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 Abstract 

The relationship between literature and society is deep so it is noticeable that poets of different 

eras are influenced by their environment negatively and positively ib various ratios. In the Memlooki 

era, poets derived their poetic images from their real society in addition to their critical and sarcastic 

spirits.  
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 الملخص
إّن العالقة بين األدب والمجتمع عالقة جذرية متماسکة ولهذا نری أّن الشعراء فبي کبّل عصبر مبن العصبور يتبأثرون بالبيئبة التبي 

يجابا ويکون مقدار ذلبک التبأثر مختلفبا مبا ببين شباعر وآخبر. ارتببط الشبعر فبي العصبر المملبوکي ببالمجتمع ارتباطبا يعيش ون فيها سلبا وا 
قويا، حيث کان الشعراء يستمدون الکثير من صورهم الشعرية من واقع مجتمعهم ومن مجريات أحداثه، مضيفين إليه الکثير مبن روحهبم 

 عجب فالّشاعر مرآة عصره.النقدية والهجائية و ال 
درس الباحث في هذا البحث محاور النقبد اإلجتمباعي الثالثبة عنبد شبعراء العصبر المملبوکي وهبي: النقبد البذاتي، فقبد نقبد الشبعراء 

بعبض أنفسهم وأسرهم وأزواجهم. والنقد السياسي إذ نقد الشعراء الملوک وأصحاب الشرطة، والمبوظفين. والنقبد البديني، حيبث نقبد الشبعراء 
القضاة والفقهاء، والمتصوفة و أهل الذمة وقد اعتمد الباحث في هذه الدراسة علی المبنهج الوصبفي التحليلبي. خلبص إلبی أّن شبعر النقبد 
اإلجتماعي عند شعراء العصر المملوکي کان سجاًل تاريخيًا لحياة المجتمع اإلسالمي فبي عصبرهم وسبالح کثيبر مبنهم فبي مقاومبة الظلبم 

 ف ّنه يعّد مظهرًا من مظاهر المقاومة الشعبية والتمرد علی الظلم.والجور، لذلک 
 : األدب، المجتمع، النقد اإلجتماعي، العصر المملوکي.الکلمات المفتاحية

 :المقدمة
إن العالقبة ببين األدب والمجتمببع عالقبة جذريببة متماسبکة واليتولببد فبن عمومببًا وال أدب خصوصبًا إال فببي الجماعبة. و ال ُينکببر أّن 

نين لکّل شاعر طابعًا خاصًا يميز شعره عن سواه وأّن لشخصية األديب وحياته النفسبية دورًا ببارزًا فبي مواقفبه األدبيبة. لکبن األدبباء والفنبا
ليهبا يلتفتبون فبال أدب وال فبن إال فبي الجماعبة و   مبنهم أبناء بيئتهم منها ينهلون ويتناولون ويغرفون وفيها يشع انتاجهم ويتبدفق إببداعهم وا 

ليه يلتفت.  أجل الجماعة وال يمکن الغوص في أعماق األدب إال داخل اإلطار اإلجتماعي الذي منه ينطلق األدب وا 
يجابًا ويکون مقدار ذلک التأثر مختلفًا ما بين شباعر وآخبر، ومبن يّطلبع علبی سبيرة  يتأثر الشاعر بالبيئة التي يعيش فيها؛ سلبًا وا 

محببدثين علببی حببّد سببواء يجببد أّن کثيببرين مببنم اهتّمببوا بقضببايا مجتمعبباتهم وتنّبهببوا إلببی المسببؤولية التببي عببدد مببن شببعراء العربيببة القببدامی، وال
يتحّملونهببا فببي معالجببة تلببک القضببايا، وفببق رؤيببة واضببحة بحيببث يببؤثر فببي مجتمعببه ويعمببل علببی إصببالحه. وهببذا يؤکببد أّن عالقببة التببأثر 

رد أن يمسک القلبم يفّکبر فبيمن سبيقرؤونه، ويحباول دائمبًا أن يتطبابق معهبم ويعبي بمج» والتأثير متبادلة بين الشاعر ومجتمعه، فالشاعر 
 (191)ضيف، بال تاريخ: « مجتمعهم وعيًا کاماًل، بکل قضاياه، وأحداثه، ومشاکله، لسبب بسيط هو أّنه إجتماعي بطبعه.
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المحاسببن والعيببوب، فيمببا انحسببرت  وقببد عببالج عببدد مببن الشببعراء الجبباهليين قضببايا مجببتمعهم وکببانوا لسببان حببال قببومهم فببي کشببف
المعالجببات فببي العصببور الالحقببة وتحببّول الشببعر إلببی وسببيلة تکسببب، أو تنببازع حزبببي، أو شببعوبي، لکببن مببن يطببالع شببعر شببعراء العصببر 

تحسسبوا البأس به من الوعی السياسي، واألخالقي، واإلجتماعي،تمثل بمواقف عدد کبير من الشبعراء والکتّباب » المملوکي يجد فيه قدرًا 
 (238: 1415)األيوبي، « مواضع الخلل في مجتمعهم، فرصدوها وتصّدوا لها، کٌل من زاويته ودرجة إحساسه بالمسئولية.

توقف الشعراء فبي العصبر المملبوکي أمبام الظبواهر اإلجتماعيبة والسياسبة. فعرضبوا لمعالمهبا السبلبية واإليجابيبة. فعبابوا األولبی » 
بداء األسف، وبعضهم اآلخر رفع الصوت واحتّج، نقبم وذّم وسبخر ونقبد نقبدًا الذعباً وامتدحوا الثانية. بعضهم اک .. .تفی بتصوير المعالم وا 

وقسببم آخببر عببرض لنببوازع نفسببه ومببارس النقببد الببذاتي وهکببذا تنوعببت المواقببف والمواضببيع. فکببان لنببا شببعٌر کثيببر فببي النقببد اإلجتمبباعي و 
يب المسببار العببام فقببد نکببأ الجببراح و أثببار المشبباعر وأيقببظ طاقببات الببوعي وسببّجل نقبباط السياسببي، إن لببم يببؤد إلببی تقببويم اإلعوجبباج وتصببو 

 (240)المصدر نفسه، « اعتراض وبّرأ العصر من وصمة الصمت والتجاهل أو التعامي کما يحلو لبعضهم نعته وتقويمه.
فببي قضببايا ويتشببابه معببه فببي أخببری ومببن قبببل البببدء بالدراسببة، ال بببّد مببن اإلشببارة إلببی أّن النقببد اإلجتمبباعي يختلببف عببن الهجبباء 

الصعب الفصل بينهما فصباًل قاطعبًا جازمبًا، حتّبی اختلبف الدارسبون المحبدثون فبي تحديبد عالقتهمبا بعضبهما بببعض، فبکبري شبيخ أمبين 
سبماه تفاهبات. رأی أّن الشعراء في العصر المملوکي لبم يقولبوا فبي مظبالم مجبتمعهم ببل قبالوا فبي هجباء زوجباتهم وغلمبانهم وغيرهبا، ممبا ا

 (144: 1399)أمين، 
لقبد تحبّدث شبعراء هبذه العصبور عبن المفاسبد اإلجتماعيبة واألخالقيبة والسياسبية، وشبکوا مبن » بينما قبال فبي موضبع آخبر قبال:  

