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ملّخـص: 

درا�سة  الفرجنة  حروب  زمن  يف  واالأقاليم  املدن  هجاء  �سعر  البحث  هذا  يف  در�ست 
م��س�عية، وجاءت درا�ستي يف ثالثة حماور:

االأول، عّرفت فيه بفن الهجاء لغة وا�سطالحا، وبّينت مكانته يف فن�ن ال�سعر  العربي 
حت االأ�سباب التي اأدت اإىل ظه�ره وفقًا ملا ت�افر  بعامة، ويف فرتة الدرا�سة بخا�سة، ثم و�سّ
األفبائيا.  ال�سعراء، ورّتبتها ترتيبا  التي هجاها  اأ�سعار. والثاين، در�ست فيه املدن  لدي من 

والثالث، در�ست فيه االأقاليم التي هجاها ال�سعراء، ورّتبتها اأي�سا ترتيبا األفبائيا.
وقد دفعني لهذه الدرا�سة اأمران: االأول، كرثة ما قاله ال�سعراء يف هذا امل��س�ع يف فرتة 
اأّيا من الباحثني الذين در�س�ا فن الهجاء يف هذه الفرتة -يف حدود  اأّن  الدرا�سة. والثاين، 
معرفتي- مل يعطه حّقه، بل جعله جزءا من فن الهجاء، وكتب فيه –على االأكرث- ما ال يزيد 

عن �سفحتني من القطع املت��سط. وقد ا�ستخدمت يف درا�ستي املنهج ال��سفي.
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Abstract:

This study investigates satiric poems (hijja) on cities and provinces 
during huroub al firinja (Crusades). It is threefold: first, the art of satire is 
dealt with both linguistically and idiomatically, and the importance of satire 
in relation to Arab poetry is highlighted. The reasons behind the emergence of  
satire are then expounded, hinging on the availability of poems; secondly, the 
cities satirised by poets are minutely examined and arranged in alphabetical 
order; thirdly, the provinces satirised by poets are classified and organised 
alphabetically. 

The study is carried out basically for two reasons: first, much has been 
written on the topic during crusades era and secondly, to the best of the 
researcher’s knowledge, none of the scholars who have studied satiric poems 
has paid due attention to cities and provinces as such. The poets further 
consider these as a part of the art of a satire. Literature written on such 
kind of satire -at best- is thin and unsatisfactory. I adopted the descriptive 
approach in the study.
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اهلجاء يف اللغة:
هجاه يهج�ه هج�اً وهجاًء وتهجاًء: �ستمه بال�سعر، وه� خالف املدح. وقيل: ال�قيعة 

يف االأ�سعار، واملراأة تهج� زوجها: تذّمه، وت�سك� �سحبته.)1(

اهلجاء يف االصطالح:
ه� تعبري عن عاطفة ال�سخط والغ�سب جتاه �سخ�ض اأو جماعة تنقم منها.)2( وه� اإح�ساء 
للعي�ب واملثالب التي هي يف احلقيقة عي�ب املجتمع ومثالبه، بهدف تطهري املجتمع من 
نقائ�سها وا�ستنقاذه من براثنها)3(. وه� فن يتناول الف�سائل النف�سية، في�سلبها ال�سعراء من 

اأ�سحابها الذين يهج�نهم.)4(

مكانة اهلجاء يف موضوعات الشعر:
الهجاء م��س�ع من م��س�عات ال�سعر العربي التقليدية التي قال فيها ال�سعراء العرب 
اإىل  ع�رض  من  متفاوتة،  وبكميات  متن�عة،  وباأ�ساليب  عديدة،  الأ�سباب  الع�س�ر،  مّر  على 

ع�رض، ومن �ساعر اإىل �ساعر.
وقد اختلف القدماء يف حتديد مكانة الهجاء بالن�سبة مل��س�عات ال�سعر العربي، وظهر 
اآراء كثرية منها، »قال عبد  اأورده ابن ر�سيق القريواين يف عمدته من  ذلك االختالف فيما 
الكرمي: ال�سعر اأربعة اأ�سناف: الزهد وه� خري كله، وال��سف والنع�ت والت�سبيه وه� ظرف 
كله، والهجاء وما ت�رّضع به ال�ساعر اإىل اأعرا�ض النا�ض، وه� �رّض كله، و�سعر يتك�سب به)5(«. 
والهجاء،  املدح،  وهي:  اأركان،  اأربعة  على  ال�سعر  »بني  ال�ساأن:  بهذا  العلماء  بع�ض  وقال 

والن�سيب، والرثاء. وقال ق�م: ال�سعر كله ن�عان: مدح وهجاء، وجعل الهجاء �سد املدح«)6(.
وراأى ابن حّجة احلم�ي اأن الهجاء بيت من بي�ت ال�سعر العربي االأربعة، وقال: »قيل 

اإن بي�ت ال�سعر اأربعة: فخر، ومديح، وهجاء، ون�سيب«.)7(

أفضل اهلجاء:
يف �س�ء ما �سبق من حتديد مكانة الهجاء بني م��س�عات ال�سعر العربي، حاول كثري من 
الدار�سني و�سع مقايي�ض، ومعايري للهجاء اجليد، وقد اختلف�ا يف ذلك، فمنهم من راأى اأّن اأ�سّد 
الهجاء، واأقذعه ه�: ما قام على عن�رض املفا�سلة واملخايرة. حتى قيل: اإّن اخلليفة الرا�سد عمر 
بن اخلطاب ر�سي اهلل عنه نهى احلطيئة ال�ساعر عن الهجاء املقذع، ف�ساأله: وما املقذع؟ فاأجابه: 

اأن تق�ل ه�ؤالء اأف�سل من ه�ؤالء، واأ�رضف. وتبني �سعراً على مدح لق�م وذم ملن تعاديهم.)8(
بن  عمرو  اأب�  وقال  معناه«  و�سدق  لفظه،  عّف  ما  الهجاء  »اأ�سدُّ  االأحمر:  خلف  وقال 
ذلك  من  فاملراد  مبثلها«)9(.  يقبح  فال  خدرها  يف  العذراء  تن�سده  ما  الهجاء  خري  العالء:« 
�سياغة الهجاء برتاكيب جميلة وا�سحة، ومعان عميقة، وبذلك فاإنها ت�ؤذي املهج� باأ�سل�ب 

طريف عن طريق جتاهله اأو الت�سكيك به)10(.



297

2010 ش��باط   - عش��ر  التاس��ع  الع��دد   - والدراس��ات  لألبح��اث  املفتوح��ة  الق��دس  جامع��ة  مجل��ة 

والهجاء عند جرير بن عطية اخلطفي ه�: امل�سحك، وكان ي��سي بق�له: »اإذا هج�َت 
فاأ�سحك«.)11( والهجاء عند ابن حمدون: »مرهبة للكرمي، وحملبة من اللئيم، وه� على ال�ساعر 

اأجدى من املديح امل�رْضِع، فلذلك بالغ فيه من جعله الذريعة اإىل نيل مباغيه«.)12(

أسلوب اهلجاء:
راأى بع�ض الدار�سني اأّن للهجاء اأ�ساليب متن�عة، لكن من املهم اأن يت�افر يف اأ�سل�ب 
النا�ض؛ عامتهم وخا�ستهم االآتي: ال��س�ح، والب�ساطة، وقّلة  الهجاء الذي يلقى قب�اًل عند 

ال�سنعة والتكّلف، والتلميح.)13(
وراأى اآخر اأن ال�سعراء كان�ا مييل�ن اإىل اجلد يف هجائهم فيعمدون اإىل انتقا�ض املهج� 
ببيان تخّلفه يف ميادين ال�سجاعة والكرم يف عبارة ر�سينة، مع ميل اإىل التهكم، وال�سخرية، 
واحلفاظ عل التعّفف عن نه�ض االأعرا�ض، وتتبع الع�رات، واعتماد الّتل�يح خري من الت�رضيح، 

واملزاح اأعذب من اجلّد.)14(

ملكة الشاعر اهلّجاء:
ال بّد لكل �ساعر يريد االإبداع يف الهجاء، والتف�ق على غريه، اأن تك�ن له عني ناقدة، 
دقيقة املالحظة بحيث تلتم�ض العي�ب، وحت�سن اختيار م�اطن ال�سعف، وتعرف اأين ترمي 
اأن يت�افر له ل�سان لذع يلمح اإىل فكرته يف لياقة، وي�سخر من  فري�ستها، ومتى. كما ال بد 

فري�سته مداعبًا... في�سعى اإىل اإ�سحاك املتلقي عن طريق اأذنه قبل تطريب عقله.)15(
وملا كان فن الهجاء مرتبطًا ب�اقع احلياة، فاإّنه قادر على اإكمال ما فيه من فج�ات 
ج�انب  وت�س�يره  وج�دهم،  واأماكن  واملجتمعات،  لالأفراد،  نقده  خالل  من  تاريخية)16( 

ال�سعف والنق�ض فيها كلها.

أنواع اهلجاء:
ت�جد اأن�اع عديدة من الهجاء، منها: الهجاء ال�سخ�سي لالأفراد اأواجلماعات، والهجاء 
ال�سيا�سّي، والهجاء الّدينّي، والهجاء االجتماعّي، والهجاء الأماكن ال�سكن واملرافق العامة. 
وقد اأبدع بع�ض ال�سعراء يف هجائهم حيث �سّ�روا مهج�يهم ت�س�يراً هزليًا �ساخراً، و�سّخم�ا 
عي�بهم اجل�سدية واملعن�ية، بحيث بدا هجاوؤهم وكاأنه اأقرب ما يك�ن اإىل ما ي�سمى الي�م فن 
الكاريكاتري. وهذه االأن�اع ـ فيما اأعلم ـ در�سها الدار�س�ن على مّر الع�س�ر درا�سات متفاوتة. 
ـ حّقه يف درا�ستهم وه� هجاء  اأعلم  ـ فيما  الدار�س�ن  الهجاء مل يعطه  لكن هناك ن�ع من 

املدن واالأقاليم. ولذلك فاإنني اخرتت الكتابة فيه يف هذا البحث.
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تعريف هجاء املدن واألقاليم:
من خالل ما ا�ستعر�سته من �سعر يف هجاء املدن واالأقاليم يف زمن حروب الفرجنة 
ميكنني تعريف هذا الن�ع من اأن�اع الهجاء باأّنه: تعبري عن الغ�سب، وعدم الر�سى، والت�ساوؤم، 
جتاه املدينة، اأو االإقليم املهج�، فيلجاأ بذلك ال�ساعر اإىل ذكر عي�ب املدينة، اأو االإقليم، اأو 

اأهلها، اأو كليهما، بهدف ف�سحها والنيل منها، ومن اأهلها.

نشوء هجاء املدن واألقاليم، وتطّوره:
ميكن الق�ل اإّن هجاء املدن واالأقاليم ظهر يف القرن الثاين الهجري/الثامن امليالدي، 
وذلك اأن حممد هّدارة عّد هجاء املدن اجتاهًا جديداً يف الهجاء، وجعله مقاباًل ملديح املدن، 
وقال اإن اأمثلة الهجاء للمدن يف القرن الثاين الهجري كثرية)17( منها هجاء اأبي ن�ا�ض ملدينته 

الب�رضة يف ق�سيدتني؛ واحدة وردت يف دي�انه بعن�ان “الفخار فن�ن”، قال فيها:)18(
جريـــُناأل كلُّ ب�ـــرشّي يـــرى اأّنـــا العـــل لهـــّن  �شحـــٌق  مكّمهـــة 
ُمهاجـــري فـــاإّن  ب�رشّيـــاً  اأُك  �شجـــوُنواإن  احلديـــُث  ولكـــّن  دم�شـــُق 
وظنـــوُنجماوُر قـــوٍم لي�س بينـــي وبينهم دعـــوٌة  اإلّ   ُ اأوا�ـــرشِ

فاأب� ن�ا�ض يقلنِّل من طم�ح الب�رضّي، ويجعل العال الذي ي�سعى اإليه ه� النخيل وخزين ثماره، 
واأنه ل� كان ب�رضيًا لهاجر اإىل دم�سق، واإن من يجاورهم ال تربطه بهم اإال ال�سك�ك والظن�ن.

