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ملّخ�ُص البحث

اهلداية  رسول  داعيٍة،  خري  عىل  الم  والسَّ الة  والصَّ العاملني،  ربِّ  هللِ  احلمُد 
رين.  واملوّدة والّرمحة، حمّمد، وعىل آله الغرر امليامني املطهَّ

وبعد:
عة شملت  به من دراسات متنوِّ انامزْت  البرصة ما  لبيئة  املتتبِّع  ال خيفى عىل 
رة  العلوم كاّفة، ومن بني هذه العلوم األدب؛ إذ ُعرفت البرصة بحركٍة أدبّيٍة متطوِّ
القضايا  من  الكثري  عند  البرصة  شعراء  وقف  وقْد  كاّفة،  األدبّية  العصور  َعرب 
ياسّية، واالقتصادّية لغرض النقد، والتنبيه، واملعاجلة. فقْد كان  االجتامعّية، والسِّ
التي  الّصور  بيئة البرصة، فنقلوا للقارئ الكثري من  الّشعب يف  الّشعراء صوت 
راسات  وجدت يف املجتمع البرصّي قدياًم وحديثًا، وقْد ظهرت العديد من الدِّ
الّضوء عىل  ُعنيت باحلركة األدبّية يف البرصة. وقْد جاء بحثنا هذا ليسلِّط  التي 
يايّس واالقتصادّي التي عربَّ عنها شعراء البرصة يف العرص  حركة اإلصالح السِّ
حنا فيه  األموّي، وقْد سار البحث عىل وفق خّطة معيَّنة، فقْد جاء عىل متهيٍد وضَّ
البحث  منا  بعد ذلك قسَّ يايّس واالقتصادّي.  السِّ مصطلح اإلصالح، وال سيَّام 
الثاين  املبحث  يف  ودرسنا  يايّس،  السِّ اإلصالح  األّول:  يف  تناولنا  مبحثني،  عىل 

اإلصالح االقتصادّي، وتبعنا ذلك بخامتة عرضنا فيها أهّم نتائج البحث.
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Abstract

Basra has been well-known, throughout history, for its 

various movements and activities. The literary movement 

has been one of the most outstanding among other 

movements. Poets of Basra tackled social, political, 

economic, and other aspects. They have been the voice 

of the people. For this purpose, they conveyed to the 

reader, in the past and in present, images representing 

Basra milieu. The present research paper sheds light on 

the movement of political and economic reforms in the 

city during the Umayyad period. The paper is divided 

into an introduction where the term 'reform' is explained 

especially in its political and economic aspects. Then these 

two aspects are studied in detail followed by a conclusion.
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الّتمهيد 

اإلصالح اسم من الفعل )صلح(، نقول: َصَلح، َيْصَلُح، وَيْصُلح، َصالحًا، 
والتقويم،  التغيري،  هو  فاإلصالح  الفساد)1(.  ضّد  الح:  والصَّ وُصُلوحًا، 

والتحسني. 
وممّا تقّدم، فإنَّ اإلصالح يعني: حركة تغيري يف جماٍل ما، كأن يكون سياسّيًا، 
أو اقتصادّيًا، أو اجتامعّيًا، يرمي إىل تغيري حالٍة ما، وإحداث تغيري نوعّي فيها، 
وهذا التغيري يكون لصالح املجتمع. ويف بحثنا هذا قصدنا بصوت اإلصالح، 
ينقل  وكان  الّشعب،  صوت  يمثِّل  كان  كّلها  األدبّية  العصور  يف  الّشاعر  كون 
ظاهرة  اإلصالح  أّن  وبام  املجتمع،  يف  كانت  التي  والّسلبّية  اإلجيابّية  الظواهر 
البرصة  تنتج من املجتمع هبدف تغيري حالة ما، لذا كان شعراء  اجتامعّية كوهنا 

يايّس واالقتصادّي يف العرص األموّي.  صوت اإلصالح السِّ
ارتفعت  التي  الّشعراء  أصوات  به  فنقصد  يايّس،  السِّ اإلصالح  قولنا:  أّما 
يايّس يف الدولة، كأن يكون تغيري حاكم،  هبدف إحداث تغيري خيّص اجلانب السِّ

أو واٍل، أو قانون سيايّس، وغري ذلك.
يف  اقتصادّية  حالة  تغيري  إىل  الدعوة  به:  فنقصد  االقتصادّي،  اإلصالح  أّما 
من  معّينة  لفئة  املعييّش  املستوى  رفع  لغرض  األصوات  ترتفع  كأن  املجتمع، 
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املجتمع تعاين من الفقر وغريه.
يايّس واالقتصادّي خيتلفان من عرٍص إىل  يبقى أْن نقول: إّن اإلصالَحني السِّ

آخر، بحسب أحوال التطّور والتجديد التي تشهدها العصور املختلفة. 
فيها  سار  خطوط،  ثالثة  لنا  حت  توضَّ البرصّيني،  لشعر  دراستنا  ضوء  ويف 
تراٍث  من  فيها  بام  احلياة  تفاعالت  رسمْت  اخلطوط  وهذه  البرصة،  يف  الّشعر 
وقيٍم؛ إذ ثّمة تفاعل بام كان، وبام هو كائن، وبام سيكون، وهذه اخلطوط هي، 
د  حيدِّ عرصّي  والثاين:  أّمتهم،  ملايض  الّشعراء  متثيل  عند  يقف  تارخيّي  األّول: 
احلياة الواعية املتمّثلة يف آثار اآلخذين هبا مبارشة، والثالث: بني هذه النزعات 
أكثر مثالّية، وأقدر  بعينها؛ يف سبيل إجياد حياة  التحّرر من قيود  التي ترمي إىل 
عىل توفري الّسعادة)2(. ومن بني هذه اخلطوط يظهر لنا تّيار اإلصالح الذي جاء 
، عن  به شعراء البرصة، حماولني إصالح ما ُوِجَد من َخلٍل سيايسٍّ أو اقتصاديٍّ
طريق شعرهم الذي قيل بني أيدي اخللفاء والوالة؛ كوهنم جعلوا أنفسهم سفراء 

