فإذا علٌها القابمٌن وسطوة

الفناء بؤسباب معتوه األجزاء مفكك وهو إال ٌدعه فبل الملك أركان فً وٌنخر
64
 وكان 

ا اإلقطاع ًٌ  والٌة ٌشمل بل الواحدة الوالٌة أرض من أجزاء على مقصوًرا ٌكن ولم متفش

والتحؾ الهداٌا عدا الالم من مبلًؽا الخبلفة دار إلً ٌإدى أن على ، برمتها
65
 وفازت 

 القصور بإقامة ٌهتمون فؤخذوا األموال خزابتهم فً وتكدست الفاحش بالثراء طبقات

 أن فنجد الحٌوان وحدابق السباحة أحواض ٌدٌها وبٌن الشذي الفواحة البساتٌن وزراعة

 والتل، د،والقبلب والبهو، الوحٌد، البركة، منها القصور من كبًٌرا عدًدا بنى قد المتوكل

وؼٌرها والبرج والمختار،
66
 المعتمد قصور ومن والكامل، الساج، المعتز قصور ومن 

والمعشوق ، واألحمدي المشوق،
67
 فبدأ للعمارة محبٌن المكتفً وابنه المعتضد وكان ،

 المنازه حوله واتخذوا سوًرا حوله أدار وقد الثانً وأتمه "التاج" قصر بناء بؽداد فً أولهما

 األموال تجد أٌن ومن األبنٌة تلك تكلؾ فكم 5 )الثرٌا قصر المعتضد بنى اكم والدور
                                                           

 ص،جواالجتماعً،والدٌنًالسٌاسًاإلسبلمتارٌخ،حسنإبراهٌمحسن. 2

والدٌنًالسٌاسًاإلسبلمتارٌخ،حسنإبراهٌمحسن،ص،ج،اإلسبلمًالتمدنتارٌخ،زٌدانجرجً. 

 ص،ج،واالجتماعً

 ص،،السادسةالطبعة،بٌروتالعربً،الكتابدار،شعرهمنحٌاتهالرومًابنالعقاد،محمود.عباس

 ص،واالجتماعًوالدٌنًالسٌاسًاإلسبلمتارٌخ،حسنإبراهٌم. حسن

 ص،بؽداد،اإلرشادمطبعة،الهجريالثالثالقرنأدبفًسامراء،السامرابًٌونس

 . . المصدر نفسه ص
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 طوابؾ رفع الذي اإلقطاع إنه والتعدد؟ والسعة والضخامة بالفخامة لها تسمح التً الطابلة

 إذ رمقها ٌمسك قوت على تحصل تكاد وال تعمل أن علٌها كثٌرة أخرى وطحن معدودة

 ولجؤ السخط وعمّ  األرض فخربت المال جمع على نالمتهافتٌ إلى أعمالها ثمار تذهب

 وجمع الثراء إال مه االقطاع ألصحاب ٌكن ولم االختبلس وشاع الوالة إلؼتٌال الخلفاء

 اإلقطاعٌون هإالء ٌستطٌع حتى بالضرابب وإثقالهم األهالً إرهاق فً ٌترددوا فلم األموال

 شكاة تصل وقّلما .ألنفسهم زاد ماب ٌحتفظوا ثم مال من علٌهم ما الحكومة إلى ٌإدوا أن

 من الجباة بعض ٌسلكه عما فضبل ، المركزٌة السلطة إلى المطحونٌن المزهقٌن هإالء

 القرن من الثانً النصؾ فً الخلفاء نساء لثروة وندهش التعذٌب وألوان الخداع أنواع

 .فارغ المال وبٌت األموال ٌكنزن !الثالث

 والفضة الذهب وسبابك نقود بٌن ما مبلٌٌن بؤربعة المعتز أم قبٌحة ثروة قدرت لقد      

 ألؾ خمسة تتجاوز لم التً الجند أعطٌات دفع عن ابنها عجز وقد والٌاقوت واللإلإ والزمرد

 وأم المستعٌن أم كانت ذلك نحو وعلى القتل من وتفدٌه حٌاته لتنقذ إلٌه تدفعها أن وأبت دٌنار

ا اردٌن ألؾ الوزٌر راتب وكان المقتدر ًٌ  الدولة رجال المترفة الطبقة بهذه وٌلحق شهر

 الطبقتٌن هاتٌن جانب وإلى والخدم والموالً واألعوان الجند من وأتباعهم البٌوتات وأرباب

 والتجار والصناع الزراع وفٌهم .األمة من األعظم السواد تمثل كادحة طبقة هناك كانت

وحوانٌتهم منازلهم مهاجمة إلى الفتن أثناء هإالء تعرض وطالما والرعاع والباعة
68
. 

 الكتب بإرسال أمر لقد الطبقات هذه معاناة على القوٌة داللته له المعتز به قام وعمل       

 نٌروز هو الذي النٌروز فً الخراج افتتاح بترك واألمصار النواحً فً العمال جمٌع إلى

 بالنٌروز ذلك وسمً - ٌونٌة - حزٌران من عشر الحادي الٌوم الً ذلك وتؤخٌر العجم

بهم والرفق الناس عن الترفٌه بذلك أراد .المعتضدي
69

 قامت السٌاسات لهذه ونتٌجة وكذلك 

 بعضها على قضى وقد واألحزاب والفرق الطوابؾ بٌن والمنازعات الثورات من الكثٌر

 وعدة عدد من تضم ما حسب تقصر أو تطول قد مدة البقاء اآلخر لبعضها وتٌسر مهدها فً

 الزنج ثورة :الهجري الثالث القرن من الثانً النصؾ فً الثورات هذه بٌن من زتوبر

 ؼاٌة فً العباسٌون كان لقد .وؼٌرها بؽداد عن االنفصال وثورات والقرامطة والخوارج

                                                           

 .ص جالكاملاالثٌر،ابن،ص،ج،الكامل،األثٌر. ابن

واالجتماعً،والدٌنًالسٌاسًاإلسبلمتارٌخحسن،ابراهٌمحسن،ص،ج،التارٌخفًالكاملاألثٌر،. ابن

 ص،ج
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 من كل قتل من البد وأنه الدولة بناء تقوٌض إلى حتًما ستإدي التً الثورات هذه من القلق

 الثورات لمقابلة الخلفاء إلٌها لجؤ التً الوسٌلة هً دابًما القوة كونت ولم ، شبهة حوله حامت

 عن العقاد ٌقول .والتدبٌر المإامرة سبلح هو آخر سبلح إلً لجؤوا ما كثًٌرا بل واالنتفاضات

 الحب فٌه ٌنمو الذي األخضر بالمرج أشبه إبانه فً الدولة وكانت :الهجري الثالث القرن

 ال اختبلًطا ٌختلطان والسم الؽذاء فٌها زاهٌة خضرة .المسموم والعشب والشوك والفاكهة

والتمٌٌز التنقٌة إلً فٌه سبٌل
70
 حوادث بعض فً والتبشٌع التنكٌل بلػ العهد ذلك وفً ،

مروءة وال دٌن وال لشرع معها حرمة ال مبلًؽا الفتك
71
. 

 فسجل التارٌخ لىع نفسه فرض الذي العباسً العهد فً االجتماعٌة للحٌاة صورة هذه       

 .والبقاء النصر له

 ٌعٌر ال كان أنه فً العرب راءالشع مختلؾ شاعرٌة عن تختلؾ الرومً ابن شاعرٌة      

 ري. التعبٌ واألسلوب اللفظٌة الصٌاؼة

 ضحى أنه هنا ومن الدقٌق العمٌق وللمعنى العقلً للعمل ٌعٌره كان الذي االهتمام      

 الشعور أو ٌصؾ التً الصورة استكمال سبٌل فً األحٌان من كثٌر فً البٌانٌة باإلجادة

 .فوابده تفعم التً العاطفة أو عنه شعره ٌنم الذي

 مقدرتك أمام تقؾ فالحٌرة الرومً ابن شعر به ٌتمٌز موضوع عن تبحث عبثا وانك      

 لم إجادة والتصوٌر الوصؾ أجاد قد النقاش شفٌق قال كما الرومً ابن ألن التمٌٌز على

 أبناءه ورثى العربً األدب فً شعراء ٌد س ؼدا حتى الهجاء فً وبرع شاعر إلٌها ٌسبقه

 العتاب على عصره راءشع أقدر وكان وأصدقها النفس آالم أعمق ٌصور رثاء أبنابه وؼٌر

 النفسً التحلٌل فً أمامه ٌثبت العربً األدب فً ر ا شاع نجد ال ولعلنا عمٌق ناعم بؤسلوب

 .المجتمع وتصوٌر

 فإن والفخر والخمرٌات كالمدحراء الشع شؤو فٌها ٌبلػ لم فنون هناك كانت واذا      

 فً جدٌدة لٌست لموضوعات الرومً ابن تعرض ولقد ذلك على تساعد تكن لم طبٌعته

 . العربً األدب

 فً شاعرٌته انطلقت لقد معنى من التجدٌد فً ما بكل مجدد شارع الرومً ابن إذن      

 وال سبٌلها عن حادوا فماراء  الشع تعاهدها رتٌبةراض بؤؼ نفسها تقٌد لم أحبتها تًال اآلفاق

                                                           

 .صشعره،منحٌاتهالرومًابند،العقامحمودعباس
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 نبحثها أؼراض عند الوقوؾ ناتقتضٌ المنهجٌة رستنااد كانت واذا فكاكا منها ألنفسهم وجدوا

  .والرثاء والسخرٌة والمدح والهجاء الوصؾ : وهً بالتفصٌل

 

انًالمطلب   : الوصف والمدح الث 

 وحبه نفسه به تمثل شعره فً واسعا استخداما الوصؾ الرومً استخدم ابن          

 واحساسه الفٌاض خٌاله جماال ٌزٌده رومانسً جو فً المختلفة للطبٌعة ومظاهرها

 وٌتحدى األؼوار ٌسٌر االنتباه شدٌد المبلحظة دقٌق الشعور ٌقظ فكان وصافا .المرهؾ

 فً وٌتعمق وأحاسٌسه بمشاعره الموصوؾ اقعالو بمقارنة الوصفً فً الموضوع االندماج

 مبلحظة فً ٌؽرق جعلته الفنٌة الملكة هذه بارعا، ر ا تصوي األشٌاء وتصوٌرها وصؾ

 حركة كل مع وٌتفاعل المختلفة ومظاهرها الطبٌعة تفاعبلت وٌتتبع كل االشٌاء، دقابق

 تشخٌصها إلى لجؤوٌ وانفعاالت وأحاسٌس جوارح له انسان وٌخاطبها كؤنها .وبسمة وهمسة

 .فنً بدٌع قالب فً جهارواخ

قال المعري فً رسالة الؽفران        
72

ا ابن الرومً فهو أحد من ٌقال: إن أدبه كان  : أمَّ

أكثر من عقله. ومن خصابصه الَّتً انتسب بها، أؼراضه الشعرٌة المتنوعة: من وصؾ و 

رز مٌزاته ٌعرؾ بها، فقد وفخر وعتاب. فالوصؾ عنده من أب  هجاء و رثاء و مدح وؼزل

انت وك، ةٌكان وصاًفا بارًزا ومتصوًرا، وقد دخل الوصؾ فً جمٌع أؼراضه الشعر

، إذ توّسع الشعراء فٌه فتفننوا فً وصؾ المشاهد فوصفوا للوصؾ ؼلبة فً الشعر العباسً

 الطبٌعة والرٌاض واألزهار واألنهار والطٌر والحٌوان، بل راح الشعراء ٌصفون كل ما

ع أعٌنهم علٌه، فهذا أبو تّمام مثبلً على عادة الشعراء العباسٌٌن الذٌن أكثروا من وصؾ تق

 األمطار والسحب، ٌصؾ لنا سحابة ممطرة بقوله : 

 الَمكروبُ  الَثرى ِبها ُمسَتؽٌث        وبُ ـــــَسك الِقٌادِ  َسمَحةُ  دٌَمة  

 دٌبُ ـالجَ  الَمكانُ  َنحَوها لََسعى       ُنعمى إِلِعظامِ  ُبقَعة   َسَعت لَو

نازعه جاره محبة الوطن نالت قسطا من وصؾ ابن الرومً بدل هجاء جاره الذي       

قر ابن بلبلمنه؛ فقال فً ذلك شعًرا رابًقا وطلب نجدة أبً الصّ  وأخذهعلى بٌته 

 وأال أرى ؼٌري له الدهر ساكنا     عُه ـــــــــولً وطن  آلٌُت أال أبٌ

                                                           

 مضٌؾ شوقً: الفن ومذاهبه فً الشعر العربً، ال ط، دار المعارؾ، مصر، . 
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 بللِكاـــكِنعَمِة قوٍم أصبحوا فً ظ     شباِب وِنْعَمًة عهِدُت به شرَخ ال

 وِدْرُت هالِكاــلها جسد  إن باَن ؼُ      ؤنه ــــــــــقد ألفته النفُس حتى ك

 الِكاـــــمآِرُب قضاها الشباُب هن     ِهُم ــــــوحبََّب أوطاَن الرجاِل إلٌ

 ذلكاـــــفٌها فحنوا لعهود الصبا     رتهم ــــــــإذا ذكروا أوطانهم ذك

نً ــــــوقد ضامنً فٌه لبٌم  وع بالِكاـــــــوها أنا منه ُمْعِصم  بح    زَّ

لم ٌساعده ابن بلبل فً محنته؛ فتضاعؾ شعوره بالوحدة وزادت كراهٌته للحٌاة،        

 ومنهم البحتري ونشٌر إلى ذلك فً المطلب الّثالث. وأطلق لسانه ٌسب الشعراء وٌهجوهم

: كان ابن الرومً منهوًما فً وٌقول، إلٌهؤكل: ٌشٌر عباس محمود العقاد وصؾ الم       

 المؤكل ولعل عٌشه بٌن الثروة والفقر مٌل إلى وصؾ المآكل

وصؾ الطبٌعة: الطبٌعة بالنسبة إلٌه وسٌلة للهروب من الواقع المؤساوي الَّذي عاشه فً 

مضموًناور، فكؤنهما ممتزجان قلًبا وروًحا، شكبلً حٌاته. فإذا بها تصبح انعكاًسا لذات الشاع