« اضببحين... بأسببلوب فيببه کثيببر مببن التقيببة وشببيء مببن السببخرية المبطنببة والمببرارة واأللببم الو .الخببداع والّتضببليل والتّببدجيل وارتفبباع األسببعار
 (147-146)المصدر نفسه، 

وذلک يدّل علی  أّنه لبم يميبز ببين الهجباء، والنقبد اإلجتمباعي. کمبا عبّد محمبد کامبل الفقبي رّد البوصبيري علبی النصباری واليهبود 
قامة الحّجة عليهم نوعًا من الهجاء. )الفقی،  أن الهجباء ( وأما محمد زغلول سالم فرأی 137-136: 1976في ادعاءاتهم ونقاشه لهم وا 
( ومحمبد نبوري الهيبب تحبّدث عبن النقبد اإلجتمباعي وعّرفبه 3/38اّتخذ في العصر المملوکي وسيلة للنقد اإلجتماعي. )سالم، بال تباريخ: 

إّنببه نببوٌع إيجببابي مببن الهجبباء، تجبباوز حببدود الفرديببة الضببّيقة ليتنبباول مببا يببراه مثالببب ذات آثببار سببلبية علببی المجتمببع سببواء أکانببت » فقببال: 
ذا لبم يجبد صاد رة عن الفرد، أم عن المجتمع ويسّلط عليها أضواء النقد والتجريح، رافعًا بذلک صوته، لعله يجد أذنبا ضباغيًا تسبتجيب. وا 

فحسبببه أنببه قببال کلمببة الحببق وألقببی مببن فببوق کاهلببة تبعببة السببکوت عنهببا، وعّبببر ّعمببا فببي نفسببه مببن ألببم وغضببب، ووجببد بعببد ذلببک بعببض 
( و رأی خالد يوسف أن النقد والسبخرية واإلعتبراض سبواء أکبان موضبوع العاطفبة الفبرد 165-164: 1406ب، الراحة مّما يعانيه. )الهي

( و رأی أحمبد ببدوي فبي الهجباء نظبرات نقديبة لببعض أحبوال المجتمبع، تناولهبا 472: 2003أم الجماعة هو جزء من الهجاء. )يوسبف، 
وهکذا نجد في هذا الهجاء نقبدات وانعکاسبات » ( وقال: 81: 1979، )بدوی« بعض شعراء عصر الحروب الصليبية في لهجة ساخرة.

وخير ألوان » ( ثم عّلق علی هذا النقد فعّده خير ألوان الهجاء، 83)المصدر نفسه، « لما کان في المجتمع من قوانين و عادات وتقاليد.
أّننبي أری أن النقبد اإلجتمباعي يمتباز عبن الهجباء  )المصدر نفسه( علبی« الهجاء في ذلک العصر ما کان علی سبيل الّتهکم والسخرية.

بأنه يهدف إلی اإلصالح، ورفع الظلبم، ووأد العبادات والسبلوکات السبيئة فبي المجتمعبات، وهبو قبد يالمبس الهجباء لکنبه اليبلبغ مبلغبه مبن 
عليبه. وقبد اعتمبد الباحبث فبي  الّشتم والّسب والحّط من المکانة. وهدف مالمسته بعض معاني الهجاء هو أيضا تحقيق ما سببق و الحبثّ 

 دراسته شعر النقد اإلجتماعي في العصر المملوکي المنهج الوصفي التحليلي وتستهدف هذه المقالة اإلجابة علی األسئلة التالية:
 ما أهّم األسباب التي دفعت الشعراء في العصر المملوکي إلی شعر النقد اإلجتماعي؟ .1
 الشعراء في النقد اإلجتماعي في هذا العصر؟ما هي الموضوعات التي تطّرق إليها  .2
 َمن هم الشعراء الذين اهتّموا بشعر النقد اإلجتماعي في هذا العصر؟ .3
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 :دراسة الموضوع
المجتمبببع المملبببوکي کبببان يعبببّج بالتناقضبببات اإلجتماعيبببة والسياسبببية. فاّتسبببم باالضبببطراب وعبببدم االسبببتقرار. وذلبببک جبببراء صبببراع 

طة والصبراع الخبارجي مبع الفرنجبة والمغبول. وهبذا کبان يبؤدي إلبی فبرض مزيبد مبن الضبرائب علبی عامبة المماليک فيمبا بيبنهم علبی السبل
الناس وانتشار الفساد، وسوء األخالق وبعبض الرذائبل ببين النباس مبن مثبل: الرشبوة، والسبرقة، والخيانبة، واالعتبداء علبی حقبوق اآلخبرين، 

بعضببهم أن يکونببوا مثببل العببوام، بببل رفعببوا صببوتهم محتّجببين، أو منکببرين، أو وغيرهببا. وقببد عبباش الشببعراء فببي هببذا المجتمببع، فلببم يقبببل 
صالح األوضاع. األسباب التي دفعت الشعراء إلی  ساخرين، وهازئين أو محّرضين هؤالء السالطين، أو األمراء علی معاقبة المفسدين وا 

جتماعيبة والسياسبية ومنهبا مبا کبان ألغبراض دينيبة عقائديبة. شعر النقد اإلجتماعي کثيبرة، ومنهبا مبا هبو األهبم وهبو المبدفوع مبن البيئبة اإل
کان شعر النقد اإلجتماعي سالح کثير من الشعراء في مقاومة الظلم والجور، لذلک ف نبه يعبّد مظهبرًا مبن المقاومبة الشبعبية والّتمبرد علبی 

اهرهببا، حيببث کببانوا مببن خاللببه يصببّورون فقببرهم الظلببم. اّتخببذ الّشببعراء شببعر النقببد اإلجتمبباعي وسببيلًة مببن وسببائل الشببکاية ومظهببرًا مببن مظ
وضّيق حالهم وجعلوا من خاللها يلفتون األنظار إلی حالهم وأوضاعهم اإلجتماعية والمادية.و قد جاء سعر النقد اإلجتماعی فبی العصبر 

 المملوکی موزعًا علی المظاهر اآلتية:
 :النقد الذاتي -1

مببن کبببار شببعراء العصببر المملببوکي الببذين شببّرفوا عصببرهم بهببم و  ....رته، زوجتببهفببي هببذا النببوع مببن النقببد ينقببد الشبباعر نفسببه، أسبب
أعلوا کلمة الحّق فيه، اإلمام شرف الدين البوصيري. نشأ البوصيري في أسرة فقيرة و سعی إلی مساعدة أسرته وهو صغير السبن، فعمبل 

لبوزراء، وأهبل الحکبم فبي مصبر فمبدحهم ونبال عطايباهم. فی کتاببة األلبواح التبي توضبع شبواهد علبی القببور، ثبم اتصبل بببعض األمبراء وا
ويبببدو أّن أحببدهم عببرض عليبببه أن يتببوّلی وظيفببة المحتسببب بالقببباهرة والتببي کببان يمکبببن أن تببدّر عليببه امببوااًل کثيبببرًة و أن ترفعببه إلببی فئبببة 