عن قومهم يف نقل احلالة، وهذا ما سنتعّرف عليه يف بحثنا هذا.
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يا�سيُّ  املبحُث الأّوُل: الإ�سالُح ال�سِّ

لدراسة مظاهر خمتلفة حلياة جمتمع  ميدانًا واسعًا  البرصة  بيئة  عر يف  الشِّ مّثل 
إنسانّيٍة وعوامَل  وفّعالّياٍت  نشاطاٍت  ًة عن  مرآًة صادقًة معربِّ كان  فقْد  البرصة، 
عالقاته  ويف  والعقائدّي،  الفكرّي  البرصّي  املجتمع  بناء  يف  ظهرت  شّتى، 
عن  فضاًل  عليها،  تقوم  وأصوٍل  وتقاليَد  عاداٍت  من  حيكمها  وما  االجتامعّية، 
البيئة وطبيعتها  بتأثرياِت  أنامط معيشّية  ينشأ عنها من  عالقاهتا االقتصادّية وما 
يايّس الذي يسيطر  اجلغرافّية والنظام االقتصادّي الذي تقوم عليه، والنظام السِّ
عليها، متمّثاًل بالدولة األموّية، وما تبعها من رصاع سيايّس امتّد من هناية حكم 
ياسّية  اعات السِّ عثامن إىل هناية العرص األموّي. فكان العرص األموّي حافاًل بالرصِّ
اعات ظاهرة أخرى ُوجدت يف العرص األموّي، وال  املختلفة، ويرافق هذه الرصِّ
سيِّام يف جمتمع البرصة، متثَّلت بظاهرة الرّتف والبذخ التي ُعرف هبا األموّيون، إال 
أّنه عىل الّرغم من ذلك، كان املجتمع يشكو سوء األوضاع االقتصادّية، فضاًل 
وقبوهلم  والّسعاة،  والوالة  احلّكام  بعض  ففساد  ياسّية،  السِّ األوضاع  سوء  عن 
الّرشاوى، وفرضهم الّضائب، واستبدادهم باألموال وحرمان اآلخرين منها، 
عن  ًة  ومعربِّ ناطقًة  مرآًة  عر  الشِّ جاعلني  بمهاّمهتم  للنهوض  للّشعراء  دافعًا  كان 
عًة،  متنوِّ ولبوسًا  عديدًة  أشكاالً  أخذا  الّلذين  واالقتصادّي،  يايّس،  السِّ الوضع 
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باإلصالح،  مطالبني  ثائرين  األوضاع،  تلك  عن  للتعبري  أصواهتم  فأطلقوا 
ن أحسَّ بالعوز واحلاجة. ومن بني  ن ُظِلَم، والتخفيف َعمَّ حماولني رفع الظلم عمَّ
هؤالء الّشعراء )شعراء البرصة(، فقْد كان للّشعراء البرصّيني دوٌر كبرٌي ومشهوٌد 
فاع عن رشِف قومهم، واملنافحة عن حقوقهم، والتحّدث بلساهنم يف  له يف الدِّ
خمتلف املناسبات والقضايا التي هتّمهم. ومن بني ما ارتفعْت به أصوات الّشعراء 
يايّس كرّدة فعٍل منهم أمام سياسة بعض الوالة واحلّكام  الدعوة إىل اإلصالح السِّ
العاّمة،  اتبعوا هنج اإلثراء عن طريق الرّسقة وحيازة األموال  يف البرصة الذين 
 َ من ذلك أبيات قاهلا الّشاعر أبو األسود الدؤيّل حلارثة بن بدر الغدايّن، الذي ُعنيِّ

ق إحدى مناطق األهواز، قائاًل: )من الطويل( أمريًا عىل رُسَّ
واليًة ُوليَت  قْد  بـدٍر  بَن  وتسُق أحــاِر  َتـوُن  فيها  ُجَرذًا  فكْن 
ُتصيُبُه شيًئا  حاِر  يا  حتقَرْن  ُق فال  فَحظَُّك ِمْن ُملِك العراَقنْيِ رُسَّ
ٌب مكـذِّ إّمـا  النّاِس  مجيَع  ُق فإنَّ  ُمصدِّ وإّما  يـوى  بم  يقوُل 
وُشبهٍة بظنٍّ  أقواالً  قوا يقولوَن  حيقِّ مل  حقِّقوا  هاُتوا  قيَل  فإْن 
زِق ُيرَزُقوال َتعجَزْن فالعجُز أخبُث مركٍب فم كلُّ مدفــوٍع إىل الرِّ
للِغنى إنَّ  بالِغنى  تيـــًم  ينطُق)3(وَباِرْز  اهليوبـــُة  املرُء  به  لســــانًا 

التي  الرّسقة  حالة  لنقد  الّسخرية  أسلوب  استعمل  الشاعر  أّن  واملالحظ 
ُعرف هبا عدٌد من الوالة واألمراء، وغرضه يف ذلك رفع صوته للمتلّقي لغرض 
اإلصالح والتنبيه، وال سّيام أّن الشاعر بدأ قصيدته بأسلوب النّداء باهلمزة )أحاِر 

بن بدٍر...(، الذي خرج إىل معنى التنبيه والتحذير للمخاطب. 
ُه نقده إىل وايل البرصة احلارث بن عبد اهلل القـَُباع،  ونراه يف أبياٍت أخرى يوجِّ
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الذي ال همَّ لُه سوى التمّتع بمالذ احلياة، وترك أمور الرعّية، فضاًل عن شخصّيته 
الّرأي والثبات  التي متّيزت بعدم قدرهتا عىل إحكام األمور وتدبريها، وإعطاء 
فيه، ما أّدى إىل ضياع حقوق الرعّية؛ بسبب ضعف شخصّية الوايل أو العامل، 