الوصؾ الكارٌكاتوري الساخر      
73

ٌَُخالؾ طبٌعة الوصؾ  : هذا النوع من الوصؾ 

النقلً أو الوجدانً، ٌختص هذا النوع من الوصؾ بطبٌعة خاصة تعنً بالتشوٌه وإثارة 

النقص. ولعل كان البن الرومً عصب خاص ٌحس به مظاهر  الشعور بالمنكر. وقد

ٌَعبث به، و ٌضحك منه و ٌزدرٌه  شعوره الدابم بالعاهة وبجوانب األمور، 

وأصل الوصؾ الكشؾ واإلظهار، وأبلػ الوصؾ ما قلب الّسمع بصًرا كقول ابن       

ًّ فً وصؾ ثوب نّم علٌه الجسم ولم ٌستره:   الّروم

تْ  هالُ ؼبلب       وشاِحها مجرى فوق ما وصفتْ  إذا                 ْزرُ األُ  شهادَتها َردَّ

: ًّ ا كما اعتدناه مباشًرا كقول ابن الّروم ًٌّ ا لٌس حس ًٌّ  كما قد ٌكون الوصؾ نفس

 لقُ ـــــوالخ األخبلق منكم تشابهت       محاسنكم فٌكم التً الخبلل كل               

 والورقُ  العود وطاب ونوًرا حمبًل        مًعـــا طاب األترج شجر كؤنكم              

 وقؾ ابن الّرومً وصفه على أصناؾ الّناس من المجتمع إذ وصؾ قصٌر القامة قاببًل:    

اَبهْ ـــــــــــــــــــؼَ  فً كؤنهُ  فتراهُ        فاعٍ ـــــــــــٌَ  فوق تراه وقصٌر                ٌَ 

 اَبهْ ــــــــــــــوشب ُطولَهُ  فٌه َعتْ َقمَ        حتى دهرـــــــال ٌدُ  َقْفَدهُ  تدعْ  لم               

 إاَبهْ ــصُ  ٌُوارى ما الصرحِ  بارزَ        حىــــــفؤض ِنعّما رأَسهُ  وَجلتْ                
                                                           

 مالعقاد، عباس محمود: ابن الرومً حٌاته وشعره، شركة سماحة المصرٌة، مصر، . 
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 اَبهْ ــــــــــــفاستط رأسهِ  لمٌدان رُ        دهْ ـــــال َفِطنَ  الذي حفٍص  أبا ٌا               

ع ظرٌؾَ  خْلُتهُ  وما ناً        َصْفعا اذكاتخ فً الدهرُ  َظُرؾ                اَبهْ ـــــــــالدُّ

،العباسٌة الدولةأركانتثبٌتبعدالعباسًالمجتمعفًوالبلهٌناللهوأمراستفحل     

الحٌاةتلكمعٌتناسب آخرطورإلىوالكفاحالجدطورمناالجتماعٌةالحٌاةوتحولت

العناصرتؽلؽلللجاحظالحٌوان فًجاءكماذلكىعلوساعدالبلهٌةوالمترفةالناعمة

 75ومجون لهوأدواتمنجلبتهوماالحٌاةهذهفًالفارسٌة

المضطرب المجتمعذلك،للمجتمعلساًنا،العصرعنترجماًناالرومًابنكانلقد    

 .االستقرار شواطا إلى السفٌنة لٌقود رباًناٌنتظرالمتفاوت

 بكل فنٍ  واألدباء والعلماء الشعراء فٌها أسهم مجالس والرقص للؽناء جعلوا وقد    

 أم الفن واألدب أجل من عقدت شراب مجالس أهً !تدري فبل متطرؾ وبدٌع مستطرؾ

ٌسمونهاالخاصة مبلبسهاالمجالسلهذهوكانالشرابأجل منكانت وأدب فنٍ  مجالس

ٌعطرونهاوتشرق،تلمعحتى لونهاٌصقالزاهٌةباأللوانمصبؽةأثوابوهًالمنادمةثٌاب

 ، وقد جاء فً وصؾ أوانً الشراب ما جاء، ومن أحسن76الذهببنسٌجوٌزٌنونهابالطٌب

 :77ما قٌل فً ذلك قول علً بن العباس بن جرٌج الرومً ٌصؾ قدًحا 

 الُمسَتـــــشؾِّ  رقة من أخطؤته      تـــــــراها حتى فٌه العٌن تنفذ

 وأصــــفً بذاك أرِقق بضٌاء       ــــــوبمشــــ هباء ببل كهواء

ر ولم متوالٍ        لجـــــرعٍ  ٌكبَّر لم الَقدر َوَسطُ   لرشـــــــؾِ  ٌَُصؽَّ

 ضعؾ ؼٌر فً عنهن حلٌم بل       جهول   العقول على عجول ال

 وعــــــزؾ قصؾ كل وبلذات       فـــٌه بالشرب الشاربٌن ٌمتع

 لكلكانوقدالفنونمنوخلًٌطااألدبوألواناألمم،وأخباررب،العآدابٌتذاكرون ثم      

عنهوٌروحون أنسهأوقاتفًٌجالسونهعصرهونوابػخاصتهمنٌصطفٌهمندماءخلٌفة

وكانالخلفاءبهواهتم ألوانهفًوتفننواالطعامفًوأسرفوا،78وأرقهقلقهساعاتفً

                                                           

  ، صم، ج ًّ ومابن الرّ . دٌوان 

 ص،ج،الحٌوان،الجاحظ. 

 .ص،ج،اإلسبلمًالتمدنتارٌخ،زٌدان. جرجً

 . ص ج ،الموازنة  ،. اآلمدي 

  .ص،ج،واالجتماعًوالدٌنًالسٌاسًاإلسبلمتارٌخ،حسن. إبراهٌم
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الشرابفًالشعرٌقولواوأنالطعام أنواعضبعلهٌصفواأنالشعراءإلىٌطلبالمكتفً

والفكاهاتالطرؾندمابهمعوٌتبادل

ولمالخبلفة خزانةأفقروالذلك،واألسبلبالؽنابمإلىهمهمصارفٌنالترككانلقد       

األتراكوسلطالمالبٌوت فصفرتانفاقكثٌرتقتضًوهذهالبدنأطاٌبإاللهمٌطٌبٌكن

ٌصادرالخلٌفةوأصبحواالستهتار الترؾفًشركابهمكانواالذٌنلخلفاءاعلىسٌوفهم

لممدىإلًوالسرقةالرشوةوصلتلذلك الخزانةعجزلٌسدإلٌهالناسأقربممتلكات

وهبوًطاصعوًداتتؤرجح اإلقطاعاتوأصبحتقبلمنتعرفه
79
. 

ٌد  القدٌمة امتدت الٌها لقد أعطانا الشاعر العباسً ألواناً مختلفة من األوصاؾ       

، فقد كان لبلتساع مبتكرة أوجدتها المدٌنة الجدٌدة ، ومنهاالحضارة فً التهذٌب والتطوٌر

، وابن الرومً فقد كان أحسن حًظا من وصفه للقصور الحضاري أثر فً تنوع الوصؾ

والّدور، ومن ذلك وصفه لمدٌنة "ُخراسان وفرسانها" وقد شّبهها فً زمن الحرب ببحر 

ٌّاح هوجاء عاصفة، ووصؾ فرسانها  أرخى اللٌّل علٌه سدوله، وزعزعت أمواجه ر

 األشاوس الّشجعان:

 ِجَباـــلَ  عارضاً  أخٌها لنصر ُتْزجً       ؼوارُبها جاشت قد خراسان هذي           

 طربافاض الرٌح جانبٌه وَزْعَزَعتْ         َكلَهُ ـــــــَكلْ  اللٌلُ  علٌه ألقى كالبحر          

موا        دّربة  ـــــــــــــــم آساد علٌهنّ  خٌل             ًَّ  األَسلَ  تؤجَّ  َصَباـــالقَ  ال الخطِّ

النهجعلىتسٌراألمويثماإلسبلمًثمالجاهلًالعصرفًالمدٌحقصٌدةكانتالمدح:  

ووصؾةفالرحلاألطبللمحلأحٌاناٌحلوقدفالنسٌباألطبللعلىالوقوؾالتالً

تقدممكررةمحددةؼالبافكانتالمدٌحقصٌدةمعانًأمااألساسًفالؽرضالطرٌق مشاهد

أالحصٌؾ،كالجبلزاعزي،كالمطرمعطاءكاألسدشجاعاكالبحركرٌماالممدوح لنا

والدٌنالحقعنٌدافع ري

،الفنونبقٌةىعلمقدمةوكانتالعباسًالعصرفًالمدٌحقصٌدةتطورتوقد      

وٌثنونفٌمدحونهمأشعارهمفًوالوالةوالملوكراءزالوإلىٌتوددونالشعراء فؤصبح

كبرٌاءكذلكهوفٌمتدحعصرهفًقرانه أنهجالرومًابنٌنهجأنالطبٌعًومن علٌهم

                                                           

 .ص،والوجودالصورةفًالرومًابن،شلق.علً
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ٌقومالعصرفًٌعٌشكانإذووالتهمخلفابهمإلىٌتوددوأنرابهم وأموفضبلبهم  الناس

همالخلفاءمنثمانٌةعهودطوالعاشقدالرومًوابن،األمورألولٌاءالتقرب علىإال

أنقلمولكنناوالمعتضدوالمعتمدوالمهتديوالمعتزوالمستعٌنوالمنتصروالمتوكل الواثق

الوالةوسابرالخلٌفةنفسفًمكانةٌصٌبأنعجزفقدهذاومعالمتوكللؽٌر مدٌحالهر

معاصروهبهوٌظننفسههوٌظنكان ماعلىللنحسومجلبةاألطوارؼرٌبألنهراء واألم

 ؼٌرألنهاإلٌهقصابدهردهموفًمعاملتهٌنالممدوحإساءةفًٌقولوهوناحٌة ثانٌة  من

 : له العطاٌا بذل عن تصنعهمفًأوصالحة

 شعـــــــراء علمتهم أدباء ... بملوك دهرنا فً بلٌنا قد

 الثناء ثواب منهم فحرمنا ... حسدونا مدحهم اأجدن أن

الهجاءأشدشعرناوهجو ... أنبونا مدحهم فً أسؤنا أو

آلومنهمالمجتمعسراةبعضإلىموجهاجمٌبلمدٌحاذلكرؼمالرومًالبنولكن      

ًالشطرنجالقاسموأبووهببنسلٌمانبنهللاعبدبنالقاسمووزٌرهموهبوآل طاهر

     .وسواهم المعتضدووزٌربلبلبن اعٌلواسم

ٌكثر له العطاء، ألن العصر العباسً، لم ٌؽرق األموال  ابن الرومً لم ٌمدح من          

على المتكسبٌن كما فعل العصر الَّذي سبقه، من جهة أخرى وكان المادح ٌرضى بالقلٌل 

صر العباسً. كما شاعرنا فً الع ًالذي ٌعطى، وكان شاعرنا ٌلحظ بهذا االنحطاط التكسب

عاصر تسعة من الخلفاء العباسٌٌن. لقد مدح ألواًنا من الناس فً عصره، فمدح الوزراء 

المعتمد والنفوذ. فإنَّ مدابحه للخلفاء نادرة، ومدح  اب والقواد والتجار وأصحاب الجاهوالكت

مدبر ابن الرومً آل طاهر، آل وهب، آل نوبخت، وبنو ًمدًحا مباشًرا ومن ممدوح

وذم  ىح، وٌمؤل القصٌدة بالحكمة والشكوابن الرومً فً مدحه كان ٌبتعد عن موضوع المد

ا من الصدق والعاطفة. ٌقول عاصم جنٌدي فً كتاب كتبه حول ابن  ًٌ الزمان ومدحه خال

الرومً وحٌاته وفنه، كؤنه فً المدح ٌؽّرد خارج سربه. ولهذه األسباب لم ٌكسب بمدابحه 

                                                           

.صط،للكتابالسورٌةالهٌبةالثقافةزراه ومطابع،جددالمالشاعرالرومًابن،الصدفًركان. 

 



50 
 

فلسانه أطول من عقله" ألجل فكان ٌبدو علٌه، وهو ٌمدحهم أنه ٌضمر لهم ما ٌإمل فٌه، 

 ذلك لم ٌنجح بمدابحه

مواضعفًوٌإكدٌذكرهفإنهالرومً،أصلهفًللشكمجااًل الرومًابنٌدعوال       

 كقولهمادًحا دٌوانهمنشتى

 المعاِجمِ  صبلبُ  وعٌدان   د  ومج       حجاً  لنا قوم الٌونانِ  بنو ونحن                   

 الصرابمِ  جنُّ  منه تفادى وجهل       ةً ــــرزان الجبالِ  كؤركانِ  وحلم                     

 واِهمِ ـــالس بالوجوهِ  ُنبالً فلْسنا       شإوُننا فخاماً  أصبْحنا نحنُ  إذا                   

 المآكمِ  وامتهادُ  المعاري بٌاضُ        همـــــهمومُ  تكونُ  كؤقوام ولسنا                  

 

 العباسبنًمنموالٌهبعضمدحفًوقوله

ٌِّ  ابن اختلَّ  ومتى                     نـــــَقمَ  منه َحرىً  فؤٌَادٌكم       كمُ ــــروم

 نــــَفمَ  وُتولُونً ُتَولُّونً لم       تمُ ــــــــــــأن وأنتم أنتم وإذا                   

ُ  لعن      الهوى عبدُ  ال الحق عبدُ  أنا                     عنـــــل فٌما الهوى هللاَّ

الِبَطن أتباع أبناء من لستُ        َدىــــالهُ  أتباع أبناء من أنا                   
81

 

 كان التً العلٌا المثل على احتوت إنها إذ اجتماعٌة، المدٌح رسالة قصٌدة أدت وقد      

 أمام ٌرفعوا أن الشعراء أراد وكؤنما والحكم، الحاكم صورة عن البلشعور الشعبً تزنهاٌخ

، 82الرشاد طرق إلى ٌثوب لعله وراعٌها، خلٌفتها فً األمة تطلبها التً الممدوح الشعارات

