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 (5/6/2016؛ تاريخ القبول:  17/1/2016)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

حيظى اهلجاء يف العصر اململوكي مبكانة فريدة وأمهيّة بالغة. لقد تأثّر هذا الفنّ باملؤثّرات السياسية واالجتماعية 

اً بعد أن كان له طابع فردي يف األدوار السابقة. ينتقد العامّة يف تلك الفترة بالذات أكسبته طابعاً سياسياً واجتماعي

اهلجاء اململوكي بطبيعة دوره يف تلك احلقبة ما جيري على ساحة احلياة وما يصدر من رجال احلكم وخنبة 

اجملتمع من األمراء والقضاة واألطباء وغري ذلك من الذين يتولّون مقاليد األمور ويتحكمون مبصري الشعب. يتمتّع 

جاء اململوكي جبماليات داللية راقية من أبرزها أنّه قد يكون مصحوباًبالنقد الالذع تارةً وبالفكاهة املريرة تارةً اهل

. مثّ أنّه زاخر باإلحياءات القرآنية اليت ترتقي مبستواه الداليل واجلمايل هذا وأنّ هذه الدراسة ترمي إىل ىأخر

يناً بالنماذج الشعرية املتماشية مع سياق املوضوع وباالعتماد على رصد مجاليات اهلجاء اململوكي الداللية مستع

التحليلي ومن أبرز نتائج هذا البحث: اهلجاء اململوكي يف األغلب يُعىن بالقضايا اجلارية على  -املنهج الوصفي

لغة ساخرة ساحة احلياة واألحداث السياسية واالجتماعية السائدة؛ ويشوبه يف كثري من األحيان نربة فكاهية و

ما إىل العتاب والشكوى وذلك خللوّه من السبّ  مييل اهلجاء اململوكي كثرياً ختفّف من وطأته ووخزه األليم.

 .واالستهجان وعدم تناوله لألعراض والعيوب اجلسدية والعاهات اخلَلقية
 

 ةلمات الرئيسكال

 .، مضامني اهلجاء ومجالياتهىلعتاب والشكوالعصر اململوكي، األوضاع السياسية واالجتماعية، اهلجاء الساخر، ا
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 ةمقدم

تناول » يغاير املدح وأمّا اصطالحاً فهي عبارة عن: الشتم والسبّ والذّم وما لغة اهلجاء تعين

. فإنّ اهلجاء لونٌ (4/517: 1975)ابن منظور، « من الوخز واللذعة يءالشاعر لعيوب املهجو بش

من الشعر الوجداين تتوفّر فيه عناصر من النقد الالذع والسخرية ختتلف مقوماته باختالف 

. ظلّ اهلجاء يف (132: 1992)ناصيف،  جاءشخصية الشاعر واألهداف اليت تكمن وراء اهل

البذيئة والنيل من أعراض املهجو  العصرين اجلاهلي واألموي مشحوناً بالسبّ واأللفاظ

يف العصر العباسي  جاء. كما أنّ الشاعر اهل(67: 1997)عطوان، واالزدراء بالعاهات اجلسديّة 

)ضيف،  لمهجوّل ب الظاهريةلعيوا سخريته من فضالً عنيسخر من العيوب اخلُلقية كان 

رّسوا كجديداً فالشعراء  ىًأخذ منحى ي حتّك. فما إن دخل اهلجاء يف الطور اململو(213: 1985

 بريكحدّ  هجاء األشخاص إىل جلّ اهتمامهم يف القضايا االجتماعية والسياسية وجتنّبوا

جاء يف  ي لكنّهيغب اهلجاء الساخر عن الساحةيف العصر العباس . مل(165: 1393)أمريي، 

ي يُعدّأرضاً كقلباً وقالباً. فالعصر اململو يكنطاق أصغر وأضيق ممّا هو يف العصر اململو

اهلجاء السياسي والبيئة اليّت تقدّمَ وازدهر فيها هذا اللون من اهلجاء ممّا  خصبةً أجنبت

حلياة من قضايا مبا ميسّ واقع ا هتمي ية وقيمته أنّهكزاد من أمهية اهلجاء يف احلقبة اململو

اهة والسخرية كعنصر الف ي اندمج معكأنّ اهلجاء اململو كذل سياسية واجتماعية. أضف إىل

)عبداللطيف، جانب طابعه السياسي واالجتماعي  أضفى عليه طابعاً تنفيسيّاً وترفيهيّاً إىل ممّا

ى املهجوّ. عل عند العصر خَفّفَ من حدّته ولذعته كاهة باهلجاء يف ذلكمزج الف .(211: 1947

ان يعيش فيها سابقاً ودخل كاآلونة غادر البيئات الضيّقة اليّت  كأيّة حال فإنّ اهلجاء يف تل

غرض شعري وأصبح مصدراً كيف ساحة احلياة االجتماعية الرحبة واتسع نطاق وظائفه 

يف  الساحة االجتماعيةى ما جيري على صاحلاً ملطالعة األوضاع العامة فإذا أردت الوقوف عل

لّ فنونه وأغراضه ال ميثّل القضايا السياسية كالعصر العباسي مثالً فإنّ الشعر العباسي ب

واخللفاء داخل القصور الفخمة  كثّل حياة البذخ والتّرف للملوميواالجتماعية بقدر ما 

 ي أصبحوا هدفاً للهجاءكواألمراء يف العصر اململو كنّ امللوكل .(111: 1997)عطوان، واملزدانة 

)خمتار، انوا موضع اهتمام واحترام يف العصور املاضية وخاصة العصر العباسي كبعد أن 

 التايل:كتريد هذه الدراسة  اإلجابة عليها فهي  . أمّا األسئلة الّيت(206: 1991
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 ي؟كاهلجاء يف العصر اململوى ما هي العوامل واألسباب املؤثرة عل -1

 العصر؟ كهجاء يف ذلوّنات الداّللية للكما هي أهمّ امل -2

 ي؟كأبرز اجلماليات يف النطاق املضموين للهجاء اململو ما هي -3

تب كراجعنا إلعداد هذا البحث املتواضع مقاالت ووأما بالنسبة خللفية البحث فقد 

 ل أو بآخر باهلجاء يف األدوار املختلفة نستعرض أبرزها فيما يلي:كترتب ط بش

ألميل ناصيف اهلجاء واهلجاءون يف صدر اإلسالم  من الكتب: أروع ما قيل يف اهلجاء

خلالد إبراهيم « الشعر العريب أيام املماليك ومن عاصرهم من ذوي السلطان»حملمد حسني، 

« األدب يف العصر اململوكي»لشيخ أمني بكري، « مطالعات يف الشعر اململوكي والعثماين»يوسف، 

 .أمريي « صرين اململوكي والعثماينتأريخ األدب العريب يف الع»حملمد زغلول سالم، 

 من األطروحات اجلامعية:

«( ابن نباتة منوذجاً« »ابن نباته ييه بر مراثكبا تكي در عصر مملوى وكفنّ عتاب وش»

جامعه ي ردكروي»رمانشاه، كهـ(اجلامعة اإلسالمية احلرّة ملدينة 1388لفريبا أمريي )

 ضوء علم االجتماع( ى حنطاط عل)دراسة شعر اال« بر شعر احنطاط شناخيت

مضامني طزن در شعر شاعران برجسته عصر ي بررس»جامعة رازي،  (هـ1389نيا )ستايش

درخشش ي ي( ملرضيه حممدكاهة يف العصر اململوك)دراسة مضمونية لشعر الف« يكمملو

اورز شكحلبيب « صدر اسالمي وجاهل تطور آن در دورهو هجاء»(، جامعة رازي، هـ1391)

 (، جامعة طهران.هـ1387)

كما يبدو أنّ األطروحات اليت مرّ ذكرها مل تشتمل على دراسة مستقلة تتعلق باهلجاء 

ولكنّها مع ذلك حتمل يف طياهتا معلومات مفيدة قيمة حول األدب اململوكي ومقوماته واألوضاع 

راً مشتركة للهجاء العامة السائدة على العصر استفدنا منها كثرياً خاصةً وأنّ هناك جذو

والفكاهة والشكوى يف العصر اململوكي درسناها بشيء من التحليل يف مقالنا هذا وفيما يتعلّق 

باألطروحة األخرية فإنّها قامت بدراسة فنّ اهلجاء يف العصرين اجلاهلي واإلسالم فلم تتطرق 

 ث.بطبيعة احلال إىل اهلجاء اململوكي الذي حنن نعاجل قضاياه يف هذا البح

 من املقاالت:

 حتليل(، و )دراسة« يكاهة يف العصر اململوكالتوظيف السياسي واالجتماعي للف»
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م. عنيت هذه 2015مة(، العدد السابع عشر، ك، جملة إضاءات نقدية )فصلية حميأمري

ي ومبا أنّ مثّة كاهة يف العصر اململوكالدراسة بالدور السياسي واالجتماعي الذي لعبته الف

 العصر أخذنا منه ما حنتاج إليه إلثراء البحث. كاهة واهلجاء يف ذلكالقة وطيدة بني الفع

، جملة اجلمعية العلمية أمريي )دراسة وحتليل(، « يكالتحامق يف العصر اململو»

 وسعةدراسة مى هـ حيتوي هذا املقال عل1391، 22العربية وآداهبا، العدد اإليرانية للغة 

ي ومبا أنّ مثّة جسراً يرب ط بني كاهة يف العصر اململوكلون خاص من أنواع الف للتحامق وهو

العصر إذاً البدّ من االستفادة من هذا املقال الذي عاجل موضوع  كاهة واهلجاء يف ذلكالف

 اهة بدقّة متناهية وعناية فائقة.كالف

تلف العصور دراسات عامة حول اهلجاء يف خمى تشتمل عل الدّراسات السّابقة مبجملها

ي وما يلزم دراسته من املؤثرات واملقوّمات والدالالت كاهلجاء اململو إلّا أنّها مل تتطرّق إىل

