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  ـيهممدوحاة مهاج يف بن الروميا
 فيان عبد القادر أمحد

 مججمال،جامعة جرمو ،كلية الرتبية
Viyan.abdulqadir@charmouniversity 

 اخلالصة 
شاعر عباسي من أصل رومي  كان قد أسلم يوم أسلمت أقوام شـى  وأمىججـت بـالعرس حوـىلو عل  مجاجـه سـوداوية        

قامتة وحذهب به الظنون مذاهب شى  زيادة عل  خلق نفوي ومواقف الحوىقر عل  حال ، حراه ميدح شخصـا  مـم اليلبـن ان    
الرغم من كثرة ممدوحني اال انه  مل حيظ من مدائله بكبري طائل رغـم قوحهـا وأصـالىها وأن نـال االعجـاس يف      يهجوه وعل  

نفس الشاعراال انه حناقض غريب حني يهجو اليوم ممدوح االمس ، حى  نفر الناس من حوله مما زاد من عدد اعدائه، فكـان  
 يف حنام وازدياد .

 اجاة، مدحابن الرومي، مه: الكلمات املفىاحية

 املقدمة 
وطرحت يف أروقة الثقافة ،وعل  حمافل يف  كـر  ألفيـة   إن احلدين عن موألة حنوعت األراء فيها ، ونوقشت مرارا،            

أو عمل مشهور اليعين مطلقا حكرار بقدر مايعين اسىقرار أو باالحر  اخضرارا يطـر  االقـالم واالزمـان با ـدة والطرافـة ،      
يف املوألة الذ  يعد اخىالفا يف الطرح الفكر  والىناول من جانب رمبا خفي يف الىناول والىلليل أو الىنظري  واخىالف الرأ 
 والىطبيق .

–، من دون أن يعين هـذا األمـر   ابن الرومي شاعر اليشق له غبار ، مشهور ومعروف حناولىه أقالم شى  يف مناسبات شى        

معىمة حتىاج إضاءة وحناوال، والسيما، وهو شاعر زينىـه االيـام ورينىهـا ، ونالـت منـه      أنه الميكن أسىيفاء جوانب  -قطعا
اخلطوس والرزايا حى  اسودت مدامع عينيه وشعره، هذه  اخلطوس اليت كانت حتفل الشاعرية، وحهدم ا انب النفوي حى  

حقف عند سـدود أو قيـود بـل أخـذت حطلـق      امىججت عوامل االبداع الشعر  أو الفين يف أرسال آهات حفرد بها يف قرحية مل 
 زفرات متيج بها الشاعر يف شؤم طغ  عل  أسلوبه الشعر  فكان أشبه بلهيب الحنطفئ ناره أطالقا. 

أما هذا البلن فقد حناول جانبا هو أقرس اىل الطرافة منه إىل شيء أخر، و لك حني ينقلب الشاعر علـ  ممدوحيـه بااـداء    
وهم كثر يف قائمة الشاعروام مواحةواسعة ، ومن هنا أخـد البلـن   الرومي يف مهاداة ممدوحيه(ليأخذ البلن عنوان ) ابن 

ينطلق للوقوف عل  هذا املذهب الشعر  عند شاعر جعل ممدوح االموفي مرم  هجاء اليوم  ، ومن هؤالء الذين انقلـب علـيهم   
ؤالء ممن انىقاهم البلن واخىارهم رغبة يف االخىصار يف و ) إبراهيم بن املدبر( وه  ) أمحد بن حممد الطائي( و) ابن بلبل(:

مـن )عبـد   ، مم اعىمدنا يف عرض منا ج من شعر الشاعر علـ  ديوانـه اققـق    االسىطالة واالسهاس، هذا االخىيار أو خشية 
ات يف احلواشي بعدما قارناه مع حتقيقات أخر  حى  اقىىنعنا بهذه الصيغة احملققة ضبط االبيات وحوضيل االمري علي منها(

مما جعلنا نغفل حتقيقات أخر  الحرق  إىل موىو  هذا الىلقيق إىل جانب مصادر اخر  أدبية ونقديـة سـواء حناولـت عصـر     
 الشاعر أو الشاعر نفوه .
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ر أو ، مم نقول الميكـن احهـام ابـن الرومـي بـالىهو     وميكن القول: أن البلن اسىطاع أن يلمع إىل نىائج سردناها يف اخلامتة 
ذه الصـورة يف  هـ  اممدوحيـه ...... وامنـ  يه .... وامنا هذه الصورة يف االنقالس علـ   حهام من هذا القبيل يف مهاجاة ممدوحأ

