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�ص البحث
ملخّ ُ
ٍ
داعية ،رسول اهلداية
والسالم عىل خري
رب العاملني،
َّ
احلمدُ هللِ ِّ
والصالة َّ

املطهرين.
حممد ،وعىل آله الغرر امليامني َّ
والرمحةّ ،
واملو ّدة ّ
وبعد:

متنوعة شملت
ال خيفى عىل املتت ِّبع لبيئة البرصة ما
ْ
انامزت به من دراسات ِّ
ٍ ٍ
متطورة
العلوم كا ّفة ،ومن بني هذه العلوم األدب؛ إذ ُعرفت البرصة بحركة أدب ّية ِّ
َعرب العصور األدب ّية كا ّفة ،وقدْ وقف شعراء البرصة عند الكثري من القضايا

والسياس ّية ،واالقتصاد ّية لغرض النقد ،والتنبيه ،واملعاجلة .فقدْ كان
االجتامع ّيةِّ ،

الشعراء صوت ّ
ّ
الصور التي
الشعب يف بيئة البرصة ،فنقلوا للقارئ الكثري من ّ
البرصي قدي ًام وحديث ًا ،وقدْ ظهرت العديد من الدِّ راسات
وجدت يف املجتمع
ّ
الضوء عىل
التي ُعنيت باحلركة األدب ّية يف البرصة .وقدْ جاء بحثنا هذا ليس ِّلط ّ

عب عنها شعراء البرصة يف العرص
يايس
ّ
واالقتصادي التي َّ
حركة اإلصالح ِّ
الس ّ
األموي ،وقدْ سار البحث عىل وفق خ ّطة معينة ،فقدْ جاء عىل ٍ
وضحنا فيه
متهيد َّ
َّ
ّ
قسمنا البحث
يايس
ّ
واالقتصادي .بعد ذلك َّ
مصطلح اإلصالح ،وال س َّيام ِّ
الس ّ

يايس ،ودرسنا يف املبحث الثاين
عىل مبحثني ،تناولنا يف ّ
األول :اإلصالح ِّ
الس ّ
أهم نتائج البحث.
اإلصالح
ّ
االقتصادي ،وتبعنا ذلك بخامتة عرضنا فيها ّ
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ِّال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِي
ِّ ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح

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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التّمهيد
اإلصالح اسم من الفعل (صلح) ،نقولَ :ص َلحَ ،ي ْص َل ُح ،و َي ْص ُلحَ ،صالح ًا،

والصالح :ضدّ الفساد( .)1فاإلصالح هو التغيري ،والتقويم،
وص ُلوح ًا،
َّ
ُ
والتحسني.

فإن اإلصالح يعني :حركة تغيري يف ٍ
وممّا تقدّ مَّ ،
جمال ما ،كأن يكون سياس ّي ًا،
ٍ
نوعي فيها،
حالة ما ،وإحداث تغيري
أو اقتصاد ّي ًا ،أو اجتامع ّي ًا ،يرمي إىل تغيري
ّ

وهذا التغيري يكون لصالح املجتمع .ويف بحثنا هذا قصدنا بصوت اإلصالح،

الشاعر يف العصور األدب ّية ك ّلها كان يم ِّثل صوت ّ
كون ّ
الشعب ،وكان ينقل
والسلب ّية التي كانت يف املجتمع ،وبام ّ
أن اإلصالح ظاهرة
الظواهر اإلجياب ّية ّ
اجتامع ّية كوهنا تنتج من املجتمع هبدف تغيري حالة ما ،لذا كان شعراء البرصة
األموي.
واالقتصادي يف العرص
يايس
ّ
ّ
صوت اإلصالح ِّ
الس ّ

يايس ،فنقصد به أصوات ّ
الشعراء التي ارتفعت
أ ّما قولنا :اإلصالح ِّ
الس ّ
يايس يف الدولة ،كأن يكون تغيري حاكم،
هبدف إحداث تغيري ّ
خيص اجلانب ِّ
الس ّ
أو ٍ
سيايس ،وغري ذلك.
وال ،أو قانون
ّ
االقتصادي ،فنقصد به :الدعوة إىل تغيري حالة اقتصاد ّية يف
أ ّما اإلصالح
ّ
املعييش لفئة مع ّينة من
املجتمع ،كأن ترتفع األصوات لغرض رفع املستوى
ّ
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ال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِيِّ
ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح ِّ

املجتمع تعاين من الفقر وغريه.

ٍ
أن نقولّ :
يبقى ْ
عرص إىل
واالقتصادي خيتلفان من
يايس
إن
ّ
َ
اإلصالحني ِّ
الس ّ

التطور والتجديد التي تشهدها العصور املختلفة.
آخر ،بحسب أحوال
ّ

توضحت لنا ثالثة خطوط ،سار فيها
ويف ضوء دراستنا لشعر البرص ّينيَّ ،
ٍ
ّ
تراث
رسمت تفاعالت احلياة بام فيها من
الشعر يف البرصة ،وهذه اخلطوط
ْ

ثمة تفاعل بام كان ،وبام هو كائن ،وبام سيكون ،وهذه اخلطوط هي،
وقي ٍم؛ إذ ّ
تارخيي يقف عند متثيل ّ
عرصي حيدِّ د
الشعراء ملايض أ ّمتهم ،والثاين:
األول:
ّ
ّ
ّ
احلياة الواعية املتم ّثلة يف آثار اآلخذين هبا مبارشة ،والثالث :بني هذه النزعات

التحرر من قيود بعينها؛ يف سبيل إجياد حياة أكثر مثال ّية ،وأقدر
التي ترمي إىل
ّ

السعادة( .)2ومن بني هذه اخلطوط يظهر لنا ت ّيار اإلصالح الذي جاء
عىل توفري ّ
به شعراء البرصة ،حماولني إصالح ما ُو ِجدَ من َخ ٍ
اقتصادي ،عن
سيايس أو
لل
ٍّ
ٍّ
طريق شعرهم الذي قيل بني أيدي اخللفاء والوالة؛ كوهنم جعلوا أنفسهم سفراء

سنتعرف عليه يف بحثنا هذا.
عن قومهم يف نقل احلالة ،وهذا ما
ّ
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ُ
يا�سي
املبحث الأ ّو ُل :ال ُ
إ�صالح ِّ
ال�س ُّ
م ّثل ِّ
الشعر يف بيئة البرصة ميدان ًا واسع ًا لدراسة مظاهر خمتلفة حلياة جمتمع
نشاطات وفعالي ٍ
ٍ
َ
وعوامل
ات إنسان ّي ٍة
معب ًة عن
ّ ّ
البرصة ،فقدْ كان مرآ ًة صادق ًة ِّ

والعقائدي ،ويف عالقاته
الفكري
البرصي
شتّى ،ظهرت يف بناء املجتمع
ّ
ّ
ّ
ٍ
ٍ
وأصول تقوم عليها ،فض ً
ال عن
االجتامع ّية ،وما حيكمها من
عادات وتقاليدَ