ي كدراسة مستقلة ختتص باهلجاء يف العصر اململو احلاجة إىلى واجلماليات الشعرية فتبق

معلومات مفيدة  ورة توّاً تتضمّنكأنّ اآلثار املذ كقائمة حاولنا تلبيتها يف مقالنا هذا. ال ش

 االرتواء.ى قيّمة استقينا من منهلها حتّ

 دراسة املوضوع

 يكاحلياة السياسية واالجتماعية يف العصر اململو حملة إىل

اهلجاء لذا يتحتّم ى ي دورها وأثرها علكمبا أنّ للحياة السياسية واالجتماعية يف الطور اململو

اآلونة وباختصار شديد البتّة.  كياة يف تلهذا اجلانب من احلى علينا أن نسلّ ط األضواء عل

 كاملمالي ية نسبة إىلكأنقاض الدولة األيوبية مسيّت بالدولة اململوى السلسلة الّيت قامت عل

اليّت دارت بينهم وبني الصليبيني  كوهم طائفة من العبيد وقعوا يف أسر األيوبيني يف املعار

)اخلفاجي، م األيوبيني ومها مصر والشام كاخلاضعة حتت ح كاملمال اإلفرنج فجيء هبم إىل

انوا جييدون أساليب القتال والفروسية ويتمتّعون بقدرات ك ك. ومبا أنّ املمالي(57: 1990

. فسرعان ما (132: 1980)بكري، رية هامة كجسدية هائلة زُجّ هبم يف اجليش ووُلّوا مهاماً عس

م كم األيويب ودشّنوا احلكتهم فأطاحوا باحلكخطر شأهنم واستحفل أمرهم وقويت شو

. وجعلوا الذّود عن التراث اإلسالمي العريب نصب أعينهم (87: 1996)الركايب، ي كاململو

عاتقها محاية الثقافة ى الدولة الّيت أخذت على لّه يف احلفاظ علكوصبّوا جمهودهم 
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تعرف  األوضاع الرهيبة والظروف الصعبة بعزمية ال كاإلسالمية ونشر لغة الضاد وس ط تل

انت مهدّدة كية كأنّ الدولة اململو ويف السياق نفسه .(70: 1948)إبراهيم حسن، لل كالفتور وال

 الفنت واالضطرابات اليتى باألخطار اليّت أحاطت هبا عن أمياهنا وعن مشائلها. عالوة عل

يون يف ان الصليبيون غرباً واملغول شرقاً يهجمون عليها. حيلم الصليبك كدولة املمالي عانتها

ما ى ة اإلفرجنية وال خيفكاململ باستعادة البيت املقدس وضمّها إىل كحروهبم ضدّ املمالي

انتزاعها من أيدي ى انة تأرخيية وداللة رمزية ما حثّ اإلفرنج علكلبيت املقدس من م

فتح  ان املغول والتَتر والغزاة األجانب يطمحون إىلك»ى ليل هنار. من ناحية أخر كاملمالي

ى والشام إلشباع هنمهم وإرضاء جشعهم يف التوسّع من رقعة الفتوحات واالستيالء علمصر 

حيث  قدم وساقى عن محاهم عل ك. ذاد املمالي(209: 1957)أسعد طلس، « كدولة املمالي

نوا من التصدّيلهجمات األعداء وحقّقوا انتصارات باهرة زادت من شعبيتهم عند كمت

. إلّا أنّ نفقات (89: 1989)باشا، يف أشعار الشعراء  مجاهري الشعب وتردّدت أصداءها

اهل ى كيفرضون ضرائب مثقلة عل كومة ممّا جعل املماليكلّفة للحكانت باهظة ومكاحلروب 

وارث كال»انت كن معاناة الشعب تنتهي عند هذا احلدّ إذ كالشعب متويالً للحروب. مل ت

ؤوس كواألوبئة جترّع آحاد الشعب  الطبيعية من الفيضانات والزالزل واجملاعة والقح ط

. املصائب الطبيعية (25: 2012)أمريي، « ظالم دامس املرارة والشّقاءوحتوّل حياهتم إىل

ي جعلت احلياة للنّاس قاسية جدّاً. كان ميرّ هبا اجملتمع اململوكواحلروب الطاحنة الّيت 

انتشرت القبائح والرذائل بني وارث وتداعياهتا املؤملة يف حياة الشعب سلباً فكست هذه الكانع

ومة دبيب كل احلكالنّاس واحنطّت املثل والقيم وتدّنت أخالق العامة ودبّ الفساد يف هي

والظلم واخلداع وسرقة املال ى . أصبحت تلقّي الرشاو(368: 1989)باشا، السوس يف العظام 

تّاب وجباة كم والكام واألمراء والقضاة وعمّال احلكالعام أمراً عادياً ومألوفاً بني احل

يف أرجاء البالد  كذلكم وكتوغّل الظلم والفساد بني رجال احل إىلى الضرائب ما أدّ

ان الشعراء مبا فيهم شعراء اهلجاء يصوّرون ما جيدونه من ك. و(181: 1948)إبراهيم حسن، 

فون ان شعراء اهلجاء يوظّكمظاهر الفساد واالضطهاد واخليانة بأشعارهم تصويراً صادقاً. 

الساحات السياسية واالجتماعية منَح هذا اللون ى هذا الفن اهتمام اهلجاء مبا جيري عل

)إبراهيم عليه طابعاً سياسياً واجتماعياً ى الشعري رواجاً وازدهاراً غري مسبوق ممّا أضف

ن اهلجاء كية طبعاً ولكاحلقبة اململوى . ليس اهلجاء السياسي مقتصراً عل(175: 2003يوسف، 

لو  ك. فإنّىوأصبح يف حالة متميّزة ال تضاه احلقبة بلغ ذروته كاسي واالجتماعي يف تلالسي
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العصر لَوجدت فيه مناذج متعدّدة رائعة للهجاء الّذي  كنظرتَ يف أيّ ديوان شعري لذل

. هذا الرواج واالزدهار له أسباب ودوافع عديدة ربّما كجوانب خمتلفة للحياة آنذا يتناول

)زغلول العصر  كيف ذل ق طائر الشعر من نطاقه الضيّق وقفصه اخلانقمن أمهّها انطال

ي خصائص ومميّزات عدّة سوف نتطرّق إليها ك. وللهجاء يف الطور اململو(241: 1985سالم، 

يز كعدم التر أنّ السبب الذي دفعنا إىل يف موضعه إن شاءاللّه.وختاماً البدّ من أن نشري إىل

الشاعر الواحد ى ي هو أنّ االقتصار علكراسة اهلجاء اململوشاعر واحد دون غريه لدى عل

املة عن كان حيول دون رمسنا لصورة شاملة متكثري اإلنتاج يف هذا احلقب كان كمهما 

افةً كي يتضمن ديوانه الشعرية كشاعر مملوى هجاء العصر فإنّنا مهما حبثنا مل نعثر عل

بالشمولية واالستقصاء تتناول خمتلف  أنواع اهلجاء وإذ حنن أردنا إعداد دراسة تتّسم

ما يراه القارئ كالصعيد االجتماعي والسياسي واالقتصادي والديين ى مناذج اهلجاء عل

رأينا أنّه حريّ بنا أن نقطف أزهارا متفتحة وجنين مثارا ناضجة  كرمي يف هذا املقال لذلكال

 صبة.ية اخلكمن جماين الدواوين الشعرية اليت أنبتتها األرض اململو

 ي وأسباب شيوعهكمالمح اهلجاء يف العصر اململو

ية وانصهر كية الضخمة يف احلقبة اململوكابتعد الشعر عامة واهلجاء خاصة عن القصور املل

ي طابعا كاهلجاء اململوى تسكا الشعيب. ومن مثّ يف بوتقة احلياة االجتماعية آخذاً الطابع

ما  ساحة اجملتمع من األحداث اهلامّة مصوّراًى ساً أبرز ما جيري علكسياسيا واجتماعياعا

. راح شعراء اهلجاء يوظّفون هذا (164: 1991)ضيف، حلّ بالبالد من املصائب واملأساة 

لنقد األوضاع السياسية واالجتماعية خلّفت وراءها مصائب  آلية مالئمةكالنم ط الشعري 

ون صرخة احتجاجية ثائرة كاد يكي يك. اهلجاء اململو(407: 1986)الفاخوري، وآالم ال تطاق 

لّ كان متفجّر انتشرت نريانه ومحمه يف كأنّها بركانبثقت عن مشاعر السخ ط والغضب ف

لّ ما مترّ به كجيسّد »العصر  كن القول إنّ اهلجاء يف ذلكاألرجاء. من هذا املنطلق مي

وف الصعبة الظر يعدّ مصدراً صاحلاً نطالع فيه كية من آالم وآمال ولذلكاحلياة اململو

 .(117: 1989)باشا، « الوس ط العصيب كواألحوال املزرية الّيت يعانيها الشعب يف ذل

دخل اهلجاء يف العصر اململوكي يف طور جديد مل نعهده يف األدوار السابقة. فإنّه أصبح 

شأن سائر األغراض يف هذا العصر حُرّاً طليقاً بعد أن كان حمصوراً داخل القصور واحلانات 

إن دخل هذا الغرض الشعري ساحة احلياة االجتماعية حتّى أهوى بسياط النقد واللّوم وما 
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. كما (117/ 3: 1983)زيدان، على كل من حيمل مسؤولية الفقر واجلوع املميت بني أبناء الشعب 

 أدان اهلجاء اململوكي الرّذائل املتفشّية بني من آحاد اجملتمع. ربّما مل نعدُ احلقّ إذا قلنا بأنّ

الشاعر اهلاجي فعل يف تلك اآلونة ما يفعله أصحاب الصحافة يف عصرنا الراهن حيث أخذ 

معه عدسته وصوّر هبا ما يشاهده من حياة البؤس والشقاء. نستنب ط ممّا مضى أنّ اهلجاء يف 