االنقالس عل  ممدوحيه مل يكن يبدر اعىباطا من فراغ فكر  ، وامنا حى  يبىـدر املمـدوح املقابـل إىل نكـران القـوايف الـيت       
عل  حمك قوافيه من جديد، وهذه املرة عل  عكس القوايف االوىل يف مهاجـاة  لـك   قيلت حبقه، مما جيعل الشاعر أن يضعه 

الفـين يف  املمدوح مما جيعل احلروف نارا حترق وحترتق ،وبهذا يكون ابن الرومي يف هذه الىوجه قد أماط اللثام عن مذهبه 
كلة املجدوجـة يف جريـان ريـت الحشـىهيها     بيان هذا النمط الشعر  الذ  متيج به مع رهط من الشعراء حني هام عل  هذه الشـا 

 الوفن .
عليه ،  مم يؤرخ لنا موائل مهمة، مت الشاعر كان صادقا يف ااجاء حني يغفل عنه املمدوح، فال يعىد  إال بعدما يعىد         

لـيت قادهـا بـل    وقد اسىطاع أن يرسم  من هذا املذهب الشعر  سبيال رمبا افاق اآلخرين ملكة وشـاعرية يف مملكىـه الفنيـة ا   
 اسىلون قيادها عل  الرغم من كل سهام واشكال حاصل أو نقد موجه، وهو أمر الينجو منه إنوان شاعرا كان أو مل يكن، ويف

 .أ  جمال كان يف احلياة االجىماعية أو الفنية 

   أبن الرومي يف مهاجاة ممدوحيه:
من فلول شعراء العصر العباسي وممـن ميثـل هـذا العصـر      ه(283)يعدّ أبو احلون علي بن العباس ، وامللقب بابن الرومي     

 . (1)خري متثيل

وقد وقع اخلالف الناقد يف حقديم شعراء هذا العصر، فكان االخىيار عل  مثانية شعراء يعدهم من الطبقـة االوىل و لـك يف   
العىاهيـة ، وأبـو متـام ، والـبلرت      اعىماد الشهرة  مم ماام من أمر معمق يف حاريخ هـذا الشـعر، وهـم :أبـو نـواس ، وأبـو       

وابن الرومي عاش يف القرن الثالن للهجرة ، وهـو القـرن الـذ  انىابىـه       (2)،واملىنيب ،واملعر  ،وابن الفارض ،وابن الرومي
 نجعات شى  من سياسية واجىماعية مم النجعة العقلية اليت طغت عل  األفكار إ  كانت الللمة والىالقت بني العلم والفلوـفة 
عل  أوجها، وماكان بني الىصوف والىللل اخللقي ، وما بني االدس واللغة والفقه وحلك املفاهيم القدميـة يف شـؤون ااندسـة    
والكيمياء واملنطق برؤية حديثة، إ  عدت املصطللات اللفظية وحوليد املعاني ا ديدة مسة هذا العصر ملـا كـان مـن اخـىالط     

ىب الىاريخ االدبي قد أهملت ابن الرومي وأخباره ، فهو نفوه قـد سـدذهذا الـنقس وسـجل     كبري للعرس باألعاجم )وا ا كانت ك
بشعره أحداث حياحه ودقائق نفويىه، ومن  لك نعرف أن حياحه كانت سلولة نكبات ..إ  مات ابوه وهو طفل ، وحـجوج فـرزق   

مم ماحت والدحه فأصبت ابن الرومي وحيدا  بـال  مالمة أبناء ماحوا مجيعا  يف طفولىهم وماحت زوجىه بعدهم، ومات اخوه شابا  
 .(3) أهل(
إن هذا الورد احلكائي املؤمل الذ  أخذت مشاهده متر بـابن الرومـي مـن مـوت لالبنـاء ومـوت للجوجـة ومـوت ألخ شـاس                 

بأنا أمـام إنوـان    وكذلك األم جعله وحيدا يشعر بآالم وحشةٍ الحغادر  اكرحه عرب مشاهد قامتة وصورة سوداوية ....  حوحي 
مصدوم! ساقىه موهبىه أن يكون شاعرا  يرتجم  هذه الووداوية مايف  دخيلىه يف صورة  حلىهب سوادا  أكثر من حلـك الوـوداوية   
نفوها  من الغضب واحلجن والشؤم عل  شؤون اسىهدفىه  من دون حردد عما أصابه مهما كانت عاقبة األمر إ  مل يبق ما يبكيه 

 حلك املأساة اليت أصبلت الحنجلي عن صدره  يف احلياة الىعوة اليت عاشها عل  رغمٍ منه . وحيجن عليه بعد

                                                 
1
 .160م:1959( دراسات في االدب العربي ، عبد الحميد محمود المسلوت ، دار الطباعة المحمدية ،  (

