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اهلجاء يف شعر خراسان خالل القرنني الرابع واخلامس اهلجريني
سيدحممدباقر احلسيين
جواد غالمعليزاده

*

**

امللخص
ازدهر الشعر العربي خبراسان خالل القرنني الرابع واخلامس اهلجريني ،وأصبحت خراسان بذلك ملتقى األدباء والشعراء يف تلك الفرتة.
من األلوان الشعرية اليت ازدهرت وتطورت يف خراسان اهلجاء ،وهو من الفنون القدمية اليت نعهده منذ العصر اجلاهلي .ينشأ عادة حينما
يصطدم اإلنسان بواقع يثري فيه السخط والغضب ،فيجعله يعبّر عن هذا الغضب باإلشارة حيناً ،وبالتصريح حيناً آخر ،وبالكالم البذيء
طوراً ،وبأسلوب عفيف طوراً آخر .والقصد من هذا املقال هو البحث عن اهلجاء يف شعر خراسان خالل القرنني الرابع واخلامس ،كأزهى
العصور األدبية فيها ،وتبيينه من ناحية األسباب اليت أدت إىل ظهور هذا الفن الشعري مثل :احلرية وظلم العمال ،وهكذا تبيينه من حيث
األنواع؛ كهجاء األفراد وهجاء املدن وأهلها ،وأخرياً تبيني أسلوبه من حيث استخدام الصنائع األدبية فيها كالتضمني واجلناس مبختلف
أنواعها؛ وذلك لكي تتبني لنا مكانة اهلجاء يف شعر خراسان ،وكذلك مدى إسهام شعراء هذه املنطقة يف تطويره.
املفردات الرئيسيّة :الشعر ،اهلجاء ،خراسان ،أسلوب اهلجاء

املقدمة
بعد أن فتح العرب املسلمون إيران ،نزحت قبائل كثرية منهم إىل مشال إيران واستقرت فيه؛ كما اختذت قبائل كثرية أخرى
خراسان مستقراً هلا و ُمقاماً .وبطبيعة احلال ،فقد محل هؤالء العرب النازحون لغتهم وأدبهم معهم ،وبذلك انتشرت اللغة العربية
وآدابها يف أرجاء خراسان شيئاً فشيئاً ،حتى ازدهر الشعر العربي بها خالل القرنني اهلجريني الرابع واخلامس ،وأصبحت خراسان
بذلك ملتقى األدباء والشعراء يف تلك الفرتة ،وبرز من بني اخلراسانيني شعراء وأدباء كبار من أمثال أبي بكر اخلوارزمي ،وعلى بن
احلسني اللحّام احلرّاني ،والثعاليب.

ــ تاريخ التسلم 931/ 1/82 :هـ .ش (81 8/ / 2م)؛ تاريخ القبول 931/ 8/81 :هـ .ش (81 8/9/ 1م).
* أستاذ يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة فردوسي ــ مشهد املقدسة.
** طالب مرحلة الدكتوراة يف قسم اللغة العربية وآدابها جبامعة فردوسي ــ مشهد املقدسة.
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من األلوان الشعرية اليت ازدهرت وتطورت يف خراسان خالل القرنني الرابع واخلامس اهلجريني اهلجاء ،وهو من الفنون
القدمية اليت وجدت يف الشعر العربي منذ العصر اجلاهلي ،وكان وجوده أمراً طبيعياً مع وجود املديح .هناك بعض الكتب تناول
الشعر العربي يف خراسان كـالشعر يف خراسان حلسني عطوان ،غري أن الكاتب تطرق إىل املوضوع من فتح خراسان حتى نهاية
العصر األموى ،وكذلك مل يتناول فيما أورده شيئاً من أشعار اخلراسانيني ،بل تناول أشعار شعراء العرب النازحني .وهكذا من
الكتب اليت تطرق إىل الشعر العربي يف خراسان كتاب جاحظ نيسابور للسيد حممد باقر احلسيين ،إال أن هذا الكتاب مل يتناول
اهلجاء كفن مستقل ،بل تعرّض له من خالل أشعار بعض الشعراء املعروفني خبراسان .ومل جند كتاباً أو مقاالً فيما وجدناه يتناول
موضوع اهلجاء يف هذين القرنني كفن مستقل ،رغم وجود أهاج كثرية يف شعر خراسان ،األمر الذي كان يتطلب بيانه وإيضاحه،
فجعلَنا منتلك ناصية البحث ،حتى تتبني لنا من خالل هذا البحث أسباب ظهور اهلجاء وكيفيته يف شعر خراسان نوعاً وأسلوباً،
وذلك من خالل املواضيع التالية:
ــ احلالة األدبية يف خراسان؛
8ــ اهلجاء لغة واصطالحاً؛
9ــ أسباب ظهور اهلجاء يف خراسان؛
4ــ أنواع اهلجاء يف شعر خراسان؛
4ــ ــ هجاء األفراد
4ــ8ــ هجاء األقاليم واملدن
4ــ9ــ هجاء أهل املدن
4ــ4ــ اهلجاء املقصودة منه املباراة
5ــ أسلوب اهلجاء يف شعر خراسان
6ــ حصيلة البحث
 .احلالة األدبية يف خراسان
شاهدتْ خراسان خالل القرنني الرابع واخلامس من اهلجرة ازدهاراً عظيماً يف ميادين العلم واألدب .وال نبعد عن الصواب إذا
قلنا إن هذين القرنني مبثابة العصر الذهيب يف إيران عموماً ،ويف خراسان خصوصاً.
أسس السامانيون دولتهم يف بالد ماوراء النهر ،وحكموا مدة طويلة ،ومدّوا سلطانهم على بالد ماوراء النهر وخراسان
وسجستان والري وجرجان ،حماولني إحياء التقاليد والعادات الفارسية القدمية .إنهم اختذوا خبارى عاصمة هلم ،وشجّعوا احلركة
العلمية واألدبية ،وكان بالطهم يف خبارى ملتقى أرباب العلم واألدب ،حتى قال الثعاليب (ب  329م)« :وكانت خبارى يف الدولة