البيئة اململوكية فقدَ شكله الفردي ومحلَ يف أغلب األحوال شكالً مجاعياً. فتحوّل اهلجاء 

يف ذلك العصر إىل هجاء الساسة ورجال احلكومة ووالة الشعب وكلّ من تقع على الشخصي 

كاهله مسئولية إدارة شؤون امللك. فضالً عن أنّ اهلجاء اململوكي خيلو غالباً ما من سبّ 

)فروخ، األعراض والعيوب اجلسدية ويتمركز على العيوب اخللقية بلغة تسلم من السبّ واإلقذاع 

الية األخرى اليّت يتميّز هبا اهلجاء اململوكي هي انطباعه بطابع السخرية . اجلم(315: 1989

واهلزل، هذه السّمة جندها يف ذلك العصر بكثرة كاثرة بينما مل يكن حيفل هبا شعراء اهلجاء 

يف العصور املنصرمة إلّا نادراً مقارنة بالعصر اململوكي، والسّبب يف ذلك أنّ الشعراء يف املقطع 

كانوا يتجنّبون التصريح باهلجاء تفادياً لألخطار اليّت كانت هتدّد حياهتم إذا أثاروا اململوكي 

اهلجاء يف ذلك العصر شهّر باألمراء واحلكام ومن تقلّدوا »غضب واستياء املهجوّ علماً بأنّ 

 .(93: 1947)عبداللطيف، « املناصب الرفيعة أكثر من غريهم

ء ولذعته وحوّلته إىل آلية تعبريية مرنة تتأقلم مع خفّفت مجالية الفكاهة من حدّة اهلجا

الغاية اليّت يرمي إليها الشاعر أال وهي التعريض باألمراء وأصحاب احلكم وكلّ من 

بيدمهأزمّة األمور. إذا كان اهلجاء الساخر يف العصر العباسي مقتصراً على ابن رومي 

حبيث لو تصفّحنا ديوان أيّ شاعر من واملتنيب فإنّه شاع يف العصر اململوكي شيوعاً واسعاً 

شعراء هذا العصر لرأينا فيه مناذج متعدّدة من هذا الغرض الشعري. وممّا يسترعي انتباهنا 

يف هذا الصدّد أنّ اهلجاء الساخر لقي إقباالً واسعاً وترحيباً حارّاً لدى أبناء البيئة اململوكية 

إنّهم كانوا »شار الفقر والتّعاسة فيها.من حيث وذلك لكثرة املشاكل واحملن يف تلك البيئة وانت

 .(36: 2015)أمريي، « جيدون يف اهلجاء الساخر متنفساً يكشف مهومهم ويفرّج كروهبم

ي هي أنّ الشعراء حنوا باهلجاء صوب كالّيت متيّز هبا اهلجاء اململوى وامليزة األخر

عية من سياسات ظاملة ومسارات ون فيه ما يعانونه يف الساحة السياسية واالجتماكالعتاب يش

رقي وازدهار اهلجاء يف النطاق  . لقد أدّت هذه امليزات إىل(31: 2012)أمريي، خاطئة 

 افة العصور العربيّة.كل ال جند له مثيالً وال نظرياً يف كي بشكاململو
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 ي مضامينه وآلياتهكاهلجاء اململو

 تقريع الغزاة األجانب

الدامية بني  كي شهد العديد من احلروب الضارية واملعاركسبق أن قلنا إنّ العصر اململو

ان كدون هوادة ف كان املغول والصليبيون يهامجون دولة املماليكوالغزاة األجانب.  كاملمالي

 .كم املماليكالتوسيع من رقعة سلطاهنم بفتح البلدان اخلاضعة حل الغزاة التَتَر يطمحون إىل

دولتهم حتقيقاآًلماهلم  البيت املقدس وضمّه إىل باستعادة حيلمون ان الصليبيونكما ك

ى للرمزية اليت يتمتّع هبا البيت املقدس ألبناء النصار» كالدينية وطموحاهتم التأرخيية وذل

املستمرة  ي يصوّر احلروبك. راح الشاعر اململو(192: 1948)إبراهيم حسن، « واليهود واملسلمني

الدين بن مطروح  صدق تصوير. فها هو مجالبريشته الشعرية أ كاليت خيوضها املمالي

بسخرية الذعة حيتقره هبا ويزدريه. خياطب الشاعر « فرنسيس»يهجو القائد املسيحي 

 ولِجرّه املسيحيني وراءه إىلى من غنائم وأسر كملا قدّمه للممالي راً إيّاهكالقائد الصلييب شا

وجه األرض. ى سوعيون من علاد ميحو اليى كوإيداعهم القبور حتّ كساحات القتل واهلال

ي الّذي فنّد كما أشاد الشاعر بالسلطان اململوكمن شرورهم  املسيح  كويرتاح بذل

 :كوحتقيق مآربه جرّاء ذل كدولة املماليى وخيّب آماله يف االستيالء عل مزاعم فرنسيس

 إذا جِئ تَــــــــــــــــه قــــــــــــــــل  للفرنســــــــــــــــيس

ــرى    ــا جـــــــ ــى مـــــــ ــهُ علـــــــ ــرَك اللّـــــــ  آجَـــــــ

 أتيــــــــــــتَ مصــــــــــــرَ تَبتَغــــــــــــي مُلكهــــــــــــا 

ــم  ــله صـــــــــــــــــحابِك أورَد تَهـــــــــــــــ  وكـــــــــــــــ

ــهم    ــرى مِنــــــــ ــاً ال يَــــــــ ــون ألفــــــــ  مخســــــــ

ــهُ ألمثالِهــــــــــــــــــــا   وفَّقَــــــــــــــــــــك اللّــــــــــــــــــ
 

ــوَلِ فصــــــيح      ــقِ مِــــــن مِقــــ ــالَ حــــ  مقــــ

 مِــــــن قَت ــــــلِ عُبّــــــادِ يســــــوعَ املســـــــيح    

ــا طبـــــلُ، ريـــــح     ــرَ يـــ ــزعُمُ أنَّ الزيمـــ  تَـــ

ــريح    ــنَ الضيـــــ ــك بطـــــ ــوءِ أفعالِـــــ  بســـــ

 إلّــــــــا قَتيــــــــلَ أو أســــــــريَ أو جَــــــــريح   

ــتَريح  ــلَّ عيســـــــــى مِـــــــــنكم يَســـــــ  لعـــــــ
 

(1/232: 1974)الكتيب،    

الصورة الساخرة الّيت رمسها الشاعر عن القائد اإلفرجني فرنسيس يبعث يف نفس 

ى ي يطيح به علكالقارئ الشعور بالسخرية والدعابة: القائد الروميّ قاد خلفه جيشاً عظيماً 

أنّه كيفرّ هارباً و يكالسلطان اململو ية فإذا به يُسلّم ما جرّ معه من اجليش إىلكالدولة اململو

 رمية.كهدية و تحفة مثينةك كمل يأخذ معه اجليش إلّا ليُقدّمه للممالي
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 امكالتنديد جبور احل

أدان الشاعر اململوكي الظلم الّذي كان ميارسه بعض احلكام ضدّ الرّعية. تفشّى الفساد وشيوع 

ي يصوّب سهام نقده املظامل وكثرة الضرائب املفروضة على كاهل الشعب جعل الشاعر اململوك

وهجاءه حنو احلكام الظاملني وسياساهتم الظاملة مع األخذ بنظر االعتبار أنّ الدولة اململوكية 

كانتتفرض على كاهل الشعبضرائب مثقلة ميوّل هبا حروهبا املكلفة. خذ منوذجاً رائعاً البن 

ويف الوقت ذاته يقارع   وتسبيحه.ر اهللالوردي حيث هجا احلاكم اململوكي الّذي كان يلهج بذك

  مثلما يفعله اجلزار باألضاحي.أنّه يذبح النّاس باسم اهللأبناء الشعب فك

ــر   ــا أل مـــــــــــــــــــــ ــد عجِبنـــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــ

ــيهم  ــاجلزّار فــــــــــــــــــ ــو كــــــــــــــــــ  فهــــــــــــــــــ
 

ــبيح     ظَلَــــــــــــــــــمَ النّــــــــــــــــــاسَ وســــــــــــــــ

ــذ بح    ــهَ ويـــــــــــــــــ ــذكرُ اللّـــــــــــــــــ  يـــــــــــــــــ

 
(174: 1389)ابن الوردي،   

ن صاحلاً كإنّه مل يام هجواً ساخراً فكأحد احل« ابن النصيب»ي كهجا الشاعر اململو

ن قادراً كفاءته وجدارته للقيام مبهام هذا املنصب اخلطري حيث مل يكلِتولّي الوزارة لعدم 

النطق وإعطاء املشورة يف شؤون البالد وتدبري األمور فإنّه لو جلس يف صدر اجمللس ملا ى عل

فارغاً لِبوق الوزارة  ان طبالًكما لو ك كدون حرا تاًكناً بل ظلّ ساكسا كلة ومل يُحرّكحلّ مش

 ون له هباء وزينة للمجلس:كدون أن ي اجمللس للزّينةى وُضع يف أعل أو سطالً

ــا   أبكــــــــــم قلّــــــــــدوه أمــــــــــرَ الرعايــــــــ

 فهــــــــو بــــــــالبوق يف الــــــــوزارة طبــــــــلٌ
 

ــلُ    ــوزارة عطـــــــ ــةِ الـــــــ ــو يف حليـــــــ  وهـــــــ

ــنيَ يَجلِـــــسُ ســـــطلُ   وهـــــو الديس ـــــت حـــ
1

 
 

(13/171: 1987)ابن كثري،   

 الطعن يف سالطني اجلور

راماً وتعظيماً كبأغلبهم حمبوبني من قلوب اجلماهري يلقون لديهم إ كن السالطني املمالياك

اخلدمات اجلليلة الّيت أسدوها لإلسالم من  يعود إىل كال يستهان هبما والسّبب يف ذل

 كيف املعار كمحاية العلماء وإحياء الطقوس الدينية. االنتصارات الباهرة اليّت حقّقها املمالي