2
 .161( المصدر نفسه ،  (

3
 .6: 1988،  2مير علي مهنا ، دار ومكتبة الهالل ، ط( ديوان ابن الرومي ، شرح وتحقيق عبد اال (
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 صراعات الىناقضات:
متيجت شخصية ابن الرومي مبجموعة من الىناقضات النفوية الغريبة ، فقـد عـرف عنـه غرابـة االطـوار واالدوار وعـدم           

ن يذمه غدا ، وهو يعكس يف هذا ايضا  أحوال الناس واحلياة يف عصره الذ  االسىقرار ...حراه اليوم ميدح انوانا  مم اليلبن أ
عرف بالىقلب والقووة وا نب وقلة الوفاء والفنت والدسائس) ومل ينل شاعر من اعـراض مـؤرخي االدس( مثـل مـا لقيـه ابـن       

 ه أن لوـانه أطـول مـن   الرومي، بوبب كثرة خصوماحه يف عصر وافراطه يف ااجاء حىـ  صـدق مـا قالـه فيـه أحـد معاصـري       
  (4)عقله(

) وكان أكثر معارفه يعابثونه ويهملونه فكان لذلك كامت الشكو  والعىاس فهو حاد الطبع ، وسريع االنفعال، قليـل اقاملـة   
 (5) صريت الميالئ واليىلطف(

س أن هذاالشاعر عدو للنـاس  واملىصفت لديوان ابن الرومي ير  ااجاء غالبا  عل  كل  ماعداه من فنون الشعر لريسخ يف النف
                                      واقىمع بعيدعن االحجان وضبط النفس ومحاسة االنوان العاقل ،قريب من معادة االنوانية ،مبعناها العام .                           

 آفة الرواة وسالح الشاعر 
والهـي   احلقائق كمـا هـي ،  صوص اليت سردحها كىب الىاريخ والرتاجم قد الحتمل إن آفة األخبار رواحها...وحعين أن الن       

احلقيقة كما كانت ؟وقد هذبت نصوص ،وشذ بت أسطار ونفلت مقاالت عل  طول الىاريخ وعرضه .ويف هـذا الصـدد ال نـرتدد    
ة إ  ميكن دفع طريف نقيض ومنافاأو رمبا عل    دفع نصوص ألشك فيها كما آوردت حبق ابن الرومي ،إ  قد الميثل احلقيقةيف

وشـعره   ما ميكن دفعة ،وقبول ما ميكن قبوله يف ضوء الىذكري الوليم عل  حمك من نقد سليم .إ  ملونا يف كل أخبار الشـاعر 
والسيما يف شعر ااجاءعل   كثرة فلشة أن ابن الرومي كان مبثابة ) الضلية املعىـد  عليـه، وكـان للـدفاع عـن الـنفس يف       

 .  (6)رب الضعفاء واليرحم املواكني....( عصر الي
 .(7) فلن يكن للشاعر ابن الرومي هذه االداة املهاجية أو الوالح القا ف ) إال يف حالة االضطرار واالسىفجار(

إ  كان ير  أن الدنيا ليوت سو  حظوظا  عمياء جتر  عل  الناس عل  طريـق املصـادفة.... وأن اخلطـوس والرزايـا حفعـل        
فرتفع أقواما وختفض آخرين سواءُ عن جدارة أو عـدم جـدارة علـ  مشـاكلة ابـن الصـقر        -احلجر الفلوفي -ه الكيمياءماحفعل

 -العجيبة أو احلظ الذ  ينبوط لقوم من أخر، بقوله:الشيباني الذ  يصفه ابن الرومي عرب حلك الكيميائية 
 الديوانا عجب للناس من أبي صقر        إ  ولي بعد البطالة            
 (8)إن لللظ كيمياء إ ا مـــــــــــــــا         مسّ كلبا  أحالهٌ إنوانــــــــــــــــــــا              

نعود قائلني إن ما حدث من مأسٍ ألبن الرومي من موت عقب موت يف أهله أما وزوجة وأخا  وأوالدا  مل يثن من عجمه يف خمالطة 
إالّ أن الفقر املدفع ضرس حوله بقيد من حديد مما أضـطره أن يىكوـب   يألفونه، ويربهم ويربونهُ الناس إ  كان يألف الناس و

كؤلريامـة نفوـه وكرامـة شـعره علـ  الوـواء وكـان فـيمن         شعره، يف الوقت الذ  كان الشاعر شديد احلواسية يف احىفاظه ب

                                                 
4
 .70، 1959( في االدب العباسي ، د علي الزبيدي ، دار المعرفة، القاهرة  (

5
 .7: 1988،  2( ديوان ابن الرومي ، شرح وتحقيق عبد االمير علي مهنا ،  المجلد االول ، دار ومكتبة الهالل ، ط (

 

(
6
 .223: 1939حيان التوحيدي تحقيق أحمد أمين ، وأحمد اليني، مط لجنة التأليف  والترجمة والنشر، القاهرةاالمتاع والمؤانسة: أوبو  (