ِ
بتأثريات البيئة وطبيعتها
عالقاهتا االقتصاد ّية وما ينشأ عنها من أنامط معيش ّية
يايس الذي يسيطر
اجلغراف ّية والنظام
ّ
االقتصادي الذي تقوم عليه ،والنظام ِّ
الس ّ

عليها ،متم ّث ً
سيايس امتدّ من هناية حكم
ال بالدولة األمو ّية ،وما تبعها من رصاع
ّ
األموي حاف ً
السياس ّية
األموي .فكان العرص
عثامن إىل هناية العرص
ّ
ّ
بالصاعات ِّ
ال ِّ
األموي ،وال
الصاعات ظاهرة أخرى ُوجدت يف العرص
ّ
املختلفة ،ويرافق هذه ِّ
التف والبذخ التي ُعرف هبا األمو ّيون ،إال
س ِّيام يف جمتمع البرصة ،مت َّثلت بظاهرة ّ

الرغم من ذلك ،كان املجتمع يشكو سوء األوضاع االقتصاد ّية ،فض ً
ال
أنّه عىل ّ
والسعاة ،وقبوهلم
السياس ّية ،ففساد بعض احلكّام والوالة ّ
عن سوء األوضاع ِّ

الضائب ،واستبدادهم باألموال وحرمان اآلخرين منها،
الرشاوى ،وفرضهم ّ
ّ

بمهمهتم جاعلني ِّ
كان دافع ًا ّ
ومعب ًة عن
الشعر مرآ ًة ناطق ًة
ِّ
للشعراء للنهوض ّ
متنوع ًة،
يايس،
واالقتصادي ،ال ّلذين أخذا أشكاالً عديد ًة ولبوس ًا ِّ
ّ
الوضع ِّ
الس ّ
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ال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِيِّ
ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح ِّ

فأطلقوا أصواهتم للتعبري عن تلك األوضاع ،ثائرين مطالبني باإلصالح،
ِ
أحس بالعوز واحلاجة .ومن بني
عمن ُظل َم ،والتخفيف َع َّمن َّ
حماولني رفع الظلم َّ

الشعراء (شعراء البرصة) ،فقدْ كان ّ
هؤالء ّ
كبري ومشهو ٌد
للشعراء البرص ّيني ٌ
دور ٌ
ِ
رشف قومهم ،واملنافحة عن حقوقهم ،والتحدّ ث بلساهنم يف
له يف الدِّ فاع عن
ارتفعت به أصوات ّ
الشعراء
هتمهم .ومن بني ما
ْ
خمتلف املناسبات والقضايا التي ّ
يايس كر ّدة ٍ
فعل منهم أمام سياسة بعض الوالة واحلكّام
الدعوة إىل اإلصالح ِّ
الس ّ
السقة وحيازة األموال العا ّمة،
يف البرصة الذين اتبعوا هنج اإلثراء عن طريق ّ
من ذلك أبيات قاهلا ّ
ي
الشاعر أبو األسود الدؤ ّيل حلارثة بن بدر
الغداين ،الذي ُع ِّ َ
ّ
سق إحدى مناطق األهواز ،قائالً( :من الطويل)
أمري ًا عىل ُ َّ
بن ٍ
ِ
ليت والي ًة
بـدر قدْ ُو َ
أحــار َ
حتقر ْن يا ِ
حار شيئًا تُصي ُب ُه
فال َ

ُ
وترسق
ـون
فكن ُج َرذ ًا فيها َت ُ
ْ
ِ
فح ُّظ َ ِ
ِ
س ُق
َ
ك م ْن ُملك العرا َق ْي ُ َّ
ُ
وإما ُمصدِّ ُق
يقول بام هيـوى ّ

مجيع الن ِ
ِّ
مكـذ ٌب
ّاس ّإمـا
فإن
َّ
َ
وش ٍ
يقولون أقواالً
بظن ُ
بهة
َ
ٍّ
ٍ
ُ
مركب
أخبث
والتَعجز َْنفالعج ُز
إن ِ
ار ْز متيـــ ًام ِ
و َب ِ
للغنى
بالغنى َّ

فإن َ
قيل هاتُوا ح ِّققوا مل حي ِّققوا
ْ
الر ِ
فام ُّ
زق ُيرز َُق
كل مدفــو ٍع إىل ِّ

ينطق
املرء اهليوبـــ ُة
ُ
لســــان ًا به ُ
واملالحظ ّ
السقة التي
السخرية لنقد حالة ّ
أن الشاعر استعمل أسلوب ّ
()3

ُعرف هبا عد ٌد من الوالة واألمراء ،وغرضه يف ذلك رفع صوته للمتل ّقي لغرض
ِ
اإلصالح والتنبيه ،وال س ّيام ّ
(أحار
أن الشاعر بدأ قصيدته بأسلوب النّداء باهلمزة
بن ٍ
بدر ،)...الذي خرج إىل معنى التنبيه والتحذير للمخاطب.
ٍ
يوج ُه نقده إىل وايل البرصة احلارث بن عبد اهلل القـُ َباع،
ونراه يف أبيات أخرى ِّ
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هم ل ُه سوى التمتّع بمالذ احلياة ،وترك أمور الرع ّية ،فض ً
ال عن شخص ّيته
الذي ال َّ

الرأي والثبات
التي مت ّيزت بعدم قدرهتا عىل إحكام األمور وتدبريها ،وإعطاء ّ

فيه ،ما أ ّدى إىل ضياع حقوق الرع ّية؛ بسبب ضعف شخص ّية الوايل أو العامل،
الزبري لغرض اإلصالح قائالً( :من الوافر)
فرفع هذه األبيات إىل عبد اهلل بن ّ
ِ
زيت خري ًا
أمري
أر ْحنا ِم ْن قـُبا ِع بني املـُغريه
املؤمنني ُج َ
َ
َ
ِ
َبلونَـــــا ُه و ُلنَــــــا ُه فأعـْ َيـا
يـره
ــــر لنَا َم ِر َ
علينا َمــــا ُيم ُّ
ومسهـــاب م ِ
ِ
()4
أن الفتى نَكـ ٌِح أكـ ٌ
ُول
كثيـره
ذاه ُبـ ُه
عىل َّ
َ
ٌ َ