وثانية بعن�ان »�رضبنا ماء بغداد، وهي اأخّف من االأوىل  يف الهجاء لكنه يف�سل   
فيها بغداد على الب�رضة يف ن�اح كثرية.)19(

من  اجتاهًا  املدن  هجاء  كان  امليالدي  ع�رض  احلادي  الهجري/  اخلام�ض  القرن  ويف 
وهذا  وخا�ستهم،  عامتهم  االأ�سخا�ض؛  هجاء  بجانب  ظهرت  التي  الهجاء  �سعر  اجتاهات 
االجتاه ه� االجتاه الغالب. واالجتاه الثاين هجاء املجتمع، الذي متثل يف لزوميات اأبي العالء 
قلياًل يف  لكّنه كان  املدن،  الثالث كان هجاء  �سنة 1058/449. واالجتاه  املت�فى  املعرّي 
�سعر �سعراء ال�سام، وبع�سه م�ج�د يف دي�ان اأبي اإ�سحق الغّزي، اإبراهيم بن عثمان املت�فى 

�سنة 1130/524، والذي عّده عبد اجلليل عبد املهدي اأكرث �سعراء ال�سام هجاًء يف فرتته.)20(
الدار�سني  فبع�ض  الهجاء،  ل�سعر  الدار�سني  نظرة  اختلفت  الفرجنة  حروب  ع�رض  ويف 
وخ�سائ�سه،  طابعه،  يف  اختالف  وج�د  مع  فيه  الق�ل  من  اأكرثوا  ال�سعراء  اأن  اإىل  اأ�ساروا 
ومادته عن الهجاء التقليدي.)21( وبع�سهم االآخر اأ�سار اإىل اأّن فن الهجاء ات�سع يف هذا الع�رض 
لكّنه اأ�سار اأي�سًا اإىل اأّن ما بقي من �سعر الهجاء قليل بالن�سبة ملا ه� معروف من ات�ساع هذا 

الفن يف الع�س�ر املتاأخرة. )22(



299

2010 ش��باط   - عش��ر  التاس��ع  الع��دد   - والدراس��ات  لألبح��اث  املفتوح��ة  الق��دس  جامع��ة  مجل��ة 

فقد  الرقب  �سفيق  حديث  اإال  بالغر�ض  م�ف  وغري  ق�سرياً  الفريقني  حديث  جاء  وقد 
اأعطى اإىل حّد ما �س�رة جيدة عن �سعر الهجاء، لكّن من اأ�سار اإىل هجاء املدن واالأقاليم من 
الدار�سني جاءت اإ�سارته غري م�فية بالغر�ض، فمحمد زغل�ل �سالم قال: »وقد تعر�ض الهجاء 
�سحن  هجا  بع�سهم  اإّن  بل  وامل�ساكن،  كاحلمامات  االأخرى  واالأ�سياء  والبالد  لالأ�سخا�ض 
حالوة«)23(. وخالد ي��سف يف كتابه »ال�سعر العربي اأيام املماليك ومن عا�رضهم من ذوي 
ال�سلطان« حتدث عن هجاء االأقاليم والبلدان يف اأقل من �سفحتني)24(، وحتدث �سفيق الرقب 
يف بحثه »�سعر الهجاء يف بالد ال�سام زمن احلروب ال�سليبية« عن هجاء املدن والبلدان يف 
�سفحتني ون�سف تقريبًا)25(. واحلديث كله مل يكن كافيًا، وال يعطي �س�رة وا�سحة عن هجاء 

املدن واالأقاليم يف هذه الفرتة الزمنّية.
وقد اخرتت الكتابة يف هذا االجتاه من �سعر الهجاء يف هذه الفرتة الزمنية العتقادي 
اإاّل اأّنه  اأّن هذا االجتاه، وعلى الرغم من ظه�ره يف القرن الثاين الهجري/الثامن امليالدي 
ما زال جديداً اأمام الدار�سني، فلم ي�فه اأحد منهم ـ فيما اأعلم ـ حّقه، كما اأّن من قال فيه من 
ال�سعراء يف فرتة الدرا�سة مل يقل فيه كثرياً، ومل يتخذه على اأّنه اجتاه م�ستقل من اجتاهات 
اأو الهجاء االجتماعي وغريها.  �سعر الهجاء ي�ازي هجاء االأ�سخا�ض، اأو الهجاء ال�سيا�سي، 
لذلك فاإّنني حاولت ا�ستق�ساء ما اأمكنني من �سعر قيل يف هجاء املدن واالأقاليم، ومعرفة 

املدن واالأقاليم التي هجاها ال�سعراء، وملاذا هج�ها.

أسباب هجاء املدن واألقاليم:
وقبل  عديدة،  الفرتة  واالأقاليم يف هذه  املدن  اإىل هجاء  ال�سعراء  التي دعت  االأ�سباب 
اخل��ض فيها، اأوّد اإيراد ما قاله �ساحب التذكرة احلمدونية يف الباب الثالث والع�رضين الذي 
اأو عبثًا،  اأو تقّربًا اإىل عّدو،  جعله للهجاء واملذّمة فقال: »وقد يهجى االإن�سان بهتًا وظلمًا، 
ال�ساعر �سط�ته فيجنب عن هجائه، وقد يهجى جزاء عن فعل خ�ّض  اإرهابًا ملن يخ�سى  اأو 

الهاجي ومل ُيعّم«)26(.
واحلقيقة اأن ما ذكره ابن حمدون لي�ض بعيداً عن اأ�سباب الهجاء للمدن واالأقاليم كما 

حّددتها من خالل هذه الدرا�سة، والتي ميكن ت��سيحها يف االآتي:
الهجاء جراء عدم احل�س�ل على العطاء املاأم�ل من اأهل املدينة وحاكمها، اأو املكانة  1 .
العلمية واالأدبية التي �سعى اإليها ال�ساعر، اأو ما كان ياأمله فيها من العي�ض الرغد االآمن 

امل�ستقر، اأو لرف�ض احلاكم اال�ستماع لل�ساعر، اأو يك�ن هجاء ظلم وبهتان، وعبث.
بهجائهم ملكان  وكاأّنهم  اإليها،  التي هاجروا  املدن  بالغربة يف  ال�سعراء  بع�ض  �سع�ر  2 .
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اإقامتهم امل�ؤقت يجدون الأنف�سهم ح�افز للع�دة اإىل مدنهم االأوىل، وهم يف هذا املجال 
يحّن�ن اإىل م�طنهم، ويت�سّ�ق�ن اإليه، ويقّلل�ن من مكانة املدينة التي هم فيها. 

اأو االإقليم، وعدم مالءمته للحياة، وما يالقيه فيه ال�ساعر  الهجاء جّراء مناخ املدينة  3 .
من اأمل ومعاناة.

هجاء ذو دوافع مذهبّية �سيعّية، و�سنّية، وه� قليل. 4 .
يك�ن  وبحيث  �سبيل،  عابر  �ساعر  معاناة  جّراء  تاأتي  التي  ال�رضيعة  الفعل  رّدة  هجاء  5 .

الهجاء كاأمّنا ه� نفثة م�سدور عن حادث خا�ض.
هجاء على �سبيل الدعابة القا�سية وال�ساخرة. 6 .

هجاء مدينة اأو اإقليم و�سيلة ملدح مدينة اأو اإقليم اآخر، اأو و�سيلة ملدح اأ�سخا�ض خارج  7 .
املدينة.

اأهلها  التي ه� فيها، وكاأمّنا ه� يبتّز  التخ�يف، والتهديد بالرحيل عن املدينة  هجاء  8 .
باأن يحّقق�ا له ما يريد اأو بع�سه.

حروب  زمن  يف  واالأقاليم  املدن  هجاء  يف  قيل  الذي  لل�سعر  ا�ستق�سائي  خالل  ومن 
الفرجنة، ا�ستطعت درا�سة هذا ال�سعر على النح� االآتي:

اأولًـ هجاء املدن
هجا ال�سعراء يف زمن حروب الفرجنة عدداً غري قليل من املدن التي عا�س�ا فيها، اأو وفدوا 
اإليها الأَمٍر ما، اأو عربوها خالل تنقلهم يف البلدان مع االأخذ بعني االعتبار اأّنهم كان�ا يكرثون 
من التنقل يف البلدان يف زمن حروب الفرجنة جراء كرثة احلروب، و�سق�ط البلدان والثغ�ر، اأو 
بحثًا عن العطايا، اأو طلبًا للعلم، اأو تنفيذاً حلكم حاكم، اأو هربًا من اأهل بلد، اأو جّ�ها، اأو بحثًا 
عن مكانة علمية اأو اجتماعية وغريها. ف�ساًل عن اأن بع�سهم كانت لديه الرغبة يف التنقل 

والرتحال، وكاأمّنا ه� يتمثل ق�ل االإمام اجل�يني املت�فى �سنة 1085/478:)27(
ف�شاهـــا وا�شعـــٌة  اهلل  ف�شيـــُحبـــلُد  الدنيـــا  يف  اهلل  ورزُق 
اإذا �شاقـــت بكـــم اأر�ـــسٌ ف�شيحوافقـــْل للقاعديـــن علـــى هـــواٍن

و�ساأحتّدث عن املدن املهج�ة وفق الرتتيب الهجائي الأ�سمائها، وذلك على النح� االآتي:

اإربل: 1 .
قلعة ح�سينة، ومدينة كبرية، يف ف�ساء من االأر�ض وا�سع ب�سيط، وهي يف طرف من 
املدينة، وفيها اأ�س�اق ومنازل، وهي �سبيهة بقلعة حلب اإال اأنها اأكرب واأو�سع رقعة. وهي من 

اأعمال امل��سل، ويف رب�سها زمن ياق�ت احلم�ي مدينة كبرية)28(.
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ف  الكناين، املعروف بابن امل�سَجّ القا�سم  اأبي  الرحمن بن  اأب� حممد عبد  وقد هجاها 
الع�سقالين املت�فى �سنة 1237/635، فقال: )29(

فـــل حّقـــاً  الف�شـــق  داُر  َتْعزيَزهـــا اإربـــُل  العاقـــُل  يعتمـــُد 
النـــاِر دهليزهـــالـــو مل تُكـــْن داَر ف�شـــوٍق مَلـــا اأ�شبـــَح بيـــت 

فه� يجعل اإربل دار ف�سق، وياأتي بدليل على ذلك قربها من قرية بيت النار التي هي 
اإحدى قراها. وقد وّرى ال�ساعر ت�رية ح�سنة يف ا�سم القرية.

اأَْرَثْخ�ُشِمْيَثُن: 2 .
وهي مدينة كبرية من اأعمال خ�ارزم، قدم اإليها ياق�ت احلم�ي املت�فى �سنة 1228/626 
�ساحب معجم البلدان �سنة 1219/616 من َمرو حيث لقي ومن معه من اأمل الربد، وجم�د نهر 
باأن  عليهم  فّرج  قدرته  جّلت  اهلل  لكّن  يقتلهم،  كاد  ما  بها،  كان  التي  ال�سفينة  على  جيح�ن 
ْميَثَن، ويذكر  اأو�سلهم �ساملني، و�سكن�ا خانًا يف املدينة فكتب ياق�ت على حائطه يذم اأَْرَثْخ�ُسِ

ما القاه فيها قبل رحيله اإىل اجلرجانية التي هي على م�سافة ثالثة اأيام منها، قال:)30(
َحَلْلنـــا اإذ  َرْخ�َشِميَثـــَن  نـــا  لقينـــاَذَمْ مـــا  ل�شـــّدة  ب�شاحاتهـــا، 
ي�شـــاٍر ذوو  ونحـــُن  مفل�شينـــااأتيناهـــا،  لل�شقـــاوِة،  َفُعْدنـــا، 
�َشـــلٍم بـــل  لقيـــُت  بـــرداً  ُمبْيَنـــافكـــم  وُخ�رشانـــاً  ُذلًّ،  وكـــم 
بـــرداً ُترَعـــُد فيـــه  النـــاَر  َتبْينـــاراأيـــُت  ْن  اأَ ـــَذُر  حَتْ الأُفـــِق  و�شم�ـــسَ 
منـــه العينـــان  تقطـــرُ  املتينـــاوثلجـــاً  الفيـــَل  ُيعِجـــزُ  ووحـــًل 
كلٍم يف  اأَهـــًل،  َوِدْينـــاوكالأنعـــام  واأفعـــالً  �َشْمـــٍت  ويف 
بف�ّشـــا قالـــوا:  خاطبتهـــم  َجرَّعونـــااإذا  َقـــْد  ـــٍة  ُغ�شَّ مـــن  وكـــم 
منهـــا رّبـــاه!  اأيـــا  ظاملونـــافاأَْخِرجنـــا،  فاإّنـــا  ُعْدنـــا،  فـــاإن 
�شاملينـــاولي�ـــس ال�شـــاأن يف هـــذا، ولكـــن جنونـــا  اأن  عجيـــٌب 
اأرجـــو واهلل   ، بيائ�ـــسٍ لْينـــاول�شـــُت  َيِ ، ِمـــْن ُي�ـــرش  ِ ُبعيـــَد الُع�ـــرشْ

اإليها،  الطريق  يف  القاه  ما  جراء  اأرثخ�سميثن  مدينة  هجا  االأبيات  هذه  يف  فياق�ت 
رّدة فعل على معاناته،  بل جاء  يكن حقيقيًا  اأحد خاناتها، وهج�ه مل  �سكناه يف  وخالل 
الق�سيدة  هذه  على  يعّقب  جنده  ولذلك  ال�سديدة،  املعاناة  هذه  من  اخلروج  يف  وا�ستعجاله 
بق�له: »واأما ذمي لذلك البلد واأهله اإمّنا كان نفثة م�سدور اقت�ساها ذلك احلادث املذك�ر، 

واإاّل فالبلد واأهله باملدح اأوىل، وبالتقريظ اأحقُّ واأحرى«)31(.
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. 3 اأَ�شفهان )اأ�شبهان(:
كانت  باأ�رضه،  لالإقليم  ا�سم  وقيل  واأعيانها،  املدن  اأعالم  من  م�سه�رة  عظيمة  مدينة 
مدينتها اأوال جّيا ثم �سارت اليه�دية.)32( وهي الي�م مدينة يف جمه�رية اإيران االإ�سالمية. 
وقد هجاها كثري من ال�سعراء، ومّمن هجاها من �سعراء ع�رض حروب الفرجنة ال�ساعر عبد 

الرحيم بن اأحمد ال�سيباين املت�فى �سنة 605 اأو 1208/606 اأو 1209، قال)33(:
بهـــا اأملَّ  ملـــن  اأ�شفهـــاُن  بلـــُدمـــا  ول  بـــه،  يعي�ـــسُ  وطـــٌن 
اأرٌم بهـــا  مـــا  ولكـــْن  اأَحـــُداإرٌم..  بهـــا  مـــا  ولكـــْن  حـــدٌّ.. 
َفـــُدمـــا �شئَت مـــن نعٍم لـــدى نعٍم ال�شَّ ول  يثنيهـــم  ْفـــُد  ال�شَّ ل 

فال�ساعر هنا يذم ا�سفهان جّراء ما لقيه فيها، فيق�ل: اإنها ال ت�سلح الأن تتخذ م�طنًا، 
وهي مثل اإرم ذات العماد لكن ال �سيء فيها ي�ؤكل اأو يع�ضُّ عليه )يتم�سك به( وهي ت�رضف 
اأهلها عن فعل اخلري، فال جتد اأحداً فيها ُيعا�رض، وهي مليئة باخلريات لكّن اأهلها ال يردعهم 

القيد وال العطاء.

