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  مقدمة

  األدب يف عصر الدول املتتابعة

لـه وصـحبه آ وصىل اهللا عىل نبينا حممد وعىل بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني
  وبعد...أمجعني ومن تبع هداهم بإحسان إىل يوم الدين

ما إن أحست العنارص غري العربية ممن دخل حتت لواء اإلسالم يف ظل الدولة العباسية بـأن 
بفعل النـصوص هلا احلق يف حكم املسلمني يكون سالم يفسح املجال ألي أمة من األمم أن اإل
حتى أخذت تـسعى للوصـول إىل سـدة لقرآنية وأحاديث الرسول حممد صىل اهللا عليه وسلم ا

حتـى إن  −  لـهًا للرشع اإلسالمي أم موافقـًاسواء أكان ذلك خمالف − اخلالفة بطريقة أو أخر
فـاألمني ابـن الرشـيد  ; ألخواهلمنتعصبو أخذوا يقدرب املسلمون أنفسهم العبعض اخللفاء 

واملعتـصم  ,واملأمون تعـصب للفـرس ألن أمـه فارسـية ,كان يتعصب للعرب ألن أمه عربية
 وهكذا حتى ضعفت شوكة اخلالفة وأصبحت العنـارص غـري ,تعصب لألتراك ألن أمه تركية

فطمع باخلالفة من طمع  , كمصدر جلمع املال تستخدم اخلالفة− وخاصة العسكريني−العربية
أو مـن  − الـضباط األتـراك − وتكالب األعداء عىل الدولة العباسية سواء أكانوا من الـداخل

مما دفع الكثـري مـن الـوالة والقـادة إىل االنفـصال عـن  − الصليبيني واملغول والتتار − اخلارج
 .الدولة وتشكيل دويالت متحاربة فيام بينها

فكانـت الدولـة الفاطميـة والدولـة األيوبيـة  , أد بالدولة العباسية إىل االنقـساموهذا ما
 .وأصبح العريب يعيش حتت رمحة العنارص غـري العربيـة ,والدولة احلمدانيةوالدولة اململوكية 

 إال أهنـا يف الوقـت ,هذه الدويالت قد حاولت الدفاع عن حياض املسلمنيبعض صحيح أن 
وأصـبح األدب  ,حتت راية واحـدةاملترشذمة مع شظايا الدولة اإلسالمية ع أن جتنفسه مل تستط

يف حالة اعتالل ومرض ألن الوالة والقادة مل يعد لدهيم أي اهتامم بفن األدب وتراجعت حركة 
فنزل األدب من القمة إىل احلضيض وإن نشطت حركة اجلمع واملوسوعية حيث أخـذ  ,الشعر
 .واألدب وعلوم النحو وهكذااألدباء جيمعون شتات اللغة بعض 
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لـت فـن النثـر والـشعر ّونشط النثر ولكنه بقي أسري املحسنات اللفظية كزينة مصطنعة كب
 وتـسمى هـذا العـرص بأسـامء ,لد النـاس − التي كانت − ومل يعد األدب نقطة اجلذب ,ًمعا

 عـرص  أدبأو , لعدم قدرة األدب عىل أخـذ دوره الـصحيحًخمتلفة أدب عرص االنحدار نظرا
 كـي ة حضيـضً لتعاقب دول متنوعة يف هذا العهـد وامـتهن األدبـاء مهنـاًالدول املتتابعة نظرا

ام يـشجعون َّفكان مـنهم اجلـزار والقـصار والـدباغ ومل يعـد احلكـ ,حيصلوا عىل لقمة العيش
 وهكذا تراجع األدب خطوات كبـرية للـوراء وأصـبح ,الشعراء كام كانوا يف العصور السابقة

والشعراء يدورون يف حلقة مفرغـة وحتـول األدب إىل قـضية هامـشية ال قيمـة لـه وال األدباء 
 .مدافع عنه

  حسني علي اهلنداوي
  درعا -سوريا 
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  الباب األول
  احلياة العامة

  يف العصر اململوكي
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  تقديم

فـرتة قامتـة يف أدب العـرب  الطـور املغـويل) ـ هـ٩٢٢ −ـ هـ٦٥٦( يمثل عرص االنحـدار
 منذ عهد بعيد تستظل يف يفء الفرس واألتراك الـذين أن كانت اخلالفة العباسيةم بعد واإلسال

 وما لبثت أن اهنارت ملـا هجـم املغـول عـىل ,أبقوا عليها مع تضعضع قواها وضعف سلطاهنا
 واستولوا عىل بغداد وذبحـوا اخلليفـة واألعيـان وقتلـوا مـن أهلهـا ,البقاع العربية اإلسالمية

 .ت الكتب يف دجلة ودنست معامل الثقافة بأرجل التتار وغاضت مياه احلضارة وألقي,الكثري
 ـ ه٩٢٢ − ـه٦٥٦العرص املغويل  −
 ـه٩٢٢ −هـ ٦٥٦عرص احلروب الصليبية  −
  م١٥١٧ −م ١٢٥٠ /ـ ه٩٢٢ −ـ ه٦٤٨عرص املامليك  −
  م١٥١٧ − م١٣٨٢ /هـ٩٢٣ − هـ٦٤٨املامليك البحرية  −
 م١٥١٧ − م١٣٨٢/ هـ٩٢٣ − هـ٧٨٤املامليك الربجية  −

 :العرص الفاطمي −
 :العرص األيويب −
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  الباب األول
  الفصل األول

  احلياة السياسية يف بالد الشام
  ومصر واملغرب العربي يف العهد اململوكي

الـذي يبـدأ )  هــ٩٢٢ −ـ هـ٦٥٦( الطور املغويل يتمثل هذا العرص من الوجهة السياسية
نتهـي باسـتيالء سـليم الفـاتح عـىل بـالد الـشام, وبـالد بسقوط بغداد عـىل يـد هوالكـو وي

 ).ـه١٢١٣− ـه٩٢٢(ومرص
بدأت دولة املامليك حياهتا السياسية بوسـاطة شـجرة الـدر التـي صـارت زوجـة للملـك 

 وقد تولت شجرة الدر امللك بعد زوجها امللك الـصالح ,الصالح نجم الدين السلطان األيويب
 ّ وعىل الرغم من رفض اخلليفة العبايس لفكرة تويل,ملوكيوتزوجت بعز الدين أيبك األمري امل

امرأة احلكم وتغرير أهل مرص إال أن شجرة الدر استطاعت بدهائها أن حتكم مرص فـرتة غـري 
 , املامليـك وأعطـاهم مـساكن يف جزيـرة الروضـةّ وكان نجم الدين زوجها قـد قـو,طويلة

تم من األمم الرتكية التـي فـرت مـن أوطاهنـا  وكان رشاء املامليك ي,وعرفوا باملامليك البحرية
 وكان مـنهم الرومـي والـصليبي ,بحر قزوين الذين فروا أمام زحف التتار من أوروبا الشاملية

والترتي ودربوا عىل فنون القتال حتـى أصـبحوا القـوة الـضاربة ضـد الـصليبيني والفرنجـة 
 .واملغول وأحرزوا انتصارات باهرة

 ًك يف دولتهم يف ظل اإلسالم وحرصوا عـىل التمـسك بـه ظـاهراوقد استظل هؤالء املاملي
والدفاع عن مقدساته من خالل رعايـة اخلالفـة واحلفـاظ عـىل أمـور الـدين ورعايـة أوامـره 
ونواهيه أمام الناس والفقهاء وإظهار التشدد يف تطبيق حدود رشعه وحماربـة اخلـارجني عليـه 

ة منفقني عليها من أموال الدولة غري مبالني بـام وبناء املدارس ودور احلديث واملدارس الرشعي
 واعتـربوا , والذي كان عىل حساب لقمة العيش للعامـة,وضعوه فيها من الرضائب واملكوس

 .ًأن من يملك القوة يملك السلطة حتى ولو كان عبدا
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لقد كان العبد اململوك ينتظم سلك اجليش ويتدرب عىل الفروسية وتـراوده تطلعـات ألن 
سبب تـوايل اإلرهـاق بـلوبني عـىل أمـرهم غ وقد كان الناس م, عىل كريس القلعةًريايصبح أم

 وهكذا عايشت دولة املامليك ترتع ومترح وتنعم باخلريات ثالثة قـرون بيـنام ,والكبت والظلم
 .الناس يكدون ويشقون ويزرعون وحيصدون ويعانون متاعب احلياة

  م١٢٥٠ -هـ ٦٤٨دولة املماليك البحرية عام  - ١
 وكان انتهاؤهـا بمـوت ,كان مولد دولة املامليك البحرية باستيالء شجرة الدر عىل السلطة

 .م١٣٨٢ /ـ ه٧٨٤امللك الصالح زين الدين حاجي عام 
  الدولة اململوكية الثانية - ٢

 وانتهت بآخر سالطينهم واستمر عرص دولة , السلطان الظاهر برقوقّوقد كانت عند تويل
 :هم ً احلكم فيها مخسة وعرشون سلطاناّ توىلًتقريبا  ونصفًنااملامليك البحرية قر

 ـ ه٦٤٨ − ٦٤٨شجرة الدر  − ١
 ـ ه٦٥٥ − ٦٤٨عز الدين أيبك  − ٢
 ً ومات مقتوالهـ٦٥٧ − ٦٥٥املنصور عيل بن عز الدين أيبك  − ٣
 ً وقد مات مقتوالـ ه٦٥٨ − ٦٥٧ زقط − ٤
 ـ ه٦٧٦ − ٦٥٨الظاهر بيربس  − ٥
 ـ ه٦٧٨ − ٦٧٦بركة خان  − ٦
 ـ ه٦٧٨ − ٦٧٨سالمش بن بيربس  − ٧
 ـ ه٦٧٩ − ٦٧٨املنصور قالوون  − ٨
 .ً ومات مقتوالـ ه٦٩٣ − ٦٨٩األرشف خليل  − ٩

 ـ ه٦٩٣ األول النارص حممد − ١٠
 ـ ه٦٩٦ − ٦٩٤العادل كتبغا  − ١١
 ـ ه٦٩٨ − ٦٩٦املنصور الجني  − ١٢
 ـ ه٧٠٨ − ٦٩٨ السلطان النارص الثاين − ١٣
 ـ ه٧٠٩ − ٧٠٨بيربس اجلاشنكري  − ١٤
 ـه٧٤١ − ٧١٩ النارص حممد الثالث − ١٥
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 ـ ه٧٤٢األرشف كجك  − ١٦
 ـ ه٧٤٢ − ٧٤١ املنصور أبو بكر − ١٧
 ـ ه٧٤٢النارص أمحد  − ١٨
 ـه٧٤٦ − ٧٤٣السلطان عامد الدين إسامعيل  − ١٩
 ـ ه٧٤٧ − ٧٤٦الكامل شعبان  − ٢٠
 ـ ه٧٤٨ − ٧٤٧املظفر حاجي  − ٢١
 ـه٧٥٢ − ٧٤٨النارص حسن األول  − ٢٢
 ـ ه٧٦٢ − ٧٥٥ النارص حسن الثاين − ٢٣
 ـ ه٧٥٢الصالح  − ٢٤
 ـ ه٧٦٢املنصور  − ٢٥
 ـ ه٧٦٤األرشف  − ٢٦
 ـ ه٧٧٨املنصور عالء الدين  − ٢٧
 ـ ه٧٨٣الصالح حاجي  − ٢٨

ت ومن هؤالء السالطني من مل يقم يف السلطة إال بضعة أيام أو بضعة شهور ومنهم مـن طالـ
 وقد غلبت عىل أرسة املامليك أرسة , يقوم بأمره نائب السلطنةً أو طفالًمدته ومنهم من كان صبيا

بيربس البند قداري وأرسة املنصور قالوون التي حكمت معظم هذه الدولة عدا فرتات قليلة أي 
غـا بت بعده العـادل كّ وقتل خليفته األرشف خليل حيث توىل,بعد وفاة مؤسسها املنصور قالوون

ر هلـا َّ فـام وفـ, وهكذا فقد متيزت الدولة األوىل بطول مدة حكم كثري من سالطينهاـ,ه٦٩٣سنة 
زم قطز يف عـني جـالوت ُ وخاصة بعد انتصارها عىل الصليبيني والتتار, فقد ه,االستقرار النسبي

ّ وصـفى قطـز واألرشف خليـل جيـوش الـصليبيني يف ـ هـ٦٦٦ وهزمهم بيربس ـه٦٥٩التتار 
 ومتتـع النـاس باهلـدوء وعـم الرخـاء والـسالم واهـتم ـ هـ٦٩٠ واستولوا عىل عكـار ,املرشق

 ومـن أشـهر الـسالطني املهتمـني ,السالطني باإلصالحات الداخلية وأقبل النـاس عـىل احليـاة
 شن احلمالت ضد التتار والصليبيني ً عاما)٢٢( باألدب الظاهر بيربس البند قداري الذي حكم

ى ّمينيا وبالد النوبة وشامل الـسودان حيـث كـرس املوجـات الترتيـة وصـفيف الشام والعراق وأر
اجليوب الصليبية وأمن احلدود اجلنوبية ملرص وحكم النوبـة بعـد أن اسـتعاد نفوذهـا مـن أيـدي 

 : فقد قال أحد الشعراء يف ذلك, وقد مدح الشعراء هذه االنتصارات,مملكة النوبة املسيحية
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ـــــــ  امللـــــــك الظــــــــاهر ســــــــلطاننا ـــــــلنفدي ـــــــاألموال واأله  ه ب
ــــــه ــــــئ ب ــــــر ليطف ــــــتحم املم  حـــــرارة القلـــــب مـــــن املغـــــل  اق

 ًوقال ابن النقيب يصف انتصار الظاهر بيربس بفرسانه املامليك عىل التتـار وهـزيمتهم رشقـا
 :ـه٦٥٨هنر الفرات وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم غنائم كثرية عام  هم النهرءحيث عربوا ورا

ـــــرات بخي ـــــا الف ـــــا ترامين ـــــاومل ــــوائم  لن ــــالقو والق ــــا ب ــــجرناه من  ش
 إىل حيــــث عــــدنا بــــالغنى والغنــــائم  فأوقفـــــت التيـــــار عـــــن جريانـــــه
 :ويقول الشاعر حممد بن يوسف اهلمندار
ـــدر  لــــو عاينــــت عينــــاك يــــوم تزالفــــا ـــاج األك ـــم يف العج ـــل تطغ  واخلي

 فـــوق الفـــرات وفوقـــه نـــار تـــري   مـــن حديـــد ســـائداًلرأيـــت ســـدا
ــــوارس أبحــــرا  قــد بلــغ الزبــىورأيــت ســد اخليــل ــــن الف   يف أبحــــرًوم

ـــــارهم ـــــسلطان يف آث ــمر  والظـــــاهر وال ــضب أس ــل ع ــرؤوس بك ــروي ال  ي
كذلك اهتم الظاهر ببناء اجليش واهتم باجلانب الديني لتزعم مرص للمسلمني بعد بغـداد 

ون الدين  وواله ما يتعلق بشؤ,حيث استدعى أحد اخللفاء العباسيني وواله اخلالفة يف القاهرة
واهتم الظاهر بالتمسك بأوامر الدين ونواهيه ومراعاة مظاهره وحماربة البدع واملفاسد وتطبيق 

 وتقريب الصوفية ومشاخيهم بناء عىل تبشري الـشيخ خـرض الـصويف ,حدود الرشع اإلسالمي
هم ما  وأ, اخلالفة قبل أن يتوالها بسنني وبنى الظاهر بيربس املدارس ألهل السنةّالظاهر بتويل

 . وخزانة الكتبـه٦٦٤بناه مسجده ومدرسته الظاهرية بالقاهرة سنة 
 احلكـم يف عـرص ّومل يعمر أبناؤه الصغار يف احلكم الذي انتقل إىل املنصور قالوون الذي توىل

 وكان أبناؤه كبار السالطني الذين خلفـوا أثـار خالـد مـن أمثـال األرشف خليـل ,الدولة األوىل
 ال يتقن العربية ًحسن وقد شن املنصور قالوون عىل الرغم من كونه أعجمياالنارص حممد النارص 

 ,ى جيوشهم يف ساحل الـشام وصـمد أمـام هجـامت التتـارّغارات ناجحة عىل الصليبيني وصف
 لـتعلم القـرآن الكـريم وتـالوة وسـامع احلـديث والعلـوم الدينيـة ًوخلف القبة املنصورية مكانا
ي لشفاء املرض وإذا كان األرشف خليل قـد فـتح عكـا واسـتوىل وكذلك بنى املارستان املنصور

 ًعليها فإن امللك النارص حممـد أقـو سـالطني أرسة قـالوون وعهـده أكثـر عهـودهم اسـتقرارا
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 اسـتوىل التتـار , بعد اضطرابات كثرية يف أول عهده ويف عهـدهً حيث حكم مخسني عاماًوازدهارا
 .أمام غازان حيث هرب إىل مرص هـ٦٩٩ عىل دمشق بعد هزيمته يف وادي اخلازندار

هــ بـني النـارص والتتـار ٧٠٢ هـ وحدثت وقعـة شـقحب٧٠٢ويف عهده فتحت جزيرة أرواد 
 ويف العام نفسه وقعت الزلزلة العظيمة بمرص والشام ومات حتـت ,وكسب النرص بعد صمود مرير

 ,ج مـن جهـة أخـرالروم أناس كثريون وعقدت مصاحلات بني النارص والتتار من جهة واإلفـرن
وأمخدت ثورات العربان بصعيد مرص وأخضع ملوك النوبة املسيحية شامل السودان وشـعر النـاس 
باهلدوء والرخاء بعـد غـالء وضـنك وفـوىض واضـطراب وبنيـت املنـشآت والعامئـر واملـساجد 

  وبالغ برشاء املامليك وعظم العلـم واملناصـب الـرشعية مـنهم بتقريـب,واملدارس ودور الصوفية
 مما جعل أهل القاهرة يثورون عليـه وشـدد عـىل اليهـود ,نصار مرص ومتكينهم من رقاب الرعية

 ;وأمرهم أن يلبسوا عامئم صفر بسبب تأمرهم عليه مع غازان قائد التتار حني اسـتوىل عـىل دمـشق
ارص  ابنـه النـ من بعدهّتوىل هـ٧٤١ وقد تويف يف عام ,ثم إنه كان حيارب املنكرات وعاقب مرتكبيها

 للرعية صادر ممتلكاهتم وسلب أمـواهلم ومل يتجـارس عـىل فقـد أحـد ًا ظاملاحسن الذي كان خالهل
 ,هــ٧٦٢وسلط اهللا تعاىل عليه جنده وقلب قلوب رعيته فقتله أحد خواصه يلبغا الضاحكي سـنة 

لسلطان حـسن يف حـي القلعـة بالقـاهرة والتـي اومن أهم ما خلفه املدرسة املعروفة اآلن بمسجد 
 :بقيت قلعة للعلم وقد مدح شهاب الدين حممود انتصار األرشف خليل عىل الصليبيني فقال

ــــصلب ــــة ال ــــت دول ــــد هللا ذل  وعــز بــالرتك ديــن املــصطفى العــريب  احلم
ــدها ــدت قواع ــد ه ــا وق ــد عك ــا بع ــصب  م ــا كــف مغت ــرشك فيه ــر لل  يف البح

شام واملـرشق العـريب  عـىل تـصفية جيـوب الـصليبيني يف الـًوقد كـان هـم املامليـك منـصبا
وحماوالت املامليك األوروبية املساندة إلمارة الصليب يف الرشق والوقوف أمام الطوفـان املغـويل 

 وقد حطم بيـربس قـالوون واألرشف خليـل والقائـد الجـني حـصون ,وحتطيم موجات التتار
وهـاجم ة  واستوىل بيربس عىل قيسارية وقلعـة أرسـوس البحريـ,الصليبيني واستولوا عىل عكا

 ,نطاكية وعقد مع طرابلس وصور وبقية املدن الـساحلية معاهـداتأصفد واستوىل عليها وعىل 
 .ثم واصل قالوون محالته عىل املدن الساحلية بعد وفاة بيربس فاستوىل عىل الالذقية وطرابلس

وقام األرشف خليـل بتطهـري األرض العربيـة مـن الـصليبيني بعـد االسـتيالء عـىل عكـا 
 ًوا يف املامليـك جنـوداأبمنارصة العرب واملسلمني الذين ركل ذلك ) م١٢٩١ − هـ٦٩٠(عام
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كان حيـب املـسلمني ممـا   ومن الطريف أن إمرباطور صقيلة,أوفياء يف حماربة الصليبيني والتتار
 للمتاعب ً ثم عادت صقيلة مصدرا,جعل البابا وملك فرنسا حيضان عىل عزل ابنه عن العرش

 ,هــ٧٦٦(ص ورودس فكانتا معاديتني للمامليك حيث أرسلت قـربص أما قرب,ملرص والشام
 ثـم هربـوا , مع البندقية ورودس محلة صليبية ملرص وهنبوا اإلسـكندرية ثالثـة أيـام) م١٢٦٥

 ورغم فشل البابا يف عقد صلح مع يلبغا عاد القبارصة ,عندما سمعوا بتحرك املدد من القاهرة
ح بيـنهام بعـد أن دفعـت قـربص ورودس تعويـضات  ثم عقد الصل,ملهامجة الساحل املرصي

وأعادت األرس املرصيني وسمح للمسيحيني بزيـارة كنيـسة القيامـة وعقـد النـارص حممـد 
 أما التتـار فقـد , عىل أن يعامل رعايا املسيحيني باإلحسان,عالقات ودية مع بيزنطة ومع البابا

املامليـك زحفهـم إىل الـرشق فأوقفـت  هــ٦٥٦زحفوا باجتاه بغداد التي سـقطت يف أيـدهيم 
 ورثاهـا , وخربـت بغـداد,بمعاونة الشعب يف مرص والشام يف معركة عني جالوت بقيادة قطز

 :الشعراء كام يف قول تقي الدين إسامعيل بن إبراهيم
ـــار ـــداد أخب ـــن بغ ـــدمع ع ـــسائل ال  فـــام وقوفـــك واألحبـــاب قـــد ســـاروا  ل
  عفــــاه إقفــــاربــــه العــــوامل قــــد  تـــاج اخلالفـــة والربـــع الـــذي رشفـــت

وقد أرسل هوالكو رسالة هتديد لقطز يطالبه بالتسليم فمزق قطز الرسـالة وقتـل الرسـل 
د اجلنود وكانت موقعة عني جالوت ويقتل قطز عىل يد بيربس البند قـداري الـذي تـوىل َّوجن

 لكـنهم ,السلطة بعده وواصل الكفاح املغول والتقى هبم قرب محص وانترصوا عليه يف البداية
لبوا عندما اهتموا بالغنائم والسلب وشن عليهم قالوون محلة شـتت شـملهم ومـات قائـد غ

 ثم مات أبغا عقب معركة محـص وخلفـه أخـوه فأسـلم , بعد أن كبا جوادهًالتتار منكومتر غام
 ثم مات أرغون وحتسنت العالقـات ,وتسمى بأمحد وقتله ابن أخيه أرغون الذي تآمر مع البابا

ع أهل الشام ملعاودة غازان قائد التتار هتديداته بالزحف عىل الشام وقـال ابـن  ثم فز,مع التتار
 :الزملكاين العامل القايض الفقيه الشاعر

ــت ــا لقي ــوء م ــا س ــق ي ــىل جل ــي ع ـــن  هلف ـــره ف ـــه يف كف ـــج ل ـــل عل ـــن ك  م
 فــــاجلن بعــــضهم والــــسيف واحلــــن  بـــالطم والـــرم جـــاؤوا ال عديـــد هلـــم

 وتوىل أمر التتـار ,هـ وحاول غازان االنتقام ففشل٧٠١نةوانترص النارص عند مرج الصفر س
 مع النارص وحاول النارص مد سـلطته لبغـداد ً فعقد حلفاًبعد غازان اخلان أبو سعيد وكان مسلام
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 وخطب له عىل املنابر مع وجود قوة من اجليش املـرصي هبـا قـام ,وأفلح ورضبت السكة باسمه
مال النارص يف مـد الـسيطرة إىل حـدود دجلـة واسـتمر اخلان املغويل أويس بطردها وقيض عىل آ

السالم حتى هبت العاصفة اجلديدة بقيادة تيمور النك يف عهد السلطان برقوق يف الدولة الثانيـة 
 أما من جهة السودان فقد أثارت دولة املسيحية متاعب كثرية للمامليك أثناء حروهبم للـصليبيني

 كـرسه وهـرب ً النوبة أسوان فجرد له السلطان جيشاود ملكحيث أغاروا عىل الصعيد وغزا دا
 . ثم ألقي القبض عليه وأرسل للسلطان بالقاهرة وفتح اهللا عىل يد بيربس بالد النوبة,دداو

 ,د عىل امللك من ابن أخيه شيكندر أعاد امللك النارص امللـك لـشيكندروبعد أن استوىل داو
 : برشطود يف األرس ووضع شيكندر حتت محاية مرصومات دا
 .التنازل عن شامل النوبة ملرص − ١
 .ودألرس املرصيني املأسورين عند داإطالق ا − ٢
 .استيالء مرص عىل عبيد وأموال ملك النوبة − ٣
 .أن يقبل امللك اجلديد للنوبة قيام مندوب مرصي إىل جانبه − ٤
 ١٠٠+ نمـور ٥+ زرافـات ٣+ أفيـال ٣+ عبـد ٤٠٠دفع رضيبـة القـبط للمامليـك  − ٥
 .نصف األرض املزروعة+  ثور ١٠٠+ هجني

 فأرسل السلطان ـ ه٦٧٥أمخد شيكندر الرش للمامليك وقبض عىل رسل السلطان قالوون 
 ثم تتابعـت وفـود إفريقيـا ,ـه٦٨٨ت احلملة الثانية عىل النوبة قالوون محلتني للتأديب استول
 فقـد اعتمـد املامليـك عـىل  أمـا يف الـداخل, واستقرت األمور,حتمل اهلدايا للسلطان قالوون

ف الكـرب باملـال واخلـداع  وأصـبح الوصـول للوظـائ,)أساس امللك القوة ال العدل(نظرية
هـالل ( بـسيط هـو)ّفـالح (ـ هـ٧٢٩ وقد وصل هبذه الطريقة إىل كريس الـوزارة والرشاو
ن وكذلك بالرشوة وصل عالء الدين بن األثري إىل كريس كتابة الرس برشـوة الـسلطا, )الدولة

 كذلك كانت قوة األقباط كبرية حيث توىل ,نفسه وإقصاء شهاب الدين بن فضل اهللا العمري
 ألهنـم جيمعـون ; واهتم النارص بمحاباة األقباط,الوزارة منهم رشف الدين بن صاعد الفائزي

املال له عىل حساب أقوات الشعب مما جعـل الثـورات تقـوم ضـد املامليـك يف الـشام ومـرص 
 بـني جهينـة ورفاعـة جنـوب مـرص ـ ه٦٨٠كثورة األعراب )  العربان−فيش  احلرا−الزعر (

 بقيادة األحدب العركي وانتـصار الـسلطان الـصالح ـه ٧٠١ ورشق السودان وثورة العربان
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 ويف ـ هـ٧١١ وكذلك ما حدث بالشام من ثورة بعد تـضييق نائبهـا علـيهم ,ابن نارص عليهم
اهرة ومحلوا احلجارة واملقاليع وأغلق التجـار دكـاكينهم هذه الفرتة ثار الناس عىل املامليك بالق

 .وأحاط العوام بالقلعة ونزل السلطان حتت رأهيم فعزل وايل القاهرة
  يف املغرب العربي يف العهد اململوكيو

   م١٥٠٠ -  هـ١٢٥٠
 ثم تفككت , م١١٥٠ −  هـ٥٥٠متكنت دولة املوحدين من احتواء الغرب العريب األندلس 

قاضها الدولة احلفصية يف تونس ودولة بني مرين يف املغرب ودولة بني عبـد الـواد يف وقام عىل أن
 وقد سعت كل دولة من الدول الثالث إلعادة وحدة شـامل إفريقيـا لـصاحلها وأجـرب ,تلمسان

 وقد اعرتف رشيف مكة بخالفتهم بعـد سـقوط اخلالفـة ,احلفصيون جرياهنم عىل الرضوخ هلم
رص احلفيص الذي ضعف نفوذه بعد احلملة الصليبية بقيادة لويس التاسـع العباسية بزعامة املستن

 وتنافس أبناء األرسة عـىل احلكـم مـن بعـده وازداد رصاع أبنـاء القبائـل , م١٢٧٠ −  هـ٦٦٨
عاد احلفصيون الوحدة ثانية إىل تونس وعادت احلياة االقتـصادية أ ثم ,البدوية وانقسمت تونس

جار معاهدات معهـا وازدهـر العلـم فيهـا وعـاد الـرصاع حـول  وعقد األوروبيون الت,نشيطة
سبان ورصفت الدولة الزيانيـة جهودهـا  فاحتلتها اإل,) م١٥٠٠ − ـ ه٩٠٠(د السلطة من جدي

للحفاظ عىل وجودها عىل الرغم من احتالل الدولـة املرينيـة هلـا ومارسـت نـشاطها التجـاري 
 ومل ,ا يف اسرتدادها للمدن العربية األندلـسيةسبانيإتعرضت الدولة املرينية للحرب من الواسع و

 حتت حكم سالطينها احلسن بن عـيل وابنـه ) م١٣٠٠هـ  ٧٠٠( تر االزدهار احلقيقي إال يف عام
 , ثم وقعت السلطنة فريسة للنزاعات والرصاعات اإلقليمية املجـاورة والقبليـة الداخليـة,عنان

 ًب وازداد األمـر سـوءا الكثري من مـدن املغـرثم تعرضت البالد هلجامت الربتغال الذين احتلوا
 وقـد أخفـق املغاربـة يف ,سبان عىل خط الربتغـال واحـتالل أجـزاء مـن املغـرببعد دخول اإل

 يف الرصاع املغـريب وانتـرشت اللغـة العربيـة ًاستعادة وحدهتم حيث لعبت القبائل البدوية دورا
 ووقعت اهلجرة األندلسية العربيـة إىل ًنسبيا ًبني خمتلف األقاليم وعاش املجتمع املغريب استقرارا
 أ وبـد,مـساجد وظهـرت الطـرق الـصوفية وبالد املغرب وتتابع النشاط الفكري من مـدارس

 . مع فشل ذريع يف ذلكً وتبشرياًالغزو األورويب للمغرب عسكريا
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 الباب األول
  الفصل الثاني

  احلياة االجتماعية يف العصر اململوكي

اسية بالتقهقر والرتاجـع بعـد أن اسـتحكمت سـيطرة املـوايل واملامليـك بدأت اخلالفة العب
وا عىل أيدي اخللفاء وأخـذوا يتـسللون إىل مناصـب الدولـة العليـا إىل أن أصـبحوا ّالذين ترب

يترصفون بمقدرات األمة حيث استقلت بعض األقطار عن جسم اخلالفة واشـتعلت نعـرات 
 ذلك الزحف الـصليبي اململـوء باحلقـد والبغـضاء  وزاد عىل,كانت معاول هدم هلذه اخلالفة

 باإلضافة إىل مـا صـنعه املغـول والتتـار والقـادمون مـن ,والذي اجتاح املدن وأزهق األرواح
هضبة التيبت والذين زحفوا عـىل أرض العـراق والـشام كجمـوع اجلـراد فـالتهموا كـل مـا 

 هنب فيهـا املدينـة وانتهكـت ًاعرتض طريقهم بعد أن اجتاح هوالكو مدينة بغداد أربعني يوما
ه ثالثـة ؤضارة والعلم يف دجلة الذي جـر مـااألعراض وألقيت ثمرات الفكر والثقافة واحل

 .ًأيام مصبوغا باملداد األسود
 ثم تقدمت مجوع التتار واسـتولت ,ًإيذانا بسقوط اخلالفة العباسية) هـ٦٥٦(وقد كان عام 
 ,ار بعد معركة طاحنةتًمشق صلحا حني هزم التاة وعىل د ثم عىل محص ومح,عىل حلب بالقوة

وأسس قطز يف مرص والشام دولة قوية وصمد أمام غارات الفرنجة وهزم التتار مرتني أخريني 
واستقدم أمحد بن الظاهر العبايس الذي كان والده آخر اخللفـاء ) هـ٦٧٥(وعام) هـ٦٧١(عام

إىل أن ) هــ٩٢٣( والشام حتـى عـام وبايعه باخلالفة, وبقي املامليك حيكمون مرص,العباسيني
 ثم قام السلطان سليم األول بخلع املتوكل عـىل اهللا ,استوىل العثامنيون عىل مرص وقتلوا ملكها

 . ثم أخذ منه راية اجلهاد وبردة اخلليفة,اخلليفة العبايس
ثم امتد سلطان العثامنيني إىل العراق واحلجاز واليمن وتـونس واجلزائـر وبقـي العثامنيـون 

إىل أن تقاسم األوروبيون الـوطن ) م١٩١٦(إىل عام) م١٥١٧(حيكمون البالد العربية منذ عام
 .العريب يف معاهدة سايكس بيكو
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وقد اتسم املجتمع العريب يف عصور الدول املتتابعة التي تزعمها املغـول واملامليـك والرببـر 
السـتكانة لظلـم احلـاكم بسامت القلق وعدم االستقرار وانتشار الطوائف وامللل والنحـل, وا

 .ًخيالف مطلقا الذي أصبح أمره ال
 للتـصدي اإلجيابيـةاسـتجابة )  م١٢٥٠ − ١١٧١ هـ ٦٤٨ − ٥٦٧(مثلام كانت الدولة األيوبية
جيابيـة لـرد إكانـت سـتجابة )  م١٥١٧ − ١٢٥٠ هـ ٩٢٣ − ٦٤٨(للصليبية فإن الدولة اململوكية 

 الدولة األيوبية استوىل املامليك عىل الـسلطة وقتلـت الغزو املغويل املتحالف مع الصليبني وبضعف
 وهي من املامليك سـلطانة عـىل الـبالد واسـتطاع بيـربس أن ,طوران شاه وأعلنت أمه شجرة الدر
 وقد حـارب بيـربس ووضـع اإلمـارات )م١٢٦٠ هـ ٦٥٨( يكون امللك بعد معركة عني جالوت

حـصن اإلسـامعيلية احلـشاشني وإعـادة األيوبية حتت سيطرته وحارب الـصليبيني واسـتوىل عـىل 
 وعـادت اخلطبـة )م١٢٦١هــ ٦٥٩(اخلالفة العباسية إىل القاهرة بعد ثالث سنوات بعد سـقوطها

 .اة األماكن املقدسةُللخليفة يف أنحاء العامل اإلسالمي وأصبح املامليك مح
رج  بصالح الدين حيث اسـرتد القـدس وأخـًولقب بيربس بخادم احلرمني الرشيفني تيمنا

وجـاء )ـ هـ١٣٨٢( وانتهى حكم املامليـك البحريـة,األرشف خليل الصليبيني من بالد الشام
 وقد عانت البالد الشامية واملرصية ,م وتصدوا إىل املغول١٥١٧املامليك الربجية الذي امتد إىل 

يف عهد هذه الدولة اضطرابات داخلية متثلت بالرصاع عـىل الـسلطة وغـارة تيمورلنـك عـىل 
 .رض رضائب جديدة وانترشت املجاعة واألوبئة وضعفت األحوال االقتصاديةالشام وف

 عـن النظـام اإلقطـاعي ًواستند النظام اململوكي العسكري إىل نظام إقطـاعي جـاء متطـورا
السجلوقي حيث يعطي الضابط قطعة أرض بدل أجره من الدولة يعد الضابط مقابل ذلك فئـة 

قطاعـات دينيـة تابعـة إ إىل ًبحسب رتبته ويستند أيـضا كل )٥٠٠ − ٥(من الرجال للقتال بني 
 وقـد غـدت هـذه ,للمساجد واملدارس والزوايا متنح ألفراد معينني من العلامء يـرشفون عليهـا

 :قطاعات عرضة للبيع واالستبدال وقد اتسم املجتمع العريب يف هذه الفرتة بالسامت التاليةاإل
 .يةاعتزال العرب األمور السياسية واحلرب − ١
 .انرصفوا إىل الزراعة والصناعة والعلم واألدب − ٢

 :أما املامليك فقد متيزوا بالصفات التالية
 .السيطرة عىل البالد بالقوة ونرش الدسائس − ١
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 .االعتامد عىل الكتاب والعلامء يف تنظيم أمور الدولة − ٢
 .أبقوا اللغة العربية لغة الدولة الرسمية − ٣
 .ساجد واملكتباتبناء املدارس وامل − ٤
 .ساعدوا عىل ازدهار احلركة التأليفية − ٥

 :وانقسم املجتمع يف العرص اململوكي إىل سبع طبقات
 .أهل الدولة من السالطني واألمراء والوزراء وأرباب السلطة − ١
 .التجار وأويل النعمة والرفاه واليسار − ٢
 . احلالة من التجار أهل العزيالباعة ومتوسط − ٣
 .أهل الفلح والزراعات واحلرث وسكان القر والريف − ٤
 .الفقراء وهم جل الفقهاء وطالب العلم واجلند − ٥
 .أرباب الصنائع واألجراء وأصحاب املهن − ٦
 .ال الذين يتكففون الناس ويعيشون هبمّ احلاجة واملسكنة السؤيذو − ٧

الطبقات تعيش عىل ما تفضل وقد متتع باملال أصحاب الطبقة األوىل والثانية وبقيت معظم 
 واحـتفظ املامليـك بطـوائفهم ودرجـاهتم وأكثـرهم مـن الـرتك ,به الطبقـات األوىل والثانيـة

 وقـد حـاول الـسلطان النـارص أن ,واجلراكسة واألكراد والتتار والـروم واليونـان والفرنجـة
ني مناصب اجليش  فثار املامليك عليه ومل يسمحوا بتويل املرصي,يستخدم املرصيني بدل املامليك

 , برجية فسكنت البحرية جزيرة الروضـة يف النيـل−الرئيسة وقسم املامليك إىل طبقتني بحرية 
وهم من مماليك الصالح نجم الدين األيويب وسـكن الربجيـة القلعـة بجبـل املقطـم وينـسب 

 .وون وأبنائه وأحفادهأوائلهم إىل قال
واخلدمة واملتعة وخاصـة صـغارهم كـام وقد كان السلطان يكثر من رشاء املامليك للجيش 

 كان السالطني حيرمون عىل العامة التشبه هبم يف رشاء املامليك وانضم إىل رشاء املامليـك أرس
احلرب من التتار والصليبيني واألرمن والفرنجة يدربون عىل فنون القتال ويرتقـون يف اجلـيش 

 .غا الترتي والجني الروميبتالسلطان حتى وصلوا إىل السلطنة كومناصب الدولة ونواب 
 أخـر مـن بـاب ً والربجيـة أحيانـاًوقد كان السالطني يقربون املامليـك البحريـة أحيانـا

 ورثـه ً ولكن اجلميع بقوا مملوكني يف نظر السالطني فإذا مات اململوك ولو كان قائـدا,املنافسة
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حـتفظ سـالطني املامليـك  وا, هؤالء املامليك بالزي املـزركشّويتزينسيده مع نسائه ومماليكه 
 .بالسلطة املطلقة وإن شاوروا العلامء والفقهاء

يعيشون عيش الرفـاه يف قـصور مزينـة وتـضم القـصور أمـاكن لألعـامل الرسـمية واجـتامع 
 وتضم زوجات السلطان ورسايـاه وقيناتـه يـرشف علـيهن سـيدة تـسمى ,السلطان بأهل الدولة

لترتيـات الـسبايا وبنـات امللـوك حيـث تـزوج وكان سالطني املامليـك يتزوجـون مـن ا) حدق(
 وكـان بعـضهم يـرسف يف امليـل للنـساء كـاملظفر ,السلطان النارص بنت أخي أزبك ملك التتار

 وقد كان امللك املنصور حممد يـدخل بـني نـساء األمـراء , ألف دينار١٠٠حاجي دفع يف خطبته 
 .الصباح الوجوه للخدمة واملتعة وقد يتخذ السالطني الغلامن ,ويامزحهن ويفسق يف حريم الناس

ى بالذهب حيث يرتدي السلطان قباء َّم املامليك بفاخر الثياب واحلرير والديباج املوشّوتنع
 أصيلة يتفننون يف قضاء أوقـات اللهـو كاللعـب بـاحلامم ومنـافرة الـديوك ًأمحر ويركب فرسا

الطـري والغـزالن  والـصيد للوحـوش و,ومعاجلة احلجارة وركوب احلمري ومناطحة الكباش
 وكذلك , وينفقون األموال الطائلة عىل زواجهم وزواج أبنائهم,وحيرضون مصارعة األوباش

 وكان من أصحاب الرتف والثـراء يلفـا وامللـك شـيخو ,كانت أحوال أمراء املامليك يف ذلك
حتى أن األمراء خصصوا لرتفهم من حيمل نعاهلم ويـسمى البـشمقدار وقـد كـانوا يطلقـون 

 ويف سـبيل هـذه الـشهوات ارتكبـوا ,م وشهواهتم العنان وشاع بينهم الفسق بـالغلامنلثرواهت
لوا بالناس وساموهم العسف واخلسف وإذا غضبوا عىل العامة أعملوا هبم الـسيف ّاملظامل ونك

 .كام صنع السلطان منصور القالوون حيث ذهب الصالح بالطالح وعوقب من مل جين
 أو مدرسـة أو ًواملفاسد واملظامل فإذا ما شـاخ بنـى مـسجداوقد يرتكب السلطان املوبقات 

 وكان لبعض الوالة لـصوص لـرسقة أمـوال النـاس يـسمى , عن ذنبهًخانقاه للصوفية تكفريا
 ,عامل احلرامية يعملون عىل رسقة األسواق واملحالت فيقتلون وينهبون وينتهكون احلرمـات

 وشـق الطرقـات والـرتع دون أجـر وشاعت فكرة تـسخري العامـة ألعـامل البنـاء واجلـسور
 ومتيز املامليـك بالقـسوة عـىل النـاس وعـىل .وخاصة بعد صالة الفجر يسوقوهنم من املساجد

أنفسهم وكثر القتل والتآمر والتعذيب وابتداع أنواع جديدة منه واستخدموا الـسم للـتخلص 
 , بـه يف الـشوارعنافسني وتقطيع املشتبه فيهم بالسيف وتسمريهم عىل اخلشب والدورانمن امل

وقد حتمى طاسة وتوضع عىل رأس املعذب أو جيلس املعذب عىل الدسـت املحمـى ويـرضب 
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 وكـذلك جلـؤوا إىل التعـذيب بالـسلخ والعـرص ,الوتد يف أذنه أو يدق القـضيب يف أضـفاره
 لـذلك حتـى أن ً وقد استخدم املامليك بعض أبناء الشام ومرص عونا,والتكحيل وفقء األعني

 يقـول الـشاعر شـهاب .ط تظاهروا باإلصالح فيعذبون الناس ويسلبون أمواهلمبعض الضبا
 : بتقريب السلطان النارص القبط وحتكيمهم برقاب الناسًمنددا هـ٧٨٥الدين العرج 

ــل ــرص عاق ــرزق يف م ــروم ال ــف ي ــرتس  وكي ــسيف وال ــراك بال ــه األت ــن دون  وم
ـــثمن   وقــد مجعتــه القــبط مــن كــل وجهــة ـــالربع وال ـــسهم ب  واخلمـــسألنف

  :وكانت الوظائف اليت يشغلها رجال العلم قسمني
  :دينية - أ
 .القضاء − ١
 .فتاءواإل − ٢
 .ووكالة بيت املال − ٣
 .ونقابة األرشاف − ٤
 .ومشيخة الشيوخ − ٥
 .واخلطابة − ٦
  :ديوانية - ب
 .الوزارة − ١
 .نظر الدولة − ٢
 . نظر اخلاص− ٣
 . نظر اجليش− ٤
 . نظر بيت املال− ٥
 . نظر اإلسطبالت− ٦
 . ونظر األسواق− ٧
 . واخلزائن− ٨
 .واألمالك السلطانية − ٩

 .واملواريث − ١٠
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 واغتنـى ,وكان للوزراء رواتبهم املبالغ فيها والطائلة غري ما يقدم هلم من اللحوم وغريهـا
 وبلغ بعض الفقهاء والقضاة درجة ,و من الذهب والسكاكني املفقهةُّالكتاب وأصبحت الد

 وقد قام العطارون والكحالون ,ن اليسار من هبات السالطني وتشبه كبار التجار بالسالطنيم
 جيلـس إليـه يف دكانـه األدبـاء والـشعراء ً وكان الشاعر حممد بن دانيال كحاال,بمداواة الناس

 ثم انتكسوا لكثرة الرضائب ولشدة السنني وتوايل , وأما الفالحون فقد انتعشوا فرتة;والفقهاء
 فقد كانت حيـاهتم صـعبة كـذلك طـالب العلـم , وكذلك أرباب وأصحاب املسكنة,حنامل

 وكذلك كانـت مجاعـات احلـرافيش والزعـران واحلراميـة حيـاهتم بـني ,والفقهاء والصوفية
 وأما مجاعة القلندرية الذين ينتمون إىل بعض الطرق الصوفية فإهنم حيلقـون ,السؤال والرسقة

كراد وارهبم ويأكلون احلشيشة واختلط أجناس األتراك واألرؤوسهم وحلاهم وحواجبهم وش
 . جديدةًنبتت أجياالأواجلركس والروم والفرنجة و

ومل تكن املرأة يف املوضوع الالئق حيث جتول اجلواري يف األسواق وتعمـل بعـض النـساء 
 وبعـضهن اشـتغلن بـالعلم ,من الطبقات الفقرية بالغزل والتطريز وخيوط الفـضة والـذهب

 وبعض النساء اشتغلن باملغاين ورضوب ,تدريس مثل زينب بنت مكي وزينب بنت الكاملوال
 وعـرف ,املالهي واحرتف بعضهن البغاء بأماكن خمـصوصة وعـشن بـني مالحقـة وتـساهل

الناس ألوان األطعمة كالدميس والصري والصحناه والبطارخ وحالوة القمح والفول املـدمس 
 .وز ورشاب الليمونوالقطايف برشاب التفاح ودهن الل

 ويف األفـراح ,أما يف املآتم فكان يرضبون الدفوف والدرابك وتطوف هبا النسوة يف الـشوارع
يشعلون الشموع الكثرية وإقامة األعياد الدينية والقومية كعيد وفاء النيـل وعيـد املولـد النبـوي 

لون بعيد النـريوز حيملـون  وعند النصار أعياد أول يوم يف السنة القبطية وحيتف,وموالد األولياء
وعيـد الـشهيد يف منطقـة شـربا حيـث جيتمـع النـاس للهـو ,خمتلف الفواكه واللحوم واحللو 
 وقد حارب الظاهر بيربس أهل البطالـة والفـساد مـن العـواهر ,ورشب اخلمور وتتربج الزواين
 ومـن العجيـب أن بعـض الـسالطني املامليـك ,هــ٦٦٦ − ٦٦٤ والشذاذ ومدمني احلشيش من

 وقد كانت بعـض ئ,والزواين وأصحاب احلشيش واخلواطكانوا يضعون الرضائب عىل الغواين 
النساء حترتف الرسقة إىل جانب الدعارة وفشا يف الناس رشب اخلمر رغم معاقبة الظاهر بيـربس 

 . وكذلك أقبل الناس عىل رضب احلشيش يف أماكن مشهورة مع ممارسة املنكرات,لشاربيها
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  الباب األول
  الفصل الثالث

  يف العهد اململوكي احلياة االقتصادية

 يف هذا العهد املصدر األسايس يف اقتـصاد النـاس حيـث يعـيش معظـم الزراعة تعد − ١
 .الناس عليها

 من املحاور االقتصادية التـي تـدور حوهلـا سياسـة احلكـام يف ً حموراالتجارةوظلت  − ٢
وقد شـغلت النـاس التجـارة يف هـذه الفـرتة بـني  , للربحً ثرياًالرشق اإلسالمي لكوهنا موردا

 وخاصـة جتـارة ,املرشق واملغرب العريب ومع اجلنوب الرشقي مـن آسـيا مـع العـامل األورويب
 وقد جذب املامليك جتارة اليمن إليهم يف عهد الدولة الرسولية ,البهارات واحلرائر واألخشاب

باحتكـار بعـض املنتجـات كالـسكر  وقد أساء املامليـك ,وتنشطت التجارة بعد ذلك يف جدة
 احتكار جتارة طريـق اهلنـد ً ومما زاد احلالة االقتصادية سوءا,وإجبار الناس عىل سعر موحد هلا

 .من قبل الربتغاليني ومنع العرب منها
 عـىل ًاّ ألن مهها كان منـصب; نصيب كبري يف اهتامم الدولة اململوكيةللصناعةومل يكن  − ٣

وخلفـت القـاهرة بغـداد يف  . نشاط اقتصادي صناعي بني النـاسحتصيل الرضائب دون بعث
 وأصـبحت القـاهرة ,النشاط االقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بعد غزوات التتـار

 وكانـت مـرص , وأهم مركز للنـشاط التجـاري والـصناعي والعمـراين,العاصمة االقتصادية
ري مـن الـصناعات كـصناعة الزجـاج  ثم دجمتا وارتكز فـيهام كثـ,الفسطاط والقاهرة مدينتني

 وقـد نـزح أربـاب الدولـة ,والفخار واجللود حيث كـان يـسكنها أصـحاب املهـن واحلـرف
 وقد كان يف الفسطاط مصانع ,والوزراء إىل القاهرة وجتمعوا حول حي القلعة وبنوا قصورهم

 .السكر والورق املنصوري ومصانع اجللود
التجارة وعمراهنا بمختلف الـسلع والـصناعات وقد اشتهرت أسواق القاهرة بازدحامها ب

 وكـان يف القيـسارية الـصباغون واخلراطـون ,يباع فيها الفراء واجلوخ والسالع ولوازم اخليل
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واحلدادون واخلشابون واحلجارون القصارون والنحاتون والرساجون والشامعون والعطارون 
 . وكذلك يباع فيها الرقيق والنحاس,والنحاسون والفحامون

 ومـن خـالل , بفضل طبقة من التجار أثروا عىل حـساب الـشعبالتجـارة قد ازدهرت و
 ًاالحتكار والرقيق وعىل رأسهم التاجر اليهودي عبد العزيز الكريمي كـام لعـب التجـار دورا

 ً يف العالقات السياسية بني املامليك والدول املجاورة حيث لعـب التـاجر سـكران دوراًأساسيا
 أزبـك ويرجـع يمد وملك التتار تم من خالله زواج السلطان من ابنة أخبني امللك النارص حم

كـام  ,هــ٧١٣للتاجر جمد الدين السالمي فضل عقد الصلح بني السلطان حممد وملك التتـار 
وأن العالقات التجارية بني مرص والشام ودول املرشق والبحـر املتوسـط وأوروبـا مـن اهلنـد 

 وكانـت ,قائمة وأقام بعض جتار جنوة الفرنجيـة يف مـرصوالغرب والتتار واليونان والفرنجة 
 .للتجارة عالقات خاصة بالسالطني واألمراء ورجال الدولة

أما النشاط الزراعي فقد أخذ مكانة مهمة يف الشام ومرص وقام سلطان املامليك بكثـري مـن 
الـبالد  ففرح الناس وعمـرت ,هـ٦٨٢اإلصالحات الزراعية كحفر ترعة الطربية باجليزة سنة 

وحاول السلطان حسام الدين الجني حرص أرض مرص وقياسها ووضعها بـسجالت لوضـع 
 ,ً وكذلك عمل السلطان النارص روكا آخر بعـد أن زاد اجلنـد نـصيبهم قرياطـا,اخلراج عليها

 وكانـت أرض ,وكذلك عمل اجلسور باجليزة وأقام القناطر لري البالد وعم الرفـاه الزراعـي
يش وكان الرجل يف عهد السلطان النارص حممد قلوون يمر مـن القـاهرة إىل الصعيد وفرية املوا

 .و جيد يف كل ناحية دور للضيافة له ولدابته أسوان
 كبري بسبب ًويف الشام وحوارضها حلب ودمشق وبيت املقدس وطرابلس حصل ازدهارا

 ,جـارةوقوعها عىل طرق التجارة بني الرشق والغرب ووجود جاليـات إفرنجيـة عملـت بالت
 ولكـن كثـرة احلـروب وإرساف ,وأبطل يف عهد النارص كثري من املظامل والضامنات واملكوس

السالطني والواله جعل احلكام يعودون لفرضها والتشديد يف جبايتها حتى لقي الفالحون من 
 وحـدثت حمـن ,مظامل اجلباة والكشافني الكثري مما جعل الكثري منهم يرتكون األرض وهيربون

 وقـد , التي تويف فيها مئة وسبع وعرشون ألـف إنـسانهـ يف عهد كتبغا٦٩٥ام يف حمنة  ككثرية
 وحدث غالء آخر يف عهـد ,وقع غالء يف عهده بسبب جفاف أصاب األرض يف الشام ومرص



٣٣  

 وعـادت ,هـ وعز القمح بل عدم من األسواق ثم استقرت البالد يف عهـده٧٣٦النارص حممد 
 باء أشد عىل الناس من وقع الغالءان وقع الطاعون واألوهـ وك٧٧٦ − ٧٦٢للمحن والغالء 

واحـد (واحد  حيث مات يف شهر هـ٦٣٣ − ٦٣٢واملجاعات وكان أشدها الطاعون العظيم 
ومـات فيـه نـصف النـاس حتـى الطيـور  هــ ٧٤٩ ثم الطاعون الكبري,إنسان) وثالثون ألف

لـق كثـري ومـنهم األعيـان  وانتقل هذا الطاعون إىل الشام ومات فيه خ,والوحوش والكالب
 ومن بينهم الشاعر الكاتب الفقيه عمر بن الوردي الـذي نظـم يف ,والعلامء واألدباء والشعراء

 :هذا الطاعون أبيات قبل موته حيث يقول
ــــا ذات وخــــز ســــاري  ر إذ غـــداـأســـفي عـــىل ســـكان مـــص ــــن فيه  للطع

ـــة ـــون بحب ـــا يك ـــص م ـــوت أرخ ـــــار  امل ـــــار بالقنط ـــــذا ص ـــــن ه  لك
ت حياة الناس يف عهد املامليك بني رخاء وعرسة وهدوء واضطراب مـرة يثـور وهكذا كان
 ألنـه ال ; يقضون من رصاعهم عىل احلكم وقد يقفون موقف الالمباالةً وأحيانا,الناس عليهم

ناقة للشعب وال مجل يف رصاع عىل احلكم يزيدهم بـالء وبلـغ اإلحـساس بـالتربم والـسخط 
 :حتى قال شاعر يف ذلك من هذا التغيري ً عظيامًمبلغا

ــــرا ــــذا خ ــــا ه  وأهلــــه كــــام تــــر  زمانن
ـــــشيهم مجـــــيعهم  إىل ورا إىل ورا  وم
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  الباب األول
  الفصل الرابع

  احلياة الفكرية يف العهد اململوكي

بقيت احلياة الفكرية يانعة معطاء يف هذا العهد وتركزت يف بالد مـا وراء النهـرين مـن  − أ
ورية للعلم والعلامء وفتح املدارس ومحاية الدين اإلسـالمي الـسني خالل تشجيع األرس التيم
 .وتشجيع اإلنتاج الفكري

 :ومن املؤلفني يف هذا العرص − ب
 . م١٢٨٢ − هـ٦٨١ابن خلكان صاحب كتاب وفيات األعيان  − ١
 . م صاحب كتاب طبقات األطباء١٢٦٩ هـ ٦٦٨ ةبعيصأوابن أيب  − ٢
 .صاحب كتاب أخبار احلكامء م ١٢٤٨ −  هـ٦٤٦والقفطي  − ٣
 . م صاحب كتاب الوايف يف الوفيات١٣٦٢ هـ ٦٢٦والصفدي  − ٤
 . م صاحب كتاب فوات الوفيات١٣٦٢ـ ه٧٦٤وابن شاكر الكتبي  − ٥
 . م صاحب كتاب تاريخ حلب١٢٦١ −  هـ٦٦٠ابن العديم احللبي املؤرخ  − ٦
 . بني أيوب م صاحب كتاب أخبار١٢٩٧ هـ ٦٩٧ومجال الدين احلموي  − ٧
 . م صاحب كتاب تاريخ مرص والشام١٣٣٨ هـ ٧٣٩وعلم الدين الربزايل الدمشقي  − ٨
 . تقويم البلدانصاحب كتاب م ١٣٣١ −  هـ٧٣٢وأبو الفداء األيويب  − ٩

 تاريخ اإلسالم وطبقات صاحب كتاب م ١٣٤٧ −  هـ٧٤٨وشمس الدين الذهبي  − ١٠
 .مشاهري األعالم

 . م صاحب كتاب البداية والنهاية١٣٧٢ ـ ه٧٧٤وابن كثري  − ١١
 . م صاحب رشح البخاري١٤٤٩ −  هـ٨٥٣سقالين عوابن حجر ال − ١٢
 . م صاحب كتاب اإلعالن بالتوبيخ ملن ذم التاريخ١٤٩٦ هـ ٩٠٢اوي خوالس − ١٣
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 . م صاحب كتاب اخلطط١٤٤٢ −  هـ٨٤٦واملقريزي  − ١٤
 م صـاحب ١٣٨٦ −  هــ٧٤٨ العمري وظهر من العلامء املوسوعيني ابن فضل اهللا − ١٥

 .املوسوعة اجلغرافية التارخيية مسالك األبصار يف مماليك األمصار
 . م صاحب صبح األعشى يف صناعة اإلنشا١٤١٨  هـ٨٢٢و القلقشندي  − ١٦
 م صاحب كتاب العرب وديوان املبتدأ ١٤٠٥ −  هـ٨٠٨واملؤرخ الكبري ابن خلدون  − ١٧
 .واخلرب

 . م صاحب كتاب خزانة األدب١٤٣٣ −  هـ٨٣٧احلموي ة وابن حج − ١٨
 . م صاحب املؤلفات اإلسالمية املشهورة١٣٢٨ −  هـ٧٢٨وابن تيمية  − ١٩
 احلكيمـة يف الـسياسة طرق م صاحب كتاب ال١٣٥٠ −  هـ٧١٥وابن قيم اجلوزية  − ٢٠
 .الرشعية
 . م صاحب كتاب هتذيب األسامء واللغات١٢٧٧ −  هـ٦٧٦ي ووالنو − ٢١
 .وابن منظور املرصي صاحب لسان العرب − ٢٢
 .وابن عقيل صاحب املقدمة يف علم النحو − ٢٣

 .ومن كبار املؤرخني ابن األثري صاحب كتاب الكامل يف التاريخ − ٢٤
 .وابن عساكر صاحب تاريخ دمشق − ٢٥
 .ومن أصحاب الطبقات ياقوت احلموي صاحب معجم األدباء − ٢٦
 .يات األعيانوابن خلكان صاحب وف − ٢٧

وقد كثرت رحالت العلامء لطلـب العلـم واملحـاورات بـني العلـامء وبقيـت احليـاة  − ج
. الفكرية تقيد ذاهتا وتفقد روح اإلبداع والتجديد الجتاه أصحاب الفكر نحو التقليد واجلمـع
ة جتاذب الناس يف هذا العهد القايس نزعتان مها رفيقتا أيام الشدة والعرس نزعـة إباحيـة ونزعـ

 فامل بعضهم نحو لذائد الدنيا يـستمتعون هبـا غـري متـورعني ,زهدية وأحسوا بمرارة العيش
 وانرصف آخرون إىل أمور الدين يستعيضون برجاء املستقبل عـن ,ويكتبون عنها غري خجلني

 .أمل احلارض والتجأ الشعراء إىل املدائح النبوية واستشفوا باألولياء
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 فقـد بـدد املغـول نفـائس املـصنفات , عـىل األدبًالوكان هذا العـرص بمجملـه وبـا − د
واحرقوا الكتب واملكتبات ورشدوا رجال العلم وتلبدت سامء األدب يف عرص املغول وعميت 

 إذ كان ,البصائر وضلت القرائح لوال ومضة من ضوء تألقت لتسفر عن عبقري كابن خلدون
ان عرص املوسـوعات العظيمـة  ويبدو أن هذا العرص ك,هم أصحاب األدب اجلمع ال اإلبداع

نتيجة حرص العلامء عىل مجع أشتات العلوم بعدما فجعت األمة يف نكبـة بغـداد فـضاع جـل 
 .تراثها عىل أيدي املغول والتتار

 وقـد ,لقد غلب عىل العرص اململوكي سمة التخلف والضعف عند بعـض البـاحثني − ـه
 وإدارة واحدة وبقيت احلركـة الفكريـة متزقت البالد اإلسالمية التي كان حيكمها خليفة واحد

واألدبية اإلسالمية مركزة يف الشام ومرص بينام انفصل الكثري من البالد اإلسـالمية عـن العـامل 
 . وإن ضعفت هذه الثقافةً ودينياً وأدبياً ال ثقافياًالعريب واإلسالمي سياسيا

الدارسـني يف العـرص وإذا كان األدب العريب واإلسالمي قد حظي بـاهتامم كبـري مـن  − و
 فإنه يف عـرص الـدول املتتابعـة أي ;اجلاهيل وعرص صدر اإلسالم والعرص الراشدي واألموي

 مل يلق االهتامم نفسه يف العرص اململوكي وإن كان هلذا العرص الـذي امتـد ـ ه٦٥٦بعد سقوط 
 ستة قرون يف حياتنا آثار دامغة

 ,طا ومتازجايف هذا العرص تداخال واختل والالفت لالنتباه أن األدب العامي والفصيح − ز
حتى إنك جتد األديب يكتب بالعامية والفصحى مما جعل األدب يقرتب من الشعب ويلـتحم 

 .بحياته
ونبغ أصـحاب املهـن واحلـرف الـصغرية يف األدب عامـة والـشعر خاصـة كـاجلزار  − ح

 .والوراق واحلاممي واخلياط والصائغ والكامل والعطار
كتابات بني الشعر والنثـر واملوضـوعات االجتامعيـة واألدبيـة والرسـائل وتنوعت ال − ط

 .الديوانية واإلخوانية واملقامات والتقيص وخيال الظل
وأكثر ما يلفت النظر يف أدب هـذا العـرص املوضـوعات العلميـة واألدبيـة وإرساف  − ي

ية ال تـصلح األدباء يف صور البديع احلـسية واملعنويـة ونـزول األدب إىل موضـوعات سـطح
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ــذليل ــديح ال ــألدب كامل ــامن,ل ــذكر والغل ــزل بامل ــاجي وغ ــاملجنون , واألح  واإلرساف ب
 .وموضوعات اجلنس مما يشعرنا بالتقزز واالشمئزاز

 فإن وصف هـذا األدب ;وعىل الرغم من هذه املوضوعات التي يتوقف الذوق عندها − ك
عرص بعرص االنحطاط واالنحـدار  وإن تسمية هذا ال,ًباجلامد والعقيم واملنحدر ليس صحيحا

أو عرص املامليك أو األتراك أو عرص األعاجم أو عرص املغول والتتار فيه ظلم وتعسف, وهـو 
 إذ كيف نسمي هذا العرص باسم الغزاة مع أن معظم عـصور األدب مل ختـل مـن ;غري صحيح

 .غزوات وحروب
 القـاهرة قـد عـرص مـع أن من الباحثني العرب واألجانب مثل هـذا الٌظلم عرصُومل ي − ل

 وكذلك ازدهرت دمشق كعاصمة ثقافيـة لـبالد الـشام وزخـرت كلتـا ,تألقت يف هذا العرص
العاصمتني بالعلامء واملصنفات وانترشت دوائر املعارف الفكرية واألدبية وبلغ الفن أوج دقته 

 . ويكاد يكون عرص املامليك من أزهى العصور,يف العامرة اإلسالمية
يالء صالح الدين عىل مرص وسقوط الدولة الفاطمية عمل صالح الدين عـىل بعد است − م
ثقافة الدينية فأكثر من املدارس واستند عىل علـامء الـدين وأغـراهم بنـرش هـذه الثقافـة النرش 

 .وهنج خلفاؤه عىل طريقته وحتولت املدن الكرب إىل مراكز نابضة بالفكر
سته ومكنوا هلا يف الشام ومـرص مـن خـالل بنـاء ثم جاء املامليك من بعده واتبعوا سيا − ن

املساجد واملدارس وازدادت أمهية الشام ومرص بعد سـقوط بغـداد وفـرار كثـري مـن العلـامء 
 ومن العلـامء الـذين , وورثت الشام ومرص الزعامة الدينية والسياسية عن بغداد,وكتبهم إليها

والتربيـزي وصـفي الـدين  فتـازاينمي اخلطيـب القزوينـي والتوفدوا من مرشق العامل اإلسال
 للعلـامء مـن املـرشق واملغـرب واألنـدلس كـصاحب كتـاب ً وكانت مدن مرص حمطـا,احليل

املطرب من شعر أهل املغرب وابن رساقة الشاطبي األندليس وسـعيد عـيل بـن موسـى العـامل 
 األديب صاحب كتاب ملوك الشعر وابن عصفور عيل بن مؤمن النحوي اإلشبييل الذي أقـام

يف حلب أستاذ ابن تيمية وابن جابر الرضير صاحب كتاب نقد الشعر وأثري الدين أبـو حيـان 
 .العامل النحوي األديب املشهور والرشيف احلسيني شارح مقصورة حازم القرطاجي
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وعمرت القاهرة بدور العلم والعلامء واملكتبـات وجمـالس األدب وأسـواق كام  − ص
بالكتب وأسواقها وبنى الظاهر بيـربس املـدارس يف  وكذلك كانت دمشق تعج ,الوارقني

مرص والـشام املـسامة باسـمه ودور الكتـب وأقبـل النـاس عـىل العلـم يف مـدارس يقـوم 
 وكانت هناك مدارس الفقه واحلـديث والتفـسري وتعلـيم ,السالطني بتكاليفها وشيوخها

ار العلامء وألقـى بـه القرآن وازدهر اجلامع األزهر يف عرص املامليك وتوىل التدريس فيه كب
ابن عطاء اهللا السكندري مواعظه وحكمه املـشهورة وبنيـت مـدارس الـصاحلية والعزيـة 
ــة  ــة واملدرس ــسن بالقلع ــسلطان ح ــة ال ــشيخونية ومدرس ــصورية وال ــة واملن والظاهري

 .الرصغتمشية واملدرسة العاشورية
 قــايض وكــان يف اإلســكندرية مــدارس كثــرية حفلــت بــالكثري مــن العلــامء مــن بيــنهم

 وكـذلك كانـت يف الـصعيد مدينـة قـوص وأسـيوط ,اإلسكندرية ابن املنري والزاهد القباري
هـ وابـن احلطـاب الـسيوطي ٦٦٣ ودرس فيها احلرضاوي ,وعرفت بأسيوط املدرسة الفائزية

وكان فيها املحدثة ست الشام بنت أيب صالح رواحة وابن األثري القريش وخرج منهـا القـايض 
هـ وزين الدين اجلعفـري األسـيوطي وحممـد بـن محـزة ٧٣٥ن أمحد إبراهيم عز الدين حممد ب

 ويف مدينـة قـوص ,األسفوين الفقيه الفاضل واملحدث عمر بن عيل بن رشف الدين السيوطي
كانت املدرسة النجيبية التي خترج منها البهاء زهري ومجال الدين بن مطروح وتوىل القضاء فيها 

 .بن اللمطي عمر بن عيسى الشاعر األديب وكان منها ا,ابن دقيق العيد
وكانت دمشق عامرة باملدارس والعلامء ومن أشهر مدارسـها دار احلـديث الظاهريـة ودار 

 وكان اجلامع األمـوي جامعـة للعلـوم ,احلديث األرشفية النارصية الربانية والنارصية اجلوانية
ثري وحفلت حلـب باملـدارس توىل التدريس به اخلطيب القزويني وتقي الدين السبكي وابن ك

 .والعلامء
 وكتـب بعـض الكتبـة ,واهتم الناس بالعلم وشغفوا بالكتب واقتنائها كسرية عنـرتة − ع

غـوي وجـامع األصـول البـن بنوار للصاغاين ومصابيح السنة للمشارق األ (:اخلط يف الزواج
 الكـشاف  وزاد االهـتامم بكتـاب,األثري وعلـوم احلـديث البـن الـصالح والتيـسري للنـووي

 .) وحاربه علامء السنةً وتعليقاًللزخمرشي رشحا
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وغلب عىل العرص اململوكي التعليم الديني وعـىل رأسـها علـوم القـرآن واحلـديث  − ف
والتفسري ونبغ علامء من مثل عز الدين بن عبد السالم وابن النقيب الذي رصف مهته للتفـسري 

امل املـؤرخ الفقيـه املفـرس والزركـيش والكوايش صاحب القراءات والتفـسري وابـن كثـري العـ
 وقطـب الـدين القـسطالين وتـاج الـدين القـسطالين ,واملنذري وابن دحية األندليس األصل

ورشف الدين القسطالين ورشف الدين عبد املؤمن العالمة النسابة املشهور واحلافظ بـن عـيل 
رجـال احلـديث ي البكجـري العـارف بأنـساب ملرصي وابن قايامز الذهبي ومغلطـااحللبي ا

 .واحلافظ العراقي
ويف الشام ابن الغالبيس أسعد بن املظفر واملؤرخ القاسـم ابـن يوسـف األشـبييل الـربزايل 
وفتح الدين القيرساين واحلافظ املزي وابن األعز وابن الرفعة املرصي وبدر الـدين ابـن مجاعـة 

 الدين الـسبكي وهبـاء وابنه عز الدين وابن سيد الناس وآل سبكي وزين الدين السبكي وتقي
 ومن فقهاء الشام ابن تيمية وابن قـيم اجلوزيـة ابـن كثـري ,الدين السبكي وتاج الدين السبكي

والبارزي وعالء الدين القونوي وابن األذرعي ضياء الدين واألذرعي شهاب الدين وعيـسى 
 .بن عثامن الغزي وابن مفلح احلنبيل

مي والتاريخ البرشي منذ بدء اخلليقـة كالبدايـة  يف التاريخ اإلسالًوكتب العلامء كتبا − س
والنهاية البن كثري وكتب العلامء يف السري العامة ككتاب وفيات األعيان البن خلكان وكتـاب 
 ,العرب يف أخبار من عرب وطبقات احلنابلة البن رجب ونكت اهليامن يف نكت العميان للصفدي

 ومـن أشـهر ,ملـق وخاصـة للـسالطنيوقد كان بعض املؤرخني يغلب عليهم التعصب والت
املؤرخني للتاريخ العام سبط ابن اجلوزي وابن الساعي وأبو الفداء وابن الغوطي ولـه كتـاب 

 الذهبي وله كتاب تـاريخ اإلسـالم  وتاريخ من آدم حتى خراب بغداد والربازيل وابن الوردي
صار وشـهاب وابن كثري وشهاب الدين ابن فضل اهللا العمري صـاحب كتـاب مـسالك األبـ

الدين النويري صاحب هناية األدب وأبو شامة صاحب كتاب الروضتني واألفودي جعفر بـن 
 .ثعلب وكامل الدين بن هبة اهللا صاحب تاريخ حلب

وكذلك اهتم مؤرخ العرص اململوكي بكتابة الطبقات والسري كابن خلكان والقفطي وابن 
يان وكتـب عابن خلكان وفيات األ السبكي فكتب شاكر وصالح الدين الصفدي وتاج الدين
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 وكتب السبكي الطبقات الكرب والصغر وابـن رجـب ةباه النحان عىل أةنباه الرواإالقفطي 
احلنبيل طبقات احلنابلة والعسقالين يف الدرر الكامنة يف أعيان املئة الثامنة وكتب سرية املنـصور 

 .قالوون والسرية املنصورية
امء كثـريون مـن أمثـال ابـن احلاجـب صـاحب الكافيـة وكتب يف علوم اللغة والنحو علـ

 حيان الغرناطي صـاحب كتـاب مالك وابن النحاس وابن مكتوم وأيبوالشافية واأللفية البن 
البحر املحيط يف التفسري وابن املرحل املحقق اللغوي وابن هشام األنـصاري صـاحب كتـاب 

زري وابن عصفور ومن علامء مغني اللبيب وابن عقيل صاحب رشح ألفية ابن مالك وابن اجل
 وكتـب يف العلـوم العقليـة الطبيعيـة نـصري الـدين ,اللغة الصاغاين وابن الصائغ وابن منظور

 كتـاب املتوسـطات يف اهلندسـة وعلـم يسف عامل الرياضة والطبيعيات الفارالطويس الفيلسو
 ,علـم الكـالماهليئة وكتاب مقدمة اهليئة وناقض الفخر الـرازي وكتـب التجريـر يف املنطـق و

 وكـان مـن ,ي كتاب مواقف اإلسالميني يف علـم الكـالم ومقدماتـهجيدين اإلوكتب عضد ال
 .تالميذ التفتزاين والكرماين ووفد إىل الشام قطب الدين الشريازي

تفلسفني ابن صدقة أمحد وجاء إىل مرص أبو بكر السنجاري وقتل بالشام ومرص عدد من امل
 وحذر ابن السبكي من قراءة كتـب روالته الردية الزنديقية كام بن حممود احللبي األديب ملقا

الطويس كام أفتى مجاعة من أئمة ذلك العرص ومشاخيه بتحريم االشتغال بالفلسفة وتبع يف هذا 
 وقـد ,العرص أطباء وصيادلة منهم شعراء وأدباء كالدنيرسي احلكيم البارع األديـب الـشاعر

ة يف الطـب واألدويـة ال يـضاهيه أحـد يف عـرصه يف الطـب كتب املقالة الرشيدة ودرج األدرب
 وقـد رشع , وله كتاب الشامل يف الطب واملهذب يف الكحل وكتاب املوجز,والعالج والعلوم
 .القانون البن سينا
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  الباب األول

  الفصل اخلامس
  احلياة الدينية يف العصر اململوكي

 :قسمت األحكام يف عهد املامليك إىل قسمني − أ
 . مستمدة من الدين اإلسالمي والرشيعة اإلسالمية:سلطة شرعية - ١
مستمدة من قوانني وضعية ورشائع يف سياسة احلكـم وتـدبري امللـك : وسلطة زمنية  - ٢

 .مستمدة من الرشائع غري اإلسالمية الفارسية واملغولية
الظـاهر وتركوا السلطة الدينية للخليفة ومن يعاونـه يف تنفيـذ أحكـام الـدين وقـام  − ب

بيربس باستقدام أحد أبناء اخللفاء العباسيني ونصبه خليفة وكان منصب قايض القـضاة يـأيت 
 .بالدرجة الثانية بعد اخلليفة

 وتـوىل بعـض القـضاة ,وجعل املامليك القضاة أربعة يمثلون املذاهب السنية األربعـة − ج
 ومثلـه منـصب شـيخ ًامهم وكذلك كان منصب اخلطابة ,مناصب إدارية كالوزارة والتدريس

 وكان لرجال الدين غري الرسميني احرتامهم سواء كانوا فقهاء أم أرشاف أو عبـاد أو ,الشيوخ
وقد ظلت العالقة بني سالطني املامليك ورجـال الـدين بـني شـد وجـذب  نساك أو صوفية ?

د مـع يستشري السالطني رجال الدين يف امللامت واحلروب ويكرموهنم ويبالغون يف إقامة احلدو
 وقد دفع العلامء الفقـراء للهجـوم , بني السلطتني الدينية والزمنيةًالعلم أنه مل يكن الوفاق دائام

 .عىل احلشاشني واخلامرات وتدخل السلطان حلامية احلشاشني بعد أن ادعى أنه مع الفقراء
وكان الفقهاء ورجال الـدين حيملـون لـواء الثـورة عـىل املامليـك خاصـة بعـد زيـادة  − د

 وكان املامليك ال يتورعون يف التجسس واسرتاق السمع وتلقط أخبار النـاس غـري ,لرضائبا
 وخاصـة األعيـاد واملناسـبات الدينيـة ً ال خمـرباًمراعني انتهاك احلرمات هيتمون بالدين مظهرا

كليلة النصف من شعبان وذكر املولد النبوي وموالد الصاحلني كام كان التعصب للمذاهب 
 . من املالكية واحلنابلةً وكان الشافعية أقل تشددا, بعني العلامءظاهرة دينية
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وحارب شيخ اإلسالم البدع والفساد ورشب اخلمر واحلشيش وزيارة قبور األوليـاء  − ـه
 ألنه رأ ;وارتكاب املفاسد وقطع الصخرة التي كان أهل دمشق يعتقدون أن عليها قدم النبي

عية الصوفية طريقتها مـن لـبس األطـواق احلديـد وتلبيـد الناس يتربكون هبا وأنكر عىل الرفا
 وكان العامة هيامجون أماكن بيع اخلمور واحلـشيش والفـساد كـام وأن ,الشعور وأكل احليات

 وقـد يكـون ,السالطني تعصبوا للمذاهب بحيث يقـدمون العطـاء ملـن يتمـذهب بمـذهبهم
 .التوصل إىل غاية دنيوية بقلب الشخص مذهبه

 .لسبكي التعصب األعمى للمذاهبوقد عاب ا − و
 .وقد عارض الذهبي األشاعرة − ز
وأما علامء الشيعة فقد اهتموا بالفلـسفة والعلـوم العقليـة وكـان مـنهم مجـال الـدين  − ح
 .املطهر
 وقـد وقعـت ,وقد متيز املسلمون بلبس العامئم الزرق واليهود بلبس العامئـم الـصفر − ط

هـ كوقعة أهل الذمة واألحداث الدامية وشبت ٧١١ي سنة بينهم وبني املسلمني فتن كثرية فف
 حيـث شـبت النـار بالـدكاكني ـهـ٧٤٠حرائق القاهرة التي دبرها األقباط وحرائـق دمـشق 

 وإن أد ذلك إىل إفـساد ,امللك  كل ذلك واملامليك ألهم هلم إال احلفاظ عىل.واملسجد اجلامع
 .الرعية
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  الباب الثاني
  اجتاهات الشعر

   عصر االحنداريف
  وموضوعاته
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  :مقدمة

لقد رسمت تفاصيل احلياة والواقع يف عرص االنحدار شعر هذا العرص بمالحمها بام حوتـه 
 وكان اإلحساس بالضعف املوضـوعي أبـرز ,من أحداث سياسية واجتامعية وفكرية وعقدية

ر اإلرساف يف آثار العرص حيث ضعفت الصياغة وهتلهل البناء وقل اإلبـداع واالبتكـار وكثـ
االهتامم بالشكل عىل حـساب املـضمون واإليغـال يف العاميـة بـسبب ابتعـاده عـن الرؤسـاء 

 وذلك لكون الزعامء من األعاجم الـذين ال يفهمـون هـذا ,والزعامء وتقربه من عامة الشعب
 ألنـه أقـرب إىل اللغـة ; وكان السالطني املامليك أميل إىل الشعر العـامي,الشعر وال يتذوقونه

 وقـد أد ذلـك إىل جتاهـل ,الدرامية كام عند السلطان قـالوون الـذي مل يكـن جييـد العربيـة
 :الفصحى وزهد األدباء الكبار هبا وبالشعر يقول ابن دقيق العيد

ـــــجيتي ـــــشعر أن س ـــــدين يف ال ـــام يـــستجيد النـــاس لـــيس جتـــود  وزه  ب
ــــه ــــرشيف ردي ــــتم ال ــــأبى يل اخل ــــــأطرده عــــــن خــــــاطري وأذود  وي  ف

 فإذا مـا وقعـت معركـة ,ينفق عىل الشعراء من مال الصدقات بأمر قايض القضاةوقد كان 
 وقد صـور ذلـك إبـراهيم ,عسكرية ذاد هبا املامليك عن اإلسالم وبالده جاءت قرحية الشعراء

 :ًالغزي قائال
ــا تركــت ــرتك م ــوش ال ــن جي ــة م   وال صــــيتاًللرعــــد كــــراهتم صــــوتا  يف فتي
ــــة ــــانوا مالئك ــــوا ك ــــوم إذا قوبل   وإن قوتلـــوا كـــانوا عفاريتـــاًحـــسنا  ق
 وهذا ما دفع الشعراء , يشعر فيه الشعراء باالغرتابًولكن الشعر يف هذا العرص كان غريبا

 أن يكتبوا يف موضـوعات التـصوف واملـديح النبـوي والغـزل الروحـي واحلنـني والـشكو
خلـارجني عـىل بـالد واالبتهال وترجع أسباب غربة الشعراء يف هذا العرص إىل تألب األعداء ا

الرصاع بني الوجود العـريب واإلسـالمي وكـون حـال املـسلمني و)  صليبيني−تتار (املسلمني
 وقـد قـل ,والعرب ال ترس وسيطرة الروم السلبية عىل الناس وعدم التمـسك بـالقيم الدينيـة
 ومل يرتـق ,الشعراء املحرتفون وشاع النظم بني املتعلمني من قضاة وفقهاء وأصـحاب حـرف
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لشعر يف مستواه إىل رتبة الشعر اجليد واسـتخدم الـشعراء األلفـاظ واملعـاين الدينيـة القرآنيـة ا
 ومن ذلك قول الـشهاب احلجـازي , ومن القصص الدينية وحياة الزهاد والصوفية,واحلديثية

 :يف فتاة باكية تدعى جنة
ـــدت ـــت واغت ـــا أن بك ـــت مل ـــد قل ـــــــة  ق ـــــــار يف روضـــــــة زاهي  كأزه
ــــــــ ــــــــا جاري ــــــــة أعينه  وجنــــــــة أعينهــــــــا جاريــــــــة  ةجاري

 وكانـت غلبـة الـروح ,ًوقد بقي الشعر املوروث ينشد يف جمالس القوم مذاكرة واستشهادا
 ,العامية عىل الشعر وقربه من الشعب أحد أسـباب اتـصاله بـاملجتمع ومـسايرة حيـاة النـاس

 ,امليميـةرائي وتائية ابن الفارض وبردة البوصريي غر شعراء بقصيدة واحدة كالمية الطواشته
 من البديع كبديعيـة صـفي ًعيات وهي مدائح نبوية فتحت أبوابايبالبد ومن القصائد ما عرف

 .الدين احليل وبديعية ابن جابر األندليس وبديعية ابن حجة احلموي
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  الباب الثاني
  الفصل األول

  أبرز أغراض الشعر
  يف العصر اململوكي

عر العـريب وأضـافوا مـا اسـتجد يف كتب الشعراء يف هذا العـرص يف معظـم أغـراض الـش
 :عرصهم من قضايا أخر, وأهم هذه األغراض

  :والنضال املمارسة - ١
وهو غرض كان له من األمهية املنزلة العظيمة بسبب رصاع العرب املسلمني مـع الفرنجـة 

ن الشعراء محلوا عىل عاتقهم مهمـة حتمـيس اجلنـد مـن أجـل اجلهـاد والنـضال, إذ إ ;والتتار
ملعارك التي وقعت بني املسلمني من جهة والتتار والصليبني من جهة ثانية مـادة حيـة وكانت ا

ًهلذه األشعار والتصفح لشعر اجلهاد والنضال يف هذا العرص جيد كام كبريا من األشعار بعضها  ً
يبكي سقوط اخلالفة, وبعضها يدعو إىل اجلهاد من أجل استعادهتا من ذلك قـول تقـي الـدين 

 :وخياسامعيل التن
ـــار ـــداد أخب ـــن بغ ـــدمع ع ـــسائل ال  فـــام وقوفـــك واألحبـــاب قـــد ســـاروا  ُل
ُبـــــه املعـــــامل قـــــد عفـــــاه إقفـــــار  ُتـــاج اخلالفـــة والربـــع الـــذي رسفـــت ّ 

 :ًومن ذلك أيضا قول شهاب الدين حممود الكويف
ــــاين  إن مل تقــــــرح أدمعــــــي أجفــــــاين ــــام أجف ــــدكم ف ــــد بع ــــن بع  م
ـــم ـــاءت دارك ـــذ تن ـــي م ـــسان عين ــــــه  إن ــــــا راق ــــــسانم   نظــــــر إىل إن

 فإن املامليك قـد تولـوا ,وإذا كان الزنكيون واأليوبيون قد تولوا عبء الرصاع مع الفرنجة
ّ وقد استطاع امللك اململوكي قطـز أن يقـيض عـىل املغـول ويـرد ,عبء الدفاع ومنازلة املغول

وا  وقد قام قطز بقتـل رسـل املغـول الـذين جـاؤ,زحفهم بعد أن احتلوا حلب ومحاة ودمشق
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اعتـربت مـن أهـم معـارك   إذ; وكانت عني جالوت املعركة احلاسـمة,يدعونه إىل االستسالم
 .القادسية والزالقة و وصنفت يف مصاف معركة الريموك,املسلمني

 حيث قال ,ومن الشعراء الذين كتبوا الشعر يف تلك الفرتة الشاعر رشف الدين األنصاري
 :يف مدح املنصور الثاين

ــــوم األرب ــــردت ي ــــةّج ــــاء عزيم  خفيـــــت عواقبهـــــا عـــــن اإلدراك  ع
ــــراك  وأقمــــت يف يــــوم اخلمــــيس مبالغــــا ــــف األت ــــني طوائ ــــع ب  يف اجلم
ٍقعـــــدت أبطـــــال التتـــــار بـــــصولة ــــــــصيد يف األرشاك  ّ ــــــــركتهم كال  ّت

املغول, وقد قىض يف إحد املعارك عىل ثالثة آالف منهم وذلك يف  وًوقال أيضا يف الفرنجة
 :)هـ٦٧١(اجلزيرة 
ــــدار  يــث شــئت لــك املهــيمن جــاررس ح ــــرادك األق ــــوع م ــــم فط  واحك

ـــن رأ ـــرات وم ـــواج الف ـــك أم ـــــار  محلت ـــــه األهن ـــــواك تقل ـــــرا س  ًبح
وقد فتح املامليك بعد الظاهر بيربس بزعامة املنصور قالوون طرابلس الـشام, وبناهـا مـن 

ا  وملـ.ألرشف خليـل بـن منـصور قـالوونجديد بعد أن خرهبا التتار وفتحت عكة من قبـل ا
ًوأرسوا وهنبوا وقتلوا قسام كبريا منها, رثى شهاب ) هـ٧٦٧(هاجم الفرنجة اإلسكندرية عام  ً
 :ًالدين ابن جملة هذا الثغر قائال

ـــا ــر  أتاهـــا مـــن اإلفـــرنج ســـبعون مركب ــرب والبح ــان يف ال ــا العرب ــاقت هب  ّوض
اآلمـال واجتـه نحـو ّوقد صور شعر احلامسة األحداث العامة يف ذلك العرص وعرب عـن اآلالم و

التصنع والتالعب اللفظي, وقد كان شعراء ذلك العرص يشعرون بالغربة عن أوطاهنم بينام احلكـام 
 .يعيشون بازدواجية, مع أن العواطف يف شعر ذلك العرص كانت صادقة بسبب األحداث اجلسام

  :وأهم الصفات املشرتكة بني قصائد ذلك العصر
 .اإلشادة بالفتح والفاحتني − ١
 .ًجعل عمل الفاتح خالصا هللا − ٢
 .التهنئة بالنرص − ٣
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 .وصف فرح الناس بالنرص − ٤
 .تصوير املدن املفتوحة − ٥
 .وصف املعارك حول القالع − ٦
 .التأكد والتأكيد عىل إبادة األعداء − ٧
 .التفاؤل بانتصارات جديدة − ٨
 .قفل القصيدة بالدعاء والثناء − ٩
  :املديح - ٢

 : عدةًاالغرض أنواعويتضمن هذا 
وهي قصائد قيلت يف مدح الرسول حممد عليه السالم وآل بيته, وقد  :املدائح النبوية  - أ

 :ساعد عىل ظهورها العوامل التالية
 .اضطراب األحوال السياسية − ١
 .سوء األحوال االجتامعية − ٢
 .قلة املوارد االقتصادية − ٣
 .تكالب الطامعني باألمة وخرياهتا − ٤

د دفعت هذه العوامـل النـاس إىل االلتـصاق بالـدين واالستـشفاع بالرسـول لتفـريج وق
االحتفـاالت الدينيـة ممـا ب املامليـك واهـتم ,الكرب مع العلم أنه من الواجب الدعاء هللا تعاىل

 .جعل هذا اللون من أنشط األلوان األدبية
 :وقد ذكر الشعراء معاين هلذه املدائح منها

 .أخبار الرسول − ١
 . صفاته ومعجزاته−٢
 .احلديث عن املدينة املنورة − ٣
 .ذكر آل البيت − ٤
 .ذكر اخللفاء الراشدين−٥

 :من ذلك ما قاله البوصريي
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ــدم  أمــــن تــــذكر جــــريان بــــذي ســــلم ــة ب ــن مقل ــر م ــا ج ــت دمع  ًمزج
ـــاء كاظمـــة ـــريح مـــن تلق ٍأم هبـــت ال ُ ــامء ومــن إضــم  ّ ــربق يف الظل  وأومــض ال

 :ج بردته من هو النفس وقالّوقد حذر الشاعر يف هن
ــه شــب عــىلو ــل إن هتمل ــنفس كالطف ـــنفطم  ّال ـــه ي ـــاع وإن تفطم ـــب الرض  ّح

ـــه ـــاذر أن تولي ـــا وح ـــارصف هواه ـــوىل  ف ـــا ت ـــو م ّن اهل ـــّ ـــِمْصُ ي  ِمِصَ أو ي
  :مدح احلكام والعظماء - ب

وظيفية عند ًوقد سار هذا املدح عىل طريقة األقدمني طلبا للعطاء والنوال ولبلوغ املراتب ال
 ومل تتعد معانيه الشجاعة والكرم واحلكم والعلم, وقد أغار شعراء هذا العرص عىل ,السالطني

معاين غريهم واستباحوها ورجعوا إىل ظـاهرة الوقـوف عـىل األطـالل أو الغـزل أو وصـف 
 .الطبيعة

ب ًيقول ابن نباته مادحا الشهاب حممود الشاعر الذي كان من كبار كتـاب اإلنـشاء وكاتـ
 :الرس للملك

ـــــاخرا ـــــرياع مف ـــــز ال ـــــام إذا ه ّإم ــدهر  ٌ ــال ال ــدهر ق ــه ال ــا: ّب ــست هناك  ل
ـــصفتها ـــوم ف ـــت النج ـــوت فأدرك  ًكالمــــا ففقــــت القــــائلني بــــذاكا  عل

  :مدح األصدقاء واألقرباء - ج
يه, وتسيطر عليه الـصنعة ًوغالبا ما يكون أقرب إىل الصدق وإن كانت املبالغات تغزو معان

 .البديعية
  :الرثاء - ٣

ًنظرا لألحداث اجلسام التي مرت عىل األمة اإلسالمية وما حصل مـن معـارك نـتج عنهـا 
املوت والقتل والتخريب فقد واصل شعراء هذا الغرض فن الرثاء, فقد برز يف هـذا الغـرض 

 :ثالثة أنواع
ف  التي قيلت يف أناس أعزاء عىل قلب الشاعر كام يف رثاء حييـى رش:املراثي اخلاصـة   - أ

 :الدين لزوجه فاطمة بنت عبد اهللا املوصوفة بالفضل والكرم فيقول
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ّلنعــــرف قــــدر احلــــور ثمــــت ردت  ٌومـــا فـــاطم إال مـــن احلـــور أخرجـــت ّ 
ًوكام يف رثاء صفي الدين احليل لعبد مملوك له, رباه من صغره حتى صار كاتبا فطنا ً ّ ٍ ّ: 

 إذ نبـــــــذناه بـــــــالعراء ســـــــقيام  ّهـــد قلبـــي مـــن كـــان يـــؤنس قلبـــي
ـــد ـــذبت عب ـــد ه ـــفي فق ـــأ يوس  منـــاي مـــن حزنـــه وكنـــت كظـــيام  ون

مـن ,  وهي كثرية تقوم عىل اإلشادة بـصفات املرثـي وكـريم مزايـاه:املراثي العامـة   - ب
 :ّخالل املبالغة والصنعة من ذلك قول ابن نباته يف رثاء امللك املؤيد

 فكـــان يفنــــي بنـــي الــــدنيا ويبقيــــه  ليـــت احلـــامم حبـــا األيـــام موهبـــة
ــد وقــت صــواهلها ــل ق  َّحـــق العـــزا فهـــو يـــشجيها وتـــشجيه  هلفــي عــىل اخلي

 : كام يف رثاء بغداد التي سقطت بيد املغول:رثاء املمالك واملدن - ج
ــــاين  إن مل تقــــــرح أدمعــــــي أجفــــــاين ــــام أجف ــــدكم ف ــــد بع ــــن بع  م
ـــم ـــاءت دارك ـــذ تن ـــي م ـــسان عين ــــــسان  إن ــــــه نظــــــر إىل إن ــــــا راق  ٌم

 :الدينًومن ذلك أيضا قول تقي 
ــــوك جيــــرهم ــــسبي مهن ــــت وال ــــار  نادي ــــداء وع ــــن األع ــــسفاح م ّإىل ال ّ 
ــــذار  يــــا للرجــــال ألحــــداث حتــــدثها ــــذار وإن ــــه إع ــــدا في ــــام غ ٌب ٌ 
 :ًوأيضا قول هباء الدين اهلائي يرثي دمشق
ـــربوج وحـــسنها ـــك ال  ّحفــــت هبــــن طــــوارق احلـــــدثان  هلفـــي عـــىل تل
ــــــــذائب ال  كانـــــت معاصـــــم هنرهـــــا فـــــضية ــــــــانواآلن رصن ك  عقي

  :الغزل - ٤
ًوهو غرض أكثر منه الشعراء يف العرص اململوكي فـأفردوه حينـا بقـصائد مـستقلة وجعلـوه 

 واالفتتـان ا يطل برأسه من خالل العتاب والرض وقد كان هذا الغزل,ًأحيانا يف مطالع مدائحهم
ًوالشكو تعبريا عن املشاعر حيمل يف طياته التقليد حينا والتجديد أحيانـا أ ً خـر, وقـد انطلـق ً

 :ًشعراء هذا العرص بغزهلم من مفاهيم مجالية تقليدية غالبا وحتدث الغزل عندهم عن



٥٤  

ّ حيث شبهوا وجهه بالبدر والشمس وشعره بالليل, ورحيق :وصف حماسن احلبيب   - آ
. ّالثغر باخلمر, ونظرات العيون بالسهام واحلواجب بالقيس, وقده بالرماح وصـدغه بالعقربـة

 :ا قاله التلعفريومن ذلك م
َّمـــا يف فيهـــا, ومـــا يف الـــذي فيهـــا  لــو تنطــق الــشمس قالــت وهــي صــادقة َّ 
 مــن أيــن أملــك معنــى مــن معانيهــا  ًهبنـــي أماثلهـــا نـــورا وفـــرط ســـنا

ّ حيـث جعلـوا املحـب بحـزن وشـوق وصـبابة, وجعلـوا :وصف أحـوال احملـبني     - ب
 .من الثريااملحبوبة قاسية ظاملة ال تلني, وجعلوا وصلها أبعد 

 ومتاعـب وعثـرات احلـب حيـث اهتمـوا العـذال :احلديث عن الوشـاة والرقبـاء     - ج
لينهلوا  وبالبالدة, وجعلوا أعني الرقباء خميفة نظارهتا حاقدة وحاسدة, وذلك لينتهزوا الفرص

 .مما يطيب هلم
 :احلديث الرتكي واملغويل واهلندي والفارسي واإلفرجني والكردي والزجني        - د
 .ت معايري اجلامل من العيون النجالء احلوراء إىل العيون الضيقةوتغري

 :يقول ابن نباتة
ـــــل ـــــب إيل يفع ــــــّوحبي ـــب   بالقل ـــداء باألجـــداءـ ـــال األع   فع

ــــــنجالء  احضـــيق العـــني إن رنـــا واســـتمن ــــــسمع ال ــــــاء ت  ّوعن
 :ًوأيضا

ــــيم ســــفيها  هبــت العــذول وقــدر رأ أحلاظهــا ــــدع احلل ــــة ت  تركي
 هــذي مــضايق لــست أدخــل فيهــا  ال دونــك واألســىفثنــى املــالم وقــ
 :ةيون الزرقاء كام يف قول ابن نباتوكذلك وصفوا الع

 مثـــل الـــسنان بقلـــب العاشـــق احلـــذر  ّوأزرق العــــني يمــــيض حــــد مقلتــــه
 ّدعهــــا ســــاموية متــــيض عــــىل قــــدر  قالــــت صــــبابة مــــشغوف بزرقتهــــا

د وأمسـاء إىل أمسـاء      اإلعراض عن ذكر األمساء كزينب ورباب وسعدى وهن        - هـ
  جديدة هي واقع احلال



٥٥  

 :ةيقول ابن نبات
ـــي ـــسفح مقلت ـــني ت ــــــاب  ّعـــىل ضـــيق العين ــــــب ورب ــــــي ال زين  ويطربن

ــكن  رسب عــــامرفيــــا رشــــأ األتــــراك ال ــن س ــؤادي م ــرابىف ــسكون خ   ال
  :احلديث عن زيارة طيف احملبوب وخياله يف املنام واليقظة - و

 :ّويف ذلك يقول احليل
ـــ ـــني طيف ـــا ب ـــدم ـــون تواع ّفيفـــــــي إذا خـــــــريت أين راقـــــــد  ك واجلف ُ 

ــــشارد  ُّإين ألطمـــــــع يف الرقـــــــاد ألنـــــــه ــــزال ال ــــه الغ ــــصار ب  ُرشد ي
  :الوصف - ٥

 ,وقد تناول هذا الغرض األحاسيس املرئية والباطنية حيث وصفوا املعارك وما يتعلـق هبـا
شوق واألمل وآالم اجلـوع والطبيعة وما حتتوي عليه واملظاهر املدنية كاألسـواق والـوالئم والـ

 .وتقلبات الزمان
 :يقول النواجي القاهري يف وصف خمدة
ـــــــيس  هــــــي نفــــــع ولــــــذة للنفــــــوس ـــــــة للجل ـــــــاة وراح  وحي
 وتواضــــعت عنــــد رفــــع الــــرؤوس  كـــــم نـــــديم أراحتـــــه باتكـــــاء

 :ومن ذلك قول أحدهم
ٌعجـــــــب عجيـــــــب عجـــــــب ٌ ــــــب  ٌ ــــــا ذن ــــــيش وهل ــــــرة مت  بق

 :ً واصفا الفقرةويقول ابن نبات
ـــــــكو ـــــــايسأش ـــــــا أق  مــــــن شــــــدة الفقــــــر واهلــــــوان   إىل اهللا م

ـــــري ـــــة وع ـــــن ذل ـــــبحت م ُأص ـــــــساين  ٍ ـــــــو ل ـــــــا يف واف س ٍم ّ 
  :اهلجاء - ٦

ّوقد برز بصورته الفردية واختفى بـصورته القلبيـة وركـز عـىل العيـون واملثالـب ومـزج 
 .السخرية بذلك



٥٦  

  :اخلمريات واجملون - ٧
 ساعد عىل ,رقي مع أنه انحطاط وختلفًانترش رشب اخلمور وأصبح نوعا من التحرض وال

َّذلك انتشار فلسفة اهنزامية تدعو إىل االستمتاع باحلياة قبل زواهلا بسبب ما حل بإنـسان ذلـك 
العرص من ترشيد وقتل وتدمري وخراب, وانتـرشت جمـالس اخلمـرة يف الطبيعـة وزال احليـاء 

 .و عىل برك األهناربحيث تقام هذه املجالس مصحوبة بالرقص والغناء يف املنازل أ
 :يقول الشاب الظريف

ــــــصبح ــــــأس يف ال ــــــاوليني الك ــــــي يل عــــــىل قــــــدحي  ّن ــــــم غن ّث ّ 
ٍواشــــــــغيل كفيــــــــك يف وتــــــــر ــــــــــــدهيا إىل الــــــــــــسبح  ّ ّال هت ّ 

  :احلنني والشكوى - ٨
دقاء وغـدر وقد كثر احلديث عن هذا الغرض بسبب انتشار الفقر واحلرمان وتنكـر األصـ

 :ةالزمان, يقول ابن نبات
ــــــــك ــــــــيأش ــــــــك الت ــــــــحائب  و ألنعم ــــــــاة س ــــــــي للعف  ه

ــــــي يرثــــــي العــــــدو ــــــــصاحب  ّحــــــايل الت ــــــــف ال ــــــــا فكي  هل
  :املطارحات والشتويّات والتهاني - ٩

لك ما قاله شـهاب ّوقد كثرت هذه املناسبات فتبادل الشعراء قصائد األخوة واملحبة, من ذ
 :ةالدين البن نبات

ـــــخ ـــــد نف ـــــه ق ـــــربق يف كانون ــــثلج يف جيــــب الغــــوادي  ال   نفــــخوال
ــــــه ــــــد بآفاق ــــــر الرع ــــــد زجم  كأنــــــــه ممــــــــا دهــــــــاه رصخ  ق

 :فأجابه
ـــــا قـــــدح  مــــا الــــربق يف كانونــــه قــــد مــــدح  ّوالغـــــيم يف كـــــف الثري
ـــــارا وال ـــــك ن ـــــن ذهن ـــــوأ م  ًأرق مــــن لفظــــك كأســــا طفــــح  ًأض



٥٧  

  :الطرديّات - ١٠
يقـول . وصف اخليول والفهـود والكـالب املدربـة ووهي قصائد كتبها الشعراء يف الصيد

 :ّ الدين احليل يف وصف صقرصفي
ـــــرسي ـــــاه ت ـــــج املي ـــــري يف ل ــــــــر  ّوالط ــــــــفائن يف بح ــــــــا س  كأهن
ـــــر ـــــشاطئ النه ـــــى إذا الذت ب ــــصقري  حت ــــأتى ب ــــدي ف ــــوت عب  دع
ــــر ــــال احلم ــــاريف الثق ــــن الغط  ّمــــستبعد الوحــــشة حجــــم الــــصرب  م

  :حاجياأللغاز واأل - ١١
 للغـز ة ذلك ما قاله ابن نباتـاألحاجي منًوهي أبيات حتمل لغزا من األلغاز أو أحجية من 

 ):عيل(يف 
ـــــا ـــــوالي م ـــــيل إذااأم ـــــم ج ٌّس  ّتعـــــــوض عـــــــن حرفـــــــه األول  ٌ

ـــاملا ـــصه س ـــن شخ ـــك الوصـــف م  فــــــإن قلعــــــت عينــــــه فهــــــو يل  ل
  :الشعر التعليمي - ١٢

وهو من املنظومات التي قاهلا العلامء يف علوم الرصف والنحو والبالغة والعروض واملنطق 
 : ألفية ابن مالك يف النحو والرصفواحلديث والرصف مثل

ـــــد كاســـــتقم ـــــظ مفي ـــــا لف ٌكالمن ـــمو  ٌ ـــرف الكل ـــم ح ـــل ث ـــم, وفع  اس
  :ألوان شعرية مستحدثة - ١٣

 :وهو ما كتب عىل طريقة غري العرب أو ما اخرتعوه العرب يف العصور الالحقة وأهم هذه األلوان
ً برصف النظر عن كـون املوشـح فنـا عربيـا أندلـسي:املوشـحات  - آ ًا أو مـستوحى مـن الـشعوب ً

ًاألخر فإنه كان قريبا من األغاين الشعبية استلطفه أهل األندلس وكتبوا عىل منوالـه وتـبعهم شـعراء 
 وممـن نظـم يف ).دار الطـراز( وقد كان ابن سـناء امللـك أول مـن درس هـذا الفـن يف ,عرص االنحدار

 . وعائشة الباعونية, سودون وابن عريباملوشحات ابن نباته وابن دانيال والتلعفري والعزازي وابن
 هذا العرص مجيع موضوعاهتم عىل طريقة املوشحة يقول التلعفري يف  يفوقد كتب الشعراء

 :ًموشحته الدينية يرد هبا عىل العزازي الذي يعمل بزازا يف القاهرة



٥٨  

ـــام ـــن ظ ـــي م ـــا بقلب ـــروي م ـــيس ي ــــم  ل ــــن أض ــــح م ــــرق الئ ــــري ب ٍغ ٍ 
ـــــرع ـــــان األج ـــــك ب ـــــد ل   ّإن تب

  أثــــــيالت النقــــــا مــــــن لعلــــــعو  
ـــي  ـــدار مع ـــىل ال ـــف ع ـــييل ق ـــا خل   ي
ــــرصع  ــــن م ــــا م ــــم هب ــــل ك   وتأم
 

 كـــــم أراقـــــت يف رباهـــــا مـــــن دم  واحـــرتز واحـــذر فأحـــداق الـــدمى
  :الزجل - ب

 وقد نشأ يف أواخر ,ًوهو فن شعبي أكثر قربا للغناء من املوشح يعتمد عىل اللهجة الدارجة
ر إىل املـرشق يف القـرن الـسابع, وشـاع يف حفـالت  ثم طـا,القرن الرابع اهلجري يف األندلس

 .ّاألعراس ومتيز بالصنعة واشتهر به األمشاطي وصفي الدين احليل ومقاتل
  :الرباعيات - ج

 : وله أوزان أشهرها)الدوبيت(هذا الفن مأخوذ عن الفرس من وزن 
 . فعلن− فعولن − متفاعلن −فعلن 

 :ومن ذلك قول الشاب الظريف
ــــني  م واهلجـــر ســـننيقاســـيت بـــك الغـــرا ــــني وحن ــــى وأن ــــني بك ــــا ب  م

  يعـــني− كـــام أبـــىل بـــك القلـــب −اهللا  أرضـــــيك وال تـــــزداد إال غـــــضبا
  :املواليات الشعبية - د

 ووزنه من البحـر ,ًوقد كان هذا اللون معروفا عند العامل العبيد يف بساتني مدينة واسط بالعراق
ًاألشطر األربعة تسمى صوتا, ثم انتقل إىل , و واحد يتألف من بيتني وأربع قوايف عىل روي,البسيط

 :من ذلك قول الطيب ابن السويدي) وامواليا(ًبغداد بعد نكبة الربامكة مضافا إليه كلمة 
ــسعد ــدر وال ــك:الب ــبهك وذا نجم ــد واحلــسن  ذا ش  ذا رحمــك وذا ســهمك:والق
  عمــكذا خالــك وذا:واملــسك واحلــسن  ذا قـسمي, وذا قـسمك:والبغض واحلب
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  الباب الثاني
  الفصل الثاني

  أبرز خصائص الشعر
  يف العصر اململوكي

حاول شعراء هذا العرص أن جيـدوا يف أسـاليبهم وموضـوعاهتم فانخرطـت أسـاليبهم يف 
 :مذهبني

وقد اعتمد عىل التكلف والصنعة يف حماوالهتم إلبراز موضـوعاهتم  :املذهب اللفظـي   - آ
 ولكـنهم ,ًخرفة اللفظية, وحاولوا أن جيعلوا البالغـة عنوانـا هلـميف ثياب جديدة فاهتموا بالز

غيـة عنـدهم إىل هـدف بعـد أن كانـت وصلوا يف النهاية إىل طريق مغلق حتولت الصنعة البال
 .سيلةو

 وقد اعتنى هذا املذهب باملعاين البـسيطة واأللفـاظ املألوفـة, وأكثـر :املذهب السهل  - ب
سفاف والركاكـة, وقـد شـاع هـذا اللـون بمختلـف طبقـات ًأيضا من الصنعة فانتهى إىل اإل

 ولقد تناول الشعر العريب يف هذا العرص كـل املوضـوعات وبـدأ الـشعراء هيجـرون ,املجتمع
عمود الشعر العريب, وهنـج القـصيدة العربيـة, ويـسلكون إحـد طـريقتني, طريـق يطـرق 

اء ألغراضهم, وقد اهتموا الوضوح مبارشة دون أن يقف عىل األطالل, وآخر يمهد فيه الشعر
بعلوم البالغة والبيان والبديع وأكثروا من التشابيه واالستعارات واملجازات والكنايـات مـن 

 :ذلك قول بحر الدين بن متيم بشخص وردة
ـــــل أواهنـــــا تطفـــــيال  ٌســــبقت إليــــك مــــن احلــــدائق وردة ـــــك فقي  وأتت
 فمهـــــا إليـــــك يطالـــــب التقبـــــيال  ّطمعـــت بلثجـــك إذ رأتـــك فجمعـــت

 :ّيلًلتشبيهات أيضا قول صفي الدين احلومن ا
 ُّوأحـــسابنا واحللـــم والبـــأس والـــرب  ســــوابغنا والنفــــع والــــسمر والطبــــا
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ــربق وا ــل وال ــصبا واللي ــوب ال ــّهب ُوشمس الضحى والطـور والنـار والبحـر  صفال ُ 
وقد كتب صفي الدين احليل قصيدة مجـع فيهـا فنـون البـديع كاملـة فبلغـت مـن احلـسن 

 .ًبعني بيتا ويف كل بيت لون بديعيي بحيث حوت عىل مئة ومخسة وأرالبديع



٦١  

 
  الباب الثاني
  الفصل الثالث

  أهم احملسنات البديعية اليت استخدمها الشعراء

 وقد أكثر شعراء هذا العرص من التورية وهي التي تعتمد عىل إيراد لفـظ لـه :التورية - ١
مـن ذلـك قـول . في وبعيد وهو املطلوبمعنيات أحدمها قريب ظاهر غري مقصود واآلخر خ

 :الشاب الظريف عىل لسان الكأس
ـــــــــا ومل أزل ـــــــــل الثناي ــــدا يف وأنفــــايس  أدور لتقبي  ّأجــــود بنفــــيس للن
ـــاس  ًوأكـــسو أكـــف الـــرشب ثوبـــا مـــذهبا ـــوين بالك ـــذا لقب ـــل ه ـــن أج  فم

. قابلـة وهو مجع بني متضادين يف املعنى خمتلفني باللفظ, وقـد اقرتنـت بـه امل:الطبـاق  - ٢
 :يقول ابن الوردي

 بنبــــل جفونــــك املــــرىض الــــصحاح  ِّأأقتـــــل بـــــني جـــــدك واملـــــزاح
 ومــــا ملــــساء شــــعرك مــــن صــــباح  ٍفـــام لـــصباح وجهـــك مـــن مـــساء

ً ويعتمد عىل إنكار األديب عله يشء من األشياء رصاحـة أو ضـمنا, :حسن التعليـل   - ٣ ٍ ّ
 :ةن نباتتناسب الغرض من ذلك قول ابثم يأيت بعلة أدبية طريفة 

ــــا ــــىل امل ــــوز ع ــــوده جي ــــزل ج ـــــضار اصـــــفرارا  مل ي  ّل إىل أن كـــــسا الن
 وتقـوم عـىل اجلمـع بـني أمـر ومـا يناسـبه يف الكـالم بالتقـارب ال :مراعاة النظري  - ٤

 : من ذلك قول جمري الدين بن متيم,بالتضاد
ــوغى ــي ال ــد مح ــشهدين وق ــت ت ــو كن ـــزل  ل ـــه بمع ـــوت في ـــا امل ـــف م  ٍيف موق

ــا  القنـــاة عـــىل يـــديلـــرت أنابيـــب ــري دم ــسطلًجت ــل الق ــت ظ ــن حت  ِّ م
 :ومن املحسنات البديعية اللفظية
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 :ً القائم عىل تشابه كلمتني لفظا واختالفهام معنى يقول الشاب الظريف:اجلناس - ٥
ــــــتن?  ًمثـــــل الغـــــزال نظـــــرة ولفتــــــة ــــــبال وال افت ــــــن ذا رآه مق  ًم

ـــــرا ـــــق اهللا ثغ ـــــذب خل ـــــامًأع  سن فمــــن?إن مل يكــــن أحــــق باحلــــ   وف
 :ةن أو احلديث من ذلك قول ابن نبات ويقوم عىل تضمني يشء من القرآ:االقتباس - ٦

 وأســـهرت األجفـــان أجفانـــه الوســـنى  وأغيـــد جـــارت يف القلـــوب فعالـــه
ــــ ــــه وحلظ ــــرا يف حاجبي ــــل نظ  تر الـسحر منـه قـاب قوسـني أو أدنـى  هًأج

اللفظـي يف هـذا العـرص كـالتزام  وقد أكثر الشعراء من التالعب :التالعب اللفظي  - ٧
ًيف هنايته, أو أن تكتب أبياتا نقرأ بيتا منها من الشامل إىل  لفظ معني يف بداية كل بيت أو سطر أو ً

ً أو كأن نقرأ بيتـا مـن الـشامل إىل اليمـني ,اليمني أو من اليمني إىل الشامل دون أن يتغري معناها
ً نقرأ األبيات أفقيا وشاقولياًمن اليمني إىل الشامل ذما, أو كأن ًمدحا أو  أو كأن نكتـب أبيـات ,ً
 أو كأن يستخدم الـشعر , أو أن ينظم بيت جيمع حروف اهلجاء, وأبيات غري منقوطة,منقوطة

 .للتأريخ عىل طريقة حساب اجلمل
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  الباب الثالث
  األدب الصويف

  يف عصر االحندار
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  الباب الثالث
  الفصل األول
  صوفيةتشجيع املماليك لل

 والرباطـات إليـواء ,اهتم املامليك بالصوفية يف سواء النـاس وبنـى املامليـك هلـم اخلانقـاه
الصوفية واإلنفاق عليهم وقصة السلطان الجني مع الشيخ الصويف حممد بـن مـسعود الغـزين 

 فرصف الناس عن طريق الصوفية عـن ًمعروفة من حيث التكريم والتعظيم وليس ذلك عجبا
هم يف املال سياسة مكنت املامليك مـن التـنعم باحليـاة دون سـائر اخللـق إذ عـىل الدنيا وتزهيد

ليكشف عنهم الرض والـبالء ويأخـذوا أجـرهم مـن الطعـام  الصوفية أن تدعو للسلطان وآله
 .والرشاب

ومن أشهر اخلانقاه الصوفية خانقاه سعيد السعداء وشيخها كبري شـيوخ الـصوفية تعـادل 
 ٤٠٠ وقد مجع السلطان بيربس أكثر من ,ضاة وخطيب املسجد اجلامعمكانته مكانة قايض الق

 وقد تأثر نظام الروابط الـصوفية بنظـام الرهبنـة واألديـرة ,صويف يف خانقاه واحد ينفق عليهم
 :املسيحية ويقوم شيخ الصوفية عىل تربية مريديه عىل

 .نكران الذات −١
 .وحتمل الشدائد والضيم −٢
 .لروحيةواالنقطاع للرياضة ا −٣

 ,والصوفية نظام صارم يف احلياة والعبادة والذكر وللصوفيني لغة خاصة هبم يتفـامهون هبـا
 :ومن أهم خواص نظامهم

 .حلق الرؤوس −١
 .تقصري اللباس −٢
 .الرقص أثناء إنشاد قصائد املدح −٣
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 .االنرصاف عن التوكل عىل اهللا تعاىل إىل التواكل −٤
 .الكسل والزهادة −٥

 .باالةعدم امل −٦
 .واهلروب بالوجدان −٧
 .فلسفة احتقار الدنيا −٨

 :وانترشت عبارات خاصة بالتصوف من مثل
 .ّبفضك الدنيا وحبك هللا − ١
 .التصوف موتك يف نفسك كي حتيا يف اهللا − ٢
 .ك يشءك وأال يملًالصوفية أال متلك شيئا − ٣
 .التصوف طريق الوصول هللا − ٤

 إذ يعترب الـصوفيون أنفـسهم طـالب احلقيقـة , هللا تعاىلوحمصل الصوفية الزهادة والقربى
 .وقسموا أنفسهم إىل أقطاب وأبدال وأعيان وأوراد والغيث الذي جيمعهـم وهـويتهم بمكـة

 ومنها ما يبتعد عنها إىل حد الكفر بتطاوله عىل ,ومن الطرق الصوفية ما يوافق الكتاب والسنة
 ولكنهـا ,ن الرسـاالت ال تقـع عـىل أهـل احلقيقـةرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عىل اعتبار أ

 :لعامة الناس مستشهدين بقصة اخلرض مع نبي اهللا موسى
ـــوا ـــصويف واختلف ـــاس يف ال ـــازع الن ـــدما  تن ـــشتقاًق ـــوه م ـــصوفً وظن   مـــن ال
ــى ــري فت ــم غ ــذا االس ــنح ه ــست أم  صــاىف فــصويف حتــى ســمي الــصويف  ول

