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 صورة البخيل يف شعر ابن الرومي ) مناذج خمتارة (
 

  بكر دمحم بن صاحل اللطيف أبو عبد .د                                                      
  جامعة مصراتة -كلية الرتبية                                                              

 تقدمي:
اذلجاء فن من فنوف الشعر التقليديَّة القدؽلة، اليت شغلت حيِّزا كبًنا من دواوين الشُّعراء على 

... غًن أنَّو بعد  من كرامتهم مرِّ العصور األدبيَّة، وقد كاف العرب ؼلشونو؛ دلا لو من أثر ُب احلطِّ 
اختالط العرب ابلعجم، وتطوُّر احلياة جبميع جوانبها، أصبحَت ترى تبدُّؿ ادلفاىيم، واضلراؼ األخالؽ، 
ولذا فقد وجد الشُّعراء غايتهم ُب ىجو من تنكَّر ألخالؽ العرب، ومفاخرىم اليت طادلا اعتزُّوا هبا، من  

الشُّعراء ابن الرُّومي الذي عال كعبو، واشتهر امسو ُب فنِّ  كـر وجود وبذؿ وعطاء... ومن ىؤالء
اذلجاء، فسلَّ سيف بيانو ُب وجوه كثًنين من أبناء رلتمعو، جبميع طوائفهم، ومن بٌن أولئك طائفة 
البخالء اليت برزت ُب ىذا العصر، وعليو فإف ىذا البحث سيوجو األنظار إىل ىجاء البخالء من 

 بن الرومي، وذلك ابختيار ظلاذج من شعره وربليلها.خالؿ ما ورد ُب شعر ا
  :اهلجاء عند أهل اللُّغة -

 . وعند ابن ِسيده:(1)اذلجاء: خالؼ ادلدح. وقد ىجوتو ىجًوا وىجاًء وهْتجاءً " قاؿ اجلوىريُّ:
ُتو: َىَجْوتُو وَىجاٍل، وىم يَتهاَجْوف: يَهُجو بعضهم بعضا،  َىجاُه َىْجًوا وِىجاًء: شتمو ابلشعر. وىاَجيػْ

اشتد حره.  وبينهم أُْىُجوٌَّه وأُْىِجيٌَّو يَتهاَجْوَف هبا. واذِلجاء: تقطيع اللَّفظة حبروفها... وَىُجَو يومنا:
فدع يها، ويتهجَّاىا: يعدِّدىا، ٍبَّ وقاؿ الزَّسلشريُّ  .(2)"واذلََجاُة: الضِّ : ىو يهجوىا أي: احلروؼ، ويهجِّ

َىَجاه، يهُجوه َىْجًوا ". ويقوؿ ابن منظور: (3)قاؿ: ومن اجملاز: فالف يهجو فالًًن ىجاء: يعدِّد معايبو
عر، وىو خالؼ ادلدح. قاؿ اللَّيث: ىو الوقيعة ُب األشعار، ومن  وىجاًء، وهتجاء ... شتمو ابلشِّ

ُـّ، ضلو: ادلرأة هتجو زوجها: أي تذُّ صحبتو. ومنو كذلك ىِجَي البيُت ىْجًيا: معاٍل  اذلجاء: الذَّ
 . وحوؿ ىذا تدور معاجم اللُّغة.(4)"غارتانكشف، وىِجَيْت عٌن البعًن: 

                                                           

حاح، ) ىجا (  (1)  .6/2533الصِّ
 .4/285احملكم واحمليط األعظم، ) ىػ ج و (  (2)
 .696أساس البالغة، ) ىجو ( ص  (3)
 .15/353لساف العرب، ) ىجا (  (4)
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ح معىن من ىذه ادلعاٍل على أنَّو أصل للمادَّة؛  ويذكر زلمَّد حسٌن أبنَّو ال يستطيع أف يرجِّ
فدع؛ فهو قبيح الشَّكل بشع الصَّوت، وقد يكوف فقد يكوف  اذلجاء دبعناه األديب مأخوذ من الضِّ

 .(1)مأخوًذا من اشتداد احلرِّ؛ ففيو معىن التَّنكيل والتَّعذيب
غًن أفَّ النَّاظر ُب ادلعاٍل اليت ذكرهتا ادلعاجم السَّابقة ؽلكن لو أف يكوِّف منها رلتمعة معىن 

ُـّ، اذلجاء، فتقطيع حروؼ ال ي )تعداد احلروؼ(، والذَّ فدع، والتَّهجِّ لَّفظة، واشتداد احلرِّ، وصورة الضِّ
والتَّكشُّف، وتغوُّر عٌن البعًن، وىو دخوذلا ُب رأسو من شدَّة اجلوع والعطش، كلُّ ىذه ادلعاٍل تدور 

دة والنَّكاؿ، والكشف، وكلُّ ما كاف كذلك، كاف مذموًما غًن مرغو  ب فيو، وكذا حوؿ البشاعة، والشِّ
 فإفَّ غرض اذلجَّاء ذكر عيوب ادلهجوِّ وكشفو، وتقبيح شخصيَّتو أماـ النَّاس.

 :اهلجاء عند أهل االصطالح -
وإذا تركنا اذلجاء دبعناه اللُّغوي إىل معناه االصطالحي وجدًن خالفًا بٌن القدامى واحملدثٌن ُب 

ويقوؿ ابن األثًن: "واذلجاء ذكر ادلساوئ كما  .(2)ذلك. فقد عرَّفو قدامة بن جعفر أبنَّو نقيض ادلدح
. وما ذكره قدامة ىو ما سارت عليو بعض معاجم اللُّغة أيضا شلَّا (3)أفَّ ادلديح ذكر الفضائل اإلنسانيَّة "

عر دوف غًنه. ا حصرت ىذا الفنَّ بفنِّ الشَّتم ُب الشِّ  مرَّ بنا غًن أَّنَّ
وإذا عرَّجنا ابلنَّظر إىل احملدثٌن وجدًن منهم من ظلَّ متمسًكا هبذا التَّعريف القدَل، كإيليا 
حاوي، وإف كاف قد أضاؼ إىل ذلك: أفَّ اذلجاء يعرب عن وجوه القبح واليأس، وأنَّو ذبسيد دلالمح 

 . (4)الشرِّ واالختالؿ، والشُّعور ابلنَّقص واالختالؼ
ىل أف اذلجاء فيو إصالح لألخالؽ؛ دلا ػلمل عليو من ذبنب ومن الباحثٌن من يذىب إ

؛ ذلك أفَّ اذلجاء يسهم ُب نشر عيوب ادلهجوِّ، وينبِّهو إىل تالُب ىذه (5)الرَّذائل ادلوجبة للمهجوِّ 
العيوب واألخطاء اليت ُىجي بسببها، وُب ذلك إصالح ألخالؽ اجملتمع بطريقة غًن مباشرة، ففي فنِّ 

لعيوب وادلثالب، وىي ُب حقيقتها مثالب اجملتمع وعيوبو، فهو ُب الظَّاىر ىجاء، وُب اذلجاء إحصاء ل

                                                           

 .18ينظر: اذلجاء واذلجَّاءوف ُب العصر اجلاىلي ص  (1)
ع (2)  .113ر ص نقد الشِّ
 .309جوىر الكنز ص  (3)
 . 88، 87، واذلجاء عند ابن الرُّومي ص 8ينظر: فن اذلجاء وتطوره عند العرب ص  (4)
اىات اذلجاء ُب القرف الثَّالث اذلجري ص  (5)  . نقاًل عن عنواف األريب. حملمَّد النَّيفر.13اذبِّ
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احلقيقة إصالح وهتذيب وتقوَل لكلِّ اعوجاج ُب اجملتمع، سواء ما اتصل ابلفرد أو ما اتصل 
 . (1)ابجلماعة

الح ولكن ىل يعقل أف يكوف كلُّ ما قيل ُب اذلجاء من شعر كاف ػلمل ُب طيَّاتو دعوة اإلص
والتَّهذيب؟ أفلم تكن ىناؾ وسيلة لإلصالح غًن التَّشهًن ؟! يقوؿ قحطاف التمَّيمي: " فليس من شكٍّ 
ُب أفَّ جانًبا من ىذا اذلجاء صدر عن نفوس حاقدة لئيمة، تتميَّز ابألًننيَّة ادلظلمة، وأكثر ما تتجلَّى 

ى أفَّ جانًبا من ىذا اذلجاء ذو ىدؼ غايتو ىذه األًننيَّة ُب اذلجاء ذي الدَّوافع الفرديَّة البحتة، عل
بويَّة ادلقابلة للمديح  . (2)التَّنبيو والتَّوجيو والبناء االجتماعي الصَّاحل، وبذلك يصبح اذلجاء الصَّحيفة الَّتَّ

عر التَّهذييبَّ  عر التهذييب، حيث إفَّ الشِّ وىنا صلد زلمَّد حسٌن يفّرِؽ بٌن شعر اذلجاء والشِّ
عر يزجيو األمل ُب اإلصالح. أمَّا اذلجاء فًنمى بو يقصد بو الوع ظ واإلرشاد، وىذا النَّوع من الشِّ

لة بٌن ادلدرسة  عر اذلجائيِّ كالصِّ ، والشِّ عر التَّهذييبِّ صاحبو إىل العقوبة واالنتقاـ. وجعَل العالقة بٌن الشِّ
ذيلة، وأْرَجع دافع الشَّاعر واحملكمة؛ فادلدرسة تسعى لتكوين الفضيلة، واحملكمة تنزؿ العقاب ابلرَّ 

 . (3)التَّهذييبَّ إىل الرَّغبة الصَّادقة ُب اإلصالح، ودافع اذلجاء إىل شهوة الغضب واالنتقاـ
ويرى أضبد أمٌن أفَّ عاطفة اذلجاء ًنشئة عن البغض، أو عدـ الّرِضى، أو االحتقار، وأفَّ 

. وعلا بذلك يتَّفقاف ُب أفَّ منشأ اذلجاء الكره والبغض وحبُّ (4)االحتقار ىو ادلصدر األساسي للهجاء
 االنتقاـ. 