هبا الشعراء يف قصائدهم ى صليبيني واملغول جعلت منهم رمزاً للبطولة والشجاعة تغنّضدّ ال

انوا يدافعون عن الدّين اإلسالم ك كأنّ معظم السّالطني املمالي كاحلماسية. فضالً عن ذل

                                                      

 .  الدّست: املقصود به هنا صدر اجمللس )كلمة فارسية(. سطل: الدّلو )كلمة فارسية(.1
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ى انوا يعملون علكما أنّهم كامه. كنشر الثقافة اإلسالمية وتطبيق أحى وشعائره وحيرصون عل

الفسق واجملون وتعطيل حانات اخلمر وبيوت الدّعارة والبغاء ممّا سبّبمدح  إزالة مظاهر

الشعراء للسالطني واإلشادة جبهدهم احلثيث وسعيهم البليغ إلشاعة التقاليد الدينية واحلدّ 

من املمارسة للخالعة واجملون يف ربوع اجملتمع. إلّا أنّ بعض السالطني أفرطوا وبالغوا يف 

للمحرمات الدينية بل ظلّوا حيرّمون األمور ى تفوا بالتصدّكالذنوب فلم يافحة املعاصي وكم

ما كمظفر بتحرمي األنس باحليوانات األليفة والتالعب معها  كاملستباحة أيضاً مثلما أمر املل

ي كيف انتقد الشاعر اململوكاآلونة. فانظر  كان من دأب بعض النّاس وشيمتهم يف تلك

مظفرللتّعنت والتشدّد الّذي مارسه يف هذا  كي امللكطان اململوالصالح الدين الصفدي السل

 جعل املوت عقوبة لِمن يألف باحلمامة ويعبث هبا: درجة اجملال إىل

ــر     ــا العاقـــــــــلُ اللّبيـــــــــب تفكـــــــ                أيّهـــــــ

ــى             كــــم تَمــــادى يف ال بغــــي وال غــــيّ حتّــ
 

 يف املليــــــــــــك املظفّــــــــــــر الضّــــــــــــرغامِ 

ــام جِــــــ  ــبُ احلَمــــ ــانَ لعــــ ــامكــــ  دي احلِمــــ
 

(2/407: 1961)الصفدي،    

وإجراء اجلناس « اللعب واجلدّ»لمتني املتضادتني: كمن املالحظ أنّ الستخدام الشاعر لل

 تأثرياً مجالياً راقياً يف نفس املخاطب.« احلَمام واحلِمام»املصحف بني: 

العدول ال لِذنب ان يغتال األمراء كي الظّامل الّذي كما عيّر شاعر آخر السّلطان اململوك

ألنّهم هنضوا بأعباء الشعب وبذلوا ما يف وسعهم إلشاعة العدل يف ربوع الوطن وإحماء ى سو

 ي قتلهم غري مبال  أنّ قتل األبرياء جرمية لن تغتفر:كنّ السلطان اململوكالظلم والطغيان ول

ــر                ــرّدى للمظفّــــــــــــــ ــانَ الــــــــــــــ  حــــــــــــــ

 كــــــــــــــم  قــــــــــــــد أبــــــــــــــادَ أمــــــــــــــرياً              

ــ ــاً            وقاتـــــــــــــــ ــنّفسِ ظلمـــــــــــــــ  لِ الـــــــــــــــ
 

ــر    ويف التــــــــــــــــــــــــــــــراب تَعَفَّــــــــــــــــــــــــــــ

ــوَفَّر    علــــــــــــــــــــى املعــــــــــــــــــــايل تــــــــــــــــــ

ــر   ــا تُكفَّــــــــــــــــــــ ــه مــــــــــــــــــــ  ذنوبُــــــــــــــــــــ
 

(4/113: 1989)ابن تغري بردي،   

 التّشهري بالقضاة الفُسّاق

القضاء من أخطر املناصب الّيت تتطّلب املزيد من الكفاءات عند من يتولّاهكالعدالة واملنعة 

قى وال خيفى أنّ ما هلذا املنصب اخلطري من آثار سلبية أو إجيابية يف والعفّة والطّهارة والتّ

حياة النّاس فكما أنّ للقاضي العادل دوراً بارزاً يف نشر العدالة والفضيلة يف أرجاء الوطن، أنّ 

للقاضي اجلائر تأثرياً كبرياً يف بثّ الشعور بالكبت والضياع واملهانة لدى أبناء الشعب. مث أنّ 
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لقضاء يُعدّ جماالً خصباً للقاضي اجلشِع الّذي حيبّ مجع املال واملغنم حبّاً مجّاً دون منصب ا

أن يتورّع عن ممارسة الظلم واملكيدة واالحتيال حبقوق البؤساء واملظلومني لبلو  مآربه. الفساد 

هبم.  الّذي شهده الشاعر اململوكي يف القُضاة السوء أثار حفيظته فقام بالطّعن فيهم والتشهري

حتّى بات اهلجاء اململوكي مبثابة مرآة صافية تعكس السياسات املرهقة اليّت تكبّد الشعب 

مشقة وعناءً. يصبّ الشاعر اململوكي على القضاة الظاملني كؤوس الغضب والسخ ط فيصفهم 

بأسوء الصفات من الفساد واخليانة والظلم واجلشع. وال يريد الشاعر بإدانته لقضاة عصره 

 عن سخطه وغيظه فحسب، بل ربّما يريد إزاحة الستّار عمّا جيري على ساحة اجملتمع التعبري

اململوكي من ظلم القضاة وفسادهم أيضاً ما جعل احلياة للجماهري كابوساً مروّعاً كان من 

القضاة مَن أهلاه حطام الدّنيا من القيام بواجبه وااللتزام بالعدالة واحلياد يف أحكامه كان 

نفاق يف سلوكه مع أبناء الشعب فكان يتظاهر بأنّه يصوم ويصلّي حاملا يزوره الرعيّة ميارس ال

لكنّه مل يلبث أن يرتكب الفواحش ما ظهر منها وما بطن إذا صار يف اخللوة إذاً مل يكن 

صالته وال صيامه طلباً للثواب أو خالصاً من العقاب.بل خيادع ذوي عقول ساذجة وأصحاب 

املغري وتزهّده املصطنع يرى الشاعر اململوكي البوصريي أنّ كلّ ما يؤدّيه  رؤى قاصرة مبظهره

 ذلك القاضي املراو  من قيام وقعود وصوم وصالة يذهب سدىً إذ ال يتقبل اهلل إلّا من املتّقني.

مثّ اعترب االخنداع بالزاهد املزوّر واالحتذاء حبذوه ضرباً من السذاجة والبالدة ولوناً من 

 «:العماد»بهيمي. القاضي الّذي هجا البوصريي نفاقه يدعى السلوك ال

ــا              ــادَ أرانــــــــــــــــــــــــــــ  إنّ العمــــــــــــــــــــــــــــ

 ولــــــــــــــــــيسَ يرجــــــــــــــــــو ثوابـــــــــــــــــــاً               

ــه             ــى عليــــــــــــــــ ــيسَ خيفــــــــــــــــ  ولــــــــــــــــ

 وصــــــــــــــــــــــــــــوُمنا يف اّتبــــــــــــــــــــــــــــاع             
 

ــائم    ــومَ صــــــــــــــــــ ــه اليــــــــــــــــــ  بأنّــــــــــــــــــ

 وال خيـــــــــــــــــــــــــــــــافُ مــــــــــــــــــــــــــــــــآمث  

 أن ال صــــــــــــــــــــــــــــيامَ لِظــــــــــــــــــــــــــــامل 

 لــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــيامُ البــــــــــــــــــــهائم 
 

(209: 2007صريي، )البو   

الشاعر يف أبياته بعض الدالالت القرآنية ومن أبرزها آيات ترفض ى ربّما استدع

بل يأيت هبا رئاء ى اللّه زلف ر األعمال العبادية اليت ال يؤديها اإلنسان تقربا إىلكوتستن

 .(27)املائدة/ ﴿إّنما يَتقّبُل الّلُه ِمَن الُمّتقيَن﴾رمية: كاآلية الكوتزويراً 

ه الرديء وأخالقه كسلوى ي سيف الدين السامري بأحد القضاة أدّكرّض الشاعر اململوع

انتشار العهر وشيوع الرذائل بني أبناء اجملتمع جهاراً. ويف دعوة الشاعر  السيئة إىل
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ممارسة الفواحش من القمار والزناء واللواط واإلحلاد وغريها من املوبقات  املخاطبني إىل

اب املعاصي كالعقوبة ايذانٌ منه بأنّه يسو  وحيلّ اقتراب احملارم وارت علناًدومنا خوف من

 :ىمادام القضاة السوء يصدرون الفتيا جبوازها إزاء تلقّي الرشاو كلِّ من ينوي ذلكل

ــا                 ــحَ القــ ــد مســ ــامِ قــ ــدولَ الشّــ ــا عــ  يــ

ــوا               ــودوا ولوطـــ ــربوا وقـــ ــامِروا واش ـــ  قـــ

 ســــــــ            وارفعـــــــوا عـــــــنكم التّســـــــتر بالف
 

ــاين     ــل األمــــــ ــحابِه بِنَيــــــ ــي لِأَصــــــ  ضــــــ

ــان   ــدوا إذَن  بأمــــــــ ــقوا وأحلــــــــ  وأفسِــــــــ

ــانِ   ــال حاجــــــــــــــةَ إىل كتمــــــــــــ  قِ فــــــــــــ
 

(117/ 4: 1989)ابن تغري بردي،    

 السخرية اليّت حتي ط باألبيات السابقة أسقطت عليها مجالية فنيّة رائعة تأخذ مبجامع القلوب.