 (99: 1393إجتماعية راقية لکنه رفض تولي هذه الوظيفة المهمة فقال من قصيدة طويلة: )البوصيري، 
 اَلَتظِلُمبببببببببببببببببببببببببببببببببوِني َوتظلمبببببببببببببببببببببببببببببببببوا الِحسبببببببببببببببببببببببببببببببببَبهْ 

 
 َفلَبببببببببببببببببببببببببببببببيَس َبينبببببببببببببببببببببببببببببببي وبينهبببببببببببببببببببببببببببببببا ِنسبببببببببببببببببببببببببببببببَبهْ  

 
ببببببببببببببببببببببببرا َدِربٌ   َغيببببببببببببببببببببببببري فببببببببببببببببببببببببي الَبيببببببببببببببببببببببببِع َوالشِّ

 
 َولَبببببببببببببببببببببيَس فبببببببببببببببببببببي الحببببببببببببببببببببباَلتيِن لبببببببببببببببببببببي ُدرَببببببببببببببببببببببهْ  

 
فهو اليريد هذه الوظيفة ألنه اليصلح لها، وهي التصلح لبه. لکنبه حبّرص علبی المحافظبة علبی مهنتبه التبي ُيتقنهبا وهبي الکتاببة، 

 (101والحساب والشعر، فقال: )المصدر نفسه، 
 ِإنِّبببببببببببببببببي امبببببببببببببببببرٌؤ ِحرفتبببببببببببببببببي الحسببببببببببببببببباُب فبببببببببببببببببال

 
 َيبببببببببببببببببببببدُخُل َريببببببببببببببببببببببٌب َعلَبببببببببببببببببببببيَّ فببببببببببببببببببببببي  ِحَسببببببببببببببببببببببهْ  

 
 َفاَلتُبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببَردُّ الکتّببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباُب جبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببائزةً 

 
 علبببببببببببببببببببببببببببی حسبببببببببببببببببببببببببببابن ِمنِّبببببببببببببببببببببببببببي َواَلَشبببببببببببببببببببببببببببطَبهْ  

 
 َيشببببببببببببببببببببببببببببببَرُق ِمّنببببببببببببببببببببببببببببببي ِبِريِقببببببببببببببببببببببببببببببه َرُجببببببببببببببببببببببببببببببلٌ 

 
 َيشببببببببببببببببببببَرُب مبببببببببببببببببببباُل الُعّمببببببببببببببببببببباِل ِفببببببببببببببببببببي َشبببببببببببببببببببببرَبهْ  

 
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعُر  ُمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببهُ َوالشِّ  ميزاُنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه ُأَقوِّ

 
 َولَبببببببببببببببببببببببيَس َتنقببببببببببببببببببببببباُم ِمنبببببببببببببببببببببببُه ِلبببببببببببببببببببببببي َحَدَببببببببببببببببببببببببهْ  

 
 فَبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببِ نَِّني الأری المبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببديَح ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه

 
ببببببببببببببببببببببببببحَبهْ    للمبببببببببببببببببببببببببباِل َبببببببببببببببببببببببببببل للببببببببببببببببببببببببببِوداِد   َوالصُّ

 
بببببببببببببببعُر ِعنبببببببببببببببدي َأُخبببببببببببببببو الَعَدالَبببببببببببببببِة ال َأحبببببببببببببببب  ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببِسُب َأقوالَبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببُه َوالَکَسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببَبهْ   َوالشِّ
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المهنة التي صّور فيها ما يقوم به المحتسبب مبن دعمبال اليرغبهبا، يبدو أن سبب رفضه هذه الوظيفة المهمة کان عدم حّبه لهذه 

فضاًل عن کونها أعمااًل مرهفة. کما أنبه تجّنبب بهبذا البرفض شبروَر مبن کبان ينافسبه علبی الوظيفبة وهبو الفخبر الغيشبي )المصبدر نفسبه، 
11-12) 

بالشعر يجعل المتکّسب عبدًا و يحبّط مبن قبدره  يری زين العابدين ابن الوردي أّن التکسب بالشعر عمل غير مقبول ألن التکّسب
وقبدر أشبعاره. ويببدو أّن اببن البوردی کبان قبد عبرض عليبه منصببب القضباء، فرفضبه، فتعّجبب النباس مبن رفضبه. فببّين لهبم لهبم أن العلببم 

، 314، 37و انظبر،  297: 1407أعلی رتبًة من القضاء و إّنه يعّف عن هذا المنصب لتبعاته المهينة األليمبة. يقبول: )اببن البوردي، 
377 ،378 ،394 ،395) 

ببببببببببببببَب  قببببببببببببببوٌم کيببببببببببببببف  َأتببببببببببببببُرُک َمنَصبببببببببببببببي  َتَعجَّ
 

 وَأرَفُضببببببببببببببببببه عمببببببببببببببببببدًا  ومببببببببببببببببببا أنببببببببببببببببببا ُمضببببببببببببببببببَطرُّ  
 

 َوقببببببببببببببالوا: َمببببببببببببببن َحببببببببببببببلَّ فببببببببببببببي ُرتبببببببببببببببِة الَقضببببببببببببببا
 

 وفارَقهبببببببببببببببببببببببببببببا َحتّبببببببببببببببببببببببببببببی يواريبببببببببببببببببببببببببببببه الثَّبببببببببببببببببببببببببببببری 
 

 َوأنبببببببببببببببببببببببَت خبيبببببببببببببببببببببببٌر ِبالَقضببببببببببببببببببببببباِء  َوُعسبببببببببببببببببببببببِره
 

 الُيسبببببببببببببببببببببببببرإاّل َفَلَعببببببببببببببببببببببببلَّ الُعثبببببببببببببببببببببببببَر   َيتَبُعببببببببببببببببببببببببُه  
 

 ِطبببببببببببببببباُع عفيبببببببببببببببفن اليبببببببببببببببری ُحببببببببببببببببَّ منصببببببببببببببببن 
 

 َولکبببببببببببببببببببببنَّ َتَشبببببببببببببببببببببّفی حاسبببببببببببببببببببببديه ببببببببببببببببببببببه ُمبببببببببببببببببببببرَّ  
 

 َقِنعببببببببببببببببببُت َفِخلببببببببببببببببببُت الببببببببببببببببببنَّجَم ُدونببببببببببببببببببَي رتبببببببببببببببببببةً 
 

 وهيهبببببببببببباَت خببببببببببببوف الفقببببببببببببِر عنببببببببببببد الغنببببببببببببی َفقببببببببببببرُ  
 

حبق ولعبل إّن رفض هؤالء العلماء وغيرهم منصب القضاء مرده خشيتهم تبعاته، کأن تفرض عليهم األحکام، أو أن يزيغبوا عبن ال
شبببرط بعضبببهم أال يأخبببذ أجبببرا علبببی منصبببب القضببباء کبببان سبببببه ذلبببک کبببي التکبببون رقبببابهم مرهونبببة بهبببذا األجبببر والراتبببب عنبببد سبببالطين 

 المماليک.
( ولعل أول ما يالحظ عنبدهم هبو 307: 1415تنّوعت شکاوی الشعراء فی العصر المملوکي بين توّجع وتذّمر ونفور )األيوبي، 