 وبذلك تسقط دعوى أفَّ شعر اذلجاء ػلمُل ُب ثناايه الدَّعوة إىل اإلصالح. 
ينظراف إىل اذلجاء  -رضبهما هللا  –وصلد القاضي علي بن عبدالعزيز اجلرجاٍل، وكذا األبشيهي 

ي اجلرجاٍل فًنى أفَّ أبلغ اذلجاء ما قربت معانيو، وسهل حفظو، وأسرع علوقو نظرة فنػَّيَّة؛ فأمَّا القاض
ابلقلب، ولصوقو ابلنَّفس، وأمَّا القذؼ واإلفحاش فسباب زلض، وليس للشَّاعر فيو إالَّ إقامة الوزف 

، إالَّ . وقد ذكر ابن رشيق أفَّ صبيع الشُّعراء يروف أفَّ ترؾ الفحش ُب اذلجاء أصوب(5)وتصحيح النَّظم
 .(6)جريرًا، ومن وسلك طريقتو ُب اذلجاء كابن الرُّومي؛ فإنَّو كاف يطيل ويفحش

                                                           

عر العريبِّ ونقده ص (1)  .20فصوؿ ُب الشِّ
اىات اذلجاء ُب القرف الثَّالث اذلجري ص  (2)  .13اذبِّ
 .20،21اذلجاء واذلجَّاءوف ُب اجلاىليَّة ص  (3)
 .105ينظر: النَّقد األديب ص  (4)
 .30ينظر: الوساطة بٌن ادلتنيب وخصومو ص  (5)
 .2/172ينظر: العمدة  (6)
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وأمَّا األبشيهي فهو يهتمُّ ابلوقوؼ على ما فيو من ُملح، وألفاظ فصيحة، ومعاف بديعة، بعيدا 
 .(1)عن النَّظر إىل ما فيو من التَّشفِّي ابألعراض، والوقوع فيها

باب، وأنَّو حسٌن نفى صالحية تعريف القدماء للهجاء أبنَّو "فنُّ الشَّ ومن ٍبَّ فإفَّ زلمَّد  تم والسِّ
م ذباىلوا أفَّ العاطفة ينبغي أف تكوف عماد تقسيم الشعر الغنائي. ويرى أفَّ التَّعريف نقيض ادلدح "؛ ألَّنَّ

اء. وسواء ُب ذلك الصَّحيح للهجاء ىو أنَّو "أدب غنائيّّ يصّوِر عاطفة الغضب، أو االحتقار واالستهز 
 أف يكوف موضوع العاطفة ىو الفرد، أو اجلماعة، أو األخالؽ وادلذاىب". 

عر والنَّثر، وقد  فقد عرَّؼ اذلجاء أبنو ) أدب (، ومل يقل أبنَّو ) شعر (؛ ليكوف شاماًل للشِّ
التَّعريف خالف بذلك ما ُعرؼ عند النُّقاد العرب، وكانت سلالفتو ذلم من وجهٌن:األوؿ: أنَّو جعل 

عر والنَّثر، وادلشهور أنَّو ال يكوف إالَّ شعرًا. والثَّاٍل: أنَّو جعل موضوعو شاماًل للفرد،  شاماًل للشِّ
 .(2)واجلماعة، واألخالؽ، وادلذاىب، وادلشهور عندىم أنَّو مقصور على األفراد

ليو زلمَّد حسٌن، حيث إفَّ وادلتتبع للمؤلَّفات القدؽلة ُب النَّقد العريبِّ غلد ما يؤيِّد ما ذىب إ
اجلاحظ يسمِّي بعض رسائلو النَّثريَّة ىجاء؛ فإذا تصفَّحت مقدِّمتو لكتابو احليواف وجدتو يقوؿ: " 

... وبكلِّ ما كتبُت بو إىل إخواٍل وخلطائي من مزح وجدٍّ، ومن  وِعبَتين بكتاب األوفاؽ والّرايضيَّات
 . (3)اء ال يزاؿ ِميسمو ابقيا، ومديح ال يزاؿ ًنمًيا "إفصاح وتعريض، ومن تغافل وتوقيف، ومن ىج

قاؿ هللا تبارؾ وتعاىل ُب ىجو ادلشركٌن: غلعل ُب القرآف ىجاًء، فيقوؿ: " وصلد ابن عبد ربِّو
 َْتَػَر أَنػَُّهْم ُب ُكلِّ َواٍد يَِهيُموَف َوأَنػَُّهْم يَػُقوُلوَف َما اَل يَػْفَعُلوَف ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا  َوالشَُّعرَاُء يَػتَِّبُعُهُم اْلَغاُووََنمل

َقَلٍب َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوذََكُروا اَّللََّ َكِثًنًا َوانْػَتَصُروا ِمْن بَػْعِد َما ظُِلُموا َوَسيَػْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا أَ  يَّ ُمنػْ
َقِلُبوفَ يَػنػْ 

(4) "(5) . 
ومن أمثلة اذلجاء نثرًا قوؿ بعضهم لرجل استضاؼ خبياًل: "نزلت بواٍد غًن شلطور، ورجل غًن 

 .(6)ميسور، فأقم بندـ وارحل بعدـ"
  

                                                           

 .2/3ينظر: ادلستطرؼ ُب كلِّ فنٍّ مستظرؼ  (1)
 .16، 15اذلجَّاءوف ُب اجلاىليَّة ص ينظر: اذلجاء و  (2)
 .1/7احليواف  (3)
 .227 – 224سورة الشُّعراء، اآلايت:  (4)
 .6/145العقد الفريد  (5)
 .17اذلجاء واذلجَّاءوف ُب اجلاىليَّة ص  (6)
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  :تطوُّر اهلجاء يف العصر العبَّاسي -
لو األثر الواضح  لقد شهد العصر العبَّاسيُّ تطوُّرًا ملحوظًا ُب مظاىر احلياة ادلختلفة، شلَّا كاف

عر استجابة ذلذا التَّطوُّر؛  عر والشُّعراء، ولشدَّة ارتباط اذلجاء ابلنَّفس، كاف أسرع أغراض الشِّ على الشِّ
ياسيَّة، وادلذىبيَّة، والشَّخصيَّة، واالجتماعيَّة.  فقد كثر شعراؤه، واتَّسع نطاقو وتوطَّدت موضوعاتو السِّ

إىل ادلقطَّعات القصًنة، والشَّعبيَّة ُب أسلوبو ومعانيو، ونظرًا  وكاف اذلجاء ُب ىذا العصر مائاًل 
للحياة ادلدنيَّة احلضريَّة اليت أظلَّتهم انتشر الفساد، وكثر الُفجور ابإلضافة إىل العصبيَّة القبيليَّة، تركَّز 

م كذلك ابخَلَنا والُفجور، وسخر أيًضا من األد ، واهتَّ عياء ادلنتسبٌن اذلجاء على االضلراؼ الدِّيينِّ
 . (1)للعرب

أف ضعف الوازع الدِّيينُّ، وتوفَّرت أسباب الرَّاحة، واتَّسعت أوقات الفراغ والف جانب  ػمَّاول
العيش، وجد الشُّعراء ُب ىذه السَّوءات، وادلثالب مادَّة واسعة للهجاء يستمدُّوف منو، ويتندَّروف بو ُب 

وا يتتبَّعوف العورات، ويَّتصَّدوف األخطاء والعيوب، ويرموف دبا رلالسهم، ويتفكَّهوف بو ُب أمسارىم، وراح
...  شاع من لواط وأُبْػَنٍة ورشوة، كما راحوا يذموف اللِّحى ويهزؤوف ابخللق ادلشوَّىة، واألنوؼ الكبًنة

وصاغوا ذلك ُب شعر مقذٍع مضحٍك، يغريك ابلضَّحك من التَّصوير قبل أف يغريك ابإلشفاؽ على 
 .(2)من قيل فيو
 :(3)ابن الرُّومي -  

ىو أبو احلسن عليُّ بن العبَّاس بن جريج، وقيل جرجوريوس، أو جيورجيوس، ادلعروؼ اببن 
، يشهد لو  الرُّومي، كاف موىًل لعبدهللا بن عيسى بن جعفر ادلنصور العبَّاسي، ينحدر من أصل يوًنٍّلٍ

ىػ ُب مدينة بغداد، من أب روميٍّ وأّـٍ  221". كاف مولده سنة  بذلك اسم جدِّه " جرجوريوس
ومائتٌن  86، وقيل 84، وقيل 83فارسيَّة، وتوَبِّ ُب يـو األربعاء لليلتٌن بقيتا من صبادى األوىل سنة 

 ببغداد.
 
 

                                                           

عر العريب ص  (1) اىات الشِّ  .270، والتَّياَّر اإلسالميُّ ُب شعر العصر العبَّاسيِّ األوَّؿ ص 429-418اذبِّ
 .213األدب العريب واترؼلو ُب العصرين األموي والعبَّاسي ص  (2)
، ووفيات 13/472، واتريخ بغداد 289، ومعجم الشُّعراء ص 194،195/ 4ينظر ترصبتو ُب: مروج الذَّىب  (3)

 .4/297، واألعالـ 362 –3/358األعياف
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 هجاؤه: -
عريَّة ُب فَّتة مبكِّرة من عمره، وىو ال يزاؿ حدثً   ُب الكتَّاب؛ إذ تفتَّحت موىبة ابن الرُّومي الشِّ

تُروى لو أبيات ُب ىجاء غالـ عبَّاسيٍّ يسمَّى جعفرًا، كاف زمياًل لو، وكأفَّ ذلك كاف إرىاًصا أبنَّو 
 . فقد قاؿ:(1)سيغلب عليو طواؿ حياتو

 (2)فما فيَك من َخلَّةٍ   سُبَْدحُ     أَجْعَفُر ُحْزَت صَبيَع   اْلُعُيوبِ 
عر عند ابن الرُّومي الفنَّ الذي ال  وابلفعل فقد ربقَّق ىذا اإلرىاص، وصار ىذا اللَّوف من الشِّ

يُباريو فيو أحد، فهو أحد الشُّعراء ادلكثرين اجملوِّدين ُب اذلجاء إضافة  إىل الغزؿ، وادلديح، 
ؾ واذلجاء اي أاب عُ وميِّ نفسو حٌن قاؿ للبحَّتي: ". وقد أثبت ذلك ابن الرُّ (3)واألوصاؼ بادة؛ فليس إايَّ

. وقد صلح ابن الرُّومي ُب التَّكسُّب ابذلجاء؛ فقد كاف األمراء ؼلشوف (4)"ملك، وىو من عمليمن ع
 فاحش لسانو؛ فًنسلوف إليو العطااي، ذبنػًُّبا ذلجائو.