لصوفية وما يأتونه من خـوارق وكرامـات وقد متكنت يف الناس عقيدة الكرامات ألولياء ا
ومن الناس من ادعى التصوف للعيش ومل يظفر من الصوفية إال عـىل لـبس املرقعـات وحلـق 

رجل ( :مام الشافعي ريض اهللا عنه وقد قال يف هؤالء اإل,الرؤوس دون التزام أخالق الصوفية
 .)شغل وال مشغلةهم أكلة بطلة سلطة ال  (:وقال فيهم أبو حيان) أكول كثري الفضول

 :وقال أحد الشعراء فيهم
ــ ــصوف ترقع ــبس ال ــصوف ل ــيس الت ــــــ  هل ــــــاؤك إن غن ــــــاَّوال بك  ى املغنون
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 وقـد عـارض علـامء ,حتى أن بعض الصوفية أشاعت يف الناس الرقص ورشب احلشيش
السنة واحلنابلة خاصة الصوفية املتطرفة وسـفهوا أقواهلـا وميـل أصـحاهبا للرمـوز الغامـضة 

 وقال الـسخاوي يعـارض ,)احللول واالحتاد والتناسخ( :حاربوا شطحاهتم يف قولاملشكلة و
 :عقائد الصوفية

ـــضال  ولــست كمــن أمــسى عــىل احلــب كاذبــا ـــسخيفةًم ـــول ال ـــاب العق   ألرب
ــو ــصبة اهل ــن ع ــاد م ــىل اجله ــن ع ـــسبة  يم ـــري ن ـــن غ ـــب م ـــسبته يف احل  بن

ــــزعم طــــورا ــــه عــــني عينهــــاًفي  لــــت أهنــــا فيــــه حًويــــزعم طــــورا   أن
ـــني النقيـــضني قولـــه ـــع مـــا ب ـــــسليمة  وجيم ـــــول ال  وذاك حمـــــال يف العق

شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث شـن ) املتطرفني من الصوفية( وقد كان من املتصدين حلرب
 شعواء عىل كراماهتم املزعومة, وكـذلك ابـن دقيـق العيـد كـان يـستنكر أقـوال بعـض ًحربا

 .كان آخر وينعت صاحبه باجلنونرجاهلم من كون الشخص يف مكان وجسده يف م
 ـ هـ٩٥٤ نجـم الـدين الدابـة ـهـ٦١٦وظهر من مشاهري الصوفية جمد الـدين البغـدادي 

 ويعد ـ ه٦١٤ ابن سبعني ـ ه٦٥٠ الدين عريب ي عبد القادر اجليالين وحميـه٦٣٢السهروري 
ارهـا اخليـايل  يف االعتقادات أحتـف احلركـة الـصوفية بإطً يف العبادات باطنياًابن عريب ظاهريا

الفلسفي يؤمن بشمول األلوهية ووحدة الوجود ويؤمن أن الكون مظهـر اهللا تعـاىل اخلـارجي 
 وأنه ال فارق بني الصفات والذات أي بني اهللا والكون ضـمن فلـسفة ,واهللا تعاىل رسه املكنون

ريـة قوامها القول بشمول األلوهية ووحدة الوجود وحلول األلوهيـة يف البـرش ومؤلفاتـه النث
 وكذلك كان ابـن سـبعني يقـول باالحتـاد ووحـدة الوجـود يعـرف ,والشعرية كثرية يف ذلك

 وقـد قـال يف النبـي صـىل اهللا عليـه ,السيمياء يلتبس بذلك عىل األغبياء من األمراء واألغنياء
 ومل يفرق بني الديانات الساموية الثالث يصف ,)ال نبي بعديأ( : بقوله)جتمر ابن آمنة(:وسلم
فني حول البيت باحلمري حول الدار ومن مشاهري الصوفية السيد أمحد البدوي امللثم وأبو الطائ

 ـ هـ٧٠٩احلسن الشاذيل وأبو العباس املريس وياقوت العـريش وابـن عطـاء اهللا الـسكندري 
 :املشهور باحلكمة ومن أشعاره
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ــرسعا ــار م ــد س ــا صــاح إن الركــب ق ــانع  ي ــت ص ــذي أن ــا ال ــود م ــن قع  ونح
ــــ   تبقـــى املخلـــف بعـــدهمأتـــرىض بـــأن ــــازععرصي ــــرام ين ــــاين والغ   األم

ـــرة ـــق جه ـــوم ينط ـــسان الق ـــذا ل ـــــات قواطـــــع  وه ـــــع الكائن ـــــأن مجي  ب
 وأمحـد بـن حممـد القـويص ـهـ٦٤٢ومنهم حممد بن وفاء الشاذيل وابن حجاج األقرصايت 

 :وأكثر ما متيزت به الصوفية الشعر من خالل ثالث طبقات ـه٧٢٠
كابن الفارض متـأثرين بـابن عـريب  ً وفنياًربت عن الصوفية فكريا ع:الطبقة األوىل  - ١

 ومن أعالم الطبقـة األوىل الشـشرتي ,وابن سبعني والسهروردي واحلريري والشاذيل واملريس
 ـه٦٩٠ وعفيف الدين التلمساين ـه ٦٧٧ وحممد بن إرسائيل ـه٦٨٥ واخليمي ـ ه٦٦٨
مــن أعالمهــم حممــد بــن ســعيد  عــربت عــن أعــامق الــصوفية و:الطبقــة الثانيــة - ٢

 .ـه٧٩٣ وتقي الدين الرسوجي ـ ه٦٩٥البوصريي 
 بينام ظهر يف الطبقة الثالثة ابـن العجمـي وابـن أيب مجلـة التلمـساين :الطبقة الثالثة  - ٣
 .ـه٧٧٦
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  الباب الثالث
  الفصل الثاني

  مذاهب شعراء الصوفية
  :اختذ شعراء الصوفية مذاهب خمتلفة منها

 .هـ٦٧٧ ويمثله نجم الدين حممد بن إرسائيل :الشهودمذهب وحدة  - ١
 مع اعرتاضنا عىل التسمية الخرتاقها الصفات اإلهلية ويمثلـه :مذهب العشق اإلهلي   - ٢

 .ـه٦٩٥حممد بن عبد املنعم اخلييص 
ولقد كان الشعر أميز  ,ـ ه٩٦٣ويمثله تقي الدين الرسوجي  :مذهب عشق اجلمـال    - ٣

 فهم ينشدون الشعر يف حلقات الذكر بعد , عىل نقل مواجد الصوفينيالفنون بطبيعته وأقدرها
 وقد كانت موضوعات الوجد والـشوق ,أن يضعوا هذا الشعر ليغنى وينشد يف هذه احللقات

 ولكن منذ مطلع القرن السابع اهلجـري نافـستها املـدائح ,تغلب عىل الشعر الصويف والطريق
 .ين الرسوجي يف قصيدته املشهورة وقد مثل الوجد والشوق تقي الد,النبوية

 والكــل مــذ ســمعوا خطابــك طــابوا  حــرضوا فمــن نظــروا مجالــك غــابوا
 :وابن الفارض يف قصيدته

ـــد طـــي ــــر  ســـائق األظعـــان يطـــوي البي ــــنعام ع ِّم ــــيً ــــان ط ــــىل كثب  ج ع
 :وقصيدة عبد الغفار بن أمحد الويص

ـــــب  أنــــا أفتــــي أن تــــرك احلــــب ذنــــب ـــــن مل حي ـــــذهبي م ـــــم يف م  آث
ــــوذ ــــرارات اهل ــــري م ــــىل أم  فهـــو عـــذب وعـــذاب احلـــب عـــذب  ق ع

ــــاكن ــــه س ــــيس في ــــب ل ــــل قل ـــــب  ك ـــــا ذاك قل ـــــة م  صـــــبوة عذري
 :وقصيدة تقي الدين الرسوجي
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ـــا ـــريه ي ـــن غ ـــه ع ـــن شـــغلت بحب  وســـلوت كـــل النـــاس حـــني عـــشقته  م
ـــه ـــذي مجـــع املحاســـن وجه ـــت ال ـــــه  أن ـــــصربي فرقت ـــــه ت ـــــن علي  لك

 :ر الصويف البوصريي صاحب هنج الربدة النبوية املشهورةّومثل املدائح النبوية يف الشع
ــا  أمــــن تــــذكر جــــريان بــــذي ســــلم ــت دمع ــدمًمزج ــة ب ــن مقل ــر م   ج

ـــريح ـــاء كاظمـــةمـــنأم هبـــت ال ــم  تلق ــن إض ــامء م ــربق يف الظل ــض ال  وأوم
وقد فاقت صفات النبي يف هذه الفرتة القصرية كل صفات األنبياء وهنج هنـج البوصـريي 

 بالبديع حيـث ضـمن ً مطرزاً جديداًعراء يف مدح النبي صىل اهللا عليه وسلم هنجاكثري من الش
 ,ً عارماً وقد كان شوق الصوفية للكعبة املرشفة شوقا, من أنواع علم البديعًفيها كل بيت نوعا

 :ويف ذلك يقول القويص
ـــــن أبواهبـــــا  دعنـــــي أعفـــــر جبهتـــــي بقراهبـــــا ـــــات م ـــــل العتب  وأقب

 ويف ذلـك يقـول ,ين الصبابة والغرام احليس إىل حمبـوهبم األبـديوقد يوجه الصوفيون معا
 :ـ ه٦٨٤كتاكت املرصي ت 

ــــ ــــت حمبوب ــــن أن ــــريههم ــــاذا يغ  ومــــن صــــفوت لــــه مــــاذا يكــــدره   م
ــشغلني ــون ت ــالح الك ــك م ــات عن ــوهره  هيه ــت ج ــسن أن ــراض ح ــل إع  والك
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  الباب الرابع
  اجتاهات األسلوب
  اوالبناء واملوسيق

  عصر اململوكييف شعر ال
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  األسلوب

إذا كان األسلوب هو الطريق الـذي يـسلكه األدبـاء يف توصـيل شـعرهم للمتلقـي, فـإن 
شعراء هذا العرص سلكوا اجتاهات خمتلفة وتيـارات متباينـة يف توصـيل معـانيهم وأفكـارهم 

 .ومشاعرهم
  :اجتاه تقليدي موروث - ١

 وقـد سـلك ,لـسابقة لـه بأصـوهلا ومقوماهتـامتثل يف شعر القصيد املحافظ عىل الصياغة ا
أصحاب هذا االجتاه هذا املسلك املوروث عن الشعراء قبلهم يف املوضوعات اجلليلة كاملـديح 
 ,النبوي ومدح السالطني واألمراء ووصف املعارك واالنتصارات ورثاء العظـامء مـن النـاس

 :ومن شعرائه ابن إرسائيل يف قصيدته التي مطلعها
ــــور  الزوراء منــك يــزورعــسى الطيــف بــ ــــح وغي ــــه كاش ــــام من ــــد ن  فق

ـــمري  وكيــف يــزور الطيــف صــب مــسهد ـــاعنني س ـــد الظ ـــنجم بع ـــه ال  ل
  :بديعي اجتاه - ٢

 إذ كان الكتاب يبنون شعرهم عىل الرسـائل والرتاسـل ,غلب عىل أكثر شعراء هذا العرص
يت املال ومن ذلك ما قاله ابن الوكيل يستعفي من وكالة ب,اإلخواين والشكاو: 

 ويف فــضلك املعهــود قــصدي وإقبــايل  إىل بابــــك املــــأمول وجهــــت آمــــايل
 ...ةيع املتنوعة مـن جنـاس وطبـاق وتوريـوقد لعب الشعراء يف هذا الفراغ برضوب البد

 . موشاة برضوب الصنعةًلخ حيث أصبحت القصائد قطعاإ
  :اجتاه شعيب - ٣

تمـل اإلعـراب حيـث خيلـط كـالم سلك فيه الشعراء سبيل الكـالم اجلـاري وبألفـاظ حت
 .الشعراء بعبارات عامة أو ألفاظ دارجة
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 :وقد قسم األهبييش الشعر إىل مخسة أقسام
 .شعر مرقص − ١
 .شعر مطرب − ٢
 .شعر مقبول − ٣
 .شعر مسموع − ٤
 .شعر مرتوك − ٥

وهذا القسم قائم عىل الدرجة الفنية بغض النظر عن املوضوع أو الشكل من بناء القـصيدة 
 .أو اللغة املستخدمة
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  املوسيقا الشعرية

 املوشـحات االعـروض اخللـييل مـع التـأثر بموسـيقاستخدم شعراء عرص االنحدار  − ١
 جديـدة غريبـة عـىل ً واخرتع شعراء هذا العـرص أوزانـا,األندلسية واألوزان اخلفيفة الراقصة
 :األوزان العربية مثل قول البهاء زهري

ـــشمو ـــه ال ـــت ب ـــن لعب ـــا م ــــشامئل  لي ــــذه ال ــــف ه ــــا ألط  م
ـــــــأين  حبــــك يف اهلــــو أقاتــــلعــــن  مـــــــوالي حتـــــــق يل ب

ـــــدك واقفـــــا ـــــيالًهـــــا عب  متــــر كــــن مــــن ســــائلًباليــــا  ً ذل
كام وإن الشعر الفصيح قد تأثر بأوزان النظم العامي كالرباعيات والـدوبيت والكـان  − ٢

 : ابن جابر األندليس األعمىكان والقوما والبليق واملوشح واملواليا والزجل ومن ذلك قول
ـــــــــديب ـــــــــة تدب  أنـــــا عـــــيل بـــــن املغـــــريب  أي دبدب
ـــــــــري األدب  تـــــــــــأديب ويـــــــــــك يف ـــــــــق أم  ح

وكذلك مال الشعراء للمقطوعات القصرية فاستخدموا املثنوي والرباعية واخلامسـية  − ٣
  واشرتك النظم الشعبي يف الرباعية وعرفت بالدوبيت املأخوذ عن الـشعر الفـاريس,والسباعية

 وقد نوعوا يف القافية يف كل أربعة أبيات وربام رصعوا البيـت يف ,والذي جيري عىل وزن اهلزج
 .القصيدة الواحدة أربعة مصاريع كل مرصاع بقافية تستمر آخر القصيدة

 :يقول رشيد النابليس
ـــــــــم احلـــــــــش ـــرم  موجــــع عــــىل املــــد  اك ـــؤاد مغ ـــب الف  ص
ـــــــب ـــــــار يلته ـــــا  تب ـــــذع م ـــــــــــــرضمرهاأو  مخـــــدامل  وال

 ومنــه قــول حممــد ,ومنــه املخمــس املكــون مــن أربــع قــواف متــشاهبات وخامــة مطلقــة
 .الفرجوطي
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ــــتحكام ــــي ف ـــا  ســــكن الغــــرام بمهجت ـــرام تأمل ـــدع الغ ـــن ص ـــب م  والقل
ـــدما  والـــدمع فـــاض مـــن املحـــاجر عنـــدما ـــصبابة عن ـــر ال ـــن ح ـــت م  وفي

  عاينـــــت ركبانـــــا تـــــسري إىل احلـــــام
 

ورة كتشطري ابن فرحون لقصيدة طري القصائد القديمة املشهكام وعمد الشعراء إىل تش − ٥
 )هال ميت(ائي رغالط

ـــذل  أصـــالة الـــرأي صـــانتني عـــن اخلطـــل ـــن امل ـــي ع ـــة احلـــزم ذادتن  ورشع
ــــسها ــــي مالب ــــم أغنتن ــــة العل ــل  وحل ــدي العط ــي ل ــضل زانتن ــة الف  وحلي

 :كذلك اختلطت العامية بالفصحى يف مداعبات الشعراء كقول البهاء زهري
 فتنظـــــرين النحـــــاة بعـــــني مقـــــت  ي مــــن أســــميها بــــسمتيحــــبرو

ــــا ــــت حلن ــــد قل ــــأنني ق ــــرون ب ـــــي  ي ـــــزهري ومت ـــــي ل  وكيـــــف وأنن
ــــت ســــتي  ولكـــــن غـــــادة ملكـــــت فـــــؤادي ــــا قل ــــم أحلــــن إذا م  فل

وتفنن الشعراء يف استخدام شجرة البـديع ومـا حتملـه مـن جنـاس وطبـاق وتوريـة  − ٦
 :دين احلمويوجتنيس ومن البديع املجانس قول صدر ال
ــــــائل ــــــاحلمى ودع الرس ــــــف ب  ومـــــن النـــــواحي قـــــف وســـــائل  ق

 يف طالبتهــــــــــا وســــــــــائلواجعــــــــــل خــــــــــضوعك والتــــــــــذلل
 علــــــــيهم جــــــــار وســــــــائل  والـــــدمع مـــــن فـــــرط البكـــــاء

 :وقد شطح شعراء هذا العرص يف ابتداع الصور غري املألوفة كقول القرياطي
ــــا ــــاران قــــد وزن ــــه دين  تاطــــافحــــرر الــــصرييف الــــوزن واح  كــــأن خدي
ـــزاو  فـــشال بعـــضهام عـــن وزن صـــاحبه ـــادف ـــسك قرياط ـــت امل ـــن فتي   م

اش يف د ومن ذلك قول ابن دمر,وربام لغوا إىل األلفاظ املوحية ومدلوالهتا القريبة والبعيدة
 :مسواك

ـــا ـــك اهلن ـــب ل ـــسواك احلبي ـــول مل  بلـــثم فـــم مـــا نالـــه ثغـــر عاشـــق  أق
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ـــــديار  فقــــال ويف أحــــشائه حــــرق اجلــــو ـــــة صـــــب لل ـــــارقمقال   مف
ـــر ـــام ت ـــي ك ـــذكرت أوطـــاين فقلب ـــــارق  ت ـــــذيب وب ـــــني الع ـــــه ب  أعلل

 :ومن ذلك التلميح واإلثارة كقول ابن الصفار املارديني
ــــــى ــــــي اخلــــــد أمل ــــــي نق ــــب  ّوترك ــــصن الرطي ــــاس كالغ ــــد م  ّبق
ــــيىل ــــون ل ــــى جمن ــــعر حك ــــه ش  خيــــط إذا مــــشى فــــوق الكثيــــب  ل

مـن القـرآن الكـريم واحلـديث الـرشيف  ومعنى ًكام واعتمد الشعراء االقتباس لفظا − ٧
 : ومن ذلك قول عمر بن قزل,واألمثال والكالم املأثور

ـــسيم رس  س الـــــراح يف يـــــدهأواىف إيل وكـــــ ـــه أن الن ـــن لطف ـــت م  فخل
ـــى مـــن شـــامئله ـــراح معن  والــشمس ال ينبغــي أن تــدرك القمــرا  ال قـــدرك ال

 .وهكذا أكثر الشعراء من أصناف البديع حتى غلب عىل شعرهم
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  الباب األول
  الفصل األول

  احلياة السياسية والعسكرية
  احلروب الصليبيةان إبّ

أيقظت فتوحات املسلمني لبعض أجـزاء أوروبـا كاألنـدلس وصـقلية ومالطـة وقـربص 
 حيث كانت , يف نفوس أهل أوروبا املسيحية رغبة العودة إىل مهد املسيح بيت املقدسوكريت

 ًرثاإ بفعل حتول املال لالبن األكرب  عىل اإلقطاع الذي نامً قائامً سيئاً اقتصادياًأوروبا تعيش نظاما
اه عدد اجتوكثر األمراء والنبالء واإلقطاعيون وشكلوا إمارات ومماليك مل تنج من الرصاع إال ب

 مع نداء البابا للسواد األعظم من العامـة الـذين يعيـشون حالـة مـن ىواحد تتجه إليه وتتالق
 ًالفقر واحلرمان ورغبة من الكنيسة يف توجيه الـرصاع ضـد املـسلمني بـدل أن يكـون رصاعـا

 ممـا , خاصة وأن السالجقة املسلمون توغلوا يف آسيا الصغر وحارصوا القـسطنطينيةًداخليا
اإلمرباطور لالستعانة بالكنيسة يف القرن احلادي عرش للمـيالد بعـد أن منعـوا حجـاج اضطر 

 .أوروبا زيارة بيت املقدس
م ذلـك البابـا ّمـوهذا بدوره جعل بطرس الناسك يدعو إىل اجلهاد املقدس يف أوروبـا وع

إىل دعـوة  لرجال الدين والفرسان تعاهدوا فيه عىل احلرب إضافة ًأربان الثاين الذي عقد جممعا
 وكذلك حتول الـسكان املجـريني إىل املـسيحية وفـتح الطريـق بـني ,التجار إىل تأجيج احلرب
 .غرب أوروبا ورشقها

والتـي هـدفها /  م١٠٩٩ − ١٠٩٥/ هــ٤٩٢ − ٤٨٨/فكانت احلملـة الـصليبية األوىل 
اهليمنة عىل بيت املقدس وشعارها الصليب وانـدفع النـاس بتحـريض مـن بطـرس الناسـك 

 عـىل عاصـمة لبيزنطية حيـث اسـتولتدة عدد من ملوك فرنسا وأملانيا وجيوش الدولة اوبقيا
ت ثم دخلوا أنطاكية وطرابلس الـشام وبـريو/ م ١٠٩٧ −ـ ه٤٩٠/ السالجقة يف األناضول

وحـاول الفـاطميون والـسالجقة  /م١٠٩٩ − هـ٤٩٢/وعكا ودمشق ودخلوا بيت املقدس 
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 − ـهـ٥٤٢/م جـاءت احلملـة الـصليبية الثانيـة  ثـ;واأليوبيون أن يستنقذوا القدس ففـشلوا
تـصدي الفـاطميني  −  وقـد أضـعف,حيث أوقعت هـزائم يف الـساحل الـشامي/  م ١١٤٧

 خاصـة وأن .ً وكبـرياً جديـداًشوكتهم فطلبوا إمدادا − والسالجقة وحاكم دمشق للصليبيني
 ٥٨٥/ يبية الثالثـةثم جـاءت احلملـة الـصل , كثريةًعامد الدين زنكي قد استعاد منهم حصونا

 .ن ومحاية اإلمارات األخرئد الرهاالسرتدا/ م١١٩٢ − ١١٩٠/ـ ه٥٨٨ −ـه
 ثـم كانـت ,وقد دخل ضمن احلملة الثانية استعادة بيت املقدس مـن قبـل صـالح الـدين

, ثـم التي انشغلت بثورة القسطنطينية ومل تصل للمرشق/ م١٢٠٢ − ـه٥٩٨/احلملة الرابعة 
 − ـ هـ٦١٦/لتي وصلت الشام ومحلة أخر ملرص وا/  م١٢١٧ −ـه ٦١٥/ احلملة اخلامسة

ثـم / م١٢٢١ − ـه ٦١٨ / الكامل حيث وصلت دمياط وأجالها عن دمياط امللك/م١٢١٨
أرسل الصليبيون محلة سادسة بطلب من امللك الكامل ملحاربـة أخيـه املعظـم حـاكم دمـشق 

ص مات امللك املعظم وأمن امللك  وملا وصلت احلملة قرب,مقابل تسليم بيت املقدس لفريدرك
 محلـة وبعد موت الكامل وصـلت/ ـ ه٦٢٦/ وسلم فريدريك بيت املقدس للكامل الكامل 

ثم هزم ملك / ـ ه٦٣٩ /عادت بعد معاهدة مع الصالح أيوبو/ ـ ه٦٣٧/صليبية إىل عكا 
 ./م١٢٥٤ −هـ ٦٤٧/ ل امللك الصالح وزوجته شجرة الدرفرنسا من قب
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  الباب األول

  لفصل الثانيا
  ان احلروب الصليبيةإبّ االجتاه اإلداري

/ رلبـكغطحتولت سلطة اخلالفة العثامنيـة اإلداريـة التنفيذيـة للبـوهييني والـسالجقة بقيـادة 
 −/ ـهـ٤٥١/ وقدم إىل بغـداد−/ـ  ه٤٣٢/وقىض عىل دولة الغزنويني /  م ١٠٣٨ −/ ـه٤٢٩

وقعـت هلـم اجلزيـة وا عىل الدولة البيزنطية ووقد كان هم السالجقة بناء القوة العسكرية وانترص
 ولكن موت ملكشاه ونظام امللـك يف عـام ,واهتموا بنرش املذهب السني وبناء املساجد واملدارس

 .ض أركان دولتهم وتفرقت إىل شيع حيث تقاسم األتابكة وأبناء السالجقة امللكَّواحد قو
 جبهـة الرومـان ممـا هيـأ وانترشت احلـروب والفـتن الداخليـة وانـشغل الـسالجقة عـن

 واحتلـت مـع معظـم مـدن الـشام الـساحلية ,للصليبيني االستيالء عىل القدس خالل عامني
 وأمـراء لـصد الفرنجـة مـع أن دار اخلالفـة والـوزراء منـشغلون يف ًفاستنفر املسلمون شعوبا

ة يف املكائد والبطش وهنب األموال والتنافس حول اخلالفة كتنافس إمـارة بنـي عقيـل العربيـ
ل بـه ِبـَ الذي خيش اخلليفـة منـه وقةية األسدية وأوبيس الثاين بن صدقاملوصل واإلمارة املزيد

 .حتت نفوذ السلطان حممود السجلوقي
وبام أن أمراء السالجقة كانوا يعهدون ألحد األتابكة برتبية أوالدهم ويقطعوهنم األمـوال 

 ومـن أشـهر األتابكـة أتابكـة , والياهتمفإهنم متكنوا من قتل أمراء السالجقة واالستيالء عىل
دمشق واملوصل وحلب وكان أتابكة دمشق أول من فتكوا بأمراء الـسالجقة الـذين أصـبحوا 

فحـاربوا الفرنجـة يف عـسقالن وحـوران ووادي موسـى وغـور / ـ ه٤٩٨/ لدمشق ًحكاما
دين  ونـور الـاألردن وجبال البلقاء وبقي األتابكة حياربون اإلفرنج والباطن حتى متكـن عـامد

وتوىل أتابكة دمشق قيادة اجليوش اإلسالمية ضد / ـ ه٥٤٩/زنكي من االستيالء عىل دمشق 
الصليبيني بعد أن ضم عامد الدين زنكي املوصـل وحلـب وهـاجم احلـصون الـصليبية قـرب 

 : فقال الشاعر ابن قسيم احلموي,حلب ومحاة وشيزر وأخرج الروم من شيزر
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ـــــك العظـــــيم ـــــك أهيـــــا املل ــــستقيم  بعزم ــــصعاب وت ــــك ال ــــذل ل  ت
ـــــا ـــــروم مل ـــــب ال ـــــر أن كل  تبـــــني أنـــــك امللـــــك الـــــرحيم  أمل ت
ـــــيم  فجـــــاء يطبـــــق الغلـــــوات خـــــيال ـــــل البه ـــــل اللي  كـــــأن اجلحف

 ولكـن غلامنـه ,ثم حارص عامد الدين الرها وأخذها وحتلق الشعراء حوله ودعوه جلهاد الفرنجة
 : ومنهم أبو ليىل التميمي حيث قال,الشعراءفرثاه /ـ ه٥٤١/وهو حيارص قلعة جعرب عام قتلوه 

ـــا  عينـــي ال تـــدخري املـــدامع وابكـــي ـــتهيل دمع ـــيًواس ـــد زنك ـــىل فق   ع
وال بالـسالجقة ثم تابع ابنـه نـور الـدين زنكـي قتـال الـصليبيني دون اسـتعانة باخلالفـة 

ريكوه وصـالح الـدين ثم عىل مـرص بقيـادة أسـد الـدين شـ/ـ ه٥٤٩/ فاستولوا عىل دمشق
واعـرتف / ـ ه٥٦٧/ سقط اخلالفة الفاطميةأم الوزارة بعد موت شريكوه وّلستيب الذي األيو

باخلالفة العباسية ونرش املذهب السني يف مرص يؤازره نور الدين زنكي واتفق االثنان عىل شن 
وانـشغل صـالح الـدين /ـ هـ٥٦٩/ ني يف بيت املقدس فـامت نـور الـدينمحلة ضد الصليبي

ر الشعراء فتوحه وقد اسرتد الرها وانترص عـىل ّم وضمها لواليته وسط يف توحيد الشاًعاما٥١
 : وقد قال يف ذلك القيرساين,الفرنجة يف برص وفتح أنطاكية

ــذي ال ــزه ــضبع ــدعي الق ــا ت ـــت الكتـــب  ائم ال م ـــا قال ـــارم ال م  وذي املك
عاد  ثـم إنـه اسـت,واحترضت الدولة الفاطمية يف عهد نور الدين مما دعا الفرنجـة لغزوهـا

يستعجل نور الدين زنكي وصـالح الـدين بإسـقاط  ة العبايسفدمياط من الفرنجة وكان اخللي
ليبيني وعاجلـت املنيـة نـور الـدين اخلالفة الفاطمية والدعاء له وهم يعدون حلملة ضـد الـص

وحيـد واسـتمر يف ت/ ـهـ٥٧٠/ح الدين لتوحيد الـبالد فـضم دمـشقفاجته صال/ ـ ه٥٦٩/
وانترص املسلمون / ـ ه٥٨٣/ وحدثت معركة حطني/ ـه٥٨٣/ جة حتىالبالد وحماربة الفرن

 بلغ عدد الفرنجة  بينامًا ألف١٢عىل الفرنجة عىل الرغم من قلة عدد جيوش املسلمني الذي بلغ 
 : ويف ذلك يقول ابن الساعايتًلفاأ٥٠

ــــا ــــتح املبين ــــك الف ــــت عزمات ـــــا  حلي ـــــون املؤمنين ـــــرت عي ـــــد ق  فق
 صالح الدين اختلـف أبنـاؤه بعـده  وملا مات, يف العام نفسهثم توجه نحو القدس وفتحها

 .هنم شأن أسالفهم السالجقة والزنكينيأش
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  الباب األول
  الفصل الثالث

  االجتاه االجتماعي

 فـإن املجتمـع يف ,)اإلمارة والتجارة والفالحة والصناعة( :إذا كانت أصول املعايش أربعة
 عدم قدرة املجتمع عـىل اإلنتـاج يىل اخلدمة التي تعنب الرزق إال عهذا العرص مل يعتمد يف جل

 عـىل الـرغم مـن كـون ,إضافة إىل عدم أخذ السلطات بمبدأ توظيف املوارد للفرد واملجتمـع
 وكذلك حتدث الشعراء عـن وظـائف اخلدمـة والبطالـة ويف ,العلامء يدعون إىل عامرة األرض

 :ذلك يقول ابن متيم
ــــــــار ــــــــا اختي ــــــــا فقرن ــــــــام  واهللا م ــــــــطراروإن ــــــــا اض  فقرن
ـــــــــساىل ـــــــــا ك ـــــــــة كلن ـــــــا  مجاع ـــــــا م ـــــــاروأكلن ـــــــه عي  ل

وقد غاب عن العامل اإلسالمي اخلطط االقتصادية حتى عن أولئك احلكام العـادلني كعـامد 
 .الدين زنكي ونور الدين زنكي

 :ةد انقسم املجتمع إىل طبقات متعددوق
 .الطبقة املالكة − ١
 .طبقة الفالحني − ٢
 .عبية وهي طبقة باطلة عن العملطبقة الغالبة الش − ٣

 ويف ذلـك ,وقد تبددت ثروات الناس يف العامل اإلسالمي وخاصة يف العراق بني املتسلطني
 :يقول أحدهم

ـــه  ّمــىض حيــث ال نفــع لــذاك وال رض  ســـالم عـــىل مـــال العـــراق فإن
 :ًوكذلك حتدث البهاء زهري عن ظاهرة النفاق والتملق قائال

ــــــا  صيبي مــــــنهم نــــــصبينــــــ   بليــــــت هبــــــمًأر قوم
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ـــــــافقني ـــــــن ين ــــــــذب يب  فمـــــــنهم م ــــــــف يل ويك  فيحل
ــــــ ــــــصديق ال ــــــي بت  ذي قـــد قـــال مـــن كـــذبــــ  ـويلزمن

 : ويصلح هبا املجتمع,وقد طالب الشاعر اجليالين كل مسلم التامس مهنة تفيده
ــــسؤال   للطــــب كــــي الًبــــذلت وقتــــا ــــك بال ــــي املل ــــى بن  ألق

 .ًرية بسخرية قائالويتحدث أبو احلسني اجلزار عن الطبقة الفق
ــــ ــــشمس خلق ــــن ال ــــفراءةيل م ـــــــشتاء   ص ـــــــاين ال ـــــــايل إذا أت  ال أب

ــــر إن حــــدث الغــــي ـــــــواء  ومــــن الزمهري ـــــــساين اهل ـــــــايب وطيل  م ثي
 ويف ذلـك يقـول كـامل الـدين ,وكذلك حتدث الشعراء عن املنازل وأذ احلـرشات بينهـا

 :األعمى
 والــــرش آت مــــن مجيــــع جهاهتــــا  اخلـــــري عنهـــــا نـــــازح متباعـــــد
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  الباب الثاني
  املوضوعات الشعرية

  ان احلروب الصليبيةإبّ



٨٨  



٨٩  

 
- ١ -  

  شعر املناسبات

يعد شعر املناسبات العلم املدون للحوادث التارخيية كتوليـة اخلليفـة واألحـداث احلربيـة 
 كتـسجيل ,والتقلبات التارخيية واالجتامعية والتمزق الـسيايس والتـرشد يف العلـم اإلسـالمي

ما ضم يف عهده من ممالـك وانـدثار للخالفـة / ـ ه٥٧٢/تعاويذي للخليفة املستيضء سبط ال
 .الفاطمية وانضامم ملكها للخالفة العباسية ودينونة اليمن له

ـــــرص ـــــرص وم ـــــك أرض م  حــــني تــــدعى وحــــشية عــــصامء  وإطاعت
  عليهـــا مـــن قبلـــك اخللفـــاءْتَمـــ  ذخرهتــــا لــــك الليــــايل وكــــم حــــا

د صور ابن الـدهان ثبـات نـور الـدين رغـم اهنـزام جنـده وفـوز أما يف معركة البقيعة فق
 :اإلفرنج

ــد ــان وق ــت اجلن ــدا وحــده ثب ــل  وســط الع ــن الوه ــد م ــىل بع ــوب ع ــارت قل  ط
 وانترش ذلك املدح انتشار ,ني يف مدحهم للملوك والسالطنيولكن الشعراء كانوا من املغال

نني يمـدح امللـك األجمـد هبـرام ول ابن عل ومن مبالغات املعاين ق بألفاظ التبجيً متمثالًشديدا
 :شاه صاحب بعلبك

ــتجرا  متــــيض املنايــــا بــــام شــــاءت أعنتــــه ــوغى اش ــان ال ــني فرس ــا ب  إذا القن
ــــا  تكـــاد ختفـــي النجـــوم الزهـــر أنفـــسها ــــراًخوف ــــرام إذا ذك ــــرشق هب   وي

ومل يكتف الشعراء باملبالغة بل جلؤوا إىل العلو يف صفات املمـدوح التـي تـساوي صـفات 
 فقد اسـتغاث , وخاصة عند بعض الضالني)حاشا هللا تعاىل أن يساويه أحد من خلقه(اخلالق و

أه من دعاو الغالني وأضـفى عليـه صـفات ّأبو الفوارس باإلمام عيل ريض اهللا تعاىل عنه وبر
 :ًاأللوهية قائال
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ــــه ــــا أمــــري املــــؤمنني الــــذي ب ـــا جحفـــل بعـــد جحفـــل  أال ي ـــل الرزاي  أف
ــــرصخت ــــى است ــــت مت ــــوكن ـــ  ةّه مللم ـــاين ف ـــصلأمح ـــنان وفي ـــن س  غنى ع

تنوعت موضوعات الشعر يف هـذا العـرص بحـسب مقتـضيات الواقـع واحليـاة والثقافـة 
 :فكانت
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  شعر املديح

 ألن ;بقي شعر املديح عىل طريقته التقليدية بسبب قلة اهتامم الشعراء به وخاصة املحرتفني
شعر ومل يعطوا عليـه اجلـوائز وإن بقـي مـديح األعـامل أمراء املامليك وسالطينهم مل هيتموا بال

العسكرية ومديح األصدقاء والفضالء والعلامء فمدحوا الظـاهر بيـربس واملنـصور قـالوون 
واألرشف خليل والنارص حممد ألعامهلم العسكرية وتقدم املديح النبوي يف هذا العرص كام عند 

 وجتـاوز شـعراء , وصـفي الـدين احلـيلةاتـبناجلزار وشهاب الدين احللبي وابن البوصريي و
الصوفية مديح النبي إىل مدح اهللا تعاىل كام فعل حممـد بـن إرسائيـل يف قـصيدته الـسينية التـي 

 :بدأها بقوله
ـــنفس  يـــا نـــاق مـــا دون األثيـــل معـــرس ـــدا يت ـــد ب ـــصحبك ق ـــدي ف  ج

ـــا ـــصبحي عزم ـــىًواست ـــك احلم  لتظــــل تغبطــــك اجلــــواري الكــــنس   يبلغ
 وقـد استـشهد ,ملدح مادة لإلنتاج يف املواسم الدينية وحلقات الصوفيةوقد كانت قصائد ا

وقـد  .الشاعر املداح شهاب الدين السنهوري الرضير بقصائد مدح جرت عىل ألسنة املداحني
 :د بطولة الظاهر بيربس يف واقعة الفرات حيث هزم التتارّكان حممد اهلمندر قد خل

ــــا ــــوم نزالن ــــاك ي ــــت عين ــــو عاين ـــ  ل ـــل ت ـــدرواخلي  ضبح يف العجـــاج األك
 فـــوق الفـــرات وفوقـــه نـــار تـــر   مــــن حديــــد مائــــدًلرأيــــت ســــدا

 :وكذلك قال شهاب الدين حممود بعد فتح عكا عىل يد األرشف خليل
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 وزمهريــــر النــــار يف وســــطها داري  مـــررت بعكـــا بعـــد ختريـــب ســـورها
ـــدت ـــد غ ـــرص ق ـــد الن ـــا بع ــــار  وعاينته ــــسجد للن ــــراج ت ــــية األب  جموس

 :ه الشهاب حممود يف سقوط حصن املرقب احلصنيوما قال
 هــذا هــو الفــتح ال مــا تــزعم الــسري  اهللا أكــــرب هــــذا النــــرص والظفــــر
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  رثاء املدن

 كـام يف ,كتب الشعراء يف عرص االنحدار يف رثاء املدن التي سقطت حتت رضبات األعـداء
 :مس حني قالرثاء القدس لألبيوردي حني سقطت بيد الصليبيني يف القرن اخلا

ــــاين  إن مل تقــــــرح أدمعــــــي أجفــــــاين ــــام أجف ــــدكم ف ــــد بع ــــن بع  م
 :أو كام يف رثاء القدس وخراهبا حني سقطت بيد التتار للقايض جمد الدين

ــسلام ــرشيف م ــدس ال ــىل الق ــررت ع  ى مـــن ربـــوع كـــأنجمّعـــىل مـــن تبقـــ  م
 عــىل مـــا مـــىض مـــن عـــرصنا املتقـــدم  ففاضـــت دمـــوع العـــني منـــي صـــبابة
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  الغزلشعر 

وهو موضوع قديم جديد تغريت معانيه يف هذا العرص بام يناسب الذوق ومقاييس اجلـامل 
 حيث أخذت حماسن الرتك حترك مشاعر الشعراء فأعجبوا بالعيون الرتكية الـضيقة ,عند املرأة

 : ويف ذلك يقول عالء الدين اجلويني,ًسابقاالواسعة بعد إعجاهبم باحلور العني 

ـــي  اب عنـــــي فـــــإننيأباديـــــة األعـــــر ـــت عالئق ـــراك نيط ـــارضة األت  بح
ـــإنني ـــون ف ـــال العي ـــا نج ـــك ي ـــــضايق  وأهل ـــــت هبـــــذا املنظـــــر املت  فتن



٩٢  

 :ةاتبنويقول ابن 
ــــه ــــواق جلت ــــت األش ــــاطر عن ـــــب  وخ ـــــرتك ال زي األعاري ـــــآذر ال  ّج
ــى ــه فمت ــاقت عين ــني ض ــل أع ــن ك ــــوب  وم ــــه بمطل ــــن تالقي ــــود يل م  جي

 : بقول املتنبيًمذكرا
ــــب  عاريــــــبذر يف زي األمــــــن اجلــــــآ ــــا واجلاللي ــــىل واملطاي ــــر احل  مح

 وكذلك نعومة النساء الرتكيـة ,وقد كثر احلديث عن مجال القدود الرتكية وبياض الوجوه
وضيق عيوهنا مع ما متيزت به املرأة من مجال ردده الشعراء يف معاين الغزل التقليدية من خـالل 

 :عرض جديد كقول الشاعر
ـــ ـــول الع ـــغي إىل ق ـــيذأص   منــــــه بغــــــري مــــــاللًمــــــستفهام  ول بجملت

 الذمــــن بــــني شــــوك مالمــــة العــــ  لتلقطـــــي زهـــــرات ورد حـــــديثكم
 : برد بقول بشار بنًمذكرا

ــــــــديثها ــــــــع ح ــــــــأن رج ـــــاض كـــــسني زهـــــرا  وك  قطـــــع الري
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  الوصفشعر 

مـن )  مكـان,حيـوان ,مجـاد(وهو موضوع تركز عىل تصوير الطبيعة الصامتة واملتحركـة 
مشاهد هذه الطبيعة وعاطفة الشاعر ومشاعره جتاهها حيث خيلع الشاعر عواطفـه خالل مزج 

 /ـه٧٩٨/  كام يف قول صفوان بن إدريس,ويلبسها للطبيعة
ــــاء ــــة اجلرع ــــن بان ــــا م ــــاد الرب  ان مــــن دمعــــي وغــــيم ســــامءءنــــو  ج

 خفاقــــــة األغــــــصان واألفيــــــاء  قــــي يف روضــــة موشــــيةتلنهــــل 
ـــــي  وجــــرت ثغــــور الياســــمني فقبلــــت ـــــساءعن ـــــة املي ـــــداة اآلس  غ
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 :وقد مال الشعراء الوصافون إىل التشخيص والتجسيم كقول الشاعر يف وصف املشمش
ـــــه يفـــــور  قـــد أتـــى ســـيد الفواكـــه يف ثـــوب ـــــشهد من ـــــضار وال  ن
ـــــاال ـــــيم ح ـــــق املت ـــــشبه العاش ـــــه مكـــــسور  ي ـــــون قلب  أصـــــفر الل

 :وكقول الشاعر يف وصف األشجار
ـــها ـــف رؤوس ـــجار تل ـــر إىل األش  بـــت وطفـــل ثامرهـــا مـــا أدركـــاثا  انظ
ـــا ـــن أكاممه ـــاع م ـــد ض ـــا ق  وغــــدا بأذيــــال الــــصبا متامســــكا  وعبريه

وقد وصف ابن سعيد املغريب قصور الصالح نجم الدين أيوب املسامة بالصاحلية وهنر النيل 
 :حميط هبا

ــــدت ــــصاحلية إذ ب  وأبراجهــــا مثــــل النجــــوم تــــالال  تأمــــل حلــــسن ال
ـــد غي ـــن بع ـــل م ـــا الني ـــةوواىف إليه ــــروم وصــــاال  ب ــــشفوف ي ــــام زاد م  ك
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  اهلجاءشعر 

 ,ألوان النفرة والـرفض للمهجـو حيـث تظهـر مقابحـه والـضجر منـهشعر اهلجاء يمثل 
 وقـد تنـاول اهلجـاء )املقنع املعتدل الضاحك الـساخر(وبرزت صورة اهلجاء بألوانه املختلفة

تخدمني مـن خـالل كونـه وسـيلة مـن  خمتلفة كالقضاة والفقهاء واملـسَنامذج بأعينهم وًأفرادا
 . ومن ذلك هجاء أربعة قضاة اسم كل منهم شمس الدين,وسائل النقل االجتامعي

ــــــــرتابوا ــــــــشآم اس ــــــــل ال  مـــــــــن كثـــــــــرة احلكـــــــــام  أه
ــــــــا ــــــــم مجيع  وحــــــــــــــاكم يف ظــــــــــــــالم   شــــــــموسًإذ ه

 :ومن ذلك هجاء اهلرهوري ألحد التجار حني طلب منه جوزة هندية فلم يرسلها له
ـــــــــا  زةطلبـــــــــت منـــــــــك جـــــــــو ـــــــــن قرهب ـــــــــي م  منعتن
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 امنـــــــك فلـــــــم تبخـــــــل هبـــــــ  وكـــــــــم طلبـــــــــت زوجـــــــــة
ومال بعض الشعراء إىل النكتة كموضوع للهزل كام يف وصف محار وقـع يف بئـر قـال ابـن 

 :حناء
ـــا ـــىض مرتدي ـــشك إذ م ـــديك جح ــــب وطــــارف  يف ــــد يفــــد األدي  وبتال
ــــا  عــــدم الــــشعري فلــــم جيــــده وال رأ ــــالفًتبن ــــام كالت ــــن الظ   وراح م

 :ّثى الشعراء اخلبز ملا عز وتشحطور
ـــسام ـــهًق ـــد خروج ـــز عن ـــوح اخلب ــــوار   بل ــــداة ف ــــه الغ ــــه ول ــــن فرن  م

 :وقد تندر الشعراء بصفة العوز والفقر كقول اجلزار
ـــــ  ضـــاق صـــدري ممـــا أطالـــب دهـــري ـــــر مطل ـــــى ويظه ـــــوغ املن  ةببل

ــــع وامل ــــوم صــــريوا املن ــــني ق ـــــب ــــ  ْن ــــاـ ــــك أب ــــم يف الزم ــــًن هل  ة ومل
 وهـــــــو دوين ثيـــــــاب وبغلـــــــه   ومــــاش وغــــرييأنــــا فــــيهم عــــار
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  الشعر احلماسي

ارك واالنتـصارات واألمـل يف الفتوحـات وخاصـة ع يف املً كبرياًلعب الشعر احلاميس دورا
 للحامسـة ً قصيدة لشعراء ذلك العرص دون أن نجد فيهـا أثـراأ وال نكاد نقر,فتح بيت املقدس

 وقـد سـجل الـشعر املعـارك , عـىل ديـار املـسلمنيوخاصة أن األعداء الصليبيني قد تكالبوا
يوردي التي تدعو للدفاع عن الـديار واملقدسـات واسـتنهاض ب ومن ذلك قصيدة األ,احلربية

 :العزائم والبكاء عىل بيت املقدس
 فلـــم يبـــق منـــا عرضـــة للمـــراجم  مزجنــــا دمــــاء بالــــدموع الــــسواجم
ــــضة ــــع بغي ــــرء دف ــــالح امل ـــا   ورش س ـــبت ناره ـــصوارمإذا احلـــرب ش  بال



٩٥  

ـــا ـــلء جفوهن ـــني م ـــام الع ـــف تن ـــائم  وكي ـــل ن ـــت ك ـــوات أيقظ ـــىل هف  ع
ـــشائم   مقـــيلهمىوإخـــوانكم بالـــشام يـــضح ـــون الت ـــذاكي أو بط ـــور امل  ظه

ومن الشعراء الذين يفيض شعرهم باحلامسة واجلهاد يف سـبيل اهللا ضـد الفرنجـة الـشاعر 
 :األمري جمد العرب العامري الذي يقول

ـــــ ـــــىل القت ـــــدربني ع ـــــأناموم ـــــان  ال ك ـــــع األلب ـــــدانا م ـــــوه ول  رشب
ــــيض اجلفــــان كأهنــــا ـــــــريان  نظــــروا إىل الب ـــــــشبوبة الن ـــــــأكفكم م  ب

/ ان هجوم الـصليبيني عـىل دمـشق عـامّثاره الشاعر القيرساين من محاسة إبأومن ذلك ما 
 /ـه٥٢٣

ــــــدهيم العــــــدم  وافـــوا دمـــشق فظنـــوا أهنـــا جـــدة  ففارقوهــــــا ويف أي
ـــصبح أ ـــياء ال ـــع ض ـــوا م ـــموأيقن   زالــــت اخلــــيمًإن مل يزولـــوا رساعــــا  هن

 :ًوهذا ابن القسيم احلموي يمجد انتصار عامد الدين زنكي عىل الفرنجة قائال
ـــــك العظـــــيم ـــــك أهيـــــا املل ــــستقيم  بعزم ــــصعاب وت ــــك ال ــــذل ل  ت
 تبـــــني أنـــــك امللـــــك الـــــرحيم  أمل تــــــر أن كلــــــب الــــــروم ملــــــا
ـــــأكـــــ  فجـــــاء يطبـــــق الفلـــــوات خـــــيال ـــــل البه ـــــل اللي  يمن اجلحف
ــــوا ــــديك عف ــــرنج ل ــــتمس الف ـــــيم  أيل ـــــا زع ـــــع دابره ـــــت بقط  وأن
ــــا ــــصص املناي ــــا غ ــــم جرعته  بيـــــوم فيـــــه يكتهـــــل العظـــــيم  وك

 ومن ,وبادر جلهاد األعداء/ ـ ه٥٤١/ ء بنور الدين بعد أن توىل السلطةوقد حف الشعرا
 :الشعراء الذين دعوا للجهاد أسامة بن منقذ يف رائيته املشهورة

ـــه إال ـــى اإلل ـــرأب ـــا األم ـــون لن ـــرص   أن يك ـــر الع ـــدنيا ويفتخ ـــا ال ـــا بن  لتحي
ـــــه ـــــيام نروم ـــــام ف ـــــدمنا األي ــــا  وخت ــــاد طوع ــــدهرًوينق ــــا ال   يف أزمتن
ـــذكر  وختــــضع أعنــــاق امللــــوك لعزنــــا ـــدنا ال ـــىل بع ـــا ع ـــا من  ويرهبه

 :ما قصيدة طالئع بن رزيك فتحكي بطوالت مرص عىل الصليبينيأو



٩٦  

ـــــزائمأ ـــــيض الع ـــــذا يف اهللا مت  ومتيض لـد احلـرب الـسيوف الـصوارم  ال هك
ــز ــاوتغ ــر داره ــر يف عق ــوش الكف  ويـــوطى محاهــــا واألنـــوف رواغــــم   جي
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  املدائح النبويةشعر 

كعـب بـن  حظيت املدائح النبوية يف هذا العرص باهتامم كبري من خالل معارضتها قـصيدة
 بعد االنزواء الصويف عن احلياة  وقد أهلبت املدائح النبوية مشاعر الشعراء,)بانت سعاد(زهري 

واإلحباط الذي خلفه لقاء امللوك بالشعراء وعدم إعطائهم وقد بدأت املدائح النبوية بالتشوق 
 :إىل زيارة األماكن املقدسة كقول اجليالين

ــــم ــــصطفى مــــن األم ــــر امل ــــا زائ ــــم  ي ــــرب والعج ــــاد يف الع ــــري ه  وخ
 رموقــــل فتــــى قلبــــه مــــع احلــــ  أبلغـــــه منـــــي الـــــسالم أبلغـــــه
ــــــــب ومل  يـــــرس بـــــدمع كـــــالقطر منـــــسجم  يبكــــــــي إذا رست الركائ

يـك, ومـن ذلـك زرحلسني بن عيل كام صنع طالئع بن وربام قيلت املدائح النبوية يف رثاء ا
 قصيدة ابن الساعايت

 ومنطقـــــي ورســـــول اهللا مـــــأمول  وكيـــــف أمحـــــل يف دنيـــــا وآخـــــرة
 :ومن املدائح النبوية قول فيتان الشاغوري

ـــد  ايــــا أعتقــــت يــــا حممــــدإليــــك املط ـــه وحيف ـــسعى إلي ـــن ي ـــري م  إىل خ
ـــم ـــن رس هاش ـــاء م ـــذروة العلي ـــردد  إىل ال ـــت ي ـــل وق ـــالمي ك ـــيهم س  عل

ف مجـال الـدين  للرسول صىل اهللا عليه وسلم حييى بـن يوسـًوقد كان أكثر الشعراء مدحا
 :رصي ومن ذلك قولهالعالمة الزاهد الرص

ـــن األ  ذكـــــر العقيـــــق فهاجـــــه تـــــذكاره ـــزارهصـــب ع ـــط م ـــاب ش  حب



٩٧  

ــــه ــــى أعطاف ــــا ثن ــــواه مل ــــوال ه ـــــده وعـــــراره  ل ـــــان احلجـــــاز ورن  ب
ـــــارهّمنـــــي وإن بعـــــدت عـــــيل  يــا مــن ثــو بــني اجلــوانح واحلــشا   دي

 ٦١٩/ صىل اهللا عليه وسلم بالمية يف حـجوأما رشف الدين األنصاري فقد مدح الرسول 
 :يف مكة املكرمة/ ـه

  بــــدر للهــــد فتأمــــلذي وهــــو  يـــا صـــاح هـــاجر اهلـــد فتمـــل مـــن
ــــاخنا ــــك س ــــلت مع ــــا أرس   إىل هـــــذا النبـــــي املرســـــلًشـــــوقا  فلطامل

 :ًي القلوب قائاليويرتقي البوصريي بمدحه للنبي صىل اهللا عليه وسلم فيح
ـــــاء ـــــك األنبي ـــــى رقي ـــــف ترق ــــامء  كي ــــا س ــــا طاولته ــــامء م ــــا س  ي

  منــــك ومــــنهم ســــناءًحــــال ســــنا  ك يف عـــــــالك وقـــــــدومل يـــــــساو
ـــــوا صـــــف ـــــام مثل ـــــاسإن ــــــاء  اتك للن ــــــوم امل ــــــل النج ــــــام مث  ك

 .ولو رحنا نستقيص مجيع املدائح النبوية الحتجنا إىل صفحات كثرية
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  الرثاءشعر 

يعد الرثاء الفن األكثر مرافقة لإلنـسان عـىل مـر الـزمن وهـو موضـوع سـاخن يف عـرص 
عبيدية ورثاء الـوزراء احلروب الصليبية وجهه الشعراء إىل رثاء اخللفاء يف الدولة العباسية وال

 وكام رثى العفيف ,والوالة ورثاء األقارب واألرحام واألبناء كام رثى أسامة بن منقذ ابنه عتيق
 ابن سناء امللك أمـه باإلضـافة إىل نـوع آخـر مـن ى أو كام رث,التلمساين البنه الشاب الظريف

لة العباسية ورثوا القصور الرثاء للدول حيث رثى الشاعر عامرة اليمني للدولة العبيدية والدو
رثاء القايض الفاضل قرص عبد العزيز بن صالح الدين األيويب يقول أسامة بـن منقـذ يف رثـاء 

 :أرسته
ـــورهم ـــست قب ـــصورهم أم ـــذي ق  كـــذاك كـــانوا هبـــا مـــن قبـــل ســـكانا  ه



٩٨  

ـــكرانا  ريـــح الـــزالزل أفنـــت معـــرشي فـــإذا ـــوم س ـــي يف الق ـــرهتم خلتن  ذك
 :ثاء أمهويقول ابن سناء امللك يف ر

ــــاء ــــاة احلي ــــا وف ــــن دهرن ـــــاء  صــــح م ـــــاء الوف ـــــنكام بك ـــــل م  فليط
ــــــال وكــــــار البكــــــاء  وليــــبن مــــا عقــــدمتاه مــــن الــــصرب ــــــأن حتل  ب
ـــــ  قـــد رمـــاين الزمـــان منـــه بخطـــب ـــــاءّاحم ـــــسن اخلطب ـــــه أل  ت عن

 :ويقول الشاعر األمري نجم الدولة أمحد بن أيب الفتوح يرثي ابنه عبد املنعم
ـــدهم يف ـــود حدي ـــبس اجلن ـــدهمل ـــدا   عي ـــسني جدي ـــزن أيب احل ـــست ح  ولب

  لـــــذلك عيـــــداًفيـــــه أال بعـــــدا  أيــــــرس يف عيــــــد ومل أر وجهــــــه
 ألهنـم كـانوا مـن خالهلـا يفقـدون ;وقد كانت احلروب ذات وقع عـىل نفـوس الـشعراء

املدافعني عن حياض األرض وخاصة األبطال القادة كمرثية عامر األصـفهاين لـصالح الـدين 
 :األيويب

ــ ــن للع ــدم ــن لله ــذر م ــن لل ــــل  ال م ــــأس مــــن النائ ــــه مــــن الي  حيمي
 : التميمي التي رثى فيها عامد الدين زنكيميزة مرثية الشاعر الريس أيب معىلومن املراثي امل

ــــه  كـــذاك عـــامد الـــدين زنكـــي تنـــافرت ــــرت دعائم ــــه وخ ــــعادته عن  س
ـــــه ـــــه وجالل ـــــاهى ملك ـــــام تن ــــه  فل ــــه لوائم ــــت والة األرض من  وراع

ـــــضاء ـــــاه ق ـــــهامهأت ـــــود س ـــــه   ال أق ـــــه وغنائم ـــــه أموال ـــــم تنج  فل
 :وكذلك رثى الشعراء الديار التي أرض هبا الصليبيون

 يطـــــول عليـــــه للـــــدين النحيـــــب  أحـــــل الكفـــــر باإلســـــالم ضـــــيام
ـــــاح ـــــى مب ـــــائع ومح ـــــق ض ــــــبيب  فح ــــــاطع ودم ص ــــــيف ق  وس
ـــــليب  وكــــم مــــن مــــسلم أمــــسى ســــليبا ـــــرم س ـــــا ح ـــــسلمة هل  وم
 عـــــىل حمرابـــــه نـــــصب الـــــصليب  وكـــم مـــن مـــسجد جعلـــوه ديـــرا
ـــــوق ـــــم خل ـــــه هل ـــــر في ــــب  دم اخلنزي ــــه طي ــــصاحف في ــــق امل  وحتري
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ــــــل ــــــأملهن طف ــــــو ت ــــــور ل ــــــشيب  أم ــــــه امل ــــــل يف عوارض  لطف
 :/ـ ه٤٩٢/رص املعرة بعد أن خرهبا الفرنجة وقد رثى الشاعر وجيه بن عبد اهللا بن ن

ــــىض ــــد ق ــــدة ق ــــاح بل ــــذه ص  اهللا عليهــــا كــــام تــــر بــــاخلراب  ه
 ومـن ذلـك , الشعراء القدس قبل سقوطها بيد الفرنجة وبعد سـقوطها بأيـدهيموقد رثى

 :رثاء شهاب الدين أيب يوسف يعقوب
 وتعلـــــن بـــــاألحزان والرتحـــــات  لتبـــك عـــىل القـــدس الـــبالد بأرسهـــا
ـــات  لتبــــك عليهــــا مكــــة فهــــي أختهــــا ـــت إىل عرف ـــذي الق ـــشكو ال  وت

 حلجــــــراتوتــــــرشحه يف أكــــــرم ا  حــل بالقــدس طيبــةلتبــك عــىل مــا
 :وكذلك قول أحدهم

ــسلام ــرشيف م ــدس ال ــىل الق ــررت ع ـــوع كـــأنجم  م  عـــىل مـــا تبقـــى مـــن رب
 عــىل مـــا مـــىض مـــن عـــرصنا املتقـــدم  ففاضـــت دمـــوع العـــني منـــي صـــبابة

 :أما خراب بغداد فقد خصها الشاعر شمس الدين الواعظ بقصيدتني مطلع األوىل
  وغـــــــرامأو يف فـــــــؤادك لوعـــــــة  إن كنـــــت مـــــثيل لألحبـــــة فاقـــــدا

ــــار ال ــــف يف دي ــــق ــــاعناظ ــــام  ني وناده  يــــا دار مــــا صــــنعت بــــك األي
 :ومطلع الثانية

ــــام أج  إن مل تقــــــرح أدمعــــــي أجفــــــاين ــــدكم ف ــــد بع ــــن بع ــــم  اينف
ـــذ ـــي م ـــسان عين ـــمإن ـــاءت دارك ــــــسان  تن ــــــه نظــــــر إىل إن ــــــا راق  م

ــــا ــــازل أصــــبحت ال أهله ــــا للمن  أهـــــــيل وال جرياهنـــــــا جـــــــرياين  م
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  يعةشعر الطب

فام من ديـوان شـعر إال وللطبيعـة أثـر  تشكل الطبيعة اهلاجس األهم لشعراء هذا العرص,
كبري فيه كوصف املاء واألشجار والنجوم والرياض والورود والزهـور والـسحاب وتـساقط 

 : ومن ذلك وصف املهند املزريف للرياض,األمطار
ـــــصندل  الـــــروض بـــــني متـــــوج ومكلـــــل ـــــر وم ـــــني مكف ـــــاء ب  وامل

ــانظر  ــرف ــام الث ــف ك ــمي كي ـــــا  إىل الوس ـــــدولًثوب ـــــني اجل ـــــرزه مع   يط
 :والشاعر فتيان الشاغوري يصف لنا الطبيعة من خالل ليلة من الليايل

ــــشه ــــرشق وال ــــسامء ي ــــالل ال ـــ  ـوه ـــامـ ـــون نظ ـــروق العي ـــراًب ت   وزه
ـــــسود ـــــف ح ـــــا ك ـــــا كأهن   ودراً وتـــــــرباًختمـــــــت ياقوتـــــــا  والثري
ـــ ـــدجى هـــارب كـــام هتـــرب الزن ـــ  ـوال ـــراجـ ـــاف الفج ـــروم إذ خت ـــن ال  م
 محلـــت مـــن ويش الريـــاض الزهـــرا  ولــــــدينا مــــــن الربيــــــع بــــــرود

والشاعر ابن البنية املرصي يصور لوحات اجلامل الطبيعية حيث الريـاض تتـوج باألزهـار 
 :والورود

ـــــوف  الــــروض بــــني متــــوج ومــــشنف ـــــدبج ومق ـــــني م  واألرض ب
ـــــ ـــــصن غن ـــــزهَّوالغ ـــــا  اه احلـــــامم فه ـــــًطرب ـــــف الغـــــهاّ وحي  امم يقرق

 :ًويصف الشاعر الرصرصي الربيع قائال
 رســـــالة كتبـــــت بـــــالنور والنـــــور  خـــــط الربيـــــع بـــــأقالم التباشـــــري
ـــا ـــا دمع ـــا فاهتزه ـــاع احلي ـــي البق  ملــــا أتتهــــا يــــد البــــرش بمنــــشور  ح

ـــــصور  ون مـا خبـأتنـوانشقت األرض عن مك  كـــــأنام باكرهتـــــا نفحـــــة ال
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 :ً والزهور والورود واحلامئم قائالأما العفيف التلمساين فقد وصف الرياض
ــــــد يف األقحــــــوان أم ــــــن  وطــــــل يف الــــــشقيقة أم رضــــــاب  رابت
ـــــ ـــــذه ك ـــــك وه ـــــرأفتل ــــــذي رشاب  س وثغ ــــــم ويف ه ــــــذا ظل  ل

ـــــــن ـــــــل ف ـــــــائم يف ك ــــن صــــواب  وورق مح ــــا حل ــــت هل  إذا انطلق
 :ًأما الشاعر ابن مكندا فيهتز لنوم احلامم قائال

ــــروع ــــىل ف ــــامم ع ــــوم احل ــــانان ــــــد  لب ــــــجانَّ إيلأه ــــــل األش   بالب
 ملــــــا محــــــتن وملــــــن باألفنــــــان  نـــــاديتهن ودمـــــع عينـــــي هاطـــــل
ـــــي ـــــامم أعنن ـــــا ورق احل ـــــاهللا ي ـــــواين  ب ـــــن أع ـــــن م  ّهبـــــديلكم وك

 :ًع أبصارنا بغزالهنا قائالِّوالشاعر إبراهيم احلراين ينقلنا بني أحياء دمشق ويمت
ــــان ــــان أوط ــــت لألوط ــــوع جل ـــدمان  رب ـــدمان ن ـــن الن ـــا م ـــيس فيه  ول
ــــشد يف غزالهنــــا غــــزال ل ـــزالن  آليــــت أن ـــاللحظ غ ـــدي ب ـــا غـــزت كب  م
 آذارهــــا ضــــحكت إذ حــــار نيــــسان  أما تـر األرض إذ أبكـى الـسحاب هبـا

ـــوان  اه احليـــا فبـــدتّوالزهـــر كـــالزهر حيـــ ـــصار أل ـــه إىل األب ـــروض من  يف ال
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  الوجدانياتشعر 

 فقد ة, ويف هذا العرص خاص,كل عرصالوجدانيات باب واسع من أبواب الشعر العريب يف 
 يمثل ً صوفياً للشكو أو وجداناً أم بثاًوناهتم اخلاصة سواء أكانت غزالنعرب الشعراء عن مك

 ومن الشعر الوجداين ما تأثر ,التدفق الشعري باجتاه قضايا العرص التي عاشها أولئك الشعراء
ض عن النوعني األخريين ملناقـضتهام  وسنعر, والغزل املاجن,بالغزو الصليبي والغزل باملذكر

 .األديان واألخالق والنظرة السليمة
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ف هبـا ِلـَيتغنى بمحبوبته التي كان الشاعر ك/ ـه٤٨٢/ذا هو الرئيس أبو الفرج املولود ه
 :ً شديداًكلفا

ـــــــــوا  الوشـــــــــاة قـــــــــد صـــــــــدقوا ـــــــــه نطق ـــــــــذي ب  يف ال
ـــــــــدمنا  أننــــــــــي بكــــــــــم كلــــــــــف ـــــــــقًم   للحـــــــــشا قل
ـــــــــرج ـــــــــيكم ح ـــــــــل عل  م فـــــــــــــــرقأو ينـــــــــــــــالك  ه
ـــــــــدا ـــــــــلتم كم ـــــــــو وص ـــــــــــق  ل ـــــــــــه عل ـــــــــــه ب  قلب

 :ًوهذا هو الشاعر ابن داوس القنا يستنطق اللطف يف حمبوبته قائال
 أم أنــــت مــــشمتة بــــاهلجر حــــسادي  هــل أنــت منجــزة بالوصــل ميعــادي

ــــــادي   فــــضن بــــهًســــألت طيفــــك إملامــــا ــــــة اهل ــــــو أمل ألرد غل  ول
ــف ــدي بمنعط ــا حي ــي م ــة احل ــا ظبي ــــــي  ي ــــــواك وال ح ــــــادإىل س  يل بمنق
ــــدرة ــــز ومق ــــذوو ع ــــأرسوا ف ــــاد  ّإن ت ــــن وإرف ــــذوو وه ــــوا ف  أو تطلق

وقد عارض كل من الشعراء أمحد الدبيني وراجح بن إسامعيل احلـيل قـصيدة ابـن زريـق 
 .)عينيته(البغدادي 

 :فقال األول
 والــــشوق حيفــــزه واخلــــوف ينزعــــه  وليلـــــة زارين فيهـــــا عـــــىل عجـــــل

ــــستنطقا ــــات م ــــرةًوب ــــار مزه ــــورا   أوت ــــا ط ــــصاح يتبعه ــــهًالف   وتتبع
 :وقال الثاين

 وترمجـــت عـــن مـــصون اجلـــد أدمعـــه  أخفـــــى الغـــــرام فأبـــــداه توجعـــــه
ـــى مـــن يروعـــه  يــا عــذب اهللا قلبــي كــم جيــن هــو ـــي عليـــه ويرع  جين

 :ويقول الشاعر ابن عريب
ـــــني  ناحـــــت مطوقـــــة فحـــــن حـــــزين ـــــا وحن ـــــع هل  وشـــــجاه ترجي
ـــعب ا  إن الفـــــراق مـــــع الغـــــرام لقاتـــــل ـــونص ـــاء هي ـــع اللق ـــرام م  لغ



١٠٣  

 فـإنام أعجبـوا ببنـات األديـرة ,وإذا كان الـشعراء قـد أعجبـوا بالفرنجـة يف تلـك الفـرتة
 وكذلك كتب الشاعر عون الـدين ,وسفورهن حيث كتب الشاعر القيرساين ديوانه الثغريات

 :ًالعجمي آهاته قائال
ـــــــربه  يـــــا ســـــائق البيـــــداء معتـــــسفا ـــــــن يف ص ـــــــضامر مل يك  ب

 عــدل بلغــت املنــى عــن ديــر مــرانت  لـشام شـم تلـك العـروق والإن جزت با
ـــا ـــالث هب ـــة ث ـــاليل قاللي ـــصد ع ــدان  واق ــن حــور وول ــنفس م ــشتهي ال ــا ت  م

 ذلك كام قلنا ملخالفتـه  فإن اللسان والقلم يعفان عن ذكروأما الغزل املاجن والغزل باملذكر
إىل كبح مجاح الشهوات املحرمة التي  كام وأننا يف هذا العرص بحاجة ,الرشع والفطرة اإلنسانية

 وهو من سوء آخـر الزمـان الـذي يقـود اإلنـسانية إىل اخلـراب ,كثر طالبوها والباحثون عنها
 .والدمار واملوت
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  الشعر العابث

 يف هذا العرص جاء نتيجـة امليـل للزخرفـة القوليـة وحماولـة ً جديداًيعد الشعر العابث لونا
 ومن ذلك قول ,بري عن قضايا عرصية أو الدعاء التجديد يف الشعراكتشاف طرق جديدة للتع

 :احلريري الذي يمثل هذا العبث اللغوي
ـــــــــــــرا ـــــــــــــال إذا ع ـــــــــــــا  أس أرم ـــــــــــــرء أس  وارع إذا امل
ـــــــــسة ـــــــــا بناه ـــــــــند أخ ــــــــــسا  أس ــــــــــاء دن ــــــــــن إخ  اب

ـــــــــــــسا  ســـــــــل جنـــــــــاب غاشـــــــــمأ ـــــــــــــشاغب إن جل  م
ــــــــــــــرا ــــــــــــــا  أرس إذا هــــــــــــــب م ــــــــــــــه إذا رس  وارم ب

تقر إىل التدفق الشعوري وختلـو مـن املـضمون وتنـأ عـن اخليـال وإذا كانت األبيات تف
 .الشعري املبدع فإهنا تنبض بالصناعة اللفظية التي جتاوزت دور الشعر يف عكس صورة احلياة
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 :وكذلك قول األرجاين يف بيته املشهور
ــــــدوم  مودتــــــه تــــــدوم لكــــــل هــــــول ــــــه ت  وهــــــل كــــــل مودت

 : احلروف مثلة كلها معجمًياتاة أو أب غري معجمًوقد يكتب الشاعر أبياتا
 وأورد األمـــــــــل ورود الـــــــــسامح  أعـــــدد حلـــــسادك حـــــد الـــــسالح
ـــــــام ـــــــل س ـــــــع إلدراك حم  عــــــــــــامده الدراع املــــــــــــراح  واس
ـــــال ـــــسؤدد حـــــد الط ـــــا ال ـــــــــد رؤد رداح  واهللا م ـــــــــراد احلم  وال م

 :ومثل
ــــــــي ــــــــي جتن ــــــــي فجننتن ــــــن  فتنتن ــــــب جت ــــــتن غ ــــــتجن يف  ب
ألبيات ليامثل آخرها أو قد يستهل كل بيـت بحـرف وقد يلتزم الشاعر احلرف األول من ا

 ويعرب هذا العبث الشعري عن نزهة أدبية يرتادها الشاعر ,من حروف امليم حتى آخر القصيدة
 .يف فراغه وهلوه ومنتدياته

 ومن ذلك ما قالـه يف مـدح ,وقد أكثر رشف الدين األنصاري من اللزوميات يف مقطوعاته
 .الرسول صىل اهللا عليه وسلم

ـــري خـــاف ـــور غ ـــاك يف ال ـــر علي ــــد األوصــــاف  أم ــــى م ــــك انته  فإلي
ــــراف  بعـــــث اهللا منـــــك خـــــري نبـــــي ــــاتح األط ــــل ف ــــاتم الرس  خ

 .ًلونه هلوا بل كانوا يتداو,وهكذا فلم يكن هذا اللون العابث مما انترش عند كل الشعراء
 

- ١٣ -  
  شعر األلغاز واألحاجي

ر غموض شعري بقصد إخفاء معنى من معـاين يتبني لنا من خالل معنى كلمة لغز يف الشع
حتت عباءة ألفاظ مومهة تؤول عدة تأويالت بحيث يكون للكالم ظاهر عجيـب وبـاطن غـري 

 ومع توغل الـصليبيني يف عاملنـا اإلسـالمي ,عجيب من خالل التالعب باأللفاظ بصنعة أدبية
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نه ملا اسـتعاد األيـوبيني  ولك,وما وقع للمسلمني من هزائم مل يكن هلذا النوع من الشعر وجود
بيت املقدس وخفت احلروب وكثر الفراغ والثراء انتـرش هـذا اللـون مـن الرياضـة الـشعرية 

 : ومن هذه األلغاز يف العقرب,الفكرية من خالل املباريات واملطارحات القولية واالرجتالية
ــــاس رشه ــــي الن ــــوان يتق ــــا حي ــبطشأعــىل  وم ــو واهــن ال ــه واهــي الق  ن

ــعفوا  ــارإذا ض ــمه ص ــصف اس ــن ــإو  ائراط ــعفوا باقي ــوحشهن ض ــن ال ــار م   ص
 :ومنه يف تلغيز املشمش والسمسم

 قـــــاس وذا مـــــن خائـــــب قـــــارص  نباتــــــان مــــــن أصــــــله ســــــامق
ـــــــا ـــــــحفت معكوس ـــــــام ص  دل بـــــال شـــــك عـــــىل اآلخـــــر  أهي

 وهي بذلك تقـرتب ,ويفتقر شعر األلغاز إىل خاصية التجربة الشعورية وما يؤثر يف النفس
 وتبتعد عن اإلبداع واملضمون ,م أكثر من الشعر, قريب إىل االرجتال والسطحية الفنيةمن النظ

 يف اإلسالم وطلب من الشاعر ابن عنني اإلجابـة ً وقد كتب امللك املعظم لغزا,اإلنساين للشعر
 :عنه

ـــــــا ـــــــراه حق ـــــــاًأي يشء ت ــــا   يقين ــــوجاحامل ــــتقاماَّع ــــان اس   يف الزم
 :ًائالوقد رد عليه ابن عنني وقرضه ق

ــــــا  أهيــــا الــــسيد الــــذي جعــــل الــــرش ــــــيًك حطام ــــــالماَّ وش  د اإلس
ــــــا  قــــد أتــــاك اجلــــواب ال شــــك فيــــه ــــــشكالت إمام ــــــذين للم  فاخت

 ):يافا(ومن ذلك قول البهاء زهري يف مدينة 
ـــة ـــم مدين ـــن اس ـــربين ع ـــشك خ ـــــا  بعي ـــــون رباعي ـــــهًيك ـــــا ذكرت   إذا م
ــــه ــــان حــــني تقول ــــه حرف ــــد إن قل  عــــىل أن ــــرف واح ــــاه ح ــــهومعن  بت

 :)مقراض(ومنه قول الشاب الظريف يف 
ـــــم ـــــا اجتمعـــــا الث  وإن وصــــــفا بــــــضم واعتنــــــاق  وجمتمعـــــني م
ــــراق  لعمــــر أبيــــك مــــا اجتمعــــا ملعنــــى ــــة والف ــــى القطيع ــــو معن  س
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  وإنام جـاءت يف هـذا العـرص كتـسلية,وقد أدرك األوائل عبثية هذه األلفاظ فلم يدونوها
 .مداعبة ومطارحةو
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  االغرتابالغربة و

 فالغربة نار حمرقة تلـذع صـاحبها ,ليس هناك أمل حيفر يف النفس أشد من الغربة واالغرتاب
 وأكثر ما كان اغـرتاب النـاس , وخاصة إذا كانت الغربة اضطرارية,كلام ذكر مسكنه أو وطنه

بسبب احلاجة للامل أو لطلب العلـم أو ملرافقـة الـسالطني يف أسـفارهم وحـروهبم الداخليـة 
ي العالقـات ّ واالغرتاب قد يكون واملرء يف وطنه ويف بيتـه ومـسكنه بـسبب تـرد,ارجيةواخل

 ويف , واحلاجة والفقر وضـنك العـيش,االجتامعية السيئة وكثرة الكذب والنفاق وعدم الوفاء
 :ذلك يقول هبة اهللا بن عيل الربعي

ــــــه ــــــرء إال يف مواطن ــــــز للم   مـــن اغرتبـــاىوالـــذل غايـــة مـــا يلقـــ  ال ع
 .كا عيل بن حسن بن عساكر غربته يف نيسابور حيث ال صديق وال سكن وال مأووقد ش

ــــد ــــن بل ــــسابور م ــــدس اهللا ني ــسيل وال ســكن  ال ق ــن صــاحب ي ــه م ــا في  م
ـــوطن  لوال احلمـيم الـذي يف القلـب مـن حـرق ـــاب وال ـــل واألحب ـــة األه  لفرق
ـــــدنآ  ملــت مــن شــدة الــربد التــي ظهــرت ـــــاهر الب ـــــدته يف ظ ـــــار ش  ث

 :ا لنجد البهاء زهري يتمنى االستقرار حتى تأتيه منيتهحتى أنن
ـــــعري ـــــت ش ـــــعري لي ـــــت ش ــــــــــــربي  لي ــــــــــــي ق  أي أرض ه
 ّب ورحيـــــــــــــل مـــــــــــــستمر  ضــــــــاع عمــــــــري يف اغــــــــرتا

ني نـ وكذلك الـشاعر املغـرتب ابـن ع, بن منقذ من شعر االغرتابةوقد أكثر األمري أسام
يف الزوايـا وخـروجهم مـن يضاف إىل ذلك غرابة الـشعراء الـصوفيني مـن خـالل انـزوائهم 

 : ومن ذلك مهزية ابن الفارض,عني الصلة باهللاّ مد,املجتمع وهم فيه
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ــودة ــن ع ــل م ــاء ه ــاكني البطح ــا س  أحيــــا هبــــا يــــا ســــاكني البطحــــاء  ي
ــــــان ومل ــــــرستى ضــــــاع الزم  أفــــز مــــنكم أهيــــل مــــوديت بلقــــاء  واح

 
- ١٥ -  

  الشعر التأملي

يقرأ صورة الكون واحلياة عىل صـفحات الـنفس يعد الشعر التأميل من أنواع الشعر الذي 
 وقـد أكثـر الـشعراء يف هـذا العـرص وخاصـة الـشعراء ,اإلنسانية حيث تتجىل عظمة اخلالق

 وقـد أكثـر الـشاعر البوصـريي مـن هـذه ,الصوفيون من هذه التـأمالت الذاتيـة واإلنـسانية
 ) تبرصونويف أنفسكم أفال (:التأمالت التي تستمد هذا التأمل من قوله تعاىل

ـــوك  يل حيلــة فيــكيــا قــسوة القلــب مــا ـــحى رش ممل ـــي فأض ـــت قلب  ملك
 يـــشفيك ذكـــر وال وعـــظ يـــداويك  حجبــت عنــي إفــادات اخلــشوع فــال
ــ ــذنوب ول ــن كــسب ال ــت م ــا متادي  كن الــذنوب أراهــا لــصق متاديــكـــ  ـوم
ــضلة ــل مع ــأو ك ــس م ــا نف ــت ي  وكـــــل داء قـــــبيل مـــــن عواديـــــك  وأن

ـــشيطان ـــة لل ـــت الطليع ــــك   يف جـــسديأن ــــن نواحي ــــدخل إال م ــــيس ي  فل
 ويـستذكر مـن قـىض , حتت وطـأة األمـراضّ الستني أخذ يئنيوملا بلغ الشاعر الرصرص

 :نحبه من حمبيه وأهله حيث يقول
 وتفـــــشت األســـــقام يف جـــــسدي  ذهــــب الــــشباب وخــــانني جلــــدي
ــــدي  ورمتنــــي الــــسنون مــــن عمــــري ــــهامها كب  فأصــــاب رشــــق س

 :ًمله قائالويتألق القايض يف تأ
ـــــه نظـــــرة فتحـــــريت ــــفاته  نظـــــرت إلي ــــديع ص ــــري يف ب ــــائق فك  دق
ــــه ــــب إين أحب ــــه القل ــــأوحى إلي ــــــ  ف ــــــوهن يف وصــــــفاتهافث  ر ذاك ال
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وقد يتأمل الشعراء يف صفات اهللا تعاىل ويف خملوقاته وسامئه وأرضـه ونجومـه فهـو الـذي 
 وحما آية الليل ًمر نورارصع السامء بنجومها وأنشأ السحاب الثقال وجعل الشمس ضياء والق

 . األرضاودح
 عىل الفلك األعـىل طفـت أحـسن الطفـو  فيـــــا ملكـــــا زان الـــــسامء بـــــأنجم
ــو  وســـخر مـــا بـــني الـــسامء وأرضـــه ــسن اخلف ــا أح ــو برقه ــحائب خيف  س

ـــنقص  هاَءوأبقــى عــىل شــمس النهــار ضــيا ـــاملحوآوخـــص ب ـــل ب ـــة اللي  ي
ـــدارا ـــا األرض اقت ـــا دح ـــةًومل ــاء   وحكم ــدحوعــىل امل ــر ال ــشم يف أث  أرســى ال

ـــاأو ـــت األرض باحلي ـــضل مي ـــا بف ـــصحوّوزي  حي ـــك بال ـــد ذل ـــن بع ـــا م  نه
 إنه تفكر وتذكر واعرتاف هللا .ولكن تأمل الشعراء يف هذا العرص مل يصل إىل حد التفلسف

 .بقدرته وفضله
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  املعارضاتشعر 

 العبـايس بمـن قـبلهم أعجب الشعراء يف عصور ما بعد اجلاهلية وصدر اإلسالم والعرص
من الشعراء ملا وجدوه عندهم من بناء سامق للقصائد من حيث األفكار واملوضوعات واللغة 

 ومن خالل ما جادت به قرائحهم النقية وطبعهم السليم حتى غـدت قـصائدهم ,واألسلوب
 . من حيث الشكل واملضمونً فاخراًنموذجا

عصور السابقة ممـا حـدا بالـشعراء إىل وقد جاءت أحداث هذا العرص مشاهبة يف بعضها لل
بناء قصائدهم عىل الوزن والبحر والقافيـة نفـسها كـام صـنع الـشاعر القيـرساين بمعارضـته 

 .وريةملقصيدة أيب متام يف فتح ع
 :قال أبو متام

ـــب ـــاء مـــن الكت ـــسيف أصـــدق أنب ـــب  ال ـــد واللع ـــني اجل ـــد ب ـــده احل  يف ح
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 :وقال القيرساين
ــدعي ا ــا ت ــزائم ال م ــذي الع ــضبه ـــت الكتـــب  لق ـــا قال ـــارم ال م  وذي املك

 :ًصبهاين قصيدة أيب متام قائالوكذلك عارض العامد األ
ــب ــت ال اللع ــا أدرك ــت م ــد أدرك ــب  باجل ــة التع ــن روح ــت م ــة جني ــم راح  ك

 :وكذلك عارضها اجلاحظ أبو القاسم يف مدح نور الدين
ــشب  ملـــا ســـمحت ألهـــل الـــشام باخلـــشب ــن الن ــا م ــام فيه ــرص ب  عرضــت م

 ًعارضات األخر ما قاله ابن الدهان يف نارص الدين حممـد بـن شـريكوه معارضـاومن امل
 المية كعب بن زهري ريض اهللا

 : قال كعب,عنه
ـــول ـــوم متب ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــــيم  بان ـــــولإمت ـــــد مكب ـــــا مل يف  ثره

 :وقال ابن الدهان
ــــسلول ــــد م ــــك مغم ــــيف جفني ـــل  س ـــو كلي ـــشاق وه ـــىل الع ـــاض ع  م

 ابـن منـري الطرابلـيس ضات من شعراء عارصوا بعضهم كام حـدث بـنيوقد تكون املعار
 :قال الطرابليس, صبهاينوالعامد األ

ـــريون ـــاء ج ـــىل علي ـــديار ع ـــي ال  مهـــو اهلـــو ومغـــاين اخلـــرد العـــني  ح
 :صبهاينوقال العامد األ

ـــد ـــأه ـــا ري ـــسيم لن ـــاحنيّ الن ـــريون  ا الري ـــرياين بج ـــالق ج ـــب أخ  أم طي
 ,د غريهم كتشطري رشف الدين األنصاري لالمية كعب بن زهريكام وشطر الشعراء قصائ

 :قال رشف الدين األنصاري .وكال القصيدتني يف مدح الرسول صىل اهللا عليه وسلم
ــصحا ــوًأومهــت ن ــول أ ل ــصح مقب  ال أهنينــــــك إين عنــــــك مــــــشغول  ن الن

ـــصرب مـــذ ـــدد عنـــي والت ـــان التج ـــوم م  ب ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــولتبان  ب
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ت للشاعر أسامة بن منقذ التي سمط فيها شعر قيس بن ذريـح وجمنـون ومن ذلك مسمطا
 : ومن تسميطه لشعر قيس,ليىل ومهيار
ــد  نـــات احلمـــى فـــوق كثبهـــااكعهــدك ب ــي الع ــو حتم ــااودار اهل   رسح رسهب

ــب حلجبهــا ــمر اخلــط حج ــول وس ـــا  أق ـــتم هب ـــي أن ـــدار الت ـــل ال ـــقى ط  س
ـــــع ـــــفي وربي ـــــل ص ـــــاتم وي ــىل  حن ــا يب مــن ب ــدارك م ــشوق واهلــوب  ال

ـــو ـــني والن ـــشة الب ـــن وح ـــا م ـــا هب   ويب م
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  الباب الثالث
  اجتاهات الشعر

  يف عصر الدول املتتابعة
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  الباب الثالث
  الفصل األول
  اجتاهات الشعر
  يف عصر االحندار

هذا العرص بمالحمها بام حوتـه لقد رسمت تفاصيل احلياة والواقع يف عرص االنحدار شعر 
أبـرز  وكان اإلحساس بالضعف املوضـوعي ,سية واجتامعية وفكرية وعقديةحداث سياأمن 
واالبتكـار وكثـر اإلرساف يف  ثار العرص حيث ضعفت الصياغة وهتلهل البناء وقل اإلبـداعآ

االهتامم بالشكل عىل حـساب املـضمون واإليغـال يف العاميـة بـسبب ابتعـاده عـن الرؤسـاء 
لكون الزعامء من األعاجم الـذين ال يفهمـون هـذا  وذلك ,والزعامء وتقربه من عامة الشعب

 .الشعر وال يتذوقونه
قـرب إىل اللغـة الدراميـة كـام عنـد أ ألنه ;ميل إىل الشعر العاميأوكان السالطني املامليك 

 وزهد األدباء , وقد أد ذلك إىل جتاهل الفصحى,السلطان قالوون الذي مل يكن جييد العربية
 .بن دقيق العيد يقول ا,الكبار هبا بالشعر

ـــــجيتي ـــــشعر أن س ـــــدين يف ال ـــام يـــستجيد النـــاس لـــيس جتـــود  وزه  ب
ــــه ــــرشيف ردي ــــتم ال ــــأبى يل اخل ــــــ  وي  طرده عــــــن خــــــاطري وأذودأف

 فإذا مـا وقعـت معركـة ,وقد كان ينفق عىل الشعراء من مال الصدقات بأمر قايض القضاة
 وقد صـور ذلـك إبـراهيم ,عراءعسكرية ذاد هبا املامليك عن اإلسالم وبالده جاءت قرحية الش

 .ًالغزي قائال
ــا تركــت ــرتك م ــوش ال ــن جي ــة م   وال صــــيتاًللرعــــد كــــراهتم صــــوتا  يف فتي

ــــانوا مال ــــوا ك ــــوم إذا قوبل ــــةئق  ن قوتلـــوا كـــانوا عفاريتـــاإ وًحـــسنا  ك
 وهذا ما دفع الشعراء , يشعر فيه الشعراء باالغرتابًولكن الشعر يف هذا العرص كان غريبا

ا يف موضـوعات التـصوف واملـديح النبـوي والغـزل الروحـي واحلنـني والـشكو أن يكتبو



١١٤  

ب األعداء اخلارجني عـىل بـالد ّ وترجع أسباب غربة الشعراء يف هذا العرص إىل تأل,واالبتهال
 وكـون حـال املـسلمني , والرصاع بني الوجود العريب واإلسـالمي) صليبيني−تتار (املسلمني 

 وقـد قـل ,م السلبية عىل الناس وعدم التمـسك بـالقيم الدينيـةوالعرب ال ترس وسيطرة الرو
 ومل يرتـق ,الشعراء املحرتفون وشاع النظم بني املتعلمني من قضاة وفقهاء وأصـحاب حـرف

الشعر يف مستواه إىل رتبة الشعر اجليد واسـتخدم الـشعراء األلفـاظ واملعـاين الدينيـة القرآنيـة 
 ومن ذلك قول الشهاب احلجازي يف ,لزهاد والصوفيةة ومن القصص الدينية وحياة ايواحلديث

 :فتاة باكية تدعى جنة
ـــدت ـــت واغت ـــا أن بك ـــت مل ـــد قل ـــــــة  ق ـــــــار يف روضـــــــة زاهي  كأزه
ــــــــة ــــــــا جاري ــــــــة أعينه  وجنــــــــة أعينهــــــــا جاريــــــــة  جاري

 وكانـت غلبـة الـروم ًوقد بقي الشعر املوروث ينشد يف جمالس القوم مـذاكرة واستـشهادا
به من الشعب أحـد أسـباب اتـصاله بـاملجتمع ومـسايرة حيـاة النـاس العامية عىل الشعر وقر

 ,رائي وتائية ابن الفارض وبردة البوصريي امليميـةغر شعراء بقصيدة واحدة كالمية للطواشته
ة صفي الـدين ي من البديع كبديعًومن القصائد ما عرف بالبديعيات مدائح نبوية فتحت أبوابا

 .ة ابن جابر األندليسياحليل وبديع
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  الباب الثالث
  الفصل الثاني
  اجتاهات الشعر

  إبان احلروب الصليبية

الشعر   لتوسع رقعة الدولة اإلسالمية وتعدد مكوناهتا ومؤثراهتا فقد تنوعت اجتاهاتًنظرا
 .د وحمافظ وخطايب وموضوعي وحمرتف يعتمد التجانس والتقابل والتضادِّبني مقل
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  االجتاه التقليدي
  يف الشعر

ك شعراء جعلوا الشعر حرفة للتكسب للوصول للـامل واجلـاه ارتقـوا بـشعرهم مـن فهنا
خالل النظر هبذا الشعر وتنقيحه وإضافة املعارف له من خالل التنقيح والتثقيف والتمحـيص 

 وقد التزم هؤالء الشعراء مناهج الشعر القديمة يف بناء القـصيدة وتعـدد ,فني قصائدهمِّمتكل
تستهل القصيدة بمقدمة خمتلفة املوضـوعات حيـث تكـون املقدمـة األغراض الشعرية حيث 

 هلا حيث يتشاكل الـشعراء بـني أهـداف القـصيدة ومـضمون ًإحياء بموضوع القصيدة ورمزا
طردون يف غــراض ويــستاألالنــسيب مــع توظيــف االســتهالل وحــسن الــتخلص ويعــدون 

قصائد بالـدعاء للممـدوح سيام يف الغزل والرحلة وحماسن املمدوح مع اختتام الاألوصاف ال
 كام وأن الشعراء املحرتفني املقلـدين حـافظوا عـىل الـذوق ,بثبات املجد وامللك وطول العمر

السلوكي األخالقي والغزل املحتشم واجلنـوح للعذريـة وحماكـاة األقـدمني يف ذكـر األسـامء 
ضـه وعبـري خزامـاه والتمتـع برياواألماكن والوقوف عىل األطـالل واستحـضار صـبا نجـد 

 .عراض عن املجون والغزل باملذكرواإل
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أما يف ميادين اجلهاد فقد أعرضوا عن املقدمات الغزلية حيث تفتتح القـصيدة بالثنـاء عـىل 
 :القائد امللك فابن قسيم احلموي يمدح عامد الدين زنكي

ـــــك العظـــــيم ـــــك أهيـــــا املل ــــستقيم  بعزم ــــصعاب وت ــــك ال ــــذل ل  ت
  امللـــــك الـــــرحيمتبـــــني أنـــــك  امل تــــــر أن كلــــــب الــــــروم ملــــــا
ـــــ  فجـــــاء يطبـــــق الفلـــــوات خـــــيال ـــــل البه ـــــل اللي  ميكـــــأن اجلحف

أما من حيث األوزان فقد مالوا لألوزان الطويلة ذات النفس الطويل واملضمون الوافر مـع 
 .هـو األرجـاين ًما حتمله من وقار يتالءم مع مقام الشاعر والـسلطان وأطـول الـشعراء نفـسا

حرتفني املواقف اخلطابية التي تستدعي التلـوين الـصويت الـذي ويغلب عىل هؤالء الشعراء امل
 ومـا يطـرأ عليهـا مـن جنـاس وترصـيع ,يوظف اللغة بجمل مزدوجة متقاربة الطول والفقر

وإتقان للصنعة وحروف متثل اجلهد والفخامة كام وتسود أشعارهم النظـرة املوضـوعية التـي 
 وقد وقف هـؤالء الـشعراء .قدمات الغزلية عن الذات إال يف املً خارجياًتصف األشياء وصفا

 ومـن ذلـك مـا ,ً جناسام أً تكرارام أً سواء أكان اشتقاقاً معتدالًاملحرتفون من التجانس موقفا
 :قاله األرجاين

ـــني ـــالت ح ـــت ف ـــئن أقم ـــةإفل  ولـــئن رجعـــت فـــالت حـــني رجـــوع  قام
ـــــديع  وإذا ســــمعت بــــه ســــمعت بامجــــد ـــــل ب ـــــفة بك ـــــك واص  يأتي

ــــم ــــع ث ــــرء يمن ــــاوامل ــــع آمن ـــــــع   يرت ـــــــه إال وراء نجي ـــــــا نجع  م
 :وقد ظهر يف قصائد هذا العرص التقابل واالشتقاق كقول ابن اخلياط الدمشقي

ــــب ــــات النوائ ــــي حادث ــــي يقين  يف ظهـــور النجائـــبوحزمـــي حزمـــي  يقين
 وحزمـي تقـي األوىل مـن اإلرادة )األوىل مـن اليقـني والثانيـة مـن الوقايـة(فيقيني تعنـي 

 ولو رحنا نستقرص التجانس يف قصائد شعراء هـذا العـرص ,ثانية من ربط الرحلوالعزيمة وال
 .ً مستقالًجلمعنا كتابا

 :رجايندهم عىل التقابل والتضاد كقول األوكذلك اعتمد الشعراء يف قصائ
ـــار قـــبس مـــن وطـــيس جـــوانحي ـــوعي  الن ـــدير دم ـــن غ ـــورد م ـــاء ي  وامل
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ــــابكم ــــان رك ــــي يغني ــــي وعين ـــم  قلب ـــيظ لك ـــي ق ـــن رحلت ـــيع   وربيع
 : باألمري جمد العرب العامريًوكقول العامد األصفهاين مشيدا

ـــرش  حويـــت حـــسام الـــدين بكـــل فـــضيلة ـــا بن ـــت هل ـــا طـــي وأن  ســـواك هل
ــــد ــــك الن ــــي إال إىل كف ــــام ينته ـــــك الفخـــــر  ف  وال يعـــــرتي إال إىل بيت

واملهـذب  − والقيرساين − وابن منري الطرابليس − األرجاين(ومن أعلم الشعراء املحرتفني 
وسـبط  − وأسـامة بـن منقـذ − وعرقلة الكلبـي − حيص بيص − وأبو الفوارس − بن الزبري
 .)وابن عنني − التعاويذي
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  االجتاه الطبعي
  يف الشعر

  :سلوك الطبع الشعري - أوالً
 تبعثه دفقات شعورية صادقة بسبب استحواذ التجربة ًهناك شعراء جاء الشعر لدهيم طبعا

 ومن سلك سلوكهم يف عرص صدر اإلسـالم والعـرص , لشعراء اجلاهليةًيه امتداداالشعرية عل
 وقد رزق اهللا تعاىل هؤالء الـشعراء املطبـوعني املوهبـة الـشعرية مغمـورة ,األموي والعبايس

 وهـذا , مع الطبعًبنزعات نفسية ومستفاضة بتجارب فردية حيث يظهر الشكل عندهم متامثال
 ومن أوائـل شـعر الطبـع والظـرف ابـن ,دواوين شعراء هذا العرصالنوع من الشعر يكثر يف 

 : ومن شعره املطبوع يف الدم,جكينا
ـــدرا ـــاس ق ـــم الن ـــن أعظ ـــألوين م  قلــــــت مــــــوالهم أنــــــو رشوان  س

ــــو ــــست أه ــــري أينل ــــفاية غ  مـــــا رأيـــــت اإلعـــــسار منـــــذ رآين   ص
ـــــــا ـــــــر التواضـــــــع فين ــــش  وإذا أظه ــــع ال ــــة الرفي ــــن آي ــــو م  نافه

ـــــى الحـــــت النجـــــ ـــــىلومت ــــوم دواين  وم ع ــــام النج ــــاء ف ــــفحة م  ص
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 :يقول البغدادي ومن املحسنات البديعية النرش والطي
ــــــوا ــــــا رحل  فعلــــــوا بالقلــــــب مــــــا فعلــــــوا  حــــــي جــــــريان لن
ــــــروا ــــــم أب ــــــا فك ــــــوا عن ــــــــوا  رحل ــــــــالنو صــــــــباكم قتل  ب
ـــــد ـــــن كم ـــــصب ذاب م ـــــن ل ــــــــل  م ــــــــدمع منهم ــــــــه بال  طرف
ــــــــسأهلا ــــــــدار ي ــــــــف بال ــــــلًســــــفها  واق ــــــق الطل ــــــو ينط   ل

  :من مسات الشعر املطبوع - ثانياً
 :األوزان اخلفيفة واملجزوءة كقول هباء الدين زهري − أ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــستاين وم  قــــــضيت فيــــــه مــــــن املــــــآرب  هللا ب
ـــــــه ـــــــي ب ـــــــب  هلفـــــــي عـــــــىل زمن  والعـــــــيش خمـــــــرض اجلوان

 :وقوله
ــــــدي ــــــاس عن ــــــز الن ــــــا أع ـــــدي  ي ـــــوم عه ـــــت الي ـــــف خن  كي
ـــــدي ـــــك بع ـــــكو ل ـــــوف أش  فعــــــــسى شــــــــكواي جتــــــــدي  س

 : ومن ذلك قوله, املتمثلة بياء املتكلم وأنا الشاعر:اتية الذ−ب 
ــــــصده   رقــــي برقــــة خــــدهًيــــا مالكــــا ــــــام ب ــــــذيب دون األن  ومع

ـــاجري ـــصدوق وه ـــا ال ـــذيب وأن ـــده  ومك ـــن رف ـــانعي م ـــشوق وم ـــا امل  وأن
 دون تكلف حيث يلمس املـؤثر ًالناجتة عن ظهور الشعر طبعا: السطحية يف املضمون − ج

 وهذا ما جيعل املـضمون ,الشاعر فيكتب الشاعر فتصدر عنه القصيدةالشعوري شغاف قلب 
 :حمبوبته  ما بينه وبنيً ومن ذلك قول الشاب الظريف واصفا,ً أحياناًسطحيا

ــــــوداد ــــــة وال ــــــي املحب ــــــه من ـــــــاد  ل ـــــــة والبع ـــــــه القطيع  ويل من
 وجفنــــــي ال يفارقــــــه الــــــسهار  فقلبـــــــي ال يالئمـــــــه اصـــــــطبار

 ألن شـعرهم ;وعات القصرية التي ال تتجاوز عـرشة أبيـاتقرص النفس وامليل للمقط − د
 ٢٧ فيـه ًي ديوانـاوري يمثل حلظة حمدودة ختضع لتجربة خمصوصة فالشاعر تاج امللوك األيويب
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 وكذلك كانت معظم قصائد الشاب الظريف مقطعات ال ,ها أقل من عرشة أبياتُّقصيدة جل
 . مقطعة٣٢٢تتجاوز عرشة أبيات وعدد مقطعاته 

 .أعالم الشعر املطبوع تاج امللوك األيويب وهباء الدين زهري والشاب الظريف وغريهمومن 
 

- ٣ -  
  االجتاه البديعي

  يف الشعر

 ًال تيـارَّوهناك اجتاه بديعي جنح إىل التجدد يف الشعر من خالل استخدام البديع الذي شك
 : بن عباد يف قصيدتهمال إليه أصحاب الشعر الذايت الذي يتطارحونه يف منتدياهتم كالصاحب

ــــــد ظــــــل جيــــــرح صــــــدري  مــــــن لــــــيس يعــــــدوه ذكــــــري  ق
وهذا االجتاه البديعي اختذ مـن االشـتقاق والتوليـد وسـيلة متـد الـنص باحللـل املوسـيقية 

 ومـن , وقد كان احلريري أول من فتق هذا اللون,واإليقاع الصويت املتناسق والديباجة اللفظية
 :ذلك قوله

ـــي ع ـــالعود ينم ـــي اســـتقم ف ـــهبن   ويغـــشاه إذا مـــا التـــو التـــوًقـــديام  روق
 إذا التهبـــت أحـــشاؤه بـــالطو طـــو  وال تطـــع احلـــرص املـــذل وكـــن فتـــى
 إىل الــنجم ملــا أن أطــاع اهلــو هــو  وعــاص اهلــو املــروي فكــم مــن حملــق
ــر ــبح أن ي ــى فيق ــعف ذوي القرب  عىل مـن إىل احلـر اللبـاب انطـو ضـو  وأس

 :ر داخل البيت حلة موسيقية مجيلة قول احلريريومن االشتياق الذي يك
ـــى ـــضيق من ـــا ب ـــسى تالقين ــــف ال ختــــب  فلـــست أن ــــذاك اخلي ــــه يل ب  وقول
ـــــــاة ويف  وحلفـــه بالـــصفا أن الـــضمري صـــفا ـــــــني الوف ـــــــه يل ح  وأن

 وإن كان خيلو من الشعر ,ًن هذا االشتياق والتامثل باألسامء والصفات يزيد املعنى رونقاإو
مد أصحاب البديع التلوين املوسيقي جديدهم مـن مقامـات بـديع الزمـان  وقد است,النابض
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 ومن كـون اللغـة الفـصحى حاضـنة للتعلـيم ,اهلمذاين ومقامات احلريري وأسلوبه الشعري
حيث أقبل طلبة العلم عىل النهل منها فأصبحوا هبا علامء مما جعلهـا تلـني وتـسخر يف الـشعر 

 ممـا جعـل اإلعجـاب والتقليـد ,قوهم يف العرص العبايسإضافة إىل اقتفاء الشعراء آثار من سب
 .يغلب عىل اإلبداع

وهذا ومن جانب آخر فإن التنظري السليم للشعر بمفهومه النقدي قـد تراجـع عـن جـادة 
الصواب بسبب متلق املتأدبني والشعراء الصاعدين لكبـار شـعراء الـسلطة يطـروهنم لينـالوا 

 .رضاهم
ا جعل قصائدهم باهتة كقول ابن سـناء امللـك يرثـي وبذلك فقد تكلف بعض الشعراء م

 :العفيف التلمساين
ـــف ـــد العفي ـــيش بع ـــت ع ـــد عف ـــاء  لق ـــف العف ـــد العفي ـــيش بع  عـــىل الع
 ومــــا مــــات مــــا مــــات إال الوفــــاء  فـــام غـــاب مـــا غـــاب إال اجلميـــل
ــــــــصدوق ــــــــصديق وإال ال  وإال الـــــــــصفي وإال الـــــــــصفاء  وإال ال

 ولكنها تفتقر إىل االنسيابية الشعرية حيث أصبح , بارعةنعم هذه األبيات متثل قدرة لغوية
 . يف تطويرهً مساعداً عىل الشعر ال عامالًهذا البديع عبئا

 ولكنـه إذا حتـول إىل هـدف ,صحيح أن التجانس الصويت يضفي عىل النص مجالية خاصة
 :فقد براعته ومجاليته وحسن األخذ فيه يقول الشاعر ابن سناء امللك

ــا كح ــالء م ــالكركح ــوين ب ــت جف ـــــرصها جفـــــوين مـــــرودا  ل ـــــال تب  ف
ــه ــت ل ــا احتاج ــل وم ــىل كح ــل ع  إال لتــــــسقيني الــــــسالف مولــــــدا  كح
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  الباب الرابع
  مالمح التجديد يف الشعر
  إبان احلروب الصليبية
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 وحـاولوا ,ًسلك شعراء عرص احلـروب الـصليبية مـسلك الـشعراء ممـن سـبقوهم حينـا
 وقد بدت مالمـح التجديـد عنـدهم يف نـاحيتي ,لشعر وأساليبه ومضامينهالتجديد يف معاين ا

 )الشكل( واملبنى)املضمون(املعنى 
 اقتضت تـراكامت احليـاة بـروز مـضامني جديـدة للـشعر : فمن ناحية املعنى املضمون−أ 

 :متثلت يف
ــتخ− ١ ــسد اس ــز املج ــشخوص : دام الرم ــاكن وال ــسميات األم ــايض بم ــتلهام امل باس

 ًام حـصل عنــد الــصوفيني يف رمـزهم للحــب اإلهلــي واسـتخدام املــاء رمــزا كــ,واألحـداث
 .للممدوح

 يف مضامني جديـدة كتخريـب املـساجد والـديار :استلهام أحداث احلروب الصليبية − ٢
 .وهتك األعراض ووصف آالت احلرب

 ووصـف ً يف دمشق ووصف األتراك وتـأثريهم وجـدانيا:ات والقصور تصوير املتنزه− ٣
 .واألديرة وما حتويه من نساء وإفرنجيات جذابةالكنائس 

 .يف مضامني جديدة متثل حالة اللهو والعبث:  استخدام األلغاز واألحاجي− ٤
 فقد اهـتم الـشعراء بالبنـاء اللغـوي كمحـور للتجديـد :ومن ناحية املبنى والشكل − ب
 : متثل يفً فنياً وقد وظف الشعراء اللغة توظيفا,الفني
 كاستخدام احلروف املعجمية يف قصيدة واحدة أو احلروف :ً وظفت فنيااحلروف التي − ١

املهملة يف السياق نفسه أو بجعـل كـل بيـت أولـه يـستخدمه الـشاعر يف القافيـة حتـى هنايـة 
 .القصيدة
 باسـتخدام ً وموسـيقياً ومجاليـاً وبالغيـاً دالليـاً توظيفا:الكلامت التي وظفها الشعراء − ٢

أو جميء املصدر وبعـده ) ظ − ض( وإيراد الكلمة التي ترد فيها ,جلناساالشتقاق والتكرار وا
 .اسم الفاعل يف القافية

ــى الــدمع أن يــشفي بــه هــم هــائم ـــامل  أب ـــم ظ ـــن ظل ـــف م  وال ريب إال الرش
ـــده ـــز ببع ـــن يع ـــطباري م ـــضم اص  منـــايف فـــوا هلفـــي عـــىل ضـــيم ضـــائم  ي
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ائهـا وكـذلك التكـرار حيإالكلـامت املهجـورة بقـصد إظهارهـا ووكذلك البحـث عـن 
 .واجلناس والطباق

التــرصيع  و خمتومــة بحــروف متامثلـة الرتصــيع الرتاكيـب يف عــدد الكلــامت أو مجـل− ٣
 : كقول القايض الفاضل,واإلكثار من اجلمع والتقسيم

ــــة ــــه أربع ــــد زادت ــــم زائ ــــي هب  ينمـــي وهيمـــي ويستـــرشي ويـــزداد  مه
ـــة ـــني أربع ـــىل العين ـــبيل ع ـــف ي  اق وســـــهاد ودمـــــع وإطـــــرًعـــــدا  وكي
 عهـــــد ووعـــــد وأقـــــوال وميعـــــاد  هيهـــات يـــصدق منـــك الظـــن أربعـــة

 الداخليـة ومعاملهـا بتوظيـف احلـروف ايق اتـضاح داللـة املوسـ: ومن ناحية املوسيقا−ج 
 وكـذلك , الكلـامت املتجانـسة− تكـرار احلـروف − التنـوين − احلركات −الداخلية املدات 

لة يف الدوائر العروضية واستخدام القافية فتكرارهـا تخدام شعراء هذا العرص األوزان املهماس
وبيت وشـواهد  والـدال يلزم والرباعيات واملخمـسات والـسداسيات واملـسمطات ولزوم ما

 .ذلك كثرية
فقد أكثر منه الشعراء وأبـدعوا فيـه كـام صـنع ابـن  : عىل الصدرعجزومن ناحية رد ال − د

 :سيناء امللك
  ظــــــــــــاهرإن حــــــــــــزب اهللا  ولتظهــــــــرن عــــــــىل عــــــــدوك
ــــــــــتح ــــــــــامن اهللا والف ـــــــــائر  رس يف ض ـــــــــك س ـــــــــني إلي  املب
ـــــــشوق ـــــــد ت ـــــــل فق ـــــــــر  وزر اخللي ـــــــــه زائ  أن تكـــــــــون إلي
ــــــــــــم ــــــــــــسرتوا يف زعمه ـــــائر  وت ـــــدك س ـــــل عن ـــــأرجيهم ه  ب

  كمظهر جتديدي كام صنع األرجاين:استخدام الرموز − ـه
 .)املاء= الكريم (باستخدام املاء للعطاء  − ١

ـــك را ـــا عـــن فنائ ـــا أن ـــا ماءه ــــائي  حـــلي ــــك رش ــــت ومل ينل ــــد أطل  فلق
 . للحب اإلهليًوكاستخدام الصوفيني للحب العذري رمزا − ٢
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  الباب اخلامس
  السمات الفنية

  لشعر احلروب الصليبية
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 :تقديم

 يف جانب من ًنتيجة للرتاكم املعريف والشعري والبحث عن اجلديد والتطور تألق الشعر فنيا
نامي ألوان البديع والتعامل مـع اللغـة مـن خـالل الـوعي يف توظيـف جوانبه أسهم يف ذلك ت

 ومـن ضـمنه الـشعر إضـافة إىل ,مفرداهتا وتراكيبهـا واالهـتامم احلـضاري بالزينـة والتنميـق
االقتضاء بسبل التعليم اللغوي التي حسنها األدباء من خالل اإلرث املعريف الذي تركـه أدبنـا 

لنبوي الرشيف ودواوين الـشعراء األفـذاذ الـذين سـبقوا من خالل القرآن الكريم واحلديث ا
 .هذا العرص

وبروز معامل اجلامل الشعري من خالل تنمية اجلامليات احلياتية يف القـصور وأدوات الزينـة 
وزخرفة املساجد وغريها مما جعل األسلوب الشعري يمدنا بفيض من الرتاكم املعريف بحيـث 

 وتستقرئ السامت اخلارجيـة هلـذا الـشعر مـن ,ًلشعر معاتلمح البناء الفني للقصائد وعمود ا
 ومد تأثر الشعراء باجلديد ,خالل التجانس والتقابل والتناص واالقتباس والتضمني والرمز

صبهاين بمدرسة احلريري البديعية حيث تر كل فئة من الـشعراء أثر العامد األتكيف عرصهم 
اء املدن املتحرضون قـد تلـون شـعرهم بالـذوق  فشعر,تتأثر باملوقع اجلغرايف الذي تعيش فيه

 . ?ً أم عبثاًاحلضاري الذي عاشوه سواء أكان جدا
ومن خالل ذلك عاشت اللغة بني املثالية والواقعية ورسمت أسلوب تعبريهـا مـن خـالل 

 رقـت ً فإذا كانت غزال,قضايا العرص اجلديدة ونفسية الشعراء واملوضوعات التي حتدثوا عنها
 وهجـاء تناسـبت ً قويت وجزلت وإذا كانت مـدحاً وإذا كانت محاسة وجهادا,لغتهم والنت

مع كل غرض كام عرف هذا العرص بانتـشار األلفـاظ املبتذلـة وشـيوع املـصطلحات الدينيـة 
 : ومما شاع يف هذا العرص قول البهاء زهري,والعلمية وكلامت البذاءة واجلنس واملزاح واملعابثه

ـــــــذبا  أصـــــبحت ال شـــــغل وال عطلـــــة ـــــــآرسًمذب ـــــــفة ف  ة يف وص
 أن رصت ال دنيـــــــــا وال آخـــــــــرة  ومجلــــــــة األمــــــــر وتفــــــــصيله

 )ما يبعد أن جتري(وقول اآلخر أر عنوان أشياء 
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 :ومنها
ـــال ـــرون أه ـــا الزائ ــــــهال  أهي ــــــاًوس   ومرحب

 :ومنها
ــــــا  راح يــــدعونا التــــصايب ــــــسمعنا وأطعن  ف

 :ومنها
 ? قلـــت يشءمـــا تطلـــب منـــي :قـــال  قـــال مـــا ترجـــع عنـــي ? قلـــت ال

وكذلك األلفـاظ ) جمان(و) ست ()ياما(وكثرت األلفاظ الشعبية السهلة واأللفاظ العامية 
 املحـرش − النار −النفاثات  −  الكوثر−الدين (اإلسالمية بسبب تالقيهم مع األعداء الفرنجة 

 ).لكفار ا− املشعر − استعرت −
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  الباب اخلامس
  الفصل األول

  الشعريةبناء القصيدة 

 , تشذ القصيدة الشعرية يف هذا العرص عن قصائد الشعراء العرب من حيث املعطى العاممل
 فقد كانت القصيدة يف الوقت املتزامن ,ولكنها حاولت أن ترسم لنفسها خارطة طريق جديدة

 ًللحروب الصليبية حيث كان الشعراء يطيلون بمقدماهتم الشعرية والتي تصل إىل أربعني بيتـا
 :ي مدح فيها املقتدي باهللا والتي مطلعهار للشاعر األبيومن ذلك قصيدة

ــــا  بعيـــــشكام يـــــا صـــــاحبي دعانيـــــا ــــام احلــــي برق ــــشية ش ــــاًع   يامني
رجاين يف مدح وزيـر  وكذلك قصيدة الشاعر األ, زمانهيتحدث فيها عن معشوقته ويشكو
 ًرشين بيتـا والتـي تـصل مقـدمتها تـسعة وعـً وستني بيتـاًمن ولد نظام امللك والتي تبلغ مخسا

 :ومطلعها
ــــط ــــاد خي ــــصبح ك ــــام ال ــال تــسدي القــاع واحلــي قــد شــطوا  رس ولث  خي

 وباستثناء شـاعر ,ومع ذلك فقد بقي الشعراء ال يطيلون يف مقدماهتم أكثر من مخسة أبيات
 وقد بقـي الـشعراء ,الشام ابن اخلياط الذي يطيل مقدماته الغزلية بقيت هذه املقدمات قصرية

 ,أثرون بأعامل ممدوحيهم من جهاد يف سبيل اهللا وأعـامل اخلـري وتقـى وصـالحيف قصائدهم يت
ومثل ذلك ابن الدهان وأبو الفوارس أما ابن عرقلة الكلبـي فقـد كانـت قـصائده ال تتجـاوز 

 أما قصائد اجلهاد فقد كانت تبارش املوضوع وتنأ عن املقـدمات كقـول ,ًمخسة وعرشين بيتا
 :القيرساين

ــــ ــــتهم وال ــــق منب ــــسماحل ـــسم  سيف مبت ـــدين مقت ـــري ال ـــدا جم ـــال أع  وم
ــــبالد ــــصنت ال ــــاد وح ــــدت اجلي  وأمنـــت العبـــاد فأنـــت احلـــل واحلـــرم  ق

 .ولكنها أي قصائد يف السلم تستهل بالغزل الذي ال يتجاوز مخسة أبيات
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هذا من جهة القصيدة أما من حيث مضموهنا فقد تلونت بتلون توجهات الـشاعر وتـأثره 
 فمـن ,عية بسبب وجود التنافس بني األجناس العربية والفارسـية والرتكيـةبموروثاته االجتام

 ألصـوله العربيـة ًتبعـا)  هنـد− سـعد −لـيىل(الشعراء من استلهم القديم بأسـامئه العربيـة
ة لكوهنـا مهـبط الـوحي عنـد  ومنهم من استلهم األسامء العربي,كاألبيوردي األموي األصل

 للعـرب ً وبعـضهم اسـتلهم املـايض واملكـان تبعـا,ارضشعراء الصوفية البوصريي وابن الف
وربـام خيـتم .  ومنهم يستلهم واقع حياته كعرقلة الكلبي يف وصـف دمـشق,واألمة اإلسالمية