 تّاب الدواوينكالتعريض ب

سياسياً أو اجتماعياً حيث أخذ  ىًي حنا باهلجاء منحكأنّ الشاعر اململو أسلفنا سابقاً

ل أو بآخر احلياة السياسية أو االجتماعية يف كيتعرّض لألشخاص والقضايا الّيت متسّ بش

اآلونة يف ظلّ  كي طابعاً سياسياً أو اجتماعياً يف تلكحيمل اهلجاء اململو كالزمن. ولذل كذل

ز كالسياسات املرهقة املرت كون تلكاد تكواألمراء. وت كيت ميارسها امللوالسياسات الظاملة الّ

 ي.كز عليه اهلجاء يف العصر اململوكاألساسي الّذي يرت

كان لطبقة الكتّاب منصب هامّ ودور رئيسي يف إرساء دعائم احلكم وتنفيذ منوّيات احلكام 

املة اليّت كان ميارسها رجال وممّا نستشفّ من األهاجي اململوكية أنّ معظم األساليب الظ

احلكم أثقلت كاهل الشعب وعكرت عليهم صفوة احلياة فال ميكن هبذا الصدّد إغفال الدّور 

الّذي أدّاه كتّاب الساّلطني يف إرضاء مطامع أسيادهم. طعنَ الشاعر اململوكي الشهري 

وإرضاء مطامعهم ومَن  البوصريي بالكتّاب السوء الّذين حيرّفون القوانني إلشباع غرائز امللوك

دفعهم اجلشع وحبّ املال إىل ختطّيأحكام الدّين وانتهاكحدود الشريعة كلّما اقتضت ذلك 

مصاحل أسيادهم. فإنّهم استغلّوا أقالمهم ومناصبهم أداةً هنبوا هبا أموال الرعية وممتلكاهتا 

 يكال منها أو يوزن:سرّاً وعالنية من املواشي والدّواجن واألواين واحملاصيل الزراعية ما 

ــدّواوين  ــر الــــ ــر  حبقّــــــك يف أمــــ  انظُــــ

 الكـــــــاتبون وليســـــــوا بـــــــالكرامِ فمـــــــا

ــدّنيا وأخـــرجَهم    ــالوا مناصـــبَ يف الـ  نـ

 وطـــاعنوا النّـــاس بـــاألقالم واســـتلبوا                

ــواننيِ     ــعَ القـــ ــروا وضـــ ــد غيّـــ ــله قـــ  فَالكـــ

ــأمونِ    ــانٌ مبـــ ــال إنســـ ــى املـــ ــن هم علـــ  مِـــ

ــب   ــدّينِ   حُـ ــن الـ ــدنيا عـ  املناصِـــب يف الـ

ــونِ  ــلّ معلــــــــــوم  ومكنــــــــ  منــــــــــهم بكــــــــ
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ــار  وآنيـــــــــة     ــن مَـــــــــواش  وأطيـــــــ  ومـــــــ
 

ــوزون  ــول  ومَــــــ ــزروع  ومكيــــــ  ومِــــــــن  مــــــ
 

(211: 2007)البوصريي،   

لقد رسم لنا الشاعر يف املقطع الشعري السابق صورة ساخرة عن اللّصوص ختتلف عن 

عث مغبّر له شَعر أش مالحقالقارئ فالّذي نعهده عن اللّص إنّه شخص ى الصورة املألوفة لد

أصحاهبا ى القوافل التجارية أو يقتحم البيوت على وعليه ثياب رثّ بال وسخ يقطع الطرق عل

ن اللّصوص الّذين يهجوهم الشاعر بنربة هازئة كيستلب أمواهلم مبمارسة العنف والقوّة ل

رؤوس األشهاد ال ى لّها يف وضح النّهار وعلكهلم مظهر أنيق ورشيق يسرقون أموال الرعيّة 

رامة واالحتشام يف نفوس كالى اللّبق الّذي يبعث عل كبالسيف أو العنف بل بالقلم والسلو

يت والتندير الّذي كون مادّة خصبة للتنكالنّاس. هذه االزدواجية أو املفارقة من شأهنا أن ت

 احلني. كيعترب بدوره من مجاليات اهلجاء يف ذل

أبناء الشعب جعل البوصريي يستغيث الظلم والسلب الّذي مارسه العمّال السّوء ضدّ 

اجلماهري ى بنربة عالية بسلطان مصر علّه ينقذ الشعب من طغيان العمّال وتطاوهلم عل

أبناء الشعب املصري واليّت  ومةكوبة. يندّد شاعرنا باملمارسات الّيت سحق عمّال احلكاملن

فّعن احلرب ضدّ كما طالب البوصريي السلطانَ بالكحبذافريها  جتاوزت القيم اخلُلقية

مقارعة العمّال الظاملني مهدّداً إيّاه أنّ االنتصارات اليّت ى املغول والصليبيني واإلقدام عل

حلوم الشعب وميتصّون دماءه دون رمحة ى الب العمّال علكسجّلهاسوف تذهب هباءً ريثما يت

صريني وتزرع ان من شأهنا أن تثلج صدور املكي كوال إشفاق فإنّ إجنازات السلطان اململو

الطاغي للعمّال  انت نامجة عن اجلموحكاآلمال يف قلوهبم لوال الظروف الصعبة اليّت 

بح كجحيم هائل. وعد البوصريي السلطان أنّه إذا  الظاملني والّيت حوّلت حياة الشعب إىل

 اجلنّة خالداً يف نعيمها: مجاح العمّال وحال دون أطماعهم الّيت ال تشبع لَنال

ــلط ــل  لســ ــاً فقــ ــامِ معــ ــرَ والشــ  انِ مصــ

ــبِهم    ــن تَطَلهــ ــبوهم مــ ــد سَــ ــا قــ  عمّالُهــ

ــاً   وخـــــلِّ غـــــزوَ هالكـــــو والفُـــــرسَ معـــ

ـــــزُنَّ عامــــــلَ أســــــوانَ تنــــــالُ بــــــه             او  غـ 
 

 يـــــا قـــــاهراً غـــــريَ مَخفـــــيّ الــــــرباهنيِ     

ــنونِ   ــروض  ومَســـــ ــون مبفـــــ ــا ال يكـــــ  مـــــ

ــامنيِ  او ــر  امليــــ ــانِك الغُــــ  هنــــــض  بفرســــ

ــنيِ  ــان  ومتكــــــ ــدن  بإحســــــ  جنّــــــــاتِ عــــــ
 

(212: 2007)البوصريي،   

ومة الّذين ضيّقوا اخلناق كقارئيه هي أنّ عمّال احل الرسالة اليّت أوصلها الشاعر إىل
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ومة يف كانت احلكثري من الغزاة األجانب الّذين كالشعب بأفعاهلم املُهينة هم أخطر بى عل

ف حروبه ضدّ وقى ي علكحثّ الشاعر السلطان اململو كمواجهة معهم خارج حدود البالد لذل

عامل أسوان جبيشه األغر وامليمون وعزله عن منصبه وخلع يده عن ى الغزاة واهلجوم عل

 لّف الرّعية بدفع ما ليس عليها واجباً وال مندوباً.كالشعب األسواين صاغراً إذ أنّه 

ومة وأياديها عند هذا احلدّ إذ أنّه ترجم كمل يقف استياء البوصريي ملوّظفي احل

 الصاعقة.كالعمّال الطاغني ى لمات ناريّة تنقضّ عل كيت شحنت صدره إىلالضغائن الّ

اعترب البوصريي يف النموذج التايل عمّال احلكم أسوأ النّاس أخالقاً وأردأهم تعامالً مع 

الرعيّةكما أهدر دماءهم كمن يُتّهمون باإلحلاد النّاجم عن الكذب والتضليل. بلغ امتعاض 

أبناء اجملتمع من االخنداع برجال احلكم ومظهرهم املخادع  الشاعر أشدّه حيث حيذّر

خلاطره  وكلماهتم املعسولة وأفعاهلم املزوّرة مشجّعاًالسلطان على إنزال العقوبة عليهم تشفّياً

 لغليله: وارتواءً

 برئـــــتُ مِـــــن املســـــتخدمنيَ فَخَريُهـــــم             

ــذهبم               ــاةِ لِكـــــ ــلَ الرمّـــــ ــدرتُهم مثـــــ  هـــــ

 منـــهم واحـــداً مِنـــك ســـاعةً             فـــال تـــدنُ

ــرب د  ــهم            فـــــ ــك منـــــ ــؤادي بانتقامِـــــ  فـــــ
 

ــرُ     ــى وأنكـــــ ــدى وأدهـــــ ــاحبِه أعـــــ  لِصـــــ

 وعنـــــــدي أنّ املـــــــرء  بالكـــــــذبِ يُهـــــــدرُ

ــاحَ مِــــن بُردَيــــه مســــك وعنــــربُ    ولــــو فــ

 فقـــــــد كـــــــانَ قلـــــــيب منـــــــه يتفّطـــــــرُ    
 

(214: 2007)البوصريي،   

ومة يف بلدة كتجربة اليّت مرّ هبا مع عمّال احلال تطرّق البوصريي يف النموذج التايل إىل

املدينة من استالب أموال الرعيّة والنيل من أعراضها  كوما شهد البوصريي يف تل«. بلبيس»

تراهم يلبسون  كمبئات من اللّصوص ولذل مكلّ واحد من رجال احلكرامتها جعله يوازن كو

جود مخور األندرين. األحقاد الّيت دائماً ثياباً نُسجت من حرير ويشربون مخراً هي من أ

م يف كرجال احلى ام جعلته يصبّ شرارة غضبه وسخطه علكخاجلت نفس الشاعر ضدّ احل

 طليعة هجاءه:

 طوائـــــــــــفَ املســـــــــــتخدمينا ثُكلـــــــــــتُ

 فقــــــــد عاشــــــــرتُهم ولبثــــــــتُ فــــــــيهم             

ــم أرَ   ــا  فلــــــــ ــالً أمينــــــــ ــيهم رجــــــــ  فــــــــ

ــنينا    ــري ســـ ــن عمـــ ــع التّجريـــــبِ مِـــ  مـــ
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ــوت  ــاً   حَـــــ ــةً لصوصـــــ ــيس طائفـــــ  بلبـــــ

ــراً             ــوا حريــــــ ــا لبِســــــ ــوال ذاك مــــــ  ولــــــ
 

ــا   ــهم مئينـــــــ ــد  منـــــــ ــدلتُ بواحـــــــ عـــــــ
1

 

وال شـــــــــــربوا مخـــــــــــورَ األنـــــــــــدرينا  
2

 
 

(214: 2007)البوصريي،   

ما يبدو من األبيات السابقة أنّ الشاعر حتدّث لنا عن احلياة املرفهة اليّت يتقلّب يف ك

لون حلماً طرياً ويشربون أفضل كويأومة فإنّهم يرتدون الديباج واحلرير كأحضاهنا عمّال احل

اخلمور الّيت جِيء هبا من بالد األندرين املشهور جبودة شراهبا فلو قورن حياهتم املنعمّة 

حبياة الشعب القاسية التّضح أنّ بينهما هوّة سحيقة وفجوة عميقة ال يسدّها شيء واجلمالية 

لنامجة عن غياب العدالة وانعدام والرّعية ا كاملفارقة بني امللو من يفكيف هذا املقتطف ت

 املساواة بني أفراد اجملتمع.

