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مالمح من الحياة االجتماعية في العصر الوسيط
دراسة في شعر الصناع وأصحاب الحرف

د.محمد شاكر ناصر الربيعي

جامعة بابل  /رئاسة الجامعة

المقدمة

الحمد هلل فوق حمد الحامددن

المنتجهن .و عد :

والالد ع ى دس لهدولص الالدادق ا،مدن

و الدحا ص

وى دس يلدص الطنهدن الطداحلب

ف دأ الشددعل وجد ودص م د وجددوم ح،دداع ا،مددم ،الددول ح،دداتضم وبددسلق مامددنضم وحامددلحم ومهددت ه ضم وم د الم الح د
المضمة في تألبخ دهندا العليدي ملح دة ل العالدل الوهد،ل ت دح الملح دة المر ومدة مدلتن الملح دة ا،ولدس ر مد
ىندما هاد االحت ل ال غد،

االجتماى ،ددة ور مد د

مد دلعد

رلجاهحدا المعمدولع و الداهضا مد اج دص مدا الداهضا مد تددحولا وامدطلاي فدي الح،داع
ددلا ىن دددما ج دداه الداله ددو فوالد د وا نتاجض ددا الع م ددي وا،ده ددي أوال ددا
لكنندا نجدد م مداد

ل االنحطاط واالنح ل والمر م واالنحدال . . .

ندلعد نالد

ى دددع منض ددا

حدرم الملح دة عدد

ومع ى نضا الجول ال كلي و،أتي حرا ال حث ل،عكس الولع مد الدول الشدعل و لواندص فدي حدرم الملح دة حندث  ،د
ل ما انشددم الشدعلاه الدحاي الحدل

ىند الح،اع االجتماى،ة لضرا العالل م

والشدعل االجتمداىي لد،س ولندداد

لضرم المدع وانما حو امتدادو لإللث ا،دهي في العالل الع اهي ف د للاهتجاي الشعل االجتماىي لمجلبا
في العالل الع اهي ومما زل رلح الدن ة االجتماى،ة الهلبعة م ح،اع ال اد،ة رلدس الح،داع المتحمدلع

( )1

الح،داع
وحكدرا

نجد الشعل االجتماىي في العالل الوه،ل وحدو لد،س ت ندداد ىمدس لمدا جداه فدي العالدل الدري انهد خ مه دص لل ال

تالددوبل االالم حاهدد،س متجددددع ومت اى ددة وحددو نددول م د الشددعول الالددادق نهددث ف،ددص الشدداىل لواىجددص و،الددول
مجتمعص لغ ة منص في التحهن

( )2

وا

نل م ،الول حرم الح،اع حو شعل الشعلاه الحاي المضد والحدل

والههي في رلح حو ولوجضم معتلح الح،داع ومددلتضم ى دس رنشداه الشدعل فالدولوا رلدح المجتمدع ندل تالدوبل وحدو
ا،مل الري هن

ىندم في حرم الدلاهة حنث تناول

موموىاد شعلباد والم حث الثاني ،علج ى س وال

في الم حث ا،ول مومول الشعل والحلفدة أىت دال الحلفدة

الح،اع االجتماى،ة ى طلبد تالدوبل ت دح الم مدت التدي ن ضدا

رلننا شعل الحاي الحل والم حث الثالث تناول مومول الع ما

االجتماى،ة هدن الشدعلاه الدحاي المضد  .ر

لد الدرن وهدموا
الغا،ة م حرا ال حث حدي الددفال ىد الحلكدة ا،ده،دة والث اف،دة والع م،دة ل عالدل الوهد،ل وال حدث و
حددرم الملح ددة ددالنعو التددي ركددل ن داد لددرا ن ددأم ال احددث ،كددو موف دداد مدددل المهددتطال ف د را كددا ال حددث مددد

اهددتوفس غانتددص فال مد هلل وحدددم وا كددا

ددص مالددول فضددو مد الددنع ال احددث وحهد ص ا مومددول العالددل الوهدد،ل

الزال ك د الد و ت دلاث حددرم الملح ددة حاجددة ماهددة رلددس الوم د

ال احثن

ىندددم هددال د المددولس ج د ى د

ن،هددل هددهن

انص نعم الدمولس ونعم النالنل .

الشعر والحرفة في العصر الوسيط

ل ددد ال د ت مددول الشددعل وانشددادم فددي العالددل الوهدد،ل مكم د د لش الدد،ة ال ددلد ونجددد الشددعلاه حددرم الملح ددة

موجددودن فددي الهددوق وفددي المجددالس اللهددم،ة وفددي المحاف د ا،ده،ددة والع م،ددة ولددم تن هددخ مضنددة الشددعلاه ىد م ددولضم
الشعل ونجدحا طاغ،ةد في كثنلا م المناه ا

التي  ،ال فنضا الشعل ومد شال ركل هماه المعة م الشعلاه
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مم لتح اهدمضم مضندتضم ومدنضم ى دس هدهن المثدال لل هدو الحهدن الجدزال اهد دان،دال الكحدال الهدلاج الدولاق

الحمامي المعمال الدحا المازني فم د ى شعلاه ي لب لدنضم حل معننص هند رنضم ىلفدوا أهدمالضم وال داهضم
ولم ننههوا رلس حلفضم والشالع في حرم الملح ة ركل الحلفة في الشعل وحرا ا،مدل نجددم كثند الد جدداد فدي شدعل
هي الحه الجزال( )3فكثن الد ما كدا  ،ت دل ومدص و ع المدة الد ضم وحدو ال ،دأن مد ركدل حلفتدص هد  ،ت دل هضدا

ى س غنلم رر  ،ول في حرا المعنس :
قـل للذي يسـ
أال ْ

أل عتن قومـي وعن أهلي

تسأل عن قوم
لقد
ُ

كرام الفرع واألصل

ومازالوا لما يبدو

بأس ومن بذل
َن من ٍ

يرجيهم بنو كلبٍ
ّ

ويخشاهم بنو ِ
عجل

()8

ل د جاد الشداىل فدي هنتدص ا ،ندل ىنددما لمدت فدي ركدل مضنتدص وليدل حدرا الت مد،ت أنهداي العدلي الدرن جعد مدنضم
لاغهددن فددي لجدداه مومددص فالشدداىل  ،ددل مضنتددص و ومددص ومددد ،ال د الحددال ددالجزال ددأ ،عددال
دوا

هن هص فنركل ف لم مضنتص وما  ،زمضا م

الالنعص كالهكن والهاطول وبلد ى دس شداتم،ص لداد تم دسم الث دة

ددالن س واالىت دزاز المضنددة واالىت دزاز لحلفتددص التددي اىتددز هضددا حتددس انددص تحدددا شدداتم،ص

امتضانص مضنة الج ازلع ف ،ول لاداد ى نضم وم ت ادل مضنتص رر  ،ول - :
إن شئت نعرف في االدآب منزلتي

فالظرف والسيف واالوجاق تشهد لي

وبهدوا

الشعل

( )6

ف ال م اط اد احد الحا ص عد

ُُ والعود والنرد والشطرنج والقلم

ىات ص لعودتص رلس مضنة الج ازلع - :

و،اللح هضا ف،ال

و كمدا  ،دول
دص التكهدي

ُت حفاظاً وأرفظ االدابا

ترجيـ
وبها أضحت الكالب ّ

ني وبالشعر كنت أرجو الكالبا

نالددنل الدددن الحمددامي

حمامص مال د :

()5

ـن إذا ما رأيتني قصابا

كيف ال اشكر الجزارة ماعشـ

رنشددالص مندزالد تكددلم الجددال الجنددي وبتنرد

شدت مالدص

االهدتجداه الشدعل فعدانس لمداد ومدل أزم ادة ىالمدة ىددل

ال تلمني يا سيدي شرف الديـ

ومث مددا افت ددل الج دزال مضنتددص ف د

نج ه دوا ىن داد واحددداد

د

العز والنعم
وأنني قد عداني ّ

ا الحهن الجزال مد تلح مضنة الج ازلع لمدع م الزم ثم ىاد رلنضا عد

الدكتول محمد زغ ول ه م :لر ن هص م

ف ددل المتنهددي

( )4

()7

حددو ا ،ددل افت ددل مضنتددص وركددل ددأ لددص فم د د فددي

هضددا الندداس وبنددزل فنضددا الغنددث كالهددحاي وحددو هضددرا ،عتددد هضددرم الحلفددة

لـي منزلٌ معروفة

ينهل غيثاً كالسحب

أقبلُ ذا العذر بها

()4

وأكرم الجار الجنب

وبهدو الحمامي كثل اللاحةد ىندما ركل أنص ،هعس ل دمة الناس فدي الحمدام الدري لزمدص حندث نددالي دص النداس

و،الهل ى س العنا،ة هضم ومد كتي في حرا المعنس رلس هي الحهن الجدزال مهدتعنناد أحدد ا،مثدال الشدالعة رلدح

في مولص :
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خالً يداري من ال يداريه

صرت به
لزمت الحمام
ُ
وفد ُ
حر األسى و بارده
أعرف ّ

كددرلح ،شددنل الشدداىل اله دلاج

()11

وآخذ الماء من مجاريه

الددولاق رلددس مضنتددص وبدددىو احددد ممدوح،ددص ر نددركلم مددع ج ،هددص ررا تحدددث ى د

الالنا،ع فانص مد اشتضل ال حه

طص ورال النتص ف ،ول :

وتطار حتما مذاكرة يفـ

تن منها أزاهر األفنانِ

مر للضائع ذكرً
فإذا ّ

رما اه دان،ال الكحال
رلس

()13

()15

()12

فأجعالني في بعض من تذكران

فأنص ،ال

مضنتص وال اد فكاح،اد وحو نتحدث رلس هال ة ى المضنة التي نزاولضا ف،شدنل

موالص تس ر م ىن الناس وحو مح و في حرا التالوبل كونص ،عم كحاالد رر  ،ول :
يا سائلي عن حرفتي في الورى