 عبٌد الطاهرٌٌن والسٌما أسرة مثل والكتاب، والوزراء القادة من عدداً  الرومً ابن فقد مدح

 صاعد الكاتب ومثل ضد البحتري، الفنً ونصٌره حامٌه كان الذي طاهر بن هللا بدع بن هللا

 الذي المدبر بن وإبراهٌم صاعد، بن ابنه العبلء وكذلك أٌضاً، وزٌراً  أصبح الذي مخلد بن

 ثم بسامراء الضٌاع دٌوان ربٌس كان الذي بلبل وإسماعٌل ابن الرسابل، دٌوان على كان

 حماد وبنً نوبخت وبنً فٌاض وبنً وهب وآل هللا بن عبٌد اسمالق ومدح وزٌراً، أصبح

 القادة ٌمدح ولم الشٌعة، ٌكرم كان الذي المعتضد عدا ما الخلفاء لم ٌمدح ولكنه ...وآخرٌن

                                                           

 .ص ،. المرجع نفسه 

 .ص،. شوقً ضٌؾ، العصر العباسً األول 
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فٌها  لّذعهم التً الجٌمٌة قصٌدته بعد عقابهم من وخوفه ،83تشٌعه إلى ذلك األتراك، وٌعود

ؼٌر  الخلفاء من ٌدرك لم أنه إلى ٌعود السبب أن المقدسً أنٌس وٌرى هجابه، بنار

 عن إذا تّرفع ولكنه حاله، تشبه البحتري حال ألن ذلك فً ٌجزم ال أنه ؼٌر المستضعفٌن،

 خلقاً  منهم وأسوأ منهم همة أقلّ  هم من مدح عن ٌتّرفع لم فهو وسوبهم لضعفهم الخلفاء مدح

 وهو المزرٌة حاله وٌفكر فً نفسه إلى أحٌاناً  دٌرت كان أنه من الرؼم على وسلوكاً،

  84فٌقول وعزته، كرامته فتستٌقظ الممدوحٌن، أعتاب على

 لكم حجاب  ولنا أنفُس        تمنُعنا الذلَّ عزٌــــــزاُت 

 تاَه وتهنا فَسَمونا بــها       وْهً عِن الذلِّ مصوناتُ 

 إلى ضعفه وحاجته فًو المادٌة، وحاجته فقره فً تنحصر عنده المدٌح دوافع أن ؼٌر    

 كما - ذلك وٌتّجلى شعراء عصره، على التفوق فً ٌتّمثل الذي الفنً الهاجس وفً الحماٌة،

 .والجمال الصنعة بإحكام قصٌدته وصؾ فً -سنرى

 

 : الهجاء والعتاب المطلب الثالث

عاطفة ٌُعّد الهجاء فّن من فنون الشعر العربً الؽنابً الّذي ٌعّبر به الّشاعر عن         

الؽضب واالحتقار أو االستهزاء، وٌمكن تسمٌته فن الّشتم والسباب ألّنه على عكس المدح 

وفً القصٌدة الهجابٌة نجد نقابض الفضابل الّتً ٌتؽّنى بها المدح فالجهل ضد العلم، والجبن 

 ...ضد الشجاعة، والبخل ضد السخاء، والؽدر ضد الوفاء، و

ولى على شکٍل ابتدابً فٌما ٌبدو، فقد عرض الباحثون عاش العرب فً جزٌرتهم األ      

لطبٌعة العبث والنهب والسلب وركوب االخطار، وصّوروا العربً فی صفات ال تعلق إال 

بالقساة والمتوحشٌن
85
ٌُسلُم واحد  منهم   ورأوا أّنهم کانوا ٌتنافسون علی الرٌاسة، وأّنه قلّما 

ر عشٌرته، فتعّدد احکام واألمراء. وٌضٌؾ ابن األمَر لؽٌره ولو کان أباه أو أخاه أو کبٌ

خلدون أّن العرب أصعب األمم انقٌاداً بعضهم لبعض للؽلظة واألنفة وُبعدالهّمة والمنافسة. 

وانتهی ؼٌُره إلی أّن العربً ٌثور علی کّل سلطة ٍ ُتحاوُل أن تحّدد ممن حرٌته ولو کانت 

إلی حدٍّ بعٌد، وهو عصبً المزاج، فً مصلحته، فهو دٌمقراطً مسرؾ  فً دٌمقراطٌته 

                                                           

 .،ص الثانًشوقً ضٌؾ، العصر العباسً . 

. ص ، . دٌوان ابن الرومً   

 م -هـ ، علمٌة، بٌروت، لبنان، طحسن بسبح، دار الكتب ال الدٌوان، شرح أ/ أحمد ابن الرومً: -
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سرٌع الؽضب ٌهٌج للشا التافه، ثّم ال ٌقؾ فً هٌاجه عند ؼاٌة، وهو اشّد هٌاجاً إذا ُجرحت 

م إلٌه، وبادر شاعره كٌؾ واحتالسّ  ىع إلکرامته أو إنتهکت حرمة قبٌلته. فإذا اهتاج َ أسر

زٌبلً والمهاجَم هذع ٌصّور العدو اللسان َفسلطه فً شعر فٌه الحماسة ُ وفٌه الهجاء المق ىإل

له الزراٌةكبه الضعَؾ وفی خلقه الصؽار وفً شضعٌفاً، وٌبعُث فً نس
86
. 

طبٌعة األرض من فقر وإجداب، وضٌق األفق  ىلإثر الباحثٌن أكومرّد هذا الخلق عند 

 رُم، وٌذّم الجبنكة، وتحمُد الشجاعُة والوفاُء والبالسکان، فٌنتعُش البإُس وتشتد الحاج

حول هذه الموضوعات لٌصٌب  ًالشاعر الهاج والخٌانة والبخل، وتنتحل األنساب، وٌدور

مقتبلً من خصومه، وٌسرع إلی القوافً والصور فٌصّب ؼضبه علی الوالة والحکام 

واألمراء والملوک، وٌتناول المذاهب واالدٌان والعقابد، وٌنتصر لفرٌق علی فرٌق، کؤّنه 

 .ة، أوفً دعاوة سٌاسٌة واجتماعٌة، کصحافة الٌومفً حزب سٌاسً أوفرقة دٌنٌّ 

وکان من ذلک کلّه دٌوان فً الهجاء کبٌر، برع فٌه الشعراء فً القول والببلؼة والفصاحة، 

فعرضوا لؤلنساب واألحساب واألعراض واألخبلق فصّوروها فً خٌال صادق أو کاذب، 

م أو أرومة تتهّدم، أو نسب ال ٌبالون بما ٌعترض سبٌلهم من سمعة تتحطم أوکرامة تتهشّ 

ٌنهار وعرض ٌفضح. فقد کان الهدؾ النصر على الخصم لٌس ؼٌر، ٌتناولونه من نواحٌه 

 .فٌبرزونه فً شکٍل ُمخٍز، وٌضعونه موضَع السخرٌة

ِمن القصابد التقلٌدٌة،  اي واكب المدٌح وساٌره، وكان جزءً عرؾ العرب الهجاء الذ        

دتهم بؤمجادهم وانتصاراتهم الحربٌة، وكان فً جوهره تعبٌراً عن منبثاً فً حماستهم وإشا

احتقارهم للضعؾ والَخَور، فدار فٌما ٌتصل بذلك من القعود عن الؽزو، والتقصٌر فً 

حماٌة الجار، والعجز عن أخذ الثؤر، واالنهزام فً المعركة، واالستسبلم لؤلعداء، ووضاعة 

على هذه الصورة فً صدر اإلسبلم، وإن كان بعض النسب، والبخل والفقر. واستمر الهجاء 

شعرابه قد فصلوه عن ؼٌره من الموضوعات، وأفردوه فً مقطوعات، وعابوا فٌه 

فر والشرك، ومخالفة الخلق القوٌممهجوٌهم بالك
87
وُعّد الهجاء بالمفهوم السابق إثماً كبٌراً ال  

رضً  ر عمر بن الخطاب ٌجوز أن ٌجري به لسان الشاعر، وخاصة المقذع منه، وقد فسّ 

الهجاء المقذع حٌن أطلق الحطٌبة من سجنه بسبب هجابه للزبرقان بن بدر عندما  هللا عنه 

                                                           

 صادر، بٌروت، لبنان ابن منظور، جمال الدٌن، لسان العرب، دار- 

 

 ..، صمحمد محمد حسٌن، الهجاء والهجاإون فً الجاهلٌة، ص.
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قال له: "إٌاك والهجاء المقذع. قال: وما المقذع ٌا أمٌر المإمنٌن؟ قال: المقذع: أن تقول 

ادٌهم"هإالء أفضل من هإالء، وأشرؾ، وتبنً شعراً على مدٍح لقوٍم وذٍم لمن تع
88

 . 

وأّما فً العصر األموي فقد نما الهجاء نمّواً كبٌراً فً شكله ومضمونه وؼاٌته،      

واحترفه شعراء النقابض، حتى أصبح قصابد مطولة، مستؽلٌن فٌه التارٌخ الجاهلً بما فٌه 

من أنساب ومثالب، وحروب، وانتصارات، وهزابم، ثم التارٌخ اإلسبلمً، ومواقؾ القبابل 

 ولة األموٌة وخلفابها، متوخٌن من نقابضهم التسلٌة والترفٌه واإلضحاك، ال تهٌٌجمن الد

وتبقى النقابض مناظرات أدبٌة أوجدتها ظروؾ عقلٌة وأخرى  (.89)الشر وتحرٌك الفتنة 

ٌّة  .اجتماعٌة فً عصر بنً أمٌة أكثر من كونها هجاًء بالمعنى المعروؾ فً الجاهل

، وكٌؾ تؤثرت حٌاة ابن هامع تفاصٌلمدرسة خاصة، وسنقؾ والهجاء عند ابن الرومً      

الرومً العامة والخاصة بتفوقه فً الهجاء، ومن أبرز من تصادم بهم من الشعراء 

 ؟وأصحاب الكراسً، وما مخرجات هذه التصادمات

ابن الرومً لم ٌجعل ؼرض الهجو مستقبلًّ عن األؼراض األخرى، فلجؤ إلى        

السخرٌة
90

لنٌل و ٌنتقل من الهجاء إلی إبراز الوصؾ والشكوی واالستخفاؾ، أًٌضا ه

البن الرومً شهرة فً الهجاء ال تتقدمها شهرة دعبل »ؼاٌته من ؼرض الهجاء. كما 

وبشار. وٌفوقهما بما امتاز من دقة التصوٌر، فإن هجاءه ال ٌقتصر على القذؾ والطعن 

أشكاله، حتى ٌبرزه ُمثلة شوهاء  داه إلى وصؾ أخبلق المهجو وتصوٌروالسخر، بل ٌتع

مضحكة. وبواعث الهجاء عند الشاعر كثٌرة، فمنها أنَّه كان محروًما ٌستجدي فبل ٌعطی إالَّ 

القلٌل، فٌؽضب وٌهجو من ٌمنعون صلتهم عنه. ومنها أنَّه كان ٌحسد ذوي النعمة الَّذٌن 

مون ضٌق أخبلقه، وؼرابة ٌتمتعون بمبلذ الحٌاة دونه فٌهجوهم. ومنها أن الناس كانوا ٌعل

أطواره، فٌعبثون به وٌضاٌقونه، وٌعٌبون شعره وٌنتقدونه، فٌثور ثابرة وٌهجوهم، ومنها إنَّه 

كان شدٌد الطٌرة ٌتوهم النحس فً األشخاص واألسماء والعاهات والعٌوب، فهجا كل شًء 

ه كان منهوًما ال ٌصبر عن الطعام، فإذا جاء رمضان تضاٌق من  ٌتطٌر منه. ومنها أنَّ

الصوم فهجاه. ومنها أنَّه كان ٌتشٌع للعلوٌٌن مع والبه فً بنً العباس، فهجاء العباسٌٌن 

 والفحش فٌهم لما رأى ما أصابه من التنكٌل

                                                           

 .، صابن رشٌق: العمدة، ج.

 .، صشوقً ضٌؾ، التطور والتجدٌد فً الشعر األموي، ص.

 .مضٌؾ، شوقً: فصول فً الشعر ونقده، الطبعة الثالثة، دار المعارؾ، مصر. 
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أكثر ما ٌخٌؾ فً هجاء ابن الرومً أنه امتلك براعة فابقة فً التصوٌر الفنً    

وح بروابح السخرٌة البلذعة من كل )الكارٌكاتٌر(؛ فكان ٌرسم الصورة الشعرٌة التً تف

جانب، وٌجعل صاحب الصورة موضع التهكم واالستخفاؾ، وقد نبػ فً الهجاء وبرز؛ 

 فانظر إلٌه ٌهجو ابن حرب

 ابن حرٍب      تؤنؾ منه األنـــــــوؾلك أنؾ  ٌا 

 أنت فً البٌت تصلً     وهو فً الّسوق ٌطوؾ

 :أو فً هجابه آلخر وٌدعى عٌسى

 ٌسى على نفِسِه     ولٌس بباٍق وال خـــالدِ ٌقتُِّر ع

 فلو ٌستطٌع لتقتٌــــرِه      تنفَس من منخٍر واحد

كراهٌته للحٌاة، وأطلق لسانه ٌسب الشعراء  فتضاعؾ شعوره بالوحدة وزادات    

وٌهجوهم، حتى أنه هجا البحتري ال لشًٍء إال ألنه وصل إلى ببلط الخلفاء، وفً قصٌدته 

 :شؤن البحتري إلى الحظ فقالفً هجاء البحتري، وأسند ارتفاع  الشهٌرة أفحش

بِ ـــــببل عقٍل وال حس الحظُّ أعمى ولوال ذاك لم َنَرهُ     للبحتريِّ    

عاُؾ مدٌَح الناِس كلّ     ٌَ ْتَم منهم جاهَد الطلبِ    هِم ــَوْؼد   وٌطلُب الشَّ

سَتشفٌه ذو الَجَربِ َكَذلَِك ا   داء  من الْلإم ٌستشفً الهجاَء لهُ     ٌَ لَحكُّ 

ولم ٌبادله البحتري الهجاء، بل تفهم ما ٌدور فً نفسه من مشاعر؛ فؤرسل إلٌه بهدٌة واكتفى 

 بالصمت.

