
167

أثر احلياة االجتماعية يف وجهة الشعر يف إربل
يف القرن السابع اهلجري

أ. م. د. أمحد علي إبراهيم الفالحي

   تاريخ التسليم: 2015/5/9م، تاريخ القبول: 2015/10/21م.
      أستاذ مساعد )مشارك(/ جامعة الفلوجة/ العراق.



168

أ. م. د. أحمد علي إبراهيم الفالحيأثر احلياة االجتماعية في وجهة الشعر في إربل في القرن السابع الهجري

ملّخص:
ل تكمن غاية البحث لإخ�شاع الن�س ال�شعري للدر�س النقدي 
احلديث قدر ما ت�شعى لدرا�شة املنتج للمنهج الجتماعي، وبيان اأثره 
ال�شاعر  عامل  واخ�شاع  احلقبة،  تلك  يف  اإربل  يف  ال�شعر  وجهة  يف 
ال�شاعر  الداخلي مل�ؤثرات احلياة الجتماعية، ف�شال عن بيان روؤية 
ال�شعراء من نكبات  وتاأثره بعامله املحيط ل�شيما يف بيان �شك�ى 
املجال�س  واأثر  اآنذاك  املجتمع  على  الطارئة  العامة  وامُلثل  الزمان، 
الجتماعية يف �شعرهم، والتي غابت عنها – تقريًبا- اأقالم النقاد 
ودار�شي تاريخ الأدب واهتمت بدرا�شة الأغرا�س ال�شعرية عند بع�س 

ال�شعراء على وفق املناهج احلديثة .
القرن  اإربل،  ال�شعر،  الجتماعية،  احلياة  املفتاحية:  الكلمات 

ال�شابع الهجري.

The influence of social life on the course of the 
poetry at Erbil in the 7th century A.H

Abstract: 

NO one can understand literature without 
understanding the life surrounding it. Therefore, the 
process of explaining the literary influence needs a 
lot of factors relevant to the human directly. Besides 
the ideological and cultural sequence has extremely 
affected on the establishing and developing of literary 
arts. This study have traced the ability of establishing 
the internal world of the poet or the poet vision to 
the external world as it reflected in inside him: and 
how these ramose and conflicting contents have 
participated in creating his special vision through 
his self – experience mixed with his imagination and 
feeling

Key words: social life, poetry, Erbil, 7th century 
A.H

مقدمة
احلياة  عن  بعيًدا  وعميًقا  كاماًل  فهما  الأدب  فهم  ميكن  ل 
املحيطة به، فعلى الرغم من حترره من بع�س املقايي�س الجتماعية 
من الناحية النظرية، اإّل اأّنه يف واقع الأمر يبقى مقيًدا بها ول ينفك 
منها نهائًيا، ول�شيما حني يقِيّم الأثر الأدبي مبدى ارتباطه مب�شري 
الأدب مراآة تعك�س �ش�ر احلياة فتك�شف  اأّن  الأديب واملجتمع، ذلك 

عن عالقة ال�شاعر اأو الأديب بيئته وتفاعله معها. 
و ي�شتمد الفرد – ب�ش�ره عامة - من ال��شط الذي يعي�س فيه 
وال�شلبية، ملا  الإيجابية  ال�شل�كية  واأمناطه  اأفكاره وقيمه،  منظ�مة 
ب�شماتها  وترك  الإن�شان  �شخ�شية  ت�شكيل  يف  كبري  دور  من  للبيئة 
الع�امل  ُتعد من  . فالبيئة الجتماعية  على �شل�كه وفكره واأخالقه 
مدركاته  تعزيز  يف  باآخر  اأو  ب�شكل  الفنان  يف  ت�ؤثر  التي  املهمة 

احل�شية، لأّنها ت�شكل م�شدًرا ملهًما للكثري من الأعمال الفنية.

لذلك فاأّن الأثر الأدبي ل ميكن تف�شريه يف كثري من الأحيان 
اإّل يف �ش�ء بع�س الع�امل ذات ال�شلة املبا�رشة بالإن�شان، كما اأّن 
ال�شياق احل�شاري والفكري والجتماعي له ه� الآخر اأثره يف ن�شاأه 

الفن�ن الأدبية وتط�رها.
ول�شنا هنا يف معر�س ا�شتجالء املناهج، قدر ما نحاول بيان 
الجتماعية  العالقات  الأدب من خالل  الجتماعية يف  احلياة  اآثار 
املتحكمة، والأعراف ال�شائدة، ف�شال عن امل�روث الفكري والديني، 
بها  يعك�س  التي  الطرق  عن  البحث  اإىل  ي�شعى  الجتماعي  فاملنهج 
ننهج  �ش�ف  لذلك  فيه  اأنتج  الذي  باملجتمع  ال�اقع، وعالقته  ال�شعر 

منهًجا اجتماعًيا لل�ق�ف على هذه العالقة .
عامل  عن  ُيعّب  اأن  ال�شعر  ا�شتطاع  كيف  نتتبع  اأن  و�شنحاول 
يف  انعك�س  كما  اخلارجي  للعامل  ال�شاعر  روؤية  اأو  الداخلي،  ال�شاعر 
واملت�شاربة  املت�شعبة  امل�شامني  هذه  ان�شهرت  وكيف   ، نف�شه 
الذاتية  جتربته  خالل  من  يقدمها  به  خا�شة  روؤية  خللق  نف�شه  يف 
والعاطفة معا،  العقل  ال�شعر يخاطب  لأّن  املمزوجة بخياله وح�شه؛ 
ملجتمعه  الفنية  والذائقة  ين�شجم  الذي  اأدبه  ع�رش  لكل  بات  لذلك 

ف�شال عن وجهته الجتماعية .
مامل  وفهمه  الأدب  تذوق  ن�شتطيع  ل  اأّننا  فيه  ريب  ل  ومما 
ال�شاعر املعي�شة �شمن حميطه ذلك  ن�شت�عب �شمات ع�رشه، وحالة 
اإح�شا�س عميق مب�شكالت بيئته ينتخب منها  )الفنان ي�شدر عن  اأّن 
ما ي�شاء ب��شاطة اإدراكه الذكي الذي يعيد تنظيم تلك امل�شكالت يف 
�ش�رة فنية، حماوًل و�شع حل�ل نظرية لها اإذا �شاء، وه� يف كل ذلك 

ي�شتخدم كل ما اأوتي من طالقة ومرونة واأ�شالة()1( .
و�شخ�شية  وفكرية،  اجتماعية  بيئات  من  ينبثق  وال�شعر 
ال�عاء  اإىل  لل�شعر  الفكري  ال�عاء  جتاوزنا  ما  فاإذا  متباينة، 
ال�شعراء كان  اأّن تعدد بيئاته، وتغري منط حياة  الجتماعي، وجدنا 

له الأثر ال�ا�شح فيه.
ل  اربل،  يف  الجتماعية  البيئة  عن  �ش�رة  ال�شعر  كان  لذلك 
فقد  فن�نه،  وتعددت  معطياته،  تن�عت  مهما  كثرًيا،  عنها  يختلف 
مقلدة  وفنية  واجتماعية  علمية  متعددة  خ�شائ�س  يف  ت�شاوى 
ملظاهر  �شدى  احلقبة  تلك  يف  ال�شعر  م��ش�عات  فكانت  ومبتكرة. 
ول  الع�رش،  ذلك  لأدب  الإقليمية  ال�شخ�شية  عن  عب  حني  البيئة 
ميكن لباحث من�شف اأن ي�شف �شعر ذلك القرن ب�شفة واحدة، كما ل 
ي�شتطيع اأن يحكم عليه حكًما واحًدا، اإذ ميكن اأن ن�اجه نتاج �رشائح 

انفردت مبيزات اجتماعية اأو فكرية خا�شة .
و مل يكن لإربل – اأو اأربيل كما ت�شمى الي�م – اأي �شاأٍن قبل 
البابلية  الكتابات  يف  لها  ذكرٍ  من  جاء  ما  خال  الإ�شالمي  الفتح 

والأ�ش�رية، من اأّنها مدينة عريقة منذ اأقدم الع�ش�ر )2(.
ا�شتهرت كثرًيا يف القرنني ال�شاد�س وال�شابع الهجريني، وعدت 
لأمرائها  الكبري  للدور  وذلك  والأدب،  العلم  مراكز  من  مهما  مركًزا 
 ( اأ�رشة  الرقي، ول�شيما  اإىل مراتب  العربية  الثقافة  يف دفع م�شرية 
القرن  ومطلع  ال�شاد�س  القرن  اأواخر  اإربل  حكمت  التي  بكتكني(  ال 
ال�شابع للهجرة، حني اهتمت بالعل�م والآداب، وبناء املدار�س، فكان 
والكتابة  والأدب  العلم  الكثري من رجالت  الهتمام  نتائج هذا  من 

وال�شعراء امل�شه�رين)3(.
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و�سن�سلط القول على االأغرا�ض ال�سعرية ح�سب �سعة تاأثرها مبعطيات البيئة االجتماعية اآنذاك.

الشكوى والتحسر:
اإّن وق�ع ال�شاعر حتت �شغط اجتماعي، �شخ�شي اأو عام حري باأن يرتك ب�شماته على نتاجه الأدبي.