(
7
 .224المصدر نفسه:   (

(
8
 . 24، 1998ديوان ابن الرومي ، شرح وتحقيق عبد االمير مهنا ، دار ومكتبة الهالل   (
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لمت فيه مواطن الضعف فيلت عليها بعبثه والغيب الذ  صادفهم يف حياحه الغينَّ الذ  يريد اسىعباده مباله ، والعابن الذ  ي
فيضـطر اىل هجـائهم وحيركـون فيـه طبعـه احلـاد أو طبعـه املقاحـل الـذ           يوـىفجونه  جيهل قيمة شعره وأمثال هؤالء كانوا 

للمعـاني  اليوىولم واليوىكني ملهامجة. ويأحي الدارس الناقد عباس حممود العقاد فيعلل املوألة لنا اسىقصاء ابـن الرومـي   
الشعرية واالحلاح عليها حعليال  يرجع فيه اىل الدراسات النفوية وير  اخىالل أعصابه وشدة وسوسىه وكثـرة أوهامـه ومـورة    

عنها ولو أن إحواسه) وختىلف نجعات هذا االسراف وسببها كلها واحد مطاوعة الرغبة احلاضرة واالندفاع معها وقلة الصرب 
 ت مبوكة من العجم املىني اعىدلت حالة ولو بعض االعىدال، وسلم جومه ولو بعـض الوـالمة(  بعض هذه االشواق ا احمة شفع

من االمر فإن من احلقائق الواضلة أن العبقريـة وا نـون مظهـر ان لشـيء واحـد هـو اخـىالل الىـوازن العقلـي          ومهما يكن  (9)
جيـب أن الننوـ  أن فقـدان أوالده الثالمـة يف      وهنـا  (10) وقدميا  أدرك الناس  لك فقال العرس)  كان املـرء حموـوس عليـه(   

  حدامىهم وفقده زوجىه وأخاه االكرب الحبق  جماال  للشك يف سبب حناقض طبيعىه وأضطراس أعصابه..
 مدح سابق وهجاء الحق

جتويد، كان الشعر العربي ينبع دائما  من طبع الشاعر ويفجر من إحواسه الحىلكم فيه صنعة، واليغمد صاحبه إىل حنقيت أو 
ليكىوب رضا كبريا  أو يصل اىل عطف عظيم إ  هـو معـدود يف أشـراف النـاس ويضـعونه يف موضـع الرياسـة والىعظـيم ، وهـو          

  يشىغل بها خاطره.اليقول الشعر اال اسىجابة الحواسه، وانقيادا  لعاطفة 
كافأة عن يد اليوىطيع أداء حقها إال قال ابن رشيق: كانت العرس الحىكوب بالشعر وإمنا يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو م

  -بالشكر إعظاما  اا. كما قال امرؤ القيس ميدح بين حيم رهط املعل :
  (11)أقرَّ حشا امر  القيس بن حجر        بنو حيم مصابيت الظالم         

 وهـو عنـد ابـن رشـيق    وليس من شك أن ابن الرومي شاعر فلل ومصـور بـارع، دقيـق املعـاني، عميـق الفكـر، بـديع الىصـوير         
وميىـاز شـعره بطـول الـنفس مـع احملافظـة علـ         (  12) القريواني ) أوىل الناس بأسم شاعر لكثـرة اخرتاعـه وحوـن افىنانـه(    

الوالسة فهو مقىدر يف النوج دون حعب أو حكلف) فهو شاعر عربي ميىاز بكثرة املطوالت اليت حىجاوز املئة واملئـة واخلموـني   
 .(  13) ملعنوية (اااللوان  بك كثريبيىا  وأكثرها حون الو

 ه(284)حـ وقد يغفر بعض الباحثني هجاء ابن الرومي للكثرة ااائلة من شعراء عصره وكىابه وعلمائه من أمثال البلرت      
بـن  واالخفش وغريهم وقد يىواحمون يف هجاء ابن الرومي للمغنيني واملغنيات يف أيامه لكنهم يقفون مـن ا  ه(286) حـ واملربد

ء الـذين كـان يىوجـه الـيهم     الرومي موقف الىشكك واالحهام بالنوبة اجائه مـن سـبق لـه مـدحهم مـن  و  املناصـب وهـؤال       
مبدحيه ليوىعني جبوائجهم عل  مواصلة احلياة فهل كان ابن الرومي إنوانا  غري سو ّ الطبيعة منافقا  قدميا  عديم الوفاء؟ 

ه الالحق؟ وا ا كان مدحيه نفاقا  يف سبيل لقمة اخلبج، فما جـدواه مـن وراء هجـاء    وأيهما كان اصدق مدحيه الوابق أم هجاؤ
    املناصب، وبعضهم كان مايجال يف منصبه؟