 .الشاعر قصيدته بالغزل كام يف قصيدة الشاعر احلموي يف مدحه للرئيس ابن حسان
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  الباب اخلامس

  الثاني الفصل
  معامل الرمز يف شعر

  ليبيةاحلروب الص

استثمر شعراء عرص احلروب الصليبية قضية الرمز يف قصائدهم ذلك أن الرمـز طريقـة يف 
 وهـو , لقـصة أو قـضية أو فكـرةًالتعبري عن األفكار والعواطف يستخدمها الشاعر اختصارا

حياء  ويكون باملحاكاة أو اإلشارة أو اإل,هيدف إىل معنى باطن نستشفه من خالل املعنى الظاهر
 : وقد تعددت أنواع الرمز,لغاز واألحاجيرية أو التلميح واألأو التو
ية قرآنية أو سورة أو قصة قرآنية كقـول آ تستدعي ة املتمثل باقتباس لفظ:الرمز القرآين − ا

 :ابن سناء امللك
ــــفى ــــا وال ش ــــل منه ــــا ال تفلي ــــوج  ثفاي ــــا وال ع ــــت فيه ــــه ال أم  وقامت

 )ً وال أمتاًال تر فيها عوجا (:إشارة إىل قوله تعاىل
 ومن ذلـك قـول فتيـان , الديني والثقايف واالجتامعي والفلك والنجوم:الرمز بالرتاث − ٢

 : إىل النفحات اإليامنية عند النبي داود عليه السالمًالشاغوري مشريا
ــــأنام ــــداها ك ــــادي ح ــــري إذا احل  برتتيـــــــل داود النبـــــــي حـــــــداها  تط

 :لمحبوبة كالرمز بإنسان العني ل:الرمز بالتورية − ٣
ــه ــسن طلعت ــت يف ح ــا جل ــرة م ــا نظ  حتــى انقــضت وأدمتنــي عــىل وجــيل  ي
ــــرسعه ــــي يف ت ــــسان عين ــــت إن  فقـــال يل خلـــق اإلنـــسان مـــن عجـــل  عاتب

 :ومنه قول الشاعر
ــــسام ــــه وضــــحاهاًق ــــشمس جبين ـــــــا   ب ـــــــسمه إذا جاله ـــــــار مب  وهن

 )والشمس وضحاها (: تعاىلأشار إىل قوىل
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ذكر كلمة يف القصيدة توحي إىل معنى السم شخص أو لربق  ويكون ب:الرمز باإلحياء − ٤
 ومـن ذلـك ,أو مكان كاحلجاز والعقيق واحلمى واهلوادج التي ترمز للرتف والثراء عند املـرأة

ربد حيث بكى األول الثاين إالشاعر لبيد ابن األعصم مع أخيه ربد إشارة إىل قصة إاسم لبيد و
 .ًبكاء حارا

ــــم  ي مــىضبكيـت عـىل عـرص الـشباب الـذ ــــد ض ــــاء لبي ــــربإبك ــــد الق  رب
 ويقوم عىل املحاكاة كاستدعاء صورة ملحهـا الـشاعر صـورة أخـر :الرمز باملشاهبة − ٥

متاثلها وتشايعها كتشبيه الشاعر اجليالين ملوكب نجم الدين األيويب ملا وفـد عـىل ابنـه صـالح 
 .الدين بمرص بقصة يوسف عليه السالم مع إخوته وأبيه

ــرشق امل ــهيف م ــدين مطلع ــم ال ــد نج  وكــــل أبنائــــه شــــهب فــــال أفلــــوا  ج
ـــباط إذ وردوا ـــوب واألس  عــىل العزيــز وأرض الــشام واشــتملوا  جـــاؤوا ليعق
ـــه ـــاء إخوت ـــذا ج ـــف ه ـــن يوس  ومل يكــــن بيــــنهم نــــزع وال زلــــل  لك
 ومثلهـــــا لرجـــــال مـــــثلهم نزلـــــوا  وملكـــــوا أرض مـــــرص يف شـــــامخته

ة عجيبـة بحادثـة خارقـة أو كاخلرافـات القديمـة  ويشري إىل عالق:الرمز األسطوري − ٦
 :كقول عرقلة الكلبي يف الشعر واجلوزاء وبرج احلمل

ــوال  شعري تعـاىل عـىل الـشعر وجـاز عـىل ــبح حمم ــوزا وأص ــلًاجل ــىل احلم   ع
 كتمثيل حادثة معـارصة للـشاعر بحادثـة تارخييـة كتمثيـل فتوحـات :الرمز التارخيي − ٧

 .بن اخلطاب الفاروق ريض اهللا عنهصالح الدين بفتوحات عمر 
 :يقول عرقلة الكلبي

ـــــه ـــــاروق نائل ـــــوح الف ـــــل فت ــــا  مث ــــاًرشق ــــلً وغرب ــــسهل واجلب   يف ال
 للحب اإلهلي عند الصوفية كقول ابـن ً كاستخدام الشعر العذري رمزا:الرمز الصويف − ٨
 :عريب

ـــالم ـــو بم ـــو ول ـــن أه ـــر م ــــي  أدر ذك ــــب مرام ــــث احلبي ــــإن أحادي  ف
 . تعاىل بزعمه)اهللا( هو احلبيب هنا
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  الباب اخلامس
  الفصل الثالث
  الصورة الشعرية

  عند شعراء احلروب الصليبية

تعد الصورة الـشعرية مـن أعظـم األدوات التـي يـستخدمها الـشاعر يف توصـيل أفكـاره 
.  فإذا أحسن الشاعر اسـتخدامه بلـغ مـراده يف إقنـاع املتلقـي بجامليـة نـصه,ومعانيه للمتلقي

 عىل مر العصور يستخدمون الصورة الشعرية كل بحسب عـرصه وثقافتـه وذكائـه والشعراء
وشعراء احلروب الصليبية كغريهم من الشعراء استخدموا هذه الصورة الـشعرية مـن خـالل 

 حلـة وأحـسن ىتقاهنا وإبرازها يف أهبإوالكناية وبذلوا معظم جهودهم يف التشبيه واالستعارة 
 :ورد يف قصيدة الشاعر أيب الفوارس حيص بيص ومن الصور الرائعة ما ,صورة

 تقاضـــــيته باملرهفـــــات القواضـــــب  لـــــواين زمـــــاين بـــــاملرام وربـــــام
 )خـذوا مـن ذمـامي( :وأحسن أبو الفوارس استخدام التوظيف الزمني يف الصورة كقوله

اع فيه داللة زمنية عىل ثبات الرص) لواين زماين(:  له وقولهًفيه استحضار للمستقبل واستعدادا
 إشارة إىل مـرارة الـرصاع واإلهنـاك الـذي توحيـه )تقاضيته باملرهفات(: مع األحداث وقوله

 قـصائدهم  يفم الـشعراء واسـتخد, ألن زيادة املبنـى تـدل عـىل زيـادة املعنـى;لفظه تقاضيته
 : ومن ذلك,التصوير احلركي والتشخيص والتجسيم

ـــا عـــن عـــذ  عــىل حيـــنام ذوت الـــصبا عـــن صـــبابة ـــار املطاي  اب املـــشاربدي
 وهكـذا حتولـت الـدواعي النفـسية ,فقد صور الصبابة باإلبل وصور الـصبابة باحليـاض

 :واحلب إىل أجسام وأشخاص تتحرك كذلك يف قول ابن اخلياط
ــــب ــــات النوائ ــــي حادث ــــي يقين  وحزمـــي حزمـــي يف ظهـــور النجائـــب  يقين

 فـاليقني , الراحلةحيث جعل اليقني يتصد به مصائب احلياة وشبه حزمه الصادق بحزام
 ما كان الشعراء يشبهون املدن بالفتاة البكـر ً وكثريا,واحلزم معاين حتولت إىل ماديات وأجسام

 :التي مل حيجبها وليها كام فعل القيرساين يف تصوير دمشق
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ـــم حيجبـــك عنهـــا وليهـــا  وخطبــت العــىل بالــسيف مــا دونــه ســرت  خطبـــت فل
 :للقدس بعد فتحها بالقادة احلسناء ومن ذلك تصوير تقي الدين عمر بن شاه
ــا ــب ناكح ــدس ختط ــك أرض الق  هـــا مـــا العـــذر مـــن عـــذرائهافأيـــا ك  جاءت
ـــتىل ـــدر جت ـــروس خ ـــك ع ـــت إلي ــــا  زق ــــني إمائه ــــدها وب ــــني أعب ــــا ب  م
  ملـــوك األرض مـــن وقبائهـــاًبكـــرا  إيـــه صـــالح الـــدين خـــذها غـــادة
ـــــد رده ـــــا ق ـــا  كـــــم خاطـــــب جلامهل ـــن أكفائه ـــيس م ـــا أن ل ـــن نيله  ع

 ولو كانت الصور حربيـة ومـصادر , يف صورهم الشعريةً ما يستخدمون املرأة طرفاًوغالبا
 :هذه الصور إما القرآن الكريم كقول أحدهم
ـــــــــريم  رشبــــــــــــت رشب اهلــــــــــــيم ـــــــــم ذاك ال ـــــــــن ف  م
 .)فشاربون رشب اهليم (:فقوله رشب اهليم مأخوذة من قوله تعاىل
 :واحلديث النبوي الرشيف كقول أحدهم

ـــــ  ـدر الـــتم منـــقـــد غـــم بـــ  ه فهـــــو يف الغمـــــومـ
ـــ ـــن الكري ـــريم اب ــــــن الكــــــريمـــــــ  ـذاك الك  م اب
 إشـارة إىل )وابـن الكـريم( و)إذا غـم علـيكم (:فقوله قد غم إشارة إىل احلديث الرشيف

 : باملالئكةًحماطا  ويصور ابن النبيه املرصي اخلليفة,يوسف بن يعقوب
 زمــــه ويؤيــــدبالرعــــب ينــــرص ع  يعلــــوه مــــن زمــــر املالئــــك فيلــــق

كذلك يستوحي الشعراء صورهم مـن الـرتاث الـشعري اجلـاهيل واإلسـالمي والطبيعـة 
 الفاتنة من حدائق ورياض غناء

ـــــــــــــوب ـــــــــــــامي بقلي  والعــــــيش خمـــــــرض اجلالبيـــــــب  هللا أي
 مـــــا بـــــني تلحـــــني وتطريـــــب  والطـــــــري يف األغـــــــصان فاتنـــــــة
ـــــوب  والـــــشمس يف املغـــــرب مـــــصفرة ـــــد حمب ـــــن بع ـــــق م  كعاش

 وهذا بـاب واسـع ,لصورة مستمدة من تصادير الفرنجيات أو العنرص الرتكيوقد تكون ا
 .نكتفي منه بذلك
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  الباب اخلامس
  الفصل الرابع

   الشعرية ألدباءااملوسيق
  احلروب الصليبية

 : الشعرية جانبني مهمني مهااتتضمن املوسيق
 . اخلارجيةااألوزان والقوايف وتعني املوسيق − ١
 . الداخليةاة داخل كل بيت وتعني املوسيقواترة املتوالنغم − ٢

وقد تأثرت موسيقا الشعر يف هذا العرص بنوعيها بالقيم احلضارية اجلاملية التي عاشها أبناء 
 وكـذلك , وقد رحلت املوشحات األندلسية إىل املرشق وروضها ابن سناء امللك,هذا العرص

لـك  وجتاوزوا ذ,مساتكتب شعراء هذا العرص شعرهم عىل شكل رباعيات ومسمطات وخم
 . بوزنني خمتلفني وقافيتني خمتلفتني كقول ابن اهلباريةعإىل لون جديد قائم عىل اإليقا
ــضب ــصطاد ال ــالعني ي  واالصـــــطياد لباطـــــل  العــني يف تلــك الــدروب  ب
ــيس يف ــف الك ــا خفي ــــــاغل  أرس احلوادث واخلطـوب  وأن ــــــيفهم ش  حل

 :مما قاله الرشوطي و, للموشحاتًوتعد املسمطات أقرب نسبيا
ــقا  يــا ريــم كــم جتنــى ? مل قــد صــددت عنــا ــاًصــل عاش ــا هتن ــى بالوصــل م   معن
ـــق ـــشهد والرحي ـــق وال ـــسبيل ري ــى  السل ــه جين ــن وجنتي ــشقيق م ــورود وال  وال

 :وقد يعمد الشعراء إىل جعل كل القصيدة املرصاع حروف والقافية حرف آخر
ـــرار  للحــــرب صــــار حــــسامه إىل مهــــج ـــرشار غ ـــي ال ـــايلق ـــداة طح  ه غ

 ,وقد يتناثر الترصيع يف قسم كبري من األبيات بعـد أن كـان يـضم البيـت األول للقـصيدة
 :رائيغ الط يفوربام عمد الشعراء إىل التلوين املوسيقي كام قول
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ــور ــطنع ال ــذي اص ــوىل ال ــا امل ــا أهي ــــــــــــــــا  ي ــــــــــــــــاًرشق   وغرب
ـــرت ـــان إذا اع ـــىل الزم ـــستعان ع ــــــــــــــــا  وامل ــــــــــــــــد حرب  وأج

ـــت ا ـــد ابتني ـــذرلق ـــوع ال ـــك مرف  بـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــستتبا  املل
 ومـن ,وقد أكثر الشعراء من األوزان القصرية واملجزوءة واملـشطورة واملنهوكـة يف املـدح

 :ذلك ما يقوله فتيان الشاغوري يف مدح األمري بدر الدين مودود
ــــــــدين ال ــــــــدر ال ــــــــوالي ب ـــــــــــــــان  م ـــــــــــــــدك الزم  عان
ـــــــــام يف ـــــــــا أق ـــــــــت م  مقامــــــــــــــــه ثهــــــــــــــــالن  ودم
ـــــــــا ـــــــــرآن مم ـــــــــؤك الق ـــــــــــــــرآن  يكل ـــــــــــــــدث الق  حي

 لإليقـاع املنبعـث مـن داخـل البيـت ً الداخلية فقد أكثر منها الـشعراء تـوفريااأما املوسيق
نس لـه دور كبـري يف  وهـذا األخـري التجـا,ً وجتانـساً وترصيعاا وموسيقً وجرساًالشعري نربا

 ,لتـضاد الداخليـة التقابـل وااوكذلك أسهم يف تنويع هذه املوسـيق , الداخليةاتكوين املوسيق
 :ومن ذلك تكوين البيت الواحد من كلامت متامثلة يف الوزن كقول العامد األصبهاين

ـــــه ـــــا ورسات ـــــوك زمانن ـــــتم مل ــــــ  أن ــــــةوكرام ــــــصاحةة وعظام   وف
ـــــــضالؤه ـــــــرباؤه ف ـــــــامؤه ك  ةورزانــــــة ورصــــــانة وصــــــباح  عظ

 :وكقول فتيان الشاغوري
ــــدبج  والنبـــــت بـــــني معمـــــم ومنمـــــنم ــــوف وم ــــني مف ــــروض ب  وال

ــــسج  بـــــني مكفـــــر ومعنـــــربواملـــــاء  ــــسل ومسج ــــصندل ومسل  وم
ـــــد ـــــرد ومعرب ـــــني مغ ـــــري ب ـــــرج  والط ـــــزور ومف ـــــني م ـــــورد ب  وال

 : الداخلية بتكرار احلروف يف الكلمة أو تكرار الكلمة يف اجلملةاوقد تكون املوسيق
ـــا ـــن مهفهف ـــأ أغ ـــه رش ـــب ل ــــج  فأعج ــــد أزل مهجه ــــىل أس ــــسطو ع  ي

 وقـد يـستخدم الـشعراء ,نغمة األنـني واحلـزنوقد يكون بتكرار حرف املد املتناسب مع 
 :التجانس يف مثل
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ــه ــي مقلت ــضني جفن ــؤادي وي ــضني ف  بكــــرسها فهــــو يــــضنيها ويــــضنيني  ي
 :وقد يستخدمون التقابل كقول ابن سناء امللك

ـــه ـــت ببأس ـــي املمي ـــك املحي ـــو املل   ويرهـــــبىونائلـــــه أيـــــان يرجـــــ  ه
 وكـذلك االزدواج حيـث ,س اإلنـسانفقد قابل بني حييي ويميت ملا هلـام مـن وقـع يف نفـ

 :تتعادل اجلمل فتامثل النغامت كقول األبيوردي
ــــع ــــزم جمتم ــــرش والع ــــدل منت ــــرأي مكتهــــل  فالع ــــل وال  والعمــــر مقتب

 ا مـن مكونـات املوسـيقًوقد يكون تقارب خمارج احلروف أو تباعدها أو توسـطها مكونـا
 :ول فتيان الشاغورييق, ًالداخلية مع العلم أن بعض التقارب قد يكون ثقيال

ـــصيب ـــسيب ن ـــشدت ن ـــشدت أن ــــحق  إن ن ــــن إس ــــت ع ــــت غني  أو تغني
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  الباب اخلامس
  الفصل اخلامس
  املعارضات الشعرية

أعجب الشعراء يف عصور ما بعد اجلاهلية وصدر اإلسالم والعرص العبـايس بمـن قـبلهم 
املوضـوعات من الشعراء ملا وجدوه عندهم من بناء سـاحق للقـصائد مـن حيـث األفكـار و

واللغة واألسلوب من خالل ما جـاءت بـه قـرائحهم النقيـة وطـبعهم الـسليم حتـى غـدت 
 . من حيث الشكل واملضمونً فاخراًقصائدهم نموذجا

وقد جاءت أحداث هذا العرص مشاهبة يف بعضها للعصور السابقة ممـا حـدا بالـشعراء إىل 
ارضـته ع الـشاعر القيـرساين بمعبناء قصائدهم عىل الوزن والبحر والقافيـة نفـسها كـام صـن

 .وريةلقصيدة أيب متام يف فتح عم
 :قال أبو متام

ـــب ـــاء مـــن الكت ـــسيف اصـــدق أنب ـــب  ال ـــد واللع ـــني اجل ـــد ب ـــده احل  يف ح
 :وقال القيرساين

ــضب ــدعي الق ــا ال ت ــزائم م ــذي الع ـــت الكتـــب  ه ـــا قال ـــارم ال م  وذي املك
 :ًالصبهاين قصيدة أيب متام قائوكذلك عارض العامد واأل

ــب ــت ال اللع ــا أدرك ــت م ــد أدرك ــب  باجل ــة التع ــن روح ــت م ــة جني ــم راح  ك
 :وكذلك عارضها اجلاحظ أبو القاسم يف مدح نور الدين

ــشب  ملـــا ســـمحت ألهـــل الـــشام باخلـــشب ــن الن ــا م ــام فيه ــرص ب  عرضــت م
 ًعارضات األخر ما قاله ابن الدهان يف نارص الدين حممـد بـن شـريكوه معارضـاومن امل

 :كعب بن زهري ريض اهللا عنه قال كعبالمية 
ـــوم مت ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــبان ـــــيم  ولب ـــــا مل يإمت ـــــُثره ـــــولف  د مكب
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 :وقال ابن الدهان
ــــيف  ــــكس ــــسلولجفني ــــد م ـــل   مغم ـــو كلي ـــشاق وه ـــىل الع ـــاض ع  م

 ابـن منـري الطرابلـيس ث بـنيات من شعراء عارصوا بعضهم كام حـدوقد تكون املعارض
 :ابليسقال الطر, صبهاينوالعامد األ

ـــريون ـــاء ج ـــىل علي ـــديار ع ـــي ال  مهـــو اهلـــو ومغـــاين اخلـــرد العـــني  ح
 :صبهاينوقال العامد األ

ـــد ـــاأه ـــسيم لن ـــر الن ـــاحنيّي ـــريون  ا الري ـــرياين بج ـــالق ج ـــب أخ  أم طي
 ,كام وشطر الشعراء قصائد غريهم كتشطري رشف الدين األنصاري لالمية كعب بن زهري

 :ىل اهللا عليه وسلموكال القصيدتني يف مدح الرسول ص
ــصحا ــت ن ــوًأومه ــولأ ل ــصح مقب  ك إين عنــــــك مــــــشغولنــــــال أهني  ن الن

ـــ ـــصرب مـــذاب ـــدد عنـــي والت ـــوم مت  ن التج ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــبان  ولب
 وجمنـون يـخلشاعر أسامة بن منقذ التي سمط فيها شعر قيس بن ذرلومن ذلك مسمطات 

 : ومن تسميطه لشعر قيس,ليىل ومهيار
  كثبهـــا فـــوق مـــىاحل بأنـــات كعهـــدك

 

   رسح رسهبـــااودار اهلـــو حتمـــي العـــد
 

  حلجبهـــا حجـــب وســـمر اخلـــط أقـــول
 

ـــي ـــدار الت ـــل ال ـــقى ط ـــاأس ـــتم هب ـــــع  ن ـــــفي وربي ـــــل ص ـــــاتم وي  حن
ــو ــشوق واهل ــىل ال ــن ب ــا يب م ــدارك م   ب

 

ــا ــا هب ــوويب م ــني والن ــشة الب ــن وح    م
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  الباب السادس
  أبرز الشعراء يف هذا العصر
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  :تقديم
 ,ّعراء يف هذا العرص الواقع االجتامعي والسيايس الذي عاشـه النـاس إبـان ذلـكرسم الش

ولكن اهتامم املامليك باجليش وانرصافهم عن إكرام الشعراء جعل الكثري مـنهم يـشكو الفقـر 
ّ فكان منهم الدهان واجلزار والكحال واحلاممـي, ,ويتحول إىل مهن وحرف يقتات منها طعامه ّ ّّ

 وقد أرسف الشعراء يف استخدام العاميـة واأللفـاظ . من يعيش من الكتابةوالنزر اليسري منهم
 : ومع ذلك فقد برز منهم شعراء أفذاذ منهم, وكتبوا يف الفنون الشعبية,الرصحية

 

- ١ -  
  الشاب الظريف
  مشس الدين

  ابن عفيف الدين التلمساني
  ) م١٢٨٩ − ١٢٦٣ -   هـ٦٨٨ − ٦٦١(

  :حياته ونشأته - أ
ًكان أبوه شاعرا . ًونشأ يف دمشق ومات فيها شابا )م١٢٥٣() هـ٦١١(رة عام ولد يف القاه

ً وكان الشاب الظريف معروفا بالعبث واملجون والغزل واالهتامم بالبديع ,أورثه مرض الشعر
 قمة املجد األديب ولقـي ىارتق. بمنزل يقع عىل سفح قاسيونومناظر الطبيعة من خالل إقامته 

 للشعراء ًكان غزله تقليدا. وعذوبته, كتب يف املدح والغزل واخلمرياتًشعره رواجا لسهولته 
 :السابقني له, من ذلك قوله يف منزله

ــزال ــشق واخــصص من ــا قطــر عــم دم ـــــــات  ّي ـــــــه بنب ـــــــيون وحل  يف قاس
ــــات  وترنمـــي يـــا ورق فيـــه ويـــا صـــبا ــــب النفح ــــه بأطي ــــري علي  ِّم

ظهر أن سبب هذه التـسمية يرجـع  وي)الشاب الظريف(بيد أنه اشتهر بني معارصيه باسم 
 ).لعب وعرشة وانخالع وجمون( وإىل ما عرف عنه من عبث



١٤٤  

 يعّ ويـدً وهو أحد األعالم املـشهورين وكـان فاضـال,ً معروفاً صوفياًكام كان أبوه شاعرا
بالوحدة ( يف أقواله وأحواله طريقة ابن عريب وسلوكه وهو من القائلني ًوكان منتحال. العرفان

 .نه قدم القاهرة من بلدة تلمسان يف املغرب األوسطأ واملعروف عنه ,)الحتاداملطلقة وا
 وقد أشار إىل ,تزوج يف مرص ورزق فيها ابنه شمس الدين حممد فقىض فيها طفولته وصباه

 :حه بقولهائذلك يف مستهل إحد مد
ــاء ــرف إغف ــا للط ــرف م ــد الط ــا راق ـــاء  ي ـــام يف احلـــب إخف ـــذاك ف  حـــدث ب

ــصبا ــرص ال ــأن ع ــرقتكمك ــد ف ــن بع  عـــرص التـــصايب بـــه للهـــو إبطـــاء  م
 يكــــون فيهــــا إلبــــراهيم إرجــــاء  نار اهلـو لـيس خيـشى منـك قلـب فتـى

 وترك , بيد أنه فارقها وهو فتى بعد أن التحق أبوه باخلدم الديوانية,تلك هي حياته يف مرص
 لـسكناه يف جبـل ً واختذ منـزال, واستقر آخر مرة يف ديوان املكس بدمشق,طريقته يف التصوف

 : وقد أشار شمس الدين إىل ذلك بقوله,قاسيون
ـــــــات  يــا قطــر عــم دمــشق, واخــصص منــزال ـــــــه بنب ـــــــيون وحل  يف قاس
ــــات  وترنمـــي يـــا ورق فيـــه ويـــا صـــبا ــــب النفح ــــه بأطي ــــري علي  م

  :شخصيته - ب
 ويف مثـل هـذا اجلـو مـن التـصوف ,يف دمشق الفيحاء ويف مثل هذا احلنان األبوي العظيم

سـيام أنـه كـان مـن  وال, فنال ثقافته األوىل عىل يد أبيه ويف كنفـه,ين نشأ الشاعر العبقريوالد
 الشعر ظم فال غرابة إن رأينا ابنه شمس الدين ين,رجال التصوف وشعرائه األعالم املشهورين

 ولقي كل تشجيع سواء أكان ذلـك , بيد أنه أنس يف نفسه القدرة عىل ذلك,منذ نعومة أظفاره
عد أن تـضافر  ب,ًل ببدء حياته األدبية بوقت مبكر جداَّ وهذا مما عج,ه أم من جمتمعه ?من أرست

 . ًٍامن مها الوراثة والبيئة معاهملتنمية ذلك عامالن 
 فاتصل بكبـار املتقـدمني مـن رجـال ,بلغ الشاعر قمة جمده األديب وهو بعد يف رشخ شبابه

 فقد كان له من مدحـه ,ابن عبد الظاهر فمدحهم بشعره ويظهر أنه كان له اختصاص ب,عرصه
 ً ولعل أبرزها القصيدة التي مدح هبا امللك املنـصور الثـاين سـيف الـدين حممـدا.أوفر نصيب
 .صاحب محاة
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  :شعره - ج
 واستطاع عىل الرغم مـن صـغر سـنه أن , لد الناس لسهولته وعذوبتهًلقي شعره رواجا

 .ن بني الشعراء املعارصين املشهوريًيصبح مرموقا
 :ويصنف حياته يف هذه املرحلة بقوله

ـــــا ـــــشعراء املنكـــــري رشيف م ـــوق در  يل ولل ـــِّوف ـــت خم ـــا حت ـــم م ْه  لبيَشُ
 بغيبـــة الـــشمس تبـــدو زينـــة الـــشهب  إن غبـــت عـــنهم تبـــاهوا يف قـــصائدهم

نه أمـام بعـض أ وحيـاولون اإلقـالل مـن شـ,ويفلح خصوم الشاعر الكثريون يف النيل منه
 ويندب شـبابه , ويلحق به الذل والشقاء فيأسى عىل حظه الشقي, له فيتنكر بعضهم,ممدوحيه

 : كام جاء يف مستهل إحد مدائحه الوزيرية,التعس وحاله السيئة
ـــــه ـــــل ســـــعيت أجـــــد يف إمتام   فحـــل الـــدهر عقـــد نظامـــهًفعـــال  أم
 أســــعى بكــــل اجلهــــد يف إبرامــــه  وإىل متـــى يـــسعى الزمـــان لـــنقض مـــا
ــــوائم حظــــه ــــى قعــــدت ق  قــــام الــــرد مــــن خلفــــه وأمامــــه  وإذا الفت

 وال يكـرتث بـام حيوكـه حولـه ,ونر الشاعر عىل الرغم من ذلـك كلـه ال يقنطـه اليـأس
 :ً وإنام نراه خياطب ممدوحه القايض حميي الدين بن النحاس قائال,خصومه من الشعراء

ــريض ــه م ــن يف جفن ــي وشــعري وم  فلـــم يـــزل مـــرض األجفـــان تطبيبـــي  دعن
 تثنــــي عليــــك بملفــــوظ ومكتــــوب  يــت مــن فكــروخــذ شــواهد مــا أمل

ــــوب   لناظمـــــهًفالـــــدر حيـــــسن مثقوبـــــا  وحــــسن لفظــــي در غــــري مثق
ــــام ــــل شــــعر أو يقــــال ف   مــــــــــن شــــــــــآبيبيًأراه إال رذاذا  وكلــــام قي

 حتـى يبلـغ بـه اليـأس ,ّ ويزورون عليه القول ويبالغون يف إيذائه,ويتامد حساده يف غيهم
 :ً قائال فينادي,مبلغه من نفسه الطموح

ـــذي أجـــد ? ـــف خـــاليص مـــن ال  قــــد أعــــوز الــــصرب عنــــه واجللــــد  كي
ـــا ـــا قلـــت يوم ـــد انقـــىض عـــدد:ًم ـــــدد  ق ـــــى ع ـــــادي إال أت ـــــن األع  م
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ــــا ــــسمع م ــــري ي ــــل األم ــــهدوا  حاشــــا ملث ــــه ش ــــا ب ــــي وم ــــالوه عن  ق
وهكذا نر الشاعر يزمع أمره عىل اعتزال الناس يف عقر داره فال يراه مـنهم أحـد بعـد أن 

 فقىض نحبه وهـو يف , وملا يسعد بأيام شبابه النضري,منيته املفاجئة  فعاجلته,س يف نفسهدب اليأ
 . هـ٦٨٨السابعة والعرشين سنة 

  :آثاره األدبية - د
 فقـد خلـف لنـا ديـوان شـعر , من عمرهًنالحظ غزارة إنتاجه الشعري يف وقت مبكر جدا

 وأغلب الظن يف اعتقادي ,م اجلاري وهو يف غاية القوة والقل.مشهور متداول بني أيدي الناس
أن مجاعة من خلطائه املعجبني بشعره من هواة مذهب بـديع التوريـة واالنـسجام هـم الـذين 

 .قاموا بجمعه وترتيبه بحسب احلروف األبجدية
 فقد أثر أنه أنشأ رسالة ,ًيضاف إىل ذلك أن الشاعر كان ينشئ بعض ما يروق له كتابته نثرا

 ).مقامات العشاق(امها  أس,صغرية يف ورقتني
  :أغراضه الشعرية - ـه

 .الغزل واخلمريات و املدح:طرق الشاب الظريف يف شعره ثالثة أغراض رئيسية هي
 : استهلها بقوله,ح خمتلفة من مجلتها مدائح نبويةائ حيتوي ديوانه عىل مد:مدائحه − ١

ــب ــن كث ــفح وم ــن س ــة م ـــب  أرض األحب ـــن كث ـــواء م ـــر األن ـــقاك منهم  س
ـــبا  دت أهلــك النــائني مــن نفــسوال عــ ـــبص ـــب مكتئ ـــاين القل ـــة ع  حتي

 فقـد أعلـن إيامنـه ,نه يف معظم مطالع النـسيبأنه يف ذلك شأفهو يتحدث عن العرب وش
 ,سيام أن الطبقة احلاكمة مـن غـري العـرب وال,بالعروبة يف عرص كثر فيه التحدث عن األتراك

 : وإنام أعلنها رصخة عربية بقوله, ذلكفلم خيف
ــــرب  وم هـــم العـــرب املحمـــي جـــارهمقـــ ــــى اهللا إال أوجــــه الع ــــال رع  ف

ــدي مــن ســمعي ومــن بــرصي ــسبي  أعــز عن ــن ن ــيل وم ــن أه ــؤادي وم ــن ف  وم
ـــــــنهم وأب   حقــــوق مــــذ عــــرفتهمَّهلــــم عــــيل ـــــــني أم م  كـــــــأنني ب
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ــذب  إن كــان أحــسن مــا يف الــشعر أكذبــه ــري ذي ك ــيهم غ ــعري ف ــسن ش  فح
ــن ــل زم ــاء ه ــة الفيح ــاكني طيب ــا س ـــب واألرب  ي ـــل احل ـــب لني ـــدين املح  ي
 فـــإن تغـــب حرســـتها أعـــني الـــشهب  أرض مـــع اهللا عـــني الـــشمس حترســـها

هنا عربت بـشكل خـاص إ إذ ,أما املدح األخر فقد صورت لنا حياة الشاعر خري تصوير
 . ما حتدث فيها عن أعدائه وحساده ومناوئيهً وكثريا,عن ذاته

 وإنام اكتفى بمدح امللك املنصور الثاين ,ً املامليك أحدالقد تأكد لنا أنه مل يمدح من سالطني
 وهو الوحيد الذي مدحه من ملـوك عـرصه وسـالطينه وجـاء يف مدحتـه ,حممد صاحب محاة

 :قوله
ــــسانه ــــن إح ــــدثت ع ــــك إذا ح  حـــدثت عـــن مبـــدي النـــد ومعيـــده  مل
ـــــدوده  ســـــاد امللـــــوك بفـــــضله وبنفـــــسه ـــــه وج ـــــن آبائ ـــــر م  والغ

ــــــرواة ب ــــــت ال ــــــهوإذا ترنم ــــوده  مدح ــــاطف ج ــــزت مع ــــه اهت  وثنائ
ـــــــده  هـــاجرت نحـــو حممـــد ملـــا رأيـــت ـــــــوي يف تأيي ـــــــامل العل  الع
ـــــدائحي يف جـــــوده  وثنيــــت أعنــــاق القــــوايف نحــــوه  ونظمـــــت در م

 وكانت تربطه بممدوحيه صداقات متينة ,تتسم مدحه باإلغراق واملبالغة يف نعت املمدوح
 فـال غرابـة , صاحب نفوذ ومنصب كبري يف دمشق لعل سببها يرجع إىل أن أباه كان,األوارص

 وقد كفاه , فهو بالطبع يف كنف أبيه ورعايته, ال يفكر بام يفكر به غريه من الشعراءًن رأيناه إذاإ
 : كام يتضح لنا ذلك يف مدح حسام الدين الرازي, السعي وراء الرزق بجد واهتاممةنومؤ

ــدين ــسام ال ــشام إن ســمت بح ــذا ال ــــــــا البطــــــــاح  حب ــــــــبمنه   والكث
ــــال  مــن معــرش قــد ســموا وقــد كرمــوا ــــسبواً وطــــابوا أصــــالًفع   إذا انت

ـــــا ضـــــاحكا ـــــسةًي ـــــاة عاب ـــــــا   واحلي ـــــــضطربًوثابت ـــــــال ت   واجلب
ــــضيب ــــه ق ــــت في ــــدهر روح وأن   وغــــريك احلطــــبًالبــــان غــــصنا  ال

ـــــدحا ـــــذ م ـــــاًخ ـــــا منح ـــــ   مل أرد هب ـــــسبي ب ـــــسبأح ـــــك انت  ين إلي



١٤٨  

 كام يتضح لنا ذلك يف القـصيدة التـي ,عقول يف مدحهإغراقه ومبالغته عن احلد امل ونالحظ
 : وجاء فيها قوله,مدح هبا األمري نارص الدين اجلراين

ـــا ـــذ قلب ـــهًأعي ـــو حـــب األمـــري ب ـــا   ث ـــه ملتهب ـــسو حبي ـــر ب ـــن أن ي  م
ــا  ال تنظــر العــني منــه الــسيف منــصلتا ــام فاحتجب ــل اهل ــد ح ــارق الغم  إن ف
ــر ــىل قم ــساري ع ــدلج ال ــسم امل ــو أق ـــا  ل ـــا غرب ـــط م ـــري دعـــاه ق  باســـم األم

ــا ــمه يوم ــعت اس ــو وض ــرًول ــىل ذك  طاحت رؤوس األعـادي وهـو مـا رضبـا   ع
 رد اإللــــه لــــه الــــروح التــــي ســــلبا  ولــــو تلــــوت عــــىل ميــــت مناقبــــه
ــسبت ــا اكت ــزن م ــامء امل ــت ب ــو مزج ــا  ول  مــن لطــف شــيمته مــا غــص مــن رشب
ــــ  ملــــا انتــــسبت إىل أبوابــــه كــــربت ــــايب مهــــة صــــغرت يف عين  ي الرتب

ــت  ــو رم ــكأل ــىل فل ــايل ع ــحب أذي   يل ســــبب مــــن جــــوده ســــبباَّملــــد  س
 خيرج بالـشاعر ًسه وكرمه تبلغ حداأة يف نعت األمري احلراين وبيان بهكذا نالحظ أن املبالغ

 بيد أن الـشاعر عـرف كيـف خيـرج , ويدنيه من املستحيل الذي ال يمكن حتقيقه,عن املعقول
 .الوجوبالنعوت بأسلوب االمتناع و

اعرتف الشاعر هبذه املبالغة يف مدحه وقارن نفسه بممدوحه فلم جيد بني الناس من حيـوي 
 : وال بني الشعراء من يقول مثله,املفاخر مثله

ــــا عــــامل  ويل مــــدح بالغــــت فيهــــا بالغــــة ــــذي أن ــــت فيهــــا بال  وأثني
ط الـذي ال طشح حتى كأن القول جيـنح بـه إىل الـ يف نعت املمدوًلقد كان يغرق ويبالغ إذا

 :يستسيغه عقل سليم ومنطق قويم
ـــوالكم ?  أحبابنـــا, مـــا اجلـــزع ? مـــا املنحنـــى ? ـــشعب ل ـــا ال ـــة, م ـــا رام  م
ــــم ــــون إال بك ــــذا الك ــــام ه ــــا ق ــــــم  م  وال الوجــــــود املحــــــض إالك

  :غزلياته - ٢
 غريه من الشعراء وإنام صور من خالهلا حياتـه اخلاصـة خـري ًمل يكن الشاعر يف غزله مقلدا

 وقد أشـار بعـض معارصيـه إىل , إذ استطاع أن يربز دقائقها فتحدث عن جمونه وعبثه,رتصوي
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 وكـان إمـامهم يف جمـوهنم , كان جيتمع هبم ويقـيض معهـم أيامـه ولياليـه,مجاعة من أصحابه
 إذ استطاع برباعة ومهـارة أن يتخـذ , عن نسيبه التقليديً وغزل الشاعر خيتلف كثريا.وعبثهم

 ً فيغـدو غـزال, وقـد ينـسيه الغـزل ذكـر النـسيب, عن حياته اخلاصةمن نسيب مدحه صورة
 : يمثل لد الشاعر جتربة عاطفية خاصة كام يف قولهًحقيقيا

  وطيبـــــا ?ًأمل تـــــره حـــــو زهـــــرا  صـــــدقتم قـــــده حيكـــــي القـــــضيبا
ـــي ـــاقوت دمع ـــن ي ـــه م ـــألت يدي ـــــا  م ـــــؤه نجيب ـــــت لؤل ـــــت حمق  وكن
ـــت ـــه فبات ـــسيب ب ـــن الن ـــت ع ـــــــي   ذهل ـــــــنه تعلمن ـــــــسيباحماس  الن

 عـن كـل ً بعيـداً حقيقياًوهكذا نجد النسيب التقليدي يتضاءل حتى يكاد يكون كله غزال
 :تعقيد كام يف مطلع املدحة التي جاء فيها بقوله
ــاء ــرف إغف ــا للط ــرف, م ــد الط ــا راق  حـــدث بـــذاك, فـــام يف احلـــب إخفـــاء  ي
ــــاء  إن الليـــــايل واأليـــــام مـــــن غـــــزيل ــــاء وأنب ــــسن واحلــــب أبن  يف احل

 :جاء يف مطلع مدحة أخر قولهو
ـــــه ـــــده وقريب ـــــن هـــــواك بعي ـــــه  يل م  ولـــــك اجلـــــامل بديعـــــه وغريب
ــــا ــــك نوره ــــي فإن ــــن عين  أو مل تكــــن قلبــــي فأنــــت حبيبــــه  إن مل تك
ـــــيم ? ـــــة أو رمحـــــة ملت ـــــل حرم  قــــد قــــل فيــــك نــــصريه ونــــصيبه  ه
ـــــــق يل رس أقـــــــول تذيعـــــــه ـــــه  مل يب ـــــول تذيب ـــــب أق ـــــي وال قل  عن

 عـىل غـري العـادة املتبعـة يف هـذا , العرب يف مطالع النسيب والغـزلأكثر الشاعر من ذكر
 كام ورد يف بعض األحيان ذكر ظبي من الرتك اقتداء بأغلـب الـشعراء يف هـذا املعنـى ,العرص

 .الذي اختذوه تكأة هلم مستجدة يف تشبيهاهتم
 وقـد ,ه وكانت جتربته جتربـة حقيقيـة يف حياتـ,هكذا اشتهر الشاب الظريف بغزله الرقيق
 إذ كان يكثر , ولكنها طبعت بأسلوب التصوف,حاول أن تكون بعيدة عن التكلف والتصنيع

 وهذا بالطبع ثمرة ثقافته الدينية عىل يد أبيه أحـد كبـار املتـصوفة ,من االصطالحات املعروفة
 : وقد توضحت لنا هذه امليزة يف قصيدته التي جاء فيها قوله,من أصحاب الطرق املشهورين
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ــــديمحــــديث ــــواك ق ــــي يف ه  وفــــرط عــــذايب يف هــــواك نعــــيم   غرام
ــــه ــــخطك أن ــــري س ــــئت غ ــــام ش ــــواك   ب ــــي يف ه ــــدق والئ ــــيمأوص  ل

 فيــــدركني بــــاخلوف منــــك وجــــوم   خلــــاطريًمتثلــــك األشــــواق ومهــــا
 فتحيـــي هبـــا األعـــضاء, وهـــي رمـــيم  وتقنـــع منـــك الـــروح ملـــح تـــوهم

ــا ــرًهنيئ ــرف الك ــك ال يع ــرف في ــــا   لط ــــكًوتب ــــب في ــــيم لقل ــــيس هي  ل
ــا ــت روحه ــورة أن ــون إال ص ــا الك  وجـــسم بغـــري الـــروح كيـــف يقـــوم ?  وم
ــــة ــــس جن ــــوهم صــــحبي أن يب م  وأنكــــر حــــايل صــــاحب ومحــــيم  ت

وهنا نالحظ بوضوح كثرة االصطالحات الصوفية يف إطار مجيل من التوريات املستـساغة 
 املتناهية واالنسجام الـذي  ونلمس ونحن نتلو هذه األبيات الرقة,ًبشكل يسرتعي االنتباه حقا

عرفناه من قبل يف شعر الرشف األنصاري يضاف إىل ما تقدم أن الـشاعر اسـتطاع بمهـارة أن 
األبحـر القـصرية أو املجـزوءة  يـستخدم برباعتـه  وقد كان الشاعر,يوري يف األبيات األخرية

 : كام يف قوله,ذات اجلرس املوسيقي زيادة يف الرقة
ــــــــت صــــــــربكلي  أهيـــــــــا الـــــــــصابر عنـــــــــي ــــــــي أعطي  تن
 أنـــــــــا ال أجهـــــــــل قـــــــــدرك  أهيـــــــــا اجلاهـــــــــل قـــــــــدري

 ونكـاد نـشعر بوزهنـا الـراقص ,ونلحظ يف هذه املقطوعة الشعرية بعض السامت الصوفية
 وقـد بـدت لنـا , وإنام نراه, فتقبله دون إجهاد فكري أو تكلف عاطفي,الذي تستسيغه النفس

 :ه يتضاءل أمام حمبوبه ليصبح عبده األمني حتى أننا نرا,نفسيته وهي ترتعش يف محى األهواء
ـــــــــة ـــــــــدكم أحب ـــــــــتم لعب  ولـــــه علـــــيكم حـــــق صـــــحبه  أن
ــــــسهد ــــــن امل ــــــائمني ع ــــــا ن ـــــــــة  ي ـــــــــن املحب ـــــــــارغني م  ف
 ةــــــــلوان عـــــــنكم وزن حبـــــــ  واهللا مــــــا عنــــــدي مــــــن الــــــسـ

وهكذا نجد أن الشاعر يظهر بمظهر العاشـق املـستكني واملحـب الـذي يستـسلم بكليتـه 
 . اآلمر الناهي وهو العبد املطيعلنزوات املحبوب فهو
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 , وال عجب إن رأيناه ينغمس يف ملذاته ومفاسده,فقد اجتمع لديه الفراغ والشباب واجلدة
 أو البعيدة عنها عىل جـدول صـغري ,ويقيض أيام شبابه ولياليه يف منتزهات دمشق القريبة منها

 :يف قرية القصري
ــــا ــــذا هنــــر القــــصري ومغرب  عـــــامل والربـــــاونـــــسيم هاتيـــــك امل  يــــا حب

ــــا ــــقى زمان ــــاًوس ــــر يب يف ظله ــــدي و  , م ــــه ل ــــان أعذب ــــا ك ــــاأم  طيب
 :مذهبه الفني − و

ثقف الشاعر الرشف األنصاري يف التورية واالنسجام واستطاع أن ينفخ احليـاة يف مذهبـه 
 .بعد أن مر عىل وفاة رائدها األول أكثر من عرشين سنة

وبية وعذوبيته املستساغة وهـي داللـة عـىل إيـامن وقد رأينا فيام أوردنا من شعر رقته األسل
 .ً وهو أول مبادئ املذهب األنصاري املذكور آنفا,الشاعر باالنسجام

 واستطاع بمهارته الفائقة أن جيعلهـا مستـساغة يف الـنفس ,أما التورية فقد كثرت يف شعره
فاظ سـهل عـىل  ال بل كله رشيق األل, وأكثر شعره.بحيث ال تتعارض مع انسجاماته الشعرية

 , فلهذا علـق بكـل خـاطر, وما ختلو به املذاهب الكالمية, ال خيلو من األلفاظ العامية,احلفاظ
 .وولع به كل ذاكر

 , ويوضح بالتايل أمهيته كـشاعر رائـد,يؤكد هذا القول ما تقدم معناه من بيان حول مذهبه
ب هـذا املـذهب  جيمع حوله حلقة مـن الـشعراء مـن أصـحا,وكان عىل الرغم من صغر سنه

 : فمن ذلك قوله,يقتدون به يف هنجهم الشعري ومذهبهم الفني
ـــــة ـــــل يف حل ـــــد أقب ـــــت, وق  مـــــن حـــــل بأحـــــشائي:ســـــوداء  قل
ـــــــسودائي  عرفــــت كــــل النــــاس يــــا ســــيدي ـــــــك أصـــــــبحت ب  أن
 :ومنها قوله يف حبيب وافاه بثوب أمحر

ــــدا ــــد غ ــــشقيق وق ــــأمحر كال ــــــاء  واىف ب ــــــة هيف ــــــه بقام ــــــز في  هيت
ـــه ـــت من ـــةفعجب ـــدا يف حل ـــد غ  محــــــراء إذ مــــــا زال يف ســــــوداء  وق
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  صفي الدين احللي
  ) هـ٧٥٢ -   هـ٦٧٧(

  :حياته ونشأته - أ
 ولد يف احللة سنة ,صفي الدين عبد العزيز بن رسايا بن عيل بن أيب القاسم السنبيس الطائي

 ,والقـاهرة وارحتل إىل الـشام ومـرص ومـاردين , وعمل يف حقل التجارة) م١٢٧٨( هـ ٦٧٧
 . وينال عطاياهم,وقد انقطع إىل أصحاب ماردين مدة يمدحهم

 ,العاطل احلايل واملـرخص الغـايل و, مطبوع)ديوان شعر( خمتلفة وهي ًخلف الشاعر آثارا
 ومـن آثـاره املخطوطـة التـي مل تطبـع بعـد ,مطبوع وهـو رسـالة يف فـن الزجـل واملواليـات

 ,رتقيـات النحـور وهـي قـصائده املعروفـة باألدرر و, مجع فيه األغالط اللغويـة)غالطياأل(
 تويف يف , رسالة يف وصف الصيد بالبندق,اخلدمة اجلليلية و,وصفوة الشعراء وخالصة البلغاء

 يـضارع يف شـهرته . وهو من أشهر شعراء القرن الثـامن. م)١٣٤٩( هـ ٧٥٠ذي احلجة سنة 
 .ابن نباتة
 :شخصيته - ب

 بـني مـرص ً وكان يعمل بالتجارة فريحل هلـذا كثـريا.ولوقد اشتغل باألدب منذ شبابه األ
 وكان يمدح يف أثناء رحلتـه مـن يلتقـي هبـم مـن امللـوك , ثم يعود إىل بالده,والشام وماردين

 ومدح من سالطني املامليك النـارص . ومدحهم بغرر املدائح,والرعيان واتصل بحكام ماردين
 ومن األعيان .يد إسامعيل أبا الفداء صاحب محاة ومن أمراء الشام امللك املؤ,حممد بن قالوون

 .بن األثري كاتب رس السلطانيف مرص عالء الدين 
ئة بجامعـة مـن علامئهـا  وعرشين وسبعم بضع سنةواجتمع يف مرص عند حضوره للقاهرة

 . وقد تردد عىل مرص مرتني,كابن سيد الناس
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  :شعره - ج
 ومجـع , عـىل حـىل البـديعًعتمد فيـه كثـريا وإن ا, يف نظم الشعرًوكان الصفي احليل مبدعا
 ويف شعره ما يشعر به عىل قول ابن حجر , وكان يتهم بالرفض,ديوانه بنفسه يف ثالث جملدات

 . مدائح منها القصيدة املعروفة بالبديعية,ومدح النبي عليه الصالة والسالم
بالـسلطان  والتقى ًويف هجرته إىل ماردين أصبح شاعرا للدولة األرتقية, ثم انتقل إىل مرص

 :دحه بقصيدته التي مطلعهامالنارص حممد بن قلوون و
ـــا ـــود ذوائب ـــوق النه ـــن ف ـــلبن م ــــا  أس ــــوب ذوائب ــــات القل ــــرتكن حب  ّف

 :وهي معارضة لقصيدة املتنبي التي مطلعها
ـــا ـــات غوراب ـــشموس اجلانح ـــأيب ال ــــا  ب ــــر جالبب ــــن احلري ــــسات م  الالب

 :ومن نسيبها
 غــــادرن فــــود الليــــل منهــــا شــــآببا  وجلـــون مـــن صـــبح الوجـــوه أشـــعة
ـــا  بــــيض دعــــاهن الغبــــي كواعبــــا ـــال كواكب ـــد ق ـــتبان الرش ـــو اس  ول

ــــــفهن رأ ــــــدمايس ــــــة عن ـــا   املانوي ـــشعور غياهب ـــم ال ـــن ظل  أســـبلن م
 :ويمدحه فيقول

ـــه   ومغاربـــــاًكــــل امللـــــوك مـــــشارقا  النـــارص الـــسلطان قـــد خـــضعت ل
إال أنـه مل خيلـص مـن طـابع العـرص يف وعىل الرغم من ذلك النمط التقليدي يف الـصياغة 

 ً وصياغة عباراته حتى حتلو يف اآلذان وقعـا. وهو صناع ماهر يف اختيار ألفاظه.مراعاة الصنعة
ن كـان مـن إ و. ومن هنا كتب لشعره الـسريورة يف حياتـه,وختف عىل اللسان فيتلقفها الناس

 .ً وغرباًعوامل انتشاره كذلك رحلته بني البالد رشقا
 وكذلك ما يصنعه فيها من شـعر . أن ما ينفقه من حياته يف ساعات املرسة أجدوهو ير

 : يعرب عن ذلك بأبياته.أبقى
ــــي ــــنقص رزق ــــق ي ــــن ال يطي ـــادرا  إن م ـــن ق ـــريًمل يك ـــص عم ـــىل نق   ع
 فهـــو بـــاللهو خـــري مـــن ألـــف شـــهر  رب يــــــوم قــــــضيت فيــــــه رسورا
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 كقولـه ,صـفه اخليـال املحلـق ويف الوصف وال يعدم يف و,وأكثر شعره يف تلك األغراض
 :يصف إرشاقة الصباح

ــــرت ــــت إذ ذك ــــس قل ــــة أن  يــا ليلــة الوصــل مــن ذاك اللمــى عــودي  هللا ليل
ـــا ـــشاؤه هل ـــت أح ـــد محل ـــرشق ق ـــود  وال ـــري مول ـــني غ ـــا جن ـــشمس فيه  لل

ـــــود   فمــــهً فــــاغراوثعلــــب الــــصبح واىف ـــــا شـــــبه عنق ـــــه الثري  إذ قابلت
 وأكثـر خيالـه الـشعري عـادي ,عض معارصيه إحكام ب.لكنه مع ذلك غري حمكم الصورة
 . واهتاممه بلفظه أكثر من اهتاممه بصوره.مستمد من الصور الشعرية املعروفة

 :ًمن شعره قوله واصفا الربيع
ـــان ـــصون الب ـــىل غ ـــع ع ـــع الربي ًحلــــال فواضــــلها عــــىل الكثبــــان  خل ُ 
ـــا ـــاض فزهره ـــسط الري ـــت ب ــــــوان  ّوتنوع ــــــكال واألل ــــــاين األش  متب

ّقــــد قيــــدت بــــسالسل الرحيــــان  ُغـــصان ســـوق رواقـــصّوكـــأنام األ ِّ 
  :مناذج من شعره - د

 :قال الشاعر صفي الدين احليل
ــارب  لـــئن ثلمـــت حـــدي رصوف النوائـــب ــار التج ــبكي بن ــصت س ــد أخل  فق
ــب  ويف األدب البـــاقي الـــذي قـــد وهبننـــي ــل ذاه ــن ك ــوال ع ــن األم ــزاء م  ع

ـــة أدرك ـــم غاي ـــدتفك ـــري جاه ـــا غ ـــة قـــد ن  ه  لتهـــا غـــري طالـــبوكـــم رتب
ـــل وان ـــا ك ـــئٍوم ـــالب بمخط ـــصائب   يف الط ـــور ب ـــاض يف األم ـــل م  وال ك

ــــة ــــاء نفــــس أبي  تـــر أقـــبح األشـــياء أخـــذ املواهـــب  ســــمت يب إىل العلي
 وحــــزم يرينــــي مــــا وراء العواقــــب  بعــــزم يرينــــي مــــا أمــــام مطــــالبي
ــاجتي ــو أن ح ــاري س ــابني ج ــا ع ـــــب  وم ـــــه لألجان  أكلفهـــــا مـــــن دون

ــــــوايل ــــــامت واصــــــلوأن ن ـــارب   يف املل ـــل األق ـــي قب ـــل احل ـــد أه  أباع
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ـــــر  ولـــيس حـــسود ينـــرش الفـــضل عائبـــا ـــــه مغ ـــــدًولكن ـــــبِّ بع   املناق
ــــستجادة ــــة م ــــود إال حيل ــــا اجل ـــب  وم ـــوه املعاي ـــت وج ـــرت أخف  إذا ظه
ـــرأي والنهـــى ـــارب  لقـــد هـــذبتني يقظـــة ال ـــريي رضوب التج ـــذبت غ  إذا ه

ـــرشيأو ـــان مع ـــومي وأعي ـــسبني ق   املعــــايل وابتــــذال الرغائــــبحفــــاظ  ك
ـــــضلهم ـــــدون بف ـــــر احلاس ـــب  رساة يق ـــال واملناص ـــسجايا والع ـــرام ال  ك
ـــدور جمـــالس ـــانوا ص ـــسوا ك ـــب  إذا جل ـــدور مواك ـــانوا ص ـــوا ك  وإن ركب
ـــا ـــن عرينه ـــا ع ـــت بالقن ـــود تغان  وبــــالبيض عــــن أنياهبــــا واملخالــــب  أس
ــــسة ــــل نفي ــــي بك ــــودون للراج ـــب  جي ـــهم واملناق ـــو أعراض ـــدهيم س  ل
ــــامض ــــاد لغ ــــوا بطــــن الوه  مــن القــصد أذكــوا نــارهم باملناكــب  إذا نزل
ـــاحهم ـــان رم ـــب الطع ـــزوا غ  رأيـــت رؤوس األســـد فـــوق الثعالـــب  وإن رك

  وهــو أســنى املكاســبًبــه الــشكر كــسبا  قتنــيفأصــبحت أفنــي مــا ملكــت أل
ــدي ــنفس يغت ــل ال ــثيل كام ــك م ــن ي ــــ  وم ــــيال معادي ــــصاحبهًقل ــــري امل   كث

 

- ٣ -  
  عفريالتل

  شهاب الدين أبو املكارم
  حممد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباني

  ) م١٢٧٧ − ١١٩٧ -   هـ٦٧٥ − ٥٩٣(

  :حياته ونشأته - أ
 شهاب الدين أبو املكارم حممد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباين ,ولد الشاعر املقامر

 يقـع بـني ,وضـع مجيـل وهـو م, ولقب بالتلعفري نسبة إىل تـل أعفـر, هـ٥٩٣باملوصل سنة 
 .سنجار واملوصل
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 ثقف علومه األوىل يف املوصل ونـال , إنه من أرسة شيعية أصوهلا من شيبان بن ثعلبة:يقال
 وتوجـه إىل بـالد الـشام , بيد أنه ترك املوصل يف مطلع شبابه,قسطه الوافر من الثقافة واألدب

 .ن من عمرهوأخذ يمدح فيها امللوك واألعيان وهو بعد مل يتجاوز العرشي
  :شخصيته - ب

 عـن ً مل يـذكر الـذين ترمجـوا لـه شـيئا. لألشعار وأيام العرب وأخبارهـاً حافظاًكان أديبا
 ومل يقـم يف دمـشق إال بعـد وفـاة .عالقته بصاحب حلب امللك العزيز حممد بن الظاهر غازي

 ّتـوىل فقد انتقل إليها من حلب ومدح صـاحبها امللـك األرشف موسـى الـذي ,امللك العزيز
 ونال منه العطاء اجلزل بيد أنه انغمـس يف , هـ٦٣٥ − ٦٢٦حكمها يف املدة الواقعة بني سنتي 

 , وعكف عىل رشب اخلمر ولعب امليرس, وعارش أرباب اخلالعة واملجون,امللذات والشهوات
 :ًوقد وصف حاله قائال

ــــــــت إال مــــــــن القــــــــامر  أقلعــــــــت إال عــــــــن العقــــــــار  وتب
ـــــــساري  فالكـــــأس والقمـــــر لـــــيس خيلـــــو ـــــــي وال ي ـــــــنهام يمين  م

 ,وكان كلام أعطاه ممدوحه امللك األرشف بعض املال أنفقه عـىل رشب اخلمـر أو قـامر بـه
 فالتجـأ إىل حلـب والتحـق بخدمـة ,وقد أد ذلك إىل غضب مواله عليه فطرده مـن دمـشق

قـرر  فأكرمه كل اإلكـرام و,صاحبها امللك النارص يوسف الذي خلف أباه امللك العزيز حممد
 وحاول أن يـصلح سـريته إال أنـه مل يقلـع عـن عادتـه يف , وقربه من جمالسه اخلاصةًله رسوما
 . فكان يبدد كل ما حيصل عليه من املال حتى بات يعيش يف فقر مدقع,املقامرة

ت احليـاة يف ّ واسـود. وبلغ األمر أنه قامر بثيابـه ونعليـه,ًوهكذا ساءت حال الشاعر كثريا
 , ويظهر أنه قطع عنه الرسـوم التـي قررهـا لـه,ن غضب عليه امللك النارصعني الشاعر بعد أ

 . هـ٦٣٥فضاقت عليه األرض بيد أنه مل يرجع إىل دمشق إال بعد وفاة ملكها األرشف سنة 
 بعد أن فقد كل أمل له يف العودة إىل منزلتـه , بني دمشق وحلبًوهكذا نر الشاعر طريدا

 وكان ينفق ما حيصل عليه يف امليرس , بشعره وهو يف دمشق فأخذ يستجدي,األوىل عند ملوكها
 : وعىل الرغم من ذلك فكان ينشد, يف أتون محامُّ وبات يقم, حتى فقد ما يملكه كله,واخلمر

ــــــري إىل خــــــالقي  رضـــــــيت بـــــــام قـــــــسم اهللا يل  وفوضــــــت أم
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ـــــىض ـــــيام م ـــــسن اهللا ف ـــــد أح ــــــيام بقــــــي  لق  كــــــذلك حيــــــسن ف
 فلقد أشعل شقاء األيـام , ووخط املشيب عارضيه,وطرهويميض شباب الشاعر وملا يقض 

 : وخرب الناس وعرف غشهم وعرك احلياة وخداعها فأنشد قوله,ًرأسه شيبا
 ِوروحـــي بـــضايف ظلـــه مـــا متلـــت  ســالم عــىل عــرص الــشباب الــذي مــىض
  كـــل زلـــةًفرحـــت بـــشيبي غـــافرا  عرفـــت هبـــا هـــذا الزمـــان وأهلـــه

ـــور خـــ ـــوت ال ـــيهمًرباُبل ـــم أر ف ـــي   فل ـــد خلت ـــده س ـــديدا عن ـــيال س ًخل ً 
 ويستدل من النسيب ,ًانتقل الشاعر إىل محاة ومدح ملكها املنصور الثاين سيف الدين حممدا

 :الذي استهل به مدحته املذكورة عىل قلق الشاعر واضطراب حياته اخلاصة كام يف قوله
ــــــق وفكــــــر ــــــه قل ــــــــر  هنــــــاري كل ــــــــه أرق وذك ــــــــييل كل  ول

ــــدا ــــو كم ــــسمني اهل ــــا وحزًيق  فأمرمهـــــــا حلتفـــــــي مـــــــستمر  ن
قىض الشاعر املرحلة األخرية من حياته ينادم ملك محاة املنصور الثاين سـيف الـدين حممـد 

 وكأنـه شـعر , وحسن حاله بعد أن أغدق عليه العطـاء, ولقي فيها احلفاوة واإلكرام,ويسامره
 :أن املنية تقرتب منه فقال قبيل وفاته

ــــنقضأســــ  أمحــــاة إن عهــــود أهلــــك أحكمــــت ــــست ت ــــدي فلي  باهبا عن
 ٌ ومعــــرضٌد منــــشدُوالعــــيس حتــــ  لكـــــنام أزف الرحيـــــل وهـــــا أنـــــا

 وبـذلك طويـت هـذه الـصفحة مـن حيـاة , هـ٦٧٥وحانت ساعته فوافته منيته يف شوال 
 . بيد أهنا سجلت لنا يف سطورها قصة التلعفري شاعر اخلمر وامليرس,الشاعر
  :آثاره األدبية - ج

 وشـعره قليـل مـع أن ,ألدبية غري ديوانه وشعره لطيف يف غاية احلـسنال نعرف من آثاره ا
 : وذلك لسببني,حياته تبني أنه كثري

 ً هو نمط حياته اخلاص وإدمانه الشديد عىل القامر والعقـار جعـاله ال هيـتم إطالقـا:األول
 .بجمع شعره والعناية به يف املراحل األوىل من حياته
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اعر مجع ديوانه كام يظهـر يف املرحلـة األخـرية مـن حياتـه  فهو أن بعض إخوان الش:ثانيهام
 . ومل يبق من مدحه الكثري غري مطالع النسيب,خالل وجوده يف محاة

  :ومذهبه الفين أغراض شعره - د
 . والوصف والطبيعة والنسيب واخلمريات,مل يطرق يف شعره غري املدح

  :املديح - ١
 والغريب أننـا ال , له موشحة يمدحه فيهامدح الشاعر شهاب الدين العزازي بعد أن بعث
 أما مطلع املوشـحة التـي بعـث هبـا إليـه ,ًنجد بني آثاره غري املوشحة واملدحة املشار إليها آنفا

 : فهو قوله,شهاب الدين العزازي
ـــــا ـــــشتكي األرق ـــــريف ي ـــــات ط  وتوالـــــــت أدمعـــــــي ال ترتقـــــــي  ب

 :ويقول فيها
ــــزمن ــــد ال ــــىل عه ــــويف ع ــــا امل ـــــا  أهي ـــــضاًكرم ـــــضالً حم ـــــننً وف   وم

ــــ ــــنَحاك ــــري ثم ــــن غ ــــادم م ــــيمن  ه اخل ــــصنعاء ال ــــويش ل ــــب ال  جال
 مدحـــــة مل حيكهـــــا ابـــــن بقـــــي  فاســـــــــــتمعها زادك اهللا هبـــــــــــا

 : مطلعها قوله,فأجابه الشاعر التلعفري بموشحة
ـــام ـــن ظ ـــي م ـــا بقلب ـــروي م ـــيس ي ــــن إ  ل ــــح م ــــرق الئ ــــري ب ــــِغ  ِمَض

 :ويقول فيها
  علينـــــا واجـــــبشـــــكره فـــــرض  العــــــزازي الــــــشهاب الثاقــــــب
ـــــائب  فهــــو إذ نبلــــوه نعــــم الــــصاحب ـــــن ص ـــــل ف ـــــهمه يف ك  س
ـــــضل كـــــام ـــــة الف ـــــل يف حلب ـــي  جائ ـــهم كم ـــوغى ش ـــوم ال ـــال يف ي  ج
 ومتـــــى أنكـــــرت قـــــويل بـــــاره  شـــــــاعر أبـــــــدع يف أشـــــــعاره
ـــــار يف مـــــضامره ـــــو جـــــر مهي  واخلــــــــــــوارزمي يف آثــــــــــــاره  ل

ـــــ  عـــودا وارجعـــا مـــن أنـــتام: قلـــت ـــــه ينتم ـــــيس إلي ـــــرؤ الق  يذا ام
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 عـن قـصيدة وردت ً جوابا,واملدحة الثانية بعث هبا إىل صديقه بمرص عز الدين بن أمسينا
 : ومما قاله, ويذكره بقصة حدثت له هناك خالل وجوده بمرص,ا عن حالههيمنه يسأل ف

ــــي ــــييل وأم ــــا خل ــــت ي ــــأيب أن  أنــــت قــــويس إذا رميــــت وســــهمي  ب
ـــــ  أنـــــت واهللا ســـــيدي يل حـــــسامي ـــــم ح ـــــات أعظ ـــــه للنائب  سمفي
ــــك عــــز ــــف أخــــشى ذيل ويل من  مـــــا ترقـــــت إليـــــه مهـــــة نجـــــم  كي
ــــي  نظمــــت فيــــك للمعــــايل عقــــودا ــــري ونظم ــــع نث ــــزات مجي  معج
ـــــم ـــــدي ظـــــالم وظل ـــــايل عن ــــــم  اللي ــــــى وذاك الظل ــــــد ذا اللم  بع

 ومل يـصل مـن .أما املدائح األخر فلم يبق منها غري ذكر اسم املمدوح يف بيـت الـتخلص
 واسم امللك النارص الثـاين حممـد , ورد اسمه يف مستهل نسيبني,لعزيزاألسامء غري اسم امللك ا

 بيـد أن ,واسم غياث الدين; وال جديد يطالعنا به من املعـاين التـي طرقهـا الـشاعر يف مدحـه
 وهذا بالطبع يمثل , هو استخدامه املوشحات يف معرض املدح.اجلديد الذي يمكن أن نسجله

 واسـتخدامها يف غـري أغراضـها ,ا العـرص بـبالد الـشامتطور فن املوشحات املـرشقية يف هـذ
 .املعروفة
  :الوصف والطبيعة - ٢

 ويـستن ,وصف التلعفري الطبيعة يف املرحلـة األوىل مـن حياتـه يقلـد الـشعراء القـدامى
 :بسننهم يف الصور واألخيلة واملعاين التقليدية واألساليب اجلاهلية كام يف قوله

ــل قبــيح  يــــا أهــــل ودي يــــوم كاظمــــة أمــــا ــربي اجلمي ــلكم ص ــن وص  ع
ــــي مهجــــة ــــم بقلب ــــــربيج  رسهتــــم وأرسرت ــــــريح والت  أود هبــــــا التق

 ودعا خليله الصاحب إىل , وامتلك هنجه الذايت جدد يف معانيه,حتى إذا بلغ الشاعر نضجه
 : فليس له يف نعتها شأن,هجر املنازل والديار واإلعراض عن الرسوم واألطالل

ــــأن  عقيــق ومــنيــا صــاح دعنــي مــن ذكــر ال ــــا ش ــــيس يل يف نعته ــــازل ل  من
ـــوع لـــست أعرفهـــا ? مـــا  مـــا احلـــب نعـــم وال األوطـــان نعـــامن  يل ومـــا لرب
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 ويتحـدث عـن ,ويتشوق الشاعر إىل مغاين الشام ومرابعها وهو بعيد نازح يف وادي النيـل
 فلقد ,تان ويدعو هلا بالسقيا من هامي الودق ه, ويتغنى بذكر دمشق الفيحاء,طبيعتها اجلميلة

 :أمىض يف ظالل منتزهاهتا عىل ضفاف برادها أمجل األوقات وأسعد الساعات
ــــل يب شــــوقا ــــردًهيــــيج بالني ـــــان   إىل ب ـــــآن هلف ـــــرده ظم ـــــن ب  إين وم

ـــب ـــشا وص ـــاين احل ـــا ورق يف ع  صـــب لـــه مـــن ربـــا جـــريون جـــريان  اهللا ي
ـــا ـــد حاجره ـــول وهـــو بمـــرص عن  لـــــيس اللبانـــــة إال حيـــــث لبنـــــان  يق

  :سيب والغزلالن - ٣
 مـا ختلـو ً ونـادرا,كان التلعفري يكثر من ذكر القدود واألحلاظ وما حوهلا ممـا يتعلـق هبـا

مـن ذلـك  ,قصيدة له من إيراد هذا املعنى الذي كان يتفنن يف نعته بصورة تكـاد تكـون غريبـة
 :قوله

 وثقفــت رمــح القــد بالطعنــة الــنجال  محيـــت شـــقيق اخلـــد باملقلـــة الكحـــال
ـــويس ـــرت ق ـــتوأوت ـــك ففوق  مـــن النظـــر الـــسامي إىل مقلتـــي نـــبال   حاجبي

ــــضعفة الكــــسىل  عجبـــت جلفنيـــك التـــي نـــشطت لنـــا ــــا, وهــــي امل  لتقتلن
 يفتتن بضيق العيون وصغرها ,ويقول يف قصيدة أخر عن سهام األحلاظ يف أعني األتراك

 :عىل عادة أهل زمانه املحبني ألسهم األتراك
ـــــا جـــــاعال ـــــه مـــــن أرشاكًي ــــــة اإلت   عيني ــــــواك هناي ــــــي ه  رشاكرك

ـــــسا ـــــر مائ ـــــث أراك ختط ــــــضيب أراك  مل أدر حي ــــــدك أم ق ــــــوام ق  أق
ـــــك ـــــق متهت ـــــر لعاش ـــــن املف ــــراك  أي ــــني األت ــــهم أع ــــه أس  رصعت

 فالقد يف نظره رمح مثقف يطعن ,حياول الشاعر أن يبني السالح القوي الذي يملكه حمبوبه
 .سهام األتراك القاتلة من األعني الضيقة واحلاجبان قوسان موتران يصوبان ,الطعنة النجالء

 ويعجب خالل ذلك من سالحه الـذي ,ويتصور الشاعر حمبوبته تدعوه إىل املبارزة والنزال
 :يتصد له به
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ـــــــسام  يـــــدعو النـــــزال ولـــــيس إال قـــــده ـــــــه ح ـــــــح وإال مقلتي  رم
كام يتصور الشاعر غصن قده وقد أورق بالذوائب ويـر أنـه محـى خـده املـورد بحـسام 

 :لحظال
ــأحو مــن بنــي الــرتك أحــور ـــورق  كلفــت ب ـــذوائب م ـــد بال ـــصن ق ـــه غ  ل
 املراشــف يــصمي طرفــه حــني يرمــق  رشــــيق التثنــــي واملعــــاطف ألعــــس

ـــورداًمحـــى بحـــسام اللحـــظ خـــدا ـــشقق   م ـــشيق ت ـــامم ال ـــه أك ـــدت من  غ
 عــــــدو ألربــــــاب الــــــصبابة أزرق  لـــه نـــاظر يف ضـــمنه وهـــو أســـود

 وحـاول أن ,ن خرص املحبـوب وعطفـه وعارضـه وقـدهحتدث الشاعر من خالل أبياته ع
 :يشخص لنا ما يدور حوهلا من املعاين كام يف قوله

ـــشا ـــا رائ ـــاظرهً أســـهامًي ــدف   مـــن حلـــظ ن ــن ه ــيس م ــؤادي ل ــري ف ــوق فغ  ف
ــرصا ــك خ ــبحان معطي ــرصًس ــري خمت   غـــري منعطـــفًيل يف العـــذاب وعطفـــا   غ

ــ  إذا شـــكوت لرتثـــي يل وتـــرحم مـــا ــراه مــن جــسمي امل   ومــن كلفــيىضنت
ـــسا ـــردين آي ــــ مـــن ذاك عارضـــكًي ــــدك األآ   ال ــــن ق ــــي م ــــيس واملنثن  فل

  :مذهبه الفين - ـه
 فلم يستطيعوا ,بعض الشعراء إىل اإلعراض عن الزخارف البديعية يف مذهبهم الفني جنح

 لكنـه مل ,شاعر وجـداين مطبـوع  فهو, وكان التلعفري أحد هؤالء, من طغياهناًاإلفالت هنائيا
 .لت من التأثر ببعض التيارات املعروفة يف هذا العرصيف

 ً وكان مطبوعـا,جينح إىل السهولة شأنه فيها شأن شاعر رقيق معروف هو هباء الدين زهري
 , فلقد قرص شعره عىل املـدائح واألوصـاف والغـزل واخلمريـات,بالطابع الوجداين الرصف

ذاهب الـشعرية والزخـارف البديعيـة وكان يتأثر ببعض امل ,وهي معظم ما يمأل حياته وشعره
 وكان أرباهبا يتكلفـون اجلنـاس والطبـاق ,التي سادت يف القرنني السادس والسابع اهلجريني

 .واالقتباس وغريها
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 :استخدم الشاعر اجلناس بكثرة يف شعره وشواهد كثرية نذكر منها قوله
ــــي ــــا يقاســــيه قلب ــــت خــــال ٍ مم ـــال  أن ـــد خ ـــىل اخل ـــه ع ـــر ل ـــن غري  م

ـــــــام عـــــــز ـــــــتكل  يل فيــــــه مــــــع الزمــــــان احلــــــال   زاد ذيل وحال
 :وقوله

ــــل ? ــــواك وتغف ــــل يف ه ــــام أرف  وعــــالم أهــــزل يف هــــواك وهتــــزل ?  حت
ــــرضما ــــا م ــــصدودهًي ــــي ب  )يـــذبل( هلـــن يكـــاد يـــذبل ًحرقـــا   يف مهجت

 :وقوله
ــــرد ـــــان  هيــــيج بالنيــــل يب شــــوق إىل ب ـــــآن هلف ـــــرده ظم ـــــن ب  إين وم
ـــا ـــطور رب ـــطري س ـــا س ـــت ي  ريـــاض هلـــا بـــالزهر ألـــوانمـــن ال  ودبج
ـــان  وفــــاح وادي الــــشقراء منــــك شــــذا ـــورد والب ـــصوغ ال ـــضيع حـــني ي  ي

 : فمن ذلك قوله, الطباق بكثرة يف شعرهًاستخدم الشاعر أيضا
ــــك ــــوك حتكــــم مال ــــو ممل ــــه وه  كـــام وهـــو ظبـــي فيـــه صـــولة ضـــيغم  ل
ـــرشق ـــور م ـــالع الن ـــدر ط ـــوح كب ــم  يل ــشعر مظل ــن ال ــل م ــى لي ــدا يف دج  ب

ـــــنم   إال يف نعــــيم وجنــــةفــــال طــــرف ـــــى وجه ـــــب إال يف لظ  وال قل
ــــسم عــــن ثغــــر كــــدر مــــنظم  ّ مبــــــددٍّ كــــــدرًفينطــــــق لفظــــــا  ّويب

 :وقوله
ـــرام ـــي ح ـــاخلمر وه ـــدي ب ـــان عه ــــالال ?  ك ــــديك ح ــــبامذا صــــارت ل  ف
ـــــادا ـــــه إرش ـــــصدي تقبيل ـــــا ق  كـــان رشــــفي رضــــابه أم ضــــالال ?  أن
 يعطـــو غـــزاال ? وًكيـــف يـــسطو ليثـــا  حـــار منــــي يف رشح حاليــــه فكــــري
ـــــ ـــــه ف ـــــرام في ـــــت الغ  ام والعـــــذاالَّقـــــد عـــــصيت اللـــــو  ينإإن أطع

 فمـن االقتبـاس ,يضاف إىل الطباق واجلناس ظهور االقتباس بمختلف أشكاله يف شـعره
 :القرآين قوله
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ــــا ــــا ملحبه ــــن وجهه ــــت حماس  لنولينــــــــك قبلــــــــة ترضــــــــاها  قال
 :فمن ذلك قوله صة,ويالحظ من االقتباس احلديثي أنه يستخدم مصطلحاته اخلا

ــــتالل  وال بــــرح الــــصبا يــــروي صــــحيحا ــــا اع ــــها وهب ــــديث رياض  ح
ــــصال  منـــــازل للـــــصبا مـــــا زال شـــــميل ــــو ات ــــن أه ــــا بم ــــه فيه  ل

 :وقوله
ــــه ــــوال عين ــــن نجــــد فل ــــه ع ــــه  حدث ــــه جنون ــــا جــــن من  وعيوهنــــا م
ـــه ـــة روض ـــه عبق ـــا متلي ـــتمل م   وترفعـــــه إليـــــه غـــــصونهًســـــحرا  واس

ـــه  أضـــلعيوانقـــل أســـانيد اهلـــو عـــن ـــت أمين  فحـــديث أهـــل العـــشق أن
ـــــه  أعـــد احلـــديث عـــن احلبيـــب مكـــررا ـــــذا دين ـــــصب ه ـــــاره فال  أخب

 :ومن االقتباس اللغوي والبالغي وغريمها قوله
 مــن كــرس جفنــك مــا القلــوب صــحاح  يــــا جــــوهري الثغــــر ال ومــــضاعف

ــــضاح   عـــــىل ذي لوعـــــة مبثوثـــــةًعطفـــــا  متقــــارص عــــن رشحهــــا اإلي
 :وقوله

ــــه   يـــذر الفـــصيح مبلـــداعنـــدي جـــو ــــك جممل ــــصله ودون ــــاترك مف  ف
 إصـــالحه والعـــني ســـحب مهملـــه  القلــب لــيس مــن الــصحاح فريجتــي

ــا)الــصحاح(يالحــظ أن الــشاعر ذكــر اجلــوهري ومعجمــه   )الفــصيح( وكتابــه ً وثعلب
 واخلليـل الفراهيـدي ومعجمـه )املجمـل( وابن فارس وكتابـه )املفصل(والزخمرشي وكتابه 

 .هذا يدل عىل سعة اطالع الشاعر الثقافية و,)العني(
 :ومن االقتباس النحوي قوله

 أرجاؤهـــــا أرجـــــا كنـــــرش عبـــــري  وإذا الثنيـــــة أرشقـــــت وتيممـــــت
ــصوب ــضبها املن ــل ه ــديثها:س ــن ح ـــصبا املجـــرور  أي ـــل ال ـــن ذي ـــوع ع  املرف

 :وقوله
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  بــــام تفــــيض إليــــه مــــذيعاىيــــضح   فــــإن مل تبتــــديًقــــل للــــصبا رسا
ـــا  ور عـــن بـــان اهلـــويــا ذيلهـــا املجـــر ـــديثك املرفوع ـــات ح ـــصوب ه  املن

 فيه من أسامء األبحر الطويل واملتقارب والـرسيع ًومن االقتباس العرويض قوله مستخدما
 :واملديد

  ورسيعـــــــاًبرقيبـــــــه متقاربـــــــا  كــم قــد مــىض ليــل الطويــل مديــده
 : فيه أسامء بحور املتقارب والوافر واملديد والطويلًوقوله مستخدما

ـــــرمت ـــــد واف ـــــه ص ـــــارب يل من ـــــزال طـــــويال  ق ـــــييل ال ي ـــــد ل  فمدي
تـدبيج كنايـة أو ( ,وكان الشاعر يستخدم التدبيج وهو عند البالغيني رضب مـن املقابلـة

 فمـن , وقد حاول التلعفري إبراز املعاين كام ختيلها يف صورة مجيلة مـن األلـوان,)تدبيج تورية
 :التدبيج قوله

ــــ  ـشــــفقي خــــد أمحــــر صــــبحي ثغــــ ــــودر أـ ــــال أس ــــييل خ ــــيض ل  ب
 :وقوله يكني فيه عن حظه األسود واملوت األمحر

  كخـــــدك أمحـــــراًوأذقتنـــــي موتـــــا   أســوداًوجعلــت حظــي منــك خــاال
 . واملوت األمحر كناية عن الشدة,فاسوداد احلظ كناية عن سوء احلال

 :ومن ذلك قوله يذكر فيه الثغر واخلد واخلال
ــــشذا ــــب ال ــــاح يل طي ــــا ف  ميـــــل ميـــــل املنتـــــيش املـــــرسورفأ  مل أدر مم
ـــه ـــن خال ـــوردي أو م ـــده ال ـــن خ  الــــسندي أو مــــن ثغــــره الكــــافوري  م

 : ألواهناًوقوله يصف الطبيعة جمليا
ـــد زهـــت ـــسيت باخلـــرضاء أرض ق  بكــــامل هبجتهــــا عــــىل أجناســــها  أن
ــــا ــــرة ورده ــــا ومح ــــاض أربعه ــــها  وري ــــا وخــــرضة آس ــــاض أهنره  وبي
 :سوادهوقوله يصف العدو وزرقته والناظر و

ـــشقق  محـــــى بحـــــسام اللحـــــظ مـــــوردا ـــشقيق ت ـــامم ال ـــه أك ـــدت من  غ
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ــــــسبابة أزرق  لـــه نـــاظر يف ضـــمنه وهـــو أســـود ــــــاب ال  عــــــدو ألرب
 ويظهر أن هذا التشبيه مستمد مـن ,إن وصف العدو باللون األزرق كناية عن شدة العداوة

 .وصف األعداء من روم وفرنجة ذوي العيون الزرق
 عىل ما ألفه لـد بعـض شـعراء ً وذلك جريا, بالسهولة املتناهيةإن شعر التلعفري مطبوع

 .هذا العرص من أرباب مذهب التخيل عن الصنائع البديعية يف الشعر
 

- ٤ -  
  الشهاب حممود

  بن سلمان احلنبلي
  )هـ٧٢٥) (هـ٦٤٤(

  :حياته ونشأته - أ
تـه عـىل وعكـف منـذ طفول) هـ٦٤٤(ولد الشهاب حممود بن سلامن احلنبيل يف حلب عام 

ّهم ابـن مالـك, وبـرع يف األدب وتـضلع يف الفقـه وفـاق منطلب العلم ولقي مشاهري العلامء 
ُأقرانه, كان هادئ الطبع, جم التواضع, و ق, وكتب لدواوين مرص له شّيل ديوان اإلنشاء يف دمّ

 من ذلـك مدحـه , النتصارات املسلمني عىل الفرنجة والتتار ًتصانيف كثرية, يعد شعره سجال
 :وونكي املنصور قالولللسلطان املم

 ِّهــذا هــو الفــتح ال مــا تــزعم الــسري  اهللا أكــــرب هــــذا النــــرص والظفــــر
ـــه مهـــم ـــم حتت ـــرر  ٌغـــزا العـــدا منـــك حل ـــا غ ـــن جتميله ـــربق م ـــقر ال  ألش

 .)هـ٧٢٥(تويف الشهاب عام 
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  ابن نباتة املصري
  حممدبن مجال الدين 

  ) هـ٧٦٨ − ٦٨٦(
  ) م١٣٦٦ − ١٢٨٧(

  :حياته ونشأته - أ
 وكنيتـه ,هو حممد بن حممد بن احلسن الفارقي األصل املرصي أبـو الفـضائل وأبـو الفـتح

عـام ولـد  , كان والده شمس الدين حممد من علـامء مـرص.األخرية أشهر كام يقول املؤرخون
 وحـدث بالقـاهرة , واتصل بابن دقيق العيد واهتم باحلـديث) هـ٧٣٠ سنة ّتويف() هـ٦٨٦(

ولد مجال الدين بمنزل أرسته بمنشية املهراين بزقاق القناديـل  .ً دار احلديث بدمشق زمناوتوىل
 . مجيع مؤرخيهً كام يقول ابن حجر خمالفا,ـ ه٦٧٦ أو ـ ه٦٨٦بالقاهرة سنة 

  :ى عنهمشيوخه ومن تلقَّ - ب
 دخـل  ويرو أنـه, فاهتام بتعليمه,وكانت والدته يف حياة والده وجده وكالمها من العلامء

 مل تتجـاوز سـنه الرابعـة ً وهـو ال يـزال يافعـا,صحبة والده يف بيت كتبـهبعىل ابن دقيق العيد 
 .عرشة

 سـمع ورو .ئةن ذلك احلني وكـان ذلـك قبـل الـسبعم وتولعت بالنظم م:قال ابن نباتة
 عن شهاب الدين أيب اهليجاء غازي وأيب الفضل ابـن عبـد الوهـاب ً وحضوراًاحلديث سامعا

 والشيخ شهاب , والشيخ عز الدين أيب نرص عبد العزيز احلرصي البغدادي, بالرادفاملعروف
 .الدين األبرقوهي

 :وأما الفـضالء واألدبـاء الـذين رويـت عـنهم فهـم( (:أما شيوخه يف األدب فقال عنهم
القايض الفاضل حميي الدين أبو حممد عبد اهللا بن الشيخ رشيد الدين عبد الظـاهر بـن نـشوان 

 والشيخ اإلمام هباء الدين أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بـن النحـاس احللبـي ,املرصيالكاتب 
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 , واألمري الفاضل شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن الصاحب رشف الدين إسامعيل,النحوي
 ًوالشيخ العامل علم الدين قيس بن سلطان املرصي من أهل منية بني خصيب قرأت عليه كثريا

 والشيخ شهاب الدين أمحد بن حممد املعروف بابن املفرس والشيخ األديـب ,ةمن الكتب األدبي
 .)) واألديب الفاضل نصري الدين املناوي احلاممي,الفاضل رساج الدين عمر الوراق املرصي

بـن اوذكر الـشوكاين باإلضـافة إىل هـؤالء عبـد الـرحيم الـدمريي يف احلـديث والفخـر 
 .البخاري

  :أقسام حياته - ج
 , أمـا رجولتـه; والدتـه وكهولتـه, منها يف مـرصني مرحلت:ياته إىل ثالث مراحلتنقسم ح

 .فقضاها يف الشام
 وتفتحـت ,منذ والدته إىل باكورة شبابه حتى بلوغه الثالثني من عمره: املرحلة األوىل − ١

 فظل ينظمه بمرص طوال ستة ,مواهبه الشعرية مبكرة يف شبابه األول حوايل العارشة من عمره
 . نضج فيها نظمه واشتهر بني األدباء يف مرصً عاماعرش
 ً وكانـت أكثـر مراحـل حياتـه نـشاطا, وهي رجولته قـضاها بالـشام:املرحلة الثانية − ٢

 وبلـغ , وانتقل إىل حلب مـرات, أقام أكثرها يف دمشق ومحاة, املرحلة الوسطى بالشامًوإنتاجا
 وهبا ً مرموقاًانت قد متت آلته وصار شاعرا وملا ذهب إىل دمشق ك,ًما قضاه بالشام مخسني عاما

وثق صالته بكبار العلامء واألدباء مثل ابن الزملكاين وقـايض القـضاة وتقـي الـدين الـسبكي 
 .وابنه تاج الدين

يقـول  ومدح ابن الزملكاين بكثري من شعره منه قصيدته التـي بـدأها بالنـسيب والوصـف
 :فيها

ــت ــذي انقرض ــو ال ــن الله ــذا زم ــــه  وحب   الزهــــر واألعــــوام ســــاعاتأيام
 هـذه القـصيدة يف الزملكـاين حـاول أدبـاء عـرصه تقليـده ةبن نباتوقال السبكي وملا قال ا

 وأشـهر مـن , بل كل قرص ومل يلحـق وتـأخر ومـا جـاء احلـق,ًومعارضتها فام أحسنوا صنعا
عارضه الشاعر الدمشقي شمس الدين اخلياط الذي اشتهر بالضفدع وكان مغر بمعارضـته 

 : وكان من قول اخلياط,هجائهو



١٦٨  

 أضــحت جوامــع لفظــي وهــي جامــات  مــا شــاب مــدحي لكــم ذكــر املــدام وال
 يف مطلـع حياتـه بدمـشق وأنـشده ـ هـ٧٢٣رصي تـويف  القـايض ابـن رصةوذكر ابن نبات

رع مـن عقلـه  وما شهدت الدرس أمرع من نقله وال واهللا النفوس أب: ويف ذلك يقول,مدائحه
 :ن حلف ليأتني بمثله ومدحه بقصيدة طويلة مطلعهاإن ووما ظفر بمثله زما

ــــواء ماحلــــة ــــة واألن ــــد الربي ـــزدحم  أن ـــسادات ت ـــاس وال ـــبق الن  وأس
ومدح يف دمشق كذلك شهاب الدين بن فضل اهللا العمري الكاتب صاحب ديوان اإلنشاء 

 :ً ويف إحد مدائحه هلام يتشوق إىل مرص قائال,وأخاه عالء الدين
 إىل محـــى مـــرص أشـــكو جفـــوة الـــشام  ي ومـــــرحتيلورب شـــــائمة عزمـــــ

ــــت هلــــا ــــال فقل ــــت وراءك أطف  نعـــم ونعمـــى ابـــن فـــضل اهللا قـــدامي  قال
 .وكان شهاب الدين إذ ذاك ييل الكتابة للنارص بالقاهرة

 ًا وقال فيـه شـعر,ـ ه٧٣٢الفداء صاحب محاة تويف سنة  واتصلت أسبابه بامللك املؤيد أيب
 بعض ّ وتوىل. واتصل يف حلب ببعض الرؤساء ومدحهم.امللك املنصور ثم اتصل بابنه ;ًكثريا

 ثـم , وكـان أحـد املـوقعنيـ هـ٧٤٨مناصب الكتابة يف دمشق إذ أحلق بديوان اإلنـشاء سـنة 
 بالدسـت سـنة ًاستدعاه السلطان النارص حـسن وقـد كـربت سـنة إىل القـاهرة وواله موقعـا

 . وكان قد بلغ اخلامسة والسبعنيـه٧٦١
 ٧٨٦ وهي مرحلة كهولته وهرمه وقضامها بمرص حتى تويف هبـا سـنة :رحلة الثالثةامل − ٣
 : فيقول من أبيات,ويذكر مرحلة شبابه وطلبه العلم بمرص يف أثناء وجوده بالشام. هـ

ـــــذهب ـــــذكر احلمـــــى م ـــــاه ل  وشــــــوق أقــــــام فــــــام يــــــذهب  دع
ــــرسور ــــوادي ال ــــرص ســــقتك غ ـــــن أ  أم ـــــادك م ـــــيبفوج ـــــا ص  قه

 :شعره - د
 وقـد , فديوان شـعره كبـري,ً, ولكنه يف الشعر أكثر متيزاً وكاتباًد مجال الدين شاعرايع − ١

اعتد بوراثته األدب عن آبائه وأجداده فهو ينتسب إىل اخلطيب ابن نباتة من كبار أدبـاء القـرن 
 .الرابع
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 :يقول يف ذلك
ـــأكرم ـــلفي ف ـــن س ـــظ ع ـــت اللف ــــــرساة  ورث ــــــر ال ــــــة الغ ــــــآل نبات  ب

 فهـــــذا اللفـــــظ مـــــن ذاك النبـــــات  حيلـــوفـــال عجـــب للفظـــي حـــني
 :ولكنه اشتكى من ضيعة أدبه بني معارصيه فقال − ٢

ـــــاء  فكفــــى مــــن وضــــوح حــــايل أين ـــــن األدب ـــــذا م ـــــاين ه  يف زم
ـــضيل ـــري وف ـــي اجله ـــه لفظ ـــاع في ـــــد شـــــالء  ض ـــــسيف يف ي  ضـــــيعة ال

 :مع ذلك يعتد بأدبه اعتداد كل مقتدر فيقول وهو − ٣
ــهمــن مبلــغ العــرب عــن شــعري ود ـــدونا  ولت ـــن زي ـــاق واب ـــاد ب ـــن عب  أن اب

ــــــا ــــــا وطلعته ــــــت قوافيه  فقـــد رأت مقلتـــاك البحـــر والنونـــا  إذا رأي
ـــشياطينا  ســــدهااكــــأن ألفاظهــــا يف ســــمع ح ـــرقن ال ـــرجم حي ـــب ال  كواك

ولـه وقـد  . وينقش به أبياته نقش مقتدرً رقيقاًويتالعب يف شعره بصنعة البديع تالعبا − ٤
 :لقرآن الكريم من سورة التكويراقتبس يف مطلعها من ا

  قــد قتلــت− وقــال اهللا −بــأي ذنــب  نفيس عن احلـب مـا أغفـت ومـا غفلـت
 مـا قــدمت مــن أســى قلبــي ومــا عملــت  دعهــا ومــدمعها اجلــاري لقــد لقيــت

 : كقوله,وفيها من التالعب بالتورية واجلناس فنون
ـــا ـــتودع اهللا أعطاف ـــديًاس ـــوت كب   قلـــتوكلـــام رمـــت جتديـــد الوصـــال   ش

  :طريقته يف الشعر - ـه
 وذكر أنه محل لواء ,القايض الفاضل وسار ابن نباتة عىل طريقة املرصيني يف الشعر والكتابة

 .الطريقة الفاضلية يف عرصه
وأضاف إىل تأثره بأسلوب الفاضل يف الكتابـة معرفـة واسـعة بـاآلداب العربيـة القديمـة 

 .رسح العيون − لة ابن زيدون التي سامها يف رشحه لرساً وبدا ذلك واضحا,واملعارصة
 :مذهبه الشعري - و
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َّأما مذهبه يف الشعر فقد امتزج فيه الطابع املرصي الذي ساد شعر املرصيني منذ البهاء  − ١
 .زهري بالطابع القديم

ىل رضوب البديع وخاصـة التوريـة واجلنـاس إ يف أسلوبه بني السهولة وامليل ووجيمع − ٢
 ولكـن دون تكلـف يثقـل عـىل ,عارة واالقتباس والتضمني بمعـاين القـدماءوالتشبيه واالست

 .الذوق
وقد افتخر يف قصيدة له يمـدح عـالء الـدين فـضل اهللا العمـري بأنـه يفـوق اجلـزار  − ٣

 ,واحلاممي من شعراء الطبقة السابقة
 :قال ابن نباتة

 بـــاجلوهر الفـــرد فيهـــا كـــل نظـــام  خــــذها منظمــــة األســــالك معجــــزة
ـــــامي  مــن بيــوت الفــضل مــا عرفــتمــرصية  ـــــزار ومح ـــــسبة ج ـــــا بن  فيه

  :مكانته الشعرية - ز
 .واعتربه معارصوه أمري الشعر وحامل لواء الشعراء − ١
وتتلمذ عليه يف األدب مجاعة من كبـار شـعراء القـرن الثـامن وأدبائـه حـذوا حـذوه  − ٢

 .وساروا عىل طريقته
 ً ومـن أكثـرهم تـأثرا,العرص البن نباتـهوكان صالح الدين الصفدي من أقرب أدباء  − ٣

 . عليه يف نظمه ونثره حتى اشتهر ذلك بني معارصيهًبطريقته واعتامدا
 .وتعقبه ابن حجة يف أكثر من كتاب من كتبه − ٤
 ومما وقع للشيخ مجال الدين هذا أنـه كـان خيـرتع املعنـى الغريـب يف :وقال ابن إياس − ٥

 وقافية وينـسبه ً ويأخذه منه وزنا,يه صالح الدين الصفديشعره الذي مل يسبق إليه فيعارضه ف
 .إىل نفسه
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- ٦ -  

  الشرف األنصاري
  ) م١٢٩٦ − ١١٩٠ -   هـ٦٦٢ − ٥٨٦(

  شيخ الشيوخ
  :حياته ونشأته - أ

يف دمشق الفيحاء ويف درب الكشك أحد أحيائها القديمة ولد الشاعر الكبري شيخ شـيوخ 
ا اسمه فهو أبو حممد عبد العزيز بن عبد املحـسن بـن  أم,محاة ورئيسها الصاحب رشف الدين

 ضـحى األربعـاء يف الثـاين  ولـد)ابـن الرفـاء( ـحممد بن منصور بن خل الدمشقي املعروف ب
 , وهـو عـريب صـميم مـن قبيلـة أوس األنـصارية, هـ٥٨٦والعرشين من مجاد األوىل سنة 

 :إىل نسبه يف شعره بقوله وقد أشار ,وكانت تسكن كفر طاب مع سكاهنا من هبراء وتنوخ
 مـــــن ذوهيـــــم يف لبـــــاب اللبـــــاب  وإذا مــــــا األوس عــــــدوا فــــــإين

 :وأشار إىل األنصار بقوله
ـــدكم ـــيض لفق ـــد غم ـــت مل أفتق  فــال وجــدت مــن األنــصار أنــصاري  إن كن

إذ أخرجتهم من ديارهم فانتقـل ,هامجت الروم والفرنجة هذه املدينة فتشتت شمل سكاهنا
ع بـني عملـه التجـاري يف سـوق اخلواصـني والنيابـة عـن ضـياء الـدين  ومج,أبوه إىل دمشق

 ثم انتقل أبوه بعـد ذلـك إىل محـاة وويل نظـر ,هـ٦٨٢الشهرزوري يف القضاء واألوقاف سنة 
 . وكان يف الوقت نفسه ناظر أوقات اخلليفـة العبـايس,أوقاف امللك املنصور األول بطلب منه

وهـذا ( (:عىل وزارة ماله ملا امتنع عـن احلـضور عنـدهيؤكد ذلك قوله للرشيد املرصي القائم 
 .))ليس لك عليه اعرتاض وال وليته إال بإكراه ليكون ناظر أوقاف اخلليفة ناظر أوقايف

يؤكد هذا اخلرب أنه انتدب من قبل الديوان العزيز ببغداد لعقد نكاح بعض مماليك اخلليفـة 
 إذ املعـروف ,طبة من روائع خطب العقـود أمام احلارضين خً فارجتل بدهيا,عىل بعض جواريه

 . يف اخلطابةًهراعنه أنه كان ما
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  :شخصيته - ب
 عىل نظم الشعر, وقد حاول أن يدرب ابنه عليـه بتلـك املطارحـات الـشعرية ًكان مطبوعا

 وقد أشار إىل جاللـة قـدره وكـريم ,بيهأ بً كان رشف الدين معجبا,اجلميلة منذ نعومة أظفاره
 ويتحدث عـن قومـه األنـصار الـذين بـايعوا الرسـول حتـت ,له يفتخر بهحمتده يف معرض قو

 :الشجرة
ـــــسوره  نفــــــــرت كــــــــاحلمر املــــــــستنفرة ـــــن ق ـــــة م ـــــت هارب  أجفل
ـــــوا ـــــا يلحق ـــــأوي ومل ـــــوا ش ـــــره  طلب ـــــاري أث ـــــن غب ـــــد ألي م  بع
ـــــــه املعـــــــذره  مـــــن يـــــساملني أســـــامله ومـــــن ـــــــريب فإلي  رام ح
ـــــدره ـــــتم ق ـــــد علم ـــــن ق ـــــــستن  وأيب م ـــــــة امل ـــــــر باخلطب  هفرجمه
ــــشجره  مـــــن يـــــشاجره يـــــصادف قومـــــه ــــايع حتــــت ال  جــــل مــــن ب

يف مملكة محاة األيوبية ويف بيئتها العلمية التي ازدهرت يف عهـد ملوكهـا مـن أحفـاد امللـك 
 ويف عـرصها الـذهبي خـالل حكـم أكـرب ملوكهـا ,املظفر تقي الدين ابن أخي صالح الـدين

يف اإلسـكندرية عـن احلـافظ الـسلفي املنصور األول واألديـب العـامل الـذي سـمع احلـديث 
 .وصاحب التآليف املشهورة

 فقـرأ القـرآن الكـريم ,نشأ رشف الدين فاستكمل علومه الدينية واألدبية بـإرشاف والـده
 ً وسـمع منـه كثـريا, واشتغل باألدب عىل أيب اليمن زيد بن احلسن الكنـدي,برواياته املختلفة

 والتقـى , مـن ثقافتـه وعلمـهً يرحتـل مـستزيداحتى إذا نال قسطه مـن العلـوم واملعرفـة رشع
 وكان يكاتبه كام ذكـر ابـن , نذكر منهم شيخه سيف الدين اآلمدي.بمشاهري العلامء يف عرصه
سمعه املسند كله من عبيـد أ و,سمعه جزء ابن عرفة من ابن كليبأ و,شاكر أن والده رحل به
 .اهللا بن أيب املجد احلريب

 ووصـف , محاة يف أيام صباه قصيدة صـور فيهـا نفـسيتهنظم الشاعر يف بعض رحالته عن
 :طموحه إىل املجد واملعايل

 ختـــاف الـــسطا منـــي وترجـــى املنـــائح  لعــــل بعــــادي عــــن محــــاة يعيــــدين
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ـــرم ـــو عرم ـــال وه ـــيش امل ـــزم ج ــادح  أله ــع صــدر اخلطــب واخلطــب ف  وأدف
ــــة ــــل ليل ــــه ك ــــجاين ب ــــيج أش ــــول النواصــــح  هي ــــام يق ــــرصفني ع  وت

 وكانـت مالمـح , فـأبوه قـايض قـضاهتا,اة خالل سني الطفولـة وصـباه يف محًكان سعيدا
 . داعب الغرور نفسه يف مثل هذه السن املبكرة,النحابة تلوح عليه منذ صغره

 وعـاد إىل , فزار بغداد وغريها وسمع فيها مـن مـشاهري علامئهـا وحمـدثيها,صحب والده
 وانتهـى ,حدث بدمشق ومحـاة والقـاهرة وأثر عنه أنه ,الشام وتنقل يف أرجائها فرتة من الزمن

 خترج عىل يده تالمذة كثريون منهم تلميذه املوفق ,ً قصرياً فأقام فيها وقتا.به املطاف إىل بعلبك
 ويظهر أنه ترك يف هذه املدينة القديمة صداقات وثيقة استمرت مـد , وكان يكاتبه,البعلبكي

 .حياته
 ولقـي اإلقبـال , ونـسب إليهـاً واستقر فيها هنائيا فرجع إىل محاة,ًمل تطل إقامته فيها طويال

 , وغدا كعبة القـصاد,ه طلبة العلمَّ فأم, وسار ذكره يف اآلفاق,والتشجيع من ملوكها فنبه شأنه
 الـدمياطي وأبـا : نـذكر مـنهم,يدلفون إليه لينالوا منه اإلجازة من خمتلف األقطار واألمـصار

 وسـبط ابـن , وعز الدين بن القـايض الفاضـل,عة وبدر الدين بن مجا,احلسني وابن الظاهري
 من أذكيـاء بنـي آدم  وقد عده األقدمون,ً وكان بعضهم أكرب منه سنا.اجلوزي وغريهم الكثري

 بجانـب ,كانت منزلته العلمية يف صعود مستمر فأصبح يدعى شـيخ شـيوخ محـاة. املعدودين
 ,نظـرة اإلجـالل والتقـدير فاحرتمـه ملوكهـا ونظـروا إليـه ,والده الذي كان قـايض قـضاهتا

 يف ً ألنـه كـان مـستقيام;فاعتمدوا عليه يف توطيد أركان ملكهم واستشاروه يف كثري من األمور
 .سريته

 وملا ولدت له زوجـه ,مدح الشاعر امللك املنصور األول بمدائح كثرية فهو وزيره وشاعره
وقال يمدح ( : يف عنواهنا وذكر, بل مدحها بقصيدة مستقلة, مل يقترص عىل مدحه,ًولده حممودا

 ):ًلدين مهنئااامللكة عصمة 
ــــدود  يـــا عـــصمة الـــدين والعليـــاء واجلـــود ــــري حم ــــز غ ــــاء بع ــــك اهلن  ل
ـــود  يــا مــن غــدت خــري أمــالك الزمــان لقــد ـــري مول ـــا خ ـــك الرباي ـــدت مل  ول
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 فاستوىل امللك قلج أرسالن عـىل زمـام ,مات املنصور األول واضطرب أمر امللك من بعده
 وهو لـيس بـصاحب احلـق . هـ بمساعدة خاله امللك املعظم صاحب دمشق٦١٧نة احلكم س
 وملـا , بمرص يف زيارة خاله امللـك الكامـلًذلك أن أخاه املعهود إليه بامللك كان غائباالرشعي 

 , عـن املطالبـة بحقـهّ لكن املظفر الثاين مل يكف,عاد لتسلمه حذره وخوفه من التعرض ألخيه
 واتفق معهم أن يفتحوا له بـاب النـرص , وراسل حكامها خفية,ة عمهفحارصه بحامة بمساعد

 , هــ٦٢٦ وتربع عىل عرش امللـك سـنة ,ً ودخل املدينة مظفرا,يف وقت السحر فتم له ما أراد
 : فمدحه بقصيدة جاء فيها بقوله, وكان عىل رأس املهنئني,كان الشاعر من أنصاره

ــــــا ــــــل رام ارتفاع ــــــهًإذا فاع  ع ألنــــك فاعلــــهففعلــــك مرفــــو   بفعل
ـــودا ـــدين ج ـــي ال ـــر تق ـــؤدداًأب ــــضائله   وس ــــت ف ــــاه ومت ــــت عطاي  فتم

 وال يف بنـــي أيـــوب ملـــك يـــساجله  فـــام لبنـــي أيـــوب ملـــك مـــساجل
 , عن حكم امللك املعتصم حـق أخيـهًتؤكد هذه القصيدة أن الشاعر كان غري راض إطالقا
 هذا احلدث فاحتة عهد جديـد  وكان,فعارضه أخيه فعارضه وناهضه حتى عاد احلق إىل نصابه

 ويسوس أمور امللـك بـام عـرف عنـه مـن رجاحـة , اختاره املظفر الثاين لييل وزارته,يف حياته
 نذكر منها هتنئته بمـيالد ويل , فمدحه بقصائد كثرية, وأصالة الرأي وطيب األحدوثة,,العقل

 : وجاء فيها قوله,عهده املنصور الثاين
ــذرا والقو ــروس ال ــك حم ــدا املل ــدغ  بـــــأرشف مولـــــود ألكـــــرم والـــــد  اع

ـــــة ـــــك حقب ـــــه املامل ـــــك متنت ـــرغام  ملي ـــا م ـــأوىف عليه ـــدًف ـــل حاس   ك
 وهـو يف ,يتضح لنا مما تقدم أن رشف الدين كان مكني الـصلة بـاألرسة األيوبيـة احلاكمـة

 وهـو يف غريهـا ,الواقع القاعدة الراسخة التي أقيمت عليها دعائم هذا احلكم املـستقر بحـامة
محـاة خـالل عـرص سـالطني  وبقـي وحـده يف ًاالضطراب والتقلب حتـى زال هنائيـايعتوره 
 وكـان ويل عهـده املنـصور ,تتأكد هذه احلقيقة فتبدو جليلة حني موت امللك املظفـر .املامليك

 , وتتجه األنظار إىل إقامـة أوصـياء عـىل احلكـم, مل يتجاوز العارشة من عمره,ً غراًالثاين حدثا
 ويكون اإلمجاع عىل الشاعر ليكون الرأس املدبر هلذا املجلس الـذي أقامتـه ,ويمر األمر بسالم
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 فهم الـوزير هبـاء الـدين بـن , وأما سائر أعضائه,أم املنصور غازية خاتون بنت امللك الكامل
 . وسيف الدين طغرل, والطوايش مرشد,التاج

رار يف ربـوع  وسـاد األمـن واالسـتق.تربع املنصور عىل عرش ملكه بعد بلوغه سن الرشد
 فعـزم , حتى إذا توفيت غازية خاتون برز اخلالف عىل أشده بني امللك وأخيه األفضل,اململكة

 بيـد أن رشف الـدين قـد تـدارك بحكمتـه هـذا اخلـالف ,عىل أن ينتزح عن محاة ويغادر أخاه
 , وعادت األمور عـىل خـري مـا كانـت, يف خاطرهيام من سوءً وأزال ما كان عالقا,فاجتمع هبام

 وكانت تربطه ,كان املنصور حيب وزيره الشاعر .ة السالم والوئام بني األخوينوساد ملك محا
 :ً فقد كتب إليه مرة يعاتبه فأجابه قائال,به صلة من الصداقة

ـــدي  بــرق رس مــن غـــوادي جلــق فغـــدا ـــار يف كب ـــدح الن ـــل ق ـــوره مث  لن
ـــاَّأهـــدي إيل ـــك هـــدً عتاب  دأرق مــــن والــــد حينــــو عــــىل ولــــ   مـــن ملي

ّأسهم رشف الدين بام له من مكانة يف توطيد الصالت بني ملـوك مـرص والـشام عـىل حـد 
 ويـرون رضورة اسـتقالل , إذ كان أبعد نظر من هؤالء الذين كانوا يثريون اخلصومات.سواء

 ويود لو عادت الوحدة السياسية كـام كانـت يف زمـن صـالح الـدين وأخيـه ,كل ملك ببلده
 .لقاهرة يف مهامت ملكه املنصورذا السبب كنا نراه يرتدد عىل دمشق وا وهل,العادل سيف الدين

 وأغلـب الظـن أن , هــ٦٤٧صحبة امللك النارص الثاين سـنة بيؤكد ذلك أنه سافر إىل القاهرة 
 والـذين بـاتوا ,سفره كان بسب اخلطر الداهم بعد استفحال أمر التتار القـادمني مـن الـرشق

 واكتـسحت , بعـد أن طرقـوا أبـواب بغـداد,ية يف بالد الـشامهيددون معامل احلضارة اإلسالم
 .جيوش هوالكو الغازية أرض الشام بعد عام واحد من سقوط بغداد

 وخرج عىل الفور , وطلب نجدة السلطان قطز, امللك املنصور إىل مرص بحريمه وأوالدهَّفر
ر األدبار والذوا بأذيال  ووىل التتا, وهكذا التقى اجلمعان, إذ بات اخلطر هيدد مرص نفسها,معه

 فأقبل عليه , وعاد املنصور إىل ملكه, عامل هوالكو عىل محاة)خرسوشاه(الفرار وهرب معهم 
 :ً ومادحاًشاعره رشف الدين مهنئا

ــل عروشــها ــضمنت ث ــدا ف ــت الع ــــها  رع ــــل جيوش ــــذت ف ــــا فأخ  ولقيته
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ــــار فأنزلــــت ــــالك التت ــــت أم ـــشهاًعـــن فحلهـــا قـــرسا  نازل   وعـــن إكدي
ــــ ــــدا ل ــــافغ ــــاب كامهت ـــشها  سيفك يف رق ـــيس حشي ـــل يف يب ـــصد املناج  ح

 : جاء فيها قوله. يف مدحه ثانية,مة الفاصلة يف التاريخ اإلسالميهوذكر هذه املوقعة امل
ــــــظ ــــــد يق ــــــري ماج ــــــد خ ـــــريش  حمم ـــــريض هـــــداه حممـــــد الق  ي
ـــــار مقـــــتحام  فأجـــــــشأت نفـــــــسه ومل جتـــــــش  صـــــادم جـــــيش التت
ــــــده ــــــشه تعم ــــــى كب ــــــا طغ ــــرأس  مل ــــصري ال ــــرشف ــــه يف الك   من

ـــواأف ـــا طمع ـــد م ـــشام بع ـــلموا ال  يف ملــــك أرض احلجــــاز واحلــــبش  س
 لـد ً وحمبوبـاً وكـان مؤمتنـا,كام كان يرتسل إىل اخلليفة يف بغداد وغريه من ملوك األقاليم

 وكانت له صداقات شخصية تربطه بالكثري ممـن عـرفهم ,اجلميع لنبل أخالقه وسمو مقصده
 .كر منهم امللك النارص وامللك األجمد وغريمها نخص بالذ,من ملوك عرصه

  :أغراضه الشعرية - ج
  مدح وأحداث - ١

 ,يف ديوان الشاعر قصائد نبوية متعددة مدح هبـا الرسـول الكـريم عليـه الـصالة والـسالم
 : وقد استهل الشاعر قصيدته املذكورة بقوله,وجر فيها عىل سنة من سبقه من الشعراء

ــدر الثمــني و ــاظم ال ــا ن ــنظمي ــدي ال ــــــضل  مه  الرصــــــني لفاضــــــل أو مف
ـــا ـــن الله ـــوك ع ـــة املل ـــب خمادع ـــنجيل  جان ـــصاصة ت ـــذهب واخل ـــال ي  فامل

 لكنـه مل ,كانت هذه النظرة املثالية يف نفس الشاعر يوم كـان يف ريـق صـباه وريعـان شـبابه
 فلقد مدح بعضهم وخص بـشعره مـنهم ,يرصف مدحيه يف خمادعة امللوك كام كان ينصح غريه

 وهـو الـذي كانـت امللـوك , وراء زخـارف الـدنياً وال سعيا,ه يف جاً ال طمعا, لهًرآه أهالمن 
 يمدحـه ً نذكر منهم امللك النارص الذي كان يكاتبه ويضمن كتابه شـعرا,تراسله وختطب وده

 فعاتبـه , وقد حدث أن احتجب النارص مرة ألمر هيمه, وخيطه بيده فقط دون سائر الرسالة,به
 :بقوله

ــــــرضا   ختــــضع امللــــوك لــــهًلكــــايــــا م ــــــا وإن ح ــــــاب داره  إن غ



١٧٧  

ـــىل ـــؤادي ع ـــي ف ـــسدت عين ـــد ح  قربـــــك حتـــــى أطالـــــت الـــــسهرا  ق
ـــــدك أن ـــــدل جم ـــــست أرىض لع   ويمنـــــع النظـــــراًيعطـــــي نـــــضارا  ول

 نذكر منها هذه املدحة التي تفنن الشاعر فيهـا فـذكر نعـوت ,توجد يف الديوان مدح كثرية
 :أساملدح املعروفة من جود وحلم وب

ــوب  بـــك افتخـــر األمـــالك مـــن آل أيـــوب ــل مطل ــال ك ــالوا يف الع ــدك ن  وعن
ــــدوا   ويافعــــاًكفيــــتهم األحــــداث طفــــال ــــد ع ــــوبًتبي ــــود بموه   أو جت

ـــاليب  فكـــم ملـــك جبـــار ســـلبت بجحفـــل ـــنك األس ـــدام ض ـــع باإلق  يوس
 قرص رشف الدين جل مدحه عىل امللوك األيوبيني الذين عارصهم فهم يف نظره أعىل ملوك

 : وقد أشار إىل هذا املعنى يف مدح امللك األجمد,ًاألرض مقدارا
ـــدارا  أعــــىل ملــــوك بنــــي أيــــوب منزلــــة ـــوك األرض مق ـــل مل ـــم أج  وه

ـــان إذا امحـــر ـــواّشـــهم اجلن ـــا دلف ـــوارا   القن ـــداء س ـــىل األع ـــه ع ـــدعون من  ي
 ,هلجريـة كالتهنئة بدخول السنة ا,كان الشاعر يف معظم األحيان ينظم يف املناسبات اخلاصة

أو بمولود  ,الشفاء من مرض و أو بالعافية, أو أحد العيدين,أو بحلول شهر رجب أو رمضان
 حتى إنه كان ينشد امللك . لد امللوك األيوبيني الذين مدحهمًوكان أثريا .أو بالعودة من غزاة
م ونراه يف مدحه يصف حيـاهتم يف حـرهب . ومها راكبان يف املوكب امللكي,املظفر بعض مدحه

 ووصف ما يعانيه من الصيد رياضة ,من ذلك القصيدة التي مدح هبا امللك املنصور ,وسلمهم
 :ًوهلوا