4. بخــارى:
من اأعظم مدن ما وراء النهر، واأجّلها، وهي قدمية كثرية الب�ساتني، وقد هجاها �سعراء كرث، 
وكره�ا املقام بها، وا�ستخدم�ا ت�سحيف ا�سمها يف هجائها.)34( وممن هجاها يف ع�رض حروب 

الفرجنة ال�ساعر ابن عنني حممد بن ن�رض االأن�ساري املت�فى �سنة 1234/630، فقال:)35(
هـــا يف الأر�ـــسِ داُر خلوِداآليـــُت ل اآتـــي ُبخـــارى بعَدها وَلـــَو انَّ
ورحلـــُت عنهـــا باعتقـــاِد يهوديفلقد حللُت بهـــا حنيفاً م�شلماً

فابن عنني بعد ما �سكنها فرتة، ياأخذ على نف�سه عهداً اأن ال يع�د اإليها ثانية ول� كانت 
دار خل�د، الأّنه حّلها م�سلمًا حنيفًا، ورحل عنها يعتقد باعتقاد اليه�د، وذلك دليل على ف�ساد 

معتقد اأهلها. وقال:)36(
ل رعى اهلل ليلتـــي يف ُبخارى

 

ذكرُها مـــا حييُت ح�شـــَو �شمريي

 

طَرقتنـــي ال�شيوُف فيها وقد بـِ

 

ـتُّ مـــن اجلوِع يف عـــذاب ال�شعرِي

 

ــــٍق وباقـــي قطيعـــٍة مـــن ح�شرِي لي�س يف منزيل �شوى قحف اإبريـ

 

اأتقـــرَّى التجـــاَر يف �شائر اخلا

 

نـــاِت ُظهراً عنـــَد ا�شتـــواِء القدوِر

 

ُيَغّديــــ كـــرمٌي  فاتنـــي  فـــاإذا 

 

ـنـــي تع�ّشيـــُت ُقْر�شًة مـــن �شعرٍي
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فه� يذم ليلة ق�ساها يف بخارى ال ين�ساها ما حيي، اإذ جاءه �سي�ف وه� يتعّذب من 
�سّدة ج�عه، وال �سيء يف منزله �س�ى بع�ض ماء يف اإبريق، وقطعة ح�سري، وكان يطلب طعامه 
من جتار اخلانات وقت الظهر، واإن مل يجد اأحداً يطعمه طعام الغداء، فاإنه يتع�سى قر�ض �سعري، 

وذلك ذم وحتقري الأهل بخارى باأنهم ال يكرم�ن ال�سيف، وال يفتح�ن اأب�ابهم ال�ستقباله.

5. ب�رشى ال�شام:
ال�سعراء يف  من  كثري  ذكرها  ك�رة ح�ران،  ق�سبة  دم�سق، وهي  اأعمال  من  مدينة     
�سعرهم)37(. وقد هجاها ال�ساعر هبة اهلل بن جعفر املعروف بابن �سناء امللك املت�فى �سنة 

1214/608، فقال:)38(
ي ل تنظـــَرنَّ اإىل ُب�رْشَى ِ فـــاإِيّن اأَرى الأحبـــاَب يف بْلـــدٍة اأُخرىاأيا َب�ـــرشَ
ْعَرىومـــا بلـــّدٌة مل ي�شُكنوهـــا ببلـــدٍة ماكـــنْيِ وال�شِّ ولـــو اأّنها بـــنَي ال�شِّ

ت�ستحّق  الأنها  ال  م�رض  بلده  اإىل  لل�س�ق  و�سيلة  ال�سام  ب�رضى  هجا  امللك  �سناء  فابن 
الهجاء، فه� عندما و�سل ب�رضى ال�سام يف طريقه اإىل دم�سق قادمًا من م�طنه م�رض ا�ستاق 
مل�رض واأهله فيها، فقّلل من مكانة ب�رضى الأنها لي�ست م�طن اأهله ومن يحبهم، واأَّي بلد ال 

ي�سكنه اأهله ومن يحبهم ال قيمة لها يف نظره، واإن كانت ذات مكانة عالية.

6. بغـداد
الثاين،  العبا�سي  اخلليفة  مدينة،  وجعلها  م�رّضها،  من  اأول  البالد،  و�سّيدة  الدنيا،  اأُم 
املن�س�ر باهلل، اأب� جعفر عبد اهلل بن حممد، انتقل اإليها من الها�سمية التي اختّطها اأخ�ه اأب� 
العبا�ض ال�سفاح قرب الك�فة، فبداأ بناءها �سنة 762/145، و�سكنها بعد اأربع �سن�ات، وهي 
الي�م عا�سمة اجلمه�رية العراقية، وقد اأورد ياق�ت احلم�ي ا�سعاراً كثرية يف مدحها وذّمها 

منذ اأن�سئت.)39(
وقد هجا بغداد من �سعراء فرتة الدرا�سة عدد غري قليل من ال�سعراء بع�سهم من اأهلها، 
وبع�سهم رحل اإليها لغر�ض ما، وبع�سهم �ساقه اإليها القدر ومل يفدوا اإليها رغبة منهم، ومّمن 

هج�ا بغداد:
1ـ اأبو الفتح حممد بن عبد اهلل املعروف ب�شبط ابن التعاويذي املت�فى �سنة 1187/583 

وه� ولد يف بغداد ون�ساأ بها، وقد هجاها، وهجا اأهلها، واأهم املعاين التي هجاها بها هي:
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اأ. اأنها بلد يعّمه الظلم، قال:)40(
وعبـــاُبيا قا�شداً بغـــداَد ُجْز عن بلدٍة زخـــرٌة  فيهـــا  للجـــوِر 
�ُشدَّت علـــى الرّاجي بهـــا الأبواُباإْن كنَت طالَب حاجٍة فاْرجع فقد

اإىل  واأن يجتازها  باأن ال يق�سد بغداد لق�ساء حاجته،  فه� يحذر كّل �ساحب حاجة 
غريها من البلدان، اإذ الظلم واجل�ر فيها عام كعباب البحر، واأب�اب ق�ساء احلاجات مغلقة.

ب. تغري اأحوال اأهلها واأخلقهم:
ويعزو �سبب هذا احلال الذي تعي�سه بغداد يف عهده )اأي القرن ال�ساد�ض الهجري/الثاين 
ع�رض  امليالدي( اإىل وزيرها الذي غرّي حالها وحال اأهلها، فبعد اأن كانت يف العه�د ال�سابقة 
عامرة بالطالب، ويفد اإليها �سادات النا�ض وعظماوؤهم، اأ�سبحت اأح�ال اأهلها كاأمّنا هم يف 

ي�م القيامة ال اأن�ساب بينهم، قال:)41(
ـــلُبلي�شـــت وما َبُعـــَد الزمـــاُن كعهدها الطُّ رْبَعهـــا  يعمـــرُ  اأيـــاَم 
واُت مـــن �شاداتهـــا والكّتـــاُبويحلُّهـــا ال�ـــرشَّ الرّوؤ�شـــاُء  واجللّـــُة 

والآداُبوالف�شُل يف �شوق الكـــراِم يباُع بالـ الأثمـــاِن  مـــن  ـغـــايل 

فبيوُتُهـــْم معـــاً  واأهلُوهـــا  خـــَراُببـــادْت  الوزيـــِر  مْولنـــا  ببقـــاِء 
ُتهـــا اأحيـــاًء  الأجـــداُث  وارتُهـــُم 

 

وُتـــراُب فوقهـــا  مـــن  جنـــادٌل  ُل 

 

فُهـــُم خلـــوٌد يف حماب�شِهـــْم ُي�َشْبـ 

 

ــــُب عليهـــُم بعـــَد العـــذاِب عذاُب

 

وهـــْل اإيابُهـــُم  منهـــا  ُيرجتـــى  ل 

 

اإيـــاُب الُقبـــوِر  ل�شـــّكان  ُيرجـــى 

 

والنا�ـــسُ قـــد قامـــْت قيامُتُهـــْم ول

 

اأ�شبـــاُب ول  بينُهـــم  اأن�شـــاَب 

 

وِعر�ُشـــُه اأبـــوُه  ُي�شلُمـــُه  واملـــرُء 

 

والأ�شحـــاُب الُقربـــاُء  ويخوُنـــُه 

 

ول �شفاَعُتـــُه  تغنـــي  �شافـــٌع  ل 

 

َمتـــاُب جنـــاُه  ـــا  ِمّ لـــُه  جـــاٍن 

 

�َشِهـــدوا معاَدُهـــُم فعـــاَد م�شّدقـــاً

 

يرتـــاُب ببعثـــِه  قْبـــُل  كان  مـــْن 

 

جرائـــٍد وعر�ـــسُ  وميـــزاٌن  ح�ـــرٌش 

 

وح�شـــاُب من�شـــورٌة  و�شحائـــٌف 

 

وبهـــا زبانيـــٌة ُتَبـــثُّ علـــى الورى

 

وعـــذاُب ومقاِمـــٌع  و�َشل�ِشـــٌل 

 

مـــا فاَتُهـــْم مـــن ُكلِّ ما ُوِعـــدوا ِبِه

 

وّهـــاُب راحـــٌم  اإلّ  احل�ـــرِش  يف 

 

ج. موقف اأهل بغداد منه:
وهم  كان�ا  اإن  فيت�ساءل  عنه،  اإعرا�سهم  يف  بغداد  اأهل  يقّرع  ثانية  ق�سيدة  ويف 
املعروف�ن باجل�د والكرم يقبل�ن باأن يرحل عن بلدهم، يج�ب البالد طلبًا للعطاء، اآماًل اأن 
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يحّرك املجد البغدادي اأحدهم فيمن عليه بعطايا يح�ز بها �سكره، وي�ستعبده، وي�سلح اأمره، 
م�سرياً اإىل اأّن اأدبه بينهم اأ�سبح عيبًا كما يعاب الغالم االأمرد بني اأترابه، ويرف�ض اعرتافهم 
ب�ساعريته، ومدحهم املعن�ّي له باأّن �سعره رقيق، وخاطره جيد، فه� لي�ض بحاجة للمديح 

املعن�ي بل للمادي، قال:)42(
اأتر�شـــوَن يـــا اأهَل بغـــداَذ يل

 

ي�شنُد الّنـــدى  حديُث  وعنكْم 

 

ُكـــْم اأَْر�شِ عـــن  اأرحـــُل  بـــاأَيّن 

 

واأ�شرتِفـــُد البـــلَد  اأجـــوُب 

 

واحـــٌد منُكـــُم  رجـــٌل  األ 

 

ـــودُد وال�شُّ املجـــُد  ُيحرُكـــُه 

 

ي�شـــرتقُّ ـــًة  منَّ ُيقلـــُدين 

 

وي�شتعبُد �ُشكـــري  ُحـــرَّ  بها 

 

مـــرًّة غ�شبـــًة  يل  ويغ�شـــُب 

 

يعـــوُد بها امُل�شلـــَح امُلف�ِشُد

 

لقـــْد �شاننـــي اأدبـــي بينكـــْم

 

كما �شـــنَي باللّحيـــِة الأمرُد

 

اأََمـــا يِلَ ِمنُكْم �ِشـــوى »�ِشعرُُه

 

جّيـــُد« وخاِطـــرُُه  رقيـــٌق 

 

ثم مي�سي يف ت�رضيح م�قف اأهل بغداد منه، وكاأنه يف�سحهم، وي�رّضح لهم مبا يريد، 
فيق�ل: اإنهم ي�رّضون بغناء �سعره، ويطرب�ن الن�ساده، لكنه ال يريد ذلك فح�سب بل يريد رغيف 
خبزه الذي ه� عنده اأف�سل من مديح �سعره. واأنهم ال يدع�نه يِرُد اخلرَي الذي يردونه، وهم 
يبعدون خريهم عنه، وال يفعل�ن ذلك يف �رضهم. ويح�رض ي�م خ�فهم وحربهم، وال يعط�نه 
فياأه، وميدحهم فال يثيب�نه، ويعمل معروفه فيهم فال يح�سد ثمره، ويبيع مديحه وكتبه من 

ُد فال يعينه اأحد. قال:)43( اأجلهم وال ميدون اأَيديهم اإليه. والدهر يظلمه بح�ادثه كما امِلرْبَ

بـــِه ُيغّنـــى  اأن  ُين�َشـــُدي�رُشّكـــُم  اأّنـــُه  وُيطربُكـــْم 

لـــديَّ رغيفـــاً  اأنَّ  واأُق�شـــُم 

 

جيـــُد جيـــداً  قولُكـــم  مـــْن 

 

ومـــا يل علـــى �شيِفـــِه َمـــْورُداأرى البحـــَر ُمعرت�شـــاً دونكْم
دنـــوُت اإْن  خريُكـــُم  ويبعـــُد 

 

يبعـــُد ل   ُّ وال�ـــرشَّ عّنـــي 

 

واأ�شهُد يف الـــروع يوَم اللقاِء

 

اأ�شهـــُد ل  الفـــيُء  ُق�ِشـــَم  واإْن 

 

اأجتني واأغر�ـــسُ مدحي فـــل 

 

اأح�شـــُد ول  �ُشكـــري  واأزرُع 

 

ول وُكتبـــي  ثنائـــي  اأبيـــُع 

 

َيـــُد برفـــٍد  اإيلَّ  ـــدُّ  مَيُ

 

ويو�شعنـــي الدَّهـــرُ ظلماً ول

 

اأجُنـــُد ول  عليـــه  اأُعـــاُن 

 

�رَشُْفـــُه ُقنـــي  يحنِّ زمـــاٌن 

 

ُد ِمـــرْبَ حوادَثـــُه  كاأنَّ 

 



ش��عر هج��اء امل��دن واألقالي��م ف��ي زمن 
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اإىل بلد يجد مكانه الذي  اإّياهم بالرحيل عن بلدهم  ثم ي�ستحثهم على ا�سعافه مهّدداً 
يليق به فيها. م��سحًا احلياة التي يرغب فيها واملكانة التي ي�سعى اإليها.