فللبيئة اأثرها يف ال�جهة الفنية والذوقية لالأديب من خالل بيان بع�س العادات والتقاليد ال�شائدة، اإذ اإّن اأدب كل اأمة ه� �ش�رة منتزعة 
من واقعها. حني ي�شتلهم الأدباء جتاربهم من الأحداث وما قد حتدثه من انطباعات واأفكار يف النف�س ما يجعله متثيال �شادقا لكين�نة الأمة 
وذاتها، ولذلك ت�لد الق�شيدة - عادة - يف عامل متغري وظروف متن�عة ت�شت�شقي ق�انينها )عن معنى الأدب من جبية غام�شة تكمن يف 

الالوعي، ومن تنظيم �شناعي تام ال�عي()4(.
�ن من اأَمل الفراق  وانطالًقا من الفر�شية التي ر�شمناها وانطلقت منها درا�شتنا ح�ل �شفافية النف�س العربية، ورقتها، جند ال�شعراء ياأنُّ

ول�شيما ُبعد اخلالن والأ�شدقاء كق�ل اأبي اإ�شحاق بن اأبي العز امل�شت�يف الإربلي ) كان حًيا �شنة 654هـ ( ي�شك� الفراق :)الط�يل( 
اأما تغل���ُط الدُّني���ا لن���ا ب�س���������ديِقاإىل اهلل اأ�سك���و م���ن هم���وم توا�سل���ْت
وق���د �س���د عن���ي مع����ري وفري�ق���يلق���د خانني مل���ا هج���رمت موا�س���ل�ي
ن���ار حري���قفواحرب���ا كم ت�رم���ون ب�س�����������دِّكم القل���ب  واإعرا�سك���ُم يف 
��ل���وق)5(اأقا�س���ي ُهموًم���ا م���ن اأُنا����ض فعال�ُهم ق���ذى ِلعي���ُوٍن اأو �سج���ى ِلُ

حتى  اإربل،  يف  املجتمع  على  الثقيلة  ب�شاللها  اخلارجية،  التهديدات  �شعة  عن  ف�شال  اآنذاك،  املتده�رة  ال�شيا�شية  احلياة  األقت  وقد 
اأُ�شيبت الأو�شاع الجتماعية بالتده�ر، وحلقها ما حلق احلياة ال�شيا�شية من ف�شاد وا�شطراب وتناحر، ل�شلة اجلانب الجتماعي بانعكا�شات 
احل�ادث ال�شيا�شية، ورمبا دفعت �ش�ء الأقدار بال�شعراء اإىل بث �شك�اهم وب�ؤ�شهم ، ف�شال عن الفقر الذي دفع البع�س منهم اإىل ال�شتجداء، 
ويعك�س بع�س ال�شعراء طبيعة حياته حني ي�شك� ملروؤو�شه قلة نفقته على عياله، و�ش�ء اأح�اله، كما يف ق�ل عمر بن اإبراهيم اأب� حف�س الإربلي 

) كان حيا �شنه 654هـ (: )اخلفيف(

ع��ب���ٍد �سكاي���ة  ا�سم���ع  رف���نيامليك���ي  ي���خ ُمْعَل���ِم الطَّ م���ن بن���ي ال�َسّ
واملغرب���نمال���ه ملتًج���ا �س���وى باب���ك املح���رو امل������رق���ن  يف  ����ض 
واأفن�����ت العت���اُق  اخلي���ُل  وع���ِننهبت���ُه  جن����ض  كَلِّ  م���ن  ح���واه  م���ا 
م����وال ي���ا  وللبي���ت  له���م  ي���وٍم  ي م���وٌت يزي�������������د ع���ن دانق�����نُكلَّ 
�سام����� اإذا  ���ي  منِّ الُغ���اَم  ���������ه���ر دين�ارين )6(ويزي���ُد  ح نق���ًدا يف ال�سَّ

وق�ش�تها عن طريق  احلياة  م�اجهة  ال�شعراء  اإذ حاول  اآنذاك،  النا�س  �شدة حاجة  من  الرُّغم  على  �شائعًة  ي�شكل ظاهرًة  مل  ذلك  ولكن 
خماطبة النف�س ودع�تها اإىل التجمل بلبا�س ال�شب، طلًبا للراحة، ورمبا نلم�س يف تلك الدع�ات بع�س اآثار الياأ�س حني ي�شلِّم ال�شاعر نف�شه 
لالأقدار، بعدما وجد اأّن اإذلل بع�س ال�شعراء لأنف�شهم مل يجِد نفًعا اأو اأثًرا يف نف��س غريهم، فيق�ل غر�س الدين الإربلي )679-هـ( : )الكامل( 

االآالُم�س���ًرا ع�سى ي���ا نف����ض تلق���ي راحًة وتذه���ب  االأيا����ض  ب�ع���د 
اإي���امفال�س���ُر خ���ٌر م���ن توج���ع �سام���ٍت ب������ه  م���ا  الت���اأوه  ُيب���دي 
ُملم���ٍة دف������ع  االأي���ام  ت�س���األ  دواُم)7(ال  له���ّن  م���ا  ال�سدائ���د  اأّن 

حني غدا ال�شتجداء و�شيلة من و�شائل التك�شب عندهم، ول �شك يف اأّن الختالل الكبري يف الت�ازن الجتماعي الذي ن�شاأ ب�شبب �ش�ء 
ت�زيع الرثوات ف�شال عن تده�ر ال��شع ال�شيا�شي والجتماعي والقت�شادي كان وراء هذا النمط من ال�شل�ك الذي جند اآثاره يف ق�ل ابن 

الظهري الإربلي )677-هـ( وه� ي�شتجدي من ممدوحه فروة : )جمزوء الكامل( 

ُيج���رّ واف����ى  ق���د  واعت���داال���رُد  تي�����ٍه  ذي���ل  ر 
اأقبل���ت ق�����د  الف�س���اوُجيو�س���ه  ُكلَّ  فا�ستوعب���ت 
بق���ا راأى  ُمن���ذ  ���ر  بالف������ن���اوال�سَّ ن  اأذَّ ال���رد  ء 
بف���روٍة عل�����يَّ  ت���ا)8(فانع���م  ال�سِّ ب���رِد  عل���ى  تع���دى 

اأو معاند ثائر، يدفعه عناده ف�شال عن �ش�ء الأقدار ال�شيا�شية  اإن�شان متمرد بطبعه جنده يتاأرجح بني مهاجر مغرتب،  ولأّن ال�شاعر 
والجتماعية اإىل القب�ع يف ال�شج�ن حلقب ط�يلة، وذلك ما عاناه الكثري من �شعراء اإربل ب�شبب اعرتا�شهم على ال�شيا�شات القائمة وقتئٍذ،اأو 
ال�شجن ميثل حالة من حالت احلرمان احل�شي، وغدت تنطلق  ال�شعراء، لذلك بدا  اإىل �شجن ه�ؤلء  التي تدفع بالقائمني  الكاذبة  ال��شايات 
خمزونات الباطن لت�ش�ر العزلة التي يحققها العي�س بني اجلدران والأ�شفاد ، فال�شاعر ال�شجني ) يعي�س يف حالة احلرمان احل�شي من الداخل 
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ويعاجلها معاجلة ذاتية ل يح�شها اإّل من كان �شحية ال�شج�ن، ومن النتائج التي تظهر يف �شل�ك ال�شجني ميله اإىل الكتئاب ومعه القلق 
والتطري( )9( .

وتظهر �ش�رة اجلزع والت�تر النف�شي الالهب عند ال�شاعر ب��شاطة تلك ال�شيحات التي يطلقها م�شتجرًيا مبن يرى فيه الأمل املن�ش�د 
كق�ل احلاجري )632- هـ( مرتّجًيا اأمري اإربل اأن يطلق �رشاحه : )ال�افر( 

يام���ن التاأخ���رُ  ذا  عن���ك  وُع������������ذُري�سعن���ي  اأ�سب���اٌب  ِف���داُه  ُجعِل���ُت 
ب�����َدُّ من���ه  م���ا  بكا�س���ٍح  واأ�س�����������������رُُبلي���ُت  �سّج���اٌن  في���ه  ورب���ٍع 
ح���وٌت والرَّب���ُع  ُيون����ضُ  - بحرُ)10(كاأّن  َّ وم���ن حويل –وقي���ت ال����رَّ

وتتنامى م�شاعر احلزن والقلق بني ج�انحه، حني ت�شيق نف�شه باملكان املفرو�س، فيطرق كل اجلنبات لي�شتدر عطفها، ويثري م�شاعرها، 
فال يجد �شدى لأّناته، فتنقلب تلك ال�رشخات اليائ�شة اإىل ث�رة نف�شيه ممزوجة بالل�م والعتاب، اإذ اإّن النقياد جبا لقي�د ال�شجن يفر�س 
عليه حالة نف�شية م�ح�شة تنبث معاملها و�شط نبات احلزن واحل�رشات والأمل والفراق، التي تعك�س عمق ماأ�شاة ال�شاعر ال�شجني وا�شطرابه 
النف�شي ، ول�شيما حني يفتقد تلك الأوا�رش الجتماعية وتنقطع معها �شبل الت�ا�شل مع الأهل والأحبة، في�شعر بعجز يفقده اإح�شا�شه ب�ج�ده 

يف هذه احلياة . 
ف�شك�ى ال�شجني من ال�شطهاد، والق�ش�ة، واله�ان قد تن�شب على الزمان واملكان لإفراغ تلك املاأ�شاة عن نف�شه، وهما ماأ�شاة ال�شجن 

وظالمه وماأ�شاة النف�شال عن الأحبة والبعد عنهم، وذلك ال�شع�ر نلم�شه يف ق�ل احلاجري: )املجتث( 
اأ�س���اب���ت لده���ٍر  ع�����ُنتًب���ا  في���ه  ل�سملن���ا 
ِل��َعم���ري وقي���ٌد  دي�ْ���ُن؟�سج���ٌن  للح���وادث  ه���ل 
�سع���ٌب غ���َر  ال  ج���ُن  وب����ُن؟)11(ال�سِّ �سج���ٌن  فكي���ف 

وقد ي�شتعني ال�شاعر ال�شجني باأقرب امل�ج�د من اأجزاء املحيط الذي كان يتعامل معه قبل �شجنه ، ح�شًيا اأو معن�ًيا فيتعامل معه ويعده 
رمًزا متبقًيا من رم�ز احلرية املن�ش�دة)12( ي�شتذكره باأمل حاد، كق�ل علي بن �شما�س الإربلي )622هـ( يعاتب من �شجنه:)الط�يل( 

ومن���ازالً البل���ى  اأوط���اَن  و�س��ب���وُحونهج���رُ  به���ا  اأح��������زاٌن  غبوق���ي 
ال وتذه���ُب  القي���ود  اأثق���ال  ُج���روُح باأق��������������داٍم لن������ا وقروُحونع���دُم 
اله���وان طرُيح)13(اإىل اهلل ي�سك���و ق�س���وة الدَّه���ر عاج���زٌ ذليٌل عل���ى فْر����ض 

ويف ال�قت الذي تعل� فيه زفرات الأمل، وح�رشات حارة تعج بالأ�شى، واحلزن، وال�حدة �ش�ب الذات واأحالمها املنك�رشة فــ)الإح�شا�س 
بالظلم والغنب لدى ال�شجني ي�شبب حالة وجدانية يرى من خاللها اأنه يف عامل غري عامله فقد حت�ل عنه اأ�شدقاء الأم�س ورمبا الأهل اإىل 

غرباء مق�رشين فه� بالن�شبة لهم منب�ذ()14( وذلك ح�س مل�شناه يف ق�ل اإ�شحاق بن معايل بن �شما�س الإربلي: )ال�افر( 