ــــــــب ــــــــل املناق ــــــــت ك ــــــب  أكمل ــــــاش وراك ــــــري م ــــــا خ  ي
ــــــى ــــــاف وترج ــــــن خي ــــــا م ــــــــب  ي ــــــــسطا والرغائ ــــــــه ال  من
ـــــــــب  حتــــــــى قهــــــــرت األعــــــــادي ـــــــــري هائ ـــــــــشامنا غ  ب
ــــــــوا ــــــــصيد هل ــــــــت لل ــــــــارب  وارحت ــــــــن حت ــــــــد م  إذ مل جت

 فينـوه بـذكر االنتـصارات ,ن مدحه وصف األحـداث الكـربِّالشاعر يضمكام كان 
 ً نـذكر مـن ذلـك مـثال.مة التي حدثت يف هـذا العـرصهسلمني عىل التتار يف الوقائع املامل
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 وقـد أشـار فيهـا إىل معركـة عـني جـالوت .قصيدته التي مدح هبا امللك املنـصور الثـاين
 : وجاء فيها قوله,املشهورة

ـــــ ـــــال أعيي ـــــك الع ـــــال  تقـــــرع منهـــــا األبكـــــار والعونـــــا  ت املبارين
ــــــا ملكــــــا ــــــهًي ــــــزل عزائم  تكــــــف عنــــــه األذ وتكفينــــــا   مل ت

ــالوت( ــني ج ــى)بع ــر وغ ــضت بح   باألســــد مــــشحوناًخيــــال فلكــــا  خ
ــــرب ــــو خ ــــنهم س ــــا م ــــا نج ـــــصينا  وم ـــــازان خـــــربه ال  أســـــكن ق

 , يؤيد سياسة ملوكـه وكان كام يظهر,كانت متثل احلياة السياسية يف هذا العرص إن مدائحه
 ويف , يف إحـد مدحـه املظفريـة ذكـر نـرصته للملـك الـصالح.ويقرهم عىل ما يراه أنه احلق

 يـضاف إىل ذلـك أن ,أ امللك األجمد بقدومه عندما عاد امللك املعظم وشفيَّمدحته األجمدية هن
تتـار وخاصة منها احلروب املريرة ضـد ال,مدحه تضمنت كام رأينا وصف األحداث الكرب, 

 . عنها مثلهَّوال نعرف بني شعراء العرص من عرب
  نسيب وغزل - ٢

 وخاصـة منـه مطـالع النـسيب وقـصائد الغـزل ,أعجب األولون بالرقة املتناهية يف شعره
 بيد أنـه ال يقتـرص عـىل اقتبـاس , فهو ينهج يف معانيه بشكل عام هنج غريه,ومقطعاته الغنائية
 وخاصة منها مـا يتعلـق بتـصنيع , يبتكر وجيدد يف بعضها اآلخر وإنام كان,املعاين الشائعة منها
 .عرص يف الشام ومرص عىل السواءالتورية مذهب ال

 العاشـق َهَلـَ وعقارب األصداغ وليل الشعر كـام وصـف و,حتدث عن خال وجنة احلبيب
 وصدود احلبيـب وإعراضـه وجتنـي الرقيـب عـىل املحـب ولـوم العـاذل والكاشـح ,وبكاءه

 .والرقيب
حظ ابن حجة هذه الطريقة التي تفرد هبا يف شعر الغزل والنسيب فأعجـب بـه لـسلوكه ال

 ً مبتكـراً جديـداً عىل سنة البالغني يف التنوعي ومظهراًهذه الطريقة الغرامية التي اعتربها جريا
اعتنق الشاعر يف طريقته الغراميـة و .ها يف معرض حديثه عن االنسجام وقد أشار إلي,يف البديع

 ويف , وجتلت عبقريته يف هيكل القصيدة العام,ا ونسيبها مذهب االنسجام يف معظم شعرهغزهل
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 فقـد كـان حيـاول ,أبياهتا التي تكاد تذوب رقة وتنطبق بخفة الوزن وحالوة اجلرس املوسيقي
ن  أن خيتار هلا البحر املجزوء والقافية الراقصة التي كانت ال تنسجم مـع مـا عـرف بـه مـًدوما

 .يف حياته الرسميةسمت ووقار 
 وينـدم , لكن شيطان شـعره يطغـى عليـه,ًويظهر أنه كان يشعر بذنبه يف اسرتساله متغزال

 , وحني جيد أمامه قصيدة مجيلة يعـز عليـه أن قـذف هبـا يف زوايـا اإلمهـال,حني ال ينفع الندم
زن القـصيدة  كام يف القصيدة الغزلية التي نظمها عـىل و,يه الشفاعة وخالصه يف يوم بعثهِّويعز

 .للقايض الفاضل
 ةتـــــصريين ألهـــــل العـــــشق عـــــرب  لعينــــي كــــل يــــوم منــــه عــــربه
ــــه ــــص في ــــا ال نق ــــسجد جفنه ـــرس  فع ـــيش ع ـــه ج ـــزت من ـــم جه  ةوك
ــــي ــــلت دمع ــــاة أس ــــل الوش  ة يف وقــــت فــــرتًفيغــــدو مرســــال  إذا غف
ــــــب ــــــقويت يف احل ــــــة ش  ةثقلـــت عليـــك ال عـــن طـــول عـــرش  ينأعالم

ـــل ـــري كح ـــن غ ـــل م ـــك أكح ــــرو  وجفن ــــري مح ــــن غ ــــر م ــــدك أمح  ةخ
ــــر  وصـــربي فيـــك لـــيس لـــه وجـــود ــــصيه م ــــك ال أح ــــدي من  ةووج

 .مجعت هذه القصيدة الغزلية بني سحر املعاين ومجال األسلوب
 , وصور حماسن احلبيب,فأما يف املعاين فقد رأيناه يتحدث عن العربات والوصل واهلجران

اه ورجائـه يف اخلـالص يـوم ر ثنايـ ولزومه باب مخـا,وخلص إىل التحدث عن ضالله يف هواه
وريـة واالنـسجام أوفـر ت ومجع فيه مـن ال,ما يف أسلوبه فقد أخذ من البديع حماسنهأو ;النشور
 ورمز يف أسلوب التورية إىل جيش العـرسة واملرسـل , وطبع كل ذلك بطابعه اخلاص,نصيب

 وطـرق بـاب ,يطان هـواه شوما دام قد أضله ... وصابون املعرة, الثنايايف غري فرتة وباب مخار
 ,فلنستمع إليه حيدثنا عن جارته ربة اخلالني التي حوت حسن البداوة ومجـال احلـضارة ,اخلامر

 : ومها راكبان يف املوكب امللكي,وذلك يف مطلع نسيب مدحه مظفرية أنشده إياها
ــــاره ــــالني ج ــــة اخل ــــن رب ــــا م ـــــارة  لن ـــــصد ت ـــــارة وت ـــــل ت  تواص
ـــــب ـــــن قري ـــــر م ـــــسني وتنف ــــرض  تؤان ــــراروتع ــــل يف احل ــــم تقب  ة ث



١٨٠  

ـــــلوي ـــــي س ـــــام حيي ـــــي ب  ةولكـــــن لـــــيس يف جـــــويف مـــــرار  وتلعقن
ـــــا ـــــبيه وم ـــــا ش ـــــرام هل ـــــضار  يل يف الغ ـــــيس هلـــــا نظـــــري يف الن  ةول

ـــل ـــل وكح ـــن كح ـــفني م  ةحـــوت حـــسن البـــداوة واحلـــضار  ويف الوص
ــــــار  ويف خلخاهلــــــا خــــــرس ٌ ولكــــــن ــــــم باإلش ــــــأت تفه  ةإذا أوم

 فهو حياول أن ينسج خيـوط قـصته مـع , املطلع الغزيل الرقيقنر يف املدحة املذكورة هذا
 إذ نالحظ أنه ينحو فيه منحـى , وقل أن جياريه فيها الشعراء الغزل املشهورون,جارته احلسناء

 : وما فيه من انسجام بديعي وتورية مجيلة, بأسلوبه الرشيق الشيقً حمضاًماديا
ـــــــاقيه   جاريـــــــــــةةرسوري بـــــــــــساقي ـــــــة س ـــــــدي بجاري  ووج

ــــريضأ ــــف الق ــــك عط ــــز هباتي ــــــه  ه ــــــذه الثاني ــــــىل ه ــــــى ع  ليثن
ــــــــاجلامل ـــــه  ســــــــبتني كاســــــــية ب ـــــا عاري ـــــدي هل ـــــي عن  فروح
 ويف القلــــــــب آمــــــــرة ناهيــــــــه  عــــىل اجلــــسم حاكمــــة بالــــضنى
ــــــــــــا ــــــــــــراين إذا مل أزر بيته  كــــــأين ببيــــــت بــــــال قافيــــــه  ت

 .ًها كثرياونالحظ أن الشاعر كان يعاين جتربة حب حقيقية جلاريته مارية التي كان حيب
 ,ً نـاعامًاستخدم الشاعر يف غزله األبحر القصرية أو املجزوءة التي تشري إىل القصيدة جرسا

 وهتزهـا هـزة الثمـل ,وكان خيتار هلا القوايف املستساغة التي تولد يف النفس النـشوة واالرتيـاح
املنـشود يف  ومن خالل األوزان والقوايف يسري الشاعر بخطاه احلثيثة نحو االنـسجام ,والطرب

 كام يف هذه القـصيدة الغنائيـة ,شعره ويبلغ ذروة نضجه الفني املشفوع بالذاتية والطبع السليم
 :ذات الوزن الراقص

ــــــكًرفقــــــا  وعــــــىل الــــــسخي بــــــام ملــــــك   بروحــــــي فهــــــي ل
ـــــن اصـــــطفاك ـــــضل بحـــــق م ــــــــضلك  أف ــــــــالح وف ــــــــىل امل  ع

وتتسم بالرقة املتناهية التـي تنبض هذه الغزلية الغنائية بالعاطفة الصادقة والشعور الفياض 
 والـوزن والقافيـة , ونلمح فيها مظاهر االنسجام بني اللفظ واملعنى من ناحية,عرف هبا شعره
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من جهة أخر حتى ليشعر اإلنسان وهو يتلوها بإيقاع اجلرس الشعري العذب ينـساب مـن 
 .خالل حروفها وكلامهتا وأبياهتا

 وهي ختتلف عن نفسية ,يقية التي تنبض من خالهلاوهي بالتايل تعرب عن نفسية الشاعر احلق
مهام احتجبت الـنفس  ,رشف الدين الوزير الكبري املعروف يف كل األوساط بالسمت والوقار

 أن تتعر عىل حقيقتها يف محـى األهـواء وحينئـذ ال ًبد هلا حني جتد أمامها متنفسااإلنسانية فال
 كـام يف هـذه املقطوعـة التـي ,و زهـد أو ورعحيجبها عن العاطفة احلقيقية منصب أو سلطان أ

 :يقول فيها
ــــــــب ــــــــو القري ــــــــه وه  وجفوتــــــــه وهــــــــو احلبيــــــــب  أبعدت

ــــــــا ــــــــدا غريب ــــــــردتًفغ ــــــــشوقه   وانف ــــــــبأوب ــــــــا الغري  ن
ـــــب ـــــي يط ـــــه دائ ـــــن ب ـــــا م ــــــب  ي ــــــيش يطي ــــــه عي ــــــن ب  وم
ــــرسور ــــن ال ــــشاء م ــــا ت ــــذ م ــــــــصيب  خ ــــــــه ن ــــــــيس يل في  فل

ي ذات مـرة بـني يديـه ّنُ وقد غ,غناء امللكيةيؤكد ما نذهب إليه من أنه كان حيرض جمالس ال
 : مطلعها قوله,حلن فأعجبه فنظم قصيدة عىل وزنه

ــــوا ــــوا أو مل يف ــــنهم وف ــــد يل م  أو يبخلـــــوا بالوصـــــل أو تتعطفـــــوا  الب
ر يف ِّ وكـان يكـر,ى يف جمالس الطـربَّغنُ وي,يظهر أن شعره كان ينشد يف حلقات املتصوفة

 نذكر من ذلـك قولـه يف , املغنون تكأة الزمة هلم يف أغنياهتمشعره بعض األلفاظ التي يتخذها
 يبـدأ ليلتـه األوىل بابتـداء , وقد ضمن البيت املجزوء األخري لفظه الليل أربع مـرات,قصيدة

 ويـصل الليلـة , فال تأخـذه سـنة وال نـوم, ويطيب سمره وهلوه, اجلارة)من(غايته الزمانية يف 
 ...و إال بعد انقضاء رابعة لياليه األنصارية اجلارة فال يصح)إىل(بالليلة بـ 

ــــــــــــــل  غرامــــــــي فيــــــــك ال حيــــــــىص ــــــــــــــزان وال كي  بمي
ـــــــــاين ـــــــــع أجف ـــــــــا دم ــــــسيل  وأم ــــــن ال ــــــسأل ع ــــــال ت  ف

ــــــس ــــــا أن ــــــسىىوم ــــــال أن ــــــــاحبا   ف ــــــــي س   ذيــــــــيلًمراح
 بالرجــــــــــــــل وباخليــــــــــــــل  جــــــــاليب عــــــــىل اللــــــــذاتإو
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ـــــــــــــل  مـــــــــن الليـــــــــل إىل الليـــــــــل ـــــــــــــل إىل اللي  إىل اللي
 ويصف فيها أغزاله التـي تغنيـه عـن ,د قوله يف قصيدة له تتميز بالرقةوال بأس أن نقف عن

 :أحلان الدف واملزمار
ـــــــــي ـــــــــا إلف ـــــــــاك اهللا ي ـــــــــــسفي  رع ـــــــــــت يف ع  وإن بالغ
ـــــــــك ـــــــــذكر إذ كف ـــــــــا ت  يـــــــــوم اجلـــــــــزع يف كفـــــــــي  أم

ــــــس ــــــا أن ــــــسىىوم ــــــال أن  زمــــــــان اللهــــــــو والقــــــــصف   ف
ـــــــــــــال ـــــــــــــك خمت ـــــــــي  وإذ عطف ـــــــــىل عطف ـــــــــال ع  ومي

أقرب يصل هبا إىل درجة من اللني تغدو بعض مقطوعاته الغزلية حتى يزداد الشاعر رقة يف 
 :ما تكون إىل األسلوب العامي

ــــــــصيه  ال وفقـــــــت بنـــــــت احلميـــــــصية ــــــــدار ومق ــــــــة ال  داني
 ناعمــــــــة اجلــــــــسم حريريــــــــة  صــــــــوفية املــــــــذهب لكنهــــــــا

  الزهديات - ٣
لـذي كتب الشاعر مقطوعات وأراجيز وقصائد قاهلـا يف الزهـد وهـو الغـرض احلقيقـي ا

 وإنابة ملا قالـه ً ولكنه مل يكن األصل يف شعره وإنام كان استغفارا,ينسجم مع لقبه شيخ الشيوخ
 يـور فيـه بأسـامء , لـهًيف حياته من أغزال رقيقة حتى أن أباه استغفر له ربه حينام سمع غـزال

 . فختمه ببيت فيه التشفع له,بعض سور القرآن
 ألنه مل يستطع أن يكبح مجاح ;ً عميقاً نفسياً رصاعاال شك أن الشاعر يف زهدياته كان يعاين

 : فتغزل بعد أن جتاوز اخلمسني بفتيات اخلامسة عرشة,نفسه التي تصبو للحب واجلامل
ــــــسني ويل صــــــبوة ــــــاوزت مخ  إىل بنــــــات العــــــرش واخلمــــــس  ج
ــــــا ــــــام ملته ــــــيس كل ــــــول نف ــــس  تق ــــن األم ــــوم م ــــرب الي ــــا أق  م

 أن يقـول ن فمـن حقـه إذ,جت عن املألوف يف الغـزلكام أنه تطرق لبعض املعاين التي خر
 :ً فيقول متزهدا, ومن حقه إذن أن يتشفع لنفسه بعد أن تشفع له أبوه من قبل,الشعر يف الزهد
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 مــــــــــن بــــــــــره بلطــــــــــائف  وارغــــــــــــب إىل اهللا تظفــــــــــــر
ـــــــــيام ـــــــــك ف ـــــــــد بقلب  عهـــــــــدتك لـــــــــه آلـــــــــف  وازه
ــــــــــــــف  وال متــــــــــــــوتن قنوطــــــــــــــا ــــــــــــــه عواط  فلإلل

 ولذلك مل يقـنط مـن الرمحـة , فإن لإلله عواطف شاملة,و والغفرانإن رجاءه كبري يف العف
 ثـم نتبـع ,ً تكفـرياً فهو يطلب منا أن نبكي دمـا. كثرية مل حيصها وصف واصفًالرتكابه ذنوبا

والزهد  .ا أن نظفر من ربنا بلطائف بره وحينئذ يمكنن,البكاء زاهدين يف كل ما ألفناه وأحببناه
 وإنام يعتمد عىل قطع اإلنسان كل ,ىل ما ذكره يف القصيدة السابقة عًعند الشاعر ليس مقصورا

 ذلك ألهنا فاسـدة مفـسدة أضـلت ,عالقة له باحلياة الدنيا واإلعراض عن مغرياهتا وزخارفها
 :بنيها ومصريها الفناء واملوت

 بالـــــــــــــسكون إىل املنـــــــــــــاخ  ال تـــــــشغلن عـــــــن الرتحـــــــل
 بــــــــالقرض واملــــــــاء النقــــــــاخ  وتــــــرج مــــــن عــــــرض الــــــدنا
ـــــن ـــــا وص ـــــن زخارفه ـــــب ع ـــــساخ  ث ـــــن انف ـــــات ع ـــــد الثب  عق
 بــــــــني القــــــــشاعم والفــــــــراخ  واملــــــــوت وصــــــــف جــــــــامع

وجدير بالذكر هنا أن قصائد قافية اخلاء كلها يف باب الزهديات يضاف إىل ذلك القـصائد 
 فهل يعني أن هـذا الغـرض ال حيتـاج كـالغزل إىل ,واملقطوعات األخر املوجودة يف الديوان

 ولذلك مأله الشاعر بقصائد , وحرف اخلاء ليس من الروي املستساغ,لروي والقافيةالرقة يف ا
يقرتن الغـزل  و. الثقيلةاملركب اخلشن واملوسيقزهدية تنسجم يف التقشف مع هذا الروي ذي ا

 وقد عرفنا يف زهد أيب العتاهية الثورة عىل كـل غـزل وعرفنـا يف زهـد أيب ,ًعنده بالزهد أحيانا
 ولكننا ال نعرف بني الشعراء مثلـه مـن مجـع الغـزل والزهـد يف , احلياة اإلنسانيةالعالء فلسفة

 : فمن ذلك قوله يف جارية له اسمها مارية,مقطوعة واحدة
ــــــو ــــــد أرس اهل ــــــي يف قي ـــــــ  أوقعن ـــــــافها جامع ـــــــة أوص  ةجاري
ـــــــسنها ـــــــدرين يف ح ـــــــة الب  ةمـــــع أهنـــــا يف نـــــسكها رابعـــــ  ثالث
ـــــا ـــــي يف حبه ـــــت قلب ـــــم جنن ــــــا كا  ك ــــــفليته ــــــه تابع ــــــت ل  ةن
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ــــرا ــــا رب غف ــــيلًي ــــويب ف ــــن ذن ـــــ   ع ـــــا نازع ـــــىل أهوائه ـــــس ع  ةنف
ـــــام ـــــاقي ف ـــــدهر خن ــــــع  إن ضـــــيق ال ــــــك الواس ــــــضيق يب رمحت  ةت

 املتصوفة الناسكة واختيار اسـم ,ولعلنا الحظنا مذهب الشاعر يف التورية يف رابعة العدوية
 ولكنـه ال , ليغفر لـه الـذنوبهذه املتصوفة والتورية هبا ينسجم مع ختام القصيدة يف نداء اهللا

 واسعة يستجيب فيها دعـوة الـداعي ً فرمحته أبدا,ق الدهر بخناقهَّ وإن ضي,س من روح اهللائيي
 .إذا دعاه
  :مذهبه الفين -د

 بيد , من األساليب البالغية املستجدة يف هذا العرصًاستخدم الشاعر يف طرائق تعبريه كثريا
 . فأبـدع فيـه كـل اإلبـداع,غي معني يف تصنيعه البديعيأنه تفرد دون غريه بسلوك مذهب بال

 إىل جنب مع االجتـاه الـذي ًوقد أعجب األدباء املعارصون هبذا االجتاه اجلديد الذي يسري جنبا
 , فنهجـوا هنجـه,بدت تباشريه قبيل ذلك يف مرص عىل يد القايض الفاضل ومجاعته مـن بعـده

ن معظـم شـعراء النـصف الثـاين مـن القـرن إ :ن قلنا وال نبالغ إ, وتداولوا معانيه,واقتدوا به
 فكانوا عالة عليه , من معانيهم الشعريةً فاستمدوا منه كثريا,السابع اهلجري كانوا من تالمذته

 .يف ذلك كله
 وأشار إىل أمهيته كأكرب شـاعر ,ه الصفدي بعبقرية األنصاري وأعجب بمذهبه الشعريَّنو

 أعـرف يف شـعراء الـشام بعـد ال( (: ومما قاله,لك معارصوه كام أمجع عىل ذ,عرفته بالد الشام
 وال أصـنع وال , وال أفـصح, وال أجـزل,ئة وقبلها من نظم أحسن مـن رشف الـديناخلمسم

 والقوايف , ملا فيه من النكت والتورية الفائقة, وما رأيت له األشياء إال وعلقته,أرس وال أكثر
 .)) واملعنى البليغ, واللفظ الفصيح, والرتكيب العذب,املتقنة

 فهـو ال , وهـي لبـاب مذهبـه الفنـي,ويالحظ أن الشاعر أكثر من تصنع التورية يف شعره
 فهـو رائـد املـذهب ,ً وإنام يكثر من ذكرها ما وسع إىل ذلك سبيال,يكتفي بإيرادها مرة واحدة

 رابعـة  نـذكر مـن ذلـك التوريـة يف,الرمزي يف أدبنا العريب خالل هذا العـرص يف بـالد الـشام
 :العدوية
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اهلــــــو ـــــــ  أوقعنـــــي يف قيــــــد أرس ـــــــافها جامع ـــــــة أوص  ةجاري
ـــــــسنها ـــــــدرين يف ح ـــــــة الب  مـــــع أهنـــــا يف نـــــسكها رابعـــــة  ثالث

 ويالحظ من طرف آخر أن الشاعر حاول أن يوسـع مـد ,ويف شعره من التوريات الكثري
 وإنـام كـان حيـاول أن  فال يقترص منها عىل ما عرفه البالغيون,التصنع البديعي يف باب التورية

 والشواهد عـىل , إما بالكلامت أو احلروف, وذلك عن طريق عبثه اللفظي,يوري بغري األلفاظ
 :ًنشد امللك املنصور من شعر املتنبي يمدح أبا شجاع فاتكاأ نذكر منها قوله وقد .ذلك كثرية

 يف احلمـــــد حـــــاء وال مـــــيم وال دال  متلــــك احلمــــد حتــــى مــــا ملفتخــــر
 :قولهفعقب ذلك ب

ـــا ـــا ملك ـــصور ي ـــك املن ـــا املل ـــا أهي  أوصـــافه كـــامالت وهـــي أصـــناف  ي
ـــــاف  رفقــت بــاخللق حتــى مــا الــذي ورع ـــــاء وال ق ـــــق راء وال ف  يف الرف
ــذي رشف ــا ال ــى م ــك حت ــزت باملل  يف امللـــــك مـــــيم وال الم وال كـــــاف  وف
ـــا ـــارقني هب ـــت امل ـــب رع ـــم كتائ ــــط آالف  وك ــــات اخل ــــن ألف ــــيهن م  ف

 نذكر مـن ذلـك , من مذهبه الفنيً مميزاً وغدت مظهرا, يف شعرهًة كثرياانترشت هذه الصف
 ):رشخ(قوله يعبث بلفظة 

 مـــشيب وحـــايل منـــه رشخ بـــال خـــاء  ي رشخ الـــشباب وراعنـــينوقـــد خـــان
 : امللك النارص)يوسف(وقوله يعبث باسم ممدوحه 

ـــؤدد ـــد وس ـــل جم ـــز ك ـــسمى فيع ــــاء  ي ــــسني والف ــــواو وال ــــه وال  إىل يائ
 ):احلس(و) احلب(عبث بلفظتي وقوله ي

ــــــاء  فلــــو أصــــبحت ذا حــــاء وســــني ــــــت يف حــــــاء وب ــــــا عنف  مل
 نذكر مـن ذلـك ,كام نالحظ باإلضافة إىل ذلك استخدامه التورية باالصطالحات النحوية

 :قوله
ـــدا  حــــذف ورصف وإعــــالل وتنكــــري  ًومعـــرب اللفـــظ يل مـــن نحـــوه أب
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ــــصب ــــد منت ــــاكن والق ــــه س ــــر  وحلظ ــــع وامل ــــرط مرتف ــــروروالق  ط جم
 :وقوله

ـــه ـــه فل ـــن حب ـــبكم ع ـــسألوا ص ــسب  ال ت ــن الن ــي ع ــا يغن ــافة م ــن اإلض  م
  غـــري منقلـــبًكـــام عهـــدتم وقلبـــا   غــــري حائلــــةًوراقبــــوا منــــه حــــاال

 ال كام وضعت هلـا ,كثرت املصطلحات النحوية وغريها كثرة ظاهرة فقد استخدم معانيها
 : فمن ذلك قوله, من الرمز واإلحياء وإنام استخدمها بحسب مفهومه اخلاص كمظهر,ًأصال

 بـــه رفعهـــا والنـــصب واجلـــزم واجلـــرا  مـــــديح ختـــــريت القـــــوايف حمليـــــا
 :وقوله

ــر  رفعت ذوي اإلعراب مـن بعـد خفـضهم ــصب واجل ــع والن ــك الرف ــأثنى علي  ف
 :وقوله

ــــــا ــــــل رام ارتفاع ــــــهًإذا فاع  ففعلـــــك مرفـــــوع بأنـــــك فاعلـــــه   بفعل
تخدام بعض املصطلحات العروضية أو البديعيـة منهـا  بل كان حياول اس,ومل يكتف بذلك

 :قوله
بـــسيط املعـــايل وافـــر الفـــضل كاملـــه  وبحـــر طويـــل البـــاع منـــرسح النـــد 

 :وقوله
ـــة ـــرد رياض ـــواء ب ـــد األن ـــت ي  بغرائــــــب التوشــــــيع والتفويــــــف  ووش

 وقـد رأينـا أن , وجـود اجلـرس املوسـيقي الـشعري يف قـصائده,يضاف إىل ما تقدم ذكره
 ومصدر هذه الرقـة يف نظرنـا حـسن اختيـاره األلفـاظ اجلميلـة ,قد رصح برقة أغزالهالشاعر 
وءة التـي تـالءم أغراضـه  واألوزان القـصرية أو املجـز, والقوايف ذوات الروي املوحى,املعربة
 , يؤلـف االنـسجام يف مذهبـه الفنـي,ذلك كله مع ما الحظناه من تصنع فني بديعي .ومعانيه

 :صفة من خالل قولهوقد أشار إىل هذه ال
ــــساجله ــــديع نظــــيم ال ي ــزل  واســــمع ب ــن الغ ــهل م ــدح يف س ــن امل ــزل م  ج
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يتضح ممـا أسـلفنا أن الـرشف األنـصاري كـان رائـد الـشعراء األول يف مـذهب التوريـة 
ا هـذا املـذهب يف مـرص تـ وقد أشار ابن حجة يف خزانته إىل الفرقتني اللتـني اعتنق,واالنسجام

 .والشام عىل السواء
 

- ٧ -  
  أبو احلسني اجلزار

  ) هـ٦٦٣ -   هـ٦٠١(

  :حياته ونشأته - أ
 , هـ إبان الدولـة األيوبيـة بالفـسطاط٦٠١ ولد سنة ,هو مجال الدين حييى بن عبد العظيم

كان أبوه وأقاربه جزارين بالفسطاط دكـاكينهم ( (: قال ابن سعيد.وكان والده يعمل باجلزارة
 فحـام , مثل أبيـه وقومـهً قصاباأمره وكان يف أول ,معهم هبا وأبرصته . قد عاينتها,هبا إىل اآلن

 .))راية هبا مجلة من أهل عرصه فرفعت له يف القريض , وأكثر حوله حومه,عىل األدب مدة
وتعلم ببلده الفسطاط والتقى هبا ويف القاهرة بجامعة من العلامء واألدبـاء حتـى توطـدت 

 وزكـي ,روح الصاحب والوزير الشاعر املشهوربينه وبينهم الصالت أمثال مجال الدين بن مط
 وكـامل الـدين بـن العـديم الكاتـب العـامل ,الدين عبد العظيم بن أيب اإلصبع الشاعر األديب

 وكان ابن العديم كلام جاء القاهرة : قال الصفدي.األديب القفطي األصل احللبي الدار واملقام
 .))تقطيف اجلزار((عره سامه لزمه ابن اجلزار وقد اختار له مقطوعات من ديوان ش

  :شخصيته - ب
 وسائر الشعراء املـرصيني أمثـال الـرساج الـوراق ,وقامت بينه ومجاعة من شعراء القاهرة
 وابن النقيب وغريمها , ما يلقى ابن دانيالً وكان كثريا.والبوصريي والنصري احلاممي صداقات

 .ويتسامرون يف جمالس يتدارسون الشعر ويناشدونه
 وابـن ,واجتمع به مجاعة من مشاهري علامء العرص كأثري الدين أيب حيـان املغـريب ,وصحبه

 . ورووا عنه شعره, وابن النحاس,سعيد وابن خلكان
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  :شعره - ج
 وجتول يف بعض البالد املرصية فـأكثر الـذهاب إىل ,ًاحرتف اجلزار الشعر وتكسب به حينا

 : قـال ابـن كثـري, وكبار رجال الدولـةاإلسكندرية للقاء بعض ممدوحيه من القضاة واألمراء
وكان بني من مدحهم وأكثر فيهم قايض القضاة ابن بنت  .)) امللوك واألمراء والوزراءمدح((

 .األعز
 ولكن القايض كان يثـق فيـه ,إنه كان يصحبه فأراد بعضهم أن يكيد له عنده: قال السبكي

 والصاحب هبـاء الـدين بـن ,ري ومدح الصاحب زين الدين بن الزب.ت عىل الساعي كيدهَّففو
 واألمـري عـيل بـن سـيف , وقايض القضاة نرص اهللا بن بصاقة الوزيرً وشاعراً وكان وزيرا,حنا

 وصـدر الـدين القرميـيس ). هــ٦٦٣ سنة تويف( واألمري حسام الدين بن يغمور ,الدين قليج
 .سلطان مرصبن الكامل األيويب ا ومدح من امللوك امللك العادل .ناظر ثغر اإلسكندرية

ح ابن  وهو يف العرشين يف مدً رو له ابن سعيد شعرا.ونبه يف قول الشعر منذ شبابه الباكر
ه مـن  آخر وهو يف النيف والعرشين يف مـدح القرميـيس يف اإلسـكندرية وغـريً وشعرا,بصاقة
عـن  ومر بأزمة عارمة عـدلت بـه .ًت االستجداء بالشعر فعانى أملاّويبدو أن نفسه مل .األعيان

 واسـمه . فلام عاد عاتبه أحد أصـدقائه, فعاد إىل اجلزارة حرفة آبائه وأجداده,التكسب بالشعر
 :رشف الدين فقال له

ـــيدي رشف الـــدين ـــي يـــا س  إذا مــــــــا رأيتنــــــــي قــــــــصابا  ال تلمن
ـــــــا  كيـــف ال أشـــكر اجلـــزارة مـــا عـــشت ـــــــاًحفاظ ـــــــض اآلداب   وأرف

ــــو ا  ينــــيّوهبــــا أضــــحت الكــــالب ترج ــــت أرج ــــشعر كن ــــاوبال  لكالب
 جيمع بـني املـروءة والكـرم وحـسن العـرشة ونقـاء الـسرية إىل ميـل مطبـوع ًنساناإوكان 
 ,ً وأحالهـم بيانـا, وأظـرفهمًمـن أحـسن النـاس شـكال( (: ابن سعيد فقـاله وصف.للدعابة
 ومـروءة ال توجـد إال , ذو بزة تصلح للرؤساء الـرساة, وأنظفهم, وأبدعهم مطايبة,وألطفهم

 . مقر به حيثام قلقت ركايب وانتهـى يب املـسري.ين به خبريإ وسلني عن ذلك ف,باةعند السادة األ
فريقية لقيت فيها ما يلقاه الغريب يف البالد التي يقدم عليهـا إا قدمت الديار املرصية من بالد مل

 : فأنشدت,ومل أجد من فيه من للمروءة نصيب وال لآلداب حظ حتى لقيته
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ـــــــستنكر ـــــــىل اهللا بم ـــــــيس ع ـــــــدأن  ل ـــــــامل يف واح ـــــــع الع  جيم
 .))إذ ألفيت فيه من التعصب والتأنيس والرب ما صريين كأين يف بلدي بني أهيل

 ,كان كثري التبذير ال تكاد خلته تنسد( (: قال أحد املؤرخني,وعرف بالكرم حتى اإلرساف
 .)) عىل نفسه ساحمه اهللاًوكان مرسفا

 :ومدح الكرم والكرماء فقال
ـــرمحن عـــن كـــل ـــقلقـــد ريض ال ـــسخط   منف ـــي رضـــا اهللا بال ـــا نتق ـــام بالن  ف

ـــه ـــه رب ـــسان يعطي ـــىل اإلن ـــب ع ــا يعطــي  فعي ــو حيــسب م  بغــري حــساب وه
 :وقال

ــــالم أصــــونه ــــال ع ــــان يل م ــه  إذا ك ــل دين ــن البخ ــدنيا م ــاد يف ال ــا س  وم
ــــه  نــــهإ ذا يــــسار فًومــــن كــــان يومــــا ــــود يمين ــــري أن جت ــــق لعم  خلي

 .ونووصفته بعض املراجع باخلالعة واملج
 إنه مل : قالوا عن عمر بن أيب ربيعةً فقديام,ً أن ينسب للشاعر فعل ما يقول زوراًوليس غريبا

 وإن جـاء بعـده , للجـزارً وكان عمر بـن الـوردي الـشاعر معـارصا.يفعل كل ما رواه شعره
د  ثم جتنبه بعـ, ولكنه اعتذر عنه بأنه كان طابع العرص, يف الغزل بالغلامنً وقال كثريا,بسنوات

 .ً وتعففاًذلك احرتازا
 فقد كان شـاعر الفـسطاط يف عـرصه .يبلغ األربعني مرتبة رفيعة يف الشعر وبلغ اجلزار وملا

 وكـان يـذهب يف ,) هـ٦٥٤تويف سنة ( .وكان معارصه زكي الدين بن اإلصبع شاعر القاهرة
 ,ة النـاس والقربـى مـن عامـ,شعره مذهب البهاء زهري يف السهولة وامليل إىل النمط الـشعبي

 , وال ينكرهـا اخلاصـة,وطريقه من أسهل الطرق التي يميـل إليهـا العامـة( (:يقول ابن سعيد
 .))لقرب مأخذها وحسن منزعها

 ما يصحب أصدقاءه من الشعراء واألدباء يف نزهات بني الرياض واملتنزهـات ًوكان كثريا
  وشـهد ابـن,ر اإلسكندرية أو يذهبون إىل ثغ,عىل ضفاف النيل يف الفسطاط والقاهرة واجليزة

وكانت له مع رساج الدين الوراق نوادر ومطارحـات شـعرية  . من تلك النزهاتًسعيد بعضا
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اتفق أن أبا احلسني اجلـزار قـام مـرة إىل بيـت (( قال , ومن نوادره معه ما حكاه الغزويل,كثرية
 .))إال عىل الـرساجأقيض الشغل ما عاديت ( (:اخلالء فناوله الرساج الوراق شمعة فقال اجلزار

 فصىل عنـده الـرتاويح . أنه بات ليلة يف رمضان عند الصاحب هباء الدين بن حنا:ومن طرائفه
 .وقرأ اإلمام يف تلك الليلة سورة األنعام يف ركعة واحدة

 :فقال أبو احلسني
ــــا ــــدرة م ــــن ق ــــام م ــــىل األنع ـــــــدة  يل ع ـــــــة واح ـــــــيام يف ركع  الس

ــــضورا ــــسوموين ح ــــال ت ــــوًف ـــــــة   س ـــــــال واملائـــــــدةيف ليل  األنف
وتذكرنا هذه النوادر بنوادر عصبة أخر من شعراء العباسيني يف القرن الثاين اهلجري كان 

 .نجمها أبو نواس واحلسني بن الضحاك اخلليع
 .ً وسلوكاًوربام تأثر اجلزار ومجاعته بتلك العصبة وحاولوا تقليدها شعرا

 مغـرم مثلـه بالـصور ,ة ابـن الرومـي فهو سـاخر سـخري.وإىل ما مجع من دعابة أيب نواس
 وله أبيات يف الكنافة تذكر بأبيات ابن الرومي يف القطائف .اهلزلية وصفات املطاعم واملشارب

 :والزالبية يقول اجلزار
 وجــــاد عليهــــا ســــكر دائــــم الــــدر  ســـقى اهللا أكنـــاف الكنافـــة بـــالقطر

 :ويقول يف اخلبز
ـــسام ـــهًق ـــد خروج ـــز عن ـــوح اخلب ــــ   بل ــــه, ول ــــن فرن ــــارم ــــداة جت  ه الغ

ــــي يف ــــك وه ــــه تروق ــــائف من ـــــامر  ورغ ـــــا أق ـــــال كأهن ـــــجف التف  س
ـــسوالف أمحـــر ـــــذار  مـــن كـــل مـــصقول ال ـــــه ع ـــــشونري في  اخلـــــدين لل
ـــــم ـــــك دره ـــــه بكف ـــــأن باطن  وكــــــأن ظــــــاهر لونــــــه دينــــــار  وك
ــــد ــــضاء لكــــن يغت ــــضة البي ـــــا  كالف ـــــارًذهب ـــــه الن ـــــت علي   إذا قوي

وقال يف رمـضان يـذكر احللـو , مي يف قايل الزالبية ابن الرووالبيت األخري يشري إىل قول
 :التي تعمل فيه ويستهدي أحد أمراء العرص بعضها
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 عنـــــد بياعهـــــا عـــــىل الـــــدكان  مـــــــا رأت عينـــــــي الكنافـــــــة إال
ـــرا ـــيل قط ـــت مق ـــا عاني ـــري م ـــــان  ولعم ـــــن احلرم ـــــا م ـــــو دمعه  س
ــــــف ــــــثم املراش ــــــا ل ــــــاهللا م  كـــــــال وال ضـــــــم املعـــــــاطف  ت
 ي مــــــن الكنافــــــة والقطــــــائف  ًبألـــــــذ وقعـــــــا مـــــــن حـــــــشا
 : منها فيقولًويستهدي رشف الدين الفائزي بعضا

ــوده ــيض ج ــذي ف ــدين ال ــا رشف ال  براحتــه قــد أخجــل الغيــث والبحــرا  أي
 ألرجــو هلــا مــن ســحب راحتــك القطــرا  لــــئن أحملــــت أرض الكنافــــة إننــــي

 :ويصف حاله بصورة تذكر بشعر الشمقمق وابن الرومي واحلمدوين يقول
ــــفراءيل  ــــة ص ــــشمس خلع ــــن ال ـــــــشتاء  م ـــــــاين ال ـــــــايل إذا أت  ال أب

 ثيــــــــايب وطيلــــــــساين اهلــــــــواء  ومــــن الزمهريــــر إن حــــدث الغــــيم
ـــــسامء  بيتــــي األرض والفــــضاء بــــه ســــور ـــــي ال ـــــقف بيت ـــــدار وس  م
ـــد ـــربد ق ـــشمس وال ـــراين يف ال ـــو ت ــــل  ل ــــاءّانح ــــت إين هب ــــسمي لقل   ج
ـــار عـــىل الطـــول ـــل والنه ـــن اللي   وهنــــــــاءعــــــــزاء ال ينقــــــــيض  يل م
ــــــــه اإلمــــــــساء  فكــــأن اإلصــــباح عنــــدي ملــــا فيــــه ــــــــب رقيب  حبي

 :وقال وقد مات محاره
 مـــىض وقـــد فـــات منـــه مـــا فاتـــا  مــــات محــــار األديــــب قلــــت هلــــم
ـــن ـــرتاح وم ـــزه اس ـــات يف ع ـــن م ــــا  م ــــا مات ــــب م ــــل األدي ــــف مث  خل

 :ً فرد عليه قائال, بعد موت احلامر فداعبهًورآه بعض أصحابه ماشيا
ــــــــول ــــــــن جه ــــــــم م   ألطلــــــــب رزقــــــــاأمــــــــيش  رآينك

ـــــــــى  وقــــــــــــال يل رصت متــــــــــــيش ـــــــــاش ملق ـــــــــل م  وك
 ! !تعــــــــيش أنــــــــت وتبقــــــــى   فقلــــــــت مــــــــات محــــــــاري
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 :وداعبه صديقه البوصريي فقال
ـــــــــد  فــــــال بــــــأس أهيــــــذا األديــــــب ـــــــــا يول ـــــــــوت م  فللم
ــــــــد  إذ أنــــــت عــــــشت لنــــــا بعــــــده ــــــــا يفق ــــــــى وودك م  كف

 :قول يف زوجه الولود ي, حتى زوجته وأهله املقربون.ومل خيلص من مزاحه أحد
ــــــه ــــــى نظرت ــــــه زوجــــــة مت ـــــيم  ول ـــــا عجـــــوز عق ـــــت ليته  حبل
 معلــــــم يقتــــــيض بــــــه املعلــــــوم  ظــــل يف أرسهــــا ألجــــل كتــــاب
ـــــدا ـــــالق نق ـــــشى الط ـــــو خي ـــــصده التحـــــريم  فه ـــــا ي  وإن دار وراه

 . وهو تعبري شعبي يستعمل اآلن ملن جيري وراء النساء)دار(ويستخدم تعبري 
 :رشاءوقال يف زوجة أبيه وهي ط

ـــــــيخة ـــــــشيخ أيب ش ـــــــزوج ال  لــــــيس هلــــــا عقــــــل وال ذهــــــن  ت
ــــدجى ــــورهتا يف ال ــــرزت ص ــــو ب ـــــن  ل ـــــا اجل ـــــرؤت تنظره ـــــا ج  م

  :أغراضه الشعرية - د
  :املديح - ١

ثم يعـرض صـفات ,تبـدأ بالنـسيب,قـصائد مطولـة جتـري عـىل النـسق التقليدي وله يف
 صـدر الـدين عبـد الـرمحن  قـال يف, دون مبالغـة تـصدم الـذوق, وفيها يكيل الثناء.املمدوح

 : لثغر اإلسكندريةً وكان ناظرا,القرميسيني
ــرا  رس يف دجى مـن شـعره فحكـى البـدار ــم الزه ــره األنج ــن ثغ ــا م ــد لن  وأب

 فهـو مـسكر كـاخلمر .وقد تالعب يف هذا املطلع بام يوصف به اللحظ من السكر والسحر
 عىل طريقة املولـدين والبـديعيني ,مط ويولد يف هذه املعنى وي.ساحر يأخذ باملجامع واأللباب

 ونـراه يف مطلـع آخـر . هلم ابن الرومي من قبل طريـق التوليـد للمعـاين واأللفـاظَّالذين شق
 :يتالعب باللفظ بني التجنيس والتورية فيقول
ـــان ـــذ ب ـــر م ـــان اصـــطباري والك ــــان  ب ــــدر دجــــى حيملــــه غــــصن ب  ب
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ــــا  شـــــاهده القلـــــب وإن كـــــان قـــــد ــــه العي ــــتوحش من ــــب واس  نغي
 :ثم يقول

ــــــــاه والعــــــــني يفاو ـــــان  حــــــــر قلب ـــــسنهام جنت ـــــن ح ـــــه م  خدي
ـــــــــده ـــــــــدغه اآلس ويف خ  الــــــورد ويف مبــــــسمه األقحــــــوان  يف ص

وخيلص من الغـزل يف قـصائد املـديح بـرضوب مـن احليـل املعنويـة التـي يتـضمنها فـن 
 : كأن يقول وهو يمدح الصاحب مجال الدين بن مطروح)التخلص(

ـــــورد امحـــــرارا خـــــ ــــه  دهًيفـــــضح ال ــــشبه ريق ــــو ت ــــر ل ــــود اخلم  وت
ــــه  فيـــــه احلـــــسن خليـــــق مل يـــــزل ــــروح خليق ــــابن مط ــــاين ب  واملع

 :ويقول يف فخر القضاة ابن بصاقة
ـــرا ـــا معتم ـــة بته ـــن ليل ـــم م ـــرس   ويلًوك ـــن الي ـــري م ـــايل كث ـــرف آم  بزخ

ـــى ـــام اشـــتقت للغن ـــي كل ـــول لقلب ـــــ  أق ـــــرص اهللا تب ـــــرَّإذا ن ـــــد الفق  ت ي
 , ووثـب إىل املـديح ومـا تـربص,إىل هذا الشاعر كيف ختلص انظر :قلت( :قال الصفدي

 واغـذ بلبانـه إن كنـت .خـذ عـىل مثالـه إن كنـت حتـذووصدق نظمه يف احلسن وما خترص ف
 .)تغذو

 وختتلـف , والصفات الغالبـة يف مـديح الـشعراء,وال خترج معاين مدحيه من صفات الكرم
 وصـفه بجـودة ً أو وزيـراً فإذا كـان كاتبـا. بعدها باختالف درجة املادح وصفتهً نوعياًاختالفا

 : كقوله يف ناظر البهنسا. واحلسم وما إليهاِّ ورسعة البت.الكتابة وحسن التوقيع
ـــــسيد ـــــه ب ـــــاب من ـــــاخر الكت ــــه  تتف ــــد غالم ــــد احلمي ــــيض عب  ال يرت
ـــا ـــاه احلي ـــروض حي ـــويش ال ـــط ك ـــــك مدامـــــه  خ ـــــاملعنى علي ـــــأدار ب  ف
ــــه ــــت بنان ــــدهش إن رأي ــــاد ت  كر إن ســـمعت كالمـــهوتكـــاد تـــس  فتك
ــــه  الــسطر حيكــي الغــصن إذ هــو مثمــر ــــت محام ــــه حكي  وإذا ســــمعت ب
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 , مـن رجـال الـسيف فتختلـف احلـال رضورةً عـسكرياً أمرياًأما إذا كان املمدوح سلطانا
 :كقوله يف األمري ابن يغمور

ـــــيض  رب بـــــــــأس لنـــــــــاره أي رضام ـــــاة يف ـــــىل العف ـــــود ع  وج
ـــــر ـــــم الثغ ـــــأش باس ـــــت اجل  ل يف جلـــة الـــدماء ختــــوضواألبطـــا  ثاب

 :وينظر يف البيت التايل إىل قول املتنبي
ـــائم  وقفــت ومــا يف املــوت شــك لواقــف ـــرد وهـــو ن ـــن ال ـــك يف جف  كأن

ـــال كل ـــك األبط ـــر ب ـــىمت ـــةم  ووجهــــك وضــــاح وثغــــرك باســــم   هزيم
  :الغزل - ٢

  ويترصف يف معاين الغزل التقليديـة, ليس غزل وجد أو عشق.غزل تظرف وصنعةوغزله 
 :ً يقول مثال,فيسوقها يف معارض متنوعة

ـــسان  طــرف املحــب فــم يــذاع بــه اجلــو ـــسان ل ـــمت الل ـــدمع إن ص  وال
 تبكــــي عليــــه إذا نــــأ األوطــــان  تبكــي اجلفــون مــن النــو فاعجــب ملــن

 واجلفـون تبكـي لبعـاد , والـدمع يـذيع أرسار اهلـو. إن العني تكشف املحبة:فهو يقول
 ! فعجيب أن تبكي األوطان عىل القطان,مع أهنا أوطان له وهو ناء , أي طيفه.ساكنها احلبيب

  :ءجااهل - ٣
 , لكن بعض الشعراء عبثوا به,وال تعثر للجزار عىل هجاء كثري إال يف جمال التطرف واهلزل

 ومـا كـان فـيمن : قـال. فهجاه من أهل عرصه خلق كثري بالشعر والزجل,كام يقول الصفدي
 ).جماهد اخلياط( ثم يذكر بني من هجوه شاعر اسمه ,لنظمهجاه من يقاربه يف رتبة ا

ـــــب ـــــري كل ـــــوه غ ـــــيس يرج  ولــــــيس خيــــــشاه غــــــري تــــــيس  فل
ـــــــيكم ـــــــزاركم عل ـــــــاه ج ـــــــيس  إن ت ـــــــور وك ـــــــة يف ال  بفطن

 ً كـام اختـذه أحيانـا, فيه عن حياته ومزاجـهَّوواضح من أكثر ما وصلنا من شعر اجلزار عرب
 وكـان . وفاتته أشـياءًل شيئاَّ ولكنه حص,ن مراتبوسيلة للكسب أو للوصول إىل ما ينبغي م
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 ومل ينل وظيفة كغريه من الشعراء واكتفـى باملجالـسة .يبذل كل ما حيصل عليه من مال ًمرسفا
 : حاله هذهً ويقول مصورا.واملنادمة لألعيان والوجهاء

 وإننـــي قـــد عـــداين العـــز والـــنعم  إن شـــئت تعـــرف يف اآلداب منزلتـــي
ـــم  األوجــاق تــشهد يلفــالظرف واللطــف و ـــشطرنج والقل ـــرد وال ـــود والن  والع

 :ويشكو شكو الشعراء من جور الدهر عىل العلامء وإغداقه عىل اجلهلة األغبياء فيقول
ـــائر ـــر ح ـــور ده ـــدلك ج ـــكو لع  فـــــضلت بـــــه فـــــضالءه اجلهـــــال  أش
ــــمت ــــالؤه إذ قاس ــــه عق ــــت ب ـــــــاجلور يف أنعامـــــــه األنفـــــــال  منع  ب

 .يب متام والبحرتي واملتنبيأالم الشعراء السابقني كتردد يف كوهو معنى مشهور 
 ألنـه احـتفظ برقـة املـرصيني وحـالوة ; يف الشعر يف القـرن الـسابعًوبقي اسم اجلزار علام
 .منطقهم وخفة روحهم

 

- ٨ -  
  الوراق

  سراج الدين الوراق
  ........).-   هـ٦١٥(

  :حياته ونشأته - أ
 عىل الدعابة والفكاهـة ً وكان مطبوعا,قاهرةولد عمر بن حممد بن حسني بمرص وعاش بال

 َّ وتـوىل.تثقـف بثقافـة عـرصه أبيض الـشعر أزرق العينـني , وكان مجيل اخللقة.وبراعة النكتة
واتـصل بـبعض  .رج لألمـري سـيف الـدين أيب بكـر فتوىل كتابة الد,بعض املناصب بالقاهرة

 وكـان ابـن ,حماورات شـعرية وكانت بينهام , وخاصة بالصاحب هباء الدين بن حنا.الرؤساء
 .والزم اجلزار وتطارحا الـشعر .اصة الرساج واجلزار ومجاعتهام للشعراء وخً مقرباًحنا شاعرا
 حتـى مـات اجلـزار قبـل ً ويف األسـامر واملجـالس معـا. واشرتكا يف احلياة األدبية.وتراسال به
 : فقال يف رثائه,صاحبه
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ـــــــستبق  بلغــــت أبــــا احلــــسني مــــد إليــــه ـــــــسبوق وم ـــــــانمل   ره
 تقــــول عــــىل األوىل ســــبقوك كــــانوا  وكنـــت وطاملـــا قـــد كنـــت أيـــضا

 .ً مكثراًوكان الرساج شاعرا
 وفيـه ,رّ ال يتكلـف فيـه التعقيـد أو التقعـ.وشعره الغالب سهل قريب من الكالم اجلاري

 , عذب الرتكيب قاعـد التوريـة واالسـتخدام. جيد املقاصد.صنعة قريبة وكان حسن التخيل
 .لبديع وأنواعه باًعارفا
  :شخصيته - ب
 . يف فنون البالغةً مترصفاً مكثراً أديباً فاضالًكان إماما − ١
 : فرثى سلطان مرص املعز أيبك الرتكامين بقوله,وشارك بشعره يف أحداث عرصه − ٢

ــــأتم ــــد م ــــا بع ــــه مأمت ــــيم علي   دون ســـفح املقطـــمًونـــسفح دمعـــا  ًنق
ـــده ـــدر فق ـــىل ق ـــي ع ـــا نبك ـــو أنن  يــــه نتبــــع الــــدمع بالــــدملــــدمنا عل  ول

 ً بالتوريـة حينـاًالعبـا واسـتغله يف شـعره) )الـرساج((وشغل الرساج باسمه أو لقبه  − ٣
 ., كام شغل اجلزار باسمه وصنعتهًواللغز أحيانا

 ً وتطـارحوا كثـريا.عارص أبو احلـسن اجلـزار والنـصري احلاممـي والـرساج والـوراق − ٤
 لـوال لقبـك :توريـة حتـى إنـه قيـل للـرساج الـوراقوساعدهتم صنائعهم وألقاهبم يف نظم ال

 .وصناعتك لذهب نصف شعرك
ـــارشا ـــشكو عتبـــت مب ـــال راحـــة يف مدحـــه  إذا بحـــت بال ـــيأب ـــوا ذهن  تعب

ــا  ونني رطـــب اللـــسان ومـــن رأيـــدير ــنًرساج ــال ده ــسان ب ــدا رطــب الل   غ
 :وقوله

ــــــــام وإين ــــــــىل األن ــــــــي ع ـــــا  إنن ـــــج خلق ـــــاينًمل أه ـــــو هج   ول
 إن مل يكــــــــــن ذاك يف لــــــــــساين  يف رساجفقلـــــــــــت ال خـــــــــــري

 : وجتاوزها قالً حتى بلغ السبعني عاماًوملا عمر طويال
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ـــة ـــبعني حج ـــاوزت س ـــد ج ـــي ق ـــشكرا  إهل ـــرًف ـــيس تنك ـــي ل ـــنعامك الت   ل
ـــورا  وعمــرت يف اإلســالم فــازددت هبجــة ـــرًون ـــرساج املعم ـــدو ال ـــذا يب  , ك

  :شعره - ج
 , منه مـا حيكـى عـن امرأتـه,بلسان هازل وتصويره ,ذهب مذهب اجلزار يف شكو الفقر
 : وترك الكسل,وقد طلبت إليه احلصول عىل املال بالسعي

ـــــسال ـــــة ك ـــــت لفاف ـــــت مجع  ةّفـــاهنض وقــــم وادأب هلــــم العائلــــ  قال
ـــت  فأجبـــــت هـــــل تـــــدرين يل ســـــببا ـــدا:قال ـــذي الفاصـــلًوال وت  ة, وه
 :وقال يشكو الفقر الحرتافه قول الشعر

ـــا ـــت صـــ م ـــشعر بات ــــوا عــــن اآلداب  بويتيل ونظـــم ال ــــد رغب ــــاس ق  والن
 ّوالــــشعر مبنــــي عــــىل األســــباب  ًأأقولــــه عتبــــا بــــال ســــبب لــــه

 :وكام وصف اجلزار نصيفته فقد وصف الرساج جوخته بقوله
ـــــان  هــــذا وجــــوختي الزرقــــاء حتــــسبها ـــــسج داود يف رسد وإتق ـــــن ن  م
ــــــة ــــــدت إذ ذاك قائل ــــــا فغ ـــالين  قلبته ـــي وأب ـــال قلب ـــي ب ـــبحان قلب  س

ــــهإن ا ــــست أعرف ــــيشء ل ــــاق ل  فكيـــف يطلـــب منـــي اآلن وجهـــان  لنف
ــــرصها ــــو أن صــــاحبها اجلــــزار أب ــــدا  ل ًعــــيل أبــــرص لب ــــانّ   فــــوق جرب

 أكثـر , ويكـرر,ويشكو الرساج يف شعره أسامء بعض من يقصده من الرؤساء وصدهم له
 :من مرة فيقول ساعة

ــــابوا ــــدحوا أث ــــاس إن م ــــان الن  وللكرمـــــــاء باملـــــــدح افتخـــــــار  وك
ـــا ـــن وقـــت لوقـــتوك ــــــذار  ن العـــذر م ــــــاء وال اعت ــــــرصنا ال عط  ف

 ووقوف حـراس سـود عليهـا حيجبـوهنم .ويصور مواقف الصد وإغالق أبواب ممدوحيه
 :فيقول

ـــــــو اله ـــــــي وه ـــــــصد عن ـــــصد  ٍأراه ي ـــــل اهلجـــــر وال ـــــويب كلي  ّبن
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ـــــوين ـــــاض ل ـــــي لبي ـــــإن مل يرعن  فريعـــــاين حلظـــــي وهـــــو أســـــود  ف
 فيقف ليسائل نفـسه القناعـة مـا دام ال ,صاحبه اجلزار كام مرت ب,وقد متر به حلظات يأس

 :يستطيع الوصول إىل النوال املنشود يقول
ـــــــزة ـــــــة ع ـــــــا يل أذل وللقناع ــــن ذلــــة وهــــوان  م ــــو هبــــا م  أنح
ـــــصوان  وأصــــون وجهــــي أن يــــذل ألوجــــه ـــــامل ال ـــــن ع ـــــة م  منحوت
ــــان  والقــــــوم كاألصــــــنام واإلســــــالم ــــن األصــــنام واألوث ــــي ع  نزهن

 :ه باحلجاب بقوله عن ضيقِّويعرب
ــــــــــــاب ــــــــــــت ذل حج ــــــــــــــا  ال ذق ــــــــــــــابًوال وقوف   بب
ـــــــــا  وقـــــد قـــــام شـــــارب البـــــواب  ًفقـــــــــد ضـــــــــنيت وقوف

 : فيقول,ويشكو من تقدم غريه ممن ال يستحق وتأخره
ـــــوم ـــــع عـــــن ســـــفل ق  علـــــوا وعلـــــت مـــــراتبهم علينـــــا  إذا مل ترتف
ـــــا ـــــر علين ـــــان ي  تعـــــــاظمهم فينـــــــزهلم إلينـــــــا  صـــــربنا والزم

 مثـل , من الـشكو غـري شـكو املمـدوحني وتثـاقلهم أو مجـودهم أخرًوتر صورا
 : فيقول.شكو الصاحب والصديق

ــــــيس وصــــــاحب وصــــــديق  أفردتنــــي األيــــام عــــن كــــل خــــل  وأن
ــــــشيت يف شــــــهر آب ــــــو أين م  ألبــــى الظــــل أن يكــــون رفيقــــي  فل

 : والزمن فيقولًوتعم شكواه فتشمل الناس مجيعا
ــوب((  ًزعمــــوا لبيــــدا قــــال يف عــــرص لــــه  )) كجلــد األجــربفقيــت يف خل
ــــه ــــن خلق ــــه م ــــد خلف   الــــداء كــــل جمــــربا وأعيــــًجربــــا  وأراه أع
ـــدواه ال ـــذي ع ـــضاعف اجلـــرب ال ــــب  وت ــــاض وال متعق ــــن م ــــك ع  تنف
ــــا ــــضال فخلقن ــــداء الع ــــاقم ال  بلــــغ اجلــــذام وعــــرصنا عــــرص ويب  وتف
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  :أغراض شعره - د
 :ة يف شعرهباملمازحة والدعا - ١

 .رساج من املوضوعات الغزل, واملامزجة والدعابة املتبادلة بني األصدقاءومما تطرق إليه ال
 : قوله كذلك,ومن هذا الرضب املصنوع

ــــدائر ــــدجى فغ ــــا ال ــــة أم ـــا  وحمجوب ـــو جنينه ـــصبح فه ـــا ال ـــا وأم  عليه
ــها ــن كناس ــف م ــرس الطي ــت مل  ومـــن حوهلـــا أســـد الـــرش وعرينهـــا  عجب
 ولكـن أعيـد عرضـها يف ,هورة يف الشعر القـديمونالحظ يف هذه األمثلة معاين الغزل املش

 .ثوب مبالغ فيه من صنعة البديع وخاصة التورية واجلناس واالستخدام
 والعيون بالسيوف القواطـع ,واستغل الشاعر يف موضع آخر التشبيه املألوف للقدود بالقنا

 :ّبينها وولد يف قوله
ـــا ـــن القن ـــدود ع ـــك الق ـــتهم تل ــصفاح  أغن ــيض ال ــن الب ــضوا ع ــاون   األعين
ـــى مل يكـــن   ممكنـــاًمـــرس اخليـــال إليـــه أمـــرا  ومحـــوا طـــروق احلـــي حت

  :مقطوعات يف ألوان الطعام - ٢
 : وقال يف القطائف,مقطوعات يف ألوان الطعام ومن موضوعاته

ــــسوما ــــت ج ــــي رق ــــك الت ـــــا  قطائف ـــــت قلوب ـــــام كثف ـــــغها ك  ملاض
ـــصيبا   كغـــــيم رق لكـــــن فيـــــه قطـــــر ـــه خ ـــديب ب ـــى اجل ـــدا املرع  غ

  :شعر املناسبات - ٣
 كقولـه يف افتتـاح املدرسـة ,وشارك يف املناسبات فنظم القصائد وشارك غريه من الشعراء

 : هـ٦٦٢الظاهرية سنة 
ـــل ـــب واص ـــم ح ـــه يف العل ـــك ل ــــالم  ملي ــــه م ــــيس في ــــب ل ــــه ح  فلل
 عــــــراق إليهــــــا شــــــيق وشــــــآم  فـــــشيدها للعلـــــم مدرســـــة غـــــدا
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  :اتكاؤه على الرتاث - ـه
لم يكـن بالـشاعر املجيـد إذا ف , يف مقطعاته الشعرية من القصائدًر توفيقاوكان الرساج أكث

 ما يبنيها عىل نكتة أو مثـل أو قـول مـأثور أو ً وغالبا, وإنام مقطوعاته جتري لطيفة يسرية,قصد
 .مفارقة لفظية أو معنوية

 :يقول
ـــــــــل  قلـــــــــت إذ جـــــــــرد حلظـــــــــا ـــــــــدين األج ـــــــــده ي  ح
ــــــــذل  يــــــا عــــــذويل كــــــف عنــــــي ــــــــسيف الع ــــــــبق ال  س

 :ويقول
ــىض ــد انق ــىض وق ــد م ــسامح فق ــا ال ـــربه  أم ـــن خ ـــسل ع ـــه وال ت ـــسل عن  فت
ــــى خيوضــــوا يف حــــديث غــــريه  واســكت إذا خــاض الــور يف ذكــره  حت

 : كقوله, ما تراه يبني مقطوعته عىل شطر قديمًوكثريا
ـــه ـــل ب ـــياف ح ـــشأ األض ـــل ين ــم  وباخ ــىل القم ــزال ع ــصبغ ن ــن ال ــيف م  ض
ـــشدين ـــشكو فأن ـــذي ي ـــا ال ـــألته م ــــر(  س  )يس غــــري حمتــــشمأضــــيف أمل ب

 :وهو مطلع قصيدة املتنبي املشهورة
ــــر ــــيف أمل ب ــــشمأض ــــري حمت   منـــه بـــاللممًوالـــسيف أحـــسن وقعـــا  يس غ

 :ومنه قوله
  للـــسقم مـــن بـــدينىإذ رق يل ورثـــ  وضــاع خــرص هلــا مــا زلــت أنــشده
 )لــــوال خمــــاطبتي إيــــاك مل تــــرين(  وقـــــال يل بلـــــسان مـــــن مناطقـــــه

 :املتنبي كذلكوهو من قول 
ـــــرين  ًكفـــى بجـــسمي نحـــوال أننـــي رجـــل ـــــاك مل ت ـــــاطبتي إي ـــــوال خم  ل

 :ومنه قوله
ــان أصــلحا  إذا مــا جعلــتم جفنــة الــصلح ســكرا ــذي ك ــر ال ــتم األم ــد جئ  فق
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 )لنــا اجلفنــات الغــر يلمعــن يف الــضحى(  وأنــــتم أحــــق النــــاس أن تنــــشدوننا
 :وهو من قول حسان بن ثابت

ــ ــر يلمع ــات الغ ــا اجلفن ــضحىلن ـــا  ن يف ال ـــدة دم ـــن نج ـــرن م ـــيافنا يقط  وأس
 :ويعجب الصفدي قول الرساج

ـــــسب ـــــصب واكت ـــــا وانت  واكـــــدح فـــــنفس املـــــرء كداحـــــه  دع اهلوين
ـــــز  فالــــصفع موجــــود مــــع الراحــــة  لوكـــــن عـــــن الراحـــــة يف مع

 فال نعدم هنا وهناك ملحـات ومـضات ,ورغم ما نالقيه يف شعر الرساج من تكلف الصنعة
 :كقوله ,شعرية تلمع

ــوا ــاس واختلف ــم الن ــل عل ــده ض ــــــسبته ?  يف خ ــــــورد ن ــــــشقائق أم لل  ألل
ـــــه  فـــذاك للخـــال يقـــيض للـــشقيق وذا ـــــورد ريقت ـــــاء ال ـــــه أن م  دليل

 :ومن رقيقه الذي ال يثقل برغم ما فيه من حيل البديع قوله
ـــا ـــمت برق ـــا الوضـــاحًش ـــن ثغره ــــاح   م ــــيض اجلن ــــدجى ســــريه مه  وال

ـــــي ـــــه ويقين ـــــكي ب ـــــار ش ـــ  ّفتب ـــصباحه ـــل ال ـــصباح قب ـــىل ال  ّل جت
ـــــسم صـــــبح ـــــى تب ـــــت مت  عــــن حبــــاب أو لؤلــــؤ أو أقــــاح  فأجاب
ــــراح  ومتــــى كــــن للــــصباح نــــسيم املـــــ ــــرصف ال ــــة ك ــــك أو نكه  س
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- ٩ -  
  احلمامي

  نصري الدين
  أمحد بن علي املناوي املصري

  ) هـ٧٠٨ -   هـ٦١٩(

  :حياته ونشأته - أ
 وكان احلاممي ,لذين تالزموا وتطارحوا الشعر ا,هو ثالث الثالثة الظرفاء أصحاب احلرف

 .تغلب عىل شعره روح العامة وكان يرتزق بضامن احلاممات ,أقلهم رتبة وثقافة
  :شخصيته - ب

 , وعمـل بالقـاهرة, هــ٦١٩ ولـد سـنة . كيس األخالقً إنه كان أديبا:وقال عنه أبو حيان
 .والتقى بعلامئها وأدبائها

  :شعره - ج
 : ما نوه بذكر حرفته كصاحبيه كقولهً وكثريا.وحلقته حرفة الشعر

ــــه ومــذ لزمــت احلــامم رصت فتــى ــــن يداري ــــدار م ــــه ي  ب
ــا ــياء وبارده ــر األش ــرف ح  وآخــــذ املــــاء مــــن جماريــــه أع

 :وقوله
 ًينهــــل غيثــــا كالــــسحب  يل منــــــــزل معروفــــــــه
ـــــه ـــــذر ب ـــــل ذا الع ــــب  أقب ــــار اجلن ــــرم اجل  وأك

 . إليهم بالشعروكان يدعو أصحابه إىل احلامم وحيببه
 :ومن غزله

ـــه ـــؤاد ب ـــام الف ـــذي ه ـــزال ال ــرا  إن الغ ــا نف ــد م ــدي بع ــوم عن ــتأنس الي  اس
ـــي فانكـــرسا  أظهرهتـــا ظاهريـــات فقـــد ربـــضت  هبـــا األســـود رآهـــا الظب
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 : وربطه بعدم وفاء النيل.وقال يف النريوز وما وقع فيه من املساخر
 ء القفـــاعجـــل للعـــامل بعـــدم وفـــا  إن عجـــــل النـــــريوز قبـــــل الوفـــــا
ـــى  فقـــد كفـــى مـــن دمعهـــم مـــا جـــر ـــا كف ـــيلهم م ـــن ن ـــر م ـــا ج  وم

 
- ١٠ -  
  لعزازيا

  شهاب الدين
  أمحد بن عبد امللك بن عبد املنعم

  ) هـ٧١٠ -   هـ٦٢٧(

  :حياته ونشأته - أ
 وكـان أحـد شـعراء , هـ وينسب إىل قرية عزاز قرب حلـب بـشامل الـشام٦٢٧ولد سنة 

 .ت خاصة ويف املوشحا.العرص املعدودين
 واشتغل بالتجارة وكانـت لـه دكـان ,وفد من الشام إىل مرص وأقام هبا وتطبع بطباع أهلها

 .بقيسارية جهاركس بالقاهرة
  :شخصيته - ب

 , ال يتكلـفً وكـان مطبوعـا.أحب األدب واشتغل بعمل الشعر فمهـر فيـه وفـاق أقرانـه
أدبائهـا أمثـال ابـن سـيد  وكان ينشد شعره ملن يلقاه من علامء مـرص و,وأعجب به معارصوه
وامتدح شعره مجاعة مـن مـؤرخي  .ام كانا يرشدانه فيه ويقومانه ويبدو أهن,الناس وأيب حسان

 وراسل بعض الشعراء كابن النقيب بـشعره ولـه ديـوان .ي برديالعرص كالصفدي وابن تغر
 .)املنهل الصايف( يف ي بردي وابن تغر,)فوات الوفيات(نقل عنه ابن شاكر يف . كبري
 :موضوعات شعره - ج

 ولـه قـصيدة يف املـديح النبـوي , وإن غلـب عليـه الغـزل واملـديح,ت موضوعاتهدوتعد
 .مشهورة
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  :غزله - ١
 :ومن غزله قوله

ــــــــالمك  ويـــــــــا كثـــــــــري التجنـــــــــي ــــــــي س ــــــــت عن  منع
ـــــــــة صـــــــــب ـــــــــت ذم  مــــــا خــــــان قــــــط ذمامــــــك  وخن
ــــــــوء حــــــــايل ــــــــن رأ س ـــــــــك  فم ـــــــــيل والم ـــــــــى ع  بك
ـــــــــززت قوا  فلــــــــــــــو أردت حيــــــــــــــايت ـــــــــا ه ـــــــــكمل  م

 : قوله,وله من النسيب التقليدي
ـــــا ـــــت مراتع ـــــآلرام كن ـــــة ل ـــام  أرام ـــصارعاف ـــشاق رصت م ـــك للع  ل
ـــسا ـــك موائ ـــن في ـــصون ك ـــأين غ  وأيــــن بــــدور كــــن فيــــك طوالعــــا  ف

  :احلنني للشباب - ٢
 : زمان شبابهًويذكر يف كهولته أيام الشباب فيقول خماطبا
ـــشكورا  زمـــان شـــبايب كنــــت خـــري زمــــان ـــت م ـــال زل ـــسان بًف ـــل ل  ك
ــــاين  فللـــه كـــم جـــررت ذيـــل بطـــالتي ــــك عن ــــذات في ــــت لل  وأطلق

  :موشحاته - د
 بعـضها جيـاري النـسق املـشهور ,جتري موشـحاته عـىل صـور خمتلفـة البنـاء والـصياغة

 وإن متثل باألصول مـن , والبعض اآلخر يترصف فيه بعض الترصف,للموشحات األندلسية
 فـنظم )الدوبيت( ووشاحني بني صياغة املوشح كبعض الً وغصن وخرجة ومزج أحيانا.قفل

 :املوشحات الدوبيتية كقوله
ــــسحر  مــن يل بــسقيم اجلفــن واهــي اخلــرص ــــت بال ــــون كحل ــــو بعي  يرن
ـــذر ـــن ع ـــذاره م ـــح يل ع ـــم أوض ـــسكر  ك ـــل ال ـــدالل مي ـــه ال ـــال ب ـــا م  م

 إال ســــجدت ملعــــاطف الغــــزالن
ـــــــل ـــــــوارد للقب ـــــــفيه م ــــل  يف مرش ــــه والكح ــــك حلظ ــــى بفات  حتم
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ـــم ق ـــذيلك ـــه ع ـــر في ـــن أكث ـــت ل ــــل  ل ــــه مل ينج ــــوداد طرف ــــا دام اس  م
ـــا عـــذول يف ســـلواين  فـــال تطمـــع ي

 :ومن موشحاته األندلسية الروح والطابع قوله
 اغتنم اللذات قبل الذهاب
 بوجر أذيال الصبا والشبا

 .فتك من ذي الفقارأمقلة ب
 ذات احورار

 منصورة األجفان باالنكسار
 زار وقد حل عقود اجلفا

 رت عن ثغر الرضا والوفاواف
 فقلت والوقت لنا قد صفا
 يا ليلة قد أنعم فيها وزار

 شمس النهار
 حبيبه من دون الليايل القصار

  : فقالً مولداً وعرضها عرضا.ومن موشح آخر جدد معاين السابقني يف الغزل
ـــــواتر ـــــني الف ـــــلت األع ـــــا س ـــــصفاح  م ـــــد أجفاهنـــــا ال ـــــن غم  م
ـــــري  إال أســـــــــــالت دم املحـــــــــــاجر ـــــن غ ـــــاحم ـــــرب وال كف   ح
ـــــــــاء اجلـــــــــآذر  بــــــاهللا مــــــا حــــــرك الــــــسواكن ـــــــــري الظب  غ
ــــــدل القلــــــوب ــــــات أن تع  عنهــــــا ولــــــو جــــــارت املقــــــل  هيه

  :تشيعه آلل البيت - ـه
 : ويستدل عىل ذلك بقوله من أبيات, آلل البيتًمتشيعا لعزازياكان الشهاب 
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ـــــي  تــــر بعــــد احلــــسني يــــسوغ مــــاء ـــــيش اهلن ـــــورد الع ـــــو م  وحيل
ــــويل   حتلــــــو وتــــــصفووأي معيــــــشة ــــىل ال ــــدو ع ــــار الع ــــد ج  وق

ـــا ـــازوا حقوق ـــا ح ـــوا وم ـــد ظلم ــــــويص  لق ــــــول وال ال ــــــة البت  لفاطم
 

- ١١ -  
  جماهد بن سليمان اخلياط

  ) هـ٦٧٢تويف سنة (
  :حياته ونشأته - أ

 وهبـا تـويف , وكان يسكن القرافة الكرب بـاملقطم,ولد جماهد بن سليامن اخلياط يف القاهرة
 .)هـ٦٧٢(عام ودفن
  :شخصيته - ب

 ً وكـان معـارصا, وتعلـق بالـشعر,كان جماهد بن سليامن يعمل باخلياطة يف مدينة القـاهرة
 ,جلامعة الشعراء الكبار يف عرصه

  :شعره أغراض - ج
  :اهلجاء - ١

مـن ( : قال ابن شـاكر. فهجا اجلزار وتسلط عليه كام يقول املؤرخون,أولع اخلياط باهلجاء
 وكان قد سلطه اهللا عـىل أيب احلـسني اجلـزار شـاعر , وفهم,كنه قرأ النحو ل,كبار أدباء العوام
 ).الديار املرصية

 :ومن أهاجيه يف اجلزار قوله
ـــــأدب ـــــسني ت ـــــا احل  مـــا الفخـــر بالـــشعر فخـــر  أب
ـــــه ـــــا ترشـــــحت من ـــــر  وم ـــــو بح ـــــرة وه  بقط
ــــــــت  ومــــــا لبيتــــــك قــــــدر  وإن أتيــــــــت ببي
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ـــــــت إال ـــــــأت بالبي  عليـــــه للنـــــاس حكـــــر  مل ت
 :فيهوقال 

ـــيكم ـــزاركم عل ـــاه ج ــــيس  إن ت ــــده وك ــــة عن  بفطن
ــب ــري كل ــوه غ ــيس يرج  ولــيس خيــشاه غــري تــيس  فل

  :إخوانياته - ٢
 وكـان قـد , ويبعث إليـه بالعطايـا, وكان يعطف عليه,اتصل اخلياط بنارص الدين النقيب

 :ياط فكتب إليه ابن اخل. وتأخر له ويبتان,وعده مرة بإردب من القمح فجهز له أربع ويبات
 مـــــا الـــــذي أجلـــــاك أن متنعـــــه  ًيــــا ماجــــدا بــــالقمح قــــد جــــاد يل
ـــاقي ـــة الب ـــضه فرق ـــكا يل بع ـــد ش ـــــــه  وق ـــــــوالي أن جيمع ـــــــسى م  ع

 :فكتب إليه النقيب اجلواب
ـــــل ـــــن حاص ـــــاثنني م ـــــك ب  إليـــــــك أو تبعـــــــث األربعـــــــة ?  آتي
ــــــا ــــــا مانع ــــــا أخرهت ــــــاهللا م ـــــــة  ت ـــــــن مطمع ـــــــا وال ذاك م  هل
ـــــــــة ـــــــــام أخرهتـــــــــا خيف ـــــك  وإن ـــــن كف ـــــضيعةم ـــــة امل   املتلف
ــــستودعة  ومـــــا عـــــسى مقـــــدارها عنـــــدكم ــــك م ــــع مثل ــــف م  واألل

  :غزله - ٣
 :ويرو له غزل عىل طريقة التقليديني

ـــد ـــل نج ـــر أهي ـــرق ذك ـــا ب ـــد ي  فــــإن لــــك اليــــد البيــــضاء عنــــدي  أع
  تـــضل وأنـــت هتـــديًفـــوا عجبـــا   فيـــــضل عقـــــيلًأشـــــيمك بارقـــــا

ــــن ــــت مم ــــسحاب وأن ــــك ال  ي ووجــــديحتمــــل بعــــض أشــــواق  وتبكي
ـــــرد  بعثــــت مــــع النــــسيم هلــــم ســــالما ـــــه ب ـــــيل ل ـــــوا ع ـــــام عطف  ّف
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- ١٢ -  
  ابن تولو املصري

  معني الدين أبو عمرو
  عثمان بن سعيد

  )هـ٦٨٥ -  هـ٦٠٥(
  :حياته ونشأته - أ

 وتـويف هــ٦٠٥سـنة  − بتنـيس − عـثامن بـن سـعيد و أبو عمـرمعني الدين ابن تولوولد 
: ي قـال ابـن تغـري بـرد, وكانت له معرفة باألدب,وتفقه وسمع احلديث , بالقاهرةهـ٦٨٥

 إن الشاعر حممد بن دانيال ملا جاء مرص :وقيل ).النظم وشعره يف غاية اجلودةوله يد طوىل يف (
 ويرو له بيتان قاهلام عندما أمر قايض مرص بقطع أرزاق الشعراء .اتصل به وأخذ عنه طريقته

 :قالمن الصدقات سو أيب احلسني اجلزار ف
ــــــــه ــــــــايض لنواب ــــــــدم الق ـــــــرب والفـــــــاجر  تق  بقطـــــــع رزق ال
 عجــــب للطــــف التــــيس باجلــــازراف  ووقــــــر اجلــــــزار مــــــن بيــــــنهم

 

- ١٣ -  
  قطنبة األصفوني

  حسن بن حممد بن هبة اهلل
  ) هـ٦٧٠تويف سنة (

  :حياته ونشأته - أ
  :شخصيته - ب

 وكـان بينـه وأحـد .)) ظريف احلكايـات. كثري اهلجاءً ماجناًكان شاعرا( (:قال ابن حجر
شعراء عرصه واسمه نبيه الدين عبد املنعم بـن عـيل حمـاورات ومراجعـات حتـى كـان أهـل 

من نـوادره أنـه صـىل و . كثري املزاح والنوادرً وكان فكها.عرصمها يشبهوهنام باجلزار والوراق
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 متى  إىل: فقال له. فبكى شخص بجانبه وعال نحيبه, فذكر اخلطيب قصة الذبيح,العيد األكرب
  إنه سلم ?:تبكي ? أما سمعته يف العام املايض يقول

  :شعره أغراض - ج
 :يف الغزل قوله له بعض مقطوعات − ١

ـــا ـــن تثنيه ـــى م ـــؤادي املعن ـــبت ف ــــا  ّأس ــــع فيه ــــل حــــسن جمم ــــة ك  فتان
ــد بزغــت ــق ق ــل شــمس األف ــسية مث  وحــــشية يف نفــــور خــــوف واشــــيها  إن

 وايل قوص لينتصف له من متويل احلكم بأصفون ًومن شعره االجتامعي ما قاله خماطبا − ٢
 : وكان قد طالب زوجه بنصيبها يف منزل,بلده

ـــا  قهــــرت باجلانــــب البحــــري طائفــــة ـــوالي قبليه ـــا م ـــك ي ـــول وجه  ف
 وكـــف كـــف شـــهود أصـــبحوا فيهـــا  واتــرك بأصــفون واكــشف عــن قــضيتها
ـــا ـــرت هب ـــي ظف ـــة ترك ـــدي يتيم ـــــدارهيا  ٍّعن ـــــن اهللا جـــــدران ت ـــــا م  هل

ــاون ــصبواتع ــم واغت ــني احلك ــع أم  أخفـــوا وثـــائق فحـــو خطهـــم فيهـــا  وا م
ــصف حــصتها ــا ن ــت عليه ــى أبيع ـــارهيا  حت ـــم ش ـــني احلك ـــي وأم ـــا حيلت  م
ــائق ــك الوث ــن تل ــت أفحــص ع ــا زل ـــا  م ـــان اهللا خافيه ـــى أب ـــوالي حت ـــا م  ي
ـــة ـــي ثابت ـــدي وه ـــي اآلن عن ـــا ه  فـــامض الواليـــة فـــيمن كـــان يؤذهيـــا  وه

 

- ١٤ -  
  البوصريي

   الدين أبو عبد اهلل حممد بن سعيد البوصريي املغربيشرف
  /م١٢١٢/ـه ٦٠٨/أول شوال 

 :حياته ونشأته - أ
هو رشف الدين أبو عبد اهللا حممد بن سعيد البوصـريي املغـريب مـن قلعـة محـاد ولـد أول 

 حفـظ القـرآن يف ,التابعة لبني سويف بمـرص − دلس − يف قرية / م١٢١٢/هـ ٦٠٨/شوال 
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 أ ثـم أنـش,قل إىل القاهرة ليتم دراسته الدينية عمل ببعض الوظائف مطلـع حياتـه ثم انت,بلده
 . لتعليم الناشئةًكتابا
  :شخصيته - ب

 عـىل طريقـة الـشاذيل ً صـوفياًعرف البوصريي بالظرف والدعابة وأظهر يف أشعاره اجتاها
 وقـد ,املريس وقد كان أحد تالميذ أيب احلسن الشاذيل وصحب أبا العباس ,والطريقة الصوفية

 وعمـل بـديوان اإلنـشاء ,تفقه يف مرص والتحق باخلدم الديرانية قبل التحاقه بالشاذيل واملريس
 . باآلخذين بالرشوةًواستقر بيبيس يف الرشقية وانتقد أهلها مشهرا
ـــــال  نقــــــدت طوائــــــف املــــــستخدمينا ـــــو رج ـــــم أر فيهم ـــــاًفل   أمين

لميذين للمريس حيث حتول البوصريي عايش البوصريي ابن عطاء اهللا السكندري وكانا ت
 .للشعر والسكندري للنثر واحلكم

 :شعره - ج
 عـىل طريقـة الـشاذيل ً صـوفياًنظم البوصريي بعض املدائح النبوية التي أظهر فيها اجتاهـا

 ومـن سـرب , وشعره يف غاية احلسن واللطافة عذب األلفاظ منسجم الرتاكيب,وبرع يف النظم
 :ب السيوطي بقصيدته التي مطلعهاعجُشعره عرف مزيته وقد أ

ــــأبيض يف أســــود ــــشيب ب ــــب امل ـــــني اخلـــــرد  كت ـــــي وب ـــــضاء ملبين  بق
 وعـرف بـالظرف ,وختيم عىل شعره الدعابـة وخفـة الـروح يف املوضـوعات غـري الدينيـة

 .كشعراء عرصه يف املوضوعات غري الدينية
 : يقسم شعره إىل قسمني:أقسام شعره

  : الشعر االجتماعي- ١
 )شعر الشكو − هلجاءا − املديح(

ًوهو شعر بسيط يف روحه وأسلوبه قريب إىل النفس والروح الشعبي لغـة وتعبـريا يمتـزج 
َّ فقـد حـرض , وكذلك له شـعر حتـريض,بخفة روحه وظرفه وخياله يف ذم فوضوي الرشقية

 .ًالبوصريي أحد أمراء املامليك عىل أهل الرشوة من املوظفني قائال
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ــدا ــنهم واح ــدن م ــال ت ًف ــاعةِ ــك س  ولـــو فـــاح مـــن برديـــه مـــسك عنـــرب   من
ــــو ــــك منهم ــــؤادي بانتقام ــــرد ف  فقــــد كــــاد قلبــــي منهمــــو يتفطــــر  وب

 : فقره وكثرة عيالهًوللبوصريي شعر يشكو فيه أحوال اخلاصة ألحد الوزراء واصفا
ـــــــــر  يـــــــا أهيـــــــا الـــــــوزير الـــــــذي ـــــــــة آم ـــــــــه طائع  ةأيام
ــــــا ــــــا إنن ــــــك أشــــــكو حالن  ةحاشــــاك مــــن قــــوم أويل عــــرس  إلي

  :رثاؤه - ٢
  /ـه٦٦٨/عروف بتاج الدين بن حنا ومن رثائه رثاء الوزير امل

ـــــا ـــــم هنيئ ـــــن عـــــيلًن ــــديكا   حممـــــد ب ــــني ي ــــت ب ــــد م ــــري ق  بحم
ــــــون عليكــــــا  مل تـــزل عوننـــا عـــىل الـــدهر حتـــى ــــــد املن ــــــا ي  غلبتن

  :شعر املدائح النبوية - ٣
ابريهم وصـورهم وهو شعر قوي رصني بدوي الـصياغة يميـل إىل تقليـد القـدماء يف تعـ

 , وجتري هذه املدائح النبوية عىل عكـس الـشعر االجتامعـي)احلجاز(املعتمد باجلزيرة العربية 
وتدل بالغته يف هذه املدائح عىل استيعابه الكبري للشعر القديم ومعرفته املعمقة باللغـة وأرسار 

 .النظم التقليدي ومدائحه النبوية معروفة ومتميزة
 :)الربدة( − أ

ــا  كر جــــريان بــــذي ســــلمأمــــن تــــذ ــت دمع ــدمًمزج ــة ب ــن مقل ــر م   ج
 :)مهزيته(و − ب

ـــــاء ـــــك األنبي ـــــى رقي ـــــف ترق ــــامء  كي ــــا س ــــا طاولته ــــامء م ــــا س  ي
 :التي يعارض هبا كعب بن زهري :)الميته(و−ج 

ــسؤول  إىل متــــى أنــــت باللــــذات مــــشغول ــدمت م ــا ق ــل م ــن ك ــت ع  وأن
 :والمية كعب بن زهري هي

ـــوم ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــولبان ـــــا مل ي  متب ـــــيم إثره ـــــولُمت ـــــد مكب  ف
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 . عىل مد توغل الشاعر يف علوم األدب والدين)قصيدة البوصريي(وتدلل هذه القصيدة 
 من معاين املديح والنسيب املتداولة يف الشعر العريب بـام يناسـب ًوقد طور البوصريي كثريا

 :مقام النبوة
ــــق ــــه خل ــــي زان ــــق نب ــــرم بخل ــــ  أك ــــرش مت ــــشتمل بالب  سمباحلــــسن م
ــــدر يف رشف ــــرف والب ــــالزهر يف ت  والبحــــر يف كــــرم والــــدهر يف مهــــم  ك
ـــــه ـــــرد يف جاللت ـــــو ف ـــــه وه  يف عــــسكر حــــني تلقــــاه ويف حــــشم  كأن

  :غزله - ٤
وله قصيدة غاية يف الدعابة وخفة الروح وامليل هلا عىل لسان فتاة أنكرت شيب الشاعر بعد 

 :أن حاول مغازلتها
ـــه ـــال دون ـــد ح ـــشيب ق ـــو وامل  والتــــصايب بعــــد املــــشيب الرعونــــة  أه
ــــت ــــع وقال ــــنفس أن تطي ــــت ال  إن حبـــــــي ال يـــــــدخل القنينـــــــة  أب

  :مكانة شعره - د
 ً أثرها عىل أسلوبه وصياغته مستخدماًمجع البوصريي سامت عرصه يف شعره تاركا

 .التورية ومصطلح العلوم التي تعلق هبا الفقهاء ويف أشعارها ومنظوماهتا − ١
 نوديـــت بـــالرفع مثـــل املفـــرد والعلـــم  إلضــــافة إذخفــــضت كــــل مقــــام با

 : ولكنه يف قوله,عاين الصوفية التي ال تبدو يف مدائحه باستثناء الربدةوامل − ٢
ــا ــق م ــرم اخلل ــا أك ــهي ــوذ ب ــن أل  ث العمـــمدســـواك عنـــد حلـــول احلـــا  يل م

ـــك يل ـــول اهللا جاه ـــضيق رس ـــن ي  إذا الكــــريم جتــــىل باســــم منــــتقم  ول
ـــد ـــودك ال ـــن ج ـــإن م ـــاف  وح والقلـــملـــومـــن علومـــك علـــم ال  نيا ورضهت

 :يبدو أنه قد أرسف يفو
ن كانوا أنبياء فـال جيـوز إلق إىل أفعال يتميز هبا البرش ونسبة أفعال من خصوصية اخلا − ١

 . وال يالذ إال باهللا,أن يالذ هبم
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 . وهي من جود اهللا تعاىل,جعله الدنيا ورضهتا من جود الرسول − ٢
 وهذا العلم من اختـصاص ,وح من علم رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلمللجعله علم ا − ٣

 .اهللا تعاىل
 .صىل اهللا عليه وسلم مع العلم أهنا من أمر اهللا تعاىل وجعله الروح من علم الرسول − ٤
 .من علم الرسول صىل اهللا عليه وسلم مع أنه علم اهللا تعاىل املحض وجعله علم القلم − ٥
 

- ١٥ -  
  ن بن متيمجمري الدي

  حممد بن يعقوب بن علي
  )ـ ه٦٨٤تويف سنة (

  :حياته ونشأته - أ
 وخدم صاحبها امللك املنصور ,, وانتقل إىل مدينة محاة السوريةـه ٦٨٤ ولد يف دمشق سنة

 . وكان له به اختصاص,ًجنديا
  :شخصيته - ب
ًكان حممد بن يعقوب رجال فاضال − ١  .لشام ويعد من فحول شعراء اً عاقالً شجاعاً
 . عىل كريم األخالق بديع النظام لطيف التخيلًوكان كام يقول املؤرخون مطبوعا − ٢
 .)وكان من العقالء الفضالء الكرماء وشعره غاية يف اجلودة (:وقال ابن العامد − ٣
 .)إنه ممن أجاد التضمني وبلغ الغاية( :وقال الصفدي عنه − ٤

 .) التشبيه والتورية والتضمنيوأكثر ما أجاد يف(: وقال عنه يف موضع آخر
  :أسلوبه الشعري - ج

 .بديع النظام لطيف التخيل أجاد التضمني وبلغ الغاية وشعره غاية يف اجلودة
 :قال يف كثرة تضمينه − ١
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ــــــــوان أراه ــــضمني طــــريي  أطــــــــالع كــــــــل دي  ومل أزجــــر عــــن الت
ــــى ــــه معن ــــت في ــــل بي ـــريي  أضــــمن ك ـــعر غ ـــن ش ـــصفه م ـــشعري ن  ف

وهو يف التضمني الذي عاناه من فـضالئه املتـأخرين آيـة ويف صـحة  (:هوقال ابن شاكر عن
 ألنه يأخذ املعنى األول وحيل تركيبه وينقله بألفاظ إىل معنى ثـان ;املعاين والذوق اللطيف غاية

ومن تضمينه لـشطر مـن  .) وقد أكثر من ذلك,ملعنى الثاينحتى كان الناظم األول إنام أراد به ا
 :شعر زهري قوله

ـــ ـــهتعب ـــى جـــوادي ال حـــراك ب ـــرم  ت حت ـــركض ينخ ـــزه لل ـــن ه ـــاد م  يك
ــــط ــــر غل ــــه منظ ــــك من ــــال يغرن ـــــرمإ  ف ـــــه ه ـــــىل عالت ـــــواد ع  ن اجل

 : أهداهًومنه تضمينه لنصف بيت املتنبي ووصف قدحا
ـــــدحا ـــــه ق ـــــصفتهًأهديت ـــــإن أن ــــــــيال   ف ــــــــه تقب ــــــــعته جلامل  أوس

ــــا ــــصهباء در حباهب ــــه ال ــــت ب ـــــيال  نظم ـــــه إكل ـــــصري لرأس ـــــى ي  حت
 وقد ركبه فتدلت قـدماه ,ً له صغرياًعجب به الصفدي هذان البيتان يصور فيهام فرساومما أ

 :إىل األرض
 :يقول

ــــافس  وطـــرف ختـــط األرض رجـــالي فوقـــه ــــيل املن ــــشى ضــــاقت ع  إذا م
ـــارس  ومـــا أنـــا إال راجـــل فـــوق ظهـــره ـــني ف ـــر الع ـــيام ت ـــي ف  ولكنن

ا استخدام التشبيه واالستعارة ويرسم جمري الدين الصور اجلميلة بخطوط رشيقة حيسن فيه
 . وما إليها من مشاهد برصية,ويربع خاصة يف صفات الرياض والزهر واملياه

  :أغراضه الشعرية - د
  :وصف الطبيعة - ١
 : وردة متفتحة وكتب هبا مع وردة أهداهاًيقول واصفا −

ـــــيال  ســــيقت إليــــك مــــن احلــــدائق وردة ـــــا تطف ـــــل أواهن ـــــك قب  وأتت
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ـــ ـــــيال  ك فجمعـــتطمعـــت بلثمـــك إذ رأت ـــــب تقب ـــــك كطال ـــــا إلي  فمه
 :وعرب عن حبه للروض والزهر بقوله −

ـــــا ـــــاض وزهره ـــــم إىل الري  وأقــــيم منهــــا حتــــت ظــــل وارف  مل ال أه
ـــــايف  والغـــــصن يلقـــــاين بثغـــــر باســـــم ـــــب ص ـــــاين بقل ـــــاء يلق  وامل

 وكـان يـرتدد مـع مجاعـة مـن ,للـروض ًوقد نقل ابن فضل اهللا العمري أنه كان عاشـقا −
 .ه عىل الرياض واملنازه واملياه اجلاريةأصحاب
وملجري الدين زهريات عىل طريقة األندلسيني متنوعة هي مقطوعات كل مقطوعـة مـن  −

 .بيتني أو ثالثة أو مخسة
 :يقول يف الورد والبنفسج

ـــق  عاينـــت ورد الـــروض يلطـــم خـــده ـــسج خين ـــىل البنف ـــو ع ـــول وه  ويق
ــــــرشه ــــــضوع ن ــــــوه وإن ت ــــو  ال تقرب ــــنكم فه ــــا بي ــــدو األزرقم  الع

 :ومنها قوله يف النرجس واملنثور −
 جـــس املـــزرور قـــال وقولـــه ال يـــدفع  مــــذ الحــــظ املنثــــور طــــرف النــــر
 عنــــدي قبالــــة كــــل عــــني إصــــبع  فـــــتح عيونـــــك يف ســـــواي فـــــإنام

 :وقال
ـــه ـــن أحببت ـــثم م ـــسبيل لل ـــف ال  يف روضــــة للزهــــر فيهــــا معــــرك  كي
ــــع أقحــــوان وصــــف  مــــا بــــني منثــــور ونــــاظر نــــرجس  ه ال يــــدركم
ـــــه  هــــذا يــــشري بإصــــبع وعيــــون ذا ـــــو إلي ـــــضحكوترن ـــــذا ي  ه

وقال يف مشاهد الطبيعة مقطوعات أخر تصف األهنار والـدواليب والـربك والنـافورات  −
 : بالرياض والرشاب والغناء وردد يف شعره فقالً وقد شغف حبا,ويمزج القول بالزهر والغزل

 الغنـــــاءهتـــــيم بالـــــرشب و  قـــالوا رأينـــاك كـــل وقـــت
ـــــوع ـــــى قن ـــــت إين فت ـــــواء  فقل ـــــاء واهل ـــــيش بامل  أع
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 :قال, ووصف األهنار واملياه اجلارية والنواعري وربام تأثر فيها ببيئة محاة −
ـــرشها ـــة ضـــاع ن ـــسنها روض ـــا ح ــــور  في ــــاض طي ــــه يف الري ــــادت علي  فن
ــــدور  ودوالهبـــا كـــادت تـــذوب ضـــارعة ــــا وي ــــي هب ــــا يبك ــــرة م  لكث

 :وقال
  فـوق أوراقهـا اخلـرضًمن الـشمس ثوبـا  ا حباهلـــــاونـــــاعورة قـــــد ألبـــــسته

ـــــــنجيل ـــــــستان وي ـــــــاوس ب ـــل القطـــر  كط ـــنفض عـــن أرباضـــه بل  وي
  :غزله - ٢

 ً إىل عرض معـاين الغـزل القديمـة عرضـاًوجيري غزله يف مقطوعات قصرية ويعمد أحيانا
 : ومنه قول عنرتة,ًجديدا

ــــاح نواهــــل ــــك والرم ــــد ذكرت  مــيمنــي وبــيض اهلنــد تقطــر مــن د  ولق
 :فقال

 وقفــــت وللظبــــا حــــويل صــــليل  أال مــــــن مبلــــــغ املحبــــــوب أين
ـــــادي ـــــيش األع ـــــت يف ج  برحمــــي وهــــو يف فكــــري جيــــول  وأين جل

 :وقد نسخ فيه معنى املتنبي ومن لطيف معانيه قوله
ـــا ـــايل هجرن ـــرت لي ـــد كث ـــوالي ق ــدها  م ــى عجــزت ســلمت يل عــن عه  حت
ـــــــة ـــــــودع قبل ـــــــي الت ــــل إذا رج  أودع فم ــــا الكفي  عــــت بردهــــاوأن

 إنه حيب االسـتمتاع بمفـاتن احليـاة وحماسـنها واالبتعـاد عـن مـشكالت النـاس :ويقول
 :واحلياة

ـــؤاده ـــاة ف ـــب يف حي ـــان يرغ ـــن ك ـــور  م ـــذا ال ـــن ه ـــأ ع ـــفائه فلين  وص
ـــــا ـــــصفو نائي ـــــاء ي ـــــاًفامل  مـــــنهم تغـــــري لونـــــه وتكـــــدرا   وإذا دن

مـرص, وسـافر إىل اإلسـكندرية وغادر جمري الدين محاة فرتات قليلة مـن حياتـه فجـاء إىل 
 :ووصفها يف بيتني قال فيهام
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ــــرا ــــكندرية زائ ــــصدت اإلس ــــا ق  مـــــألت فـــــؤادي هبجـــــة ورسورا  مل
ـــــرا   إال رأتًمــــــا زرت فيهــــــا جانبــــــا ـــــة وحري ـــــا جن ـــــاي فيه  عين

  :عنايته بالتشبيه - ـه
 : منها قوله يف الفحم والنار,والشاعر دقيق التشبيه يلتقط صوره وحيبك صوغها

ــــــــأن ــــــــاك ــــــــار يف تلهبه  والفحـــــم مـــــن فوقهـــــا يغطيهـــــا  ام الن
ـــــا  زنجيـــــــة شـــــــبكت أناملهـــــــا ـــــة لتخفيه ـــــوق نارنج ـــــن ف  م

 :ويصور محائم الروض تشدو عىل األيك فيقول
ــــا ــــل أيكه ــــم يف مخائ ــــذي احلامئ  متـــيل الغنـــا والطـــل يكتـــب يف الـــورق  ه
ـــىل احلـــدق  والقـــضب ختفـــض للـــسالم رؤوســـها ـــه ع ـــع زائري ـــر يرف  والزه

 :نه صورة هنر حيمل أوراق الشجر والزهر املتساقط وجيري هبا تيارهوم −
ـــــى ــــا  وهنـــــر حـــــالف األهـــــواء حت ــــدا طوع ــــرًغ ــــل أم ــــا يف ك   هل
ـــت ـــصان ألق ـــىل األغ ـــت ح ـــــري  إذا رسق ـــــذها وجي ـــــا فيأخ ـــــه هب  إلي

  :حكاياته الشعرية مع امللك املنصور - و
 غفل رقيبها وحـرض ربيبهـا  استدعاه يف ليلة)صاحب محاة(ن امللك املنصور  أ:حكي − ١

 ,وسحبت من سود الذوائب ضفائرها وسحبت من سود األيام رضائرها إىل جملس مزخـرف
 وأن عليه كل بارق وحترس والكؤوس دائرة ,وفواكه مل تقطف وأمامه جدول خرس ماؤه فتكرس

قـد  فلام رأ اجلدول إصابته من العني نظرة فتعثر وسـقط ع,والشموس يف أيدي البدور دائرة
 : وقال رمحة اهللا عليه,لؤلؤة وتنثر نظر إليه

ـــسن   مــــن جــــدول متــــدفقهيــــا حــــسن ـــق ح ـــي برون ـــرصاهيله ـــن أب   م
 :إنه أتى بركة فعب من مائها ورأ خيال قمره يف سامئها فقال :وقيل − ٢

ـــاربا ـــه ش ـــد بفي ـــذي أه ـــدي ال ـــرشبا  أف ـــت م ـــت وراق ـــة طاب ـــن برك  م
ــــر  أبــــدت لعينـــــي وجهــــه وخيالـــــه ــــأرتني القم ــــاف ــــت مع  ين يف وق
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 مثلك من :فلام طلع ابن ذكاء وأنار الصبح وأضاء شكر له املنصور حل عقدة الغالم وقال
 . ثم أحسن له اجلائزة وغدا ابن متيم ويده له حائزة,سحر بالكالم

 :وقال ابن فضل اهللا يف موضع آخر − ٣
شمس قـد  والـ,وحكي أنه جلس عىل بحرية أرشقت سامؤها وطاف بكعبة املجلس ماؤها

واللجة قد نصبت يف كـل ناحيـة حبالـة  , وأرخت ذوائب أشعتها الضفرية,توسطت الظهرية
 فام رأت من اليشء إال خياله واملاء قد لبس من شعاع الشمس الغاللة وغابت ,وتناومت عينها

 :سباع الربكة فلعبت الغزالة قال
 وعز عىل قناصها أن يناهلا بالسام الغزالة منا احتمت وملا
ـــصب ـــةن ـــاء يف األرض حيل ـــباك امل ـــ  نا ش ـــصدنا خياهل ـــدر ف ـــم نق ـــا فل  اعليه
وذكر ابن فضل اهللا العمري أنه حرض يف جملس بعـض األكـابر وقـد غـص املجلـس  − ٤

 شـعره ةابـوهبتت فيه عيون النرجس وضمخت فيه أصابع املنثور وأعطى فيه أمري احلـسن ذؤ
 :املنشور فقال ابن متيم

ـــ ـــد م ـــل خ ـــسبيل ألن أقب ـــف ال ـــون احلـــرس  نكي ـــد نامـــت عي  أهـــو وق
ــــا ــــومي نحون ــــشور ت  ًحــــسدا وتغمرنــــا عيــــون النــــرجس  وأصــــابع املن

 :وحكي عنه − ٥
أن املنصور استدعاه يف صبيحة يوم أبيض وندبات الياسمني عىل األرض تنفض والثلج قد 

طول نثر كافوره واجلليد قد كرس بلوره والسحاب قد أصبحت ذيوله جمرورة والربق قد تلون 
 قد فاح وعلم بنقطها يف ً تنوعاه وكثر طيب,قد خبأت مسكها فزاد تضوع ...ليلته حتى أخرجها

م األغـر ورأ الـدنيا ضـاحكة  فلام دخل عليه يف بكرة ذلك اليو,خده أنه قد تم وصف التفاح
 :نشدهأتفرت 

ـــه ـــسطت ل ـــذي ب ـــك ال ـــا املل ـــا أهي ــــبض  ي ــــا مل تق ــــف دهره ــــاجلود ك  ب
ـــك ـــدت بأن ـــذ وع ـــاك م ـــزلدني ــــــيض  مل ت ــــــيادة ال تنق ــــــة وس  يف نعم

ــــا أهنــــا ــــدليل عــــىل وفاه ــــان ال ــــيض  ك ــــه أب ــــا بوج ــــحت تقابلن  أض
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 .فأجزل له الصلة ومل تكن عوائده بمنفصلة
  :خامتة - ز

 :وهكذا عاش جمري الدين
 . للحياةًحمبا − ١
 . للجامل يف أي يشء مظاهره وخاصة مجال الطبيعة فخال إليهاًعاشقا − ٢
 .ه بصور فريدة تأمل فيها حماسن الطبيعة ومالذ احلياةوحفل شعر − ٣
 .وأودعها عىل التصور واإلبداع − ٤
 . ما نر هلا بني شعراء الوصفًوهي قدرة قليال − ٥

 

- ١٦ -  
  شرف الدين احلموي
  عبد العزيز بن حممد

  )ـه٦٦٢ -  هـ٥٨٦(
  :حياته وشعره - أ

ر وسمع احلديث وتفقـه واجتـه إىل ِّمُ وتويف هبا بعد أن ع, وسكن محاةهـ,٥٨٦ولد بدمشق 
 توىل بعض املناصب وعمل بالتدريس بمدارس محاة وأفتى وتقـدم عنـد ملـوك .األدب فأتقنه

 .عرصه وترسل غري مرة
  :شخصيته - ب

 يف الرتسل والنظم وشـعره يف ت له الوجاهة التامة واليد الطوىلوكان:(يقال ابن تغري برد
 ).غاية احلسن

 .ملعدودين وله حمفوظات كثريةوكان من األذكياء ا
  :شعره - ج
 .شاعر من شعراء محاة ممن ضمهم بالط امللك املنصور − ١
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ئة وقبلها مـن نظـم أحـسن  أعرف يف شعراء الشام بعد اخلمسمال(: قال فيه الصفدي − ٢
 ,ً كبرياًال يلزم جملدا منه وال أجزل وال أفصح وال أصنع وال أرس وال أكثر, فإن له يف لزوم ما

 إال وعلقته ملا فيه من النكت والتوريات الفائقة والقوايف املتمكنة والرتاكيب ًوما رأيت له شيئا
 لقب بالصاحب وشيخ الـشيوخ وانتـسب إىل األوس ,العذاب واللفظ الفصيح واملعنى البليغ

 .من األنصار
ن تتلمذ عليه مجاعة من الـشيوخ املـشهورين كـاليونيني والـدمياطي وابـن الظـاهري وابـ

 .مجاعة
 : منها قولهً أبياتاي له ابن برديويرو − ٣

ـــا ـــعديًإن قوم ـــب س ـــون يف ح ــــــديثا   يلح ــــــون ح ــــــادون يفقه  ال يك
ــــا ــــوا عليه ــــمعوا وصــــفها والم ـــــا  س ـــــاا وأعطـــــوًأخـــــذوا طيب   خبيث

 

- ١٧ -  
  أيدمر احمليوي

  :حياته ونشأته - أ
 مجعت ألفنانـه ,مت زواهره يف الدوحة السعيدية فنمت أزاهره وطلع بالسامء النباتية فتأنش

 .أنواع الفنون حتى خرج آية يف كل فن
  :شخصيته - ب

عتقه سيده ولقيه ابـن سـعيد املغـريب عنـد حـضوره إىل مـرص والـشام أ فً تركياًكان مملوكا
 بأي لفظ أصفه ولو حشدت جيـوش البالغـة لفظـه مل أكـن :وترجم له يف كتاب املرشق فقال

 .أنصفه
  :شعره - ج
ملنثور واملنظوم مع الطبع الفاضل الذي عقده وبلغه من رياسة هـذا الـشأن مـا برع يف ا − ١

 : منه باإلعجابً معلقاًقصده السيام حني سمعت قوله الذي أتى فيه باإلغراب وترك مهيارا
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ـــر ـــال تغ ـــوير ف ـــزت الغ ـــاهللا إن ج  بــــاللني منــــك معــــاطف األغــــصان  ب
ـــــن  واســـرت شـــقائق وجنتيـــك هنـــاك ال  عامنينـــــشق قلـــــب شـــــقائق ال

وأورد له ابن شاكر مقطوعـات وقـصائد وموشـحات تـشري إىل براعتـه يف الوصـف  − ٢
 :والغزل وتشهد برقة لفظه وحسن معناه ومنها روضيته القافية التي يقول فيها

ــــق ــــشبيبة موف ــــل ال ــــروض مقتب  خـــــضل يكـــــاد غـــــضاره يتـــــدفق  ال
ــــه آل ــــد في ــــر الن ــــئنث ــــدهل ـــــو   عق ـــــه مت ـــــالزهر من ـــــقَّف  ج وممنط

ــــــم ورده تتــــــدفق  ع مــن مــر النــسيم بــه ضــحىوارتــا ــــــدت كامئ  فغ
ـــالتقى ـــه ف ـــشمس في ـــرشق  ورس شـــعاع ال ـــموس ت ـــنا ش ـــه س ـــا ومن  منه
ــــق  والغــــصن ميــــاس القــــوام كأنــــه ــــسيم ويغب ــــصبح بالن ــــشوان ي  ن

ـــا ـــق معرب ـــري ينط ـــجوهًوالط ـــن ش  فيكــــاد يفهـــــم عنــــه ذاك املنطـــــق   ع
ـــا  ي يغنــــي للغــــصون فينثنــــًغــــردا ـــل ًطرب ـــوب الط ـــشقق جي ـــه ت  من

ــــسل ــــو مسل ــــا راح وه ــــر مل  ال يـــــستطيع الـــــرقص راح يـــــصفق  والنه
وأورد له ابن شاكر موشحات شعرية تدل عىل اقتداره يف هـذا الفـن حيـث يقـول يف  − ٣

 :موشح منها
 مــك الــسهد يــا جفــون ?َّفمــن تــر علبــات وســامره النجــوم, ســاهر,

ـــــــصايب ـــــــذهب الت ــــــايب  صـــــــبا إىل م ــــــدل, الص  يع
ــــــــا ــــــــه خ ــــــــابفجنب ــــــــايب  فق اجلن ــــــــلن  , مبلب

ــــــــل  والطــــرف منــــه دائــــم الــــسكاب ــــــــايب, خمب  ك
ــر ــا ج ــاتر مل ــوم س ــو كت ــسانه لله ــشجونل ــتم ال ــشان أن تك  وال
ــــــــاين ــــــــستملح املع ــــرص  ســــــــباه م ــــه الب ــــانى, ب  ع
ـــــاين ـــــدوه األغ ـــــن ش ـــــذكر ع  غـــــــانى, إذا ذكـــــــر  ي
ــــــــــــرآر  ينآيقـــــــــول مـــــــــا نـــــــــاظر ر  ين, إال القم
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 ائر ال يـــر مـــرأ بـــه تفـــتن العيـــونيرنـــو إىل وجهـــه احللـــيم حـــ
 يل فيوصـــــــفمـــــــا  مـــــن أيـــــن للبـــــدر يف الكـــــامل
ــــــا  والغـــــصن هـــــل عطفـــــه بحـــــايل ــــــرفيلح  , مزخ
ـــــــــــــفاليل  وعـــــــارض الـــــــنقض للهـــــــالل  , التكل

 

- ١٨ -  
  ابن املرحل

  صدر الدين بن الوكيل
  حممد بن عمر

  )ـ ه٧١٦ -  ـ ه٦٦٥(
  :حياته ونشأته - أ

 ,وانتقل مع والده الذي توىل وكالة بيـت املـال ـ ه٦٦٥وال سنة ولد بدمياط عىل أوثق األق
 فنشأ وأخذ عن والده زين الدين عمر الفقه وتتلمـذ ًومنها استمد لقبه إىل دمشق وظل هبا زمنا

 وتعلم النحو ,عىل مجاعة من املشهورين مثل ابن عالن والقاسم األربيل ورشف الدين املقديس
 وعنـه أخـذ بعـض اجتاهاتـه , عىل العالمة صفي الدين اهلنديعىل بدر الدين بن مالك والفقه

 وكانت إقامته بالقاهرة يف أخريات حياته قرب مسجد احلاكم بأمر اهللا ظل بـه إىل أن ;الكالمية
 .ـ ه٧١٦مات سنة 

  :شخصيته - ب
 . أتقن فقه الشافعي حتى أفتى فيه وهو شاب يف العرشينًكان شافعيا − ١
يخ الشافعية يف زمانه وأشهرهم يف وقته بالفضيلة وكثرة االشتغال  هو ش:قال ابن كثري − ٢

 .أجـاد يف معرفـة املـذهب واألصـلني وقد ,واملطالعة والتحصيل واالفتتان يف العلوم العديدة
 . املطهرةوقرأ كتب السنةالنبوي الرشيف وسمع احلديث 

رية مـن الطـب  وكان يتكلم عىل احلديث بكالم جممـوع مـن علـوم كثـ:قال ابن كثري − ٣
 .والفلسفة وعلم الكالم وليس ذلك بعلم وعمل بتفسري القرآن
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وكان إملامه بكثـري مـن العلـوم العقليـة والطبيعيـة واالسـتعانة هبـا يف رأيـه وكتاباتـه  − ٤
 .ودروسه موضع مؤاخذة من علامء السنة املحافظني كابن كثري

بـدر الـدين بـن مالـك ابـن  إنه كان غري جميد للنحو بـرغم أخـذه عـن :كذلك قالوا − ٥
 .صاحب األلفية

 . وكان يقع منه اللحن الكثري:قال ابن كثري − ٦
 أشـعري العقيـدة واهـتم بدراسـة الطـب يف ًوكان اجتاه ابن الوكيـل يف علمـه عقليـا − ٧

 .أخريات عرصه
 : من الكتب املشهورة كاملقامات وديوان املتنبي ويقالًوأما األدب فقد حفظ منه كثريا − ٨
 . جمموع ما حفظه من الكتب إذا وضع بعضه عىل بعض كان طول قامتهإن

 . وكان ال يمر بشاهد إال حفظ القصيدة كلها,وقد عرف بقوة حافظته وذكائه − ٩
 .كان أعجوبة يف الذكاء:قال ابن العامد

  :اشتغاله بالتدريس والعلوم - ج
 درس بالـشامية  ففـي دمـشق,واشتغل بالتدريس يف مدارس دمشق وحلب والقاهرة − ١

 .الربانية والشامية اجلوانية وتوىل دار احلديث األرشفية واملدرسة العذراوية
 قال ابن كثري ,نوه من االستمرارِّ لكن الناس مل يمكًوتوىل اخلطابة باجلامع األموي زمنا − ٢

 .)من يده إن الناس قاموا عليه وأخرجوها أي اخلطابة(
خيتلف يف أثنـاء ذلـك إىل  وكان , وظل به حتى وفاتهويف مرص درس باملشهد احلسيني − ٣

 .مام الشافعي والنارصيةمدرسة اإل
 , إنام عمل باألدب والعلـم والتـدريس. من وظائف الدولةًومل يشغل ابن الوكيل شيئا − ٤

 ,وحاول أحد كبار رجال الدولة وهو ابن الرفاقي أن يعينه يف وكالة بيت املال وسعى لـه فيهـا
 :ًتب له يستعفيه منها شعراولكنه أبى وك

 ويف فــضلك املعهــود قــصدي وإقبــايل إىل بابــــك املــــأمول وجهــــت آمــــايل
ــــوايل وأنــت الــذي يف الــشام مــازال حمــسنا ــــل أح ــــىل ك ــــرص ع  إيل ّويف م
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ـــضها ـــي بع ـــك يف ط ـــاد من ـــي أي ــــايل أتتن ــــالثمن الغ ــــر ب ــــك رق احل  متل
ــــام ــــات وإن ــــق املكرم ــــت بح ـــة وقم ـــأيت بحيل ـــرزق ال ي ـــو ال ـــاله   حمت
ـــشنا ـــر بال ـــر العم ـــم أن أعم ـــيل لك ــدح مهــام عــشت مــن غــري إخــالل ّع  وبامل
ــة ــك حاج ــد ذل ــن بع ــت يل م ــد بقي  هلـــا أنـــت مـــسؤول فـــال تلـــغ تـــسآيل وق
ـــا ـــة عاطف ـــاب الوكال ـــن ب ـــي م ــــيل أرحن ــــضالَّع ــــدأت وأف ــــسان ب   بإح