 وابن يالبحتر الرومً ابن وهجا  :رشٌق البن العمدة من األول الجزء فً وجاء     

لٌستالهدٌةأنٌرٌهلإلٌهوكتب دراهم، وكٌس متاع تخت إلٌه فؤهدى علمت من الرومً

 .المفرط والحسد الفقر إال فعل ما على ٌحمله لم وأنه علٌه، رقةً  ولكنمنهُتقٌةً 

 عثمان سعٌد أبً عن أخبره العسكري ٌحٌى بن هلل عبد أن الموشح فً المرزبانً وروى    

 عٌنه،ب لٌوم فوعدته :قال !الرومً ابن أرى أن أشتهً :له قال البحتري أن الناجم، الحسن بن

 عندي الرومً ابن حصل فلما ذلك، إلى فؤجابنً فٌه، إلً ٌصٌر الرومً أن ابن وسؤلت

 قصٌدةصاعد  بن عٌسى أبو أقرأنً قد :البحتري له فقال إلً، فصار البحتري وجهت إلى

 فقال تحدثا، ثم دٌناًرا، بٌت لكل أعطوه :فقلت عنها، الثواب عن وسؤلنً أبٌه، فً لك

 الهجاء، فً الطابٌة الرومً ابن قصٌدة وزن على قصٌدة أعمل أن على عزمت :البحتري
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 :له فقال عملً، من وهو عملك من فلٌس عبادة، أبا ٌا والهجاء إٌاك :الرومً ابن له فقال

 فً البحتري ٌلحقه فلم ثمانٌة، الرومً ابن وعمل أبٌات، ثبلثة البحتري وعمل .نتعاون

 .بٌنهما ودةللم سبًبا عندي اجتماعهما وكان الهجاء،

وابن الرومً ٌصور العاهات لدی الشخص المهجو، ُخلقٌة کانت أوَخلقٌة وٌؤتً بها          

وهوفً الحالتٌن، شدٌد  فً هجابٌاته وٌسخر منها.وقد خصص قسماً هاماً من دٌوانه له.

الوطؤة علی الشخص، ٌسلب منه جمٌع الصفات الحمٌدة  وٌعطٌه کل ّ المعاٌب والرذابل 

منه وٌستهزء به، کهذه القصٌدةوٌسخر 
91
: 

ٌّداً لم ٌزل فـــــــــروع     من رأٌه تحتها أصـــــول  ٌا س

ُسوم مثـــــــلً     خسفاً وأٌاُمه حـــــــــــول ٌَ  أ مثُل عمٍر 

ٌُهٌُن مثـــــــلً     عمداً والتنتضً النُّصول؟  أ مثُل عمٍر 

 لهـــــبولٌا عمروسالت بک السٌول ُ     ألّمک الوٌل وا

 وجهک ٌا عمروفٌه طــول     وفً وجوه الکبلب طـول

 فؤٌن منک الحٌاة قـــــل لً     ٌا کلُب والکلُب ال ٌقـول؟

 والکلُب من شؤنه التــــعّدي     والکلُب من شؤنه الؽلولُ 
92

 

 مقابح الکلب فٌک طـــــراً      ٌزوُل عنها وال تــــزولُ 

 ـولُ ــــحماَکها هللا والرسـ     ــحات  ــــوفٌه أشٌاء صالــــ

ٌُحاِم عن المـــ  ـولــــوماتحامً وال تص واشً    ــــوقد 

ولـــــــــقصتهم قصة تط   وء ٍ ــــوأنت من أهل بٌت س

ولــــــــــلکن أقفاءهم طب     اتـــــوجوههم للوری ِعظ

هولــــــماٌفعل المابق الج    لناــــــــــــنستؽفر هللا قد فع

ولــــــــإاّل کما ُتسؤل الطل    ناـــــــــــماأنسؤلناک ما سؤل

ولُ ـــــــوال کتاب  وال رس    طابـــصمت  وعٌب  فبل خ

عولــــــــمستفعل فاعل ف    ولـــــــــــمستفعل فاعل فع

 ولـــمعنی سوی أّنه فض     هــــــــبٌت کمعناک لٌس فٌ

                                                           

ٌّة، بٌروت، لبنان، ببل محمد، سراج الدٌن، الهجاء.  تارٌخ فً الشعر العربً، دار الراتب الجامع

ملجنة االدباء االقطار العربٌة، الهجاء، دار المعارؾ، دمشق، .
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تؤثًٌرا فً الّنفس ما ٌجعل العٌب لصًٌقا بالمهجو، وفٌه قال ابن ومن أشد الهجاء وأقواه    

: ًّ ًّ لعمر النصران  الروم

 طولُ  الكبلب وجوه وفً       طولُ  فٌه عمرو ٌا وجهك

 ٌقولُ  ال والكلب كلبُ  ٌا       لً لــــق الحٌاءُ  منك فؤٌن

 الؽلولُ  شؤنه من والكلبُ        عّديــالت شؤنه من والكلبُ 

 زولُ ــــت وال عنها ٌزولُ        ّراً ـــــط فٌك لبالك مقابح

 ولُ ـــــُسف قْدره عن ففٌك       در  ــؼ وفٌك واؾٍ  والكلب

 ولُ ــتص وال تحامً وما        المواشً عن ٌحامً وقد

علىالوقوؾعلىرءاالشععمدلذامختلفةبدرجاتالعصوركلفًموجودوالبخل       

ابنقالواآلخرة،الدنٌافًجسٌمةمخاطرمنلهالماعنهاالتخلًلىإوالدعوةالظاهرة هذه

(الطوٌلمن) الرومً

ْرطُ ُظنَّ ٕوانٌُبساً بهٌزٌدُ       وَجْدَتهُ البخٌلَ المالُ ؼمرإذا بُ ــٌَ

َتصلبُ الحجارةالماءُ ؼمرإذا      هُ ــــفإنمنهُ ذاكعجٌباً ولٌس
93

الذي البخٌلعنالصورةهذهبإعطاءوفّقالرومًابنانهجٌدالحمٌدعبدالدكتورٌقول

 قدالمالشهوةالنذلكدرييالوهووتصلبه،جفافهازدادلهمازداكلماالمال،ٌجمع

ٌبساً  المالفٌزٌدهبهإالّ ٌفكرالالوحٌدةؼاٌتهالمالفؤصبحالحسّ دقةوأفقدتهعلٌه،طؽت

 صورةإلٌناالرومًابنوٌقربوروحه،لنفسهٕوانعاشاً لهةرطوبزٌادتهفًأنٌشعربٌنما

فابن، تصلباً فٌزدادالمٌاهتؽمرهالذيالحجربصورةلهمابكثرةصبلبةٌزدادالذيالبخٌل

وصؾ عبرمنهاالتخلصإلىودعاعصرهفًاالجتماعٌةالظاهرةهذهرصدالرومً

(الكاملقال )من ىأخرجهةمنبهاٌتصؾمنوهجاءجهةمنمساوبها

لوبـالمطْنٌلكتاِفهدونمن       وخشونةٍ قسوةٍ صفحةابدٌتَ 

روبـــالخعنبهٌذودُ شوكاً        دابهِ ــــــإبفًالٌنبوتُ فكؤنك

بنابلككانلو المحجوببابكَمْنعةلََعذرتُ        بلً ــنابالُمحجَّ

 بالمكـتوبولٌسلصٌاماأجر   اُنم    ــــــؼفإنكأبشرْ َضٌَفهُ ٌا

                                                           

 .ص، ، جًابن الرومدٌوان  
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ابع ثاء المطلب الر   : الر 

 اآلداب ضروب أصدق بل وأصدقها، القدٌمة الشعرٌة األؼراض أهم من الرثاء ٌعدّ       

 من وهو اإلنسانً، بالوجدان والتصاقاً  البشرٌة بالنفس صلة وأكثرها اإلطبلق علً اإلنسانٌة

ٌّة الشعر أؼراض أكثر  الرثاء موضوع بٌن الوطٌدة الصلة ببوبس فلهذا ؛ وبقاء استمرار

 بعض هناك ولكن الرثاء، فً شعرا ٌقرض ال وهو شاعرا نجد قلّما البشرٌة، والنفس

 وال عندهم الرهٌؾ والحس الذاتٌة القدرة بسبب وهذا المراثً قرض فً برعوا قد الشعراء

 .ٌهعل الوارده والمصابب الكوارث مثل الشاعر نفس علً الخارجٌة البواعث ننسى

ب ٌجؼهٓب ٔثٍمخ ربسٌخٍّخ َبطمخ ثٕالغ انذبل،        ًّ ًّ فً رغجٍهٓب، ي ٌٔضطهغ انّشبػش انؼجبع

ٌّ انّشبػش فً سثبئّ شبُْذ ػصش، ٌذبٔل أٌ ٌجّغذ يؼبًَ ٔطٍُّخ ٔعٍبعٍّخ ٔدٌٍُّخ،  ٔكأ

 رصطجغ ثطبثؼّ انفكشّي، ٔطشٌمزّ فً انزّؼجٍش، يزأثشا ثًاليخ ثٍئزّ انذضشٌّخ انّزً ٌشعًٓب

 ًّ  فً البارعٌن الشعراء هإالء أحد الرومً ابن وشاعرنا ،ثصٕسِ انًٕدٍخ ٔيؼجًّ انهّفظ

        .بصبر تحملها جسام كوارث به حلت الرثاء شاعر بصفته وهو الرثاء، قصابد

ٌستخدم الرثاء آلة للتكسب، كما قلت مراثٌه، ولٌس له منها ما ٌستحق الذكر، إالَّ ما       

وزوجة وأمه وأخٌه. وما أحسنه ما قٌل فً رثاء بستان المؽنٌة وكان ٌهواها، قاله فً أوالده 

وفً أبً الحسٌن ٌحً بن عمر الطالبً
95

، ألنَّه كان ٌتشٌع للعلوٌٌن كما ذكرنا، أًٌضا ما قاله 

هـ( وأحرقوها كان ابن الرومً فً فً رثابه وبكابه علی البصرة لما دخلها الزنج سنة )

ر فً نفوس الحاضرٌن والقاربٌن أًٌضا، كان ابن الرومً قوي العاطفة رثابه شدٌد التؤثٌ

 للبصرة:ودقٌق اإلحساس فً رثابه

 جامِ ــــــالسّ  بالدموعِ  عنهُ  ُشؽلها       نامِ ـــــــــالم لذٌذَ  ُمْقلِتً عن ذادَ 

 ظامـــــالع الهناتِ  تلكمُ  من َرةِ ـ       ـبالبصْ  لّ ــح ما بعد من نومِ  أيُّ 

 بلمـــــــاإلس محارمَ  جهاراً  جُ ـ       ـالّزنْ  هكــانت ما بعد من نومٍ  أيُّ 

 امـــــاألوه فً ٌقومَ  ال أن كاد       ر  ـــــــــــألمْ  األمورِ  من هذا إنَّ 

ٌَّ  علٌكِ  نفسً لهؾَ   رامــــــالضِّ  لفحِ  كمثل لهفاً  رةُ ـ       ـالبص ُتهاـــأ

                                                                                                                                                                                     

 . ص، ، ج. م ن

جامعة  –رسالة ماجستٌر فً اللؽة العربٌة ابن الرومى .حٌاته الشخصٌة واألدبٌة مزكان حسٌن بور كاتبة إٌرانٌة. 

 مزاد االسبلمٌة 
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نً لْهفاً  راتـ       ـالخٌ معدن ٌا علٌك نفسً لهؾ  هامًــــــإب ٌُعضُّ

 رامًـــؼ منه ٌطولُ  لهفاً  بلمــ       ــاإلس بَّةَ ـــــــــــقُ  ٌا نفسً لهؾ

 وامــــاألع على ٌْبقى لهفاً  دانِ        البل فُرضةَ  ٌا علٌكِ  نفسً لهؾ

كِ  نفسً لهؾ       تفانًـــــالم لجمعكِ  نفسً لهؾ  امـــالُمستض ِلِعزِّ

بلمـــــــالظّ  ُمْدلَِهمَّ  راحَ  إذا لِ ــ       ـالْلٌ طعـــــــــــقِ  همكؤن دخلوها
96

 

ًّ كان         محسوًدا ممن حوله، فكان ذا حظ سًء، ألن ضٌعته قد حرقت، ابن الّروم

وزروعه قد أكله الجراد، وأتً الموت لٌقضً على أفراد أسرته، فتوفً والده ووالدته 

 :وزوجتهده الثبلثة، حٌث قال فً رثاء ابنه وأخوه وخالته، ثم زوجته وأوال

 ديــــعن َنظٌرُكُما أْوَدى فقد فُجودا         ٌُْجدي ال كان وإن ٌْشفً بكاإُكما

 ًَّ ا       َرىـــــــــللثَّ  َكفَّايَ  أْهَدْتهُ  الذي ُبَن ٌَ ةَ  َف  الُمهِدي َحْسرة وٌا الُمْهَدى ِعزَّ

ى  ْقدِ ــــــــالعِ  َواسَطةَ  اْختار كٌؾَ  فلله       تًصْبٌَ  أْوَسطَ  الموتِ  ِحَمامُ  َتَوخَّ

رَ  شْمتُ  حٌنَ  على ٌْ شــــــــــدِ  آٌةَ  أْفعاله من وآَنْستُ        لََمَحاِتهِ  من الخ  الرُّ

َدى َطَواهُ   ْعدِ ـُبـــــ على قرٌباً  قُْرب على بعٌداً        َمَزاُرهُ  فؤضَحى عنًِّ الرَّ

 ـدِ ــوْعــ من كان ما اآلمالُ  وأْخلََفتِ        ــــــٌَدهاوع المناٌا فٌه أْنَجَزتْ  لقد

ةَ  مـ األعٌنِ  من أْقَذى وؼادْرتها       ُبـــــــــكاءها أَطْلت قدْ  عٌنً أقُرَّ  دِ ـالرُّ

ةَ  ًُّ  َفَدى لو عٌنً أقُرَّ ــــــتاً  الَح ٌِّ ُتك       َم ٌْ لَ  بالَحْوَباء َفَد ْفــــــ من أَوَّ  ـِديــٌَ

ــــ من َمَذاقاً  أْحلَى قُْبلةٍ  وال       بنْظـــــرة منك ْسَتْمَتعتُ ا ما كؤنً  ْهـدِ ــالشَّ

ةٍ  منك استمتعتُ  ما كؤنً ةٍ  وال       ِبَضـــــمَّ  ــْهـدِ ـــَمـ أو لك َمْلعبٍ  فً شمَّ

 

 : الغزل لخامسالمطلب ا

وهذهالنساءبمحاسن امفتونً دابًمانجده،علٌهاجبلورفطً التاإلنسانفطرةفًالمتؤمل    

للرجلوسكًناآمًنامبلًذاالمرأةمن جعلبؤنعبادهعلىهللاسنةومنوعبادهخلقهفًهللاسنة

                                                           

، صم، ج ًّ ومابن الرّ . دٌوان 
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َها ﴿: تعالىقالالسبلمعلٌهآدمخلقمنذ ٌْ ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لَِّتْسُكُنوا إِلَ اِتِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ ٌَ َوِمْن آ

َنُكم مَّ  ٌْ ُروَن﴾ ]الرومَوَجَعَل َب َتَفكَّ ٌَ اٍت لَِّقْوٍم  ٌَ ًة َوَرْحَمًة إِنَّ ِفً َذلَِك آَل [21:َودَّ
97

 

 على ٌقدر وال به ٌتعلق حتى إلٌه فٌمٌل ٌستلطفه جمٌل كل ٌمتلك أن اإلنسان طبع      

 كتابه فً حزم ابن أمثال واألدباء النقاد من كثٌر الحب مراتب إلى تطرق وقد مفارقته

 ثم ؼراًما ثم حناًنا ثم حنًٌنا، ثم مٌبل، ثم استلطافا :درجات على فجعلوه ،(الحمامة طوق)

ا ٌجًء وقد تّدلًها ثم تّولًها، ثم هٌاًما، ًٌ منحرًفا أو طبٌع
98
. 