أ ّما الفرزدق ،فقدْ كان صوت قومه ،فقدْ «اعتدَّ نفسه س ّيد متيم ،واملدافع عنها

والناطق باسمها»( )5قائ ً
ال يف ذلك( :من الطويل)
()6
ابن متيم واملحامي الذي بِ ِه
أديمها
أنا ُ
تفرى ُ
ُتامي إذا ُع ْر ٌب َّ
ٍ
عمله،
وممّا قاله يف دعوة لإلصالحّ ،
وجهها إىل الوليد بن عبد امللك ينتقد فيها ّ
الرع ّية ،قائالً( :من الوافر)
وجورهم عىل ّ
و ٍ
لكل َع ٍ
ِ
وأصحــاب ال ُّث ِ
ِ
َر َ
املرشقان ِّ
ـان
جاك
غــور
أرملة
َ
ِ
جعلت للعم ِ
العاصامت ِم َن ال ُف ِ
ـال عهدً ا
وكنت
جـور
وفيه
َ
َ
ُ
ّ
ِ
الص ِ
َ
وأنـت تَشفي
املؤمنني
أمري
دور
يديك
بعدل
َ
َ
أدواء ُّ
َ
َ
ٍ
َ
بعامـل يســعى علينا
فكيـف

ِ
ـــدور
راهـم يف ال ُب
ُيك ِّل ُفنا الدَّ
َ
كراف ِع راح َتي ِ
ـــه إىل ال ُع ِ
بــور
ْ

الس َ
يـاط لنـا هنار ًا
إذا َو َ
ضع ِّ
ُفأ ِ
ْ
أخـذنَا
دخ ْلنا جهنـ ََّم ما

احل ِ
بالربـــا َس َـرق َ
رير
أخذنا ِّ
ِ ِ
ِ
ــن ِ
دون ال ُّظ ِ
هور
م َن اإلرباء م ْ

وأنَّى بالـدَّ راهـ ِم وهي منّـا

َ
الفرائـض مل ُيـــر ْدها
إذا ُسقنا
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وصدَّ ِ
عن ُّ
عري
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ال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِيِّ
ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح ِّ

وت دا ٍع
ف َل ْو َس ِم َع اخلليف ُة َص َ
ِ
نـات
قر ٌ
ُ
وأصوات النِّسـاء ُم َّ
إ ًذا ألَ
لسـان دا ٍع
ـــــن
ُ
جــــــاب َّ
َُ

ينادي اهللَ ْ ِ
ـــن ُم ِري؟
هــل يل م ْ
ُ
احل ِ
ـــن عىل ُ
ـجور
ٌ
وصبيان ُهل َّ

غضـاب ن ِ
لِ ِد ِ
َصور
ين اهللِ ِم
ٌ

()7

النمريي من أبرز ُّ
يايس
الراعي
ّ
الشعراء الذين دعوا إىل اإلصالح ِّ
و ُيعدُّ ّ
الس ّ
والعمل ،الذين أرهقوا قومه،
السعاة
ّ
ضدّ الظلم والفساد الناتج عن قسوة ّ

وأفقروهم بفرضهم الرضائب الباهظة ،ومعاملتهم القاسية؛ إ ْذ عمدوا يف أحيان

الضب واإلذالل ،فلم يكن ّ
الشاعر «بائس ًا وال حمروم ًا؛ ولكنّه كان
كثرية إىل ّ
حيسونَّ ،)8(»...
ولعل قصيدته التي بعث هبا
يشعر بام يشعر به قومه
ّ
وحيس بام ُّ

أحس هبام
املر واألمل ال َّلذين َّ
تعب عن مدى ّ
إىل عبد امللك بن مروان (تُ ِّ )#86

السعاة الذين مل يمتثلوا ألوامر احلاكمّ ،
ّ
فالشاعر
الشاعر؛ نتيجة ما حلق بقومه من ُّ
عمل اخلليفة»( ،)9ويقول فيها( :من الكامل)
«ندب نفسه حمامي ًا عن قومه ناقد ًا ّ
َشك َْوى إ َل ْي َ
املؤمنني ِرس َال ًة
أمري
ك ُمظِلـَّ ًة َو َع ِو َيل
أ ْبلِغْ
َ
َ
لـَو يستِطيع إىل ال ِّل ِ
ِم ْن ِ
ُرت إ َل ْي َ
وم ُه
قاء َسبِ ْي َـل
نازحٍ كـَثـ ْ
ْ َْ ُ
ه ُ
ك ُُ
ْونكـ َُس َ
ول
أن َيك َ
ك ََس ٌلَ ،و َيك َْر ُه ْ
ِ
زيـن فـُلـ َ
ُول
ْأم َسى َس َو ُام ُه ُم ع َ
ظامليـن قـ َ
َتيـل
أصا ُبوا
َ
َق ْو ٌم َ
يف ك ُِّل َمنْز َل ٍة َيــدَ ْع َن َرعيِ َـل
حوض ًا َو ْخــ ًة َو َد ِو َ
يـل
إالَّ ُ ُ
اء َشكِ َريها ا َملن ُْح َ
ول
َوثـَنا ِّ
الر َع ُ
ِ َ ()10
وء ا َمل َحابِ ِ
س َتت َُه َّن فـَصيل
ُس ُ

ـــان َو َرا َبـ ُه
ب َوالز ََّم ُ
َط َال ال َت َق ُّل ُ
ِ
ِ
يـر ِت
َأو َّيل
أمــر اهللِ إِ َّن َعش َ

كأنُ ْم
َق َط ُعوا اليامم َة َيطر ُد َ
ون َّ
دون ُحـدْ ب ًا مائِ ً
أشافـُــها
ي َ
َُ
ال ْ َ

ي َربي ٍع َما ت َُذ ُ
بونُ ْم
وق ُل ُ
َش ْه َر ْ
ُي طِ ْر ُقــها
َحتَّــى إذا ُج َع ْ
ت ُت ِّ َ
ٍ
يدع
نساء ُه ُم
وأتَوا
بنيب مل ْ
َ
تراث الب�صرة
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و ُيالحظ َّ
أن األبيات تشري إىل عمق إيامن الشاعر ،والتزامه القبيل جتاه أمور

ب عن مهومه الذات ّية املتم ِّثلة بتقدّ م العمر ومشكالته ،انتقل إىل
قومه؛ فبعد أن َع َّ َ
بيان احلالة التي حلقت ِ
بقوم ِه عن طريق خماطبة املمدوحُ ،مب ِّين ًا ل ُه ما أصاب قومه
من ٍ
السعاة وسيطرهتم
تفرق يف البالد ،وسوء أحواهلم االقتصاد ّية؛ نتيجة جور ّ
ّ
ثم خياطب ّ
الشاعر اخلليفة خطاب ًا مبارش ًا ،وهو يلتمس منه
عىل زمام األمورّ ،