د. ذم بغداد والدعاء عليها:
وبعد ذلك ينتقل اإىل ذّم بغداد، فيدع� اهلل اأن يبيد بغداد م�طنًا الأّنه ال مكان للمكرمات 
فيه، فحياته مل تكن منعمه، وزمانه لي�ض ناعمًا ورقيقًا، ون�سيم املحبني فيها بارد، و�س�ق 
ال�سعر هابط، وعلى الرغم من اأن اأخالق �سكانها �سافية اإاّل اأنهم بخالء، فاأيديهم مقب��سة، 
النا�ض  �سفلة  فيها  وي�سم�  تخمد،  ال  الظلم  ونريان  متطر،  ال  و�سحبه  معب�ض،  فيهم  واجل�د 

با�ستمرار، وال مكان فيها لل�س�ؤدد واالأ�سل والن�سب، قال:)44(
حلـــا اهللُ بغـــداَذ مـــْن موطٍن

 

تفقـــُد مكرُمـــٍة  كل  بـــه 

 

هَي الـــداُر ل ظـــلُّ عي�شي بها

 

اأَْغَيـــُد زمنـــي  ول  ظليـــٌل 

 

بـــارٌد بهـــا  الهـــواء  ن�شيـــُم 

 

و�شـــوُق القري�ـــسِ بهـــا اأَْبـــَرُد

 

كالـــزُّلِل �شكانهـــا  واأخـــلُق 

 

جلَمـــُد اأيديهـــم  ولكـــنَّ 

 

الـ العـــوارِف مقبو�شُة  فكـــفُّ 

 

اأْربـــُد الّنـــدى  ـبنـــاِن ووجـــُه 

 

و�شحـــُب املـــكارم ل ت�شتهـــلُّ

 

تخمـــُد ل  املظـــامل  ونـــاُر 

 

ُيـــرى كلَّ يـــوٍم بهـــا �ِشْفلـــٌة

 

�ُشـــوَدُد َيْنِمـــِه  ومْل  ي�شـــوُد 

 

وفـــرُُه دونـــه  مـــْن  ُينا�شـــُل 

 

واملحِتـــُد الأ�شـــُل  ويخُذُلـــُه 

 

اأثوابـــِه طيـــُب  وُيعجُبـــُه 

 

واملولُد الأ�شـــُل  خُبـــَث  وقـــد 

 

هـ. حاله يف بغداد:
القرمطي  االأ�س�د عند  بغداد كمقام احلجر  باأّن مقامه يف  الق�ل  اإىل  ذلك ي�سل  وبعد 

عندما اختطفه، وكاأنه املري�ض مر�سًا مزمنًا اأقعده عن الرحيل اإىل غريها، قال:)45(
حللـــُت بهـــا كارهـــاً ل اأُحلُّ 

 

اإذا النا�ـــسُ حلّـــوا ول اأعُقـــُد

 

كما حّل يف قب�شـــِة القرمطَيّ

 

الأ�شـــوُد احلجـــرُ  حتّياتـــِه 

 

كاأيّن ملـــا لزمـــُت اجللو�ـــسَ

 

مقعـــُد َزِمـــٌن  باأكناِفهـــا 

 

و. ذّم بغداد بربدها، وبخل اأهلها:
و �سبط ابن التعاويذي ال ميّل �ستيمة اأهل بغداد، وذّمهم، ففي ق�سيدة كتبها اإىل عماد 

الدين حممد بن حامد ميدحه، وي�ستهديه فروة دم�سقّية، يق�ل: )46( 
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للــــ اّلتـــي  بغـــداَذ  اإنَّ 

 

دعـــوْه داَر  اأم�شـــْت  ـبخـــِل 

 

اأكــــ فُهـــُم  وبنوهـــا 

 

الأر�ـــس جفـــوْه اأهـــِل  ــــرُث 

 

فيهـــا لـــُج  الثَّ اأقـــاَم  قـــد 

 

�شتـــوْه بعـــِد  مـــْن  �شتـــوًة 

 

م�شـــاًء يغزونـــا  فهـــو 

 

وغـــدَوْه نواحيهـــا  يف 

 

مثـــَل مـــا ُيْتِبـــُع نـــوُر الـْد

 

َغـــْزوْه الأعـــداِء  يف  يـــِن 

 

اأذاُه ج�شمـــي  عـــْن  َفاْفـــِر 

 

ِبفـــروُه اجُلـــوِد  اأخـــا  يـــا 

 

يهـــد اأن  ت�شلـــُح  فـــروًة 

 

ُك�ْشـــوْه ِمْثلُـــَك  َيهـــا 

 

َفِفـــرا ِجلّـــَق عنـــد الّنا�ـــس

 

�َشهـــوْه بغـــداد  يف 

 

فه� كاأمّنا اتخذ مهاجمة اأهل بغداد و�سيلة ال�ستجداء الفروة، فبغداد دار الدع�ة للبخل، 
واأَهلها اأكرث النا�ض جفاء، وه� يقا�سي من الربد، معاناة الفرجنة من غزوات ن�ر الدين زنكي، 

وه� يريد بذلك من ممدوحه اأن ي�سفي ج�سمه من معاناته بهذه الفروة.
اأهل بغداد له، وعدم تقديرهم ل�ساعريته ومكانته، فه�  ال�ساعر على ف�سح ظلم  ويلّح 
فيهم كامل�سجد املهج�ر يف حي الكرخ، وعلى الرغم من ظمئه لعطاياهم اإال اأّنهم مينع�نها 

عنه، ويهدون لغريه الثياب والدنانري، قال:)47(
كاأّننـــي م�شجـــٌد بالكـــْرِخ مهجوُريا اأهَل بغداَذ مـــايل بنَي اأظُهِرُكْم
ـــّلأٌٌ عن عطاياُكـــْم على ظماأ ُتهـــدى الثيـــاُب لغـــريي والّدنانريُخُمَ

ز. هجاء اأهل بغداد باجلهل، والبخل، و�شيلة ملدح مدوحه:
ول�سع�ره العميق بظلم اأهلها له، جعل هجاءها، واأهلها و�سيلة ال�سرتفاِد مبع�ث ن�ر 

الدين زنكي اإليها، قال:)48(
واإن جـــلَّ ما تويل يـــداَك عن املثِلحللَت ُحلول الغيِث يف البلِد املْحِل
ول اأّن فيهـــا عن فراِقـــَك ما ُي�ْشليوفارقَت اأر�َس ال�شاأم ل عن َملمٍة
بف�شلـــك من داء اجلهالـــة والبخِلولكـــن لي�شت�شفي البـــلَد واأهلها

فبغداد بلد ممحل ال خري فيه، جاءها مبع�ث ن�ر الدين لي�سفيها، واأهلها من اأمرا�سها 
ممثلة يف اجلهل والبخل.

2ـ ابن عنني، حممد بن ن�رش الأن�شاري املتوفى �شنة 1232/630، قال:)49(

اأَمريُهـــا�شاأرحُل عن بغداد يف طلب العل علـــيَّ  يحنـــو  بلـــدة  اإىل 
اأمورهـــااإىل بلـــدٍة فيها الـــكلُب َتخاُلها اإليهـــا  ُرّدْت  ومـــا  نـــوراً 
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املال  يف  ال  حكامها،  من  مبتغاه  على  يح�سل  فلم  مّدة،  بغداد  يف  مكث  عنني  فابن 
وال يف املكانة العالية يف املجتمع، ومّلا مل يقّدره اأهلها، وحكامها، فاإنه يعلن عزمه على 

الرحيل اإىل بلدة اأخرى يجد فيها مبتغاه.

7. ُجرجان:
مدينة م�سه�رة عظيمة بني طرب�ستان وخرا�سان، اأول من اأحدث بناءها يزيد بن املهلب 
ب�سكل عام، قال كايف  املدينة، ومناخها  �ساعر ه�اء  اأكرث من  ذمَّ  اأبي �سفرة)50(. وقد  ابن 

الكفاة حممد بن احل�سن املت�فى 1167/562 يف هجائها:)51(
نحـــُن واهلِل مـــن هوائـــك، يا ُجر

 

جـــاُن، يف خّطـــة، وكـــرٍب �شديـــِد

 

حرُّهـــا ين�شُج اجللوَد، فـــاإن َهْبـ

 

بركـــوِد تكـــّدرْت  �شمـــالً  َبـــْت 

 

هـــمَّ كلّمـــا  منافـــٍق،  كحبيـــٍب 

 

ـــُدوِد بال�شُّ اأحاَلـــُه  بو�شـــٍل 

 

�سديد  بكرب، وهم  �سكانها  فت�سيب  املطر،  ي�سيبها  ال  اأر�ض  باأنها  يذم جرجان  فه� 
جّراء حّرها الذي ين�سج جل�دهم، واإذا ما هبَّت عليها ريح �سمال �رضعان ما تركد. فحالها 

بذلك حال املنافق من املحبني.

8. حــرّان:
مدينة م�سه�رة من جزيرة اأق�ر، ق�سبة ديار م�رض، بينها وبني الّرها ي�م، وبني الّرقة 
ي�مان، وهي على طريق امل��سل وال�سام والروم)52(. هجاها ال�ساعر علي بن حممد بن احل�سن 
املعروف بابن النبيه امل�رضي املت�فى �سنة 1222/619، وذلك عندما مّر مع امللك االأ�رضف 
ابن العادل بن اأي�ب، يف ي�م �سديد احلّر على مقابر بظاهر حّران، فكان لها اأهداف ط�ال على 

حجارة كاأّنها الرجال القيام، ف�ساأله امللك االأ�رضف: باأينِّ �سيء ت�سبهها؟، فقال:)53(
غليـــظ حرّانكـــم  هـــواٌء 

 

احلـــراَرْه ُمفـــرط  مكـــّدٌر 

 

جحيـــم اأجداثهـــا  كاأّن 

 

واحلجارْه النا�ـــسُ  وقودهـــا 

 

فابن النبيه ال�ساعر هجا حّران مبناخها احلار جداً، حتى كاأّنها حّت�ل قب�ر اأهلها   
مبا عليها من حجارة واقفة وحتتها من جثث جهنم ت�ستعر، وما يزيد ا�ستعارها ه� اجلثث 

وحجارة القب�ر.

9. ح�شن الّطوبان:
وه� من اأعمال حم�ض اأو حماة)54(، قال اأ�سامة بن منقذ االأمري ال�ساعر املت�فى �سنة 

1188/584، يهج� احل�سن واأهله على �سبيل الدعابة القا�سية وال�ساخرة:)55(
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دت متـــى اأرى الطوبـــاَن قـــد َمهَّ

 

املحاريـــُث ـــوَد  ال�شُّ حيطاَنـــُه 

 

مـــا فيـــِه اإلّ ريـــُح عـــاٍد، واأجـ

 

وبراغيـــُث َطغـــاٌم  ــــلٌف 

 

فه� يدع� على احل�سن اأن تهدم حيطانه ال�س�داء، وحترثها املحاريث، الأّنه ال ي�سم اإاّل 
ريح عاد، واأوغاد النا�ض، والرباغيث.

10. حلـب:
وهي مدينة عظيمة وا�سعة كثرية اخلريات، طيبة اله�اء، �سحيحة االأدمي واملاء، وكانت 
اجلمه�رية  يف  املدن  اأكرب  ثاين  الي�م  وهي  قّن�رضين)56(.  جند  ق�سبة  احلم�ي  ياق�ت  اأيام 
العربية ال�س�رية. وقد هجاها ال�ساعر اأب� املحا�سن حممد بن ن�رض االأن�ساري امل�سه�ر بابن 

عنني واملت�فى �سنة 1232/630، فقال:)57(
ل عـــاَد يف حلـــٍب زمـــاٌن مـــرَّ يل

 

مـــا ال�شبُح فيه مـــن امل�شـــاِء باأَْمثِل

 

�ِشّيـــاِن يف عر�شاتهـــا راأُد ال�ّشحـــى

 

عنـــدي وَد ْيجـــوُر الّظـــلِم امُل�ْشَبـــِل

 

يف مع�ـــرش لعنـــوا عتيقـــاً ل �ُشُقوا

 

�شـــوَب الغمـــاِم ومع�رٍش لعنـــوا علي

 

حملولـــٌة رجالهـــم  عهـــوُد  قـــوٌم 

 

ُيْحَلـــِل مل  ن�شائهـــم  وعهـــُد  اأبـــداً 

 

القـــواِم ر�شيقـــٍة ِمـــْن كلِّ مائ�شـــة 

 

هيـــكِل يف  َكُدميـــٍة  ال�شبـــاِب  ُروِد 

 

قدَّهـــا يثنـــي  اخلطـــواِت  خطّيـــة 

 

ـــِل الُذبَّ بالو�شيـــِج  فيهـــزاأ  َمـــرٌح 

 

بـــه رق�شـــْت  راكـــٌب  علهـــا  واإذا 

 

رق�ـــس القلو�ـــسِ براكـــب م�شتعجـــِل

 

لدائـــه لي�ـــس  الأَرمـــاج  ومقّطـــع 

 

الأَ�ْشفـــِل داُء  الـــداَء  واأعيـــا  راق 

 

مـــا زال ينتـــُف �شعـــَر خّديـــه اإىل

 

كاملْنُخـــِل وجناُتـــُه  اأ�شبحـــْت  اأْن 

 

ول�شـــوَف اأُعرُب عـــن غريب �شفاتهم

 

م�شتاأنفـــاً مـــا فـــات يف امل�شتقبـــِل

 

فه� يهج� حلب واأهلها من خالل جتربته ال�سخ�سية، و�سبب الهجاء �سخ�سي ه� عدم 
اهتمامهم به، و�س�ء حاله يف حلب، فيدع� باأن ال يع�د الزمن الذي ق�ساه يف حلب، حيث 
ت�ساوى فيه ال�سباح وامل�ساء، كما ت�ساوى يف �ساحاتها رونق ال�سحى وانب�ساطه مع �سّدة 
الظالم، وانق�سم اأهلها بني �سيعة يلعن�َن ال�سّديق فال ي�ستحق�ن الرحمة، وق�سم يلعن�َن علّيًا، 
نْبَ  اأُ�سِ وهم كلهم ال يحفظ�ن عهداً، فيما عه�د ن�سائهم يف ال�س�ء ال ُتنق�ض، فهنَّ عاهرات 
ومن ي�ساجعن بالداء يف اأ�سافلهم حيث ال �سفاء. والق�ادون اأي�سًا اأو رمبا الل�طي�ن يزينِّن�ن 
اأنف�سهم. وبعد هذا الهجاء الذي يرتقي اإىل ذكر ال�سفات الفا�سحة املخجلة واملخزية يت�ّعد 

