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 الملخص
 
 

 

ناول هذا البحث بالدراسة النشاط الثمافى لعامة بؽداد خالل العصر ت           
الباحثة من خالله إلماء الضوء  م(حاولت ٥٥٩٩ـ  ٥٣٩هـ/ 334ـ  ٣٣٣البوٌهى )

على النتاج الثمافى للعامة،وتحدٌدا فنون المول من أشعار وأؼان وأمثال ولصص 
ومعتمدات........الخ،والتى عبرت بها العامة عن رؤٌتها وانطباعها تجاه الموالؾ 
واألحداث الٌومٌة التى تحٌاها وتتأثر بها سواء على الصعٌد السٌاسى أو االلتصادى 

االجتماعى ،ساهم فى صنع هذا النمط الثمافى مجموعة من األدباء الذٌن عاشوا  أو
على هامش السلطة ،وكانوا ٌنتمون اجتماعٌا إلى فئات شعبٌة ،عبروا عن مصالحها 

     .والدعابة وصوروا آالمها وآمالها فى إطار من السخرٌة
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The Cultural Activity of Baghdad’s General Public during Al 

Buwaihi Era ( 334-447 AH / 945-1055 AD) - Arts say – 
 

samah Atef Abdel Halim Hamida 

  

Abstract 
 

 

this research study cultural activity for the PUbLICOF 
Baghdad during the BUYIdS  age(334 e 447/945 1055 m) from which 
the researcher tried to shed light on the cultural output of the PUbLIC 
, and specifically say arts of poetry and songs and proverbs and stories 
and beliefs ........ etc.,and that the public has expressed vision and 
Antballa the toward Almaagaf and events Aleomabh that the world 
there and are affected by both at the political, economic, social, o 
Contributed to the making of this cultural pattern group of writers who 
have lived on the margins of power, and socially they belong to the 
popular classes, have expressed their interests and photographed her 

pain and hopes in the framework of irony and humor. 
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وذلن  م(، 01\ ــه3شهدت بؽداد كثٌر من التحوالت السٌاسٌة خالل المرن )

طرة المادةاالتران على أمر الخالفة بوصول الدولة العباسٌة الى لمة ضعفهاوسٌ
،وفمدها سٌطرتها على الوالٌات البعٌدة عن ممرها ،مما ساعد بعض المؽامرٌن 

 العسكرٌٌن  على التجرؤ واالستٌالء على تلن الوالٌات .
وصل هذا التجرؤ على الخالفة الى ألصى مداه عندما تمكنت احدى االسر 

الخالفة من والٌات محدودة العدد ،ثم واصلوا الفارسٌة من االستحواز على مابمى بٌد 
تمدمهم الى بؽداد ممر الخالفة وجردوا الخلٌفة من سلطاته السٌاسٌه ،وصار فى ظلهم 
مجرد رمز روحى ؛للحفاظ على شرعٌة حكمهم فى نطر رعاٌاهم وهذه االسره هى 

ابعة التى انحدر أفرادها من لرٌة كٌاكس الت –شٌعٌة المذهب  –االسره البوٌهٌة 
 لناحٌة لٌاهج ببالد الدٌلم )*(.

كان سٌطرة البوٌهٌٌن الشٌعة على ممالٌد االمور بالبالد نمطة تحول فاصلة 
فى تارٌخ  بؽداد ؛نتٌجة لسٌاستهم المذهبٌة  وما اثارته من فتن وصراعات بٌن  

 السنه والشٌعة .
االلتصادى  هذا باالضافة الى تنامى نظام االلطاع فى عصرهم ،والذى طبع النشاط

 بطابعه 
وأدى الى تبلور البنٌة االجتماعٌة على أساس طبمى ،حازت خالله 
االرستمراطٌة الحاكمة على النصٌب االكبر من الثروة ،ودلن على حساب طبمة 

 العامة التى ازدادت أوضاعها   سوءا، وازدادت لاعدة فئاتهاالعاطلة والفمٌرة .
 -لنشاط الثمافى للعامة خالل هذا العصرأثرت هذه الظروؾ تأثٌرا واضحا على ا 

 -كما سنوضح 
كانت فنون المول من شعر ونثر وسٌر وأمثال وأؼان ........إلخ،  أداة هامة 
عبرت بها العامة عن رؤٌتها وانطباعها تجاه الموالؾ واألحداث الٌومٌة التى تحٌاها 

ى فى ظل النظام وتتأثر بها سواء على الصعٌد السٌاسى أو االلتصادى أو االجتماع
اإللطاعى الذى ساد العصر البوٌهى ،وأدى إلى تبلور البنٌة االجتماعٌةعلى أساس 
طبمى ،حازت خالله االرستمراطٌة الحاكمة على النصٌب األكبر من الثروة ،وذلن 
على حساب طبمة العامة التى ازدادت أوضاعها سوءا ،وازدادت لاعدة فئاتها 

لنمط االلتصادى ، فمد كانت هذه الفنون بمثابة انعكاس العاطلةوالفمٌرة فى ظل هذا ا
 .(0)لوجدان شعبى متفجر فى االعماق وإن بداعلى السطح هادئا 

ساعد على خلك هذا النمط الثمافى الشعبى وجود الثمافة النخبوٌه التى 
وضعتها السلطة كجزء ال ٌتجزأ من زعمها بالتفوق والتمٌز عن الطبمات الدنٌا ، 

مة التى تم بها خلك ثمافة نخبوٌة تكاد تكون عصٌة على التسلل إلٌها من فتلن الطرٌ
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أسفل ، هى التى شجعت على لٌام ثمافة محكومٌن تكون ؼامضة ألصحاب السلطة 
و لد أدى التداخل االجتماعى الكثٌؾ بٌن العامة إالى نمو تلن الثمافة العامٌة ، ونمو .

                                        .    ( 5)اللهجات المختلفة التى صاحبتها 

ساهم فى صنع هذا النمط الثمافى مجموعة من األدباء الذٌن عاشوا على 
هامش السلطة وكانوا ٌنتمون اجتماعٌا إلى فئات شعبٌة عبروا عن مصالحها، 
وصوروا أالمها وآمالها فى إطار من السخرٌة والدعابة رؼم الظروؾ المؤلمة التى 

، مما ٌكشؾ عن الجانب التلمائى والمزاج الفطرى الذى تمٌز به أحاطت بهم 
 . (4)هؤالء

استخدم العامة الشعر للتعبٌر عن آرائهم فى األوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة 
وااللتصادٌة المتردٌة التى تدور فى المجتمع، وٌدورون هم فى فلكها ،وعمدوا إلى 

شعر فٌه أهم وسٌلة من اهم استخدم أسلوب تهكمى ساخر خاصة فى عصر كان ال
 وسائل الدعاٌة واالعالم.  

كان الشعر العامى الذى استخدم ألؼراض سٌاسٌة بمثابة جرسة لكل من ٌمع 
تحت طائلة هذا األمر ، لذلن نجد أن األمراء كانوا بمنأى عن هذا األمر إلى حد ما ، 

ستهم مباشرة ٌتم فى باعتبار تصنٌفهم فى عداد أولى األمر ، فبالتالى كان انتماد سٌا
أضٌك الحدود، وؼالبا ماتم ذلن بعد عزلهم ، فمد هجا العامة األمٌر عز الدولة 

على ٌد األمٌر  –بعد عزله ـوتفرق جنده عنه م (  645ـ  634هـ /  434ـ  423)بختٌار
. بسبب سوء تدبٌره ألمور البالد وحربه م (  655ـ  645هـ/  444ـ  434)عضد الدولة 

، وما نجم عن ذلن من خسائر واضطرابات أفضت إلى تردى أوضاع مع االتران
 العامة. فمالوا:

 فدٌت لوما ساروا ولكن ساروا على صورة خسٌسة
 نودى علٌهم كما ٌنادى بسوق ٌحٌى على الهرٌسة.

 .( 3)كأنهم من ٌهود هطرى لد طردوهم من الكنٌسة 

علاى  –رجاال الدولاة فى حٌن كاان بوساع العاماة توجٌاه نماد صارٌح ومباشار لكباار  
وعلااى رأسااهم  –اعتبااار انهاام خااارج هالااة التماادٌس التااى ٌتمتااع بهااا الخلفاااء واألمااراء 

الوزٌر الممثل التنفٌذى لسٌاسة الدولة أمام العامة.فماد هجاا شااعر العاماة ابان الحجااج 
 الوزٌر أبو الفضل الشٌرازى الذى اشتهر بظلمه وسوء سٌاسته هجاءا الذعا . 