السامانية مثابة اجملد ،وكعبة املُلك ،وجممع أفراد الزمان ،ومطلع جنوم أدباء األرض ،وموسم فضالء الدهر» (ص .) 5
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هذا ،ومن جهة أخرى ،كانت العربية إضافة إىل كونها لغة العلم والثقافة اإلسالمية لغة البالط الرمسية أيضاً ،وكان
السامانيون يقرّبون الكتّاب الذين يُجيدون اللسان العربي نطقاً وكتابة ،كما كانوا يكرمون شعراء العربية؛ سواء أكانوا من الفرس أم
من العرب.
ومن األدلة على رواج العربية خاصة الشعر العربي يف البالط الساماني ما جاء يف كتاب تاريخ اليميين؛ حيث يذكر مؤلفه أنه
عندما اغتيل أبو احلسن العتيب وزير نوح بن منصور الساماني ،وكان ذلك مبؤامرة من اخلليفة العباسي الفائق باهلل ،أبّنه الشعراء
ورثوه بقصائد عربية (جرفادقاني 951 ،هـ .ش ،ص .)53واجلدير بالذكر أن بعض أمراء هذه األسرة كانوا أنفسهم شعراء ينظمون
الشعر بالعربية .ومنهم نصر بن أمحد (احلكم 86ــ )813مؤسس هذه األسرة (ابن األثري 366 ،م ،ص .)38
ثم جاءت الدولة الغزنوية (احلكم 95ــ )499اليت هي يف احلقيقة وليدة الدولة السامانية .وملّا تربع على عرش إيران سالطينها،
ورِثوا السياسة واألدب من السامانيني ،ومل يغيّروا شيئاً من العادات والتقاليد اليت أحياها السامانيون .ومبا أن اللغة الرمسية يف
ديوان رسائلهم كانت هي العربية ،فقد اجتمع يف بالطهم كثري من كتّاب العربية وشعرائها .كذلك ضمّ بالطهم مشهوري شعراء
الفارسية مثل الفرخي السيستاني ،والعنصري البلخي ،واملنو

ي ،والفردوسي (تويسركاني 951 ،هـ .ش ،ص  55و.)859

وإذا تتبّعنا جذور ازدهار اللغة العربية وآدابها يف الدولة الغزنوية ويف بالطهم خاصة ،وجدناها تكمن يف البالط نفسه؛ إذ كان
ملوكهم مثل السلطان حممود وابنيه حممد ومسعود يشجّعون العربية وأدباءها.
جاء يف جممع األنساب أن السلطان حممود الغزنوي كان جيزي الشعراء الذين ينشدون أشعارهم بالعربية ،وأعطى عشرة آالف
درهم إىل أبي الفتح البسيت فقط لبيتني مدحه فيهما (شبانكارهاي 969،هـ .ش ،ص .)11
وقد جاء يف ترمجة حممد الغزنوي أخي السلطان مسعود الغزنوي أنه عندما توفيت زوجته ،رثاها كاتبه علي بن احلسني بقصيدة
باللغة العربية (عويف 995 ،هـ .ش ،ص  .)86وهذا دليل على أن حممداً وحاشيته كانوا جييدون اللغة العربية.
8ــ اهلجاء لغة واصطالحاً
اهلجاء لغة من «هجا فالناً يهجوه هجواً و ِهجاءً :ذمّه وعدّد معايبه؛ ويقال :املرأة تهجو صحبة زوجها؛ واهلجاء :السّبّ وتعديد املعايب ،ويكون

بالشعر غالباً» (أنيس وآخرون ،د ت ،مادة «هجو») .والواقع أن يف املادة معانيَ أخرى هي أقرب ألن تكون أصالً للمعنى األدبي .فمادة
اهلجاء واوية يائية ــ كما قال ابن سيدة ،ونقله عنه صاحب اللسان ــ (ابن منظور 338 ،م ،مادة «هجو») .وحنن جند من تصاريف هذه
املادة اليائية يف املعاجم قوهلم« :

البيتُ :انكشف؛ و َهجِيَت عنيُ البعري :غارت» (املصدر نفسه) .ومن املادة الواويةَ « :هجُوَ يومُنا :اشتدّ َحرُه؛

وهجوتُ الرجل :شتمتُه بالشِعر ،وهو خالف املدح؛ واهلَجاة :الضفدع ،واملعروف اهلاجة» (السابق).
وحنن ال نستطيع أن نرجّح معنى من هذه املعاني على أنه أصل للمادة؛ فقد يكون اهلجاء مبعناه األدبي مأخوذاً من الضفدع ،فهو
قبيح الشكل ،شنيع الصوت ،وقد يكون متصالً مبعنى الشدة واحلرارة اليت يُحسّها املهجوّ حينما يسمع كالم اهلاجي ،أو مبا فيه من
التعذيب والتنكيل .وقد يكون مأخوذاً من األصل اليائي؛ فهو يكشف عن سيّئات املهجوّ ،وجيرّده من الفضائل .على كل حال ،معاني
اهلجاء تدور حول البشاعة والشدة والتعذيب والكشف .وأيضاً جند يف بعض املعاجم قوهلمَ « :هجا غَْرثُه وجوعُه؛ أي :أسكن» (ابن عباد،

 334م،مادة «هجو»)؛ كأن اهلجاء يسكّن آالم اهلاجي.
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أما بالنسبة إىل املعنى االصطالحي ،فال بد أن نقول:
اهلجاء أو اهلجو هو غرض من أغراض الشعر يقوم على تقبيح صورة فرد ،أو مجاعة ،أو عادة من العادات ،أو مظهر من مظاهر احلياة
والوجود .وهو تعبري عن احتقار الشاعر للمهجوّ ،والرغبة يف احلطّ من شأنه ،واهلَزء به ،ومسخه ما أمكن إىل ذلك سبيالً .

(يعقوب وعاصي ،د ت ،ص ) 82
9ــ أسباب ظهور اهلجاء يف خراسان
9ــ ــ احلرية :األمر الذي جيدر باإلشارة هو أن الدولتني السامانية والغزنويـة كانتـا تنعمـان يف هـاتني الفرتتـني بـاألمن والطمأنينـة
واحلرية؛ حيث أدى هذا األمر إىل ازدهارهما يف ميادين العلم واألدب ،وأصبحت خراسان بذلك مركزاً وكعبة للشعراء واألدباء.
ويبدو أن هذه احلرية مـن األسـباب الرئيسـية يف ظهـور فـن اهلجـاء وازدهـاره خبراسـان ،خاصـة يف الدولـة السـامانية .ففـي زمـن
حكمها كان الناس حيظَون بالتسامح واحلرية يف الـرأي واالعتقـاد ،فالسـامانيون يعتقـدون بـأن العلـم ال يتقـدم وال ينمـو إال يف ظـل
احلريــة والتســامح؛ ولــذلك نــرى أن النــاس مــن تلــف األديــان واملــذاهب كــانوا يتعايشــون يف ظــل هــذه احلريــة الفكريــة والدينيــة
واالجتماعيــة تعايشـاً ســلمياً (صــفا 95 ،هـــ .ش ،ص  .)811وكــذلك كــان األمــر بالنســبة إىل الشــعراء .فهــم مــن النصــارى واليهــود
واجملوس واملسلمني كانوا يقولـون أشـعارهم يف بـالط السـامانيني بسـهولة ومـن دون أيِ خـوف .فهـذه احلريـة جعلـت هجـاء الكـ اء
والوزراء والرؤساء دَيدنَ الشعراء يف خراسان .هذا هو أبو احلسن علي بن احلسن اللّحّـام احلرّانـي مـن شـياطني اإلنـس ـــ كمـا مسّـاه
الثعاليب ــ خبيث اللسان ،وكان ال يهجو إال الصدور .هجا البلعمـي وزيـر الدولـة السـامانية قـائالً :إن وزارة البلعمـي علـى وشـك
االضمحالل؛ ألنه مل يَرعَ حرمة األولياء وكبار القوم .ثم يود أن يُصلَب ويُقتل مبصيبة:
وزارة البلعَميّ منقـلبـة