 لتشهري باألطباء السّوءا

انوا يقتلون كامسه إذ ى ون من مهنتها سوكي طائفة من األطباء ال ميلكمثّة يف اجملتمع اململو

. استقطبت ظاهرة األطباء ىالنّاس بدل العالج لعدم جدارهتم وحذقهم يف عالج املرض

األطباء ى مام الشعراء شأن سائر الظواهر االجتماعية فتحامل شعراء اهلجاء علالسّوء اهت

ؤوس غضبهم واضعني إيّاهم موضع كفاءة والقليلي اخلربة يصبّون عليهم كالعدميي ال

ى عيسى اهية من طبيب يدعكيت واملهزلة. فها هو صفي الدين احللّي يسخر بلهجة فكالتن

ى ان النيب عيسكمجلة وتفصيالً فبينما   روح اهلل ىن أفعاله ختالف ما قام به عيسكل

الطبيب النّاس يف ى يشفي األسقام وحييي األموات بنفخة عيسوية شافية يُدخل عيس 

وعالج األسقام وأقرب ما ى ون عن شفاء املرضكالقبور أفواجاً،هذا الطبيب هو أبعد ما ي

ليّت تتخبّ ط خب طَ عشواء تُردي مَن الدّماء وخلع العذار. مثله مثل املنيّة ا كسف ون إىلكي

 رب عتيّاً:كيعيش ويبلغ من ال من ختطئه حىت كتُصيبه وتتر

ــبُ فضــيلةً    ــا عيســى الطبي ــك ي  أرى في

ــحّة      ــفاء  وصــ ــن شــ ــن عــ ــي ولكــ  وحتمــ

 هي الضد  مِن أفعالِ عيسـى بنـتِ مـرمي    

 وتَحقــــــــــنُ إلّــــــــــا لِل حيــــــــــاءِ وللــــــــــدّمِ   

                                                      

 . بِلبّيس: مدينة قرب فسطاط يف مصر.1
 مطلعها: . تأثّر البوصريي يف هذه األبيات مبعلّقة لعمرو بن كلثوم2

ــبَحينا  ــحنِك فاصـــــــــــــ ــي بصـــــــــــــ  أال هُبّـــــــــــــ
 

ــدرينا   ــورَ األنــــــــــــــــــ  وال تُبقــــــــــــــــــــي مخــــــــــــــــــ
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 فما أنـتَ إلّـا خـب طَ عشـواء  مَـن تُصِـب       
 

ــ ــرم  تُمِت ـــ ــر فيهـــ ــي يُعمّـــ ــن ختطـــ ه ومَـــ
1

 
 

(407: 1980)احللّي،   

 الطعن بالفقهاء والزّهاد

 كي باحترام واحتشام بالغَني. ذلكيف العصر اململوى ان طبقة العلماء ورجال الدّين حتظك

انوا يدينون باإلسالم وميارسون الطّقوس الدينية كالفترة  كألنّ أبناء اجملتمع يف تل

العلماء  بات صيّات اليّت متثّل الدين اإلسالمي. فبطبيعة احلالوحيترمون الرموز والشخ

احلقبة موضع اهتمام اجملتمع وعنايتهم. إلّا أنّ النّاس مبا فيهم  كورجال الدين يف تل

الفئة القليلة الّيت ترغب يف املادّة واملنصب يف  كانوا يبغضون من رجال الدين تلكالشعراء 

الهثة وراء شهواهتا وتتستّر ى نّها ظلّت تسعكبالزّهد والقناعةلجشع وهنم. الفئة الّيت تتظاهر 

ي بطعن هذه الفئة املراوغة اليّت كبقناع الزهد والتقشّف فليس غريباً أن يقوم الشاعر اململو

ذباً وزوراً يف حال أنّها ال تألو جهداً كتدعو نفسها عنوان الزّهد واإلعراض عن الدنيا 

ومظهرهم  اير الساذجة من أبناء الشعب بزهدهم املفتعلزخارف الدّنيا الضم كالمتال

ما تصبو إليه أنفسهم من املادّة واملنصب  الفاتن فيسعون يف األرض فساداً للوصول إىل

يف يدعو كالدّنيا وزينتها هدفاً للهجاء الساخر. انظر ى البة علكفأصبحت هذه الطائفة املت

 كونوا مبعزل من خِداع تلكواحليطه ليالتحلّي باحلذر  الشاب الظريف املخاطبني إىل

 الشاعر أنّها سوف تتبوّأ مقعدها من نار اجلّحيم:ى رة وشرورها. يركالطائفة املا

ــالكاً     ــدا ســــ ــد غــــ ــالوا قــــ ــيخُ قــــ  الشــــ

ــرِر   بـــــــــالزّور مِـــــــــن فِعلـــــــــه   ال تغتـــــــ
 

 

 فقلــــــــــــت للنّــــــــــــارِ غــــــــــــدا ســــــــــــالكا 

 كـــــــــــم فاتـــــــــــك حتســـــــــــبُه ناســـــــــــكاً 
 

(241: 1995)الشاب الظريف،   

انوا يصنعون ألنفسهم مسعة كبدوره عن وجوه الفقهاء املراوغني الّذين شف البوصريي ك

التدليس والرئاء. أعطانا الشاعر صورة شفّافة و واحترام باستخدامهم أساليب الدّجل

صادقة عن الزّهاد الدّجالني الّذين خطف بريق الذّهب أبصارهم. أخذ البوصريي يهجو 

لّما كيغتصب أموال النّاس بأسلوب اخلداع فإنّه « الدين هباء»ى فقهياً من فقهاء عصره يدع

                                                      

 والّيت مطلعها:ى . أنّ الشاعر أخذ البيت األخري من قصيدة قاهلا الشاعر اجلاهلي زهري بن أيب سلم1

 رأيــــتُ املنايــــا خــــب ط عشــــواء مَــــن تُصــــب      
 

 يعمّـــــــــر فيهـــــــــرم  ى تُمِتـــــــــه ومـــــــــن ختطـــــــــ   
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 هكلّ ما بوسعه من خداع وتضليل لتملّكالذّهب استلب بريقه فؤاده فاستخدم ى وقعت عيناه عل

بالعقول البسيطة  مادّة دمسة للتالعبكوحيازته. فإذا به يستمدّ من الزّهد والتقشّف 

ه سرعان ما خيوهنم فيها مع أنّه يعترب نفسه نّكأمواهلم لى يأمتنونه على ار الضيّقة حتّكواألف

. وصل تعريض الشاعر باملهجوّ قمّته حينما ىللطّهر والعفّة والتّق معياراً للحق  والعدالة ومثاال

يرثي حظّ الفقراء السيّي لو وُلّي هذا الفقيه مهّمة إطعامهم يف شهر الصيام إذ أنّه يسرق 

اهي كن الفقراء اجلياع دومنا ريب. واألسلوب اهلزيل والفل إليها إلشباع بطوكاألموال الّيت أو

 يف قلوب السامعني: الّذي وظّفه شاعرنا زاد من مجالية هجائه وحسن موقعه

ـــ              ــدّنانيُر ينقـــــــ ــاءتِ الـــــــ ــا جـــــــ  كلّمـــــــ

 خـــــــــدَعونا واللّــــــــــهِ ممّـــــــــا ميــــــــــدّو               

             يَوُلّــــــــــ آه  واضـــــــــيعةَ املســـــــــاكنيِ إن   
 

 

ــ  ــيطانض  عليهـــــــــ ــهاء  كالشـــــــــ  ا البـــــــــ

ــزان   ــاً ككفّـــــــــــــــــةِ امليـــــــــــــــ  ن أكفّـــــــــــــــ

 أمـــــــــــــــرَ الطّعـــــــــــــــام يف رمضـــــــــــــــان
 

(259: 2007)البوصريي،    

النفاق الّذي جيري يف عروق الزّهاد ى سلّ ط الشاعر األضواء يف اللقطة السابقة عل

م الدّم فإنّهم يقولون ما ال يفعلون يدّعون الزّهد واالنقطاع عن الدّنيا مع أنّهى املراوغني جمر

زنون الذّهب والفضّة بنهم  ال يشبع وظّف الشاعر صورتني متناقضتني جتسّدان البينونة كي

بني أقواهلم وأفعاهلم فإنّهم يتشدقون بالعدالة ويدّعون بأنّهم رمز وعنوان للمساواة يف حني 

اة الفطرة اليت فيها حقّ للسّائل واحملروم. وهذه املفارقة اهلازلة ألقت كأنّهم يسرقون ز