اأهل حلب مبزيد من الف�سح يف امل�ستقبل.
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11. حمـاة:
حفلة  الرقعة،  وا�سعة  االأ�سعار،  رخي�سة  اخلريات،  كثرية  عظيمة  كبرية  مدينة   
االأ�س�اق، يحيط بها �س�ر حمكم، وفيها جامع مفرد م�رضف على نهرها املعروف بالعا�سي، 

وعليه ن�اعري ت�ستقي املاء منه فت�سقي ب�ساتينها، وت�سب اإىل بركة جامعها)58(
ف  اأبي القا�سم الع�سقالين املعروف بابن امل�سجنِّ وقد ا�ستخدم ال�ساعر عبد الرحمن بن 
الع�سقالين املت�فى �سنة 1237/635 طبيعة املدينة؛ نهرها العا�سي، وقرونها )جبالها( 
و�سيلة للهجاء، قال يف هجاء �ساحبها امللك املن�س�ر حممد بن تقي الدين عمر املت�فى 

�سنة 1220/617:)59(
ب�شـــوى حمـــاة، لقلّـــة يف دينهما كان ي�شلـــح اأن يكون حممٌد

 

مـــن جن�شـــه، وقرونهـــا كقرونهقد اأ�شبهت منه ال�شفات: فنهرها

اإال لها، وه� عا�ض كنهرها  الدين لذلك ال ي�سلح مهج�ه حاكمًا  فاأهلها عرف�ا بقلة 
العا�سي، وله قرون كقرون حماة، وهي قّلتان متقابلتان ت�سكالن جباًل ي�رضف عليها وعلى 

نهرها العا�سي.
 ،1245/643 �سنة  املت�فى  حمود  بن  املح�شن  عبد  احللبي،  الدين  اأمني  وهجاها 

وكان كاتبًا ووزيراً لعز الدين اأيبك �ساحب �رضخد، فقال:)60(
الِبَغـــا َحُمـــو حَمـــاَة فُمْرُدها جَمْيَعـــاعـــمَّ  ورجالهـــنَّ  ون�شاوؤُهـــا 
َيْهُدوَنهـــا التـــي  واعـــري  النَّ ِه العا�شـــي َيـــُدوُر ُمطْيَعا�ِشْبـــَه  ِمـــْن َم�شِّ

نهر  من  اكت�سب�ها  التي  واملع�سية  بالبغاء  واأهلها  حماة،  هجا  هنا  الدين  فاأمني 
العا�سي الذي ميّر ببلدهم حماة.

12. دم�شق:
ق�سبة ال�سام، وهي جنة االأر�ض بال خ�ف حل�سن عمارة، ون�سارة بقعة، وكرثة فاكهة، 
ونزاهة بقعة، وكرثة مياه)61(. وهي الي�م عا�سمة اجلمه�رية العربية ال�س�رية. مدحها كثري 
من ال�سعراء على مّر الع�س�ر، وذّمها واأهلها عدد قليل، ومن خالل تتبعي ملا قيل يف هجائها 

ميكن اإيراد ما قيل يف هجائها من ا�سعار وفق االآتي:
�سنة  املت�فى  الطرابل�سي  منري  بابن  املعروف  الطرابل�شي،  مفلح  بن  اأحمد  1ـ 
1153/548، هجاها �سمن ق�سيدة قالها لل�رضيف املرت�سى امل��س�ي انتقد فيها ال�سيعة، 

وذكر حياته يف دم�سق مع اأهل ال�سنة حيث هجاهم وهجا مدينتهم دم�سق، فقال:)62(
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ال�شـــاآ �شـــلَل  ِم علـــى ال�شـــلِل امل�شتهـــْرواأعنـــُت 
الـ يف  وطعنـــت  والأَثـــْرواأطعتهم  امُلَعنَّعـــِن  َخــــرَبِ 
ــــُت بهـــم واإْن كانـــوا بقـــْرو�شكنـــُت جلّـــق واقتَديــــ
كهوائهـــم القـــذْروهواوؤُهـــم  َمائهـــم  وَخلْيـــُط 
ُم�ْشَتْجهـــٌل َتَقـــْروَعليُمهـــم  حُمْ الديانـــِة  واأَُخـــو 
برئي�ِشِهـــم َتـــرى  نَفـــْربقـــرٌ  اإذا  ليـــِم  الظَّ طْي�ـــسَ 
ُم�ْشَتْثَقـــٌل َهـــَذْروخفْيُُفهـــم  قوِلهـــْم  ـــواُب  و�شَ
كجباِلهـــم َحَجْروطباُعهـــم  ِمـــْن  ْت  وُقـــدَّ ُطِبَعـــْت 

فهم  ال�سحيحة،  واالأحاديث  االأخبار  وانكار  بال�سالل،  ال�سام  اأهل  ي�سف  منري  فابن 
بقر، وه�ى مدينتهم فا�سد، وحياتهم قذرة، والعامل فيهم منكر، وذو الدين حمتقر، ورئي�سهم 

طائ�ض غري حكيم،واأق�الهم كالهذر ال فائدة منها، وطباعهم قا�سية كجبال بالدهم.
دم�سق،  1173/568، هجا  �سنة  املت�فى  النحاة  امللقب مبلك  �شايف  بن  احل�شن  2ـ 

واأهلها الأنه مل يجد فيها املكانة والتقدير اللذين كان ي�سعى اإليهما، فقال:)63(
بلدٍة عـــن  وهواوؤُهالأرحلـــنَّ مطّيتـــي  ماوؤُهـــا  يكـــَرُه  �شعثـــاء 
حُمّجف غري  دم�شـــَق  بناوؤُهـــاولأرمنيَّ  اأَ َلهـــا  اْلتَب�َشـــْت  بفواقـــِر 
ِولواوؤُهـــاولأزجرّن العي�َس عنها ُمْعِر�شاً َدْولـــٌة  اأْقَدرتنـــي  اإْن 
والأر�ـــسُ نازحـــٌة بهـــا اأرجاوؤُهـــافاإلَم اأُغ�شي يف دم�شَق على َقًذى

فال�ساعر عزم على الرحيل من دم�سق مكروهة املاء واله�اء، ويتهّددها باأن يرميها 
بدواٍه، وم�سائب حتار منها اأبناوؤها، م�ؤكداً اأنه �سيعر�ض عنها، ولن ي�ستمّر يف حتمل االأذى 

فيها، فاأر�ض اهلل وا�سعة.
�سنة  املت�فى  ال�ساعاتي  بابن  املعروف  هردوز،  بن  ر�شتم  بن  علي  احل�شن،  اأبو  3ـ 
1207/604، ذّم حاله يف دم�سق؛ م�سقط راأ�سه وم�طنه، الذي مل يجد فيه ما كان ياأمله من 
حياة هانئة م�ستقّرة، واأكد اأنه ما هجر دم�سق اإاّل �سعيًا للعي�ض الكرمي، ال بحثًا عن بديل لها 
ل العال فيها، ولذلك فال بد له اأن ينتقل يف بالد اهلل  من االأوطان، لكّنه اأ�سار اإىل اأنه مل يح�سّ
�ساأنه يف ذلك �ساأن اأ�سحاب الف�سل، حيث �سيجد مكانته متامًا كالّدرنِّ ال تظهر قيمته اإال بعد 

خروجه من ال�سدف، قال:)64(
َقْذفاما �رشُت عن جلّق اأَْبغي البديَل بها لول طلبـــي حمـــلًّ للُعـــل 
َفاطوُل املقاِم لأَْهِل الَف�ْشِل َمْنَق�َشٌة وامِل�ْشُك لول النَّوى ما اأَْدَرَك ال�رشَّ
َدفاَلْو مْل جُترَّْد �شيوُف الهنِد ما ُرهَبْت والدُّرُّ ما جّل حتى فـــاَرَق ال�شَّ
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ويف اأبيات اأخرى ظهر طم�حه، وتطّلعه اإىل امل�سجد، والرّثاء بحيث الحت يف معانيه 
روح املتنبي)65(، وطم�حه وفخره باأدبه، ونف�سه، واعتزازه بهما، واأنه ه� الذي ي�رّضف البلد 

الذي يت�طنه ال العك�ض، قال:)66(
الُبْدنافاإْن بلـــٌد مل اأغُد فيـــه مكرَّما اجلديلّيـــة  فاأعلمُت  َنه�شـــُت 
هل واحلَزنافاإيّن كعـــوِد الهْنِد هنْيَ ِبَدْوِحِه ال�شَّ اأنفا�ُشـــُه  وَقْد عّبقْت 

4ـ هبة اهلل بن جعفر املعروف بابن �شناء امللك امل�رشي املت�فى �سنة 1214/608، 
كان �ساعراً كثري الهجاء حتى اأنه هجا اأهله، وذّم الزمان والدنيا، ويف ق�سيدة رائية له، ذكر 

اأهله، ووطنه وه� يف دم�سق، ثم ختمها بذّم دم�سق واأهلها، فقال:)67(
دم�شُق قـــرُب الّديِن َكـــْم منَكٍر

 

فيهـــا ولِكـــْن مـــا عليـــه نكـــرُي

 

فدم�سق عنده ال دين فيها؛ اإذ هي مليئة باملنكرات، وال اأحد من اأهلها ينكرها اأو ينهى عنها.
5ـ يحيى بن مطروح، جمال الدين، املت�فى �سنة 1251/649، �سعره يف الهجاء اأغلبه 
اأمر  عندما  االأوىل  يف  قال  وهجائها،  دم�سق  ذم  يف  له  نتفتني  على  عرثت  وقد  مقطعات، 

بال�سفر من دم�سق:)68(
باأ�ـــسُيقولون: �شافر مـــن دم�شق ول َتُقْم بـــه  مـــا علـــيَّ  اأمـــرٌ  وذاك 
فمـــا جلُّق الدُّنيـــا، ول اأْنُتـــُم الّنا�ُسفقلُت: علـــى َعْيِني و�َشْمعاً وطاعًة

فابن مطروح يف هذه النتفة يرى اأنه اإن غادر دم�سق لن يخ�رض �سيئًا كثرياً، فلي�ست هي 
الدنيا التي يرغبها الب�رض، ولي�ض اأهلها النا�ض الذين ياأن�ض بهم، ويرتاح فيهم.

اأما الثانية فهجا فيها اأهل دم�سق بعد ما قام بينهم زمنًا خربهم فيه جيداً، ف��سفهم 
باأّنهم كاليه�د اتخذوا ال�سبت عيداً لهم، وي�رضب�ن ماءهم من نهر يزيد املنت�سب اإىل يزيد بن 

معاوية ابن اأبي �سفيان، املتهم ب�رضب اخلمر، قال:)69(
عْيـــٍد يـــوَم  ْبـــَت  ال�شَّ اليهـــوِدَتِخـــْذُت  ـــُة  �ُشنَّ وَهـــذِه 
�شـــللً يكفيُكـــم  يزْيـــِدوكاَن  ِمـــْن  املـــاَء  �رُشُْبكـــم 

13. ُدَني�رِش:
بلدة عظيمة م�سه�رة من ن�احي اجلزيرة قرب ماردين)70(، قال حممد بن جعفر املنق��سّي 

املت�فى �سنة 1225/622، يهج� رجاًل من اأهلها ا�سمه مقبل:)71(
ومـــا هـــو اإل ُمْدبـــرٌ وابـــُن ُمْدبِرعجبُت ملن �شّمى اللئيَم ابَن ُمقبٍل
كفتـــه املخـــازي اأّنه مـــن َدنْي�رِشولو مل يكن من عرْتَِة اللوؤِم واخلنا

هنا ال�ساعر هجا مقباًل باأنه مدبر وابن مدبر، واأ�سله لئيم �سعيف، وف�ق ذلك اأنه من 
اأهل دني�رض ما يزيد يف هجائه. وكاأنَّ دني�رض ال ي�سكنها اإال اأمثاله.



313

2010 ش��باط   - عش��ر  التاس��ع  الع��دد   - والدراس��ات  لألبح��اث  املفتوح��ة  الق��دس  جامع��ة  مجل��ة 

14. دهــلك:
وهي جزيرة يف بحر اليمن، ومر�سى بني بالد اليمن واحلب�سة، بلدة �سيقة حرجة حارة، 
اهلل  اهلل بن عبد  ال�ساعر ن�رض  اإليها)72(. وقد ركب  نف�ه  اأحد  �سخط�ا على  اإذا  اأمية  بن�  كان 
بن قالق�ض اال�سكندري امللقب بالقا�سي االأعز املت�فى �سنة 1171/567 البحر ويف اأثناء 
اأن  رك�به البحر غرق مركبه عند جزيرة النام��ض قرب دهلك، وعانى معاناة �سديدة قبل 

يخرج �ساملًا، فقال يهج� دهلك، وحاكمها مالك بن ال�سّداد:)73(
بلـــدٍة مـــْن  بَدْهلـــَك  هالـــُكواأقبـــْح  حلَّهـــا  امـــرئ  فـــكلُّ 
اأّنهـــا علـــى  دليـــًل  مالـــُككفـــاَك  وخازُنهـــا  جحيـــٌم 

15. زبيــد:
هارون  بن  املاأم�ن  العبا�سي  اخلليفة  اأيام  يف  اأُحدثت  باليمن،  م�سه�رة  مدينة 
الر�سيد)74(، هجاها ال�ساعر املبارك بن كامل بن علي بن منقذ الكنايّن، �سيف الدولة املت�فى 
�ساه  ت�ران  املعظم  امللك  املقّربني من  اأنه كان يف م�رض، ومن  وذلك  �سنة 1193/589، 
اإىل م�رض �سنة 1175/571،  اليمن، الذي عاد  الدين االأي�بي حاكم  اأخي �سالح  اأي�ب  بن 
وا�ستناب على اليمن عدداً من الن�اب، منهم املبارك بن منقذ؛ اإذ واّله حكم زبيد، واأعمالها، 
وجميع تهامه، فاأح�ضَّ بفرق احلياة واملعي�سة بني م�رض وزبيد يف ج�انب عديدة، فقال نفثة 

م�سدور معرّباً عن عدم ر�ساه عن هذه ال�ظيفة التي اأ�سندت اإليه، قال:)75(

بامـــرٍئ �ـــرّشاً  اهللُ  اأراَد  واأراَد اأْن ُيْحييـــِه غـــرَي �شعيـــِدواإذا 
زبيِداأغـــراُه بالرتِّحـــاِلِ عْن م�رش بل باأر�ـــسِ  و�شّكنـــه  �شبـــب 

فاملبارك هنا اعترب ال�سكنى باأر�ض زبيد بعد م�رض عقابًا من اهلل جّلت قدرته، وحكم 
عليه بالتعا�سة يف حياته.