 نونه       ٌنال فضال ٌاأبا الفضلـــعثما كل من طول 
 .(2) طولت عثنونن تبؽى العلى      أى على فى ذنب البؽل
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سااخر العامااة ماان تااولى اباان بمٌااة صاااحب مطاابخ األمٌاار بختٌااار الااوزارة ، 
بمولهم : من الؽضارة إلى الوزارة. كما انتمدوا سٌاساة هاذا الاوزٌر وتحرٌضاه األمٌار 

 د بهذه االبٌات :على حرب االتران وخراب البال

 ألام على األهواز خمسٌن لٌلة       ٌدبر أمر الملن حتى تدمرا
 (.3)وأوسطه بلوى آخره حسرا    ـــمى     ه عــــــــمدبرا أمرا أول

كذلن سخروا من تولى الوزٌر أباو الماسام المؽرباى الاوزارة مان لبال األمٌار 
ة النحاو واهتماماه باه فماالوا فاى مشرؾ الدولة ، نظرا لشدة انشؽال هذا الوزٌر بدراس

 هذا :
 وٌهـــــــوٌل وعول ووٌه لدولة ابن ب

 .(4)سٌاسة الملن لٌست ماجاء عن سٌبوٌه 

انتماد العاماة التجااوزات التاى تعرضات لهاا بعاض الوظاائؾ الدٌنٌاة ماان      
لباال األمااراء تحاات وطااأة حاااجتهم إلااى المااال ، خاصااة منصااب المضاااء الااذى ٌجسااد 

الجتماعى ، والمفترض انه بمنأى عان تادخالت السالطة ، لضابط اٌمااع مفهوم العدل ا
ضامن األمٌار معزالدولاة منصاب المضااء م  630هاـ / 421العدل بالمجتمع ، ففى سنه 

بمبلااػ لاادره مااائتى ألااؾ درهاام ساانوٌا ألبااى العباااس باان أبااى  –دون رؼبااة الخلٌفااة  –
اٌا والحكام فٌهاا بماا ال الشوارب، الذى شاع عنه االسترشاء فٌما ٌعرض علٌه من لض

، األمار الاذى (6) –دور الزناا  –، هاذا إلاى جاناب ضامانه للماواخٌر  (5)ٌجوز شارعا 

 فٌه شاعرهم ابن سكره شعرا ال ذعاأؼضب العامة الذٌن لمبوه )) بحدندل (( ، ونظم 

 والبن سكرة فى ابن أبى الشوارب  عجائب فوق العجائب                  
 ؽرائبــــى الــــــوم فـــــــل ٌـــــك وؼرائب موصولة فى

 ضاة حد ندل ابن أبى الشواربــــــاض المــــــمما جنى ل
 دبادبـــــــــــبول وبالــــالطـــصنوج وبـــــلاض تولى بال

 بـط الكواكـــــى وســــلٌه فــــادٌان عـــــادٌان ٌنــــــومن
 ؽٌر واجب                                   ـــــــروج بــــــــهذا الذى ضمن المضاء مع الف

 . (01) ائبــــــــــــــــتالب والمعــــو المــــــهذا لدر زماننا وأخ

أٌضااا لاام ٌساالم الماضااى أبااو السااائب الااذى اشااتهر بااالجور واالسترشاااء فااى 
االحكام حتى كون ثروة طائلة مان وراء ذلان مان نفاذو ساخرٌة العاماة فماد هجااه ابان 

 سكره لائال:
 من جور أحكام أبو السائب    إن شئت أن تبصر أعجوبة   

 ر مع الحاجبـــرة       ولرر األمــفاعمد من اللٌل إلى ص
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 .                    (00)ب ـــحتى ترى مروان ٌمضى له      على على بن أبى طال

ر عان دفعت األزمات االلتصادٌة ومارافمها مان مجاعاات، النااس إلاى التعبٌا
مظاهرالحرمااان التااى ٌعااانون منهااا فااى لالااب هزلااى ساااخر ، وكااان ماان الطبٌعااى أن 

 ٌتصدر نمص الخبز لائمة 
هااذه االشااعار ، علااى اعتبااار انااه المااوت االساسااى لعامااة بؽااداد حتااى كااانوا 

 فمال احدهم :   -حبه الملب  –علٌه ابن حبه  ٌطلمون

  .(05)زرعت حب ابن حبة      فى حبة الملب منى   

 وٌنعى أحدهم حاله و افتماره إلى الخبز بموله :

 .   (04) أتعشى بؽٌر خبز وهذا    خبرى منذ مدة فى ؼدائى

 كان للمتسولٌن أشعار ٌتسولون بها الخبز والدلٌك ومنها :
 ٌعلو خوانا نظٌفا  ٌفا    ــأرٌد منن رؼ

 .(03)ال لطٌفا ــــأرٌد بم أرٌد ملحا جرٌشا    

 أٌضا :ومن تلن االشعار 
 أو شحمة تضرب بالدلٌك  وٌلى على كفٌن من سوٌك 

 .(02)رٌك ـــٌفثأ عنا سطوات ال  أو لصعة تمؤل من خردٌك   

هذا بالنسبة للخبز فما بالناا بااللحم الاذى كاان الصاى ماا ٌتمنااه  العاماه ، ولاد 
التصار أكلاه علاى المناسابات لادى الكثٌار مانهم ، حتاى أن شااعر العاماة ابان الحجااج 

ر من حرمان الناس من اللحم فى حٌن كان األمراء ٌطعماوه لكالبهام علاى لارعاة سخ
 الطرٌك بموله :

 رأٌت كالب موالنا ولوفا    ورابضة على ظهر الطرٌك
 لولى ـــى    وحك اله خركوش ســتؽذى بالجدا فوددت أن
 (.03)مى ــــــلب    آلكل كل ٌوم مع رفٌــفٌا موالى رافمنى بك

أبٌااات أخاارى تصااؾ لنااا ماادى الحرمااان واالشااتٌاق إلااى أكاال  ولهااذا الشاااعر
 اللحم ومنها 

 ه     لد تركتنى لحما على عظم ــــمالى واللحم إن شهوت
 (.04)مم ــوما لحلمى والخبز ٌجرحه     بالملح ٌشكو حزونه الل

 وٌمول فى موضع أخر : 
 دوى    لشؤم البخت والملحى صدٌمى ـأرى المصاب لد آخى ع

 سوى الحلتٌت داخل السلٌمى ـــــــم   التصد لما وجدت فلو انى



 النشاط الثمافى لعامه بؽداد خالل العصر البوٌهى  
 

 
 
 
 

 (5102 يونية –ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس 
 

 

436 

 فمن ٌعدى على ذان الشمٌكروحى   جفانى اللحم وهو شمٌك
 . (05)كأن اللحم فى صوم النصارى   توهمنى ابن عم الجاثلٌك 

من طرٌؾ ما ٌذكر فى هذا األمر تأثٌر المجاعات واألزماات علاى الجواناب 
 برت عن استنكارها وتهكمها من ذلن لائلة :العاطفٌه، حتى أن إحدى الجوارى ع

 دةــــن الشــــى زمــــف       عذٌرى من حبٌب جاءنا   
 .(06)فصار الحب فى المعدة     ب     ـــوكان الحب فى المل

شاااكلت البطالاااة وللاااة العائاااد الماااادى معانااااة كبٌااارة للصاااناع والحااارفٌٌن     
اتهم فااى لوالااب شااعرٌة ساااخرة انااوؼٌاارهم ماان العامااة ، ولااد برعااوا فااى تصااوٌر مع

 :ومنها
 كفى فعفى ــــــان لم ت        ٌا حرفة الدهر كفى     
 نعة كفىــــــــوال بص      فال بحظى أعطى        

 .               (51)وفى ــــوجدت رزلى ت    خرجت أطلب رزلى      

التاى استشارت  كما عبر العامة عن استٌائهم وسخرٌتهم من الظواهر السالبٌة 
بالمجتمع ، كظاهرة السرلة التى انتشرت فى كل مكان، وطالات كال شارائح المجتماع 
، وكاناات تساابب لهاام موالااؾ محرجااة فااى بعااض األحٌااان كساارلة مالبااس أو أحذٌااه 
المستحمٌن فى النهر أو الحمامات العامة ، ومدى ما ٌصٌبهم مان خجال مان انكشاافهم 

عاارض أباان سااكره أحااد شااعراء العامااة لمثاال هااذه علااى المااؤل أو عااودتهم حفاااه ، ولااد ت
 الموالؾ ، حٌث سرق حذائه وهو بحمام عام ، وعاد إلى بٌته حافٌا فانشد ٌمول : 

 راـــــا وحــــى        وان فاق المنى طٌبـــــأذم حمام ابن موس
 حتى  لٌحفى من ٌطٌؾ به وٌعرى     تكاثرت اللصوص علٌه  
 . (50)ت دمحما وخرجت بشرا ـــــــــدخل    لم أفمد به ثوبا ولكن       

لاام ٌمتصاار اسااتخدام العامااة للشااعر ماان أجاال الشااكوى وانتماااد األوضاااع      
السلبٌة فمط ، بل كان هنان الشعر الؽنائى الشعبى الذى استخدم للتسلٌة والتاروٌح عان 
ا     الاانفس ماان ضااؽوط العماال ، وشااحنا لهااا بمزٌااد ماان الطالااة االٌجابٌااة لالسااتمرار لماا