 النّموذج الشعري السابق.ى ظالهلا اجلمالية والبالغية علب

الفقهاء املزوّرين إذ أنّه أورد يف ى يبدو أنّ للبوصريي قلباً مشحوناً باألحقاد والضغائن عل

لمات بذيئة وتعابري كإلّا أنّه مل يستخدم يف أهاجيه  نفوره وتربّمه هبمى أشعاره ما يدّل عل

يف معظم األحيان. الظلم واخليانة والتدليس من أبرز مستهجنة، فليس هجاءه مقذعاً 

يهجو فيها  العيوب الّيت عيّر البوصريي الفقهاء هبا. خذ األبيات التالية منوذجاً حيث إنّه

رمي تفسرياً كللقرآن ال ياخلاط الالهثني وراء الدنيا لقلبهم احلقيقة وتفسريهمقها بعض الف

ملال وجين الثروة مبمارسة الغِش والتزوير والتظاهر ادّخار ا ينسجم مع جهودهم الرامية إىل

 بالورع والطهر والصالح مع أنّهم ملؤا بطوهنم من الشبهة واحلرام:

ــاً                 ــدلَ ظلمـــ ــهُ العـــ ــلَ الفقيـــ ــم جعـــ  وكـــ

 ومـــــا أخشــــــى علـــــى أمــــــوال مصــــــرَ                

ــا   ــاً مُبينـــــــــ ــيّرَ بـــــــــــاطالً حقّـــــــــ  وصـــــــــ

 يَتَأَوّلونـــــــــــا ســـــــــــوى مِـــــــــــن معشـــــــــــر 
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ــهم               ــالَ منــــــــــ ــانزينَ املــــــــــ  وأنّ الكــــــــــ

ــهم وعُـــــــــدّ    ــر  منـــــــ ــورّع مَعشَـــــــ  وا           تـــــــ

 وقيـــــــــل هلـــــــــم دعـــــــــاء  مســـــــــتجاب                
 

 

 أولئــــــــــــــك مل يكونــــــــــــــوا مؤمنينــــــــــــــا

 مِـــــــــــــــن الزّهـــــــــــــــادِ واملتورّعينـــــــــــــــا  

ــا     ــحت بطونــــ ــن الس ــــ ــد مَلَــــــأوا مِــــ  وقــــ
 

(252-253: 2007)البوصريي،   

ن القول إنّها ترمجة حرفية للعديد كية حبيث مياألبيات السابقة طافحة بالدّالالت القرآن

فرهم وجحدهم وقوهلم بالتثليث. كمندّدةً بى من اآليات الّيت استهدفت اليهود والنصار

من ى أرق ىًاملعاين اليّت استقاها الشاعر من منهل القرآن العذب جعلت أشعاره يف مستو

 ناحية مجالية الدّاللة.

اململوكية بدوره صورة بغيضة عن الشيخ املزيّف اخلرِف رسم هباء زهري من شعراء احلقبة 

الّذي ال يكاد الشاعر ورفاقه يطيقون وجهه وجملسه إذ أنّه ينغّص عيشهم كلّما يزورهم بوجهه 

العابس واملتجهّم فيعكر عليهم صفوَ احلياةفإذاحضر جملس الشاعر وأصدقائه ال يترك هلم 

 دام جُعل على أفواههم كيال يتمكنوا من التحدّث:جماالً للحديث بثرثرته وغباءه فكأنّه فِ

ــتَرحنا              ــتُ اس ـــــــــــــــ ــا قلـــــــــــــــ  كلّمـــــــــــــــ

 فاعترانـــــــــــــــــا كلَّنـــــــــــــــــا مِنـــــــــــــــــــه                

ــدم   ــسِ فَــــــــــــــ ــوَ يف اجمللــــــــــــــ  فهــــــــــــــ

ـــ  ــةِ فالشيــــــــــــــ  وعلــــــــــــــــى اجلملــــــــــــــ
 

 

 جاءنـــــــــــــــــا الشَــــــــــــــــــيخُ اإلمــــــــــــــــــامُ  

ــامُ  ــاض  واحتشــــــــــــــــــــــــــ  انقبــــــــــــــــــــــــــ

 وَلَنــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــو فِــــــــــــــــــــــدامُ  

 خُ ثقيـــــــــــــــــــــــــــــــــلٌ وســـــــــــــــــــــــــــــــــالمُ
 

(119/ 13: 1987)ابن كثري،   

الزائف  ي هباء زهري من الزّهاد املدلّسني الّذين صاغوا من الزّهدكنال الشاعر اململو

 والتقشّف ستاراً يُخفونوراءه وجوههم احلقيقية فتراهم يصلّون ويصومون يف النهار ويتهجّدون

دع لّه ال مينعهم مانع وال راك كار ومع ذلكيف الليلوال تقف ألسنتهم عن ترديد األوراد واألذ

ل اآلبال كما تأكل احلرام كلّما أتيح هلم فرصة استغلوها ألكمن ابتزاز أموال بين آدم ف

 الً ملّاً:كاجلياع األعشاب النديّة أ

 كــــــم أنــــــاس  أظهــــــروا الزّهــــــدَ لنــــــا 

ــاً   ــدوا وَرَعــــــــ ــلَ وأَبــــــــ ــوا األكــــــــ  قلّلــــــــ

 مثّ ملّـــــــــــــــا أَمكنـــــــــــــــت هم فرصـــــــــــــــةٌ
 

 

ــرام     ــافَوا عـــــــــن حـــــــــالل  وحـــــــ  فتجـــــــ

ــام  ــيام  وقيـــــــــــ ــهاداً يف صـــــــــــ  واجتـــــــــــ

ــلَ احلـــــــزا  يف الظّـــــــالم   أكلـــــــوا أكـــــ
 

(121/ 13: 1987)ابن كثري،    
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الصورة ى الزّاهد املرائي أسقطت مجالية ساخرة عل كاالزدواجية الّيت نلمسها يف سلو

 فهم أمشل وأعمق لشخصية املهجوّ املزيّفة.ى الشعرية تساعد القارئ عل

 التّعيري باجلاليات الدينية

كراً على العصر اململوكي إلّا أنّه ارتفع يف تلك احلقبة ارتفاعاً ليس هجاء األقليات الدينية ح

كبرياً وشاع شيوعاً واسعاً وذلك الندالع احلروب بني املماليك والصليبيني ما أجّج هليب 

احلماس وأذكى شرارة السخ ط والضّجر يف نفوس الشعراء ضدّ عَبدة الصليب. احللم 

بيني على اهلجوم على بالد املماليك والصراع معهم باستعادة بيت املقدس حفز األفرنج الصلي

صراعاً عنيفاً مستميتاً ولكنّ املماليك األشاوس صدّوا هجماهتم وأحبطوا مؤامراهتم حبيث 

نالوا استحسان الشعراء وإعجاهبم. يُعدّ من هذا النموذج ما قاله الشاعر اململوكي حمي الدين 

أنزل على الصليبيني الّذين مسّاهم بين  بن عبد الظاهر يف مدح السلطان األشرف حيث

 األصفر نقمة شرسة وصفعهم صفعة قاضية: 

ــم                  ــلّ بكـــ ــد حـــ ــفر قـــ ــين األصـــ ــا بـــ       يـــ
 

 

ــل   ــة اهللِ الّـــــــــــــيت ال تنفصـــــــــــ  نقمـــــــــــ
 

بنربة ساخرة تزدري هبم وحت طّ من شأهنم مستخدماً ى هجا البوصريي اليهود والنصار

اليهود ى البوصريي يف النموذج الشعري التايل علفيها أسلوب اجلدل واالحتجاج. أخذ 

خامت النبيني رغم أنّ التوراة كوعدم االعتراف به  ارهم النيبّ حممّداً كإنى والنصار

جهلهم  إىل . مث عزا الشاعر تعنّتهم وعداءهم للرسول األعظم كواإلجنيل بشّرا بذل

مشبّهاً  دم اإلميان بالرسول لتقليدهم اليهود يف عى ر النصاركما استنكفرهم باللّه كو

أرسل ى إيّاهم بالقابيل الّذي قتل أخاه هابيل فظلَّ حائراً وعاجزاً فيما يفعل بسوأة أخيه حتّ

الرّفات فيها. فأخذ الشاعر ى اللّه غراباً حيفر األرض فاستلهم منه قابيل فصنع حفرة ووار

ا يعرفون أبناءهم إشارة انوكما كمع أنّهم عرفوه  يلومهم لعدم اعترافهم بالرسول 

جماالً  كما جاء يف التوراة واإلجنيل من أوصافه بصورة دقيقة وشفّافة ممّا ال يتر منه إىل

القارئ املتأمّل وختاماً هدّدهم بأنّ اخلزي والعار واملوت حنقاً وغيظاً ينتظرهم ى لد كللش

 :قابيل عندما رُفض قربانه عند اهللمثلما وجدناه يف 

ــه  إن  ــى أنكرن ــ ــودُ علــ ــارى واليهــ  النّصــ

ــودِهم    ــهم يف جحــــ ــرّرَ منــــ ــد  تَكــــ  فَقَــــ

ــل  ــالتُهم   قُ  للنّصــارى األوىل ســاءت  مق

ــلُ     ــوراةٌ وإجنيـــــ ــه تـــــ ــت  منـــــ ــا بيّنـــــ  مـــــ

ــرِ كفــــــــر  وللتّجهيــــــــلِ جتهيــــــــلُ     لِلكفــــــ

 غـــريُ مَحـــضِ اجل هـــل تعليـــلُ    فمـــا هلـــا 
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 مِـنَ اليهـودِ اســتفدتُم ذا اجلحـودَ كمــا   

ــةَ  ــا عــــــــرفتم نــــــــيبي اهللِ معرفــــــ  أمــــــ

 موتـــوا بغـــيظ  كمـــا قـــد مـــاتَ قــــبلَكم     
 

 