وثرتي فيهم وافالسي

()18

يأخذه من أعين الناس

ماحالُ من درهم انفاقهِ

ومددد نددركل الشددعلاه مددنضم فددي الشددعل ثندداه لدحددم ى ددس م د ،عنددلونضم مزاولددة الالددنعة وبنتالددلو ل مضنددة التددي

نزاولونضا وبهللو ههي تمهكضم هضرم الالنعة و ت ح .وحدرا مدا فع دص الشداىل اهد المحددث
الالغال أحد الكتاتني في دمش

حنث لد ى س اللم،ص راك ادل ر تع ،مص الالغال نجن ص رل الهسال و،ح

وجضددص ى ددس العكددس تمامداد ىندددما  ،د

 ،اه د مدددحضم واط دلاهحم

()15

وكدا ،مدتض تع د،م

لص ماه

الشددعلاه وحددم ،هددألو ا،غن،دداه كددي نت مد وا ى ددنضم مددا نجددودو مد مددالا

مددا الح ددار ى ددس ك المددة المددله ف د ،ددأتي اال كه د ص م د ىددلق الجهددن

رر  ،ددول اه د

المحدث - :
الئمي في صناعتي مسـخفا

بي إذ كنت للعلى مستقا

ف منــي
ما غزالٌ يقبل َ
الك ّ

بعد ّبري ولم يضع لي حـقا

تيس ابوسُ منه يداً
مثل ٍ

َص ِفَرت من نـدى السأل رزقـا

فيولي عني ويلوي عند رد

سالمي ويزدريني حقا
()16

ـد إله السماء خيرٌ وأبقى

فأفتعدو اقتصر عليها فما عنـ

ومث مددا فع د اه د المحدددث فددي لدم ى ددس اللم،ددص ف ددد لد هددو الحهددن الج دزال ى ددس م د شددتمص وىن دلم مزاولددة مضنتددة
الج د ازلع ولك د

ددا الحهددن الج دزال نددلد ى ددس شدداتم،ص ه د م اللم مضنتددص هنددد انددص  ،ت ددل ددأدوا

المتنهي أد ص وموتص ولياطة جأشص وكأنص ،عال

مالندع المتنهي التي ،شنل فنضا رلس

ج ازلتددص مث مددا افت ددل

الهنداه وال لطاس وال م

،علفونص فأما الاحهنا فال حم والعرم والهكن والهاطول وهوام حي ا،شد،اه التدي تعلفدص حندث ،ع دد حدرم الم الندة
الطلب ة في مولص - :

معشر فلقد
موالي إن رام شتمي
ٌ

صدقتم بقريضي في اللذي شتموا

أقررت أني جزارٌ كما ذكروا

بالفخر فهل غير هذا القول عندهم

وان يكن احمد الكندي متهما

بالفخر قبلي فأني لستُ أتهم
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والخلعُ والقطعُ والساطور والوضمُ

فاللحمُ والعظم والسكين تعرفني

()17

ومث ما مدح الشعلاه مضنم ووم وا مدافعن ىنضا نلدو كد اللدما وشداتما ومهدتضزي فدأنضم شدكو ممدا الداهضم مد

فالمهددتوا المع،شددي فددي العالددل الوهدد،ل كددا متوامددعاد ررا لدنددا
مددنح العدد،ب هددهي م دزاولتضم ت ددح الحددل
ننال د ص مددا ررا وغ نددا فددي هنددو الشددعلاه وحاالددل لنددا نال د المهددتوا المددادي الددري ىاشددوم فهددن ىنددد مد ادل

ا
وىوز وهوه حال وى س حرا ا،هاس انهلا الشعلاه الحاي المض رلس ركل الشكوا م الزما تالدع
شضاي الدن الزى لانيل 81مد الني هضرم العاالمة ف ،ول-:
لقد كنت ده ارً في الكتابة مفرداً

الدرا
أصور منها احرفياً تشبه ّ

وقد عاد حالي اليوم اضعف ماترى

يسر هللا لليسرى
وهذا الذي ّ

لا فضرا

()14

ونجد الهلاج الولاق نتهنس نرلبة تشاسم،ة في حكمدص ى دس حد زماندص فضدو ،دالس مد جدود حد زماندص و،عت دد

النج وىدم الهرل همة هالدع ىند ح زمانص لرلح ف نص ال نلمس حتس الحدنث ىند الهماح وفي رلح  ،ول :
فتسلّ عنه وال تسل عن خيره

أما السماح فقد مضى وقد انقضى
وأسكت إذا خاض الورى في ذكره

حتى يخوضوا في حديثٍ غيره

م اه دان،ال ف نص ،الول حالص عد ا متل ى ،ص لزمص زيا

ف ن الد ال تم ح شدنلاد حتدس اندص دال كد مدا مد شدأنص

ن ال ولم نه ىندم رال حالنل الا ك ى ،ص الدحل وشلي كما
ما وال رل،ص م هس حال ف ،ول في مط ع مالندتص - :
لم يبق عندي ما يباع ويشترى

ومنضا - :

حصير قد تساوى بالثرى
االّ
ٌ

()21

ِ
ريعانه
لعمر صار في
افّ
ٍ
ً
ولربّ قائلةٍ أما من رحلةٍ

تمسي وقد أعسرت منها موسرا

ِسر فالهالل كما له في سيره

والماءُ أطيب ما يكون إذا جرى

كم مدبرٍ لما تحرك َعَّده

مدبرا
بعد السكون ذوو العقــول ّ

فأجبتها سيري ومكثي واحدٌ

ومغورا
النحسُ نحسُ منجداً
ّ

إن المدائن وهي أوسع بقعة

ضاقت علي فكيف ارحل للقرى
ّ

تاهلل قد أقوى السماح وأصـبحت

برا مقفرا
منه عراص البر ّ ً

ولقد سألت عن الكرام فلم أجد

مخبر
ّا
في الناس عن تلك الكرام

اللفتص ومد مل هنا دفاىص المهتمن
وبتددألم لمددا يلد

الشاىل ح زمانص وكدأنضم حدم الهدهي فدي

مثلي َي َود بأن يموت ويقبرا

مددا الشدداىل هددو الحهددن الج دزال ف نددص وم د

()25

()22

موم دداد مغددان ادل تمامدداد ل ددري كددا ى ،ددص ىندددما كددا  ،د

مدددافعاد ى د

ى مزاولتص لمضنتص الج ازلع لكنص ىنددما ،شدت ى ،دص الدلزق ،شدكو مد حلفتدص

رل،ددص ومدداىص ف،الددلح ددأ مددا  ،م،ددص مد شددغ

حالص الهسه ههي حرم المضنص ف ،ول شاك،اد -:
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أصبحت ث منـها مع ّذب القلبِ

حسبي حرافاً بحرفتي حسبي

ِ
الصحيفة من
موسخ الثوب و

طول اكتسابي ذنباً بال كسبِ

اعمل في اللحم للعشاء وال

انالُ منه العشا فما ذنبي

خلي فؤادي ولي فمٌ وسبخ
ٌّ

()28

كأنني في جزارتي كلبي

()23

وحكددرا نجددد تدداجزال كثنددل الشددكوا مث مددا كددا كثنددل االنتالددال لمضنتددص وبهدددو ا الشدداىل كددا ،عدداني هددن

ا،ول نتع

كلامتص حننما ،عنل مضنتص ف ،س منص اال ا نددافع ىنضدا و،رضلحدا دالمرضل الحه د

حددو الح  ،ددة التددي كددا ،ع،شددضا وحددي هددس الحددال وشددحة الددلزق وحكددرا مددا كددا ندفعددص رلددس

مدلب

وا،مدل ا

دل

،الددول ت ددح الحالددة

ن هدص ف عددما الغندام

ال الهة فضو نتعري في دكانص التي لم نه فنضا غنل لالزفل م غنل لحدم وكأند ددي دص نندام
 ،د المتنهي في ف لم نجدم ال ،شكو مضنتص ودكانص ف ،ول - :
وكم يومٍ ببيع اللحم عندي

ُي ّعد مـن البوار بألف شهرِ

ولما إن غد إال بيع فيه

مع الميزان أشبه يوم حشرِ

جهنم إذ زبوني
ودكاني
ّ
ُ

زبانيةٌ بهم يعذيب سري

وفيها زفرة من غـير لحمٍ

وقد ُوضعت سالسلها بنحري

وقد طال العذاب عليّ فيها

لما قدمتُ من بخسٍ ووزرِ

فإن الم العذول أقول دعني

أنا في ضيعة في وسط عمري

وعميّ قد غدا همي وأمسى

وقدري
يحط ببخله َق َـدري ْ

()25

حكرا وجدنا الشعلاه ويضرم الطلال ىلفناحم ،ال و منضم تالدع وبنتاللو لضدا تدالدع دلا و،شدكو منضدا ثالثد دة
وحددرا ا،مددل نددنعكس ى ددس الشددعل ت عدداد ل رددلو االجتماى،ددة التددي كددا الشددعلاه ،مددلو هضددا ف ددي حالددة الل دداه
وجدناحم مو،اه و ،و هوجص ك اللم وفي حالة الشدع وشحة اللزق وجدناحم مع اه ،شكو الزما

م د مضددنضم التددي دافع دوا ىنضددا وليمددا كان د
الحل في معل

ه و،شكو

حددرم الحددال حددي التددي شددال رلنضددا الم لبددزي حنددث افددلد مهددماد ،ليدداي

ت ه،مص ل مجتمع العليي في حرم الملح ة

( )2 6

المبحث الثاني

وصف الحياة االجتماعية
ل ددد والد د

الش ددعلاه ال ددحاي المضد د مجمد د ح ،دداتضم فوم د دوا ىن ددد من ددازلضم ،ال ددولو حالض ددا وم ددا حوت ددص