وهو كقُفل غـدا على َخرِبَه

ع للـأولياء حرمتـَهم
مل يَرْ َ

فيـها وال للوجوه والكتَبَه

اهية

تضحى هلا رأسُه على خشبه

فهـْو أحقّ الورى

(الثعاليب ،ب  329م ،ص ) 89
9ــ8ــ ظلم العاملني واحلكام :إذا أمعنّا النظر يف العوامل اليت أدت إىل بروز اهلجاء خبراسان ،وجدنا أن ظلم العاملني واحلكام من
العوامل األخرى اليت أشعلت نريان الغضب يف بركان وجود الشعراء ،حتى اجنرّت إىل هجائهم .على سبيل املثال ،قـال أبـو جعفـر
حممد بن احلسني القميّ الذي كان من كتّاب هؤالء العمال خبراسان:
إن ع مّ ال نيسابور دائماً يف النحس ،و كل من عمل بها يوماً ،يُحبس شهرين .و اع تُقل بها مِن ظلم هؤالء العمال أعزُ الناس
لفَلْس:
أرى عمّالَ نيسـابو

رَ دهر اهلل يف النّحسِ

فمن يعمـلْ بها يـومـاً

َيقَع شهرَين يف احلبسِ

س
بهـا يُضرَبُ بالقَـلْ ِ

س
َأعزُ الناس يف فَلْ ِ

(املصدر نفسه ،ص )419
وقال أبو أمحد بن أبي بكر كاتب أمري إمساعيل بن أمحد مصوِراً ظلـم هـؤالء العمـال ،بـأنهم يطلبـون اخلـراج ولـو مـن البغايـا
والعاهرات ،يف وقتٍ عجز الناسُ على أن يعطوا مالَ الزواج:
سالمُ اهلل منّي كلّ يوم

على كُتّاب ديوان اخلراج
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َيرومون البَغايا يف زمان

عجزنا فيه عن مالِ الزواج

(املصدر نفسه ،ص )15
وكان األمر على درجة قال أبو الفتح البسيت :ما لنيسابورَ من عيب إال بعمّاهلـا الـبخالء الـذين ال يهتمّـون بـأمر النـاس .إنهـم
يظلمون وال ينفع مَن يطلب اخلري يف وجودهم .ثم يهدّدهم بأن هذه أوىل خطاباته جتاههم ،وإذا استمر ظلمهم ،فإنه خي عن قضايا
تهتك أستار احلياء:
للّه

نيـسابورُ

مِـن

حِلّة

للخيـر

والـمَيـر

ِبها

كَثـرة

لِلشّرّ

فيها

كـرامٌ

سادةٌ

أجلّة

سادُوا على السّادة واجلَلّه
ِملّه

ما

مثلهـا

والضَيـرِ

ِبها

ِقلّه

بعمّاهلِا

فالبخـلُ

واملنعُ

َجفّوا فما يف طينهم للّـذي

َيعصِـره

ِمن

هلـم

وبَعـدها

ما

فـهـذه

عيبُـها

أوىل

إال

ما

دارٌ

وال

حِلّه

ِخطابي

هلم

بُلّه
َيهتِك

الكِلَه

(البسيت 323 ،م ،ص )828
9ــ9ــ الفساد االجتماعي :الفساد االجتماعي الذي شدّدته املشاكل االقتصادية الناشئة من النزاعات السياسية املتعددة ،وحوادث
الطبيعة األليمة كاجلدب والزلزلة ،من العوامل األخرى يف تشديد اهلجاء ،وورود طائفة من األلفاظ البذيئة يف شعر خراسان.
جليـت ابنتـه علـى اخلـ
ألبي بكر اخلوارزمي شعر يعرّفنا على األحوال االجتماعية واخللقية يف خراسان؛ حيث خياطب رجـالً ُ
وهي حبلى ألشهُر ،ويقول :أنت ترشّ امللح والتوابل يف القِدر بعد أن قُلبت .ثم يشبه هذا األمر بتجصيص البيت بعد خرابه:
يا جاىلَ البنتِ بعد ما ثقبت

تُبزِر القِـدرَ بعـد ما قُلبت

هذا كمـا قد يقال يف م َثل

ُجصِـصتِ الدّارُ بعد ما َخرِبت

(الثعاليب ،ب  329م ،ص )861
ومما يثبت هذا الفسادَ االجتماعي وجودُ عمل اللواط الذي كان بني بعض الناسّ ،مما أدت إىل ورود طائفة من الكلمات الرديئة
يف اهلجاء .وحنن نكتفي بذكر بيتني منها؛ حيـث نـرى الشـاعر خياطـب الـذي يكسـب مـن اِسـته بـني النـاس ويعطيهـا الـذكورَ قـائالً:
التفرح إذا شكرك أيرٌ يف وقت تشكوك اِستك من عملك هذا:
على

الذّ َكر

يا كاسباً من ِاستـه

ومُنفقاً

ِاستُك َتشكوك فال

ش َكر
َتفرَحْ إذا األَيرُ َ

(الثعاليب ،مثار القلوب ،د ت ،ص )5 2
4ــ أنواع اهلجاء يف شعر خراسان:
يتعدد اهلجاء يف شعر خراسان بتعدد األغراض والبواعث اليت تؤدي إليه ،إال أننا نواجه نقطة هامة البد من اإلشارة إليها،
وهي أننا ال نرى على األقل يف احلقبة اليت ندرسها من شعر خراسان ،ذلك اهلجاء الذي كان باعثه احلزازات القبلية والصراعات
القومية اليت هي معهودة منذ اجلاهلية يف الشعر العربي ،وقد قال الدكتور شوقي ضيف يف أهميته« :واهلجاء قديم يف الشعر العربي منذ

24

حبوث يف اللغة العربية وآدابها :نصف سنوية علمية حمكمة لقسم اللغة العربية وآدابها جبامعة إصفهان (خريف وشتاء  2341ــ  2344هـ .ق 2431 /هـ .ش) ــ العدد 5

اجلاهلية ،وقد أوجدتْه املنافسات القبلية على مياه الغدران واملراعي؛ كما أوجدتْ ه احلروب املستمرة بني القبائل وبطونها وغصونها .فكانوا