����رام ل���ه  ل���وِع  ال�سُّ ب���ن  الغ���راُمج���وى  ُيزايل���ه  ال  و�س���بُّ 
ودم���ًع���ا دًم���ا  ت�ُس���حُّ  النِّي����اُمواأجف���اٌن  هج���ع  اإذا  ُم�سّه���دٌة 

ثم ي�شتذكر ليايل ال�شبا فيق�ل:

فيه���ا العي����ض  ث���وُب  رقَّ  امُل���داُمدي���اٌر  ب�ساحته���ا  يل  وطاب���ْت 
ق�س���اًرا ُليي���ات  به���ا  ال�س�ّ���اُمقطع���ُت  الليي���ات  تل���ك  عل���ى 

ويت�شح يف الق�شيدة نف�شها ذلك ال�شطراب النف�شي والقلق الذي يدفع النف�س اإىل فقدان الت�ازن وال�شتقرار حني ي�شك� �شجنه قائال:

ُم�سته���اٌم �س���ٌب  ين���اُم  ع���اُموكي���ف  ث���م  ع���اٌم  ج���ن  ال�سِّ يف  ل���ه 
لك����ن من���ه  تق���دَّم  ُج���رٍم  ُي���راُم)15(ب���ا  ال  بي���ٌت  املج���د  يف  ل���ه 

ونلم�س يف ق�ل ال�شاعر وغريه اإ�شارة اإىل ال��شاية التي لعبت دوًرا يف تف�شخ العالقات الجتماعية، حني وجدت �شدى واأذًنا �شاغيًة لها، 
فالعالقات الجتماعية القائمة بني النا�س حتكمها ال�ش�ابط الجتماعية، واخلروج من هذه ال�ش�ابط ي�شكل خطًرا داهًما على تلك العالقات.

لذلك فاإنَّ بيئة ال�شاعر الزمانية واملكانية من خالل �ش�ء احلياة الجتماعية، وعدم ال�شتقرار والقلق، وانعدام ال�شع�ر بالأمن، ف�شال 
عن التهديدات اخلارجية كانت �شبًبا يف تنامي عاطفة احلزن واملرارة وامليل اإىل الياأ�س والكاآبة، وتلك م�شاعر املحرومني احلزانى.

لكن ال�شاعر يحاول البحث عن عامل بديل يهيم يف فيافيه م�ؤقتا لأّن )الفنان يحاول بعمله الفني اأن ي�شل اإىل المتالء واأن يتجاوز 
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احلدود التي يفر�شها عليه ال�شتالب الجتماعي()16( 
ف��شط هذا التح�ل النف�شي عند ال�شاعر حني راح ي�شرت�شل يف �شك�اه ،تغدو احلكمة مطلًبا تبحث عنه النف�س لإثارة ال�شكينة والقناعة ، 
لكّنها ل تعّب بال�رشورة عن م�قف فل�شفي لل�شاعر يعك�س نظرته اإىل احلياة واأقدارها، اإذ هي يف حقيقة الأمر ل تغدو اأن تك�ن خطرات ذهنية 
وقناعات م�ؤقتة فر�شتها عليه ح�ادث الزمن املحيطة به، لذلك جند ال�شاعر هنا بعد اأن ا�شتيقظ من حلمه بجدوى �شك�اه ُيقنع النف�س بتبدل 

اأح�ال الدهر، ويف ذلك ير�شم اأمال خفيا اأمام نف�شه ، ت�شت�شلم فيه النف�س املتعالية اأمام ق�شاء اهلل وقدره، اإذ يق�ل :(الب�شيط( 
فم���ا من���ه  واالإف���راُج  هلل  ج���ُن  ُيغن���ي احتي���اٌل ل���ذي راأى وُمت���اِلوال�سِّ
اأح���ٍد عل���ى  ُيبق���ي  ال  واهلل  وال ت���رى حال���ُه تبقى على ح���اِل)17(والدَّه���رُ 

اإذ اإنَّ حماوله تهدئة النف�س من فعل الأيام قد تتاأتى من العبة وامل�عظة، ول�شيما حني ُت�شرّي نف�س ال�شاعر ح�شها اإىل فل�شفة ال�عظ 
وال�شب والتاأمل. ومما ل �شك فيه اأّن ال�شعر قائم على غر�س اإن�شاين، وه� التالوؤم بني ال�شاعر وواقعه الروحي وال�شيا�شي والجتماعي، اأو 

تنافرهما، اإذ يعقب ذلك �شع�ر بالنتماء والر�شا، اأو ال�شخط والتح�رش.
فال�شعر العربي عبَّ عن �شدق التجارب النف�شية والعاطفية واحلياتية للفرد، لأّنه �شياغة فنية لتجربة ب�رشية، حني يعمل ال�شاعر على 
حت�يل النفعالت الداخلية اإىل عمل فني رائع، ب��شاطة ال�عي الكامل بال�رشاع القائم بينه وبني ذاته من جهة، وبينه وبني البيئة املحيطة 

من جهة اأخرى وبدرجات متفاوتة.
و ي�شتلهم ال�شاعر اأحداث ال�اقع ويخرجها يف �ش�ر فنية- بعد ا�شتيعابها- ت�شف عن واقع احلياة وما فيها بعد اأن ي�شفي عليها �شيًئا 

من اإح�شا�شه وم�شاعره، فتاأتي �ش�ره واقعية يف تعبريه ال�شع�ري الذي يعتمد ملكة اخليال يف ت�شكيلها.
وقد تدفع احلاجة بال�شاعر اإىل �شل�كيات معينة يبتعد فيها عن بع�س القيم ال�شائدة، ذلك اأّن القيم هي اإحدى اأن�اع احلاجات، اأي اأّنها 
)ق�ى ذاتية ت�ؤدي اإىل بع�س املي�ل العامة، اأما القيم فهي املقايي�س التي حتدد ن�ع الفعل اأو العمل الذي ب�ا�شطته يحاول املرء بل�غ غايته 

اأو اإ�شباع حاجته()18(.
د ال�عي اجلمعي العام، لأنها تنطلق  ا جُت�شِّ ذلك اأنَّ املعادلة اجلدلية القائمة على �شدية النظرة مل تـنبثق من روؤية فردية خا�شة ، واإمنَّ
من نظرة اإن�شانية متثل جتربة الإن�شان يف هذا الك�ن ويف ظل تقلبات الزمن)19(، وخ�شية غ�ائل الفقر الذي ميثل انتكا�شة نف�شية حمبطة اأمام 
مطامح الفرد املن�ش�دة، واأمام جتليات ال�اقع املت�شارع بني طريف املعادلة املادية، التي عك�س م�ؤثراتها يف النف�س ابن الب�رياين اخلطيب 

)كان حيا �شنة 654هـ( حني كتب اإىل �شديق له ي�شتمد منه ال�شفاعة يف حاجة عر�شت له،اإذ يق�ل : )الب�شيط( 
والُكرَب����ا�سك���وُت ده���ري اإىل خ���لِّ فاأر�سدن�����ي اله�������مَّ  ُيزي���ُل  ك���رمٍي  اإىل 
���ُدُه اأق���ام من���اَر الد���َّ���ن واالأدب�����اوق���ال :ال تل���ح ده���ًرا في�������ه �سيِّ ف���ذا 
والُكتب���افقل���ت: َمْن ذاك ق���ل يل نا�سحي وحزَت االأوراق  ُن���ُه  اأ�س���مِّ �ُسك���راً 
ع���داُه ف�س���ُل �سدي���د الدِّي���ن واعجب���افق���ال :واعجبا م���ن ذي ُنه���ى ن���د�ض
َجنات���ُه من حوى م���ن ِب���رِّه ن�سب�ا)20(اأال ملع���يِّ ال���ذي م���ا خ���اب ُمنت���جٌع

ظل  يف  الجتماعية،  عالقاته  يف  الزمان  اإليه  اآل  ما  اإىل  نف�شه  يف  وانعكا�شاتها  الأو�شاع  �ش�ء  مب�شببات  ال�شعراء  بع�س  يلقي  وقد 
�شن�  فالزمان  اإربل،  داخل  يف  ال��شع  على  وانعكا�شاتها  خارجية  تهديدات  من  احلقبة،  تلك  يف  اإربل  عمت  التي  وال�شطرابات  الف��شى 
امل�شائب عند ابن الظهري الإربلي حني حّمله كل تلك الهم�م والأحزان؛ لأّنه لئيم �شد عن الكرام واأقبل ب�جهه اإىل غريهم، اإذ يق�ل : )اخلفيف( 

واهلي���� الزم���ان  يف  الفك���َر  ����ه اعتب���اًرا فالك���ون ج���مٌّ ُعجاب���هاأج���ِل 
حت������ى اجل���دُّ  ب���ه  ع���ا  ركاب��ُ���هودن���ئ  ���ا  الرثيَّ هام���ة  اأوط���اأت 
ك��ُ���لُّ فم���ا  الوج���وه  ���ك  تغرنَّ ذهاب�����هال  ُيرج���ى  ي���روق  �سح���اٍب 

وذئاب������ه)21(كيف ترجو الوفاء من اأهل دهٍر   اأبن���اوؤه  ت�س���اوت  ق���د 

وتبقى ال�شك�ى �شمة طبيعية مالزمة لق�ش�ة احلياة، وتنكيل الزمان، وتبدل الأح�ال وجفاء الأهل والأحبة، اإذ واجه ال�شعراء تلك احلقيقة 
مب�شت�يات خمتلفة من النظر والروؤية، اإىل عدل الزمان وج�ره، فيق�ل �شليمان بن جبائيل بن ابي القا�شم العقيلي الإربلي )كان حيا �شنة 

: )الرمل( 654هـ( بعد ما يئ�س من عدل الزمان 

و�َس���ْل الرَّب���ع  ذل���ك  ع���ن  كاالأ�س����ْلالت�س���ل  ق���دوٍد  اأرب���اُب  اأي���َن 
فاف��رتق���وا به���م  الب���ن  اآه م���ن ج���ور زم���اٍن م���ا ع���دل )22(لع���َب 