السعاة الذين طغوا وأساءوا معاملة
أن يرفع عن قومه ما أصاهبم بسبب ظلم ّ

الرع ّية ،حتّى ّأنم اعتدوا عىل شيخ القبيلة؛ لعدم امتثاله أوامرهم( :من الكامل)
َفـــا ْدفـ َْع م ِ
َعنّا َوأنـ ِْق ْذ ِشلـ َْونَا الـ َْمأكـ َ
ناءنا
ُول
ظال َ َع َّيلـ ْ
َ
َت أ ْب َ
َ
السعا َة َع َص ْو َك حني َب َع ْثت َُه ْم
وغول
ت
وأت َْوا
دواهي لو َعلِ ْم َ
إِ َّن ُّ
َ
أن ي ِ
مل يفعلـُوا ممّا َأم ْـر َت َفتِ َ
عدلـُوا
ذين
يـــل
َّ
إن ا َّل َ
أمرهتم ْ َ
ُ
ِ
املخاض ِم َنال َف ِ
َ
َ
صيلغـُلـُ َّب ًة
أخ ُذوا
أفيـل
لألميـر
ويكتب
ُظل ًام
َ
ُ
باألَصب ِ
َ ()11
أخ ُذوا ال َع َ
ُوم ُه
ح َّي ِة قائِــ ًام َمغْلــُول
َ
ْ َ
ريف َف َق َّط ُع ْوا حيز َ
يتّضح من األبيات ّ
أن ّ
السفري عن قومه وقبيلته لدى اخلليفة،
الشاعر َّات َذ دور ّ

والسعاة الذين أنزلوا هبم
عمل ّ
الصدقات ُّ
مستنجد ًا ومستغيث ًا به؛ لينقذ قومه من ّ

الضائب
أشدَّ أصناف التعذيب والتنكيل؛ لكي يؤ ّدوا ما فرضو ُه عليهم من ّ

التي كانت سبب ًا يف حرماهنم وعوزهم وفقرهم ،فكانت قصيدته «تقرير ًا سياس ّي ًا

يايس الظامل»(.)12
يف مدّ ة متقدّ مة من التاريخ ،ولكوهنا تعكس جانب ًا من الواقع ِّ
الس ّ
وللشاعر قصيدة أخرى قال عنهاَ « :من مل ِ
ّ
يرو يل من أوالدي هذه القصيدة...
فقدْ عقنَّي»( ،)13قال فيها( :من البسيط)
ّإن وإ ّي َ
اك َو َّ
َص ْت
الشكـ َْوى التي قـ َ َ
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ال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِيِّ
ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح ِّ

باِلـ َعدْ ِل فِ ْينَا فـ ََم أ ْبقـَوا وما قـ ََصدُ وا
حتّى نـ ِ
ُضاع َ
ف أضـْ َعاف ًا هلا َعدَ ُد
َ
َوفـْق العيال ِفـَلـ َْم ُيتـ َْر ُك لـَ ُه َس َبدُ
عىل التـَّالتِل ِمن أم ِ
والـ ِْم ُعقـَد
ْ
َ َ

َـــــه ُم
قو ٌم َأم ْرتـ ُ
َأز َْرى َبأ ْم ِوالنا ْ
ُن ْعطِي الزَّكا َة فـَام َي ْرىض َخـ َط ْي ُب ُه ُم

َت َحلـ ُْو َبتـُ ُه
َقري الـذي كان ْ
ّأما الفـ ُ
َواخـ َّ
ت
ونقـَدْ َب ِق َي ْ
ذواملال َِوا ُمل ُثر َ
ْتل ُ

هبم رأس ًا نـَ َعشـْتـ َُـه ُم
َإن َرفـَ ْع َ
فـ ْ
ت ْ
ُ
ونلحظ يف القصيدة إحساس ًا عال ّي ًا بالظلم واألمل ال ّل َذ ْي ِن حلقا بالشاعر
وتطرق بعدها
الصدقات ،اِبتدأها بمدح عبد امللك بن مروان،
وقومه من ُع َّمل ّ
ّ
إن لـَقـُوا مثلـَها يف قابل ٍفـ ََسدُ وا
َو ْ

()14

السعاة الذين
إىل إظهار حالة الظلم التي شعر هبا جتاه قومه ،الناجتة عن ظلم ُّ
ِ
احتياج
الرع ّية ،حتّى وصل أمر فقرائهم إىل
ضاعفوا ّ
الزكاة؛ ل ُيثروا عىل حساب ّ

عب ّ
الشاعر عن ذلك بطريقة االسرتحام واالستعطاف ،لطلب
أغنيائهم؛ لذا َّ َ
ُ
فاهلالك مصريهمْ ،
مساعدة اخلليفةْ ،
وإن أنصفهم فقدْ أحياهم.
فإن مل ُينصفهم

يايس نادى هبا شعراء البرصة مت ّثلت
ونجدُ صور ًة أخرى من اإلصالح ِّ
الس ّ

السياسة األمو ّية يف إقامة حكمها عىل إثارة
بسياسة العصب ّية القبل ّية؛ إذ اعتمدت ِّ
العصب ّية والنعرات القبل ّية؛ لكي تشغل هبا القبائل العرب ّية وتبعدها عن معارضة

احلكم
األموي( .)15ما أ ّدى إىل زرع روح الفرقة بني القبائل ،وفقدان الوحدة
ّ

قوة القبائل ،فكانت بدالً عنها نزعة املصلحة
العصب ّية
والسياسة التي مت ّثل ّ
ِّ
واملنفعة والفرقة التي زرعها بعض احلكّام والوالة ،ما دفع ّ
بالشعراء إىل استغالل

الوضع ،فقد «استطاعوا أن يستغ ّلوا هذه القبل ّية وما تنطوي عليه من عصب ّيات
املعبة عن حياهتا»( ،)16فنجد من
يف شعرهم ،ليكونوا األلسنة الناطقة لقبائلهم ِّ

ّ
السفري عن قبيلته ،أو عن بعض القبائل التي تك ّلم بلساهنا؛
الشعراء َمن قام بدور ّ
تراث الب�صرة
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أذى بسبب العصب ّية القبل ّية ،ونظري ذلك قول جرير( :من
لبيان ما حلقها من ً

الوافر)

أالَ هـْل لـْلخـَلِيفـ َِـة يف نـــ ٍ
ِزار

َوتـَدْ ُع َ
ُ
تـامى
وك
األرامـل َوال َي َ
اشيات إل ْي َ
ك َجهدا
وتـَشـْكُو ا َمل
ُ
ِِ
ْــع
ــن َو ُه َّن ُسفـ ٌ
أكثر زاده َّ
َو ُ
ف بعدَ جه ٍ
َويد ُع َ
ــد
وك ا ُملك َّل ُ َ ْ َ ْ

َـت ُمعـَلـَّقــ ًة َبثدْ ٍى
َوما زَالـ ْ
واحل ِ
اهلم َ
لقات عـَنـ ُْه ْم
َفر ْج َ
ت َّ
ِ
كان فـِيك ُْم
إذا ا ْبت ُِد َر
املكـار ُم َ

أكثــر ُهم كـُلـ ُ
ُول
فـَقـَدْ ْأم َسوا َو ُ
ــس به َح ُ
ويل
َو َم ْن ْأم َسى ول ْي َ
ُ
ذلـول
ـن َوال
ب لـ َُه َّ
َوال َص ْع ٌ
حطام ْ ِ
ُ
املليل
ب
اجللد وال َع َص ُ
ُ ُ
َو ٍ
أضـر بـه ال ُك ُب ُ
ول
عان قـَدْ
َّ