يقتتلون ،وكانوا يتهاجَون هجاء مرّاً» (د ت ،ص .) 68
ورمبا يرجع سبب هذا األمر إىل أن اإليرانيني مل يكونوا مهتمني بأمر القبيلة كما اهتم بها العرب؛ حيث كانت القبيلة روحهم
وجلّ ما عندهم.
من جهة أخرى ،نشاهد أن اهلجاء الشخصي برز بروزاً ظاهراً ،وتلوّن بألوان تلفة؛ كاملهاجاة بني الشعراء ،وهجاء العمال
والفقهاء.
هذا وحنن نرى إىل جانب اهلجاء الشخصي مبختلف ألوانه ،نوعني آخرين من اهلجاء ،أال وهما :هجاء املدن وهجاء أهلها.
وفصّلنا بينهما؛ ألن الشعراء مل ميزجوا املدن وأهلها يف شعر واحد ،بل قصدوا مطلق املدن واألمصار أو أهلها .وستأتي فيما يلي
أنواع اهلجاء مع شواهد تلفة لتبيني أنواع األهاجي يف شعر خراسان أكثر فأكثر:
4ـ ـ هجاء األفراد:
هناك نوع من اهلجاء كانت بواعثه وأهدافه شخصية ،أال وهو هجاء األفراد ،وهو من أظهر ألوان اهلجاء يف شعر خراسان .كان
الشاعر يريش سهام هجائه ،ويسددها إىل صدر من أغضبه من األشراف والوجهاء والوالة وعُِ ِلَية القوم ،جملرد أنه تأخر يف جائزة
الشاعر ،أو ألنه أعطى شاعراً جائزة دونه ،أو ألنه أسخطه ألي سبب من األسباب .فحينئذ كان الشاعر ينقضّ عليه انقضاضاً
ي ،انتقاماً لنفسه منه.
يقطّعه به تقطيعاً؛ حيث يسلبه كل فضيلة يتغنّى بها اإلنسان ،وينسب إليه كل رذيلة ينفر منها السيد األب ّ
ينقسم هذا النوع من اهلجاء يف شعر خراسان إىل أقسام متتعددة نورد أهمها:
4ـ ـ ـ هجاء العمّال:

قال أبو احلسن علي بن احلسن اللحام احلرانـي يف أبـي الفضـل حممـد بـن أمحـد املعـروف باحلـاكم اجلليـل ،وزيـر نـوح بـن نصـر
الساماني متهماً إيّاه بأن شؤم هذا احلاكم اللعني ــ يف اعتقاده ــ سبّب طرد نوح وقائده الفتكني عـن ملـك الصـني وإخراجهمـا عنهـا،
مبثل إخراج الشَعر من العجني:
للفَتكيـنِ

ِلشُـؤم هذا احلاكم اللعيـنِ

قُـوال

لنـوح

ثـم

ني
سُلِلتما عن مثل مُلك الصّ ِ

َكسَّلةِ الشَعـر من العجيـنِ

(الثعاليب ،ج، 329 ،4ص ) 3
و قال أبو أمحد حممد بن عبد العزيز النسفي يف رئيس كان ينام بالنهار ويسهر بالليـل ،مشـبّهاً إيـاه بالكلـب الـذي يسـهر لـيالً
وينام صباحاً:
ينام إذا ما استيقظ النّاس بالضّحى

فإن جُنَ ليلٌ فهو يقظانُ حـارسُ

وذاك كمثـل الكلب يسهر ليله

فإن الح صبح فهو وسنانُ ناعسُ

(املصدر نفسه ،ص)39
وهجا منصور بن حممد العاصمي البوشنجي(458ــ 581هـ) عامل فوشنج ،زاعماً أن وجه العامـل كوجـه إبلـيس ،ورأسـه خـال
من العقل ،ولكن أكياسه مليئة بالدراهم .وقد أحسن الشاعر يف جعله اجلناس بني «كيس» و«كيس»:
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عاملُ

فـوشَنجَ

ِدماغه

مـن

لـه

َطلعةٌ

كأنها

َطلـعـة

إبليـسِ

كيسه

فارغ

لكنه

ممـتل

الكيـسِ

(األصبهاني 333 ،م ،ص)41
وهجا أبو نصر الكاتب عاملَ باخرز قائالً إن فمه أن من جيفة الكلب؛ ثم يدّعي بأنه إذا رأى فاحشـة بيّنـة يف داره ،يعفـو عنـه
وال يعتين به:
سـامية

عاملُ باخـرزَ أخو همّـة

ورُتبة

مُهذَبُ العِـرض سـوى أنه

أخبـر يف فيه بدت داهيه

فجيفة الكلـب لدى نُطقه

غـاليةٌ

غاليه

إذا رأى يف داره خاطياً

َينيك تلك احلرّ َة اخلاطيه

مل َيدخُل احلُجرةَ من غيظه

ثمّ يرى العفوَ من العافيه

قيمتها

عاليـه

(الباخرزي ،ص ) 896
4ـ ـ8ـ هجاء الفقهاء:

ومن هجاء األفراد يف خراسان هجاء الفقهاء؛ حيث مل يسلم من لسان هؤالء الشعراء حتى هذه الطبقة الدينية يف اجملتمع .ويبدو من
األشعار اليت وجدناها يف هجاء الفقهاء أن هذه الطبقة مل يكونوا عاملني مبا كانوا يروّجونه بني الناس من التعاليم الدينية؛ وهذا
األمر جعل الشعراء يريشونهم بأهاجيهم.
فمن هذا اللون ،هجاء القاضي أبي علي احلسن بن أمحد أستاذَه؛حيث يقول :إن أستاذنا يعظ الناس وال يتّعظ ،ويأمر الناس
بالزهد وترك املال وهو يَ ُلصّ وخيتطف املال كمثل الصقر:
أستاذنا يف صيده أجدل

خيتطف املالَ وال َيغفلُ

قد وعـظ النَاسَ ومل يتّعظ

كأنه من بينهم مُهملُ

يأوي إىل ميزانه خاشعـاً

يفعـلُ

يأمر

بالربّ

وال

(املصدر نفسه ،ص  993و ) 411
كما هجا أبوبكر القهستاني عاملاً مل يكن ليأتي إىل الناس لتبيني الدين إال أن أتى به الناس إىل جمالسه .وكـان حيـتجّ يف عملـه هـذا
حبجج من اآليات واألخبار؛ حيث قلنا له :إن االسالم يعلو واليعلى ،فأجابنا :لكن العلم يؤتى وال يأتي نفسه:
لنـا عالِم يُؤتى فيـأتي حبجّة

على ذاك مـن أخبار علم وآيات

وقلنا له :اإلسالمُ يعلو ومل يكن

ِليُعلى فقال :العلم يُؤتى وال يأتي

(املصدر نفسه ،ص )122
وكذلك من هذا اللون يف اهلجاء قول أبي غامن العطار متّهماً فقيهاً يسرق األموال جهراً وظلماً:
إذا كـان الفقيهُ َيلُصّ جهـراً

ويـأخذ مالَنا َجـوراً وقهـرا

َهلُمّوا يا أخـِلّائي َهلُمّوا

على ذي الفقه واملُفتنيَ َنخرا

(املصدر نفسه ،ص ) 993
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وهجا منصور بن حممد العاصمي البوشنجي (458ــ581هـ) متّهِماً الشهاب الـوزير ،وكـان فقيهـاً ،بأنـه قـد اكتفـى باسـم الـوزارة
وأمور الناس بيد غريه:
هذا الشِهابُ وزيرنا

يف الفقه حبرٌ ذو َغزاره

َجـمُ املقال كما َترا

هُ وفـي الفِعالِ له َنزاره

األَمرُ يف يد َغيـره

وقد اكتَفى باسم الوِزارَه

(األصبهاني 333 ،م ،ص )41
وقد ذكر الثعاليب قول أبي بكر اخلوارزمي يف هجاء فقيه ناصيب يُج ابنه بأن يصبح ناصبياً؛ ألنه يف اعتقاده ال حيـب أن يـدخل
النار إال مع ولده:
نـاصبيّ ًا