ووال وا م هضم ومأك ضم ومشدليضم كدرلح والد وا مدلاكهضم و،عدد حدرا التالدوبل مدلديع ح ، ،دة و ط لدص وامع،دص لت دح
الح،دداع االجتماى،ددة التددي كددا ،ع،شددضا ال ددلد العليددي فددي ملح ددة العالددل الوهدد،ل رلددح ر الشددعلاه الددحاي المض د

،مث و الط ة ا،غ ي في المجتمع العليي ه نهتط،ع ال ول نضم ،مث و العننص المناه ة لدلاهة المجتمع العليدي

ومتراح وى ،ص هن

ىند شعلحم الري مث وامعضم دو تالنع و تك

1ـ وصف المنازل :ىمد الشعلاه الحاي المضد رلدس والد

مندازلضم والد اد دم ،داد جدداد وغ دي حدرا الوالد

نتمث الشكوا م ت ح الدول ال د،مة وال الغة في غالي ا،ح،ا
52
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دالم التددي نددزل فنضددا وكأنددص نددازلو رلددس الط ددة

والمددحح لددي ت ددح المنددازل ال ليددة فضددرا هددو الحهددن الجدزال ،الد
وح ددي ان ددةو ل هد د وط ف ددي ي لحر د ادة مد د ال حر ددا
اله ددا عة مد د ا،ل
الش ص اللاكع وحرا ما ن ن

الشاىل م

نضا هو

حت ددس

ح،طانض ددا مال ددة وح ددي ش ددهنضة

تهجد رر  ،ول - :

ودارٌ خرابٌ بها قد نزلت

ولكن نزلتُ إلى السابعه

طريقٌ من الطرق مسلوكة

محجتها للورى شاسعة

فال فرق بين أني أكون

بها أو أكون على القارعه

تساورها هفوات النسيم

فتصفي بال إذنٍ سامعه

وأخشى بها أن أقيم الصال

ة فتسجد حيطانها الراكعة
خشيت بأن تقرأ الواقعه

إذا ما قرأت  :إذا زلزلت

()27

ل د جاد الشاىل في هنتص ا ،نل حنث الول ت ح الحالة المزلبة لدالم طلب دة الهدض الممتندع وبهددو

الشدعلاه

كددانوا حلبالددن ى ددس تالددوبل حددرم المنددازل الددول مثد الوامددع ال ع ددي لضددا كمددا رنضددم اشددتلكوا االهددتضزاه و مددحاح

وحدحا مادعد شدعلبص ل هدتضزاه المهدتوا

الناس ى طلب لهدم لوحاتضم لت ح الح،اع ال الهة فالدول ال لية ل،ه

المعاشي المتدني وانما ما حوتص ت ح الدول م حش ال وحنوانا

تالول وتجول في ىلالاتضا فم د ى

مد ا،شد،اه التدي نجددي ا تتدوافل فنضدا وحدرم الالددول نجددحا ج ،دص فدي شددعل اهد دان،دال الدري كددا
ح  ،ة ما كا ندول في هنتص ف ي حرم ا،والا

مهة وىشلب هنتاد - :

 ،ول في مالندعا ه غ

أصبحتُ أفقر من يروح ويفتدي

ما في يدي من فاقتي إالّ يدي

يحوِ غيـري قاعداً
في منزلٍ لم ْ

فمتى رقدتُ رقدتُ غير ممددِ

لم يبق فيه سوى رسوم حصيرةٍ

ومخد ٍة كانت ألم المهتدي

طراحةٍ في حشوها
تلقى على ّ

قمل شبيه السمسم المتبددِ

والبقّ أمثال الصراصر خلقة

ِ
منجد
من ُم ْت ِهم في حشوها أو

يجعلن جلدي وارماً فتخاله

مثـل المحاجمِ في المساءِ وفي الغدِ
ِ ()24

فمتى تمكن فوق عر ٍق يفصد

وكذا البعوض يطير وهو بريشهِ

و،ممي الشاىل في تالوبل هنتص وما حوام مد

الدنا

الحشد ال والحنواندا

وال لد ال والعناكددي وهدواحا وكأنددص لددم ،غددادل الددغنلع وال كهندلع اال ومد

المع،شة ال الهة في مث ت ح الدال التي هكنضا ومد فع اه ا،ىمس

الحش ال

الىداد فدي ن د

()24

من قرصهن به يذوب الجلمد

وترى براغيثاً بجسمي علقت

وحا

ف دد والد

لال ندافس والع دالي

ىندددحا غانتدص فددي حدرا ا،مددل تالددوبل ت ددح

()35

مث ص حندث الول دالم وحي م نلص هت ح

وكأ الشاى ال ات ا ى س لهم حرم ال وحة المثنلع رر  ،ول اه ا،ىمس في وال

دالم :

دارٌ سكنت بها اقل صفاتها

أن تكثر الحشرات في جنباتها

الخير عنها نازح متباعد

الشر دانٍ من جميع جهاتها
و ّ
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من بعض ما فيها البعوض عدمته

كم اعدم األجفان طيب سنـاتها

وتبيت تسعدها براغيث متى

عنت لها رقصت علـى نغماتها

يسد عيـ
وبها ذباب كالضباب ّ

ـن الشمس ما طربي سوى غناتها

وبها من الجرذان ما قد قصرت

عنه العتاق الجرد في حمالتها

ومددد فعد الشدداىل مث مددا فعد الددري مه ددص فعمددد رلددس ا نتددا

تأ احا الن س وتن ل منضا الن دوس وليمدا لاد الشدعلاه مد
،ع،شونص وليما تحلبماد ل ناس ى س لف

()31

كد مددا مد شددأنص ا ،الددول حددرم الدددال أ شددع الددولع

د ل حدرا التالدوبل انت داد الوامدع االجتمداىي الدري كدانوا

حرا الوامع المسلم وفم د ى وال

المنازل وما كان

تحو،ص فأ

هوه ا،ومال دا رلس الت ال اهتلجال الدول وحرا ما كا ،عاني منص الشاىل اه دان،ال حنث شال رلس شكوام
م زبادع جلع هنتص رر  ،ول :
ظلما ومالي عن ذراه محيد

زاد الشريف علي أجرة مسكني

إذ نالهم بأذاه وهو يزيد

فلذاك أهل البيت تشكو جوره

ول د جاد الشاىل حننما ولا هد ل ح الهن

وبزبد ومد لاد هد لنزبد ت ح الزبداد حدالتي املحدا الداحي الددال ى دس

االجدلم كددرلح شددال رلددس نزبددد ال  ،ددة ا،مددوي الددري يرا ح د الهند

ف،ص-:

ومددد حجددام الشدداىل حجدداها الرىددا حنددث مددال

فو هللا لوال إن يقال تحامل

لصممت تصميم اللعين ابـن ملجم

وغاية ما في األمر انا جميعنا

هضرم النعو ويضرم الالول ن

()32

إذا مالتقينا نلتقي في جهنم

()33

رلننا الشعلاه الحاي الحل تالوب ال ح،ا لمنازلضم ومد كانوا لهدا حدال المجتمدع

والناط اللهمي ل مجتمع العليي الري ىاب الحلما وال امدة ومضمدا ،كد مد شدي فدا والد

المض لمنازلضم ،عد موم ا شجاىا انت دوا مد

االجتماىي الطلب ة التي لنناحا م

 -2وصــف الطعــام-:كان د

الشدعلاه الدحاي

لدص الوامدع اله،اهدي المدسلم الدري ل دس مد لص ى دس تدلدي الومدع

ل ت ح ال الالد والم طوىا 0

ممدد،ة الطعددام شغ اشدداغ ا فددي ح درم الملح ددة والهددهي حددو هددعي المجتم دع إلش د ال

حاجتددص لد،مومددة العدد،ب ومددد ات ددر الشددعلاه م د وال د

الطعددام هدده ،ا ل ل ولددوج رل دس مش داك المجتمددع العليددي

ينددراح فال ددولوا ال ددل الم دددمع ووم د دوا ىن ددد حاج ددة الن دداس إلش د ال ط ددونضم الجالع ددة ول ددم ت د ت ددح الال ددول مد د
االهتضزاه واله لبة وامحاح فالهلاج الولاق شال رلس شدع ال ل وىدم الحالول ى دس ت دص شدي نسكد
ؤ
منص رال ر ،الول ن هص ومد ك حمالم ومد شال رلس معلفتص هتحلبم ك ص ف ،ول-:
ومن فرط فقـري واحتياجي بعدكم

فمدا كدا

وبذل محيا بالحياء مستر
كأني لم اسمع بأخبار خبير

أكلت حمارا طالما قد ركبته

()38

وى ددس حددرا ا،هدداس فددا الشددعلاه ال نتولىددو فددي ركددل ال ددل والحاجددة رلددس الطعددام وال ،ددأن و مد ط ددص حتددس مد

ممدو حنضم فاهو الحهن الجزال ت ع ىننص ى س الح وا في شدضل لممدا وال ،هدتط،ع شدلاهحا ف،الد
58
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حاجتددص ل طعام الوالددا فددي الشدضل ال مددن