( فمببنهم مببن رزخ 224: 1993الزمببان، ومببن سببوء الحببظ، حيببث حکببم علببيهم بببالفقر والغببارة والفاقببة. )محمببد،  الشببکوی الدائمببة مببن جببور
تحت إثقال الفقر والعوز، وضاقت به الّدنيا. انطالقًا من حجرته الضبيقة وثياببه الرثّبة، وطعامبه النبادر ممبا جعلبه عنبوان زمانبه فبي عسبر 

 (307: 1415، الحال وشدة الهزل وتقّلب األيام. )األيوبي
ولعّل من أّول الشعراء الذين تجدر اإلشارة إليهم، أباالحسن الجّزار الذي بالغ في وصف فقره وشبکوی حالبه و فاقتبه، حتّبی انقلبب 

 (251عنده األمير إلی سخرية ومن ذلک صّوره الطريفة المضحکة التي قالها في وصف داره الخربة حيث قال: )الحموي، بال تاريخ: 
 خبببببببببببببببببببببببببببرابن بهببببببببببببببببببببببببببببا قبببببببببببببببببببببببببببد نزلببببببببببببببببببببببببببببتُ َودارن 

 
 ولکببببببببببببببببببببببببببببببن نزلببببببببببببببببببببببببببببببُت إلببببببببببببببببببببببببببببببی الّسببببببببببببببببببببببببببببببابعهْ  

 
 طريببببببببببببببببببببببببببٌق ِمببببببببببببببببببببببببببَن الطُّببببببببببببببببببببببببببُرِق مسببببببببببببببببببببببببببلوکةٌ 

 
 محجتُّهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا للببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوری شاِسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببَعهْ  

 
 فبببببببببببببببببال فَبببببببببببببببببرَق  مبببببببببببببببببا ببببببببببببببببببين َأّنبببببببببببببببببي أکبببببببببببببببببونُ 

 
 بهببببببببببببببببببببببببببببا أو أکببببببببببببببببببببببببببببوُن علببببببببببببببببببببببببببببی القاِرَعببببببببببببببببببببببببببببهْ  

 
 فُتصببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببِغي بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببال ُأُذنن سبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباِمَعهْ   ُتسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباِوُرها هفببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببواُت النَِّسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيمِ 
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بببببببببببببببببببببببال  ةَ وأخَشبببببببببببببببببببببببی  بهبببببببببببببببببببببببا أن ُأقبببببببببببببببببببببببيَم الصَّ

 
 َفَتسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببُجُد ِحيطاُنهبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا الرَّاِکَعبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببهْ  

 
 ِإذا مببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا قَببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببَرأُت إذا ُزلِزلَببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببت

 
 َخشبببببببببببببببببببببببببببببيُت  بِبببببببببببببببببببببببببببببَأن تقبببببببببببببببببببببببببببببرَأ  الَواِقَعبببببببببببببببببببببببببببببهْ  

 
نمبا فبي قاعهبا، فبي سبابع األرض ويجعلهبا فبي البيبت الثباني محّجبة  في البيت األول يجعل الشاعر داره الخربة ال علی األرض وا 

القارعة کما يقول في البيت الثالث. حتی أّنبه لشبّدة خرابهبا يخشبی اإلقامبة الصبالة فيهبا فتسبجد حيطانهبا للناس األمر الذي يجعلها بمثابة 
 «.الواقعة»فيها خشية قرائتها « الزلزلة»الراکعة، ويخاف من قراءة سورة 

ّنبه کبان کثيبر األوالد. والبوصيري علی الرغم من أّنه کان يعمل في وظائف عدة إاّل أّن وضعه اإلقتصادي لبم يتحّسبن وبخاصبًة أ
وقبد صببّور فقببره بصببورة فکاهيبة ظريفببة، فاسببتغاث بعببدد مببن األمبراء والببوزراء الببذين مببدحهم، لعلهببم يسبتطيعون مسبباعدته فببی الّتغلببب علببی 

 (133: 1393قسوةالحياة، وسّد احتياجات عياله المالية، قال في قصيدة مدح بها علي بن الصاحبي: )البوصيري، 
بببببببببببببببببببببببباحبُ  ببببببببببببببببببببببببُل أدعببببببببببببببببببببببببو ايُّهببببببببببببببببببببببببا الصَّ  الُمَؤمِّ

 
 َک ُدعبببببببببببببببببببببببببببببببببببباَء اسببببببببببببببببببببببببببببببببببببتغاثةن واسببببببببببببببببببببببببببببببببببببتجارهْ  

 
 َأثَقلَببببببببببببببببببْت   َظهببببببببببببببببببري العيبببببببببببببببببباُل َوقببببببببببببببببببد کنببببببببببببببببببب

 
 بببببببببببببببببببببببُت زمانببببببببببببببببببببببًا بهببببببببببببببببببببببم خفيببببببببببببببببببببببَف الکببببببببببببببببببببببارهْ  

 
 ولبببببببببببببببببببو أّنبببببببببببببببببببي َوحبببببببببببببببببببدي لکنبببببببببببببببببببُت مريبببببببببببببببببببداً 

 
 فببببببببببببببببببببي رببببببببببببببببببببباطن أو عابببببببببببببببببببببدًا  فببببببببببببببببببببي ُمغبببببببببببببببببببباَرهْ  

 
 َوالَتِکلنبببببببببببببببببببببببببي ِإلبببببببببببببببببببببببببی  ِسبببببببببببببببببببببببببواک َفَأخيبببببببببببببببببببببببببا

 
 ُر زمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببباني اليمنحببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوَن ِخيبببببببببببببببببببببببببببببببببببببباَرهْ  

 
يعّلق علی ممدوحه، فيسبتغيث ببه ويسبتجير لکبي يسباعده فبي تبوفير مؤنبة عيالبه، فيخفّبف عنبه ثقلهبم، مؤکبدًا تمّسبکه بأسبرته، إّنه 

وحرصه علی إعالتها ورعايتها ومشيرا إلی أنه يعتبر ذلک عبادة، ال بل فّضل إعالتهم علی اإلنقطاع في رباط، أو مغبارة مبع المتصبوفة 
إحالته إلی غيره من خيار أهل الزمان فهم اليعطونه حتی الخيارة علی قّلة قيمتها وعدم فائدتها لعياله الکثبر.  للعبادة. ثّم يحّثه علی عدم

و فّصل أحوالهم، ثّم يبّين أّن عمله ال يکفيه ،وفي قصيدة أخری مدح بها الوزير بهاء الدين بن حنا، عرض حال أسرته وفقره وکثرة اوالده
 (166أبناءه سألوه إن کان يخدم الناس من دون أجرةن و قال: )المصدر نفسه،  لسّد متطلبات أسرته،حّتی أنّ 

 و أنبببببببببببببببببببببت فبببببببببببببببببببببی خدمبببببببببببببببببببببة قبببببببببببببببببببببومن فهبببببببببببببببببببببل
 

 تخببببببببببببببببببببببببببببببببببدمهم يببببببببببببببببببببببببببببببببببا أبتببببببببببببببببببببببببببببببببببا سببببببببببببببببببببببببببببببببببخره 
 