فرفع هذه األبيات إىل عبد اهلل بن الّزبري لغرض اإلصالح قائاًل: )من الوافر( 
خريًا ُجزيَت  املؤمننَي  املـُغريهأمرَي  بني  قـُباِع  ِمْن  أِرْحنا 
فأعـَْيـا ومُلنَــــــاُه  َمِريـَرهَبلوَنـــــاُه  لنَا  ُيِمــــرُّ  َمــــا  علينا 
أكـُوٌل َنكـٌِح  الفتى  أنَّ  كثيـَره)4(عىل  َمذاِهُبـُه  وِمسهـــاٌب 

أّما الفرزدق، فقْد كان صوت قومه، فقْد »اعتدَّ نفسه سّيد متيم، واملدافع عنها 
والناطق باسمها«)5( قائاًل يف ذلك: )من الطويل(

ى أديُمها)6(أنا ابُن تيم واملحامي الذي بِِه حُتامي إذا ُعْرٌب تفرَّ
وممّا قاله يف دعوٍة لإلصالح، وّجهها إىل الوليد بن عبد امللك ينتقد فيها عاّمله، 

وجورهم عىل الّرعّية، قائاًل: )من الوافر(
َعـاٍن لكلِّ  املرشقاِن  الثُّغــوِرَرجاَك  َوأرملٍة وأصحــاِب 
وفيِه العاصمُت ِمَن الُفجـوِروكنَت جعلَت للعّمـاِل عهًدا
َتشفي وأنـَت  املؤمننَي  دوِرأمرَي  الصُّ أدواَء  يديَك  بعدِل 
الُبـــدوِرفكيـَف بعامـٍل يســعى علينا راهـَم يف  الدَّ ُفنا  ُيكلِّ
منّـا وهي  راهـِم  بالـدَّ الُعبــوِروأنَّى  إىل  راحَتْيـــِه  كرافِع 
والَبعرِيإذا ُسقنا الفرائـَض مل ُيـــرْدها ويِة  الشُّ عِن  وصدَّ 
هنارًا لنـا  يـاَط  السِّ َوضَع  احَلريِرإذا  َسـَرق  بـــا  بالرِّ أخذنا 
أخـْذَنا ما  جهنـََّم  ِمَن اإلرباِء ِمــْن دوِن الظُّهوِرفُأدِخْلنا 
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ُينادي اهللَ هــْل يل ِمـــْن جُمرِي؟فَلْو َسِمَع اخلليفُة َصوَت داٍع
نـاٌت ُمقرَّ النِّسـاِء  احُلـجوِروأصواُت  هُلـــنَّ عىل  وصبياٌن 
ـــــنَّ لسـاُن داٍع َنصوِر)7(إًذا ألَجــــــاهَبُ ِمغضـاٌب  اهللِ  لِِديِن 

يايّس  عراء الذين دعوا إىل اإلصالح السِّ الّراعي النمريّي من أبرز الشُّ وُيعدُّ 
قومه،  أرهقوا  الذين  والعاّمل،  الّسعاة  قسوة  عن  الناتج  والفساد  الظلم  ضّد 
وأفقروهم بفرضهم الضائب الباهظة، ومعاملتهم القاسية؛ إْذ عمدوا يف أحيان 
كان  ولكنّه  »بائسًا وال حمرومًا؛  الّشاعر  يكن  فلم  الّضب واإلذالل،  إىل  كثرية 
التي بعث هبا  ون...«)8(، ولعلَّ قصيدته  بام حيسُّ به قومه وحيّس  بام يشعر  يشعر 
ُ عن مدى املّر واألمل اللَّذين أحسَّ هبام  إىل عبد امللك بن مروان )ت86#( تعربِّ
عاة الذين مل يمتثلوا ألوامر احلاكم، فالّشاعر  الّشاعر؛ نتيجة ما حلق بقومه من السُّ

»ندب نفسه حماميًا عن قومه ناقدًا عاّمل اخلليفة«)9(، ويقول فيها: )من الكامل(
ِرسَالًة املؤمننَي  أمرَي  َوَعِوياَلأْبلِْغ  ُمظِلـًَّة  إَلْيَك  َشْكَوى 
وُمُه َسبِْيـاَلِمْن ناِزٍح كـَثـُرْت إَلْيَك مُهُ اللِّقاِء  َيْستِطيُع إىل  لـَْو 
َمـــاُن َوَراَبـُه َكَسٌل، َو َيْكَرُه أْن َيْكوَن كـَُسواَلَطاَل الَتَقلُُّب َوالزَّ
َعِشيـَرِت إِنَّ  اهللِ  أمــِر  أْمَسى َسَواُمُهُم ِعزيـَن فـُلـُواَلأَويلَّ 
ُْم قـَتيـاَلَقَطُعوا اليممَة َيطرُدوَن كأهنَّ ظامليـَن  أَصاُبوا  َقْوٌم 
افـُــها َرعيِـاَلحَيُدوَن ُحـْدبًا مائاًِل أرْشَ َيــَدْعَن  َمنْزَلٍة  ُكلِّ  يف 
َوَدِويـاَلَشْهَرْي َربيٍع َما َتُذوُق ُلبوهُنُْم َوْخــًة  مُحُوضًا  إالَّ 
َ طِْرُقــها ريِّ َعاُء َشكرَِيها امَلنُْحواَلَحتَّــى إذا مُجَعْت ُتُ َوثـَنا الرِّ
يدْع مل  بنيٍب  نساَءُهُم  ُسوُء امَلَحابِِس حَتَتُهنَّ فـَِصياَل)10(وأَتوا 
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وُيالحظ أنَّ األبيات تشري إىل عمق إيامن الشاعر، والتزامه القبل جتاه أمور 
َ عن مهومه الذاتّية املتمثِّلة بتقّدم العمر ومشكالته، انتقل إىل  قومه؛ فبعد أن َعربَّ
بيان احلالة التي حلقت بقوِمِه عن طريق خماطبة املمدوح، ُمبيِّنًا لُه ما أصاب قومه 
من تفّرٍق يف البالد، وسوء أحواهلم االقتصادّية؛ نتيجة جور الّسعاة وسيطرهتم 
منه  يلتمس  وهو  مبارشًا،  خطابًا  اخلليفة  الّشاعر  ثّم خياطب  األمور،  زمام  عىل 
الذين طغوا وأساءوا معاملة  الّسعاة  أن يرفع عن قومه ما أصاهبم بسبب ظلم 
الرعّية، حّتى أهّنم اعتدوا عىل شيخ القبيلة؛ لعدم امتثاله أوامرهم: )من الكامل(