ومما يرتبط ب�شك�ى الزمان اأثر ال�شيب يف النف�س، ك�نه ي�شكل مظهًرا من مظاهر فاعلية الزمن بالإن�شان، واإذا كان ال�شيب نتاًجا من 
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الزمن فاإنَّ ال�عي الإن�شاين القلق يدرك اأّن الزمن )ل ي�شري اإل يف اجتاه واحد، ول يقبل الإعادة باأي حال من الأح�ال .... ورمبا كان اأق�شى 
اأمل يعانيه الإن�شان ه� ذلك الأمل املنبعث من ا�شتحالة ع�دة املا�شي، وعجز الإن�شان يف ال�قت نف�شه عن اإيقاف �شري الزمان()23(، واإزاء ذلك 
يدخل الإن�شان مرحلة جديدة من املعاناة والفقد،وتلك م�شاعر عاناها ال�شعراء على مر الع�ش�ر، ومل يخت�س بها �شعراء اإربل وت�ا�شل ال�شعراء 
يف تفا�شيلها واعت�شار معانيها، لذا فلن نطيل ال�ق�ف هنا ك�نها م�ؤثرات عّمت كل الع�ش�ر. ول بد لكل �شاعر مهما تطاول عليه - ال�شيب 

- اأن يغدو يف النهاية اإىل قناعة م�ؤملة يرحب فيها به ويهاب مفارقته، كق�ل جمد الدين الن�شابي )657-هـ(: )الكامل( 

واف���ى خ�سي���ُت ب���اأن يك���ون ُمفارقيوخ�سي���ُت من وق���ع امل�سي���ب فعندما
با لبكي���ُت م���ن �س���وٍق ل��ه ب�سقائ���ِق)24(ل���وكاّن ينَفُعن���ي البكاَء عل���ى ال�سِّ

كما اأيقن بهاء الدين الإربلي )692-هـ( با�شتحالة ع�دة ال�شباب وال�شبا يف اخل�شاب واحلناء حني ا�شت�شلم لالأحزان واجلزع، اإذ يق�ل:

�ر ال�سبا وال�سباب عن املحال)25(فطاب���ي رج���وع ماف���ات م���ن ع�س��  

العادات واملثل العامة 
 ل �شك اأنَّ البيئة الطبيعية، والنظم الجتماعية، ت�شهمان يف ت�شكيل ال�عي الإن�شاين والتاأثري فيه، واإ�شباغ بع�س ال�شمات الف�شي�ل�جية 

والنف�شية التي متيزه من البيئات الأخرى.
فاملجتمع يف كل البيئات الإ�شالمية يق�م على جمم�عة من القيم الأخالقية التي عززها الإ�شالم، وحتكمها العالقات الجتماعية بني 
اها  الأفراد، فغدت منهًجا يخ�شع ل�ش�ابط ذاتية منبعها ال�ش�ابط الجتماعية العامة، فال�شدق، وال�فاء، واحللم، والعدل، متثل قيًما ترتجَّ
الطبيعة الإن�شانية، لكن اأي خرق ي�شيب هذه القيم واملثل ي�ؤدي اإىل تفكك حلقات الت�ا�شل الجتماعي، فتطفح ب�ادر ال�شتنكار والرف�س. 
اأّن التجربة الأدبية منبعها النف�س وباعثها النفعال ال�شادق، يف ترجمة فنية ملا جتي�س به النف�س من م�شاعر وع�اطف نح� رف�س  ذلك 

ال�اقع واإعادة ت�شكيله.
وجند ال�شعراء ياأّن�ن من �شياع �شمة ال�فاء حني تغلب امل�شلحة اخلا�شة على ال�شدق وال�فاء، وذلك اأكرث ما يحزن ال�شاعر ي��شف بن 

اأبي املعايل املّريل )638-هـ( حني جفاه الأ�شدقاء بعدما اأنفق كل ق�ته يف �شحبتهم اإذ يق�ل: )الكامل( 
االإع�س���اُرولق���د �سمح���ُت ب���ُكلِّ ما ملك���ت يدي ن���ي  فم�سَّ لاأ�سدق���اء 
كاأن��ّه���م ف���اء  ال�سَّ بع���د  وي�س���اُر)26( فتك���ّدروا  ي���ٌد  فيه���م  يل  كان  م���ا 

ويتاأ�شف حني يجد ال�شدق وال�فاء مرتبطني بالي�رش، ويهرع ال�شديق خليانته عند اأول ع�رش ي�شيبه، فيق�ل: )الكامل( 

كاُهم���ا الزَّم���ان  وحادث���ُة  ي��ه���وُنح���ايل  عل���يَّ  اأم���رٌ  وذا  عج���ٌب 
وف���ا ل���ه  فالع���دوُّ  ُي����ًرا  األ���ق  اأو األ���ق ُع����ًرا فال�سدي���ُق يخ���ْون)27(اإن 

لذلك جند اإ�شحاق بن املعايل الإربلي )617-هـ( يرف�س ق�مه ويعدهم �رًشا اأ�شاع�ا كل القيم املت�ارثة ، فيعمد اإىل ت�شبيه طريف ي�شري 
اإىل �شياعهم حني ي�شبههم باخلمر وه� �رش باأكمله ، لكنه معت�رش من فاكهة كرمية وهي العنب فيق�ل : )الط�يل( 

اأبوُه���ُم ح���اٌل  قوم���ي  اإّن���ا  العن���ْباأال  والُده���ا  كاخلم���ر  ه���م  ولكنَّ
واإّنه���م ح���اٍل  م���ن  حراًم���ا  اأْب)28( فج���اوؤا  ين�سب���ون خل���ر  بن���ن  ل����رُّ 

وما ذلك اإّل �شل�ك اجلاهل الذي اأ�شاع عًزا بجهل طغى على ب�شريته، وه� حمق ل يدع� اإىل العجب لذلك يق�ل حممد بن اأبي حممد 
الإربلي )697- هـ(: )ال�رشيع( 

اأحم���ٍق جاه���ٍل  م���ن  تعجب���وا  ع�����زُُّهال  دائًم���ا  ُذالً  ُب���دِّل 
عج���زُه �س���دَّره  ق���د  كان  عُج���زُه)29( اإن  ���ره  اأخَّ فق���د  ده���ًرا 

وقد ت�شيق نف�س الإن�شان فتلقي بتلك الهم�م على الزمن وحمنه حني جتد يف الليل زمًنا نف�شًيا تعب من خالله عن واقعها املتاأزم، الذي 
ي�ؤرقها بالهم�م والأحزان ول�شيما حني تغدر الليايل بال�شادق ال�يف، اإذ يق�ل اأحمد بن احل�شني ال�رشير املعروف بابن اخلباز )639-هـ( 

: )الب�شيط( 

بذي الوف���اء ول���و اأعطت���ه ميثاقا)30(ف���ا تث���ق باللي���ايل طامل���ا غ���درت
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 فالزمان كثري الكرى، �شن� امل�شائب ، جافى الكرماء ، و�شاحب اللئيم ، حني عال به، اإذ يق�ل حممد بن اأبي حممد الإربلي: )اخلفيف( 

لئي���ٍم زم���اٍن  اإىل  ُدفعن���ا  ���دورق���د  ال�سُّ غ���ِلّ  غ���ر  من���ه  نن���ل  مل 
باأنا����ضٍ ال���ورى  م���ن  ���دور)31(وُمنين���ا  ال�سُّ يف  اأعجاُزه���ْم  تركته���م 

يف حني مل ي�شطر �شعراء اآخرون اإىل ذم الزمن ، و�شب غ�شبهم عليه ، لأنهم يعلم�ن اأّن اأهله اأو حكامه يف الدنيا ، هم َمن اأ�شاوؤا، اإذ 
لعبت الظروف ال�شيا�شية – اآنذاك- وما تبعها من تداعيات �شلبية دوًرا بارًزا يف اإثارة ح�س ال�شعراء نح� �رشاع نف�شي متاأرجح بني املتطلبات 
امل��ش�عية التي ت�جب تفاعله مع تلك الأحداث، وبني الرغبة الذاتية نح� ال�شع�ر بال�شتقرار، والأمن، وه� �شع�ر يظل يحن اإليه الإن�شان 
ط�ال حياته مهما فر�شت عليه من نظم م��ش�عية)32(، اإذ جند بع�س ال�شعراء ي�جه�ن نقدهم وهجاءهم للروؤ�شاء وامل�ظفني م�شريين اإىل 
�شياع هذه القيم لديهم، ومتجاوزين نعتهم بالع�رات والعي�ب الأخرى، لأن اأبلغ الهجاء )اأن ي�شلب الإن�شان الف�شائل النف�شية، وما تركب من 
بع�شها مع بع�س، فاأما ما كان يف اخللقة اجل�شمية من املعايب، فالهجاء به دون ما تقدم()33(، ف�شال عن الأ�شاليب الب�شيطة ال�شهلة التي 

تقرتب من لغة العامة وطرقها يف التعبري، كق�ل عثمان بن اإبراهيم الإربلي )632-هـ( يف ذم روؤ�شاء النا�س يف اإربل: )ال�رشيع( 

اإرب���ل ف�����ي  الّنا����ض  ُروؤ�س���اء  بنادي�ك���مي���ا  اخلي�������َر  اأغ���رب  م���ا 
ال���ورى ُكلِّ  ُح�ّس���اُب  ُجمع���ْت  م�س�����������اوي���ك���مل���و  ع���دُّ  اأعياه���م 
جاُرك�����م وال  ُيرج���ى  ُمعاديك���ُمالنيلُْك���م  ُيخ�س���ى  وال  ُيحم���ى 
اأب�����ت طباع���ي  لك���ن  اأن���ا  اأُداجيك���م)34(منك���م  اللّ���وؤُِم  عل���ى  اأنِّ 

كما حاول ال�شعراء الإ�شادة باملثل والعادات الكرمية، التي حتّلى بها املمدوح�ن من خالل ا�شتح�شار املا�شي، فكانت ثقافة ال�شاعر 
عاماًل اأ�شا�شًيا يف متّكنه من اإدراك الأ�شياء عن طريق اأفكاره وت�ش�راته وما ينتج عنها من قيم فنية ، فثقافته تكت�شب دمي�متها ب��شاطة 
للتط�ر  الرئي�شية  الأ�ش�س  من  )لك�نها  الفنان  تعبري  يف  الكبري  الأثر  وللثقافة  وظ�اهره،  املجتمع  مظاهر  بكل  ترتبط  التي  ال�ثيقة  ال�شلة 
تط�ر  يف  املاثلة  اخلطية  الجتاهات  يف  ت�شببها  التي  اخليالية  واملي�ل  النزاعات  يف  املتغريات  خالل  من  يك�ن  وانعكا�شها  الجتماعي 