هااى  فٌااه ماان كااد وجهااد.أ سااهم العامااة فااى حفااظ ونشاار الشااعرالؽنائى الشااعبى بكثاارة 
تردٌدهم له فى كثٌر من مناسباتهم التى ٌكون الؽناء حلمة هامة من مراساٌمها ، حٌاث 

 . (55)كان للذاكرة الواعٌة دور كبٌر فى حفظ تلن االشعار 

ث علااى الصاابر وماان هااذه األشااعار تلاان التااى كااان ٌرددهااا الصااٌادون للحاا

 .                                         والتانى فى طلب الرزق ومنها
 ركةـٌاراكب البحر فى األهوال والهلكة     لصر عنن فلٌس الرزق بالح
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 تبكة             ــــــــفى لٌله ونجوم اللٌل محــــب     أما ترى البحر والصٌاد منتص
  كةــــــــوعٌنه لم تزل فى كلل الشب ــــــطمه   ــــوج ٌلــلد مدأطنابه والم
 .(54)رورا بها فرحا     والحوت لد حط فى فخ الردى حنكه  ــــــــحتى اذابات مس

كااان للنساااء أؼااان ٌرددنهااا أثناااء ممارسااتهن لمهنااة الؽاازل ، فكاان ٌمتااذحن  
 مؽزلهن بمولهن :

 بر فالتىــــــــــرأٌتن بعد هللا تج
 ربونـــــــــــــــأللاذا ما جفانى ا

 تعود دراهم بٌض ال تزال ترى لنا
 (.53)وثوب اذا ما شئت منن جدٌد 

كان هنان أؼان خاصة بمالعبة وترلٌص األطفال ، ومنها ما ٌخص الاذكور 
 ومنها ما ٌخص االناث . فمن األؼانى الخاصة بمالعبة الذكور :

خبا  ٌا بأبى وشبا ، وعاش حتى دبا ، شٌخا كبٌرا         
(52 )   . 

  ومنها أٌضا :
 ٌا حبذا رٌح الولد             
 رٌح الخزامى فى البلد             
 أهكذا كل ولد            
 .(53)أم لم بلد مثلى أحد             

 -أما األؼانى الخاصة بمالعبة اإلناث فمنها :
 ماذا على أن تكون جارٌة              
 سى وتكون الفالٌه تمشط رأ             
 (.54)وترفع السالط من خمارٌه             

انتشر فى هذا العصر فن من فنون األدب بٌن العامة أال وهو فن األلؽاز          
على ٌد بدٌع الزمان الهمذانى ، الذى وضعه فى إطار –الفوازٌر  –واألحاجى 

متشابهه مع المثل والنكته  مشوق لجذب انتباه الناس بهدؾ التسلٌة والتعلٌم ، وكانت
ففى المما  (.55)من حٌث تأثٌرها الممتع على المتلمٌن فى اطارها النثرى أو الشعرى 

مة الشعرٌة ٌلمى فتى على مجموعة من الناس عدد من االسئلة بموله " عرفونى أى 
بٌت شطره ٌرفع وشطره ٌدفع وأى بٌت كله ٌصفح وأى بٌت نصفه ٌؽضب ونصفه 

كله أجرب وأى بٌت عروضه ٌحارب وضربه ٌمارب ٌلعب وأى بٌت 
. ولما عجزوا عن االجابة أجاب لهم عن بعضها وترن لهم  (56)..............الخ" 

 فرصة للتفكٌر فى البالى .  
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ونراه ٌستخدم طرٌمة مشابهة فى ممامته المؽزلٌة وفٌها نرى فتٌٌن  
 ٌدخالن على رجل ٌتشكٌان له لال األول :

دخل هذا الفتى دارنا فأخذ لبح سنار بوسطه زنار وفلن دواروخٌم "           
 (.41)..الخ" جر نحٌؾ المنطك .... الصوت ان صر سرٌع الكر ان فر طوٌل الذٌل ان

 فمال األخر : أٌد هللا الشٌخ ألنه ؼصبنى على :

 نانهــــذلك اســــــم    ه  ـــمرهؾ سنان 
 شانهمل ـــتفرٌك شـــه       اوالده اعوان

 هـــلك بشاربـــــمع ــبه     مواثب لصاح
 فى الشٌب و الشباب اب     ـــمشتبن االنٌ

 لــــضاو زهٌد األكل      ـحلو ملٌح الشك
 حوؾ اللحى والسبلبل      ـــرام كثٌر الن

 . (40)فمال الرجل مخاطبا األول ، رد علٌه المشط لٌرد علٌن المؽزل  

أكثرفنون األدب الشعبى شٌوعا بٌن العامة وتردٌدا فى كانت األمثال من          
حٌاتهم الٌومٌه ، وهى صٌاؼات لؽوٌة مضؽوطة فى جمل لصٌرة ،تحمل تجرٌدا 
وتعمٌما حول خبرة انسانٌة ، تعكس عاللات أساسٌه بٌن بشر متباٌن الظروؾ 
 واألوضاع االجتماعٌة من ناحٌة ،وبٌنهم وبٌن الوسائط المحٌطة بهم سواء كانت

 .  (45)طبٌعٌة أم مادٌه أم حضارٌة من ناحٌة أخرى 

جعلت العامة من تلن األمثال لواعد تبنى علٌها فلسفتها فى الحٌاه ونظرتها إلى        
 (.44)األشٌاء ،وتتخذ منها ممدمات لنتائج تهتدى إلٌها وتؤمن بمنطمها 

جٌه سلون العامه فى هذه االمثال منها ماكان ذا طابع سٌاسى ، والهدؾ منها تو       
التعامل مع السلطة الظالمة والصبر علٌها ، مثل :" اذ عز المركوب فارض بحكم 

 (.42)"اسجد لمرد  اسوء فى زمانه "  (.43)المكارى" 

ومنها ما كان ذا طابع التصادى ، فأ شارت إلى تردى أوضاع الفالحٌن         
 . ( 43)"  وتسلط االلطاعٌٌن مثل "رب زارع لنفسه حاصد سواه

حفر بٌر وطم بٌر وال تعطل كما حثت على الرفك بأوضاع األجٌر " ا        
. أعلت األمثال من شأن الصناعات وأرباب الحرؾ مثل " صنعه فى  (44)"األجٌر

                 الكؾ أمان من الفمر "  و"من ٌكن أبوه حذاء تجد نعاله ".                                                      
حاكت األمثال الكثٌر من السلوكٌات والعادات والتمالٌد االجتماعٌه ، وألمت          

الضوء على الجوانب السلبٌة منها، وحاولت أن تكون أداة اصالح وتهذٌب لهابنمدها 
. التندٌد بسوء  (45).والسخرٌه منها ، كنمد ظاهرة السرلة " سرق السارق فانتحر

. وتكبر البعض على ألرانهم  (46)النساء"المرأة السوء ؼل من حدٌد "أخالق بعض 
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. و" انما المرم (31)بعد تحسن أوضاعهم األجتماعٌه مثل " إن الهزٌل اذا شبع مات"
 (.30)من االفٌل " 

حثت األمثال على التمسن باألخالق و السلوكٌات اإلٌجابٌة ، كتفعٌل           
. واالصرار على التمسن ( 35)" من لدم بصله أخذ ثومه "  التعاون بٌن أفراد المجتمع

به وجه  بالحك مثل "كن صحٌحا تكن فصٌحا " و"اذا كان بولن صحٌحا فاضرب
 .        (  34)"الطبٌب

ارتبط بالمثال فن أدبى أخر ذاع بٌن العامة وهو فن الكناٌات كمولهم )) همن         
و )) شدٌد الجفن (( ٌعنون صبور على السهر فى األحمرٌن (( ٌعنون اللحم والخمر 

أى بخٌل ، ))   ، ))اباله الجد ٌدان (( ٌعنون اللٌل والنهار ، )) انه لجعد البنان ((
،  ولولهم )) أبو االثمال (( على ( 33) انه لؽمز الرداء (( أى كرٌم كثٌر المعروؾ

على النعجة (( و)) أبو البؽل ، و )) أبو األخبار (( على الهدهد ، )) أم االموال (( 
الخٌر (( على الخوان ، و)) أبو جمٌل (( على البمل ، و )) ابو نافع (( على البخل ، 

 . .....الخ.(32)و )) ابو عون (( على التمر ، و )) أبو النظٌؾ (( على الحمام 

ون افون الطودالمك بدعهأظهر فى هذا العصر ما عرؾ بشعر الكدٌه الذى           
كوسٌلة للتسول واحتٌال الرزق،واشتهرت منهم جماعة عرفت باسم بنى  بالبالد
.ومن اشهر شعرائهم ببؽداد (33)اشتهروا بالحٌلة والذكاء والشعر واالنشاد ،ساسان

حنؾ العكبرى  وابو دلؾ الخزرجى ودمحمبن عبد العزٌز،الذٌن لدموا لنا تعرٌفأ ألا
وما ٌحملون به انفسهم من بجماعتهم ونهجهم فى الحٌاة،ووصؾ فمرهم وبؤسهم،