أْبناَءنا َعيَّلـَْت  َمظامِلَ  الـَْمأكـُواَلَفـــاْدفـَْع  ِشلـَْوَنا  َوأنـِْقْذ  َعنّا 
َبَعْثَتُهْم حني  َعَصْوَك  عاَة  السُّ وغواَلإِنَّ  َعلِْمَت  لو  دواهَي  وأَتْوا 
َيعِدلـُوا أْن  أمرهُتم  الَّذيَن  َفتِيـــاَل إنَّ  أَمـْرَت  ممّا  يفعلـُوا  مل 
أفيـاَلأَخُذوا املخاَض ِمَن الَفصيِل غـُلـُبًَّة لألميـِر  ويكتُب  ُظلًم 
َمْغلــُواَل)11(أَخُذوا الَعريَف َفَقطَُّعْوا حيُزوَمُه قائِــًم  باألَْصَبِحيَِّة 

َذ دور الّسفري عن قومه وقبيلته لدى اخلليفة،  يّتضح من األبيات أّن الّشاعر اختَّ
عاة الذين أنزلوا هبم  مستنجدًا ومستغيثًا به؛ لينقذ قومه من عاّمل الّصدقات والسُّ
الّضائب  من  عليهم  فرضوُه  ما  يؤّدوا  لكي  والتنكيل؛  التعذيب  أصناف  أشدَّ 
التي كانت سببًا يف حرماهنم وعوزهم وفقرهم، فكانت قصيدته »تقريرًا سياسّيًا 
يايّس الظامل«)12(.  يف مّدة متقّدمة من التاريخ، ولكوهنا تعكس جانبًا من الواقع السِّ
وللّشاعر قصيدة أخرى قال عنها: »َمن مل يرِو يل من أوالدي هذه القصيدة... 

فقْد عقنَّي«)13(، قال فيها: )من البسيط( 
ْت كـَْوى التي قـَرَصَ خـَطِوي َونـَْأُيِك َوالَوْجُد الذي َأجـُِدإيّن وإّياَك َوالشَّ
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أَمْرتـَـــــُهُم قْوٌم  بَأْمِوالنا  باِلـَعْدِل فِْينَا فـََم أْبقـَوا وما قـََصُدواَأْزَرى 
كاَة فـَم َيْرىض َخـَطْيُبُهُم َحّتى نـُضاِعَف أضـَْعافًا هلا َعَدُدُنْعطِي الزَّ
َوفـْق العيال ِفـَلـَْم ُيتـَْرُك لـَُه َسَبُدأّما الفـَقرُي الـذي كاَنْت َحلـُْوَبتـُُه
ُعقـَدَواخـْتلَّ ذُو املال َِوامُلثُروَن قـَْد َبِقَيْت أْمواهِلـِْم  ِمن  التـَّالتِل  َعىَل 
َوإْن لـَقـُوا مثلـَها يف قابل ٍفـََسُدوا)14( فـَإْن َرفـَْعَت هبْم رأسًا نـََعشـْتـَـُهُم

بالشاعر  حلقا  الّلَذْيِن  واألمل  بالظلم  عالّيًا  إحساسًا  القصيدة  يف  ونلحُظ 
ل الّصدقات، اِبتدأها بمدح عبد امللك بن مروان، وتطّرق بعدها  وقومه من ُعامَّ
الذين  عاة  السُّ الناجتة عن ظلم  قومه،  هبا جتاه  التي شعر  الظلم  إظهار حالة  إىل 
ضاعفوا الّزكاة؛ لُيثروا عىل حساب الّرعّية، حّتى وصل أمر فقرائهم إىل احتياِج 
لطلب  واالستعطاف،  االسرتحام  بطريقة  ذلك  عن  الّشاعر   َ عربَّ لذا  أغنيائهم؛ 

مساعدة اخلليفة، فإْن مل ُينصفهم فاهلالُك مصريهم، وإْن أنصفهم فقْد أحياهم.
يايّس نادى هبا شعراء البرصة متّثلت  السِّ ونجُد صورًة أخرى من اإلصالح 
ياسة األموّية يف إقامة حكمها عىل إثارة  بسياسة العصبّية القبلّية؛ إذ اعتمدت السِّ
العصبّية والنعرات القبلّية؛ لكي تشغل هبا القبائل العربّية وتبعدها عن معارضة 
الوحدة  وفقدان  القبائل،  بني  الفرقة  إىل زرع روح  أّدى  ما  األموّي)15(.  احلكم 
املصلحة  نزعة  عنها  بدالً  فكانت  القبائل،  قّوة  متّثل  التي  ياسة  والسِّ العصبّية 
واملنفعة والفرقة التي زرعها بعض احلّكام والوالة، ما دفع بالّشعراء إىل استغالل 
الوضع، فقد »استطاعوا أن يستغّلوا هذه القبلّية وما تنطوي عليه من عصبّيات 
ة عن حياهتا«)16(، فنجد من  يف شعرهم، ليكونوا األلسنة الناطقة لقبائلهم املعربِّ
الّشعراء َمن قام بدور الّسفري عن قبيلته، أو عن بعض القبائل التي تكّلم بلساهنا؛ 
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)من  جرير:  قول  ذلك  ونظري  القبلّية،  العصبّية  بسبب  أذًى  من  حلقها  ما  لبيان 
الوافر(