ــدّفنَ قابيــــلُ     ــتفادَ الــ ــرابِ اس ــ  مِــــنَ ال غــ

ــاءِ لكـــــــــنّكم قـــــــــوم  مناكيـــــــــلُ     األبنـــــــ

ــلُ إذ  ــلُ   قابيـــــ ــانَ هابيـــــ ــرّبَ القربـــــ  قَـــــ
 

(296: 2007)البوصريي،   

ور توّاً مستلهمة من اآليات كار الّيت حتتويها األبيات املذكر أنّ معظم املعاين واألفكيُذ

من معنيه الّذي ال ينضب. ى الشاعر هنل من منهل القرآن العذب وارتوألنّ  كالقرآنية وذل

 منها الشاعر يف شعره هي: ى اآليات الّيت استوح

﴿الَِّذيَن  (31)املائدة/  ﴿فَ بَ َعَث اللَُّه ُغَرابًا يَ ْبَحُث ِفي اأْلَْرِض لُِيرِيَُه َكْيَف يُ َواِري َسْوَءَة َأِخيِه...﴾
َناُهُم اْلِكَتاَب ي َ  ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم نَ َبَأ ابْ َنْي آَدَم ( 146)البقرة/  ْعِرُفونَُه َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُهْم...﴾آتَ ي ْ

أثر ى وال خيف (27)املائدة/  بِاْلَحقِّ ِإْذ قَ رَّبَا قُ ْربَانًا فَ تُ ُقبَِّل ِمْن َأَحِدِهَما َوَلْم يُ تَ َقبَّْل ِمَن اْْلَخِر...﴾

 .اهلجاء اجلمايلى فع مستوالداّلالت القرآنية يف ر

حتريف ى إنّ أتباع الدّيانات اليهودية واملسيحية يف رؤية البوصريي مجاعة تعوّدت عل

تبها السماوية وعادةُ التحريف متوغلة ومترسخة يف نفوسها فإنّها لن تقلع عنها كوتبديل 

 ليلة عن رؤية احلقّ:كمادامت عيوهنا 

ــر   ــودَ معاشـــــــ ــارى واليهـــــــ  إنَّ النّصـــــــ

ــو أنّ ــن باطــــــل     لــــ ــيهم عَــــــوَراً عــــ  فــــ
 

 

ــديلِ    ــى التحريـــــــف والتّبـــــ ــوا علـــــ  جُبلـــــ

 أبقَـــــــــوا علـــــــــى التّـــــــــوراةِ واإلجنيـــــــــلِ
 

(265: 2007)البوصريي،    

مبعتقد التثليث الناجم عن جهل ونزق بلغة عتابية مرجحّاً اإلميان  عيّر البوصريي

 التثليث:ى بالتوحيد عل

 ومــــا كــــانَ مَــــن  عــــدي الثالثــــةَ واحــــداً 
 

 

 مِنّـــــــــي باحلســـــــــابِ وكتُبـــــــــابـــــــــأعلمَ  
 

(271: 2007)البوصريي،    

للخمر مستغرباً أن يصرّح باحلقّ فم  ى مبعاقرة اليهود والنّصار ما عرّض البوصرييك

 لّها لِخبثه ورجسه:كر تعلوه الطحالب وقد حرّمته األديان كيالمسه شراب  مُس

 ومـــا احلـــق  يف أفــــواهِ قـــوم  إلّـــا كــــأنّ    
 

 

ــوَت    ــا أوانٌ حــ ــاءً  هــ ــا مــ ــاً مُطَح لَبــ  خبيثــ
 

(121: 2007)البوصريي،    
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 التعريض بالبخالء

االجتماعي السّيي ينمّ  كصار عنواناً للسلو ي حىتكانتشرت ظاهرة البخل يف اجملتمع اململو

افل االجتماعي والضمان املعيشي. البخل كعن احنطاط األخالق وتدنّي القيم وغياب روح الت

نّه إذا شاعت مناذجه كأبناء اجملتمع ملا هدّد باخلطر ول ان قد احنصر يف عدد قليل منكلو 

ى والفوض ككأصبح عادةً اجتماعية منتشرة صار يهدّد اجملتمع بالتفى وتفشت مظاهره حتّ

العصر ختلّوا  كي أنّ األغنياء وأصحاب الثّراء يف ذلك. حسبما يبدو من اهلجاء اململوكآنذا

وا روح املواساة والعدالة جتاه طبقة الفقراء عن إمداد وإغاثة الفقراء املعوزين وأمهل

جعلت الشعراء يدقّون نواقيس  كارثية النامجة عن البخل واإلمساكاملسحوقة. األوضاع ال

اخلطر ويُحذّرون من النتائج السيئة الّيت يُفضي إليها خبل األغنياء. من الالفت للنظر أنّ 

بخل يف جمتمعهم باتت مصحوبة الصوّر والنماذج اليّت يرمسها شعراء اهلجاء عن ال

ما أشرنا إليه سابقاً. حبيث جاءت مجالية السخرية من أبرز كاهة والسخرية كجبمالية الف

ي. يف هذا السياق صوّب هباء زهري كاجلماليات اليّت تُعدّ معلماً بارزاً من معامل اهلجاء اململو

ذي هان عليه أن يُمسّ بعرضه البخيل الّ احلني نبال نقده إىل كمن أعالم شعراء اهلجاء لذل

ن من املستحيل أن يُنال من خبزه إذاً رغيفه يظلّ تامّاً غري منقوص منه طاملا مل يتناول كول

منه أو مل يتصدّق به. من الغريب أنّ مائدته تُشبه السّماء الّيت ال يعزب عنها هالهلا أبداً. 

 واأليام: الشهورى مدى فهالل رغيفته تشرق أبداً يف مساء مائدته عل

ــا   ــهِ النّــــ ــن عِرضِــــ ــالُ مِــــ ــل  يَنــــ  وَبَخيــــ

ــأيت بِحــــــرفِ رَغيــــــف       كــــــلَّ يَــــــوم  يــــ

ــتَقَر  يف وَســــــ طِ سُــــــفرَتِه  مُســــ
1
 الــــــزير 

 فَتَعجيبــــــــتُ مِــــــــن سَــــــــماء  بِـــــــــأرض    
 

 

ــن رَغيفُــــــــــــــهُ ال يُنــــــــــــــالُ     سُ وَلكــــــــــــ

ــالُ   ــهُ كمــــــ ــدنُ مِنــــــ ــم يَــــــ  كهِــــــــالل  لَــــــ

 قــــــــــــــاءِ ال يَعتريـــــــــــــــهِ مِنـــــــــــــــهُ زَوالُ 

ـــ    ــهِ هِــــــ ــوحُ فيـــــــ ــوم  يَلـــــــ ــلَّ يَـــــــ  اللُكـــــــ
 

(535-536: 1997)حلّي،   

ن من أن كلَّ مذهب حيث متكي صفي الدين احللي كاخليال اجلامح ذهب بالشاعر اململو

خميّلة القارئ. جعل الشاعر املماثلة بني رغيف اخلبز وهالل  يقرّب صورة البخل البشعة إىل

يف الصورة قمّتها اهية ممزوجة باهلجاء فبلغ السخريّة كالسّماء أداة مالئمة ليبدع صورة ف

                                                      

 نّها كلمة فارسية استخدمها الشاعر.. املائدة: يبدو أ1
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ن ال يتعرض هالل اخلبز عند كالشاعر أنّ هالل السّماء يطرء عليه النقصان ولى حيث ير

 البخيل املهجوّ.ى لد كشدّة البخل واإلمساى البخيل أليّ نقصان أو تغيّر ما يدّل عل
 

 جائالنت

اء اجلمايل للهجاء األوضاع السياسية واالجتماعية اليّت مرّ هبا العصر اململوكي أدّت إىل اإلثر

واالرتقاء مبستواه يف ذلك الظرف الزمين من أبرزها؛أنّه دخل يف معترك اجملتمع واحتك 

بالقضايا العامة اليّت هتمّاجلميع ما أضفى عليه طابعاً شعبياً. انتقاد شعراء اهلجاء لرجال 

عاسة اتّجهباهلجاء احلكم وذوي مناصب عالية ممّن استجلبوا للبيئة اململوكية الفقر والعوز والت

اململوكي اتّجاهاً سياسياً واجتماعياً. اهلجاء اململوكي مصحوب يف جممله بشي من الفكاهة 

والسخرية حتّى بات بإمكاننا أن نسمّيه اهلجاء الساخر. قلّما جند يف اهلجاء لتلك احلقبة لوناً 

ه. خيلو اهلجاء يف البيئة فردياً إذ يدور غالباً ما حول قضايا عامّة هتمّ حياة اجملتمع برمّت

اململوكية من كلمات بذيئة وتعابري ركيكة إذ قلّما جنده يكون هجاءً مقذعاً فال يتناول شاعر 

اهلجاء أعراض املهجو وعيوبه اجلسدية بل غالباً يستهدف إىل العيوب اخلُلقية.امتزج اهلجاء 

رّقة. زد على ذلك أنّ شعراء بالشعر الشاكي حيث خفّف من حدّته ومنحه شيئاً من اللّيونة وال

اهلجاء اغترفوا من حبار القرآن الكرمي الزاخرة بالعطاء وقطفوا من مثاره اليانعة. أفرزت 

هذه السمات واخلصائص مجاليات بيانية رائعة جتّسدت من خالل النماذج الشعرية اليّت 

والشخصيات القيادية  أوردناها يف هذا املقال.هجا الشعراء يف احلقبة اململوكية خنبة اجملتمع

من السالطني واألمراء وعمّال احلكم والقضاة السوء والغزاة األجانب وأتباع الديانات اليهودية 

والبخالء. مهما يكن من أمر فإنّ اهلجاء اململوكي بكلّ مقوّماته  واملسيحية والزّهاد املزوّرين

الجتماعية املخيّمة على العصر الفنيّة ومجالياته الداّللية كان نتاجاً للظروف السياسية وا

 . اململوكي متّ دراستها يف هذا البحث بشي من التحليل واالستقصاء
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