وأىمُّ ادليزات اليت سبيز هبا ابن الرُّومي ُب ىجائو:التَّصويػر اذلزيل، وتضخيم العيب وتشويهو، 
 .(5)ُب منزلتػو وقيمتو، وإخراج عدَّة صور للمهجوِّ تتناولو ُب سلتلف جوانبو والسُّخرية وربقًن ادلهجوِّ 

ا يرى النَّاظر إىل ابن الرُّومي من خالؿ ىجائو أنَّو مطبوع على احلقد والبغض، حريص   وردبَّ
على النَّيل من اآلخرين، وليس ىذا بصحيح، ذلك أفَّ ابن الرُّومي إنساف كبقيَّة البشر لو إحساسو 

مشاعره وآدميَّتو، مل غلد فيما حولو ما يرضيو، فسخط على اجملتمع الذي عاش فيو؛ ألنَّو مل ينل حظَّو و 
منو، وىذا وحده يكفي ألف يكوف لديو ملكة اذلجاء.ولكن ىل كاف السَّخط وحده ىو الذي كوَّف 

 عنده ملكة اذلجاء ؟ 
كافًيا، بل البد لو من دقة   أجاب على ذلك زلمَّد حسٌن حيث قاؿ: إفَّ السَّخط وحده ليس

، وبساطة التَّعبًن، وبعده عن التَّكلُّف، والقرب من  ادلالحظة، ولذع األسلوب، وعبقريَّة احلسِّ اللَّفظيِّ
 .(6)روح الشَّعب والواقعية

                                                           

 .299العصر العبَّاسي الثَّاٍل ص  (1)
 . 2/91ا ( ديوانو ) تح: ادلهنَّ  (2)
 . 13/473ينظر: اتريخ بغداد  (3)
 .377ينظر: ادلوشح، ص  (4)
 .1/12ينظر: ديوانو ) تح: ادلهنَّا (  (5)
 .34ينظر: اذلجاء واذلجَّاءوف ُب اجلاىليَّة ص  (6)
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وىنا سؤاؿ يُطرح، وىو ىل ألصل ابن الرُّومي اليوًنٍّلِ دخٌل ُب شهرتو هبذا الفنِّ؟ وىل اشتهر 
 هبذا اللَّوف ؟      أىل اليوًنف

تذكر بعض الكتب عن األدب اليوًنٍّلِ أفَّ ىذا الفنَّ كاف مشهورًا عند اليوًنِف منذ القدـ. لقد 
عر اليمبوسي (، أي:  ُب فَّتة ظهر فيها على صبيع أنواع األدب  -شعر اذلجاء  -ظهر عندىم ) الشِّ

بة، واجلمل السَّريعة التَّنقُّل، إىل غًن ذلك شلَّا ىو ُب األخرى، وكاف ؽلتاز ابحليويَّة واخلفَّة، والعبارات الوثَّ 
مطبوعٌن على  ... كاف الشُّعراء اليمبوسيُّوف طبيعة السُّخرية من ادليل إىل القفز من طوؿ االستقرار

عر الذي كاف مبدأ  السُّخرية واالستهزاء، قد ظلت فيهم ىذه ادلوىبة، حَّتَّ ربوَّلت هبذا اللَّوف من الشِّ
نشأتو سخرية ليِّنة وديعة إىل ىجاء الذع، وىذا اذلجاء بدوره بدأ شخصيِّا ػلمل بٌن طيَّاتو اإلقذاع 

قصد بو التَّقوَل العاـ، أو أقلَّ، إنَّو صار أداة من أدوات النَّاشئ عن األحقاد الفرديَّة، ٍبَّ ارتقى فأصبح ي
 .( 1)اإلصالح فاقَّتب من الفلسفة

ولكنَّ طو حسٌن ُب حديثو عن ابن الرُّومي يركِّز على الثَّقافة أكثر من الوراثة؛ إذ يقوؿ: "وأًن 
ا أضيفو إىل وراثتو اليوًننيَّة، ومن أضيف تكوين عقل ابن الرُّومي إىل الثَّقافة اإلسالميَّة اليوًننيَّة أكثر شلَّ 

احملقَّق أفَّ اجتماع الثَّقافة إىل تلك الوراثة ىو الذي كوَّف ىذه الطَّبيعة اخلاصَّة اليت صلدىا ُب شعر ابن 
 .(2)الرُّومي"

واحلقُّ أفَّ الوراثة عند ابن الرُّومي ليست كلَّ شيء ُب يؤكِّد ذلك شوقي ضيف حيث يقوؿ: "و 
غي أف نضيف إليها الثَّقافة اليوًننيَّة اإلسالميَّة اليت كاف يتثقَّفها الشُّعراء ُب القرف الثَّالث، شعره؛ إذ ينب

ثقافة فعند ابن الرُّومي يوًننيَّة أصليَّة، ويوًننيَّة مكتسبة، لعلَّها أىمُّ من يوًننيَّتو األصليَّة، وىناؾ أيًضا 
 .(3)"إسالميَّة وعربيَّة مكتسبة
اذلجاء ُب ديواف ابن الرُّومي ؽلثِّل جزًءا كبًنًا، يصل إىل الثُّلث، كما يقولوف، فإفَّ وإذا كاف شعر 

، وإف كاف األمر ال يُنظر إليو  ياسيِّ واالجتماعيِّ اذلجاء الشَّخصيَّ فيو قد حاز حظِّا أوفر من اذلجاء السِّ
ا من ًنحية الكيف، فقليل الشر كثًن، كما يقوؿ  ، وإظلَّ . وإذا أخذًن ننظر (4)ابن رشيقمن ًنحية الكمِّ

ُب جوانب شعره ادلوضوعيَّة ُب اذلجاء لوقفنا على عناصر رئيسة معيَّنة، ؽلكن أف نردَّ إليها ىجاءه 

                                                           

 .75، 74اذلجاء عند ابن الرُّومي ص ( 1)
عر والنَّثر  ص  (2)  .140من حديث الشِّ
عر العريب ص الفنُّ ومذاىبو ُب ال (3)  .202شِّ
 .1/286العمدة  (4)
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ياسي، وىذه العناصر ابختصار ىي:السخرية، والفكاىة، وادلبالغة،  الشَّخصي، أو االجتماعي، أو السِّ
 .(1)والواقعية

 :اهلجاء الشخصي -
، وىو ُب معظم عاطفة  عر اذلجائيِّ الُكْرِه والُبغِض، واذلجاُء الشَّخصيُّ ىو أقدـ أنواِع الشِّ

. إًذا فحظُّ ابن الرُّومي ُب اذلجاء (2)األحياف متأثٌِّر ابألىواء الشَّخصيَّة؛ ألنَّو يعتمُد على مهاصبة األفراد
. وقد ضلا (3)وًعا من التَّجديد ُب ادلوضوعىو التَّجديد ُب طريقة التَّناوؿ، وإف كاف ال ؼلفى أنَّو أحدث ن

الشَّاعر ُب ىجائو الشَّخصيِّ منحيٌن، أحدعلا تناوؿ فيو أخالؽ مهجّوِيو، والثَّاٍل تناوؿ فيو ذوي 
. ُيضاؼ إليهما أمر آخر، وىو الطَّعن ُب األعراض. وسأقتصر (4)العاىات، فًنسم عاىاهتم رمسًا دقيًقا

فات اخلُلقية.ُب ىذا البحث على ىجاء البخي  ل عند ابن الرُّومي، وىي إحدى الصِّ
 العيوب اخلُُلقيَّة: -

موضوع اذلجاء األخالقي ىو اجلرائم األخالقية، أو الدينية، وادلفاسد االجتماعية، والعادات 
فأخذ الشُّعراء يصبُّوف على مهجوِّيهم وابال من اذلجاء .(5)القبيحة والعيوب اإلنسانية على وجو العمـو

فات اخلُلقيَّة احلميدة، ويصفوَّنم بكلِّ ما تُػُعورؼ عليو أبنَّو من العيوب، ومن ىذه الذ ي يسلبهم الصِّ
فات اليت وصفوىم هبا: البخل، واجلنب، واحلسد، والنِّفاؽ، والّرايء، واحلقد، واجلهل، والثِّقل،  الصِّ

   خطرىا وأعلُّها، يقوؿ ابن رشيق: والغدر، وغًن ذلك من العيوب اخلُلقية، وىذا اللَّوف من اذلجاء ىو أ
. وقاؿ (6)"ة، وما تركَّب من بعضها مع بعضأجود ما ُب اذلجاء أف ُيسلب اإلنساف الفضائل النَّفسيَّ "

عر وأقسامو: "البصريُّ ع وما وصف بو من خبل، وجنب، وسوء خلق، وظليمة مسِّي ند احلديث عن الشِّ
فات اخلُلقيَّة للمهجوِّ.ولقد وجد ابن الرُّومي ُب ىذا اللوف من (7)ىجاء" . فحصر اذلجاء ُب سلب الصِّ

اذلجاء مكاًن خصبا لينفث من خاللو مسومو ُب وجوه أعدائو، وخصومو، فأخذ ينتقم منهم، ُب 
ا ُب ذلك اللَّفظة ادلكتنزة ابلطَّعن واإلىانة، والتَّعبًن اجل  ارح.أسلوب الذع، مقذع، متخًنِّ

                                                           

 .332 – 325اذلجاء عند ابن الرُّومي ص  (1)
 .23اذلجاء واذلجَّاءوف ُب العصر اجلاىلي ص  (2)
 .121اذلجاء عند ابن الرُّومي ص  (3)
اىات اذلجاء ُب القرف الثَّالث اذلجري ص  (4)  .38اذبِّ
 .24اذلجاء واذلجاءوف، ص  (5)
 .2/174العمدة  (6)
 .1/5احلماسة البصرية  (7)
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 البخل: -
من العيوب اخلُلقيَّة اليت ىجا هبا ابن الرُّومي أعداءه: ) البخل (؛ فال شكَّ أفَّ البخل من 

فات اخلُلقية ادلمقوتة وادلذمومة، اليت َّنى عنها القرآف الكرَل، قاؿ تعاىل:  َواَل ػَلَْسنَبَّ الَِّذيَن الصِّ
رًا ذَلُْم بَْل ُىَو َشرّّ ذَلُْم َسُيَطوَُّقوَف َما خبَُِلوا بِِو يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ يَػْبَخُلوَف دبَا آاَتُىُم اَّللَُّ ِمْن َفْضلِ  ِو ُىَو َخيػْ

(1) .
اللَُّهمَّ ِإٍّلِ أَُعوُذ يبِّ صلَّى هللا عليو وسلَّم: "وجاءت السُّنَّة منفِّرة منو، ففي الصَّحيح أنَّو كاف من دعاء النَّ 

 . (2)ِبَك ِمْن اْلُبْخِل"
فات، ال سيَّما عند العرب الذين وال  شكَّ أفَّ الِفطر السليمة أتىب أف تتَّصف دبثل ىذه الصِّ

فات اخللقيَّة اليت غلب أف تكوف شعارىم حَّتَّ ُب أصع ب الظروؼ، يقوؿ يعدُّوف الكـر والبذؿ من الصِّ
، ولذلك ذبد البخيل (3)"ة وسيادة، فبخلو ُسبَّة ومذمَّةوإذا كاف كـر العريبِّ مظهر قوَّ قحطاف التميمي: "

البخيل دائما يظهر ُب صورة مهينة ذليلة، واجلواد الكرَل عزيزا ذا ىيبة، يقوؿ إبراىيم بن إسحاؽ 
 ادلوصلي:

 (4)فَأْكَرْمُت نَػْفِسي أْف يُقاَؿ بَػِخػيلُ        فِإٍلّ رَأَْيُت الُبْخَل يُػْزرِي أبَْىػلِػِو 
ء، ووصفهم أبوضع النعوت، وأخبث وُب العصر العباسي مادة خصبة سبثل ىجاء البخال

فة ما  األلفاظ، حيث تفنَّن الشُّعراء ُب ذّـِ مهجوِّيهم والنَّيل منهم، وقد وجد ابن الرُّومي ُب ىذه الصِّ
 يشفي غليلو، فهجى من سخط عليهم، غًن مباٍؿ، أُب حقٍّ أـ ابطل.