الأ�شاليب الفنية()35(.
د القيم اخللقية يف �شل�ك املمدوح، ف�شال يف مت�شكه بكتاب اهلل – �شبحانه   لذلك جند ال�شعراء يركزون يف مدحهم على املعاين التي جت�شِّ
-و�شنة نبيه �شلى اهلل عليه و�شلم، ول�شيما �شفة الكرم املتاأ�شلة يف النف�س، والتي تغنَّى بها ال�شعراء كثرًيا، اإذ يبدو اأن )العادات والتقاليد 

الجتماعية باأي �ش�رة هي جمم�عة الأفعال واملمار�شات العف�ية التي تعارفها النا�س حتى �شارت ملزمة()36(.
لذلك جند ي�ن�س بن اأبي اخلري الإربلي )634-هـ( ي�شتح�رش �شخ��س التاريخ عند مدح �شمة الكرم عند �رشف الدين بن اأبي البكات، 

اإذ يق�ل: )ال�افر(
الُي�ساه���ى يام���ن  م���والي  مبْع���ِناأي���ا  وال  م���اِح  ال�سَّ يف  بح���امت 
ُط����رًّا ا����ض  للنَّ ُج���وُدُه  واأم���ِنويام���ن  خ���وف  يف  االأوق���ات  م���ع 
حّت���ى للراج���ن  الدَّه���ر  تُع���َمّ بُج���ودك الع���ايف ُوتغن����ى)37(بقي���َت 

ورمبا يغدو �ش�ء ال��شع القت�شادي لل�شاعر ، اإىل املبالغة يف الإطراء ، وو�شف �شمة الكرم عند املمدوح ، كق�ل اأبي الربيع الإربلي يف 
مدح ال�شاحب �رشف الدين: )الكامل( 

وماج���د الوزي���رُ  امل���وىل  ه���ا  اأيُّ اأبح���ِري���ا  خم�س���ُة  البي�س���اء  كّف���ه  يف 
ل���ه وَم���ن  املكرم���ات  درِّ  املمط���ِر ور�سي���ُع  ال�ّسح���اب  كمنه���ّل  ج���وٌد 
م�س���ك���ورٍة بهّم���ة  االأن���ام  امُل�س���رتي)38(ف���اق  ب�سع���د  ُقرنت  وعزمي���ة 

ويبقى الكرم من ال�شمات الجتماعية امل�شاحبة للممدوح حني ي�شيد ال�شعراء بها، لأّنها ف�شيلة يعتز بها العرب كثرًيا، فاملدح بها ) 
يجان�س الباأ�س والنجدة ، ويدخل يف باب �شدة البط�س والب�شالة ، فاإن اأ�شيف اإىل ذلك املدح ، واجل�د وال�شماحة، و البذل والعطية، كان املديح 

ح�شًنا والنعت تاًما(.)39(

اجملالس االجتماعية:

ال�شعراء هذه املجال�س منذ الع�رش العبا�شي، يتنا�شدون الأ�شعار بجنب اخلمرة واحت�شائها، حتى . 1 وال�راب: اعتاد  اللهو  جمال�ض 
ا ، بق�شد الت�شلية اأو التنفي�س عن  غدت تلك املجال�س جزًءا من حياة اأغلب ال�شعراء. ورمبا كان الغزل بال�شقاة والغلمان يف تلك احلقبة جمازيًّ
هم�م ال�شعراء، اأو جماراة الأقدمني، ول�شيما حني ي�شدر من �شعراء عرف�ا ب�ازعهم الديني على اأن ل نن�شى اأثر العنا�رش الدخيلة التي اختلطت 
بالعرب من اأتراك وروم وترت، ف�شال عن انت�شار تلك املجال�س، و�ش�ء احلالة القت�شادية، التي اأدت اإىل تفكك املجتمع، وتعتيم النظرة اإىل 
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القيم والأخالق، وكذلك حماوله جماراة الأقدمني يف و�شف تلك املجال�س اإذ جند احلاجري ي�شف تلك املجال�س وما فيها من �رشاب وغلمان 
و�شقاة يف ق�شيدة حاول فيها اأن يحاكي، معلقة اأمرئ القي�س يف ال�زن والقافية والأ�شل�ب وت�ظيف املفردات القدمية، اإذ يق�ل : )الط�يل( 

اإرب���ِل الأطي���ُب ) م���ن ذك���رى حبي���ٍب ومنزِل ب�رق���ي  داٌر  الل���وى(  ب�سق���ط 
رقي���ق حوا�س���ي اخل���ِدّ ع���ذب امُلقّب���ِلو�سهب���اء كامل�سب���اح يف ي����د �س���ادٍن
ُجف���وِن مت���ى يلح���ظ بعين�����ه يقت���ليط���وف به���ا كاخليزران���ة �ساح����رُ ال
مع ال���راِح ال)بن الدخ���وِل فحومِل()40(فم���ا العي����ضُ اإالّ ب���ن ح�����اٍن وحانٍة

وكثرًيا ما يحن ال�شعراء لتلك املجال�س ولياليها وي�شتاق�ن لذكرها، اإذ جند اأبا الثناء بن اأبي ال�فاء الإربلي )كان حيا �شنة 634هـ( 
ي�شف حنينه اإىل تلك الليايل حني يعمد اإىل ذكرها ، وذكر �شاحبها امل�شمى ني�شان،فيق�ل : ) الط�يل(

�ساق���ن���ا عّمكاب���اذ  نزلن���ا  الك�����رىومل���ا  وحانت���ه  ني�س���ان  زي���ارة 
���ت م���ع االأحب���اب اأكرثه���ا �ُسكراذكرن���ا به���ا لي���ات ل��ه���و حمي���دة تق�سَّ
بعده���ا كن���ت  اإن  ُعم�����را)41(فيا�سيعةاالأعم���ار  اأب���ًدا  ���ه  ُكلَّ زم���ان  اأع���د 

فه� يجد روح املرح وال�رشور والأن�س يف تلك املجال�س .
الغناء واملو�سيقى: ارتبطت ن�شاأة ال�شعر بالغناء والإيقاع، وقد �شاعت جمال�س الغناء منذ الع�رش العبا�شي، يف طبقات . 2 جمال�ض 

املجتمع املختلفة . وعلى الرغم من �شع�بة احلياة يف تلك احلقبة، وحالة عدم ال�شتقرار التي عانى منها ال�شعراء، ب�شبب �ش�ء الأو�شاع 
القت�شادية وكرثة التهديدات اخلارجية التي رمبا تدفع النا�س اإىل البحث عن و�شائل ترويح لأنف�شهم اإل اأننا جند اأن هذا الل�ن من ال�شعر مل 
ي�شع كثرًيا يف تلك احلقبة، اإذ انح�رشت الأ�شعار يف و�شف املغنني وامللحنني عند عدد من ال�شعراء، كق�ل عبد اهلل بن عمر الإربلي )643-هـ( 

يف و�شف ع�اد اأح�شن يف حلنه : ) ال�رشيع(
اأوت���ارُه ُتْفه���ُم  الَنُّط���ُقوُمط���رب  ُيْفه���م  ال  م���ا  االأ�سم���اَع 
فوقه���ا وِم���ن  رع���ٌد  ه���ا  ب�����رُق)42(كاأنَّ حتريكه���ا  يف  ���اه  كفَّ

اإذ حاول اأن ي�ظف مظاهر الطبيعة يف مقط�عته، يف اإ�شارة اإىل �شدة �ش�ت ذلك الع�د 

ممارسات اجتماعية: 

وا عن �ش�قهم وحبهم لأ�شحابهم من خالل �شعر املرا�شالت، تثبيًتا لأوا�رش املحبة بينهم، وملا . 1 املرا�سات: حاول ال�شعراء اأن يعبِّ
لهذه املرا�شالت من مكانة يف نف�س املر�شل اإليه، وتعك�س عمق ال�شلة احلميمة بني ال�شعراء، ومن ذلك ما كتبه اأب� الثناء بن اأبي ال�فاء الإربلي 

اإىل عز الدين: )الط�يل( 
كفي���ُل م��ن���ك  بال���وَدّ  َم���ْن  ُمقي���ٌم بحف���ظ العه���د لي����ض يح���وُلحتّي���ة 
�سام�����ه بحم���ل  خّفاق���ا  ر�س����وُلُيكَلِّ���ُف  الن�سي���م  ���اُق  فخفَّ اإلي���ك 
ُمكًن���ا كان  ول���و  �سوق���ي  ���وق حن يق���وُل)43(اأحّملُ���ه  عمل���ُت برح ال�سَّ

التهان: �شاع هذا الل�ن يف الع�رش العبا�شي والع�ش�ر التي �شبقته، اإذ جند ال�شعراء يتهافت�ن على تهنئة الأ�شحاب اأو تعزيتهم يف . 2
رزية اأملت بهم، وهذا ال�شل�ك نقي من �ش�ائب احلياة لأنه يعك�س �شع�ًرا �شادًقا جتاه الأحباب، كق�ل حممد بن اأبي حممد الكفرعزي الإربلي 
)654-هـ(، يف �شاحب له قد مر�س ثم �شفي، فحاول اأن يعك�س ثقافته الرتاثية يف هذه الق�شيدة من خالل ت�شمينها �شطًرا للمتنبي ، يهنئ 

به �شاحبه بال�شفاء وداعًيا على اأعدائه بالأمل، فيق�ل: )الب�شيط( 

والك������رُماجلوُدُع���ويف مّل���ااأن �سفي���ت م���ن ال�� والعلي���اُء  واملج���ُد  اأمل 
والف�س���ُل والل���ُم واالإح�س���ان والَنِّعُموع���مَّ من���ك جمي���َع االأولي���اء ف�����دى
حادث���ٌة زارت����ك  وال  مر�س���ت  االأمل()44(ف���ا  اأعدائ���ك  اإىل  عن���ك  )وزال 

التعازي: وفيه يحاول ال�شاعر اأن يهيئ نف�شه ل�شتقبال الزخم النف�شي املحّمل بالل�عة والفراق، حني يذرف الدم�ع املعبة عن الأمل . 3
وال�شج�ن، ول�شيما عند فقد الأحباب من الأقرباء والأ�شحاب، فتت�شاكل األفاظ الرحيل والبني واحلزن مع اإح�شا�س ال�شاعر، وتتفاوت عاطفة 

احلزن ح�شب �شلة الفقيد، حني يحاول ال�شاعر اأن يخلع �ش�ر احلزن على �شخ�شه من اأعماق روحه.
وتتعاظم اأحزان ال�شعراء بفقدان الأ�شدقاء، فيبكي ال�شاعر نف�شه جم�شًدا جزعه، وحزنه، على فقدان ال�شديق واخلل الذي ي�ؤن�س وح�شته، 
اإذ يعزي ال�شاعر بهاء الدين الإربلي نف�شه حني راأى رحيل �شديقيه عز الدين عبد العزيز بن جعفر،  ول�شيما حني يرتادف فقد الأ�شدقاء، 