بذي الدِّ يامس ِْأو َر ُج ٌل قـ ُ
َتيل
َّاس وال َبلدُ ا ُمل ُح ُ
ول
َأح َيا الن ُ
فــ ْ
ُ ()17
َ
بيع الن ِ
سب األثيل
َّاس
واحل ُ
َر ُ

إذ يستنجد ّ
اعر يف هذه األبيات باحلاكم َعرب مدحه لرفع ما وقع من ظلم
الش ُ

وحيف عىل القبائل النزار ّية؛ بسبب سياسة بعض اخللفاء والوالة ،والس ّيام

بالربيع الذي ُيعيد احلياة واهلناء إىل األرض اجلدبة
ّ
احلجاج ،واصف ًا اخلليفة َّ
ٍ
التقرب من اخلليفة عبد العزيز بن مروان،
الفقرية! ونراه يف قصيدة أخرى حياول ّ
يقرب بني قيس وبني متيم واحلكومة؛ إذ ّ
إن ّ
الشاعر
ثم ِّ
من خالل مدحه ،ومن ّ

كان يف عصب َّيته «متيم ّي ًا قيس ّي ًا»( ،)18قال( :من الطويل)

فإن متيــ ًام
كرا
خري َم ْن
ـن ُ
َ
َّ
فاعلم َّ
َ
أبليـت عافيـ ًة ُش َ
أخــــــوك ُُم َ
وم ْن ُ
ِ
ِ
متيـــم ِ
ُـــم ُل َ
ُــــم
صا
هيرصن
يوث الوغى
َ
فهجت ُ
إذا شئت ُُم هجت ْ
أعداء ْ
َ
ً
كم َه ْ َ
َن ُقود اجلياد ِ ِ
()19
الو َجى
سا
املقربات عىل َ
َ
ُ
أبر ُ
نــاه ُ
ألعــدائكم حتَّى ْ
ْ
ـم َق ْ َ
ّ
فالشاعر اختذ موقفه هذا؛ للخالص من الظلم الذي حلق هذه القبائل بسبب
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ال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِيِّ
ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح ِّ

العصب ّية ،وال س ّيام ّ
أن بني أم ّية ّقربوا القبائل اليمن ّية ،وآثروهم بالعطاء واملساندة.
أما الفرزدق التميميِ ،
فمن مواقفه حيال هذه العصب ّية ،التي أ ّدت إىل حلاق
ّ
َّ
األذى بقبائل كثرية ،موقفه من قبائل مرض يف العراق ّ
والشام ،منارص ًا هلا ،واقف ًا

اليمني الذي انتهك حرمة هذه القبائل وسلبها حقوقها ،ما
ضدّ خالد ال َق ْس ّي
ّ
دفع ّ
بالشاعر إىل الوقوف بجانبها ،مستنجد ًا ب هبشام بن عبد امللك إلنقاذ قبائل
ٍ
بأبيات منها( :من الطويل)
مرض ،مرتمج ًا له هذا الظلم
ِ ٍ
ينامها
َو ْ
طالت ليايل حـــــادث ال ُ
هر واأل ّيا ُم َج َّم ِخ َص ُامها
هبا الدّ ُ
ُّ
حرامها
حيــل
حمــار َم منـّا ال
ُ

عني حمزُون َ
انسجام َها
ٍفطال
ْ
بكت ُ
ُ
ِ
ِ
أتى
ْ
فإن نبك ِ ال نبك املـُصيبات إ ْذ َ
ٍ
تنه َ
خالـد
ــك
ولكنّنـــا ن ْبـكي ُّ
أرى مـرض امل ِ
ِ
رصين قدْ ّ
َرصها
ذل ن ُ
ُ َ
وخ ِ
بالشام قيــس ًا ِ
فم ْن ُمبلغٌ َّ
ندف ًا
َ

ولكن قيـس ًا ،ال ُي ُّ
ـــذل شـآمـُها
َّ
أحاديث ما يشفى ب ٍ
ربء سقامـُــها
ُ
َ ُ
()20
الو ُجو َه ظالمـُـها
ومـظلم ًة َيغـ َْشى ُ
ُ

َ
إليهــم
أحـــاديث مـنّا نشتَكيــها
ُ
فقدْ قام ّ
القرسي التعصب ّية
ي للخليفة سياسة خالد
السفري؛ لِ ُي َب ِّ َ
ّ
اعر بدور ّ
الش ُ
مستمر ًا ،بعدما
حيال قبائل مرض ،التي ذلـ َّْت ،وباتت العيون تبكيها بكا ًء
ّ
وح ِر َم ْت حقوقها.
انـْتـ َُه ْ
كت حرمتُهاُ ،

وهكذا نجد ّ
أن ِّ
واملعبة عن سوء معاملة بعض
الصورة الناطقة
الشعر كان ّ
ِّ

للرع ّية؛ لذا هنض ّ
الشعراء للتعبري عن هذه الطبقات،
والسعاة ،وظلمهم ّ
العمل ُّ
ّ
حماولني اإلصالح عن طريق اسرتداد أموال النّاس من أيدي املستغ ِّلني ،مؤ ِّدين

مهم ًة إنسان ّي ًة وقياد ّي ًة يف الوقت نفسه ،ومتعاملني مع احلياة يف إطار التفاعل
ّ
املهمة.
واالمتزاج بقضاياها ّ
تراث الب�صرة
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ُ
االقت�صادي
إ�صالح
ُّ
املبحث الثاين :ال ُ
االقتصادي النّاجم
ارتفعت أصوات شعراء البرصة للتعبري عن اإلصالح
ْ
ّ

عن دوافع وأسباب متعدِّ دة .فنجد من ّ
الشعراء الذين َمثـَّ ُلوا قومهم لدى اخللفاء
ب تصويرهم حالة
والوالة حماول ًة منهم إلنقاذهم ممَّا ُه ْم فيه من فقر وجوعَ ،ع ْ َ

فقرهمّ ،
الشاعر الفرزدق الذي مدح الوليد بن عبد امللك (ت )#126بقوله:

(من الطويل)
فكـَم ِمن م ٍ
ِ
نـادَ ،و َّ
ـريفان ُدونـَ ُه
الش
ْ ْ ُ

ِ
ِ ِ
ــر ْه
إىل اهللِ تُشـْكى
َ
والوليد َم َفاق ُ
ــــو ٍة
إن َب َ
فـَقالوا :أغثِنا ْ
لغـت بِدَ ْع َ
لنَا ِعنـْدَ خـ ْ َِي النـ ِ
ّاس ،إن َ
َّـك زَائِ ُر ْه
إن ُيبل ِغ اهللُ ناقتي
فقلـ ُ
ْت لـ َُهمْ :