 .التجوال فى سبٌل الكدٌة 
 :التى جابوها لائال ثرة تجولهم واالصماعكفى  (34)انشد العكبرى           

 مد هللا         فى بٌت من المجدـــعلى انى بح   
 باخوانى بنى ساسا       ان اهل الجدوالحد

 ندـان     فما شان الى الهــلهم ارض خراس
 دـالى البلؽار والسن   الروم الى الزنج    الى     

ة استمتاع جماعته بالحرٌه واالنطالق وشؽفهم لمعرف وصؾ الخزرجى        
 (:35)لائآل جابوها التً البالد عجائب

 لوة الحرـــلو ســــــٌس            ر حران األــــــان مــمن ك

 ز العمرـــبة  اودى اع            ؽرــــى الـــــا وفـــــالسٌٌم

 الورق والخضر ن بٌن     صن البا       ـــــــت كؽرٌـــــتع
 وانا من الدهرــــــــلأ و            ٌبا ــعاجأدت ـــــاهــــــوش
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اة لحٌة  امعاٌشى عل س ولوة العزم أٌٌضا جماعته بعدم الأ وصؾ الخزرجى         
 : (36)ظروفها لائال كانتا مهم

 هرــنا           شوى بطنا الى ظـٌــفظل البٌن ٌرم
 رـــٌكثب الرمل فى الب         ح ــل الرٌفعكما لد ت

 فى العسر وفى الٌسر         تولاألفطبنا نأخذ ا

 :(21)اعتمادهم على تحصٌل رزلهم بالحٌل لائآل ذكر العكبرى

 ارٌكــفما ٌكاد ٌدرن اال بالتف    الد    ــــد لسم هللا الرزق فى البـــل        

 ارٌكـــوال بشعر ولكن بالمخ       سبأ رزلا بفلسفة  ــــــولست مكت        

 فلست انفك اال فى الرساتٌك       حٌل   خوأناس لد علموا انى أو                

فوصؾ العكبرى ،  الء الشعراء اٌضأ فى تصوٌر معاناتهم وأالمهمهؤبرع        
 :(20)واؼترابهم فى البالد لائال  وذلهم  فمرهم

 تراب فى معشر انذالواؼ   ال    ــــم ةعشت فى ذله ولل
 الــالوة اآلمــــى حئفؽذا    مانى الول ال بالمعانى   أل با

 :( 25)ولال فى موضع أخر

 وطن مثلهمالى تاوى الٌه و    ن      ـالعنكبوت بنت بٌتا على وه
          لؾ وال سكنإولٌس لى مثلها   نسها سكن      جوالخنفساء لها من 

لعزٌز فمره وبؤسه ،وعدم تحصله على الحد األدنى من وصؾ دمحم بن عبد ا        
 :( 24)لوازم الحٌاة بموله

 تــمها تخـــــــوالثٌاب ٌض         ى بخت       ـــــــــالحمد هلل لٌس ل
 حتــــــللص فٌه فوق وال ت          أمنت فى بٌتى اللصوص  فما   

 صفر من الصفر حٌثما درت               طبك بال حرس       ــــــفمنزلى م

 ذكر فى موضع اخرتحوله من حرفة ألخرى وانتهاء الحال به إلى البطالة
 ( :23فى لوله)

 رت ــــــــــم للذبول لصـــفك   سلكت فى مسلن التصوؾ  تنسمٌا     
 ٌن الرءوس ألفت ـــرى بـــبٌ ـــــــــــى بتد       ثم كتبت العطوؾ حت

 لت     ــــــرة وؼربــــــراب فكم         ذرٌته مــــــــحرفى منمى من الت
 أعطى من إن رأٌته اؼتظت    رمت وال      ـــٌالٌت شعرى مالى ح

 ولدت هذه االوضاع المزرٌة لدٌهم الؽضب على السلطة وحملت اشعارهم فى       
فى  وجاء ذلن ،خالص من تلن االوضاعللدعوة الى التمرد والتمرد والثورة  طٌانها

  : (22) لول العكبرى
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 رٌـــالمماصفى ت ءمثل العروس ترا  مزخرفه   راٌت فى النوم دنٌا نا 
 عجل  إذا تخلصت من أٌدى الخنازٌر   لى ـفملت لها جودى فمالت لى ع

ٌبدو ان تلن االفكار اودت بصاحبها الى الحبس،فمد وصؾ لنا دخوله 
   :                           (23)لائال السجن وما تعرض له من عذاب  بداخله بشكل فكاهى ساخر

 ورــوطنب دؾ على               ورــــــربت بما خــــش
 ورـنــــنا وسط تأك               فصرنا من حمى  البٌت
 كمثل العمى والعور             وصرنا من اذى الصفع

دبى جدٌد على أدب  كان له دور كبٌر فى ظهور لون ألهذا النوع من ا 
بدعه بدٌع الزمان الهمدانى الذى أن الممامات فى هذا العصر اال وهو ف ةدبٌألا ةالساح

انه امتهن  ةدبٌألته اا، واعترؾ بشكل صرٌح فى احدى مناظر ةصل بهذه الجماعأت
هم الخصائص التى أولد درس ادابهم ،وتشرب نهجهم وفلسفتهم،واستفاد من  ،الكدٌة

الصفات الشعر واالنشاد،ثم طوع تلن  ةوالذكاء والتجوال واجاد ةتمٌزهم وهى الحٌل
،حٌث لدم لنا من (24)بعاد الفنٌه لشحصٌتهألمما ماته ، وصوغ ا بطل للتعبٌر عن والع

خالله نماذج انسانٌة والعٌة منتزعة من بٌن الطبمات الدنٌا فى المجتمع ، ظاهرها 
الشطارة واالحتٌال للحصول على المال واالستهتار بالناس ومواصفاتهم ، ولكن  

الذكى للحاله التى وصل إلٌها المجتمع نتٌجة لسوء األداء  باطنها وجوهرها هو النمد
السلطوى وتأثٌر ذلن على أخالق العامة وسلوكهم ، ولد كان الستخدام الهمذانى 
النمط المصصى المحبب للناس ، ومزجه بٌن الشعر والنثر المكتوبان بأسلوب لرٌب 

جاحه فى تجسٌد من اسلوب العامة ، و الحدٌث بلسان حالهم ، أبلػ االثر فى ن
                                                                                 (.25)أفكاره

من أبرز الظواهر التى لدمها الهمدانى ظاهرة الفمر التى صورتها ممامته  
عٌسى بن هشام بؽداد فى عام  –الراوى  –"المجاعٌة" حٌث دخل بطل مماماته 

فسأله ؼالم عن حاله  فٌمول له " حاالن ال ٌفلح صاحبهما فمٌر كده الجوع  مجاعة ،
وؼرٌب ال ٌمكنه الرجوع " فرد علٌه الؽالم ردا ساخرا من حالة البؤس التى ٌعانى 
منها تحت وطأة المجاعة ،وٌتمنى وٌحلم بالطعام لائال "    فما تمول فى رؼٌؾ على 

..... ثم ٌفلن بعد ذلن بالداح ذهبٌه من حوان نظٌؾ وبمل لطٌؾ إلى خل ثمٌؾ ....
 .                                                                      (26)راح عنبٌه هذا أحب الٌن أم أوساط محشوة وأكواب مملوه ......." 

تحدثت الممامات عن الظواهر السلبٌة التى افرزتها المجاعات واألزمات  
رة التسول والكدٌة التى سادت المجتمع بشكل كبٌر، وذكرت لنا االلتصادٌة، كظاه

األسالٌب والحٌل التى اتبعوها لتحصٌل الكسب ، كطروق اللٌل "" لرع علٌنا الباب 
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فملنا من المارع المنتاب فمال وفد اللٌل وبرٌده وفل الجوع وطرٌده وحر لاده الضر 
تعدى على الجوع والزمن المر وضٌؾ وطوءه خفٌؾ وضالته رؼٌؾ وجار ٌس

 (31)والجٌب المرلوع "

واستخدام حٌلة التعامى" أعمى مكفوؾ فى شملة صوؾ ٌدور كالحذروق  
ومتبرنسا بأطول منه معتمدا فى عصا فٌها جالجل ٌخٌط األرض بها على اٌماع عنج 

 بلحن هزج وصوت شج من صدر حرج "وهو ٌمول :

 مر          ــٌؾ فـــــساكن لفر وحل   أصبحت من بعد ؼنى ووفر   
 ٌعٌننى على صروؾ الدهر ر     ــــــٌا لوم هل بٌنكم من ح

 .( 30)ستر ـوانكشفت عنى ذٌول ال  ٌا لوم لد عٌل لفمرى صبرى  

أشارت الممامات إلى ظاهرة اللصوصٌة والحٌل العدٌدة التى اتبعها  
اخذ اللصوص " من ٌحتال فى الصؾ ومن ٌخنك بالدؾ ومن ٌكمن بالرؾ ومن ٌ

بالمزح ومن ٌسرق بالنصح ومن ٌدعو الى الصلح ومن باهت بالنرد ومن ؼالط 
بالمرد ومن كابر بالربط مع االبرة والخٌط ومن جاءن بالمفل ومن شك األرض من 
سفل ومن نوم بالبنج ومن كابربالسؾ ومن طٌر بالطٌر ومن العب بالسٌر ... 