 أسباب انتشار البخل يف العصر العبَّاسي:      -
حب ادلاؿ واحلرص عليو سجيَّة طُبع عليها البشر، وقد أشار القرآف الكرَل إىل ذلك ُب معرض 

َوربُِبُّوَف ادلاؿ ُحبِّا صَبِّاالذـ فقاؿ تعاىل: 
 ، أي شديًدا.(5)

ومَّت ازداد تعلَّق ادلرء ابلدَّنيا زاد حرصو، وكثر خبلو وشحُّو، وىذا من سوء الظن ابهلل تعاىل، 
ؿ مطلب اجلميع، واحلرص عليو زلط أنظارىم، يتوسَّلوف جلمعو، ويذلُّوف أنفسهم ُب سبيل وقد صار ادلا

ربصيلو. ويُرجع بعض الباحثٌن ذلك إىل تعّقد احلياة االجتماعّية، وظهور طبقة األغنياء اليت تعدُّ أكثر 

                                                           

 .180سػورة آؿ عمراف، من اآلية:  (1)
 .8/83(  6390أخرجو البخاري ُب صحيحو، برقم )  (2)
 .44اذباىات اذلجاء ُب القرف الثالث اذلجري، ص  (3)
 .2/831احلماسة البصرية  (4)
 .20سورة الفجر، اآلية:  (5)
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داد على وجو الطَّبقات حرصا علػى األمواؿ وادلقتنيات، ويذكر أف ىذه الفئة نشطت ُب البصرة وبغ
 .(1)اخلصوص

 يقوؿ ابن ادلعتز زلّرِضا على إبقاء ادلاؿ؛ حفظا للنَّفس، من اإلىانة واإلذالؿ:
ـَ للنَّ          ُربَّ ُجوٍد جرَّ فَػْقَر امرئٍ اي                  ـَ ػػػػػػػػػػمق اسِ ػػػػػػػػػػػػػفقا  الذليلْ  ا
 (2)فالُبْخُل خًٌن من سؤاؿ البخيلْ           اشُدد ُعرا َماِلَك واستَػْبِقوِ ف                 

وألفَّ أوصافهم النَّاس تبدَّلت، وأخالقهم اضلرفت، وطبائعهم تغوَّلت كثرِت الدَّعوة لسلوؾ طريق 
 البخل؛ مسايرة للعصر وأىلو، يقوؿ أبو العالء ُب ذلك:

 (3)َؾ أبْػَلوْ َدىرَ وتباَلْو، فإفَّ    ِل عصرَِؾ ىذاِعْش خبياًل، كأى                
صارت قيمة ادلرء فيما ؽللك، ُوجد من يدعو إىل عدـ لـو البخيل على اإلمساؾ؛ ألنَّو لو  ػمَّاول

جاد بو لفقد ىيبتو ومكانتو فال يُكـر ادلرء إال دبالو، وال يعزُّ إالَّ بدرعلو وديناره، يقوؿ ابن الرُّومي ُب 
 ذلك:

 اِح على بَْذلِوِ ػػػػػػػػػػػػُو اي صَ ػػػػػػػػػوُلمْ       خُبِْلو  ىلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَء عػػػػَمػػػػػُلِم الػػػػػػػال تَ               
 (4)من أْجِلو ا ُيْكَرـُ ػػػػػػػػػػػِرـُ مػػػػػػػػػػُيكْ  ال َعَجب ابلبخِل من ذي ِحًجى               

ضروب  وىذا من أشدِّ  ولكن قد يتعدى البخل على اآلخرين إىل البخل عن النَّفس واألىل،
ر ماؿ البخيل حبادث أو وارث"، ومن شعره:البخل، يقوؿ ابن ادلعتز: "  بشِّ
 (5)أْبِشْر ِبَرْيِب َحاِدٍث أو َواِرثِ       اي ماَؿ كلِّ َجاِمٍع وَواِرِث                   

والشُّحِّ والبن الرُّومي مقطوعة يسخر فيها من رجل يدعى عيسى، بلغ مبلغا عظيما ُب البخل 
والتَّقتًن على نفسو، حَّتَّ إنَّو لو استطاع أف يستخدـ منخرا واحدا ليتنفَّس منو َلَما تواٌل ُب ذلك، 

 فانظر إليو وىو يقوؿ:  
ُ ِعيَسى َعلى نَػْفِسِو                     اٍؽ َواَل َخاِلدِ ػػػػػػػػػػػػبِبَ  َولَْيسَ      يُقَّتِّ
 تَػنَػفََّس ِمْن  َمْنَخٍر َواِحدِ       يُع  لِتَػْقِتًنِهِ ػػػػػػػَيْسَتطِ  فَػَلوْ                   

                                                           

 .18سي ُب القرنٌن الثاٍل والثالث اذلجريٌَّن جلماؿ صوِّي، ص ينظر: البخل ُب الشعر العبا (1)
 . والبيتاف ليسا ُب الديواف.2/98ينظر: ادلستطرؼ  (2)
 .2/462اللزوميات  (3)
 .428مل أقف عليو ُب ديوانو، والبيتاف ُب كتاب الصناعتٌن، ص  (4)
 .1/509َب بن زكراي ينظر: اجلليس الصاحل الكاُب واألنيس الناصح الشاُب أليب ادلعا (5)
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ـَ ػػػػأَيَّ  َذْرنَػػػػػػاهُ ػػػػػػػػػػػػػػػػػعَ                ا ُعْذُر ِذي خَبٍَل َواِجدِ ػػػػػػػَفمَ   ِإْعَداِمِو     ا
 (1)اِبحلَاِمدِ    يََدي َوارٍث ليسَ    -لتفرِيِق أْمَوالِوِ -ُت ػػػػػػَرضي             

ففتحة أنف واحدة تسدُّ حاجتو من التَّنفُّس، ولو رآىا حقِّا تغنيو عن " يقوؿ شوقي ضيف:
 .     (2)أختها ما انتفع هبا إبقاء عليها"

يو اتبعا لغًنه، يقوؿ العسكري: وىذا ادلعىن مل يكن ابن الرُّومي أوَّؿ من فضَّ ختامو، بل كاف ف
ا أخذه شلَّن حكاه أبو عثماف أفَّ بعضهم قَػبَػَر والنَّاس يظنُّوف أفَّ " ابن الرُّومي ابتكر ىذا ادلعىن، وإظلَّ

ؿ ىذا وأمثالو كما يقوؿ . وحا(3)إحدى عينيو وقاؿ: إفَّ النَّظر هبما ُب زماف واحد من اإلسراؼ"
. (4)نب والشَّعًن"األغنياء البخالء، دبنزلة البغاؿ واحلمًن، ربمل الذَّىب والفضَّة، وتعتلف التِّ سقراط: "

، (5)وأبياتو ىذه سبثل شاىدا من شواىد ادلبالغة، ويظهر ذلك ُب البيت الثَّاٍل، فهو من الغلوِّ ادلقبوؿ
 فالتَّنفُّس دبنخر واحد غًن مقبوؿ عقال وال عادة، ولكنَّ الذي قرَّبو للقبوؿ إتيانو بلفظ )لو(.

صافو ابلبخل والتَّقتًن قد يكوف سببا ُب ويرى بعضهم أفَّ سلوؾ أحد الوالدين أو كليهما وات
فة لألبناء، وكثًنا ما يورث ىذا السُّلوؾ ادلذمـو تفكُّكا ُب األسرة، وفتورا ُب العالقات  توريث ىػذه الصِّ

من  أفرادىا؛ لكوَّنا مبنيَّة على النَّفع والكسب ادلادِّي، وقد يؤدِّي ىذا السُّلوؾ إىل اضلرافات خطيػرة بٌن
أسرهتم البخيل  والدين أو كليهما، خباصَّة زوجة الرُّجل البخيل وأبناؤه، فهم ينظػروف إلػى ربِقبل أحد ال

 .(6)أنَّو ادلانع من ربقيق طلباهتم وحاجاهتم
ويبدو أفَّ السبب احلقيقيَّ وراء انتشار البخل ىو ما آؿ إليو اجملتمع العريب العبَّاسي من ظهور 

ا جديدا من العادات واألخالؽ اليت مل أيلفها العريبُّ سابقا. وأفَّ طبقة زلدَّدة، أرادت أف تسلك طريق
عادات العرب وتقاليدىم، فكاف منها ما كاف، وخاصَّة ُب  مؤثرات دخيلة أحدثت فجوات واسعة ُب

ف القرف الثَّالث اذلجري ؛ حيث ظهر من يفاخر ابلبخل، وػلب أف يوصف بذلك، يقوؿ (7)العراؽ إابَّ

                                                           

 .642، 2/641ديوانو ) تح: نصار (  (1)
 .102الشعر وطوابعو الشعبية على مر العصور، ص  (2)
 .106كتاب الصناعتٌن، ص   (3)
 .3/295َّناية األرب  (4)
فة ادلبالغ فيها غًن شلكنة ال عقال وال عادة". وادلقبوؿ منو ما أدخل عليو ضلو  (5) )لو(. ينظر: القوؿ الغلو: "ىو ما كانت الصِّ

 .194البديع، ص 
 .21، 20ينظر: البخل ُب الّشعر العباسي، ص  (6)
 .11، 10ينظر: البخالء للجاحظ، ص  (7)
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دمحم اخلزامي: "قد رضيت أبف يقاؿ: عبد هللا خبيل؟ قاؿ: ال أعدمين هللا ىذا االسم. اجلاحظ قلت أليب 
      قلت: وكيف؟ قاؿ: ال يقاؿ فالف خبيل، إالَّ وىو ذو ماؿ، فسلِّم إيلَّ ادلاؿ، وادعين أبيِّ اسم 

 .(1)..." شئت
ياسيَّة، وانتشار األحزاب،  واختالؼ الرؤى الفكريَّة ُب  وال ؽلكننا أف نُغفل أمر اخلالفات السِّ

 كوَّنا أحد أسباب انتشار مصطلح البخل وشيوعو ُب شعر تلك الفَّتة، يقوؿ صباؿ صوِّي: "وعمل
ياسيُّ بٌن األحزاب وخباصَّة بٌن األمويٌن والعبَّاسيٌِّن علػى ظهػور ... فال  أدب البخالء اخلالؼ السِّ