 يف مهاجاة ممدوحيه أسلوبه 

                                                 

(
9
 .126، 1983هرة ابن الرومي حياته من شعره، عباس محمود العقاد، القا  (

(
10

 . 136تاريخ النقد االدبي عند العرب من العصر الجاهلي الى القرن الرابع الهجري، االستاذ المرحوم أحمد أبراهيم، دار القلم :  (

(
11

 ، مصر. 1955، تح، محمد محي الدين مط السعادة، 64، 1العمدة البن رشيق القيرواني ، ج  (

(
12

 ، مصر. 1955تح، محمد محي الدين مط السعادة،  67، 1ج العمدة البن رشيق القيرواني ،  (

(
13

 . 128: 1938ابن الرومي حياته من شعره ، عباس محمود العقاد، القاهرة،  (
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عل  شعر ابن الرومي جتعلنا نؤكد أنه اليبىدر خصومة بااجاء، بل يظل يصـرب علـيهم حىـ  الحبقـ  للصـرب       ان من يطلع      
وهو حذر جدا  يف عالقىه بذو  الولطان، ألنه شديد االحواس بعوزه وحاجىه اىل الىكوب بشعره وحمال ان يقطع معني  بقية،

 رزقه الندفاع أو حهور بل ما أعجبه حني يصف لنا حذره من  و  الولطان ويصنع بنفوه حدودا  اجائه يف قوله:
 هــــــه ومرُّ عقابخوفا  لوطوح              ال أقذع الولطان يف أيامه  

 حا رت رجعىه ووشك مثابهِ         وإ ا الجمان أصابه بصروفه     
 هــــــــــــــإ  فلت األيام من أنياب         وأعدُّ لؤما  أن أهم بعضِّه        

 هــــــــحرمتْ مواميبه عند وماب        حاهلل أهجو من هجائه زمانه      
 للنشر واملوهوس من أسبابه           ب     فليعلم الرؤساء أني راه

 هـــــــــــأهل الوفاه بجيفه وصواب         طبُّ بأحكام ااجاء مبصِّرُ    
 وقع ااجاء عليه من أضرابه    حرمُ ااجاء عل  امر  غري امر          

 (14)ظلما  حقوق طعامه وشرابه             أو طالب قوحا  محاه قادر  
 

هذا الدسىور الذ  وضعه ابن الرومي اجائه وما أرشد صرامىه، انه اليهجو اصلاس الولطان وهم يف أوجهم، خوفا   ماأحكم
من سطوحهم وعقابهم، فإ ا خان الجمان أحدهم عفَّ ابن الرومي عن هجائه خوفا  من عودحه الل  الولطة مرة آخر ، ولكن 

اساس من كريم اخللق فمن اللؤم هجاء إنوان حعرض حملنة وكم من هذه العفة الحقوم عل  أساس اخلوف وحده، بل عل  
الشعراء كانوا ينهشون ممدوحيهم الوابقني مبجرد جتردهم من الوبطة. وكان ) البلرت  مشهورا  بذلك فقد هجا حنو أربعني 

 . (15) من ممدوحيه الوابقني بعد جتردهم من الولطان(
مى  جيوز ومى  الجيوز وهو يقصر جواز : هو يرهب الشر وهو خبري بأحكام ااجاء) وابن الرومي يطمئن الرؤساء من ناحيىه ف

فإ ا كان ( 16) ااجاء عل   موضعني: الرد عل  من يهاجيه من أقرانه، وردع الظاملني الذين مينلون الفقري حق مايقىات به(
ابن الرومي قد خرج عل  دسىور ااجاء الذ  وضعه ، فليس من سبب هذا اخلروج اال ان يكون اضطرارا  يوىفج الشاعر اذا 

 . ااجاء

    منا ج من مهاجاة ممدوحيه
دح وهو أول من يلقانا من أصلاس املناصب ممن هجاهم ابن الرومي بعد مدح وهو واحد ممن أنقلب عليه هجوا  بعد احراء وم

 ابراهيم بن املدبر الكاحب الذ  شغل عدة مناصب هامة كان من بينها منصب وزير املعىمد ويرتمجلهياقوت فيقول عنه 
) ابراهيم بن حممد بن عبيد اهلل بن املدبر، أبو أسلق الكاحب االديب الفاضل الشاعر ا واد املرسل ، صاحب النظم الرائق 

 .(17) ه وهو يىقلد ديوان الضياع للمعىضد ببغداد(279ير للمعىمد ، حويف والنثر الفائق حوىل الواليات ووز

                                                 