ـــال  الــورةومــن مــاء وجهــي عــن مــشاقق ـــىل م ـــذا ع ـــىل أرض وه ـــذا ع  فه
ــــــأو ــــــاوال تت ــــــؤايل تركه ـــا ل يف س ـــواهللا م ـــالف ـــه إقب ـــا وج  يل نحوه

ـــإقالل تيني وإين لقــــــانعأورزقــــــي يــــــ ـــاين ب ـــن زم ـــي م ـــة قلب  لراح
 ودخل يف النـزاع ,واتصل صدر الدين إبان وجوده بدمشق بجامعة من نواب السلطان − ٥

 , قـالوونالذي قام بني أمراء املامليك السالر وبيربس اجلاشنكري والسلطان النارص حممـد بـن
 .والذي أهني بخروج السلطان من القاهرة واعتزاله بالكرك بالشام

  :مواقف العلماء واألدباء منه - د
 .واختلف فيه معارصوه فأما أصحابه من الشافعية فقد أحبوه وأجلوه

يعظـم الـشيخ صـدر الـدين  تقي الدين كان الوالد رمحه اهللا: (قال تاج الدين السبكي − ١
 .)ه بالعلم وحسن العقيدة ومعرفة الكالم عىل مذهب األشعريوحيبه ويثني علي

 األبصار فـأثنى )تارخيه مسالك(وذكره القايض شهاب الدين بن فضل اهللا العمري يف  − ٢
 وعلم لـو أن البحـر ,إمام له نسب يف قريش أعرق وحسب يف عني شمس أرشق( :ًعليه قائال
رق وثبـت طنبـه عـىل املجـرة ومـد رواقـه  غرق وفهم لو أن القمر سطع نظريه ألحًسطا شبها

 وارتفع أن يقـاس ,فتألألت باملرسة ونرش رايته البيضاء األموية وحوهلا ثغور الكواكب املضية
 من أقواله ونضم إليها ً وذكرنا طرفا)بنظري واتضع والثريا تاج فوق مفرقه واجلوزاء حتته رسير

 وكانوا يتكلمون ,سدون ويبغضونه له أصحاب حيسدونه وحيبونه وآخرون حي:قوله فيه كذلك
 ..فيه بأشياء ويرمونه بعظائم

٣ − ثم خالط نائب السلطنة فجرت له أمور ال يمكـن ذكرهـا ( :وقال ابن كثري مرة أخر
 :ولكن السبكي يدفع عنه اهتامات ابن كثري وغـريه يف طبقاتـه فيقـول .) حيسن من القبائحوال
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ملناظرات احلسنة وهبا حصل عليه من أتباع ابـن تيميـة وتقلبت به األحوال وله مع ابن تيمية ا(
 ).وقيل فيه ما هو بعيد عنه وكثر القائل فارتاب العاقل

 وال , جيـالس النـاسً وسـلوكاً فكـراً متحرراًواألمر الظاهر من هذا كله أنه كان عاملا − ٤
لـسة  هبندامـه حـسن الـشكل حلـو املجاًيتزمت يف مظهره وسلوكه وكان حسن املظهر مهـتام

 .يرم مفرط عىل حد قول ابن تغري بردوعنده ك
 وكان حسن البزة حلو املجالسة :وقال ابن شاكر وكان مع اشتغاله يتنزه ويعارش وقال − ٥

 .طيب املفاكهة وعنده كرم مفرط كل ما حيصل له ينفقه بنفس ملوكية
 ولكـن ,ليه من كيد أعدائه وحساده وحماولتهم إقامة الدعو عًوذكر الشوكاين بعضا − ٦

 .رد كيدهم بحسن صالته
  :مزاجه وأخالقه وعالقاته وذكاؤه - ـه
فبـادر ومما رو عنه أنه كبس فوجد مع مجاعة يرشبون اخلمر فأمر النائب بمـصادرته  − ١

 شهد فيه الذين كبسوه أهنم مل يروه سكران وال شموا منه ًثبت حمرضاأاليوم الثاين إىل القايض و
وه يف ذلك البيت ويف املكان زبدية مخر وشفع له بعـض النـاس فـأعفى رائحة اخلمر وإنام وجد

 ثم عينت لـه , ثم جاء كتاب السلطان بعزله من مجيع جهاته التي كان يدرس هبا,من املصادرة
 .بعد أيام وظائف كثرية وتقدم واشتهر صيته وكانت له وجاهة عند الدولة

 . وكان فيه هلو ولعب:وقال ابن حجر − ٢
حكى يل مجاعة ممن كانوا يعارشونه يف خلواته أنه كان إذا فـرغ توضـأ ( :لصفديقال ا − ٣

 .) نظيفة وصىل ومرغ وجهه يف الرتابًولبس ثيابا
 .وقد رو أنه كان يرتدد إىل الصلحاء ويلتمس دعاءهم ويطلب بركتهم − ٤
 . إنه كان إذا جد أسال املدامع أو هزل أذهل السامع.قال ابن الوردي − ٥
 لكنه رسعان ما ,ا يرو عن طباعه أنه كان يف صداقته يقبل عىل صاحبه أول األمرومم − ٦

 .يمل ويتجاىف
 لكنه ربام حيصل عنده ملل يف آخـر , وأما أوائل عرشته فام كان هلا نظري:قال ابن شاكر − ٧

 :احلال حتى قال القائل
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ـــــبيه ـــــه ش ـــــل ل ـــــن الوكي  بلبـــــــادين جلـــــــق يف املـــــــسالك  وداد اب
ـــــكآو   ثــــــم طيــــــبٌّفأولــــــه حــــــيل ـــــع لكال ـــــاج م ـــــره زج  خ

 . كان كرمه وإيثاره مرضيب املثل:فقال وكذلك ذكره الصفدي − ٨
 يشء هللا فالتفـت إىل :ومما رو من ذلك أنه وقف له فقري وكانت ليلـة عيـد فقـال لـه − ٩

 يا سـيدي الليلـة : ادفعها إىل هذا الفقري فقال له:ئتا درهم قال إيش معك ? قال م:غالمه وقال
 , الشيخ هينئك بالعيد: امض إىل القايض كريم الدين وقل له: قالًعيد وما معنا يشء ننفقه غدا

 ودفـع لـه ألفـي درهـم  الشيخ يعوز نفقة يف هذا العيـد:فلام رأ كريم الدين غالم الشيخ قال
احلـسنة (ه وسـلم  صدق رسول اهللا صـىل اهللا عليـ: فلام حرض إىل الشيخ قال,ئة للغالموثالثم
 .ئتان بألفنيم) ة أمثاهلابعرش

وكانت فيه عـزة نفـس وإبـاء يف مواقـف الـسالطني وجمالـسهم مل يعـن للمامليـك  − ١٠
 .جربوهتم
 صدر الدين بن : كنت عند النارص فدخل احلاجب فقال:قال جالل الدين القزويني − ١١

 األرض  مثيل ال يبوس: بس األرض فامتنع وقال: يدخل قال له احلاجب:الوكيل بالباب فقال
 .إال هللا
 وكان كام رو الـشوكاين ممـن ,وكان قد توجه يف ذلك احلني إىل مرص لإلقامة هناك − ١٢

أفتى بأن النارص ال يصلح للملك وتقرب إىل اجلاشنكري ودس عليه أعـداؤه للنـارص قـصيدة 
ذكروا أنه هجاه فيها فأراد الصاحب فخر الدين بن اخلليل أحد أمراء الـسلطان القـبض عليـه 

 . وكان ال يزال النارص بالشام يعد العدة للعودة إىل مرص, إىل خاطر السلطانًتقربا
 وكـان قـد عـزم عـىل , إىل السلطان عىل طريق البدريةَّفلام أحس صدر الدين بام يدبر له فر

 لتـويل الـسلطنة للمـرة الثالثـة ولقيـه يف الرملـة فـدخل عليـه ـه٧٠٩العودة إىل القاهرة سنة 
 أنت فقيه تركب الربيد وتروح إىل مـرص وتـدخل بـني :يني فقال له السلطانوبمجلسه القزو

حاشا هللا وإنام أعدائي وحـسادي نظمـوا مـا أرادوا :امللوك وتغري الدول وهتجو السلطان فقال
 القـصيدة التـي نـسبوها  ثم أخرج قصيدة يف وزن تلك.عىل لساين وهذا الذي تكلمته أنا معي

 .فصفح عنهئتي بيت فأنشدها إليه نحو م
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 فلام أصبحنا رأيـت ابـن الوكيـل يـساير الـسلطان يف املوكـب :قال جالل الدين القزويني
 .والعسكر سائر وعظم عند السلطان

 عىل اإلفالت من املؤامرات التي حتـاك لـه أو املـآزق التـي حتـاك ًوكان لذكائه قادرا − ١٣
 .حباب أن حيول أعداءه إىل أصدقاء وحساده إىل أً وكان قادرا,حوله
 .من أحب الناس فيه  مل يقع يشء بينه وبني أحد من الكبار إال عاد:قال ابن شاكر − ١٤
  :شعره - و

 :متيز شعره بام ييل
 .شعره جيد يف مستو كبار شعراء عرصه − ١
 .اشتهر باملوشحات خاصة − ٢
 .ونظم كذلك الدوبيت واملخمس والزجل والبليق − ٣
 .لغاية وشعره بليغ ل:قال ابن شاكر − ٤
 . وله ديوان جمموع مشتمل عىل أشياء لطيفةً جيداً وكان يقول شعرا:وقال ابن كثري − ٥
 وله الشعر الرائق الفائق يف كل , كان فريد عرصه ووحيد دهره:يوقال ابن تغري برد − ٦

 .فن من رضوب الشعر وله دوبيت وله ديوان وموشحات
ناء امللك فنيت ذخرية حماذاته وحقائبه أو  وأما الشعر فلو حاذاه ابن س:وقال الصفدي − ٧

 أمـا املوشـحات فلـو وصـل خـربه إىل ,ابن الساعايت ما وصل إىل درجته وال انتهى إىل دقائقه
 إال ً إال هـو وال برجـاًاملوصيل ألصبح مقطوع الذنب أو ابـن زهـر ملـا رأ يف الـسامء نجـام

 .......انقلب
هر من رشف الرضاب وأحىل من رضا احلبائب  وأدبه أش:وقال ابن فضل اهللا العمري − ٨

 .الغضاب
 , مـن العامـةً وهو بحر املنثور واملنظوم ووصف أدبه بأنه كان قريبا:وقال ابن الوردي − ٩

 . مشهورةًوأنه فيه احلارث بن مهام وأن له موشحات مأثورة وأشعارا
ى فيـه بـالرقص اء جنسه وأتـنب الشعر فلم يتقدمه فيه أحد من أ قال:وقال ابن حجر − ١٠
 .املطرب
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  :ديوانه - ز
 .ومجع ديوان شعره بنفسه وذاع يف حياته وبعد موته − ١
ونقل عنه معارصوه ومن بعدهم من األدباء والعلامء أمثال السبكي وصالح الصفدي  − ٢

 .وابن حجر وابن شاكر والغزويل
 اسـم كتـاب ًقالبـا − طراز الـدار − وموشحاته أشهر من شعره مجعها يف كتاب أسامه − ٣

 .− دار الطراز − سابق يف املوشحات البن سناء امللك اسمه
  :تقييم شعره - ح
طبع بعض شعره بطابع علمـه وفقهـه فاسـتخدم مـصطلح العلـوم وألفـاظ الفقهـاء  − ١

 .والفالسفة وتعبرياهتم
 هذا الشيخ صدر الدين بن الوكيل ملا كان الفقه أعىل فنونه جتـد كالمـه :قال الصفدي − ٢
 الغالب إذا خال من القواعد الفقهية ينحط عـن رتبـة احلـسن أال تـر مـا أحـسن قولـه يف يف

 :القصيدة البائية
ـــاخلمر تقـــبض ال حيلـــو هلـــا اهلـــرب  ما الكـاس عنـدي بـأطراف األنامـل بـل  ب
ــرأس موضــحة ــا ال ــاء منه ـــب  شــججت بامل ـــاخلمس ال عج ـــا ب ـــني أعقله  فح
 األفهام دون غايتها وتؤمن األسـامع بآيتهـا ومتتـد و خيفي ما يف هذا من املحاسن التي تقف

 .كف الثريا إىل رفع رايتها
 :ً وما أحسن قول الشيخ صدر الدين أيضا:وقال الصفدي يف موضع آخر − ٣

ـــــدما ـــــرواق إال عن ـــــصلب ال  قطـــع الطريـــق عـــىل اهلمـــوم وعاقهـــا  ومل ي
 :ًوقوله أيضا

ــــال ــــرواق ح ــــت دم ال ــــيًأرق ـــليبا   ألنن ـــت ص ـــه فًرأي ـــرشك فوق ـــو م  ه
 فــصح عــىل التعليــق بالــرشط أملــك  وزوجـــت بنـــت اخلمـــر البـــن غاممـــة

وهذا األخري من نمط األول يف استعامله قواعد الفقه والتورية بـالتعليق مـع تـضمني املثـل 
 :واألول أخذه من قول سيف الدين بن املشد يف مليح نرصاين
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ـــه   يــــصبو احلبــــاب إىل تقبيــــل مبــــسمه ـــن خدي ـــراح م ـــيس ال ـــواراوتكت  أن
ــا ــراووق منعكف ــبح ال ــل ذا أص ــن أج  عـــىل الـــصليب وشـــد الكـــأس زنـــارا  م

واهتم صدر الدين بن الوكيل باالعتامد يف شـعره عـىل معـاين غـريه مـن الـسابقني أو  − ٤
 : وكان يدعى شعر غريه كالبدر املنبجي وقـال: قال ابن حجر,املعارصين وادعاء قوهلم لنفسه

 لكنه كان يف املهامت يستعني بشعر غـريه , عىل املعاينً فيه غواصاًوعا عىل النظم مطبًوكان قادرا
 .فقد أخذ من ابن التعاويذي قصيدة أنشدها النارص يوم قلعة اجلبل

 كـام أخـذ ـه٦٥٦ إنه استعمل بعض شعر سيف الدين بن املشد سنة :وقال الصفدي − ٥
 :معنى البيتني السابقني يف قوله

ــــا معــــشوقي ــــي وي ــــة منيت ــــا غاي ــــوق  ي ــــدك ال أصــــبو إىل خمل ــــن بع  م
ــــسني ــــان يؤن ــــديم ك ــــري ن ــــا خ ـــراووق  ي ـــىل ال ـــدك صـــلبت ع ـــن بع  م

 .وذكر الصفدي أن اجليد من شعره طبقة عليا وقع فيه اللحن اخلفي مع مهارته
 .ًواختار له ابن الوردي قوله متغزال

ــــ ــــّأعن ــــاين أعن ــــا ده ــــىل م ــــــن  يّي ع ــــــي أغ ــــــت بظب ــــــإين بلي  ف
ــــي  هفتـــــى إذ جنيـــــت جنـــــى وجنتيـــــ ــــاللحظ أجن ــــي وب ــــاللحظ جين  ف
ــــي  إذا قلـــــت ثغـــــرك صـــــن باللثـــــام ــــارم جفن ــــيحميه ص ــــول س  يق

 نائـب )سنقر( أخر مليئة بالصنعة وخاصة التجنيس يمدح هبا األمريًورو له أبياتا − ٦
 :حلب يقول فيها

ـــه ـــن نفحات ـــاش م ـــسيم فع ـــب الن ـــــه  ه ـــــربق يف ملحات ـــــمري ال  ورس س
ــــش ــــى وال ــــب الفت ــــوي إىل حل ــه  يط ــد بعــض حدات ــه والوج ــل ردائ  وق ك

ـــا ـــا قوم ـــي احلي ـــوًح ـــرج الل ــــه   بمنع ــــصرب عــــن بانات ــــان ال ــــانوا فب  ب
ـــا ـــأحيوا ميت ـــوادي ف ـــىل ال ـــوا ع ـــــه  حل ـــــه وظبات ـــــل ظبائ ـــــضنى قتي  م

 . القصيدة التي جتري عىل هذا النسقإىل آخر
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 : غزلية يقول فيهاًواختار له السبكي أبياتا − ٧
ـــه ـــاه هجوع ـــد جف ـــن ق ـــا رب جف  والوجـــد يعـــيص مهجتـــي ويطيعـــه  ي
ـــالنو ـــصدع ب ـــد ت ـــب ق ـــا رب قل ــــإىل  ي ــــاد يروعــــهف ــــى هــــذا البع   مت
ــى ــن احلم ــاب ع ــي غ ــدر احل ــا رب ب ـــه  ي ـــام طلوع ـــىل اخلي ـــون ع ـــى يك  فمت

 وأمـا موشـحاته فقـد ,وهكذا جيري يف بقية األبيات إذ يلتزم لفظه يا رب يف أول كل منهـا
 ومن أمجل موشحاته ما عارض به الرساج املحار ,شحات أن له ديوان موي برديغرتذكر ابن 
 :ويقول فيه

 بـــــــني الـــــــورق  مــــا أخجــــل قــــده غــــصون البــــان
 .ســـــود احلـــــدق  إال ســـــلب املهـــــا مـــــع الغـــــزالن

  :مناذج من شعره - ط
 :ومن موشحاته اجلميلة ما رواه ابن شاكر يقول فيه − ١

 نظمه عند العامة كام يقول بعـض نفقأ وهلذا ,وخيتلط يف موشحاته اللفظ العامي بالفصيح
 :مؤرخيه ومنه موشحته

 بـــــــني الـــــــورق  خجــــل قــــده غــــصون البــــانأمــــا
 :الذي أرشناه إليه ويقول فيه

 بالطــــــل ســــــقى  كـــــالورد حـــــواه نـــــاعم الرحيـــــان
ـــــــــــــــق  والقـــــد يميـــــل ميلـــــة األغـــــصان  للمعتن
   أحيــــا وأمــــوت يف هــــواه كمــــدا
ـــعدا ـــواه س ـــو يف ه ـــات ج ـــن م    م

    أتـــرك وجـــدي أبـــدايـــا عـــاذيل ال
ـــــــاين ـــــــام تلح ـــــــذلني فكل ــــــــــي  ال تع  زادت حرق
ـــــاهلجران ـــــن هيـــــم ب ـــــستاهل م  رضب العنــــــــــق  ي
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ويتبع يف موشحاته ما اتبعه يف سائر شعره من االهتامم باالقتبـاس مـن شـعر القـدماء  − ٢
 فمـن اقتباسـاته مـن ابـن زيـدون ,واملعارصين واألندلسيني خاصة وتضمني مصطلح العلوم

 :يف مطلع موشحقوله 
ــــــا ــــــدا منادي ــــــامًغ ــــــاً حمك ـــــــال  فين ـــــــه جه ـــــــن في ـــــــامًم   ع

ــــــــــــــــرق ــــــــــــــــاره حت ـــــــد هـــــــام ون ـــــــن هـــــــم أو ق  م
 فتـــــــــــى عليـــــــــــه نـــــــــــام وربـــــــــــــــــام يقلـــــــــــــــــق
ـــام ـــري األي ـــسام وص ـــري األج ـــد غ ـــودا ق ـــضاًس ـــم بي ـــت بك ـــاً وكان   ليالين

 :ة من أبيات قصيدة نونية ابن زيدون املعروفًويقتبس طوال املوشح يف كل قفل شطرا − ٣
ـــديال ـــائي ب ـــدانيناًأضـــحى التن ـــا   مـــن ت ـــا جتافين ـــب لقيان ـــن طي ـــاب ع  ون

 :ومما استخدم فيه مصطلح الفقهاء واملحدثني قوله − ٤
 عـــــــــن بـــــــــرصي أحـــــــــزاين  بالـــــسندًدمعـــــي رو مسلـــــسال

ــــــــــــــاين ملــــا جفــــا مــــن قــــد بــــال بالرمــــد ــــــــــــــسهر أجف  وال
 :ومن قوله يف الدوبيت

ـــــل ـــــاطفي األس ـــــال مع ـــــم ق ـــن ك ـــيض رسق ـــاوالب ـــلم ـــه املق  حوت
ـــــت ـــــيهم حكم ـــــري عل ـــــل اآلن أوام ـــــا تعتق ـــــد والقن ـــــيض حت  الب

 :ويقول
ـــضد  عانقــــت وبالعنــــاق يــــشفي الوجــــد ـــات ال ـــصد وم ـــفي ال ـــى ش  حت

ــورد   إىل وجنتـــــهًخـــــصمه لـــــثامأمـــــن  ــصب وضــج ال ــتكت الق ــى اش  حت
 .عثر عىل نامذج من منظوماته العامية من األزجال والبالليقيومل 
  :نثريةمؤلفاته ال - ي

 : كتابني يف األدبًوألف صدر الدين نثرا
 إنـه سـبق :يع يف األدب قال عنه ابن تغري بردوهو جممو) األشباه والنظائر(أحدمها  − ١

 . إنه من أحسن املصنفات: وقال الشوكاين,فيه إىل ما مل يسبقه أحد وأثنى عليه السبكي
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الفـرق بـني النبـي (ابلس يفسـتدمر نائـب طـركتاب الثاين وضعه إجابة لسؤال الوال − ٢
 .)والشهيد والويل والعامل

عبد احلـق فكتـب ورشع يف رشح األحكام ل: مل يتمه قالً ثالثاًويذكر له الشوكاين كتابا − ٣
 أمـا األدب فلـو عاينـه اجلـاحظ :وأثنى الصفدي عىل مصنفاته عامة فقال .منه ثالث جملدات

 . تصانيفه وما اعرتف منها بواحد لراغ عنيألمسى هلذا الفن وهو جاحد أو الثعالب
 

- ١٩ -  
  الوداعي

  عالء الدين علي بن املظفر
  ) هـ٧١٦ -  ـ ه٦٤٠(

  :حياته ونشأته - أ
 ولـد , الدمشقي الدار والوفـاة,سكندري األصل والنشأةاإلهو عالء الدين عيل بن املظفر 

ل بـاألدب ومهـر  واشتغ,ئتنيالعلامء يبلغون املمن  باإلسكندرية وسمع من كثري ـ ه٦٤٠سنة 
 ودخل ديوان اإلنشاء يف آخر عمره بدمشق وتوىل عدة مناصب , وقال الشعر فأجاد,يف العربية

 , ولقب بالوداعي لكتابته والتزامه يف دمشق بالوزير ابن وداعة.منها مشيخة احلديث بالنفيسية
 . ودفن باملزة,وتويف بدمشق

  :شخصيته - ب
 إن مجال الدين بن نباتـة : وقالوا, وله شعر جيد,كان من فحول شعراء دمشق يف وقته − ١

 .كان يعتمد عليه يف شعره
أحد من اقتـد هبـم الـشيخ مجـال الـدين بـن نباتـة يف ملـح ( (:يقال ابن تغري برد − ٢

 )).أشعاره
وقد ذكر مجاعة من متأخري األدباء أن ابن نباتة كـان يتطفـل عـىل ( (:وقال الشوكاين − ٣

 .))معانيه الرائقة
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 .وأورد ابن حجة يف كشف اللثام مجلة مما وقع فيه ذلك − ٤
 . منها احلامسة,وكان حيفظ بعض كتب األدب − ٥
 وما أبداه من كراهته لألخذ عنـه حيـث ,وسمع منه الذهبي برغم ما غمزه به يف كتابه − ٦
 .)) ويرمي بالعظائم ومحلني الرشه عىل السامع من مثله,كان خيل بالصالة( (:قال

 . منه احلافظ املزي وغريه من املشاهريوسمع − ٧
 .ولقب بالوداعي لكتابته والتزامه يف دمشق بالوزير ابن وداعة − ٨
  :آثاره - ج

 : ومؤلفات منهاً ونثراً شعراالوداعيخلف ابن 
ين قال الـشوكا. ًعىل مخسني جملدا يتزيد عىل قول ابن تغري برد) )التذكرة الكندية(( − ١
 .ةوفيها فوائد كثري: عنها
 وذكر الـشوكاين أنـه كـان يتـشيع مـن غـري سـب وال ,ديوان شعره يف ثالثة جملدات − ٢
 . إنه كان كثري اهلجاء فنفر منه الناس: وقال.رفض
  :شعره - د

 .عي النثر والشعرادكتب ابن الو
 :ومن معانيه الطريفة يف شعره قوله − ١

ـــــا ـــــد فيه ـــــاذل املفن ـــــال يل الع ـــــــه  ق ـــــــت خمتال ـــــــوم زارت فلم  ي
ــــا نــــدع النبــــوة يف العــــشققــــم  ـــــه  بن ـــــا الغزال ـــــلمت علين ـــــد س  فق
 :ومن خطه نقلت , ما أحسن قول عالء الدين الوداعي:وقال الصفدي − ٢

ــــكاهنا ــــرص وس ــــبم ــــوقيح ــــــــايل  دا ش ــــــــدي اخل ــــــــدد عه  وج
 ســــمعي ومــــا العاطــــل كاحلــــايل  وصــــف يل القــــرط وشــــنف بــــه
ــــا ــــن نيله ــــعد ع ــــا س ــــا ي ـــــامل  وارو لن ـــــن ع ـــــفوان ب ـــــديث ص  ح

 :ومما رواه ابن إياس قوله − ٣
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ــــوم ــــا بي ــــان لن ــــمح الزم ــــد س ــــه الــــسم  لق   مــــن املــــسمييغــــدا في
  يف عـــــــــيل يف عـــــــــيل ٌّعـــــــــيل  جيمعنـــــــا كأنـــــــا رضب خـــــــيط

 :ونقل الصفدي قوله − ٤
ـــائال ـــة س ـــىل الثني ـــت ع ـــد وقف  عـــــام أشـــــار بـــــه فتـــــى شـــــيبان  ولق
ـــان  فـــروت أحاديـــث احلمـــى عـــن عـــامر ـــن إب ـــسفح ع ـــديث روض ال  وح

ومثال هذا التضمني ألسامء املحدثني وأهل السند فيام ينقله عنـه املؤلفـون مـن شـعر  − ٥
 :كنقل الغزويل قوله

ــــه ــــربح جوارح ــــك مل ت ــــن أم باب ــنن  م ــن م ــت م ــن أولي ــث م ــروي أحادي  ت
ــلة ــن ص ــف ع ــرة والك ــن ق ــالعني ع  والقلب عـن جـابر والـسمع عـن حـسن  ف

 هو أشيم العـدوي كـان : وصلة,وهو فقيهقرة هو قرة بن خالد السدويس ( (:قال الغزويل
هـو احلـسن   وحـسن, وأما جابر فهو جابر بن عبد اهللا صـاحب رسـول اهللا,من عباد التابعني

 .))البرصي
 

- ٢٠ -  
  الشارمساحي
  شهاب الدين

  أمحد بن عبد الدائم بن يوسف الكناني
  ) هـ٧٢٠ت (

  :حياته ونشأته - أ
 .ًجملسه أحيانا السلطان النارص عاش بالقاهرة وكان حيرض

  :تهيشخص - ب
 طلقــون عليــه لقــب وكــان العامــة ي,شــاعر مطبــوع صــاحب نــوادر ظريفــة مــضحكة

 )الشارمساحي(
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  :شعره - ج
 وممن تعرض هلـم ,ً مشهوراًوكان شاعرا( (:قال ابن حجر ,أغرم باهلجاء وثلب األعراض

 .))باهلجاء من رجال عرصه صدر الدين بن املرحل وابن عدالن الفقيه
 

- ٢١ -  
  األسفوني

  علي بن أمحد
  )هـ٧٣١ت (

  :حياته ونشأته - أ
 .من شعراء الصعيد يف القرن الثامن

  :شخصيته - ب
 ً كـريام, وكـان خفيـف الـروح حـسن األخـالق− كام يقول األدفـوي −كان من األذكياء 

 :دفـوي ويقـول األً مجـيالً وفعـالً جـزيالً فرأيـت منـه كرمـاً طويالً صحبته دهرا: قال,ًجوادا
 ال ير , هيو اجلامل املطلق فيأخذ بمجامع قلبه كل وجه وسيم,لطيف حتى كأنه كالنسيم((

 )). عند هبوب الرياح, ويميد كام يفعل الغصن الرطيبً يميل طربا,إال وهو ذو ارتياح
  :شعره - ج

 كـام كـان ,دفو سنني كثريةأ ويف القصائد أخو حساهنا أقام ب,وهو يف اآلداب فارس ميداهنا
 وكانت فيه فتوة ومروءة , وكان االجتامع به يذهب األتراح وجيلب األفراح,شاهد ديواهناأبوه 

 وال أحالتـه عـن , وأجلأته املروءة إىل الدخول يف اخلدم السلطانية فام غريته عن حالـه,وإنسانية
 .)) ولو أن الوقت سيف, وال أطعمته يف مطلوهبا, وال انحرفت به إىل احليف,مجيع خالله
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- ٢٢ -  
  السراج احملار

  ) هـ٧١١تويف سنة (
  :حياته ونشأته - أ

 وكان أحد شـعراء ) هـ٧١١تويف سنة (وهو رساج الدين عمر بن مسعود املشهور باملحار 
 . هو وولده امللك األفضل, مدحه بمدائح كثرية.محاة يف بالط امللك املنصور

  :شخصيته - ب
  :شعره - ج
 .ذاعت شهرته يف املوشحات خاصة − ١
 .وشعره بصفة عامة يدل عىل مقدرة عىل النظم والتشبيه وحسن التخييل − ٢
  :موضوعات شعره - د
  :الوصف - ١
 :ومثاله وصفه لغدير صاف − أ

ـــــــرده ـــــــر يف تط ـــــــر إىل النه ـــسمك  انظ ـــىل ال ـــى ع ـــد وش ـــفوه ق  وص
ـــــدا ـــــريح صـــــيدها فغ ـــــوهم ال ــــشبك  ت ــــدير يف ال ــــتن الغ ــــسج م  ين

 :وقال يف صاحب حلية − ب
 عـــىل وجهـــه واســـتقبلت غـــري مقبـــل  ســعيد حليــة قــد تكاملــتأر البــن 

ــــه ــــيم كأن ــــف عظ ــــىل أن ـــــل  ودارت ع ـــــاس يف بجـــــاد مزم ـــــري أن  كب
 :وقال يف زامرة سوداء − ج

ـــــرب زامـــــرة هتـــــيج بزمرهـــــا  ريـــــح البطـــــون فليتهـــــا مل تزمـــــر  ول
ــــشنيع األ  شــــبهت أنملهــــا عــــىل رضباهتــــا ــــسمها ال ــــيح مب  بخــــروقب
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ـــا ـــصدت كنيف ـــافس ق ـــدت واًبخن  تــــسعى إليــــه عــــىل خيــــار الــــشنرب  غت
  مــن فــم القمــرمــن يرشــف الــراح قــبيل   فــام نظــرتيرنــت نجــوم الــدجى نحــو

ــــا ــــدت يل رسائره ــــاب وأب ـــل يف غـــرة القمـــر  راق العت ـــة الوصـــل ب  يف ليل
  :طردياته - ٢

 :طرديات يف الصيد والقنص والطيور واحليوانات وله سو غزله الرقيق
 : قاهلا يف وصف الصيد بوادي محاة)مصائد الشوارد(ها منها مزدوجة سام − ١

ـــسحب ـــضل ال ـــىل ف ـــذا ع ـــى ش  واشــــتملت بــــالويش أرداف الكثــــب  أثن
 وزهــــــر يــــــضحك يف األكــــــامم  مـــــا بـــــني نـــــور مـــــسفر اللثـــــام
ـــــر  إن كانــــــت األرض هلــــــا ذخــــــائر ـــــذه األزاه ـــــري ه ـــــي لعم  فه
ـــــم ـــــة الغامئ ـــــسطتها راح ـــــد ب  بـــــسط الـــــدنانري عـــــىل الـــــدراهم  ق

 : غلامن املامليك وهم يرمون الصيدًويقول فيها واصفا − ٢
ـــرشق ملــــا دنــــا زمــــان رمــــي البنــــدق ـــرسور امل ـــه ال ـــىل وج ـــا ع  رسن
ــــــتم يف عـــــــصبة عادلـــــــة يف احلكـــــــم ــــــدور ال ــــــل ب  وغلمــــــة مث
ــــد ــــشباب أغي ــــسول ال ــــل مع ـــد وك ـــضيب األمل ـــف الق ـــف عط  منعط
ـــسفر ـــى ال ـــه عقب ـــوم ب ـــد محـــد الق ـــا ق ـــه ب ـــوس من ـــرتان الق ـــد اق  لقمرعن
ـــــه لـــــوال حـــــذار القـــــوس يف يديـــــه ـــــىل عطفي ـــــورق ع ـــــت ال  لغن
ـــــــاهلالل يف كفـــــــه حمنيـــــــة األوصـــــــال ـــــــامر ك ـــــــة األع  قاطع

  :موشحاته - ـه
 يف كتـاب ,استخدم الرساج املحار فن التوشيح يف األغراض الـشعرية التقليديـة كاملـديح

 :توشيح التوشيح
 :منها موشحة ذائعة قال فيها − ١

ـــورق يف ـــت ال ـــا ناح ـــصون إالم ــزين   الغ ــة احل ــدها لوع ــىل, تغري ــت ع  هاج
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ـــــــــدود  هــــل مــــا مــــىض يل مــــع احلبايــــب ـــــــــد احل ـــــــــب بع  آي
ـــــــذواهب ـــــــا ال ـــــــل أليامن  واهـــــــــب بـــــــــأن تعـــــــــود  أو ه
ـــــــــــــاء رود  بكـــــــل مـــــــصقولة الرتائـــــــب ـــــــــــــب هيف  كاع
ـــال أن ـــني ج ـــوهر ثم ـــن ج ـــرت ع ـــون  تف ـــن اجلف ـــضب م ـــى بق  جتـــتيل حيم

خاصـة بعـد أن نظـم فيـه املحـار وقلـده بعـض ونالحظ أن هذا الوزن مطروق مستعمل 
 وأشـكال , وينوع املحار يف أوزانـه, وهو يريض حس العرص وميل الناس للجناس,معارصيه

 .بنائه للموشحات فيغري صياغته
 :يقول يف موشح آخر − ٢

ــ  أرنــــو لــــربق الح مــــن دون حــــاجر ــجرأف ــن ش ــوعي م ــاجرؤ دم  ون املح
 وهيج يل التذكار فأرضمت األفكار

 ان الوجيب يف قلبي الكئيب أو كادت تذوبنري
 حشاشة األشواق
  :حتليل للموشح

 . من ثامنية أجزاء متغايرة الوزنًفيه يكون القفل مركبا − ١
 .يتعمد فيها تغيري اإليقاع ثالث مرات − ٢
 .والقافية أربع مرات − ٣
 .ويبدأ بمقطع طويل ذي إيقاع بطيء − ٤
 .وقافية واحدةثم يأيت بمقطعني من وزن واحد  − ٥
 .ثم بثالثة مقاطع قصار خمتلفة ذات قافية مشرتكة − ٦
 .وخيتم بفقرة من مقطع واحد وقافية جديدة يلتزمها يف سائر املوشح − ٧
 : من ستة مقاطع وقافيتنيًثم يأيت الغصن مكونا − ٨

ـــــــــــا كـــــــــــاتم  كتمــــــــت اهلــــــــو جهــــــــدي  ومـــــــــــا أن



٢٣٩  

ــــــــــــــــــــــــــــــوقي الزم  وقــــــــد جــــــــد يب وجــــــــدي  وش
ـــــــــدي ـــــــــام عن ـــــــــت ب  دمـــــــــــــــوع ســـــــــــــــواجم  ونم

 . يف الغصنً مرتدداًفينساب النغم قصريا − ٩
 .حتى يصل إىل هنايته ليبدأ اإليقاع البطيء الطويل مرة أخر يف القفل التايل وهكذا − ١٠
 .حتى يصل إىل اخلرجة يف هناية املوشح ويف القفل األخري − ١١
 :فتجدها كذلك خرجة مركبة أو مها خرجتان يقول − ١٢

ــارصيفكــن نــارصي ــا دمــع إن قــل ن ــاذري  ي ــصبح ع ــاديل يف احلــب ي  عــسى ع
ــــــــــــــــــــــــــتم األرسار  ومـــــــــن يعـــــــــشق األقـــــــــامر  ومل يك
ــــــــــــــضلوع ــــــــــــــايس ال ــــــــــــــدموع  يق ــــــــــــــيض ال  وف
ـــــــــــــــضلوع ـــــــــــــــار ال ـــــــــشاق   ون ـــــــــنة الع ـــــــــذا س  ك

 

- ٢٣ -  
  بن الوردي عمر

  ) هـ٧٤٩تويف سنة (
  :حياته ونشأته - أ

 وهو زين الدين عمر ) هـ٧٤٩ سنة تويف(بن الوردي ن شعراء الشام يف هذا القرن عمر وم
 وبـرع , فقد كان هبا والده, باملعرةأ ولد ونش,بن املظفر بن عمر بن عيل املعري احللبي الشافعي

 . وقد نظمه يف درجة املجيدين,يف علوم اللغة واألدب والفقه ونظم الشعر
 :شخصيته - ب

ضاء حلـب وويل قـضاء  فنـاب يف احلكـم يف قـ,بن الوردي بعض األعامل الرسميةاوتوىل 
 وكان ابن الزملكاين قايض قـضاة الـشام قـد واله قـضاءها وهـو , لكنه مل يوفق فيهًمنبج زمنا

 فلام تعذر أعرض عن القـضاء , فكتب إليه قصيدة يرغب فيها يف العودة إىل قضاء حلب,كاره
 .وخلع نفسه



٢٤٠  

 :قال
ــــــــالظلوم  خلعــــت ثــــوب القــــضاء عمــــدا ــــــــه ب ــــــــن في  ومل أك

ــــــــالعلوم  قـــــــضاء عنـــــــيإن زال جـــــــاه ال ــــــــاه ب ــــــــان يل اجل  ك
 : وبام يبذل الناس يف سبيله من اجلهد واملال,ربمه بالقضاءت مرة أخر عن ِّوكذلك يعرب

ــــــــذهب ــــــــذل ال ــــــــل يل تب  بتـــــــــويل قـــــــــضايا حلـــــــــب  قي
ــــــــ  قلــــــــت هــــــــم حيرقــــــــونني ــــــــباوأن ــــــــرتي احلط   اش

 . الناس بعد أن مل القضايا ومشكالهتا بني,واكتفى بالعلم وبالتدريس والتأليف
 :قال

ــــني  إين تركــــت عقــــودهم وفروضــــهم ــــني اثن ــــم ب ــــسوخهم واحلك  وف
ــــزين  ًولزمــــت بيتــــي قانعــــا ومطالعــــا ــــن ال ــــوم وذاك زي ــــب العل  كت

  :شعره - ج
 .يعمد عمر الوردي يف بنائه الشعري إىل البساطة يف الرتكيب − ١
 .كذلك يف املوشح − ٢

ة أجـزاء اثنـان منهـا طـويالن وموشحه الذي رواه الـصفدي يتكـون مـن قفـل ذي أربعـ
 : وغصن من أربعة مصاريع متساوية مقفاه يقول,واآلخران قصريان

ـــــــــــــــــا  تــــر دهــــر مــــىض بكــــم يــــؤوب  منيب
ــــــــــــــصيبا  ويـــــضحى روض آمـــــايل اجلـــــديب  خ

 عسى صب متلكه هواه
 يعاود جفن مقلته كراه
 ويبلغ من وصاكم مناه
 ويرجع دهرنا عام جناه
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كن التعرف عىل جوانب التجديد النغمي الـذي أدخلـه وبدراسة موشحات املحار يم − ٣
الشعراء املشارقة عىل املوشح األندليس الذي كتب لـه أن حييـا يف مـرص والـشام بعـد سـقوط 

 .ً طويالًاألندلس دهرا
  :احلكم على شعره - د
 ذوات , وأهبـى مـن الوجنـات,شعره أحىل من عيون الغيـد( :قال الصفدي يف شعره − ١

 .)التوريد
 .) وأعىل قيمة من اجلوهر,شعره أحىل من السكر املكرر(: قال السبكيو − ٢
 .واهتمه الصفدي برسقة معاين شعره − ٣
وذكر الصفدي يف أعوان النرص يف أعيان العرص أنه ( : قال,ولكن ابن حجر ينفي ذلك − ٤

 بل ,تلس ومل يأت عىل أن ابن الوردي هو املخ,ً كثرياً وأنشد يف ذلك شيئا,اختلس معاين شعره
 ).املتبادر إىل الذهن عكس ذلك

 :وله أبيات جيدة يف الوصف منها قوله يصف الناعورة
ــــــاعورة ــــــاعورة م  للبــــني ثكــــىل حــــائرة  ن
ــــا ــــوق كتفه ــــاء ف ــــره  امل ــــه دائ ــــي علي  وه

  :مراحل شعره - ـه
 :ونالحظ يف شعره مرحلتني متباينتني يف املعاين واألسلوب

 وفيهــا يتجــه يف ,لــة شــعر الــشباب ومطلــع الرجولــةأمــا املرحلــة األوىل فهــي مرح − ١
 ووصف اخلمر واملجون كام ,موضوعاته إىل مباهج الدنيا ومرساهتا ويكثر القول فيها يف الغزل

 .يتجه باملديح لكثري من رجاالت عرصه
 واإلعـراض عـن مالقـاة ,أما املرحلة الثانية من شعره فيغلب عليها الشكو والعلل − ٢

 بحاله وبـام قـسم اهللا لـه ً والزهد واالعتذار عام بدر منه يف شبابه ويرىض قانعااحلياة ومباهجها
 . مع علمه وتقدمه رغم ما يرتع فيه كثري من اجلهلة من الغنى والثراء,من عوز
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 :يقول
ـــــاء حجـــــة ـــــاء األغبي ـــــا األغني ـــــــال  م ـــــــوم جه ـــــــك أن الق  يكفي
 للنـــــــا علـــــــوم وهلـــــــم مـــــــا  رضــــــيت مــــــا يقــــــسمه ربنــــــا

  :مؤلفاته - و
 :انرصف الوردي للتأليف وعمل الشعر فكانت له الكتب العديدة يف الفقه واألدب منها

وهـو جممـوع فوائـد فقهيـة ) )الوردية يف نظم احلاوي يف الفتـاوالبهجة ( (:يف الفقه − ١
 ا عىل كتـاب احلـاوي الـصغري للفتـاو وأتى فيه,ً نظمها يف مخسة آالف وسبعني بيتا,منظومة

 .م اهللا ال ينظم أحد بعده يف الفقه إال ويقرص دونه واس,بغالب ألفاظه
 :ونظم يف النحو − ٢
 ز عىل ألفية ابن معطي)ضوء الدرة( − أ

 .ورشح ألفية ابن مالك − ب
 . ورشحها)اللباب يف اإلعراب(وله منظومة  − ج
 .ً نظام)ملحة اإلعراب(واخترص  − د
 . ورشحهاً نظام)تذكرة الغريب(واخترص  − ٣
 .ة يف املسائل امللقبةبّل املذهواملسائ − ٤
 . يف تتمة تاريخ محاة)أبكار األفكار(و − ٥
 .وله أرجوزة يف تعبري املنامات − ٦
 .وأرجوزة يف خواص األحجار − ٧
 .جمموع من النظم والنثر) )منطق الطري( (:وله يف األدب − ٨
 .)مقامة يف الطاعون(و − ٩

 .وجمموع رسائل − ١٠
 .ئة مقطوعة منظومة وهو م) عامئةالكالم عىل م(و − ١١
 .ئة منظومة أخر يف حماسن النساء وهي م)ئة جاريةالدراري السارية يف م(و − ١٢



٢٤٣  

 

- ٢٤ -  
  بدر الدين الغزي

  )هـ٧٥٣ −  هـ٧٠٦(

 . احلسن بن عيل بن أمحد:حياته ونشأته - أ
  :شخصيته - ب
  :شعره - ج
 :مدحه − ١

وشـعره  .أوالده وغريهم من أعيان دمـشق و,مدح القايض اخلطيب جالل الدين القزويني
 :منها قوله يف الشمعة , وله فيه معان مبتكرة جيدة,رقيق متنوع املوضوعات

ـــه ـــدري أعربت ـــي وال ي ـــشمع يبك  مـن صــحبة النــار أم مـن فرقــة العــسل ?  كال
 :شكواه − ١
 : ما قاله يف إحساسه بخمول الذكر,ومن غريب ما يرو له − أ

ــــ ــــول ف ــــن اخلم ــــشكون م ــــسالمة ســــلام  ربامال ت  كــــان اخلمــــول إىل ال
 ومـــــشقة اســـــتخدامه مـــــا فخـــــام  لــــوال كمــــون الــــدر يف أصــــدافه

 :وقوله − ب
ـــــام ـــــام حـــــبىل رب ـــــشك فاألي  جاءتــــك مــــن أعجوبــــة بجنــــني  ال ت
ــــشقة ــــان م ــــصاريف الزم ــــذا ت  يف راحـــــــة وخـــــــشونة يف لـــــــني  فك
ـــــني  ًمـــا ضـــاع يـــونس بـــالعراء جمـــردا ـــــن اليقط ـــــة م ـــــل نابت  يف ظ

 : مصطلح النحوً مستغال,وقال يف املعنى نفسه − ج
ـــسم  قــالوا نزلــت فقلــت الــدهر أقــسم يب ـــرور بالق ـــع يف املج ـــه للرف  ال وج

  :احلكم على شعره - د
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 .جيري يف شعره جمر زمالئه من شعراء العرص − ١
 .ويكاد يميزه حتفظ قليل يف الصنعة − ٢
 .ابن الورديفال يوغل فيها بإرساف كام يفعل الصفدي أو  − ٣
٤ − ويكثر من الشكو. 
 .النظر إىل احلياة تلك النظرة السوداء التي ينظرها الغاضبون الغرباء − ٥
 .)تعانى النظم فربع فيه (:قال ابن حجر − ٦
 . وبالغ يف اإلطراء عليه,ب ابن فضل اهللا العمري من ديوانه نحو أربعة كراريسخوانت − ٧
 وله فيه هجاء واتفق أن قرأ عـىل , ابن نباتة منافرة شديدةوكانت بينه وبني مجال الدين − ٨

 والصالة والـسالم عـىل ,احلمد هللا حاشى من فخر( (:ابن نباتة قطعة من نظمه ونثره فكتب له
 .))حممد ما نبح الكلب ضوء القمر

 

- ٢٥ -  
  مشس الدين اخلياط
  املعروف بالضفدع

  )ـ ه٧٥٦ - ـ ه٦٩٣(

  :حياته ونشأته - أ
 .ف بن عبد اهللا الدمشقي احلنفي الشاعرحممد بن يوس

  :شخصيته - ب
 .اشتغل باألدب والزم شمس الدين بن الصائغ وشهاب الدين حممود

  :شعره - ج
 :مدحه − ١

 :اتصل بابن رصرصي ومدحه ومن مدائحه قصيدة مطلعها
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ــــواجي ــــدق احل ــــواحظ احل ــــا ول ـــاجي  أم ـــري ن ـــا غ ـــبحت منه ـــد أص  لق
 عىل اخلياط فأكثر فيـه حتـى بلـغ ديوانـه سـتة ًظم سهال وكان الن,وقرظها الشهاب حممود

هـا عليـه أا واتـصل بالنـارص فمدحـه بقـصيدة قرجملدات ودخل الديار املرصية فمدح أعياهن
 .القايض جالل الدين القزويني

 :هجاؤه − ٢
 وقد أهني بسبب ذلك وصفع وذلك أنـه ,كان مقراض األعراض فكان هجوه أكثر من مدحه

مجعوا عليه بسبب ذلك ورفعـوه إىل أمـري أ إال هجاه فً يرتك يف الركب أحدا فلمـه٧٥٥حج سنة 
 .)ً وحلق حليته ورصفه ينادي عليه فانزعج من ذلك ومات كمداًالركب فاستحرضه وأهانه جدا

 . أنه كان قد أثر مما أخذ من الناس بسبب املديح واهلجاء:ويذكر ابن كثري
  :مكانة شعره - د
 طويـل الـنفس يف الـشعر لكـن مل يكـن لـه غـوص عـىل املعـاين كان( :قال الصفدي − ١

 ).واالحتفال بطريقة املتأخرين
 .)عريض الدعو قليل اجلدو(واهتمه ابن حجر بأنه كان  − ٢
 .شعره كان أقل مما يدعيه من املقدرة − ٣
 يف جيـد الـشعر ةه من كبار شعراء عرصه كـابن نباتـأحس بعدم استطاعته مباراة غري − ٤
 . إىل اهلجاء ليحصل به عىل كسبهفاجته
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- ٢٦ -  
  ابن مليك احلموي

  ) م١٥١١ - ١٤٣٦( ) هـ٩١٧ - ٨٤٠(
  :حياته ونشأته - أ

 شـاعر مـشهور ولـد يف :عالء الدين عيل بن حممد بن عيل بن مليك احلموي ثم الدمـشقي
 . وانتقل إىل دمشق فتفقه وتأدب, م١٤٣٦ هـ ٨٤٠محاة سنة 
  :شخصيته - ب

 ثم تركه بعد أن برع , حياته يبيع الفقاع عند قناة القوين خارج باب الفراديسكان يف مطلع
 ٩١٧ تويف يف دمشق سنة ,)النفحات األدبية من الرياض احلموية( سمى ديوانه ,يف نظم الشعر

 . م١٥١١ ,هـ
  :شعره مناذج من - ج

 :اقال الشاعر ابن مليك يمدح النبي عليه الصالة والسالم بقصيدة طويلة مطلعه
ـــــرم ـــــة مغ ـــــذكر العامري ـــــؤاد ب ــــيم ف ــــدموع خم ــــواه يف ال ــــب ه  وص

 : يف ختام القصيدةًومنها قوله بعد مخسة ومخسني بيتا
ــدا ــن غ ــرام وم ــل الك ــيد الرس ــا س ـــرقم في ـــرص ي ـــد بالن ـــواء احلم ـــا ل  عليه
ــزورة ــشفى ب ــك ي ــك من ــن ملي ــى اب  يــــزول هبــــا عنــــه الــــشقاء ويــــنعم مت
ـــع ســـائال ـــوم يمن  ىل بابـــه قـــد جـــاء يـــسعى وحيـــرمإ وحاشـــا كـــريم الق
 يــــصان ويرعــــى يف محــــاهم ويكــــرم ومــــن عــــادة الــــسادات أن نــــزيلهم
 ســــلمواأحــــرش يف قــــوم أنــــابوا وأو عــسى مــن لظــى أنجــو بجاهــك يف غــد
ـــسم تـــر هـــل تـــر عينـــي معـــامل طيبـــة ـــا يتن ـــن طيبه ـــصبا م ـــرف ال  وع

ـــاب خـــدي وأرضـــهاأو ـــصق باألعت ـــــالال ل ـــــل إج ـــــثمًأقب ـــــا وأل   ثراه
ــــنظم عليـــــك صـــــالة اهللا ثـــــم ســـــالمه ــــديح ي ــــد امل ــــه عق ــــالم ب  س
ـــديثهم ـــذين ح ـــصحب ال ـــك وال  بــــه يبــــدأ الــــذكر اجلميــــل وخيــــتم وآل
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- ٢٧ -  
  ابن النقيب

  احلسن بن شاور بن طرخان بن احلسن
  ناصر الدين

  ) هـ٦٨٠تويف سنة (
  :حياته ونشأته - أ

 كـان مـن شـعراء القـاهرة ).ـ هـ٦٨٠تويف سـنة (احلسن بن شاور بن طرخان بن احلسن 
 , وصحب اجلزار والوراق وابن سعيد عنـد حـضوره إىل القـاهرة,املعدودين يف القرن السابع

 وكتبـت ًجالـسته بالقـاهرة مـرارا( (: قـال.والتقى به العالمة أثري الدين أبو حيان قبيل وفاتـه
خ فـتح الـدين بـن سـيد  حتى أن أبا حيان يذكر أن الدمياطي الفقيه والشي,ً وكان عاملا.))عنه

صـحبة وجمالـسة ومـذاكرة يف   وكانت له مع شهاب الدين حممـود,الناس وغريمها أخذوا عنه
 .القريض
  :شخصيته - ب
  :شعره - ج
وشعره جيد عذب منسجم فيـه التوريـة الرائقـة الالئقـة ( (:وقال الشهاب عن شعره − ١

 )).املتمكنة
 ومقاطيعـه .ن شعراء مرص يف ذلك العرصوهو أحد فرسان تلك احللبة الذين كانوا م − ٢

 . وله ديوان يف جملدين,جيدة للغاية
 .))كان من فضالء األدباء( (:يوقال ابن تغري برد − ٣
يف جملـدين وهـو أشـعر مـن ) )منازل األحباب ومنازه األلبـاب( (:وألف من الكتب − ٤

 .ميل الناس له لدعابته خلفة روحه و.احلاممي والرساج الوراق وإن ذاع اسم الوراق أكثر منه
 :ومن مراسالته الشعرية ما كتب به إىل الوراق يقول − ٥
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ـــى أزحـــت علتهـــا  مــا زلــت مــذ غبــت عنــك يف بلــدي ـــصفح عنهـــا حت  ت
ـــــىل عجـــــل ـــــا ع ـــــت أجراهن ـــــا  أقم ـــــت غلته ـــــذا خزن ـــــد ه  وبع

 :وكتب إليه ابن سعيد املغريب − ٦
ــاركم ــل ج ــدا الني ــاكني مــرص غ ــا س ـــالو  أي ـــك احل ـــسبكم تل ـــشعرفأك  ة يف ال
ــي ــا بق ــحر وم ــك األرض س ــان بتل ــر  وك ــنظم والنث ــىل ال ــدو ع ــر يب ــو أث  س

 :فأجابه ابن النقيب − ٧
ـــدر  وملـــــا أتيـــــت الثغـــــر زاد حـــــالوة ـــشذر وال ـــن ال ـــىل م ـــه أغ  وخليت
ــــر  فرحــت ويل شــوق ومــا كنــت شــيقا ــــواله يف الثغ ــــر ل ــــثم ذاك الثغ  ملل
ـــنا ـــان بأرض ـــحر البي ـــبن س ـــال تطل ــه مو  ف ــم في ــل فك ــى مبط ــسحرآس ــة ال  ي
 وكيــف رقيــق الــشعر مــع قــسوة الــدهر  وال رقــــة الــــشعر الــــذي كــــان أوال

 وكان الرساج يـسكن الروضـة فبعـث ,وكانت جتمعه بالرساج خاصة صداقة وطيدة − ٨
 :ًإليه ابن النقيب متشوقا

ـــشتهى ـــت امل ـــا ســـاكن الروضـــة أن ـــىض  ي ـــت املقت ـــدنيا وأن ـــذه ال ـــن ه  م
ــــني ا ــــنفس ب ــــا رسور ال ــــشعراوي ــــ  ل ــــت الرض ــــىضاأن ــــوا واملرت   فيهم

ـــــا ـــــا رساج ـــــوارهًوي ـــــزل أن ـــــضا   مل ت ـــــايل أبي ـــــسود اللي ـــــد م  تعي
ـــا   لواصـــــــلًيل أراك قاطعـــــــا مـــــــا ـــاًومعرض ـــا أعرض ـــل م ـــن مقب   ع

 :وأجابه الرساج − ٩
ـــة ـــن كنان ـــاء م ـــب ج ـــهم عت ـــا س ـــي الغر  ي ـــواد قلب ـــن س  ضـــاأصـــبت م
ــــام ــــه ب ــــا جرحت ــــن أســــوت م ـــــاب ب  لك ـــــه مـــــن العت  الرضـــــاأعقبت
ــــــضا  يــــا ابــــن النقيــــب مــــا أر منقبــــة ــــــاء األبي ــــــك الثن  إال وأولت
ــــــسن ــــــسن يف ح ــــــي ح ــــــضا  إن والئ ــــــر أن يرف ــــــا أر لعم  إذ م
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 وكثـرة , والتـزاور, والتالزم,وقد أشار ابن النقيب إىل ما كان بينه والوراق من الود − ١٠
 : فقال.الرتدد كل عىل دار صاحبه

ــ ــت مل ــن اصــطبيل لقل ــيل م ــر بغ ــو ف ــــاري  نل ــــا اجل ــــل أهي ــــري وراه مته  جي
ــــدين موقفــــه  أو ذلـــك اخلـــط أو يف حومـــة الـــدار  ففــــي زقــــاق رساج ال

 :فأجابه الوراق − ١١
ــــــــداري  ي خطــاك ولــو كانــت عــىل بــرصيأفــد ــــــــرشيف ملق  ألن يف ذاك ت

ـــن داري  وإن دارك صـــــــــان اهللا مالكهـــــــــا ـــيل وم ـــن أه ـــدي م ـــز عن  أع
 .ًىل النمط القديم واجلديد معا ع,مقتدر عىل الصياغة اجليدة − ١٢
  :أغراض شعره - د
  :الشكوى من الفقر - ١

 ونـذكر منهـا هـذه :وله بعد ذلك كله كسابقيه قصائد ومقطعات يشكو فيها الفقر والعوز
 : يقول.األبيات الغريبة يف أسلوهبا وصورها

ـــــــاد ـــــــة األجن ـــــادي  نحـــــــن إال قطاع ـــــذا الن ـــــر ه ـــــات غ  وبراي
ـــــــال ـــــــة وخي ـــــــن إال حكاي  حـــــــديث حلـــــــارض ولبـــــــاديو  نح
ـــــــادي  نحــــــــن إال غــــــــسالة ملــــــــراق ـــــــت وزب ـــــــدور تفرغ  بق
ــــــــة ضــــــــمها  الزبـــــال فـــــوق األكـــــوام للوقـــــاد  نحــــــــن إال زبال
ـــــد أحـــــسنوا إىل األ  جردونـــــا فـــــام قطعنـــــا فـــــردو ـــــا وق  غـــــامدن

 .وتعكس هذه األبيات أزمة جندي من أجناد احللقة من عامة العسكر غري مماليك األتـراك
 بجيش بيـربس حـني ً وكان ملحقا.ن النقيب الذي كان من رجال السيف والقلموقد مر هبا اب

 وقد أثـاره أن يفـوز .ملة مع غريه من جنود احلملة الويالت يف تلك احلخاض الفرات وقاسى
 .املامليك بكل الطيبات وأن يعامل جند احللقة من عامة الناس تلك املعاملة السيئة

  :هجاؤه - ٢
 .اهلجاء بعضه مقذعوالبن النقيب شعر يف 
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  :غزله وجمونه - ٣
 .وله يف الغزل واملجون املكشوف مثل الرساج وكثريين

  :شعره واملصطلحات احلديثة يف عصره - ـه
 :شعره واصطالح العلوم − ١

 : كالفقه يف قوله.وشاع يف شعره عىل شاكلة كثري من معارصيه اصطالح العلوم
ــــافعي ــــديك ذيل ش ــــالكي ول ــــا م ـــ  ي ـــا يل س ـــأم ـــؤايللت ف ـــت س  ام أجب
ــــزايل  فوخـــــــدك الـــــــنعامن إن بليتـــــــي ــــك الغ ــــن طرف ــــكيتي م  وش

 ويستخدم مـا جـر ,فاستغل بعض أسامء املذاهب والفقهاء املشهورين كالنعامن والغزايل
 :بني الناس وشاع بني املامليك وجمتمعهم من ألفاظ كالنوبة وأمري النوبة يف قوله

ـــ  أقـــــول لنوبـــــة احلمـــــى اتركينـــــي ـــك من ـــةوال ي ـــشت نوب ـــا ع  ك يل م
ـــرك هـــذا ـــن ت ـــف يمك ـــت كي  وهــــل يبقــــى األمــــري بغــــري نوبــــة  فقال

 :اقتباسه من القرآن الكريم − ٢
 :سبأواقتبس من القرآن وقصصه وذلك يف مثل قوله يشري إىل قصة سليامن احلكيم مع ملكة 

 هـــــل أهتـــــم أو أنجـــــدا:وقلـــــت  ًمــــــا كــــــان عيبــــــا أن تفقــــــدين
ـــــــدا  فعـــــادة الـــــسادات مـــــن قبـــــل أن ـــــــاع واألعب ـــــــدوا األتب  يفق
ــــــه ي  هــــــذا ســــــليامن عــــــىل ملكــــــه ــــــار ل ــــــديُوهــــــو بأخب  قت
ــــــدا  تفقــــــــد الطــــــــري وأجناســــــــها ــــــا يل ال أر اهلده ــــــال م  فق

  :مناذج من شعره - و
 :من شعره السهل غري املتكلف الذي يرصعه بالبديع قوله

ـــود ـــد م ـــني جي ـــوم الب ـــدت ي ـــي  عيِّقل ـــن أدمع ـــا م ـــت عقوده  ًدررا نظم
ــدا  ــدوح ــم أج ــي فل ــادي املط ــم ح ـــي  هب ـــدي وال صـــربي مع ـــي وال جل  قلب

ــــالبلقع  ودعـــــتهم ثـــــم انثنيـــــت بحـــــرسة ــــدي ك ــــامل معه ــــت مع  ترك
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ـــسل ـــق وال ت ـــت ال أدري الطري  رجعــت عــداك املبغــضون كمرجعــي  ورجع
ــــضية شــــامت ــــا يب يف الق ــــع  وأشــــد م ــــورة املتوج ــــاءين يف ص ــــد ج  ق
ثلــــك أن يقــــول وال يعــــيحاشــــا مل  يـــا صـــاحبي أنـــصت ألخبـــار اهلـــو 
ـــــب ـــــو بعجائ ـــــدث يف اهل  وغرائــــب حتــــى كــــأين األصــــمعي  إين أح
 طيـــب احليـــاة ففـــي البقـــا ال تطمعـــي  يـــا نفـــس قـــد فارقـــت يـــوم فـــراقهم
 ويعــــود أحبــــايب األىل كــــانوا معــــي  هيهــــات يرجــــع شــــملنا بــــاألجرع

 

- ٢٨ -  
  ابن دانيال
  مشس الدين

  حممد بن دانيال احلكيم الكحال
  ) هـ٧٠٨ ـ ه٦٤٦(

  :حياته ونشأته - أ
 يف عهـد الـسلطان بيـربس قـال يف مقدمـة ً وجاء إىل مرص شاباـ ه٦٤٦ولد باملوصل سنة 

 سـقى اهللا مـن .ملا قدمت من املوصل إىل الديار املرصية يف الدولة الظاهريـة( ():طيف اخليال(
 .))لخإ ...سحب األنعام عهدها وأعذب مشارهبا

  :شخصيته - ب
 وكان , واشتهر بحبه لألدب, وكان دكانه داخل باب الفتوح. بسوق القاهرةًوعمل كحاال

 اتصل بجامعة من أدباء مرص وشـعرائها وعلامئهـا فكـانوا ,ًخفيف الروح طيب العرشة ظريفا
 وبني من تردد عليه العامل الفقيه األديب ابن سـيد . وجيلسون إليه يف دكانه يسمرون,يقصدونه
اجتـاز الـوراق ( (:وقرأت بخـط الكـامل جعفـر( (: قال ابن حجر.ق والورا. واجلزار,الناس

 بل قـودوا : خذ هذه الرزمة من العكاكيز عندك فقال هلم: فقال له أحدمها,واجلزار بابن دانيال
 .))أنتم
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 كـان : أخربين الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس قـال:وحكى ابن شاكر عن الصفدي قال
دكان كحل داخل باب الفتوح فاجتزت عليه أنا ومجاعة مـن احلكيم شمس الدين بن دانيال له 

 ال ختـايلوه : تعالوا نخايـل بـاحلكيم فقلـت هلـم: فقالوا,أصحابه فرأينا عليه زمحة ممن يكحله
يعنون أن هؤالء الذين يكحلهـم !  يا حكيم حتتاج إىل عصيات : قالوا. فلم يسمعوا.ختزوا معه

 إال أن يكون فيكم من يقـود هللا , ال: فقال هلم,ودهميصابون بالعمى فيحتاجون إىل العيص لتق
 .))يقود((والنكتة يف معنى التورية يف كلمة ) ) فمروا خجلني,تعاىل
  :شعره - ج
 :حدثنا ابن دانيال عن صنعته يف شعره فقال − ١

ـــور ـــي يف ال ـــن حرفت ـــائيل ع ـــا س  وضـــــــيعتي فـــــــيهم وإفـــــــاليس ي
ــــه ــــم إنفاق ــــن دره ــــال م ــــا ح  لنــــــاسيأخــــــذه مــــــن أعــــــني ا م

يأخـذ (بني صنعة التكحيل والقول العـامي ) )يأخذه من أعني الناس((والنكتة يف التورية 
 .)اليشء من عينه

 وسـخريته الـضاحكة حتـى يف جملـس الـسالطني ,واشتهر ابن دانيال بروحه املرحـة − ٢
  واتـصل بـاألرشف,واألمراء وكانت دعوهتم له للمشاركة فيها ليخلع عليها ذلك اجلو املرح

 .خليل بن قالوون وترو له نادرة معه
ومن نوادره الطريفة أنـه كـان يـالزم خدمـة امللـك األرشف ( (:يقال ابن تغري برد − ٣

 فلام كان بعـد أيـام رآه األرشف , لريكبهً فأعطاه األرشف فرسا,خليل بن قالوون قبل سلطنته
 . نعـم يـا خونـد بعتـه:ال لرتكبـه ? فقـً يا حكيم ما أعطيناك فرسا: فقال,وهو عىل محار زمن

 .)) فضحك األرشف وأعطاه غريمها.وزدت عليه واشرتيت هذا احلامر
 قال ابن حجـر , وصحبه يف بعض رحالته,واتصل باألمري الكبري سالر نائب السلطنة − ٤

 فاتفق أن بعض اخلصيان يف خدمـة األمـري توجـه ,صحبة األمري سالر إىل قوصبتوجه مرة ((
 فبحـث , وكان حليق الـذقن)احلليق( مع شخص من أتباع األمري يقال له إىل النزهة يف بستان

 يا خوند احلق ذقـن هـذا : فأراد معاقبتهام فنهض ابن دانيال فقال,األمري عنهام إىل أن وجدمها
 وأشـار إىل اخلـيص فـضحك األمـري سـالر , واخص هذا اخلادم−ىل احلليق  وأشار إ−القواد 

 .))وسكن غضبه
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 فقـال , فتعارج,ر أنه دخل عىل سالر وقد قطع الوزير راتبه من اللحمورو ابن حج − ٥
وكـان (( وقال ابـن حجـر . فضحك وأمر برده عليه, يب قطع من اللحم: مالك ? قال:السالر

 .))كثري النوادر
وأنه كانت له نكت غريبة وطبـاع ) )األديب اخلليع((ووصفه ابن العباد يف الشذرات  − ٦
 وكان كثري املجون .صاحب النكت الغريبة والنوادر العجيبة( (:ي برد وقال ابن تغري.عجيبة

 .))والدعابة
 وغالبيـة شـعره مطبـوع عـىل الفكاهـة والنكتـة . وكان كثري املجـون:وقال املقريزي − ٧

 .وحالوة النادرة
 .))ابن حجاج عرصه وابن سكرة مرص( (:قال الصفدي − ٨
 وسلك طريق ابن حجـاج ومزجهـا , النظمتعانى اآلداب ففاق يف( (:وقال ابن حجر − ٩

 .))بطريقة متأخري املرصيني يأيت بأشياء خمرتعة
 بطبعـه يـأيت باحلكمـة ممزوجـة ً فقـد كـان سـاخرا,واحلق أنه كان ذا موهبة عجيبـة − ١٠

 .بالفكاهة واهلزل
 .وله قدرة عجيبة عىل صياغة املعاين الرفيعة يف صور حسية عامية شعبية سائرة − ١١
 , ومكنته من تـأليف متثيلياتـه اهلزليـة, أن قدرته عىل التشخيص والتجسيم فائقةكام − ١٢

 يف ً الذي عـده معـارصوه فريـدا, خليال الظل مجعها يف كتابه املعروف بطيف اخليال,)البابات(
 .نوعه

 وخاصـة مـا كـان منهـا ,وكان يصور يف شعره الساخر اهلزيل بعض أحداث عرصه − ١٣
 . بحياة الناسًا مبارشً اتصاالًمتصال
 هـ مـن حتـريم ٧٦٦ومنه قصيدتان طويلتان بمناسبة ما أمر به السلطان بيربس سنة  − ١٤

 وعقاهبم عىل املجاهرة برشب اخلمـر ,للمنكرات وتشديد عىل مرتكبيها وتعقبهم يف كل مكان
  وعلـق يف, وهو حد مل يعرفه الرشع اإلسـالمي, حتى قتل ابن الكازروين لرشبه اخلمر.بالقتل

 . ونادوا عليه هذا عقاب من يرشب اخلمر,ارع القاهرةوعنق الشارب زق وداروا به يف ش
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- ٢٩ -  
  اخليمي

  حممد بن عبد املنعم
  )ـ ه٦٨٥تويف (

  :حياته ونشأته - أ
 , هبا ولقبه شهاب الدين وكنيتـه أبـو عبـد اهللاأبن عبد املنعم اخليمي باليمن ونشولد حممد 

 .ا تويفجاء إىل مرص وأقام هبا, وهب
  :شخصيته - ب
 . حامل لواء النظم يف وقته:قال عنه ابن العامد − ١
 .سمع جامع الرتمذي وأجيز من كبار علامء عرصه − ٢
 .واتصل بعمر بن الفارض − ٣
 .ورو عنه مجاعة من املرصيني من علامء القرن السابع − ٤
 .ومل يعرف عنه غضب − ٥
 . باألجوبة املسكتةًوكان معروفا − ٦
  :شعره - ج
 . وكان املقدم عىل شعراء عرصه:وبرع يف الشعر حتى قيل فيه − ١
 .وشعره يف الذروة − ٢
 :تنازع هو وابن إرسائيل قصيدة صوفية بائية حكم فيها له وحكايتها − ٣

روي أن نجم الدين حممد بن إرسائيل الشاعر الصويف املعارص حج فرأ ورقة ملقـاة فيهـا 
 إن ابن إرسائيل واخليمـي :بن اخليمي فادعاها قال قطب الدين البونينيالقصيدة البائية التي ال

اتفقا واجتمعا بعد ذلك يف حرضة مجاعة من األدباء وجر احلديث فتحـاكام إىل رشف الـدين 
 : فنظم اخليميي عىل هذا الوزن والروً ينبغي لكل منكام أن ينظم أبياتا: فقال,بن الفارض
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 هللا قوم جير وعاء احلمى غيب
 :ونظم ابن إرسائيل

 مل يقض من حقكم بعض الذي جيب
 لقد حكيت ولكـن فاتـك الـشنب وهـو :فلام وقف عليهام ابن الفارض قال البن إرسائيل

 :عجز بيت من القصيدة املتنازع عليها متامه
 لقـــد حكيـــت ولكـــن فاتـــك الـــشنب   بأعــــايل الــــرقمتني بــــداًيــــا بارقــــا

 مـن :ارضين أبيات حممد بن إرسائيل وقـالوحكم بالقصيدة للخيمي واستجاد بعض احل
 هذه رسقة عادة ال رسقـة :ينظم مثل هذا ما احلاجة له إىل ادعاء ما ليس له فابتدر اخليمي وقال

 . وانفض املجلس وسافر ابن إرسائيل لوقته من الديار املرصية,حاجة
ذيل آخرهـا وطلب ابن خلكان وكان نائب احلكم بالقاهرة األبيات من اخليمي فكتبها له و

 :بأبيات وسأله بينه وبني من ادعاها والقصيدة موضوع اخلالف تبدأ بقوله
ــــا ــــا مطلب ــــيس يلًي ـــيص و   يف غــــريه أرب ل ـــك آل التق ـــباإلي ـــى الطل  نته
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  الباب السابع
  النثر يف عصر االحندار

  ان احلروب الصليبيةوإبّ
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 :تقديم

 فقـد ازداد االهـتامم بالكتابـة , واملعارف املختلفةًنظرا التساع رقعة الدولة وانتشار العلوم
 أم ,النثرية, وأصبحت احلاجة ملحة سواء أكان ذلك يف دواوين الدولة ومراسالهتا ومكاتباهتا

 وهذا ما جعل ,كانت من خالل انتشار التأليف والكتابة الوعظية واخلطابة الدينية واالجتامعية
ًاالهتامم هبذا الفن يأخذ منحى جديدا  :وقد انقسم النثر يف هذا العرص إىل نثر علمي ونثر فني. ً

االقتبـاس  و اعتمد الصنعة البيانية والبديعيـة واسـتخدم فيـه الـسجع:فالنثر الفين  - ١
 .والتضمني واجلناس

غلب عليه التحرر من الصنعة واالهـتامم بوضـوح املعـاين وسـهولة  :والنثر العلمـي   - ٢
 والغايـة ,دب شعبي قارب العامية وابتعد عن لغـة القـصوراألداء, وقد ظهر إىل جانب ذلك أ

عند الكتاب يف هذا العرص إبراز مقدرهتم الفنية واللغويـة وإن أود هبـم األمـر إىل القيـود يف 
 .الصنعة التي حولت األدب عن مساره احلقيقي
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  الباب السابع
  الفصل األول

  التآليف والكتب واملصنفات
  :غزارة يف التأليف - أوالً

يعد هذا العرص من أكثر العصور غزارة يف التـأليف بـسبب مجـع األدبـاء بـني الـشعر  − أ
 .ً وتباري األدباء يف عدد التصانيف التي تربو عىل املئات أحيانا,والنثر
والالفت لالنتباه يف هذا العرص ظهور املوسوعات الكرب الدينية واللغوية واألدبيـة  − ب

 .سالمي والفكر العريبوالتارخيية حلفظ الرتاث اإل
  :فمن الشعراء أصحاب الدواوين - ج
 .نصاريرشف الدين األ −
 .والتلعفري −
 .والتلمساين −
 .وابنه شمس الدين امللقب الظريف −
 .والبوصريي −
 .والوراق −
 .ةوابن نبات −
 .وصفي الدين احليل −
 .وابن الوردي −
 .ةينوعائشة الباعو −
 .وابن معتوق −
 .مويك احلوابن ملي −
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 .وابن النقيب −
 .وعبد الغني النابليس −
 :ومن أصحاب النثر - د
 .النويري صاحب كتاب هناية األدب −
 .عشىوالقلقشندي صاحب كتاب صبح األ −
 .يش صاحب كتاب املستطرفيهبواأل −
 .والنواجي صاحب كتاب حلبة الكميت −
 .والعاميل صاحب الكتكوت −
 . الواضحةوالوطواط صاحب كتاب غرب اخلصائص −
 .والبهائي الغزويل وكتابه مطالع البدور −
 .وداود األنطاكي وكتابه تزيني األسواق وكتاب تذكرة األلباب −
  :ويف املعاجم - ـه
 .ابن منظور وكتابه لسان العرب −
 .والفريوز أبادي والقاموس املحيط −
 .روسعوالزبيدي وتاج ال −
  :ويف التاريخ واجلغرافية والطب - و
 .عة وكتابه طبقات األطباءبيصأأيب ابن  −
 .وابن خلكان وكتابه وفيات األعيان −
 .والقزويني وكتابه عجائب املخلوقات −
 .وابن العربي وكتابه تاريخ خمترص للدول −
 .وابن الطقطقي وكتابه الفخري يف اآلداب السلطانية −
 .وأبو الفداء وكتابه تقويم البلدان وكتاب املخترص يف تاريخ البرش −
 .وابن فضل اهللا العمري وكتابه مسالك األبصار −
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 .وابن شاكر يف كتابه فوات الوفيات −
 .والصفدي وكتابه أعيان العرص −
 .ولسان الدين ابن اخلطيب وكتاب اإلحاطة يف أخبار غرناطة −
 .وابن بطوطة ورحلته حتفة األنظار −
 .وابن خلدون ومقدمته املشهورة −
 .ة دول امللوكرفعمللوك واملقريزي وكتابه الس −
 .القاهرةومرص وابن تغري بردي وموسوعته النجوم الزاهرة يف ملوك  −
 . عجائب املقدور يف أخبار تيمورهوابن عرب شاه وكتاب −
 .وحاجي خليفة وكتابه كشف الظنون −

  :ميزات اآلثار املعرفية يف هذ العصر - ثانياً
ف اإلسـالمية والعربيـة الكـرب يف خمتلـف وأهم ما خلفه علامء هذا العرص دوائـر املعـار

 :العلوم واآلداب واملعارف والتي متيزت بخمس صفات رئيسية
املوضوعية العلمية واملنهجية يف حتقيـق النـصوص املنقولـة واالقتبـاس مـن املـصادر  − ١

 .املتعددة
 .املنهجية يف مجع العلوم وتنظيمها − ٢
 .الشمول واالتساع − ٣
 ). أجزاء− أنواع − فصول −أبواب (ي والتفريع املنطقي التقسيم املوضوع − ٤
 .انعدام الدافع النفعي من وراء ذلك واملصلحة اخلاصة − ٥

  :ن من قبائل عربية أصيلةوعلماء عرب منحدر - ثالثاً
 وقـد ,ومصادر دوائر املعارف كتب األقدمني من اآلداب واألشعار واحلكـامء والفالسـفة

 وقـد كـان ,ة واإلسالمية أسبق يف الظهور مـن مثيالهتـا يف أوروبـاكانت دوائر املعارف العربي
 .معظم من ألف يف دوائر املعارف علامء عرب منحدرين من قبائل عربية أصيلة
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 .ةرازابن منظور يمت بنسبه إىل قبيلة فف − ١
 .وابن فضل العمري يرجع بنسبه إىل عمر بن اخلطاب − ٢
 .والنويري من أحفاد عبادة البكري − ٣
قد كانت دوائر املعارف هتدف إىل إحياء أجماد األمة العربية املغلوبة فهي يقظة عربية حـرة ل
 ومن اجلدير بالذكر أن مناصب القـضاء والفقـه والفتيـا والتـدريب , عىل طغيان الشعوبيةًردا

 .والكتابية والتوقيع يف دواوين اإلنشاء قد توالها رجال عرب
  :العصرمؤلفات متميزة يف هذا  - رابعاً

 ويعـد عـرص ,استأنف العلامء واألدباء نشاطهم العلمي يف مرص والشام بعد ختريب بغداد
 : إذ بدأ املتأدبون يف جتميع العلوم يف موسوعات مستقلة من أمهها,االنحدار عرص املوسوعات

 فتـاو شـيخ : يف علـوم القـرآن واحلـديث والتفـسري والفقـه مثـل:املؤلفات الدينية − ١
 .تقان يف علوم القرآن للسيوطيًجملدا, واإل) ٣٨(اإلسالم 
 مغنـي − القاموس املحـيط للفـريوز آبـادي − لسان العرب البن منظور :كتب اللغة − ٢

كتاب املزهر  −  ألفية ابن مالك−شذور الذهب البن هشام  و قطر الند−للبيب البن هشام ا
 .يف اللغة واألشباه والنظائر يف النحو وكلها للسيوطي

  نـسيم الـصبا البـن حبيـب−ّ املستطرف يف كل فن مستظرف لألهبييش :كتب األدب − ٣
 .ّ خزانة األدب وغاية األرب البن حجة احلموي−ّاحللبي 
 .تلخيص املفتاح للقزويني: كتب البالغة − ٤
 البداية والنهاية البن كثـري −كتاب املخترص يف أخبار البرش أليب الفداء: كتب التاريخ − ٥

 .الزاهرة يف ملوك مرص والقاهرة البن تغري بردي النجوم −
 −يـزي رالعتبـار بـذكر اخلطـط واآلثـار للمقاملواعظ وا: كتب اجلغرافيا والرحالت − ٦
 . حتفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار البن بطوطة−لبلدان أليب الفداءتقويم ا
هناية  − لشهاب الدين العمري مسالك األبصار يف ممالك األمصار :الكتب املوسوعية − ٧

 . وصبح األعشى للقلقشندي−األرب للنويري 
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 منوعة يف األدب عـىل شـكل ً فقد كتب أدباء عرص االنحدار كتبا:املجموعات األدبية − ٨
 :حمارضات وأمايل تعددت موضوعاهتا

 .حلبة الكميت للنواجي −
 .ومطالع البدور للعزويل −
 .ح الدين الصفديوتنشيف السم بانسكاب الدمع لصال −
 . البن نباتهقوسجع املطو −
 .ونسيم الصبا البن حبيب احللبي −
 .وتذكرة ابن العديم −
 :يف النوادر − ٩
 .مسالك األبصار يف ممالك األنصار البن فضل اهللا العمري −
 .وهناية األدب يف فنون األدب اللغوي −
 .ورسور النفس بمدارك احلواس اخلمس للتيغاش −
املنسجم يف رشح المية العجم ملهيار الديلمي وهو كتاب شامل للنقـد والـذوق والغيث  −
 .األديب
 .ومعامل القرية يف أحكام احلسبة لضياء الدين بن أمحد القريش −
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  الباب السابع
  الفصل الثاني

  خصائص الكتابة الفنيَّة واألدبية

 :وأول ما نالحظه أن الكتابة تنقسم إىل أقسام أساسية
 .وهي لغة العلوم :الكتابة العلمية − ًأوال
 .وهي لغة املعارف بشكل عام :الكتابة املعرفية − ًثانيا
وهي الكتابة بلغة الفن واألدب واملتصلة بموضوع من املوضـوعات  :الكتابة الفنية − ًثالثا
 )األدب−الفـن ( ملعاجلة أحداث أو مشكالت يف احلياة ولكـل مـن هـذين القـسمني ,احليوية

 .سلوبية واللغويةقسامته األ
 : فقد اجته الكتاب فيها إىل:أما الكتابة الفنية − أ
 .ً مرسفاًمزيد من التزويق باستخدام البديع استخداما − ١
 .وتركيز االهتامم عىل التورية وعىل التجنيس − ٢
 تركيـة أو فارسـية أو ,دخلت لغة الكتابة تعبـريات عاميـة وألفـاظ دارجـة أو دخيلـة − ٣

 .إفرنجية
 وكان للمامليك دورهـم الكبـري يف إشـاعة هـذه ,وقد انترشت األلفاظ الرتكية خاصة − ٣

 .األلفاظ والعبارات
 .وربام تلقفها بعض الكتاب والشعراء ومل حيسنوا استخدامها − ٤
 ويتكلفـه , وكان بعـضهم جييـده, ملعظم فنون الكتابةً سائداً لفظياًوكان السجع إطارا − ٥

 وأشار بعض علامء العرص إىل أولئـك ,ه فيسقطون سقطات مشينةآخرون ويسيئون استخدام
 .املتكلفني
واهتم الكتاب كذلك باالقتباس من القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف والشعر  − ٦

 وتفننـوا يف هـذا ,القديم واملثل الـسائر والنـوادر وقـصص العـرب وحكايـاهتم وأحـاديثهم
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ه أو اإلشارة إىل معانيه أو إيراد بعض لفظه أو التلميح االقتباس بني تضمني الكالم بنصه ولفظ
 . درجات يف االقتباسً وهي مجيعا,له

 . واجلناس مبينني أصوله, كام ألفوا يف التوريةًوألف بعض العلامء يف هذا الفن أيضا − ٧
 :ومن بينهم − ٨
 .صالح الدين الصفدي −
 .سلوشهاب الدين حممود صاحب كتاب التوسل إىل صناعة الرت −
 .وابن حجة احلموي −
 .واختيار الدين بن غياث الدين احلسيني صاحب أساس االقتباس −
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  الباب الثامن

   الرمسية واألدبيةالرسائل

ــة  ــدول املتتابع ــاول األدب يف عــرص ال ــصليبية(تن ــوكي وأدب عــرص احلــروب ال  )اململ
 املتهـاونني ونقـد  فهاجم العادات الشاذة, ونقد موظفي الدولـة,موضوعات من صميم احلياة

 ذلـك يف الرسـائل واخلطابـة والقـصص ّاملكوس, ودعا إىل الكفاح وطرد املغتصبني, وتبـد
 :واملقامات واألدب الشعبي والسري وغريها

  :الرسائل الرمسية - أوالً
تعد كتابة الرسائل يف عرص االنحدار من املناصـب الرفيعـة لـد الـسلطان تـضاهي  − ١

ر القضاة فهو بمنزلة الوزير أو نائب الـسلطان كـام هـو مـع القـايض منازل قادة اجليوش وكبا
 وقد استحدث املامليك منصب كاتـب الـرس أو رئـيس الـديوان ,الفاضل يتوىل ديوان اإلنشاء

 ومن أشهر من توىل منصب كاتب الرس ابن عبد الظـاهر وابـن فـضل اهللا العمـري ,السلطاين
 .وعالء الدين ابن األثري

ات الرسائل الديوانية الرسمية كرسائل امللـوك ورسـائل الـسالطني تعددت موضوع − ٢
يف األمور املهمة واألحداث اجلليلـة يف الـسلم واحلـرب كرسـائل الـسالطني مللـوك العـرب 

 ً وقـد تكـون الرسـائل هتديـدا,واملسلمني والصليبيني وملوك أوروبا وسالطني التتار وبيزنطة
ل تعالج حاالت اجتامعية أو الدعوة لرتك أمور سـيئة  وهناك رسائ, وصداقةً أو سالماًووعيدا

د يف وصـف متاعـب يـرسائل وصفية كرسالة ابـن دقيـق العختالف الدين كرتك احلشيش أو 
ائل النـاس يف  وقـد شـاركت الرسـ,العلم وحتصيله أو رسالة أيب اخلصال يف وصـف الـرساج

 .أفراحهم وأتراحهم
 وهـو أعـىل مـن ,س الـديوان الـسلطاينرئي) كاتب الرس(استحدث املامليك منصب  − ٥

 ,صاحب ديوان اإلنشاء تنافس يف توليه كبار الكتاب كابن عبد الظاهر وابن فضل اهللا العمري
 .وعالء الدين بن األثري
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وتنوعت رسائل الديوان بموضوعاهتا بني رسائل تدور بني امللوك والـسالطني, ومـا  − ٦
 .بني رسائل هتديد ووعيد وهتاين

 وقد كتبها ابن عبد الظاهر ,وون إىل السلطان أمحد غازان سلطان التتارالة قالوأشهرها رس
 . عىل رسالة من سلطان التتار طلب فيها اهلدنة بعد اعتناقه اإلسالمًردا

 .وقد كثرت فيها املحسنات البديعية والصنعة
  :الرسائل الذاتية - اًيثان

 وتـرك فيهـا العنـان ,موضـوعاهتا تنوعت ,وهي رسائل اإلخوانيات بني األدباء والكتاب
 وشاركت يف عرض مبكيات ومضحكات احلياة, فكانت رسائل يف ,خليال وعواطف الكاتب

 ووصف الـشمعة والـديك والببغـاء والرسـائل املاجنـة, إضـافة إىل رسـائل ,وصف الطبيعة
 ومن أمثلتها رسالة من األديب عيسى بـن حجـاج ,الشكو والعتاب واملفاكهة وتبادل الرأي

إىل الوزير الكاتب فخر الدين بن مكانس إضافة إىل رسائل يف الرثاء واملفاضالت بـني الـبالد 
 .أو بني السيف والقلم

 وختطت الرسائل إىل أغراض أخر , وشكو ومفاكهةًوتراسل األدباء بني بعضهم عتابا
 الكتاب رسائل كالرثاء مثل رسالة ابن الوردي يف رثاء العامل الفقيه البارزي الشافعي كام كتب

يف املفاضلة بني السيف والقلم وبـني الـبالد واألقـاليم أو يف مـدح مدينـة وذمهـا كرسـالة ذم 
 كـذلك رسـائل املعارضـات كرسـالة الـشاعر ,القاهرة لزكي الدين احلسني ومدحها ألخيـه

 . التي عارض فيها رسالة التوابع والزوابع البن شهيد)قريض القرين(احلسن بن عيل بن أمحد 
  :ومن مناذج الرسائل يف هذا العصر - ثالثاً

 :كتب القايض الفاضل إىل أخيه عبد الكريم يؤنبه عىل إيذائه علم الدين ابن النحـاس − ١
عالمه ما صح عندي مـن األحـوال التـي  إ− أصلحه اهللا −سبب إصدار هذه املكاتبة إىل األخ 

 .أخفاها واهللا مبدهيا يف حق علم الدين
ثبت وتستأنف ضد القبيح أمل تداو ما جرحت وتستدرك ما فعلت ومتح ما قسم لئن أوباهللا 

يكـونن احلـديث منـي الذي كتبت به وشافهت وتعتذر باجلميل فيام قاطعت اهللا به وبـارزت ل
شـد معرفتـي بـأن أي قدرت به عىل مرضة األصـحاب ومـا زيلن السبب الذبغري الكتاب وأل
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 وباجلملـة فاسـتدرك ,الكتـاب إىل مـا ال يتـأخر وبأنك ستحوجني بعد هـذا ,الطباع ال تتغري
 . فالدم يف النصل شاهد عجبَّبفعلك ال بإيامنك يل وتنصلك إيل

ء وإطالق األلسنة باملذام ولـوال وويل ملن كانت غنيمته من األيام عقد القلوب عىل البغضا
ت ك وتركتك وما اخـرتبيه من الناس أللقيت حبلك عىل غارنني رشيكك يف كل ما تستوحأ

  ولكن كيف بمن يرمي وليس برام ?,لنفسك
نفق إال مـن كيـيس ولكن سكوت الناس عن قبيحك مقابلة جلميل كثري مني فإذا أنت ال ت

 وعىل مكانك مني ,ن كنت تنظر يف أمسإ وعىل بيتك ,ن كنت تنظر يف غدإفأشفق عىل نفسك 
 ن كـان واهللا مـاإنـه وإ لـك فًن كنت ال تنظر إال يف اليوم وال جتاوبني إال بلسان الرجل شاكراإ

وثـره ولـوال أ وال كنـت ًنني كتبـت إليـك كتابـاأنك تذكر أا أظن ذمك فقد ذممتك به عنه وم
حافظ غليظ ما كتبته ولوال علمي أن الكثري مما قيل عنك يف أمر الرجل هـو القليـل ممـا فعلتـه 

أخـذ بنـا ي واهللا .يـام مـا كنـت جتهـل وسـتعرفك األ,ألرضبت عن هذا كام أرضبت عن غريه
 .صيتك إىل رضاه ويغمد سيف حليلتك عن مقلتك والسالم

 :ـ ه٩٣١وكتب عبد الرمحن حممد بن طاهر املتوىف سنة  − ٢
 عن ضمري اندمج عـىل رس اعتقـادك دره وتـبلج يف آفـق ودادك بـدره − أعزك اهللا −كنت 

محلته مـن  وملا ظفرت بفالن ,وسال عىل صفحات ثنائك مسكه وصار يف راحتي سنائك ملكه
 عـىل أن ً مأتيـاً ويقيض من حقك فرضـاًنسه نجياأ ويواليك ً يوافيك عرفه ذكياًيا جنًحتتي زهرا

ن شـاء اهللا إال يمله خاطر وال يمسه عرض دائـر شخص جاللك يل مائل وبني ضلوعي نازل 
 .عز وجل
 :هـ ٣٦٠فضل ابن العميد املتوىف سنة وكتب أبو ال − ٣

 ألن الـشوق يمثلـك ; تراخيه وتصاقب مـستقرك عـىل تنائيـهقد قرب أيدك اهللا حملك عىل
 ويف النـسبة متبـاينون ويف ,والذكر خييلك فنحن يف الظاهر عىل افرتاق ويف البـاطن عـىل تـالق

 .املعنى متواصلون ولئن تفارقت األشباح لقد تعانقت األرواح
 :استعطاف للخوارزمي − ٤

ـــــي رشق ـــــاء حلق ـــــري امل ـــــو بغ ـــاء  ل ـــصان بامل ـــت كالغ ـــصاريكن   اعت
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 عىل الدواء من ال هيتـدي إىل أوجـه الـداء وكيـف يـداري −د  أبقى اهللا السي−كيف يقدر 
بـال دليـل يف الظلـامء ? أم كيـف  ريأعداءه من ال يعرف األعداء من األصدقاء ? أم كيف يـس

ذا قـدر غفـر وإذا أوثـق  إ− أيـد اهللا مـوالي −خيرج اهلارب من بني األرض والسامء ? الكريم
وتسلحت بعفوه عليه وألقيت ربقـة حيـايت  ولقد هربت من الشيخ إليه ,عتق وإذا أرس أأطلق

 ولـتلح عـىل حـايل غـرة ,وممايت بيديه فليذقني حالوة رضاه عني كام أذاقني مرارة انتقامه مني
 وليعلم أن احلر كريم الظفـر إذا نـال أقـال وأن ,عفوه كام الحت عليها مواسم غضبه وسطوه

 وليغتـنم التجـاوز عـن عثـرات األحـرار ولينتهـز فـرض ,ظفر إذا نال اسـتطالاللئيم لئيم ال
به يف رتبـة شـاب الزمـان شى وركـب نـصاُ وخيـىرجتُ وليحمد الذي أقامه مقام من ي,االقتدار
نه قد هابـه مـن اسـترت ومل يـذنب إليـه مـن أقد تخلق العامل وذكرها طري وليعأ ويوجمدها فت

 .ظ عليه قلوب أوليائه وعصمه مما يزيد به يف مجاجم أعدائه اهللا تعاىل ملا حيفه وفق,اعتذر
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  الباب التاسع

   وأنواعهااخلطابة

تنوعت اخلطابة يف عرص الدول املتتابعة بني الدين واحلرب والـسياسة واملنـاظرة واملـواعظ 
 ومن أقرص هذه اخلطب وأبلغها , وقد كانت هلذه اخلطابة مقاييس ورشوط,والقصص الديني

ونقتطـف  ,)عـني جـالوت( خرج حلرب املغـول يفيف أمراء اجليوش يف مرص حنيخطبة قطز 
 وأنـا , وأنـتم للغـزاة كـارهون, يا أمراء املسلمني, لكم زمان تأكلون أموال بيت املـال":منها

ٌمتوجه  فـإن اهللا مطلـع عليـه, . ومن مل خيرت ذلك يرجـع إىل بيتـه, فمن اختار اجلهاد يصحبني,ّ
 ."يف رقاب املتأخرينوخطيئة حريم املسلمني 
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  الباب العاشر

  املقامات
  :متابعة املسرية - أ

 والتـي أخـذت تـستغل للـوعظ الـديني يف عـرص ,ّالتي بدأها اهلمذاين وثنى هبا احلريـري
 .االنحدار
  :ميزاهتا يف هذا العصر - ب
 .ركزت عىل التنميق يف أسلوهبا − ١
 .وحفلت بألوان البديع − ٢
 :ىل طريق األوائل باستخداموقد بقيت حمافظة ع − ٣
 .راوية − أ

 .وحدث − ب
 .وأقصوصة − ج

وإذا كانت املقامة حكاية قصرية يف ثوب منمق مرصعة بألوان البديع يتالعب فيها الكاتب 
 :بمقدرته التعبريية متعة للسامعني كام هو يف العرص العبايس فإهنا يف عرص االنحدار

 .قد ختلصت من الرواية − ١
 .باحلكايةواكتفت  − ٢
 .وحافظت عىل السجع والبديع − ٣
 .وقد فضلها كثري من األدباء للتعبري عن وجداهنم اخلاص − ٤
 .أو للتعبري عن األحداث واهلموم واألفراح يف ثوب قصيص − ٥
استعملت يف الوعظ الديني واللهو واللعب واإلضحاك ورسم صـور هزليـة لـبعض  − ٦

 .الشخصيات
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 . مقامة يف وصف اخلري واجلوارح ملحمد بن يوسف:ةومن املقامات املميز − ٧
 .ومن املقامات ما يركز عىل موضوع أو مناسبة − ٨
 .ولعبت املقامة دور الشعر وشاركت يف األحداث اجلارية − ٩

وكذلك قامت بدور املقالة كمقامة ابن الـوردي يف الطـاعون الـذي اكتـسح مـرص  − ١٠
 .هـ / ٧٤٩/  والشام
 . املقامة الساسانية لشهاب الدين اخلفاجي:املقاماتومن أهم هذه  − ١١
 .والشاب الظريفومن زعامئها صالح الدين الصفدي وابن الوردي  − ١٢
  :مناذج من مقامات هذا العصر - ج
 . لشهاب الدين اخلفاجي:املقامة الساسانية − ١
 .مقامات صالح الدين الصفدي − ٢
 .ومقامات ابن الوردي − ٣
 . الظريفمقامات الشاب − ٤
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  الباب احلادي عشر

  املوعظة التقوية
  :سبب كثرة املواعظ - أ

 السترشاء الفساد واالنحالل الـديني واألخالقـي فقـد انـرب الكتـاب واملـصلحون ًنظرا
 .وعلامء الدين يف دفع هذا الفساد بلون يدعى املواعظ الدينية

  :أشهر كتاهبا - ب
 :ومن أشهر ما كتب يف املواعظ الدينية

 . للسبكي)بيد النقمممعيد النعم و (بكتا − ١
 .للمقريزي) إغاثة األمة يف كشف الغمة(و − ٢
 :موضوعاهتا - ج

 .يدور ما فيهام عىل النقد االجتامعي البناء − ١
 .ومعاجلة وجوه االنحراف − ٢
 .وحتليل النشاط االجتامعي − ٣
لفـت وطرق السلوك السائدة يف هذا العرص والتـي خرجـت عـن هنـج الـرشيعة وخا − ٤

 .أحكام الدين
وقد صور الكتاب نقائص العرص اململوكي وصـفات طبقاتـه االجتامعيـة وعالقاهتـا  − ٥

 .بالعبيد ببعضها ابتداء من السلطان وانتهاء
 . الكتاب مشى اإلمام النووي وابن عطاء اهللا السكندري يف مؤلفاهتماطُوعىل خ − ٦
  :القصص الوعظية - د

هـا تنبيـه النـاس أو حـثهم عـىل النـضال أو دعـوهتم وهي قصص رمزيـة أو متخيلـة غايت
لعـز ) كشف األرسار عن حكم الطيور واألزهـار(للتخلص من ذنوهبم وانحرافاهتم ككتاب 
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جياد تسلسل واضـح بـني احلـوادث وإقامـة إ وقد وفق الكاتب يف ,الدين عبد السالم املقديس
 .احلوار الشيق والعربة لبني اإلنسان

  :وويمواعظ اإلمام الن - ـه
  .مواعظ ابن عطاء اهلل السكندري - و
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  الباب الثاني عشر

  املناظرة
  :إضاءة - أ

مل ختتلف املناظرة يف عهد الدول املتتابعة عام كانـت عليـه يف العـرص العبـايس اللهـم إال يف 
 .املوضوعات

  :مناذج من املناظرات يف عصر الدول املتتابعة - ب
 : /هـ٧٤٩/ عمر بن الوردي املتوىف سنة مناظرة السيف والقلم لزين الدين  − ١

 ً وأعىل قـدراًفكرت أهيام أعظم فخرا...... الدولملا كان السيف والقلم عدة القول وعمدة
فجلست هلام جملس احلكـم والفتـو ومثلـتهام يف الفكـر حـارضين للـدعو وسـويت بـني 

 .اخلصمني يف اإلكرام واستنطقت لسان حاهلام للكالم
 أما بعد محد اهللا ,هللا جمرهيا ومرساها والنهار إذا جالها والليل إذا يغشاها بسم ا:القلمفقال 

 ,بارئ القلم ومرشفه بالقسم وجاعله أول ما خلق مجل الورق بغصنه كام مجل الغصن الـورق
 جفت األقالم فـإن للقلـم قـصب الـسباق والكاتـب بـسبعة أقـالم مـن :والصالة عىل القائل

ن اللسان فيم هنـى وأمـر طاملـا باق جر بالقضاء القدر وناب عطبقات الكتاب يف السبع الط
د والـصوارم يف القـرب مـلء عـب يف إرضاهبـا وطعاهنـا وقاتـل يف ال عىل البيض والـسمرىأرب

  وماذا يشبه القلم يف ناسه ? ومشيه هلم عىل أم رأسه ?,أجفاهنا
 أما بعد محد اهللا الذي ,عس ومنافأافض الرافع وأنزلنا احلديد فيه ب بسم اهللا اخل:قال السيف

 والصالة عىل الـذي نفـذ بالـسيف ,ية السيف فعظم هبا حرمة اجلرح وأمن خيفة اخليفآأنزل 
سطور الطروس وخدمته األقالم ماشـية عـىل الـرؤوس وعـىل آلـه وصـحبه الـذين أرهفـت 
سيوفهم وبنيت هبا عىل كرس األعداء حروفهم فإن السيف عظيم الدولـة شـديد الـصولة حمـا 

 وكيـف ال ويف ,طار البالغة وأساغ ممنوع اإلساغة من اعتمد عىل غريه يف قهر األعداء تعبأس
 حده احلد بني اجلد واللعب ?
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 فالسيف قاض وإن اقرتبت جمادلته بأمر مستقبل قطعـه الـسيف بفعـل ًفإن كان القلم شاهدا
ف بـذلك يف األمـم ماض به ظهر الدين وهو العدة لقمع املعتدين محلته دون القلم يد نبينـا فـرش

سيام حني يسل فـرت ودق الـدم خيـرج مـن خاللـه زينـت بزينـة  اجلنة حتت ظالله والً بيناًرشفا
 ال يعبـث بـه احلامـل وال )السيف أصدق أنباء من ضـده(الكواكب سامء غمده وصدق القائل 

وا كام قيـل  ثم نكس,قوم عروا عن لبوسهمب ما هو كالقلم املشبه ,يتناوله كالقلم بأطراف األنامل
 يف الـرسد فهـو اجلـوهر ًن السيف خلق من ماء دافق أو كوكب راشـق مقـدراأعىل رؤوسهم فك

 كـم لقائمـه املنتظـر , وال يبىل كام يبىل القلم بسواد وطمس,الفرد ال يشرتي كالقلم بثمن بخس
 . وهلذا جاء مطبوع الشكل داخل الرضب,من أثر يف عني يف أثر فهو يف جراب القوم احلرب

ة وهو يف اخلصام غري مبني يفاخر وهـو القـائم عـن الـشامل يل يف احلأ أو من ينش:ال القلمق
وأنا اجلالس عىل اليمني ? أنا املخصوص بالرأي وأنت املخـصوص بالـصد أنـا آلـة احليـاة 

 وما حددت إال عـن ذنـب كبـري أنـت تنفـع يف ,وأنت آلة الرد ما لنت إال بعد دخول العمر
 ً وإذا كـان بـرصك حديـدا, العمر يف الطاعة أنت للرهب وأنا للرغـبيأفن وأنا ,العمر ساعة

 فبرصي ماء ذهب أين تقليدك من اجتهادي وأين نجاسة دمك من تطهري مدادي ?
 − وهـي الـسكني − مثيل بالدماء ? فطاملا أمـرت بعـض فراخـي ِّ أمثلك يعري:قال السيف

ياة جثامنك وشقت أنفك وقطعـت فأصبحت من النفاثات يف عقدك يا مسكني فأخلت من احل
 أو للتبليـغ , ويلك إن كنت للـديوان فحاسـب مهمـوم أو لإلنـشاء فخـادم ملخـدوم,لسانك

 أو للـشاعر فـسائل حمـروم أو للـشاهد فخـائف ,فساحر مذموم أو للفقيه فناقص يف املعلـوم
بـة إذ أشـهر  الوجه األزهر واحللية واجلـوهر واهلي أما أنا فيل, فللحي القيوممسموم أو للمعلم
 .ك كناسك أسلك الطريق وأقطع العالئقإن ثم إين مملوك كاملك ف,والصعود عىل املنرب

 أمـا أنـت فـابن النـار , أما أنا فابن ماء السامء وأليـف الغـدير وحليـف اهلـواء:قال القلم
 ال ,ال يفصل وتقطع مـا أمـر اهللا أن يوصـل والدخان وناثر األعامر وخوان اإلخوان تفضل ما

 يا غراب البـني ويـا عـدة , فقطع معاهًر السيف خده وصقل قفاه وسقى ماء محيامّن صعجرم أ
 احلني ويا معتل العني ويا ذا الوجهني كم أفنيت وأعدمت ?

 يتمت ?أرملت وأو
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 وأنت بطني كم جريت بعكس وترصفت يف مكس ً يا ابن الطني ألست ضامرا:قال السيف
 أبـرش بفـرط ً وذمـاً وخلـدت عـاراًشتام وًوزورت وحرفت ونكرت وعرفت وسطرت هجوا

 فأين خطابك فأنت قصري ,روعتك وشدة خيفتك إذا قست بياض صحيفتي بسواد صحيفتك
 دم يف وجهي بقيح املدة وأحسن جوابك فعندي حدة وافلل من غلظتك وجبهك واشتغل عن

 ملـن ً فـسقيا, رضبة مني تروم أرومتك فتـستأصلك وجتثـت جرثومتـكىدنأيف وجهك وإال ف
 .هابكإ ملن لو أهاب بك لسلخ ًغاب لك عن غابك ورعيا

 أمـا األدب فيؤخـذ عنـي :فلام رأ القلم السيف قد احتد أالن له من خطابه ما اشتد وقال
 ,وأما اللطف فيكتسب مني فإن لنت لنت وإن أحسنت أحسنت حتـن أهـل الـسمع والطاعـة

 وهلذا ال جيمعون بـني ,احلدة واخلالفوهلذا نجمع يف الدواة الواحدة منا مجاعة وأما أنتم فأهل 
 .سيفني يف غالف
 ما جدع قصري أنفه لو كنت كام زعمـت ذا أدب ملـا  ألمر, ودعو عفةً أمكرا:قال السيف

 أنا الصيت والصوت وغراري لسان مرشيف يرجتل غرائب ,قابلت رأس الكتاب بعقدة الذنب
وإذا زعم القلم أنه مثيل أمـرت مـن  والقلم من صلصال كالفخار , أنا من مارج من نار,املوت

 .يدق رأسه بنعيل
 . صه فصاحب السيف بال سعادة كأعزل:قال القلم

 . مه فقلم البليغ بغري حظ مغزل:قال السيف
 . وأطهرى أنا أزك:قال القلم

 . أنا أهبى وأهبر:قال السيف
 .فتال ذو القلم إنا أعطيناك الكوثر

 .نحرا فصل لربك و:وتال صاحب السيف لسيفه
 . إن شانئك هو األبرت:فتال ذو القلم لقلمه

 أما وكتايب املسطور وبيتي املعمور والتوراة واإلنجيل والقرآن ذي التبجيل إن مل تكف :قال
 ال هبذا احلكمّعليك بقلمي سج
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 الـصلبني إن مل تغـب َّ الرطبني ووجهـيَّ أما ومتني املتني وفتحي املبني ولساين:قال السيف
 ولقد كسبت من األسـد يف الغابـة توقيـع العـني ,ألمسن وجهك بمدادكعن بيايض بسوادك 

  ?ً أفنرضب عنكم الذكر صفحاًوالصالبة مع أنني ما آلوتك نصحا
نا أعلم وإن كنت أحىل فأنا أحلـم وإن كنـت أقـو فأنـا أ سلم إن كنت أعىل ف:قال القلم

 فأنا أغلب أو كنت أعتى أقوم أو كنت ألو فأنا ألوم أو كنت أطر فأنا أطرب أو كنت أغىل
 فأنا أعتب أو كنت أقىض فأنا أقضب ?