مُجبـراً ِمثله وتلـك عَجيبه

مُجربٌ

صـريَ

ابنه

ليس يرضى أن يدخل النارَ فرداً

ساعةَ احلشر أو يقودَ حبيبه

(الثعاليب ،آ  329م ،ص )864
4ـ ـ9ـ هجاء الشعراء وأشعارهم:

ومن هجاء األفراد تلك األهاجى التى تراشق بها الشعراء أنفسَهم ألسباب تلفة .فمن ذلك ما يذكره صـاحب يتيمـة الـدهر لنـا
من أن أبابكر اخلوارزمي أراد أن يتحكّك ويستفزّ أبا احلسن اللحام احلراني بهجاء ،إال أنـه مل يهـتمّ بهجائـه ومل يُجبـه ،وهـذا يـدل
على أن بعض الشعراء كانوا حيبون املهاجاة بالذات .يقول الثعاليب:
حدّثين أبو بكر اخلوارزمي قال :حتكّكت وأنا أحدّث باللحام ،فقلت فيه:
رأيـتُ

ِلَلحّام

يف

تطبيـقاً

وجتنيسا

حَلقـه

ِللشعـر

َنخوة

فرعونَ

ولكنّه

جانسَ يف محل العصا موسى

قـرينـه

إبليسُ

لكـنّه

ف يف السَجدة إبليـسا
خالَ َ

وأردت بذلك فتح باب إىل مهاجاته ،فلم يُجبين (املصدر نفسه،ص .) 6
وكذلك من أمثلة ذلك ما أورده الباخرزي يف كتابه دمية القصر وعصرة أهل العصر من أن أبا الفتح اهلروي هجا شعر أحـد مـن
الشعراء يف عصره باسم عبد الكريم ،مدعياً بأن شعره برد كمثل الشتاء .إذا رووه يف جملس يصاب الناس باحلمّى ،وجيب عليهم أن
يلبسوا كساء .كما طلبه الشاعر ملّا جاء عنـده عبـد الكـريم لينشـده شـيئاً مـن أشـعاره ،فقـال :حنـن اآلن مـا بـني بـردين :بـرد أشـعار
عبدالكريم وبرد اهلواء:
شعر عبد الكريم قد يرتك الصَيـ
ِ

ف إذا َأنشـدوه مِثلُ الشّـتاءِ
ـ َ

مـا َروَوهُ يف جملس قطُ إال

َأخذَ النـاسُ فيـه بالعُـرَواءِ

شدَ شيئاً
قد أتـاني يوماً ِليُن ِ

منه عندي فقلتُ :هاتوا كسائي

قد َغ َدونا مـا بني َبردَينِ وَيلي

(بردُ أشعـاره) وبردُ اهلَواءِ!!

(الباخرزي 339 ،م ،ص )254
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4ـ8ـ هجاء األقاليم واملدن:

من أنواع اهلجاء يف شعر خراسان هجاء األقاليم واملدن .كثرياً ما كان الشـعراء يهجـون الـبالد حتـى ُيخيَـل إىل اإلنسـان أنهـم مل
يرتكوا بلدة إال سلّطوا عليها سهام هجائهم .كان الشاعر يذهب إىل املدينة رغم مشاكل الرحلة ،راجياً احتفال الناس بـه ونـوالَهم؛
فيواجه عدم احتفاهلم والتفاتهم به ،فكان يغيظ ويصبّ غيظه هذا عليهم يف شعره ،رجاءَ أن ختمـد نـريان غضـبه؛ وذلـك أنـه كـان
يرى نفسه يف الوصول إىل آماله خائبة .على سبيل املثال ،يقول أبو الطيب الطاهري الشاعر املعروف خبراسان هاجياً خبارا :إن خبـارا
أُخذت من مادة «خرء» ــ وهي العَذرة ــ ثم يقول :يَعَ ّز عليك أن جتد فيها شيئاً نظيفاً .وإن قلتَُ :يقيم األمري فيها ،أقول :هذا فخـر
ضعيف ال يُعتدُ به ،واألمري أيضا يَخرَأ فيها ،وقل لي هل مكان اخلُرء غريُاملِرحاض؟!
ك فيه
خبارى من َخرى ال ش ّ

يعِـزَ برَبعها الشَىءُ النظيفُ

فإن قلـت :األميـرُ بها مقيـمٌ

فذا من فخر مُف َتخَرٍ ضعيفُ

إذا كان األميـرُ َخرا فقل لـي:

س اخلُرءُ موضعه الكنيفُ؟
أَلي َ
(الثعاليب ،ب  329م ،ص )21

وهو أول من هجا خبارى وذمها ووصف ضيقها ونتنها حتى اقتدى به غريه يف ذكرها؛ فقال أبو أمحد بن أبي بكر :لو أتى فرس
جواد إىل هذه املدينة ،لصار محاراً فيها ،وإني مل أر حلد اآلن مرحاضاً مثلها يتبوّأ بها أمري الشرق:
لو الفَـرس العتيق أتى خبارى

لصار بطبعه فيها محارا

فلم تر مثلها عينى كنيفاً

تَب َوأَه أميـر الشّرق دارا

(املصدر نفسه)
4ـ9ـ هجاء أهل املدن

إذا دقق الباحث يف هذا النوع من اهلجاء والنوع املاضي ،لوجد أن هناك فرقاً بني هذين اهلجائني؛ ففي النوع األول كان الشاعر
يهجو املدن مبا فيها من عيوب ونواقص يف رؤيته ،ويف هذا النوع يسدّد الشـاعر هجـاءه حنـو أهـل املـدن؛ ولـذلك فصـلنا بـني هـذين
النوعني من اهلجاء يف خراسان .فمن هذا النوع من اهلجاء نستشهد بأبيات من أبي احلسن علي بن احلسن اللحّـام احلرانـي يف هجـاء
أهل خوارزم ،مدعياً بأنهم ليسوا أناساً ،بل هم بهائم ،وال ترى مبثلهم يف العامل من حيث رؤوسهم ولغـاتهم وصـفاتهم وثيـابهم.
ويستطرد قائالً :أنا بريء من آدم  إن

هؤالء األفرادَ بننيَ له:

مـا أهـلُ خـوارزم سُاللـةَ آدم

مـا هم َوحَقِ اهللِ! َغيـرَ بهائـم

َأتـرى شبيه رؤوسهـم ولغاتهـم

وصفاتهم وثيـابِهم يف العامل؟!