ـــاي ُأنـْبِي بالـَّذي أنـــــا خابِ ُـر ْه
وإ َّي َ

ِ
َأ ِغ ْ
ت
ني تـَتا َب َع ْ
ث ُمضـَر ًا! َّ
السن َ
إن ِّ

ِ
ِ
جاز ُر ْه
ْـم
َعلـَ ْيها َ
ْس الـْ َعظـ َ
بح ٍّز َيكـ ُ
ث َح َّل ُ
َو ُه ْم َح ْي ُ
ي ِت َام ٍة
وع َب ْ َ
اجل ُ
وخيب و ِ
حارض ْه
اجلوع
الوادي الـَّذي
ُ
َ ََْ َ
ُ
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ال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِيِّ
ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح ِّ

بِ ٍ
مــــاء الك ِ
ُــالب َو َبطنـُــــــ ُه
واد بـ ِِه
ُ
ِ
ِ
من ُ
ِساجر ْه
اجلوع
بـِه الـْ َعلـ َُم ال ْباكي َ
ُ
الب ِمن ِ
ِ
الذي
ه ْ
ت بـِتـَذبِيحِ الـك ِ َ
َو َ َّ
َ
أسدٌ إ ْذ ْأم َس َ
ــــــث ماطِ ُر ْه
ك الـْغ ْي
ِبا َ
ِ
أغ ْثـنِي بِكـُنـ ِْهي يف نِـــزار ٍَو ُمقـْ َب ِل
فـَإنـَّي كـ َِريم املشـ ِْرقـَني ِوشـ ِ
َاع ُر ْه
َ
ُ
األر ِ
ض تـَنتـَهي
َوإنـَّـك راعي اهللِ يف ْ

ــر و ِ
ِ
إل ْي َ
آخ ُر ْه
ـك نـَواص كــ ُِّل ْأم ٍ َ
فالشاعر لسان ِ
قوم ِه لدى اخلليفة ،واصف ًا ما َح َّل هبم من جو ٍع ٍ
وفقر؛ بسبب
ّ ُ
()21

اجلدب والقحط ال َّلذين أصاباهم ،راس ًام صورة فقرهم وحاجتهم بطريقة

التقريري للحالة ،و َعرب ألفاظ تبعث يف النفس األسى واألمل واحلزن،
الوصف
ّ

وغرضه من ذلك الوصول إىل غاية يف بيان حاهلم ّأوالً ،وإثارة اسرتحام املمدوح

اهلمة لتحقيق طلب اإلغاثة ثالث ًا.
وتعاطفه ثاني ًا ،وحتريك ّ

ونجد ّ
حلتات
للشاعر أبيات ُأ َخر ّ
حيتج فيها عىل سياسة معاوية حني حرم ا ُ

بالقوة ،واالحتجاج العنيف ملا وقع
املجاشعي كامل عطائه ،فجاء بأبيات انامزت ّ
ّ
عىل احلتات من ظل ٍم ،قائالً( :من الطويل)
رياث ُ ِ
ومرياث َح ٍ
أتأك ُُل ِم َ
ُ
رب جامدٌ َ
الم ًة
لك ذائ ُب ْه
احلتات ُظ َ
ُ
ين يف جاهل ّي ٍة
القليل حالي ُب ْه
عرفت َمن املوىل
َ
فلو َ
كان هذا الدِّ ُ
ْ
ِ
ِ ()22
األمر يف ِ
غري ُم ْلكِك ُْم
باملاء شار ُب ْه
َص
ولو َ
َلَبدَ ْي ُت ُه ،أو غ َّ
كان هذا ُ

ّ
االقتصادي ،والعدل
فالشاعر َم َّث َل جمتمع البرصة يف مطالبتهم باإلصالح
ّ
تراث الب�صرة
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ختص الرع ّية ،وهلذا
االقتصادي واإلنصاف ،وحسن تدبري األمور املال ّية التي ّ
ّ

نجده يثور عىل يزيد بن عبد امللك حني ّ
ول عمر بن هبرية عىل البرصة ،قائ ً
ال يف

ذلك( :من الوافر)

ٍ
وال
وأنت
املؤمنني
أمري
َ
َ
َ
العراق ورافدي ِ
َ
ــه
ت
أأط َع ْم َ
ْ

ِ
احلريص
لست بالوايل
شفيق َ
ٌ

ِ
أح َّ
القميص
ـــذ يدَ
َفـــزار ّي ًا َ
ويستمر ّ
مهمته أمام جمتمعه ،حماوالً إصالح الوضع
الشاعر الفرزدق بأداء ّ
ُّ
()23

يوج ُهها إىل اخللفاء
االقتصادي لدى البعض منهم ،عن طريق قصائد املديح التي ِّ
ّ
والوالة ،التي ينقل َعربها احلالة التي يريد التعبري عنها ،من ذلك قوله يف مدح

سليامن بن عبد امللك( :من الطويل)
ِ
حول بيتِ َ
ك عـائذ ًا
ألست تَرى ِم ْن
َ
َ
َ
اخلفض بعدَ الذي تَرى
فكيف تُريدُ

ت
ني أقبــ َل ْ
وسوداء يف أهــــدا ِم َك ِّل َ
َ
ِ
وإنا
عىل عاتِ َق ْيها
اثنان منهمَّ ،
ومن َخ ِ
ِ
لفها ثِ ِ
نتــان كِ ُ
لتـاها َلا
ْ
ويف َح ْج ِرها َمزوم ٌة ِم ْن ورائِها

ـــر ْت ،وألقت ُْه ْم إلينــا كأنَّـها
َفخَ َّ
ٍ
بـــــاء َو ُق َّب ٍة
ـــر ٍة كم ِم ْن ِخ
إىل ُح ْج َ

َُ
احتيالا
ب َقدْ ِر َك قدْ أعيــــا عليها
ٍ
ِ
َُ
ورجــــالا
بنجــــــد ُع َّي ٌل
ــــاء
ن َس ٌ
ـــــم َتيش و َعنَّا ُس َُ
ؤالا
إلينا ِبِ ْ
ت َعدُ قدْ كــا َد ْت ُي ِق ُّص ُه َُ
ــزالا
َل ُ ْ
ــر َح َُ
َّ
ـالا
َت َع َّل َق باألهدَ امِ،
والش ُّ
يثاء ،مل َيت ِْم ْم َِل ْو ٍل فِ َُ
صالا
ُش َع ُ
ـــها
نَعام ُة َ ْ
م ٍلَ ،جــــانبتْها ِرئا ُل َ
ِ ُ ()24
وه َّ
كثيـــــر عيال َـها
ـــــل ٍك
إل ْي َهاُ ،
ٌ