نـــِزاٍر يف  لـْلخـَلِيفـَـِة  هـْل  كـُلـُوُلأالَ  َوأكثــُرُهم  أْمَسوا  فـَقـَْد 
َوالَيتـامَى األرامـُل  َحويُلَوتـَْدُعوَك  به  ولْيــَس  أْمَسى  َوَمْن 
َجهدا إلْيَك  امَلاشياُت  ذلـوُلوتـَشـُْكو  َوال  لـَُهـنَّ  َصْعٌب  َوال 
ُسفـْــٌع َوُهنَّ  زاِدِهــنَّ  املليُلَوأكثُر  والَعَصُب  اجْللِد  ُحطاُم 
َجْهــٍد َبْعَد  امُلكلَُّف  الُكُبوُلَويدُعوَك  بـه  أضـرَّ  قـَْد  َوعاٍن 
َبثْدٍى ُمعـَلـَّقــًة  َزالـَـْت  قـَتيُلَوما  َرُجٌل  ِأْو  يمس  الدِّ بذي 
عـَنـُْهْم واحَللقاِت  اهلمَّ  امُلُحوُلفَرْجَت  والَبلُد  النَّاُس  فــَأْحَيا 
فـِيُكْم كاَن  املكـاِرُم  اْبُتِدَر  األثيُل)17(إذا  واحَلسُب  النَّاِس  َربيُع 

إذ يستنجد الّشاعُر يف هذه األبيات باحلاكم َعرب مدحه لرفع ما وقع من ظلم 
والسّيام  والوالة،  اخللفاء  بعض  سياسة  بسبب  النزارّية؛  القبائل  عىل  وحيف 
اجلدبة  األرض  إىل  واهلناء  احلياة  ُيعيد  الذي  بيع  بالرَّ اخلليفة  واصفًا  احلّجاج، 
الفقرية! ونراه يف قصيدٍة أخرى حياول التقّرب من اخلليفة عبد العزيز بن مروان، 
ب بني قيس وبني متيم واحلكومة؛ إذ إّن الّشاعر  من خالل مدحه، ومن ثّم يقرِّ

كان يف عصبيَّته »متيمّيًا قيسّيًا«)18(، قال: )من الطويل(
أُخــــــوُكُم فاعلَمـنَّ  تيــًم  ُشكَرافإنَّ  عافيـًة  أبليـَت  َمْن  خرُي  وَمْن 
فِهجُتـــُم تيـــًم  ِهجُتــــْم  ِشئُتُم  اإذا  ُليوَث الوغى يرصَن أعداَءكْم َهرْصَ
الَوَجى عىل  املقِرباِت  اجلياَد  ا)19(َنُقوُد  َقْسَ أبْرنــاُهـُم  حتَّى  ألعــدائكْم 

فالّشاعر اختذ موقفه هذا؛ للخالص من الظلم الذي حلق هذه القبائل بسبب 
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العصبّية، وال سّيام أّن بني أمّية قّربوا القبائل اليمنّية، وآثروهم بالعطاء واملساندة. 
ا الفرزدق التميمّي، فِمن مواقفه حيال هذه العصبّية، التي أّدت إىل حلاق  أمَّ
األذى بقبائل كثرية، موقفه من قبائل مض يف العراق والّشام، منارصًا هلا، واقفًا 
ضّد خالد الَقرْسّي اليمنّي الذي انتهك حرمة هذه القبائل وسلبها حقوقها، ما 
دفع بالّشاعر إىل الوقوف بجانبها، مستنجدًا ب هبشام بن عبد امللك إلنقاذ قبائل 

مض، مرتمجًا له هذا الظلم بأبياٍت منها: )من الطويل(
َوطالْت ليايل حـــــاِدٍث ال يناُمهابكْت عنُي حمُزونٍ فطاَل انسجاُمَها
ِخَصاُمهافإْن نبكِ  ال نبِك املـُصيباِت إْذ أتَى َجمَّ  واألّياُم  الّدهُر  هبا 
خالـٍد ــَك  تنهُّ نْبـكي  حراُمهاولكنّنـــا  حيــلُّ  ال  منـّا  حمــارَم 
شـآمـُهاأرى ُمـرَض املرِصيِن قْد ذّل َنرصُها ُيـــذلُّ  ال  قيـسًا،  ولكنَّ 
ام قيــسًا وِخنِدفًا أحاديَث ما ُيشفى ُببٍء سقامـُــهافَمْن ُمبلٌغ بالشَّ
وُمـظلمًة َيغـَْشى الُوُجوَه ظالمـُـها)20(أحـــاديَث مـنّا نشَتكيــها إليهــُم

َ للخليفة سياسة خالد القرسّي التعصبّية  فقْد قام الّشاعُر بدور الّسفري؛ لُِيَبنيِّ
بعدما  مستمّرًا،  بكاًء  تبكيها  العيون  وباتت  ذلـَّْت،  التي  مض،  قبائل  حيال 

انـْتـَُهكْت حرمُتها، وُحِرَمْت حقوقها.
ة عن سوء معاملة بعض  عر كان الّصورة الناطقة واملعربِّ وهكذا نجد أّن الشِّ
عاة، وظلمهم للّرعّية؛ لذا هنض الّشعراء للتعبري عن هذه الطبقات،  العاّمل والسُّ
ين  حماولني اإلصالح عن طريق اسرتداد أموال النّاس من أيدي املستغلِّني، مؤدِّ
التفاعل  إطار  يف  احلياة  مع  ومتعاملني  نفسه،  الوقت  يف  وقيادّيًة  إنسانّيًة  مهّمًة 

واالمتزاج بقضاياها املهّمة.