 الشعر العربى من كبًٌرا حًٌزا ٌشؽل القدٌمة الشعرٌة األؼراض من كؽٌره والؽزل      

امر معانٌه، السابقة الحقب من مستمًدا القدٌم ًٌ  :األحوال والثقافة ومتطلبات األرض اع

 عن ٌتحدث عندما الشاعر انفعال من ناتج وهو العصور من عصر لكل سمة فؤصبح

 السعادة لحظات فً بداخله وما عنى أعماقه وٌكشؾ الواقعٌة، وأحاسٌسه وانفعاله مشاعره

 من بهما ٌتصل وما والسعادة والشوق االنتظار لنا لحظات فٌصور والقلق والترقب والحزن،

 .االنفعاالت

 :وهى أساسٌة أسماء ثبلثة حول ٌدور الؽزل أصبح

 البعض، بعضها منفصلة عن تعرٌفات إلى النقاد فٌها ٌصل ولم والتشبٌب، والنسٌب، الؽزل،

 الفتٌات مع واللهو الفتٌات حدٌث :الؽزل :فقال العرب، لسان فً منظور ابن فتناوله

منأؼزلهوالمثلوفًلذلكالتّكلؾن، والتؽزلومراودته :ومحادثتهن ومؽازلتهن

القٌسامروئ 
99
 بها ٌشبب وهو :والنسٌب الؽزل فٌها قال :بالمرأة شب :التشبٌبفًوٌقول 

:النسٌب فً بها. وٌقول سب: أي
100

 ومنسبة ونسًٌبا نسًبا ٌنسب بالنساء النسب والنسٌب 

 وتؽزل. الشعر فً به تنسب

ٌسٌة فً شعره، ٌنتشر الؽزل فً مطاوي أهاجٌه ومدابحه، الؽزل من األؼراض الرب     

ووصؾ الؽانٌات المتصل بالجواري والمطربات وحدٌثه عن صورة الؽزل المشتت بٌن 

 .أحاسٌسه الصادقة

                                                           

 .اآلٌة  ،سورة الّروم ،. القرآن الكرٌم 

 .صم،والتوزٌعللنشرالجامعٌةالمإسسةاألولى،الطبعةالعباسً،الشعرفًأعبلم،حسنالحاج.حسٌن 

 .مادة )ؼزل( ،لسان العرب  ،. ابن منظور

 .. المصدر نفسه مادة )نسٌب(
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 على رانهأق راةلمجا الؽرض لهذا رضخ عصره راءشع من كؽٌره الرومً ابن ونجد      

 لم الذي السبب ولعل الؽرض هذا فً ٌسٌر ددع أنه إال الكثٌر فٌه ٌخض لم أنه من الرؼم

 السبب ولعل حقٌقٌا عاشقا ٌكن لً أنه هو الؽرض هذا فً ر ا كبً إسهابا ٌسهب ٌجعله

 الكتب ثناٌا فً قٌل فكما منه تنفر النساء جعل الذي والجسدي النفسً لتكوٌنه ٌعود ذلكراء و

 ال عصرهراء شع مجاراة هو الؽرض هذا فً لكتابته الداعً أن إلى الوجه قبٌح كان أنه

 .ؼٌر

 النساء مفاتن ذكر فحاول ءراالشع من كؽٌره الحسً الوصؾ من الؽزل فًولعلّه       

 فٌها نظم ً)وحٌد( الت بالمؽنٌة معجًبا وٌتؽزل ٌصؾ فتجده ،أجسادهم تفاصٌل وتبٌان

 :ٌقول المشهورة، قصٌدته

َمْتنً َوح ٌَّ ًَّ َت ًى َعمِ  ٌُد      ـــــــــــٌا َخلٌِلَ  ٌدُ ـــــــــــَففُإادي بها ُمَعنَّ

بً ُمقلتان وجِ ـــــؼادة  زانها من الُؽصْ   ٌدُ ــــــــــن َقدٌّ       ومن الظَّ

واُد والتَّ  ِن ذاك السَّ ٌْ  ْورٌدُ ـــــــــوزهاها من َفْرِعها ومن الخد       د

 ِدٌدُ ــــــــــــٌٍد       فوق خدٍّ ما َشاَنُه تخْ ــــأوقد الحْسُن ناَره من وح

ها وس ًَ بْرد  بخدِّ  ٌدُ ـــــــــبلم        وهً للعاشقٌن ُجْهد  جهـــــــــَفْه

ًَ ح  دٌدُ ـــــــــلم َتِضْر َقطُّ وجهها وْهو ماء        وُتذٌُب القلوَب وْه

 رٌدُ ــــــــــها       ؼٌر َتْرشاِؾ ِرٌِقها َتبْ ـْ ما لما تصطلٌه من وجنَتٌ

 ٌدِ ـً       من سكوِن األوصاِل وهً ُتجـنِّ ـــــــــــنها ال ُتؽَ تتؽنَّى كؤ

قاِد النَّسٌِب فهو طرٌــضاَفِنً ُحبُّك الؽرٌُب فؤل  101دُ ـــــــوى       بالرُّ

اووصفهمدحهٌديبٌنالؽزلٌقدمعصرهكؤبناءالرومًابنكانوقد       ًٌ ُسنةعلىجر

السنةهذهٌُعملأنهإالتنقٌحها،فًوالنظراستؽرابها،إلىٌدعوهماعصرهثقافةفًٌكنلم

بعضبذلكفٌخرجوالمدٌح،الوصؾعلىٌقصرهفبلبالؽزل،الهجاءتقدٌمفًوٌتصرؾ

 كقوله: االختٌاربعضلصناعتهوٌختارالعمٌاء،والمحاكاةالتقلٌدحكممنالخروج

مُ        اجًـــــاألَه قبل أننً ترَ  ألم  ٌباــــــــالنس ابلهاأو فً أُقدِّ

 القلوبا ٌكوي ُمْحِرقاً  هجابً       لوــٌت ثمّ  المسامع فً لتخرق

 نحٌبا ُتْتِبُعهُ  البٌِض  وِضْحكِ         ؼٌثٍ  إثر فً أتتْ  كصاعقةٍ 

                                                           

 .ص،ج،الدٌوانالرومً،. ابن
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ٌسمىما وهوالؽزلأنواعمنآخرنوًعاالرومًابنتناولالؽزلهذاإلىباإلضافة     

لموكذلكوفعله، القولمؤلوؾعنفٌهوخرجالرومًابنٌهفأفحشفقدالماجن،بالؽزل

 على وتعدى باألدب تلٌق بذٌبة ال ألفاًظا فٌه ذكر فقدوالدٌن،واألخبلقبالقوانٌنفٌهٌلتزم

 .والفاضحة بكلماته المرة بعٌد أو قرٌب من إلٌه أساء من كل ِعرض

فٌه وٌعّبر المجتمع الَّذي عاش  ىنقمة علابن الرومً  ةنشاهد فً نفسٌالعموم وعلى       

ٌتحلون بؤٌة فضٌلة،  الناس، مّمن الؼٌره من الشعراء واألدباء و ىفقد رأ»عنها بقصابده 

وهو  نفسه، ىفٌرة، والشهرة الواسعة، بٌنما ٌرواألموال الو العالٌة، ةانكالم ىٌحصلون عل

 ىم من التقرب إلوٌحر ال تقدر مواهبه وهو ٌمنع عن أي منصب مرموق، الشاعر المجٌد،

ان عصر كأن عصره  له،كد ٌتؤ لَّ ٌومكفً  ان ابن الرومًكأصحاب المراتب العلٌا و

لسانه  واتخاذ علٌهم، باحتٌاله أو ،وكفاءتهٌحقق اإلنسان فٌه مراده بقدرته  ال وتفّرق، اختبلل

 المجتمع المشبع بالنفاق ىتحقٌقاً لمصالحه فثار عل س ما ٌبطن،كأداة تملّق ٌظهر ع

انهٌار القٌم الحضارٌة  ىلقد أشار ابن الرومً إل و اختبلل الزمان.كوقام ٌش والخدٌعة،

ٌسمو  رومً أنلوسقوط المثل العلٌا بٌن أبناء وطنه فمراد ابن ا واإلنسانٌة فً عصره،

عة ولسان شدٌد ذبنقمة ال كره واحتٌاله وٌوضع ذلكره، ولٌس بمكاإلنسان بعلمه وعقله وف

الوطؤة
102

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .-محمد سمٌر کبرٌت: روابع الشعر العربً )ابن الرومً(، ص  .
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 نيالفصل الثا
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 المجتمع العبّاسّي برؤى ابن الّروميّ : الفصل الثّاني

 

ً  االجتماعيّت  النّزعت:  المبحث                       وم  عند ابن الر 

  انطّجمٍخ: انًطهت األٔل 

  ًَبل"رذهٍم لصٍذح : انًطهت انثب ًّ  "انذ
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ً  عت االجتماعيّت النّز:  المبحث األول  وم  عند ابن الر 

 الطّبقيت: المطلب األول 

ًّ تركبت فٌه تناقضات حاّدة امتزجت فٌه أعراق جدٌدة أنجبت       المجتمع العّباس

تمٌزا انعكس فً تهجٌن العصر اجتماعٌا وتوسٌعه وتنوٌعه ثقافٌا، هذا ما أعطى دفًعا 

مع تجاوزات راحت ضحٌتها للصرح الحضاري، لكن على خلفٌة ذلك ظهرت فً المجت

الطبقة الكادحة التً تحصٌل حاصل لطبقة ارستقراطٌة تعٌش فً النعٌم المؽدق. 

 والحاصل الثري ازداد ثراًء والفقٌر ازداد فقًرا.

 فقد البارزة فٌه، السمة كان بل العباسً، المجتمع فً صارخاً  الطبقً التفاوت وكان    

 من وكان هناك وبطروا، وتؽطرسوا لتخمة،ا من بشموا الذٌن األثرٌاء هناك كان

 الفقر إلى جانب الؽنى المتناقضات، مجتمع رمقه. إنه تسد لقمة ٌجد ال جوعاً  ٌتضور

 إلى والترؾ والقصؾ اللهو والتصوؾ، الزهد جانب إلى والمجون والفجور والفاقة،

جراً  وهلم والتّبتل، العبادة جانب
103
. 

لٌصور الظواهر  دابرتهاتسعت  ر العباسًلشعر االجتماعً فً العصاإذن ف      

ارق بٌن األؼنٌاء االجتماعٌة التً برزت مع السٌاسة الجدٌدة فً هذه الحقبة كتعمٌق الفو

، وظهور نزعة وما صاحب ذلك من مجون ،وكثرة الرقٌق والجواري والؽناء ،والفقراء

أما ما  ،ً أمٌةلكبت الذي عانوه فً عصر بنالشعوبٌة والزندقة من الموالً كرد فعل ل

وعلى هذه الصورة التقط ابن الرومً عٌنات ، ٌخص المفارقات بٌن الؽنى والفقر

االجتماعً منها. فقد ؼاص فً عمق المشكلة ألنه عانى كثٌرا  وموقفه اجتماعٌة، وأبد

ضاٌقته، وفّجرت قرٌحته، إذ بدا ناقًما ؼاضًبا  التً من هذه التناقضات االجتماعٌة

ا استبصال هذه الطبقة، وفً هذا تراه ٌقول: ؼاًصا، وفً الوقت ًٌ  نفسه مترج

 أُترانً دون األُلى بلؽـــوا اآل       ماَل من ُشرطٍة ومن ُكّتــاِب؟

 وِتجاٍر مثل البهابِم فـــــــازوا       بالمنى فً النفوس واألحباِب 

ـــابِ  ْخؾ مثلهم َلعَّ  أصبحوا ٌلعبون فً ظلِّ دهٍر       ظاِهر السُّ

الطبقة  ضد فهو االجتماعً، الصراع من بوضوح موقعه ٌحدد ابن الرومً        

 وظٌفتها عن وتّخلت ورفاهٌتها، مصلحتها إال ٌهمها ال التً االرستقراطٌة المترفة
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 تعٌش فكانت الشعب فبات أما باقً به، والنهوض المجتمع عن فً الدفاع االجتماعٌة