الددري نت ددن ف،ددص الندداس ددألوا الطعددام والح ددوا وهدواحا وحددال هددي

الحهن الجزال اهواه ومع و كثل حاجص حتس انص ،العي ى ،ص

وكد حدرا هدهي

نتهدحل فدي شدضل لممدا

ال ل والحاجة رر  ،ول-:
أبهذا األمير قد أشكل المعـ

نى ومازالت عارفا بالمعاني

أتراني في العيد اجــهل ذا المعـ

نى كجهل الحلواء في رمضان

مارات عيني الكنافة إال

عند بياعها على الدكان

ولعمري ما عاينت مقلتي قـط

را"سوى دمعها من الحرمان

ولكم ليلة شبعت من الجو

ع عشاءا" إذ جـزت بالحلواني

حسرات يسوقها الطرف للقلـ

ب فويل للفكر عنـد العيان

واذا سحر المسحر ليال

التقى األمر فيه بالعصـيان

كلما بات وهـو يأمر باالكـ

ومث ما فع

ل أتى الفـر مقبال" ينهاني

()35

هو الحهن الجزال ف د فع اهد دان،دال الموالد ي رر الدول فدي ثنداه مدحدص ل الداحي ف دل الددن اهد

ال ن ي ف لم وحاجتص ل هز الري ال ت مننتص وح مص فنلوي مالتص لممدوحص و ،ولد -:

فاستمع قصتي سألتك هللا

وسأنهي إليك ام ًرا عجيب ًا

عاشق كل مخزن فيه غله

إنني قد تأخر القمح عني

رلددس

()36

،الد الشدداىل لن د حالددة ط الددص وحددم نتمددولو جوىدداا و،ط هددو منددص ا ،هددد لم ضددم مددا زوجتددص فتكثددل

ى ،ص ال وم وتضز ص فتعنلم كونص زوجاا في ال لاب ف ل وال  ،وا ى س رش ال ى،الص ف ،ول-:
ورأيت األطفال من عدم الخبـ

ز تلظى ولو على قرص جله

تلك تشكو وتيك تدعو وهذي

تتجنى علي وهي مـدله

فتراني ملقى وعرسي تنادي

قم وعجل فليس في الصوت مهله

أنت زوج الفراش العشت أم انـ

ت حكيم كما يقال بوصله

ماترينا قرصا سوى قرص شمس الـ

ومث مددا وال د

أفق تبدو وخشكنان االهله

الش ددعلاه حدداجتضم رل ددس الطعددام ف ددد ركددلوا ا،الددنا

االطعمص ولدفي الح وا و نواىضا حتدس

فددي الكنافددة وال طددان

( )3 4

()37

الش ددالعة منددص ف ددي شددعلحم و كث ددل ركددلحم لض ددرم

اإلمدام الحداف جد ل الددن الهدنوطي لد

كتا داد هددمام لمنضد ال طدان

ومددد ولد فددي شددعل الجدزال ركددل الكنافددة فوالد ضا متشددوماد لضددا رامداد الم د

عكس طعم الكنافة الري نتمنز الح ع ف ،ول فنضا الجزال-:
سقى هللا أكناف الكنافة بالـقطر

وجاد عليها سكر دائم الدر

وتبا ألوقات المخلل أنـها

تمر بال نفع وتحسب من عمري
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اهيم غراما كلما ذكر الحمى

وليس الحمى إال القـطارة بالسعر

واشتاق ان هبت نسيم قطائف ال

سحور سحي ار وهي عاطرة النشر
أقول لها ما القاهرية في مصر

ولي زوجة ان تشتهي قاهرية

()34

وبدددىو اهد دان،ددال الموالد ي الهد ،ا ل ضلبهددة الدددح فضو لدد،س مانعددا أكد الجدده وا كددا ملغمددا ى ،ددص ،نددص ال

،مت ح ثم االطعمص ال ا لع ف ،ول:

وال اكالً للجبن إال على رغمي

وما كنت ممن بالحواظر قانعا
سقى هللا أيام الهريسة وابال

ومددد كثددل ركددل ل دوا الطعددام فددي شددعل اه د هددودو
و،عمددد الشدداىل رلددس ركددل الددنا
والك ة وهواحا وحو م

( )8 1

من الدهن ما ينفك هيدبه يهمي

()85

وغال ددا مددا كددا ،شددنل رلددس حاجددص الندداس وفددامتضم وجددوىضم

الطعددام والح ددوا فددركل مدزب الح ددوا وال طددلول وال دداس ويدلبددة الددوز والم و ،ددة

كثل الشعلاه رك ال ل طعمص في حرم الملح ة فم م دطوىاتص في لوا االطعمص مولص - :

أفي ظلمات الجوع اترك حائرا

ونورك باالدهان في الصحن ساطع

وليس يا ملوخيا بليا تزكلشت

يرى منك يا أم الوشام تمانع

مجمعة األحباب شملي مشتت

وصحنك غبنا شمل غيري جامع

أثرت بقلبي عامل الشوق والجفا

وطال به للــعاملين تنازع

فيا ليت كبا كبتين ثالثه

بحلقي من المامونيات طوالع
وتوصله بعد القطوع شبايع

ليقصر عن قلبي تطاول جوعه

()82

وبركل شومص ل ح وا وال واكص ف ،ول في موشت:
ال زال قلبي بحب الحلو معمورا
والموز في اصحن القطرور مغمورا
كيما أناديهما في الناس مسرورا
ياموز ياقطر زوروا منزلي زوروا

وحكددرا نحددي الشددعلاه م د

الحاجة رل،ص ل،س مد مهند

قلبي يحبكما ما قلت ذا زو ار

()83

الددحاي الحددل ،ال د و ت االددن ح،دداع المجتمددع وا وال د ضم ل طعددام والت دداط رك دلم
لالددفص ىندد كد الشدعلاه وانمدا ،مكنندا

هجددع ص دلد ،ى دس انت داد الشدعلاه الدحاي

المض د ل وامددع االجتمدداىي الددري ىاشددوم وحددو ا،مددل الددري ،عكددس تحم ضددم المهددسول،ة فددي ن د الوامددع هدددو تم د
ل ه طة ه ى س العكس م رلح فليما كا حرا الشعل تحلبما ل ناس ل ومو
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 -3وصف المالبس-:ال ن ت
ا،والددا

وال

الشعلاه الحاي المض لمنازلضم وطعامضم ىد والد ضم ل اهدضم م ددت

وكددا التندددل وال كاحددة حددو الهددهن الددري هددال ى ،ددص الشددعلاه الددحاي المض د فددي تالددوبلحم لمددا كددانوا

نلتدونددص و ،ح مددو

التدالددص م د م ددس متنوىددة وم ال الددالد التددي نعدددحا نددل مثددال ى ددس التندددل واله د لبة مددا

انشدم هو الحهن الجدزال ىنددما ىدال

مالدندع امدلأ ل د،س الشدضلع فهددال مد دىوتدص ل ومدو

الحهني والمنزل نجد ا الحهن الجزال ندىو ل ومدو

وحاجدتص ل م س طلب ص مثنلع ل دىا ة والتندل ف ،ول:

كداهاد مد ركدلا ممد،ص وهدلوال ود الىدص

كداهاا مد ركدلا

( )8 8

قفا نبك من ذكرى قميص وسروال

ودراعه لي قد جفا غضـها البالي

والسيما والبرد وافي بريده

وحالي على ما اعتدت في حالة حالي

ترى هل يراني الناس فـي (فرجية)

أجر بها تيها على الناس إذ يالي

ويمسي عذولي غير خال من األسى

إذا بات من أمثـاله بيته خالي

ولو إنني أسعى لتفصيل جـبة

كفاني ولم اطلب قليل من المال

ولكنني أسعى إلى نحو جبة

ر الهددمة الغال ددة ى ددس والددا

و،الد

حالدص

()88

وقد يبلغ المجد المؤثل أمثالي

الشددعلاه الددحاي المضد لم هددضم حددي تالددوبل ت ددح الث،دداي دداله س وت ددادم الددزم

ى نضددا وحنددا لاد الشددعلاه اإلشددالع رلددس ىدددم مدددلتضم ى ددس ش دلاه مدداحو جدنددد حددالضم فددي حددرا ا،مددل حددال هددالل

المجتمع العليي في العالل الوه،ل ومد دال ملاه

شعلبة في حرا الجاني هن

الشاىل اه الن ني والشداىل

هدلاج الددن الدولاق ىنددما شدا ال رلدس المحادثدة المشدضولع حدن حددا اهد حدلي طن هدانا ل حمددوني ومدد ت دادم ى ،ددص

الزم ونرم ف،ص الحمدوني ىش ال الم طوىا
رلس حرا الطن ها

،ال

ما ح

ص م اله س وكثلع

()85

لبافتص ومد شدال اهد الن ندي

ولص:
من طول بعث وترداد وتكرار

وطيلسان ابن حرب قد سمعت به

()86

فكا جواي الهلاج الولاق لص-:
قلبي اليك من األشواق في نار

وطيلسان ابن حرب في تردده
إذا تمزق الفاك السرى له

و،الد

اه د دان،ددال الموال د ي جهتددص ال ان،ددص هوال د

فـي رفو بال وفي حوك إلشعار

()87

هددا ل مالددو ال ر،احددا ال دددم ومددلول ا،،ددام ى نضددا حتددس انددص ال

،هتط،ع ،اطتضا رال ما الغل م الشوح ههي تضلبضا و حا ف ،ول:
لي جبة فنيت مما انشيها

ومااخيطهـا إال باشراس

ورث شاشي حتى ظن مبصره

إن العناكب قدسدت على راسي
اال وشاهدت فيها وجه نسناس

ومانظرت إلى المرآة من سقم
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و،عمد الشاىل اه دان،ال رلس الم الغة في العوز فجهتص اللثص ال د،مة ال فلق هننضا ويدن كوندص ىالبدا فضددي م تالد ص

ى س ج دم وىمامتص حدي ا ،دلا لالد
رلافة مع م الغص في وال

ف ،ول في حرا الوال -:

ى دس شدعلم فد فدلق هدن ل هدص ر،احدا مد ىدمدص وفي حدرم الالدول ن مدس

الحال وليما لاد الشاىل تالوبل شع مدا ،مكد

أو ماذا الشتا اتاني وفوقي

جبة قد لبستها من جلدي

ولراسي من العمائم شعري

ذات مشط اعيى بنان المسدي
وأجهدي أن قبة الفرن عندي

يا رياح المريس هبي وصبي

ومد

،الد رل،دص اإلنهدا فدي م هدص

()84

لول مددا انشددد اهد دان،ددال الموالد ي فددي والد ص ل م ددس الجددوزع عددث هضددا رل ددس تدداجلو مددد لد ى ،ددص ج ددة لددم

تعج ددة فوالد ضا والد ا دم ،ددا ت ددوح منددص لالحددة الر الفددص والط الفددة حنددث الددول حددرم الج ددص أوالددا
لمة ال،ص ه شهنضص هولمة

 ،ة ما ا  ،مهضا العلق حتس انح

ا ،لا المثنلع ل محح واله لبة وفنضا  ،ول-:

وماى

فد،ص وي ن

تدددل ى ددس نضددا

حرا فم ى ا،والا

رددتها ذات احتراق فـي الخرق
كأنها الحراق اذ صارت حرق
ال بسها لو مسه حر الشفق
أو لفحة من السموم الحترق
كأنها مصنوعة من الورق
يكاد ان يحلها ماء العرق
فلو رايتها علي في الغسق
لقلت هذا طبق فيه طبق

مددا الشدداىل هددو الحهددن الج دزال ف،ال د

()55

م هددص اللثددص وال د ا دم ،ددا ،شددتلح ف،ددص مددع اه د دان،ددال فددي رشد دداىة لوح

اله لبة والت كص مشن ال رلس ت ادم الهنن ى نضدا ف،الدول نالد ،تص ومدد غهد ضا لد د

هثددوي ،غه د هضددرا العدددد ولددم  ،د

مال -:

مدلع ولدح

الشدداىل ىنددد حددرا المعنددس فحهددي ه د لاح نهد دداله فددي وال د

لي نصفيه تعد من العمر

سنينا غسلتها ألف غـــس،ـله

ال تسلني عن مشتراها ففـيها

منذ فصلتها نشاء بجمله

نشف الريح صدرها واالرازيب

فباتت تشـكو هواء ونزلـه

فأضمت
ظلمتها األيام حكما
ْ

في العذاب األليم من غيــر زلــه

كل يوم يحوطها العصر والدق

م ار ار وما تقر بجمله
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ويزيل النشاء تلك الغسله

فهي تعتل كلما غسلوها

()51

ومد الغلبددي ا ،هددتنط الهدلاج الددولاق م هددص لكنددص جدداد فددي محادثتددص لم هددص ومددد تحدددث ه هددانضا مهددت دما

الحكمددة والهدنض،ددة وانمددا لاد مد حددرا ا،مددل ث ددا
فلد

ى ،ص نضا ل،ه

مادلع ى س ا تكو هوجضن

مدددم م هددص حتددس انددص كددا نلبددد ر  ،هضددا ى ددس وجضضددا ا ،ددل
وحرا ند

قلبتها فعدت اذ ذاك قائلة:

سبحان ربي بلى قلبي وابالني

إن النفاق لشي لست اعرفـه

ممددا هدده نجددد

في اي الن اق ف ي حرا الدمعنس  ،ول-:

()52

فكيف يطلب مني اليوم وجهانِ

الشددعلاه الددحاي المضد كددانوا ،الددولو مجددتمعضم طلب ددص تت د مددع ومددعص ال ع ددي الددري كددا

،ح ،ددام وليم ددا لك ددزوا ى ددس جان ددي الحلم ددا مد د

د د ل م ه ددضم العت ،ددة والمتضلب ددة مه ددت دمن الال ددول الن ددادلع

والممددحكة مددا مددا ،شددنل ولاه حددرا ا،ه د وي فضددو ردلاح الشددعلاه الددحاي المض د لدددولحم المضددم فددي انت دداه ومددع

المجتم ددع ين ددراح وال غ ددلو رنض ددم ج ددادوا فمد د الواج ددي نال ددافضم ووالد د ضم ددالملع الح  ، ،ددة التد دي ىكهد د

االجتماىي في العالل الوه،ل .

حنواندداتضم ووال د وحا وال د ا دم ،ددا وكان د

 -8وصــف الحي ـوان:ل ددد ىنددي الشددعلاه ال دحاي المض د

الوام ددع

م دوام ضم ه د زاه

الحندوا مت اننددص فمدلع ،مدددحو حنواندداتضم ومدلع نضجونضددا و ددلا نلثددو مد هدد،مو منضددا هد رننددا نجددد ر

عد

الشعلاه نجام غنلم ىندما ،مو لص حنوا ومد ىمد الشعلاه رلس المن للهم الالول الح ، ،دة لحنوانداتضم و ت دح
التي ت ع ى نضا ىننضم واغ ي ما كا  ،ال في الحنوانا

م شعل حو م طوىا

و نت

لكنندا نجدد اهد دان،دال

الموال ي ننرم مالندع في ثمان،ة وىشلب هنتاانتحهل فنضا ى س حمال لص مد اىص فندم والمثن ال اهد دان،دال ات در

م تحهلم ى س حمالم رلبعة النت اد المجتمع فالري كا نجددم فدي حمدالم لدم نجددم فدي غندلم مد هندي ال شدل مد
وفاه ومماه حاجص وىدم ترمل والح دار ى دس ا،هدلال وهدواحا مد ال الدال التددي ال ،مكد

المجتمع وفي رلح  ،ول الشاىل-:
يشير بأذنيه إلي مخاطباً

فأفهم فهم الخرس فحواه والطرش

واقسم إني ما توخيت لّزُه

رلس

تتدوافل مجم ضدا فدي

بمقرعة تنكيه بالضرب والخدش

()53

 ،ول-:
وما سـاءني لما نطقت ببــيعه

سوى وحشتي من ذلك المنظر الهش

وقد سال من همي الغـداة وعـينه

من الدمع ما يعمي المتيم أو يعشي

ولم انسه إذ حن نحوي وكلما

تجافاه مواله تشاغل بالقش

لقد كان ذخري في الرواب وعمدتي

وموئل أمالي وعونــي على بطشي

أخال به االرضين يطوي بعيـدها

()58

فوا أسفي إذ صرت من بعده امشي
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و ما هلاج الدن الولاق فانص نلهدم الدولع لط ،دص لمجموىدة مد الددنوح مدد حدداحا لدص الالداحي هضداه الددن هد حندا

ومد كان

حرم الدنوح مجم ضا م ال،ص وحرا مل نادل وغلبي فمدا كدا مد الدولاق رال

الدن ومد شكلم ى س حدنتص ف د امت ؤ مطه ص م حرم الدنوح وىاد

ن عددث هدجاجدة لهضداه

مدولم هوداه م اثل الطهخ رر  ،ول-:

فديت الديوك بذبح عـظيم

وأنقذتها من عذاب الـيم

فناري لهم مثـل نار الخليل

ونارك مثل لي مثل نار الكليم

مشوا كالطواويس في ملبس

بهي البرود بهيج الرقوم

كأني أشاهدهم كالقضاة

بسمت عليهم كسمت الحليم

ونعم الغداء لهم قد بعثت

من الفاتنات ذوات الشحوم

أعدن الشباب إلى مطبخي

وقد كان شاب لحمل الهموم

وادت قدوري زنجية

اه دان،ال ،كثل م وال

في هنتص وحاحو ال ،ال

الحنوانا

هنتص ومد

فا عجب بزنجية عند رومي

و الوالا ت ح التي في هنتص ف د مل هنا في وال
ههي ف دم ل طعام ف ،ول-:

م الحنوانا

()55

المنازل ركل الحنواندا

لقد هجرت بيتي القطاط لفقده

وأصبح كلبي اليرى صورة العـظم

وكانون قدري مثل كانون بارد

ومل عليه العنكبوت من البرم
والحت زبا دنيا دوارس كالرسم

وقد عتقت نار الوقود معارفي

()56

ومنضا مولص-:
وقد هجرتنا النمل بعد توابل

ومددد وال د

لنا أخرت عنا وذلك من قسمي

()57

الشددعلاه حنواندداتضم التددي كددانوا نلكهونضددا واغ هضددا الحمنددل وليمددا ال غددال وم دد ،د مددا وال د وا ال ن لعدددم

امت كضم ر،احا ووم

الشعلاه الحاي المض ىندد حمندلحم الضزبد وغندل النافعدة فدأهو والحهدن الجدزال ،الد

حمالم العجز ى المشي فضو كثنل التعثل وال نن ع معص الع
هذا حماري في الحمير حمار

في كل خطوة كبوة وعثار

قنطارتبن في حشاه شعيرة

ما حمال اه دان،ال ف ن ت

فضو حزب وغنل مجد رر  ،ول-:

وشعيرة في ظهره قنطار

()54

كثنلااى حمدال الجدزال فد جددوا مد امت كدص رلح ا اهد دان،دال ك دا ،عداني

م د كث دلع مددا ،حددل حددرا الحمددال ف د را لك ددص ال نن ددح م د تحلبددح لج ،ددص ل،مددلي جنهددي الحمددال وال ،مشددي حددرا
الحمددال هدددو ت ددح الحلكددا
لاج د وحرم لوحة

ا،مل الددري نجعد اهد دان،ددال كثنددل الحلكددة وال فددلق فددي

لا نلهمضا اه دان،ال مال ا-:

مك اًر بطيا للحران مصاحبا

ولقد ركبت من الحمير مكمدا

65
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رجالي في جنبيه منذ ركبته

وفي وال

()54

لن يفت ار فـغدوت امشي راكبا

ل لهلرونص ،شكو اه دان،دال مد العندوي العدنددع التدي الحالدل لضدا فملكو دص ىدلج وىمدس واالدم