(
14

 . 265ديوان ابن الرومي، شرح وتحقيق عبد االمير علي مهنا ، المجلد االول:   (

(
15

 . 322: : 1426د. شوقي ضيف، منشورات ذوي القربى، الطبعة االولى ،    (

(
16

 .  124، 1982ابن الرومي في الصورة والوجود ، د. علي الشلق ، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت،     (

(
17

 .  350: 1955معجم البلدان ، ياقوت الحموي، مط، دار الصادر ، بيروت     (
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ولكن يبدو أن ابن املدبر مل يكن كرميا  مع ابن الرومي  257وقد مدحه ابن الرومي مبناسبة هروبه من سجن الجنج سنة 
ين الوبنب اسىلق ااجاء حبين مينله جائجة سخية عل  مدحيه بل لعله حبكم شاعريىه خاض يف نقد شعر ابن الرومي وهذ

 -ويطالبه ابن الرومي يف هجائه برد قصائد مدحيه فيه ولو ممجقة فيقول:
 

 جـــــكما حكون رؤوسا  للدساحي         أردد عليَّ قراطيوي ممجقة       
  (18) فإن  لك أحد  من شاغلها         حبفظ مدحك ياعلج الفالليج     
 أمحد بن حممد الطائي:  
وهو اآلخر ممن انقلب عليه الشاعر من مدح اىل مهاجاة ، وهو اآلخـر مـن أصـلاس املناصـب الـذ  سـبق البـن الرومـي ان                

ه ويذكر الطرب  أن ابن الرومـي هجـا   269مدحهم مم عاد فهجاهم، أمحد بن حممد الطائي الذ  كان واليا  عل  الكوفة سنة 
دسىوره يف ااجاء، أما الوـبب االول فهـو ) مماطلـة الطـائي يف حتقيـق       أمحد بن حممد الطائي لوببني يجكيان خروجه عن

وعدٍ قطعه عل  نفوه  باجراء عطاء عل  ابن الروني والوبب االخر أخىطافه ابن  أحد الكىاس وأختا ه رهينة بوـبب خوفـه   
حيـاة ابـن الرومـي يف هجائـه     وكمـا نعلـم مـن حىبـع      (19) ه(273من القىل يف أمناء وزارة ابن بلبل يف واسط ، أ  حوالي سنه 

 -للطائي مطمئنا  وهو يف مح  ابن بلبل :
 علجُ حرق َّ رمده فرحبة            ومل يكن أهال  ااحيك الرحـــــــــــــــــــب            
 فجلَّ من حلك املراقي زله         أصبت منها مشقيا عل  العطب           
 (20)يف العال    قريب عهد بارحقاء يف الكـــــــرـب وهكذا كلُّ من ارحقاء           

ما أشد احواس ابن الرومي بعذابه يف هذه الدنيا اليت مل يرد منهـا اال مـا ميوـك عليـه حياحـه ومـع  لـك يـأب  احلـظ أن          
رزق الشليت مياطلهُ عن طريق اولئك املمدوحني الذين الينصفونه عل  شعره الرائع، وليس غري هذا الشعر وسيلة الكىواس ال

 الذ  الحيصل عليه االبعد كد ومعاناة .

  الشاعر وابن بلبل
وكما نعلم أن) الشعر يعرب عن عاطفة حؤد  بدورها اىل حلق عالقة أو أرحباط بـني املوقـف أو املوضـوع املوـىعمل مـن قبـل           

ة بأبي الصقر أمساعيـل بـن بلبـل    وعل  الرغم من صلة ابن الرومي القوي (21)الشاعر والعاطفة عي اليت حوىثريه وحوقظه( 
، وكان وزيرا  يف أيام املوفق وعل  الـرغم مـن    ه255الذ  حقلب يف عدة مناصب ) فكان رئيوا  لديوان الضياع يف سامراء سنة 

 . (22) مدائت ابن الرومي املطولة يف مناسبات خمىلفة وعل  مد  سنوات كثرية اال أنه ناله بهجائه(
 ال ابن بلبل املىعمد البن الرومي ومنعه ما يوىلق من جوائج عل  مدحيه فيخاطبهُ:ورمبا الوبب واضت يف أغف

  (23)مابال شعر  مل حوزن مثوبىهُ     وقد قضت منه أوزان وأوزان              

                                                 

(
18

 .5، 1998د االول، دار الهالل،معجم البلدان ، ياقوت الحموي، مط، دار الصادر   ، بيروت ديوان ابن الرومي، شرح وتحقيق عبد االمير مهنا، المجل    (

(
19

 .324، 1426،  1العصر العباسي الثاني، د. شوقي ضيف ، منشورات ذوي القربى ،ط    (

(
20

  .241، 1998 2ط 1ديوان ابن الرومي، شرح وتحقيق عبد االمير مهنا، المجلد االول، دار الهالل ج    (