إن كان َيقبلهـم أبونا آدم

فأنا بريءٌ من أبينا آدم

(املصدر نفسه ،ص ) 81
كما هجا اللحّامُ أهلَ يزد ،وحتى لعن كلَ من جاء من جانب يزد ،زاعماً أنه من أوالد الزنا ينتمي إىل ساسان ،شرٌ ال يُعدّ من
األخيار .ثم يدعو اهلل  أن يُخرس لسانه الكاذب ،وأن يُفرد كفَيه من الزندين؛ ألنهما أعدى من الفهد على العدوان:
إىل اهلل أشكـو أهلَ َيزد بأسـرهم

وألعـن شخصاً جاء مـن جانبَي يزد

ينتمـي

بـوجه عريق اللُؤم فـي َنسَـب اهلند

َزنيـماً إىل أبناء

ساسانَ
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إذا عُدَ َأهلُ اخلري كان بضدّهم

وإن عُدَ أهل الشَـرّ مل يك بـالضّدّ

لسانٌ إىل البهتان أهدى من القَطا

وكَـفٌ على العدوان أعـدى من الفهد

قادر

وأفـــــــرد كَفَيـهِ مجيــعاً مـن الزّند

سهُ
فأخرَ َ

رَبٌ

عَلى

ذاك

(املصدر نفسه،ص  85ــ) 86
وكذلك من هذا النوع من اهلجاء ،هجاء منصور بن حممد العاصمي البوشنجي (458ــ581هــ) أهـلَ مـرو ببخلـهم ،زاعمـاً أن
البخل موطنه مرو من قديم الزمان إىل اآلن:
إذا َت َزيَا البـالدُ كان الـ

ـبخيل يقظانَ َمروَزيّ ًا

ال تُنكرَنْ خبل أهل مروٍ

فالبُخل ما زال َمروَز ًياً

(األصبهاني 333 ،م ،ص )93
4ـ4ـ اهلجاء املقصودة منه املباراة

ميكننا أن نذكر هذا اللون من اهلجاء كقسم آخر من أقسام اهلجاء؛ إذ ليس الغرض منه أن يريش الشاعر سهام هجائه حنـو فـرد
أو مجاعة أو مدينة أو أهل مدينة عن قصد ألن يُخمد نريان غضبه ،بل الغرض منه مطلق الرتفيه؛ وكـأن الشـعراء وجـدوا يف ذلـك
هلواً هلم وتسلية .وحنن مل جند غري شعر واحد من هذا النوع ،ولكن هذا الشعر الوحيد نفسَه يدل على وجود جمـالس كـان الشـعراء
ينشدون أهاجيهم على سبيل املباراة .وهو كما روى صاحب اليتيمة:
أن جملساً لألنس مجع يوماً مجاعة من أفاضل خبارى كأبي أمحد بن أبي بكـر ،والطـاهري ،واملصـع  ،واخلزرجـي ،والعبـدوني.
وفيهم فتىً من أهل أشروسنه ،يسمى يشكر .أحسـن مِـن نِعـم اهلل املقبلـة ومـن العافيـة يف البـدن .فأفضـى بـه احلـديىل إىل روايـة
األهاجي .وطفق كل واحد منهم يروي أجود شعره يف اهلجاء .فقال بعض احلاضرين :إن هجاء مَن هجومتوه ممكن معرض ،فهل فيكم
من يهجو هذا الفتى ــ يعين يشكر ــ ؟ فقالوا :ال واهلل! ما نقدر على هجائه ،وليت شعري أيُهجى خُلقه أم امسُه؟! فارجتل العبدوني
أبياتاً منه [من املتقارب]:
و َيشكُرُ يَشكُرُ مَن ناكَه

ويَشكُرُ لِّلهِ ال يَشكُرُ

فتعجّبوا من سرعة خاطره يف ذمّ مثله ،واشتقاقه اهلجاء من امسه ،وأقروا له بالرباعة (الثعاليب، 329 ،ج،4ص.)23
 .5أسلوب اهلجاء يف شعر خراسان
خيتلف أسلوب اهلجاء يف شعر خراسان يف هذه احلقبة اليت ندرسها عما كان يف القرون املاضية .ففي القرون املاضية كان اهلجـاء
خبراسان امتداداً ملا كان يف اجلاهلية .يقول الدكتور حسني عطوان بهذا الصدد:
وظاهرٌ أن أسلوب اهلجاء عند العرب خبراسان مل خيتلف عن أسلوب شعراء العراق؛ فكلهم اتّكأوا فى جانب كبري من أهاجيهم
على املثالب التى اتكأ عليها الشعراء اهلجّاؤون فى اجلاهلية؛ إذ عابوا مَهجُوّيهم بوَ ضاعة النسب ،ودنـاءة احلسـب ،وبالبخـل

وشدته ،وباإلحجام وقلة البالء فى احلروب ،وباجلهل و خفة العقول ،وبالغدر والتحلل من املواثيق (عطوان 323،م ،ص .) 21
واحلال أن اهلجاء تطور يف هذه احلقبة خاصـة يف اسـتعمال الصـنائع األدبيـة كالتشـبيه والتضـمني والـذم مبـا يشـبه املـدح وخاصـة
اجلناس و . ...فعلى سبيل املثال ،هجا الشاعر الكبري أبو بكر اخلوارزمي الفاسدين من الناس ،وشبّههم بالنبـات الفاسـد الـذي ال يتمتـع
اإلنسان به:
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فنَذلُ الرّجال كنَذلِ النّبا

ت ال لِلثّمار وال لِلحَطَب

(الثعاليب ،املنتحل ،د ت  ،ص ) 96
ومــن االســتعارة قــول بــديع الزمــان حيــث اســتعار «أســد اخللــوة» و«خنزيــز املــإ» ملهجـوّه اخلــوارزمي ،علـى ســبيل االســتعارة
التصرحيية:
يا أسـدَ اخللـوة خنزير املال

ما لك يف اجلـرى تقود اجلمال؟!

(احلموي ،د ت ،ص )811
ومن الكناية قول أبي احلسن اللحّام احلراني ألبي مازن قيس بن طلحة بعد أن صُرف عن الديوان:
أبو

مازن

رمـاهُ

الزَ َم

الـزّمانُ

منزلَـه

قد أمسى يف النّاس ال ذكر له

بأحداثه

ومـن حيـىل أخـرجه أدخله

(الثعاليب 366 ،م،ص ) 28
فعبارة« :ومـن حيـىل أخـرجه أدخله» كناية عن بيته ومنزله الذي أخرجه الزمان منه يف املاضي ،وأدخله فيه اآلن ،فالزمه وبقي فيه
خاملَ الذكر كما كان يف املاضي.
وكذلك من الكناية قول أبي بكر اخلوارزمي:
صاحبُنا

أحـواله

عال َيـه

وإن عرفتَ السّرَ من دائـه

لكنّما

غرفتـه

خاليه

مل تسأل اهلل سـوى العافيه

(الثعاليب ،آ  329م ،ص )981
فعبارة «غرفته خالية» كناية عن احلماقة؛ كما أشار إليها الصاحب بن عباد قائالً « :فإذا كان قليل الدماغ ،قالوا :فـالن فـارغ الغرفـة»
(الثعاليب 335 ،م ،ص .) 19
وقد هجا الشاعر أبو نصر الكاتب ،وهو يستخدم الذم مبا يشبه املدح:
سـامية