وا لس ومالاي علق النها ومد ى،ا الطهني اله،طلي الري ،عالجص وحرا ما جع الشاىل نترمل مال ا-:
برذون سوء موالي يعرفه

أعرج أعمى أصم ذو خرس

رخو النسا والشوابه صدف

اخو مطا للعقور منقوس
ونمله قد سعت على دحس

قد كاع فيه البيطار من صلل

()65

وال ااهدنلا وثمدص جاندي

دل وحدو

حرا كا الجاني الهدس الدري هدلزم الشدعلاه واالد ن مدا نلكهدو مد حنواندا
ؤ
تدأثنلحم دد حنواندداتضم ت دح التدي نلكهونضا فعمدددوا رلدس لثالضا مالدولب حدوالضم عددحا ومث مدا كددا  ،عد الشددعلاه
ف ددي لث دداه الند دداس ددا ،ع ددددوا م از،ددداحم و ال ددالضم الحمنددددع ف ددأنضم فد دي لثددداه حنوان دداتضم رك ددلوا هدددماتضا وم ددا كدددا

،منزحا ومدددا ا،لددم والحه دلع التددي ،عددانو منضددا اثددل فلامضمددا وحددرا مددا فع ددص هددو الحهددن الجدزال ىندددما لثددا حمددالم

فددركل الددالص الحمندددع وال د اتص الم ندددع فضددو ه دلبع و،هددنل حددرل وب ددو م د العنددوي حتددس ش د ص الشدداىل حمددالم
الج حن  ،ز هلىة فنتوالا ى ا،نرال فم ى كونص لشن وركي رر  ،ول الجزال لاث،ا حمالم - :
ماكل حيـن تنجــح األسـفار
ّ

نفق الحمار وبارت األشعار

ماذا علي جرى ألجل فــراقه

وجرت دموع العين وهي غزار

لم انـس حدة نفسه وكأنه

من أن تسابقه الـرياح يـغار

وتخاله في القفز جـنا إنما

ما كل جـن مثله طـيار

وتراه يحرس رجله مـن زلة

برشاشها يتنجس الخـطار

ويلين في وقت المضيق فيلتوي

فكأنما بيديك منه سـوار

لم ادرعيبا فيه إال انـه

و مث حرم الال ا

مع ذا الذكاء يقال عنه حمار

وهواحا لثي اه دان،ال الموال ي اكد،شص الري ما

الته ددعن مد د العم ددل وال رد د

ر ح ددرا ح ددو العم ددل الح  ،ددي ل حند دوا

()61

لك حدرا االكدد،ب كدا حلمدا مدد تجداوز
وانم ددا لاد الش دداى ال نجعد د مد د ال دددامتص

الكد،شص طوب ة ا،مدد وحدي رشدالع رلدس النداس نلبدد هضدا الشداىل الموىردة فدي ح د الدرمم فا اكد،شدص ح د رمتدص

وحو ماال  ،ع ص الناس ينراح فعمد رلس الحكمة في

ل ال الندع رر  ،ول-:

وابكي على فقد اكديش لنا هرم

ياعين جودي بدمع منك منسجم
قـضى له الجوع ان يقضي بال سبب

رلس

سواه المن أذى داء وال الم

()62

 ،ول:
لحفظ عهدي وما بالعهد من قـدم

فبت ابكي أليام لنا سلفت
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ل د وم

إن الرفيق ليبكي للرفيق وقد

الشعلاه الحاي المض في العالل الوه،ل موام

الادمة ح،اناد ومالطنعص في ح،ا

ن

قالوا :المعارف بين الناس كالذمم

لا هند رننا نهتط،ع

شتس هد زاه الحندوا

()63

ومدل هندا مشداىلحم التدي كاند

الحاي المض في

ن مس الدول المضم ل شعلاه م

الوامع الري ىاشص المجتمع العليي في العالل الوه،ل وبهدو ر غا،ة الشع دلاه م ك ما من في الحنواندا

حو والد

الحالدة الماد،دة التدي كدانوا ،ع،شدونضا و،مك

حساله الشعلاه م

نحكدم مد

لضدا ى دس اغ دي النداس ومتدراح ومدد نجدت

ل اله لبة ولهم الالول الح ، ،ة والمت ن ة في انت اد وامعضم ويضرا الددلوا حكدامضم ى دس

ت ح المدع م الزم رال وحي العالل الوه،ل .

المبحث الثالث

العالقات االجتماعية بين الشعراء أصحاب المهن
مد نت

كثن ال ررا ما م نا

الوه دد،ل و م ددا

الشعلاه الحاي المض والحل حم الوجدص الح  ،دي ل مجتمدع العليدي فدي العالدل

ح ددرم ال ل ددص ىاشد د

ف ددي م ددي المجتم ددع ف نض ددا اله ددد

االجتماىي والت ل الشعدلاه الحاي المض والحل
ك لص م الشعلاه و هندنضم ويدن هدالل فلدا

وم ت ح المطالحا

الحمامي

()68

تكدو حدرم الع مدا

تددول هندنضم المطالحدا

هندنضم

الشدعلبة التدي مد

دددحم الواحددد تجددام ا ،ددل ولددم ت د مطالحدداتضم م د الت كددص والتندددل

واشاىة لوح الدىا ة حتس في احنح الرلو
الحهن مام مدلع رلدس هند

ىدندع وال ف ددزق فدي

المجتمدع وغال دا مدا كاند

لضددا ىهددل الشددعلاه ىمددا كددا ندددول فددي

م رى م الشعلاه لياي المض

ع ما

تك ددو مكون ددا مضم ددا مد د ح د ددرا النه ددن

و مهاحا فم ت ح المطالحا

والنوادل ما كا ،حدث هدن ى مدن

رال وحما هو الحه الجزال والهلاج الولاق ف د لوا الغزولي مال :لات

ا

ا

ال د ه فناولدص الهدلاج الدولاق شدمعص ف ددال الجدزال :لمدا ىدادتي الشدغ رال ى دس الهدلاج

الشعلبة والملاه

اال و،ص مدا دال هدن نالدنل الددن الحمدامي والهدلاج الدولاق حندث رحدي

رلس دال الهلاج الولاق في منط ة اللومة رحدا مواحي ال احلع ف م نجدم لضرا اكتي رل،ص مال -:
يت أشعاري
ابل شـوقي واحـي ْم ّ

كم ترددت للباب الكريم لكي

وأنت فـي روضة والقلب فـي نار

وانثني خائبا مما أؤمله

()65

فأجا ص الهلاج الولاق لادا ى ،ص :
أالن نزهتني في روضة عبقت

أنفاسها بـين إزهار وأثمار

أسكرتني بشذاها فانشـنت بها

وكـل بيـت أراه بيت خــمار

فـال تغالط فمن السراج ومن

فم حرم ا،ه،ا

ى طلب الملاه

م د مسههددا

أولى بان يقال ان القلب في نار

()66

ن مس لوح التحهي والتودد والع مة الوطندع هن الشعلاه حتس نضم ،شندو ه عمدضم وبت ليدو
الشعلبة وكان

ت ح الملاه

مناه ة ت تمنضا الحالة فعندما ،مل

واالطملنددا ى ،ددص وحددرا مددا فع ددص هددو الحهددن ىندددما مددل

احد ا،الددماه الهدد

الدداح ص اله دلاج الددولاق اللمددد فامتنع

الناس وان طعوا ىنص ش،ص العدوا فأله رل،ص الد ،ص الجزال ت احا وكمثلي و ه،اتاد م الشعل مال فنضا-:
الن لموالنا علي حقوقا

اكـافيك عن بعض الذي قد فعلته
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بعثت خدودا مع نهود وأعينا

والغرو أن يجـزي الصديق صديقا

وكم عاشق يشكو انقطاعك عندما

قطعت على اللذات منه طريقا

فال عدمتك العاشقون فطالما

أقمت ألوقات المسرة سوقا

()67

وم داللد المدودع والع مدة الوطنددع مدا حالد هدن نالدنل الددن الحمدامي والهدلاج الدولاق ف دد كتدي ا،ول مالدندع
مدح هضا الالاحي هضاه الدن وكا ه ،لاحا ى ،ص في رحدا ال ،الي فط ي م الهلاج الدولاق ا نن ددحا هدن نددي

الالاحي ف ما ملاحا الحمامي مال الهلاج فنضا :

ولمثلي في الشعر نقـد بصير

شاقني للنصير شعر بديع

()64

قلت :نعم المولى ونعم النصير

ثم لما سمعت باسمك فيه

وفي مول الشاىل مهدتعنناد مدا ولد فدي ال دلي الكدلبم لنعدم المدولس ونعدم النالدنل الت اتة حهدنص وفدي مح ضدا فكدا

هدده ا لمكافأتددص ملتددي دلحددم وحددرا

 ،الددد ددالولس الالدداحي و النالددنل الشدداىل الحمددامي فأجدداد فددي تولبتددص وكان د

المكهي كثل م مكهي الاح ص الري انشد ال الندع وحال ى س ام م حرا المه ه .ولم تكد حدرم المطالحدا

هددن الشددعلاه لوحدددحم وانمددا كان د

موجددودع فددي شددتس المناه د ا

رلهال الشكل والثناه و االىترال و االهتعطا
حددرا ا،مددل ىندددما تحدداول الشدداىل ىددن

التددي ،حمددلحا الشددعلاه و ت ددح التددي تهددتوجي

وهوام ه حتس فدي ثناه المداوال

الد مددع مامددي ال مدداع اهد

كددا

االده،ص والع م،دة ومدد حالد

حنددث كددا ل شدداىل لي فددي ال ددد،م

والجدند م الشعل وكا ،من رلس الحدنث فهوغ انتالالم لضرا اللي مال د - :
وقت فيه يسمح خاطري
وما كل ٍ