 .( 35)إلخ

لى موائد الوالئم، وتكالب الطفٌلٌون أشارت الممامات إلى ظاهرة التطفٌل ع 
علٌها دون دعوة ، ومزاحمتهم للمدعوٌن " ومر على الطعام رجل تسافر ٌده على 
الخوان وتسفر بٌن األلوان وتأخذ وجوه الرؼفان وتفمأعٌون الجفان كالرخ فى الرلعة 

 .              (34)ٌزحم باللممة اللممة وٌهزم بالمضؽة المضؽة ...... إلخ " 

وبعد ذكره لهذه النماذج السلبٌة التى استشرت بالمجتمع، نجده ٌحمل  
المجتمع ذلن نتٌجة لتخبط أوضاعه السٌاسٌة وااللتصادٌة التى أفرزت هذه النماذج، 
وأدت إلى توسٌع الفجوه بٌن أفراده، وسوء توزٌع الثروة بٌنهم وتفرد ثلة للٌله بالمال 

 بموله :
 ا تراه ؼشومكم    هذا الزمان مشوم     

 والعمل عٌب ولوم لٌح      ـــالحمك فٌه م
                           (   33)وم ــوالمال طٌؾ ولكن      حول اللئام ٌح

استعرضت الممامات جوانب من الفساد األخاللى بالمجتمع سواء أكانت  
ى فعلٌه أو لولٌة ، فمن الجوانب الفعلٌة الؽش فى المعامالت وحرص الناس عل

تحصٌل المال بأى وسٌلة سواء كانت مشروعة أم ؼٌر مشروعة ، كالبخل واألنانٌه 
 واٌثار الفرد على الجماعة وضعؾ الوازع الدٌنى ....... إلخ . 
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عمد صاحب الممامات الً اسماط هذه الصفات علً فئة التجار من منطلك  
افتراض انهم تسلموا نظرة الكره التً كانت موجهه الً التجار من لبل الفمراء ، علً 

إلى أعلً السلم االلتصادي علً حسابهم ثم تناسٌهم لحموق هؤالء فً أموالهم من 
أعمال البر و الصدلات ، وبدا ذلن واضحا فً الممامة المضٌرٌة و الوصٌة ، ففً 

 الممامة الوصٌة ٌنصح أحد التجار ابنه بعد أن جهزه للتجارة بموله  :
ٌم انها خدعة الصبً عن اللبن بل ان هللا كرٌم " دعنً من لولهم ان هللا كر

ولكن كرم هللا ٌزٌدنا وال ٌنمصه وٌنفعنا وال ٌضره ومن كانت هذه حاله فلتكرم 
خصالة ..... ال آمن علٌن لصٌن أحدهما الكرم واآلخر المرم ان الكرم اسرع فً 

وعلٌن  المال من السوس وان المرم أشأم من البسوس .... وال تنفمن إال من الربح
بالخبز و الملح ولن فً الخل و البصل رخصة ما لم تدمهما ..... كن مع الناس 

 .                                     (32)كالعب الشطرنج خذ ما معهم واحفظ كل ما معن " 

أما االنحرافات المولٌة فتجسدت فى فن الشتائم والسباب الذى تفشى فى هذا 
 –ابن هشام  –وٌه ، ففى الممامه الدٌنارٌة ٌنذر الراوى العصر وصارت له لواعد لؽ

دٌنارا لمن ٌجٌد فن التشائم فٌتبارى رجالن فى ذلن ، ألجل تحصٌل الدٌنار فٌسب 
أحدهم األخر بموله " ٌابرد العجوز ٌاكربة تموز ٌاوسخ الكوزٌا درهما الٌجوز 

ا تخمة الرؤوس ٌاحدٌث المؽنٌن ٌاسنة البؤس ٌاكوكب النحوس ٌا وطء الكابوس ٌ
..... إلخ "  . وٌرد علٌه األخر لائال  "   ٌالراد المرود ٌالبود الٌهود ٌانكهة  االسود 
ٌاعدما فى الوجود ٌا كلبا فى الهراش ٌالردا فى الفراش ٌا لرعٌة بماش ٌا ألل من 

 .وبذلن فأن التأثٌر العام الدباء الكدٌة فى بدٌع الزمان ٌكمن فى(33)الش .......إلخ" 

انهم حفزوه لصوغ نموذجه على نمط نماذجهم مع اختالؾ فى المنطلك االساسى ، 
ذلن ان بدٌع الزمان اراد تصوٌر الوالع من زاوٌة تعرٌته ،فى حٌن اكتفى اولئن 

 .( 34)بتمرٌر الظاهرة تمرٌرا ادبٌا 

مثل المصص الشعبى وسٌلة دفاعٌة ضد ولائع التارٌخ المعادٌه لو جدان 
واستئسار  -الممثله فى الخالفه-ضعفت فٌه السلطة السٌاسٌة العربٌة العامة فى عصر

، هذا باإلضافة الى الفساد السٌاسى وما رافمه من (35)ؼٌر العرب بممدرات الحكم

تدهور التصادى وخلل اجتماعى، وما نجم عن ذلن من زٌادة الفجوة بٌن طبمات 
ى ٌبحث عن أبطال من هنا نجد الخٌال الشعب. المجتمع،وؼضب شعبى على السلطة

العامة، ٌعبرون عن رأى العامة فى االحداث،لتكرٌس الحلم الشعبى بدآل من الوالع 
التارٌخى ،ولد وجدوا ضالتهم فى لادة العٌارٌن والشطار الذٌن رفضوا والعهم 
المرٌر وتمردوا على مجتمعهم، وثاروا على المائمٌن علٌه لٌنالوا باسلوب ؼٌر 

 .(36)حك شرعى لهم شرعى ما ٌتصورون انه
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حظى هؤالء بإعجاب العامة،فتعاطفوا معهم وشكلوا سٌاجأ ولائٌا لحماٌة  
هؤالء الشطار وتمدٌم الدعم لهم،اذ اعتبروهم أبطالهم األآسطورٌٌن الذٌن ٌحممون حلم 

.فمد رددوا (41)االنتصار على السادة المستبدٌن واذال لهم ولو عبر الحكاٌات الخٌالٌة

رهم بإعجاب شدٌد،وتناللوا عنهم لصصأ وحكاٌات خضعفت لماٌسمى حوادثهم وأخبا
 .(40)بالرواٌة الشفوٌة،كان المصاص الشعبٌون ٌرددوها فى مجالسهم

هذه المصص ما كانت لتخلو من المبالؽة، اذحرص الماص الشعبى المتعاطؾ مع     
ئل وكل ما هؤالء إلى اضفاء شٌم النبل والفروسٌة والفضٌلة علٌهم،ونفى عنهم الرذا

ال ٌالئم طبٌعة سامعٌه ،وهو ما ٌفسره علماء االجتماع بان المرء الٌملن من 
 .(45)الكارٌزما االما ٌضفٌه علٌه اآلخرون

فنرى الراوى مثآل ٌبدى اعجابأ شدٌدأ باللص البؽدادى المشهور ابن  
بل جعل منه فارسأ ’، حمدى، ولم ٌضع اعماله فى مٌزان األخالق او لانون الدول

نبٌآل ذا مروءة ال ٌسرق اال الساده األثرٌاء، وال ٌتعرض للفمراء بسوء ،بل ٌرد إلٌهم 
، والى (44)ما سرق منهم وال ٌفتش امراة وال ٌسلبها شٌئأ، واشاد كثٌرأ بفتوته وظرفه

ؼٌر ذلن من ممومات البطل الشعبى ، الذى ٌشعر بأالم وهموم الفمراء، وٌجسد 
 .(43)رؼبات ولٌم المجتمع الشعبى

ٌسوق لنا الراوى نموذجا أخر عن مروءة العٌار اسود الزبد الذى لوى  
امره فى عهد االمٌر عز الدولة بختٌار، وحكاٌته مع الجارٌة الحسناء التى اشتراها 
بماله لكنها رفضته، وتمادت فى اعالن كراهٌتها له ورؼبتها فى ان ٌبٌعها، وهنا 

لعبد الذى لم ٌرض لنفسه اكراه جارٌة ٌبرز الراوى نخوة وشهامة ورجولة هذا ا
اشتراها بماله وله حك التصرؾ فٌها على معاشرته، وإذا به  ٌعتمها وٌهبها ألؾ 

 .(42)دٌنار 

وكأن الراوى ٌّعرض هنا بممارسات السادة الوجهاء أصحاب السطوة  
ا والنفوذ،الذٌن ،الذٌن كانوا ال ٌطاولون هذا العبد فى سلوكه إزاء الجارٌة، وكانو