عاليه

عـامل باخـرزَ أخو همّـة

ورتبةٍ

مُهذَبُ العِـرض سوى أنه

أخبَـرُ يف فيه بدت داهيه

(الباخرزي 339 ،م ،ص ) 861
ومن احملسّنات يف أشعارهم الطباق؛ ومثال ذلك قول الشاعر:
فسـا الشيـخُ سهواً ويف كفّه

شـرابٌ فلُمنـاه َلوماً َقبيحـاً

فقال ليَ الدَخلُ واخلَرجُ لي

فأدخلتُ راحاً وأَخرجتُ رحياً

(الثعاليب ،ب  329م ،ص )865
حيث نرى بني «الدخل» و«اخلرج» ،وكذلك بني «أدخلت» و«أخرجت» طباقاً .وإىل جانب الطباق نرى يف البيت جناسـاً ناقصـاً بـني
«راحاً» و«رحياً» ،مما يثري اإلعجاب ،ويؤثر يف املوسيقى الداخلية للبيت.
ومن التضمني يف أشعارهم قول الشيخ أبي علي احلسن بعبارة «بصخر حطّه السيل مِن عَل»:
وأثقـل روحـاً من ِحقا

َعقَنقَل

أخفُ ماغاً من َجنُوب وشَمألِ
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سه
َيؤُمُ بنـا يف اخلَمسِ َقطَعَ مخ َ

وأمَ بصخرٍ َحطَه السَيـلُ من َع ِل

(الباخرزي 339 ،م ،ص ) 896
حيث اعتمد الشاعر على معلقة امرئ القيس:
ٍر مُقب ٍل مُدبرٍ معاً
ٍ ِمفَ
مِكَر

كجُلمود صخر حطّه السَيلُ من َع ِل

(الشنقيطي 339 ،م ،ص )51
ولعل اجلناس مبختلف أنواعه أبرز احملسنات اللفظية اليت استعملها اهلجّائون يف أشعارهم .فمن اجلناس املستوفى قول العبدوني
كما ذكرنا آنفاً:
ويَشكُرُ

يَشكُرُ

مَن

ناكه

ويَشكُرُ

للّه

يَشكُرُ

ال

(الثعاليب ،ب  329م ،ص )23
حيث «يشكر» األوىل والرابعة فعلٌ ،و«يشكر» الثانية والثالثة اسم.
وعالوة على اجلناس نرى يف البيت ظاهرة التكرار ،وهي اليت أثرت يف املوسيقى الداخلية للبيت.
ٍ؛ حيث يقول لـه :يـا مـن تـدّعي أنـك مـن
وكذلك من اجلناس الناقص املردوف قول منصور بن حممد العاصمي يف هجاء علوي
ساللة علي ،وال أراك شبيهاً بأوالده ،بل أراك أشبه ما تكون بالكالب اليت تعوي! اعلم ،إذا كنـت كمـا تـزعم مـن سـاللة علـي،
فإن من شؤمك استوىل معاوية عليه:
يا من يقول أنا ابن حيدرة الرِضى

وأراه أشبهَ بالكالب العاو َيه

إن كنـت ذاك ــ وال أراك ــ فإنّه

مـن شُؤمك استوىل عليه معاويه

(األصبهاني 333 ،م ،ص )93
نرى اللفظتني «العاوية» و«معاوية» اختلفتا يف عدد احلروف ،وهو زيادة حرف «امليم» يف أول كلمة «معاوية».
ومن اجلناس احملرّف قول أبي نصر القائين:
أبو عبد اإلله بكلّ حال

لنا خِلٌ من اخلَلِ اشتقاقُه

(الباخرزي 339 ،م ،ص ) 451
خللّ» الثانية.
خللّ» األوىل و«ا َ
حيث اختلفت حركة اخلاء يف كلمة «ا ِ
ومن اجلناس املركب املقرون قول الشيخ أبي علي احلسن يف شيخ كان يُري عينه عشواء .فخاطب الشاعر اطبه قائالً :هذه هي
أحوال الشيخ! كاشفِ األمر إن شئت أو اسرته ،وقد كاد السيف يطري على رأسه شوقاً لريُيق دم أوداجه:
َعشَا الشّيخ من حُسـن منهاجه

فـكاشفْه إن شئـتَ َأو داجهِ

فـقد كاد شـوقاً ذُبابُ احلُسام

أوداجهِ

يـطيـر

إىل

َدم

(املصدر نفسه ،ص ) 86
واختلف يف البيتني الركنان «أو داجه» و«أوداجه» إفراداً وتركيباً .ومبا أن الركنان يتفقان خطّاً يسمى «مقروناً».
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هنــاك نقطــة هامــة جــديرة باملالحظــة ،وهــي أن األهــاجي يف خراســان إمــا كانــت عفيفــة بعيــدة عــن الفحــش ،أو عــن تنــاول
األعراض؛ كما نرى يف هجاء اخلوارزمي خلفاءَ بين العباس الذين عاصروه ،وأنفقوا األلقاب خلواصّ هم بدل إنفاق الدراهم بني
الناس رغم قلّتها:
ما ىل رأيتُ بنى العبّاس قد فتحوا

مِن الكُنى ومن األلقاب أبوابا

ولقّبوا رجالً لو عاش أوّهلُم

ما كان يرضى به ِللحَّشِ بوّابا

قلّ الـدراهمُ فـي َكفَي خليفتنا

هذا فأنفق يف األقوام ألقابا

(الثعاليب ،ب  329م ،ص )864
أو يف هجاء أبي نصر القائين شخصاً ثقيالً باسم املعلّى ،لصق باألرض كأمنا هو وتَ ُدها حيول دون زَلزَلة األرض:
َعجَباً ألرض اهلل كيف َتحَمَلَت

ِثقلَ املعلّى وهو منها أثقلُ!

وكأمنا خُلِق الفَتى وتَداً هلـا

حتى َت َقرّ به فال تتزلزل

(الباخرزي 339 ،م ،ص ) 451
وإما كانت تلك األهاجي شديدة مقذعة .على سبيل املثال بديع الزمان اهلمذاني خياطب أبابكر اخلوارزمي خـالل مناظرتـه معـه
بألقاب وعبارات شنيعة ال يقوهلا أى إنسان ،وذلك بعد أن هيّأ اجلـوَ يف اجمللـس ملـراده ،وبعـد أن رأى شـيخوخة اخلـوارزمي وعـدم
قدرته يف الردة عليه قائالً :أيها اخلبيث الذي ال دين له! لقد حان وقت إفطارك من الصمت ،واشتاقت نار جهنم إىل لقاءك .واعلم
أن أمري املؤمنني املرتضى وجعفراً الصادق وموسى الرضا لو كـانوا يسـمعون كلماتـك الشـنيعة الـيت تقوهلـا بالكنايـة والتعـريض ،ملـا
كانوا مدافعني عنك بالسيوف الشاهرة .أيها الكلب! ويلك! ملاذا تنبح على وجه القمر وتغتاب عمر؟
َيا َنذلُ يا َمـأبُونُ أفطَرت َفمَه
إنَ

ري
أم َ

لـو

سمعـوك
َ

ني
املؤمن َ

شدَما
لَ َ

اشتاقت

إليك

احلُطَمَه

املرتضى

وجعفرَ الصّادقَ أو موسى الرّضا

مُعـَرِضاً

مـا ادَخروا عنك احلُسامَ املـنتضى

َويلَـك! ِلم َتنبَح يا كلبُ القَمَر

ما لَك يا مأبُـونُ َتغتابُ عُمَر؟!