قام ّ
حي للحالة،
الشاعر بنقل احلالة إىل املمدوح بصورة مبارشة ،وتصوير ّ
ٍ
وصف عا ّم حلالة
عن طريق وصف أزياء النِّساء ،وأشخاصه ّن املتهالكة ،مع
البؤس والفقر ،عن طريق حوار عىل لسان زوجته النّوار.
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ال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِيِّ
ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح ِّ

ونجده يف قصيدة أخرى خياطب هبا عمر بن عبد العزيز ،قائالً:
ِ
إليـك ُم ِ
َ
وسا َقنا ِم ْن َق ًسا ُيـزجي ركائ َبنَـا
احلاجات وال َقدَ ُر
نتج ُع
َ
ٌ
ُ
وجائحات
ــــر
ثالث مـا ترك َْن لنـا ماالً ِبه بعدَ ُه َّن
ٌ
الغيـث ُين َت َظ ُ
ِ
ثِنت ِ
اجتيحت الغ َُر ُر
راء حتَّى
يتــــركا َل ْ
َــــان مل ْ ُ
ـح ًام وحاطم ٌة بال َع ْظ ِم َح ُ
كل ٍ
حني َع َّض ِبِ ْم عـا ٌم ل ُه ُّ
فقلتَ :
مال ُمعن ِ ٌـق َجـــز َُر؟
ُ
كيف بأهيل َ
َ ()25
ِ
عا ٌم أتَى َقب َلــ ُه
ــر
عامان َما تَركـا ماالً وال َب َّل عود ًا فيهام َمط ُ

ونجد ّ
احلجاج ينقل له يف هنايتها صورة
الشاعر جرير يف قصيدة مدح فيها ّ

تعرض هلا النّاس طالب ًا إصالح احلالة ،قائالً:
عن حالة الفقر واجلوع التي ّ
ِ
وشب ِ
املاء يف ِ
َ
م ٍل
إليك
أال نشكو
اجلليد
زمن
زمان َ ْ
َ
ُ َ
ِ
جال ِـة الر ِ
عىل در ا ُمل ِ
ِ
غاب
ومعت َب َة
فود
وه ْم س ٌ
العيال ُ
َ
َّ
َ ِّ
ِ
ِ()26
ِ
الفتيات ُسو ًدا
يرت ُك
َري ُسـود
وقدْ َ
كان ا َمل َحاج ُر غ َ
زمان ًا ُ
ٍ
قصيدة أخرى خياطب هبا عمر بن عبد العزيز ،يمزج فيها بني املدح
ويف
االقتصادي لقومه ،قائالً:
وطلب االستغاثة لتغيري الوضع
ّ

ْت ِم ْن َخربي
أم قدْ كفاين الذي ُب ِّلغ َ
ِ
قدْ َع َّي َ
نحدري
وم
باحل ِّي ْ
إصعادي ُ

أأذكر َ
ت
اجل ْهدَ والبلوى التي َن َز َل ْ
ُ
ت َبعـــدَ َك يف ٍ
ـــــر ُقني
ما ِز ْل ُ
دار ت َع َّ

وال يعـــــود لنا ٍ
بــاد عىل َح َض ِـر
ُ
َ
عيف الص ِ
ومن يتي ٍم َض ِ
ِ
وت وال َب َ ِ
ص
ّ
َْ
ال ِم َن ِ
اجل ِّن أو َخب ً
خب ً
ال ِم َن النَّشــ َِر
در ْج ومل َيطِ ِر
كال َف ْرخِ يف ال ُع ِّش مل َي ُ
يض م ِ
ِ
ُب ِ
نكس ِـر
ورك َ
جابـر َع ْظ ٍم ه َ ُ
ْت َ

احلارض ا َملجهو ُد باد َي ُه
نفع
ال َي ُ
ُ
كَم با َمل ِ
عثــــاء أرم َل ٍة
واس ِم ِم ْن َش
ْ
َ
ٍ
َ
كأن بِ ِه
دعوك دعو َة
َي
ملهــــوف َّ
ِ
والــد ِه
ِم َّ ْن َي ُعدُّ َك تَكفي َف ْقــــدَ
ِ
ِ
َ
رجوك َ
الغيث ْجت ُر ُه ُم
رجاء
مثل
َي
تراث الب�صرة
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أو ُتنْجِ ِمنها َف َقدْ أنجي َ ِ
ض ِر
ْ
َ ْ
ت م ْن َ َ

رجون َبعــدَ ك ُُم
إن تَدَ ْع ُه ْم َف َم ْن َي
َ
َف ْ
وممَّا تقدَّ َم يتّضح لنا َّ
السياس ّية واالقتصاد ّية دفعت ّ
بالشعراء إىل
أن الظروف ِّ
()27

ترك الدِّ يار ،والوقوف بني أيدي اخللفاء والوالة ،و َن ْظ ِم قصائد املديح فيهم؛
واالقتصادي ،عن طريق
يايس،
ّ
للظفر بعطفهم ،وحماولة للتغيري واإلصالح ِّ
الس ّ

أصبحت يف العرص
ما كانوا ينظمونه من قصائد ،ومنها :قصائد املديح التي
ْ
األموي «أثر ًا من آثار احلياة االقتصاد ّية ،أو هو وسيلة من وسائل التغ ُّلب عىل
ّ
املشكالت االقتصاد ّية التي يعانيها صاحبه»(.)28
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ال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِيِّ
ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح ِّ

اخلامتة
توصلنا إىل اآليت:
الرحلة بني سطور دواوين شعراء البرصةّ ،
وبعد هذه ِّ

األموي،
السياس ّية واالقتصاد ّية يف البرصة يف العرص
ّ
 -1كان سوء األوضاع ِّ

واالقتصادي.
يايس،
ّ
سبب ًا لظهور اإلصالح ِّ
الس ّ

يايس احلاصل
يايس :حماولة تصحيح اخللل ِّ
 -2قصدنا باإلصالح ِّ
الس ّ
الس ّ

والسعاة ،أ ّما اإلصالح
وعمل ّ
الصدقات ُّ
بسبب سياسة بعض اخللفاء والوالة ّ
االقتصادي لدى فئات مع ّينة يف جمتمع
االقتصادي ،فقصدنا به إصالح الوضع
ّ
ّ
البرصة؛ بسبب الظلم الذي حلق هبم من سياسة الدّ ولة ،أو بسبب الظروف
املناخ ّية ،والعوامل الطبيع ّية التي أ ّدت إىل حدوث جماعة عند بعض القبائل.

بمهمة اإلصالح ،واملطالبة به عىل أكمل
 -3استطاع شعراء البرصة القيام
ّ

وجه ،عن طريق وقوفهم بني أيدي اخللفاء والوالة؛ للمطالبة بحقوقهم،
واإلصالح والتغيري ،والرضب عىل أيدي الفاسدين ،فض ً
ال عن دورهم يف تنبيه

املخاطب ،عىل ّ
واالقتصادي ،والدّ فع به
يايس
ّ
كل ما ُوجد من حاالت الظلم ِّ
الس ّ
إىل طريق اإلصالح ،ورفع الظلم عن املظلومني.