 ? كيف ال أفضلك واملقر الفالين شاد أزري:قال السيف
  كيف ال أفضلك وهو عز نرصه ويل أمري ?:قال القلم

 فلام رأيت احلجتني ناهضتني والبينتـني بينتـني متعارضـتني :قال احلكم بني السيف والقلم
 نسبة صحيحة إىل هذا املقر الكـريم وروايـة مـسندة عـن حديثـه وعلمت أن لكل واحد منها

 وأغمدت السيف فنام ملء , حتى رددت القلم إىل كنه, لطفت الوسيلة ودققت احليلة,القديم
 وأخرت بينهام الرتجيح وسكت عام هو عندي الصحيح إىل أن حيكم املقر بيـنهام بعلمـه ,جفنه

 .يد ببسط حلمهويسكن سورة غضبهام الوافر وجلاجهام املد
 /هـ ٨٧٥/ مناظرة بني اجلمل واحلصان للمقديس املتوىف سنة  − ٢

صـرب عـىل أ املراحل الطوال وأكابد الكالل و أنا أمحل األمحال الثقال وأقطع هبا:قال اجلمل
 بل أنقاد للطفل الـصغري ولـو , وأصول صولة اإلدالل, وال يعرتيني من ذلك مالل,مر النكال

ألمري الكبري فأنا الذلول ولألثقال محول لست باخلـائن وال الفلـول وال شئت استصعبت عىل ا
 أقطع يف الوحول ما يعجز عنه الفحول وأصـابر الظلـامء يف اهلـواجر وال ,الصائل عند الصول

أحول فإذا قضيت حق صاحبي وبلغت مأريب ألقيت حـبيل عـىل غـاريب وذهبـت يف البـوادي 
 وواصـلت فيـه ,حـادي سـلمت إليـه قيـادياكتسب من احلالل زادي فإن سـمعت صـوت 

 فأنا إن ضـللت فالـدليل هـادي , وطلقت طيب رقادي ومددت عنقي لبلوغ مرادي,سهادي
 وأنـا املـسخر لكـم ,ن ظمئت فـذكر احلبيـب زاديإ و,وإن زللت آخذ بيدي من إليه انقيادي

 .بإشارة وحتمل أثقالكم فلم أزل بني رحلة ومقام حتى أصل إىل ذلك املقام
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 أنا أمحل صاحبي عىل كاهيل فأجتهد به يف السري وأنطلق بـه كـالطري أهجـم : احلصانفقال
 قطعت عنـه ً أدرك يب طلبه وإن كان مطلوباً فإن كان طالبا,هجوم الليل وأقتحم اقتحام السيل

 , فال يدرك مني إال الغبار وال يسمع عني إال أخبـار, وجعلت أسباب الرد عنه حمتجبة,سببه
ل هو الصابر املجرب فأنا السابق املقـرب وإن كـان هـو املقتـصد الالحـق فأنـا وإن كان اجلم
 وذلـك متخلـف ,قدام الواله وسبقت سـبق نبالـهإ فإذا كان يوم اللقاء قدمت ,املقرب السابق

 عـىل لثقل أمحاله وإن أوثق سائيس قيدي وأمن قائدي كيدي أوثقـت بأشـكايل لكـيال أحـول
عدود لنيل اجلاه املشدود للسالمة امي فأنا املوعود بالنجاة املقدإإشكايل وأجلمت كيال أكل عن 

 فإن اخلـري معقـود ,املقصود للكرامة قد أجزل املنعم عىل إنعامه أميض بالعناية األزلية أحكامه
 ومـا أبـديت ,بنوايص اخليل إىل يوم القيامة خلقت من الريح فكم ركضت يف ميـدان الـسباق

 وكم أخليت منهم اآلفاق هـل حتـس مـنهم مـن ,ًق حزات رؤوس أهل النفاز وكم حزًعجزا
 .ًأحد أو تسمع هلم ركزا
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  الباب الثالث عشر

  الوصف
  :إضاءة - أ

ّوهو كل ما كتـب يف الـرتاجم والـرحالت ووصـف الرياضـات والطرديـات واخلـواطر 
 : وهي نوعان,التأملية
 .وبعضها يميل إىل البساطة − ١
 .واآلخر إىل الصنعة − ٢
  :من الصف يف هذا العصرمناذج  - ب
 . /هـ ٩٧٧/  احللبي املتوىف سنة وصف حديقة البن حبيب − ١

ملا صدئت مرآة اجلنان قصدت جلالئها بعض اجلنان فدخلت إليها وما كدت أقدم فإذا هي 
جنة عالية قطوفها دانية وطلحها منضود وظلها ممدود وأعالم أشجارها مرفوعـة وفاكهتهـا ال 

نوارهـا نزهـة النـواظر أ أنـوارجتوس املياه خالل ديارها وترشق بآفاقهـا  ,مقطوعة وال ممنوعة
 .ورشك اخلواطر هبا أشجار ال حتىص وثامر ال تعد وال تستقىص

 . /ـ ه٩١١/ وصف عاصفة جلالل الدين السيوطي املتوىف سنة  − ٢
  عارض يف ليلة اجلمعة التاسعة من مجاد اآلخرة وكانت فيه ظلامت متكاثفـة وبـروقأتى

خاطفة ورياح فقويت أهويتها واشتد هبوهبا فتدافعت هلا أعنة مطلقات وارتفعت هلا صواعق 
مصعقات فرجفت هلا اجلدران واصطفت وتالقـت عـىل بعـدها واعتنقـت وثـار بـني الـسامء 

 لعل هذه عىل هذه أطبقت وحتسب أن جهنم قد سال منها وعدا منهـا : فقيل,واألرض عجاج
 ما فوقه من الرقوم اء وحمنطفأت مصابيح النجوم ومزق أديم الساموزاد عصف الرياح إىل أن ا

 وال ملجأ من اخلطب إال معاقل االستغفار وفـر النـاس نـساء ,ال عاصم من اخلطف لألبصار
 فاعتـصموا ً ال يـستطيعون حيلـة وال هيتـدون سـبيالً وثقاالً ونفروا من دورهم خفافاًورجاال

أعناق خاضعة ووجوه عانيـة ونفـوس عـن األهـل واملـال باملساجد اجلامعة وأذعنوا للنازلة ب
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 ويتوقعون أي خطـب جـيل قـد انقطعـت مـن احليـاة علقهـم ,سالية ينظرون من طرف خفي
وعميت عن النجاة طرقهم ووقعت الفكرة فيام عليه قادمون وقاموا إىل صـالهتم وودوا أن لـو 

 .سعف اهلاجدين باجلهودذن اهللا يف الركود وأأ إىل أن ,كانوا من الذين عليها دائمون
 : أبا متام والبحرتي واملتنبيهـ٧٥٩وصف ابن األثري املتوىف سنة  − ٣

 :قال
 مـن العمـر يف املحفـوظ ًلقد وقفت من الـشعر يف كـل ديـوان وجممـوع وأنفـدت شـطرا

 قول مل حتص أسـامء قائليـه ? فعنـد ىصُ ال يوقف عىل ساحله وكيف حيًواملسموع فألفيته بحرا
منه عىل ما تكثر فوائده وتتشعب مقاصده ومل أكن ممن أخذ بالتقليـد والتـسليم ذلك اقترصت 

 إذ املراد من الشعر إنام هو إيـداع املعنـى الـرشيف يف ,يف أتباع يف قرص نظره عىل الشعر القديم
 وقد اكتفيت من هـذا , فمتى وجدت ذلك فكل مكان خيمت فهو بابل,اللفظ اجلزل اللطيف
ي واملتنبي وهؤالء الثالثة هم الت الشعر وعزاه ومناتـه الـذين ظهـرت بشعر أيب متام والبحرت

 وقد حوت أشـعارهم غرابـة املحـدثني وفـصاحة القـدماء ,عىل أيدهيم حسناته ومستحسناته
 .ومجعت بني األمثال السائرة وحكمة احلكامء

 :أما أبو متام
ه أثـر فهـو غـري  فيـىقد شهد له بكل معنى مبتكـر مل يمـشفإنه رب معان وصقيل أذهان و

 .مدافع عن مقام اإلعراب الذي برز فيه عىل اإلرضاب
 :أما وصف البحرتي واملتنبي

 فمـن حفـظ شـعر ولقد مارست من الشعر كل أول وأخري ومل أقل ما أقوله إال بعد التنقري
 وكان قوله يف البالغة ما , وراض فكره برائضه أطاعته أعنة الكالمهالرجل وكشف عن غامض

 . فخذ مني يف ذلك قول حكيم وتعلم ففوق كل ذي علم عليم,قالت حذام
 , فإنه يف سبك اللفظ عىل املعنى ولقد حاز طريف الرقة واجلزالة عىل اإلطالق:وأما البحرتي

 .فبينا يكون يف شظف نجد إذ يتشبث بريف العراق
 البحـرتي  أنا وأبو متام حكـيامن والـشاعر:ئل املتنبي عنه وعن أيب متام وعن نفسه فقالُوس

ولعمري إنه أنصف يف حكمه وأعرب بقوله هذا عن متانة علمه فإن البحـرتي أتـى يف شـعره 
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 املاء فأدرك بذلك بعد املرام مع ة الصامء يف اللفظ املصوغ من سالفباملعنى املقدود من الصخرة
 لفظـه إىل  وما أقول إال أنه أتى يف معانيـه بـالنوادر الغاليـة ورقـى يف ديباجـة,قربة إىل اإلفهام
 .الدرجة العالية
 فإنه أراد أن يسلك مسلك أيب متام فقرصت عنـه خطـاه ومل يعطـه الـشعر مـن :وأما املتنبي
 ولكنه حظي يف شعره باحلكم واألمثال واختص باإلبـداع يف وصـف مواقـف ,قياده ما أعطاه

يف وصف معركة كـان  وذاك أنه إذا خاض ً وال منه متلثامً لست فيه متأثامً وأنا أقول قوال,القتال
لسانه أمىض من أنصاهلا وأشجع من أبطاهلا وقامت أقواله للسامع مقام أفعاهلا حتـى يظـن أن 

 , فطريقه يف ذلك تضل بسالكه وتقوم بعذر تاركـه,الفريقني قد تقابال والسالحني قد تواصال
مـع هـذا  و,وال شك أنه كان يشهد احلروب مع سيف الدولة فيصف لسانه ما أداه إليـه عيانـة

 عىل أنـه إذا كـان ,فإين رأيت الناس عادلني عن سنن التوسط فإما مفرط يف وصفه وإما مفرط
 : ولقد صدق يف قوله من أبيات يمدح هبا سيف الدولة,انفرد بطريق صار أبا عذره
ـــــريام ـــــبن ك ـــــهًال تطل ـــــد رؤيت   ختمـــواًن الكـــرام بأســـخاهم يـــداإ   بع

ــسد ا  وال تبـــــال بـــــشعر بعـــــد شـــــاعره ــد أف ــصممق ــد ال ــى أمح ــول حت  لق
 . /ـ ه٧٩٩ وكتب بدر حممد بن حبيب احللبي املتوىف سنة − ٤

ب الشوق فؤاده متيم أقلقه فـرط صـدودك ا عىل من أذً بمن ملك الوجد قيادة وعطفاًرفقا
ومغرم أغراه بحبك قول حسودك وسقيم ال شفاء لـه دون مـزارك ومقـيم عـىل عهـدك ولـو 

ذا القـد العـادل جتـور ? لقـد تـضاعف  ائي والنفور ? وعالم ياطالت مدة نفارك إالم هذا التن
 .األسف واألسى وتطاول التعلل بلعل وعسى
ــــــــة ــــــــت إىل زل ــــــــي ختطي ـــــىض  هبن ـــــيام م ـــــت ف ـــــن أذنب  ومل أك
ـــــة ـــــدها حرم ـــــن بع ـــــيس يل م ــــا  أل ــــل الرض ــــك مجي ــــب يل من  توج

ومـا جـل عتمد يف حمو اإلساءة إال عىل حلمك وكرمـك أولست ألوذ إال بباب نعمك وال 
ذنب يضاف إىل صفحك وال عظم جرم يسند إىل عفوك ومثلك من يقيل العثـرات ويتجـاوز 

 :عن اهلفوات
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ــــال رضــــو ــــت أظــــن أن جب ــــــــــزول  وكن ــــــــــزول وأن ودك ال ي  ت
ــــــستحيل  ولكـــــن القلـــــوب هلـــــا انقـــــالب ــــــن آدم ت ــــــاالت اب  وح
جـوم  ظباء رسبك وأنجـزت وعـودي وأطعـت نًطاملا أنستني بقربك ودنوت مني مفارقا

 :سعودي
 ووجهـــك مـــن مـــاء البـــشاشة يقطـــر  وكنــت إذا مــا جئــت أدنيــت جملــيس
ـــرة ـــت م ـــي كن ـــالعني الت ـــن يل ب ــــر  فم ــــدهر تنظ ــــالف ال ــــا يف س  ّإيل هب

قيدت أميل عن سواك وهبرت ناظري بنظرة سـناك وكـرست جـيش قـراري وتركتنـي ال 
متـسك بعطـف عطفـك أفرق بني لييل وهناري أحوم حول الديار وأعـوم يف بحـر األفكـار وأ

 أما علمت أن الكريم إذا قدر غفر ? وإذا صدرت من عبـده ,وأتعلق بأذيال مكارمك ولطفك
زلة أسبل عليها رداء العفو وسرت ? وأن شفيع املذنب إقـراره ? ورفـض خطيئتـه عنـد مـواله 

 استغفاره ?
ـــديك وحجـــة ـــذر ل ـــان ذا ع ـــن ك  فعـــذري إقـــراري بـــأن لـــيس يل عـــذر  وم

 ً واهـا,وأورثـت التلـف, ثم خلت سالف حديثك سلف وأوقات حلتهلفي عىل عيش ب
 أليام بطيب أنسك مضت وبروق ليال لوال قربك ما أومضت

ــدارها ــو مق ــرف يف اهل ــت أع ــد كن ـــربح عوضـــت  ق  رحلـــت وباألســـف امل
ــــا ــــادة مثله ــــسبيل إىل إع ــــف ال  وهـــي التـــي بالبعـــد قلبـــي أمرضـــت  كي
 فقـد أخـذت ,نعيم وال تعدل عن منهاج املعدلة وسـلموارع الود القديم وأبدل شقاء حمبك بال

 .ً وأوف بالعهد إن العهد كان مسؤوالًلة واغمد سيف حيف صريته مسلوالأحقها املس
ابـن  وكتب القايض الفاضـل إىل أخيـه عبـد الكـريم يؤنبـه عـىل إيذائـه علـم الـدين − ٥

ه مـا صـح عنـدي مـن  إلعالمـ− أصـلحه اهللا − سبب إصدار هذه املكاتبة إىل األخ :النحاس
 . علم الديناألحوال التي أخفاها واهللا مبدهيا يف حق

وباهللا أقسم لئن مل تداو ما جرحت وتستدرك ما فعلت ومتح ما أثبت وتستأنف ضد القبيح 
الذي كتبت به وشافهت وتعتذر باجلميل فيام قاطعت اهللا به وبـارزت ليكـونن احلـديث منـي 
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قدرت به عىل مرضة األصحاب ومـا أشـد معرفتـي بـأن  وألزيلن السبب الذي ,بغري الكتاب
 وباجلملـة فاسـتدرك ,الطباع ال تتغري وبأنك ستحوجني بعـد هـذا الكتـاب إىل مـا ال يتـأخر

 . وتنصلك إىل فالدم يف النصل شاهد عجبَّ إيلبفعلك ال بإيامنك
 ,اموويل ملن كانت غنيمته من األيام عقد القلـوب عـىل البغـضاء وإطـالق األلـسنة باملـذ

ك وتركتـك ومـا بـيه من الناس أللقيت حبلك عىل غارولوال أنني رشيكك يف كل ما تستوح
  ولكن كيف بمن يرمي وليس برام ?,اخرتت لنفسك

ولكن سكوت الناس عن قبيحك مقابلة جلميل كثري مني فإذا أنت ال تنفق إال مـن كيـيس 
 وعىل مكانك منـي , أمسفأشفق عىل نفسك إن كنت تنظر يف غد وعىل بيتك إن كنت تنظر يف

 لك فإنـه وإن كـان واهللا مـا ً وال جتاوبني إال بلسان الرجل شاكرا,إن كنت ال تنظر إال يف اليوم
 وال كنـت أوثـره ولـوال ً وما أظن أنك تذكر أنني كتبت إليـك كتابـا,ذمك فقد ذممتك به عنه

هـو القليـل ممـا فعلتـه حافظ غليظ ما كتبته ولوال علمي أن الكثري مما قيل عنك يف أمر الرجل 
أخذ بنا صيتك ي واهللا .ألرضبت عن هذا كام أرضبت عن غريه وستعرفك األيام ما كنت جتهل

 .إىل رضاه ويغمد سيف حليلتك عن مقلتك والسالم
 :هـ ٩٣١وكتب عبد الرمحن حممد بن طاهر املتوىف سنة  − ٦

 آفـق ودادك بـدره  عن ضمري اندمج عـىل رس اعتقـادك دره وتـبلج يف− أعزك اهللا −كنت 
ا ظفرت بفالن محلته مـن  ومل,وسال عىل صفحات ثنائك مسكه وصار يف راحتي سناؤك ملكه

 عـىل أن ً مأتيـاً ويقيض من حقك فرضـاً ويواليك أنسه نجياً يوافيك عرفه ذكياً جنياًحتتي زهرا
  وال يمسه عرض دائر إن شـاء اهللا,شخص جاللك يل مائل وبني ضلوعي نازل ال يمله خاطر

 .عز وجل
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  الباب الرابع عشر

  الوصايا
  :إضاءة - أ
  :مناذج من وصايا عصر الدول املتتابعة - ب
 : هـ وقد أراد السفر٩٦٧ سنة من وصية ابن سعيد املغريب املتوىفو − ١

ــــــك ــــــرمحن يف غربت ــــــك ال ـــــــك  أودع ـــــــاك يف أوبت ـــــــا رمح  ًمرتقب
ــــي ــــو إنن ــــل الن ــــل حب ــــال تط ــــــــــكأواهللا  ف ــــــــــتاق إىل طلعت  ش

ـــــ ـــــامواخت ـــــع آخـــــذا ف  يل نـــــاظر ٌ يقـــــو عـــــىل فرقتـــــك  ًرص التودي
ـــك  واجعـــل وصـــايت نـــصب عـــني وال ـــن فكرت ـــام م ـــد األي ـــربح م  ت
ــــــك  خالصــــة العمــــر التــــي حنكــــت ــــــت إىل فطنت ــــــاعة زف  يف س
ــــــــــــور إذا ــــــــــــارب أم  طالعتهــــا تــــشحذ مــــن غفلتــــك  فللتج
ــــاعة ــــا س ــــن وعيه ــــنم ع ــــال ت  فإهنــــــــا عــــــــون إىل يقظتــــــــك  ف

ـــــه يف ـــــا كابدت ـــــل م ـــــووك ـــــك   الن ـــــن مهت ـــــرس م ـــــاك أن يك  إي
ــــة ــــل ذي غرب ــــدري أص ــــيس ي ـــــيم  فل ـــــن ش ـــــرف م ـــــام تع  كتوإن

ـــك  ً مظهـــــرا عفـــــةىوامـــــش اهلـــــوين ـــن هيئت ـــني ع ـــا األع ـــغ رض  واب
ــــستقبح ــــي م ــــث الع ــــق بحي ـــث اخلـــري يف ســـكتتك  وانط  واصـــمت بحي
ــــه ــــن باب ــــك م ــــىل رزق ــــج ع ـــك  ول ـــشت يف بكرت ـــا ع ـــه م ـــصد ل  واق
ـــــــتكن ـــــــه ول ـــــــال حق ـــدثك  ًووف ك ـــن ح ـــر م ـــد الفخ ـــرس عن  تك
ــــــصد إىل ــــــت فاق ــــــثام خيم ــــرصتك  وحي ــــن ترجــــوه يف ن  صــــحبة م

ــــــا هلــــــازوللر ــــــة ٌ م ــــــا وثب  إال الـــــذي تـــــذخر مـــــن عـــــدتك  اي
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ــــايس  ســـــــلم يل وحـــــــديتأوال تقـــــــل ــــد تق ــــدتكفق ــــذل يف وح   ال
  بـــــام يظهـــــر يف نقـــــدتكًكـــــال  ًولتجعـــــل العقـــــل حمكـــــا وخـــــذ
ـــــــاظهم ـــــــاس بألف ـــــــرب الن   يرغـــب يف صـــحبتكًواصـــحب أخـــا  واعت
ـــــك  كـــم مـــن صـــديق مظهـــر نـــصحه ـــــىل عثرت ـــــف ع ـــــره وق  وفك
ـــــــــه ـــــــــه إن ـــــــــاك أن تقرب ــــك  إي ــــدهر عــــىل كرت  عــــون مــــع ال
ـــــد زاره ـــــت ق ـــــو النب ـــــم نم ــــدرتك  وان ــــد واســــم إىل ق ــــب الن  غ
ــــــــا ــــــــا ممكن ــــــــضيع زمن ــــرستك  ًوال ت ــــى ح ــــذكي لظ ــــذكاره ي  ت

 نـــــه جــــــور عــــــىل مهجتــــــكإف  ســــطعت ال تأتــــهاوالــــرش مهــــام
 قد قـدمت لـك يف هـذا الـنظم مـا إن − وال منصوح يل مثله ,بني الذي ال ناصح له مثيليا 

خـف  وإن أ−هللا تعاىل  إن شاء ا−ن رجوت لك حسن العاقبة أخطرته بخاطرك يف كل أوان وإ
 :وأعلق للفكر وأحق بالتقدم قول األول,منه للحفظ

ــــــالث فمــــــنهن حــــــسن األدب  يــــزين الغريــــب إذا مــــا اغــــرتب  ث
ــــــــ ــــــــهوثاني ــــــــسن أخالق  وثالثــــــــة اجتنــــــــاب الريــــــــب  ة ح

 :م الكرم والصربّ وسل,وأصغ يا بني إىل البيت الذي هو يتيمة الدهر
ـــم ـــت بك ـــديار نب ـــان ال ـــو أن أوط ـــــــا  ول ـــــــتم األخـــــــالق واآلداب  لكن

 واألدب أرحـب منـزل ولـتكن كـام قـال بعـضهم يف أديـب ,إذ حسن اخللق أكـرم نزيـل
 وال منكر , غري مسرتيب بدهره,ليه قصدإ و,نه معه ولد وكان كلام طرأ عىل ملك فكأ,متغرب
 . من أمرهًشيئا

 وهـب يف ً فاجعـل التكلـف لـه سـلام,وإذا دعاك قلبك إىل صحبة من أخذ بمجامع هـواه
 حتـى ,و انـزل بقلبـه نـزول املـرسة, وحل بطرفه حلول الوسن,روض أخالقه هبوب النسيم

 وال , وأغلـق سـمعك,لوقوع فيه لـسانك وخيلص فيك اعتقاده وطهر من ا,يتمكن لك وداده
 أو حـسود لـه يغـار لتجملـه , يريـد إبعـادك عنـه ملنفعـة,ترخص يف جانبه حلـسود لـك منـه

 ويتغـري , فقد ينبهه الزمان, ومع هذا فال تغرت بطول صحبته وال تتعهد بدوام رقدته,بصحبتك
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 , يلقي كـل وجـه بمثالـه وكان كاملرآة,ًمنه القلب واللسان وإنام العاقل من جعل عقله معيارا
 .))من سبقك بيوم سبقك بعقل(ويف األمثال العامة 

 , بأمثلة من جرب واستمع إىل ما خلد املاضون بعد جهـدهم وتعـبهم مـن األقـوالِفاحتذ
 فإن النظر فـيام تعـب فيـه النـاس , وال تتكل عىل عقلك,فإهنا خالصة عمرهم وزبدة جتارهبم

 وإن رأيت مـن لـه عقـل ,ًرهبم يربحك ويقع عليك رخيصا بتجاًطول أعامرهم وابتاعوه غاليا
 لـك ً لعقلك وحثـاًن فيام تلقاه تلقيحاإ ف, وال تضيع قوله وال فعله,ومروءة وجتربة فاستفد منه

 .واهتداء
 ً فـإن كـان موافقـا,وليس كل ما تسمع من أقوال الشعراء حيسن بك أن تتبعه حتى تتـدبره

 فليس كل أحـد يتبـسم وال , وإال فانبذه نبذ النواة,ك فراع ذلك عند, حلالكً مصلحا,لعملك
 وال اجلود مما يعم به وال حسن الظن وطيب النفس مما يعامل به كـل أحـد ,كل شخص يكلم

 :وهللا در القائل
 عــىل قــدر مــا يعطــي وعقــيل ميــزان  ومــــــا يل ال أويف الربيــــــة قــــــسطها

 وال الكـفء ,لـة الكـفء فـال تعامـل الـدون بمعام,وإياك أن تعطي من نفسك إال بقـدر
 ويثيبـك عـىل مـصلحة حـارضة , وال تضيع عمرك فـيمن يعاملـك باملطـامع,بمعاملة األعىل

 وال , ولكن يكون ذلك بحيث ال يلحق منه ملـل, بغائبة آجلة وال جتف الناس باجلملة,عاجلة
نك ال تدري هل أنـت إ ف, فعىل حسني يف القول والفعلً فمتى فارقت أحدا, وال جفاء,ضجر

 :راجع إليه ? فلذلك قال األول
 وملا مىض سلم ٌ بكيت عىل سلم

 :وإياك والبيت السائر
ــــارا  وكنــــت إذا حللــــت بــــدار قــــوم ــــت ع ــــة وترك ــــت بخزي  رحل

الـسالم ب أن تبـدأه , لك الود يف صدر أخيكيثالثة تبق( :واحرص عىل ما مجع قول القائل
كـل مـا ( :ل مـا بينـه لـك القائـل واحذر كـ,)وتوسع له املجلس وتدعوه بأحب األسامء إليه

دم ذئب مع الضعف أسد آإن ابن ( : وقول اآلخر) فإذا غرسته يقلعك,دمآتغرسه جتنيه إال ابن 
 ).مع القوة
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 وحيكى أن ابـن املقفـع خطـب مـن ,وإياك أن تثبت عىل صحبة أحد قبل أن تطيل اختباره
 ,)عرف كيف ملكتـكأ صحبة رق وال أضع رقي يف يدك حتىإن ال( : فجاوبه,اخلليل صحبته

 وبـاألنني ,واستمل من عني عىل من تعارشه وتفقد يف فلتات األلسن فإن الكالم سالح الـسلم
 : واجعل لكل أمر أخذت فيه غاية وجتعلها هناية لك,مل اجلرحأيعرف 

 ًمـــــن قـــــر عينـــــا بعيـــــشة نفعـــــه  وخـــــذ الـــــدهر مـــــا أتـــــاك بـــــه
لقطوب عنوان املـصائب واخلطـوب إذ األفكار جتلب اهلموم وتضاعف الغموم ومالزمة ا

 ألنك تنرص , وال ترض بالوساوس إال نفسك,يسرتيب به الصاحب ويشمت العدو واملجانب
 :هللا در القائلو ,هبا الدهر عليك

ـــــت لأل ـــــازحـــــإذا مـــــا كن ـــوم ?  ان عون ـــن تل ـــان فم ـــع الزم ـــك م  علي
 .مع أنه ال يرد عليك الغائب احلزن وال يرعوي بطول عتبك الزمن

لفته اهلموم وعشقته الغمـوم ومـن صـغره إىل كـربه ال أ قد ًهدت بغرناطة شخصاولقد شا
 ).بصدر اهلم( حتى لقب , من فكرهً خلياًتراه أبدا

 ويتنكـد يف ,عـدها فـرجب وال تعلل بأن يكون ,يته منه أنه يتنكد يف الشدةأومن أعجب ما ر
 : وينشد, من أن ال يدومًالرخاء خوفا

  إذا قيل تمًتوقع زواال
 ينشدو

 وعند التناهي يقرص املتطاول
 ومتـى ,ً ومثـل هـذا عمـره حمـسور يمـر ضـياعا,وله من احلكايات يف هذا الشأن عجائب

 , لتـصغري قـدرك عنـدكً لـك وقـصداًرفعك الزمان إىل قوم يذمون من العلم ما حتسنه حسدا
 ,دحوه فال جيعلك ذلك عىل أن تزهد يف علمـك وتـركن إىل العلـم الـذي مـ, لك فيهًوتزهيدا

ثم أراد أن يرجـع  ,فتكون مثل الغراب الذي أعجبه ميش احلجلة فرام أن يتعلمه فصعب عليه
 :بل امليش كام قيل فبقي خم,يه فنسيهإىل مش

ــــشية ــــيش م ــــان يم ــــراب وك ـــال  إن الغ ـــالف األجي ـــن س ـــىض م ـــيام م  ف



٢٩٥  

ــــــال  حـــسد القطـــا وأراد يمـــيش مـــشيها ــــــن العق ــــــابه رضب م  فأص
ــــشيته و ــــل م ــــشيهاأفأض ــــأ م ـــــوه  خط ـــــذاك كن ـــــال(فل ـــــا مرق  )أب

 , ما بقي يف الدنيا كـريم وال فاضـل:وال يفسد خاطرك من جعل يذم الزمان وأهله ويقول
و , فإن الذين تراهم عىل هذه الصفة أكثر ما يكونون ممن صحبهم احلرمان,وال مكان يرتاح فيه

 طلـب األمـور  وعجزوا عن,برموا عىل الناس بالسؤال فمقتوهمأاستحقت طلعتهم للهوان و
 وال , وأقاموا األعذار ألنفسهم بقطـع أسـباهبم, فاسرتاحوا إىل الوقوع يف الناس,من وجوهها

 :زل هذين البيتني من فكركُت
 خو العــــــــــز يلــــــــــنيأفــــــــــ  لـــــــن إذا مـــــــا نلـــــــت عـــــــزا
ــــــــــر ــــــــــك ده ــــــــــإذا ناب ـــــــــون  ف ـــــــــت تك ـــــــــام كن  فك

 والفطـن ,م وذو البرص يميش عـىل الـرصاط املـستقي,واألمثال ترضب لذي اللب احلكيم
 . واهللا سبحانه خليفتي عليك ال رب سواه, ويستدل باليسري,يقنع بالقليل
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  الباب اخلامس عشر

  احلكم اإلهلية
  :إضاءة - أ

 املريـد − احلكم اإلهلية جمموعة من األقوال املأثورة والفقرات القصار يتجه هبا صاحبها إىل
 وتـزدان ,هي خمتلفة األغـراض واملعـاين رضاه وً طريق الوصول إىل رب العزة مبتغياًسالكا −

وتـارة يميـل يف أسـلوبه . ًفيميل صاحبها إىل التجريد أحيانا  أما املعاين, بالسجع املتواترًأحيانا
 نبـت ادفن وجودك يف أرض اخلمول فـام( :من التجريد إىل التجسيد والتصوير بالتشبيه كقوله

 فيديره يف صور متشاهبة من اللفـظ ال ختتلـف وتارة يقف عند املعنى ,)مما مل يدفن ال يتم نتاجه
 : كقول السكندري.إال فيام تقره القافية

 ?وهو الذي أظهر كل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء
 ?وهو الذي ظهر بكل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء
 ?وهو الذي ظهر يف كل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء
 ?ود كل يشءوهو الظاهر قبل وج كيف يتصور أن حيجبه يشء
 ?وهو أظهر من كل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء
 ?وهو الواحد الذي ليس معه يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء

  :حكم السكندري - ب
 مأثورة ال يربط بينهام رباط معنـوي متسلـسل ًاملتصفح يف حكم ابن عطاء اهللا جيدها أقواال

ثـم ضـم بعـضها إىل بعـض وجـاء يف  فقد نظمت عىل فقرات يف أوقات خمتلفة ,حيكم فقراهتا
 وكانت هذه احلكم من بني ما ً كثرياًأقوال من ترمجوا حلياته أن أنصاره ومريديه مجعوا له كالما

 .طبوعة تكرر املعنى الواحد يف صور خمتلفة من التعبريمجع ونالحظ يف احلكم امل
 حيث أقامه اهللا دونـامواملعنى العام لعبارات السكندري مجيعها هو أن املريد ينبغي أن يقف 

 عـىل اخـتالف −ضجر من نقص أو طمع يف زيادة فهو يف هذه املجموعـة مـن احلكـم يـدعو 
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ل األعـامل  أفضل من عمل ما دامت كً إىل احرتام واقع اإلنسان ذلك أنه ال ير عمال−التعبري 
 وإنـام , املريـدففي رأيه أن االهتامم بالعمران واملعاش ال يتعارض مع أدب .بإرادة اهللا ومشيئته

 .ل الدنيوية حتى ال خيرب العاملينبغي أن يقف املريد حيث أراده اهللا وأن يتجرد من األعام
 فلك أن تـرىض عـن حالـك التـي ,ولكن الرضا عن احلال والعمل غري الرضا عن النفس

 ويعـرض , أما النفس فإن الرضا عنها أصل كل معصية وغفلة وشـهوة,أقامك عليها يف احلياة
عطاء اهللا بني ما يعرض لـه يف حكمـه ألدب الـصداقة والـصحبة بـني الـصوفية وينـصح ابن 

  ونعثر بـني حكمـه, ألن الشهرة متيت القلب وتقطع أسبابه باهللا;املريدين بعدم السعي للشهرة
ونالحظ يف أسلوبه كـام يف معانيـه خلـط بـني عبـارات  ,عىل عبارات توحي بمذهب الصوفية

تعبري وميلهم للرمز والغموض واستخدامه مصطلحهم وبني أساليب الصوفية وطريقتهم يف ال
 .فظ واملعنىلواستخدام بعض حيل الاألدباء من ميل إىل اجلزالة واإلجياز 

ومن حكمه جمموعة استغاثات هي أقرب إىل أسلوب االبتهاالت التي نظمهـا أبـو حيـان 
 وتـأثر فيهـا بطريقـة ,فقـراتالتوحيدي يف اإلشارات اإلهلية يف جمموعة من السجع القصري ال

 يكتفي بزخـرف اللفـظ  ونحن فيها أمام رجل بليغ ال,شيخه أيب احلسن الشاذيل يف حزب الرب
فهـو يـستدل بـاهللا عـىل  ,زخـرف املعـاين مـع تكلـف أو افتعـال يف ً شـائقاًانـانفتاوإنام يفـتن 
يكون مـن  ويكادكم  وعرب عن هذا املعنى أكثر من مرة يف احل, ألنه أصل كل يشء;املوجودات

وكتـب  ;ن اآلثـار شـواهد عـىل اهللا تعـاىل أن تكوً ومع ذلك فهو ال ينكر متاما,عقائده الرئيسة
هم وتـواترت يف تلـسنأهر بني الناس فجـرت عباراهتـا عـىل تحلكم ابن عطاء اهللا أن تسري وتش

 .دعواهتم وابتهاالهتم
 :مناذج من احلكم اإلهلية - ج

 :ري قوله ابن عطاء اهللا السكندمن حكم
 .من عالمة االعتامد عىل العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل − ١
 .تنوعت األعامل لتنوع واردات األحوال − ٢
 ?وهو الذي أظهر كل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء − ٣
 ?وهو الذي ظهر بكل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء − ٤
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 ?ءوهو الذي ظهر يف كل يش كيف يتصور أن حيجبه يشء − ٥
 ?وهو الظاهر قبل وجود كل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء − ٦
 ?وهو أظهر من كل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء − ٧
 ?وهو الواحد الذي ليس معه يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء − ٨
 التجرد مع إقامة اهللا إياك يف األسباب من الشهوة اخلفية وإرادتك األسباب إن إرادتك − ٩

 . إياك يف التجريد انحطاط عن اهلمة العليةمع إقامة اهللا
 . من أراد أن حيدث يف الوقت غري ما أظهره اهللا فيهًما ترك من اجلهل شيئا − ١٠
ستعملك مـن يستعملك فيام سواها فلو أرادك الال تطلب منه أن خيرجك من حالة ل − ١١

 .غري إخراج
 . به لنفسكك ال تقمك من التدبري فام قام به غريك عنأرح نفس − ١٢
 .ادفن وجودك يف أرض اخلمول فام نبت مما مل يدفن ال يتم نتاجه − ١٣
 ولـو شـهدوه ,هم عن اهللا يف كل يشءتإنام يستوحش العباد الزهاد من كل يشء لغيب − ١٤

 .يف كل يشء مل يستوحشوا من كل يشء
 .علم منك أنك ال تصرب عنه فأشهدك ما برز منه − ١٥
 .اته وممحوة بأحدية ذاتهاألكوان ثابتة بثب − ١٦
 . يف فقريًإهلي أنا الفقري يف غناي فكيف ال أكون فقريا − ١٧
 . يف جهيلًإهلي أنا اجلاهل يف علمي فكيف ال أكون جهوال − ١٨
ن ظهرت املساوئ فبعدلك إ وَّن ظهرت املحاسن مني فبفضلك ولك املنة عيلإإهلي  − ١٩

 .َّولك احلجة عيل
م  أ, وكيف أتوسل إليك بام هو حمال أن يصل إليك, بفقري إليكها أنا أتوسل إليك − ٢٠

 , عليك وأم كيف أترجم لك بمقايل وهو منك برز إليكىكيف أشكو إليك حايل وهي ال ختف
 .ليكإأم كيف ال حتسن أحوايل بك قامت وأم كيف ختيب آمايل وهي قد وفدت إليك 
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كون لغريك من الظهور ما لـيس  مفتقر إليك أيهكيف يستدل عليك بام هو يف وجود − ٢١
تاج إىل دليل يدل عليك ومتـى بعـدت حتـى حت يكون هو املظهر لك متى غبت حتى لك حتى

 .تكون اآلثار هي التي توصل إليك
ة األنـوار وهدايـة االستبـصار رجعني إليها بكـسوأإهلي أمرت بالرجوع إىل اآلثار ف − ٢٢

ومرفوع اهلمة عن االعتقاد عليها أنك عـىل رجع إليك منها مصون الرس عن النظر إليها أحتى 
 .كل يشء قدير

إهلي منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدين بنـورك إليـك وأقمنـي  − ٢٣
 .بصدق العبودية بني يديك

 .إهلي هذا ذيل ظاهر بني يديك وهذا حايل ال خيفى عليك − ٢٤
 ويف فـضلك ,أل فال ختيبنيسأليك أتوكل فال تكلني وإياك إستنرص فانرصين وأبك  − ٢٥

 . وببابك أقف فال تطردين,بك أنتسب فال تبعدينانأرغب فال حترمني وجل
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  الباب السادس عشر
  األدب الشعيب وأنواعه
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  أوالً

  وخواصه ماهية األدب الشعيب
 :األدب الشعيب - أ

ب الـشعبي  والذي يميـز األد,دب الذي يكتب للعامة من الناس وبلغة غري فصيحةهو األ
 :عن الفصيح خاصتان

 أي بلغة عامة الشعب والناس يف أحاديثهم العامـة) ملحونة( أن يكون بلغة عامية :أوالمها
 .وقضاء حاجاهتم اليومية

 , ومكنون مـشاعرهم, وخبايا وجداهنم, أنه يعرض حلياة الناس من عامة الشعب:وثانيهام
 األدب من صنع جمهول أو من صنع مجاعـة  وربام كان هذا الرضب من,كام يبني عن اهتامماهتم

 وربـام , يف بلد واحـد أو بـالد متفرقـة,من الناس اشرتكوا فيه يف جيل واحد أو أجيال متعاقبة
 وتناقلتـه ألـسنة , ولكـن سـار,كان من صنع علم معروف مشهور من رجـال األدب والفـن

 .الناس
  :رواجه - ب

 وكانت قد تعـددت ألوانـه ,دس اهلجريوهذا اللون من األدب بدا رواجه منذ القرن السا
 . ويف األندلس واملغرب ثم ما بينهام, يف بالد العراق وفارس, يف املرشق واملغربًظهورا
  :أظهر ألوانه - ج

 :األلوان الشعبية وأظهر
 .) واملواليا والزجل واملوشح− والكان كان −القوما ( :يف املنظوم − ١
 ).سريةاملقامة والقصة الشعبية وال(ويف املنثور  − ٢
  :تأثريه على أدباء الفصحى - د

 بـل ,ومل يقترص دور األدب الشعبي عىل ظهور تلك األلـوان اجلديـدة يف املنظـوم واملنثـور
 وصار أدباء الفصحى يقلدون أدبـاء العاميـة ,تعداه إىل األدب الفصيح فأثر فيه ومال به نحوه
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 وممـن تـأثر هبـذا .ت والـصور بل ويف اخلياال,يف اللفظ واألسلوب وبعض التغيريات السائرة
 , واحلـسني اجلـزار, والبوصـريي, واألسعد ابن ممايت,كثري من أدباء العرص أمثال البهاء زهري

 .وحممد بن دانيال
  :أنواع املنظوم - ـه

 : هي.وعدد الصفي احليل أنواع النظوم املعروفة يف عرصه سبعة أنواع بني فصيح وشعبي
 ,الشعر − ١
 ,القريض − ٣
 ,وشحوامل − ٣
 ,والدوبيت − ٤
 ,والزجل − ٥
 ,واملواليا − ٦
 ,والكان كان − ٧
 .واحلامق − ٨

الزجـل واحلـامق ( ويبـدلون ,وأهل العراق وديار بكر ومـن يلـيهم يثبتـون اخلمـسة منهـا
 , ومها فنان اخرتعهام البغاددة للغنـاء هبـام يف الـسحور يف شـهر رمـضان,)باحلجازي والقوما

 فأما عذرهم يف إسقاط الزجل فألن أكثرهم ال يفـرق , بني العباسخاصة يف عرص اخللفاء من
وهو وزن بيتني من بحـر الـرسيع ( , فاخرتعوا عوضه احلجازي, واملرنم,بني املوشح والزجل

 وهذا يشبه الزجـل ,)وهو بيتان من بحر البسيط( كام اقتطع الوسطيون املواليا ,)بثالث قواف
ة أقفال منه بيت وخيالفه بكون القطعـة منـه لـو بلـغ عـدد  وأنه بعد كل أربع,ًيف كونه ملحونا

 فـإهنم مل يـسمعوه , فأما عذرهم يف إسقاط احلـامق.أبياهتا ما بلغ ال تكون إال عىل قافية واحدة
 .ًأبدا

 ثـم , ومها احلجازي والقوما,وإذا أضفنا الفنني اللذين أوردمها الصفي احليل ألهل العراق
عددهم أحـد الذي عرفه املرصيون وبعض شعراء أهل الشام كان  والبليق ,الثالث وهو املزنم
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 يـصبح عـدد الفنـون الـشعبية − وهو الشعر الفـصيح −وفيام عدا القريض  .ً منظوماًعرش فنا
 وبعضها اآلخر خمـتلط غـري ,املنظومة عرشة كاملة بعضها معروف األشكال واألوزان حمددها

 ال يغتفـر فيهـا اللحـن هـي القـريض واملوشـح ً وذكر احليل أن ثالثة منهـا معربـة أبـدا.حمدد
 وواحد كالربزخ بيـنهام , وهي الزجل وكان وكان والقوماً ومنها ثالثة ملحونة أبدا,والدوبيت

 . وهو املواليا,يه أحسن وأليقحيتمل اإلعراب واللحن وإنام اللحن ف
 كـذلك لـو .العامية ألن املوشح نظم باللغة ;ًوإذا تأملنا قول احليل وجدنا أنه ال يصح دائام

 حني جلـأ الوشـاحون إىل ,أدخلت عليه العامية حتى يف أوىل أطواره يف القرن اخلامس اهلجري
 .والفصيح منهـا قليـل نـادر, وهي أكثر ما تكون بالعامية الدارجة غري املعربة,تذييله باخلرجة

يـة ه بـل تناقلتـه العام ومـا هـو عـامي كلـ,كذلك الدوبيت ليس مـن فنـون نظـوم الفـصيح
 .وال تزال أشكال من الدوبيت يف اللهجـات العاميـة تعـيش إىل اآلن يف الـسودان .والفصحى

خالصة ( وقد حاول بعض القدماء كاملجنى يف ,وكاختالط اللغة اختلطت األوزان واألشكال
 . وبيان أوزانه وعروضه وبنائه, دراسة كل نوع منها)األثر
 

  ثانياً
  فن التوشيح
  املوشحات

 ألنــه يــستخدم األوزان الــشعرية )املوشــح( )القــريض(م وأقربــه إىل الــنظأول هــذا  − أ
 وإن ترصف فيها وأدخل بعض أشطرها عىل بعض أو استخدم تفعيالت مفردة منها ,املعروفة

أو ( القفل والغصن : حتد يف ثالثة أصول هي, وله كذلك قوالب متوارثة مدروسة.وألف بينها
 ويراعى فيها أن تكـون خارجـة يف ,خري لكن بلفظ عامي وهي القفل األ, ثم اخلرجة)األبيات

 . فتجيء كامللحة يف اخلتام.موضوعها عن تسلسل موضوع املوشح
 :وهو نوعان − ب
 . ومخـسة أبيـات أو أغـصان, ويتكون من مخـسة أقفـال:األول يسمى املوشح األقرع − ١

 .ألبيات وبدايته مبارشة بالغصن أو ا,وسمي كذلك حلذف القفل األول من مطلعه
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ويتكون من قفل بسيط من شطرين من وزن واحد وغصن من  :والثاين يسمى البسيط − ٢
 .أربع شطرات

 وفيه يرتكب كل من القفل والغصن بزيادة عدد الفقـرات أو :والثالث يسمى املركب − ٣
 .الشطرات أو بإدخال أجزاء منها وتفعيالت بينها أو يف هنايتها

 .وحدة القافية والوزن يف املوشح كله من أوله إىل آخرهويشرتط يف األقفال أن تكون م
 , يف كـل غـصن قافيـة خمتلفـة,وأما األبيات واألغصان فهي موحدة الوزن متغرية القـوايف

 باللغـة الدارجـة ً لكنها تكـون غالبـا, هي اجلزء الثالث وهي من وزن القفل وقافيته,واخلرجة
 .املعربة
 بـل , يف املوشحات التي صنعت فيها يف هـذا العـرصًامإال أن هذه األصول مل تراع دائ − ج

 كام تـرصفوا يف , يف عدد األقفال واألغصان يف املوشح الواحدً كبرياًترصف الوشاحون ترصفا
 .ًبناء املركب ومل يراعوا حدود املوشح األندليس متاما

أقفال ومخـسة  يف عدد األقفال واألبيات عن العدد املقرر وهو ستة ًفمنهم من زاد كثريا − د
 .أبيات يف التام أو مخسة ومخسة يف األقرع

 عىل سبيل املثال ينظم موشحا مـن ثامنيـة أقفـال وسـبعة −ونجد النصريي األدفوي  − ـه
 .أغصان
 وواحـد ومخـسني ً من واحد ومخسني قفالًونجد ابن مكانس فخر الدين ينظم موشحا − و
 .ًغصنا
واملوشح يف نظم واحد مثـل قـول الـشهاب وقد خيلط بعض الوشاحني بني الدوبيت  − ز

 :العزازي يف موشح دوبيتي
 أن تنظــــري حــــال الكثيــــب الفــــاين  أقــــسمت عليــــك باألســــيل القــــاين
ــــران ــــة اهلج ــــن إطال ــــرص ع ـــاين  أو تق ـــن أجف ـــام م ـــن ســـلب املن ـــا م  ي

 ما أليق هذا احلسن باإلحسان
ـــدا ـــدي الكم ـــاعفت عن ـــد ض  دامــذ جــزت يف اهلجــر الطويــل األمــ  واهللا لق
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ـــدا ـــؤادي جل ـــب ف ـــي أو ه ــسدا  أدرك رمق ــى اجل ــروح وأبق ــذ ال ــن أخ ــا م  ي
 صنع بعد الروح باجلثامنأما 

 جتمع بني سبعة أغصان , من سبع فقراتً مكونا,ويميض عىل هذا النسق حتى آخر املوشح
 . وهذا النظم من نوع األقرع,وسبعة أقفال

 ا باملوسـيقً أو عاملاًكون الوشاح مغنيا ما يً وغالبا,وكانت املوشحات تصنع ليتغنى هبا − ح
لحـن تقبـل مـا يدخلـه عليهـا عـة الّ يف بنائهـا أن تكـون طيى ويراع, عىل آلة من آالهتاًوعازفا
 . من فنون النغمااملوسيق
 وإجياد رضوب مـن ,كذلك أظهر الوشاحون براعتهم يف التالعب بأصوات احلروف − ط

 :ل النصري احلاممي كقو.التناسق والتالؤم أو اجلناس الصويت
ـــــا ـــــال أم ـــــى اآلم ـــــا منته ـــــريي ـــــن جم ـــــب م  يل يف احل
ـــــا ـــــايل وارحـــــم يف أســـــريأرثـــــي جلـــــسمي البـــــايل ي  ب

 غــــايل يف القــــدر يــــا أمــــريفقــــد بــــذلت الغــــايل يــــا
 وإيقاعاهتـا ,وخرجت بعض موشحات العرص بأوزاهنا عن األوزان املألوفـة املعتـادة − ي

 ممزوجـة , وحاولـت أن تـدخل إيقاعـات جديـدة,يحعن اإليقاعات املعهودة يف الشعر الفص
 .بكثري من الرتاث الشعبي واألجنبي واملحيل يف كل إقليم

 فقد نظـم فيـه ,وقد وفد املوشح إىل مرص والشام يف أخريات القرن السادس اهلجري − ك
 يف ً بـديعاً إن ابـن البلطـي املـرصي صـنع موشـحا: كام قيـل,ابن سناء امللك الشاعر املرصي

 وحافظ فيه عىل أحـرف العـني والـضاد والـذال والطـاء .يض الفاضل عىل طريقة املغاربةالقا
 .ورصع التوشيح بورودها

 لكــن , والــرشاب والوصــف,وكانــت موضــوعات املوشــح التقليديــة هــي الغــزل − ل
التكـسب كـام اسـتخدم شـعر استخدمه بعضهم يف املـديح والرثـاء أي يف مواقـف الزلفـى و

 : الفقيه بموشح منسجم النظمال محيد الرضير يرثي ابن أيب الرض قا:قال ابن حجر .القصيد
ـــن الرضـــ  وســــــــــــــــــارا   مـــىض اصـــطبارياعـــىل اب
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ــاري ــم ن ــن عظ ــرت م ــد ج ــي ق  بحـــــــــــــــــــارا  وعين
ـــــه ـــــت إلي ـــــه حن ـــــدارس درس    م
ـــــه ـــــام لدي ـــــم والعل ـــــن العل    وح
ــــه ــــت علي ــــديث بك ــــياخ احل    وأش

 
  ثالثاً

  فن الزجل

 فهو يتخذ شكله ومادتـه وبنـاءه مـن ,لعامية اخلالصة للموشحيعترب فن الزجل الصورة ا − أ
 .األقفال واألغصان وإن استخدم عروض الشعر الفصيح ونظام املوشح يف الرتكيب والبساطة

 وكـان قـد ,وفد فن الزجل إىل مرص والشام بصحبة املوشح من األنـدلس واملغـرب − ب
 ومتثـل للزجـل ,ني تفننوا فيه وبرعوا ولكن املرصي,خرج هناك واشتد عوده عىل يد ابن قزمان

سـنائي  يقول عبد امللك بن األعز اإل,مي لكن كالمه عاً ووزناًوكونه عىل صورة املوشح شكال
 :ومن شعره يف وزن من أوزان الشعر العامي( (:قال ابن شاكر) ـ ه٧٠٧تويف سنة (

ـــــــام إال ـــــــا تن ـــــــوين م  لعــــــــــيل أن أراك جف
ــــشوق ــــراين ال ــــد ب ــــزرين ق  األراكيــــا غــــصن ف
ــــــك ــــــا رأ مثل ــــــريف م  وقلبــي قــد حــواك وط
ـــــــسكن ـــــــزل م ـــــــو مل ي  فه
 فــــــسبحان الــــــذي أســــــكن

 فـــــتنأوحـــــسنك كـــــم بـــــه
 ومـــــــا قـــــــصدي ســـــــواك
ـــــــىل ـــــــا أح ـــــــي آه م ــــواك حبيب ــــواين يف ه  ه

 :ويالحظ عىل هذا الزجل مالحظات − ج
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 وكل فقرة من ,قرات أنه ال جيري عىل صورة املوشح التقليدية فهو مكون من مخس ف:ًأوال
 ثـم قفـل , كل واحد منها ثالثة أبيات مقفـاة بقافيـة مـشرتكة,غصن مركب من ثالثة أغصان

 . مطلقةى والوسط,ن بقافية مشرتكة ملتزمة يف طول الزجلءازاء منها جزمكون من ثالثة أج
 ًمتلحـا فاللحن هو األسـاس ويـأيت الفـصيح , اللغة الغالبة هي العامية أو غري املعربة:ًثانيا

 .وتوشية وسط اللفظ امللحون
 . نادر كذلك يف الزجل العادي املألوف يف العرص, هذا الشكل نادر يف املوشح:ًثالثا
عروف بـابن املـصيل  هلارون بن موسى بن حممد الرشيد املًوقد أورد لنا األدفوي زجال − د

جـه عـن كونـه  وخير,يسري فيه عـىل نمـط املوشـح بتـرصف/ هـ ٧٣٠/ سنة األرمني املتوىف
يقـول يف  ,يبدأ نظمه عىل شكل املوشح التـام.  لغته العامية وترصفه يف أقفاله وأغصانهًموشحا

 :القفل األول
ــة  بدويـــــة يف بيـــــويت ســـــاكنة ــة كامن ــدي املحب ــريت عن  ص
ـــــرب ـــــت الع ـــــمها س ــــرب  اس ــــدي الط ــــت عن  هيج

 . وبدوية اسم بلدهتا,وبدوية اسم الفتاة التي يتغزل هبا
 :ين يعرض فيه قصته فيقولأ املوشح فيجيء الغصن األول من جزقيةويأخذ يف ب

 أنا قاعد بني مجاعة نسرتيح
 عربت واحدة هلا وجه مليح

 بقوام أعدل من الغصن الرجيح
 يف املالحة زايدة
 ووراها قايدة

 .لو تكون يل رايدة
 :ثم يأيت القفل

ــــه  كنت نعطيها ألف دينار وازنه ــــويت مادن ــــدخل يف بي  وبن
ــــر ــــبوت ــــي العج  يف تـــــــــــــــصانيف األدب   من
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 :ويستمر يف هذا الزجل اللطيف فيقول
 نفرت مني كام نفر الغزال

 وأسفرت يل عن جبني حيكي اهلالل
 ورنت أرمت بعينها نبال

 ثم قالت يا فالن
  من أحداقي أمانذخ

 معك عىل طول الزمان
ــة  فأنــــا واهللا مليحــــه فاتنــــة ــا آمن ــا أن ــساد م ــن احل  وم

ــــي احلــــسب   الرتـــبوامللـــوك وأهـــل ــــذو من  يأخ
 قلت يا ستي أنا هوين نموت
 ادفنوين عندكم جوا البيوت

 والعذار حوهلا يمشون سكوت
 ثم قالو كلميه

 يا غريبة وارمحيه
 دا غريب ال هتجريه

 هلك وتبقـي ضـامنةأيقتلوه  يشتهر حالك يصري لك كاينه
ـــب ـــه العط ـــديث في ـــضب  دا احل ـــت الغ ـــيس دا وق  ل

 , ألنه حيكي قـصة حـب الزجـال لفتـاة بدويـة;ز هذا الزجل بطرافة موضوعهويمتا − ـه
 وال تزال قـصص عـشق البـدويات تـدور يف األدب الـشعبي املنظـوم ,أهلها أصحاب صولة

 لـه موسـيقاه اجلديـدة بالنـسبة لغـريه مـن ً طريفاً ويشكل هذا الزجل يف أسامعنا نظام,واملنثور
 .األزجال يف عرصه

مـا تكـون  ً بـل غالبـا.ومات الزجل كتلك املنظومة متعـددة األوزانوليست كل منظ − و
 كقول ابـن جـابر البغـدادي يف دراويـش ,املنظومة الزجلية متحدة الوزن وإن تعددت القوايف

 :الصوفية
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ـــرأس  ال بـــد تظهـــر بـــني النـــاس ـــوق ال ـــدري حمل  قلن
ـــان ـــبس عـــوض دا الكت  وحلتـــك صـــوف اخلرفـــان  تل

 أو دلـــق أو تـــصبح عريـــان
 .ومن الزجل ما يميض عىل شكل الرباعي أو الدوبيت − ز

 ونالحظ بدأه بمطلع مزدوج عىل قافية واحـدة .ويميض الزجل عىل هذه الصورة إىل آخره
هنا بشطر واحـد ذي  لكن الزجال يكتفي , تكرر القفل يف املوشح,تتكرر يف كل مقطع أو دور

 . ونظم فيه معظم زجايل العرص,ر من غريهوشاع هذا الشكل األخري يف الزجل أكث .قافية ثابتة
 إىل حـد كبـري يف ً وحكاية احلال صـحيحا,وليس حرص الزجل يف موضوعات الغزل − ح

 أو الرسـمية )التقليديـة( مـن املوضـوعات ً ذلك أن الزجل يف عرفهم شمل كثريا,هذا العرص
يتـوين يرثـي أهـل  ومنه ما نظمه بـدر الـدين الز. كاملديح والرثاء,التي خاضها شعر التكسب

 :مرص ممن أهلكهم الطاعون فقال
ــــــار  وحـــدوا مـــن قـــد حكـــم بـــاملوت ــــــام خيت ــــــه ب ــــــذ حكم  ونف
 جـــــل مـــــن ال تـــــدركو األبـــــصار  واحتجــــب عــــن العيــــون ســــبحانه
ــــــــا ــــــــرش مل ــــــــاملامت رب الب ــــ  ب ــــات ب ــــم يف الكائن ــــد حك  مجعأق

الرسـمي  فقـد كـان يقـوم بـدور الـشاعر , يف مناسبات شـتىًوخلف الغباري زجال − ط
 يـؤرخ هبـا لوقـائع سـيده , ينظم يف كل حـدث أو مناسـبة كبـرية,للبالط اململوكي يف عرصه

 : يقول. هـ٧٨١ فمن ذلك ما نظمه يف وقعة العربان بالبحرية سنة ,السلطان
ــــدي ــــسام ابت ــــم رب ال ـــــرب  باس ـــــم والك ـــــارج اهل  ف
ـــــرب  ونعيـــــد للـــــذي حـــــرض ـــــرتك والع ـــــصة ال  ق

ــــوم األ ــــاجــــا اخلــــرب ي ــــــأن  ربع ــــــدب ــــــة األح   يف ليل
ـــدوا ـــرب خ ـــور ع ـــا دمنه  خربـــــوا البلـــــدأســـــوقها و  ج
ـــشد  وابـــــن ســـــالم أمـــــريهم ـــع ح ـــذي للجمي ـــو ال  ه
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 بمامليــــــك وروس نــــــوب  فــــــربز ايــــــتمش رسيــــــع
 ويقص قصة تلك الواقعـة , كل دور من مقطعني,دوارأوالزجل طويل قسمه الغباري إىل 

 وقـد سـار يف هـذا , للمالحم التارخييةً شكال وهو صورة الختاذ الزجل,بني العربان واملامليك
 . وبعض البالد العربية األخر, يف مرص اململوكيةً فشيئاًالطريق فورث الشعر الفصيح شيئا

 

  رابعاً
  فن البليق

 لكنهـا اختلفـت عنـد املـرصيني عـن , وهي منظومة زجلية, بالليقمجعه :مفردبليقة ال − أ
 . أو الـساخرة,ملوضوعات اخلفيفة السائرة الفكاهيـة إذ اقترصت عىل ا,الزجل يف موضوعاهتا

 ولذا كانت أكثر سريورة بـني العامـة مـن , ما تكون أوزاهنا خفيفة عىل السمع واللسانًوغالبا
 . ونظم فيها العامة يف صور خمتلفة ومناسبات متعددة,الزجل
 :إيـاس قـال ابـن . واشـتهرت,ومن عرص السلطان النارص نجد بليقة تداوهلا الناس − ب

 : وهو هذا, وصاروا يغنونه يف أماكن التفرجات وغريها, وحلنوهًإن العوام صنعوا كالما((
ــــــني  ســـــلطاننا ركـــــني ــــــائبو دق  ون

 جيينـــا املـــاء منـــني
 جيــي املــاء يــدحرج  هـــاتوا لنـــا األعـــرج

 وما جر ,يشريون بذلك إىل ما أصاب مرص بعد سلطنة النارص األوىل من انخفاض النيل
 وعزا العامة ذلك إىل ظلم املامليك والسلطان ركن الدين بيربس اجلاشـنكيز الـذي .شدةمن ال

 . هـ ونفيـاه إىل الكـرك٧٠٦اغتصب هو ونائبه سالر السلطة من النارص حممد وهو غالم سنة 
 ألنـه كـان , ودقني هو األمـري النائـب سـالر, لالحتقارًويقصدون بركني ركن الدين تصغريا

 . فهو من أصل مغويل,جرد أ,قليل شعر الذقن
ومثل هذه البليقة الشعبية التي تتميز بخفة الوزن ورسعة اجلريان عىل ألـسنة النـاس قـول 

 :ابن موالهم
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ــق ــدي خل ــال إين جن ــن ق ـــدق م ـــد ص  فق
ــوح ــد ن ــن عه ــا م ــدي قب ـــوح عن  عـــىل الفت
 كـــان احـــرتق لو صادفتو شـمس الـسطوح

 نظمها الشيخ زيـن الـدين عبـد الـرمحن بـن وعىل هذا الوزن نفسه نجد بليقة أخر − ج
 : مطلعها,اخلراط الفقيه

ـــرش ـــه ب ـــا فقي ـــال أن  فقـــــــد فـــــــرش مـــن ق
 إال أن البنـاء العـام ,ومع هذا الشكل اخلاص الذي غلب عىل كثري من بالليق العـرص − د

 .قريب الشبه ببناء املوشح والزجل
ونـر ,  مع بعض التحـوير,رجة واخل, والغصن,فالبليقة حتتوي عىل املطلع أو القفل − ـه

 :بليقة مما رواه األدفوي يف الطالع عىل هذا النحو
ــــــق عــــــازب ــــــل اب ــــادير ومقب  ســــاقتني املق
 مـــن مجلـــة املـــدابري أزوجــــــت رصت معــــــدود

 أوالمها أن صاحبها عمد إىل , لكننا نالحظ مالحظتني,وبناء هذه البليقة بناء زجل بسيط − و
 .كام عمد إىل اجلناس شبه التام يف القفل نفسه بني أساطري ومساطري ,التضمني يف القفل األخري

 : قال) هـ٧٢٢تويف سنة (وتر صورة أخر للبليقة من نظم الرشف الطفال  − ز
 يف دي املدرسة مجاعا نسا
 إذا أمسى املسا تر قرقعة
 نسادي الزمان عجيبة يفالن
 يكونوا ثامن يصريوا أربعة
 والرابعـة مقيـدة , بالتزام ثالث قواف مطلقة,يقة بنظم الدوبيتفقد استعان ناظم هذه البل

 وهو نوع مما أرشنا إليه من قبل يف املوشح , ومن جمموع الدوبيت تتكون البليقة,يف كل دوبيت
 التي تنتمـي يف أصـوهلا إىل , وهذا دليل عىل اختالط هذه األوزان الشعبية املستحدثة,الدوبيتي

 .املغربأقاليم خمتلفة يف املرشق و
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 ):ساكن البليقي(ومن البليق ما جاء عىل وزن املثنوي مثل قول  − ح
ـــاين ـــدين الت ـــن ال ـــسى م ــــاين  ب ــــدين احلق ــــع ل  نرج
ـــدين األول ـــن ال ـــن نتحـــول  نرجـــع ع ـــسا ل ـــن الن  ع
 اصــــــفع وقطــــــع أذاين  إن كنـــــت يف ذا بتقـــــول

 مـع ,يح املعـربوربام عمد بعض الناظمني إىل إعراهبا وإخراجها خمرج الشعر الفـص − ط
 .إدخال بعض األلفاظ العامية أو امللحونة عىل أسلوهبا

 للهجاء أو اهلـزل والفكاهـة يف مواقـف ً مناسباًواختذها بعض شعراء القريض شكال − ي
 .اللحهو وجمالس األنس

 يـنظم ) هــ٧١٠تـويف حـوايل سـنة (وكان األديب عبد الكريم بن عيل الشهرزوري  − ك
 . اهلزلاألزجال والبالليق يف

 من القـصائد واألراجيـز ًنظم كثريا(وذكر صالح الصفدي أن ابن فضل اهللا العمري  − ل
 ).واملقطعات والدوبيت واملوشح والبليق

 ) هــ٧١٥وتـويف سـنة  −  هـ٦٥٧ولد سنة (وكان القايض تقي الدين ابن دقيق العيد  − م
 .يقول البالليق

 
  خامساً
  فن املواليا

 أشـبه بالقـصيد يف .ًلنظم الشعبي جيري عىل وزن واحـد غالبـاوهو صورة أخر من ا − أ
 . خاصة يف القافيةً لكنه يلتزم أشكاال.الشعر الفصيح

وخيتلف الناس يف نشأة املواليا وتارخيه فقـوم يرجعونـه إىل العـراق ويرتـدون بـه إىل  − ب
عد آخرون بـه يف  ويب,أخريات الدولة العباسية يف القرن اخلامس أو يف أخرياته وبداية السادس

 .التقدم فريدونه إىل القرن الثاين يف عهد الربامكة
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 .وير بعضهم أن أصل نشأته بغداد ويرجح آخرون أن موطنه األول هو البرصة − ج
 . وفد إىل مرص وتأصل كالزجل واملوشح,ولكنه عىل أية حال عراقي النشأة

 فنظمـوا ,دثوا املواليـالذين أحـ إن أهل واسط هم ا):تاريخ املوصل(ويقول صاحب  − د
 وتناوهلا العبيد والغلامن لسهولتها فصاروا يتغنـون هبـا يف بـساتني النخـل وسـقي ,فيها الغزل
 ثم أخـذها عـنهم , إشارة إىل أسيادهم)يا مواليا( وكانوا يقولون يف آخر كل صوت ,األرايض

 .))البغداديون وأدخلوا عليها بعض اإلصالح حتى عرفت هبم دون خمرتعيها
وقد أمل بعض البغداديون يف مواليا عـىل اصـطالحهم فـإهنم مـا ( (:وقال ابن خلكان − ـه

 : وهو. بل يأتون به كيفام اتفق,يتقيدون باإلعراب فيه
 ظفرت ليله بلييل ظفرة املجنون
 وقلت وايف حلظي طالع ميمون
 تبسمت فأضاء اللؤلؤ املكنون

 صار الدجى كالضحى فاستيقظ الواشون
 لـه ابـن خلكـان يف املقطوعـة ًشائع للمواليا هو هـذا الـذي أورد نموذجـاوالشكل ال − و

 جيري عىل بحـر واحـد مـع تنويـع آخـره وتغـريه )القريض( ووزنه من بحور الشعر ,السابقة
 .من هذا العرص من بحر البسيط ومن الرباعي  وأكثر املواليا التي وصلتنا. يف التفعيلةًأحيانا
 إىل الـشاعر ً مواليا ليس من هذا الشكل الرباعي منسوبا)مرآة الزمان(وأورد صاحب  − ز

 : هو, وربام أخطأ يف جعله من املواليا.البغدادي وهو قريب يف صورته من الزجل
ــــــــــوايل  يليل ومــــــايل ومــــــامــــــا ــــــــــريت أح  تغ

ــــــــــايل  لقيــــــت مــــــا ال يكيــــــف ــــــــــدور بب  وال ي
 وال هـــــــــــم أمثـــــــــــايل  مــــــا مــــــثلهم حيــــــسدوين
ـــــــيس ـــــــم نف ـــــــم ه  حبــــــــيسوضــــــــيقوا يف  ه
  وهـــــم رأســـــاميلًعمـــــدا  ومزقـــــــوا كتـــــــب دريس
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فمن الغزل   أو شكو احلال,ًويدور موضوع املواليا كاملوشح والزجل يف الغزل غالبا − ح
 :ق إبراهيم بن حممد بن طرخانسحإقول عز الدين أيب 

 البدر والسعد دا شبهك ودا نجمك
  دا رحمك ودا سهمك, واللحظ,والقد

 ي ودا قسمك دا قسم,والبغض واحلب
  دا خالك ودا عمك,واملسك واحلسن

وقد اسـتخدم صـاحب هـذا املـوال رضوب البـديع يف القـريض والكتابـة الفنيـة يف  − ط
 ويظهر يف البيت األخري , وخاصة األنواع التي شاعت بني أدباء الشام ومرص كالتورية,العرص

 الـذي يـشبه عـادة , احلـسن)خال( إذ ور يف اخلال معنى )خالك وعمك(بوضوح يف لفظي 
 . ويف عمك ور فعل الشمول أو عموم احلسن,بنقطة املسك

 ومنـه قـول , أو يف هنايـة املـوال, بعض املوايل إىل هذه الطريقة يف هناية كل دورأويلج − ي
البهاء خرض بن سحلول يمدح يلبغـا النـارصي صـاحب حلـب يف أثنـاء النـزاع بينـه وبـني 

 :السلطان الظاهر برقوق
  سهم عزك يف العدا مرشوقيا نارصي

  ومن حنت إليه النوق,وأنت منصور
 اصرب فام دامت الشدة عىل خملوق

 إذا جيي اخلوخ وتذهب دولة الربقوق
 مـع حبيـب ً يف مـوال يـشكو موعـدا) هــ٦٨٠ سنة تويف(ويقول حوبان بن مسعود  − ك

 :وطول انتظاره
 قومأجتي و أقول لسا ,تغيب وتبطي
  ميشوممسيها مساأأجري عليها و

 جتي ومعها الشوا والنقل واملشموم
 سكت ومن هوين قال الناس دا مطعومأو
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 مـا يـستخدم يف هـذه ً ولكنه قليال,وينظم يف أغراض الشعر التقليدية كاملديح والرثاء − ك
 : ومن هذا القليل قول شمس الدين الواسطي يف الرثاء.األغراض

 مت حتى جفاين كل من يف احلي ما
 ل من لو يشوملني وقالين ك

 وأنت ما يف العجم والعرب مثلك حي
 يا من طو باملكارم ذكر حاتم طي

 غري املعرب لكن حيلو لبعض املوالني اسـتخدام ,ويغلب عىل لغة املوال اللفظ العامي − ل
 .ًبعض ألفاظ معربة يف حشو مواويلهم متلحا

 :مشقي يف ذم الدنيا كام يف قول البطراوي الد,وربام غلب اللفظ املعرب عند بعضهم − م
 كيف اعتمدت عىل الدنيا وجتريبك
 أراك فلك ثراها كيف جتري بك
 ما زالت اخلادعة تدنو فتغري بك
 حتى رمتك بإبعادك وتغريبك

 فارس عبد الغني بـن  كقول عبد العزيز أيب.واستخدم الصوفية املوال يف نظم أغانيهم − ن
 :ريب من تالميذ ابن ع) هـ٧٠٣تويف سنة (أيب الفراج 

 مل تدعي الذوق والوجدان واألحوال
 عاملوأنت خايل من اإلخالص يف األ

 ارجع جلسمك فسم البني لك قتال
 ترمي حجر ما يشيله مخسميت عتال
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  سادساً

  فن الدوبيت

هو يف األصل كلمة فارسية أطلقت عىل شكل من أشـكال الـنظم الفـاريس  :الدوبيت − أ
 ).الرباعية(هو 

 .عىل لسان شعراء الفرس منذ القرن اخلامسوانترش الدوبيت  − ب
 .وزاده شهرة الشاعر الفاريس عمر اخليام بنظمه رباعياته املشهورة − ج
 .وكذا استخدمه مجاعة من شعراء الصوفية الفرس يف القرنني السادس والسابع − د
كثرهـا  وكـان أول الـبالد العربيـة وأ, إىل سائر البالد العربيةًومن فارس انتقل مغربا − ـه
 للتعبري يف النظم العـامي ً وظل الدوبيت يف السودان شكال. ثم الشام فالسودان, به العراقًتأثرا

 .إىل يومنا هذا
 وقد .))فعلن متفاعلن فعولن فاعلن(( وتفعيالته ,والدوبيت من بحور الشعر املهملة − و

ناظميه وخيرجون عنه  ما يشذ بعض ً بل كثريا,ال جيري كل ما قيل من الدوبيت عىل هذا البحر
 . لكنهم حيافظون عىل شكله العام,برضوب من الترصف

 لكنـه ال جيـري عـىل قافيـة ,وشكله العام أو بناؤه يتكون من أربـع شـطرات كـاملوال − ز
 : بل املشهور فيه ثالث متشاهبات وواحدة مطلقة مثل قول أحدهم,واحدة مثله

ـــسوب  الــــصب بــــك املنعــــوب واملتعــــوب ـــك املل ـــب ب ـــسلوبوالقل   وامل
ـــوب  يـــا مـــن طلبـــت حلاظـــه ســـفك دمـــي ـــب واملطل ـــعف الطال ـــال ض  ًمه

 :ويقسم الدوبيت إىل ثالثة أقسام − ح
 .األول بأربع قواف كاملواليا − ١
 .والثاين أعرج بثالثة − ٢
 .والثالث مردوف بأربع واحدة فيها مطلقة هي الثالثة − ٣
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 ومنه قول زين الـدين عبـد .يه النوع األول ويل)األعرج( النوع الثاين ًوأكثرها شيوعا − ط
 ):هـ٧٢٤تويف سنة ( ,اهللا بن حممد بن عبد القادر احللبي الشافعي
ـــت ـــد أرأي ـــبايب املف ـــرص ش ـــا ع ـــت  ي ـــي ونأي ـــا أبعـــدت عن ـــا أرسع م  م
 واليـــوم فلـــو أبـــرصت حـــايل لبكيـــت  قــد كنــت مــساعدي عــىل كيــت وكيــت

 ومنه ,ً وملحوناًلسابق الذي يمكن قراءته معربا كاملثال اً معرباًويكون الدوبيت شعرا − ي
 .ً ومنه العامي امللحون أبدا, واللفظ العامي بالفصيح,يمتزج اللحن فيه باإلعراب

 فـيام ,ً ومع ذلك فقـد جـاء الـدوبيت ملحونـا.ويذكر أنه ال جيوز يف الدوبيت اللحن − ك
 ): هـ٧٠١ سنة توىفامل( ويف قول عيل بن حممد بن جعفر القويص ,ذكرنا من األمثلة

ـــامي ـــي ن ـــن حتب ـــق م ـــني بح ـــا ع  نـــــامي فهـــــواه يف فـــــؤادي نـــــامي  ي
ـــه ـــن مالل ـــدي ع ـــت ارق ـــا قل ــــــالم  واهللا م ــــــه يف األح ــــــسى تري  إال لع

 فمـام قيـل يف ,واستخدم يف الدوبيت يف أغراض الشعر كالغزل والعـشق والتـصوف − ل
 :الغزل قول عالء الدين اجلويني

ــــــــضوء القمــــــــر ــــــــا ب ــــوترو  هللا مبيتن ــــديمنا وصــــوت ال ــــب ن  احل
ـــــحر ـــــسيم س ـــــرق ن ـــــد رق ف ـــا  ق ـــسحرأم ـــسيم ال ـــاء ن ـــا ج ـــرد م  ب

 ): هـ٦٦٠تويف سنة (ربيل وقال عز الدين اإل
ـــصار ـــن األن ـــصرب م ـــان يل ال ـــو ك ـــتار  ل ـــت األس ـــك هتك ـــان علي ـــا ك  م
ـــــسامر  مــــا كــــان يأســــمر لــــو بــــت لنــــا ـــــن ال ـــــه م ـــــرك ليل  يف ده

 :وقال
ـــا  لـــو ينـــرصين عـــىل هـــواه صــــربي ـــتم ـــسرتأكن ـــك ال ـــه هت ـــذ في  ل
ــــرهم ــــسمع ســــو ذك ــــت ال ـــا  حرم ـــسمرم  يل ســـرت ســـو حـــديث ال

 ):هـ٧١٤تويف سنة (وقال الباجي 
ــــــشحرور ــــــزار وال ــــــل واهل   قلبـــي الـــشجي املغـــرورًيـــسبي طربـــا  بالبلب
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ــــا   وانتهـــب اللـــذة مـــاًفـــاهنض عجـــوال ــــدورًجــــادت كرم ــــد املق ــــه ي   ب
فمـن  . وربام تـأثروا بـصوفية الفـرس,ظمهم فيه فكثر ن,واستخدم الصوفية الدوبيت − ن

 :قال .نظم منهم حممد بن إرسائيل
ـــالعني  قـــــد بـــــالغ يف حديثـــــه بـــــاملني ـــه ب ـــت مثل ـــد رأي ـــال ق  مـــن ق
ـــول ـــو ذي نح ـــه س ـــرص مثل ـــا يب ـــر الواحـــد كـــاالثنني  م  مـــن حيـــث ي

ة  وكـان أحـد الـصوفي) هــ٧٧٧تويف سـنة (ومنه قول حممد بن عيل بن إبراهيم الواسطي 
 :بخانقاه البيربسية

ـــاري  مـــــا زال بقلبـــــه هليـــــب النـــــار ـــال س ـــسم خي ـــرك اجل ـــى ت  حت
ــــــاري  دع عنــــك مالمــــه فــــال يعلــــم مــــا ــــــطي إال الب ــــــاه الواس  قاس

 :وقال
ــاري  إن رض منــــــي بجــــــذوة التــــــذكار ــري جــسمي شــكرت الب ــي وب  حب
ــــاري  فالعـــــاذل يف هـــــواه ال عقـــــل لـــــه  مــــا أبلــــد عــــاذيل وأذكــــى ن

 : يف الوزن عن وزن الرباعية الشائعًتالفا نالحظ اخ,وقال
ــــــــال ــــــــص بخ ــــــــذي خ  عمـــــــــه احلـــــــــسن حـــــــــسن  وال
 فـــــــــرض اهلجـــــــــر وســـــــــن  مل يــــــــــذق جفنــــــــــي ملــــــــــا
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  سابعاً

  فن كان وكان

 ; وسمي هبـذا االسـم, وأحدثه البغداديون,ظهر هذا اللون من النظم الشعبي بالعراق − أ
 ) هــ٥٩٧تـويف سـنة ( ابـن اجلـوزي ألهنم كانوا ينظمون فيه احلكايات واخلرافات حتى جاء

 .وشمس الدين الكويف فنظام فيه املواعظ واحلكم
 بمـرص ي لكنـه سـم,وظهر نظـري هلـذا الـنظم بمـرص والـشام يف عهـد الفـاطميني − ب

 .بالزكالش
وأخربين بعض أصحابنا املرصيني أن بعض جلساء  :البدائهبدائع قال عيل بن ظافر يف  − ج

 ويـسميها , من األوزان التي يسميها املرصيون الزكـالشًلسه بيتاالصالح بن زريك أنشد بمج
 ):الكان وكان(العراقيون 

ـــــــــني ضـــــــــلوعي ـــــــــار ب ــــــــوعي  الن ــــــــق يف دم ــــــــا غري  ون
ـــــــــديل ـــــــــة قن ـــــــــي فتيل ــــــــق  كن ــــــــق وحري ــــــــوت غري  أم

 والـشكل , وكان حمدود االنتـشار يف مـرص, يف العراق والشامًوالقى هذا النظم رواجا − د
 :ق يمثله قول البغدادياملعتاد له يف العرا

 فــــــــيكم وقــــــــل اصــــــــطباري  ملــــــــــا تزايــــــــــد وجــــــــــدي
 وقلــــــــــــــت احلركــــــــــــــات  وعــــــــــــــرفتكم عــــــــــــــداي
 يــــــا غــــــائبني عــــــن النظــــــر  يـــــــــا حـــــــــارضين بقلبـــــــــي
 مــــــــن عنــــــــدكم بقــــــــدومكم  متـــــــــى جيينـــــــــي مبـــــــــرش
ــــــــــــــشامتأو  ويفرحــــــــــــون أصــــــــــــدقائي ــــــــــــــد ال  كم

 ًلـنظم خمـصوصا مـن اً نجـد أنـه كـان شـكال, وما روي عنه,ومن اسم الكان وكان − ـه
 . والنصح,بالقصص القصرية التي يقصد هبا الوعظ والتبصري
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 فقـد اسـتخدمه ابـن جـابر البغـدادي يف ,ولكنه مع ذلك استخدم يف أغراض أخـر − و
 ,من قد يـرىض بـاخلبز وحـده : وكان قد قيل هلم,وصف املدرسة املستنرصية ببغداد وفقهائها

 .وإال عندنا غريه
ــــــــست املــــــــدارس ــــــلو  حاشــــــــا ل ــــــرضب املث ــــــا ي ــــــن هب  م
ـــــــــد ذاك ـــــــــن بع ـــــــــون م ــــــــــــرشيف  هت ــــــــــــيم والت  التعظ
ـــــصبا  مستنـــــــــــــرصية شـــــــــــــيبكي ـــــرص ال ـــــت يف ع ـــــد كن  ق
ـــــــرج ـــــــد رصت هب ـــــــوم ق ـــــــــــــــف  والي ـــــــــــــــة تزيي  مزيف

 مثل الشاعر عمر بن الوردي الذي سجل ,واختذه بعضهم يف الشام لتسجيل األحداث − ز
 . عديدين وخرب البالدًأفنى قوما الذي اجتاح مرص والشام وـ, ه٧٤٩أحداث الطاعون سنة 

 :قال
ـــــــــــــــاهللا ريب ـــــــــــــــوذ ب ـــــــسب  أع ـــــــاعون الن ـــــــن رش ط  م
ــــــــــــــستعيل ــــــــــــــاروده امل  قـــــــــد طـــــــــار يف األقطـــــــــار  ب
ــــــــــــــاته ــــــــــــــد هاس ــــا  دوال ب ــــىل صــــارخ م ــــاعية ع ــــى س  رث
ــــــــــــــذخرية ــــــــــــــدا ب ــــــــــــــــار  ًوال ق ــــــــــــــــة التي  فتاش
ــــــــا  يـــــــدخل إىل الـــــــدار حيلـــــــف ــــــــرج إال بأهله ــــــــا أخ  م
ــــــــايض ــــــــاب الق ــــــــي كت ـــــــــن يف   مع ـــــــــل م ـــــــــداربك  ال

 مع سهولة القافية لتعاقبها كل ثالث شطرات عىل نظم احلكايات .وساعد هذا الوزن − ح
 وقد سجل فيه التاريخ مجاعة من الناظمني يف وقعة األمري قوصون سنة ,والقصص واألحداث

 . هـ٧٤٢
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  خامتة

  كالقـصة, أخـر منثـورةًىل جانب تلك الصور املنظومة من األدب الشعبي نر صوراإو
 وقد حفل هـذا العـرص بمجموعـة مـن الـسري الـشعبية ).بالعامية( واملقامة ,والسرية الشعبية

 وأضـيفت إىل , وظهرت قـصص أخـر− وسيف بن ذي يزن −الظاهر بيربس (الكبرية مثل 
 . الناسجمموعة ألف ليلة وليلة بعض القصص التي تصور جو العرص وحياة املامليك وعامة

لتي تقلد املقامة الفصحى من فنون النثر الشعبي الـشائعة واختـذت وكانت املقامة العامية ا
 الفكاهيــة والــساخرة واختــذت وســيلة للهــزل ,وســيلة للتعبــري عــن املوضــوعات اخلفيفــة

 . وكلها حتتاج لدراسة موسعة مستقلة.واإلضحاك
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  الباب السابع عشر
  أعالم األدب الشعيب
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  شرف الدين بن أسد
  ـ ه٧٣٨ تويف سنة

 ويعارش النـدماء ويـشبب يف , يصحب الكتاب,وهو شيخ ماجن متهتك ظريف خليع − أ
 .املجالس عىل القيان

 ,رأيتـه غـري مـرة بالقـاهرة( (:التقى به صالح الدين الـصفدي بالقـاهرة فقـال عنـه − ب
 ,ًوعا مطبً وكان عاميا, واألزجال واملوشحات وغري ذلك. من البالليقً كثرياًوأنشدين له شعرا

شاشـات (( وصـنف عـدة مـصنفات يف , ويـستعطي اجلـوائز,قليل اللحـن يمتـدح األكـابر
 وهـي . وخيلـط ذلـك بأشـعاره, والنـوادر واألمثـال, التـي للمـرصيني)الزوائـد( و))اخلليج

 سـنة ً رمحه اهللا تعاىل بعـد مـا متـرض زمانـا وتويف,موجودة بالقاهرة عند من كان يرتدد عليهم
 .ـ ه٧٣٨
 مقامة هزلية يقلـد فيهـا كـالم النحـويني )مقاماته(يف ما رواه الصفدي من ومن طر − ج

 إنه وضع حكاية حكاها له وهو معه عىل اخلليج سنة : قال الصفدي.املتشدقني بطريقة ساخرة
 , أبيت اللعـن واللعـن يأبـاك:اجتاز بعض النحاة ببعض األساكفة فقال له( (: وهي, هـ٧٢٨

 ولكن عليك أفضل السالم ,ية العرب يف اجلاهلية قبل اإلسالم وهذه حت,ورحم اهللا أمك وأباك
 .))والسالم ومثلك من يعز ويكرم

 الغـرض الـذي جـاء مـن  وينتهي إىل.ثم يرسد عليه قراءاته يف كتب العلم واللغة والنحو
 ومتثلت بني يديك لعلك تتحفني مـن ,وقد دعتني الرضورة إليك( :سكايف فيقولأجله إىل اإل

 وأعـرب لـك عـن اسـمه , بنعل يقيني احلر ويدفع عني القروحسن صنعتكبعض حكمتك 
 ففـي النـاس مـن كنـاه ,خمتلفـة عىل لـسان اجلمهـور, لغات مؤتلفة فيه,ً الختذك رفيقاًحقيقيا
 وإين أخاطبـك , وأهـل رشنـوزه سـموه بالـرسموزة, ويف عامة األمم من لقبه بالقدم,باملداس

 وأسـألك أهيـا املـوىل أن , والثالثـة بـه أوىل,ذلك وال لوم وال إثم عيل يف ,بلغات هؤالء القوم
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 . ثابتـة يف األرض الزلقـة, وأقر من الصوان وأطول منطقة,تتحفني برسموزة أنعم من املوزة
 مطبقـة , خاليـة البـوايش, مـن الزمـانً أطـول عمـرا,نعلها من جلد األفيلة اخلمري ال الفطـري

 .احلوايش ال يتغري وشيها
 وأطرق سـاعة , وثب اإلسكايف عىل أقدامه ومتشى وتبخرت,وي عن كالمهفلام أمسك النح

 . ودخل حانوته وخرج وقد داخله احلنق واحلرج,رَّ وجترب وتنم, وتشدد وتشمر,وفكر
  جئت بام طلبته ?:فقال له النحوي

 . بل بجواب ما قلته, ال:قال
 . وسجع ورجز, قل وأوجز:فقال
 واملتيعب مـن جانـب , سنجوري شطبطاب املتفوقلأخربك أهيا النحوي أن البرش( :فقال

 ال ً مـسجوعاً ويورد كالما,)لخإ ... والديوك تصهل كنهيق زقازيق الصوجلانات,الرششنكل
 ,أعيذك بالزحزاح وأبخـرك بحـىص لبـان املـسرتاح( (:معنى له عىل تلك الصورة حتى يقول

ونزل مـن دكانـه  .).جلنونص من داء الربسام واوأرقيك برقوات مرقاة قرقرات البطون لتخل
 وبربـر يف , عليـهً وخنقه بإصبعيه حتى خر مغشيا, بجريانه وقبض حلية النحوي بكفيهًمستغيثا

 اهللا أكـرب اهللا : فقال النحـوي. وتقدم وتأخر,وجهه وزجمر ونأ بجانبه واستكرب وشخر ونخر
 .)) والسالم. من هذا اهلذيان قال. ويلك يا هذا الغفان,أكرب اهللا أكرب

 ولكنهـا تنحـو أسـلوب ,وهكذا يتخذ يف هذه املقامة اهلزلية شكل املقامة الفصيحة اجلدية
 .ابن دانيال يف باباته

 , منها بليقة هزلية يف شهر رمـضان,ونقل لنا ابن شاكر جمموعة من منظوماته وبالليقه − د
يـصومه يف  ويعده بـأن ً فريجو رمضان أن يرحل خفيفا,وقد جاء يف الصيف فأثقل عىل الناس

 . وال حاجة للرشب وال إرهاق العطش, حيث الربد واليوم قصري,شهر رطوبة
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  إبراهيم املعمار
   هـ٧٤٩تويف سنة 

 .ويعرف بغالم النويري − أ
سـيام يف لـه التوريـات املليحـة املتمكنـة ال تقع , إنه عامي مطبوع:قال عنه ابن شاكر − ب

 .األزجال والبالليق
 . صاحب األشعار اللطيفة العامرة باملحاسن والتورية: إياسوقال عنه ابن − ج
 , قوي القرحيـة, إال أنه كان ذكي بالفطرةً كان عاميا,الشاعر املشهور( :وقال ابن حجر − د

 وال يرتدد إىل أحد مـن األكـابر إىل أن , وكان يلزم القناعة. وشعره سائر مشهور,لطيف الطبع
 :ن نظم فيه البيتني املشهورين بعد أ. هـ٧٤٩مات يف الطاعون سنة 

ـــاغتنم ـــم ف ـــوت ق ـــى امل ـــن متن ـــا م  هــــــذا أوان املــــــوت مــــــا فاتــــــا  ي
ــــه  ومـــــات مـــــن ال عمـــــره ماتـــــا  قــــد رخــــص املــــوت عــــىل أهل

 : ويكثر فيه من التوريات مثل قوله,وأكثر نظمه يف اخلالعة واملجون − ـه
ـــو ـــا قلـــب صـــربا عـــىل الفـــراق ول  رميــــــت ممــــــن حتــــــب بــــــالبني  ًي

ــــ ــــاموأنــــت ي ـــي  ا دمــــع إن ظهــــرت ب ـــن عين ـــقطت م ـــي س ـــه قلب  خيفي
 ).سقطت من عيني(فقد ور يف كلمتي 

 .و له ابن إياس مقطعات عديدة من منظوماته الشعبية يف مناسبات شتىَّور − و
 بعضها مثل قولـه يف بـاب زويلـة وكـان يعلـق عليـه ,ونقل الغزويل يف مطالع البدور − ز

 :املجرمون ويصلبون
ــــة ــــاذر زويل ــــاح ــــررت بباهب  ًوطعامهــــا كــــن آيــــسا مــــن خــــريه   إن م

ـــروا ـــه انظ ـــول ب ـــتىل يق ـــط الق ـــريه  فموس ـــات بغ ـــسيف م ـــن مل يمـــت بال  م



٣٣٠  

 :وقال فيه
ــــــك هــــــذا ســــــيفه   بفيـــهًيـــرشب مـــاء اخلمـــر جهـــرا  زويلــــــة باب
ــــه  ومل يــــزل يــــألف ســــفك الــــدماء ــــرشع في ــــه ال ــــا يقطع ــــل م  وك

ددون عىل جمالس السلطان النارص حممـد بـن وكان املعامر من شعراء العوام الذين يرت − ح
 واعتـرب . وكان يمزج بـالكالم بـامللح, وبحديثه وفكاهته, ويأنس به, وكان يرتاح له,قالوون

 .شاعر السلطان ينشده يف املناسبات
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  الباب الثامن عشر
  السري الشعبية
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  أوالً

  تعريف وماهية

طوالت ومآزق ترسم صورة من صور هي قصص شعبية تدور أحداثها حول مفاجآت وب
املجتمع تعتمد يف أسلوهبا عىل السجع والرتادف وتكرار األلفاظ والعبارات مع وصـف حـي 

 . وتصوير واقعي لألسواق التجارية,للمدن واألرياف واجلبال واألهنار
 

  ثانياً
  الشعب وحلم العدالة والتحرر

 وهـي تعكـس ,ًنـاء الـشعب غالبـاالسري الشعبية نمط من احلكايات كتبها جمهولون من أب
 وال يزدهر هذا اللون من األدب إال يف فرتات تارخيية معينـة أي حـني ,الوجدان اجلامعي لألمة

يجـد  أو حـني تـسوء األوضـاع االجتامعيـة ف,ختبو روح احلضارة أو يرشع نجمها يف األفـول
نـذ العـرص اجلـاهيل وقد نشأت اخلطوط األوىل للسري الـشعبية م . لهًالشعب يف األدب متنفسا

 وأسهمت جمالس السمر يف نسج أسـاطري أضـيفت إىل ,جلوالونعىل شكل حكايات يتناقلها ا
 يعكـس رغبـات ًورياأسـط أو ً ملحميـاً فاكتست طابعا,تارخييةبعض الشخصيات األدبية وال

 وجمنون ليىل وأبو نواس عىل أن السري الـشعبية مل ,الشخصيات عنرتة  من هذه,الشعب وأمانيه
 ويتعـذر حتديـد تـاريخ نـشأة كـل ,تتخذ صورهتا املعروفة إال بعد بداية القرن الرابع اهلجري

 وألن مـؤرخي األدب مل , ألن مؤلفي أكثر هذه السري جمهولون تناقلهـا الـرواة مـشافهة;سرية
 .يولوها عنايتهم
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  ثالثاً
  أهم السري والقصص الشعبية

 ,عنرتة بن شداد − ١
 ,األمرية ذات اهلمة − ٢
 ,مللك الظاهر بيربسا − ٣
 ,ألف ليلة وليلة − ٤
 ,امللك سيف بن ذي يزن − ٥
 ,تغريبة بني هالل − ٦
 ,محزة البهلوان − ٧

 .لف بعضها يف أواخر العرص العبايسُوقد أ
 

  رابعاً
  دوافع السري الشعبية

ة من املؤكد أن املالحم والقصص الشعبية يف أدبنا العريب نشأت يف مرحلة من تـاريخ األمـ
 :العربية متيزت بالظواهر اآلتية

ــرص  − ١ ــاطميون يف م ــراق والف ــالبوهييون يف الع ــسامها ف ــة وانق ــة العربي ضــعف األم
 . ويف هذا التشتت ضعف األمة,واحلمدانيون يف حلب

 . ومنهم الروم والفرنجة,مواجهة أعداء أقوياء يرتبصون باألمة العربية − ٢
كبري يف الفقر والغنى والظلم االجتامعي الذي يثقـل سوء الواقع االجتامعي والتباين ال − ٣

 وال تـستطيع أن تبـدل واقعهـا إال , للتعبـري إال يف اخليـالً فال جتد هلا متنفسا,الطبقات البائسة
 .بتصور بطل أو منقذ خيلص الشعب من مآسيه

ريـك  مما دفع القائمني عىل األمر إىل إهلاب الضامئر وحت,ضعف الروح احلربية وفتورها − ٤
 .اهلمم وبث الروح املقاومة والبطولة من خالل سري األبطال واالقتداء هبم
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  خامساً

  اخليال والبطل الشعيب
  يف هذه القصص

أداة مـن أدوات تـضخيم تلـك البطولـة فهـو خالصـة نقيـة آلمـال : اخليال الـشعبي − ١
 .الشعب
 ويتخطـى العقبـات , يـامرس اخلـوارق,والبطل رمز اجلامعة ولساهنا وممثلها احلقيقي − ٢

 . ويقهر أعداء الشعب,وينترص يف كل معركة
 للعادات والتقاليـد ومعتقـدات ًوإىل جانب التصور االجتامعي يف هذه السري نلمس وصفا

 . وحياة خمتلف طبقاته,الشعب
للسري الشعبية قيمة فنية ومع أهنا يف بنائها وتصميامهتا ختالف اخلصائص الفنيـة للقـصة أو 

 ويغلـب عـىل أسـاليبها الركـة ,ختلو من تضخيم وهتويل وجتاوز للواقع واملنطـق وال ,السرية
 إال ,والصنعة والتزويق من سجع وترادف وتكرار يف العبارات واأللفاظ وضعف يف التحليـل

 واقرتاهبـا مـن الـضمري اجلمعـي ,أهنا متتاز بالعفوية وصدق العاطفة وحيوية التعبري وواقعيته
 .للشعب

 

  سادساً
  ي الزيبقسرية عل

 وكان هلـذه ,سايرت ظاهرة العيارة والشطارة والفتوة التاريخ العريب واحلضارة العربية − أ
 أمـا الوجـدان الـشعبي فقـد رأ يف ,الطوائف مواقف نظر إليها عىل أهنا خروج عىل الـسلطة

 . فصاغ سريهم عىل صورة حكايات شعبية منها سرية عيل الزيبق, مناضلنيًأبطاهلا ثوارا
 ثـم ,ونواة هذه السرية كانت جمموعة حكايات شعبية تـرسبت إىل ألـف ليلـة وليلـة − ب

 .توسع الرواة يف نسجها حتى تكاملت يف أوائل احلكم العثامين



٣٣٦  

 فعـيل الزيبـق هـو الـذي ,وأبطال هذه السرية منتزعون من التاريخ العريب اإلسـالمي − ج
الـدنف أشـطر الـشطار الـذين رسـم  هـ وأسـتاذه أمحـد ٤٤٤تزعم فتنة العيارين ببغداد عام 

 ودليلة املحتالة شخصية تارخيية ذاع صيتها يف القرن الثالـث ـ ه٨٩١السلطان بتوسيطهم عام 
 وقد استخدم املؤلف املجهول بعض الشخـصيات التارخييـة ,هجري يف حروب املكر واحليلة

 فكأن املؤلـف مجـع , ال يعرتف بالزمن التارخييً روائياًكابن طولون وهارون الرشيد استخداما
 .بني زمن روائي وبيئة روائية ال عالقة هلا بالواقع التارخيي

تبدأ السرية بقدوم دليلة إىل بغداد موفدة من ملك فارس وأصفهان والعجـم يف مهمـة  − د
 , لـدرك بغـدادً فتنسى مهمتها الرسمية وتطمع يف أن تكـون مقـدما, ويطيب هلا املقام,رسمية

 ألن ذلك الزمان كان ; وحتتل منصب أمحد الدنف,اصمة بمكرها ودهائهاوتثري الفوىض يف الع
وكان عىل درك مرص املقدم حسن . يد وأوكل إليها تدبري اململكة فأحبها الرش,أيام دهاء ومكر

 فاختفى عن األنظار وتزوج خفية بنت قـايض ,الذي طرده مقدمها احلايل صالح الدين الكلبي
 ليثـأر ألبيـه ,ً وأعدتـه فروسـيا,ً أسـمته عليـا)فلقة القمر( كأنه ًا ذكرً فأنجبت له ولدا,الفيوم

 .وينتقم من أرباب الرش والفساداملظلوم 
 وحتول إىل ميـادين املـصارعة يف الرميلـة وقـرة ,وقد رفض عيل التعليم املدريس يف األزهر

واصـطدم  . واعرتف له األقران بالشجاعة واحليلة ومها مقياس الرجولة يف ذلك العرص,ميدان
وخه وحرمه النوم واهلنـاءة رشع حيـرض النـاس ّ وبعد أن د,بخصم أبيه صالح الدين الكلبي

 فلام وصـل خـرب إخفـاق صـالح , وكان يتنكر كل يوم يف زي ليكيد خصمه,عليه يف املساجد
 لكن وزيـر العزيـز كـان ينـارصه فاتفقـا عـىل اإليقـاع ,الدين إىل عزيز مرص استدعاه وبطانته

هام أخفقا يف القبض عليه بفضل فاطمة الزهراء والدة الزيبق التي كان هلا دور األم بالبطل ولكن
 . التي تقوم بتوثيق الصلة بني ابنها البطل وأمحد الدنف كبري املقدمني,املنقذة

باالنتقـام مـن  فيعهـد إليـه , قام بتدريبه أنه ابن املقدم حـسن بعد أنًوكان الدنف يعرف عليا
 لـدرك ً ويعني مقـدما, من عزيز مرص)منديل األمانة( ثم ينال عىل ,والوزيرصالح الدين الكلبي 

ويرفض صالح الـدين أن  . حتى أحبه اجلميع,ب احلق حقه فينصف املظلوم ويأخذ لصاح,مرص
 وحيرجه أمـام العزيـز بطلـب املـستحيل لكـن البطـل يـنجح يف ,يتنازل للزيبق عن مقدمية مرص

 لـيس يف مـرص , وتتواىل سلسلة العوائق التي يواجهها,الفاسدين ويطهر البالد من ,املهامت كلها
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 ويدرك البطل أن أمن كل قطر مرتبط بـأمن القطـر اآلخـر , بل يف بغداد واملغرب والشام,وحدها
 .وتبلغ أنباء انتصاراته مسامع الرشيد ويقسم مقدميه درك بغداد مناصفة بينه وبني دليلة املحتالة

 ينترص يف هنايته ويـصل )الرصاع بني النفوذ العريب واألجنبي(لة وينشأ رصاع بينه وبني دلي
 , وتلجأ دليلـة إىل فلـول العجـم والـروم,إىل السلطة وينرش األمن واالستقرار يف ربوع البالد

 ً عربيـاً ويرثي فيـه اخلليفـة بطـال, فتحزن الرعية لفقده, فريسة مرض قتال يموتلكن الزيبق
ع اخلليفــة أوالده فيوصــيهم قبــل وفاتــه بــاحلكم بالعــدل  مــن أركــان اإلســالم وجيمــًوركنــا

 .واإلنصاف واملساواة بني الغني والفقري والسهر عىل محاية البالد وراحة العباد
 

  سابعاً
  نص من سرية علي الزيبق

  )وصية الرشيد إىل أوالده(

 تعكس هذه الوصية التي جاءت يف سرية عيل الزيبق رغبة الوجـدان الـشعبي يف إقامـة − أ
أن الرشيد تأثر بام قام به البطل عيل الزيبـق   خيلو من الفساد واحلق وتروي السرية,جمتمع عادل

من إصالح لألمور فجمع أوالده بعد وفاة عيل الزيبـق وأوصـاهم بتـرصيف األمـور بالعـدل 
سـيام الـوالة وأربـاب  وال, واملناصب يف أيادي أهلها,وضعوا األشياء يف حملها( (:واإلنصاف

 فينبغي أن يكون هؤالء مـن أهـل الفـضل والكـامل موصـوفني باالسـتقامة ,ف الكبارالوظائ
 وال , ال يميزون بني احلقري والـرشيف, هلم باحللم وصدق الديانةً وأن يكون مشهودا,واألمانة

 فـإذا , فيهاهبم مجيع املأمورين ويقتدي هبم بـاقي املـستخدمني,يظاهرون القوي عىل الضعيف
 أمـا إذا كـانوا عـىل , فرتعـى الـذئاب مـع الغـنم,الة تستقيم أحوال الرعاياكانوا عىل هذه احل

 وال يفعلون مـا يقتـضيه , ال يبالون بمنافع اخللق,خالف هذه األوصاف مائلني إىل االنحراف
 فـسوف تـضطرب , ويسمعون كـالم الوشـاة, يرصفون األوقات باملالهي وامللذاتٍ بل,احلق

 وتقمـع العبـاد فيـضيع ,ببا لرضر البالد عوض اإلصالح ويقع االختالل ويكون س,األحوال
 ويعلو فوقه ,نهأ فيسقط رشف اخلالفة بعد علة ش, ويكثر اجلور واالعتساف,احلق واإلنصاف

 .))الذل واهلوان
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  ثامناً

  البطل يف السري الشعبية

 استطاع بطل السرية الشعبية أن يسد حاجـة املبـدع العـريب لتغطيـة املراحـل التارخييـة − أ
 فعـن طريـق األحـداث ,املختلفة للوطن العريب ككل يف مواجهاته ألعداء حدوده التقليـديني

 .التي بنيت يف السري الشعبية حول البطل الشعبي يف املنطقة العربية قبل اإلسالم وبعده
 أو يمكن أن ,والواقع أن السري الشعبية يمكن أن متثل الكتابة الشعبية للتاريخ العريب − ب
ؤية االجتامعية لواقع املكونات الرئيسية يف املجتمـع العـريب يف أثنـاء حلظـات التمـزق متثل الر

الذي عانى منه هذا املجتمع يف حلظات تكونه من أكثـر مـن جنـسية أو سـاللة عرقيـة تـدخل 
 وحلظات التدمري الذي عانى منه هذا املجتمع حتت عرقيات غريبـة ,املجتمع اإلسالمي اجلديد

سخ الـذي أد  وكـذلك التفـ,يس وخالل عرص الواليات واملامليكعرص العباعنه منذ هناية ال
 وتعـيش متقوقعـة ,متحكمة جاهلة بموروث الشعب وآماله وأحالمه إىل ظهور طبقات غنية

 ..داخل قيمها
 عـىل التنـاقض املـريض يف املجتمعـات داخـل ًومن هنا ظهر أبطـال املقاومـة الـشعبية ردا

 ظهر عـيل الزيبـق وأمحـد الـدنف ودليلـة املحتالـة ,شق والقاهرة بغداد ودم:العواصم العربية
 كام ظهر عثامن ابن اجلبيل وإبراهيم احلوراين وشيخه مجال .وزينب النصابة يف سرية عيل الزيبق

 يرسمون مظـاهر الفـساد االجتامعـي والـسيايس الـذي أمهلـه ,الدين يف سرية الظاهر بيربس
 كـام يـربزون الـدور , التارخيية يف خمتلف األقـاليم العربيـةاملؤرخ العريب يف كتابة هذه املراحل

 .الشعبي ملقاومة هذا الفساد وحماولة حصاره بتحديد أسبابه والقضاء عليه
 فهو هنا يقوم بدور بارز يف حتويـل ,ومن هنا أخذ بطل السرية الشعبية بعده التارخيي املميز

 إرادة املستغلني واملستبدين إىل قوة مقاومة  من االستسالم املنهزم أمام,املسار التارخيي للشعب
 بل تقوم بدورها الفعـال املـؤثر يف حركتـه ,دائمة ال تعرف السكون الغبي أمام حركة التاريخ

 .بد منه عىل قوة إلحداث التغيري الذي ال وتغليب مسار قوة,وتياره
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يـة معينـة والبطل هنا أما عنرص حقيقي مستمد من املشاركني يف أحـداث حقبـة تارخي − د
 عـن األبطـال التـارخييني املعـروفني ً أي بعيـدا,ً فنيـاً وخيلق اخليال الشعبي بطله خلقا,بالفعل

 وخيلقه بمواصفات مستمدة من واقـع مـا حتتـاج إليـه هـذه البيئـة وهـذه .داخل حدث معني
 ًون بطـال وقـد يكـ, يف الواقعيـةً مغرقـاً وهلذا فالبطل قد يبدو واقعيـا,املرحلة التارخيية املعينة

 كام قـد يكـون . حيل املشكالت هذا احلل الفردي املبني عىل املهارة والتفوق وحدمهاًرومانسيا
 . من الشكل اخلرايف الذي خيتلط فيه عامل احلقيقة بعامل احللمًالبطل قريبا

وهنـاك األبطـال اللـصوص الـذين يـرسقون األغنيـاء املـستبدين لـصالح الفقـراء  − ـه
 فالـرشحية املجتمعيـة التـي , يف عـيل الزيبـق ويف الظـاهر بيـربسًكثـريااملستضعفني يظهرون 

 . العهود التارخيية التـي مـرت بالـشعب العـريبأا السريتان رشحية متقطعة من أسوتتعرض هل
 ي وحكامها قساة ال يلتقون مجـاهري طاحنة يف مواجهة قو الغزو الفرنجًفالبالد ختوض حربا

املـشكوك فيـه أهنـم كـانوا يفهموهنـا الفهـم  ومـن ,حـدهاشعب إال يف الطقوس الدينيـة وال
 .الصحيح

وهم يستنزفون قو البالد وثرواهتا يف رشاهة ال يقف أمـام رضاوهتـا يشء ال العدالـة وال 
 وهـم يـشكلون طبقـة ذات , فكل يشء عندهم مبـاح ال حرمـة لـه,القيم وال حقوق اإلنسان

 ومثـل هـذه الـرشحية التـي , املـستنزفة املنهوبـةتقاليد بعيدة عن فهم اجلامهري العربية الكادحة
 أبطـال الفروسـية ,استقطعت من العرص اململوكي ال تفـرز بـالقطع إال نـوعني مـن األبطـال

ة واخلفـة والـدهاء الـذين حيـاولون انتـزاع لي وأبطال احل,رستقراطية ألبناء الطبقة احلاكمةاأل
 .طال اللصوص وهم من نسميهم األب,حقوق العامة من أنياب احلاكمني

ويف حسن شومان وأمحد الدنف ودليلة املحتالة من سرية عيل الزيبق سنجد البطل الواقعي 
 ونظرتـه , كام يمثل احتياجاتـه ومثلـه املحـدودة,الذي يمثل قدرات اإلنسان العادي وطاقاته

 دون , يرسق ليعيش وليعيش من حولـه, فهو لص يف جمتمع من اللصوص,الضيقة إىل األمور
 , أما عيل الزيبق نفسه هو بطل الـسرية... ودون خوارق يف القدرة أو املهارة,ت أو معانفلسفا

 قدراتـه , فهو فـرد متميـز...فيمثل البطل الرومانيس بكل معاين هذه الصفة من الناحية الفنية
 جتتمع له مهـارة الـسيف وقـوة اجلـسد إىل .وطاقاته أعىل من قدرات اإلنسان العادي وطاقاته
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 وهو يملك ملكات متفردة ال يملكها اإلنسان العادي جتعلـه يتميـز ,ذكاء وقوة احليلةمهارة ال
 ومن هنا جـاءت , ودقةًبخاصية اإلفالت الرسيع من أكثر األرشاك التي تنصب حوله إحكاما

 .تسميته بالزيبق
 وأن يـصل إىل ,وعيل الزيبق بطل له هدف حمدد منذ البدء فهو يريد أن ينتقم من قتلـة أبيـه

 وهـو يـستطيع أن حيقـق هـذا اهلـدف بعـد أن ,حتالل املنصب الذي كان يشغله أبوه من قبلا
 وبعد أن يعرهيم لتبدأ بعد هذه املرحلة امللحمية من حياة البطـل بحكـم ,ًيكشف أعداءه مجيعا
 وبحكم أن اسمه يلقي الرعب يف قلوب من يستغل البسطاء من الناس يف ,أنه زعيم املتمردين

 .بيةالعواصم العر
 ألنه البطل املتمـرد ;فهو بطل صاحب رسالة طريفة ختلب األلباب وتستهوي أفئدة الناس

 وسالب األغنياء ليعطـي الفقـراء املـسلوبني , وألنه حامي الضعفاء.ًواخلارج عن السلطة أبدا
 يقربـه مـن احلـس ً وهو بطل متتـزج احليلـة عنـده بالـشجاعة امتزاجـا,واملغلوبني عىل أمرهم

الـسواعد قـوة احليلـة ورسعـة البدهيـة   املدينة حيث يستبدل أهلهـا بقـوةاصة يفالشعبي وخ
 , ولعيل الزيبق قصة حب متتزج فيها الشاعرية بالتعامـل الـواقعي مـع احليـاة,والفكاهة احلادة

 إذ جتعل القـضية الفرديـة عنـده قـضية حموريـة ,وتزيد هذه القصة من تأكيد طابعه الرومانيس
 .همةمو
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  اب التاسع عشرالب
  ار يف هذا العصرأبرز النثّ
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اشتهر يف هذا العرص جمموعة كبرية من الذين اهتموا بالنثر وتنافـسوا يف جتويـده للوصـول 

 صـناعة الـشعر : وقد كان هؤالء األعالم جيمعون بني صـناعتني,إىل املناصب العليا يف الدولة
 :ّ ومن هؤالء النثار,اموصناعة النثر عىل اعتبار أن البالغة ال تنهل إال هب

 

- ١ -  
  شهاب الدين

  أمحد بن عبد الوهاب
  )هـ٧٣٣(واملتوفى عام) هـ٦٧٧(املولود

 .طالعوقد كان بحاثة غزيرة اال) هـ٧٣٣(واملتوىف عام) هـ٦٧٧(املولود سنة  − أ
 .وتوىل نظر اجليش يف طرابلس الشاماتصل بامللك النارص ووكل يف بعض أموره  − ب
ًويقع يف ثالثني جملـدا قـسمه يف ) هناية األدب يف معرفة فنون العرب(كتبه ومن أشهر  − ج

 .أربعة فنون تتعلق بالسامء واإلنسان واحليوان والنبات والتاريخ
وأسلوب كتابه حيرص عىل اجلامل الفني والصنعة من جهة وعىل اإلبانة عن املعنى دون  − د

 .تكلف من جهة ثانية
 

- ٢ -  
  أبناء األثري

 ,ة متيزت بالكتابة مؤسسها شمس الدين سعيد بن حممد الكاتب أحد أعيان دمشقأرس − أ
 ,ًانتقل إىل القاهرة وأنجب أبناء عملوا يف ديوان اإلنشاء منهم رشف الـدين حممـد بـن سـعيد

 .وتاج الدين أمحد بن سعيد, وعالء الدين كاتب رس السلطان حممد النارص
 , املوصلية التي أنجبت مجاعة من الكتاب والعلامءتتشابه األرسة يف اللقب مع األرسة − ب

مـة يف دولـة هم توىل مجاعة من أبنائها مناصـب ,وكان مقر هذه األرسة احللبية األصل بالقاهرة
 . واشتغلوا بالكتابة والعلم واألدب,املامليك األوىل منذ هناية القرن الثامن
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 كـان مـن ,الكاتب الرئيسورأس هذه األرسة شمس الدين سعيد بن حممد بن سعيد  − ج
 .أعيان دمشق وتوىل الكتابة هبا سنني طويلة ثم انتقل إىل القاهرة

 :وأنجب أبناء عملوا يف ديوان اإلنشاء وصحبوا امللوك بالشام ومرص
 وظل هبـا حتـى غـزو , وقد عمل بدمشق كوالده وصار من أعياهنارشف الدين حممد − ١

 وتزوج ابنة العالمـة .حممد إمامهم يف سلطتنه األوىل وشهد هزيمة النارص , هـ٦٩٩التتار سنة 
 الذي , فأنجب منها الكاتب األديب سعيد بن حممد,القايض حميي الدين بن فضل اهللا العمري

 . هـ٧٢٠ سنة ً ومات شابا,مارس الكتابة بدمشق كذلك
 .تاج الدين أمحد بن سعيد بن حممد − ٢
 النـارص ولقـي تابة الرس للـسلطان حممـدعالء الدين الذي توىل كوكان أشهرهم هو  − ٣

 ثـم , يف الدولة بارش اإلنشاء بدمـشقً معظام,ً فاضالًوكان تاج الدين بارعا .عنده حظوة كبرية
 وكان له نظم ونثـر ولكالمـه رونـق .بمرص للملك الظاهر بيربس ثم للملك املنصور قالوون

رس بمرص بعد فتح الـدين حممـد بـن  ومل يزل تاج الدين هذا يرتقى إىل أن وىل كتابة ال,وطالوة
 فأدركه أجله فامت بغزة ودفن , الرس سافر مع السلطان إىل الديار املرصية وملا ويل,عبد الظاهر

ومـن  , بعض ما حدث له بمرصي بردي ورو ابن تغر,وتردد بني مرص والشام مرات .هناك
ر تـاج الـدين املـذكور عنـد عجيب ما اتفق أن األمري عز الدين أيدمر السناين النجيبي الدوادا

 :ومل يكن يعلم اسم أبيه ,قدومه إىل القاهرة يف األيام الظاهرية أول اجتامعه به
ــــربين ــــان خت ــــساءلة الركب ــــت م  عــن أمحــد بــن ســعيد أحــسن اخلــرب  كان
ـــا ســـمعت ـــال واهللا م ـــا ف ـــى التقين  أذين بأحـــسن ممـــا قـــد رأ بـــرصي  حت

 اململـوك أمحـد بـن : فقـال, ال: بن سـعيد ? فقـال أتعرف أمحد, يا موالنا:فقال تاج الدين
 تـوىل . والتقى مرة بالشام بفخر الدين بن لقامن يف أثناء توليه ديـوان اإلنـشاء بالقـاهرة.سعيد

 وقد بعث به قالوون , بعد الظاهر بيربس, ألنه خدم املنصور قالوون;اإلنشاء لألرشف خليل
ىل مكاتبته التتار واالسـتنجاد هبـم ويـدعوه إىل  هـ يلومه ع٦٨٤برسالة إىل األمري األشقر سنة 

 .مه حتى أناب ووعد بإرسال ولده فذهب إليه تاج الدين ووبخه وال,احلضور
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ورافق يف الكتابة للمنصور قالوون فتح الدين بـن عبـد الظـاهر واضـطرب املؤرخـون يف 
فمنهم من قـال إهنـا  كام اضطربوا يف حتديد سنة وفاته , وخلطوا بينه وبني أقربائه,وقائع حياته

 ـ, هـ٦٧١ وبعضهم يذكر أهنـا سـنة ,وهو يف صحبة السلطان عىل تل العجول ,ـه ٦٧٠سنة 
 .عند عودة السلطان بيربس من الشام إىل مرص قرب غزة
 . هــ٦٩١لنجوم الزاهـرة وهـو سـنة ولكن التاريخ األقرب إىل الصحة ما ذكره صاحب ا

 وختيل إليهم أهنا ساعية إلـيهم ,يها سهام قسيهاواملنجنيقات تفوق إل( (:قال يف وصف معركة
 حكـم بأنـه لـيس بإمـام ً وإذا أمت حـصنا, وهي للحصون من ألد اخلصوم,بحباهلا وعصيها

 وإذا نزلـت بـساحة , ومتى امرت خلق يف آالت الفتوح مل يكن فيها أحد من املمرتين,معصوم
قيمت صالة حرب عند حـصن إال  وما أ, تدعى إىل الوغى فتتكلم, فساء صباح املنذرين,قوم

 .))كان ذلك احلصن ممن يسجد ويسلم
ه وقد أقام فكرة هذه املقطوعة يف وصف املجانيق عىل أساس الصالة واإلمامة واشتق صور

 . ولـه يـد يف الـنظم والنثـر,وكان له نظم كغريه ممن عرضنا هلم .ومعانيه وجناساته كلها منها
 :ومن شعره القصيدة التي أوهلا

ـــــي ـــــصورتأتتن ـــــو ت ـــــك ل  حماســـنها كانـــت مـــن األنجـــم الزهـــر   أيادي
 وكـان يف تركتـه قـصيدة , هــ٦٩١وذكر املقريزي أن فتح الدين بن عبد الظاهر تويف سنة 

 فرثاه ابـن األثـري , ولكن شاء اهللا أن تويف ابن عبد الظاهر,رثاء تاج الدين بن األثري عند مرضه
 والكتابة منها ,لتاج الدين مؤلفات يف األدب والبالغةو . عنهًته وتوىل كتابة الرس عوضابعد مو

 ونقل عنه الـسبكي يف )جواهر الكنز(واخترصه ابنه عالء الدين وسامه ) )كتاب كنز البالغة((
 .مواضع كثرية من عروس األفراح

 :عامد الدين بن األثري − ٤
 رشف الـدين عبـد  أعقبـه عليهـا,هو ابن تاج الدين وتوىل بعد أبيه كتابة الرس فرتة قصرية

, ـهـ٦٩٢ و٦٩١ مـن عـامي ً وكان خيدم األرشف خليل بعضا,الوهاب بن فضل اهللا العمري
 كابن دقيق العيد الذي كتب عنه رشح العمـدة يف ,وقد أخذ العلم عىل مجاعة من علامء العرص
 .يف وقعة محص بينه وبني التتـار حيث قتل ـ ه٦٩٩الفقه وصحب النارص حممد إىل الشام سنة 



٣٤٦  

 لديوان اإلنـشاء مـدة عـزل ً وعمل صاحبا, هـ وتعانى اخلدم الديوانية٦٨٠لد بالقاهرة سنة و
 ولـزم الـسلطان امللـك النـارص , كثري الرب واملعروف, حسن الكتابةً وكان ذكيا,أخيه إسامعيل

 .حممد بن قالوون
 فلام , ووعده بكتابة الرس إذا عاد للسلطنة, هـ صحبه٧٠٨فلام توجه النارص للكرك سنة 

 فقـدم إليـه , عاد عالء الدين معه إىل القاهرة وأراد تذكريه بوعـده, للمرة الثالثةًعاد سلطانا
اكتـب إىل حميـي الـدين بـن فـضل اهللا ( (: فقال السلطان لدويداره,هدية ثمينة من احللو

 فـاين أسـتحيي أن أواجهـه , إىل الـشامًيكتب إىل أخيه رشف الدين أن يطلب مني دسـتورا
فكتب حميي الدين إىل أخيه فلم يلتفت إليه فواجهه السلطان باألمر وعزله عن كتابة  ,بذلك

وقـد عظمـه  .)) هــ٧١١ عـالء الـدين سـنة هانـ وقام مك.رس مرص إىل كتابة الرس بدمشق
 حتى إنه كـان يـأمره أن يكتـب إىل , وبلغ عنده ما مل يبلغ أحد,ه بقدرهّالسلطان وأكرمه ونو
 وكان يركـب يف , وبارش الوظيفة,ًن نفسه فعظم قدره جدارهم هبا عنواب الشام بأشياء يأم

 وال يـتكلم أحـد معهـم إال ,األتراك وكانوا يقفون يف الـديوان صـفني  منًستة عرش مملوكا
 . وهم يرتمجون عنه للناس,رتكيبال

  وظل يف كتابة, بقلمهًبد أن يزيد فيه شيئا وال,وما كان خيرج من الديوان كتاب حتى يتأمله
 ثم ما لبث , هـ فقدم السلطان ابنه بدر الدين مكانه٧٢٦الرس للنارص إىل أن أصابه الفالج سنة 

 .ن دمشق وعهد إليه بكتابة الرسأن استدعى حميي الدين بن فضل اهللا العمري م
 , وكان ذا سعادة جليلة وحرمة وافـرة,وردد املؤرخون واألدباء ذكر وجاهته وجالل قدره

 اتصل به مجاعة شعراء العرص وكبار ,ًوكان ممدحا. به املثل يف احلشمة  ويرضب,وجاه عريض
 ومنهم شـهاب الـدين حممـود ومجـال الـدين بـن نباتـة ,أدبائه ومدحوه مدائح كثرية مذكورة

 .املرصي
وله اقتدار عىل إصالح اللفظـة وإبرازهـا ( (: قال الشوكاين.ً منسوباً قوياًوكان يكتب خطا
ن رسائله الديوانية ما كتبه عىل لسان السلطان امللك النارص حممـد وم .))من صورة إىل صورة

 : باحلكم بالقاهرة آنذاك يقول هـ إىل بيربس اجلاشنكري والسالر القائمني٧٠٨من الكرك سنة 
 حــرس اهللا تعــاىل نعمــة اجلنــابني العــاليني الكبــريين الغــازيني ,بــسم اهللا الــرمحن الــرحيم((
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 وهي مـن بعـض , فقد طلعت إىل قلعة الكرك, أما بعد.ق العارفني وفقهام اهللا توفي,املجاهدين
 , فإن كنتم مماليكي ومماليـك أيب فـأطيعوا نـائبي, وقد عولت عىل اإلقامة فيها,قالعي وملكي

 , فأنا مـا أريـد لكـم إال اخلـري, حتى تشاوروينً وال تعملوا شيئا,وال ختالفوه يف أمر من األمور
 وإن كنتم ما تسمعون مني فأنا متوكـل , ألنه أروح يل وأقل كلفةوما طلعت إىل هذا املكان إال

 .)) والسالم,عىل اهللا
 . هـ٧٣٠وتويف عالء الدين وهو مفلوج سنة 

 :بدر الدين بن عالء الدين األثري − ٥
 ومل , ثم عـزل بـابن فـضل اهللا العمـري,توىل الكتابة للسلطان بعد مرض أبيه حقبة وجيزة

 .قل عنه رسائليعرف عنه تأليف ومل تن
 :محد بن سعيد بن األثريأمحد بن عامد الدين إسامعيل بن أنجم الدين  − ٦

 لكنـه , ومل يبلغ مراتب آبائه وأقربائـه مـن أبنـاء األثـري,عمل بالكتابة ضمن كتاب الدرج
 ومـن املتقـدمني يف كتابـة , وذكر أنه كـان مـن كبـار الرؤسـاء بالقـاهرة,لقب بالصدر الكبري

 , سمع صحيح البخاري عن ابن الشحنة.ن ممن حيرضون دار العدل مع السلطان وكا,اإلنشاء
 . ومل يؤثر عنه كذلك يشء من الكتب أو الرسائل. هـ٧٣٧وتويف سنة 

 :كامل الدين حممد بن عامد الدين إسامعيل − ٧
 ثـم , بعد حميي الدين بن فـضل اهللا العمـريً توىل كتابة الرس بدمشق زمنا,أخو نجم الدين

 . وحل مكانه القايض علم الدينً هـ وتوجه إىل مرص معزوال٧٣٦سنة عزل 
 :مجال الدين عبد اهللا بن كامل الدين حممد بن عامد الدين إسامعيل − ٨

 ويف كتابـة ,ـ هـ٧٣٤ بدمـشق سـنة ًوعني كاتبا ـ ه٧٠٨ ولد سنة .ابن كامل الدين السابق
 ثـم , يف العربيـةً وكان ماهرا, سمع من احلجار ووزيره وحدث بالصحيح. هـ٧٦٤الرس سنة 

وكـان  . هــ٧٧٨عبادة إىل أن تـويف سـنة اعتزل املناصب وانقطع يف أخريات حياته بالقاهرة لل
 . ابن األثري يف الدولة األوىلهذا آخر من اشتهر من أرسة
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- ٣ -  