باخلَنـَا

(احلموي ،د ت ،ص ) 32
وملا اشتدّ هجوم بديع الزمان على اخلوارزمي ،ضاق اخلوارزمي ذرعاً وقـال :ابتُليـتُ بشـاعر يتهتـك أسـتار احليـاء ،بـل ابتُليـتُ
بأنياب ذئب مُراوغ:
ولقد بُليتُ بشاعر متهتّك

ال بل بُليتُ بناب ذئب غاض

(املصدر نفسه،ص ) 21
ويلومه بعبارات لينة رجاء أن يهدّئه ،ويتخلص من ذرب لسانه:
يا بدي َع القول حاشا

لك مِـن َهجوٍ َبديـع

عـوَذ

تُك من سوء الصّنيـع

ال َيعِبْ بعضُك بعضـاً

كُن مليحاً يف اجلَميع

وحبُسنِ

القـول

(املصدر نفسه ،ص ) 35
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وحنــن نــرى يف هجــاء خراســان أشــد مــن أبيــات بــديع الزمــان وأقــذع؛ حيــث يلفــظ بعــض الشــعراء عبــارات ليســت مــن األدب
واألخالق يف شيء .على سبيل املثال ،قال يعقوب بن أمحد:
فُقحتُه

َحيّه

لنا صديـقٌ َأيرُه ميّت

لكنما

أَبغى من اإلبـرة لكنه

بزَعمه ألوَطُ من َحيّه

(الباخرزي 339 ،م ،ص )331
وقال األديب احلسن بن يعقوب:
قل للغراب اغرُب فحدُ صوارمي

مل يَنْبُ يا ابن القحبة البظراء

إن كـان ذنباً مدحتيك فتَوبيت

َخلَصت فَقَد َقفّيتُها بهجائي

(املصدر نفسه ،ص ) 193
حصيلة البحث:
نستنتج من كل ما تقدم أن اهلجاء من األلوان الشعرية اليت وجد مكانته عند الشعراء يف خراسان ،واهتم بها غري قليل منهم.
ويرجع سببه إىل أسباب تلفة؛ منها :احلرية وشيوع املفاسد األخالقية وظلم العمال .إنهم تناولوا اهلجاء يف ألوان تلفة ،من
هجاء األفراد إىل هجاء املدن وأهلها ،وكذلك اهلجاء املقصودة منه املباراة.
ومن حيث األسلوب ،فالبد أن نقول إنه خيتلف عن أسلوب اهلجاء يف القرون املاضية؛ حيث استخدموا الصنائع األدبية
من قبيل :الذم مبا يشبه املدح ،والتضمني ،وخاصة اجلناس ــ مبختلف أنواعه ــ كثرياً يف أهاجيهم؛ هذا ومن جهة أخرى نرى
أن هذه األهاجي متذبذبة ليست على حد سواء شدة وخفة .فبعضها خفيف عفيف ،واآلخر مُقذع شديد ليس من األدب
واألخالق يف شيء.

املصادر واملراجع
أ .العربية
 .ابن األثري ،عزّ الدين علي بن حممد 366( .م) .الكامل يف التاريخ( .ج  .)1بريوت :دار صادر (أوفسيت من طبعة بوالق).
 .8ابن عباد ،إمساعيل 334( .م) .احمليط يف اللغة( .ط ) .بريوت :عامل الكتب.
 .9ابن منظور ،حممد بن مكرم 338( .م) .لسان العرب( .ج ( .) 5ط  .)8بريوت :دار إحياء الرتاث العربي.
 .4األصبهاني ،عماد الدين حممد بن صفي الدين 333( .م) .خريدة القصر وجريدة العصر( .ج ( .)2ط ) .طهران :آينه.
 .5أنيس ،إبراهيم وآخرون( .د ت) .املعجم الوسيط( .ط  .)8طهران :منشورات ناصر خسرو.
 .6الباخرزي ،علي بن احلسن 339( .م) .دمية القصر وعصرة أهل العصر( .ج ( .)8ط ) .بريوت :دار اجليل.
 .1البسيت ،علي بن حممد 323( .م) .ديوان أبي الفتح البسيت( .حتقيق درّيّة اخلطيب ،ولطفي الصقال) .دمشق :جممع اللغة العربية.
 .2الثعاليب ،عبدامللك بن حممد( .آ  329م) .يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر( .ج ( .)9ط ) .بريوت :دار الكتب العلمية.
 .3ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .ب  329م) .يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر( .ج ( .)4ط ) .بريوت :دار الكتب العلمية.
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اهلجاء يف شعر خراسان خالل القرنني الرابع واخلامس اهلجريني
 . 1ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .د ت) .مثار القلوب يف املضاف واملنسوب(.حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم) .القاهرة :دار املعارف.
 . 8ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ( .د ت) .املنتحل( .صحّح روايته وترجم لشعرائه أمحد أبو علي) .القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.
 . 9احلموي ،ياقوت بن عبداهلل( .د ت) .إرشاد األريب إىل معرفة األديب املشهور بـمعجم األدباء (( .ج  .)8بريوت :دار املشرق.
 . 4الشنقيطي ،أمحد بن األمني 339( .م) .شرح املعلقات العشر وأخبار شعرائها( .ط  .)9القاهرة :مكتبة اخلاجني.
 . 5ضيف ،شوقي( .د ت) .التطور والتجديد يف الشعر األموي( .ط  .)3القاهرة :دار املعارف.
 . 6عطوان ،حسني 323( .م) .الشعر يف خراسان( .ط  .)8بريوت :دار اجليل.
 . 1يعقوب ،إميل بديع وميشال عاصي( .د ت) .املعجم املفصل يف اللغة واألدب( .ج  .)8بريوت :دار العلم للماليني.
ب .الفارسية
 . 2تويسركاني ،قاسم 951( .هـ .ش) .زبان تازي در ميان ايرانيان .طهران :دانشسراي عالي ايرانيان.
 . 3جرفادقاني ،ناصح بن ظفر 951( .هـ .ش) .ترمجة تاريخ مييين( .حتقيق الدكتور جعفر شعار) .طهران:

ه ترمجه ونشر كتاب.

 .81شبانكارهاي ،حممد بن علي 969( .هـ .ش) .جممع األنساب( .حتقيق حممد هاشم حمدث) .طهران :أمري كبري.
 .8صفا ،ذبيح اهلل 95 ( .هـ .ش) .تاريخ ادبيات در ايران( .ج )( .ط  .)4طهران :أمري كبري .
 .88عويف ،حممد 995( .هـ .ش) .لباب األلباب( .تصحيح سعيد نفيسي)( .ج ) .طهران :دون نا.