بنظم قريضٍ رائق اللفظ والمعنى

وهل يقتضي الشرع الشريف تيمم ًا

ف ال اه

كا  :ن

ىدن

الدل ال ىدن

معنا
بترب وهذا البحر يا صاحبي ْ

الد

()64

ومدد اهدت ه الشداىل المعمدال ا،دندي المعدلو

ند هد

نهد

الال دي ىندما مدم رلس مالل ولص - :
وأفى صالح الدين مصراًفيا

نعم خليل حّلها بالفالحْ

فليهنها اإلقبال إذ أصبحت

الصالح
بالملك الصالح دار
ْ

()75

ولددم نن طددع الشددعلاه الددحاي المض د ى د مجددتمعضم وال ى د روبضددم ف ددد الددولوا مشدداىلحم تجددام عمددضم عم داد

فم د ى مشاىلحم تجام ح ضم فالجزال نلثي ولدم لثاهاد حزبناد م سم الشج وا،هس ى س ال لاق ف د كا ولدم مدد
الني ه حدا ىنن،ص الجدلي ف م  ،الل الشاىل ع جص لك المن،ة ال ملد لضا لرا ،الول الشداىل المدص ىنددما
كا ا،ثل في ىن ولدم و ،ال حرا ا،لم ه كالص ىندما كا اهنص ملبماد و عد ما ف دم مع ا،ثل الدري كدا ف،دص رر
 ،ول في حرا المعنس - :

اصطبر
من بعد فقدك قل لي كيف
ُ

يـذر
والحزن عندي اليبقى وال ُ

يامن اقام بجنات النعيم وفـي

قلبي عيله لهيب النار يستعرُ
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تأسفت ولكن لم يفد أسفي
كم قد
ُ

ومد وم

الحذر
كما حذرت وما اغناني
ُ
اثر
فكيف حالي وال ٌ
عـين وال ُ

أثر
بكيت إذ قيل لي فـي عينه ٌ

()71

الشعلاه مام لمة هي الحهن الجزال موم اد طن اد فمث ما انشد شع ادل نتألم ف،ص وبتوجع ى س فلاق ولددم ف دد

لثددام الهدلاج الددولاق شددعل لمند الددول ف،ددص منزلتددص اللف،عددة فددي رنشدداه الشددعل مهددت دماد م زمددا

حنث ومع الاح ص في مالا

الشددعل وال دوافي

المشضولب واله غاه مشن ادل رلس المالنل المحتوم حنث مال في الاح ص - :

أغايتنا لهذا يا فالن

تأمل ليس كالخبر العيان

عمن
ّ
األعز القوافي اليوم ّ

ان
بكته البكر منها والعو ُ

لها إيطاء حزنٍ بعد حزن

كفاء لدمعٍ اليصان
وا ٌ

ولو نزفت بحور الشعر دمعاً

وكان على الخليل لـها ضمانُ

لما وفته ال وأبيه حقاً

الجـمان
ولو بسلوكها ُن ِظ َـم
ُ

فيا أسف البديع على بديع

لكل فنونه منه افتنانُ
يدان
جل دياناً ُ
بربك ّ

جمال الدين أنت جميل ظن

()72

ما وجود الشعلاه الحاي المض في ال ما،ا التي ت دص المجتمدع ف ندص كدا وجدوداد حنو،داد وال تكداد حادثد وة و
مددل طددالأ ،ح د ددالمجتمع رال وكددا الشددعلاه الددحاي المض د ول م د ن ددادل رل،ددص الن ددد تددالع و ددالت و،م تددالع
لا ووم وا ىند الرواحل ال اهدع والمرالم التي كان

تح

المجتمع م ال ادع وا،ملاه وحاليوا شتس مراحل

ال مددع واالمددطضاد وكددانوا لهددا حددال العامددة ولدد،س غلب داد ا نهددمي حددرم ال لددة م د الشددعلاه :الم اومددة الشددعه،ة
ل ه طة الرالمة ف د كا المعمال جلبلاد جداد ىندما انت د مكدا اإلىددام فدي ال داحلع وحدو المومدع الكدال فدي ل داي

زوب ددص

وكددا حددرا المكددا لم د ادز ل ر ددم والتعه د

المعمال- :

ومنددص تن ددر حكددام اإلىدددام والال د ي وه د ح الدددماه ف ،ددص مددال

وطعامها كن آيساً من خيره

حاذر زويلة إن مررت ببابها

من لم يمت بالسيف مات بغيره

فموسط القتلى يقول به انظروا

()73

وىنددما متد احددد الددوزلاه الددرن ىلفدوا ددال طب وحددو الشددجاىي شدد،عص الهدلاج الددولاق طلب د ادة هددا لع وكأنددص نطد
ه هددا الجم،ددع وكددا الددولاق شددجاىاد جددداد فددي حددرا المومد حنددث الدددل ىد ن د ا
دس مسمند ادة ددأ الشددعل مهددسولنتص

لرلح مال - :

أباد الشجاعي رب العــباد
ّ

وعقباه في الحشر أضعاف ذلكْ

عصى نفسه فالعصى نعشه

مالك
وشيع للدفن في نار ْ

ولم يدع السيف في رأسه

من الكبر إالّ نصيب اللوالكْ
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ومددد وم د

الشددعلاه منت دددن ا،وامددل اله د طان،ة التددي كددانوا ،عت دددو نضددا جددالزع فددالجزال مددث د انت ددد ا،وامددل التددي

الدددلحا الردداحل هنهددلس ح د ى و ددة الهددكل ومددد هد ل مد الم الغددة فددي الحدددود تحدداو ادز لمددا ملتددص الشدلبعة ى ددس

شالي ال مل رر  ،ول :

طل الكوب من حبابه
قد ع ّ
وأصبح الشيخ وهو يبكي

كرلح لم نتدوانس اهد اللىداد ال ،داط

()74

وأخلى الثغر مــن رضابه
على الذي فـات من شبابه

()78

فدي انت دادم ال امدي الملتشدي حندث والد ص الطغ،دا ودىدا ليدص دأ نن د

حرا ال امدي رلدس مكدا ا ي دل كح دي مدث د وحدرا مداتم فعد د ف دد اهدتجاي ى دىداهم حتدس اىت دد النداس كلامتدص

ف ي حرا مال - :

غنيتم فأطغاكم غناكم فأغننتنا

قناعتنا عنكم ومن قنع استغنى

إال مالكم سدتم فساءت ظنونكم

ومن عادة السادات ان يحسنوا الظنا

عسى سفرة شرقية حلبية

تروح بكم منا وتغدو بكم عنا

إن البالد التي أصبحت واليها

أضحت وال جنة المأوى ضواحيها
ْ

()75

وبهدو اه دان،ال الموال ي كثل اللاحة م غنلم م الشعلاه ف د وم م اشلدع مام الوالي الدري تدولس مدواحي
ال احلع لنهن ا والنتص غنل مجد،ة ف ال ن اط ص في مط ع م طوىتص - :
ف عد

وال

حرم الم طوىة رلس الوالي حدد اه دان،ال ال ت

م الوالي ولم نتضم لو ىندم ف ال لاداد ى ،ص :

()76

ولك شاىلنا ثاه و ى س ل،ص وزاد في ه لبتص

أتوعدني الهوان فليت شعري

أهذا القول جائزة لشعري

وهذا كان منك جزاء مدحي

وكد قريحتي وعناء فكـري
ّ

فماذا للهجاء تركت مما

يهان به اخو نظمٍ ونثرِ
()77
ي

كما أوعدتني يا طول عمر

يل ُُ ذا الوعيد بأخذ روحي
فإن َ

وجص ي دل فدي المجتمدع حندث ىداب الشدعلاه الدحاي
ر حرا ال ها اله ،ل الري كا ه ،اد حاداد ى س الطغاع لص و
المض في ر وحددع اجتماى،دة مت ال طدة ومدد لنندا كند مث دوا ىامدة النداس حندث الد حوا لهدا حدالضم والنداط
اللهمي ىنضم و نل ما ،الول حرم ال لص م الشعلاه ما مالص الهلاج الولاق مشن ادل رلس ملولع كوندص حهد ال هدا

طني العشلع ال نضجو احداد رر نجد حرا المعنس في مولص :

لم اهج خلقاً وال هجاني

علي األنام أني
أثنى َّ

ِ
اللسان
إذا لم يكن دافئ

فقلت :ال خير في سراج
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حكرا كا الشعلاه الحاي المض والحل

العالددل الوهدد،ل ولددم ،كون دوا معددزولن
شعلحم مليع ىكه

الهوامش :

جزهاد م مجتمعضم ومكوناد مضماد م مكونا

و ىزل دوا ن هددضم وانمددا شض دددوا شددعلحم معتددلح ح،دداع المجتمددع فأال د ت

الوامع االجتماىي العليي في حرم المدع المضمة جداد م تألبخ امتنا المجند .