ابلبخل، ويصبحوا موضع  ن وجوه العصػر األمػويعجب أف يُرمى معاوية وىشاـ بن عبد ادللك وكثًن م
 .(2)التَّندُّر ابلبخل والشَّره"

 ، م أىل جود وكـر ونتيجة لكره الشُّعوبيٌِّن للعرب، فقد أخذوا يردُّوف على العرب زعمهم أبَّنَّ
، نتيجة وأفَّ ىذا ال يعدو القوؿ اجملرَّد من الفعل، وأفَّ ىذا من التَّفاخر الذي ال حقيقة لو ُب الواقع

لذلك أخذ ىؤالء يلتقطوف بعض األخبار اليت تتعلَّق دبعيشة العرب، وىيئاهتم، ومآكلهم... ليحطُّوا من 
 ، ومن ذلك ما قالو بشَّار بن برد:(3)أقدارىم

 (4)َبيِن األْحرَاِر َحْسُبَك ِمْن َخَسارِ       ِخُر اَيْبَن رَاِعَيٍة َورَاٍع تُػَفا                  
 البخل:صور  -
 :البخل ابدلاؿ* 

لقد أدرؾ العريبُّ أفَّ البخل ابدلاؿ، ومنع الرِّفد والنَّواؿ من شرِّ صنائع الّرِجاؿ، وأفَّ البخل ػلطُّ 
 من َقدر اإلنساف، وال يزيد ُب رزقو شيئا، يقوؿ األحوص:

 (5)أَبْػَقى وأْوَسعُ  على أَْىِلِو، واجلُودُ       ْخِل َعاٌر فَاِضٌح ونَِقيَصٌة وُب البُ             
نَّيبُّ يقوؿ ال ورغَّب الدِّين اإلسػػػػالميُّ ُب البذؿ وعػػػػػػدـ ردِّ طػػػالب ادلعروؼ، ففي السُّنَّة الشَّريفة،

. ولكنَّ أًنسا مل يلتفتوا إىل مثل ىذه (6)أَْعطُوا السَّاِئَل َوِإْف َجاَء َعَلى فَػَرٍس"صلى هللا عليو وسلَّم: "
تلك ادلكرمات، فلم ذُبد أيديهم دبا فيها، بل ُغلَّت إىل أعناقهم، وتعلَّقت أبمواذلم أرواُحهم، ادلرغِّبات، و 

                                                           

 .91ينظر: البخالء للجاحظ، ص (1)
 .22ينظر: البخل ُب الّشعر العباسي ُب القرنٌن الثاٍل والثالث اذلجريٌَّن، ص  (2)
 .8، 7ينظر: البخالء للخطيب البغدادي، ص  (3)
 .209، 2/208ديوانو  (4)
 .172ديوانو، ص  (5)
 .5/1450( 3653أخرجو مالك ُب ادلوطَّأ برقم )  (6)
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الذي تناولو ابن الرُّومي ابذلجاء، حيث صوَّر خبلو فشبَّو كفَّيو بقفل زلكم  ومن أولئك ابن جراشة،
ىذا البخل، ومرتبتو اليت اإلغالؽ، فهو تشبيو بليغ، حيث حذؼ منو األداة ووجو الشَّبو، لُيربز مقدار 

وصل إليها. وزايدة ُب بياف الصُّورة جعل اليد اليمىن دبثابة القفل، وجعل اليسرى دبثابة احلديدة اليت 
فال رلاؿ لإلنفاؽ لديو ُب احلياة، اللَّهمَّ إالَّ مع خروج بقيَّة الرُّوح، وال غرابة فهذا  ػلكم هبا غلق القفل،

ـؤ عظامو، ٍبَّ ختم ذلك ابلدُّعاء عليو ليبٌنِّ مدى احلرماف الذي القاه حاؿ كل لئيم قد خالط ىذا الل
 منو:

        راشوْ ػػػػػٌل  زُلَْكٌم اي ابَن جُ ػػػػػػػػػَلُقفْ َك ػػػػػػإفَّ َكفَّْيػػػػػ              
 (1) َؾ وُيْسرَاَؾ الَفراَشوْ ػاؽُلْنَػ فَػَعُمػػػػوُد الُقْفػلِ                                         

 ليس ينجػُو الِفْلُس من َكفػػفْيَك إالَّ  ابحُلَشاَشوْ             
 ىكػػػػػػذا كلُّ لَِئيػٍم َخاَلَط اللُّؤـُ ُمَشاَشػو                                        

 (2)َشوْ ضيََّق  هللاُ  مَعا ضيُِّق الصَّدِر خبَِيػلٌ                          
وُب موقف آخر يسلِّط ابن الرُّومي لسانو على بين طاىر الذين منعوه نواذَلم، فيقوؿ فيهم سلفًِّفا 
على نفسو ىذا احلرماف الذي لقاه منهم، ُب حٌن أنَّو كاف ينتظر منهم أجرًا موفورًا، جزاء مدحو ذلم، 

 ولكنَّهم خيَّبوا ظنو فيهم:
 ُعوا عينِّ ِشَفاَء َغِليػػِليػػػػػػػػػػػَفال سَبْنَ  ٍر إمَّا َمنَػْعُتم نَواَلُكمػػػػػيِن طػَاىػػػػب                
 َمْدِحي فيُكُم   ِبَعويلِػي وأَْنُدبُ         ػػوـُ النَّفَس إْذ أَمَّْلُتُكمَدُعوٍل أَلُػ                
 ْرِض غًُن خبَِيلِ ػػاِىٍر اِبلعِ ػػػػػػَبيِن طَ        َفُكلُُّكم وال تَػْبَخُلوا َعينِّ ِبِعْرضٍ                 
 (3)ابِن سبيلِ  ماٍر علىػػػػػػزَُّؽ أطْ ػػػػػػسب ِصلوٍل أبْعرَاٍض لكم قد سبزَّقتْ                

لقد كانت ردَّة فعلو قويَّة ذباه من أمَّلهم؛ فقد شفى غليلو هبذه األبيات اليت صوَّرت مدى  
منهم أف غلودوا عليو أبعراضهم؛ إذ مل يكرموه أبمواذلم؛ فهم أكـر  كرىو ذلم بعد أف خذلوه، فطلب

يَّة واقعيَّة  ابلعرض من ادلاؿ، ٍب شبَّو سبزُّؽ أعراضهم بتمزُّؽ الثِّياب اخلِلقة البالية، فأخرج لنا صورة حسِّ
 .(4)ملموسة

                                                           

 َفراشُة الُقْفل ما يَػْنَشُب فيو. اللساف ) فرش (. (1)
 .3/337ديوانو ) تح: ادلهنا (  (2)
 .2053، 5/2052ديوانو ) تح: نصار (  (3)
 .48ينظر: اذباىات اذلجاء ُب القرف الثالث اذلجري، ص (4)
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يرجو وُب موضع آخر نقف مع ابن الرُّومي وىو يصوَّب سهاـ ىجائو إىل بعض من قصدىم 
، فانظر إليو يقوؿ:  فضلهم فالقاه ابلصُّدود، وىو أبو الفضل اذلامشيِّ

َتيِن ابلَكَفػػػػػَت م  سألُتك ال َحاجًة فاْحَتَجزْ   ػػاؼِ ػػػػػػػينِّ وطَالَبػْ
 ِد ُب َسنَػػِة  البَػَقراِت الِِعَجػػػػػػاِؼ    ا  ػػػػػػػػُقوَت الِعبَ كأٍّلِ سألُتَك 
 (1)الِعيػػػػػػػاؼِ  وِعفُت جػػػداىم أشدَّ   َلى  ػػػػػػػأشدَّ الققلْيُت الّرَِجاَؿ 

 وىًل َوُصوٍؿ وِخلٍّ ُمِصػػػػػػاُب ػػػػػػػوم  واثقٍ  مدحُتك َمْدَح اْمرىء
 (2)وكلَّ اضْلراؼِ  لَّ اْزِورَارٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ؽُ   اْزِورَاٍر يُفوػػػػػػػػػاَفْأَتيِن بػػػػػػػػػػفك

 إىل أف قاؿ:
 ِت ال سَبنُع الّرِيَّ ِمْن ِذي اْغَّتاؼِ   لُفرا   ُت ِخلُتَك مثاَل ػػػػػػػػػػوقد ُكن
 (3)اؼِ ػػػأىِل الّرَِثِث اخِلفَ  ْرزِ ػػػػػػػػمن طُ   ُت أحَسُب أٍّلِ لَدْيكَ ػػػوما كن

 (4)واُب ِع ػػنْ ػمَ دَت ِبُكرٍّ من الػػػػػػػػػػػػػػػفجُ   ِفيَزيِن من ِحنطةٍ ػػػػػػػػػػألُت قَ ػػػػػػػػس
َعَك يل ابحلَِْجا  ػػػػػػػػػػػػػوأتْػبَػعْ  ْنِعكاُِب ػاًل ُىديَت فػػػػػػػِب مهْ   َت َمنػْ

َ
 ِفي ادل

 (5)راؼِ ػػَجااَي الظِّ ػػػػػػػػِر أُْنًسا بتلك السَّ                 َك حبِّا لَكْشك الُقدو ػػػػػػػػػػسألتُ 
 َصاُب  ػػػػػدَّْرَت من ُودِّنػػػػػػػػػا كلَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػفك  يِن ػػػػػػػػػػػػػػػػرَاَوْغتَ اطَْلَتيِن ٍبَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػفمَ 
 الشََّغاؼِ  ن َورَاءِ ػػػػػػػػذي مػػػِب ذاؾ ال  َك َحبَّ الُقلو  ػػػػػػػػػػأٍّلِ سألتُ ػػػػػػػػك

 (6)اِف األالِؼ؟ػػػػػػًمػػػػػػػػػػا ألمَ ػػػػػػػػػػػػػُي متَّه  اعَة اي َىامِشِيْ ػػػػػػػػػػػػجَ ػمأِخفَت ال
فابن الرُّومي ُب ىذه األبيات ؽلزج اذلجاء ابلعتاب، ويبٌنِّ حجم األمل الذي حلقو جرَّاء خبل أيب 
لو ويطمع ُب نوالو وعطائو، فاحتجب عنو وعن خلَّتو، وتظهر حرقتو حٌن  ؛ فقد جاء يؤمِّ الفضل اذلامشيِّ

يقوؿ ابن الرُّومي إنَّين  -وإف كاف القليل ُب نظر أيب الفضل كثًن-شيئا ذا ابؿ، نَّو مل يطلب منو يذكِّره أب

                                                           

 الِقلى: البغض. الصحاح ) قلى(، والعياؼ: كره الطعاـ والشراب. الصحاح ) عاؼ(. (1)
 االْزِوراُر عن الشيء العدوؿ عنو. اللساف ) زور(.  (2)
ْرُز البَػزُّ واذليئة...والطِّراز ما ينسج من الثياب للسلطاف، فارسي... (3) الطَّرز: الدفع ابللَّْكز، يقاؿ َطَرزَه َطْرزا ِإذا دفعو. اللساف و الطِّ