  أسرة آل فضل اهلل العمري

 وقـد , يف القـاهرة الدين بن فضل اهللا العمري كاتـب الـسلطان النـارصيمؤسسها حمي − أ
 وبدر الـدين كاتـب الـرس بعـد ,أنجب عالء الدين كاتب الرس وشهاب الدين الكاتب الفقيه

 وقد كانت هذه األرسة تنافس أرسة أبنـاء األثـري يف الوصـول إىل أعـىل مناصـب .عالء الدين
 .الدولة
مـشق وهي أرسة كبرية جليلة من األرس التي تولت مناصـب الكتابـة يف القـاهرة ود − ب
 . أيام حكم الدولة األوىلً طويالًزمنا
 : الدين ابن فضل اهللا العمرييورأس األرسة حمي − ج
 :حميي الدين بن فضل اهللا العمري − ١

 يف الدولة الرتكيـة وشـاركه يف مكانتـه ً معظامً كبرياً هـ بالكرك وكان صدرا٦٤٥ولد سنة 
 ثم نقـل إىل دمـشق بعـد تـويل ,قاهرة توىل كتابة الرس للسلطان النارص بال.أخوه رشف الدين

وىل كتابة  وملا عزل ابن األثري ملرضه عاد إىل القاهرة مرة أخر ليت.عالء الدين بن األثري منصبه
 كالـسلطان حـسام ,وخدم يف الكتابة قبل تويل الرس مجاعـة مـن الـسالطني .الرس للمرة الثانية

 . دمشق األمري تنكز نائب السلطنة وخدم يف, ثم النارص حممد,الدين الجني واألرشف خليل
 وتـويف . لنفسه يـدعو النـاس إىل إجاللـهً حمرتماً عاملاً كامالً فاضالًوكان حميي الدين رجال

 عـالء , تـوىل أحـدهم,وأنجب ثالثة من األبنـاء . وهو عىل كتابة الرس, هـ٧٣٧نة بالقاهرة س
 : وقال فيه ابن نباتة.رصه مدحه مجاعة من شعراء عً وكان ممدحا.الدين كتابة الرس بعده

ــــــــــاله إىل أب أواه  يـــا ســـائيل عـــن كاتـــب الـــرس الـــذي ــــــــــز ع  يع
ـــن ـــي األرض م ـــث اهللا حمي ـــذاك غي ــــــضل اهللا  ه ــــــامت, وذاك ف ــــــد امل  بع

 :شهاب الدين عبد الوهاب بن فضل اهللا العمري − ٢
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  وأجـاد اخلـط وفـاق يف الرتسـل, وتعـانى الكتابـة, هــ٦٢٣ ولد سنة ,شقيق حميي الدين
 وملـا مـات الـصاحب فـتح الـدين بـن عبـد .املنسجم العاري من السجع والتكلف والتصنع

 ثـم قـرر الـسلطان ,الظاهر توىل بعده الكتابة عامد الدين إسـامعيل ابـن األثـري حقبـة وجيـزة
 وبقـي يف هـذا ,األرشف خليل رشف الدين هذا يف كتابة الرس فبارشهـا بقيـة حكـم األرشف

 فنقـل إىل كتابـة الـرس بدمـشق , هـ٧٠٩ النارص من الكرك سنة املنصب حتى رجع السلطان
 واسـتمر هبـا حتـى مـات سـنة , هـ٧١٢ فدخلها يف املحرم سنة , عن أخيه حميي الدينًعوضا
 . هـ وكان مرتبه كل شهر ألف درهم٧١٧

 وقـصده الـشعراء واألدبـاء مثـل ,وبلغ يف دمشق من الوجاهة وعلو املكانة درجـة كبـرية
 وكـان ,وكانت مكانته يف الكتابة مذكورة مرموقة .مود وعالء الدين بن غانمدين حمشهاب ال

 مل , يف فنـهًكـان كـامال و, بتدبري امللك مليح اخلط غزير العقـلً يف الكتابة واإلنشاء عارفاًإماما
 ومل تتغـري ً ومل يفقـد منهـا شـيئا, بحواسهً ممتعاًكان مرتسال.  عرصه من يداينه أو يقاربهيكن يف
 . بل فاقه يف ذلك, من سالطني املامليك وأمرائهم كأخيه حميي الدينً وكان مقدرا.تهكتاب

 بالكرك يقرأ عىل تنكـز نائـب الـشام كتـاب بريـد جـاء مـن الـسلطان ًحكي أنه كان يوما
 فبطـل رشف الـدين القـراءة , فاشتغل تنكز بالنظر إليهـا,واملامليك قد رموا جلة عىل عصفور

 ويكون ذهنـك ,ذا قرأت عليك كتاب السلطان اجعل بالك كله مني يا خوند إ:وأمسك وقال
 ,وكـان مبـدأ أمـره يلـبس القـامش الفـاخر . وافهمه لفظة لفظةًبغريي أبدا ال تشتغل ,عندي

 ويعمل السامعات ويعارش الفضالء أمثال بدر الدين بن مالـك وابـن ,ويأكل األطعمة الشهية
 وقرت عىل نفـسه واختـرص يف ملبـسه ,دخل الدولة ثم انسلخ من ذلك كله ملا ,الظهري وغريهم

 .ً كلياًوامتنع عن الناس امتناعا
 رشف الدين وهو جالس عىل كرسيه يراجـع بعـض الرسـائل وخلـف بعـد وفاتـه وتويف
 : ورثاه شهاب الدين حممود وهو بمرص وكتب هبا إىل أخيه حميي الدين يقول, طائلةًأمواال

ــىل ــرشف األع ــى ال ــايل والنه ــك املع  وتبكي الور اإلحسان واحللم والفـضال  لتب
ــثال  وتنتحــــب الــــدنيا ملــــن مل جتــــد لــــه ــن حــسن أوصــافه م  وإن جهــدت م
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ــــدا ــــه جاه ــــري وأرثي ــــأندبه ده  وأكثـــر فيـــه مـــن بكـــاي وإن كـــال  س
ــــديت ــــد صــــاحبته جــــل م ـــــا  ومل ال وق ـــــراًأراه أب ـــــالً ب ـــــدين نج   ويعت

 :إىل أن خيتمها بقوله
ـــتهمإىل اهللا أشـــكو فقـــد صـــحب ــال  رزئ ــدل الك ــد ع ــضل اهللا ق ــن ف ــد اب  وفق

 . هـ بدمشق٧١٧وتويف شهاب الدين سنة 
 شهاب الدين أمحد بن حييى بن فضل اهللا العمري − ٣

 .ً فقيهـاً وكاتبـا,ً بارعـاً وكان إماما, هـ٧٠٠ ولد بدمشق سنة . الدين حييىيثاين أوالد حمي
هريهم ممن كانوا يرتادون جملس والـده  واتصل بمشا.درس عىل كثري من علامء عرصه وأدبائه

وملـا ويل والـده كتابـة الـرس بمـرص صـار  .يه كتابة الرس بمرص أو بالشامحميي الدين أثناء تول
 ثم رصفه السلطان , وينفذ يف املهامت,يعاونه يف وظيفته فيقرأ الربيد عىل السلطان النارص حممد

فاجـأ الـسلطان  , ألنه كقـول ابـن العـامد وذلك. مكانهًاّ وأقام ثالث إخوته علي, هـ٧٣٨سنة 
 .بكالم غليظ

 والنحو عن ,صبهاين وأخذ األصول عن األ,خترج يف الكتابة بوالده وبشهاب الدين حممود
 ويف األدب عىل شهاب , والفقه عن برهان الدين الفزاري وابن الزملكاين,أيب حيان أثري الدين

وكـان قـوي  .ًعدد الصفدي شيوخه تفصيال وقد , وشمس الدين ابن الصائغ الكبري,الوداعي
 واهتمه ابن العامد بأنه كـان , يتوقد ذكاء مع حافظة قوية وصورة مجيلة, بنفسهًالشخصية معتدا

 .ً فأبعده وصادره وسجنه بالقلعة زمنا,بل عارضه وأغلظ عليه , ال هياب السلطانًرشسا
 ثـم عـزل مـرة ثانيـة ,قبة كتابة الرس بدمشق ح هـ حيث ويل٧٤٠خرج إىل الشام سنة ثم أ

 وظـل . فشفع فيه أخوه عالء الدين فعاد إىل دمـشق.ورسم عليه أربعة أشهر وطلب إىل مرص
 ويـروي ابـن . وعارص يف دمشق نائبها بعد أن قبض عىل تنكز.هبا ال يشغل وظيفة إىل أن مات

 هــ ٧٤٣ج سـنة  وخـرج للحـ, آهلة بسفح قاسيون مع أبيه وأخيهًر بدمشق داراّحجر أنه عم
 ومل تتجاوز سنه اخلمسني ونقل إىل دمشق حيـث , هـ٧٤٩ هناك سنة وجاور بمكة حيث تويف

 عـىل أنـه , وأمجع املؤرخون للعرص واألدباء املعارصون.دفن هبا مع أبيه وأخيه بسفح قاسيون
 . يف الكتابة والنظمًكان مقتدرا
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القـايض الفاضـل يف يـشبه  وكـان .وكان يكتب من رأس القلم ما يعجز عنه غريه يف مـدة
 إمام أهـل األدب . هو اإلمام الفاضل البليغ املفوه احلافظ حجة الكتاب:وقال الصفدي .زمانه

 .أحد رجاالت الزمان كتابة
 والــــــــــــشهاب إذا توقــــــــــــد  مثـــــــــل احلـــــــــامم إذا تـــــــــألق
 ل ويرهــــــــب حــــــــني يغمــــــــد  كالـــــسيف يقطـــــع وهـــــو مـــــسلو

 وله كتب معروفـة متداولـة .مكاتبات امللوك من التقاليد واملناشري والتواقيع وًنشأ كثرياأو
 وهـو كتـاب حافـل مـا ً جملـدا٢٧ يف ,))مسالك األبصار يف ممالك األمصار((أشهرها كتاب 

 يف ًوصـنف كتابـا( : وكتاب يف اإلنشاء والتوقيعات قال عنـه ابـن إيـاس.أعلم أن ألحد مثله
 وكتـاب التعريـف ).قتـدون وبـه ي,صناعة التوقيع وصار العمل عليه إىل اآلن بـني املـوقعني

 , والدعوة املـستجابة, وفواصل السمر يف فضائل آل عمر يف أربع جملدات,باملصطلح الرشيف
 ونفحـة ,سـفرة الـسفرة ودمعـة البـاكي ويقظـة الـشاكي و,وصبابة املشتاق يف املدائح النبوية

 عـىل  وله كتاب دمية القرص مجع فيه تراجم وخمتـارات لـبعض الـشعراء املعـارصين,الروض
 ).خريدة القرص للعامد(طريقة 

 وروي أنـه نظـم , ال يبلغ فيه مبلـغ نثـره متانـة ورصـانة, إنه وسط:وأما نظمه فيقول العلامء
 . من قصائد وأراجيز كام نظم املقطعات والدوبيت واملوشح والبليق,الشعر الفصيح أو القريض

 :ومما روي من شعره قوله يرثى نفسه
ــــ ــــي وانطق ــــي اكتب ــــت ألقالم  فقالـــــــت األقـــــــالم وا ســـــــوأتاه  يقل

ــــدواه  وشـــــقت األلـــــسن مـــــن حزهنـــــا ــــه ال ــــود وج ــــت واس  وولول
 :عالء الدين عيل بن حميي الدين بن فضل اهللا − ٤

 قال فيـه . هـ بعد عزل أخيه شهاب الدين٧٣٥توىل كتابة الرس للسلطان النارص حممد سنة 
 :إبراهيم املعامر الشاعر

ــــــــضل ــــــــضل اهللا ف ــــــــن ف  اس ووىفغمـــــــــــــر النـــــــــــــ  الب
ـــــــــىل ـــــــــو ع ـــــــــف ال وه ـــــــــى  كي ـــــــــرس أخف ـــــــــم ال  عل
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وظل بكتابة الرس بعد موت النـارص وطـوال حكـم الـسلطان املظفـر حـاجي والـسلطان 
 .النارص حسن

 :بدر الدين بن حميي الدين بن فضل اهللا − ٥
 وهـو آخـر مـن اشـتهر ذكـرهم مـن آل فـضل اهللا .توىل بعد أخيه عالء الدين كتابة الرس

 .الكتابة يف هذا العرصالعمري ممن ويل 
 :ي الدين بن عبد اهللا بن عبد الظاهريحم − ٦

وتوىل رئاسة ديوان اإلنشاء يف عـرص الظـاهر ) هـ٦٧٢(واملتوىف عام) هـ٦٢٠(د عامواملول
ً وقـد كـان كاتبـا وشـاعرا اهـتم , وابنـه األرشف خليـل,بيربس وكتابة رس املنـصور قلـوون ً

النجـوم (ً وكتابا آخر سامه ,ًكتابا يف سرية امللك املنصور وبرع فيها وألف ,باملحسنات البديعية
ويعترب الكاتب  .معظمه يف املناسبات واإلخوانياتوله ديوان شعر ) الدرية يف الشعراء املرصية

األديب حميي الدين عبد اهللا بن عبد الظاهر بـن نـشوان اجلـذامي املـرصي مـن أشـهر كتـاب 
 وتـويف , هــ٦٢٠النصف الثاين من القرن السابع ولد سـنة املرصيني يف دولة املامليك األوىل يف 

 وشيخ أهل الرتسل ومن ,الكاتب الناظم الناثر( (: وقال عنه ابن شاكر, هـ٦٩٢بالقاهرة سنة 
 قلم الرقاع طريقة غريبـة  وكان بارع الكتابة وله يف: وقال.))سلك الطريق الفاضلية يف إنشائه

 إنه أول :اسة اإلنشاء يف عهد الظاهر بيربس وقيلئ رّىلتدرج يف ديوان الرسائل حتى تو .حلوة
 إنـه أول مـن تـوىل كتابـة الـرس لـسالطني : كام قيل)صاحب ديوان اإلنشاء(من توىل منصب 

 , وصار ال يشغل هذا املنصب من بعده إال كل خطري عظيم القدر من كبـار الكتـاب,املامليك
 لـصوغة ًم ويتلقـى عنـه املرسـوم شـفاهافهو الذي يشري عىل الـسلطان يف الرسـائل واملراسـي

 . ثم يوقع السلطان عليه بخامته,بعبارته
 والقـصص التـي تقـدم لـه بإجيـاز السلطان يف التوقيعات عـىل الـشكاووقد ينوب عن 

وكـان  .من يشاء من األعوان أو الوالةوعبارات مقتضبة يف الرقاع التي يبعث هبا السلطان إىل 
 وهو أول كاتب رس كان , وعليه أن ينشئ الرد,الواردة للسلطانكاتب الرس يقرأ كل الرسائل 

 والوزير هو املترصف يف , وإنام كانت هذه الوظيفة يف ضمن الوزارة,يف الدولة الرتكية وغريها
رة  هــ ألول مـ٦٧٨ سـنة − صـاحب النجـوم − وتواله ابن عبد الظاهر كـام يقـول ,الديوان
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 . توىل ابنه فـتح الـدين امللقـب بالـصاحبَّسنملا أ و, وابنه األرشف خليل,للمنصور قالوون
 .وعرف معارصوه قدره يف كتابة الرسائل فقرظوه

وكـان مـن سـادات الكتـاب  .قرانهأ وسبق ,ن عىل أهل زمانهوهو آخر من برز يف هذا الف
والتزم حميي الدين يف كتابتـه .  وهو صاحب النظم الرائق والنثر الفائق.ورؤسائهم وفضالئهم

 مـن صـيغ الكتابـة ً ووضـع كثـريا. وخاصة التورية, واتبع املحسنات البديعية,جعشكل الس
 .ىل العرص العثامينإ املامليك و التي ظل الكتاب حمافظني عليها طوال عرص,الرسمية

 واهـتم بإنـشاء , هلـاً وقد تتلمذ عىل طريقته وكان خملـصا,وتأثر يف كتابه بالقايض الفاضل
وتأثر من  .لفاضل من رسائل القايض الفاضلله يف كتاب سامه ا من رسائًالفاضل فجمع كثريا

م بنـرش املنظـوم واالسـتعانة  واالهـتام,فن الفاضل الكتايب بصفة خاصة بالتوريـة واالقتبـاس
 لكنـه مل يـستطع جماراتـه يف , وكثرة استخدام شـعر القـدامى,ن الكريم يف ترصيع القولآبالقر

 وانتـزاع أوجـه ,ستعارة يف عبارات موجزة مرشقة موحيـة وإتقان التشبيه واال,الصور البيانية
يف حني ما شـق ( :مثلة كتابته قوله يف وصف شمعةومن أ .به من حقول غريبة برباعة ودقةالش

 يف ,ً ونرش الظالم ضفائره وقد اشـتعل رأسـه مـن النجـوم شـيبا,ًرحيي الدجى عن ترائبه جيبا
مـن الـدجى سـواد جفنـه الكحيـل  وأخفـت ,ضوء شمعة نرشت عىل الورق رداء األصـيل

 ). لوال أهنا يف صفرة وجه مجيلأهبج من وجنتي بثينةوائبه معصفرة وسرتت ذ
صفرة وجـه ( :ة يف قوله والتوري)ًواشتعل الرأس شيبا(ويتضح من النص اقتباسه من اآلية 

ن  والتشبيهات املعروفة عـىل لـسا,ونراه يستخدم يف رسالة أخر االستعارات اجلارية ).مجيل
 ,واألغـصان قـد اخـرض نبـات عارضـها: (ً يقول يف رسالة يصف روضـا,الشعراء والكتاب

 وصـيغت ,ودنانري األزهار ودرامهها قد هتيأت لتسليم قابضها واملنثـور قـد انتظمـت قالئـده
 والـسوسان , وقد كـشفت عـن سـوقها, واحلور وقد جاوز السها بالتباشري والرسور,والئده

 ). والبان وقد بان,والورد وقد ورد ,وقد الحظ جفنه الوسنان
ويسرتعي االنتباه يف هذه السطور مـن الرسـالة التوريـة واالسـتخدام واقتبـاس الـصورة 

 وتشبيهها ببلقيس ملكة , ومنه التورية يف وصف شجر احلور,القرآنية واالستطراد مع إحياءاهتا
 ً عبد الظـاهر كتبـاوألف ابن . عليه السالم فشمرت عن ساقيهاسبأ حني دخلت رصح سليامن
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النجوم ( و, يف سرية امللك املنصور, منها ترشيف األيام والعصور,يف األدب والتاريخ والسرية
 وكتاب يف التاريخ واخلطط واملـسالك يـسمى )رسالة يف اخليل(و). الدرية يف الشعراء املرصية

 .خططه يف زي نقل عنه املقري).الروضة البهية الزاهرة يف خطط املعزية القاهرة(
وإذا ما نظرنا يف سرية قالوون وجدناه يؤرخ حلياة السلطان وعرصه وأعامله وهيتم ببطوالته 

 .يف معاركه ضد أعدائه من الصليبيني والتتار
وجيري الكتاب بأسلوب مرسـل يف رسد أعـامل قـالوون عـن إظهـار عظمتـه وشـجاعته 

يقول يف وقعة حصن  .من امللوكمن سبق وتصميمه واقتداره عىل جالئل األعامل مما مل يستطعه 
 يـدأب −اهللا  نرصه −وهو حصن عظيم منيع ما زال موالنا السلطان امللك املنصور ( (:املرقب
 ; وأصـحاب مجاحـه,حتصيله لإلسالم ويستفيد الرأي والتدبري يف افتتاحـهل يف ّ ويتحي,يف أمره

 واجتهـد ,ف النـزول عليـه فكي,ألنه كان قد أعجز امللوك ومل يقدر أحد منهم عىل التقرب منه
 فام قدر اهللا ذلك وال سهله وال عجله وتوجه إليـه مـرة مـن ًامللك الظاهر يف اإلغارة عليه مرارا

محـاة  ومرة من غري  وحجزته املضايق واألوعار, عنهمحاة فصادفته ثلوج وبرد وأمطار وحجبته
 , ليكون من فتوحاتـه املنـرية,السلطان هللا ملوالناومل حيصل له منه قصد باجلملة الكافية وخبأه ا

 , وكان بيت االسبتار الذين به قد زاد بغيهم وعدواهنم وكثر فـسادهم,ولتطرز به أحسن سرية
 وكان الفرنج يعتقدون أنه ال , بل يف رمس,حتى بقيت أهل البالد املجاورة هلم كأهنم يف حبس

 ومل يقفـوا عنـد ,لطغيـان واسـتمروا عـىل هـذا ا, وأن احليلة فيه قليلـة,يدرك بحول وال حيلة
 والنهـب وموالنـا الـسلطان  وعملوا يف نوبة القليعات كـل قبـيح مـن الغـدر واألرس,اإليامن
 وكلام أوقـدوا , وهو هيتم بأمر هذا احلصن من غري إظهار,رابض هلم كاألسد اهلصور املنصور

 .))نوار للحرب أمدته من اهلداية الربانية األًنارا
ون أن يكيل له صفات املديح من الـشجاعة والبـسالة إىل حـسن وال يرتك املؤلف فرصة د

 . وإمداده بنوره, إىل الصالح والرشاد وهداية اهللا له,التدبري
 :شعره

خوانيـة أو مـن الكتـاب أكثـره يف املناسـبات اإلوللشيخ حميي الـدين شـعر كـشعر غـريه 
 : ويثقله بصنعة البديع, والغزل ينمقه تنميق الرسائل,الرسمية
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ـــوال  نـــت العـــشاق مـــن أشـــواقهمإن كا ـــب رس ـــسيم إىل احلبي ـــوا الن  جعل
 كنـــت اختـــذت مـــع الرســـول ســـبيال  فأنـــا الـــذي أتلـــو هلـــم يـــا ليتـــي

 :ورو له قوله
ـــــوا ـــــن ع ـــــدا يل م ـــــن غ ـــــا م  صـــــف هجـــــره الـــــريح العقـــــيم  ي
يطيــــــــب يل اهلــــــــو ـــــــــــسيم ?  أتــــــــر  ويقـــــــــــال يل رق الن

 يف رقعـة الـسلطان املنـصور )لـدهورتـرشيف األيـام وا(ورو لنفسه قـصيدة يف كتـاب 
 : قال.ن املرقب بالشامصقالوون يف فتح ح

ــــرب  يــــا فــــاتح احلــــصن الــــذي فتحــــه ــــن يث ــــكرك م ــــه ش ــــأيت ب  ي
ــــرية ــــدر يف س ــــيم الق ــــصن عظ ـــــب  ح ـــــك مل يكت ـــــىض قبل ـــــن م  مل
ـــــه ـــــن حول ـــــيم م ـــــدا والغ  تقــــــول نجــــــم الح يف غيهــــــب  إذا ب
ـــــــه ـــــــني أبراج ـــــــح للع  بيقـــــال هـــــذا موكـــــب الكوكـــــ  وإن تل

 :ورو عنه شهاب الدين حممود قوله يف شبابة
ــــا ــــن روح رهب ــــالنفخ ع ــــة ب  تعـــــرب عـــــام عنـــــدنا وتـــــرتجم  وناطق
ـــمعت ـــوب فأس ـــت للقل ـــكتنا وقال ــــتكلم  س ــــنحن ســــكوت واهلــــو ي  ف

 .ملنقول يف كتب املجموعات عىل هذا النسقاوجيري أكثر شعره 
 

- ٤ -  
  القلقشندي

  ) م١٤١٨ − ١٣٥٥ -   هـ٨٢١ − ٧٥٦(

  :حياته ومسريته - أ
هو أبو العباس شهاب الدين أمحد بـن عـيل بـن أمحـد بـن عبـد اهللا الفـزاري القلقـشندي 

إىل مـرص  فـان حيـث وردت فـزارةطعريب حمض من فزارة من ذبيان من غ ,القاهري الشافعي
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أيام الفتح العريب اإلسالمي وبعده ونزلوا بإقليم القليوبية ويبدو أن أصل القلقـشندي العـريب 
قالئـد (و) هناية األدب يف معرفة أنساب العـرب(فعه ليدافع عن أصله العريب فيكتب كتابني د

تلقى ثقافته األوىل يف مسقط رأسه فتعلم القرآن ونـال . )الفقر بني قبائل عرب الزماناجلامن يف 
 ; ثم انتقـل إىل اإلسـكندرية,حظه من ثقافة عرصه وبقي يف بلده حتى اخلامسة عرشة من عمره

 بلده مل تتسع لطموحه وآماله وأخذ عن مشاهري العلـامء ابـن امللقـن وغـريه الـذي أجـازه ألن
له من مؤلفات يف الفقـه   وأجازه بأن يروي عن أستاذه كل ما,مرتني إجازة يف الفتيا والتدريس

 , ثم عكف عىل التأليف والتصنيف يف الفقه كرشحه جلـامع املختـرصات للمـدجلي,واحلديث
 ,لصغري لنجم الدين القزويني ورشحه لقصيدة كعب بن زهري بانـت سـعادي اوورشحه للحا

اإلنـشاء   يف ديـوانًثم اختري ليكون منـشئا ,كام وأفاد الناس بعلمه من خالل جمالس التدريس
 لتعريف الكتـاب عـىل صـناعة اإلنـشاء ً مستقالً هـ يف مرص وألف القلقشندي كتابا٧٩١عام 

ري لينوب يف احلكم حتى وفاته ليلة السبت يف العـارش مـن  ثم اخت)صبح األعشى(فكان كتابه 
 .مخس وستني سنة  يف القاهرة عن−م ١٤١٨ هـ ٨٢١ة مجاد اآلخر

  :مؤلفاته - ب
 :وقد خلف لنا جمموعة من املؤلفات هي

 .الغيوث اهلوامع يف رشح املخترصات وخمترصات اجلوامع − ١
 .رشح كتاب احلاوي الصغري يف الفروع − ٢
 .ة الفضل وزينة الكرم يف املفاخرة بني السيف والقلميلح − ٣
 .كنه املراد يف رشح بانت سعاد − ٤
 .الكواكب الدرية يف املناقب البدرية − ٥
 .صبح األعشى يف صناعة اإلنشاء − ٦
 .ضوء الصبح املسفر − ٧
 .هناية األدب يف معرفة أنساب العرب − ٨
 .زمانقالئد اجلامن يف التقريب لقبائل عرب ال − ٩
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 .مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة − ١٠
واملعروف أن القلقشندي بدأ بكتابة هذه املوسوعة بعد التحاقـه بـديوان اإلنـشاء مبـارشة 

 وال شك أن املقامة البدرية ليـست إال املـنهج واخلطـة الـشاملة ملـا , هـ٧٩١بمدة يسرية سنة 
 وقـد وضـعها ليفـسح أمامـه طريـق ,ةحيويه هذا السفر الضخم الذي تفتخر به املكتبة العربيـ

 وهكذا بقي املؤلـف يـستزيد مـن ,ً وسلوكاً وعمالًالبحث والتصنيف يف صناعة اإلنشاء فكرا
فنون الكتابة ورضوهبا وصناعتها حتى فرغ من تأليفه يـوم اجلمعـة يف الثـامن والعـرشين مـن 

ه قرابـة عـرشين  وقد استغرق العمل في,أي قبل وفاته بسبع سنوات  هـ٨١٤شهر شوال سنة 
 .الضخم يف أوائل القرن العرشين وقد متت طباعة هذا السفر ,ًعاما
 هذا باإلضـافة إىل أنـه اسـتوعب الـرتاث , بكاملهًال شك أن كتاب األعشى يمثل عرصاو

 واملصادر . وقد كان اعتامده عىل املصادر العربية القديمة عامة.العريب املتعلق بموضوع الكتاب
 وقد أحىص جامع فهارس الصبح مئات الكتـب , يف صناعة اإلنشاء خاصةاملتعلقة بموضوعه
يتـألف  .معظـم العلـوم املعروفـة يف عـرصه وهي خمتلفة األنواع تـشمل ,التي ورد ذكرها فيه
 فتحدث فيها عن , وعرش مقاالت أسهب املؤلف يف كتابة املقدمةًمة جداهمالكتاب من مقدمة 

 وبيـان معنـى اإلنـشاء , تطـرق إىل مـدلول الكتابـة ثـم,فضل الكتابة ومدح أفاضل الكتـاب
ن  ثم حدثنا عن تاريخ ديـوا, وذكر آداب الكتاب وصفات الكتاب,وترجيحه النثر عىل الشعر

 .اإلنشاء منذ وجوده حتى عرصه
 املقالـة األوىل :انتقل املؤلف بعد ذلك فتحدث عن صناعة اإلنشاء يف عرش مقاالت كبـرية

 , والثالثـة يف ثقافتـه الديوانيـة.الثانية يف ثقافته اجلغرافيـة والتارخييـة و,يف ثقافة كاتب اإلنشاء
سادسة يف الوصـايا  والـ, واخلامـسة يف الواليـات والبيعـة,والرابعة يف أصول حترير املكاتبات

ارشة يف  والعـ, والتاسعة يف كتب األمان والعقـود وغريهـا,طالقات يف اإليامنواملساحمات واإل
 .نيةكتب أخر غري ديوا

أن مـصنف القلقـشندي ( :ه املسترشق كراتشكوفسكي بأمهية هذا الكتـاب وذكـرَّنووقد 
 وخيتـتم بجـدارة سلـسلة ,ًيمثل ظاهرة مربزة فريدة يف نوعها يف جمـال األدب اجلغـرايف أيـضا

 .)ك العهد أصالة يف حميط األدبموسوعات عهد املامليك التي تكاد تكون أكثر ذل
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سـوعة قف وقفة مطولـة يف تبيـان وتوضـيح خـصائص هـذه املو وإنام و,ومل يكتف بذلك
 إذ ,اجلغرايف  يف تاريخ األدبً معيناًم عرصابأن صبح األعشى خيتت(: وخلص إىل القول,القيمة

 .) قد انتهى وحل حمله نمط اجلغرافيا اإلقليمية...إن عهد اجلغرافيا العامة
 .تـأليف الـديوان العزيـزي العـايلأما كتاب مآثر اإلنافـة يف معـامل اخلالفـة فقـد قـصد يف 

 وقد ألفه يف الوقت الذي كانت فيه اخلالفة العباسية قائمة يف القاهرة بعـد سـقوط .املعتضدي
 : وقد أشار القلقـشندي يف خطبـة هـذا الكتـاب يف معـرض التحميـد إىل ذلـك بقولـه,بغداد

عىل سائر املاملـك فأمـست  وقدمها ,أمحده عىل أن رفع قدر الديار املرصية بنقل اخلالفة إليها((
 .))ومدارها يف املهامت عليها

أحببـت أن أخـدم ( (: وقـال,ثم حتدث بعد ذلك عن اخلليفة املعتضد باهللا أيب الفـتح داود
 ويتكفـل بـذكر لوازمهـا , يـشتمل دقـائق حقائقهـا,خزانته العالية بتـأليف يف معـامل اخلالفـة

يـسري هـذا التـأليف بانتـسابه إليـه يف اآلفـاق  ل, ويرتفع بـه ذكـره,ً حمليا,املستطرفة ولواحقها
ستغفر مما ملثله أ عىل أين أعتذر مما أتيت و)مآثر اإلنافة يف معامل اخلالفة(وتعاقب الدول وسميته 

 بل أمـري املـؤمنني أمتـع اهللا , إذ مل أكن من قبيل هذا الشأن وال من فرسان هذا امليدان,تصديت
 .))رفته أجدر وأجر وبمع,دروجود الوجود بوجوده بذلك أ

 حتدث املحقق يف مقدمته عـن ,وقد رتب املؤلف الكتاب عىل مقدمة وسبعة أبواب وخامتة
 . عىل ما جاء يف هذا الكتاب من دالئلًأمهية هذا الكتاب وحدد لنا تاريخ تأليفه اعتامدا

  :الفنون النثرية عند القلقشندي - ج
 وكـان يف مقدمـة ,هـو يف ديـوان اإلنـشاءتعددت الفنون النثرية التي استخدمها الكاتب و

 ولكـل حـدث ,الكتاب املنشئني الذين يترصفون يف األمور الديوان بام يتطلبه الظرف الطارئ
 ويوعز إىل صغار املنـشئني ليقومـوا بـام ,أسلوب وفن متبع وال شك أنه كان خيطط لذلك كله
والظـاهرة  .جتامعيـة وغريهـا والدينيـة وااليقتضيه منهم متطلبات احلكم يف األمور السياسية

بد منه يف كل ما يصدر عن ديـوان اإلنـشاء الـسلطاين لواضحة أن األسلوب املشجع رشط الا
 .والدواوين األخر املتفرعة عنه
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لتاليـة كـام جـاءت يف صـبح  وهـي اًويمكن أن نجمل أنواع النثر الديواين يف ثالثني نوعـا
 , والتقاليد, والتقاريظ, والتذاكر والتفاويض,ن واإليام,اإلجازات العلمية واألمان( :األعشى
 , والـصدقات الـرشعية, والـسجالت,خوانيـة واخلطـب والرسـائل اإل, والتواقيـع,والتهاين

 , وقـدمات البنـدق, والعهود, والعمرات, وعقود الصلح, والظهورات,واملراسيم الطرخانية
 , واملساحمات املاليـة,اسيم الوظيفية واملر,والكتب واملكاتبات واملبايعات واملثاالت االجتامعية

 .) والوصايا, واملهادنات, واملنشورات, وامللطفات, واملقامات,واملطالعات
تدلنا هذه األنواع الكثرية للفنون النثرية الديوانية عىل األمهية الكرب التي يعتمد عليها يف و

مل فيه كانوا مـن األعـالم  ولذلك وجدنا أن املختارين للع,ديوان اإلنشاء يف العرص اململوكي
 ,أورد املؤلف شواهد كثرية عن هذه األنواعو .ن يف حقل اللغة واألدب والديناملنشئني املربزي

 وإنام كـان خيتـار الـنص اجليـد واملناسـب مـن الكتـاب ,ومل تكن يف معظم األحيان من إنشائه
شـتهروا وعرفـوا يف مـضامر  بالذين اً ويبدو أن اهتاممه الكيل كان متعلقا,السابقني واملعارصين

 . وهم من شيوخ دواوين اإلنشاء واملوقعني واملنشئني,اإلنشاء والرتسل كالشهاب حممود
  :اإلجازات العلمية - ١

 بلغت عنـد هـؤالء ,إن اإلجازات العلمية يف العرص اململوكي ظاهرة علمية أصيلة قديمة
ت بـسيطة تعتمـد عـىل اإلجـازة  بعد أن كان, خاصةًالعلامء الذين وضعوا هلا طرائق ورشوطا

وتلك هـي الثقافـة العامـة يف هـذا العـرص يتـدرج .  آخرً ولكنها اآلن أخذت منهجا,الشفوية
 , وخيتص بعلم مـن العلـوم التـي يؤثرهـا,ً منتهياًاهيالب يف مراحل تعليمه حتى يصبح فقالط

 للتدريس والفتـو ً ويشهد املدرس لطالبه أنه أتم دراسته وأصبح أهال,وينال إجازته العلمية
 وتـاريخ اإلجـازة , وشيخه املوجز ومذهبـه,الطالب  فيذكر فيها اسم,إلجازة العلميةومنحه ا

 .وغري ذلك
 وهـو يف احلاديـة والعـرشين مـن ,وقد أورد املؤلف اإلجازة التي ناهلا يف ثغر اإلسـكندرية

ج الدين أبو حفـص بـن  وهي اإلجازة التي كتبها له كام رأينا أستاذه العالمة الشيخ رسا,عمره
 ويزيد من قيمة هذه اإلجـازة أهنـا كتبـت بخـط موقـع احلكـم ,أيب احلسن الشهري بابن امللقن

 .العزيز باإلسكندرية القايض تاج الدين بن غنوم
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  :اإلجازة بعراضة الكتب - ٢
 يف الفقـه أو أصـول ًجرت العادة أن بعـض الطلبـة إذا حفـظ كتابـا(نه أيذكر القلقشندي 

 ويفـتح , فيقطع الشيخ املعروض عليه ذلك الكتـاب, أو غري ذلك من الفنون,و النحو أ,الفقه
 فإن مىض فيها من غري توقـف وال تلعـثم , ومواضع يستقرئه إياها من أي مكان اتفقًمنه أبوابا

 .استدل بحفظه تلك املواضع عىل حفظه مجيع الكتب
  :اإلجازة باملرويات على االستدعاءات - ٣

لبة العلم إىل الفقهاء والعلامء األعالم املختـصني واملـشهورين يف بعـض أن يكتب بعض ط
فروع العلم استدعاءات يطلبون فيها منهم إجازهتم عىل ما يطلبـون مـن حـق الروايـة وغـري 

 وهـذا . وقد جرت العادة يف مثل هذه األحوال أن يكتـب اإلجـازة وترسـل إىل طالبهـا.ذلك
 . بلغته الثقافة يف هذا العرصالنوع من اإلجازات يبني املد الذي

  :والتقاريظ التفاويض - ٤
كالتفويض الذي كتبه املقر شهاب الدين بن فضل لقايض دمشق شهاب الدين بـن املجـد 

دمشق حرسها اهللا هـي أم ذلـك ( (:حيث حتدث من خالله عن شامة الشام وذكر أن ,عبد اهللا
 وتنبت منهـا فوائـد ال تـأمن , الفطيماإلقليم ومدده الذي حينو عىل مشارعها حنو الوالدة عىل

 ومـواطن علـامء ,معها الغواين حتى تلمس جانب العقد النظيم وهي دار العلم ومدار احلكـم
 .)...) وتتناوب فيها سحائبهمتتعاقب فيها كواكبهم

إذا صنف يف فن مـن الفنـون أو ((,هي التي تكتب عادة عىل املصنفات والقصائدالتقاريظ 
 أن يكتب له أهل تلـك الـصناعة عـىل كتابـه أو , أو نحو ذلك,فأجاد فيها ,نظم شاعر قصيدة

 .)) ويأيت كل منهم بام يف وسعه من البالغة يف ذلك,قصيدته بالتقريظ واملدح
  :التقاليد - ٥

نذكر منها التقليد الذي أنشأه املؤلف باإلشارة لألمري مجال الدين يوسف البشايش استادار 
 وكتب له ,ستادارية فوضت إليه اإلشارة مضافة إىل اإلني وذلك ح,)فرج(يف الدولة النارصية 

استهله كالعادة باحلمد والتشهد يف أكثر من صـفحة  . هـ٨٠٩ر الشمس العمري يف سنة به املق
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 ورشـقت أغـراض ,هـذا وقـد عـال يف الدولـة القـاهرة مقامـه( (: ثم قـال,ونصف الصفحة
 وساس العـساكر فأحـسن يف سياسـتها التـدبري , سهامهعوقائمقاصدها بانقضاء اآلجال يف ال

 فأطاعـه مـن بـني الـشامل ًوبذل يف نفقاهتا األموال بمجامع القلوب واقتاد النفوس األبية قهرا
 .))واجلنوب

  :التواقيع - ٦
 نشري منها إىل توقيعه الذي كتبه بتصدير أمحد ,كتب القلقشندي تواقيع كثرية يف هذا الباب

 وتوقيعه الذي كتبه عن النارص فـرج بـن , التائب يف اجلامع األزهراألنصاري الشهري بالشاب
 هــ وتوقيعـه الـذي كتبـه ٨٠٤الظاهر برقوق للقايض نارص الـدين حممـد الطنـاجي يف سـنة 

 وتوقيعه الذي كتبه لقايض القـضاة بـدر الـدين حممـد ,بالقضاء للقايض رشف الدين مسعود
 وتوقيعه الـذي ,سمهام باجلامع األموي بدمشقوولده جالل الدين حممد بإعادة تصدير كان با

 : ومما جاء فيه قوله بعد التقديم واحلمـد والتـشهد,كتبه باخلطابة للشيخ شهاب الدين حاجي
 ومن , وأماثل األعيان من سائر الربية,سيام اجلوامع التي هي منها بمنزلة امللوك من الرعيةال((

 بعد املـساجد الثالثـة ,ًسريها يف اآلفاق النائية خربا وأ,ً وأبينها يف املحاسن أثرا,ًأعظمها خطرا
 جامع دمـشق الـذي رسـت يف الفخـر , ويعول يف قصد الزيارة عليها,التي تشد الرحال إليها

 .))... وقامت عىل ممر األيام شواهده,قواعده
  :الرسائل - ٧

ن نقـف عنـد منـا أ وهي,س به منهـاأ ال بً وقد أورد القلقشندي عددا,للرسائل أنواع خمتلفة
 .مةهم وهي ثالث رسائل أدبية ,ها املؤلف نفسهأالرسائل التي أنش

كتبهام املؤلف يف تقريظ املقر الفتحـي أيب املعـايل فـتح اهللا صـاحب  :األوىل والثانية−٢+١
 . هـ٨١٤ الثانية منهام يف سنة  واملالحظ أنه كتب,دواوين اإلنشاء بمرص

ها املؤلـف أ أنـش,ويلة يف املفاخرة بني العلوم املختلفةفهي رسالة ط :أما الرسالة الثالثة − ٣
 وهـذه الرسـالة , هـ لقايض القضاة شيخ اإلسالم جالل الدين عبد الرمحن البلقينـي٧٩٨سنة 

 ابتـدأها ,ً وسبعني علامً ذكر منها نيفاً وهي طويلة جدا,عىل غاية من األمهية لطرافة موضوعها
 عليه بفضائل ً حمتجا,كل علم عىل الذي قبله د ذكر فخر وق,تتمها بفن التاريخبعلم اللغة واخ
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ن احلياة الفكرية يف  وأمهية هذه الرسالة ترجع إىل أهنا تعطينا صورة ع,موجودة فيه دون اآلخر
ها للمقـر الزينـي أرسالة أخر بني السيف والقلـم أنـشيضاف إىل هذه املفاخرة  .هذا العرص

حلية الفضل وزينة الكرم يف املفـاخرة بـني (وسامها  , هـ٧٩٤أيب يزيد الدوادار الظاهري سنة 
 يف املفاخرة بني الـسيف والقلـم ً واملعروف أن البن نباتة املرصي رسالة أيضا,)السيف والقلم

 ).تقديم أيب بكر(أوردها ابن حجة كاملة يف كتابه خزانة األدب 
  :السجالت - ٨

 ,لرؤساء تثبت عدالتهم عـىل احلكـامأن أبناء العلامء وا((ذكر القلقشندي أن العادة جرت 
 ويكتـب لـه بـذلك يف درج , ويشهد عليه بـذلك,وحيكم احلاكم بعدالة من تثبت عدالته لديه

 .))عريض
 كتب به لولده نجم الدين أيب الفـتح , هـ٨١٣وأورد لنا بعد ذلك نسخة سجل أنشأه سنة 

بـن زيـن عبـد الـرحيم محـد أته عـىل الـشيخ العالمـة ويل الـدين  وكتب له ثبوت عدال,حممد
 .العراقي
  :الصداقات - ٩

لـده أو أحـد مـن األمـراء األكـابر ذكر القلقشندي أنه جرت العادة إذا تزوج سلطان أو و
 ,عيان الدولة أن تكتب له خطبة صداق تكون يف الطول والقـرص بحـسب صـاحب العقـدأو

 .فتطال للملوك وتقرص ملن دوهنم بحسب احلال
زدمـر أي أنشأه لزين الدين صدقة السيفي شهد هبا الصداق الذومن مجلة الصدق التي است

 . يف خالفة أخيها املستعني باهللا العبايس,عىل بنت أمري املؤمنني املتوكل عىل اهللا
  :العهود - ١٠

 والطريقة , الطريقة األوىل اتبعها املتقدمون,حتدث القلقشندي عن طريقتني يف إنشاء العهود
 وال يتعـرض , أما طريقة املتقدمني فهي أن ال يأيت بخطبة يف أثناء العهـد.الثانية اتبعها املحدثون

 ثـم يـأيت , أو يتعـرض لـذلك باختـصار,الكاتب إىل ذكر أوصاف املعهـود إليـه والثنـاء عليـه
 وعـىل ذلـك كانـت عهـود , ثم خيتمه بالسالم أو بالدعاء أو بغـري ذلـك ممـا يناسـب,بالوصايا
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أمـا  .بو بكر الصديق لعمر بن اخلطابهيتدي بذلك فيام كتبه أ و,السلف من الصحابة والتابعني
 ويـأيت ,طريقة املحدثني واملتأخرين من الكتاب يف هذا العرص فهي يأيت بالتحميد يف أثناء العهـد

 ,ًوقـد أنـشأت عهـدا( (:يقـول القلقـشندي.... العهد بام يناسب عىل االختصارمن ألقاب ويل
مام املتوكل عىل اهللا أيب عبد اهللا حممد بـن املعتـضد أيب الفـتح  ألن يكون عن اإل: للخاطرًامتحانا

 .)) ينسج عىل منوالهً ليكون نموذجا, لولده العباس, خليفة العرص,بن أيب بكر
  :الكتب واملطالعات - ١١

 نـشري إىل مـا , وأورد نامذج كثـرية منهـا,حتدث القلقشندي عن أنواع املكاتبات وأساليبها
ة التتـار بعـد معركـة عبد الظاهر عن السلطان املظفر قطز بالبشارة هبزيمـكتبه حميي الدين بن 

 وهي املكاتبة التي كتبها عـن ,أما املكاتبة الثانية فهي للمؤلف نفسه القلقشندي .عني جالوت
 إىل صاحب فاس باملغرب ابن أيب احلسن املريني الـذي ًالسلطان النارص فرج بن برقوق جوابا

 .عن وقعة تيمورلنكبعث بكتاب يستخرب فيه 
  :املبايعات - ١٢

 ثم يذكر , ويأيت بام سنح من أمر البيعة,ذكر القلقشندي املبايعات وما يقع عليه عقد املبايعة
 . ثم خلفاء بني العباس من بعدهم, وعىل ذلك جر كتاب خلفاء بني أمية,احللف عليها

  :أسلوب الكاتب ومذهبه الفين ومكانته العلمية - د
ب  الـرض,الـرضب األول األسـلوب احلـر ,لقشندي رضبني من النثر يف كتابهاستخدم الق

 .الثاين األسلوب املقيد السجع
  األسلوب املطلق - ١

 وقد الحظنا ذلـك حـني يبـدي ,ابه صبح األعشى من قيود السجعتحترر القلقشندي يف ك
 وما )قلت(  ويعلق عىل ما يورده من النصوص بقوله,رأيه يف بعض األمور التي يتحدث عنها

يف فـضل (ويف املقدمـة التـي كتبهـا املؤلـف . يأيت من مقوله بعد ذلك ال يلتزم فيـه أي سـجع
 وأقو دليل عىل رفعـة شـأهنا أن اهللا ,أعظم شاهد جلليل قدرها( (: وقال يف مستهلها)الكتابة

ك اقـرأ وربـ( : فقال عـز اسـمه,تعاىل نسب تعليمها إىل نفسه واعتده من وافر كرمه وأفضاله
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ويف ذلك من االهتامم بشأهنا ورفعة حملها ممـا ) األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم
 .))ال خفاء فيه

 :بـد فيهـا مـن األمـور األربعـةوالكتابة إحد الـصنائع فال( (:واستطرد بعد ذلك ليقول
ورة باطنـة فامدهتا األلفاظ التي ختيلها الكاتب يف أوهامه وتصور من ضم بعضها إىل بعض صـ

 وتـصري بعـد أن كانـت , ويقيد به تلك الصور, واخلط الذي خيطه بالقلم,تامة يف نفسه بالقوة
 وغرضها الذي ينقطع الفعل عنـده , وآلتها القلم,صورة معقولة باطنة صورة حمسوسة ظاهرة

 , وحتصل فائدة لألبعد كـام حتـصل لألقـرب,تقييد األلفاظ بالرسوم اخلطية فتكمل قوة النطق
 العائدة يف أحوال اخلاصـة , وهي انتظام مجهور املعاون واملرافق العظيمة,حتفظ املستثمر منهاو

وال نـستغرب أن نجـد األسـلوب نفـسه يف  ).سيمة يف أمور الدين والدنياوالعامة بالفائدة اجل
 هبا عىل الفنـون ً ما عدا النصوص التي يوردها مستشهدا,الكتاب كله عىل الرغم من ضخامته

 .رية الديوانية سواء كانت من إنشائه أم من إنشاء غريهالنث
  :األسلوب املسجع - ٢

التزم املؤلف باألسلوب املـسجع يف إنـشائه الرسـمي الـذي يتعلـق بـاألغراض الديوانيـة 
 إعطـاء اخلالفـة  وكأنام كان الكتاب هيدفون من وراء ذلـك إىل,وظاهرة السجع يف هذا العرص

ورة عن احلياة يف العـرص لقد كان النثر ص .ي النثر عزة أويل األمرة ليضاههبأوالسلطنة وامللك 
 , ألنه مظهر مـن مظـاهر الـسلطان;الديواين ولذلك كان الكتاب جيودون إنشاءهم ,اململوكي

 ولذلك آثر الكتاب يف اإلنشاء تعمد الصيغة يف التزام السجع ,وألنه جيب أن يكون زينة وحلية
ة كاقتباس اآليات القرآنية واملزاوجة بني اجلمل والفقـرات يف وغريه من رضوب االلتزام الفني

وقد اخرتت أن أضع يف هذا املحل ( (: وقد أشار املؤلف إىل ذلك يف صبحه فقال.سياق النص
 .))ما وافق الصنعة وجر عىل أسلوب البالغة

  :مذهبه الفين - ـه
مـذهبني متبـاينني نـه مجـع بـني إ إذ ,كان مذهب الكاتب الفنـي كـان ذا طـابع ازدواجـي

 ومذهب النثر املسجع ولكل مذهب من املـذهبني مكانـه مـن , مذهب النثر املطلق,متناقضني
 .مة يف هذا العرصهمهذه االزدواجية النثرية ظاهرة  و.أدب القلقشندي
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 وإن صـناعة ,نه يمثل عرصه خري متثيـلأمما تقدم معنا من بحث القلقشندي وهكذا يتضح 
 . بذاته له أصوله وأحكامه والتزاماتهً قائامًنت علاماإلنشاء عنده إنام كا

 أن يتنبهـوا ًيضاف إىل ما تقدم ذكره عناية كثري من املسترشقني هبذا الكتاب واملؤسف حقـا
 .قبل العرب أنفسهم إىل أمهيته وسوف نوضح هذا اجلانب يف خامتة بحثنا عن املؤلف

  :أمهية القلقشندي - و
نب بالقلقشندي يف تارخيه صبح األعشى ملـا حيملـه مـن اهتم املفكرون العرب واألجا

املسترشقون إىل اللغات املختلفة لإلفـادة ممـا فيهـا  الدراسات االجتامعية واإلدارية وترمجه
 .ؤلـفمن أخبار مرويـة ونظريـات اجتامعيـة واقتـصادية وسياسـية معروفـة يف عـرص امل

سـورية يف العـرص (بـه كحديث املسترشق كودوفري ديمـومبني عـن القلقـشندي يف كتا
 وتكلم عىل الوظائف اإلدارية واملاليـة , حيث بني فيها نظام احلكم عند املامليك)اململوكي
 واإلقطاعات وتطوراهتا يف العـصور , وعىل موظفي احلاشية والبالط السلطاين,والقضائية
وحتدث ميشيل برنارد وقد ترجم ما ورد يف كتـاب صـبح األعـشى عـن مـوارد  .املختلفة

ــة املاا ــة يف مــرص واإللدول ــه ,قطاعــاتلي ــد التنظــيم ا( وذلــك يف كتاب ملــايل املــرصي عن
 ).القلقشندي

مـا يف  ,)النظـام اإلداري واحلـريب يف مـرص يف عـرص الفـاطميني(وذكر وستنفيلد يف كتابه 
 ًوحتدث املسترشق الـرويس كراتشكوفـسكي عـن القلقـشندي حـديثا .كتاب صبح األعشى

 وقـد أورد فيـه )تـاريخ األدب اجلغـرايف العـريب(  املهميف كتابهيته الكبرية  أشاد فيه بأمهًمسهبا
صـبح األعـشى يف ( ووقـف عنـد كتابـه , ووضح لنا أمهيته يف عـرصه, من حياة املؤلفًطرفا

الديوانيـة الـواردة يف  وذكر أمهية ما فيه مـن الوثـائق , وخلص لنا هذا الكتاب,)نشاصناعة اإل
 .)صبح األعشى(قد انتبهوا إىل أمهية أما املحدثون ف .مقاالته
 حيث حتدث عن املعرفة اجلغرافية عند القلقشندي فذكر شـكل ,كصباح حممود احليل − ١

 والـسحاب , فتحدث عـن الريـاح وأنواعهـا,األرض وأقسامها وأقاليمها وانتقل لذكر املناخ
الة وقوس قـزح  ووصف بعض الظواهر الضوئية من اهل,والربق والرعد واملطر والثلج والربد
 .وطبائع الفصول األربعة وغري ذلك
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 .الذي اهتم باستقصاء ما يف صبح األعشى مما يتعلق باألندلس واملغرب ,وحممد بن تاويت − ٢
 فقد أرشف عىل وضـع فهـارس مفـصلة ,وكذلك الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور − ٣

ه املوسوعة بـني موسـوعات مة حتدث عن أمهية هذهم وكتب يف مستهلها مقدمة ,هلذا الكتاب
 لغزارة مادهتا وتنوعها ومكانة مؤلفها وسعة أفقـه وغـزارة علمـه وخطـورة ًنظرا(هذا العرص 

 ).املنصب الذي وليه يف الدولة
 

- ٥ -  
  شافع بن عباس

  ) هـ٧٣٠ سنة ي هـ وتوف٦٤٩ّولد سنة (

  :حياته ونشأته - أ
املؤرخون بـني حميـي الـدين وابنـه  ابن أخته وربام خلط : وقيل,وهو سبط ابن عبد الظاهر

 ٧٣٠ سـنة  هـ وتـويف٦٤٩ ولد سنة . فهو سبط حميي الدين وابن أخت فتح الدين,فتح الدين
 ألنه أصيب بـسهم يف نوبـة بحمـص ; إىل أن أرضًمام الكاتب بارش اإلنشاء بمرص زماناهـ اإل

 . ولزم بيته بعد ذلك إىل أن تويف, هـ٦٨٠الكرب سنة 
  :شخصيته - ب
 وله نظـم جيـد , يف عدة علوم وله مصنفاتً مشاركاً وكان أديبا,ن أحد كتاب اإلنشاءوكا

 سمع احلديث وأخذ عن مجال الدين بن مالك وتعانى األدب وأتقن اخلط والـنظم .ونثر مليح
 وخاصـة ,واتصل بجامعة من العلامء واألدباء وأخذ عنهم. ً وكتب يف الديوان زمانا,واإلنشاء

 ورو عنـه . وعمل معهام يف ديوان اإلنشاء,دين جده ألمه وابنه فتح الدينعن الشيخ حميي ال
 وعلم ,وأخذ منه مجاعة من أدباء العرص املشهورين يف مرص والشام من بينهم الشيخ أبو حيان

 وقد استشفع عبد الفـتح بـن , والشاعر املرصي الرساج الوراق,الدين الربزايل املؤرخ األديب
 ومل حيفـظ لنـا مـن رسـائله ,ح الدين الصفدي فأجـازه بـبعض كتبـه ولقيه صال.عبد الظاهر

 . مع كثرة ما يذكر عنها,ومؤلفاته يشء
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  :مؤلفاته - ج
ورو له الصفدي بعـض كتبـه وذكـر . ))وله النظم الكثري والنثر الكثري( (:قال الصفدي

 كمنها
 .ديوان شعره − ١
 :سري لبعض السالطني مثل جمموعة − ٢
 .مد بن قالوونسرية النارص حم −أ

 .واألرشف اخلليل − ب
 :وله كتب يف األدب مثل − ٣
 .قالئد الفرائد وفرائد القالئد فيام للشعراء املرصيني األماجد − أ

 .ومناظرة ابن زيدون يف رسالته − ب
 .و قراضات الذهب املرصية يف تقريظ احلامسة البرصية − ج
 .نثور من املفاضلةواألحكام العادلة فيام جر بني املنظوم وامل − د
 .بد منه للكاتبي الصائب فيام الوالرأ − ـه
 .واإلشعار بام للمتنبي من األشعار − و
 .وعدة الكاتب وعمدة املخاطب − ز
 .وشوارد املصائد فيام حلل الشعر من الفوائد − ح
 .وخمالفة املرسوم يف الويش املرقوم − ط
 .وشنف اآلذان يف مماثلة تراجم قالئد العقيان − ي
 .وأفاضل احللل عىل جامع قلعة اجلبل − ك
  :ومما روي من رسائله ما كتبه :رؤية يف أدبه - د
 وألن عطفها ,نس حتى نوروشمعة قد استتم نبتها يف روض األ( (: قال,يصف شمعة − ١

 , ودل عىل هنج التبرص, وأشار, وأومأ بنان تبلجها إىل طرق اهلداية,بدوحة املفاكهة حتى أزهر
 أو صـعدة إال أن , كأنام هـي قلـم امتـد بمزاليـق مـن ذهـب,وهي علم يف رأسه ناروكيف ال 
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 سـائلها , أن جاءت بنفسها وأعلنت بامتناعها عن مجوده حـسهاً وحسبها كرما,أسناهنا ذهب
 ً عمـوا صـباحا: حتيتهـا, ودمعها بالعفو للصفو من سامحتها مطلول,ولؤيف اجلود بأمثاهلا مس

 , قد محيت من ماء دمعها ونار توقدها بـني نقطتـني, يف أوائل شهرهارها ومتام بدرهاحبتألق ن
 .))ومن حسن تأثرها وعني تبرصها بني األثر والعني

 .وله شعر وسط قريب من شعر جده حميي الدين وأمثاله من كتاب عرصه − ٢
 للكتب خلف ثامين عرشة خزانـة ً وكان مجاعا, للكتب واسع االطالعًوكان شافع حمبا − ٣
 هـذا الكتـاب الفـالين ملكتـه يف : وكان من شدة حبـه للكتـب يقـول. نفيسة أدبيةًوءة كتباممل

 . وإذا طلب منه أي جملد قام إىل اخلزانة فتناوله كأنه كام وضعه,الوقت الفالين
 

- ٦ -  
  النويري

  شهاب الدين
  محد بن عبد الوهاب البكريأ

  ) هـ٧٣٣ت النويري سنة (
  :حياته ونشأته - أ

سمع احلديث عىل الـرشيف موسـى بـن  . قويص النشأة, نويري املحتد,شهابوينعت بال
 وأمحد احلجار وزينب بنت حييى وقايض القضاة ابـن . بن يعقوب بن أمحد الصابوينعيل وعيل

 .مجاعة
تقلب يف اخلدم السلطانية وحصل له قرب من السلطان النارص ووكله ببعض أموره وتوىل 

 .ر الديوان بالدقهلية ونظ.نظر اجليش بطرابلس الشام
 :شخصيته - ب
 وكـان ذكـي الفطـرة حـسن الـشكل وفيـه مكرمـة وأرحييـة وفيـه ود :قال األدفـوي − ١

 .ألصحابه
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وذكر املقريزي واقعة له مع أحد وكالء السلطان واسمه أمحد بن عبادة وكيل النـارص  − ٢
ارصيـة واملنـصورية  ألنـه كـان اسـتنابه باملدرسـة الن; هــ٧١٠حممد فقد رضبه باملقارع سـنة 

 وبـسط القـول يف ابـن , وجعله يدخل عىل السلطان ويطالعه بـاألمور فـاغرت بـذلك,وغريها
 فعرف ابن عبادة ما قاله يف حقه وسلمه , فلم يعجب السلطان تلك الوقيعة من النويري,عبادة

 .ً مربحاًإليه ومكنه منه فرضبه باملقارع رضبا
 وله مشاركة جيـدة ً بارعاً ومؤرخاً فاضالًكان فقيها إنه : فقاليوذكره ابن تغري برد − ٣

 . وكتب اخلط املنسوب,يف علوم كثرية
 فكان كل يوم , وكان يواظب عىل القراءة,وصحب مجاعة من علامء عرصه كاألدفوي − ٤

 , إنه كتب صحيح البخـاري ثـامين مـرات: وقيل,بعد الظهر يستفتح بالقرآن إىل قرب املغرب
 . وكان يكتب يف كل يوم ثالث كراريس,منه بخطه بألف درهموكان يبيع كل نسخة 

  :مؤلفاته - ج
 قال ابـن تغـري ,ً يف ثالثني جملدا)هناية األرب يف علم األدب(وأشهر ما ألف كتابه اجلامع 

 وغريه وله )النجوم الزاهرة( :رأيته واقتنيته ونقلت منه بعض يشء يف هذا التاريخ يعني: يبرد
 .بأس به ونثره ال ,نظم يسري

 . هـ بمرض أصاب أطراف أصابع يديه٧٣٣ومات النويري سنة 
 

- ٧ -  
  عالء الدين بن غامن

  أبو احلسن علي بن حممد بن سليمان
  ) هـ٧٣٧ تويف سنة ، هـ٦٥١ولد سنة (

  :حياته ونشأته - أ
عالء الدين بن غانم أبو احلسن عيل بن حممد بن سليامن أحد الكتاب املشهورين بالفضائل 

تويف  و هـ بالقدس٦٥١ولد سنة وقد  .الرتسل وكثرة األدب واألشعار واملروءة التامةوحسن 
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 وقصده الناس يف األمور , وبارش اجلهات, وسمع احلديث الكثري وحفظ القرآن, هـ٧٣٧سنة 
 . وكان كثري اإلحسان إىل اخلاص والعام.املهامت
  :شخصيته - ب

 ,نشاء وعرض عليه كتابـة الـرس فـامتنعكتب يف ديوان اإل( (: قال الصفدي.تعانى األدب
وله نظم كثري وأعامل جيدة يف اآلداب واملكاتبات ومراجعات مع فضالء عرصه من زمن حميي 

 كثري القضاء حلاجات الناس حتى كـان ً كبرياًوكان رئيسا). )ًدين بن عبد الظاهر وهلم جراال
الء الدين بن غانم يف عنقـه منـه  يف الشام إال وعً ما أعرف أحدا:صدر الدين بن الوكيل يقول

 . للجامعات منطرح الكلفةً وملا أسن صار منور الشيبة مالزما,ً مهيباً وكان وقورا.مأثرة
  :مشاركاته لبين عصره - ج

 مـا أردت أن أذكـره : ومع ذلك قال ابن الزملكاين,مل حيبه ابن الزملكاين وكانت بينهام نفرة
 ,ً وقوراً كان دينا:قال الذهبي .دنيا مثل عالء الدين بن غانمل ما يف ا:إىل واحد بسوء إال قال يل

 , الكاتـب الـشاعر,هو الـشيخ الفاضـل البليـغ:  وقال ابن شاكر. ذا مروءة وفتوة,مليح اهليئة
 ذا مـروءة , وبقية مـا تـرك األعيـان, كان حسنة من حسنات الزمان, بقية األعيان,صدر الشام

 ومع ذلـك مل ,ًإنه أوذي من الدولة مرارا:  وقيل.واكف وجود أخجل الغامم ال,فاقت الواصف
 .دمة أصحابه ومعارفه ممن يقصدهيرجع عن عمل اخلري والشهامة واملروءة وخ

 وكـان ابـن , وسعى لـد احلكـام لتعيينـه يف قـضاء الـشام, للقايض ابن صرصًوكان صديقا
 وقام ابـن غـانم بكثـري مـن .ة وهلذا كانت الكراهة والنفر.الزملكاين يسعى إىل ذلك املنصب كذلك

 . ويلبس زي العرب إذا سافر,ردي وكان يتكلم بالرتكي والعجمي والك,الرحالت طاف فيها البالد
 من الزمن بحامة عنـد امللـك املنـصور أيب ً وأقام ردحا,كتب بني يدي الصاحب بن غربيال

اب حممـود وابـن  ومدحه بعض شعرائه كالشه, واتصل بكثري من علامء عرصه وأدبائه,الفداء
 وأسـلوب كتابتـه , وصف ابن حجر علمه باللغة, مجيل املعارضة, وكان حلو املحارضة,نباتة
 وكان يتقر يف كالمه وحيفظ من شـعر أيب العـالء , لكثري من اللغةًوكان مستحرضا( (:فقال

و ينـشئ  وإذا أراد أن يـنظم أ, ويتعانى يف نظمه ونثره احلـويش مـن الكـالم,ً كثرياًاملعري شيئا
 .))يطيل الفكر
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  :أدبه - د
  ومن نثره - ١

 وال ير ,ًرازال تر العيون لبعد مرماها إال ش( (:اجرحمقوله يف وصف قلعة ذات أودية و
 وال يظن ناظرها إال أهنا طالعة بني النجوم بام هلا من األبراج وهلا ,ًسكاهنا العدد الكثري إال نزرا

 وهلـا واد ال يقـي , وهذا ملح أجاج.ن هذا عذب فرات إال أ,من الفرات خندق حيفها كالبحر
 وتفاوت , وقد توعرت مسالكه فال يداس فيه إال عىل املحاجر,لفحة الرمضاء وال حر اهلواجر

 فكأنام خـر مـن الـسامء فتخطفـه , ويقتحم راكبه يف هبوطه,بني مرآه العيل وبني قراره العميق
 .))الطري أو هتوي به الريح يف مكان سحيق

  ومن نظمه - ٢
 :وصف روضة يقول

ــــسا  وكـــم رسحـــة يل بالربـــا زمـــن الـــصبا ــــسنها متلم ــــى ح ــــاهد معن  أش
ــسيمها ــن ن ــشذا م ــرف ال ــسكرين ع ــا  وي ــف أنفي ــة حت ــن طيب ــو م ــيض ه  فاق
ـــة ـــروض قبل ـــسم ال ـــا مب ـــــا  وأســـأل فيه ـــــه يل أيادي ـــــن أكامم ـــــربز م  في

 
- ٨ -  

  شهاب الدين حممود
  حلليب ثم الدمشقيحممود بن سليمان بن فهد بن حممود ا

   هـ٦٤٤ولد سنة 
  :حياته ونشأته - أ

 وتأدب بـه وبـابن الظهـري , هـ وسمع من مجاعة بينهم مجال الدين بن مالك٦٤٤ولد سنة 
 وسـلكه طريقـه يف الـنظم . فحذا حـذوه يف الـشعرًاألربيل والزم ابن الظهري هذا وكان شاعرا

 : أبيات قوله ومما كتب له من, بردييروالكتابة كام يقول ابن تغ
ـــــــحاب  أبــــــــــــارق ٌ الح يف صــــــــــــباح ـــــــدر يف س ـــــــم ال  أم نظ
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ـــــــاليب  أم أســـــطر مثـــــل جـــــيش صـــــب ـــــــسارعن يف ط ـــــــني ت  ح
 فقد كان جـده وكـان ابنـه عـالء الـدين .وكان يمت بصلة إىل حميي الدين بن عبد الظاهر

 : يقول فيهً وقد كتب إليه شعرا,خاله
ـــودة ـــنقص م ـــي ل ـــع كتب ـــم تنقط  ري فـــأذهالولكـــن دهـــاين رصف دهـــ  فل
ـــدا ـــساوة عام ـــوس الق ـــاين عـــن ق  ســـهم أوصـــاب فـــصادفن مقـــتالأب  رم

 . من مخسني سنةً ذكر ابن العامد أنه خدم فيه نحوا, ديوان اإلنشاء بدمشقّوتوىل
 ً ونسخ باألجرة بخطه األنيق كثـريا, تعلم اخلط املنسوب,ةوكان يكتب التقاليد عىل البدهي

 .من الكتب واشتغل بالفقه
  :صيتهشخ - ب
مه حميي الدين بن عبـد الظـاهر وخالـه ل صلته باإلنشاء يف مرص مع جده ألكان أو − ١

 ولقيـه هنـاك ابـن خلكـان يف املدرسـة ,هُ ولكنه ذهب إىل دمشق فعال هبا نجمـ,عالء الدين
يـه رس ّ وكـان تول, واتصل به وكان يعوده يف مرضه الـذي مـات فيـه, هـ٦٨١النجيبية سنة 

 . هـ٧١٧دمشق سنة 
ن والعـرشين مـن شـوال وصـل الـشيخ ويف بكرة هنار الثالثاء الثـام( (:قال ابن كثري − ٢
مام العالمة شيخ الكتاب شهاب الدين حممود بن سليامن احللبي عـىل الربيـد مـن مـرص إىل اإل

 .)) عن رشف الدين عبد الوهاب ابن فضل العمريً كتابة الرس هبا عوضاًدمشق متوليا
 ثم نقلـه , بدمشقًإنه كتب اإلنشاء أوال( (: قال ابن حجر,ىل مرصوانتقل مرة أخر إ − ٣

ابن سلعوس إىل الديار املرصية عقب موت حميي الدين بن عبـد الظـاهر أيـام امللـك األرشف 
 ثم عاد فويل كتابة الرس بدمشق بعد موت رشف الدين بـن ,خليل فكتب هبا يف ديوان اإلنشاء

 . ملنصب الرس ثامنية أعوامًشاغال وظل , وظل هبا إىل أن مات,فضل اهللا
 وتقـرب مـن نـواب ,واتصل بسالطني املامليك من األرشف خليل حتى النارص حممد − ٤

 وخلـد يف شـعره . من صـاحب محـاة امللـك املنـصورً واحرتاماً ولقي ترحيبا,السلطنة بالشام
 .مدائح لكل هؤالء
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 وكانـت بينـه وبيـنهم ,تـابكذلك اتصل بجامعة من العلامء واألدباء والشعراء والك − ٥
 قـال ابـن . وكانت بينه وبني الكاتب عالء الدين ابن غانم صداقة وطيدة,مكاتبات وحماورات

 بلغني أن مجاعة ديوان اإلنشاء يـذمونني : القايض شهاب الدين حممود وقالً عتبني يوما:غانم
 : فكتبت إليه,وأنت حارض ما ترد غيبتي

ــودو  ومـــن قـــال إن القـــوم ذمـــوك كـــاذب ــد واجل ــضل يوج ــك إال الف ــا من  م
ــود  ومــــا أحــــد إال لفــــضلك حامــــد ــاس أو ذم حمم ــني الن ــب ب ــل عي  وه

 : منهاً أبياتاَّفكتب إيل
ــــــس ــــــأين مل أذم بمجل ــــــت ب ـــك موجـــود  علم ـــوم مثل ـــريم الق ـــه ك  وفي
ــافعي ــيس ن ــنفس إذ ل ــي ال ــست أزك ـــود  ول ـــم حمم ـــل واالس ـــي الفع  إذا ذم من

ــل حل ــن أك ــسان م ــره اإلن ــا يك ــهوم ــــدود  م ــــه ال ــــبىل ويأكل ــــد آن أن ي  وق
 .فلم يبق إال أيام قليلة وتويف

 :شعره - ج
 : هـ مطلعها٧٢٣ة جيدة سنة يث وكان من أصدقائه بمر, القايض ابن صرصيىورث − ١

ــا  ............   حمــتًقــايض القــضاة ومــن حــو رتب
 رواه , من شـعرهً فأجازه ببعض كتبه وأنشده كثريا,واتصل به صالح الدين الصفدي − ٢

 ).الوايف بالوفيات(و) رشح الالمية(يف كتبه 
 لكـن ,ً وربام أثار هـذا تـساؤال,ويلقب الشهاب حممود بلقب القايض كام أول الكالم − ٣

 ً نـاثراً لكن املشهور أنه كان كاتبا, إنه عني مرة لقضاء احلنابلة:ابن حجر جييب عىل ذلك بقوله
 .ً بليغاًوناظام
 وكان نثـره يـدخل يف ثالثـني , فاق األقران يف النظم واإلنشاء والكتابة:جرقال ابن ح − ٤
 .ةجملد
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  :مؤلفاته - د
ده َّ جـو,)حسن التوسل إىل صناعة الرتسـل(له كتاب يف صناعة اإلنشاء مشهور وهو  − ١
 حتـى مجـع منهـا بعـض ً إنه كان يكتب التقاليد الكبار والتواقيـع تظهـر بخطـه وثوقـا:وقيل

 .لدينالراغبني جم
 قال ابن , والرسالة التي يف وصف البندق,ومن حماسن نثره الكتاب الذي وصف فيه اخليل

 وله من اخلصائص ما ليس للقايض الفاضـل , مل يكن بعد القايض الفاضل مثله: ويقال:العامد
 .من القصائد املطولة احلسنة األنيقة

 ً الثناء حممود الكاتب كتابامام شهاب الدين أيب وقرأت عىل الشيخ اإل:وقال الصفدي − ٢
 ,ال يستن داحس يف مضامره وال تطمع الغرباء يف شـق غبـاره((أنشأه يف وصف اخليل جاء منه 

 ً ويدرك شوارد الـربوق ثانيـا, تسابق يداه مرامي طرفه,وال يظفر الحق من حلاقه بسو آثاره
 .))من عطفه

 ,ً يتموج أديمه ريا,ليل عىل أهلته وأوطأه ال,فمن أشهب غطاه النهار بحلته( (:ويقول فيها
 إن التقـت املـضايق , هذا الفجر قد أطلع الثريا: ويقول من استقبله يف حىل جلامه,ًرج رئياأويت

 أبـيض ً كـم أبـرص فارسـه يومـا, وإن انفرجت املسالك مر مرور الغيم,انساب انسياب األيم
 )...)ور أشعته وكم عاين طرف السنان فقاتل العدا يف ظالم النقع بن.بطلعته
 بـدأ يف , وعد من شعراء عرصه املتقدمني, برع فيه وفاق أقرانه,وله يف الشعر قدم ثابتة − ٣

 ومن أوائل شعره اجليـد قـصيدته يف مـديح الظـاهر بيـربس ووصـف ,النظم يف باكورة شبابه
 .انتصاره عىل التتار وخوضه خلفهم الفرات

  :من أغراض شعره - ـه
  :املدح - ١

 , مـن سـالطني املامليـك املعـارصين مثـل املنـصور قـالوون واألرشف خليـلًمدح كثريا
 كام مدح غريهم من نواب السلطنة واألمراء وكبار رجال الدولـة مـن القـضاة ,والنارص حممد

عهـا يف كتـاب  وله يف املدائح قـصائد كثـرية مج; ومدح زمالءه من الشعراء واألدباء,والكتاب
 ومقدماهتا تروي الشوق للديار املقدسـة املـرشفة بالكعبـة )دائحأسنى املنائح يف أهنى امل(سامه 

 : وجتيش يف رحلته الوجدانية عواطفه وأحاسيسه فيقول,والروضة الرشيفة
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ــرب  أعــد حــديث احلمــى فالركــب يف طــرب ــن ع ــاجلزع م ــن ب ــاء م ــص أنب  وق
ــن رضــاب اخلــرد العــربعــىل الظــام  كــرر حــديث الثنايــا فهــي أعــذب يل   م

ـــــر ـــــإذا الك ـــــا س  مـــن النعـــاس نفـــضناها مـــن اهلـــدب  نةِ ذر يف أجفانن
 :ويقول

ــــام  أال حبـــذا مـــرس الركـــاب وقـــد رأت ــــا معل ــــامًهل ــــة معل ــــد الثني   عن
ـــان ـــزل الركب ـــد ن ـــاوق ـــروافيه  ًســـحريا عـــىل األرض الوجـــوه تكرمـــا  وعف

  :اإلخوانيات - ٢
 .راء فيام يعرضون لـهوله قصائد يف مناسبات خمتلفة وموضوعات متعددة جياري فيها الشع

 ويتأنق تأنقهم يف التعبري ويذهب مذاهبهم يف التوريـة والتجنـيس ورضوب البـديع األخـر
 .الشائعة آنذاك

ومن إخوانياته قصيدة بعث هبا من القاهرة إىل صديقه الشاعر عبد اهللا بن أمحد بن متام  − ١
 :ول فيق,بجبل الصاحلية بالشام يتشوق فيها ويبنيها بناء الرسائل

ــ  علــــم بــــأن نــــواهم أصــــل آالمــــي   وأســقامييهــل عنــد مــن عنــدهم برئ
ــــدهم ــــد بع ــــي بع ــــي وجفن ــــي  وأن قلب ــــيهم وذا دام ــــده ف ــــم وح  ذا دائ

 من مقدمة ثم نتيجة ومـا بيـنهام وصـلة مـن صـنوف البـديع ,واألبيات مبنية بناء الرسالة
ينتقل بني أجزاء موضـوعه  و. هبام كل اخلربةً وكان شهاب الدين خبريا.وصنعة اللفظ واملعنى

 : فيذكر بقاءه يف مرص وشوقه إىل الشامً فصالًفصال
ــا  يـــا ليـــت شـــعري أمل يبلغـــه أن لـــه ــامًأخ ــذ ع ــسم م   بمــرص ضــعيف اجل
ــــه ــــذا يف مودت ــــي ه ــــان ظن ــــا ك ــشام  م ــاكني ال ــن س ــذا ع ــديث ك  وال احل

 :ويذكر بلوغه السبعني من عمره
ـــيل  ت بـــشاشة أيـــامي فلـــو عرضـــتَّولـــ ـــستام أعرَّع ـــري م ـــا غ ـــت عنه  ض

ــــام  هــل بعــد ســبعني يل إال التأهــب مــن ــــإرساج وإجل ــــل ب ــــل الرحي  أج
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وال يتخىل عنه ميله للصنعة حتى يف هذا املوقف الذي يذكر فيه املوت والبعث والندم عـىل 
 والرجاء يف العفو ويف شفاعة النبي حممد عليـه الـصالة ,ت من العمر يف اآلثام واملعايصَّما فو

 . وسبيله إىل ذلك فرط من املحبة له,والسالم
 :وخيتم هذه القصيدة ختام الرسائل فيقول
 فأنـــت يف نفـــسه مـــن خـــري أقـــوام  فــاذكر أخــاك بظهــر الغيــب وادع لــه
ــا إهلــامي  عليـــك منـــي ســـالم اهللا مـــا ابتـــسمت ــروض مــن دمــع احلي  أزاهــر ال

 :وأعجب به الصفدي
  طــول الــدهر متــصلمــن بــره وهــو  ســـتغفر اهللا أيـــن الغيـــث منفـــصالأ

 يف اجلــــود ال بــــسواه يــــرضب املثــــل  مـــن حـــاتم ? عـــد عنـــه واطـــرح فيـــه
  :الوصف - ٣

 :ويعجب الصفدي بوصفه حلصن املرقب الذي فتحه املنصور قالوون إذ يقول
ــب  ولقـــد ذكرتـــك والـــسيوف لوامـــع ٌ ــصن املرق ــت ح ــب حت ــوت يرق  وامل
ـــه ـــدروع كأن ـــــل يف رد  واحلـــصن مـــن شـــفق ال ـــــسناء ترف ـــــذهبح  اء م

  :غزله - ٤
 حياته بقصيدة المية رقيقة اختارهـا ابـن اخوّكذلك أعجب علامء عرصه وكثري ممن أر − أ
 :شاكر

ـــيال ـــامل مج ـــاف إىل اجل ـــن أض ـــا م ـــذوال  ي ـــك ع ـــت في ـــت إن طاوع  ال كن
ـــة ـــرك جن ـــار هج ـــن ن ـــتني م ـــال  عوض ـــسكنت ظ ـــيالًف ـــن رضـــاك ظل   م

 مـــــأهوال ًعـــــامرافغـــــدا بقربـــــك   دارســاًوحللــت مــن أحــشائي ربعــا
 :ومن قصائده اجليدة قصيدة بعث هبا إىل فتح الدين بن عبد الظاهر يقول فيها − ب

 أو الـــصبح إال مـــا جـــاله ابتـــسامها  هــــل البــــدر إال مــــا حــــواه لثامهــــا
ـــدها ـــوق خ ـــدا ف ـــا ب ـــار إال م ـــا  أو الن ـــب رضامه ـــب املح ـــناها ويف قل  س
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  خيامهـــــايارفـــــدارهتا قلبـــــي ود  أقامــــت بقلبــــي إذ أقــــام بحبهــــا
 وأعجـب بتـشبيهه فـيهام الثريـا ,وأورد الصفدي يف رشح الالمية بيتني من القـصيدة − ج

 : هـ٧٢٣أنشدين من لفظه لنفسه الشهاب أبو الثناء حممود بدمشق سنة  : قال.واهلالل والدارة
ــــا  كـــــــأن الثريـــــــا واهلـــــــالل ودارة ــــا التئامه ــــد زان الثري ــــه وق  حوت
ـــا  ةحبــاب طفــا مــن حــول زروق فــض ـــالراح جامه ـــاف ب ـــاة ط ـــف فت  بك

 :وكاتب بشعره بعض شعراء املرصيني فكتب إىل الرساج الوراق املرصي يف سجادة − د
ــــدرا ــــشهب ق ــــاوز ال ــــهاب جت  فغــــدت عــــن عــــاله ذات انحطــــاط  وش
 حـــال زهـــدي فيهـــا وحـــال اغتبـــاطي  مل أحـــــاول تقبيلهـــــا غـــــري مخـــــس

 :ًهاب الدين جميبا إليه بشًويتالعب فيها بالتورية مداعبا − ـه
 غــــدا البــــدر دوهنــــا يف انحطــــاط   ملـــا ســـمت بـــه الـــشمسًيـــا رساجـــا

ــــا ــــوج وألف ــــداك م ــــت بحــــر ن ــــاطي  أن ــــاك ش ــــنع يمن ــــك در وص  ظ
 فمـــــن در فيـــــك كـــــان التقـــــاطي  ال تلمنـــــي إذا نظمـــــت معانيـــــك

 :أثره يف عرصه − و
 وألنه شغل منـصب .كان شهاب الدين ذا أثر بني يف عرصه ملا أتيح له من طول العمر − ١

 كان خالهلا عىل صلة بالشعراء واألدباء ً من الزمن بلغ مخسني عاماً طويالًكتابية اإلنشاء ردحا
 .يف مرص والشام

ومل أر مـن يـصدق عليـه اسـم ( (:وعده الصفدي من الكتاب الذين عارصهم وقـال − ٢
 ومعرفـة خطـوط الكتـاب مـع  بأيام الناس وترامجهمً عارفاً ناثراً ألنه كان ناظام;الكاتب غريه

 .))األدب الكثري والديانة والعلم والرواية
 :من مؤلفاته − ز
 . إهنا بلغت ثالثني جملدة:ترك جمموعة كبرية من الرسائل قال الصفدي − ١
 . من الشعر ما بلغ ثالث جملداتوترك − ٢
 .ي يف التاريخن كتبه ذيل عىل كتاب القطب اليونيومما ذكره ابن حجر من − ٣
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- ٩ -  
  ةمجال الدين بن نبات

  نثره وكتابته
  :مقدمة

ًن ناثرا بليغاا بل ك,ًمل يكن ابن نباتة شاعرا فحسب  فقد كتب يف خمتلف الفنون النثرية مـع ,ً
ومن الفنـون , وإن توىل بعض مناصـب اإلنـشاء,من كتاب الرسائل الديوانية العلم أنه مل يكن

 :النثرية التي كتب هبا
 :ة واإلخوانيةالرسائل األدبي − أ
 :من رسالة يف تويل الشباب − ١
 وخال الفكر احلائم من صـوب والفهـم ,أي واهللا توىل الشباب ومخد آب الذهن اللهاب((

 وأقرص من نظمه ونثره من كانت له يف اإلنشاء نضأة وكانت لـه يف الـشعر ,اخلارم من صواب
 واختبأ لسان املنـشئ ,ر أهدابجي فام يرفع هلا وال , وغض برص القرحية وتقلص ذيلها,أسباب

 .)) وأغلق له من شفتيه مرصاعي البابًواملنشد عجزا
 .رسالة فكهة يف محام يشكو فيها من رسقة شاشه − ٢
 .وكتب للصفدي رسالة مطولة جييزه فيها بام رو وألف − ٣
 .رسالة يف اخليل تشبه رسالة شهاب الدين حممود يف اخليل − ٤
  :التواقيع األدبية - ب
من تواقيعه يف أثناء توليه الكتابة التوقيع بدمشق بمساحمة بعض األوقاف بدمشق سنة  − ١
 وأطلعهـم هبممهـم حتـى يف ,ًاحلمد هللا الذي أرهف لعزائم املوحدين عزبا( (: هـ يقول٧٤٨

 وأيـد ً وكان القلبان قلبـا,ً وعرف بني قلوب املؤمنني حتى كان البعد قربا,ًمطالع الغرب شهيا
 إذا . وعضد ببقائه كل ملك,ً وحرباًا البيت النارصي ملوك األرض وعبيد احلق سلامبوالء هذ

ركب البحـر لنهـب األعـداء وكـان  وإذا ,ً ويوم السامح عشبا,ًنزل الرب أنبته يوم الكفاح أسال
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 ,ً تـصحب عربـاً وإذا بعث هداياه املتنوعة كانـت عرابـا,ًهم ملك يأخذ كل سفينة غصباءورا
 ,ً عجبـاً وإذا وقف أوقاف الرب سـمعت اآلفـاق مـن خـط يـده قرآنـا,ًحبا تسحب سًورياضا

 .))ًواهتزت بذكره عجبا
 وهـو , ودان باملحبة وإن شط بحره ومزاره.وذو الوالء قريب وإن نأت داره(( :ومنها − ٢

موصوف كوصف املشاهد وإن حالت عن االكتامل ,بأخباره النرية حمبوب كاجلنة قبل أن تر 
 رس اهللا ببقائه اإلسالم واملسلمني ورسه بام , وملا كان السلطان أبو احلسن. الرسبطلعته أميال

 هـو الـذي مـد اليمـني ,كتب عن اسمه يف أصحاب اليمني ومـا أدراك مـا أصـحاب اليمـني
 فنـرص اهللا حزبـه بـام سـطر مـن ,بالسيف والقلم وكتب يف أصحاهبا وسطر اخلتامت الـرشيفة

 واألقالم أدويـة فـشفت ضـعف ,ًشتقت من قلوب األعداء قلبياأحزاهبا ومد الرماح أرشية فا
 .))ًالبصائر وحسبك بالذكر احلكيم طبيبا

  :الوصف - ج
 : بالنار قالً فوصف حصارا,شارك يف احلديث عن وقائع العرص العسكرية − ١
 وعـاملتهم مـن أعـامل وقودهـا ,فام كان إال ريثام ابتسمت له النار عـن املـوت العـابس((

 بنـت هبـا أيـدي ً وأصـلتهم نـارا. وجاءت بام يفضح مالبس اجللود وجلود املالبس,باليابس
 واألبـراج لـتالوة احلـرب قـد , وإذا بأبدان البدنات القائمة قد قعـدت,األبراج محالة احلطب

لـسنة الـسيوف املجادلـة أ وقطعت , فهنالك هجمها املسلمون هجوم الليث الكرار,سجدت
 .))حجج رقاب الكفار

  :خامتة
 يكثر فيه من صنعة البديع وخاصـة التوريـة واجلنـاس والطبـاق ,نثره يشبه نثر معارصيهو

 وهـو يف مـستواه ,ً ونثراً واالقتباس من القرآن ومأثور الكالم شعرا, وحسن التعليل,واملقابلة
 من كتابة غريه من الكتاب الناهبني يف هذا الفن ممن مر ً وأقل إرشاقا,العام أقل درجة من شعره

 . وحميي الدين عبد الظاهر,هم كالشهاب حممودذكر
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- ١٠ -  

  الشهاب حممود
  ) م١٣٢٥ −  ١٢٤٧ ، هـ٧٢٥ - ٦٤٤(

 :حياته ومسريته - أ
 ٦٤٤ يف شـهر شـعبان , حممود بن سليامن بن فهد بن حممـود, شهاب الدين,ولد أبو الثناء
 .بدمشق الفيحاء

خـذ عـنهم أ ف,علـامء عـرصه ثم لقي بعدئذ مـشاهري ,عكف منذ طفولته عىل طلب العلم
 والزمه وسلك , اشتغل بالنحو عىل ابن مالك وتأدب باملجد بن الظهري.ثقافته الدينية واألدبية

 , وفاق أقرانه يف عـرصه, فربع يف األدب وتضلع من الفقه,طريقه وحذا حذوه يف الشعر والنثر
د أن أجازه يوسف بـن  عىل الرغم من صغر سنه بع,يل قضاء احلنابلةَيِحتى اختري وهو شاب ل

 .خليل
  :تهيشخص - ب

 وعـرف باملقـدرة , وجم التواضع, فكان هادئ الطبع,عرف الشهاب حممود بحسن اخللق
 ,كان من أئمـة الكتـاب(( ألنه ;ً وهو يف الثالثني من عمره تقريبا, فعني لكتابة اإلنشاء,والعلم

 ومعرفة بخطوط كتاب اخلط  وكانت له معرفة بأيام الناس وترامجهم,ورأس البلغاء يف عرصه
 .)) وكانت بينه وبني أهل عرصه مكاتبات ومراجعات,املنسوب
  :أدبه ومكانته - ج

وجدير بالذكر هنا أنه أصبح كاتب الـدرج يف ديـوان اإلنـشاء بدمـشق يف عهـد الـسلطان 
 . هـ٦٧٨اململوكي املنصور قالوون سنة 

الل قدومه إىل بالد الـشام وفتحـه ويبدو أن شهرته قد اتسعت حني مدح السلطان املذكور خ
 .قلعة املرقب املنيعة التي كانت بيد الصليبيني والتي مل يستطع األيوبيون حتريرها من قبل
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 هــذا هــو الفــتح ال مــا تــزعم الــسري  اهللا أكــــرب هــــذا النــــرص والظفــــر
 :ويمدح امللك قالوون ويذكر فتحه طرابلس والقصيدة أوهلا

ــــشك ــــه ال ــــن أوالك نعمت ــــا مل  ألنـــك لإلســــالم يـــا ســــيفه ذخــــر  رعلين
 فنقله إىل مرص عقب ً وأحبه كثريا,أعجب به الصاحب الوزير شمس الدين بن السلعوس

 فكتب هبا يف ديـوان اإلنـشاء فتقـدم ببالغتـه وبـديع كفايـة ,موت حميي الدين بن عبد الظاهر
 . لد السلطان املنصور الجنيًوإنشائه وأصبح أثريا

 :فنظم يف احلال بيتني
ـــــيدي ـــــا س ـــــك ي ـــــاب مملوك  قـــــد بيـــــضت حـــــايل بتـــــسويدها  ثي
ـــــــدها  مـــــا وقـــــع احلـــــرب عليهـــــا بـــــىل ـــــــك بتجدي ـــــــع يل من  وق

يا خوند مماليكك اجلامعة رفـاقي يبقـى ( فقال ,ئة درهمفأمر له املنصور بتفصيلتني ومخسم
 .)) هلم كل سنةً فأمر لكل منهم بمثل ذلك وصارت راتبا)ذلك يف قلوهبم

 حتى أصبح صاحب ديـوان اإلنـشاء عنـد الـسلطان بيـربس ًلته كثرياوهكذا ارتفعت منز
 فأعيـد , يف منصبه حتى وفاة رشف الدين بن فـضل اهللاً بقي مستمرا, هـ٧٠٨البندقداري سنة 

تـرجم لـه الـشاعر  .بة الـرس فيهـا هـ وويل مكانه نظر ديوان اإلنشاء وكتا٧١٧إىل دمشق سنة 
 . ووصف مكانته يف الشام ومرص)سجع املطوق( مجال الدين بن نباتة املرصي يف كتابه

  :أخالقه - د
اب بام بلغه من منزلة سامية ومكانة مرموقة يف دواوين اإلنـشاء قرابـة مخـسني همل يغرت الش

 , فأحبوه واحرتمـوه,ً أحسن معاملة الناس مجيعا, يف عملهً وإنام كان دمث اخللق مستقيام,ًعاما
 فال عجب أن رأينا تنكز نائب السلطنة , عىل التالوة والنوافلً ألهل اخلري ومواظباًكام كان حمبا

رد مـن عملـه ُزل أو طُ فلم يعرف عنه أنه ع,ن من سبقهأنه يف ذلك شأ ش,بدمشق حيرتمه وجيله
 عىل ما حباه اهللا من منزلة ً ولكن شأنه شأن كل ذي نعمة أن يكون حمسودا,طوال حياته املديدة
ح لنا ذلك يف كتابه لعالء الدين بن غانم حيث بلغـه أن مجاعـة  وقد توض,تطمح إليها األبصار
أقام بعد عودته من مـرص يف منـصبه ثامنيـة  . وهو حارص ال يرد غيبته,مونهيف الديوان كانوا يذ
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يف منزله ودفن يف تربته  هـ ٧٢٥أعوام إىل أن تويف ليلة السبت الثاين والعرشين من شعبان سنة 
 . بالقرب من اليغموريةها يف سفح قاسيونأالتي أنش
  :آثاره األدبية - ـه

 وذكـروا أن لـه , يبلغ أضـعاف نظمـهً ونثره كثري جدا,كان شيخ صناعة اإلنشاء يف عرصه
ألفـواه  ومواقع أقالم ختـرس األفـواه وا,ً وتسع فنون اآلداب علام,ًتصانيف متأل األذهان فهام(

 :ًمن تصانيفه أيضا ).ً ولثامًتوسعها رشفا
 .ً وما زال خمطوطا, وهي يف اهلو العذري) األحباب ومنازه األلبابمنازل( − ١
 . وهو خمطوط)ذيل عىل الكامل البن األثري( كتاب ًوله أيضا − ٢
 . وهو مفقود)الذيل عىل ذيل القطب اليونيني(و − ٣
 .تقاليده الرسمية − ٤
 .وتواقيعه الكثرية − ٥
 ,ار الصفدي أهنا تدخل يف ثالثـني جملـدة وقد أش,ورسائله اإلخوانية التي كان يشنها − ٦

 .مجع منها بعض الفضالء الراغبني جملدين
 وأمـا , ومل جتمع يف ديـوان شـعر مـستقل,أما قصائده فكثرية تدخل يف ثالث جملدات − ٧

 .املقاطيع فقليلة
 وعدد أبياتـه ,)أهنا املنائح يف أسنى املدائح(مجعها يف ديوان خاص سامه  :املدح النبوية − ٨

 وذكـر , وقد سمعه أستاذه يوسف بن خليل مـن لفظـه,ًئة ومخسة وستون بيتاألفا بيت وثالثم
 .الذهبي أنه مل خيلف يف معناه مثله

 .)حسن التوسل إىل صناعة الرتسل( − ٩
  :أشهر تصانيفه - و
 ).حسن التوسل إىل صناعة الرتسل(

 ,يف كتابـة اإلنـشاءاستهل الشهاب حممود مقدمة الكتاب املذكور بالتحـدث عـن مكانتـه 
 حتـدث بعـد ذلـك أمـور .وذكر العوامل الشخصية التي حدث به إىل تأليف الكتاب املـذكور
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 وعن أمور خاصة يف علـوم ,بد للرتشيح هلذه الصناعة من التصدي هلا واالطالع عليهاكلية ال
 ثم ختمهـا بـذكر بعـض مـا يتـصل بخـصائص الكتابـة كاالقتبـاس ,املعاين والبيان والبديع

شأه بحكـم عملـه  اختارهـا ممـا أنـ, وشفعها بمجموعة قيمة من رسـائله,الستشهاد واحللوا
 . وهي تربز لنا خمتلف فنون نثره)رياضة للخاطر لصعوبة مسلكه(ه أالرسمي أو مما أنش

  :نثره ومذهبه - ز
  :فنون النثر - ١
ة أمجع معارصو الشهاب حممود عـىل أنـه كـان رأس البلغـاء يف عـرصه وشـيخ صـناع − أ

 وأصـبح املنظـور إليـه يف الـبالد , وذكروا أنه أربى عىل كثـري مـن تقدمـه,اإلنشاء دون منازع
 وقد بقي يف ديوان اإلنشاء بدمشق والقاهرة قرابـة نـصف قـرن ,الشامية واملرصية عىل السواء

 . ألن له يف نثره خصائص ليست لغريه;من الزمن
 هذه املنزلة الكبرية التي عرف الـشهاب أشار الشاعر مجال الدين بن نباتة املرصي إىل − ب

 الذي ترجم فيه الشاعر لكل من زكى )سجع املطوق(يف األوساط الثقافية والسياسية يف كتابه 
 ).مطلع الفرائد وجممع الفوائد(كتابه 
 :كتب احلروب - ٢
أشار الشهاب حممود إىل الكتب التي كان ينشئها يف أوقات احلـروب إىل نـواب امللـك  − أ
 . وذكر أهنا تتميز باإلجياز واأللفاظ البليغة, واىل مقدمي اجليوش والرسايا,عنه

 يعلمهـم ,وأشار إىل الكتب التي كان ينـشئها يف أوقـات احلـروب إىل نـواب امللـك − ب
أصـدرناها ( (: وقد ذكر أهنا تتميز بالبسط يف القول يف وصف العـزائم,باحلركة للقاء عدوهم

يـا وفـود ( و,)يا مالئكـة الـرمحن اصـحبي( و,)يل اهللا اركبييا خ(ومنادي النفري قد أعلن بـ 
اهلمـم قـد (  و,)العزائم قد ركضت عـىل سـوابق الرعـب إىل العـدا( و,)التأييد والظفر اقريب

 ).لو كان يف مطلع الشمس الستقربت ما بينها وبينه من املد( ـف) هنضت إىل عدو اإلسالم
 :كتب التهاني والفتوح - ٣
 فتتـصف باإلطنـاب يف ,فيها الـشهاب حممـود أن يبـسط الكـالم يف مـضموهنايشرتط  − أ

 . صاحب مملكةً وخاصة إن كان املكتوب إليه ملكا,األوصاف
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 : صاحب محراء غرناطـة مـن األنـدلس,فمن ذلك رسالة كتبها يف جواب ابن األمحر − ب
 ونبـدي ,نرصه عندنا لطيفة ومواقع , ونعم اهللا بنا مطيفة, فإننا أصدرناها...أما بعد محد اهللا((

 ً مـرشقا, بجوامـع وده ووفائـهً عن لوامع صفائه مبينـاًلعلمه الكريم ورود كتابه اجلليل مسفرا
 بام بلغه من أنباء النرصة التي سارت , بروض كرمه الذي سعد رأ رائدهً حمدقا,بآللئ فرائده

 وطبـق ذكرهـا املـشارق ,ان وذلت بعز ما تيل عليه منهـا عبـاد الـصلب,هبا إليه رسعان الركبان
 وخلطـت الرتبـة , وهـم يف رأي العـني أعـداد الكوكـب, ومزقت أعداء اهللا التتار,واملغارب

 ).)بدمائهم حتى مل يبح هبا التيم
نه يوضح لنا بجالء عالقة املرشق بـاملغرب وموقـف األخـري إ إذ ,نالحظ أمهية هذا النص

 كـام ,حلروب يف الرشق والغرب عىل حد سواءمن األحداث الكرب الطارئة يف فرتة اكتنفتها ا
يوضح لنا تصميم املـسلمني عـىل دحـر التتـار وإرجـاع اخلالفـة العباسـية إىل بغـداد بعـد أن 

 .تقوضت أركاهنا
  كتب التقاليد والتواقيع واملناشري - ٤

 , وأشار إىل كثرة ما أنشأه منهـا,حتدث الشهاب حممود عن هذا النوع من اإلنشاء يف عرصه
 .))ويف أيدي الناس مما كتبت فيه يشء كثري( (:فقال
فمن تقليد كتبه لصاحب سيس بإقرار عىل ما قاطع النهـر مـن بـالده قولـه يف خطبـة  − ١
 وفـضل دولتنـا القـاهرة ,احلمد هللا الذي خص أيامنا الزاهرة باصطناع ملوك امللـل( (:التقليد

ن خـصائص ملكنـا إطـالق  وجعـل مـ,سـلسأل بعض ما أحرزته هلا البيض واألبإجابة من 
 وجعـل دعوتنـا بأعنـة ممالـك , فإنه ملا أتانـا اهللا ملـك البـسيطة, وبعد.املاملك وإعطاء الدول

 وجعـل , وأهنضنا من اجلهاد يف سبيله بالـسنة والفـرض,ن لنا يف األرضَّ ومك,األقطار حميطة
ت عىل األعداء  وأظلتنا بوادر الفتوح وأظل,كل يوم تعرض فيه جيوشنا من أمثلة يوم العرض

 عـىل مـن , وأيدنا باملالئكة والروح,سيوفنا التي هي عىل من كفر باهللا وكفر بالنعمة دعوة نوح
 )). فانترص باألب واالبن والروح,جعل الواحد سبحانه ثالثة

 وقـد ,تطالعنا هذه الرسالة ببعض املعاين الدينية التي كانت معروفة يف أدب هـذا العـرصو
 . لنا من خالهلا صورة مجعت بعض املعاين اإلسالمية والنرصانيةحاول الكاتب أن يربز
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  :الطرديات - ح
 يف نثـره الرسـمي بقيـود جيـب أن يرعاهـا ًير الشهاب حممود أن الكاتـب يكـون مقيـدا

 غري أنه حينام يتحدث عن الطرديات من ذكـر أوصـاف اخليـل واجلـوارح ,ويطبقها يف إنشائه
 كـان يـشري ,ياضات من لعب الكرة والصيد ورمي البندقوالسالح وآالت احلرب وأنواع الر

 : وقد أورد يف طردياته.إىل أن الكاتب مطلق العنان ليبز مهارته وبراعته باألسلوب الذي يشاء
 يـستعني هبـا , وهي تشتمل عىل أنواع من األوصاف وفنـون الـنظم والنثـر,رسالة البندق

فربزنـا ( (:د من الطري الواجب ومنهـا قولـهالكاتب عىل ما شاء من إنشاء قدمه يف أي نوع أرا
 وتشري من األفق الغريب إىل جانب رمسها وتغـازل عـني النـور ,وشمس األصيل جتود بنفسها

 فكأنام كئيب أضحى مـن , وتنظر إىل صفحات الورد نظر املريض إىل وجوه العود,بمقلة أرمد
قـد أخـضلت عـني الـورد  و, أو عليل يقيض بني صحبه بقايا عمـر بـالرمق,الفراق عىل فرق

 .)) الروض بخلع حليته املموهة بذهب شعاعهاَّ وهم,لوداعها
  اإلخوانيات - ط

 وقد عدها الشهاب حممود من الكتب التي ,ً ونثراًيف هذا العرص شعرا انترشت اإلخوانيات
 . خمىل بينه وبني قوته وضعفه,يكون الكاتب فيها مطلق العنان

 .ىل إنسان يتضمن خماطبته تزويج أمةأورد من إخوانياته صورة كتاب إ
 إىل امتطـاء صـهوات ً وشـوقا,يقبل األرض ابتداء باخلدمة من حـني ظهـر إىل الوجـود((

ا أن يكون أول يشء يقطع عليه نظـره مـن الـدنيا وجـه ن ومتني,اجلياد بني يدي سيده قبل املهود
نه تعجل الشوق عىل أي  وينه, ويتيمن برؤية كواكب السعود,موالنا الذي تعلو بنظرة اجلدود

 وكان كامل املرسة به أن يقع نظر موالنا الرشيف عليه قبل البرش بخربه لتلقى سعادة ,صغره
 , ويكيس قبل أن تلقى عليه املالبس من إرشاق حمياه الكريم حلل نوره,موالنا يف ساعة ظهوره

وتكثري من يـرضب  ,ويكون أول ما يلج مسامعه صوت موالنا حيمد ربه عىل الزيادة يف خدمه
 فإن من يكون نجل موالنـا تنطـق , ويقف يف السلم أمامه عىل قدمه,بني يديه يف احلرب بسيفه

فلقـه أ واهلالل سيـصري يف , وتدل عىل الشجاعة سامته قبل أن تدل عليه شامئله,بالنجابة خمايله
 ويبلغ مـن طاعـة ,ًرا واهللا تعاىل هيب العبد عم,ً هصوراً والشبل سيعود كأبيه أسدا,ً منرياًبدرا

 .))ليه بمنه وكرمهإ و, يتقرب به إىل ربهً صاحلاً ويرزقه عمال,موالنا ما جيب عليه
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  مذهبه الفين - ي
 وقـد رأينـا أنـه ,أوردنا يف باب الشعر قصائد الشهاب حممود يف وصف احلروب الترتية

 فكان شاعر املعارك , الصناعتني إذ مجع,ن العامد الكاتبأ شأنه يف ذلك ش,ً جميداًكان شاعرا
مـام البلغـاء يف إكـان شـيخ الكتـاب وفقد امد شاعر املعارك الصالحية  بينام كان الع,الترتية

 ,))أنه مل يكن بعد القـايض الفاضـل مثلـه( (: وقد قال عنه معارصوه,عرصه بالشام ومرص
جـر  .نه كان يقيم يف دار القايض الفاضل نفسه بدمشق قرب باب الناطفينيأوذكروا عنه 

الشهاب حممود يف إنشائه عىل سنة من سبقه من الكتاب عىل رأسـهم العـامد الكاتـب وابـن 
 فاستخدم األسـلوب املـسجع وضـمنه دون تكلـف وتـصنع مـا راقـه مـن ,األثري الكاتب

نه كـان يـستخدمه يف أسـلوبه أ أما السجع فقد الحظنا ,الزخارف البديعية والصور البيانية
نه كان كابن األثري مـن أ , كام رأينا منه شواهد خمتارة,ية والذاتيةخالل رسائله وكتبه الرسم

 وقد الحظنـا ذلـك يف كتابـه , كان حياول أن يتحرر من قيود السجع يف بعض تصانيفه,قبله
 ,البالغيـة  أمـا الفنـون,جاءت كالعادة مسجعة ما عدا خطبة الكتاب فقد )حسن التوسل(

 وإن مل يـضطر إليهـا ذو الـذهن , املكمالت هلذا الفنمن(( ألهنا ;فقد نعتها باألمور اخلاصة
 والرويـة , والفكـرة املنقحـة والبدهيـة املجيبـة, والقرحية املطاوعـة, والطبع السليم,الثاقب
 وهو ير أن األديب والكاتب العاريني من هذه الفنون قارصان عـن أدنـى رتـب ,املترصفة
 . ألهنام جييدان وال يدريان;الكامل
  : اإلبداعموقفه من - ك

وهو أن يأيت يف البيت الواحد مـن ( ():اإلبداع(أشار الشهاب حممود يف األمور اخلاصة إىل 
 وربـام ,الشعر أو القرينة الواحدة من النثر عدة رضوب من البديع بحسب عدد كلامته أو مجلـه

فلـيس كان يف الكلمة الواحدة املفردة رضبان من البديع ومتى مل تكن كـل كلمـة هبـذه املثابـة 
 .))بإبداع
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- ١١ -  

  ابن عطاء اهلل السكندري
  احلكيم الصويف العابد

كتب ابن عطاء اهللا السكندري جمموعة من احلكم اإلهلية ومن هـذه احلكـم تبـتالت هللا  − أ
 وهي يف مجلتها جمموعة من الفقرات القصار خمتلفة األغراض واملعـاين تتجـه باخلطـاب ,تعاىل

 أمـا املعـاين فهـي , بالـسجع املتـواترًفيها خطاب املفرد وتزدان أحياناإىل املريد خياطبه املؤلف 
 : كقولهًصوفية يميل صاحبها إىل التجريد أحيانا

 تنوعت األعامل :من عالمة االعتامد عىل العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل وكقوله((
 ).)لتنوع واردات األحوال

ادفـن ( :تجسيد والتـصوير بالتـشبيه كقولـهوتارة يميل يف أسلوبه من التجريد إىل ال − ب
 .)وجودك يف أرض اخلمول فام نبت مما مل يدفن ال يتم نتاجه

 مـن اللفـظ ال ختتلـف إال فـيام تقـره ةعند املعنى فيديره يف صـور متـشاهبوتارة يقف  − ج
 : كقوله.القافية

 ?وهو الذي أظهر كل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء
 ?هو الذي ظهر بكل يشءو كيف يتصور أن حيجبه يشء
 ?وهو الذي ظهر يف كل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء
 ?وهو الظاهر قبل وجود كل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء
 ?وهو أظهر من كل يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء
 ?وهو الواحد الذي ليس معه يشء كيف يتصور أن حيجبه يشء

قوال مأثورة ال يـربط بيـنهام ربـاط معنـوي وجتد بصورة عامة أن حكم ابن عطاء اهللا أ − د
ء  وجـا, ثم ضم بعضها إىل بعض,متسلسل حيكم فقراهتا نظمت عىل فقرات يف أوقات خمتلفة

 وكانت هذه احلكم من بني ما ً كثرياًنصاره ومريديه مجعوا كالماأيف أقوال من ترمجوا حلياته أن 
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إن  (: صور خمتلفة من التعبري مثل قولـهطبوعة تكرر املعنى الواحد يفمجع ونالحظ يف احلكم امل
إرادتك يف التجرد مع إقامة اهللا إياك يف األسباب من الشهوة اخلفية وإرادتك األسباب مع إقامة 

 مـن أراد أن ًمـا تـرك مـن اجلهـل شـيئا(: وقوله)اهللا إياك يف التجريد انحطاط عن اهلمة العلية
يـستعملك  تطلب منه أن خيرجك من حالة لال(:وقوله) حيدث يف الوقت غري ما أظهره اهللا فيه

ك من التدبري فـام قـام بـه أرح نفس (: وقوله)ستعملك من غري إخراجفيام سواها فلو أرادك ال
 هو أن املريد ينبغـي أن يقـف ً واملعنى العام هلذه العبارات مجيعا)ك ال تقم به لنفسكغريك عن

فهو يف هذه املجموعة من احلكم يدعو  ,ضجر من نقص أو طمع يف زيادة حيث أقامه اهللا دونام
 أفضل من عمـل مـا ً ذلك أنه ال ير عمال, إىل احرتام واقع اإلنسان− عىل اختالف التعبري −

 .دامت كل األعامل بإرادة اهللا ومشيئته
 وإنـام ينبغـي أن يقـف ,ففي رأيه أن االهتامم بالعمران واملعاش ال يتعارض مع أدب املريد

 . وأن يتجرد من األعامل الدنيوية حتى ال خيرب العاملاملريد حيث أراده اهللا
ولكن الرضا عن احلال والعمل غري الرضا عن النفس فلـك أن تـرىض عـن حالـك التـي 

 .أقامك عليها يف احلياة أما النفس فإن الرضا عنها أصل كل معصية وغفلة وشهوة
ة والـصحبة بـني ويعرض ابن عطاء اهللا بني ما يعـرض لـه يف حكمـه ألدب الـصداق − ـه

 ألن الشهرة متيت القلب وتقطـع أسـبابه بـاهللا ;الصوفية وينصح املريدين بعدم السعي للشهرة
 .)ادفن وجودك يف أرض اخلمول فام نبت مما مل يدفن ال يتم نتاجه (:فيقول

 ولو شهدوه يف كل ,هم عن اهللا يف كل يشءتإنام يستوحش العباد الزهاد من كل يشء لغيب(
) علم منك أنك ال تصرب عنه فأشهدك ما برز منـه (: وكقوله)حشوا من كل يشءيشء مل يستو

 .)األكوان ثابتة بثباته وممحوة بأحدية ذاته(
 بـني عبـارات الـصوفية وطـريقتهم يف التعبـري ًونالحظ يف أسلوبه كام يف معانيه خلطا − و

 إىل اجلزالـة وميلهم للرمز والغموض واستخدامه مصطلحهم وبني أساليب األدباء مـن ميـل
 .فظ واملعنىلواإلجياز واستخدام بعض حيل ال

ومن حكمه جمموعة استغاثات هي أقرب إىل أسـلوب االبتهـاالت التـي نظمهـا أبـو  − ز
حيان التوحيدي يف اإلشارات اإلهلية يف جمموعـة مـن الـسجع القـصري الفقـرات وتـأثر فيهـا 
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ا أمام رجل بليـغ ال يكتفـي بزخـرف بطريقة شيخه أيب احلسن الشاذيل يف حزب الرب فأنت فيه
 ومن تلـك االسـتغاثات , يف زخرف املعاين مع تكلف أو افتعالً شائقاًانانفتا وإنام يفتن ,اللفظ
إهلي أنا اجلاهل يف علمي فكيف .  يف فقريًنا الفقري يف غناي فكيف ال أكون فقرياأإهلي (: قوله

ن إحاسن مني فبفضلك ولك املنة عـيل ون ظهرت املإإهلي  (: يف جهيل وكقولهًال أكون جهوال
ها أنا أتوسل إليك بفقري إليـك وكيـف  (: وقوله)ظهرت املساوئ فبعدلك ولك احلجة عيل

 عليـك وأم ىي ال ختفـأتوسل إليك بام هو حمال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حايل وهـ
أم  إليـك  أم كيف ختيب آمايل وهـي قـد وفـدت,كيف أترجم لك بمقايل وهو منك برز إليك

 مفتقر إليـك هكيف يستدل عليك بام هو يف وجود( و)ليكإكيف ال حتسن أحوايل بك قامت و
أيكون لغريك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو املظهر لك متـى غبـت حتـى نحتـاج إىل 

 .)دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون اآلثار هي التي توصل إليك
نى أكثـر مـن  عن هذا املعَّ وعرب, ألنه أصل كل يشء;فهو يستدل باهللا عىل املوجودات − ح

 أن تكـون اآلثـار ً ومع ذلك فهو ال ينكـر متامـا,يكون من عقائده الرئيسة مرة يف احلكم ويكاد
ة األنـوار رجعني إليهـا بكـسوأرجوع إىل اآلثار فإهلي أمرت بال (:شواهد عىل اهللا تعاىل فيقول

ومرفـوع اهلمـة عـن صون الرس عـن النظـر إليهـا رجع إليك منها مأوهداية االستبصار حتى 
 .)نك عىل كل يشء قديرإاالعتقاد عليها 

إهلي منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدين بنورك إليك وأقمني  (:ويقول
 .)بصدق العبودية بني يديك

هم تلـسنأهر بـني النـاس فجـرت عباراهتـا عـىل توكتب حلكم ابن عطاء اهللا أن تسري وتـش
رت يف دعـواهتم وابتهـاالهتم مـن مثـل قولـه وقـد جـر عـىل كـل لـسان يف دعـواهتم وتوات

 .)إهلي هذا ذيل ظاهر بني يديك وهذا حايل ال خيفى عليك (:وصلواهتم
سأل فال ختيبني ويف فضلك أ وإياك ليك أتوكل فال تكلنيإستنرص فانرصين وأبك ( :وقوله

 .)بك أقف فال تطردينبك أنتسب فال تبعدين وبباانأرغب فال حترمني وجل
وتنوع أدب الصوفية النثري يف هذا العرص بني تأمالت فلسفية وسبحات صوفية ومواعظ 

 .ومواجد ورواتب للسالكني وأدعية واستغاثات وقصص وعرب
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- ١٢ -  

  ابن غامن املقدسي
  ) م١٢٨٠ - ٠٠٠ - ، هـ٦٧٨ - ٠٠٠(

  :حياته وآثاره - أ
 . بن عيل بن عساكر بن حـسن األنـصاري املقـديسعز الدين عبد السالم بن أمحد بن غانم

 وهـو ينـزع يف أدبـه إىل مدرسـة وعظيـة شـعبية , وطبق يف اآلفاق ذكـره,اشتهر أمره بالوعظ
لقـي و . وأمثاله من الوعاظ املتقـدمني ونسجت عىل منوال ابن اجلوزي,ظهرت يف هذا العرص

الذي عقده مرة جتاه الكعبـة كثـري  يف املجلس ه وكان حيرض وعظ, عند عامة الناسً كثرياًقبوال
من الناس باإلضافة إىل الصفوة املختارة من العلامء الكبار أمثال تقـي الـدين بـن دقيـق العيـد 

 ٦٧٨(هرة سـنةتويف هذا الواعظ الكبري يف القـاو. ريهموتاج الدين الفزاوي وابن العجييل وغ
 كام خلف لنا بعـض ,نظمه ولكن نثره الوعظي كان أشهر من ,نظم الشعر ). م١٢٨٠( −) ـه

 .اآلثار يف التصوف وغريه
 :آثاره األدبية − ب

 : وقد عرفنا منها ما ييل, متعددةًصنف هذا الواعظ آثارا
 . وهو كتاب يف التصوف:حل الرموز − ١
 . وهو كتاب يف املواعظ:الروض األنيق − ٢
 .كشف األرسار عن حكم الطيور واألزهار − ٣
 .ب حماورات ومناظرات مع الشيطان وهو كتا,تفليس إبليس − ٤
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  الباب العشرون
  القاضي الفاضل

  نص أدبي
  اجلولة األخرية

 , ودخلهـا اجلـيش العـريب باحتفـال مهيـب, هـ٥٨٣ملا تم حترير القدس من الفرنجة عام 
 ,كتب القايض الفاضل وزير صالح الدين األيويب إىل اخلليفة العبـايس النـارص ببغـداد يبـرشه

 :كة األخرية التي دارت رحاها حول األسوارويصف له املعر
 واعتصم بمنعتها كـل , وملا مل يبق إال القدس وقد اجتمع إليها كل رشيد منهم وطريد..((

 فلام نازهلم اخلادم , وأن كنيستها إىل اهللا شافعتهم, ظنوا أهنا من اهللا مانعتهم,قريب منهم وبعيد
 فـزاول البلـد مـن , قد تآلفت وتألبت عـىل املـوت وعزائم, كيوم التنادً كبالد ومجعاًرأ بلدا

 فعدل إىل جهة أخر كان للمطامع عليها معـرج ,جانب فإذا أودية عميقة وجلج وعرة غريقة
 .وللخيل فيها متولج

 ويزامحـه , وقرب منها ورضبت خيمته بحيث يناله السالح بأطرافه,فنزل عليها وأحاط هبا
 , ثم بارزها وحاجزها ثـم ناجزهـا,زهلا ثم نازهلا وبرز إليها ون, قابلها ثم قاتلها,السور بأكتافه

فضمها ضمة ارتقب بعدها الفتح وصدع أهلها فإذا هم ال يصربون عىل عبودية اجلد من عتـق 
 فعـرفهم يف , لنجـدةً وانتظـارا, فراسلوه ببذل قطيعة إىل مدة ٍ وقصدوا نظرة من شدة,الصفح

 ورفـع , وأسـمع صـوت عجيجهـا,رادع أبراجها فشج م, وأجاهبم بلسان الطول,حلن القول
 وأظهر من صناعته الكثيفـة مـا , وتقدم إىل الصخر فمضغ رسده بأنياب معوله,مثار عجاجها

 ).)هلت وأسمع الصخرة الرشيفة أنينه حتى كادت ترثي ملق,يدل عىل لطافة أنمله
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  الباب احلادي والعشرون
  النقد يف عصر االحندار
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  - أوالً -

  النقد األدبي
  عند صالح الدين الصفدي

 ,بعـدها النفـيس واألديبُح الدين الصفدي أديب وشاعر وناقد يعرف معنى الكلمة وصال
 .ًوقد جاء نقده منسجام مع أدبه ورؤيته لألدب

  :نقده األدبي للشعر والنثر - أ
واحليـاة ً أدبيا يف النقد يعكـس إحـساسه بـاجلامل ًال نعدم لد صالح الدين الصفدي ذوقا
صالح الدين الصفدي يف النقد   وقد كتب الناقد,واألدب من خالل الفطنة ملعايري النظم اجليد

 وقد انقـسم نقـده , فكان يستخدم التطبيق يف نقده عىل الشعراء ونصوصهم,النظري والعميل
 :إىل قسمني
  :النقد النظري - أوالً
  :رأيه يف التشبيه - ١

د مجع بعض األفاضل يف وصف اهلالل مـا يقـارب الـسبعني وق( (:وقال يف التشبيه باهلالل
فأقول املقـدم  , من اإلطالةً ومل أذكر الشاهد عليه خوفا,وأنا أذكر اآلن هنا ما يمكن من تشبيهه

 وشبه بحاجب النويب الـشائب وبقالمـة . بالعرجون− له −عىل ذلك كله تشبيه القرآن العظيم 
 وبـشفرة , وبحـرف النـون, وبـالزورق,يف الزجاجـة وبالـصدع ,الظفر وبضلع ملقاة يف فالة

بوقف  و وباخللخال والسوار وبالدملج, وبالرسج وبطوق العروس وبناب من الفيل,السكني
 , وبزنـايب عقـرب مـن فـضة, وبـأثر الظفـر يف تفاحـة, وبالقوس وبمليحة انتقبـت,من عاج

راصة دينار وبالفخ  وبق, وبعني املليحة,وبمقبض رسطان من ذهب وبراكع منحن وبخشكنانة
 , وبوجه مـسافر رفـع العاممـة عـن جبينـه, وباملكرك وبشفة الكأس,واملنجل وبطرف الصدغ

 وبإكليـل ملـك وبـأثر احلـافر وبنعـل احلـافر وبالعـذار ,وبجانب مرآة انكشف عنها الغالف
 ولقد , وبنصف زردة, وبعطفة الالم وبصوجلان وبطيلسان مقور, وبالسنان املنعطف,الشائب

 .))التنبيه عىل التشبيه(يته ت الشواهد عىل هذه التشبيهات يف مقتضب يل سمذكر
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وقـد ( (:الذي أورده أبو العالء املعري يف بعض شـعره فيقـولالتشبيه املعنوي ويعلق عىل 
 : فقالًأيضا  وهو األديب.استعمله أبو العالء املعري

ـــــشيب  خربينـــي مـــاذا كرهـــت مـــن الـــشيب ـــــذنب امل ـــــم يل ب ـــــال عل  ف
ــــؤأضــــي ــــار أم وضــــح اللؤل  أم كونــــــــه كثغــــــــر احلبيــــــــب  اء النه

 من منظر يروق وطيب واذكري يل فضل الشباب وما جيمع
ــــيش ــــه للع ــــل أم حب ــــدره باخللي ــــــــب  غ ــــــــدهر األدي ــــــــه ك  أم أن

 ألنه ينشأ عن لطـف ; وهو أعىل مراتب التشبيه طبقة,وهذا هو التشبيه املعقول باملحسوس
 ألن ;عب عىل من يرومه متقاعس عمن جذب زمامـهذوق وسالمة فطرة وصحة ختيل فهو ص

العلوم العقلية تستفاد من احلواس يف املقادير واأللوان والطعوم والرائحة وطيب النغم ونعومة 
 وإذا كان كـذلك فاملحـسوس أصـل ,ً من فقد حاسة فقد طعام: وهلذا قالوا,امللمس وخشونته

 .ً واألصل فرعاً الفرع أصال وتشبيه املعقول باملحسوس من باب رد,واملعقول فرع
  :ويعلق على الكناية يف قول الطغرائي - ٢

ــــل  تـــؤم ناشـــئة بـــاجلزع قـــد ســـقيت ــــنج والكح ــــاه الغ ــــصاهلا بمي  ن
ويف بيت الطغرائي من أنواع البـديع الكنايـة وهـي أبلـغ مـن التـرصيح ( (:قال الصفدي
 , طويلـة العنـق:قولـك أبلغ مـن )بعيدة مهو القرط( أال تر أن قولك ,وأوقع يف النفوس

 : القيسئوقول امر
ــها ــوق فراش ــسك ف ــت امل ــضحى فتي ــضل  وي ــن تف ــق ع ــضحى مل تنتط ــؤوم ال  ن

 فهي تنام الضحى ومل تشد وسطها بنطاق ,أبلغ من قوله منعمة ذات خدم وجوار خيدموهنا
اء  ألن الناس كانوا يقولون أسيلة اخلد حتـى جـ; وامرؤ القيس أبدع الناس يف الكتابة,اخلدمة

 بعيدة مهـو : وكانوا يقولون طويلة القامة ونامة العنق حتى قال,هو فقال أسيلة جمر الدمع
 قيد : وما أشبه ذلك حتى قال, يلحق الظليم والغزال:القرط وكانوا يقولون يف الفرس السابق

  وقد ال هيتم الصفدي يف نقد النصوص باإلشارة إىل ما جاء فيها مـن البـديع وحتليلـه.األوابد
 عن هذا اإلعجاب لـيس هلـا داللـة حمـددة ِّ تعرب بل يبدي إعجابه بالنص يف ألفاظ,وبيان مجاله

 : قال ابن الوكيل: قال,سو أهنا تعبري عن نشوته وتأثره بوقع النص
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ــا الطــرب  ما الكـأس عنـدي بـأطراف األنامـل بـل ــو هل ــو حيل ــاخلمس تقــبض ل  ب
ــرأس موضــحة ــا ال ــاء منه ـــ  شــججت بامل ـــني أعلقه ـــبفح ـــاخلمس ال عج  ا ب

 وتؤمن األسامع بآيتهـا ,فهام دون غايتهاا الثاين من املحاسن التي تقف األال خيفى ما يف هذ
 ولوال خوف اإلطالة ألعطيت هذا املقام ما يـستحقه ونبهـت ,ومتتد كف الثريا إىل رفع رايتها

ن قـد أخـذه مـن  وإن كا,عىل ما تضمنه من أنواع البديع الذي يمتلك القلب الغليظ ويسرتقه
 :قول عكاشة العمي يف أصل املعنى

ـــــاال  محـــــراء مثـــــل دم الغـــــزال وتـــــارة ـــــا جري ـــــزاج ختاهل ـــــد امل  بع
ــــا ــــشج جبينه ــــال ف ــــزاج ع  نفــــشت بألــــسنة املــــزاج حبــــاب  وإذا امل

 وزاده مـن ً فأطلعه من أفـق البالغـة شـهباً وتناله قبسا,ً فجعله يتوقد هلباًولكنه أخذه ذهبا
 ومن تأمله وجد التوريـة قـد مـدت ,ً وهزت الرؤوس عجبا:ًألعطاف طرباالفقه رقصت هبا ا
 .))ً وأخذت حماسن النريين سلباًفيه عىل املجرة طنبا

 :وعلق عىل قول ابن خفاجة
ـــة ـــل تنوف ـــي ك ـــت دون احل ـــد جب ـــسامء عـــىل وكـــر  لق ـــرس ال  حيـــوم هبـــا ن
ــن مجــر  وخــضت ظــالم الليــل يــسود فحمــه ــر ع ــث ينظ ــرين اللي  ودســت ع

 منمــنم ثــوب األفــق بــاألنجم الزهــر   ديـــار احلـــي والليـــل مطـــرفوجئـــت
ــــام ــــد ورب ــــرق احلدي ــــسمر  أشــــيم هبــــا ب ــــة ال ــــأطراف املثقف ــــرت ب  عث
ــــوق أشــــقر ـــر  وال شــــمت إال غــــرة ف ـــىل مخ ـــستدير ع ـــاب ي ـــت حب  فقل
ـــربق خيفـــق غـــرية ــزر  فـــرست وقلـــب ال ــن ش ــر ع ــنجم تنظ ــني ال ــاك وع  هن

 وقـد ,ي من طرسه رقم الربودي ويستح,ه درر العقود وهذا هو النظم الذي ختجل من:قلت
 هذا البدر ضمن هالـة : فقلت, وأضاف إىل االستعارة حسن التخييل,مجع االنسجام واجلزالة

 فإذا , ساجعات احلامئم, وتتوج عىل من تلبس بتلك احلالة,وأبرز يف صورة تفرق منه الرضاغم
 . الثريا من يد املتناول وأين,ًحاول حماكاهتا ناظم وجدها كاحلرير ملبسا
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 :ًوقوله أيضا
ـــــه ـــــة حتت ـــــت املالكي ـــــل طرق ـــزارا  ولي ـــشباب م ـــم ال ـــىل حك ـــد ع  أج
ــــارا  فخالطــــت أطــــراف األســــنة أنجــــام ــــدور دي ــــاالت الب ــــت هل  ودس

  :النقد العملي - ثانياً
  :نقده جلرير - ١

 : من نقده وتذوقه للنصوص قالًوقد نقل لنا السبكي مثاال
 :قال جرير

ـــك صـــائ ـــيس ذاطرقت ـــوب ول ــــسالم  دة القل ــــارجعي ب ــــارة ف ــــت الزي  وق
وهو نقد حسن فإنه ليس هناك لفظة أبشع من قول املحـب ) )فارجعي((فعيب عليه قوله 

 . ارجع:ملن حيبه
 : عليهًقد قال رادا ,نفع اهللا به ورأيت الشيخ صالح الدين الصفدي

 قــــــــول كفانــــــــا اهللا عــــــــاره  يــــــا خجلـــــــة جلريــــــر مـــــــن
ـــــــك صـــــــائدة الق ـــــــوبطرقت  ولـــــــيس ذا وقـــــــت الزيـــــــارة  ل

ــــــاه ــــــى إن أت ــــــان يلق ــــــل ك ـــــــال صـــــــاحبه خـــــــسار  ه   ?ةخي
 : وقلت.فعجبت له كيف ترك لفظة ارجعي وهو أبشع ما عيب به جرير ?