ٌسمحون النفسهم بفعال منحطه إزاء جوارٌهم،وان هذا العٌار فالهم خلمأ بمروءته 
وشهامته و تسامحه، وتحوٌله ألسطورة ومثال ٌتطلع الٌه كمائد مؽوار حام 

 .(43)للجماعة

تنوعت إبداعات العامة فى فنون الطرب من موسٌمى وؼناء ورلص، وذلن 
ٌث كانوا ٌجدون فى تلن الفنون متنفسأ عن بتنوع وتعدد األعراق واللهجات ببؽداد، ح

همومهم، فاألؼنٌة الشعبٌة أبرز الحلمات التى تستوعب الموسٌمى، فاإلبداع الؽنائى 
الشعبى كان ٌبدأ بالكلمة ثم ٌبدع اللحن الذى ٌكافئها، ثم ٌسهم االداء فى استخدام 

مٌة التى استخدمت اآلالت الموسٌمٌة إلبراز هذا  هذا اإلبداع  وتنوعت اآلالت الموسٌ
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فى هذا المجال، وهى تتسم بالعرالة،وتتحول من االداء الفردى إلى الجماعى،ومنها 
الناى والمزمار والطبلة والطنبور والعود،فمد كان عامة  البؽدادٌٌن ٌحبون الة 
الطنبور إلى جانب ولعهم بالعود،وكذلن كانوا ٌكثرون من استعمال  اآلالت الهوائٌة 

لمزمار الذى ٌعزؾ لحن االؼنٌة، مع مرافمة من الة العود إلى جانب الخشبٌة مثل ا
وفى الموسٌمى الحربٌه التى تعمل (.44)الطبل والدؾ لتمٌٌز اإلٌماع وضروبه المختلفة

فرلها لدى الدولة ،كان النصٌب االوفر للطبول والكوسات،لوضوح التعبٌر فٌها من 
حتفاالت المختلفة التى ٌمبل علٌها دون ان ٌتالشى ،وتلن الفرق كانت تشارن فى اال

 .(45)العامة

وؼالبأ ما رافك الرلص تلن العروض الموسٌمٌة، فكانت تموم به الجوارى،  
ولد مارسن انماطأ مختلفة من الرلصات ، كتلن المائمة على اتخاذ هن تماثٌل خٌل 
مسرجة من الخشب ،معلمه بأطرافها مالبس ٌلبسنها لٌمكن بها امتطاء الخٌل 

او الرلص المجوسى المائم على تشابن أٌدى الجوارى بعضهن .(46)الكروالفرو
 .(51)ببعض

كان التمثٌل الفكاهى من أهم الفنون التى انشرت بٌن العامة، ولام به 
، فكانوا ٌمصون (50)المحاكون المضحكون الذٌن عرفوا بأصحاب السماجات 

شخاص فى خصا ئصهم الحكاٌات المضحكة ،وٌتفنون فى طرق الهزل وتملٌد اال
الجسمٌة واالخاللٌة والسلوكٌه بشكل هزلى مضحن، وكان كثٌر منهم ٌخلط هزله 
بحكاٌة لهجات النازلٌن ببؽداد من االعراب والخراساٌنٌن والزنوج والفرس والهنود 

من اشهر  .(55)والروم،واٌضأ كانوا ٌحاكون بعض الحٌوانات خاصة الحمٌر

و الورد الذى كان "ٌحكى شمائل الناس والسنتهم كما المحاكٌن فى العصر البوٌهى اب
 .(54)هى فٌعجب الناظر والسامع واالثكالن "

كما ظهرت فى هذا العصر بعض المالمح العامة للنص المسرحى الدرامى   
من خالل احتفالٌة العزاء التى كانت تمٌمها الشٌعة سنوٌا فى ٌوم عشوراء ، وما 

، ثم ٌتبع (53)حة والندب على ممتل االمام الحسٌن صاحب ذلن من صور التفجع والنٌا

ذلن لراءة نص ممتل اإلمام الحسٌن،  الذى ؼلب علٌه السرد المصصى  وزخر 
بمشاهد درامٌة حزٌنة ومتصاعدة،تستهدؾ بث الحزن والندم فى نفوس السامعٌن، 

 .        (52)واستنفار هممهم لؤلخذ بثأر الشهٌد الذى اضاعه ااألسالؾ بتماعسهم عننصرته

شؽلت المعتمدات الشعبٌة حٌزأ كبٌرأ من تفكٌر العامة وٌبدوا أن هذا األآمر           
كان راجعأ لعدم لدرتها على تجاوز المشاكل التى كانت تسببها الظروؾ االلتصادٌة 
،فضآلعن محاولتهم لتؽطٌة والعهم بمرارته وحجب صور الظلم والفالة التى كانوا 

وٌظهر انهم كانوا ٌجدون فٌها شٌئأ من العزاء والتروٌح النفسى  ٌعٌشون فى كنفها،
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مما كانوا ٌماسونه على ٌد السلطة، ومما كانوا الٌفهمونة من تملبات مجتمعٌة 
 .(53)متالحمة

 ومنها: (54)وردت كثٌر من هذه المعتمدات  فى كتاب التوحٌدى       

 .ـ اذا دخل الذباب فى ثٌاب احدهم ٌمرض 
 ٌده لال اخذ دراهم.ـ اذاحكته 

 .ـ اذا حكته رجله لال امشى إلى مكان بعٌد
 .ـ اذا حكته انفه لال أكل لحمأ

 ـ  اذا اختلجت عٌنه لال أرى انسانا لم أره منذ حٌن.
 .ـ اذا كسؾ الممر ضربوا الطست ولالوا ٌارب خلصه

ربون ـ اذا رأوا فى األفك حمرة،لالوا فى السماء نار، وصاحوا الصالة الصالة، وٌض
 .بالشعٌر وٌنظرون فى البخت

ـ اذا طارت من الشرارة نار إلى أعلى لالوا ٌنمص من أهل البٌت واحد،واذا ولعت 
 إلى أسفل لالوا، ٌجىء ؼدأ زائر.

ـ اذا طار الخفاش باللٌل فسمعوا صوته لالوا: هذه الساحرة تطٌر، وٌكبون الطست 
 ،وٌمولوا،باطل  وبطل ماكانوا ٌعملون.

ألحدهم ؼائب، صوتوا فى البئر ونخلوا الرماد باللٌل، وٌزعمون ان الجن ـ اذا ؼاب 
 ٌثبتون حاله فى الرماد.

 .ـ  كانوا ٌضعون فى الدلٌك جوزة لها ثالثة خطوط ٌزعمون انها تزٌد البركة
 ـ اذا  نكس احدهم فى مرضه اخذوا له دهنأ من سبع دور ودهنوا به راسه.

ٌوم االربعاء، فالٌسافرون فٌه وال كما كان العامة ال ٌرتاحون إلى  
ٌتزوجون وال ٌعمدون فٌه اٌة صفمة، وكذلن الحال بالنسبة لشهر صفر وٌعتبرونه 

 .(55)شهرأ نحسأ واخر اربعاء فى شهر صفر، ٌجمع عندهم بٌن النحسٌن

مما سبك ٌتضح لنا ان النشاط الثمافى للعامة تمٌز بالتعدد والتنوع  ، فمد  
تخلك لنفسها ثمافة شعبٌة ـ موازٌة للثمافة السلطوٌة ـ عبرت بها استطاعت العامة ان 

عن آمالها واالمها ،وساعد فى صنع هذه الثمافة عدد من  األدباءالمهمشٌن الذٌن كانوا 
ٌنتمون اجتماعٌا الى فئات شعبٌة ،ونشأوا وعاشوا فى تلن الظروؾ ،وأدى تداول 

ها بٌن جماعات كثٌرة ؼٌر ملمة هذه الفنون بٌن العامة شفاهة إلى كثرة انتشار
 بالكتابة، مما زاد من فاعلٌتها وتأثٌرها .
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 الهوامش
 )*( بالد الدٌلم  : هى البالد  لوالعة إلى الجنوب من بحر الخزر ، وتشمل جٌالن وطبرستان 

صورة   ل ،ربٌجان وآران )أنظر : ابن حولولومس  وجرجان وجزء من إللٌم الجبال وأجزاء من أذ
 1(421؛ الممدسى ، أحسن التماسٌم ، ص 452 – 45األرض ،  ص 

( على فهمى ،الثمافة الشعبٌة فى المجتمع العربى ، مجلة المأثورات الشعبٌة ، السنة األولى ، 0)
 .034، ص0653العدد الرابع ، اكتوبر ، 

لحاكم ـ، ترجمة : ( جٌمس سكوت ،المماومة بالحٌلة  ـ كٌؾ ٌهمس المحكوم من وراء ظهر ا5)
 .035ت،ص1إبراهٌم العرٌس ، مٌخائٌل خورى ، دار السالى ، بٌروت ، د

 .444،ص0632شولى ضٌؾ ، الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ،الماهرة ، ( 4) 

 .553م ، ص 0655عرٌب بن سعد ، صلة تارٌخ الطبرى ، الماهرة ،  (3)