16. �شنجار:
مدينة م�سه�رة من ن�احي اجلزيرة، بينها وبني امل��سل ثالثة اأيام، يف و�سطها نهر 
جار، وهي يف حلف جبل عال)76(. وقد هجاها بكر بن حبيب بن عمرو احلمداين، املت�فى �سنة 

1205/602، وكان �ساعراً مب�س�ط الل�سان هجاًء، فقال)77(:
الأَ�ْشفِلمتـــى اأرى �شنجـــاَر قـــد ُزْلِزلْت علـــى  اأعلهـــا  ومـــاَل 
�ِشـــَكِك املو�شـــِلوت�شبـــُح الّن�شـــواُن مـــن اأهلها حوا�ـــرشاً يف 
فـــالأرذِلقـــْد ملّـــت الأنف�ـــسُ مـــن دولٍة بـــالأرذِل  ُت�َشا�ـــسُ 
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17. ني�شابور:
مدينة عظيمة ذات ف�سائل، قال ياق�ت احلم�ي اإّنه مل ير مدينة مثلها فيما طّ�ف من 

البلدان)78(.
وقد هجاها علي بن اأبي زيد، اأب� احل�سن اال�سرتاباذي املت�فى �سنة 1122/516، فقال:)79(

�شوق الّنفاق مبغَناها على �شاِقِل قّد�ـــسَ اهلل ني�شابوَر ِمْن بلٍد
والف�شُل ما �شئَت من خرٍي واأرزاِقِميوُت فيها الفَتى ُجوعاً وبرُّهُم

للنفاق،  اإنها �س�ق  فاال�سرتاباذي يدع� على ني�ساب�ر بعدم املباركة من اهلل، ويق�ل 
واأهلها بخالء على الرغم من غناهم حتى اأّن من ينزلها مي�ت ج�عًا.

كما هجاها علي بن احل�سن بن ع�ساكر املت�فى �سنة 1175/571، فقال:)80(
ما فيه مْن �شاحٍب ُي�شلي ول �َشَكِنل قّد�ـــسَ اهللُ ني�شابـــوَر مـــْن بلـــٍد
لفرقـــِة الأهِل والأحبـــاِب والَوَطِنَلْول اجلحيُم الذي يف القلِب من ُحَرٍق
اآثـــاُر �ِشدَّتـــِه يف ظاهـــِر الَبـــَدِنملتُّ مـــن �شـــّدِة الربِد الـــذي ظهَرْت

فابن ع�ساكر هنا يدع� اأي�سًا باأن ال يبارك اهلل ني�ساب�ر، وي�رّضح باأنه ال ي�جد فيها 
ما ي�سلي االإن�سان؛ ال �سديق وال �سكن، واأنه كاد مي�ت من �سّدة بردها الذي ظهرت اآثاره على 

بدنه ل�ال ما يختزنه قلبه من حرقة على فراق اأهله، واأحبابه، ووطنه.

ثانياً ـ هجاء األقاليم:
اأقاليم وبلدانًا كاملة، واأهم االأقاليم  ال�سعراء يف ع�رض حروب الفرجنة  هجا عدد من 
التي متكنت من العث�ر على هجاء لها لعدد من ال�سعراء، اأربعة اأقاليم، وقد در�ستها مرتبة 

على حروف الهجاء، وفق االآتي:

1. بلد ال�شام:
من  الرغم  وعلى  الع�س�ر،  مدى  على  �سعر  من  ال�سام  بالد  به  مدحت  مما  الرغم  على 
عدد من  وف�سائل  ف�سائلها،  الكتب يف  من  كتابة كثري  ومن  فيها،  مقّد�سات كثرية  وج�د 
مدنها ومنها: بيت املقد�ض، واخلليل، ودم�سق، وع�سقالن، وغزة وغريها كثري، اإال اأن بع�ض 
ال�سعراء راأوا يف مرحلة ما ال بل يف حلظة ما، وتعبرياً عن حالة نف�سية و�سخ�سية غري ذلك، 
اأب�  وال�زير  ال�ساعر  ال�سام،  هجا  من  اأهم  ومن  بهم،  خا�سة  �سخ�سية  الأم�ر  ال�سام  فهج�ا 

الغارات امللك ال�سالح طالئع بن رزيك املت�فى �سنة 1161/556، قال:)81(
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لبيـــُبَكـــره ال�شـــاَم اأهلـــُه فهـــو حمقو فيـــه  يقيـــَم  بـــاألّ  ٌق 
وخطـــوُباإْن جتلّـــت عنـــه احلـــروُب قليـــًل زلزٌل  خلّفتهـــا 
طـــروُبرق�شـــْت اأَر�ُشهـــا ع�شّيـــة غّنى الر والكـــرمُي  اجلـــو،  يف  عـــُد 
فاأمالتــــ  حيطاُنـــه  وجنـــوُبوتثّنـــت  بزْمِرهـــا،  �شمـــاٌل  ـهـــا 
اأمانيــــ مـــن  لنائـــٍم  هبـــوَب  هبـــوُبل  فيهـــا  وللعا�شفـــاِت  ــــِه 
ال�شنِّ ُقطـــوُبواأرى الربَق �شامتـــاً �شاحَك  بالغيـــوِم  وللجـــوِّ 
حـ ال�شُّ بـــه  تـــذوُب  اأنـــه  خـــوِر اأي�شـــاً تـــذوُبذكـــروا  ــــُب فمـــا لل�شُّ
اللــــ َر  قـــدَّ اأ�شاَبهـــا  ُذنـــوُباأَبَذْنـــٍب  كالأنـــاِم  فللأَْر�ـــسِ  ــــُه 

فابن زريك يبنّي اأّن اأهل ال�سام كره�ها، وهم حمّق�ن يف ذلك اإذ ال عاقل يقيم فيها؛ 
دائمة  واأر�سها  وامل�سائب،  الزالزل  حّلت  احلروب،  هداأت  ما  فاإذا  املكاره  دائمة  اأّنها  ذلك 
اأن ريحها ع�ا�سف مدّمرة،  االآثار، ف�ساًل عن  الزالزل، وهي زالزل كارثية  الرتاق�ض جراء 
وبرقها ل�سّدته يذيب �سخرها، وهي باالإجمال بالد كاأمّنا اهلل �سبحانه وتعاىل قّدر عقابها 

بالذن�ب التي تقرتفها، فجعلها تقرتف الذن�ب كما يقرتفها الب�رض.
وهجاها  ال�ساعر هبة اهلل بن جعفر املعروف بابن �سناء امللك ال�ساعر امل�رضي املت�فى 

�سنة 1214/608، عندما مكث فيها فرتة من الزمن فحّن اإىل وطنه م�رض، قال:)82(
على اهلِل اأَقواٌم فقاَل: اهبُطوا ِم�رْشااأَاأَْهبُط من م�رْشٍ وقْدماً قد ا�ْشتهى
ورائـــي فعْيني بعَده ت�ْشتكي الَفقرافكم يل بها دينـــاُر وجٍه تركُتُه
ي ال�شاآَم وملَكُه ِ وغوطته اخل�رشا ِب�شربيِن من �ُشرْباَفو اهلِل ما اأَ�ـــرشْ

يف هذه االأبيات وا�سح اأن احلنني وال�س�ق اإىل اأر�ض م�رض قد ملَك قلب ال�ساعر وعقله 
بحيث جعله ي�ست�سهد على حبه لها مبا ورد يف القراآن الكرمي من ق�له تعاىل: )اهبطوا م�رشاً 
اأهلها الذين ت�سبه وج�ههم الدنانري، ي�ستاق لروؤيتها يف  فاإن لكم ما �شاألتم()83(. وبجمال 
ال�سام، حتى اأّنه اأق�سم باأنه ال ي�سرتي ال�سام، وملكه مبا فيه الغ�طة اخل�رضاء ب�سرب من اأر�ض 

�ُسرْبا بالقاهرة.

2. العراق:
بغداد هج�ا  �سخ�سّية، فكما هج�ا  واأهله جّراء ع�امل  العراق،  ال�سعراء  هجا عدد من 
اأو  اإذ مل يح�سل�ا على ما كان�ا ياأمل�نه من عطايا  العراق بك�ساد ب�ساعتهم ال�سعرية فيه، 
مكانة اجتماعية، و�سيا�سية، وثقافية، كما اأن بع�سهم هج�ه الأ�سباب اأخرى. ومّمن ا�ستطعت 

ال�ق�ف على اأ�سعار لهم يف هجاء العراق �ساعران، هما:
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اأ. حممد بن عبيد اهلل املعروف ب�شبط ابن التعاويذي املت�فى يف �سنة 1188/584، 
وه� من اأهل العراق، وذم العراق وعا�سمته بغداد كثرياً، ومما قاله يف هجاء العراق:)84(

ـــُح يف مـــدِح اللئـــام الَق�شائداحَلا اهللُ ليلً يف العراقِ  �َشهرُتُه اأُنقِّ
ً واأُخـــرُج من نظـــِم املَعـــايل َفرائداواأَن�شُج ِمْن و�ْشِي الَقوايف حبائرا
تيّممـــُت �شوقـــاً للمدائـــِح كا�ِشـــدافلمـــا ن�شا عّني الّظـــلُم رداَءُه

ف�سبط ابن التعاويذي هنا يدع� على العراق وال�قت الذي اأم�ساه فيه يحرّب الق�سائد 
وين�سجها ليزّين بها ممدوحيه اللئام، وملا اأن�سدهم تلك الق�سائد املنقحة، وامل��ساة مل يجد 

ما كان يطمح اإليه من عطايا.
ب. حممد بن ن�رش اهلل الأن�شاري املعروف بابن عنني املت�فى �سنة 1234/632، قال:)85(

اأَْهُل العراِقِ ْبِق  الأندَيـــْهحَوى ق�شَب ال�شَّ ذكَرُهـــم  وعّطـــَر 
ُيجاريهـــُم خطيـــٍب  الأَجدَيـــْهواأيُّ  وقـــد خَطَبـــْت فيهـــُم 

فابن عنني هنا وعلى الرغم من اعرتافه بحيازه اأهل العراق ق�سب ال�سبق يف املعارف، 
كان�ا  اأنهم  عليهم  ي�ستنكر  اأّنه  اإال  وعلمائهم  �سعرائهم  بذكر  تتعّطر  االأدبية  الن�ادي  واأن 

ي�سمح�ن لهذا اخلطيب املدع� باجلدي باأن يخطب فيهم.

3. ما وراء النهر:
واأكرثها  واأخ�سبها،  االأقاليم،  اأنزه  بخرا�سان، وه� من  نهر جيح�ن  وراء  ما  به  يراد 
خرياً، وعلى الرغم من مدح ياق�ت احلم�ي لها والأهلها)86(، اإال اأن ابن عنني، حممد بن ن�رض 
االأن�ساري املت�فى �سنة 1232/630، وه� ال�ساعر املطرود من دم�سق الباحث عن مكان 

ينا�سب طم�حه واآماله، مل يطب له املقام فيها، فقال يهج�ها:)87(
داري هـــِر  النَّ وراِء  ومـــن  حنـــنَي الُعـــوِد اأَوَثَقـــُه الِعرا�ـــسُاأحـــنُّ 
بهـــا كلٌب الـــكلُب  اُة هنـــاَك نا�ُسباأر�ـــسٍ ل  ول النا�ـــسُ ال�رشُّ
اخِل�شا�ُسفكيَف تبيُت تطمـــُع يف مديحي العجـــُم  َنوالها  رجـــاَء 
َعـــُم الدِّحا�ُسولـــو اأيّن مدحـــُت ملـــوَك قومي تراَغـــْت حـــويَل النَّ
ُطـــرِق املعايل النا�ـــسَ يف  لهـــم تَبـــٌع، وهـــم للنا�ـــسِ را�ُسفاإّن 
وجمـــٌد �ـــرشٌف  داأُْبهـــم  وكا�ـــسُملـــوك  َطـــرٌب  �ِشواُهـــم  وداأُب 

فابن عنني يف هذه االأبيات يحنُّ اإىل م�طنه دم�سق، حنني االإبل امل�سن امل�ثق الرباط 
اأنه �سّل الطريق يف  اإىل ما�سيه، وكاأنه ي�سرتجع يف هذه البالد ما�سيه يف دم�سق، فريى 
مغادرة دم�سق، وتط�اف البالد، فه� يف بالد العجم ال يرى اأنه ينتمي اإليها، وال اإىل اأهلها 
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�س�اء اأكان�ا من اأراذل النا�ض اأم من �رضاتهم، وي�سف اأهلها باخل�ّسة، واأنه كان عليه اأن يقف 
مديحه على مل�ك وطنه بني اأي�ب.