 .)طرز(. وقد اكتفى بعض شرَّاح الديواف بذكر ادلعىن األوؿ، ولكن اجلمع بٌن ادلعاٍل ادلذكورة ؼلدـ ادلعىن ويزيده قوة وأتثًنا
القفيز: بفتح فكسر ج أقفزة وقُػْفزاف، مكياؿ قدَل ؼلتلف ابختالؼ البالد. والكر: ابلضم ج أكرار، مكياؿ ألىل العراؽ قدره  (4)

 .379، 368معجم لغة الفقهاء، ص  ستوف قفيزا، أو أربعوف أرداًب أو سبعمائة وعشروف صاعا
رؽ. ادلغرب ُب ترتيب ادلعرب ) الَكْشُك (: َمْدقوؽ احلنطة، أو الشعًِن. فارسّي مُ  (5)

َ
 .2/221َعرٌَّب. ومنو: ) الَكْشكيَُّة( من ادل

 .4/1595ديوانو ) تح: نصار (  (6)
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مل أتعدَّ فأطلب قوت العباد صبيعا ُب سنة جدب وقحط لتمنعين ذلك، وىنا أشار إىل قصَّة يوسف 
ْلَمِلُك ِإٍّلِ أََرى َوقَاَؿ اوتفسًنه للرُّؤاي، اليت أشار إليها القرآف الكرَل ُب قوؿ هللا تعاىل:  (1)عليو السالـ

ُباَلٍت ُخْضٍر َوُأَخَر اَيِبَساٍت اَي أَيػَُّها اْلَمأَلُ  أَفْػُتوٍل ُِب َسْبَع بَػَقرَاٍت مِسَاٍف أَيُْكُلُهنَّ َسْبٌع ِعَجاٌؼ َوَسْبَع ُسنػْ
ُتْم لِلرُّْؤاَي تَػْعبُػُروفَ  ُرْؤاَيَي ِإْف ُكنػْ

، وىو توظيف جيِّد وربط موفَّق للموضوع، يظهر فيو مدى أتثُّر ابن (2)
الرُّومي ابلقرآف الكرَل. ٍبَّ يتربَّأ ابن الرُّومي ويُظهر بغضو وكرىو لنواؿ وأعطيات أيب الفضل الذي أشار 

جل ادلاؿ إليو ُب عمـو لفظ ) الّرِجاؿ(، ففي الوقت الذي مدحو فيو ألجل زلبَّة ومودَّة يكنُّها لو، ال أل
لوثوقو من احلصوؿ عليو، يُفاجأ ابإلعراض الذي مل يتوقَّعو أبدا. وُب لقطة تصويريَّة أخرى يستخدـ 
أسلوب التَّشبيو فيقوؿ: لقد كنت أظنُّك جوادا مسحا كجود َّنر الفرات على أىلو، ال ؽلنع صاحب 

   تزداد دىشتو حٌن غلد حاجة من حاجتو، وال يضن على من سألو نداه، ولكنَّك خيِّبت اآلماؿ. و 
ابن الرُّومي نفسو من سقط ادلتاع، ومن ادلدفوعٌن ابألبواب، وقد كاف يرجو غًن ذلك. وُب إصرار منو 

أبنَّو كاف يؤمِّل شيئا ىيِّنا، متمثِّال ُب قفيزين  -متهكِّما-دلوضوع يعود ليذكِّره على تقصِّي صبيع جوانب ا
يو مضاعفا، يقوؿ: طلبت قفيزين فغمرتين حيث أوفيتين ستٌِّن قفيزا من احلِنطة، فإذا جبود أيب الفضل أيت

لكنَّها ليست من احلنطة، بل من ادلنع والصَّدِّ واإلعراض. ومبالغة ُب هتوين مطلوبو واستقصاء للمعاٍل 
يقوؿ: لقد سألتك شيئا ىيِّنا تتحفين بو، ألضيفو إىل َمرِقي، فما وجدت منك غًن ادلراوغة. ٍبَّ شبَّو 

رصو على حبوب القمح، حبرص ادلرء على قلبو وعدـ تفريطو فيو، زايدة منو ُب بياف مدى خبل ح
صاحبو. فما زاؿ بو حَّتَّ استقصى معانيو ُب إبراز حجم ىذه ادلأساة اليت حلَّت بو، وأفقدتو صوابو. 

 وقد اكتسبت ىذه القصيدة قوة وأتثًنا دبا حوتو من تشبيهات واقعيِّة دقيقة. 
مينَّ ويصّوِر  ة، متفنَّنا ُب إخراجها، حيث استخدـ التَّشبيو الضِّ البخيل الواجد بلقطة صبيلة معربِّ

مطيَّة للوصوؿ إىل مقصوده، مقيما الربىاف والدَّليل  -شبَّو وادلشبَّو بو ُب الَّتَّكيبالذي يُلمح فيو ادل-
 على صدؽ ما ادَّعاه، فانظر إليو وىو يقوؿ:

 يَزيُد بو يُبًسا وإف ُظنَّ يَػْرُطبْ       ادلاُؿ البخيَل وَجْدتَوُ  إذا غمرَ                   
 (3)إذا غمَر ادلاُء احلجارَة َتصلبُ       فإنوُ  جيًبا ذاؾ منوُ ػػػػػػػوليس ع                  

                                                           

 .381االقتباس: ىو أف يضمن الكالـ شيئا من القرآف، أو احلديث ال على أنو منو. اإليضاح ُب علـو البالغة، ص  (1)
 .43سورة يوسف عليو السالـ، اآلية:  (2)
 .1/151انو ) تح: نصار( ديو  (3)
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يقوؿ إفَّ البخيل كلَّما زاد مالو زاد خبلو؛ وإف كاف ادلرجَّى غًن ذلك، والدَّليل أفَّ ادلاء عندما 
 يغمر احلجارة تزداد تصلُّبا وسباسكا. 

 وشلَّا يُنسب إىل ابن الرُّومي ُب خبل أحدىم، وقد أنزؿ بو حاجتو، ىذاف البيتاف:
 َت ُب منعيؾ ما أخطأ ن أخطْأُت ُب مدِحػػػػلئ                      
 (1)ًن ذي زرعِ ػػػواٍد غػػػػػػػػػػػبػػػ        اٌب ػػػػػػػػػػػلقد أَنزلُت حاج                      

فالبخيل أشبو ما يكوف بواد غًن  وأسقطها على حالتو، فقد وظَّف قصَّة إبراىيم عليو السالـ،
ذي زرع. والبيتاف من شواىد االقتباس من القرآف مع تغيًن ادلعىن، قاؿ ابن ِحجَّة: "فإف الشاعر كىنَّ بو 

 .(2)الكرؽلة أرض مكة شرَّفها هللا وعظَّمها" عن الرجل الذي ال يُرجى نفعو. وادلراد بو ُب اآلية
 ويقوؿ ُب أيب العبَّاس بن ثوابة، وقد مدحو يرجو ادلكافأة فلم يظفر هبا:

 م تَػَّْتْؾ رجاًء غًَن َرْجمِ ػػػػػػػػفل       قصْدُتَك راجًيا واليْأُس َرْجٌم                
 ائٌل آايِت رْسمِ ػػػػػػػػػػػػس كأٍّلِ         ْرُت السُّؤاَؿ فلم ذبُِْبين ػػػػػػػػػػوواتَ               

 إىل أف قاؿ:     
 (3)كأٍّلِ كنُت عندؾ َكلَب َطْسمِ      وعػػػػػػػػافْأتين إالَّ جبػػػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػػػػفم                

و صاحب ماؿ عظيم، حيث عاتب صاحبو على ادلماطلة وادلنع، ومل يعذره ُب ذلك؛ ألنَّ 
وفضل كبًن، وقد ذكَّره أبنَّو رجاه، وأحلَّ ُب السُّؤاؿ، وكرَّر ادلسألة، ولكنَّ اجلواب كاف ابدلنع والطَّرد، ٍبَّ 
ه وتكرار السُّؤاؿ دبن يسأؿ طلال ابليا، ورمسا زليت آثره، فكما أفَّ األطالؿ ال جدوى  شبَّو سؤالو إايَّ

و ال جدوى من مطالبتك. ٍبَّ استعاف بصورة تشبيهيَّة أخرى ليبٌنِّ هبا من مساءلتها، كذلك األمر فإنَّ 
 -اسم قبيلة-أتين ابجلوع، كما كافأ كلب طسم عظم جـر ىذا ادلنع، فقاؿ: لقد مدحتك فكاف

نو، ويرجو أف يصيد بو،أو ػلرس  صاحبو، حيث قاـ على رعايتو يسقيو اللَّنب، ويطعمو اللَّحم ويسمِّ
 . (4)يـو وىو جائع فوثب عليو الكلب فأكلوغنمو، فأاته ذات 

 
 

                                                           

 .4/153ديوانو ) تح: نصار(  (2)
 .2/456خزانة األدب  (3)
 .2401، 6/2400ديوانو ) تح: نصار(  (4)
 .160ولذا قالوا ُب ادلثل: مسِّن كلبك أيكلك. ينظر: أمثاؿ العرب للمفضل الضيب، ص  (5)
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 :البخل ابلطعاـ* 
ُعرؼ العرب بفخرىم ابإلطعاـ، ومسابقتهم إليو، واعتزازىم بو، يقوؿ احلجَّاج: "البخل على 

، وقد احتفظ التَّاريخ لنا بصور رائعة سبثل مساحة العريب، (1)الطَّعاـ أقبح من الربص على اجلسد"
 لطالب ادلعروؼ، يقوؿ ابن ُمْقبل:وانبساط وجهو ويده 
 (2)ِإذا جاَء ابِغي الُعْرِؼ أَف أَتَػَعذَّرا       ْسَتْحِيي وُب احلَقِّ ُمْسَتحىوِإٍّلِ ألَ            

فهو يستحي أف يتعلَّل ابألعذار دلن يطلب رفده، ويسأؿ فضلو، إذا كاف ُب سعة ورغد؛ ألنَّو 
لك ليس من شيم العرب. وقد ؼ ابللُّـؤ واخلسَّة والدًَّنءة، وذيعلم أف الذي يردَّ طالب ادلعروؼ موصو 

وما خبل من خبل من العرب إالَّ بسبب ، يعين األراذؿ. (3)البخل ابلطَّعاـ من أخالؽ الطََّغاـ"قيل: "
ظروؼ احلياة، اليت ذبعل اجلواد خبيال، ال بطبعو، ولكن بسبب طبيعة الصَّحراء اليت ال تُبقي على 