(
21

 .45:  1990أفاق في االدب والنقد ، د. عناد غزوان ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ،     (

(
22

 . 91ابن الرومي، حياته وشعره روفون جست ترجمة د. حسن نصار ، دار الثقافة بيروت  ،     (

(
23

 . 186، 1998دار الهالل ،   6ديوان ابن الرومي، شرح وتحقيق عبد االمير مهنا، ج    (
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وهـو أن  ويوىخدم ابن الرومي قبل أن يىلول متاما  اىل هجاء ابن بلبل أسلوبا  طريفا  يف ااجاء يبدؤه مبعن  صريت وواضـت،  
 مدحيه البن بلبل ليس نابعا  من حمبة شخصية أو أعجاس به ولكن لللصول عل  عطائه فيقول:

 أظنك خربَّت أني امرؤ        أبرُّ الرجالذ بشعر  احىوابا               
 و لك أحون ما يف الظنون    إ ا ما أخ بأخيه أسرتابــــــــــــا              
 ك الوائمي ماأر       لشعبت للظن فيه شعابا ولو غري              
 فقلت : غبـــــــــــــــي كواجهلهُ      نواظره دون مشوي ضبابا               
 وران عل  قلبة رينـــــــــــــــــــــــهُ       فليس يريه جوابي صوابا               

 
شر ااجاء، يقوم عل  الظن واالفرتاض الذ  قد يكون مرده اىل اخلطاء وابن الرومي يف هذه القصيدة يوىخدم اسلوبا غري مبا

 لك؟ وكأنه يريد أن ينىجع منه أعرتافا  بصلة كل ما أفرتضه فيه من سوء الظن. وقد ) أحل ابن ول له : ولكنه بعد كل ظن يق
 . (24) (عل  أدعاء العروبة بني  و  االصول االعجمية كثريا  منذ القرن الثاني ااجر  الرومي

 -:يقول ابن الرومي 
  

 عجبتُ من معشرٍ بعقوحنــــــــــا      باحوا نبيطا  ، وأصجوا عربا 
 عجبا  -أية -مثل أبي الصقر إن فيه ويف       دعواة سيبان

 انقلبابيناه علجــــــــــــــــــــــــــــا  جبلىــــــــــــــــــه       إ  موَّـــــــــــــــــه الكيمياء ف
 زرنيخ جده  هبـــــــــــــــــــــا لحوَّ     عرَّبهُ جدُّه الوعيد كمـــــــــــــــــــــــــا  

 ياعربيا آبــــــــــــــــــــــاؤه نبــــــــــــــــــط        يانبعة  كان أصلها غربـــــــا
 ر العنباكم لك من والده ووالـــــــــدة         لو غرسا الشوك أمث

 بل لو يهجان هذه نثرت          من رأس هذا وهذه رطــــــــــبا
 (25)مل يعرفا خيمة. وال وحدا           وال عمودا اا. وال طنبا

مل يكن ابن الرومي يف هجائه امساعيل بلبل مىجنيا، بل ان هذا الرجل قد أ لة حبين جعله يعرَّ  مشاعره بصورة كاملة فإ ا 
 عصارة فكره وال جيد من يشرت  بل ان املمدوحني حياولون ا الله واساءة معاملىه.ان مظلوم قهره الظلم، يبيع بنا أمام أنو

 نعلـم ) أن جـوهر الشـعر اليكمـن يف لفظـه ومعنـاه وأسـلوبه وموسـيقاه والبنيـة الفنيـة فلوـب ولكـن يف القصـة الـيت              وكما 
 ( 26) حيكيها...... معن  أن الشعر يف حقيقىه حكاية(

ذا مانالحظه يف شعر ابن الرومي فكل قصيدة نر  فيها حكاية وأسلوس فين جديد وحوار بلون آخر وأشعاره دائما كـان فيـه   وه
مـن   خالقـي أعجة نفس وكربياء فهو كان دائما يذكر ممدوحيه بأنه حر مثله وليس عبدا  يقرع أو كلبا  يطرد وهـذا املوقـف الال  

 رومي  ا نفلة انوانية فهو يقول:جانب أمساعيل بن بلبل جعل هجاء ابن ال
 حرمت يف سين ويف ميعيت       قرا  من دنيا حضيفىها            

                                                 

(
24

 ..303ه، 1426العصر العباسي الثاني ، د. شوقي ضيف ، ط االولى ، مطبعة ذوي القربى     (

(
25

 .344: 1998،مكتبة الهالل 1ديوان ابن الرومي ، شرح وتحقيق عبد االمير مهنا، ج   (

(
26

 . 107،  2012عمان  مقاالت في الشعر والنقد والدراسات المعاصرة، د.أحمد اسماعيل النعيمي ، دار دجلة،  (
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 افي عل  الدنيا ، وهل افة            حنصف منها ان حلهفىها
 حأوَّهىها                  فيها ومن أفٍ حأففىها لي قد  كم آهةٍ