أهم ّ
مهمة اإلصالح ،وقاموا بدور
حتملوا ّ
الشعراء الذين ّ
 -4كان من ّ

السفراء لدى اخللفاء؛ لتحقيق غاياهتم يف اإلصالح هم :الفرزدق ،وجرير،
ّ
ّمريي.
والراعي الن ّ
ّ
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ُ
الهوام�ش
 -1ينظر :لسان العرب ما ّدة (صلح).
 -2ينظر :احلياة األدب ّية يف البرصة :ص.290-265
 -3ديوان أيب األسود الدّ ؤيل :ص.119-118
يمر :يفتل ،املريرة :احلبل الطويل الدّ قيق وقيل
السابق :صّ ،109-108
 -4املصدر ّ
العزيمة ،إمرار احلبل :إحكام فتله.
 -5احلياة األدب ّية يف البرصة :ص.284
 -6ديوان الفرزدق.820/2 :
السابق.353 -351/1 :
 -7املصدر ّ
ّمريي عرصه-حياته -شعره :ص.168
الراعي الن ّ
ّ -8
 -9احلياة األدب ّية يف البرصة :ص.283
الص ّحة ،شلو اإلنسان :جسده بعد
ّمريي :ص .61-54الظلمةّ :
الراعي الن ّ
 -10شعر ّ
باله ،الغول :الدّ اهيةّ ،
وكل ما أهلك اإلنسان فهو غول ،األفيل ،من أوالد اإلبل ما أتى
الصدر وقيل :ما استدار بالظهر والبطن،
عليه سبعة أشهر ،عريف القوم :س ّيدهم ،احليزومّ :
احلمريي.
السياط من القدّ  ،نُسبت إىل أصبح
ّ
األصبح ّيةِّ :
النمريي :ص.59
الراعي
ّ
 -11شعر ّ
القصة واحلكاية يف ِّ
األموي :ص.293
يب يف صدر اإلسالم والعرص
ّ
الشعر العر ّ
ّ -12
 -13خزانة األدب.146/3 :
ّمريي :ص ،91-89احللوبة :الناقة التي حتلب ،وفق العيال :هلا
الراعي الن ّ
 -14شعر ّ
الشعر وقيل :الوبر ،التالتلّ :
السبدِّ :
الشدائد ،العقد :البقايا
لبن قدر كفايتهم ال فضل فيهّ ،
القليلة.
ُ -15ينظر :العصب ّية القبل ّية :ص.243
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ال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِيِّ
ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح ِّ
 -16حياة ِّ
الشعر يف الكوفة :ص.451
والقوة ،يريد
 -17رشح ديوان جرير :ص ،433-432الكل :العيال ،احلويل :احليلة
ّ
باملاشيات النسوة األرامل.
 -18تاريخ ِّ
يايس :ص.317
الشعر ِّ
الس ّ
ّ
وبكل يشء،
 -19رشح ديوان جرير :ص ،224املقربات :التي من البيوت لتؤثر بالزاد
أبرناهم :أهلكناهم.
 -20رشح ديوان الفرزدق.792-790 /2 :
احلز :القطع ،اجلازر:
 -21رشح ديوان الفرزدق .312-309 /1 :مفاقره :الفقرّ ،
الناحر.
السابق.49 /1 :
 -22املصدر ّ
السابق.487/2 :
 -23املصدر ّ
السابق.619 /2 :
 -24املصدر ّ
السابق.220-219/1 :
 -25املصدر ّ
 -26رشح ديوان جرير :ص.121
السابق :ص.275-274
 -27املصدر ّ
 -28حياة ِّ
الشعر يف الكوفة :ص.489
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واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
يايس إىل منتصف القرن الثاين ،أمحد ّ
 -1تاريخ ِّ
السعادة مرص،
الشايب ،مطبعة ّ
الشعر ِّ
الس ّ
ط1962 ،3م.
اهلجري ،د .أمحد كامل زكي ،دار
 -2احلياة األدب ّية يف البرصة إىل هناية القرن الثاين
ّ
املعارف ،مرص1971 ،م.
 -3حياة ِّ
الشعر يف الكوفة إىل هناية القرن الثاين للهجرة ،د .يوسف خليف ،دار الكاتب
للطباعة والنرش ،القاهرة1968 ،م.
البغدادي (ت ،)#1093
ولب لباب لسان العرب ،عبد القادر بن عمر
ّ
 -4خزانة األدب ّ
يب ،القاهرة1968 ،م.
السالم هارون ،دار الكاتب العر ّ
حتقيق :عبد ّ
حممد حسن آل ياسني ،مطبعة املعارف ،بغداد،
 -5ديوان أيب األسود الدؤ ّيل ،حتقيق :دّ .
ط1964 ،2م.
حممد نبيه حجاب ،مطبعة
الراعي الن ّ
ّمريي (عبيد بحصني) عرصه ،حياته ،شعره ،دّ .
ّ -6
الرسالة ،مرص( ،د.ط)( ،د.ت).
ِّ
الصاوي ،منشورات دار مكتبة احلياة ،بريوت
 -7رشح ديوان جرير ،عبد اهلل إسامعيل ّ
لبنان( ،د.ت).
الصاوي ،القاهرة1936 ،م.
الصاوي ،مطبعة ّ
 -8رشح ديوان الفرزدق :عبد اهلل إسامعيل ّ
الشيف
 -9شعر البرصة يف العرص
السياسة واالجتامع) ،د .عون ّ
ّ
األموي (دراسة يف ِّ
قاسم ،دار الثقافة ،بريوت لبنان1972 ،م.
العلمي،
القييس ،و د .هالل ناجي ،مطبعة املجمع
ّمريي ،د .نوري
الراعي الن ّ
ّ
 -10شعر ّ
ّ
العراق1980 ،م.
 -11العصب ّية القبل ّية وأثرها يف ِّ
النص ،دار اليقظة العرب ّية
الشعر
األموي ،د .إحسان ّ
ّ
للتأليف والنرش( ،د.ط)( ،د.ت).
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ال�س َيا�سِ ِّي َواال ْقتِ�صَ ادِيِّ
ُ�ش َع َرا ُء ال َب ْ�ص َر ِة َ�ص ْو ُت الإِ ْ�ص َل ِح ِّ
القصة واحلكاية يف ِّ
حممد
يب يف صدر اإلسالم والعرص
ّ
الشعر العر ّ
ّ -12
األموي ،د .برشى ّ
عيل اخلطيب ،دار ّ
الشؤون الثقاف ّية العا ّمة ،ط ،1بغداد1990 ،م.
ّ
 -13لسان العرب ،أليب الفضل ،مجال الدِّ ين بن منظور (ت ،)#711حتقيق :نخبة من
املختصني ،دار احلديث ،القاهرة2003 ،م.
األساتذة
ِّ
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