109

اأ.م.د. �سجا جا�سم حمّمد - م.د. اأنوار جميد �سرحان

حمّرم /ربيع الآخر 2018م - اأيلول/كانون الثاين 1440هـال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العددان اخلام�س وال�ساد�س

املبحُث الثاين: الإ�سالُح القت�ساديُّ 

النّاجم  االقتصادّي  اإلصالح  عن  للتعبري  البرصة  شعراء  أصوات  ارتفعْت 
دة. فنجد من الّشعراء الذين َمثـَُّلوا قومهم لدى اخللفاء  عن دوافع وأسباب متعدِّ
والوالة حماولًة منهم إلنقاذهم ممَّا ُهْم فيه من فقر وجوع، َعرْبَ تصويرهم حالة 
بقوله:  امللك )ت#126(  عبد  بن  الوليد  مدح  الذي  الفرزدق  الّشاعر  فقرهم، 

)من الطويل(
ُدونـَُه ـريفاِن  َوالشَّ ُمنـاٍد،  ِمْن  فكـَْم 

َمَفاِقــُرْه والَولِيِد  ُتشـْكى  اهللِ  إىل 
بَِدْعــــَوٍة َبلغـَت  إْن  أغثِنا  فـَقالوا: 

َزائُِرْه ـَك  إنَّ النـّاِس،  خـَرْيِ  ِعنـَْد  لنَا 
ناقتي اهللُ  ُيبلِغ  إْن  لـَُهم:  فقلـُْت 

خابِـُرْه أنـــــا   بالـَّذي  ُأنـْبِي  ـــاَي  وإيَّ
تـَتاَبَعْت ننَِي  السِّ إنَّ  ُمضـَرًا!  َأِغْث 

جاِزُرْه الـَْعظـْـَم  َيكـِْسُ  بَحزٍّ  َعلـَْيها 
هِتاَمٍة َبنْيَ  اجُلوُع  َحلَّ  َحْيُث  َوُهْم 

الـَّذي اجلوُع حارُضْه َوالواِدي  َوخَيْبَ 



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 110

َيا�ِصيِّ َواالْقِت�َصاِديِّ َلِح ال�صِّ ْوُت االإِ�صْ َرِة �صَ �ُصَعَراُء الَب�صْ

َوَبطنـُــــــُه الُكــالِب  مــــاُء  بـِِه  بِواٍد 
ِساجُرْه اجُلوع  مَن  الْباكِي  الـَْعلـَُم  بـِِه 

الِذي ِمَن  الـكاِلِب  بـِتـَذبِيِح  ْت  َومَهَّ
ماطُِرْه الـْغْيــــــَث  أْمَسَك  إْذ  أَسٌد  هِبا 

ٍَوُمقـَْبيِل نِـــزار  يف  بِكـُنـِْهي  أِغْثـنِي 
َِوشـَاِعُرْه املشـِْرقـَني  كـَِريُم  فـَإنـَّي 

تـَنتـَهي األْرِض  يف  اهللِ  راعي  َوإنـَّـك 
َوآِخُرْه)21( أْمــٍر  كــُلِّ  نـَواِص  إلْيـَك 

فالّشاعُر لسان قوِمِه لدى اخلليفة، واصفًا ما َحلَّ هبم من جوٍع وفقٍر؛ بسبب 
بطريقة  وحاجتهم  فقرهم  صورة  راساًم  أصاباهم،  اللَّذين  والقحط  اجلدب 
الوصف التقريرّي للحالة، وَعرب ألفاظ تبعث يف النفس األسى واألمل واحلزن، 
وغرضه من ذلك الوصول إىل غاية يف بيان حاهلم أّوالً، وإثارة اسرتحام املمدوح 

وتعاطفه ثانيًا، وحتريك اهلّمة لتحقيق طلب اإلغاثة ثالثًا. 
احلُتات  فيها عىل سياسة معاوية حني حرم  ُأَخر حيتّج  أبيات  للّشاعر  ونجد 
املجاشعّي كامل عطائه، فجاء بأبيات انامزت بالقّوة، واالحتجاج العنيف ملا وقع 

عىل احلتات من ظلٍم، قائاًل: )من الطويل(
ُظالَمًة احُلتاِت  ِمرياَث  ذائُبْه أتأُكُل  لَك  جامٌد  َحرٍب  ومرياُث 
جاهلّيٍة يف  يُن  الدِّ هذا  كاَن  القليُل حاليُبْه فلْو  املوىل  َمن  عرفَت 
شاِرُبْه)22(ولو كاَن هذا األمُر يف غرِي ُمْلكُِكْم باملاِء  َغصَّ  أو  أَلَبَدْيُتُه، 

والعدل  االقتصادّي،  باإلصالح  مطالبتهم  يف  البرصة  جمتمع  َمثََّل  فالّشاعر 
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وهلذا  الرعّية،  ختّص  التي  املالّية  األمور  تدبري  وحسن  واإلنصاف،  االقتصادّي 
نجده يثور عىل يزيد بن عبد امللك حني وىّل عمر بن هبرية عىل البرصة، قائاًل يف 

ذلك: )من الوافر(
واٍل وأنَت  املؤمننَي  شفيٌق لسَت بالوايل احلريِص أمرَي 
ورافدْيــِه العراَق  القميِص)23(أأطَعْمَت  يَد  أَحـــذَّ  َفـــزارّيًا 

الوضع  إصالح  أمام جمتمعه، حماوالً  مهّمته  بأداء  الفرزدق  الّشاعر  ويستمرُّ 
ُهها إىل اخللفاء  االقتصادّي لدى البعض منهم، عن طريق قصائد املديح التي يوجِّ
والوالة، التي ينقل َعربها احلالة التي يريد التعبري عنها، من ذلك قوله يف مدح 