واخل�اجا ن�شري الدين الط��شي، ويحن اإىل لقائهما فيق�ل والأ�شى يعل� نف�شه: )الط�يل (
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م��م���دومل���ا ق�س���ى عب���د العزيز ب���ن جعفر الّن�س���ر  رزء  واأردف���ه 
وان���رت االأخ���اء  لفق���دان  امُلب���دَّدجزع���ُت  اجلم���ان  كمرف����ضِّ  �س���وؤون 
فقل���ُت: تعزّى وا�س���ري فكاأن ق���ِد)45(وجا�س���ت اإيّل الّنف����ضُ حزًن���ا ولوع���ًة

ويقف ابن اخلباز مذه�ل اأمام فعل املنايا وهي ت�شخر من اأماين النا�س باأن يعمروا، ويجد اأّن اأحزانه بفقدان الأ�شدقاء ل تنقطع حني 
تنقطع اأو�شال الفكر حزًنا واأمًلا بفقدهم، يق�ل: )الط�يل(

���رُوا لت�س�خ���رُمتّن���ى بن���و الّدني���ا به���ا اأن ُيعمَّ ُمناه���م  م���ن  املناي���ا  واإّن 
ليل���ٍة ُكّل  يف  امل���وت  فتك�����ُرتدوُركوؤو����ضُ  برغ���م  وُت�سقاه���ا  وي���وٍم 
وفق�ده���م االأ�سدق���اء  فن���اء  يف  م���وارُد اأح���زان له���ا الفكرُ م�س���دُر)46(اأم���ا 

و نلم�س يف هذه الأبيات ن�شيًجا عاطفًيا م�ؤمًلا يج�ّشد م�اقف احلياة واآلمها، اإذ حاول ال�شاعر اأن يبث ما تنفثه خلجات النف�س مبا 
تف�شح جنباتها تعبرًيا عن اأملها وحزنها جتاه امل�ت وجبوته.

االأعياد واملنا�سبات: �شمت املعاين والقيم الأخالقية والدينية يف البالد الإ�شالمية، بفعل الت�شامح والألفة التي مل�شها امل�شلم�ن يف 
الدين احلنيف، والأعياد الدينية تتميز بطابعها اخلا�س، ول�شيما عيد الأ�شحى املبارك، وعيد الفطر اللذان ارتبطا ب�رشور امل�شلمني وفرحتهم 

بعد اأداء فري�شة مهمة .
ومل يقت�رش العيد عند ال�شعراء على النحر والفرحة، اإمنا اتخذ منا�شبة للتهنئة واملدح والثناء لالأمراء وال�زراء وال�لة، كق�ل اأبي حامد 

الإربلي ) 654-هـ( ميدح قا�شي الق�شاة حجة الدين ، ويهنئه بعيد النحر : )ال�افر( 

واف���ى حي���ث  عي���د  عي���دان  �س���اُملن���ا  ب���ه  لاإل���ه  قدوُم���ك 
لاأع���ادي فاأنح���ر  النح���ر  فح�س���و ج�سومه���م خوف���ا ي���دوم)47(وعي���د 

وبذلك غدت منا�شبة العيد م�ش�ًغا لل�شاعر لأن ي�شحذ قريحته للمدح وال�لء وو�شيلة يحاول فيها اأن ي�شتدر عطاء املمدوح عن طريق 
الثناء عليه والإ�شارة اإىل كرمه يف هذا الي�م املبارك، كق�ل ي�ن�س بن �شعيد اخلراط يهنئ ال�شاحب ال�زير �رشف الدين اأبي البكات امل�شت�يف 

الإربلي بالعيد : )ال�افر(
يام�����ن ���دت  عيَّ طال���ٍع  عي���ِدباأمي���ن  ُك������لُّ  ���ا  ُيهنَّ بطلعت���ه 
عون��ً���ا االأي���اُم  ل���ك  ال�س���ودوالزال���ت  رغ���م  عل���ى ُ ُم�ساعف���ًة 
وا�س���اٍت �ساُت���ك  البعي���دوالبرح���ت  م����ع  القري���َب  به���ا  تع���مُّ 
حّت�َ���ى املع���روف  ���ك  كفُّ َد  امل�زي���دتع���وَّ ف���وق  وعط���اوؤه  غ���دا 
و�س�����اًء َنعم���ا  الِع���دا  نح���ر  ال�س���ود)48(اإذا  ب�سانئك  ف�س���حِّ �سح���ى 

وي�شري �شعر املنا�شبات اإىل ا�شتجابة ال�شاعر لإحداث ع�رشه عن طريق ر�شدها للتعبري فيها عن م�شاعره، لكنها مل تكن عميقة املعاين 
ومل يحاول فيها ال�شعراء ا�شتلهام املعاين الإ�شالمية وحث املمدوح اإىل اللتزام بها،اإمّنا غدت و�شيلة للمدح والتك�شب عن طريق الثناء على 

املمدوح، والإ�شادة بكرمه وعطائه لذلك فقدت الكثري من قيمتها .
الدعابة والهزل واالإلغاز : غدت البيئة �شبًبا مبا�رًشا يف �شي�ع هذا الفن يف اإربل يف تلك احلقبة، حني اأم�شت ال�شخرية والدعابة واخللط 
ف بع�س  بني اجلد والهزل �رشًبا من ال�شعر قد يعمد فيه ال�شاعر اإىل العبث ب�شخ�ٍس ما واإظهاره ب�ش�رة هزلية ق�شد التندر والظرافة، وقد وظَّ
ال�شعراء هذا الل�ن من ال�شعر من اأجل التك�شب حني مزج بني اجلد والدعابة، ول�شيما ق�ل �شليمان بن املظفر الإربلي امل�ؤدب، حني كتب اإىل 
�شعد الدين متنقال بني اجلد والهزل، ومتاأثًرا بيئة امل��شل الزاهية التي ق�شي فيها حقبة من الزمن حيث الطبيعة الزاهية وجمال�س الله� 

وال�رشاب : )الط�يل( 
اهلل اأ�س�ع���ده  الدِّي���ن  ل�سع���د  ق���ل  ���اه م���ن ب���ن االأن���ام واأحي�����اهاإال  وحيَّ
ي��س���ووؤه خط���ب  ُكلِّ  م���ن  واأعط���اه م���ن ُدني���اه م���ا يتمن���َّ���اهو�سلَّم���ه 
ج�����دُُّه ج���دَّ  ق���د  يام���والي  ���ه الدَّه���ر اخل���وؤون وعاداهُعَبي���ُدك  وق���د ع�سَّ
���اه)49(فُج���د بال���ذي يرج���وه من���ك والُت���رق ُميَّ م�����اَء  يام���والي  ب���ردِّك 

اإذ نلحظ ميل ال�شعراء يف هذا الفن اإىل الأ�شل�ب الطريف، واملفردة ال�شعبية القريبة من اللغة العامة، حتى جتد قرًبا يف نف�س متلقيها. 
ورمبا تاأّثر بع�س ال�شعراء ب�شناعته )فاملجتمع له تاأثريه يف ن�ع ال�شتجابة للفكاهة اأو مل��ش�عها، مما ي�ؤكد العالقة ال�ثيقة بني الفكاهة 
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وخمتلف الظ�اهر الجتماعية ()50(.
و تتفاوت ا�شتجابات ال�شعراء للفكاهة ح�شب الظ�اهر والتقاليد الجتماعية ال�شائدة مثل اأبي الب الإربلي )608-هـ( الذي كان ي�شنع 

الأحلان ويخرتعها، فتاأثر بهذه ال�شنعة ونظم �شعًرا طريًفا خفيًفا ، اإذ يق�ل : ) خملع الب�شيط (
راق������ي علي���ك  جلن���ون  الرتاق���يم���ا  روح���ي  بلغ���ت  ق���د 
هج���ري لط���ول  �س���ري  التاق���ي؟وعي���َل  مت���ى  �سع���ري  فلي���ت 
م�ه���ًا بال�س���دود  الف�����راِقياُمر�س���ي  طاق���ُة  يل  فلي����ض 
ون�����اري زفرت���ي  ت���رى  واحرتاق���ي؟اأم���ا  اُل���بِّ  يف  علي���ك 
ال���� في���ك  بر�س���ف  لهيب���ي  امل���ذاقفاط���ف  الب���ارد  اللم���ى  �ع���ذب 
ُكلِّ������ي اأفني���ُت  اأنِّ  باق�����ي)51(ح�سُب���ك  علي���ك  وج���دي  واأنَّ 

وهذه ال�شعار ت�شري اإىل اأنَّ روح اخلفة والطرافة كانت �شائدة يف ذلك الع�رش، على الرغم من كرثة املحن وال�شدائد، اإذ رمبا يجد ال�شاعر 
يف هذا الل�ن من ال�شعر متنف�ًشا يذيب فيه بع�س هم�مه كما اأّنه يعك�س خفة روحه.

املجال�س  يف  املرح  من  �شيء  واإ�شافة  الطرافة،  عن  بحًثا  ُيْنظم  والذي  والأحاجي،  الألغاز  �شعر  ال�شعر  من  الل�ن  هذا  اإىل  وي�شاف 
الجتماعية، من ذلك ق�ل اأحمد الفقيه احلنفي الكفرعزي الإربلي )637-هـ( يف الديك : ) الط�يل( 

���ٌد ُمته����جِّ ليل���ه  يف  قائ���ٌم  ت�س�ه���ُدوم���ا  واخلائ���ُق  نه���اًرا  وي���زن 
وال ُغ�س���َل في���ه كي���ف ذا االأم���رُ يوجُدوالُعق���ر يف ذا ال���وطء وال���ّد �ساق���ٌط
�������ه باأمِّ طف���ًا  كان  م���ا  اإذا  وترع�����ُدي���رُّ  االأمُّ خوًف���ا  علي���ه  وحتن���و 
ويح�ُقد)52(اإذا م���ا اأت���ى ح���وال علي���ه يك���ن ل��ها م���االً  ويجفوه���ا  عقوًق���ا 

وت�شري مثل هذه الإ�شعار اإىل خفة دم ه�ؤلء ال�شعراء، ول�شيما اأّنها تنظم من فقيه ُعرف ب�رعه وتق�اه . ومثله ق�ل ابن اخلباز حني 
يلغز يف اللحية: )الط�يل( 

المي��لُّه���ا م�سحوبه���ا  اإىل املوت يك�سي ج�سمه���ا ثوبي الدَّهرو�ساحب���ة 
�����ه واأنَّ �سارمت���ُه  م���ا  اإذا  ي���رى هج���ر بع����ض اإن اأحب اأب���ا بكريخ���اف 
هر اإن كان ذا طهر)53( ت�س���اُب بُغ�س���ٍل اإن اأُ�سي���ب ومل تك���ن لُتغ�سى ويحيا الطُّ

ولل�شاعر اإ�شعار كثرية يلغز فيها الديك والدجاجة وغريهما، وت�شري �شريته اإىل اأّنه �شكن امل��شل اإىل حني وفاته، ول ميكن اأن نتجاهل 
اأثر بيئة امل��شل يف �شعره ومذهبه، ملا عرف من ميل اأهلها اإىل جمال�س املرح والله� كما اأ�رشنا �شابقا.