، 4م ،ج 0644ٌك : عبود الشالجى ،بٌروت ،)(التنوخى ،نشوار المحاضرة  وأخبار المذاكرة ،تحم
 .431ص

 . 350،ص5،ج0603( مسكوٌه ،تجارب االمم وتعالب الهمم،الماهرة ، 2)
( الٌافعى ، مرآة الجنان وعبرة الٌمظان فى معرفه ماٌعتبر من حوادث الزمان ، تحمٌك : خلٌل 3)

 .563، ص5المنصور ،دار الكتب العلمٌه ،بٌروت ، د.ت ، ج
 04، ص5م ،  ج 0665جوزى ، المنتظم فى تارٌخ الملون واألمم  ،بٌروت، ( ابن ال4)
 Kabir-، انظر :  211، ص 3( التنوخى ، نشوار المحاضرة،ج5)

 ,administration of Justice  ,Islamicculture,Vol,xxxiii,no.1,jaunuary,1959p,16 

 .053(عرٌب بن سعد ، صلة تارٌخ الطبرى ،ص6)
 ( نفس المصدر والصفحة .01)
 . 232، ص 2(التنوخى ، نشوار المحاضرة ، ج00)

 . 454هـ ، ص 0441( ممامات بن نالٌا ، استانبول ،05)

 . 004،ص4ح 0654( الثعالبى ، ٌتٌمة الدهر ، ت:مفٌد لمٌحة ،بٌروت ، 04)

   . 04،،ص 0625( الهمذانى، ممامات الهمدانى ، شرح : دمحم عبده ،المطبعة الكاثولٌكٌة ،03) 
 . 053( عرٌب ابن سعد ، صله تارٌخ الطبرى ، ص02)
 .00( الهمدانى ، الممامه االزاذٌة ،ص03)
 .004، ص4( الثعالبى ، ٌتٌمة الدهر ،ج04)

 .005( نفس المصدر ،ص05)

 ( نفس المصدر والصفحة.06)

 .563،ص  4ت ،ج1( التوحٌدى ، االمتاع والمؤانسة ، ت: أحمد أمٌن ،بٌروت ،د51)
 .  034( ألؾ لٌلة ولٌلة،ص50)
 .332، ص 2م ، ج 0640( البؽدادى ، تارٌخ بؽداد ،الماهرة ،55)
( عبد الحمٌد ٌونس ، االبداع الشعبى ، محلة المأثورات الشعبٌة ،السنة الثانٌة ، العدد الخامس ، 54)

 .52،ص 0654ٌناٌر ، 
 .016( الؾ لٌلة ولٌلة ، ص 53)

 . 045، ص 3ؽداد ،ج( البؽدادى ، تارٌخ ب52)

 . 515، ص  6( نفس المصدر ،ج53)
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 . 442م، ص 0641( البٌهمى ، المحاسن والمساوى ، ت: أبو الفضل إبراهٌم ،بٌروت ،54)
 . 453( نفس المصدر ، ص 55)

 .30-31،ص0654؛ 05( انظر : نصر أبو زٌد ، الفوازٌر ، مجلة الفنون الشعبٌة ، الماهرة ، ج56)

 .   554لممامة الشعرٌة ، ص(الهمدانى ، ا 41)
 .033( الممامه المؽزلٌة ، ص 40) 

 .033( الهمذانى ، الممامة المؽزلٌة ، ص 45)
( عبد الباسط عبد المعطى ، الثمافة الشعبٌة فى المجتمع العربى ، مجله المأثورات الشعبٌة ، 44)

 .035، ص  0653السنة األولى ، العدد الرابع ، اكتوبر ، 

 .3، ص0636ح ، الحكاٌات واألمثال ، الماهرة ،( رشدى صال43)

 . 3م ،،ص 0604(الطالمانى، رسالة االمثال البؽدادٌة التى تجرى بٌن العامة ،الماهرة ،42) 
 .341،ص 4( التوحٌدى ، االمتاع والمؤانسة ، ج 43) 
 .52(الطالمانى ،المصدر السابك ،ص44) 
 . 53(الطالمانى ،رسالة االمثال البؽدادٌة ،ص 45)

 .    5( كامل الشٌبى ، األدب الشعبى ، ص 46)
 .6( نفس المرجع، ص 31)

 .53ت ، ص1( المٌدانى ، مجمع االمثال ، ت: دمحم عبد الحمٌد ،بٌروت ،د30)

 .25( نفس المصدر ، ص 35)

 . 45( الطالمانى ،الصدر السابك ،ص34)

 . 432،ص  4( التنوخى ، نشوار المحاضره ، ج33)

 .  405-400المحاسن والمساوى ، ص ( البٌهمى ، 32)

 . 043 -044م، ص  0632( الثعالبى ، ثمار الملوب ، ت: أبو الفضل إبراهٌم ،الماهرة ،33)

                                                     1 50  ،صم،  0646بٌن المشرق والمؽرب ،بٌروت ، ٌوسؾ عوض، فن الممامات( 34)
 .424،ص4الدهر،حمة ،ٌتٌ ( الثعالبى،34)
 .    425نفس المصدر،ص( 35) 
 .426نفس المصدر،ص ( 36) 
 . 054،ص 4( الثعالبى ،ٌتٌمة الدهر،ج21)
 .053ص،نفس المصدر( 20)
 .                   36نفس المصدر،ص (25) 
 .363المصدر،ص سنف( 24)
 .054،ص 4،ج،ٌتٌمة الدهر ىالتعالب(23) 
 .  053( نفس المصدر ،ص22)
 .  52( ٌوسؾ عوض ، فن الممامات ،ص23) 
 .    054( نفس المصدر،ص24) 
،  314( فاروق شوشة ، لصٌدة من الممامات لبدٌع الزمان الهمذانى ، مجلة العربى ، العدد 25)

 . 055،ص 0665ٌونٌو ،
 .          53( الهمذانى ، الممامة المجاعٌة ،ص26)
 .53( الممامة الكوفٌه ، ص31)
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 .45ة المكفوفٌة ، ص( الممام30)
 . 41( الممامة الرصا فٌة ، ص35)
 .   04( الممامة الجاحظٌه ،ص34)
 62(  الممامة الساسانٌة ، ص33)
 .45( الممامة الوصٌة ، ص32)
 ( الممامه الدٌنارٌة ،ص                                                                                    33)
 . 52وسؾ عوض ،فن الممامات ،ص( ٌ 34) 
 .54( عبد الحمٌد ٌونس،االبداع الشعبى،ص35)
 .3م ، ص 0650( دمحم النجار،العٌارٌن والشطار ، عالم العرفة ،سبتمبر ،36)
 .34م، ،ص 5115،  265( هالة فؤاد،اسود الزبدومرآة المثمؾ الهامشى ،مجلة العربى ،عدد 41)
 .406( النجار، المرجع السابك ،40)
 .34( هالة فؤاد،المرجع السابك،ص45)
 .51،،ص 0م ،ح 0662( التنوخى، الفرج بعد الشدة، ت : عبدهللا نبهان ، دمشك ، 44)
 .406( دمحم النجار،العٌارٌن والشطار،ص43)
 .463،ص4،التوحٌدى،  االمتاع،ح304( ؼرٌب بن سعد،صلة تارٌخ الطبرى،ص42)
 .34( هاله فؤاد، اسود الزبد، ص 43)
 .53عبد الحمٌد ٌونس ،االبداع الشعبى،ص( 44)
،انظر ،عادل الهاشمى، 061( التوحٌدى، الرساله البؽدادٌة، ت : عبود الشالجى، بٌروت ،،ص45)

 .233،ص6الموسٌمى  والؽناء بالعراق، موسوعة حضارة العراق، ح
 .233( عادل الهاشمى، نفس المرجع ، ص46)
 .355م ، ص 0653وت ، ( ابن خلدون، الممدمة،دار العلم ، بٌر51)
؟لنظر :متز الحضارة 35م ، ص 0620( الشابشتى ،الدٌارات،، ت : كوركٌس عواد ، بؽداد ، 50)

اإلسالمٌة  فى المرن الرابع الهجرى ، ترجمة : عبد الهادى أبو رٌدة ،دار الكتاب العربى ، بٌروت 
 .553، ص 5م ، ح 0634،
 .52( الشابشتى ،الدٌارات ،ص55)
،انظر، شولى ضٌؾ، تارٌخ االدب العربى ـ العصر 36ص 0، البٌان والتبٌن،ح( الجاحظ54)

 .64،ص5م ،ح 5110العباسى الثانى ـ دار المعارؾ ، الماهرة ، 
 .440،ص2( الثعالبى، ٌتٌمة الدهر،ح53)
؛ابن كثٌر ،البداٌة والنهاٌة،    54،ص4م ح 0654( ابن االثٌر ، الكامل فى التارٌخ ، بٌروت ، 52)

 .     051،ص05، ح 0654مد أ بو ملحم ، بٌروت ، ت: أح
 .65-011م، ص0654، 51( انظر: مدحت الجٌار، احتفالٌة العزاء، مجلة الفنون الشعبٌة،ع53)
( انظر: احمد المحمودى ، عامة المؽرب االلصى فى العصر الموحدى، الرباط 54)
 .012م،ص5110،
 .433بٌروت ، ص( الرسا لة البؽدادٌة،  ت : عبود الشالجى ، 55)
 .44،ص5م ،ح 0624( ابن لتٌبه، االمامة والسٌاسة، الماهرة ، 56)
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 قائمة المصادر والمراجع       

 المصادر - 1

 م(.0544هـ / 341: عز الدٌن أبو الحسن على بن دمحم الشٌبانى)ت :  ابن األثير

 م0654وت ، الكامل فى التارٌخ )عدة أجزاء(،دار الكتب العلمٌة ، بٌر. 