 لصُّمَّة القشًني:شيء، يقوؿ ا
ُرَؾ َذا النََّدى                  (4)فقًنًا وُحرُّ اْلَقْوـِ رَبَْسُبو َعْبًدا  حلَا هللاُ صلًدا كيف يَػتػْ

َويُْطِعُموَف وإطعاـ الطَّعاـ من أوَّليَّات ما دعا إليو الكتاب والسُّنَّة، ففي كتاب هللا:      
َا نُْطِعُمُكْم ِلَوْجػِو اَّللَِّ اَل نُرِيُد ِمْنُكْم َجزَاءً  ـَ َعَلى ُحبِِّو ِمْسِكيًنا َويَِتيًما َوَأِسًنًا ِإظلَّ  َواَل ُشُكورًا الطََّعا

(5) .
ـَ، َوِصُلواوجاء ُب احلديث: " ـَ، َوأَْطِعُموا الطََّعا ـَ، َوَصلُّوا اِبللَّْيِل  اَي أَيػَُّها النَّاُس، أَْفُشوا السَّاَل اأْلَْرَحا

" ـٌ، َتْدُخُلوا اجْلَنََّة ِبَساَلـٍ . إذا فإطعاـ الطَّعاـ سبب لدخوؿ اجلناف، وبذلك حبب اإلسالـ (6)َوالنَّاُس نَِيا
ُب البذؿ وَّنى عن البخل والشُّح؛ دلا فيهما من سوء الظَّنِّ ابهلل تعاىل. غًن أفَّ أًنسا خالفوا العرؼ 

 ن، فواجههم الشُّعراء ابذلجاء.والدِّي
 ومن ظلاذج ىجاء البخل ابلطَّعاـ قوؿ ابن الرُّومي ُب رجل امسو عيسى:

 (7)وَصْحفتاُه منِفلَقيَتْ َعَدَسوْ          ِخواُف عيَسى من ِنصِف تُرُمسةٍ               

                                                           

 . 3/117الكامل للمربد  (1)
 .111ديوانو، ص  (2)
 .123اإلعجاز واإلغلاز للثعاليب، ص  (3)
 .78ديوانو، ص  (4)
 .9، 8سورة اإلنساف، اآلايت:  (5)
 . وغًنه.2/1083(، 3251أخرجو ابن ماجة ُب سننو برقم ) (6)
ـُ عند اأَلكل. اللِّساف ) خوف(. والتػُّْرُمُس شجرة ذلا َحبّّ ُمَضلَّع زُلَزٌَّز وبو مسي اجلُماُف  (7) َتراِمَس. اخلواف: ىو ما يوضع عليو الطعا

 اللساف ) ترمس(.
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 (1)ُمْلَتَمَسوْ  الَعٌِن فهيَ زَبَفى على     رَاِدقُػػػػُو ػػػػػػػجَ  ن َذرٍَّة ذرةػػػػػػػػػػػػػػػػم
 َلِل النَّْسِج غًَن زْلتَػَبَسوْ ػػػػػمن خَ   الْنَسَرَبتْ  لو طلَُِلْت ابحلريرِ 

 ػوْ ػػػػػػػيثًا ىنالَك افتَػَرَسػػػػػػػػػػػػل كأفَّ   إذا افْػتَػَرْسَت الرَِّغيَف أفَّ لو
 نَػَفَسوْ  ْسَرةٍ ػػػػػصعَّد من فَػْرِط حَ   أُكُلوػػػػػػحَّتَّ إذا ما طَِفْقت ت
ػػػا كلُّ لقمػػػػٍة ُأك  َلَسوْ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمنزوعٌة من يََدْيِو سُلْتَ   ػػلتْ ػػػػػػػػػكأظلَّ

 َحَرَسوْ  ُخْبزِه تِ ػػػػػػمِذؿّّ على بي  ِنْسَوتِو ورِ ػػػػػػػػػػػأم ل عنػػػػػػػػُمَغفَّ 
 ُىَداُه مْقتَػَبَسوْ  رَاَجيْ ػػػػػػػػػػػػسِ ًَنَر   ًنَره فًنَى ارُ ػػػػػػػػاجل سُ ػػػػػػػػيَػْقَتبِ 

 (2)جلَارِه َكَبَسوْ  اَف ًنرٍ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُدخػ  سَّ آونَةً ػػػػػػػػػوإف رََأى أو َأحَ 
فقد وصف مائدة عيسى أبوصاؼ تدلُّك على حقارهتا، وقلَّة ادلعروض عليها، فهي ال ربوي 
مس ألفَّ منو ما يُعرؼ دبرارتو، فأراد أف غلمع إىل صغر حجمو  ا اختار الَّتُّ سوى نصف حبة تُرمس، وردبَّ

لقصاع ادلعروفة، بل مرارتو. ٍبَّ أشار إىل أفَّ ىذا اخلواف ػلوي صحفتٌن، أي قصعتٌن، لكنَّهما ليستا كا
علا ُب ضآلتهما ال ذباوزاف فلقيت حبَّة العدس، وجبانب ذلك قطعة خبز ايبسة ال تكاد تُرى، بل 
يتلمَّسها ادلرء تلمُّسا، وإمعاًن ُب بياف صغر ىذا الرَّغيف يقوؿ أبنَّو لو طُلل ابحلرير لتسرب منو واخَّتقو؛ 

اوؿ الرَّغيف خشي عليو خشيتو من األسد، فإذا بدأ لدقَّتو. ومع ىذا فإفَّ عيسى إذا رأى صاحبو تن
أبكلو اضطرب حالو، وتتابع نَفسو، وكأفَّ كلَّ لقمة أيكلها صاحبو قد اخُتلست منو على حٌن غفلة، 
وىذه اللَّقطة أكسبت ادلشهد قوَّة وأتثًنا. ٍبَّ يزيد ُب وصف ذلك فيقوؿ: إفَّ عيسى ىذا قد أعلل 

و جلَّ اىتمامو صيانة أىل بيتو، وفرَّط ُب  عرضو، فال أيبو هبم، وال ػلرص عليهم، على حٌن أنَّو يوجِّ
... وىذا وال  ذلذا الرغيف فيصونو؛ بل يوكِّل حلفظو رجاال يقوموف على حراستو؛ خوفا عليو من الضَّياع

شكَّ صنع لئيم، وعمل خسيس. فهذه صورة بلغت الغاية ُب وصف احلرص والبخل، وإذالؿ النَّفس، 
كتسبت قوَّة وأتثًنا دبا حوتو من مبالغات، تصل أحياًن إىل درجة الغلوِّ، ففي وصفو للخواف أبنَّو وقد ا 

ػلوي نصف ترمسة، وصحفتٌن كلُّ واحدة حبجم نصف حبَّة العدس، كلُّ ىذا من الغلوِّ؛ ألفَّ العقل 
حَّ  ة، وجوَّزا قبولو. وُب وصف اخلبز بصغر والعادة ال يقبالف ذلك. غًن أفَّ التَّنذُّر والتَّفكُّو قرَّابه من الصِّ

احلجم لدرجة عدـ رؤيتو ابلعٌن، وأنَّو لو طُلل ابحلرير لتسرب غلوّّ أيضا إالَّ أنَّو مقبوؿ؛ لوجود لفظ )لو( 
 الذي قرَّبو من ذلك.

                                                           

 . 163اجلردؽ، واجلردقة، فارسيّّ معرَّب، وىو الغليظ من اخلبز. ادلعرَّب للجواليقي، ص  (1)
 .1176، 3/1175نصار ( ديوانو ) تح:  (2)
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 وىذا ظلوذج آخر للبخل ابلطَّعاـ، يقوؿ فيو ابن الرُّومي:     
 ومسُموعُ  رِئيّّ ػػػبِز مَ ػػػػػػػللخُ  وُب وتبِجيُلوُ أصبَح   يعقُ                       
 كِة  َمْطبُػوعُ ػػػػػػبتلُكُم السِّ  ارِهػػػػػػْدر دينَ ػػػػػػػػػرغيُفو ُب قَ                       
 (1)فهو ِطَواِؿ الدَّىِر شَلُْنوعُ  ْرسيِّ َمْكُتوبةٌ ػػػػػػبل آيُة الكُ                      
خبيال يقاؿ لو يعقوب الربيدي، فيذكر أنَّو من شدَّة ما بو من خبل فإنَّو حيث يصف رجال 

لو، ويهتمُّ بو فال يفّرِط فيو البتَّة، وأنَّو بفعلو ىذا صار معروفا بذلك وعلى مرأى  يعظِّم رغيف اخلبز ويبجِّ
على حدٍّ سواء، بل  ومسمع اجلميع. ٍبَّ يصف قيمة الرَّغيف ابلنِّسبة إليو فيجعلو ىو والدِّينار ادلسكوؾ

إفَّ الرَّغيف زاد على ذلك بكونو كتبت عليو آية الكرسيِّ لتحفظو من اآلفات، وُب ىذا من ادلبالغة ما 
أنت بو عليم. وُب ذكره آلية الكرسيِّ توظيف واضح دلصطلحات دينيَّة، تبٌنِّ أتثُّر ابن الرُّوميِّ أبسلوب 

 . (2)ذ ورد أفَّ من قرأىا لن يزاؿ عليو من هللا حافظالقرآف الكرَل، والسُّنَّة النَّبويَّة؛ إ
 :البخل على األضياؼ* 

لقد كاف للضَّيف عند العرب شأف رفيع، يتسابقوف إىل إكرامو، ويفاخروف بذلك، ويروف ُب 
عدـ إكراـ الضَّيف، والقياـ حبقو عارا ال سبحوه األايـ، وقد احتفظ ديواف العرب بشواىد تنطق بصحَّة 

 ؿ عبد القيس بن ُخفاؼ:ذلك، يقو 
 (3)دبَِبيِت لَْيِلتِو وِإْف مَلْ يُْسَأؿِ       واْعَلْم أبَفَّ الضَّْيَف سَلْربُ أَْىِلِو               

، والعصر  يفاف معلومة مشهورة. غًن أفَّ الطَّبائع تتبدَّؿ، واألخالؽ تتغًنَّ وأخبار األوائل مع الضِّ
يفاف، وقد  العبَّاسي عصر ذبديد يشمل جوانب ع ديدة، ومن ذلك هتاوف بعض النَّاس ُب إكراـ الضِّ

كاف يعزُّ على العريبِّ مثل ذلك، فانربى الشُّعراء ذلجو أولئك البخالء اللُّؤماء، ومن الشُّعراء الذين سلُّوا 
وىو الذي أطعمو فطًنة -اىد ذلك قولو ُب ىجاء ابن فراس سيوؼ اذلجاء ابن الرُّومي، ومن شو 

عاز من الوزير القاسم بن عبيد هللا بن سليماف بن وىب، وزير ادلعتضد، ألنَّو كاف ؼلاؼ من مسمومة إبي
ه ابلبخل، وأفَّ البخل قد صار طبًعا مركوزًا فيو، وأنَّو  -وفلتاف لسانو ابلفحشىجوه،  ًا إايَّ يقوؿ فيو معًنِّ