سليامن بن عبد امللك: )من الطويل(
ا ألسَت َترى ِمْن حوِل بيتَِك عـائذًا احتياهُلَ عليها  أعيــــا  قْد  بَقْدِرَك 
ا فكيَف ُتريُد اخلفَض بعَد الذي َترى نَِســــاٌء بنجــــــٍد ُعيٌَّل ورجــــاهُلَ
ا وسوداَء يف أهــــداِم َكلِّنَي أقبــَلْت ُسؤاهُلَ وَعنَّا  َتيش  هِبِـــــْم  إلينا 
ا وإهنَّ منهم،  اثناِن  عاتَِقْيها  ا عىل  ُهــزاهُلَ ُيِقصُّ  كــاَدْت  قْد  َعُد  َلرُتْ
ا هَلَ كِلتـامُها  ثِنتــاِن  َخلِفها  ا وِمْن  َحـاهُلَ ــرُّ  والشَّ باألهَداِم،  َق  َتَعلَّ
ورائِها ِمْن  َمزومٌة  َحْجِرها  ا ويف  فِصاهُلَ ْوٍل  حِلَ َيْتِمْم  مل  ُشَعيثاُء، 
ـها كأنَّ إلينــا  وألقْتُهْم  ْت،  ِرئاُلـــَهاَفَخـــرَّ َجــــانبْتها  حَمٍْل،  َنعامُة 
ِعياُلـَها)24(إىل ُحْجـــَرٍة كم ِمْن ِخبـــــاٍء َوُقبٍَّة كثيـــــٌر  ٍك  وُهـــــالَّ إلْيَها، 

الّشاعر بنقل احلالة إىل املمدوح بصورة مبارشة، وتصوير حّي للحالة،  قام 
حلالة  عاّم  وصٍف  مع  املتهالكة،  وأشخاصهّن  النِّساء،  أزياء  وصف  طريق  عن 

البؤس والفقر، عن طريق حوار عىل لسان زوجته النّوار. 
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ونجده يف قصيدة أخرى خياطب هبا عمر بن عبد العزيز، قائاًل: 
ركائَبنَـا ُيـزجي  َقًسا  ِمْن  والَقَدُر وَساَقنا  احلاجاِت  ُمنتِجُع  إليـَك 
لنـا ترْكَن  مـا  ثالٌث  ُينَتَظــــُر وجائحاٌت  الغيـُث  بعَدُهنَّ  بِه  ماالً 
َلـْحًم وحاطمٌة يتــــُركا  بالَعْظِم مَحراُء حتَّى اجتيحِت الُغَرُر ثِنَتــــاِن ملْ 
َجـــَزُر؟ فقلُت: كيَف بأهيل حنَي َعضَّ هِبِْم ُمعنِـٌق  ماٍل  كلُّ  لُه  عـاٌم 
َتركـا َما  عاماِن  َقبَلــُه  أَتى  َمَطــُر)25(عاٌم  فيهم  عودًا  َبلَّ  وال  ماالً 

ونجد الّشاعر جرير يف قصيدة مدح فيها احلّجاج ينقل له يف هنايتها صورة 
عن حالة الفقر واجلوع التي تعّرض هلا النّاس طالبًا إصالح احلالة، قائاًل: 

حَمٍْل زماَن  إليَك  نشكو  اجلليِد أال  زمِن  يف  املاِء  ورُشَب 
ِسغاٌب وُهْم  العياِل  فوِد وَمعتَبَة  الرَّ امُلجاحِلـِة  َدرِّ  عىل 
ُسوًدا الفتياِت  يرُتُك  امَلَحاِجُر َغرَي ُسـوِد)26(زمانًا  وقْد كاَن 

املدح  بني  فيها  يمزج  العزيز،  عبد  بن  عمر  هبا  خياطب  أخرى  قصيدٍة  ويف 
وطلب االستغاثة لتغيري الوضع االقتصادّي لقومه، قائاًل: 

َنَزَلْت التي  والبلوى  اجَلْهَد  ْغَت ِمْن َخبي أأذكُر  أم قْد كفاين الذي ُبلِّ
ُقني قْد َعيَّ باحَليِّ إْصعادي وُمنحدِري ما ِزْلُت َبعـــَدَك يف داٍر تَعـــــرَّ
بادَيُه امَلجهوُد  احلارُض  َينفُع  َحَضـِر ال  عىل  بــاٍد  لنا  َيعـــــوُد  وال 
أرمَلٍة َشعثــــاَء  ِمْن  بامَلواِسِم  وِمْن َيتيٍم َضعيِف الّصوِت والَبرَصِ َكْم 
بِِه كأنَّ  ملهــــوٍف  دعوَة  خباًل ِمَن اجِلنِّ أو َخباًل ِمَن النَّشــَِرَيدعوَك 
والــِدِه َفْقــــَد  َتكفي  َك  َيُعدُّ َّْن  كالَفْرِخ يف الُعشِّ مل َيدُرْج ومل َيطِِر مِم
ُبوِرْكَت جابـَر َعْظٍم ِهيَض ُمنكِسـِر َيرجوَك مثَل رجاِء الغيِث ْتُرُهُم
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ِر)27(َفإْن َتَدْعُهْم َفَمْن َيرجوَن َبعــَدُكُم أْو ُتنِْج ِمنها َفَقْد أنَجْيَت ِمْن رَضَ
ياسّية واالقتصادّية دفعت بالّشعراء إىل  َم يّتضح لنا أنَّ الظروف السِّ وممَّا تقدَّ
فيهم؛  املديح  قصائد  وَنْظِم  والوالة،  اخللفاء  أيدي  بني  والوقوف  يار،  الدِّ ترك 
يايّس، واالقتصادّي، عن طريق  للظفر بعطفهم، وحماولة للتغيري واإلصالح السِّ
العرص  يف  أصبحْت  التي  املديح  قصائد  ومنها:  قصائد،  من  ينظمونه  كانوا  ما 
األموّي »أثرًا من آثار احلياة االقتصادّية، أو هو وسيلة من وسائل التغلُّب عىل 