 م ( .0144هـ / 334أبو بكر أحمد بن على ) ت : البغدادى : 

  ، م .0640تارٌخ بؽداد ، ) عدة أجزاء ( ، الماهرة 

 م ( .0133هـ / 325الفضل دمحم بن الحسٌن ) ت :  أبو: البيهقى
 ، م،  0641المحاسن والمساوى ، ت: أبو الفضل إبراهٌم ،بٌروت 

 م ( .663هـ / 453ن على ) ت : أبو على المحسن ب : التنوخى
 ( أجزاء 5مٌك : عبـود الشالجى ،) نشـوار المحاضـرة وأخبـار المذاكـرة ، تح

 م .0644، بٌروت ، 

   ، م 0662الفرج بعد الشدة ، تحمٌك : عبد هللا نبهان ، دمشك. 

 م ( .661هـ / 451أبو حٌان على بن دمحم بن العباس ) ت :  : التوحيدى
 نسة ، تحمٌك : أحمد أمٌن ، بٌروت ، بدون تارٌخ . اإلمتاع والمؤا 

 ، م 0653البصائر والذخائر،تحمٌك:وداد الماضى،دار الجٌل ،بٌروت. 

 الرسالة البؽدادٌة ،تحمٌك:عبود الشالجى، بٌروت 

 م ( .0145هـ / 356أبـو منصـور عبد الملن بن محمـد بن إسماعٌل ) ت:: الثعالبى
 وب ، تحمٌك : أبو الفضل إبراهٌم ، دار ثمار الملوب فى المضاؾ والمنس

 .م 0632النهضة ، الماهرة ، 

 ( أجزاء 3ة ، ) ٌتٌمـة الدهـر فى محـاسن أهل الدهر ، تحمٌك : مفٌد دمحم لمٌح

 م .0654، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 

 م ( .536هـ / 522: أبو عثمان بن عمر بن بحر ) ت الجاحظ 
  م  0642السالم هارون،)عدة أجزاء(،الماهرة ،البٌان والتبٌٌن،تحمٌك :عبد. 

 م ( .0510هـ / 264أبو الفرج عبد الرحمن بن على ) ت :  : ابن الجوزى

  ، المنتظم فى تارٌخ الملون واألمم ، تحمٌك : دمحم و مصطفى عبد المادر عطا

 م .0665) عدة أجزاء ( ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 

 م ( .661هـ / 451 بن حولل ) ت : أبو الماسم دمحم : ابن حوقل
  ، م .0645صورة األرض ، ) جزءان ( ، لٌدن 

 م ( .0313هـ / 515عبد الرحمن بن دمحم ) ت :  : ابن خلدون
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  ، م .0653الممدمة ، دار العلم ، بٌروت 

 م ( .665هـ /  455: أبو الحسن على بن دمحم ) ت : الشابشتى 

  ، م .0620بؽداد ، الدٌارات ، تحمٌك : كوركٌس عواد 

 ابى الحسن على بن الفضل :الطالقانى

 ، م 0604رسالة االمثال البؽدادٌة التى تجرى بٌن العامة ،الماهرة 

 م ( 643 \ه 433ابن سعد المرطبى)ت::  عريب  

  ، م ،  0655صلة تارٌخ الطبرى ، الماهرة 

 م( . 556ه/ 542عبدهللا بن مسلم )ت::  ابن قتيبه الدينورى

 م. 0624والسٌاسة، الماهرة ،  االمامة 

 م ( .0445هـ /  443عماد الدٌن أبو الفدا إسماعٌل بن عمر ) ت :  : ابن كثير
  ( ، تحمٌك : أحمد أبو ملحم ، على نجٌب عطوى  05البداٌة والنهاٌة ، ) جزء

 م .0654، بٌروت ، 

 م ( .0141هـ /  350أبو على أحمد بن دمحم ) ت :  : مسكوية

  وتعالب الهمم ، باعتناء : مرؼلٌوث وآمدروز ، الماهرة ، تجارب األمم

 م . 0603

 م ( .652هـ /  442: شمس الدٌن دمحم بن أحمد ) ت :  المقدسى

  ، م .0616أحسن التماسٌم فى معرفة األلالٌم ، لٌدن 

 م( 0005هـ /  205أبو الفضل أحمد بن دمحم )  ت: : الميدانى

 ٌت..د ،بٌروت ،دمجمع االمثال ، ت: دمحم عبد الحم 

 :  عبد هللا بن دمحم  ابن ناقيا

 ،هـ  0441ممامات ابن نالٌا ،استانبول. 

 م( 0114هـ /  465أبو الفضل بدٌع الزمان )ت:: الهمذانى 
 ، م  0625ممامات الهمذانى ،تصحٌح :الشٌخ دمحم عبده ،المطبعة الكاثولٌكٌة. 

 م ( .0434هـ /  435عبد هللا بن أسعد بن على بن سلمان ) ت :  : اليافعى

 ،تحمٌك : مرآة الجنان وعبرة الٌمظان فى معرفة ما ٌعتبر من حوادث الزمان 

 خلٌل المنصور ،دار الكتب العلمٌة،بٌروت ، بدون تارٌخ .
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 :المراجع2

 (:جيمس)سكوت 

 : المماومة بالحٌلة  ـ كٌؾ ٌهمس المحكوم من وراء ظهر الحاكم ـ، ترجمة                        

 .ت.مٌخائٌل خورى ، دار السالى ، بٌروت ، د راهٌم العرٌس ، إب

 الشيبى )كامل(:

 األدب الشعبى مفهومه وخصائصه .net  www.rabtat-alwaha 

 : (شوقى)ضيف 

  ، 0632الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ،الماهرة. 

 سى الثانى ـ دار المعارؾ ، الماهرة ، تارٌخ االدب العربى ـ العصر العبا

 م .    5110

 متز ) آدم ( :

  الحضـارة اإلسـالمٌة فى المـرن الرابع الهجرى ، ترجمة : دمحم عبد الهادى

 م .0634أبو رٌدة ، نشر : دار الكتاب العربى ، بٌروت ، 

 المحمودى )أحمد(:

 ، م.5110عامة المؽرب االلصى فى العصر الموحدى، الرباط 

 لنجار)دمحمرجب (:ا

  الشطار والعٌارٌن حكاٌات فى التراث العربى،نشر عالم المعرفة ، سبتمبر

 .م  0650،

 يوسف) نور عوض(: 

 ، م  0646فن الممامات بٌن المشرق والمؽرب، دارالملم ،بٌروت. 

 الدوريات: - 3

 الجيار) مدحت(: 

  م  0654،الماهرة ، 51احتفالٌة العزاء ،مجلة الفنون الشعبٌة ،العدد. 
 ابو زيد )نصر(: 

 ، م 0654الفوازٌر ،مجلة الفنون الشعبٌة ،العدد الثامن عشر ،الماهرة. 

 شوشة )فاروق(:

  314لصٌدة من الممامات لبدٌع الزمان الهمذانى ، مجلة العربى ، العدد  ،

 . 0665ٌونٌو  ،

http://www.rabtat-alwaha/


(5102يونية  -ابريل ) 34اجمللد  -حوليات آداب عني مشس     

 مساح عاطف  

 

    
 

 

433 

 عبد المعطي )عبد الباسط(: 

 األولً لمأثورات الشعبٌة ، السنة  جلة االثمافة الشعبٌة فً المجتمع العربً ، م

   .م  0653، العدد الرابع ، اكتوبر 

 (:على )فهمى 

  الثمافة الشعبٌة فى المجتمع العربى ، مجلة المأثورات الشعبٌة ، السنة األولى

 .0653العدد الرابع ، اكتوبر ،  ،

 الهاشمي )عادل(: 

 لمجلد الخامس ، الموسٌمً و الؽناء بالعراق ، موسوعة حضارة العراق ، ا

  م 0652دار الجٌل ، بٌروت ، 
 هالة فؤاد :  

  م  5115، 264أسود الزبد ومراّةالمثمؾ الهامشى ،مجلة العربى ،العدد. 

 يونس )عبد الحميد(: 

  ، االبداع الشعبً ، مجلة المأثورات الشعبٌة ، السنة الثانٌة ، العدد الخامس

 م .        0654ٌناٌر 

       
 