4. م�رش:
كانت م�رض يف هذه الفرتة مقّر اخللفاء الفاطميني، ثم مقّر حكم �سالح الدين االأي�بي، 
اأغلب االأوقات وافرة اخلريات، ومدحها كثري من ال�سعراء  اأي�ب من بعده، وكانت يف  وبني 
ملا فيها من خريات، ومنتزهات، وملا وجدوه لدى حّكامها من عناية بال�سعراء، واإكرام لهم، 
لكّن عدداً مّمن وفد على م�رض من ال�سعراء، ومل يجدوا مبتغاهم �سيا�سيًا، واجتماعيًا، وماديًا 
ال�سعرية ومّمن هجا م�رض من  املقطعات  واالإهمال، هجا م�رض ببع�ض  لل�سجن  اأو تعر�ض 

�سعراء ع�رض حروب الفرجنة:
اأـ اأمية بن عبد العزيز الأندل�شي، اأب� ال�سلت، املت�فى �سنة 1135/529، وه� �ساعر 
اأندل�سي رحل اإىل م�رض، وا�ستّقر بها ع�رضين �سنة، �سجن خاللها مّدة من الزمن باأمر االأمري 
االأف�سل �ساهن�ساه اأحمد بن بدر اجلمايل، قائد جي�ض اخلليفة الفاطمي امل�ستعلي باأمر اهلل، 
ثم نفي اإىل اال�سكندرية، ومنها خرج هاربًا اإىل القريوان، وجّراء ما مّر به من اأحداث �سيئة 

يف م�رض، قال يف هجائها:)88(
ً ُي�شلي من الهمِّ اأو ُيعدي على النُّوِبوكـــم متنيـــُت اأْن اأَلقى بهـــا اأحدا
َدقوا كانـــت مَواعيدهـــم كالآِل يف الَكذِبفما وجدُت �شوى قـــوٍم اإذا �شَ

فيها  يلقى  اأن  متّنى  ما  كثرياً  فه�  له،  م�رض  اأهل  معاملة  من  ي�سك�  ال�سلت  فاأب�   
م�اطنًا ي�ساعده يف اإزالة هم�مه، اأو يف التغلب على م�سائب الدهر، من غري جدوى، ومل يجد 

فيها �س�ى الكذابني وغري ال�سادقني يف م�اعيدهم، بل اإن م�اعيدهم كاذبة كال�رّضاب.
ال�سعراء  من  وكان   ،1204/601 �سنة  املت�فى  الوا�شطي  عبدو�س  بن  حممد  ـ  ب 
املجيدين، وقد انتقل اإىل م�رض وبها ت�يف، لكّنه اأكرث من هجائها، وذّم اأهلها، ومّما هجاها 

به، ق�له:)89(
ُبْرهـــاِنيا اأهـــَل م�ـــرَش مدحتْم بـــل  م�ـــرشاً 
عـــنٌي هـــَي  اإن�شـــاِنوقلتـــُم  بـــل  نَعـــْم 
لديهـــا َعِدْمنـــا  الإح�شـــاِناأر�ـــسٌ  عـــوارَف 
َتـــراُه ِبـــرٍّ  اللّ�شـــاِنوكلَّ  يف  فاإّنـــُه 
عنهـــا ارحتـــايل  ِمهرجـــاينَيـــْوَم  جعلُتـــُه 
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فال�ا�سطي القادم اإىل م�رض من العراق مل يجد يف م�رض ما كان ي�سمعه من مديح   
لها على ل�سان اأهلها، لذلك جعل مديحهم اأق�ااًل حتتاج اإىل اإثبات، وه� ح�سبما عرف م�رض، 
فاإّنها عني عمياء، واأر�ض خالية من االإح�سان واجل�د، وكّل ما فيها ه� كالم ال فعل، لذلك 

فاإنه جعل ي�م رحيله عنها ي�م عيد وِمهرجان.

ج ـ اأبو الف�شل جعفر بن الف�شل بن زيد القر�شي امللقب باملهذَّب �َسَلْعَلْع. هجا م�رض 
وال�سام معًا ومدح العراق، فقال:)90(

العـــراقِ مـــاذا حـــواُه ال�شـــاُم مـــن �شاعـــٍر ثمـــراُت  اإليـــه  جُتنـــى 
ي�شتطـــْع مل  م�ـــرَش  يف  بـــنَي بنْيهـــا م�شغـــًة مـــن ُعـــراقِ و�شاعـــرٌ 

وتعطي  فيها،  خرَي  ال  فال�سام  العراق،  عليها  ويف�سل  وم�رض،  ال�سام  يهج�  فه�   
�سعراءها من ثمار العراق، والثانية، ال ي�ستطيع �سعراوؤها اأن يح�سل�ا حتى على م�سغة من 

عظم قد اأُكَل حلمه.

دـ حممد بن يو�شف بن م�شعود التلعفري املت�فى �سنة 1276/675، كان يلعب القمار، 
ومل يحالفه احلظ فطرده املل�ك، واالأعيان من م�رض، فقال دوبيتا يف هجائها:)91(

رّبـــي �شقاهـــا  ل   َ َومِل�ـــرشْ حِبَمـــايل  ِمـــْن �شاريـــاِت ال�شُّ َغدقا  غيثـــاً 
بالقلـــِببالـــرّوِح دخلُتهـــا وبالَقْلـــِب َفـــل ول  ل  َخَرْجـــُت  بالـــرُّوِح 

يف  وقلبه  وروحه،  دخلها  اإذ  الغيث،  اهلل  ي�سقيها  ال  باأن  م�رض  على  يدع�  فالتلعفري 
ج�سمه لكّنه خرج منها من دونهما، وذلك جّراء عدم اهتمام اأهلها به، وعدم اعطائه املكانة 

التي يرى اأنه اأهل لها.
اأ�شامة بن منقذ املت�فى �سنة 1188/584،  الأمري  ال�شاعر  ـ هجا م�رش وثمرها  هـ 

فقال:)92(
ُذَرٌة كاأّنـــه  م�ـــرَش  الُغ�َش�ـــسُِرّمـــاُن  مـــن  �شاِخ�ـــسٌ  اآكلـــُه 
اإذا بالّنغ�ـــسِوالرِّيـــُق فيهـــا، فـــَدْع �شـــواُه،  كان  املـــرُء  اأ�شاَغـــُه 
عي�َشَتُه اللبيـــُب  ـــى  ير�شَ الَقَف�ـــسِولي�ـــس  يف  ُزريـــُق  ولكـــْن  فيهـــا، 

فابن منقذ الذي مل يعتد الهجاء ملكانته العالية، وعلى الرغم من اأنه وجد يف م�رض   
اأول و�س�له اإليها �سنة 1144/539 كل ما كان يتمناه من رفعة ومال وجاه اإال اأن االأزمات 
ال�سيا�سية التي مّرت به يف م�رض كانت متالأ �سدره بالهّم، والنقمة على الزمن الذي دفع به 
االأبيات كانت يف حلظات امتالأ فيها �سدره بالهّم واحلزن يف م�رض،  اإليها)93(، ولعّل هذه 
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ة، والريق ينغ�ض احلياة، لذلك فاإن العاقل ال يقبل العي�ض فيها،  فراأى يف رمانها �سببًا للغ�سّ
لكن حاله حال الطائر يف القف�ض فال ي�ستطيع مغادرتها اإال باإذن والة االأم�ر.

ال�ساعاتي املت�فى �سنة 1207/604،  ر�شتم املعروف بابن  اأبو احل�شن علي بن  وـ 
هجا م�رض، فقال:)94(

�َشـــى لذي اأََمـــٍل ُحْكُموها ِم�رشَ ل ُيْق�َشى بها َحاُج طالٍب بغاهـــا، ول مُيْ
ِمـــَن الُبخـــِل، ل بل اأظلَم القمـــرُ التمُّلأبحـــَر منهـــا النيُل وهـــو جُماَجٌة

فابن ال�ساعاتي يهج� م�رض الأّن اأهلها مل يقّدروه حّق قدره، وقد بالغ يف هجائه حتى 
جعله ي�ستمل على هجاء النيل الذي تفخر به م�رض وبج�ده عليها، ف��سفه بالبخل.

زـ اأبو عمرو عثمان بن عمر املعروف بابن احلاجب، املت�فى �سنة 1247/646، هجا 
م�رض واأهلها الأنه مل يلق فيها ما كان ياأمله من اأهلها، فقال:)95(

اأيديكْم اأهَل م�رٍش وجـــدُت  خـــاِء ُمْنقب�َشْهيا  يف بْذِلهـــا بال�شَّ
كُم الِقـــرى باأَْر�شِ ـــْهملا عدمـــُت  ـــي اأََر�شَ اأكلـــُت ُكْتبـــي كاأَننَّ

من  م�رض  يف  يجد  مل  اإذ  بالبخل،  م�رض  اأهل  يهج�  البيتني  هذين  يف  احلاجب  فابن 
بعمل  عمله  �سّبه  بذلك  وه�  بثمنها،  لياأكل  كتبه  بيع  اإىل  ا�سطر  اإّنه  حتى  �سيافته  يح�سن 

االأر�سة التي تاأكل الكتب.

5. الهنــد:
اأّن  وذلك   ،1232/630 �سنة  املت�فى  االأن�ساري  ن�رض  بن  حممد  عنني،  ابن  هجاها 
�سالح الدين االأي�بي نفاه من دم�سق، فطّ�ف بالداً كثرية منها الهند، ومل تطب له احلياة يف 
اأي من البالد التي طّ�فها، فهجا عدداً منها، وت�سّ�ق كثرياً اإىل دم�سق، قال يف هجاء الهند 

من ق�سيدة بعث بها اإىل �سديق له، كان اجتمع به يف بالد العجم)96(:
حتّيـــًة بال�شـــاآِم  ُوّدي  اأهـــَل  مـــن نـــازٍح مل يبَق فيـــه �شـــوى َذَمايـــا 
واعـــِقِ والدِّماواإذا �شقـــى اهللُ البـــلَد فـــل �َشَقـــى بلـــَد الُهنوِد �شـــَوى ال�شَّ
لتـــي، و�َشوقـــي والَغـــراُم ُهَمـــا ُهَماقـــد غـــرّيْت ِغـــرَيُ الليـــايل كلَّ حـــا

– التي يبدو  ال�سام، ويدع� على الهند  اإىل  هنا ابن عنني يهج� الهند يف اطار �س�قه 
وا�سحًا اأنه مّل املقام بها- بالدمار �س�اء بال�س�اعق اأو احلروب.
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اخلامتـة:
بناء على ما �سبق، ميكنني الق�ل اإِّن هجاء املدن واالأقاليم يف ع�رض حروب الفرجنة 
كان ن�عا مهمًا من اأن�اع الهجاء التي �سادت يف فرتة الدرا�سة، فقد قال فيه عدد غري قليل 
من ال�سعراء، وهجيت �سبع ع�رضة مدينة، كان اأكرثها تعر�سا للهجاء بغداد، وخم�سة اأقاليم 

كان اأكرثها تعر�سًا للهجاء م�رض.
اأما االأ�سباب التي اأدت اإىل انت�سار هذا الن�ع من الهجاء، و�سي�عه، فبلغت ثمانية اأ�سباب 
تراوحت بني عدم ح�س�ل ال�ساعر على مبتغاه من املدينة، اأو االإقليم، ونفثة امل�سدور، والظلم 

والبهتان.
اإّن هذه الدرا�سة- فيما اأرى- من املمكن اأن تبنى عليها درا�سة اأو�سع لهذا الن�ع من 
اأماكن  اإليه  ي�ساف  اأن  اإمكانية  مع  الع�س�ر،  عرب  وتط�ره  ن�ساأته،  تتناول  درا�سة  الهجاء، 

ال�سكن، واملرافق العامة باعتبارها جزءا من ال�طن اخلا�ض والعام الأفراد املجتمع. 
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اهلوامش:
انظر: ابن منظ�ر، ل�سان العرب، مادة هجا. 1 .

. انظر: يحيى اجلب�ري، ال�سعر اجلاهلي، �ض 339. 2
. انظر: �س�قي �سيف، ف�س�ل يف ال�سعر، �ض20. 3

. انظر: عبد اجلليل عبد املهدي، احلياة االأدبية، �ض100. 4
. انظر: ابن ر�سيق، العمدة، 118/1. 5

. انظر:ابن ر�سيق، م.ن.، 121-120/1. 6
. ابن حّجة احلم�ي، ثمرات االأوراق، �ض77. 7

. انظر: يحيى اجلب�ري، م.�ض.، �ض341. 8
. ابن ر�سيق، م.�ض.، 171/2. 9

. يحيى اجلب�ري، م.�ض.، �ض350. 10
. ابن ر�سيق، م.�ض.، 172/2. 11

. ابن حمدون، التذكرة، 92/5. 12
. انظر: يحيى اجلب�ري، م.�ض.، �ض 361. 13

. انظر: الكفراوي، ال�سعر العربي، �ض 133. 14
. خالد ي��سف، ال�سعر العربي اأيام املماليك، �ض472. 15

. انظر: حممد ح�سني، الهجاء، �ض30. 16
. انظر: حممد هدارة، اجتاهات ال�سعر، �ض433-430. 17

. اأب� ن�ا�ض، الدي�ان، �ض546. 18
. انظر: اأب� ن�ا�ض، م.ن. �ض547. 19

. انظر: عبد اجلليل عبد املهدي، م.�ض.، �ض100. 20
؛ اأحمد بدوي، احلياة  انظر: حممد زغل�ل �سالم، االأدب يف الع�رض االأي�بي، �ض 238-236. 21
االأدبية يف ع�رض احلروب ال�سليبية، �ض80-83؛ خالد ي��سف، م.�ض.، �ض470-492؛ 

�سفيق الرقب، �سعر الهجاء يف بالد ال�سام، �ض 158-107.
. انظر: حممد الهريف، �سعر اجلهاد، �ض78-76. 22

. حممد زغل�ل �سالم، م.�ض.، �ض236. 23
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. انظر: خالد ي��سف، م.�ض.، �ض 480-479. 24
. انظر: �سفيق الرقب، م.�ض.، �ض124-122. 25

. ابن حمدون، م.�ض.، 93-92/5. 26
. انظر: ياق�ت احلم�ي، معجم البلدان، 136/1. 27

. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.ن.، 138/1. 28
الزاهرة،  النج�م  االندل�سي،  �سعيد  ابن  ؛  29 .523-522/1 م.ن.،  احلم�ي،  ياق�ت  انظر: 