املشكالت االقتصادّية التي يعانيها صاحبه«)28(.
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اخلامتة

حلة بني سطور دواوين شعراء البرصة، توّصلنا إىل اآليت:  وبعد هذه الرِّ
ياسّية واالقتصادّية يف البرصة يف العرص األموّي،  1- كان سوء األوضاع السِّ

يايّس، واالقتصادّي.  سببًا لظهور اإلصالح السِّ
احلاصل  يايّس  السِّ اخللل  تصحيح  حماولة  يايّس:  السِّ باإلصالح  قصدنا   -2
أّما اإلصالح  عاة،  الّصدقات والسُّ بسبب سياسة بعض اخللفاء والوالة وعاّمل 
االقتصادّي، فقصدنا به إصالح الوضع االقتصادّي لدى فئات معّينة يف جمتمع 
الظروف  بسبب  أو  الّدولة،  سياسة  من  هبم  حلق  الذي  الظلم  بسبب  البرصة؛ 

املناخّية، والعوامل الطبيعّية التي أّدت إىل حدوث جماعة عند بعض القبائل.
القيام بمهّمة اإلصالح، واملطالبة به عىل أكمل  البرصة  3- استطاع شعراء 
بحقوقهم،  للمطالبة  والوالة؛  اخللفاء  أيدي  بني  وقوفهم  طريق  عن  وجه، 
واإلصالح والتغيري، والضب عىل أيدي الفاسدين، فضاًل عن دورهم يف تنبيه 
يايّس واالقتصادّي، والّدفع به  املخاطب، عىل كّل ما ُوجد من حاالت الظلم السِّ

إىل طريق اإلصالح، ورفع الظلم عن املظلومني. 
بدور  وقاموا  اإلصالح،  مهّمة  حتّملوا  الذين  الّشعراء  أهّم  من  كان   -4
وجرير،  الفرزدق،  هم:  اإلصالح  يف  غاياهتم  لتحقيق  اخللفاء؛  لدى  الّسفراء 

والّراعي النّمريّي.
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القليلة. 
15- ُينظر: العصبّية القبلّية: ص243.
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عر يف الكوفة: ص451. 16- حياة الشِّ
يريد  العيال، احلويل: احليلة والقّوة،  الكل:  17- رشح ديوان جرير: ص433-432، 

باملاشيات النسوة األرامل. 
يايّس: ص317. عر السِّ 18- تاريخ الشِّ

19- رشح ديوان جرير: ص224، املقربات: التي من البيوت لتؤثر بالزاد وبكّل يشء، 
أبرناهم: أهلكناهم. 

20- رشح ديوان الفرزدق: 2/ 792-790. 
اجلازر:  القطع،  احلّز:  الفقر،  مفاقره:   .312-309  /1 الفرزدق:  ديوان  رشح   -21

الناحر. 
22- املصدر الّسابق: 1/ 49.

23- املصدر الّسابق: 487/2.
24- املصدر الّسابق: 2/ 619.

25- املصدر الّسابق: 220-219/1.
26- رشح ديوان جرير: ص121.

27- املصدر الّسابق: ص275-274.

عر يف الكوفة: ص489. 28- حياة الشِّ
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حمّرم /ربيع الآخر 2018م - اأيلول/كانون الثاين 1440هـال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العددان اخلام�س وال�ساد�س

امل�سادُر واملراجُع

يايّس إىل منتصف القرن الثاين، أمحد الّشايب، مطبعة الّسعادة مرص،  عر السِّ 1- تاريخ الشِّ
ط3، 1962م. 

دار  زكي،  كامل  أمحد  د.  اهلجرّي،  الثاين  القرن  هناية  إىل  البرصة  يف  األدبّية  احلياة   -2
املعارف، مرص، 1971م. 

عر يف الكوفة إىل هناية القرن الثاين للهجرة، د. يوسف خليف، دار الكاتب  3- حياة الشِّ
للطباعة والنرش، القاهرة، 1968م. 

4- خزانة األدب ولّب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادّي )ت #1093(، 
حتقيق: عبد الّسالم هارون، دار الكاتب العريّب، القاهرة، 1968م. 

5- ديوان أيب األسود الدؤيّل، حتقيق: د. حمّمد حسن آل ياسني، مطبعة املعارف، بغداد، 
ط2، 1964م. 

6- الّراعي النّمريّي )عبيد بحصني( عرصه، حياته، شعره، د. حمّمد نبيه حجاب، مطبعة 
سالة، مرص، )د.ط(، )د.ت(.  الرِّ

7- رشح ديوان جرير، عبد اهلل إسامعيل الّصاوي، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت 
لبنان، )د.ت(.

8- رشح ديوان الفرزدق: عبد اهلل إسامعيل الّصاوي، مطبعة الّصاوي، القاهرة، 1936م. 
الرّشيف  د. عون  ياسة واالجتامع(،  السِّ )دراسة يف  األموّي  العرص  البرصة يف  9- شعر 

قاسم، دار الثقافة، بريوت لبنان، 1972م. 
10- شعر الّراعي النّمريّي، د. نوري القييّس، و د. هالل ناجي، مطبعة املجمع العلمّي، 

العراق، 1980م. 
العربّية  اليقظة  دار  النّص،  إحسان  د.  األموّي،  عر  الشِّ يف  وأثرها  القبلّية  العصبّية   -11

للتأليف والنرش، )د.ط(، )د.ت(. 
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عر العريّب يف صدر اإلسالم والعرص األموّي، د. برشى حمّمد  12- القّصة واحلكاية يف الشِّ
عّل اخلطيب، دار الّشؤون الثقافّية العاّمة، ط1، بغداد، 1990م. 

ين بن منظور )ت711#(، حتقيق: نخبة من  13- لسان العرب، أليب الفضل، مجال الدِّ
ني، دار احلديث، القاهرة، 2003م.  األساتذة املختصِّ