 .نقٌضها إلى األبٌات كس معانًبع صورتها استنتاج ٌمكن حال، أسوأ فً

 بالحٌاة الشعبٌة اهتمامه الرومً ابن شعر فً االجتماعً الموقؾ هذا مظاهر ومن      

 …والطباخٌن والخبازٌن األعمى كالحمال الناس عامة من الكادحٌن لبعض وتصوٌره

 ماعٌةواالجت السٌاسٌة للحٌاة كان مناقضاً  واالجتماعً السٌاسً الرومً ابن فموقؾ      

 النقمة لهذه النفسً استعداده وكان الظالم، على المجتمع النقمة إلى ذلك دفعه وقد السابدة،

 على رد  ٌتم أن الرومً ابن ٌستطع لم عصره. وعندما فً الهجاء األول لٌكون له دافعاً 

نفسه،  به ٌحمً الوحٌد سبلحه الهجاء وجد المضطرب، النفسً تكوٌنه مجتمعه بسبب

 كثٌراً، فصور منهم الجٌؾ والبهابم فً قوله: علٌه قسا الذي جتمعهم به وٌهاجم

رُّ تحتها فً حجابِ   جٌؾ  أنتنت فؤضحْت على اللُّجـ       ـَجة والدُّ

 وِتجاٍر مثل البهابِم فــــــــــــازوا      بالمنى فً النفوس واألحبابِ 

 

 "الحّمال"تحليل قصيدة : المطلب الثاني 

دب العربً والشعر العربً على الخصوص مبلمح إنسانٌة عمٌقة ٌزخر تارٌخ األ    

الجذور وصور اجتماعٌة رابعة األلوان لكؤنك تقرأ أحٌاناً شعراً حدٌثاً ٌعالج مشكبلت النفس 

 .والمجتمع

لٌس المهم فً الشعر أن ٌكون قدٌماً أو حدٌثاً، و لكن المهم أن ٌكون هذا و ذاك شعراً     

الشعر العربً القدٌم على أدب تقدمً نعثر فً الشعر العربً الحدٌث  وكما نعثر فً .تقدمٌا

 .على أثر رجعً

فلتات إنسانٌة ونفسا مرهفة الحس ووجدانا متعاطفا مع مظاهر  ابن الرومً فً شعرو     

مر به فقهاء كقصٌدته فً وصؾ " الحمال األعمى " ذلك الذي  النقص فً بنً البشر

 الشاعر إال ٌه أحد وال أحس بمعاناته فرد  فلم ٌلتفت إل عامةورجال دولة وشعراء وأعٌان و

ً وصفه تالالحزٌنة ورة صّ الولعل من أوضح هذه المبلمح اإلنسانٌة ذات الداللة االجتماعٌة 

ابن الرومً فً شعره وخصه بقصٌدة كاملة، تعد من أروع األوصاؾ فً الشعر العربً، 



66 
 

بحر الّسرٌع من ثمانً عشرة بًٌتا وخاصة فً تصوٌر الفقراء. ونظم قصٌدته على 

 :104قاببًل 

االً ُمبٌَن العـــمى      ٌعثر باألْكم وفً الــــــــَوْهدِ  .1  رأٌُت حمَّ

ةُ الَجـــــــْلدِ  .2  ُمحَتِمبلً ِثْقبلً على رْأســــه       تضُعُؾ عنه قُوَّ

 بٌن ِجَماالت وأشبــــــاِهها       من َبَشٍر ناُموا عن المـــْجدِ  .3

 بؤَْخزى حالٍة بٌنهم       وكلُّهم فً عٌشٍة رْؼــــــــدِ أضحى  .4

ْصِدُمه عامــــــــداً       أو تابَه اللُّبِّ ببل عـــــــــمدِ وكلّ  .5 ٌَ  هم 

 والبابُس المسِكٌُن مستْســلِم        أذلُّ للمكروه من عــــــــْبدِ  .6

 الَجـــــْهدِ وما اْشتهى ذاك ولكـــــــنَّه       فرَّ من اللُّْإم إلى  .7

 َفرَّ إلى الْحمِل على ضعـفه       من َكلَحات الُمْكِثر الــوْؼدِ  .8

 َفُعْذُت من أْمثال أْحـــــوالِِه       باهلّل والُحرِّ أبً َســــــــــْعدِ  .9

ِبِط الكؾِّ الذي لم ٌزل       ُمْسَتْمِطُروهُ فً َثرًى جـْعدِ  .10  السَّ

االً بــــ  ــه     ـالّصاِدِق الوْعِد على أن .11  ـبل وْعدِ ـــما زال فعَّ

ْإَدد أسْ  .12  ذي المجد من َقْبٍل ومن بْعدِ       بلفُهُ ــــالواِرِث السُّ

اله    العاِسؾ الماَل  .13  والسالك الرأَي على القـْصدِ  لُِســـــــإَّ

 الدابم العْهِد ولكــــــــــــنَّه      ٌْصعد من عْهد إلى عـــــْهدِ  .14

 ما ُدونــــه      والعْزُم مْنُه ثابُت الَعــــــــْقدِ مستبِدالً عْهداً ب .15

 الُمْبِرِق البشَر الملِثِّ الَجَدا      ُمجانباً َقْعَقَعَة الــــــــــــرْعدِ  .16

 ـجدِ ٌُفشٌه فً ؼْوٍر وفً نــ  ٌستكتم الُعــــرَؾ على أنه     .17

ْحدِ ـتزداد إْسفاراً على الَجـ  من أْجَحِد الناس لنعـمى له     .18
105

 

موضوع القصٌدة أوحاه إلى ابن الرومً منظر حمال أعمى رآه الشاعر ٌسٌر فً        

هو ٌحمل على ظهره الناس به قاصدٌن أو ؼٌر قاصدٌن واألسواق ٌتعثر بالناس و ٌتعثر 

م للمكروه، كؤنما هو األعمى المسكٌن مستسلطٌع األقوٌاء من الرجال حملها، وأثقاالً ال ٌست

لم ٌكن ذلك ألنه ٌحب ل لقمة عٌشه، لٌكسب كسرة خبزه، وامل أثقاله لٌؤكهو حعبد، ٌمشً و

إلى الحمل أشباهها به ولكنه فر إلى العمل المرهق ومزاحمة الناس له واصطدام الجمال و
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المهلك هرباً من لإم الناس ومن حاجته إلى فضبلت األؼنٌاء، فر إلى حمل األثقال فوق 

فً عٌنٌه، لٌتخلص من حمل منة ٌمنها علٌه لبٌم وؼد،  ظهره فوق ما ٌحمل من أثقال العمى

 .وصدقة ٌلقً بها ألٌه ؼنً ذمٌم

االً ُمبٌَن العـــمى      ٌعثر باألْكم وفً الــــــــَوْهدِ  .1  رأٌُت حمَّ

ةُ الَجـــــــْلدِ  .2  ُمحَتِمبلً ِثْقبلً على رْأســــه       تضُعُؾ عنه قُوَّ

 من َبَشٍر ناُموا عن المـــْجدِ    بٌن ِجَماالت وأشبــــــاِهها     .3

 أضحى بؤَْخزى حالٍة بٌنهم       وكلُّهم فً عٌشٍة رْؼــــــــدِ  .4

تحلٌل وشرح: مطلع القصٌدة فعل ماٍض ٌدّل على الواقعٌة لما فٌها من حضور ابن الرومً 

وتتبعه للمشهد الدرامً فً حركة وصفٌة تثٌر الشفقة والشجن. ولفظة "حمااًل" من صٌػ 

مبالؽة الدالة على ثبات صفة الحمل، وما فً الحمل من تعب، وزاد الحال سوًءا فً ال

ٌّة "ُمِبٌن العمى" واصًفا ذلك باسم الفاعل الّدال هو اآلخر على لزوم الّصفة  اإلعاقة البصر

 وإلصاقها بصاحبها.

الفعل هذا الّتتابع المشهدي المثٌر للعواطؾ تعّمق أكثر حٌنما راح ٌصؾ من داللة       

المضارع "ٌعثر" على االستمرارٌة والحركة والتجّدد. فاألكم ما ارتفع من األرض والوهد 

 ما انخفض عنها. هذا المشهد آكد على حلقة الؽبن. 

"ُمحتمبًل" اسم فاعل من الّتحّمل والحمل، ثّم أورد المفعول به مباشرة "ثقبًل". ؼار الّشاعر 

ٌّا إلى األسوأ فإلى األشد سوًءا.  فً طبٌعة الحمل الّثقٌل لٌزداد الوض  ع من الس

"جماالت" تدّل هنا على الهٌبة والمقام والمكانة الّتً ٌحضون بها فً مجتمعهم، متناسٌن 

 الفقراء وأصحاب الحاجة والمعوزٌن.

ًّ مركب تركًٌبا متناقًضا، طبقة فً ؼٌاهب الفقر، وطبقة فً عٌشة  "رؼد" المجتمع العّباس

  فاهٌة واألموال.رؼٌدة تزٌنها الر

الّصورة هنا على ؼرار المعاملة المّرة واإلهانة أكثر ألًما تشّد أصحاب القلوب الرهٌفة       

ٌّة. ٌّب اإلنسان  إلى الّتعاطؾ والّتعاون، ولكن سنرى العكس لّما تتؽ

ْصِدُمه عامــــوكلّ  .5 ٌَ  ــــــمدِ ــأو تابَه اللُّبِّ ببل ع       ادً ـــــهم 

 سِكٌُن مستْســلِم        أذلُّ للمكروه من عــــــــْبدِ والبابُس الم .6

 وما اْشتهى ذاك ولكـــــــنَّه       فرَّ من اللُّْإم إلى الَجـــــْهدِ  .7

 َفرَّ إلى الْحمِل على ضعـفه       من َكلَحات الُمْكِثر الــوْؼدِ  .8
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ٌّة الجملة وحركة خبرها آتت بداللة القّوة والتوكٌد  تحلٌل وشرح: أسلوب الّتعمٌم واسم

والثبات والحركة والتجّدد واالستمرار فً آن واحد، وفً ذلك دعم لؽوّي ٌوضح مدى تمادي 

ٌّهم وؼطرستهم.  الجهبلء والمتكّبرٌن فً ؼ

فهذا الّتصرؾ المشٌن ٌوحً باالستصؽار والّتقزٌم للحّمال وَمن شابهه. لكن أمعنا       

ٌّة ف ى حمال األعمى مثال اإلنسان الشرٌؾ الذي ٌضن علهذا ال نرىقد الّنظر بحكمة وعقبلن

العطاٌا. وعلى كرامته أن تذل بالصدقات و ردود البخبلء،ن ٌهان بكلمات األوؼاد وأشرفه 

ٌحمل فوق ظهره وهو أعمى، ذي ٌعمل بٌده، وإنه نموذج إنسانً كامل للرجل الصابر، ال

، فالنار وال العار، والموت خٌر لكً ٌكسب قوته بٌده وعرقه وعماه، لكً ال ٌحتاج إلى لبٌم

  .من سإال اللبٌم

 على ناقماً  نجده إذا بها، معاصرٌه وعبث للقٌم عصره افتقاد الرومً ابن شكا لقد     

 :فٌهم اإلنسان معنى عن لتخلٌهم مجتمعه وأناسه

ْصِدُمه عامــــوكلّ    ٌَ  ــــــمدِ ــأو تابَه اللُّبِّ ببل ع       ادً ـــــهم 

 قد القصٌدة هذه فً ولعله العصر وعاهاته آفات فٌها تنعكس القطة مرآة شعره وؼدا    

 االجتماعً الموقؾ هذا توصل إلى أنه وٌبدو بعٌدة، بؤشواط اجتماعٌاً  وعٌاً  عصره سبق

 معادالً  الحّمال فكانت صورة نفسه، هو ٌعانٌه الذي الشقاء من صورة فٌه وجد ألنه المتقدم

وعذابه لشقابه موضوعٌاً 
106

 

البابس المسكٌن مستسلم: صفات تبدو فً ظاهرها صفات ذمٌمة كؤّنها تحمل القنوط        

والمسكنة نحو الّذّل. ال، إّنها على عكس ذلك فاألولى تحمل بإسه من كبار قومه 

المتؽطرسٌن المتجّبرٌن، والّثانٌة تحمل العمل المتواضع لقوت ٌومه، ألّن المسكٌن ٌعل 

ٌّن ذلك: والفقٌر ال ٌعمل، وف ْعَملُوَن ِفً ﴿ً قوله تعالى نتب ٌَ ِفٌَنُة َفَكاَنْت لَِمَساِكٌَن  ا السَّ أَمَّ

 107﴾اْلَبْحرِ 

ٌّة والمثل العلٌا فً رسم وتعدٌل البٌت       ٌّاب العدالة االجتماع مجتمع ابن الرومً ٌنببنا بؽ

ًّ من براثن الّتسلّط والعبث واالهانة واالحتقار. والتزاًما من ا بن الرومً لجؤ ٌحاول العّباس
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الّتؽٌٌر وتصحٌح عقلٌة المجتمع من خبلل ؼوره فً حقٌقة ممثلً الّتناقضات راصًدا أسباب 

. ًّ ًّ واالختبلل االجتماع  ومظاهر االنفبلت األخبلق

 بنصوع ٌتّجلى األؼنٌاء وفٌها واستبداد الفقر ضد للثورة بدعوة الحّمال أشبه عن فحدٌثه     

 عٌاله قوت لٌكسب عماه من الرؼم على ٌكدح بشرؾ فالحّمال طبقً،وال االجتماعً موقفه

 على عالة ٌكون أن ودون األوؼاد، األثرٌاء أمام فً السإال وجهه ماء ٌرٌق أن دون

 ٌرفلون علٌه عالة فهم األؼنٌاء أولبك أما المجتمع، بناء فً بجد وٌسهم ٌعمل وهو المجتمع،

 .الحمٌدة والشمابل ضابلالف عن تّخلوا النعٌم، ولكنهم ثٌاب فً

فهو  له خاضع لقدره، مستسلم القوى ضعٌؾ أعمى فقٌر رجل صورة على النص ٌبنى      

انخفض  وما ارتفع بما فٌصطدم به ٌسٌر على رأسه، ثقٌل حمل عبؤ تحمل قد ضعفه على

 فً فهم األؼنٌاء حالة ووصؾ للحمال وصفه بٌن الرومً ابن وٌمزج بصره، النعدام

 ٌصطدمون فُهم له مكترثٌن وؼٌر المسكٌن هذا حال مدركٌن ؼٌر متنعمٌن عٌشبحبوحة ال

 لذا علٌه، جرى لما مستسلم المسكٌن وذلك بؤحواله، منشؽبلً  اللب تابه او له بٌن عامد ما به