�ض352.
. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 142-141/1. 30

.  ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 142/1. 31
. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 206/1. 32

. العماد االأ�سفهاين، خريدة الق�رض: ق�سم �سعراء العراق، 38/3. 33
. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 354/1. 34

. ابن عنني، الدي�ان، �ض 211. 35
. ابن عنني، م.ن.، �ض 145-144. 36

. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 441/1. 37
. ابن �سناء امللك، الدي�ان، 581/2. 38

. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 467-456/1. 39
. �سبط ابن التعاويذي، الدي�ان، �ض 47. 40

 . �سبط ابن التعاويذي، م.ن.، �ض48-47. 41
. �سبط ابن التعاويذي، م.ن.، �ض 139. 42
. �سبط ابن التعاويذي، م.ن.، �ض 139. 43
. �سبط ابن التعاويذي، م.ن.، �ض 140. 44
. �سبط ابن التعاويذي، م.ن.، �ض141. 45

. �سبط ابن التعاويذي، م.ن.، �ض 455. 46

. �سبط ابن التعاويذي، م.ن.، �ض 217. 47

. �سبط ابن التعاويذي، م.ن.، �ض 337. 48
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. ابن عنني، م.�ض.، �ض 234. 49
. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 19/2. 50

. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 120/2. 51

. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 235/2. 52
. ابن النبيه، الدي�ان، �ض455؛ وانظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 235/2. 53

. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 46/4. 54
. ابن منقذ، الدي�ان، �ض 157. 55

. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 282/2. 56
. ابن عنني، م.�ض.، �ض 231-230. 57

. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 300/2. 58
. ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 300/2. 59

. ابن ال�سحنة، الدّر املنتخب،  �ض 274-273. 60
. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 463/2. 61

. ابن منري الطرابل�سي، �سعر ابن منري، �ض 117. 62
. العماد االأ�سفهاين، خريدة الق�رض، ق�سم �سعراء العراق، 124/3. 63
. ابن ال�ساعاتي، الدي�ان، 23/2؛ حممد �سالم، م.�ض.، �ض 303. 64

. انظر: حممد زغل�ل �سالم، م.�ض.، �ض 303. 65
. ابن ال�ساعاتي، م.�ض.، 115/2. 66

. ابن �سناء امللك، الدي�ان، 583/2. 67
. ع��ض ال�سالح، جمال الدين بن يحيى، �ض 401. 68

. ع��ض ال�سالح، م.ن.، �ض338. 69
. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 478/2. 70

. ابن ال�سعار، قالئد اجلمان، 109/6. 71
. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 492/2. 72

. ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 492/2. 73
. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 131/3. 74
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. ابن وا�سل، مفرج الكروب، 469/3. 75
. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 262/3. 76

. ابن ال�سعار، م.ن.، 111/6. 77
. انظر: ياق�ت احلم�ي، م.�ض.، 331/5. 78

. ياق�ت احلم�ي، معجم البلدان، 332/5. 79

. ياق�ت احلم�ي، معجم االأدباء، 87/13. 80
 . علي اأحمد �سعيد،. دي�ان ال�سعر العربي، 91/3. 81

. ابن �سناء امللك، م.�ض.، 304/1. 82
. البقرة، 61/2. 83

. �سبط ابن التعاويذي، م.�ض.، �ض142. 84
. ابن عنني، م.�ض.، �ض140-139. 85

. انظر: ياق�ت احلم�ي، معجم البلدان، 45/5. 86
. ابن عنني، م.�ض.، �ض33-32. 87

 . اأب� ال�سلت، الر�سالة امل�رضية، �ض13. 88
. ياق�ت احلم�ي، معجم البلدان، 45/5. 89

. ومل اأهتد اإىل �سنة وفاة  العماد االأ�سفهاين، خريدة الق�رض: ق�سم �سعراء م�رض، 129/2. 90
قال  امليالدي،  ع�رض  الهجري/الثاين  ال�ساد�ض  القرن  �سعراء  من  لكنه  �سلعلع،  ال�ساعر 
خريدة  اال�سفهاين،  العماد  هذا”:  ع�رضنا  اأهل  “من  ترجمته:  يف  االأ�سفهاين  العماد 

الق�رض: ق�سم �سعراء م�رض، 124/2.
. والدوبيت: لفظ فار�سي مكّ�ن من مقطعني، دو: معناها اثنان،  التلعفري، الدي�ان، �ض7. 91
واأ�سهرها  واالأ�سكال  االأ�سماء  اأن�اع خمتلفة  له  وبيت: معناها بيت. وه� وزن فار�سي، 
الثالثة  االأ�سطر  لروّي  خمالفًا  فيه  الثالث  ال�سطر  روي  يك�ن  الذي  املعّرج  الرباعي 

االأخرى. و�سّماه العرب الرباعي. انظر: ممدوح حقي، العرو�ض ال�ا�سح، �ض164.
. اأ�سامة بن منقذ، م.�ض.، �ض 158. 92

. انظر: اأ�سامة بن منقذ، م.�ض.، �ض5ـ15. 93
. ابن ال�ساعاتي، م.�ض.، 70/2. 94

. املحبي، خال�سة االأثر، 304/1. 95
ابن عنني، الدي�ان، �ض79.. 96
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املصادر واملراجع:
أ. املصادر:

القراآن الكرمي. 1 .
(، ثمرات االأوراق، حتقيق حممد اأب�  ابن حجة احلم�ي، علي بن عبد اهلل )ت1434/837. 2

الف�سل اإبراهيم، ط3، بريوت: دار اجليل، 1997/1417. 
(، التذكرة، حتقيق اإح�سان عبا�ض وزميله،  ابن حمدون، حممد بن احل�سن )ت1166/562. 3

ط1، بريوت: دار �سادر، 1996،م2.
ال�سعر  حما�سن  يف  العمدة   ،) ر�سيق)ت1063/456. 4 بن  احل�سن  القريواين،  ر�سيق  ابن 
واآدابه ونقده، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، ط3 ]متتاز بدقة ال�سبط والزيادة 

يف ال�رضح والتف�سيل[، القاهرة: املكتبة التجارية الكربى، 1963/1383، جزءان.
املقد�سي،  اأني�ض  حتقيق  الدي�ان،   ،) )ت1207/604. 5 ر�ستم  بن  علي  ال�ساعاتي،  ابن 
بريوت:املطبعة االأمريكانية، 1939، ج2، )اجلامعة االأمريكية، من�س�رات كلية العل�م 

واالآداب، �سل�سلة العل�م ال�رضقية: احللقة ال�ساد�سة ع�رضة(.
بن�سخه  اعتنى  الدي�ان،   ،) 6 .1187/583 )ت  اهلل  عبيد  بن  حممد  التعاويذي،  ابن  �سبط 

وحتقيقه د.�ض.مرجلي�ث، م�رض: مطبعة املقتطف، 1903.
(، النج�م الزاهرة يف حلى ح�رضة  ابن �سعيد االأندل�سي، علي بن م��سى )ت 1286/685. 7
ح�سني  حتقيق  املغرب،  حلى  يف  املغرب  كتاب  من  بالقاهرة  اخلا�ض  الق�سم  القاهرة: 
ار، ط2، القاهرة: مطبعة دار الكتب امل�رضية، 2000، )دار الكتب وال�ثائق الق�مّية:  ن�سّ

مركز حتقيق الرتاث(. 
اإبراهيم  الدي�ان، حتقيق حممد   ،) بن جعفر )ت1214/608. 8 اهلل  امللك، هبة  �سناء  ابن 
جزءان   ،1969/1388 والن�رض،  للطباعة  العربي  الكاتب  دار  القاهرة:  وزميله،  ن�رض 

)وزارة الثقافة: املكتبة العربية(.
(، الّدر املنتخب يف تاريخ مملكة حلب،  ابن ال�سحنة، حممد بن ال�سحنة )ت1485/890. 9
تقدمي عبد اهلل الدروي�ض، �س�رية، دم�سق: دار الكتاب العربي، عامل الرتاث، 1984/1404، 

)�سل�سلة ت�اريخ املدن ال�س�رية:1(.
فرائد  يف  اجلمان  قالئد   ،) 10 .1256/654( املبارك  الدين  كمال  امل��سلي،  ال�سّعار  ابن 
�سعراء هذا الزمان: امل�سه�ر بعق�د اجلمان يف �سعراء هذا الزمان، حتقيق كامل اجلب�ري، 

ط1، بريوت: دار الكتب العلمية، 2005/1426، ج6.
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(، الر�سالة امل�رضية، حتقيق عبد ال�سالم  اأب� ال�سلت، اأمية بن عبد العزيز )ت1133/528. 11
هارون، ط1، القاهرة: مطبعة جلنة التاأليف والرتجمة والن�رض، 1951/1370، )ن�ادر 

املخط�طت: 1(.
وجريدة  الق�رض  خريدة   ،) )ت1200/597. 12 حممد  بن  حممد  االأ�سفهاين،  العماد 
ج2،  الها�سمية،  املطبعة  دم�سق:  في�سل،  �سكري  حتقيق  ال�سام،  �سعراء  ق�سم  الع�رض: 
بدم�سق(.  العربي  العلمي  املجمع  )مطب�عات   ،1964/1383  1959/1378،ج3، 
ج1،  وزمياله،  اأمني  اأحمد  ن�رضه  م�رض،  �سعراء  ق�سم  الع�رض،  وجريدة  الق�رض  خريدة 

1951/1370، ج2، ال.ت. )جلنة التاأليف والرتجمة والن�رض(.
ابن عنني، حممد بن ن�رض )ت1232/630(، الدي�ان، حتقيق خليل مردم بك، ط2. 13 ]متتاز 

بزيادات بخط امل�ؤلف[، بريوت: دار �سادر، ال.ت.
(، خال�سة االأثر يف اأعيان القرن احلادي ع�رض،  املحبي، حممد اأمني )ت 1699/1111. 14

القاهرة: املطبعة ال�هبية، 1284، ج1.
�سادر،  دار  بريوت:  العرب،  ل�سان   ،) )ت1153/711. 15 مكرم  بن  حممد  منظ�ر،  ابن 

.1968/1388
(، الدي�ان، حتقيق وتقدمي اأحمد بدوي وزميله،  ابن منقذ، اأ�سامة بن منقذ )ت1188/584. 16
القاهرة: املطبعة االأمريية، 1953 )وزارة املعارف العم�مية، االإدارة العامة للثقافة، 

اإدارة ن�رض الرتاث العربي (.
(، �سعر ابن منري الطرابل�سي، جمع   ابن منري الطرابل�سي، اأحمد بن مفلح )ت1153/548. 17

وحتقيق وتقدمي �سع�د حمم�د عبد اجلابر، ط1، الك�يت: دار القلم، 1982/1402.
(، الدي�ان، حتقيق عمر حممد االأ�سعد،  ابن النبيه امل�رضي، علي بن حممد )1222/619. 18

ط1، دار الفكر، 1969.
عبد  اأحمد  حتقيق  الدي�ان،   ،) هاين)ت812-810/197-195. 19 بن  احل�سن  ن�ا�ض،  اأب� 

املجيد الغزايل، بريوت: دار الكتاب العربي، ال. ت.
(، مفرج الكروب يف اأخبار بني اأي�ب، حتقيق  ابن وا�سل، حممد بن �سامل )ت 1297/697. 20
جمال الدين ال�سيال، القاهرة: اإدارة احياء الرتاث القدمي، وزارة املعارف امل�رضية، اإدارة 

الثقافة العامة، 1953، ج3.
،) ياق�ت احلم�ي، ياق�ت بن عبد اهلل )ت1228/626. 21

• ] منقحة وم�سححة  اإر�ساد االأريب اإىل معرفة االأديب املعروف مبعجم االأدباء، ط3	
وفيها زيادات[، دار الفكر للطباعة والن�رض والت�زيع، 1980/1400، جملد7، ج13.

• اأجزاء. معجم البلدان، بريوت: دار �سادر، ال.ت. 5	
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ب ـ املراجع:
، القاهرة:  بدوي )اأحمد(، احلياة االأدبية يف ع�رض احلروب ال�سليبية مب�رض وال�سام، ط2. 1

دار نه�سة م�رض للطبع والن�رض، 1979.
الر�سالة،  ، بريوت: م�ؤ�س�سة  ال�سعر اجلاهلي؛ خ�سائ�سه وفن�نه، ط1. 2 اجلب�ري )يحيى(، 

.1983/1403
العربية،  النه�سة  دار  بريوت:   ، ط3. 3 اجلاهلية،  يف  والهجاوؤون  الهجاء  )حممد(،  ح�سني 

.1970
، �سيدا وبريوت: املكتبة الع�رضية للطباعة  �سعيد )علي اأحمد(، دي�ان ال�سعر العربي، ط1. 4

والن�رض، 1968، ج3.
. حّقي )ممدوح(، العرو�ض ال�ا�سح، ط14، بريوت: دار مكتبة احلياة، 1970. 5

. �سالم )حممد زغل�ل(، االأدب يف الع�رض االأي�بي، القاهرة: دار املعارف، 1967. 6
، بنغازي:  ال�سالح )ع��ض حممد(، جمال الدين يحيى بن مطروح، حياته و�سعره، ط1. 7

من�س�رات جامعة قاري�ن�ض، 1995.
. �سيف )�س�قي(، ف�س�ل يف ال�سعر ونقده، م�رض: دار املعارف، 1971. 8

 ، القرن اخلام�ض الهجري، ط1. 9 ال�سام يف  عبد املهدي )عبد اجلليل(، احلياة االأدبية يف 
عمان: مكتبة االأق�سى، 1977/1397.

نه�سة  دار  القاهرة:   ، ط4. 10 والتط�ر،  اجلم�د  بني  العربي  ال�سعر  الكفراوي)حممد(،   .10
م�رض للطبع والن�رض، 1969.

، القاهرة: دار  11. هدارة )حممد(، اجتاهات ال�سعر العربي يف القرن الثاين الهجري، ط2. 11
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