 
 (167بعد سؤل أوالده يفّصل ما فعلته به زوجته و يقول: )المصدر نفسه، 

 و يبببببببببببببببببببببببببببببببببببوم زارت أمهبببببببببببببببببببببببببببببببببببم أختهبببببببببببببببببببببببببببببببببببا
 

 کالّضبببببببببببببببببببببببببّره ۀواألخبببببببببببببببببببببببببت فبببببببببببببببببببببببببی الغيبببببببببببببببببببببببببر 
 

 الّنسببببببببببببببببببباقالبببببببببببببببببببت لهبببببببببببببببببببا کيبببببببببببببببببببف تکبببببببببببببببببببون 
 

 کببببببببببببببببببببببببببببببذا مببببببببببببببببببببببببببببببع األزواج يببببببببببببببببببببببببببببببا غببببببببببببببببببببببببببببببّره 
 

 قببببببببببببببببببومی اطلبببببببببببببببببببی حقّببببببببببببببببببِک منببببببببببببببببببه بببببببببببببببببببال
 

 تخلّببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببفن منببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببِک و ال فتببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببره 
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 و إن تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببأّبی فخبببببببببببببببببببببببببببببببببببببذی ذقنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببه
 

 شبببببببببببببببببببببببببببببببعره ۀثبببببببببببببببببببببببببببببببّم انتفيهبببببببببببببببببببببببببببببببا َشبببببببببببببببببببببببببببببببعر 
 

 قالببببببببببببببببببببت لهببببببببببببببببببببا مببببببببببببببببببببا عببببببببببببببببببببادتی هکببببببببببببببببببببذا
 

 ۀفببببببببببببببببببببببببببب ّن زوجببببببببببببببببببببببببببببی عنببببببببببببببببببببببببببببده ضببببببببببببببببببببببببببببجر 
 

 . الّنقد الّسياسی:2
الواسعة ظلت لوقتن طويلن موردًا غزيرًا لنقدهم عند الّشعراء فی هذا العصر، إّن فساد الحّکام و الوالة و القادة و الوزراء و حيلهم 

 ف نتقادهم و هجاههم للملوک واألمراء والعّمال الفاسدين، هو ما جعل بشعرهم من مظاهر المقاومة الشعبية والتمّرد علی الجور والمفاسبد.
 (125: 1993. )محمد، اإلجتماعية ومن هنا أتت أهمية شعرهم وتفرّده في الشعر العربي

 :نقد الملوک -أ
ومن قبيل النقد السياسي نقد الملوک الصغار الذين يقّلدون الحکم وهم دون سن الرشد، فيتوّلی عنهم السبلطة رجباٌل آخبرون، ممبا 

ان طفباًل البذي کب 1( وقد أتبی الجبزار علبی ذلبک بحديثبه عبن الملبک األشبرف251: 1415يؤدي إلی انتشار الفوضی والفساد )األيوبي، 
 (44: 1969صغيرًا علی الحکم فلم يستطع تدبير البالد، يقول فيه: )ابن ظهيرة، 

 َوالملببببببببببببببببببببببببُک األشبببببببببببببببببببببببببرُف کبببببببببببببببببببببببباَن طفبببببببببببببببببببببببببالً 
 

 َفلَببببببببببببببببببببببببببببببببم ُيببببببببببببببببببببببببببببببببَدبِّر َعقببببببببببببببببببببببببببببببببدَها والحببببببببببببببببببببببببببببببببال 
 

 (222: 1407وکان صغيرًا حيث قال فيه: )ابن الوردی،  2وقد نظم ابن الوردي أبياتًا حين تسلطن الملک کجک
 طفبببببببببببببببٌل واألکببببببببببببببباِبُر فبببببببببببببببي سبببببببببببببببلطاُننا  اليبببببببببببببببومَ 

 
بببببببببببببببببببيطاُن قبببببببببببببببببببد َنزغبببببببببببببببببببا   ُخلبببببببببببببببببببفن وبيبببببببببببببببببببنهم الشَّ

 
بببببببببببببببببتُه مظَلَمبببببببببببببببببةً   فکيبببببببببببببببببف َيطَمبببببببببببببببببُع َمبببببببببببببببببن َمسَّ

 
بببببببببببببببببلطاُن مبببببببببببببببببا َبَلغبببببببببببببببببا   َأن َيبلُبببببببببببببببببَغ الُسبببببببببببببببببؤَل َوالسُّ

 
السلطان طفل، وهناک من يتسابق علی الحکم عوضٌا عنه،و الشيطان نازٌغ بينهم، کل ذلک يؤدي إلبی تبدهور األمبور والببالد و 

الشببعب مببن کببل ذلببک؟ الشببعب فببي حالببة ضببياع وظلببم، فکيبف يسببتطيع مببن مّسببته مظلمببٌة مببن هببذا الشببعب أن يشببکو أمببره وأن يبلببغ أيبن 
 سؤله وسلطانه لم يبلغ بعُد؟

 :نقد صاحب الشرطة -ب
 من المفترض أن يقبوم صباحب الشبرطة علبی تبوفير األمبن للمبواطنين، وأمالکهبم وأن يعمبل علبی مالحقبة اللصبوص، ومحاسببتهم
وفبق القبانون ولکبن الشبعراء رأوا أوضباعًا غيبر ذلببک فبي حيباتهم وقباموا بنقبدهم. قبال البوصببيري قصبيدًة فبي مبدح الصباحب شبمس الببدين 
عيسی بن برهبان البدين السبنجاري وکبان نائببًا فبي البوزارة، وفبي أثنباء مدحبه عبرض لبه شبکوی صبديق لبه، دهبم اللصبوص منزلبه، فسبرقوا 

ا رفع دعوی إلی صاحب الشرطة لم يأبه لشکواه، وکأنه يشکو له الفرنسيس حاکم الفرنجبة ال ببل کأنبه قباضن ثيابه، وسجنوه فی بيته. ولم
يقببول للشبباکي:الفائدة مببن شببکواه والجببدوی؛ فخصببمه مفلّببس. ثببم يببأتي إليببه أصببحاب األراضببي يطلبببون الريببع، والمببال الببذي سببرقوه فببيجّن. 

 (172: 2007قال: )البوصيري، 
 للُّصببببببببببببببوُص ثياَبببببببببببببببهلببببببببببببببي صبببببببببببببباحٌب َسببببببببببببببَرَق ا

 
 لَببببببببببببببببببببببببببببببياًل فبببببببببببببببببببببببببببببببباَت ِبَبيتِببببببببببببببببببببببببببببببه َمحُبوسبببببببببببببببببببببببببببببببا 

 
 َفکأنَّمببببببببببببببببببببببببببببا يشببببببببببببببببببببببببببببکو لببببببببببببببببببببببببببببه افَرنسيسببببببببببببببببببببببببببببا  وشببببببببببببببببکا لببببببببببببببببوالي الحببببببببببببببببرِب  سببببببببببببببببارَق بيتِببببببببببببببببه

                                                           
1

 (44: 1969)ابن ظهيرة، هـ.  648هو األشرف بن الناصر يوسف بن محمد، ولّی السلطة بعد شجرة الدر وُخلَِع في نفس سنة توليه أي سنة  .
2

ابعن ظهيعرة، ) .هـ. ثم خلعع معن عامعه وولعی أخعوه أحمعد ولقعب بالناصعر 742الدين کحب بن الناصر بن محمد بن قالوون، تسلطن الملک سنة  هو األشرف عالء .