ال�سوق والنن :قد تكمن اأهمية ال�شعر يف دللته الجتماعية اإذا ما جتاوزنا دللته الفنية، حني تتفاوت م�شت�ياتها، و ي�شاحب ال�ش�ق 
واحلنني بكاء ال�شاعر واأنينه، ول�شيما حني يهاجر عن وطنه ومرتع حبه فتزداد وطاأه الياأ�س باللقاء، ومن َثم تزداد نغمات احلنني وال�ش�ق، 
و ي�شري د. اإح�شان عبا�س اإىل اأن كرثة اأ�شماء الأماكن عند ه�ؤلء ال�شعراء تعبِّ عن القلق الذي يهزهم نح� ال�شتقرار ونح� املكان اأو امل�طن 

الذي اأحب�ه)54( كق�ل طه بن اإبراهيم الإربلي حني �شافر اإىل ال�شام : ) الكامل (
لذك�ره���ا اإنَّ  االأوط���ان  نفو�س����ااأُمذك���ري  الدِّي���ار  اإىل  ي�ُس���وُق  اأَرًج���ا 
باب���ل���ي فاجتلب���َت  ر�سي�س���اذكرتنيه���ا  الغ���رام  داء  م���ن  ون����رَت 
با جتل���و اُلب���دور بها عل���يَّ �ُسمو�س���ا)55(ه���ي ماعلم���َت من���ازيل زم���ن ال�سِّ

وقد يحن ال�شاعر لأيام ال�شبا، ويحن اإىل اأيام الله� وتلك اأمنية غري متحققة، اأدرك حقيقتها يف حلظات اجلزع واحلزن، كق�ل بهاء 
الدين الإربلي حني يحن لأيام ال�شباب: )اخلفيف( 

������ر ال�سب���ا وال�سباب ع���ن املحال)56(فطاب���ي رج���وع ما ف���ات م���ن ع�س���

فاأدرك هنا تال�شي ال�شباب، وذلك اإح�شا�س ي�ؤذيه، فهذا احلنني اإىل املا�شي ما ه� اإل حماولة لالنعتاق من وطاأه احلا�رش .
كما اأّن الغزل مل ي�شلم من نزعة الياأ�س، والإح�شا�س باملرارة واملعاناة، التي قد تدفع ال�شاعر اإىل ال�شع�ر بال�حدة النف�شية وذلك ملا يف 
الغزل ) من ال�شتبطان النف�شي قدر ما كان فيه من فن الأداء والتعبري، وكان فيه من تر�شد امل�شاعر الذاتية ما ي�ؤكد اأّن ال�شاعر مل يكن فكرًيا 
ول ب�شيًطا()57( اإذ اإنَّ ا�شرتواح العذاب، وا�شتحالء الأمل اأمر تن�شده �شعادة العا�شق، فتظل تائقة اإليه، اإذ �ش�ر ال�شعراء الفراق وال�داع والرحيل، 
فها ال�شاعر  وما يدور فيه وما ي�لده من �ش�ق وحنني من خالل الإ�شارة اإىل بكاء احلمام ومظاهر الطبيعة احلزينة وغريها من الأم�ر التي وظَّ

للتعبري عن نف�شه، وبع�س م�اقف احلياة، ول داعي ل�رشدها فهي وفرية اأغنانا الباحث�ن عن ذكرها)58(
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الن�سح واالإر�ساد:
باإكبار  اإليهم  والنظر  وت�قريهم  الزهاد  النا�س عامة لحرتام  ميل  القا�شية، ف�شال عن  والقت�شادية  الجتماعية  احلياة  لظروف  اإنَّ 
واإجالل)59(، اأثًرا �شاعد على ات�شاع م�جة الزهد بني ال�شعراء، اإذ وجد بع�س ال�شعراء اأنف�شهم - وهم الذين عرف�ا برهافة احل�س ورقة ال�شع�ر- 
يف عامل كئيب حني بداأوا ي�شك�ن هذا ال�اقع الأليم، فازدادت م�جة الزهد، وزحف ال�عظ وال�شعر الديني اإىل اأماكن مل يعرفها من قبل، ول�شت 
ا�شتبعد اأن يك�ن بع�س احلنني والأمل يف �شعرهم مرده اإىل ال�عظ ال�ش�يف، ف�شال عن طبيعة الإن�شان العراقي امليالة اإىل احلزن والطرب يف 

الغناء احلزين الذي يثري �شع�ًرا نح� اأمل �شائع، اأو حبيب لي�س اإىل لقائه من �شبيل .
ا بزي ال�ش�فية ويحاكي �شعره احلب الإلهي بعد ما ُعرف عنه من جم�ن وخالعة، كاحلاجري  لذلك جند اأّن بع�س ال�شعراء اخذ يتزيَّ
الذي دفعته ماأ�شاة ال�شجن اإىل ال�شعي يف طريق ال�ش�فية، واأخذ يحن يف �شعره اإىل الديار احلجازية ومدح الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم، كما 

ا�شت�طنت احلكمة نف�شه وجعل �شعره م�اعظ يقنع النف�س بها، اإذ يق�ل يف �شجنه :)الب�شيط( 
ال����اُلم���ن �سيم���ة الدَّه���ر اإعرا����ضٌ واإقب���اُل  ي���دوُم عل���ى حاالت���ه  فم���ا 
اأج���ٌل ل���ه  اعي���ا  واإن  �س���يء  ُيق�س���ى علي���ه كم���ا للنا����ض اآج����اُلوك����لُّ 
���اُلبين���ا تك����ون من���وُن اخلط���ب نازل���ًة ُتلق���ي الرِّج���ال، تراه���ا وه���ي ُقفَّ
عليه���م باالأم���ان مثل م���ا �س�الوا)60(لل�سامت���ن بن���ا ي���وٌم ن�س����وُل ب����ه

يف حني يتاأثر غرية ب�شنعته، اإذ جند )�شليمان بن املظفر الإربلي ( املعلم يلتزم احلكمة وامل�عظة يف �شعره، لأّنه كان م�ؤدًبا لل�شبيان 
، اإذ يق�ل ) الب�شيط ( 

كم من �سغ���ٍر ق�سى نحًب���ا وما �ساباقال���وا امل�سي���ُب نذيرُاملوت قل���ُت لهم
���نِّ ق���د علقت به �سع���وٌب، و�سيًخا عا����ض اأحقابا)61(وك���م راأين���ا فت���يَّ ال�سِّ

ويف ق�له هذا دع�ة اإىل خمافة اهلل والتزام اأوامره يف كل وقت وحني، لذلك يدع� ال�شعراء اإىل ال�عظ وطلب املغفرة، وال�شعي اإىل العمل 
ال�شالح واأخذ العبة من ال�شيب والزمن، اإذ يق�ل ي��شف الكفر عزي الإربلي : ) الب�شيط( 

ُملتحًف���ا ل���ِم  الظُّ بح���ار  ���ت غياهُب���هياراكًب���ا يف  ب���اب وق���د ُغمَّ غ���يَّ ال�سَّ
���وُد نا�سب���َت ال�سباب بها وابي����ضَّ ف���وُدك فافع���ل م���ا ُينا�سبهافعاُل���ك ال�سُّ
نظائرُه���ا ���ت  ولَّ ق���د  النَّظ���ارة  ي���ُب تغزُون���ا كتائُب����ه)62(اإّن  واأقب���َل ال�سَّ

وعلت دع�ات الن�شح والإر�شاد، ودع�ة النا�س اإىل اأخذ العبة وجتاهل ال�شفهاء، لتجنب اأثرهم يف �شل�ك ذوي احلجى، اإذ يق�ل علي بن 
اأبي القا�شم املحرزي الإربلي )621-هـ( : )الكامل( 

فاإن��ّه���ا في���ه  ال�سَّ ُم�ساحب���ة  حي���ح االأجرُباح���ذر  ُتع���دي كما ُيع���دي ال�سَّ
ال�س��حيحة جت���رُب)63(م���ا ينف���ُع اجلرب���اَء ُق���رب �سحيح���ٍة منه���ا ولك���نَّ 

اإّن ت�ظيف بع�س امل�شطلحات املقتب�شة من ال�اقع الجتماعي، تعك�س اهتمام ال�شعراء وتاأثرهم بالظاهرة الجتماعية التي حتمل عمق 
ف  كيانهم، ذلك اأّن الفنان ي�شتمد قيمه من تراثه وال�اقع الذي يعي�س فيه، ك�نهما منبع الإلهام الفني الذي بنى ال�شاعر منه واقعه بعد اأن وظَّ
الأ�شل ليحقق منه عماًل فنًيا ُيعب عن غاية مثالية خيالية، تعتمد روؤية ال�شاعر اخلا�شة بالإبداع، ب��شفه ا�شتجابة ذاتية حلافز م��ش�عي 

اأو تراًثا خمزوًنا يف ذاكرته.
لذلك جند اأّن ال�شاعر املحرزي الإربلي اقرتب من هم�م جمتمعه مما ي�ؤكد انتمائه الطبقي الذي يحدد روؤيته لالأزمة التي يعي�شها النا�س، 
م�ؤكًدا على التاأثري املتبادل بني ال�اقع والأدب، فتن�عت مفاهيم ال�شعراء ح�شب ا�شتجابتهم لل�اقع وانتماءهم الطبقي، وتعددت مناظريهم 
ملعاجلة م�شاكل املجتمع، ح�شب تاأثرهم بال�اقع الجتماعي، فكان الفرق بينهم يف روؤية كل منهم ل�ش�رة اإربل وال�اقع الجتماعي يف ذلك 

القرن.