 وصل ُب البخل الغاية:
ـُ    أْضَيافػَػوُ               يَػػػاـْ     خبيٌل   ُيصوِّ  ويبَخُل عنُهم أبَِْجِر  الصِّ

                                                           

 .4/1498ديوانو ) تح: نصَّار(  (1)
 .3/101(، 2311ينظر: حديث أيب ىريرة هنع هللا يضر عندما وكَّلو النَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص حبفظ زكاة رمضاف. صحيح البخاري، برقم )  (2)
 .1/824ينظر: احلماسة البصرية  (3)
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 ْوىل الُغالـْ ػػػػػُم  مَ ػػػػػفُيْشتَ   جفاءً          يُدسُّ    الغالـَ   فيوليهمُ             
ـْ  م ُبػػػػػػػوَف وىػػػػػوىم َصائم    فهم ُمْفِطروَف وال يُطَعُموَف               أََث
 على َرَفِث الَقوِؿ دوف الطََّعاـْ     فَيْحَتاُؿ خُباًل ألف يُػْفِطُروا            
وِ              ـْ ػػػػالتَّملَّ  ػػػػكُ    لُ ػػػالُبخ وًبَّ لو    لقْد َجاَء ابللَّؤـِ من َفصِّ  (1)ا

من أعزِّ فانظر إىل تلك الصُّورة السَّاخرة الشَّنيعة اليت وصف هبا مهجوَّه، حيث سلبو صفة 
الصفات اليت يفاخر بو العريب، وىي صفة إكراـ الضَّيف، فضيوفو صائموف من عوٍز، فلم يفطروا إالَّ 
ياـ، بل إنَّو زاد على حرماَّنم أنَّو مل يقابلهم ببشاشة  على ِعرضو، ألنَّو منعهم الطَّعاـ، وحرمهم أجر الصِّ

والبسط، والتَّأنيس، والتَّلقي ابلبشر من حقوؽ وترحيب، خالفا لعادة العرب؛ ألفَّ العرب ذبعل احلديث 
يافة: الطَّالقة عند أوَّؿ وىلة، وإطالة احلديث عند      الِقرى، ومن سباـ اإلكراـ، وقالوا: "سباـ الضِّ

 .(2)ادلؤاكلة"
 وُب صورة قريبة من السَّابقة يقوؿ ُب ىجاء أيب أيُّوب سليماف بن طاىر:

 ادلندوبِ  وال  ابدليِّت رىػػػػػػػػػػػيُط      ابحليِّ الذيما أنت ُب األحياء           
 ادلطلوبِ  من دوف اتِفِو   نَػْيلك   وُخشونةٍ    أبديَت َصفحَة قسوة           
 (3)اخلرُّوبِ  ذوُد بو عنػػػػػػػػػػػػشوًكا ي     إبدائوِ  وُت ُبػػػػػػػػػػػػالينب أّنكػػػػػفك          

، (4)دبا يبديو ذلم من جفاء ُب اللِّقاء، وقسوة ُب الكالـ، فهو كشجر الينبوتفهو يردُّ السَّائلٌن 
. قاؿ عبدالعزيز عتيق: " يشبِّو ابن الرُّومي ىنا شخصا فظِّا غليظ (5)الذي يدفع بشوكو عن اخلرُّوب

القلب حٌن يطلب منو أقلَّ معروؼ بشجر اخلرُّوب الذي ال يعادؿ شوكو ما غلىن من شبره األسود 
 . ٍبَّ قاؿ:(6)عوجِّ الصُّلبادل

ـِ ػػػػػأجَر الصِّ        فإنَّك َغاًلٌ   رْ ػػػػػػػػػػأَْبشِ  اي َضيَفوُ               وليس ابدلكُتوبِ  يا
 الحتاَؿ ُب ذاَؾ  اْحتياَؿ أَريبِ     ولو اْسَتطَاع حلَْبِط أْجرِؾ ِحيلةً             

                                                           

 .6/2243ديوانو ) تح: نصار (  (1)
 .1/10لبياف والتبيٌن ا (2)
 .1/291ديوانو ) تح: نصار (  (3)
ا. ينظر: اتج الينبوت: شجَرٌة ذلا شوؾ وَأْغصاٌف َوورٌؽ، وشبرهتا مدوَّرة كالتػُّفَّاح، فيها َحبّّ َأضَبُر، وىي َعُقوٌؿ للَبْطِن يُػَتَداَوى هب (4)

 .114، 5/113العروس، مادة ) نبت ( 
 .50لثالث اذلجري، صاذباىات اذلجاء ُب القرف ا (5)
 .112علم البياف، ص  (6)
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 أْف ليس َصْوـُ الُكرِه ابحملُسوبِ       ِعلُموُ  ْوِمكَ ػػػػػػبصَ  وأراُه   َسخَّاهُ           
ـَ ػػػػػػػػػػػػػأو ظَنُُّو أْف ال صي            (1)ُب ِعْرِضو ادلْسُبوبِ  وػػػػمع رَْتعِ      لضيِفوِ  ا

 وُب قصيدة أخرى يهجو فيها رجال يدعى أاب سعد، فيقوؿ:
 سَّػػػػمْ ػػػػػػَرى وتبػػػػػػػػػػػػقَػػػوإف  ؤـٌ ػػعد لػػػػػػػػػوُب أيب س                         
 يْقري الضُّيػػػػػػوَؼ ويندـ يْقري الضيوَؼ ولكْن                         

 إىل أف قاؿ:
 طْػػػػػػػعمػػػػػػػػػمُّ دبػػػػػػػػػػِ ػُو تُلػػػػػػػػػػتَػػ      اَؾ إْف ُزْر ػػػػػػإيَّػػػػاؾ إيَّػػػػ                        

 زُلَرَـّ يوؼِ ػػػػػػػػػػػلى الضُّ ػػػػع      ديو ػػػػػػػالَؿ لػػػػػإفَّ احلَػػػػ                        
 كاف القصاص من الدَّـ      اهػاَح ضبػػػػػػػن أبػػػػػػػػػػػفم                        
 اف َعْلَقػػػػمػػػده كػػػػػػػػػعنػػػ ه       اي ُربَّ ُشْهٍد أكْلنػػػػػػػا                       
 (2)شتمػػػػػونُ  ْهَجىػػػػفنحن نُ       ػػا فأكلنػػػػػػػػا  ػػػػػػػأَضافَػنَػػػ                       

شخصا لئيما، خبيث النَّفس؛ فقد ىجاه ىجاء يسوِّد الوجوه،  لقد صوَّر ابن الرُّومي مهجوَّه
ويُطأطأ الرُّؤوس، ويُذىب ادلروءة؛ فجعل منو رجال غلود ٍبَّ يندـ، وحذَّر من األكل عنده؛ دلا انطوت 
عليو نفسو من سوء، فإنَّو يقيم القصاص على كلِّ من استباح مائدتو؛ الرتكابو ذنبا عظيما، وىو 

دة ُب التَّشنيع عليو يذكر أفَّ شدَّة حرصو وتربُّمو من أضيافو ونظراتو ادلمتلئة غيظا األكل منها، وزاي
هم، وليس أقبح  تصًنِّ العسل ُب ريق آكلو علقما. بل إنَّو من شدَّة لؤمو يهٌن ضيوفو، ويشتمهم، ويوخبِّ

يافة رلرَّد أكل وشرب فحسب، بل غلب أف يصاحب ذلك انبساط  ُب من ذلك؛ إذ ليست الضِّ
الوجو، وحسن استقباؿ ومالطفة، فاحلرَّ ال يقبل العطاء إالَّ بعزة النَّفس، قاؿ بعُض احلكماء البنو: اي 
ؾ والتَّقطيَب والكرب، فإفَّ األحرار أحبُّ إليهم أف يُػْلَقْوا دبا ػُلبُّوف  حيب والِبشر، وإايَّ ُبين، عليك ابلَّتَّ

 .(3)َطْواوػُلَرموا، ِمن أف يُػْلَقْوا دبا يكرىوف ويًػعْ 
وقد وقف ابن الرُّومي ُب أبياتو ىذه على شعورين متناقضٌن ذلذا الرَّجػل، األوَّؿ شػكليّّ، يظهر 
فيو ىذا البخيل مبتسما أماـ ضيوفو، حريصا على قراىم، والثَّاٍل يدخل ابن الرُّومي فػي أعماؽ نفسيَّتو 

                                                           

 .1/291ديوانو ) تح: نصار (  (1)
 .2386، 6/2385ديوانو ) تح: نصار (  (2)
 .2/199ينظر: العقد الفريد  (3)
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ي افة، وشتيمة ضيوفو، والتَّعرُّض ليكشف لنا عن خبلو، وذلك من خالؿ إظهاره الندـ بعد الضِّ
 .(1)ألعراضهم، فهو كاألسد الذي ػلرص على طعامو، وال ػلب أف يشاركو فيو أحد

 خامتة:
 من خالؿ البحث طللص إىل أمور، منها:

 ميوؿ شعر اذلجاء ُب الغالب إىل ادلقطوعات القصًنة. -
سالميَّة اليوًننيَّة، مع ما ورثو من بروز ابن الرُّومي ُب فنِّ اذلجاء راجع إىل سبازج ثقافتو اإل -

 أصلو اليوًنٍل.
 سبيُّز ىجاء ابن الرُّومي ابلتَّصوير اذلزيل، وتضخيم العيوب، واستقصاء ادلعاٍل. -
ىجاء البخالء ػلتلُّ جانبا كبًنا من شعر ابن الرُّومي، فقد ىجا الكثًنين، سواء من  -

 ادلسؤولٌن أو غًنىم. 
خالء لكثرة البخالء أنفسهم، وذلك راجع إىل ظهور الطَّبقيَّة، يرجع سبب كثرة ىجاء الب -

 واضلراؼ األخالؽ، واخلالفات السياسيَّة، وظهور الشُّعوبيَّة. 
 استطاع ابن الرُّومي استخداـ األْعراض، وتوظيفها توظيفا دقيقا ُب ىجو البخالء. -
 ريفة.أتثُّر ابن الرُّومي أبسلويب القرآف الكرَل، والسُّنَّة الشَّ  -
 اإلكثار من التَّشبيهات وادلبالغات اليت تصل إىل حدِّ الغلوِّ. -
 استخداـ األلفاظ السَّهلة ُب كثًن من األحياف، وادليوؿ إىل التَّعابًن القريبة ادلأخذ. -
 استخداـ األلفاظ الفارسيَّة اليت تبٌنِّ مدى حرصو على االعتزاز بثقافتو الفارسيَّة. -
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .62ينظر: البخل ُب الشعر العباسي، ص  (1)
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