1969 :44) 
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 وکأّنبببببببببببببببببببببببه قببببببببببببببببببببببباضن  يقبببببببببببببببببببببببوُل لخصبببببببببببببببببببببببِمه:

 
 هببببببببببببببببببببببببببذا َغريُمببببببببببببببببببببببببببک  َأثَبببببببببببببببببببببببببببَت التِّفليسببببببببببببببببببببببببببا 

 
بببببببببببببببببببببببببه أصبببببببببببببببببببببببببحاُب ريبببببببببببببببببببببببببعن عنبببببببببببببببببببببببببده  وَيُحجُّ

 
 وُيقَبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدُِّموُه فُيظِهُرالّتعبيسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا 

 
 بالمببببببببببببببببببببببببباِل البببببببببببببببببببببببببذي ولُرّبمبببببببببببببببببببببببببا التمسبببببببببببببببببببببببببوه

 
 سبببببببببببببببببببببببببرقوا فأصببببببببببببببببببببببببببَح المسبببببببببببببببببببببببببًا ملموسببببببببببببببببببببببببببا 

 
 والي الحرب(.)سّمی البوصيري صاحب الشرطة 

 :نقد الموظفين -ج
لما کان هناک من السالطين والملوک في العصر المملوکي من هم فاسدون وظبالمون، فمبن الطبيعبي أن يسبري السبوء إلبی بقيبة 

.. والسلطان منصرف عن متابعة وتفتيشبه ومراجعتبه، والقبيم علبی .غايته. کيف ال موظفي الدولة، ينتشر بينهم، ويصبح وجودهم اليحقق
أعماله هو المستخدم الذي أصبح بمثابة الرئيس الفعلي في تأدية أمور الحکبم، والمتصبرف األول فيمبا يعبرض عليبه رئيسبه، األمبر البذي 

 (7/245: 1992أدی إلی االضطراب والفساد. )سليم، 
ذا الشره، وتسری عداوة من الکبير إلی الصغير، فيصبح کل من ولی أمرا من أمور الناس، وقد أعمل يده وطبيعي إن يتفّشی ه»

 (135: 2003)أمين، « في السلب والنهب مستغاًل منصبه، محتميًا به، اليردعه خلق، والترفعه همة.
يحبلَّ محّلهبا االسبتبداد والظلبم وأکبل األخ لحبم أخيبه بناًء علی ما تقّدم، مبن المؤّکبد أن القبيم سبتنهار، واألخبالق والبدين سبيختفيان ل

 (4/204: 1980بالرادع أو مانع. يقول ابن دقيق العيد في هؤالء الناس: )الصفدي، 
 فَبببببببببببببببببببببببببببببِ ن تخبببببببببببببببببببببببببببببالط مبببببببببببببببببببببببببببببنهُم معشبببببببببببببببببببببببببببببراً 

 
 هويببببببببببببببببببببَت  فببببببببببببببببببببي الببببببببببببببببببببدين علببببببببببببببببببببی الببببببببببببببببببببّراسِ  

 
 يأکببببببببببببببببببببببُل بعُضبببببببببببببببببببببببهم لحبببببببببببببببببببببببَم  بعبببببببببببببببببببببببضن وال

 
 يحَسبببببببببببببببببببببُب  فبببببببببببببببببببببي الغيببببببببببببببببببببببِة مبببببببببببببببببببببن بببببببببببببببببببببباسِ  

 
 يحمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببيهمُ الورٌع فببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي الببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدين 

 
سِ    عنهببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا وال حشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببمُة ُجببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالَّ

 
 اليعبببببببببببببببببببببببببببببدُم اآلتبببببببببببببببببببببببببببببي إلبببببببببببببببببببببببببببببی بببببببببببببببببببببببببببببباِبهم

 
 مبببببببببببببببببببببن ذلَّبببببببببببببببببببببِة الکلبببببببببببببببببببببِب ِسبببببببببببببببببببببَوی الَخببببببببببببببببببببباسِ  

 
صببورظ قائمببة مريببرة لهببؤالء النبباس، يخّطهببا ابببن دقيببق العيببد سبباخرًا مببن قلببة ورعهببم وانعببدام أخالقهببم مفضبباًل البعببد عببنهم ألن مببن 

أکثبر الشبعراء انتقبادًا لمبوظفي الدولبة ومسبتخدميها هبو البوصبيري البذي نظبم قصبيدًة  يخالط معشرٌا منهم يهِو فبي دينبه علبی البرأس. ولعبل
 (250: 2007فضح فيها موظفی الدواوين وغيرهم. منها قوله: )البوصيري، 

 َأَموالنبببببببببببببببببببببببببببا البببببببببببببببببببببببببببوزيُر غفلبببببببببببببببببببببببببببَت عّمبببببببببببببببببببببببببببا
 

 َيهُبببببببببببببببببببببببببببببمُّ ِمبببببببببببببببببببببببببببببَن الِکبببببببببببببببببببببببببببببالِب الِخاِئِنيَنبببببببببببببببببببببببببببببا 
 

غفلببة الببوزير عببن موظفيببه، والثبباني لببؤم الکبباتبين وأفعببالهم، فالشبباعر هنببا يصببيب البوصببيري بسببهم هجائببه وسببخريته أمببرين: األول 
( ومببن انتقبباده 7/237: 1992ينتقببد سببکوت الببوزير عببن هببؤالء اللئببام الکبباتبين، ويسببخر مببن غفلتببه و عببدم ضببربه علببی أيببديهم )سببليم، 

 (250: 2007لموظفي الدولة قوله: )البوصيري، 
 َر  فببببببببببببببببببببببببببببببيهم َرُجبببببببببببببببببببببببببببببباًل أمينبببببببببببببببببببببببببببببببافلببببببببببببببببببببببببببببببم أَ   َثِکلبببببببببببببببببببببببببببببببببُت طوائببببببببببببببببببببببببببببببببببَف الُمسببببببببببببببببببببببببببببببببببتخدمينا
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 َفُخببببببببببببببببببببببببببببذ أخببببببببببببببببببببببببببببباَرهم ِمّنببببببببببببببببببببببببببببي ِشببببببببببببببببببببببببببببفاهاً 

 
 َوَأنِظرنبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي أِلُخبِبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببَرَک  الَيقينبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا   

 
 َفقَبببببببببببببببببببببببببببد َعاَشبببببببببببببببببببببببببببرُتُهم َوَلِبثبببببببببببببببببببببببببببُت ِفبببببببببببببببببببببببببببيهم

 
 َمببببببببببببببببببببَع التَّجريببببببببببببببببببببِب ِمببببببببببببببببببببن عمببببببببببببببببببببري ِسببببببببببببببببببببنينا 

 
فهبو خيبر مبن يتحبّدث عمُل البوصيري في الدواوين، ومعاشرته للمستخدمين سنينًا طويلة، جعلته يحفظهم عبن ظهبر قلبب، لبذلک 

عببنهم ويخبببر أخبببارهم، فيقببول بلسببان الواثببق أن ال أمببين فببيهم علببی اإلطببالق لببذلک يببری أاّل يوثببق بهببم، ويواصببل هجومببه علببيهم منقببدًا 
 أفعالهم.