اهلوامش:
فن املقامات بني امل�رشق والغرب، د- ي��شف ن�ر ع��س ، من�ش�رات مكتبة . 1

الطالب اجلامعي ، مكة املكرمة ، ط 2 ،1406 هـ - 1986م ، �س 18 .

2 . – اأ�شعد  – مطبعة  ح�شني  حممد  – حم�شن  الأتابكي  العهد  يف  اإربل  ينظر 
بغداد ، 1976م ، �س7 وما بعدها .

اآداب . 3 اإربل يف ظل الأ�رشة البكتكية، د- ناظم ر�شيد جملة  ال�شعر يف  ينظر 
الرافدين – كلية الآداب – جامعة امل��شل –العدد 9’ 1978م، �س385 ، 
وللمزيد عن اإربل ينظر تاريخ اإربل امل�شمى نباهة البلد اخلامل مبن ورد من 

الأماثل – تاأليف �رشف الدين الإربلي بن امل�شت�يف �س20-52.
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ال�شعر كيف نفهمه ونتذوقه – اليزابيث دور ترجمة حممد اإبراهيم ال�ش��س، . 4
مطبعة عيناين اجلديدة – بريوت ، �س25.

قالئد اجلمان – لبن ال�شعار امل��شلي – حتقيق كامل �شليمان اجلب�ري . د . 5
ار الكتب العلمية، بريوت ، ط1، 2005م ، مج 1، ج 1 ، �س150 ، وال�شاعر 
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ال�شعر،  القران، ويحفظ  الرئا�شة، حفظ  اإربل يف  591هـ من بيت جليل يف 

ت�ىل الت�رشف لأمراء اإربل، ينظر امل�شدر نف�شه �س150-152.

دي�ان ابن الظهر الإربلي – حتقيق د- عبد الرازق احل�يزي ، مكتبة الآداب . 6
– القاهرة ،ط1، 2006م ، �س 65، وال�شاعر ه� حممد بن احمد بن عمر 
الإربلي امللقب مبجد الدين من اإعالم الفكر العربي، كان دينا فا�شاًل له يد 
اإىل دم�شق وت�يف فيها  602هـ، هاجر  �شنة  ولد  والنح�،  الأدب  ط�ىل يف 

�شنة 677هـ ، ينظر م. ن �س 14 20- .

اأب� . 7 اإبراهيم  بن  عمر  ه�  وال�شاعر  �س255،   5 ج   /4 مج  اجلمان  قالئد 
590هـ خدم جنديا لالأمراء، يلحن  حف�س الإربلي ينعت باخلال ولد �شنة 

يف ان�شاد وال�شعر، اأ�شعاره مطب�عة خفيفة غري متكلفة.

تايل كتاب وفيات الأعيان – ف�شل اهلل بن اأبي الفخري ال�شقاعي، حتقيق . 8
جاكلني �ش�بله – دم�شق 1/127

نقد ال�شعر يف املنظ�ر – النف�شي، د. ريكان اإبراهيم، دار ال�ش�ؤون الثقافية، . 9
بغداد ، 1988، �س 136.
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.  25-30 632هـ ، ينظر امل�شدر نف�شه �س 

امل�شدر نف�شه: �س 373 –374 وينظر �س 367 ، 369 ، 376 ، 378 . . 11

ينظر نقد ال�شعر يف املنظ�ر النف�شي �س 138 .. 12

قالئد اجلمان مج 3 ، ج4 �س288 ، وال�شاعر ه� علي بن �شما�س بن هبة . 13
اهلل بن اأبي الف�شل الإربلي امل�لد واملن�شاأ ، له رتبة ومكانة رفيعة ، �شجن 

حتى مات حمب��ًشا �شنة 622هـ ، ينظر م . ن �س 288 . 

�شعر ال�شج�ن يف الع�رش العبا�شي حتى نهاية القرن الرابع الهجري هادي . 14
امل�شتن�رشية،  اجلامعة   – الآداب  كلية   – ماج�شتري  ر�شالة  اأ�شغري،  �شدخ 

 .  230 1996م، �س 

اإ�شحاق بن معايل بن . 15 ، وال�شاعر ه�  ، �س361  ، ج1  قالئد اجلمان مج1 
�شما�س بن هبة اهلل الإربلي عامل باأيام العرب ، �شجن ومات يف ال�شجن �شنة 

. 162 –  160 617هـ ، ينظر امل�شدر نف�شه �س 

دار . 16 الطالب،  حممد  عمر  الإ�شالم،  قبل  العربي  ال�شعر  يف  والغرتاب  القلق 
عكاظ املغرب ، 1988م، �س 98.

قالئد اجلمان مج 1 / ج1/ �س 362 .. 17

الأنرثوب�ل�جيا النف�شية، د- قي�س الن�ري – دار احلكمة للطباعة والن�رش – . 18
جامعة بغداد،.199،�س292

ينظر الغرتاب يف ال�شعر اجلاهلي – اأحمد �شالح الزعبي، اأطروحة دكت�راه . 19
كلية الآداب – اجلامعة امل�شتن�رشية 2004 م، �س 71.

وال�شاعر . 20 الكي�س،  الفهم   : الند�س   ،  131 �س   ، ج1   ،  1 مج  اجلمان  قالئد 
ت�يل  اخلطيب،  الب�رياين  بابن  املعروف  اإ�شحاق  اأب�  عمر  بن  اإبراهيم  ه� 

اخلطابة يف قرية �شهر كرد، ذو قريحه �شليمة يف ال�شعر من حفظة القراآن، 
ينظر م ن �س 130 .

دي�ان ابن الظهري الإربلي �س 82-77، وينظر دي�ان احلاجري �س63.. 21

قالئد اجلمان مج 2 / ج3 �س 75 ، وال�شاعر ه� �شليمان بن جبائيل بن . 22
�شديد  كان  لأنه  باجُلَعل؛  امللقب  الفقيه  الإربلي  العقيلي  حامد  اأب�  عا�شم 
اإربل و�شار مدر�ًشا لل�شافعية  اإىل  اإىل خرا�شان ثم عاد  الل�ن، �شافر  �شمرة 

فيها، ينظر م .ن �س 74 – 75 .

م�شكلة الإن�شان – زكريا اإبراهيم – مكتبة م�رش، القاهرة ، 1970م، �س . 23
. 76

24 . ، – درا�شة وحتقيق عبد اهلل حمم�د طه، ر�شالة ماج�شتري  الن�شابي  دي�ان 
اأ�شعد بن  ال�شاعر ه�   ،326 ، �س   1985  ، ، جامعة امل��شل  الآداب  كلية 

اإبراهيم اأب� املجد جمد الدين الن�شابي الإربلي ت�يف �شن657هـ .

دي�ان ال�شاحب بهاء الدين الإربلي، حتقيق كامل �شلمان اجلب�ري ، جملة . 25
الذخائر ، ع6 ، 7 ، 2001 ، �س 57 ، وال�شاعر ه� بهاء الدين عي�شى الإربلي 
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ف�ات ال�فيات ، حتقيق د- اإح�شان عبا�س، دار الثقافة ، بريوت، 1974م 

59 - 3/57.

قالئد اجلمان مج8، ج 10 �س 306، وال�شاعر ه� ي��شف بن نفي�س بن اأبي . 26
الف�شل بن اأبي املعايل املّريل، من اأهل اإربل ولد �شنة 586هـ ، كان ينظم 
يف الهزل والعامية وينظم ما ي�شاء من غري فكرول روية رحل اإىل امل��شل، 

ت�يف �شنة 638هـ .

امل�شدر نف�شه �س 306 .. 27

املعايل . 28 بن  اإ�شحاق  ه�  وال�شاعر   ،  362 �س  ج1   /  1 مج  نف�شه  امل�شدر 
بن �شما�س اأب� اإبراهيم الإربلي، كان عامًلا باأيام العرب واأ�شعارها، خبرًيا 

بلغتها واأخبارها، ت�يف يف ال�شجن �شنة 617هـ .

امل�شدر نف�شه مج 6/ ج7 �س 57، وال�شاعر ه� حممد بن احمد عمر اأب� عبد . 29
اهلل الإربلي الكفر حري ولد باإربل �شنة 602هـ، من فتيان اإربل اعتنى بق�ل 

ال�شعر ، يجيد معانيه يف الهجاء ت�يف �شنة 697هـ .

امل�شدر نف�شه مج1، ج1، �س 157 ، وينظر احل�ادث اجلامعة لبن الف�طي . 30
�س 415 .

امل�شدر نف�شه مج 6 / ج7 �س 57 ، ينظر مج 3 ، ج 4 �س 11 .. 31

ينظر م�شكلة احلياة :- زكريا ابراهيم – دار مكتبة م�رش للطباعة، الفجالة، . 32
�س 133.

– حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد . 33 – لبن ر�شيق القريواين  العمدة 
مطبعة ال�شعادة – م�رش، ط3 ، 1963، 2 / 174 .

قالئد اجلمان مج 3 / ج4 �س214 ، وينظر مج 2/ج3/�س126 وال�شاعر . 34
ه� عثمان بن اإبراهيم بن علي الر�شا�شي الإربلي، كان مداًحا وهجاًء تنقل 

بني املدن، وعاد اإىل اإربل ينق�س �شكك الدنانري اإىل اأن ت�يف �شنة 632هـ .

الفكر طبيعته وتط�ره – ن�ري جعفر، من�ش�رات مكتبة التحرير – بغداد ، . 35
ط1 ، 1977م ، �س 255.

36 . ، بغداد  جامعة   – القي�شي  حم�دي  ن�ري  اجلاهلي،  ال�شعر  يف  درا�شات 
. 113 1972م، �س 
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ي�ن�س . 37 ه�  وال�شاعر  ،ة   326 –  325 ، �س  / ج10   8 مج  اجلمان  قالئد 
القراآن  اأهل  ، كان من  الإربلي  اخلراط  اخلري  اأبي  ابن  عي�شى  بن  �شعيد  بن 

والف�شل، رجاًل خرًيا متديًنا ا�شت�شهد باإربل �شنة 634 هـ .

امل�شدر نف�شه مج2 / ج3، �س 68، وينظر ف�ات ال�فيات 4/ 181.. 38

نقد ال�شعر-قدامه بن جعفر، حتقيق د-حممد عبد املنعم خفاجي، دار الكتب . 39
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دي�ان احلاجري 313-314.. 40
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�شنة 567 هـ وت�يف �شنة 637 هـ .
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