 ا وال حالُّ حردَّ فىهاأغدو والحال حونمىها                    فيه
 قبلا  اا . قبلا عل  أنها                أقبت شيء حني كشفىها
 حعوفىين أن رأحين امرءا                   مل حرني قط حعوفىها
 كددتُ النفس من بعدما                  رفهىها قدما  وعففىها

 عنفىها وال طالبا  رقا  سو  موكةٍ                ولو حعدت  اك
 وناكد ا د فمنيها                       وما طال احلظ فووفىها

 
 وكما نالحظ شدة عذاس أبن الرومي يف هذه الدنيا ومعاناة لكوب الرزق عن طريق هؤالء املمدوحني.

بطاء واالحلـاء  وقد صدق العقاد حني قال ) وانت نقلب ديوان ابن الرومي فىقرأ فيه عشر قصائد يف الشكو  والىذكري واالسى
الرومي فأمساعيـل   ويعدد العقاد مواقف املمدوحني املخجية من أبن ( 27) واالنذار وااجاء، اىل جانب قصيدة واحدة يف املدح(

 -بن بلبل يويء فهم مدحيه الرائع فيه ويظنه هجاء وحممد بن عبد اهلل يهجو شعر ابن الرومي :
 فخيبين من رفده وهجاء شعر    مدحت أبا العباس أطلب رفده                 

وكان ابن الرومي يشعر باسىبعاد املمدوحني له أن قبلوه يف جمالوهم وأحصروه موائدهم ويفرضون عليـه وفـاء العبـد للوـيد     
 -والصنيعة لولي النعمة ويظنوا انهم كفلوه بالعيش الرغيد والظل الضليل، يقول ابن الرومي:

 ه حعيب رسذ ملربوبهإ ا امىاحهم أكلة عبدو            
 خيالون أنهم بلغو                  ه بالقوت أفضل مطلوبه     

 وأنهم حرسوا نفوه                   به من غوائل مرهوبه
 (28)يذيل مضيفهم ضيفه             كملبوسه وكمركوبه

 واذا هجاء ابن الرومي ممدوحيه الوابقني وكان يرو  أنهم غافلون عن شعره:
 (29)ما محدت نار  ولكنها             الفت قلوبا  نارها خامدة           

يقـبض  يف متجيـدهم ومل   هؤالء املمدوحني وانوانيىهم املضيعة ازاء هذا الشاعر الذ   وس عصـارة فكـره  وكما الحظنا قضية 
 .رح يصدح باخللديف زاوية منوية ليخلده شعره يف جوا مظلوما  ميون مضطهدا ، و ليعيشمنهم اال عل  هواء، 

 نىائج البلن
نوىفيد مما حقدم أن ابن الرومي كان مظلوما  يف هجائه ملمدوحيه فقد كان مواقفهم خمجية من ابن الرومي فااجاء  -1

 كان قصاص االهمال.

 يف ااجاء وهو كان صرحيا  غاية الصراحة يف طرحه للموضوع. اسىخدم الشاعر اسلوس غريب وطريف -2

                                                 

(
27

 .3:19ديوان ابن الرومي  ،شرح وتحقيق عبد االمير علي مهنا، ج   (

(
28

 295:1ديوان ابن الرومي  ،شرح وتحقيق عبد االمير علي مهنا، ج    (

(
29

 .177/ 2المصدر نفسه: ج   (



 كرميانجملة جامعة                   Journal of Garmian University                 طؤظاري زانكؤي طةرميان

403 |                                    acadj@garmian.edu.krd                Vol.5, No.1 (May, 2018) 

اىل الرتو  ولعـل ابـرز مالمـت الشخصـية      ان ابن الرومي كان غجير الشعر سريع البديهة واليعمدالبد من االشارة اىل  -3
عند ابن الرومي أن شعره وحياحه شيء واحـد فشـعره يصـور شخصـيىه مبخىلـف جوانبهـا يف ملـذات واآلمـه وخوفـه          

 وحشاؤمه واحملن اليت أصابىه يف ماله وأسرحه فأصبلت حياحه وشعره قصيدة واحدة.
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Abstract  

Poet Abbasi of the origin of the Rumi Muslim with the people and mixed with the 

Arabs ،eccentric mood blackness، much thought and anxiety see praise a person and 

then Aylbeth to echo and despite the abundance of Mamdouhin this poet Abbasi  but 

he did not receive . 

 The praise Bkir useless despite the strength and originality that impressed what. 

Psychological poet praise is that strange contradiction that carries on the praise of a 

human and then carry it on his spelling and this literature alienated people from 

people. 