 :النقد الديني -3
 :نقد القضاة والفقهاء المسلمين -أ

الحيببباة المجتمببع اإلسبببالمي و بخاصببة أّن السبببلطة کانبببت لعببب القضببباة والفقهبباء المسبببلمين فبببي العصببر المملبببوکي دورًا مهمببًا فبببي 
منقسبببمة إلبببی قسبببمين: قسبببم دنيبببوي يسبببيطر عليبببه السبببالطين المماليبببک وقسبببم دينبببي يسبببيطر عليبببه علمببباء البببدين اإلسبببالمي مبببن: قضببباة 

ل الظبباهر بيبببرس ( وکانببت مکانببة قاضببي القضبباة تلببي مکانببة الخليفببة العباسببي وقببد جعبب1/65وفقهاء،أئمببة وغيببرهم. )سببالم، بببال تبباريخ: 
القضباة أربعبة يمثلبون المببذاهب السبنية األربعبة. ولکنبه أبقببی کبيبرهم شبافعيًا کمبا تببولی بعبض القضباة إلبی جانببب وظيفبة القضباء، مناسببب 

 (5/320: 1399إدارية مهمة کالوزارة والنظر في الدواوين. )ابن العماد الحنبلي، 
، تقببدير واحتببرام واضببحان فببي المجتمببع اإلسببالمي وقببد خشببيهم السببالطين وکببان لعلمبباء الببدين مببن فقهبباء و أئمببة مسبباجد، وخطببباء

المماليک. وعلی الرغم من ذلک فقد ظهرت من بعض علماء الدين اإلسالمي ممارسات جعلتهم محّط انتقاد الشعراء ففضحوا ممارستهم 
 (268: 2007ي، وحّرضوا السالطين عليهم لتغييرهم، قال البوصيري في بعض القضاة والفقهاء: )البوصير 

 َتحّيلَبببببببببببببببببببببببببببِت القضببببببببببببببببببببببببببباُة فخبببببببببببببببببببببببببببان کبببببببببببببببببببببببببببلُّ 
 

 أمانتَببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببه وسببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببّموه اأَلمينببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببا 
 

 وکبببببببببببببببببببم َجَعبببببببببببببببببببَل الفقيبببببببببببببببببببُه العبببببببببببببببببببدَل ُظلمببببببببببببببببببباً 
 

 َوَصبببببببببببببببببببببببببببببببيََّر بببببببببببببببببببببببببببببببباطاًل حقبببببببببببببببببببببببببببببببًا ُمِبينبببببببببببببببببببببببببببببببا 
 

 َومبببببببببببببببببا أخَشببببببببببببببببببی علببببببببببببببببببی أحببببببببببببببببببواِل مصببببببببببببببببببرن 
 

ُلونببببببببببببببببببببببببببببببا   ِسببببببببببببببببببببببببببببببوی ِمببببببببببببببببببببببببببببببن معشببببببببببببببببببببببببببببببرن َيَتَأوَّ
 
أمنببباء علبببی الرعيبببة، أصببببحوا يخونونهبببا، والفقهببباء المفتبببرض  يببتهم البوصبببيري القضببباة والفقهببباء صبببراحًة؛ فالقضببباة المفتبببرض أنهبببم

شاعته بين الناس، أصبحوا مفسدين، ويحّولون الحقَّ باطاًل فهم يؤّدون کلَّ شيء وفق أهوائهم ومصالحهم.  يحافظون علی إقماة العدل وا 
 :نقد المتصوفة -ب

رّوجببوا لهببذا التيببار واحتفببوا بببه، فأّسسببوا لهببم المببدارس ازدهببرت حرکببة التصببوف فببي الببدول المملوکيببة، والحقيقببة أن المماليببک قببد 
نما هو صرف للناس عن البدنيا ليسبتأثروا بهبا وحبدهم. )أمبين،  : 2003وأوقفوا عليها األوقاف، ولکن لم يکن في زهادة منهم في شيء وا 

164) 
ومبببنهم مبببن رمببباهم بسبببهامه فأوسبببعهم سبببّبا ومبببن الشبببعراء مبببن اّتهبببم المتصبببوفة ببببالکفر والزندقبببة ورمببباهم بالبطالبببة والفسببباد والکسبببل 

( ومنهم ابن المعمار الذي قد اشتّد في مهاجمة المتصوفة الذين کان المفترض بهم استقبال المحتاجين في 15)المصدر نفسه،  وسخرية.
 (10اريخ: ق(فيقول: )ابن المعمار، بال ت134: 1993)محمد،  خانقاتهم ولکن بعضهم لن يفعل ذلک، فکانوا يأوون من يروق لهم

 مببببببببببببببببببببببن فعلهببببببببببببببببببببببم وهببببببببببببببببببببببو َشببببببببببببببببببببببرُّ عبببببببببببببببببببببباَرهْ   قببببببببببببببببببد صببببببببببببببببببار فببببببببببببببببببي الخانقبببببببببببببببببباه ُعببببببببببببببببببرفٌ 
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 ال يببببببببببببببببببببببببببببببببببدفعون الّنصبببببببببببببببببببببببببببببببببببيب فيهبببببببببببببببببببببببببببببببببببا

 
 إاّل لمبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببن تبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرک الّشبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببهادة 

 
 (238: 1977وفي مثل هذا القول يصفهم البهاء الزهير بقوله: )البهاء، 

 َکبببببببببببببببببببببم ُأنببببببببببببببببببببباسن أظهَبببببببببببببببببببببروا الزُّهبببببببببببببببببببببَد لنبببببببببببببببببببببا
 

 فتجببببببببببببببببببببببببببببببافوا عببببببببببببببببببببببببببببببن حبببببببببببببببببببببببببببببباللن وحببببببببببببببببببببببببببببببرامِ  
 

 وَأبببببببببببببببببببببببببببببببدوا ورعبببببببببببببببببببببببببببببباً  َقلَّلُببببببببببببببببببببببببببببببوا األکببببببببببببببببببببببببببببببلَ 
 

 َواجِتهبببببببببببببببببببببببببببببادًا فببببببببببببببببببببببببببببببي صببببببببببببببببببببببببببببببيامن وقيببببببببببببببببببببببببببببببامِ  
 

 ثُببببببببببببببببببببببببببببببمَّ َلّمببببببببببببببببببببببببببببببا َأمَکَنببببببببببببببببببببببببببببببتُهم ُفرصببببببببببببببببببببببببببببببةٌ 
 

 أکلببببببببببببببببببببوا أکببببببببببببببببببببَل الحزانببببببببببببببببببببي فببببببببببببببببببببي الظَّببببببببببببببببببببالمِ  
 

هنا يفضح البهاء زهير حقيقة هذه الفئة من الزهاد المتصوفة فيبّين أن علينا أن ال نغتّر بظاهر أعمالهم من االجتهاد في الصيام 
 يختفوا عن أنظار العامة ف نهم يأکلون أکَل لحزاني في الظالم، أي يأکلون بشراهة.والقيام ألنهم ما أن 