 أن بدّ  ال فقره مع فاإلنسان اجتماعٌة، مقبولة ؼٌر -الشفقة إلى ٌدعو انه مع - صورته بدت

 .اإلرادة يقو عزٌز النفس ٌكون

هم  السلطة أصحاب وان االجتماعً التفكك فكرة لٌعززان والثامن السابع البٌتان وٌؤتً      

 العمل إلى األؼنٌاء لإم من فرّ  اإلنسان فهذا الفبة، هذه مثل وجود فً األساسً السبب

  .جسمه ضعؾ على المضنً المتعب والجهد

والمشهد  الواقعٌة الصورة توظٌؾ عبر هدالمش هذا لنا ٌصور أن الرومً ابن استطاع      

 . المترؾ الؽنً وصورة الفقٌر صورة بٌن ومقارناً  مازجاً  لؤلحداث الحقٌقً

انُفبر  كخُ ه  ي   ،إضبفخ إنى دلخ انزصٌٕشِ ظبْشح يهفزخ نهُظش فً شؼشومن لطابؾ الّشاعر     

ًْ  َطهت يضٌذا ٔيغزٕفً انذلبئك فالانظفش ثًكَُّٕ فزشاِ ٌخشجّ نُب ثبطٍ انًؼُى ٔإنى 

، ٌٔجٕص نُب أٌ َغًٍٓب يهكخ اإلٌجبص أٔ  "رشجّ يب َؼشفّ فً انُثش رذذ اعى " جٕايغ انكهى

جٕايغ انُظى لٍبعب ػهى جٕايغ انكهى فٕٓ ثؼذد يذذٔد يٍ انكهًبد أٔ يٍ األثٍبد ٌمف ػهى 

دالنخ دٌٔ دالنخ رغـزـُغم يٍ نزؼجٍش ػُّ ٌٔزشن انكهًبد رٕدً ٔيضًٌٕ انًؼُى انزي ٌشٌذ ا

 : أٌ ٌكهف َفغّ ػُبء انزطٌٕم ٔالشأ لٕنّ فً انمصٍذ ح رارٓب

 فرَّ من اللُّْإم إلى الَجـــــْهدِ     وما اْشتهى ذاك ولكـــــــنَّه

 الَجَدا     ُمجانباً َقْعَقَعَة الــــــــــــرْعدِ الُمْبِرِق البشَر الملِثِّ  :ٔفً لٕنّ     
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رار عبقرٌته وهً استقصاء أدق األشٌاء مع االقتصاد فً ٌكشؾ الشاعر لمترصدٌه أحد أس

  .الكلمات حتى ٌسلم شعره من الحشو وآفة التكرار

 والعجب من علٌه، اإلشفاق ذلك فٌه حركت صلة من الحمال ذلك وبٌن بٌنه كان وما      

 التكسب بمدح على العناء وبرح اللإم، مقاساة على الجهد مقاساة ٌإثر كان أنه إال صبره

 وهً وذل السإال، النوال استجداء من إلٌه وٌفتقر الشاعر، ٌعانٌه مما نفسه وٌرٌح البخبلء،

 الكبٌر والتؤسً بؤحوال العطؾ، على مجبولة نفس فً إال العاطفة بها تتحرك ال صلة

والوضٌع والرفٌع والصؽٌر
108
. 

 ى الَجـــــْهدِ فرَّ من اللُّْإم إل ــــــنَّه     ـوما اْشتهى ذاك ولكـ             

 ـوْؼدِ ه       من َكلَحات الُمْكِثر الَفرَّ إلى الْحمِل على ضعـف             

قّوة الّشخصٌة عند الحمال األعمى ألزمته الفرار من عتاب الضمٌر والعاّمة، ومن      

المثول لئلهانة وكّل الّصفات الّذمٌمة الُمشٌنة للعرض والّشرؾ، ولجؤ إلى حمل العبء 

قٌل، لجؤ إلى الحمل على قلّة استطاعته وحالته المرضٌة. والحاصل أّن المظهر ال ٌعكس الثّ 

فً كثٌر من األحٌان باطنه "حّمال أعمى متعّثر ضعٌؾ ظاهًرا، قوي الّشخصٌة، رجل 

 خلوق باطًنا".

 هذه من القارئ ذهن فً واحًدا أثًرا إال تدع ال جملتها فً الرومً ابن قصابدإّن      

هذا ما جعله ٌرى بٌعن ذاته "أنا"  الحرمان، كثٌر وفاقة، ضنك فً كان أنه وهو ة،الوجه

 اآلخر الممثل فً هذا الحّمال أو ذاك الّصدٌق أو...

ٌّنة لمجتمع عبودّي ؼابت عنه أدنى قوانٌن العدالة االجتماعٌة،       والّصورة االجتماعٌة ع

ٌّة، أو باألحرى ت ٌّبت عنه الّروح اإلنسان جاهل مقاصد اإلسبلم ألّننا فً القرن الّثالث كما تؽ

 الهجري فً ببلد الّرافدٌن. 

 ـــْعدِ ـــهلّل والُحرِّ أبً َســـــبا من أْمثال أْحــــوالِِه     َفُعْذتُ    

ِبِط الكؾِّ الذي لم ٌزل      ُمْسَتْمِطُروهُ فً َثرًى ج     ْعدِ ـــالسَّ

ٌّة جعلت ابن الرومً ٌترصد أقرانه مستقصٌا الحّمال أثار شفقة الّشاعر إثارة ا     ستثناب

 أحواله محقّقا وملتزًما. 

                                                           

 .، ص،ط،القاهرةشعره،منحٌاته،مًالروابنالعقاد،محمودعباس.
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لم تتسخ ٌداه بالطلب أو مّد الٌدٌن أو قبضهما بخبًل، فً حٌن أّن اآلخرٌن فً ثراء فاحش     

 .ٌقابله بخل شحٌح

ااًل الّصاِدِق الوْعِد على أنـ  ـبل وْعدِ ـــبــــ ــه      ما زال فعَّ

 ْإَدد أْســــبلفُُه      ذي المجد من َقْبٍل ومن بْعدِ الواِرِث السُّ 

اله     والسالك الرأَي على القـْصدِ   العاِسؾ الماَل لُِســـــــإَّ

 ٌْصعد من عْهد إلى عـــــْهدِ  الدابم العْهِد ولكــــــــــــنَّه    

 ــْقدِ مستبِدالً عْهداً بما ُدونــــه      والعْزُم مْنُه ثابُت الَعــــــ

 َقْعَقَعَة الــــــــــــرْعدِ  اُمجانبً  الُمْبِرِق البشَر الملِثِّ الَجَدا     

 ٌُفشٌه فً ؼْوٍر وفً نـــجدِ   ٌستكتم الُعــــرَؾ على أنه    

 ْحدِ ــتزداد إْسفاراً على الَجـ  من أْجَحِد الناس لنعـمى له    

ًّ متخلّق ٌحمل صفات ع      الٌة امتلكها كسًبا من أسبلفه، صدق  الحّمال إنسان اجتماع

ووعد  وسداد  ومجد والّرأّي والوفاء، وصقلها عبر مسٌرته الحٌاتٌة الملٌبة بالكرب الّتً 

عرؾ كٌؾ ٌدٌرها، وكٌؾ ٌحّول مكانته إلى العمل الخبّلق ضارًبا عرض الحابط متاهات 

وعاقًدا العزم على  عصره وخزعببلت معاصرٌه، وحامبًل راٌة الّتحدي والّرأي الّسدٌد،

 الّثبات بمبادبه وقٌمه.

ًّ "الّصادق، الوارث،..." كشؾ بها ابن الرومً أن المقابل       الّصفات بمدلولها االجتماع

 كاذب وخابن ومخلؾ الوعد...

ا،      ًٌّ ا، ولّما كان كذلك تؤّزم أكثر بكثٌر اجتماع ًٌّ ٌّاس مجتمع ابن الرومً مجتمع متؤّزم س

ٌّة وصار أكثر تؤزّ  ًما حٌنما خدش األخبلق واألخبلق العاّمة، وهنا ظهرت مآثر الجاهل

ٌّة والعنصرٌة بٌن األجناس. ٌّة والّطبق  والعصبٌة القبل

جعلت منه فرٌداً فً ن ؼٌره من الشعراء بخصابص فنٌة وٌتمٌز ابن الرومً عو     

دُ »الخصابص الشعرٌة.  فً الفن  سهامهمإان لهم كابن الرومً من الشعراء الَّذٌن  ٌُعَّ

بمن ٌتحدث عن معالم الحداثة فً الشعر العباسً أن  يالشعري فً العصر العباسً وحر

ٌبحث عن الجدٌد المستحدث الَّذي أضاؾ هذا الشاعر المبدع ولست بصدد بٌان ما أصاب 

لّتً تهتم بها هذه لٌس من األمور ا كفذل ومبلزمة من سوء الطالع، الشاعر فً حٌاته،

 ىأنَّه تتلمذ عل ىأن أشٌر إل وحسبً فل ؼٌر واحد من النقاد بالحدٌث عنده،كد تالدراسة وق

بل قد ٌزٌد عماٌة  فهم فنه، ىٌعٌن الباحث عل أفاد ال فكبلهما ي،ما تتلمذ البحترك أبً تمام،
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من أقوال النقاد ىسنر نحو ما ىعل
109
ظن  الواضح ٌحدث تطور فً المرحلة "العباسٌة"و 

مدرسة الصورة الشعرٌة  ٌد ابن معتز وابن الرومً فتظهر ىم علبعض الدراسٌن أنه قا

سم بارعة األلوان بهٌجة حٌناً الَّتً ٌقدم الشعر العربً من خبللها لوحات عدٌدة دقٌقة الر

"مدرسة الصورة  ن أن ٌطلق علٌهكمثله ما ٌماألمام  ىنها فً جملتها دفعت بالشعر إلكول

"الشعرٌة
110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  : الشعراء المحدثون، ص دروٌشحسن . 

  الشعراء فً العصر العباسً، ص و عة: الشعركالشمصطفً . 
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والفكرٌة واالجتماعٌة  النفسٌة ومكوناته الرومً ابن ظروؾ أن إلى البحث بنا أفضى       

 مرآة لحٌاته شعره كان وقد العباسً، الشعر فً المجددٌن كبار أحد لٌكون هٌؤته والثقافٌة

لروحه،  صورة صادقة وكان وتنوعها، تناقضاتها بجمٌع األحداث فٌها ارتسمت وعصره

 لبلعتزال وكان إٌمانه باالعتزال، دفعه فقد المتنوعة، الخصبة الثرة ولثقافته الناقم، المعذب

 الممثلة معارضةوال العباسٌة الخبلفة من موقفه وتجدٌده. وكان تطور شعره فً األكبر األثر

ونزعته  النفسً تكوٌنه وعلى تشٌعه على مبنٌاً  الزنج وثورة عمر بن ثورة ٌحٌى فً

 ٌقوم موقفاً واعٌاً  وكان الطبقً، لوضعه ارتكاساً  االجتماعً موقفه كان كذلك ة.الحضارٌ

 من بٌن معاصرٌه متفرداً  ٌكون ٌكاد موقؾ وهو المسحوقة، الطبقة إلى االنحٌاز على

 .الشعراء

 ففً المدٌح التقلٌدٌة، الموضوعات فً جدد الرومً ابن أن البحث كما استخلصنا من      

 وبلؽتها للقصٌدة العربٌة، التقلٌدي بالمنهج تقٌدها وعدم المفرط بالطول قصٌدته اتسمت

 فٌها جدٌدة بطاقة المدٌح وشحنها معانً فً جدد كذلك الشاعر، ذات وحضور الخطابٌة،

 وثقافته. روحه من الكثٌر

 الهجاء أدى وقد الفن، هذا سٌد فٌه فكان الهجاء أما .والفنٌة قصابده بالعقبلنٌة واتسمت       

 وروح المفرطة والبذاءة بالشعبٌة واتسم وفنٌة، ونفسٌة واجتماعٌة وظابؾ سٌاسٌة عنده

 واستخدام والفنٌة المنطقٌة هجابه فً والتجدٌد التطور خصابص أهم السخرٌة، وكان

 النفسً وبالوصؾ حٌناً  سًرالح بالوصؾ عنده الؽزل والثقافٌة. واتصؾ الرموز الدٌنٌة

 جدد فً وقد الحب، حاالت ووصؾ والنرجسٌة، والمازوشٌة، بالتّذلل واتصؾ حٌناً آخر،

 فً وصؾ أما .والطبٌعة المرأة بٌن حدوو جدٌدة، معانً وابتكر القدٌمة، الؽزل معانً

 .المرأة وبٌن بٌنها موحداً  إٌاها خصاً  لهامش النفسً البعد صور فقد الطبٌعة

 ووطد .أٌضاً  الؽزل فٌه ٌدخل وقد للزهاد، موضوعٌاً  تصوٌراً  معظمه فً كان وزهده     

 الرومً ابن ابتكر وقد العصر العباسً، فً ظهرت موضوعات وهً جدٌدة، موضوعات

 وتؤثره باالعتزال، إٌمانه مظاهر من كانت مظهراً  التً الشعرٌة كالمناظرات منها عدداً 

 الرومً ابن موقؾ عن تعبٌراً  كان الذي المدن وفن رثاء العقلٌة، ومحاجاتهم جدلهم

موقفه  مع متفقاً  وأحوالهم العامة فٌها وصؾ التً الشعبٌة الحضاري، والموضوعات

 الذي الهجاء الساخر كان الجدٌدة موضوعاته أبرز أن ؼٌر .لبلستؽبلل الرافض االجتماعً

 .ووحشته وحدته ٌستشعر فٌه الذي القاسً منفاه وكان نفسه، عن به ٌدافع سبلحاً  كان



75 
 

 بنابٌة، الرومً خصوصٌة ابن لقصٌدة كان إذ وحاسماً، بارزاً  الشكل فً تجدٌده وكان     

 بالوحدة قصابده معظم وترتٌبها، واتسم األفكار وتنظٌم المقدمات فً جدٌد نظام لها فكان

 ؼٌرها عن قصٌدته اختلفت كذلك داخلٌاً، نماء سببٌاً  تنمً عنده القصٌدة كانت فقد العضوٌة،