 -8الول م الشعل االجتماىي في العالل الع اهي  :د .من
 -2االتجاحا

الناس الرن ىاشوا في

الشعلبة في

ى هعد الحالثي  5 :ل مطا ع جامعة م ال لا مكة المكلمة  8181حد .
ط. 8111 8

د الشام في العالل العثماني :د .محمد التوتنجي  881:لمط عة اتحاد الكتاي العلي دمش

 -1حو هو الحهن جمال الدن ،حنس ه ىهد العر،م ولد هنة 108حد وتوفي هنة  111حد مال ىندص الداحي المغدلي :ل كدا
مد ىاننتضا و اللتص معضم هضا

ال هطاط دكاكننضم هضا رلس ال

هدوم و ماليدص جد ازلب

تلجمة المغلي 211/8 :

 -1الد د ت االىث ددس ف ددي ال ددناىة االنش ددا ال ش ددندي  118 /8دال الكت ددي ال د د دداحلع 8110ح د د 8122م وف ددي ال دددنوا  10 :ه دددو رك ددل الهنت ددن الثال ددث
وال ال ع .
 -5دنوا الجزال  12 :وفي المغلي . 112 /8
 -1ا،دي العليي في العالل المم وكي  :د .محمد زغ ول ه م . 811 /2 :
 -1دنوا الجزال . 10 :

 -1حو نالنل الدن احمد ه ى ي المناوي كا ادن اد ك،س ا،

أكتلاه الحماما

ق ،حتل

توفي هنة ل182حد تلجمتص  :فوا

الوف،اع . 205 /1

 -1هدالع الزحول اه ر،اس . 111 /8
-80

الكشكول الهضالي العام ي. 888 :

-88

حو هدلاج الددن هد ىمدل هد محمدد هد حهد الدولاق شداىل مشدضول ولدص دندوا مد م وحدو الداحي دل ح دده كدا ،كتدي الددلج تدوفي هدنة
الوف،ا

ل  115ح د تلجمتص شر ال الرحي  118 /5 :فوا

 810/1تددألبخ اإله م حوادث وف،ا

110د 100حد .251 /

 :الال دي . 15/81 :

-82

الوافي الوف،ا

-81

حو الحك،م شمس الدن محمد هد ىهدد الكدلبم هد دان،دال ال ازىدي الموالد ي المولدود هدنة 111ح د والمتدوفي هدنة  110ح د تلجمدة النجدوم ال ازحدلع:
 285 :1الدلل الكامنص .55/1

-81

الم تال م شعل اه دان،ال تح ن محمد نان

-85

حو الحه ه ى ي المتوفي هنة ل 112ح د
. 811/82 :

الدل،مي  12 :د . 11
وكا كات اد وشاى ادل تلجمتص  :فوا

-81

د الوافي الوف،ا

-81

دنوا الجزال  12 :وفي الغنث المهجم . 802 /8 :

-81

انرل تلجم،ص في هدالع الزحول . 882/2 :

-81

م.

-20

الغنث المهجم . 152 /2 :

-28

الم تال م شعل اه دان،ال . 858 :

. 82/2 :

-22

م.

-21

في المغلي مولص :

-21

دنوا الجزال . 10 :

-25

م.

. 11 :

-21

انرل  :رغاثة ا،مة. 12 :

-21

الوف،ا

. 111 /8 :

 52 :د . 851

ِ
ههي . 181 :

زانة ا،دي 285 :ومد ولد

في الدنوا دو الهن

ال امس مع

-21

الهن

-21

د الم تال م شعل اه دان،ال  851 :د . 855

-10

المهترل . 1 /2 :

-18

الم تال م شعلاه اه دان،ال 218 :ومد ولد في ىجز الهن

طاه ام ل،ص ولغو،ص. 55 :

ف،ص رمواه .

. 218 :

-12

م.

-11

معاحد التنال،ص . 802 /1 :

-11

المغلي  121 :وال الندع ل،ه

-15

الم تال م شعل اه دان،ال . 11 :

الثاني مولص :لررناد لضم أرام  . . .وحو طأ المح

مثهتص في الدنوا .
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-11

م.

وتط د ى ددة نددول م د الم هددو از ،الددنع م د الدددمن والهددكل وال ددوز و ال هددت

 11 :وال شددكنا حددو ال هددز الجددا

انرددل  :معجددم

ا،ل ار التالب ،ة في العالل المم وكي د احمد محمد دحام . 11 :
-11

جمع الهنوطي في حرا الكتاي ما مالص الشعلاه في ح وا الكنافة وال طان

التدي حهضدا النداس ومتدراح ومدد ركدل والد ضم لضدا و لغدازحم هضدا ومدا

ولدفنضا م نوادل .
-11

دنوا الجزال  11 :وفي منض ال طان

-11

الم تال م شعل اه دان،ال . 250 :

-10

حددو نددول الدددن

مولص  :لل وجاد ى نضا هك ادل دالم الرل

هددو الحه د ى ددي ه د هددودو الع لددي ال ش د غاوي المولددود هددنة  180حد د والمتددوفي  111تلجمتددص  :شددر ال الددرحي 101/1 :

الموه ال مع . 221/5 :
-18

ا،دي العامي في مالل في العالدل المم دوكي د احمدد الدادق الجمدال 281 :ومدد
هودو

وحي هدال الكتي الماللبة تح

لمم ل 121دي .

-12

م.

-11

الدلاىة  :حي ج ص مش ومة الم دم وال تكو اال م الال و

-11

المم وكي . 11 :

-15

دنوا الجزال . 11 :

-11

درحا مد

م طوطدة ل مدلع الندارل ونزحدة ال داطل الهد

. 885:

انرل فوا

الوف،ا

انرل  :معجم ا،ل ار التالب ،ة في العالل .

. 815 /8 811 /8 :

-11

م.

. 811 /8 :

-11

م.

. 811 /8 :

-11

الم تال م شعل اه دان،ال . 12 :

-50

م.

. 211 :

-58

م.

. 811 :

-52

دنوا الجزال . 15:

-51

الغنث المهجم . 815/8 :

-51

الم تال م شعل اه دان،ال . 211 :
. 251 :

-55

م.

-51

الوافي الوف،ا

-51

الم تال م شعل اه دان،ال . 211 :

. 221/8 :

. 250 :

-51

م.

-51

مطالع الهدول د الغزولي  811 /2 :ولم جدم في الدنوا .

-10

الم تال م شعل اه دان،ال  251 :وفي مطالع الهدول  818/2 :مولص :لل لم  ،ت ال

-18

م.

-12

مطالع الهدول  818/2 :وولد

-11

الم تال م شعل اه دان،ال . 281 :

و جد انص الالواي .

 18 :د . 12

-11

م.

-15

مطالع الهدول . 10/8 :

في الدنوا مت لمة في ه

ه،ا

. 10 :

 281 :د . 281

المصادر

 -8االتجاحا

الشعلبة في

د الشام في العضد العثماني د د .محمد التوبنجي منشو ال اتحاد الكتاي العلي.8111 :

 -2ا،دي العاالي في مالل في العالل المم وكي محمد احمد دحا
د . 8110

دال ال كل المعاالل د هنلو

 -1ا،دي العليي في العالل المم وكي د .محمد وغ ول ه م مط عة منشأع المعال
 -1رغاثة ا،مة كش

الغمص د الم لبزي احمد ه ى ي دال له الولند دمش

دال ال كل د دمش

ط818180ح د

اإلهكندلبة . 2008 /

8151م .

 -5هدالع الزحول وومالع الدحول اه ر،اس محمد ه احمد تح ن محمد مالط س الضنلة الماللبة العامة ل كتاي ط8118 :2م .
 -1تألبخ اإله م ووف،ا

المشاحنل وا،ى م الرحهي شمس الدن محمدد هد احمدد هد ىثمدا

دال الكتاي العليي هنلو 2001م .

 -1الدلل الكامنة في ى،ا الملة الثامنة اه حجل الع ني تح ن هند جاد الح
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 -1دنوا الجزال تم د .محمد زغ ول ه م د دال المعال ال احلع  8118م .

 -1اله وح في تألبخ الم وح ل م لبزي تح ن هعند ىاشول دال الكتاي  .ال احلع 8112م
 -80شر ال الرحي في ا ال م رحي اله العماد الحنه ي دال الكتاي العليي د هنلو

 -88ال ت ا،ىشس في الناىة االنشا ال شندي دال الكتي ال احلع 8110ح د د 8118م.
 -82الول في الشعل االجتماىي في العالل الع اهي د د .طن
 -81الغنث المهجم في شلح الم،ة العجم الال دي
 -81فوا

الوف،ا

الكتهي محمد ه شاكل تح ن

 -85الكشكول العام ي محمد ه حهن

ن ح دال الكتي الع م،ة ط 8هنلو

حها ى اس دال الادل .

8115حد د  8115م .

المط عة الشلم،ة ال احلع  8102حد .

 -81الم تال م شعل اه دان،ال د تح ن محمد ندان
 8111م .

ن اه

ى هعد الحالثي  .مطا ع جامعة م ال لا د  8181حد.

الددل،مي منشدو ال الملكدز الث دافي االجتمداىي جامعدة الموالد

8111ح د د

 -81مطالع الهدول في منازل الهلول د لغزولي مط عة ردالع الوط د ال احلع ط8100 8حد .
 -81المهتمل م ك ف مهتمل

اال شنضي محمد ه احمد مط عة االهت امة ال احلع 8111حد .

 -81معاحدد التنالد،ص ى دس شدواحد الت د،ص الع اهدي تح ند  :محمددد محدي الددن ىهدد الحمندد المكت دة التجالبدة الكهدلا ال دداحلع
 8111حد د  8111م .

 -20معجم ا،ل ار التالب ،ة في العالل المم وكي احمد الادق الجمال الدال ال وم،ة ل ط اىة والنشل د ال احلع د  8115حد د 8111
م.

 -28المغلي في ال س المغلي اه هعند موهس ه محمد تح ن
. 8151

د .شدومي مدن

وي دلب

مط عدة جامعدة فدساد ا،ول ال داحلع

 -22المنض الالافي والمهتوفي عد الوافي اله تغلي هلدي تح ن احمد نجاتي مط عة دال الكتي ال احلع ط. 8151 8
 -21النجوم الزاحلع في ا ال م وح مالل وال احلع د اه تغلي هلدي االتا كي دال الكتي الماللبة  -ال احلع .
 -21ال دوافي الوف،ددا
هنلو

 8110م.

الال د دي

ند هد

ن ددح تح ن د مجموىددة دال ف النددز شددتاننل ه د اد
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المعضددد ا،لمدداني ل د الهددا

الش دلم،ة