 :نقد أهل الذّمة -ج
ساد جوٌّ من توتر العالقة بين المسلمين وأهل الذمة طوال العصبر المملبوکي، ومبن العوامبل التبي سباعدت علبی خلبق هبذا التبوتر 

لمسببلمين تفببيض بببالمرارة وبالتببالي خلقببت رّد فعببلن عنيببفن تجبباه أهببل الذمببة فببي الحببروب الصببليبية ومببا ارتکبببت مببن أهببوال جعلببت مشبباعر ا
بالدهم. من هنا جباء دور الشبعراء البذين هّببوا بأشبعارهم يهجبون لألقبباط هجباًء الذعبًا، وخيبر مثبال علبی هبؤالء الشبعراء البوصبيري البذي 

 (152: 2007ول في قصيدةن له: )البوصيري، کان شعره تعبيرًا عن مشاعره ومشاعر المسلمين نحو أهل الذمة و حيث يق
 إّن النَّصببببببببببببببببببببببببببببببببباری بالَمَحلَّبببببببببببببببببببببببببببببببببِة ُودُُّهبببببببببببببببببببببببببببببببببم

 
 لببببببببببببببببببببو کببببببببببببببببببببان جامُعهببببببببببببببببببببا يکببببببببببببببببببببون کنيسببببببببببببببببببببا 

 
 أتُبببببببببببببببببببببببری النَّصببببببببببببببببببببببباری يحکمبببببببببببببببببببببببوَن بأنَّبببببببببببببببببببببببه

 
 مببببببببببببببببببن باَشببببببببببببببببببَر األحببببببببببببببببببباَس صببببببببببببببببببار حبيبببببببببببببببببببا 

 
حيبببث يببببين لبببولي األمبببر وحببباکم الببببالد خببببث النصببباری ويعکبببس ماهيبببة تفکيبببرهم ومبببدی کبببرههم لإلسبببالم فهبببم يتمّنبببون أن تتحبببّول 

 مدينة مشهورة بالديار المصرية( إلی کنائس.)المساجد في المحّلة 
 (152و بعد هذا التوضيح يرجو الشاعر من ولی األمر بصرفهم وعدم استخدامهم بقوله: )المصدر نفسه، 

ببببببببببببببوَء عنببببببببببببببک ِبَصببببببببببببببرِفه  َصببببببببببببببَرَف اإللببببببببببببببُه  السُّ
 

 َفاصبببببببببببببببببببببببببِرفه عّنبببببببببببببببببببببببببا واصبببببببببببببببببببببببببَفِع القسِّيسبببببببببببببببببببببببببا 
 

نَّمبببببببببببببببببببببببببا  َأفبببببببببببببببببببببببببِدي ببببببببببببببببببببببببببه الُمسبببببببببببببببببببببببببَتخَدميَن َواِ 
 

 َأفببببببببببببببببببببببببببببِدي ِبتَببببببببببببببببببببببببببببيِس کببببببببببببببببببببببببببببالَيهوِد تُيوسببببببببببببببببببببببببببببا 
 

 لَبببببببببببببو کنبببببببببببببُت َأمِلبببببببببببببُک أمبببببببببببببَرُهم ِمبببببببببببببن َغيَرتِبببببببببببببي
 

 لبببببببببببببببببببببببببم َأببببببببببببببببببببببببببِق ِللُمسبببببببببببببببببببببببببَتخَدميَن ُضُروسبببببببببببببببببببببببببا 
 

ضباق باسبتخدام أهبل الذمبة، فالعطبار يهجبو المسبتخدمين ويسبخر مبن اسبتخدمهم بقولبه: لم يکن البوصيري الشباعر الوحيبد البذي 
 (1/270: 1997)العصقالني، 

 قببببببببببببببببببببالوا نببببببببببببببببببببری األقببببببببببببببببببببباَط  قببببببببببببببببببببد ُرِزقُببببببببببببببببببببوا
 

 َحّظببببببببببببببببببببببببببببببببببببببًا وأضببببببببببببببببببببببببببببببببببببببعوا کالسبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببالطينِ  
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 َوَغَللُببببببببببببببببببببببببببببوا األمببببببببببببببببببببببببببببواَل ُقلببببببببببببببببببببببببببببُت  َلهُببببببببببببببببببببببببببببم
 

 رزُق الکببببببببببببببببببببببببببببببببببالِب علببببببببببببببببببببببببببببببببببی المجببببببببببببببببببببببببببببببببببانينِ  
 

 الخاتمة و النتائج:
من نقل صورة واضحة لحياة المجتمع اإلسبالمي فبي هبذا العصبر و هبذه الصبورة  -إلی حد کبير –العصر المملوکي تمّکن شعراء  -1

مببا کببان يمکببنهم رسببُمها وتوضببيحها لببو لببم يکونببوا ملتببزمين بقضببايا المجتمببع وجريئببًا فببي تناولهببا. األسببباب التببي دفعببت الشببعراء إلببی 
وهببو المببدفوع مببن البيئببة اإلجتماعيبببة والسياسببية ومنهببا مببا کببان ألغببراض دينيبببة  شببعر النقببد اإلجتمبباعي کثيببرة ومنهببا مببا هبببو األهببم

عقائدية. کان شعر النقد اإلجتماعي سالح کثير من الشعراء في مقاومة الظلبم والجبور وُيعبّد مظهبرًا مبن مظباهر المقاومبة الشبعبية. 
صبّورون مبن خاللببه فقبرهم وضبيق حببالهم وجعلبوا مببن اتخبذ الشبعراء شببعر النقبد اإلجتمباعي وسببيلًة مبن وسبائل الشببکاية حيبث کببانوا ي

 خاللها يلفتون األنظار إلی حالهم وأوضاعهم اإلجتماعية والمادية.
النقد الذاتي: فقد نقد الشعراء أنفسهم، أسبرتهم و  -قد جاء شعر النقد اإلجتماعي في العصر المملوکي موزعًا علی هذه المظاهر: أ -2

النقبد البديني: حيبث نقبد الشبعراء بعبض  -د الشبعراء الملبوک، وأصبحاب الشبرطة والمبوظفين. جالنقبد السياسبي: إذ نقب -أزواجهم. ب
القضبباة والفقهبباء والمتصببوفة وأهببل الذمببة. وهببذه هببي أهببم الموضببوعات التببی تطببّرق إليهببا الشببعراء فببي النقببد اإلجتمبباعي فببي العصببر 

 المملوکي.
يا المجتمع وشبعر النقبد اإلجتمباعي فبي هبذا العصبر ومبن أهبم هبؤالء قام عدد کثير من شعراء العصر المملوکي بمسؤلية تجاه قضا -3

الشعراء يمکن اإلشارة إلی البوصيري، ابن الوردي، الجزار، ابن دقيق العيد، ابن المعمبار، البهباء زهيبر والعطبار. هبذه هبي أهبم مبا 
داللبببة وأعمبببق تبببأثيرًا لبببم نوفّبببق البببی توصبببلنا إليبببه مبببن شبببواهد الشبببعر اإلجتمببباعي والنشبببک فبببي أن هنببباک آثبببارا شبببعريًة أخبببری أقبببوی 

 مطالعتها.
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