 دٌوانه فً فكثرت العربً، الشعر فً مؤلوفاً  ٌكن الذي لم المسرؾ طولها حٌث من

 .األبٌات من تتجاوز المبتٌن التً المطوالت

 الرومً ابن قبل الشعر كان فقد الشعرٌة، لؽته فً الرومً ابن خصوصٌة وظهرت    

 الشعر ؼدا فقد عنده وأفكاره، أما بلؽته الماضً الستعادة ومحاولة الجماعً، للعقل نتاجاً 

 تلمٌذ ذلك فً وهو وثوابته، على قوانٌنه خرجت ولكنها الماضً، تمثلت التً للذات نتاجاً 

 تطوٌعها وٌتجشم لؽته ٌصارع كان تمام أن أبا ؼٌر الطرٌق، له مهد الذي تمام ألبً

 له انقادت وإنما اللؽة، تستعبده لم التكلؾ، عن أبعد الشعراء فهو الرومً ابن أما ألفكاره،

 فاتسمت والتعبٌر، الفكر بٌن الصعبة المعادلة فحقق ومشاعره، وامتزجت بؤنفاسه طواعٌة

 المنطقٌة والتكرار :هً السمات وهذه العربً، الشعر فً مؤلوفاً  بعضها ٌكن لم لؽته بسمات

 .والكتابٌة الروابً واألسلوب والسهولة واإلطناب واإلسهاب

 سماء العقل من ومعانٌها أفكارها تتحدر ساحر، فعل ذات الرومً ابن عند والقصٌدة      

 اللفظ بٌن هً توحد الشعر لؽة وأن الروٌة، أنضجته ما الشعر خٌر أن ٌرى ولذلك والفكر،

 وتارة ٌرق فتارة الموقؾ الشعري، بحسب مختلفة أحواالً  للشعر وأن الجمال، فً والمعنى

 وٌكشؾ الحٌاة ٌعري فهو فً المجتمع، وظٌفة الرومً ابن عند وللشعر .وخشناً  جزالً  ٌكون

 .قوانٌنه وفق خلق العالم ٌعٌد إنه أي وٌخفض، وٌرفع الحقابق،

 الممزقة نفسه لٌحمً وناضل لوجوده، راٌة فّنه وحمل الحٌاة، عارك الذي الرومً وابن     

 واعٌاً  كان األبدٌان، الظلم وجها وهما والقوة، المال شرٌعة تسوده مجتمع فً التبلشً من

 وكان مإثراً، انخراطاً  الحٌاة فً منخرطاً  كان فقد نفسه، للفن وعٌه الشعري فّنه لوظٌفة

 وهو الشعري، تفوقه خبلل من المجتمع وٌقهر الضعٌفة، نفسه ٌحمً أن أجل من دوماً  ٌكافح

 من أعماقه فً ٌقبع لما وانعكاسات أصداء بقٌت ولكنها تتنوع، شعره وظابؾ جعل ما

 كل فً فنه عن لٌتّخلى ٌكن لم ولكنه الؽاٌة، ذلك فً بلػ وقد وطموحات، وأحبلم تصورات

 .ذلك

 انخهمٍخ انظٕاْش نجؼض ٔانزصذي انذفبع االجزًبػً شؼشِ فً انشٔيً اثٍ انزضو       

 ٔانؼهٕ انغًٕ ٌغزذمٌٕ يٍ ٔإثمبء رلااألس سفغ ػهى ػًم انزي انذْش روّ  فمذ ٔاالجزًبػٍخ،
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 ريًٍخ عًخ انجخم يثّم .ٔانثمبفٍخ ٔاالجزًبػٍخ انخهمٍخ نهًمبٌٍظ ػبحايش دٌٔ يٍ األعفم، فً

 .ثغججٓب انًجزًغ فً ٌذذس انزي انخهم ٔثٍبٌ شؼشِ فً سصذْب انشٔيً اثٍ دبٔل
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 قائمة المراجع 
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 قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكرٌم برواٌة ورش عن نافع 

 الكتب:

 . 9ج الكامل ، 2 ج الكامل، ، راألثٌ ابن .1

2.  ًّ ًّ فً الّتراث الّنقدّي واألدب رسالة ماجستٌر.جامعة  ،إبراهٌم عبد هللا عبد الجواد،ابن الّروم

 م 1985الٌرموك 

، 1حسن بسبح، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، لبنان، ط رح أ/ أحمدالدٌوان، ش ابن الرومً: .3

 .م1994 -هـ 1415

  1ابن رشق. العمدة ج .4

هـ( ،العمدة فً محاسن الّشعر وآدابه 456ابن رشٌق، أبو علً، الحسٌن بن رشٌق، ت) .5

مطبعة السعادة   ج،2،2ونقده، حققّه وفّصله وعلّق حواشٌه محمد محً الدٌن عبد الحمٌد ، ط

 . 1964ر، مص

 الرسالة مإسسة الدالً، احمد محمد :تحقٌق الكامل، ، المبرد ٌزٌد بن محمد العباس أبو اإلمام .6

  2 .ج 

 .ة سمٌرمكتب، الناشر 1رقم عة الطب أو القصٌدة المجنونة، رومًامٌل كبا،  ابن ال .7

 ، الناشر دار الجٌل.1عة رقم الطب، رومًإمٌل ناصٌؾ، من أروع ما قال ابن ال .8

 .نً. إعجاز القرآن الكرٌم الباقبل .9

 .3البستانً، بطرس: أدباء العرب، ج .10

 هـ(. 1351) 1/الهور/ ط 19-17البٌهقً، تتمة صوان الحكمة ص .11

 . 5 ج ، اإلسبلمً التمدن تارٌخ ، زٌدان جرجً .12

 .جنٌدي، عاصم: ابن الرومً)طابر ؼّرد خارج سربه( .13

ٌة عالمال شركةال، الناشر 2عة رقم الطب، 1984، سنة النشر رومًجورج معتوق، ابن ال .14

 .كتابلل

 .ىالحر عبد المجٌد : ابن الرومً ،حٌاته، نفسٌته، فنه من خبلل شعره، الطبعة األول .15

 . 3/339حسن، د. حسن إبراهٌم: تارٌخ اإلسبلم  .16

، دار إحٌاء الكتب ىصري قٌروانً، أبو إسحاق : زهر اآلداب وثمر األلباب، الطبعة األولح .17

https://w.mdar.co/cat-141550.html
https://w.mdar.co/cat-139592.html
https://w.mdar.co/cat-139592.html
https://w.mdar.co/cat-139196.html
https://w.mdar.co/cat-141550.html
https://w.mdar.co/cat-139592.html
https://w.mdar.co/cat-141550.html
https://w.mdar.co/cat-139592.html
https://w.mdar.co/cat-139301.html
https://w.mdar.co/cat-139301.html
https://w.mdar.co/cat-139301.html
https://w.mdar.co/cat-139364.html
https://w.mdar.co/cat-139364.html
https://w.mdar.co/cat-139364.html
https://w.mdar.co/cat-139415.html
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 .العربٌة، بدون تارٌخ الطبع

 .ة الهبللمكتب، الناشر دار و1عة رقم الطب، ، رومًابن ال الدٌنخلٌل شرؾ  .18

 .3م، ج2002دٌوان ابن الرومً  .19

عة الطب، 2001، سنة النشر 6مهنا، عدد األجزاء  مٌراأل، تحقٌق عبد رومًابن ال دٌوان .20

 ة الهبلل.مكتب، الناشر دار و1رقم 

، 2001، سنة النشر 3 اع، عدد األجزاءالطب، تحقٌق عمر فاروق رومًابن ال دٌوان .21

 .توزٌع، الناشر دار األرقم للطباعة والنشر وال1عة رقمالطب

  بللكتا السورٌة الهٌبة الثقافةزارة و مطابع ،المجدد الشاعر الرومً ابن ،الصدفً ركان .22

 .1ط

 .السامر، د. فٌصل: الدولة الحمدانٌة  .23

 . 2ـ العصر العباسً الثانً ـ دار المعارؾ ط تارٌخ األدب العربً –شوقً ضٌؾ  .24

 .شوقً ضٌؾ: الفن ومذاهبة فً الشعر العربً .25

 .11: الوافً بالوفٌات، جكالصفدي، صبلح الدٌن خلٌل بن أبٌ .26

 الطبعة بٌروت، العربً، الكتاب دار ، شعره من حٌاته – الرومً ابن العقاد، محمود عباس .27

 .1967 ، السادسة

 الدار -ٌةالعصرة مكتبشر ال، النا1عة رقم الطب، رومًالعقاد، ابن ال محمودعباس  .28

 ٌةنموذجال

 .ًابن الروم العربً، ركنوابػ الف الؽنً حسن محمد: عبد .29

  1960األولى الطبقة للجامعٌٌن، النشر دار والوجود، الصورة فً الرومً ابن شلق، علً .30

، الناشر دار الفكر 1عة رقم الطبٌة، النفسة الؽربشاعر  رومًفوزي عطوي، ابن ال .31

 .عربًال

 .ٌوان ابن الرومًد  ،كامل كٌبلنً .32

، الناشر 1عة رقم الطب، 1995، سنة النشر 1، عدد األجزاء رومًكمال أبو مصلح، ابن ال .33

 .ة للطباعة والنشرالحدٌثة مكتبال

، الناشر دار 1عة رقم الطب، 1994، سنة النشر 1، عدد األجزاء رومًمحمد حمود، ابن ال .34

 ً.لبنانكر الالف
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https://w.mdar.co/cat-139592.html
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https://w.mdar.co/cat-141563.html
https://w.mdar.co/cat-141563.html
https://w.mdar.co/cat-141550.html
https://w.mdar.co/cat-139290.html
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https://w.mdar.co/cat-139592.html
https://w.mdar.co/cat-139196.html
https://w.mdar.co/cat-140393.html
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https://w.mdar.co/cat-141550.html
https://w.mdar.co/cat-139866.html
https://w.mdar.co/cat-141711.html
https://w.mdar.co/cat-139592.html
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https://w.mdar.co/cat-141550.html
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 محمد سمٌر کبرٌت: روابع الشعر العربً )ابن الرومً( .35

 . 1947محمد حسٌن، الهجاء والهجاإون فً الجاهلٌة ، مكتبة اآلداب، الجمامٌز،  .36

ٌّة، بٌرو ٌن، الهجاءدمحمد، سراج ال .37  ت، لبنان، ببلفً الشعر العربً، دار الراتب الجامع

 .تارٌخ

ِمَنه، حسن: تارٌخ الدولة البوٌهٌة  .38 ٌْ  .ُمن

، 1عة رقم الطب، 1988فً الهجاء، سنة النشر  رومًنازك سابا ٌارد، كل ما قاله ابن ال .39

 ساقً للطباعة والنشر.الناشر دار ال

 .119-1/115الٌتٌمة ج .40

 .عربًال، الناشر دار الفكر 1عة رقم الطب ،رومًٌحٌى شامً، نوادر ابن ال .41

  1968 بؽداد ، داإلرشا مطبعة الهجري، الثالث القرن أدب فً سامراء ،السامرابً ٌونس .42

 

 :موسوعات

 

 .www.cultural.ae الموسوعة الشعرٌة نسخة اإلمارات، دٌوان البحتري  .1
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 فــهـــــرس
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 رســفه
 الصفحة                                                                                وانـــــالعن

 اءــــــدع -

 داء ـــااله -

                        كلمة شكر -

  (أ.........)ة............................................................................ــــــمقدم -

ً  وعصرهمدخل :  * وم  (.....)..................................................ابن الر 

  ًّ  (.....).............................................سٌرة وفنّ المبحث األول :  ابن الّروم

ًّ وأصوله  - (.....)..........................................المطلب األول : ابن الّروم

(........)................................................المطلب الثانً : مٌبلده ونشؤته -

 (..........).............................................. المطلب الثالث : مسٌرة حٌاته -

(.).................................................. المطلب الرابع: دٌوانه )إحصاء( -

 : ًابن الرومً عصر المبحث الثان ..................................................(.)

ٌّة المطلب األول : - ٌّاس  (.....)............................................... الحٌاة الّس

ٌّة -  (.)................................................ المطلب الثانً : الحٌاة االجتماع

ٌّة - ()..................................................... المطلب الثالث : الحٌاة الفكر

ل:  * عر الفصل األو  ٌ ة والن زعةالش  ً   االجتماع وم  فً دٌوان ابن الر 

  ًّ ٌّة عند ابن الّروم ٌّاؼة الّشعر (.).................................المبحث األّول : الّص

 (..)...........................................................الّشعر  المطلب األول :  -

(.)..........................: مفهوم الشعر عند النقاد العرب القدماءالّثانً المطلب  -

 (.).........................................اإلبداع الّشعرّي ووظٌفتهالمطلب الّثالث:  -

(.....)......................المطلب الّرابع : تركٌبة شعر ابن الرومً معًنى وشكبًل  -

  المبحث ًّ ٌّة وابن الّروم (....).................................الّثانً : الّنزعة االجتماع

ٌّة -  (...)..............................................المطلب األول : الّنزعة االجتماع

-  ًّ ٌّة عند ابن الّروم (..)............................المطلب الثانً : الّنزعة االجتماع

  ًّ ٌّة عند ابن الّروم (..)..............................المبحث الّثالث : األؼراض الّشعر

ٌّة واألؼراض -  (.)...................................المطلب األول : الحٌاة االجتماع

(.....)..............................................المطلب الثانً : الوصؾ والمدح -
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(.)...................................................والعتاب المطلب الّثالث : الهجاء -

(..)............................................................المطلب الّرابع : الّرثاء -

(..)..........................................................المطلب الخامس : الؽزل -

  المجتمع العبّاسّي برؤى ابن الّروميّ : الفصل الثّاني *

  ًّ ٌّة عند ابن الّروم  (.....)................................المبحث:  الّنزعة االجتماع

 (.....)........................................................المطلب األول : الّطبقٌة -

 (.....)......................................الثانً : تحلٌل قصٌدة "الحّمال"المطلب  -

         (.......................)..............................................................خاتمة : -

          (....................).............................................قابمة المصادر و المراجع -

          (..............................).......................................................الفهرس -

 