ــــرام  أمـــا جريـــر فجـــر ثـــوب العـــار يف ــــاد غ ــــصبابة وازدي ــــو ال  دع
ـــد ـــا وق ـــال هل ـــدعو وق  زارتــــه يف الغلــــس ارجعــــي بــــسالم  إذ كـــذب ال

 :ل الشيخ صالح الدين إنام ترك لفظة الرجوع لنكارهتا وقلت لع:ثم قلت
  عــــدوت بــــه ألنكــــر حالــــهًقــــوال  إين ألعيــــب مــــن جريــــر وقولــــه
ـــيس ذا ـــوب ول ـــك صـــائدة القل ــــه  طرقت ــــتمع أقوال ــــارة فاس ــــت الزي  وق
ـــه  فاعـــــذر فلـــــست بقــــــادر واهللا أن ـــارة قال ـــد الزي ـــذي بع ـــى ال  أحك
 :عرتف له بحسن النقد وقالأا كله زعم أين ي هذفلام وقف الشيخ صالح الدين عىل كالم
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ـــــــــدعي  أمـــــــا جريـــــــر فلـــــــم يكـــــــن ـــــــــن ي  ًصـــــــــبا ولك
ــــــــــــــــه صــــــــــــــــا  ئــــــدة القلــــــوب فلــــــم يــــــع  أومل جتئ
ــــــيس ذا ــــــال ل ــــــال جه ــــــل ق  وقـــــــت الزيـــــــارة فـــــــارجعي  ًب
ــــــره ــــــارض أم ــــــت ح ــــــو كن ـــــه اصـــــفعي  ل ـــــت ارجعـــــي ول  قل

  :نقده للطغرائي - ٢
 :قوله يف بيت الطغرائيومن األمثلة األخر لنقدة أللفاظ الشعر 
 هبـــــا وال نـــــاقتي فيهـــــا وال مجـــــيل  فــــيم اإلقامــــة بــــالزوراء ال ســــكني

 ولو عطف مـا , ألنه عطف الناقة واجلمل عىل السكن;انظر إىل قلق املثل يف بيت الطغرائي
 .يناسب عىل ذلك من أهل وولد لكان أحسن وأوقع يف النفس

 يف معناه ًنه جاء يف مكانه منسجم الرتكيب ثابتاوانظر إىل وروده يف أبيات الشهاب حممود فإ
 ولـست أنكـر أن ,حتى كأنه ما برز إىل الوجود إال يف هذا املكان وال ظهر إال يف هـذا القالـب

 ولكـن كلـام كـان , للتربي مما ينتفي اإلنـسان عنـهً يف أغراض خمتلفة طلباًالناس ضمنوه كثريا
 أال تر إىل قـول شـمس الـدين حممـد بـن ,ان أحسن يف أجزائه كً وتعلقاًالكالم أكثر ارتباطا
 :العفيف التلمساين

ـــ ـــسمي وأرضم ـــون أمرضـــن ج ـــــ  ـوعي ـــــالـ ـــــواعج البلب ـــــي ل  ن بقلب
ــــــاض زواه ــــــل الري ــــــدود مث ـــــن زوال  وخ ـــــسنها م ـــــام ح ـــــا ألي  م
ـــــم اهللا ـــــا عل ـــــن جناهت ـــــن م  وإين جلمرهـــــــا اليـــــــوم صـــــــايل  مل أك

 . فصارت من اجلنى ال من اجلناية.ما أحاله وما أرشقه وكيف خدمته لفظة جناهتا
  :نقده لعيسى الناسخ - ٣

 :ومن نقده لأللفاظ تعليقه عىل قول عيسى الناسخ
ـــــامل صـــــبابة ـــــكوت إىل ذاك اجل ـــو  ش ـــط ال يغف ـــه ق ـــي أن ـــف جفن  تكل
ـــرص رق يل ـــاف واخل ـــت يل األعط  اقــل الــردفّولكــن جتــاىف الــشعر واث  فالن
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 وإن كان فهو لغة رديئـة غـري , غفا يغفي:نام هو إ− بالواو − ال أعرف يغفو :قال الصفدي
 .علمأ واهللا , ألن غفا يغفو مل يرد يف كالم فصيح;فصيحة
  :نقده لعبد الرمحن بن بابك - ٤

 : بيتي عبد الرمحن بن بابكًومنه قوله ناقدا
ــا وال تقــرب  ألــــوح وأخفــــي والعيــــون رواصــــد  وشــمس الــضحى تنــأ من
ــدبوي  فيـــضمرين جـــو مـــن األرض غـــابر ــل أج ــن الرم ــف م ــي حق  طلعن

لكـان ) )وهـد() ()جـو(( ولـو قـال بـدل . هذا نقلته من خط ابن خروف النحوي:قلت
ولو قال بدل األرض والرمل الـسهل ) )وهد(( وإنام يقابله . ألن اجلو ال يقابل احلقف;أحسن

 .نه ال تضاد بني األرض والرملإ ف.واحلزن لكان أبدع
 مـن الزخـرف اللفظـي ًصفدي إىل الشعر باعتباره صـوراومن تلك األمثلة تتضح نظرة ال

 : يقول. ووقوعها موقعها دون قلق, ومما يتصل بنقده لأللفاظ النظر يف متكن القافية.واملعنوي
 فإذا ختم البيت هبـا نزلـت يف ,والقافية املتمكنة هي التي يبنى البيت من أوله إىل آخره عليها((

 فهي ال تتزحزح ,ها ودفعت إىل مركزها وقد رسخت يف قرار,مكاهنا ثابتة فيه متمكنة يف حملها
 ومتـى غـريت , عارية عن االلتحاف هبا وااللتحـاف بحـسبه, غريبة من تركيبه,وال تتغري منه

 .))القافية املتمكنة بغريها جاءت نافرة عن الطباع يف غاية الركاكة
  :نقده البن الرومي - ٥

 :يويمثل لقلق القوايف بأبيات البن الروم
ـــه مـــن رصوفهـــا ـــدنيا ب ـــؤذن ال ـــا ت ـــد  مل ـــاعة يول ـــل س ـــاء الطف ـــون بك  يك
ـــــا ـــــا وإهن ـــــه منه ـــــام يبكي ــــد  وإال ف ــــه وأرغ ــــان في ــــا ك ــــسح مم  ألف
 بـــام ســـوف يلقـــى مـــن أذاهـــا هيـــدد  إذا أبــــرص الــــدنيا اســــتهل كأنــــه

 , فيهـا قلـق)أرغـد(وأنت تر قافية ابن الرومي الدالية كيـف أن لفظـة ( (:قال الصفدي
 وهـذا أمـر يـشهد بـه , أليـق" هيـدد " وكيـف أن لفظـة . أحسن منها" أوسع "أن وكيف 
 ويكشف عن ذوقـه األديب مـا علـق بـه عـىل فنـون التعبـري البديعيـة كاالسـتعارات ).الذوق
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 ,والتشبيهات وهيتم منها بصفة عامة بتقارب الصورة وتناسبها وداللتهـا املعنويـة والـشعورية
 .اللفظ ومتكنه يف السياق أو نفوره وقلقهلكنه ال يغفل عن التنبه إىل 

  :ومنه تعليقه على قول الطغرائي - ٦

ــــــ ــــــت فأض ــــــا أين مرض ـــــ  ـخربوه ـــــاـ ـــــداًنى طارف ـــــكا أم تلي   ش
ــــودا  وأشـــــاروا بـــــأن تعـــــود وســـــادي ــــشتهي أن تع ــــي ت ــــت وه  فأب

ــــشكوأو ــــي ت ــــة وه ــــي يف خيف ـــــــدا  تتن ـــــــزار البعي  أمل الوجـــــــد وامل
  وجيــــداً عطفــــاَّالــــت عــــيلأن أم  ورأتنـــــي كـــــذا فلـــــم تتاملـــــك

 ويفـضلها الـشاهد عـىل العقـود ,ً قلت هذه األبيات يرشفها السمع مـداما:قال الصفدي
 .ً واهلمزات عليها محاما,ً ويظن الناظر ألفاهتا غصونا,ًنظاما
  :نقده البالغي - ب
  :احلديث عن التورية - ١

 والـذي ,قابل للتجنيس وهو الفن التعبريي امل,ويف فض اخلتام خيصص حديثه عن التورية
 .نال شهرة يف العرص بني أدبائه

 وهـو , ملحق باملستحيل املمنوع,ومن أنواع البديع ما هو نادر الوقوع( (:يقول يف مقدمته
 :نوع التورية واالستخدام الذي تقف األفهام حرس دون غايته عند مرامي املرام

ـــال  نـــوع يـــشق عـــىل الغبـــي وجــــوده ـــدو مقف ـــاء يغ ـــاب ج ـــن أي ب  م
 وجيـري ,ال يفرع هضبته فارع وال يقرع بابه قارع إال من تنحو البالغة نحـوه يف اخلطـاب

 وال شـعروا بـه ملـا , عىل أن املتقدمني مـا قـصدوه مجلـة كافيـة.رهيا بأمره رخاء حيث أصاب
 وأما املولدون من الشعراء كـالفرزدق وجريـر .شعروا أنه دخل معهم يف بيت حتت قفل قافية

 وأما الذين , فلم يرد أحد منهم ورد هذا الغدير,وخاض معهام جلة بحر البالغةومن عارصهم 
 ,تفقهوا بعدهم يف األدب وتنبهوا لتخلل طرقه بالطلـب فـربام قـصدوا بعـض أنـواع البـديع

 . مـن اجلنـاسً وقد قصد أبو متام كثـريا, وفاتت مرة أخر وأخر فاءت,فجادت إذ جاءت
 . ورشع طرقه للناس,فتح أبوابهو
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 وحتر وحترر وحتفز وحتفظ إال من تأخر ,أما التورية واالستخدام فام تنبه ملحاسنهام وتيقظ
 وأظـن أن القـايض الفاضـل , وتطلع من كـل بـاب,من الشعراء والكتاب وتضلع من العلوم

 حتـى ,رمحه اهللا تعاىل هو الذي ذلل منها الصعاب وأنـزل النـاس هبـذه الـساحات والرحـاب
 وخفقـت رايـاهتم , أهل عـرصه وأصـحابه الـذين نزلـوا ربـوع مـرصهارتشف هذه السالفة
 ومـن انخـرط معـه يف هـذا , كالقايض سعيد هبـة اهللا بـن سـناء امللـك,باإلخالص يف نرصه

 ومن جاء بعدهم من التابعني ,ومل يزل هو ومن عارصه عىل هذا املنهج يف ذلك األوان .السلك
ن هذا اإلحسان عن قوس  فكلهم يرمو,خربإحسان إىل أن جاء بعدهم حلبة أخر وزمرة أ

 ابـن أيب ً مؤيـدا,ويف نرصة الثائر ينقد ضياء الدين بن األثـري يف كتابـه املثـل الـسائر .))واحدة
 .احلديد
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  -  ثانياً -

  ابن سينا
  ))فن الشعر((

 يقـدم ابـن سـينا جمموعـة مـن األفكـار ,ألرسطو) )فن الشعر((يف ترمجته املعدلة لكتاب 
 :األساسية

 .يل كالم مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفـاة هو كالم خم:الشعر - والًأ
 ومعنى كوهنا متساوية هو أن يكون كـل قـول .ومعنى كوهنا موزونة أن يكون هلا عدد إيقاعي

 ومعنى كوهنـا مقفـاة هـو . فإن عدد زمانه مساو ٍ لعدد زمان آخر. من أقوال إيقاعيةًمنها مؤلفا
 وعلـم العـروض اإطار علم املوسـيق يف( .ًحلرف الذي خيتم به كل قول منها واحداأن يكون ا

 ).وعلم القوايف
 الكـالم الـذي : واملخيـل هـو. ينظر املنطقي يف الشعر من حيث هو خميل:اخليال - ثانياً

 وباجلملـة ,تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غري روية وفكـر واختيـار
 فـإن كونـه , به أو غـري مـصدقً سواء أكان املقول مصدقا, غري فكريً إنسانياًفعاالتنفعل له ان

 وعـىل , فإن قيل مرة أخـر, فإنه قد يصدق بقول من األقوال وال ينفعل به: أو غري خميلًخميال
مـا يـؤثر االنفعـال وال  ً فكثـريا,هيئة أخر انفعلت النفس عنه طاعة للتخييـل ال للتـصديق

 .ًربام كان املتيقن كذبة خميال ,ًحيدث تصديقا
بد أن تكـون صـفة الـيشء كاذب فالوإذا كانت حماكاة اليشء بغريه حترك النفس وهو 

 لكـن النـاس أطـوع للتخييـل , بل ذلك أوجب,عىل ما هو عليه حترك النفس وهو صادق
 وللمحاكـاة يشء , وكثري منهم إذا سمع التصديقات أنكرها وهرب منها,منهم للتصديق

 والـصدق ,ن الصدق املشهور كاملفروغ منه وال طـراءة لـه أل;عجيب ليس للصدقمن الت
حلـق بـه يشء تـستأنس ألقول الصادق إذا حرف عن العادة و وا,املجهول غري ملتفت إليه

 وربام شغل التخييل عن االلتفات إىل التصديق ,ًبه النفس ربام أفاد التصديق والتخييل معا
 .والشعور به
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 ,لتصديق إذعان لكن التخيل إذعان للتعجـب وااللتـذاذ بـنفس القـولوالتخيل إذعان وا
 فالتخييل يفعل القول ملا هو عليه والتصديق ,والتصديق إذعان لقول أن اليشء عىل ما قيل فيه

 . أي يلتفت فيه إىل جانب حال املقول فيه,يفعله القول فيه عليه
  :الشعر - ثالثاً

 وعىل ذلك كانت األشـعار اليونانيـة ,اض املدنيةقد يقال للتعجيب وحده وقد يقال لألغر
 املـشورية واملـشاجرية واملنافريـة :واألغراض املدنية هي أحد أجنـاس األمـور الثالثـة أعنـي

 . لكن اخلطابة تستعمل للتصديق والشعر يستعمل للتخييل.وتشرتك اخلطابة والشعر يف ذلك
 :األمور اليت جتعل القول خميالً - رابعاً

 .مور تتعلق بزمان القول وعدد زمانه وهو الوزنمنها أ − ١
 .أمور تتعلق باملسموع من القول − ٢
 . أمور تتعلق باملفهوم من القول−٣
 .أمور ترتدد بني املسموع واملفهوم − ٤

 :وكل واحد من املعجب باملسموع أو املفهوم عىل وجهني
 مـن غـري صـنعة فيـه أو ً بل يكون نفس اللفظ فصيحا,ألنه إما أن يكون من غري حيلة − أ

 . من غري صنعة إال غرابة املحاكاة والتخييل الذي فيهًيكون نفس املعنى غريبا
 : عن حيلة يف اللفظ أو املعنىًوإما أن يكون التعجب منه صادرا − ب
 .إما بسبب البساطة − ١
 .أو بحسب الرتكيب − ٢

 :وكل حيلة فإنام حتدث بنسبة ما بني األجزاء
 .إما بمشاكلة − ١
 .أو خمالفة − ٢

 :واملشاكلة واملخالفة
 .تامة − ١
 .أو ناقصة − ٢
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 :ومجيع ذلك
 .إما بحسب اللفظ − ١
 .وإما بحسب املعنى − ٢

 :والذي بحسب اللفظ
 .فإما يف األلفاظ الناقصة الدالالت − ١
 .أو العديمة الدالالت كاألدوات واحلروف − ٢
 .وإما يف األلفاظ الدالة البسيطة − ٣
 .ا يف األلفاظ املركبةوإم − ٤

 :والذي بحسب املعنى
 .فإما أن يكون بحسب بسائط املعاين − ١
 .وإما أن يكون بحسب مركبات املعاين − ٢

  :الشعر من مجلة ما خييل وحياكي بأشياء ثالثة: خامساً
 ولكـل غـرض , ال يرتاب بـهً فإن اللحن يؤثر يف النفس تأثريا,باللحن الذي يتنغم به − ١

 .ً حماكياً وبالكالم نفسه إذا كان خميال, بحسب جزالته أو لينه أو توسطه,بهحلن يليق 
 , وقد تكون أقاويل منثـورة خميلـة, فإن من األوزان ما يطيش ومنها ما يوقر,وبالوزن − ٢

 . ألهنا ساذجة بال قول;وقد تكون أوزان غري خميلة
 .وإنام يوجد الشعر بأن جيتمع فيه القول املخيل والوزن − ٣

  : علتان تولدت منهما الشعرية:سادساً
 . فاإلنسان أقو عىل املحاكاة من سائر احليوانات, االلتذاذ باملحاكاة:أحدمها − ١
 ثم قـد وجـدت األوزان مناسـبة .ً حب الناس للتأليف املتفق واألحلان طبعا:وثانيهام − ٢

 .لألحلان فاملت إليها األنفس وأوجدهتا
  :الشعر على هذه الصفةجيب أن يكون تقويم : سابعاً

 . فيه أول ووسط وآخرًبأن يكون مرتبا − ١
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 .وأن يكون اجلزء األفضل يف الوسط − ٢
 .وأن تكون املقادير معتدلة − ٣
 ويكـون ,وأن يكون املقصود حمدود ال يتعد وال خيلط بغريه مما ال يليق بذلك الوزن − ٤

 .بحيث لو نزع منه جزء واحد فسد وانتقص
 واملـصور ينبغـي أن , فكل واحد مـنهام حمـاك:لشاعر جيري جمرى املصور   إن ا : ثامناً

 :حياكي اليشء الواحد بأحد أمور ثالثة
 .إما بأمور موجودة يف احلقيقة − ١
 .هنا موجودة وكانتإوإما بأمور يقال  − ٢
 .هنا ستوجد وتظهرإوإما بأمور يظن  − ٣

مل عىل اللغات واملنقوالت من غري فلذلك ينبغي أن تكون املحاكاة من الشاعر بمقالة تشت
 . فإن ذلك من شأن صناعة أخر,التفات إىل مطابقة الشعر لألقاويل السياسية التعقلية
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  -  ثالثاً -

  ابن خلدون
  ))صناعة الشعر((

يف   أحد املؤسسني لعلم االجـتامع أحـد النقـاد العـربهيعد ابن خلدون باإلضافة إىل كون
 :اللوقد خلص لنا نقده من خ ,عرصه
 . يف البالغة ختصهًا ير ابن خلدون أن لكل لسان أحكام:أوالً

 متساوية يف الـوزن متحـدة يف احلـرف األخـري ً كالم مفصل قطعا:والشعر يف لسان العرب
 وينفرد كـل بيـت منـه . وقافية ويسمى مجلة الكالم إىل آخره قصدية وكلمةًالذي تتفق به رويا

 .فاق القصيدة كلها يف الوزن الواحدبإفادته يف تراكيبه ويراعي فيه ات
 :من بني فنون الكالم صعب املأخذ :الشعر - ثانياً

 أو القالـب , عبارة عن املنوال الذي تنـسج فيـه الرتاكيـب:األسلوبولنذكر مدلول لفظة 
 وهذا يرجع إىل صورة ذهنية للرتاكيب املنتظمـة كليـة باعتبـار انطباقهـا عـىل .الذي يفرغ فيه
 ويـصريها يف ,لك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان الرتاكيب وأشخاصـها وت,تركيب خاص

 . ثم ينتقي الرتاكيب الصحيحة,اخليال كالقالب أو املنوال
 , ألن قوانني البالغة هي قواعـد علميـة وقياسـية; إن معرفة قوانني البالغة ال تكفي:ثالثاً

 .تها اخلاصة بالقياسئيد جواز استعامل الرتاكيب عىل هيتف
 فإن العـرب اسـتعملوا كالمهـم يف كـال , تكون يف املنثور, القوالب كام تكون يف املنظوم:ابعاًر
 ويف املنثـور , ففي الشعر بالقطع املوزونة والقوايف املقيـدة واسـتقالل الكـالم يف كـل قطعـة,الفنني

لكـن قـول  و. وقـد يقيدونـه باألسـجاع وقـد يرسـلونه,ًيعتربون املوازنة والتشابه بني القطع غالبا
 إنه الكالم املوزون املقفى ليس بحد هلذا الشعر وصناعتهم إنام تنظـر يف الـشعر :العروضيني يف حدة

 .عد املتحركات والسواكن عىل التوايل ومماثلة عروض األبيات لرضهباباتفاق أبياته من حيث 
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ائه متفقـة  املفصل بأجز, الشعر هو الكالم البليغ املبني عىل االستعارة واألوصاف:خامـساً 
 اجلـاري عـىل , مستقل كل جزء منها يف غرضه ومقـصده عـام قبلـه وبعـده,يف الوزن والروي

 .أساليب الغريب املخصومة به
 إنام هي يف األلفاظ ال يف املعاين وإنـام ً ونثراً إن صناعة الكالم نظام: األلفاظ واملعاين:سادساً

 فال حتتاج إىل تكلف صناعة الـشعر ,واحد وهي أصل واملعاين موجودة عند كل .املعاين تبع هلا
 : ومـن رشوط صـناعة الـشعر. وتأليف الكالم للعبارة عنها هو املحتـاج للـصناعة,يف تأليفها

 ومن رشطـه نـسيان ذلـك املحفـوظ لتمحـى رسـومه احلرفيـة ,احلفظ من جنس شعر العرب
 .الظاهرة

لنـوم وفـراغ املعـدة  خري األوقات أوقات البكـر عنـد اهلبـوب مـن ا: وقت الشعر:سابعاً
 ذكـر ذلـك ابـن , إن من بواعثه العشق واالنتـشاء: وربام قالوا, ويف هواء اجلامم,ونشاط الفكر

 .))العمدة((رشيق يف 
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  - رابعاً -

  النقد عند
  بن األثريضياء الدين 

  - أوالً -
  موهبة وأدوات وطبع

  :آالت الكتابة - أ
درج يف حديثه عن جوانب خمتلفة من قـضايا يف عرضنا للنقد عند ضياء الدين ابن األثري نت

 : وأثر تكوينه يف عملهً وكاتباًوعن املؤلف شاعرا. النقد العديدة التي تتعرض لتلك األمور
وحيدثنا ضياء الدين عن املؤلف يف أول حديثه عن آالت الكتابة والنظم فري أن مـن هـذه 

هيتـدي الـشاعر والكاتـب إىل  وعن طريـق هـذا الطبـع ,اآلالت الطبع أو االستعداد الفطري
إن املعاين املخرتعة مل يتكلم فيها أحد باإلشارة إىل طريـق يـسلك ( (:البديع املخرتع من املعاين

 ومل يتكلموا فيه كـام تكلمـوا ,هنا أرضب علامء البيان عنه ومن ها, ألن ذلك مما ال يمكن;فيها
ا طريق يسلك وهي تأيت من فيض إهلي  وكيف تتقيد املعاين املخرتعة بقيد أو يفتح إليه,يف غريه

 والذي خيـتص هبـا يكـون . وهلذا اختص هبا بعض الناثرين والناظمني دون بعض,بغري تعليم
 .)) يوجد يف الزمان املتطاولً واحداًفذا

  :املوهبة - ب
ويشبه املوهبة الكامنة لد الشاعر املوهوب أو الكاتب املبدع بالنار الكامنة يف حجر الزناد 

 وإنه ال جيدي التحصيل واملعرفة بآالت الكتابة والشعر من ,وتتطاير باالحتكاك والقدحتظهر 
فإنه إذا مل يكن ثم طبـع فإنـه ال تعنـي تلـك األدوات ( (:حفظ أو مترس بصناعتها دون املوهبة

  أال تر أنه إذا مل يكن يف,ومثل ذلك مثل النار الكامنة يف الزناد واحلديد الذي يقدح هبا) )ًشيئا
 .))ًالزناد نار ال تفيد تلك احلديدة شيئا
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  :تفاوت درجات املوهبة - ج
وبتفاوت درجة املوهبة لد األديب تتفاوت درجات ما يصدر عنـه مـن األدب فاألديـب 

 وغري املطبوع الذي ليست لـه موهبـة تلمـس يف ,املطبوع حتس يف أدبه روح االبتكار والصدق
 لـدرجات املوهبـة ًوح درجـات الطبـع والـصنعة تبعـا وتـرتا,أدبه روح التكلف وأثر الصنعة

 والشاعر املطبوع العارف العامل يأيت شـعره يف الدرجـة العليـا ورضبـوا ,واملعرفة لد الشاعر
 .املثل يف ذلك بأيب متام واملتنبي

وقد أعجب هبام ابن األثري ورضب املثل بأشـعارمها وقـارن بـني شـعر أيب متـام وشـعر أيب 
 ثـم يـرشح علـة اهتامـه أليب .مطبوع وحسن ذاك مصنوعإن حسن هذا ((:الالعالء املعري فق

 ال شك أن صـورة اخللقـة غـري صـورة : قال,العالء وشعره يف اللزوميات بالتكلف والصنعة
 أمـا : ما الفرق بني املتكلف من هذه األنواع وغري املتكلف قلت يف اجلـواب: فإن قيل,التخلق

 ويبعـث عـىل تتبعـه , وذلك يـضني اخلـاطر يف طلبـه,الرويةاملتكلف فهو الذي يأيت بالفكرة و
 مـن هـذا كلـه وهـو أن يكـون الـشاعر يف نظـم ً وغري املتكلف يأيت مسرتحيا,واقتصاص أثره

 إذ سنح له نـوع مـن , هو كذلكام في,قصيدته أو اخلطيب أو الكاتب يف إنشاء خطبته أو كتابته
 .))هذه األنواع باالتفاق ال بالسعي والطلب

 ومن صنع الفطرة وهـو مقبـول يقـع يف ,ة كاحلسن املطبوع يكون خلق:القول املطبوع − د
 , ألهنا تقويه وتغنيه; وللمعرفة شأهنا مع الطبع, وال يدعو إىل التقيص والتعب يف التتبع,القلب

 وحفـظ خمتـاره والتـدرب , فاالطالع عىل األدب القديم واحلديث,وتطيل من تدفقه وحيويته
 ألن الشاعر أو الكاتب يعلم منـه أغـراض النـاس ;ر الزم فإن يف ذلك فوائد مجةعىل تقليده أم

 فـإن , وإىل أين ترامت به صنعته يف ذلـك, ويعرف به مقاصد كل فريق منهم,ونتائج أفكارهم
 هبا تصري ً وإذا كان صاحب هذه الصناعة عارفا,هذه األشياء مما يشحذ القرحية ويذكي الفطنة

 فإنـه ً وأيـضا,تعب يف استخراجها كاليشء امللقى بني يديه يأخذ منه ما أراد و,املعاين التي ذكر
 ومـن , عىل املعاين املسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معنى غريب مل يسبق إليـهًإذا كان مطلعا

 عىل ًيكون عاليا( (:املعلوم أن خواطر الناس وإن كانت متفاوتة يف اجلودة والرداءة فإن بعضها
 ما تتساو القـرائح واألفكـار يف اإلتيـان باملعـاين ً وكثريا, عنه إال بيشء يسريًنحطابعض أو م

 ثم يأيت اآلخر بعده بذلك املعنـى واللفـظ ,حتى إن بعض الناس قد يأيت بمعنى موضوع بلفظ
 .))بعينهام من غري علم منه ما جاء به األول



٤١١  

 

  - ثانياً -
  نظرية النص األدبي

   ابن األثريعند

غرق كالم ضياء الدين بن األثري عن النص األديب كل آرائه النقدية كغريه من علامء است − أ
 :م عنلك فت.البالغة
 .الصياغة من جوانبها املختلفة − ١
 ومـن حيـث ,األلفاظ املفردة وما ينبغي أن يتوفر هلـا مـن الفـصاحة التـي هلـا رشوط − ٢

 .التأليف وتركيبها بعضها إىل جانب بعض
 . املعاين وداللة التأليف عىل املعاين املختلفةثم من حيث − ٣
 .دالالت تناولت بأوضاع التأليف وأشكاله − ٤
وبالقدرة عىل ختيل املعاين وتصويرها ليستجيب هلا اإلدراك وتثبت يف الـذهن أو تـؤثر  − ٥

 .يف املشاعر بأحاسيس مما يتطلبها املوقف
عمل األديب كام حاول ابـن طباطبـا يف ومل يتعرض ضياء الدين ملراحل اخللق األوىل لل − ب

 " املـدلول " ولـيس بقـصد بـاملعنى , ولكنه حاول الفصل بـني املعنـى واللفـظ.عيار الشعر
 وإنـام يقـصد معنـى العبـارة أو املعنـى البالغـي يف , وال معنى اللفـظ املفـرد,اللفظي املحدود

 .اجلملة
لنظر فيه لعله يرتاء له أن يثقفـه أو  فينبغي له أن يعيد اًوير أن الشاعر إذا قال شعرا − ج

 فكأنـه ارتـأ أن ال يكتفـي الـشاعر بالتعـابري األوىل أو ,يعدل ويبدل حتى يستقيم كام ينبغي
 بل جيب التعديل أو حماولة الوصول للمرحلة الثانيـة وهـي التعبـري البالغـي ,التعبري الشعري

 ويـر مجاعـة ,املعاين وما إىل ذلكبإدخال الصنعة والزخرف اللفظي واملوازنة والتناسب بني 
 . يف املعنىًأن أي تعديل يف الصيغة إنام يعني تعديال

 ,ويدافع ضياء الدين عن اخلصائص املنفصلة أو املستقلة لكـل مـن األلفـاظ واملعـاين − د
وإن القـول ( (: أو مراعاهتا يف عمل الشعر والكتابة فيقـول,والتي يمكن أخذها بعني االعتبار
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 وهو باطل من وجهـني ,لفظ واملعنى وعدم إمكان الفصل بينهام قول شبيه بالسفسطةبتالؤم ال
 عـىل ًأحدمها أن املعاين إذا كانت ال تزيد عن األلفاظ فيلزم من ذلك أن األلفاظ ال تزيـد أيـضا

 ونحن نـر معنـى قـد دل عليـه , ألهنام متالزمان عىل قياس من يقول بعدم االنفصال;املعاين
 والوجـه , بل يبقى عىل حالـه,سقط من تلك األلفاظ يشء ال ينقص ذلك املعنىأ فإذا ,بألفاظ

 يدل عىل معنى ً ألنا نر لفظا;اآلخر اإلجياز باحلذف أقو دليل عىل زيادة املعاين عىل األلفاظ
 فعلمنا حينئذ أن ذلك املعنى الزائـد عـىل اللفـظ ,بد منهيتضمنه وفهم ذلك املعنى رضورة المل 

 .))لته عليهمفهوم من دال
ولذلك فقد عرض جلملة من اخلصائص التي تتوفر يف اللفظة املفردة لتكون فـصيحة  − ـه

 مما ذكر ابن سنان اخلفاجي يف رس الفصاحة من قبل وخالفه يف بعـض مـسائل ًوافق فيها كثريا
 .اجلزئية

تلفـا يف فام وافقه فيه أن تكون متناسبة املخارج حتى يسهل عىل اللـسان النطـق هبـا وإن اخ
 ورأ ابـن األثـري أن ,ً أو التباعـد جـداًمعنى هذا التناسب فقد حدده ابن سنان بالتقارب جدا

 وأن القياس الذي ال خيطـئ هـو الثقـل إىل جانـب تركيبهـا مـن حـروف ,هلذه القاعدة شواذ
 .متنافرة ال تروق يف السمع فتثقل عىل األذن

معانيها قريبـة مـن إفهـام النـاس وال تكـون  تقع ,وينبغي أن تكون األلفاظ مألوفة سهلة − و
 هذه الصناعة يعتقدون أن الكالم الفـصيح وقد رأيت مجاعة من مدعي( (: يقول.صعبة مستغفلة

 غامض األلفـاظ يعجبـون بـه ويـصفونه ً وحشياً فإذا رأوا كالما,هو الذي يعز فهمه ويبعد مناله
 .))يان ال الغموض واخلفاء ألن الفصاحة الظهور والب; وهو بالضد من ذلك,بالفصاحة

 فاأللفـاظ تنقـسم يف ,كذلك ينبغي لأللفاظ أن تتفق معانيها مـع أصـواهتا وتراكيبهـا − ز
 فـاجلزل منهـا يف مواقـف , ولكل منها موضع حيسن استعامله فيه,االستعامل إىل جزالة ورقيقة

ن األلفـاظ  ولست أعني بـاجلزل مـ, والتخويف وأشباه ذلك, ويف القوارع والتهديد,احلروب
 عـىل عذوبتـه يف ً بل أعني باجلزل أن يكون متينا, عليه عنجهية البداوةً متوعراًأن يكون وحشيا

 وإنام هو اللطيف الرقيق ,ً سفافاً ولست أعني بالرقيق أن يكون ركيكا,الفم ولذاذته يف السمع
 .)) الناعم امللمس,احلاشية
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شعر أو مجل النثر بخـصائص معينـة وير أن بعض األلفاظ حتتفظ يف بعض أبيات ال − ح
 أو ,فتحيط نفسها هبالة من املعاين والظالل اجلانبية واإلحياءات املختلفة فـوق مـدلوهلا املبـارش

 كـام , وتبدو براعة األديب يف القدرة عىل استغالل هذه اخلصائص يف األلفـاظ,معناها اللغوي
 :يف قوله) )كل حاجة((فعل الشاعر يف استغالل لفظتي 

ـــو ماســـح  ا قـــضينا مـــن منـــى كـــل حاجـــةوملـــ ـــن ه ـــان م ـــسح باألرك  وم
ما يستفيد منه أهل النسيب والرقة ) )إن يف قول هذا الشاعر كل حاجة( (:قال ضياء الدين

 أال تـر أن حـوائج , وال يشاركهم فيه من ليس مـنهم,واألهواء واملقة ما ال يستفيده غريهم
 إىل غري ذلك مما هو تال له ...ومنها التخيل لالجتامع ومنها التشاكي , فمنها التالقي,منى كثرية

 .))ومعقود الكون به
 تلك التي تتضمن مـن املعنـى مـا ال ي ويعن)جوامع الكلم(سمى تلك األلفاظ توقد  − ط

بعثـت ( (− صىل اهللا عليه وسـلم −تتضمنه أخواهتا مما جيوز استعامله يف مكاهنا مثل قول النبي 
وكنـت إذا مـررت بنظـري يف ( (:جب بمثل هذه األلفاظ حتى قال وقد أع.))يف نفس الساعة

 .)) كطرب األحلانًديوان من الدواوين يلوح يل فيه مثل هذه األلفاظ فأجد هلا نشوة وطربا
 فهو ير أن الرتتيب املنطقي حسب قواعد اللغـة لـيس ,وأما آراؤه يف تأليف العبارة − ي

 املقياس فيه الذوق واإلحـساس الـصادق بقـوة املعنـى  وإنام,الرتتيب األمثل يف التعبري األديب
 ويتوخاهـا املنطـق ال , فالسالمة العقلية التي تتوخاها قواعد اللغة,وقوة التعبري عنه ال سالمته

 وإنـام ,فأرسار الفصاحة ال تؤخذ من علامء العربية((اعتبار هلا وحدها يف ميزان النقد والبالغة 
 .))تؤخذ منهم مسألة نحوية

 : القبيح بالغة لفظة الفقود يف بيت عنرتة, رضبه للجائز لغةومما
ــــم أنفــــث عليــــه ــــإن يــــربأ فل ـــــود  ف ـــــه الفق ـــــق ل ـــــد فح  وإن يفق

 , واستعامل هذه اللفظة غـري سـائغ وال لذيـذ,ًفقوله الفقود مجع مصدر من قولنا فقد فقدا
 ,ن ال مـع اجلـواز ونحن يف استعامل ما نستعمله من األلفاظ واقفون مع احلـس,ًوإن كان جائزا

 فإن صاحب هذه الصناعة يرصف األلفاظ برضوب ,وهذا كله يرجع إىل حاكم الذوق السليم
 . فام عذب يف فمه منها استعمله وما لفظه فمه تركه,الترصيف
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وختتلف عنده العبارة األدبية أو الفنية عن العبارة العلمية أو املنطقية يف أن الثانيـة تقـصد  − ك
 حـاول ً وقـديام, بخالف األوىل التي حتتمل أشـياء كثـرية,ة دون زيادة أو نقصانإىل املعنى مبارش

 :اللغويون واملناطقة وبعض النقاد قياس الشعر باملنطق ومقاييسه وحدوده فثار عليهم البحرتي
ــــــنط ــــــدود م ــــــا ح ـــ  كمقكلفتمون ـــشعر يغن ـــيوال ـــدقه كذب ـــن ص  هُ ع

 وأما الـشعر فيحتمـل ,ملقتىض احلاليعني أن املنطق يبحث عن الصدق أي مطابقة الكالم 
 وهلذا استخدم األدب األسلوب املجازي بفنونه التعبرييـة املختلفـة . من املجاز والتأويلًكثريا

 وقـد .من إجياز وإطناب وجماز واستعارة وكناية وتورية ومبالغة وتقديم وتأخري وما إىل ذلـك
أثري عىل املشاعر واألحاسيس وإثارة  بل إىل رضورة الت,عمد إىل عدم االكتفاء بمخاطبة العقل

 وذكر ضياء الدين أن دور , واإلهيام,االنفعاالت املختلفة عن طريق التخيل أو خماطبة احلواس
إثبات الغرض املقصود يف نفس السامع بالتخييل والتصوير حتى ((يب هو املجاز يف التعبري األد
 .))ًيكاد ينظر إليه عيانا

 فالتشبيه املضمر أبلغ من ,جازية يف ذهن السامع قويت داللتهاوكلام قويت الصورة امل − ل
 , به من غري وساطة أو أداة فيكـون هـو إيـاهً أما كونه أبلغ فلجعل املشبه مشبها,املظهر وأوجز
وإن الغـرض (( ... من غري إظهـار أداة التـشبيهً زيد أسد كنت قد جعلته أسدا:فإنك إذا قلت

 , أن نتبني حـال زيـد يف اتـصافه بـشهامة الـنفس وقـوة الـبطش زيد ٌ أسد ٌ:املقصود من قولنا
 يدل بـه عليـه سـو أن جعلنـاه ً إال أنا مل نجد شيئا,وجراءة اإلقدام وغري ذلك مما جيري جمراه

 فصار ما قصدناه من هـذا القـول أكـشف , باألسد حيث كانت هذه الصفات خمتصة بهًشبيها
 ملا قد عـرف ,ي البطش جريء اجلنان وأشباه ذلك قو, زيد ٌ شهم شجاع:وأبني من أن لو قلنا

 أهنـا ً وأما زيد الذي هو املشبه به فليس معروفا,من اجتامع هذه الصفات يف املشبه أعني األسد
 .))كانت موجودة فيه

 فإذا , وهو عنرص أسايس يف كل الفنون,والتصوير يف التعبري األديب رضب من املحاكاة − م
ت قيمتها الفنية لد بعض النقاد ومنهم َّألدبية من هذه املضامني قلخلت املحاكاة أو الصورة ا

 ً أو دقيقاً جمسامً بأن يصور ما ير تصويراً فهو ال يكتفي من الشاعر مثال,ضياء الدين بن األثري
 .فينقله إىل السامع بحيث يتصوره وكأنه يراه ويلمسه بيده
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لصورة املخرتعة عـىل غـري مثـال أبـدع  واملعنى أو ا.فهو جمرد حكاية حال مشاهدة بالبرص
 ممـا ًاملعاين التي تستخرج من غري شـاهد حـال متـصورة فإهنـا أصـعب مثـاال( (.عنده وأمجل

 وال , وألمر ما كان إلبكارها رس ال هيجم عىل مكانـه إال جنـان شـهم,يستخرج بشاهد احلال
 .))يفوز بمحاسنه إال من دق فهمه حتى جل عن دقة الفهم

 أو , غريبـة غـري مألوفـةبحيـث تكـونفال يصح أن جيتلب األديب الصور ومع ذلك  − ن
 وإنـام عليـه أن يالئـم مـا , وال تتصور يف الواقـعًيركب بعضها إىل بعض بحيث ال تقبل عقال

 وكأنـه واقـع مـشاهد ,ق بني ما تقع عليه احلواس وبني ما خيرتعه فيأيت باجلديـدِّاستطاع ويوف
 .ري مستبعدوهو عىل مثال معروف أو ممكن غ

 واآلخر جتربـة أو ,ويوازن ضياء الدين بني بيتني من الشعر أحدمها حماكاة أو صورة − ص
 القـيس ئين عن األول وذكـر قـول امـر فيفضل الثا,شعر له غاية غري جمرد التعبري عن صورة

 :يصف عش العقاب وما به من بقايا صيدها من الطري
ـــسا ـــا وياب ـــري رطب ـــوب الط ـــأن قل ًك ــ  ً ــد وكره ــايلل ــاب واحلــشف الب  ا العن
 :وقول النابغة يصف جتربته مع األصدقاء
ــــ ــــا ال تلم ــــستبق أخ ــــست بم ّول  عـــىل شـــعث ٍ أي الرجـــال املهـــذب  هً

 ألهنـام اشـتمال عـىل معنيـني ;قالوا هذان البيتان ال يمكـن املفاضـلة بيـنهام( (:قال ضياء الدين
 ألن التفاضـل ;ن يقال هذا أفضل من هذا فالما أأ و, فهذا حسن يف بابه وهذا حسن يف بابه,خمتلفني

 واملذهب الصحيح الذي يثبـت . وهذا املذهب عندي فاسد,إنام يظهر باالشرتاك يف صفحة واحدة
 .))عىل حمك النظر أن املفاضلة تقع بني الكالمني سواء كانا متفقني يف املعنى أو خمتلفني

 ; احلكم تقيض بأن بيت النابغة أفـضلومعدلة((وير أن هذين البيتني قد اختلفا يف املعنى 
 وأما من جهة املعنى فإن ...ألنا إذا نظرنا إىل لفظيهام ومعنييهام وجدنامها من جهة اللفظ سواء

بيت النابغة أفضل وذلك ألنه تضمن حكمة تعرف عن جتربة اإلخوان فيتأدب هبا الغر اجلاهل 
 ئ معرفة التشبيه الذي تضمنه بيت امر والناس أحوج إىل معرفته من,وينتبه هلا الفطن األريب

 ولـيس ثـم , وغاية ما فيه أنه رأ صورة فحكاها يف املامثلة بينها وبـني صـورة أخـر,القيس
 .))سو ذلك وبيت النابغة حكمة مؤدية ٌ تستخرج بالفكر الدقيق
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  فهو يدل أو يوحي من وراء هذه الصور املحكية بقـوة,ً مجالياًفالتصوير هنا حيوي مضمونا
 وليست املعاين املفـصلة أو املقدمـة .العقاب ورشاستها يف اإلغارة عىل صغار الطري وافرتاسها

 وضياء الدين فيام ذهـب , هي املعاين األخالقية كام يف بيت النابغة املفيدة للناس واملجتمعًدائام
معنـى ولـيس .  وخاصة ابن قتيبـة,إليه ير نفع األدب للحياة كام كان كثري من علامء العرب

 واحلـق ,ذلك أن ضياء الدين ابتعد عن قياس األدب بمقياس اجلامل واللذة أو بمقياس الذوق
 .أن املنفعة واللذة كانتا دعامتي مقاييس ضياء الدين يف النقد والبالغة

 وقـد تكـون لـذة رسور أو نـشوة ,ففي جمال اللفظ اهتم بام كان له وقع حسن يلذ الـسمع
 . أو مما ابتذله العامة يف معان قبيحةًينبغي أن ال تكون مما يقبح أخالقيا كام .البهجة أو لذة األمل

وكنـت إذا مـررت ( (:ً ما تراه حيكم عىل الشعر بأنه يثـري النـشوة فيقـول مـثالًوكثريا − ع
 كطـرب ً ويلوح يل فيه مثل هذه األلفاظ أجد هلـا نـشوة وطربـا,بنظري يف ديوان من الدواوين

 .))األحلان
 : فيقول يف أبيات الشاعرً مطرباًع الشعر يف النفوس وقعاويصف وق − ف

ـــــي ـــــه مقلت ـــــزال ٌ غازلت ـــــأيب غ   بـــارقيبـــني الغـــوير وبـــني شـــط  ب
ــــه ــــسحب ذيل ــــل ي ــــه واللي  صــــهباء كاملــــسك الفتيــــق الناشــــق  عاطيت

ــــ ــــم الكم ــــممته ض ــــسيفهيوض ـــــــاه   ل ـــــــاتقوذؤابت ـــــــل ٌ يف ع  محائ
ـــر ـــنة الك ـــه س ـــت ب ـــى إذا مال ــــيئا و  حت ــــه ش ــــانقًزحزحت ــــان مع  يك
ـــــشتاقه ـــــلع ت ـــــن أض ـــــه ع  كــــي ال ينــــام عــــىل وســــاد خــــافق  أبعدت

ت معانيه عىل القلوب حتى كـادت َّ ولقد خف,وهذا من احلسن واملالحة باملكان األقىص((
 وبـه وبأمثالـه أقـرت األبـصار بفـضل , والبيت األخري هو املوصوف باإلبداع,ًترقص رقصا

 .))األسامع
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  - ثالثاً -
  ثري ابن األموقف

  بني النثر والشعر

 وعلـل تفـضيله للكتابـة بعـدة ,انترص ضياء الدين بن األثري للكتابة النثرية عـىل الـشعرية
 :أسباب رددها قبله بعض املنترصين للكتاب عىل الشعراء منها

 .أن القرآن نص نثري وأن اإلعجاز متصل بالنثر − ١
 .ًوأن الكتابة أصعب طريقا − ٢
وربام ال يفتقر (( فكل دولة تقوم عىل السيف والقلم ,امتي الدولةوأن الكاتب أحد دع − ٣

 مـا ً وكثـريا, أما القلم فإنه يفتقـر إليـه عـىل األيـام,امللك يف ملكه إىل السيف إال مرة أو مرتني
 .يستغنى به عن السيف

 وفصلت أبياته فكان كل بيـت منهـا ,وأن الشعر بني عىل حدود مقررة وأوزان مقدرة − ٤
س ال َفَّ فلام كـان الـن, وغري حمتاج إىل غريه إال ما جاء عىل وجه التضمني وهو عيب,بذاته ًقائام

 احتيج إىل أن يكـون − وكالمها قليل −يمتد يف البيت الواحد بأكثر من مقدار عروضه ورضبه 
فـة هـذه الطريـق إذا كـان  والرتسل مبني عىل خمال, فاعتمد أن يلطف ويدق,الفضل يف املعنى

 . ال يتجزأًاحدا وًكالما
 .ني إنام هـو الوضـوح والبيـان إن األحسن يف الفن:ً قائال,وانتقد مسألة الغموض يف الشعر

 مراعـاة ًوكذلك رأ أن القول بأن سبب عمد الشعر إىل الرتكيز املؤدي إىل الغمـوض أحيانـا
 كـذلك فـإن موضـوعات الـشعر والنثـر .للبيت الواحد يف عروضه وقافيته هذا القول فاسـد

وأي فرق بني الشاعر والكاتب يف هذا املقـام ? فكـام ( (: بل مها يشرتكان يف كثري منها,متقاربة
 فكـذلك يكتـب الكاتـب يف , وحيـن إىل األهـواء واألوطـان,يصف الـشاعر الـديار واآلثـار

 .))االشتياق إىل األوطان ومنازل األحباب واإلخوان
 :مور هيويتلخص الفرق بني النثر والشعر عنده يف ثالثة أ
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 .النظم − ١
 أي أن للـشعر لغـة ,وجواز استخدام بعض األلفاظ يف الشعر وعدم جوازها يف النثـر − ٢

 . بهً خاصاًخاصة أو ما يمكن أن يعد لغة أو مستو لغويا
تفاوت عرض الشاعر ملوضوعه بني اجلودة والرداءة أو االرتفاع واهلبوط لضيق جمـال  − ٣

 .لذي يستوي نفسه يف الرسالة يف كل أجزائهاالوزن والقافية بعكس الكاتب ا
وعىل هذا ( (:ويعرض ضياء الدين ملقارنة طريفة بني الشعر العريب والشعر الفاريس فيقول

 , أي التقيد بـالوزن والقافيـة,ين وجدت العجم يفضلون العرب يف هذه الناحية املشار إليهاإف
 , وهـو رشح قـصص وأحـوالًشـعرا مـن أولـه إىل آخـره ً مصنفاًذكرهم كتابافإن شاعرهم ي

 كام فعل الفردويس يف نظـم الكتـاب ,ويكون مع ذلك يف غاية الفصاحة والبالغة يف لغة القوم
 وقـد أمجـع , وهو ستون ألف بيت من الشعر يشتمل عـىل تـاريخ الفـرس,املعروف بشاهنامة

ساعها وتشعب  وهذا ال يوجد يف اللغة العربية عىل ات,فصحاؤهم أنه ليس يف لغتهم أفصح منه
 .)) وعىل أن لغة العجم بالنسبة إليها كقطرة من بحر,فنوهنا وأغراضها
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  - رابعاً -
   ابن األثريموقف

  من الكتاب والشعراء

 لنقـد بعـض الكتـاب "االسـتدراك" و"املثـل الـسائر"تعرض ضـياء الـدين يف كتابيـه 
 :والشعراء

 ,م تعجبـه طريقتـه يف الكتابـة فلـ,وأكثر من تعرض هلم من سابقيه أبو هالل الـصايب − ١
 ويعرض محلة من رسـائل الـصايب ورسـائله ,وخاصة يف تكرار معاين عباراته وتناسب فقراته

وكالم الصايب يف هذه التقاليد األربعة مل أقـصد بـه الوضـع ( (: ثم يعقب عليها بقوله,اخلاصة
وكيـف أضـع  .كع السجع الذي يثبت عىل املح وإنام ذكرت ما ذكرته لبيان موض,من الرجل

 .لفن والواحد فيهمن الصايب وعلم الكتابة قد رفعه وهو إمام هذا ا
 ,وقد اعتربت مكاتباته فوجدته قد أجاد يف السلطانيات كل اإلجادة وأحسن كل اإلحسان

ولو مل يكن له غري كتابه الذي كتبه عز الدولة بختيار بن بويه إىل سبكتكني عند خروجـه عليـه 
 كيف وله من السلطانيات ما أتى فيـه بكـل ,صيان الستحق به فضيلة التقدموجماهرته إياه بالع

 وعندي فيه رأي مل يـره أحـد , وكذلك يف كتب التعازي, ولكنه يف اإلخوانيات مقرص,عجيبة
 وذاك أن عقـل الرجـل يف كتابتـه زائـد عـىل فـصاحته , ويل فيه قول مل يقله أحد سواي,غريي

 .))وبالغته
 إىل مــا فيهــا مــن وصــايا ورشوط ًمــا أورده مــن رســائله منبهــاثــم حييــل القــارئ عــىل 

نر ذلـك يف وال ( (: يقول. وقليل وكثري,واستدراكات وأوامر ما بني أصل وفرع وكل جزء
 عن تلك الوصايا واألوامر والرشوط واالستدراكات بعبـارات ّنه عربأكالم غريه من الكتاب 

 وزيـادة ,إن زيـادة العلـم عـىل املنطـق هجنـة : وقد قيل.يف بعضها ما فيه من الضعف والركة
 .))شهد له بالفضلأ و,قر للرجل بالتقدمأين إ ومع هذا ف,املنطق عىل العلم خدعة

 وقد ,ويتعرض من حني آلخر للقايض الفاضل وحياول غمزه واإلقالل من شأن كتابه − ٢
 ومـرة ثالثـة ,أخذ عليه مرة التقصري يف موضوع رسائله ومرة أخـر عـدم مناسـبتها للمقـام
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 ولكـن موقفـه مـن القـايض ,املبالغة وعدم التناسب يف الصور البيانيـة بـني تـشبيه واسـتعارة
الفاضل مشوب باهلو إىل حد كبري ملا كان بينهام من تعارص ولتقدم الفاضل عليه ووقوفه مع 

 .العادل والعزيز عثامن ضده
 ألهنام مجعا بني الفن ;ام واملتنبيأما عن موقفه من الشعراء فقد ذكرنا أنه أعجب بأيب مت − ٣

 . أو بني الصنعة والطبع,والعقل
 فيعجب هبـم ,وثالث من يعجب هبم من الشعراء البحرتي ويعرض لبعض املحدثني − ٤
 .ً ويؤاخذهم عىل بعض ما سقطوا فيه أحياناًأحيانا

عر سـواء  بل حيكم عـىل الـش,وال يتعصب كغريه من العلامء وأكثر النقاد القدماء لتقدمهم
 . إىل معاين املحدثني ومجال صنعتهمً وإن كان أكثر ميال,القديم أو املحدث بام له أو عليه
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  الباب الثاني والعشرون
  أعالم النقد األدبي يف عصر االحندار



٤٢٢  
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  - أوالً -

  صالح الدين الصفدي
  )خليل بن أيبك(

   هـ٧٦٦ولد بصفد سنة 
 :حياته ومسريته - أ

 ثم حبب إليه األدب , وتعانى أول حياته صناعة الرسم فربع فيها, هـ٧٦٦ ولد بصفد سنة
 فطلـب ,فولع به وذكر عن نفسه أن أباه مل يمكنه مـن االشـتغال حتـى اسـتوىف عـرشين سـنة

 ,ً ثم كتابة الدرج بالقاهرة زمنا, وكان أول ما ويل من الوظائف كتابة الدرج ببلده صفد.بنفسه
 ثم كتابة الـرس بالقـاهرة فـرتة حتـى عـاد إىل ,الرس بحلب والرحبةثم التوقيع بدمشق وكتابة 

 .دمشق فويل يف أخريات عمره وكالة بيت املال وظل هبا حتى وفاته
  :شخصيته - ب

 ,ل يف بعض كتبه تواريخ تـشري إىل تنقلـهَّ وسج,أتيحت له الرحلة مرات بني الشام ومرص
 وكـان إذ ذاك ,ً عن عيسى الناسخ شعراوور , هـ٧٢٩فقد ذكر أنه كان بالديار املرصية سنة 

 هـ حيث جاء يف رشح الالمية أنه كان ينظم ٧٣٢ وظل بمرص حتى سنة ,يف الثالثني من عمره
 .مقطوعات يف النيل

 إىل كل أصدقائه وخمالطيه من الرؤسـاء ً حسن العرشة ذا مروءة حمبباًوكان الصفدي رجال
 ً وكـان خمتـصا.ويتقـرب إىل الـشيوخ واألعيـان ,أو الزمالء وظل يود الناس والناس يودونـه

 يف كتابتـه ًببعض أدباء العرص وشعرائه كجامل الدين بن نباتـة الـذي الزمـه وتـأثر بـه كثـريا
 باحلائط الشاميل من اجلامع األموي بكرة النهـار وبعـد العـرص ً وقد كان جيتمع به دائام.وشعره

 .يتذاكران
ولكنه انرصف إىل الـشعر واألدب وكـان  ,وطلب الصفدي احلديث وكتب بعض الطباق

 ً وقـرأ عـىل شـهاب الـدين زمنـا, وغريمهـاة وابن نباتـ.من شيوخه فيهام شهاب الدين حممود
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 ورو بعـضه يف رشح الالميـة , من شعره وأجازه وبكثري من مؤلفاتهًوالزمه وسمع منه كثريا
 .وما قرأه عليه من كتب مقامات احلريري

  :من خالطهم - ج
 ـ هـ٧٢٨ وابـن دانيـال سـنة .بن سيد الناس بالقاهرة ورو عن دقيـق العيـدوسمع من ا

 ).مـنح املـدح( سمعته وهو يقرأ علينا من لفظ كتابه الذي وسمه بــ : قال,وسمع بعض كتبه
 وأنـشده بعـض شـعره ورو عنـه هـ,٧٢٨والتقى بالقاهرة كذلك بأيب حيان أثري الدين سنة 

 .بعض كتبه
 وكـان . وطاف مـع الطلبـة وكتـب الطبـاق. يونس الدبويسوسمع احلديث بالقاهرة عن
 .ثار شعرائها وأدبائها يف عرصهآ من ًإلقامته بمرص أثرها يف مجعه كثريا

ما  كتبـه عنـد وأجـازه بروايـةً إنه لزمه زمنا:والتقى يف دمشق بكثريين كابن نباتة الذي قلنا
 . هـ٧٣٩لقيه بالقاهرة يف مستهل شعبان سنة 

 وسـمع .تأثره الواضح بأستاذه ابن نباتة برسقة شعره ومعاين نثره ونظمـهواهتم الصفدي ل
 : رو ابـن كثـري قـال.منه مجاعة من أعيان العـرص يف األدب والعلـم كـابن كثـري الدمـشقي

 هـ لنفسه فيام عكـس عـن ٧٦٤وأنشدين القايض الصفدي ليلة اجلمعة رابع عرش صفر سنة ((
 : وهو قوله,املتنبي يف بديه من قصيدة

ــــا ــــوض املناي ــــى خ ــــاد الفت ــــول  إذا اعت ــــه الوص ــــر ب ــــا يم ــــرس م  فأي
 :قال الصفدي

ــــوال ــــسبنا نح ــــشق يك ــــول دم ـــــوال  دخ ـــــا دخ ـــــأن هل ـــــاًك   يف الرباي
ـــــا  إذا اعتــــاد الغريــــب اخلــــوض فيهــــا ـــــه املناي ـــــر ب ـــــا يم ـــــرس م  فأي

  :عمله - د
ل ابـن  قـا.واشتغل الصفدي كذلك بالتدريس يف أخريات حياته باجلامع األموي بدمـشق

 , وقد سمع منه الذهبي وابن كثري واحلسني وغـريهم. لإلفادة باجلامعّ وكان قد تصد:حجر
 .قال الذهبي سمع مني وسمعت منه
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األديــب البــارع ( (: قــال الــذهبي. وافــتن الكتابــة والتــأليف.وبــرع الــصفدي يف اآلداب
د يف علــم ســا( (: وقــال.)) ومجــع وصــنف, شــارك يف الفنــون وتقــدم يف اإلنــشاء.الكاتــب
 ولعل الـذي كتبـه مـن الرسـائل يف ,ئتني من املجلدات إن مؤلفاته بلغت م: وقيل.))الرسائل

 .ديوان اإلنشاء ضعف ذلك
 كتبـت بخـط يـدي مـا : وقد وجد بخطه,كان من بقايا الرؤساء األخيار( (:قال ابن سعد

 .)) ولعل الذي كتبه يف اإلنشاء ضعف ذلك: قال.يقارب مخسامئة جملدة
  :مؤلفاته - ـه

  :من كتبه يف التاريخ والرتاجم - أوالً
 ونقـل . رتبه عىل حـروف العجـم, وهو يف نحو ثالثني جملدة, املذكور)الوايف(كتاب  − ١

 .ًعنه ابن شاكر يف فوات الوفيات كثريا
 واألدباء والشعراء , وأفرده ألعيان عرصه من األعالم,)أعوان النرص وأعيان العرص( − ٢
 .خاصة

 :ومن كتبه يف األدب - ثانياً
 .رشح المية العجم − ١
 ضـم اجلـزء األول ,ومجع فيها جمموعة من املختارات األدبيـة): )التذكرة الصفدية(( − ٢

منها جمموعة القصائد البائية التي نظمها الشعراء يف عرصه معارضة أو مماثلة للقـصيدة البائيـة 
 :ارة إليها والتي مطلعهاالتي ادعاها كل من اخليمي وابن إرسائيل وسبقت اإلش

 .)) ليس يل يف غريه أربًيا مطلبا((
 .ومجع فيه تراجم مشاهري العميان) )ان يف نكت العميانيمنكت اهل(( − ٣
 ومجع فيه مجلة من الرسائل املتبادلة بينه وبعض الـشيوخ عـرصه :))حلان السواجعأ(( − ٤

 .من األدباء
 . متام والبحرتي واملتنبي وأيب العالء املعريجمموع خمتار من شعر األربعة الكبار أيب − ٥
 .وهو جمموع يف األدب) )ف الدمع بانسكاب الدمعيتشن(( − ٦
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 .مقامة يف املحبة والعشق) )لوعة الشاكي ودمعة الباكي(( − ٧
 . فض اخلتام عن التورية واالستخدام−٨
 .))جنان اجلناس(( − ٩

 .))نرصة الثائر عىل املثل السائر(( − ١٠
 .متام املتون ورشح رسالة ابن زيدون −١١

  :رسائله - ثالثاً
جر الذيل يف وصـف ((رسالة يف وصف اخليل عىل غرار رسالة الشهاب حممود سامها  − ١
 .))اخليل
 .))كشف احلال يف وصف اخلال((وأخر يف وصف اخلال سامها  − ٢
 :قوله من رسالة يف البشارة بالنيل ومن أمثلة رسائله املسجوعة − ٣
 : عندي قبالة كل عني إصبع ولـو فاخرهـا لقـال:فلو خاصمك النيل مياه األرض لقال((

 منهـا وجـود , والنيل له اآليـات الكـرب العجائـب والعـرب,أنت باجلبال أثقل وأنا بامللق أطبع
 وفرح ,الوفاء عند عدم الصفاء وبلوغ اهلرم إذا احتد واضطرم وأمن كل فريق إذا قطع الطريق

 إىل غري ذلـك مـن خصائـصه وبراءتـه مـع , واملاء كام يقال سلطان,إذا كرسقحطان األوطان 
 وهو أنه يف هذا العامل املبارك جذب البالد مـن اجلـدب وخلـصها بذراعـه ,الزيادة من نقائصه

 وحصنها بسواري الصواري حتت قلوعـه ومـا هـي ,وعصمها بخنادقه التي ال تراع من تراعه
 .))إال عمد حتت قالعه

  :أسلوبه - و
 ,وخيتلف أسلوب الصفدي يف مؤلفاته بني الرسد والتأنق حسب املوضوع الذي يكتب فيه

 . إىل تكلف السجع والبديعًلكنه يعمد يف رسائله ومقاماته دائام
 وقد عدد القول يف كثـري مـن املوضـوعات .وهو يف شعره أقل مستو من نثره عىل كثرته

 وكان الـصفدي ,وكان بينهام صداقة وأحوال(( : قال ابن حجة.واشتهر برسقاته من ابن نباتة
وكـان ( (: قال الشوكاين))." خبز الشعري " يف رسقاته سامه ً ألف كتابا,يرسق معاين ابن نباتة
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 خبـز " سـامه ً وقد صنف ابن نباتة يف ذلـك مـصنفا.خيتلس معاين شعر شيخه وينظمها لنفسه
وذكر ابن نباتة سبب تأليفه ذلك الكتـاب . )) بني فيه رسقاته لشعره,وم املأكول املذم"الشعري 
 وكيف حال لذوقه اللطيف هذا احلرام ًوعجبت له كيف ريض لنفسه هذا األمر منكرا( (:فقال
 )).ًمكررا
  :كتبه يف البالغة - ز

 :وللصفدي جمموعة كتب يف البالغة والبديع نذكر منها
 .))جنان اجلناس(( − ١
 .وفض اخلتام عن التورية واالستخدام − ٢
 ثم يبـني فنونـه , ويتصد األول لعرض أصل اجلناس,ونرصة الثائر عىل املثل السائر − ٢

 ً وقد استشهد يف الكتاب بكثري مـن قولـه نظـام, ومر بنا غرامه باجلناس,وترصف الشعراء فيه
 .ًونثرا

  :خامتة - ط
ه  مـن تـراث عـرصً مجـع كثـرياً مؤرخـا,ً ناقـداً شـاعراً كاتبـاًوهكذا عاش الصفدي أديبا

 . لهً وعادت كتبه مرجعا قيام,ق عليهَّ وعل,وأخباره
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  -  ثانياً -

  ابن خلدون
  )ـ ه٩٠٨ -  ـه٨٣٢(

 :حياته ومسريته - أ
  ثـم انتقلـوا إىل,شـبيليةإ نزح أجداده مـن املـرشق وسـكنوا ,أبو زيد عبد الرمحن بن حممد

 ثم كثر ,غرب واألندلسويل الكتابة والوساطة بني امللوك يف امل . وفيها ولد ابن خلدون,تونس
 فاسـتدعى أرستـه إليـه , حيث قلده السلطان برقوق قضاء املالكية,خصومه فارحتل إىل مرص

 ,س والتـأليف فانقطع عن العمل يف منصبه وانرصف إىل التدري,فغرقت يف البحر قبل وصوهلا
 .إىل أن مات بمرص

ان املبتـدأ واخلـرب يف أيـام كتاب العـرب وديـو( (: عنوانهًكتب ابن خلدون يف التاريخ مؤلفا
وهو يقـع يف ثالثـة كتـب .))العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب

وقـد ضـمنها ) )مقدمة ابن خلدون( (: أمهها الكتاب األول املسمى,تتألف من سبعة جملدات
ألمـم مـن  ثم وصف تطور ا, ونقد فيه املؤرخني قبله,املؤلف أصول فلسفة التاريخ واالجتامع

 واالقتـصاد والعلـوم , وترقي الـشعوب يف االجـتامع والـدين والـسياسة,البداوة إىل احلضارة
 وقـد نالـت , وطبائع أهل البـدو واحلـرض, وعوامل نشأة الدولة وضعفها واهنيارها,والفنون

 لعلـم ً وعـد ابـن خلـدون هبـا مؤسـسا,مقدمته اهتامم الغربيني فرتمجت إىل اللغات األجنبيـة
 . أحد إىل إرساء أسس هذا العلم إذ مل يسبقه;عاالجتام

 وال التزام بالسجع والبديع اللـذين طغيـا ,وأسلوب ابن خلدون سائغ سهل ال تكلف فيه
 عىل الكتابة يف عرصه وهو يعرض فكره اجلبـار بأسـلوب منطقـي يعـززه بالـشواهد واألدلـة

 ً يف الثقافة العربية اإلسالمية وعبقرياً متميزاًيعد ابن خلدون علامو .املنتزعة من التاريخ واحلياة
يف فكره التحلييل املبدع يف عرص مجد فيه اإلبداع وانرصف فيـه النـاس إىل اجلمـع والتـصنيف 

 .دون استنباط أو استقراء أو جتديد
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  :مقدمته - ب
 :الرتف مؤذن بخراب الدولة −

لـدول التـي بلغـت حـد  لعواقب ابتزاز الرعية الذي يميز اً مفصالًيقدم ابن خلدون حتليال
 ويستنتج أحكامه من الواقع املضطرب لدول املغرب يف عرصه يف القرن الرابـع عـرش ,االهنيار
 .امليالدي

 ملا يرونـه حينئـذ ,إن العدوان عىل الناس يف أمواهلم ذاهب بآماهلم يف حتصيلها واكتساهبا((
 اكتساهبا وحتصيلها انقبـضت  وإذا ذهبت آماهلم يف.من أن غايتها ومصريها انتهاهبا من أيدهيم

 وعىل قدر االعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايـا عـن الـسعي يف ,أيدهيم عن السعي يف ذلك
 يف مجيع أبـواب املعـاش كـان القعـود عـن الكـسب ً عاماً فإذا كان االعتداء كثريا.االكتساب

 املعـاش وانقبـضت  فإذا قعد الناس عن, لذهابه باآلمال مجلة بدخوله من مجيع أبواهبا,كذلك
 وال حتسبن الظلم إنام هـو ...أيدهيم عن املكاسب كسدت أسواق العمران واختل حال الدولة

 بل الظلم أعـم مـن ,أخذ املال أو امللك من يد مالكه من غري عوض وال سبب كام هو املشهور
مل  ً أو فرض عليـه حقـا, أو طالبه بغري حق, أو غصبه يف علمه, وكل من أخذ ملك أحد,ذلك

 واملنتهبـون , واملعتدون عليها ظلمة, فجباة األموال بغري حقها ظلمة,يفرضه الرشع فقد ظلمه
 ووبـال ذلـك , وغصاب األمالك عىل العموم ظلمـة, واملانعون حلقوق الناس ظلمة,هلا ظلمة

 .كله عائد عىل الدولة بخراب العمران الذي هو مادهتا
 .ان تكلف األعامل وتسخري الرعايا بغري حقومن أشد الظالمات وأعظمها يف إفساد العمر

وأعظم من ذلك يف الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط عىل أموال النـاس بـرشاء مـا بـني 
 ثم فرض البضائع عليهم بأرفع األثامن عىل وجه الغـصب واإلكـراه يف ,أيدهيم بأبخس األثامن

 عامته من البيع والرشاء وإذا كانت  ألن;معاش الرعايا  فتكسد األسواق ويبطل,الرشاء والبيع
 ألن معظمها من أواسـط , منها بطل معاشهم وتنغص جباية السلطان أو تفسدًاألسواق عطال

 .الدولة وما بعدها إنام هو من املكوس عىل البياعات كام قدمناه
 واعلم أن الداعي لذلك كله إنام هو حاجة الدولة والسلطان إىل اإلكثار من املال بام يعرض

عليهم من الرتف يف األحوال فتكثر نفقاهتم ويعظم اخلرج وال يفي بـه الـدخل عـىل القـوانني 
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 ثـم ال يـزال , يوسعون هبا اجلبايـة ليفـي الـدخل بـاخلرجً ووجوهاً فيستحدثون ألقابا.املعتادة
 إىل , واخلرج بسببه يكثر واحلاجة إىل أموال الناس تشتد ونطاق الدولة بذلك يزيد,النزف يزيد

 .))ن تنمحي دائرهتا ويذهب رسمها ويغلبها طالبهاأ
هذا العلم ال موضوع ( (: كتب ابن خلدون عن علم األدب يف مقدمته:نقده لألدب  - ج
 وإنام املقصود منه عند أهل اللسان ثمرتـه وهـي اإلجـادة , ينظر يف إثبات عوارضه أو نفيها,له

 فيجمعون لذلك من كـالم العـرب مـا ,يهمحنظوم واملنثور عىل أساليب العرب ومنايف فني امل
 ومـسائل يف اللغـة , وسجع متساو يف اإلجادة, حتصل به الكلمة من شعر عايل الطبقة أنعساه

 مـع ذكـر , ويستقري منها الناظر يف الغالب قـوانني العربيـة,والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة
كـر املهـم مـن األنـساب  وكـذلك ذ,بعض من أيام العرب يفهم به ما يقع يف أشعارهم منهـا

 . واألخبار العامة,الشهرية
 ومناحي ,واملقصود بذلك كله أن ال خيفى عىل الناظر فيه يشء من كالم العرب وأساليبهم

 فيحتاج إىل تقديم مجيع مـا , ألنه ال حتصل امللكة من حفظه إال بعد فهمه;بالغتهم إذا تصفحه
 األدب هـو حفـظ أشـعار العـرب :لفن قـالوا ثم إهنم إذا أرادوا حد هذا ا,يتوقف عليه فهمه

 يريدون من علوم اللسان أو العلوم الرشعية من حيـث ,وأخبارها واألخذ من كل علم بطرف
 إذ ال مدخل لغري ذلك من العلـوم ,متوهنا فقط وهي القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف

بـديع مـن التوريـة يف يف كالم العـرب إال مـا ذهـب إليـه املتـأخرون عنـد كلفهـم بـصناعة ال
 فاحتاج صاحب هـذا الفـن حينئـذ إىل معرفـة , وتوسلهم باالصطالحات العلمية,أشعارهم

 . عىل فهمهاًالحات العلوم قائاماصط
 وهـي ,وسمعنا من شيوخنا يف جمالس التعليم أن أصول هـذا الفـن وأركانـه أربعـة دواويـن

 , للجـاحظ)البيـان والتبيـني(اب  وكتـ, للمـربد)الكامـل( وكتـاب , البن قتيبـة)بتاأدب الك(
 وكتـب ,ا وما سو هذه األربعة فتبع هلا وفروع عنهـ, أليب عيل القايل البغدادي)النوادر(وكتاب 

 إذ ,وكان الغناء يف الصدر األول من أجزاء هذا الفن ملـا هـو تـابع للـشعراملحدثني يف ذلك كثرية 
واص يف الدولة العباسية يأخـذون أنفـسهم  وكان الكتاب والفضالء من اخل,الغناء إنام هو تلحينه

 . يف العدالة واملروءةً فلم يكن انتحاله قادحا. عىل أساليب الشعر وفنونهًبه حرصا
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 مجـع فيـه أخبـار العـرب )األغـاين(وقد ألـف القـايض أبـو الفـرج األصـفهاين كتابـه يف 
ت التـي اختارهـا ئـة صـو وجعل مبناه عىل الغناء يف امل,وأشعارهم وأنساهبم وأيامهم ودوهلم

 وجامع ,إنه ديوان العرب  ولعمري. فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه,املغنون للرشيد
 ,أشتات املحاسن التي سلفت هلم يف كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر األحوال

ندها وأنى  وهو الغاية التي يسمو إليها األديب ويقف ع,وال يعدل به كتاب يف ذلك فيام نعلمه
 واهللا اهلـادي , ونحن اآلن نرجع بالتحقيق عىل اإلمجال فيام تكلمنا عليه من علوم اللسان,له هبا

 .))للصواب
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  -  ثالثاً -

  ثريضياء الدين بن األ
  :بيئته - أ

 ,ولد ضياء الدين بن األثري بجزيرة ابن عمر من أعامل املوصل وينسب إليها فيقال اجلزري
 ,قليم اجلزيرة شاميل العراق عىل الشاطئ الغـريب لدجلـة شـاميل املوصـلوهي قرية صغرية يف إ

رهـا هـو احلـسن بـن عمـر بـن  ألن أول مـن عم;ويذكر ياقوت أن سبب تسميتها بابن عمـر
 والقلعـة ًوكان يف عهده حييط بالبلدة سور قوي عىل هنر دجلة يضم داخلـه مـسجدا .اخلطاب
 ثم توالهـا والـده أثـري , من قبل أتابك املوصلًليا وكانت يف القرن السادس تتبع وا,واملدرسة

وانتقل هـو وأرستـه إىل  . وكانت له بساتني وضياع.ًبيا ال يزال ص, وضياء الدين,الدين حممد
املوصل وأتم هبا أبناؤه تعليمهم ومن بينهم ضياء الدين واملوصل حينذاك أتابكية عظيمـة آلل 

 . أكرب املدن العراقية يف الـشاملوتعترب املوصل ,ً كبرياًهرت يف عهدهم ازدهارا وقد ازد,زنكي
 وأكرم حيلة من أهل بغـداد وهـم عـىل طريقـة ًأهلها أحسن طبعا( (:قال ابن جبري عن أهلها

 ).)حسنة يستعملون أعامل الرب
  :نشأته وحياته - ب

 فقـد كـان , هـ بجزيرة ابن عمر من أرسة عربية شيبانية عريقـة٥٥٨ولد ضياء الدين سنة 
 عنه فـيام بـني أيـدينا مـن ً وال نجد كثريا,ه أثري الدين حممد بن عبد الكريم من رساة قومهوالد

 لكن ابنه الثـاين عـز الـدين املـؤرخ يـذكر يف ,ً كذلك ال حيدثنا عنه ضياء الدين كثريا,املراجع
 . من أخباره كلام عرضت مناسبةًمواطن متفرقة من كتبه نتفا

 ذا مكانة يف الدولة مـن آل زنكـي ً وقوراً عاقالًأخباره رجالوكان أثري الدين فيام جاءنا من 
 ويبدو مما أورده عز الدين أنه بدأ اتصاله برجـال الـشهيد عـامد الـدين زنكـي ,أتابكة املوصل

 وعقب مقتله توىل , أو يف خالل تسع عرشة سنة, هـ٥٤١ و هـ٥٢٢مؤسس دولتهم بني عامي 
ود عهد إليه بوالية بلدته جزيرة ابـن عمـر وتـوىل  ثم قطب الدين مود,ابنه سيف الدين غازي
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 ال , بأهلـهً وكان أثناء واليته أمرهـا بـارا, هـ٥٦٥ إىل ٥٤١خراجها أي خالل الفرتة من سنة 
يثقل عليهم يف حتصيل املكوس ومسح األرض وجنـي اخلـراج ممـا دعـا إىل غـضب األتابـك 

 .ًووزيره عليه أحيانا
فهـو رجـل  ستدعى والده مرة والمه لتهاونه يف اجلبايـةفقد ذكر عز الدين أن قطب الدين ا

ه عـقـد اسـتطاع التوفيـق بـني خدمـة أتبا وحب ألهله وعشريته ف, حكمة وسياسته ودهاءوذ
 وحسن الـرأي , وكان جيمع إىل هذا احلب ملواطنيه واإلخالص لرؤسائه.ومصلحة أهل بلدته

 .والنصيحة والعفة وعدم التكالب عىل املال
 إذ قويـت ثقتـه بـه ,قه وحسن تدبريه ووالئه أثرها يف نفس أتابك املوصـلوكان لكرم خل

 وزاد تقريب قطـب الـدين لـه .وصار يطمئن له فيام يكله إليه من عمل وجيزيه عنه خري اجلزاء
 يدخل إىل اخلزانـة − أي قطب الدين −وكان ( (: قال عز الدين عن والده.فواله اخلزانة العامة

 من احلارضين منها ً كنت أتوالها فال خيرج منها إال وقد وهب كالبعض الوقت ونحن فيها إذ
 .)) وربام يرسل إىل من غاب سهمه.ً صاحلاًشيئا

 وكـذلك ,باألتابكة وانتقل هبذا املنصب اجلديد إىل املوصل وظلت مكانته يف قربى ووثوق
 والء وتولوا  وصار أبناؤه خيدمون بيت قطب الدين يف,أوالده من بعده حتى وثقوا هبذا البيت

 ,وبلغ من اجلاه واملنصب ما تتوق إليـه النفـوس .لكتابة عىل ما يتعرف بعد قليلهلم الوزارة وا
 .ن لـه وأوالده أن يعيـشوا يف بحبوحـة وخـري وفـريَّكام بلغ من الثروة القدر الوفري الذي مكـ

ح بـني املوصـل  وكانت له جتارة تغدو وترو,فكانت له ضياع وبساتني ببلده وبالعقيمة مقابلها
 .باووالشام ومرص ومتخر البحر إىل أور
ئة بالالذقيـة وأخـذوا  هنبوها مرة عام سبع وسـتني ومخـسمويذكر عز الدين أن الفرنج

كـريم  فقد اجتمع ألرسة ضياء الدين األصـل العـريب الًإذا .ين باألمتعةركبني منها مملوءم
ولـد ( اثنان يكربانه مها جمد الـدين .ثةخوة نبغ بينهم ثالوالثراء واجلاه وكان له عدد من اإل

 عن طفولته وال مـا تلقـى ًوال نعرف كثريا ,) هـ٥٥٥ولد سنة ( وعز الدين )ـ ه٥٤٤سنة 
 وأغلـب الظـن أيـام أن .هـ٥٨٨ وكل ما نعلمه أنه ولد بجزيرة ابن عمر سنة ,من العلوم

ل املـسلمني والعـرب  أعامل اجلزيرة فتلقى دروسه األوىل كغريه من أطفاًكان والده متوليا
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 من اللغـة واألدب ً فحفظ القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف وتعلم شيئا,يف عرصه
 .واحلساب

 وقد ذكر أخوه عـز الـدين أنـه كـان يـرتدد عـىل ,وحفظ بعض األحاديث والشعر القديم
ه إىل وانتقل بعد ذلك مع أرست . هـ٥٧٤ من احلديث سنة ً شيئايرة ابن عمر يسمعزاملدرسة بج

وقـد ظـل  , هـ٥٦٥ أي بعد سنة ,املوصل حيث عمل أبوه صاحب خزانة قطب الدين مودود
الـدين تابكة إىل أن استعفى وتوىل بعـده ابنـه جمـد الـدين خدمـة عـز والده يعمل يف خدمة األ

 يف ,وظل ضياء الدين يواصل دراسته يف صباه املبكر باملوصـل , هـ٥٨٩مسعود يف حدود سنة 
 وأن يدرس عىل مجاعة من شيوخها املـشهورين وخاصـة عـىل أخيـه ,الكثريةإحد مدارسها 

 .كرب جمد الدين العامل املحدثاأل
 والتحق بخدمة صالح الدين وأبنائه وعمره إذ , هـ٥٨٧وانتقل ضياء الدين إىل الشام عام 

  بالقـايضً ويذكر ابن خلكان أنه لد وصوله إىل دمشق اتصل أوال.ًذاك تسعة وعرشون ربيعا
 وجيـل , وكان القايض الفاضل يعطف عىل األدباء والكتاب, فأحلقه بخدمة السلطان,الفاضل

 , أو كـان قـد سـمع بـه وبعلمـه, وربام كانت له صلة بأخيه األكرب جمد الدين,العلامء ويقرهبم
 بحـرب الـصليبيني عـىل ً هــ أن صـالح الـدين كـان مـشغوال٥٨٧ومن حوادث هذه السنة 
 .ا وغريها من املواقعسواحل فلسطني يف عك

ويذكر ابن خلكان أن القايض الفاضل قدم ضياء الدين للسلطان يف شهر مجاد اآلخر من 
 وقد رسح جنـده يف إجـازة , يف بيت املقدس شتاءً وكان السلطان إذ ذاك مستجام.السنة نفسها

 ,ضل عيلضياء الدين بخدمة ابنه األف وسمح بالتحاق , وكان ابنه األفضل يف دمشق,استجامم
 ,وربام التقيا من قبل حول عكا فأعجب امللك األفضل بالكاتب الشاب ورغب إليه أن يالزمه

 فبعث السلطان لضياء الدين بأن خيتار بني البقـاء يف ,واستأذن أباه يف أن يستلحق ضياء الدين
 . هـ٥٨٧ضل وحلق به يف شوال سنة صحبته أو اللحاق بابنه فاختار جوار األف

 وعاد معه يف خريف ذلك العام وبداية العام التايل سنة ,ذ ذلك التاريخ ومل يفرتقاوتالزما من
 هـ حيث كانت جيوش السلطان تتجمع من جديد لتقف مرتبـصة بجيـوش الـصليبيني ٥٨٨

ويـذكر ضـياء الـدين أنـه كـان بـأرض  .ا وغريها من الثغوراملتحفزين عىل الساحل قرب ياف
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عـام  وتقابل الفريقان عىل مدينـة يافـا − لعنهم اهللا − الفرنج قبالة العدو الكافر من((فلسطني 
 يف هذا العام فتوقفا عن القتـال ً حاسامًومل حيرز أحد الفريقني انتصارا .))ئة ومخسمةثمن وثامني

لدولة كالقايض الفاضل والعـامد  وعاد السلطان وولده األفضل وكبار رجال ا,وعقدت اهلدنة
 . إىل دمشقًين بن األثري مجيعاد وضياء الد والقايض ابن شدا,صبهايناأل

 وثامنني أي يف العام الثالث حلضور ضياء الدين للـشام تـويف صـالح الـدين ةويف عام تسع
ة والعرشين من عمـره يملـؤه  يف الثانيً وكان شابا,عده ابنه امللك األفضل عىل الشاموتوىل من ب

خر نوبات تدل عىل االضطراب وعدم  وتنتابه من حني آل, وحيالفه سوء احلظ,والطيشالغرور
 ً تـراه معربـداً وحينـا. وتارة يغلبه الضعف ويستـسلم للبكـاء,ً عنيفاً فتارة تراه قاسيا,االتزان

 يـستبد بـه الوجـد ً وحينـا,يرشب اخلمر ويستبيح احلرمات ويسهر يف معاقرة مـالذه للـصباح
 األمور كلها ً تاركا,خه بخطهوالتصوف والتزام حدود الدين فيعكف عىل القرآن يقرؤه أو ينس

 .بيد وزيره الشاب ضياء الدين
وترصف امللـك األفـضل  .ه أديب يعشق األدب وينظم الشعرواألفضل بعد هذا وذاك كل

 مـن ً نفـر منـه كثـريا. يوحي بالترسع واحلمق إىل حد كبريًبعد وفاة والده صالح الدين ترصفا
 بعد وفاة أبيـه تـصدر دسـت احلكـم ومل يفـرغ  ومن ذلك أنه.كبار الدولة واملقربني من والده

 وإقصاء كبار معاوين والده عن بالطه بإيعـاز , ومنه طرده األمراء الكبار,املشيعون من جنازته
 .من وزيره ضياء الدين كام يقول أكثر املؤرخني

 ,بعد أمراء أبيـه وخواصـهأ ف,وكان األفضل بعد وفاة أبيه قد أساء التدبري( (:قال ابن كثري
 واستحوذ عليه وزيره ضياء الدين . وأقبل عىل اللعب ورشب املسكر واللهو,رب األجانبوق

 وأضله وزالت النعمـة  وضل, وهو الذي كان حيدوه إىل ذلك فتلف وأتلفه,بن األثري اجلزري
 .كذلك ذكر املؤرخون أن أهل دمشق ضجوا من سياسة الوزير الكاتب ضياء الدين .))عنهام

 :همفقال فيه أحد شعرائ
ـــــركم  لــــه مــــن وزرومــــا  متـــــى أر وزي
ـــــــذا ـــــــه اهللا ف ــــــزر  يقلع ــــــع اجل  أوان قل
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ومن هذه النصوص التارخيية نتبني حقيقة يف سياسة الوزير ضياء الدين وصاحبه األفـضل 
 إىل طبيعـة يف ًرشنا إىل أن ذلك ربام كـان راجعـاأ وقد ,وهي سخط رجال الدولة الكبار عليهام

 وربام وجد من ضياء الدين ما ,قد غلب عليه الطيش واالضطراب ف,خلق األفضل وترصفاته
لنفس من االعتداد الشديد با ً أخبار ضياء الدين رضبا وقد نشتم مما جاء من,ساعده عىل ذلك

 .الترصف والسياسة ولني اجلانب عىل عكس والده أثري الدين واالفتقار إىل الكياسة وحسن
 يف مرص القايض الفاضـل ًكاتب ونائب امللك أحياناونالحظ تطاوله عىل الوزير اخلطري وال

وربام رأ رجال  .ه وتقديم نفسه عليه يف الكتابةيف كتابه املثل السائر وحماولته اإلقالل من شأن
 ابن أحـد كبـار رجـال ًصالح الدين املخلصون تدخل هذا الرجل يف شؤون دولته وهو أصال

 واملنافسني اخلطريين يف املعسكر العريب اإلسالمي ,دولة األتابكة املوصليني األعداء التقليديني
 .ً عىل دولتهم أو تطفالًخطرا

وهكذا جتمع الساخطون ممن طردهم األفضل من دمشق بإيعاز من ضـياء الـدين يف مـرص 
 . ودبـت عقـارب الفتنـة, وأوغـروا صـدرهيام لإلطاحـة هبـام,عند العزيز عثامن وعمه العادل

ر احلرب بـني األخـوين عـثامن واألفـضل وزكاهـا العـادل  وثارت نا,واتسعت شقة اخلالف
وحـارص العزيـز عـثامن . ه يف وراثة ملـك أخيـه العـريض وليحقق أطامع,ليكسب من ورائها

 فأصلح بني األخوين ونصح األفـضل بإقـصاء وزيـره ضـياء ,دمشق ودخلها وتدخل العادل
 .زيـز متجهـني إىل مـرص ثم غادر دمشق بعد أن زوج األفضل ابنته واصطحب معه الع,الدين

 ورجوع ابـن ,وما لبثا غري قليل حتى جاءهتام األنباء من جديد بعودة األفضل إىل سريته األوىل
 وانتزعـا , فنهض العادل ومعـه العزيـز مـرة أخـر, وإمعانه يف غيه وسوء ترصفه,األثري إليه

ثري وأبعدهم عـن  وقد أعاهنام قادة األفضل وأمراؤه الذين أغضبهم ابن األ,دمشق من األفضل
 .طه فسلموا دمشق خيانة لسيدمهابال

 وفتحت أبـواب دمـشق بعـد أن ,وكانت النتيجة أن استسلم األفضل كام يقول املؤرخون
 وانتهى األمـر بينـه , يبكي ويعتذر ويطلب الصفحً ونزل من القلعة مستسلام,ختىل عنه أنصاره

 . يف رصخـد,لشام إىل والية صـغريةوبني عمه وأخيه إىل الصلح وأن ينتقل من ملك دمشق وا
 يف مجلـة الـصناديق التـي حتمـل متـاع ًودبر حاجبه مجال الدين أمر هروب ابن األثـري متخفيـا

 .ًاألفضل ليال
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 تنتهـي ًوباالستيالء عىل دمشق ونفي األفضل إىل رصخد وهـروب ضـياء الـدين متخفيـا
ىل حد كبـري أطامعـه الـسياسية وآمالـه  وتنتهي إ,املرحلة الثانية من حياة صاحبنا احلافلة املثرية

 ومل يمض عىل جميئه إىل دمـشق مـن بلـده .العريضة التي كان يبنيها لنفسه كرجل دولة له شأنه
 . أكثر من أربع سننيًاملوصل مهاجرا

وأهم ما أثر يف ثقافة ضياء الدين وفنه الكتايب يف هذه الفـرتة اتـصاله بعلـامء دولـة صـالح 
 وقد كتب لألفـضل , رأسهم القايض الفاضل وعامد الدين األصفهاينالدين وكبار كتابه وعىل

 هانية حفظ لنا نامذج منهـا يف كتابـ كام تبادل بعض الرسائل اإلخو, من الرسائل الديوانيةًكثريا
وحرص ضياء الدين أثناء توليـه زمـام األمـور يف دمـشق مـع  .املثل السائر ويف ديوان رسائله
 ,ثالث سنني كثرية مما ادخره من أموال دمشق وأعامهلا ً فأخذ أمواالاألفضل عىل اقتناء األموال

 إنه خرج مـن دمـشق : ويقال,وصحب ضياء الدين األفضل إىل رصخد .وهرب هبا إىل بالده
 وتبادل معه قبل اللحـاق بـه بعـض الرسـائل , ثم عاد فلحق باألفضل يف رصخد,إىل املوصل

 −  هــ٦٠٧( − ) م١١٩٣ −  هــ٥٨٩( شـاه رسـالنأاتصل يف املوصل بخدمة نـور الـدين و
 وظال متصلني عن قرب أو بطريق الرسائل حتى جتددت األحداث بموت العزيـز ,) م١٢١٠

 ووراثـة ملـك , وحتفز األفضل الستعادة الـسلطة,يف تلك الصلة بني األفضل ووزيره السابق
 املناوشـات ل وكانـت ال تـزا,حد حصون ديار بكرأ بحصار ًوكان عمه العادل مشغوالأخيه 

 .تابكة املوصل ومن تبعهم وبني العادل وأبناء صالح الدينأ بني ًوالنزاع قائام
 ًتابكـاأ وًء األفضل إىل مرص ليكـون وصـياواتفق بعض قادة العزيز بعد وفاته عىل استدعا

 حتى ال يعلم عمه العادل أو بقية ً وجاء األفضل القاهرة من الشامل متخفيا.البن العزيز الطفل
واستوىل عىل مقاليد األمور بالقـاهرة يف ربيـع األول  .ريقهدائه يف مرص والشام فيقفون يف طأع

 فبعد اسـتيالء . وحلق به ضياء الدين بن األثري بعد أن ظن أن األمور قد استتبت, هـ٥٩٥سنة 
مـن املوصـل عـىل لـسان صـاحب األفضل عىل احلكم بعث إليه برسـالة هينئـه بملـك مـرص 

 .املوصل
 ليتصل بخدمة األفضل ) هـ٥٩٥(ضياء الدين بالسفر إىل مرص يف العام نفسه سنة وأرسع 
ًوذكر شيئا , هـ٥٩٦ هـ إىل سنة ٥٩٥ وبعض عام من سنة ً ومكث يف القاهرة عاما,مرة أخر 
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ىل مـرص سـنة سـت  وكنـت سـافرت إ: فقـال" الويش املرقوم "عن هذه الرحلة إىل مرص يف 
 وتركت ,هرة بجامعة من علامئها وخاصة علامء األدب واللغةواتصل بالقا .ئةوتسعني ومخسم

 مـرص " يذكر ابن خلكان أن له رسـالة يف ,إقامته يف القاهرة ومرص آثارها عىل إنتاجه وكتابته
 صفيحه فعلمـت أنـه قتـل ّرمحا و, وعذب رضابه فضاهى جنى النحل" : يقول فيها"والنيل 
 ."املحل 

 " : وسـجل بعـض ذلـك يف كتبـه قـال,ر العلامء واألدبـاء وناظ,واشرتك يف احلياة األدبية
 فـسألت مجاعـة مـن أدبائهـا عـن ,ورأيت الناس مكبني عىل شعر أيب الطيب املتنبي دون غريه

 , إن كان ألن أبا الطيب دخل مرص فقد دخلها قبلـه مـن هـو مقـدم عليـه: وقلت,سبب ذلك
 ثم إين فاوضت عبد الـرحيم بـن ,ًا فلم يذكروا يل يف هذا شيئ,وهو أبو نواس احلسن بن هانئ

 ." ولقد صدق فيام قال ,ر الناس إن أبا الطيب ينطق عن خواط:عيل البيساين يف هذا فقال
 إذ ما لبثت الرياح أن جرت بغري ما هيو فعاد العادل مـن , بالقاهرةًومل يمهله القدر طويال
ملك أخيه ال يزال يقـو ووجـد  وكان األمل الذي يراوده باالنفراد ب,الشامل بعد وفاة العزيز

 ألهنـا بيـضة ;وخيلع عنهـا األفـضل  فأراد أن يملك مرص,الفرصة مواتية بوفاة صاحب مرص
 وملا علم األفضل بوصول عمه , ومن امتلكها سيطر عىل بقية دولة صالح الدين,امللك ورسته

ط إىل سميسا ,خر مرة أً ويف أعقابه وزيره ضياء الدين متخفيا,إىل مرص وبنيته يف خلعه هرب
وتم االتفاق بني األفـضل وعمـه العـادل عـىل أن يـسلم لـه  .إحد واليات الشامل الصغرية

األفضل حكم مرص نظري أن خيرج هو إىل بعض بالد الشامل حيـث أعطـاه العـادل ميافـارقني 
 .وحران وسميساط من بالد اجلزيرة

الته السـتعادة ملـك أبيـه مـن ولكن األمور مل تستقر بينهام مع ذلك وظل األفضل يف حماو
 , هـ يؤازره أخوه امللك الظـاهر صـاحب حلـب حلـصار دمـشق٥٩٧عمه فسار بجيش سنة 

 وكـان , ولكنهام فشال يف االسـتيالء عليهـا,وكان عليها أحد أبناء العادل امللك املعظم عيسى
اصـة  وخ, واجتذب قلوب أهل دمشق فأعانوه والتفوا حولـه,امللك املعظم قد أحسن السرية
 ولكـن األفـضل , هـ٥٩٨ وعادوا حصار دمشق مرة أخر سنة .عند علمهم بعودة األفضل

 . سميساط التي مل يبق له سواها ثم إىل, إىل الشامل إىل محصًعاد ثانية مدحورا
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 هـ أو سـنة ٦٠٦ هـ إىل سنة ٥٩٦ولزم ضياء الدين األفضل يف سميساط سنوات من سنة 
 كل حماوالته الستعادة ملكه وتقلصت آماله واقترصت  وفشل, وشاهد اندحار صاحبه,٦٠٧

 ويف تلـك األثنـاء دبـت .عىل تلك املدينة من مدن الشامل بعد امللك العريض واجلاه والسلطان
 ومل يلبث األفضل أن انقطعت به األسباب واختلف مع أخيـه امللـك الظـاهر .الوحشية بينهام
 مـن تلـك ً فلم جيد خمرجا,فه سوء احلظ وحال, ضدهً وأصبح خلفاء أبيه مجيعا,صاحب حلب

 فيـضع −اخلطوب التي حلت به إال أن يلجأ إىل صاحب الروم من سـالجقة آسـيا الـصغر 
 يريد بـذلك أن يـرد ,نفسه وواليته حتت إمرته ويدين له بالوالء ويقطع خطبة عمه وخيطب له

ىل هذه املحـن يف حياتـه مـع  ويشري ضياء الدين إ.! وقابله عىل تآمره بخيانة ,عىل نكايته بنكاية
 . مواضع كثرية من املثل السائرأمريه يف سميساط وبالد الروم يف

 وخروجـه عـىل عمـه وإخوتـه إىل أعـدائهم ,ويغادر ضياء الدين األفضل بعد زوال دولته
 ومل يكن اللقاء بينه وبني , هـ٦٠٧ فيلجأ إىل امللك الظاهر صاحب حلب سنة ,سالجقة الروم
 وربام ظن ضـياء , بل سبقه لقاء آخر يف سفارة له بني أخيه األفضل وبينه مرات,ًالظاهر جديدا

 وأنه ربام ,الدين أن خروجه عن كنف األفضل إىل الظاهر سيبعد عنه نجم النحس الذي الزمه
يف  ولكن سوء احلـظ أبـى إال مالزمتـه حتـى ,حقق بعض ما خاب ظنه يف حتقيقه مع األفضل

 .صحبته للظاهر
 وربام كان ذلك حلذره منه وحرصه مـن مغامراتـه وتـرصفاته أو لعلـه ,هر بفتورفلقيه الظا
 والذين قـد يـسوءهم . وكان كثري منهم من أعوان والده, عىل رضا رجاله وقوادهًكان حريصا

 فـأرسع يف مل ًتدخل ضياء الدين وخاصة بعد أحداث دمشق والقاهرة ومل يبق يف حلب طـويال
 فإنه كتب لعز الدين مسعود رسالة عقـب توليـه امللـك سـنة ,صل إىل موطنه املوًشمله متجها

فضل يف سميـساط والظـاهر  هـ بعد وفاة أبيه وهي السنة نفسها التي غادر فيها جوار األ٦٠٧
 .يف حلب

 والتحـق بخدمـة أمريهـا عـز الـدين ,وانتهى به املطاف مرة أخر باملوصل يف ذلك العام
 وكان أخـو ضـياء الـدين األكـرب جمـد )هـ٦١٥ − ٦٠٧(مسعود الثاين يف أوىل سنوات توليه 

ثاين عز الدين يف خدمة  بينام كان أخوه الهـ٦٠٦الدين املبارك قد تويف قبل وصوله بشهور سنة 
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 هــ إىل ٦٠٧وتنقل بني املوصل وأربل وبغداد يف هذه الفرتة األخرية مـن حياتـه منـذ  .البالط
 , هــ٦١٨ سنجار ثم عاد إىل املوصل سـنة  ثم إىل,هـ٦١١ هـ فذهب إىل أربل سنة ٦٣٧سنة 

وكانت هذه الفرتة التي تنقل فيها بني املوصل وأربل وسنجار فرتة نزاع بني البالد الثالثة فقـد 
كانت أربل وسنجار يعاضدمها األرشف موسى ضد املوصل وعليهام خلفاء امللك مسعود من 

 . وانتهى النزاع بني أربل واملوصل,أبناء زنكي
ح بني كوكبوري صاحب أربل وبدر الدين لؤلؤ أتابك املوصـل والـويص عـىل وتم الصل

 ً وتـوىل طفـال)هـ٦٣١ − ٦١٦( وكان إذ ذاك األمري نارص الدين حممود , هـ٦١٧أمريها سنة 
ولزم ضـياء الـدين بـالط نـارص الـدين حممـود  .يف اخلامسة وقام عىل دولته أتابكة بدر الدين

 وتوىل لؤلؤ ,نشاء وظل كذلك إىل أن مات نارص الدين حممود وكتب له اإل,وخدم أتابكة لؤلؤ
 السنة التي مـات فيهـا سـنة  هـ وهو الذي أوفده يف سفارة إىل خليفة بغداد يف٦٣١امللك سنة 

 .هـ٦٣٧
 باملوصـل ً وهي الفرتة األخرية من عمره مـستقرا,ًوظل ضياء الدين طوال تسعة عرش عاما

 وتفـرغ لـألدب قـراءة , وراء املجد والغنىً سعياً وجنوباًال شام,ً وغرباًبعد طول أسفاره رشقا
 بعد تولية اخلليفـة املستنـرص العبـايس ,هـ٦٢٧ وقال ابن كثري يف حوادث سنة ,ًوكتابة وتعليام

وقدم رسول ٌ من صاحب املوصل يوم غرة شعبان حيمل رسـالة مـن الـوزير ضـياء ( (:ببغداد
 .))التعزية بعبارة فصيحة بليغةا التهنئة والدين أيب الفتح نرص اهللا بن األثري فيه

 وذاع أمـره بـني النـاس وتوافـد عليـه , لطلبته" املثل السائر "وظل يدرس كتبه وخاصة 
 . وكذلك توىل تدريس كتب أخيه جمـد الـدين املبـارك,طالب العلم يتزودون من فضله وأدبه

ابن الساعي صـاحب تـاريخ وقد لقيه يف هذه الفرتة من علامء العرص عيل بن أنجب املعروف ب
 . وجلس إليه وحدثه بكتب أخيه, هـ٦٧٤ واملتويف سنة " اجلامع املخترص "

وبعـد . ً أن يلتقي به ليأخذ عنه شيئا− وكان وقتئذ بأربل ومر باملوصل −ومتنى ابن خلكان 
أن ترك ضياء الدين لألدب والعلم ثروة من رسائله ومؤلفاته كام خلد اسمه بني علامء عـرصه 

 .ً وقد بلغ من العمر ثامنني عاما, هـ٦٣٧ تويف سنة ,طالب علمهو
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  :ثقافته وشيوخه - ج
 ً وكـان شـافعيا, ثم أمتـه باملوصـل بمدارسـها, يف بلدته جزيرة ابن عمرًتلقى العلم صغريا

 كـام اسـتوعب ً وحفظه صـغريا,واهتم ضياء الدين بدراسة القرآن واحلديث. ويه وإخوتهكأب
 ويف كتابته إذ اقتـبس مـنهام , واستعان هبام يف دراساته البيانية,ً وتفسرياًفظا من احلديث حًكثريا

ملـشهورة  وتتلمذ فيهام عىل أخيه األكرب جمد الدين صاحب الكتب ا, من كتاباتهًوضمنهام كثريا
 .يف احلديث ورجاله
  جـواهر"ن نقول مما أورد يف كتبه أنه قـرأ مـن الكتـب املتـصلة بـالقرآن أكذلك نستطيع 

 وعن اهتاممـه باحلـديث يقـول يف كتـاب , للزخمرشي" تفسري الكشاف " و للغزايل"القرآن 
 يـشتمل عـىل أكثـر مـن ً يف ذلك حتى مجعت كتاباًوكنت أتعبت نفيس زمانا( (:الويش املرقوم

 وكنـت ألـزم مطالعـة , كلها حيتاج إليه يف أسباب الكتابة,ثالثة آالف خرب من األخبار النبوية
 وبلـسان قلمـي ًودا حتى صار لـدي مقـص, وال أزال يف مطالعته كاحلال املرحتل,ذلك الكتاب

 .))ًمعقودا
 " و" إحياء علوم الدين "وقرأ يف الفقه وأصول الدين بعض كتب أيب حامد الغزايل مثل 

وقـرأ يف اللغـة والنحـو وعلـم .  مل يعينـهً أصول الفقه كتابا كذلك قرأ له يف"كتاب األربعني 
 وقـرأ للمـربد كتـاب الروضـة ,دب جمموعة كبرية ويف اللغة قرأ أليب عيل الفـاريسالبيان واأل

 واألمثال للميداين وإصالح مـا تغلـط فيـه ,ي واخلصائص البن جن,ًوربام كتاب الكامل أيضا
صـبهاين ومقامـات ألدب كتـاب األغـاين أليب الفـرج األ ويف ا,العامة أليب منصور اجلـواليقي

 كام . واستوعب أكثره ونقل عنه واستشهد بام فيه,ان احلامسة أليب متام ويف الشعر ديو,احلريري
 ونقائض جرير والفرزدق ودواويـن كثـري , وله عليه مآخذ,قرأ اللزوميات أليب العالء املعري

 . الكتاب أمثال أيب هالل الصايبمن الشعراء القدامى واملعارصين ورسائل مشاهري
ن هذا االهتامم من جانبه بـشعر هـؤالء الثالثـة دون ويعرب ضياء الدين يف مناسبة أخر ع

وس وأيب عبـادة الوليـد وأيب أت يف هذا بشعر أيب متام حبيـب بـن وقد اكتفي( (:غريهم فيقول
الطيب املتنبي وهؤالء الثالثة هم الت الشعر وعزاه ومناته الذين ظهرت عىل أيـدهيم حـسناته 

 .)) إىل فصاحة القدماءاملحدثني وقد حولت أشعارهم غرابة ,ومستحسناته



٤٤٣  

 وانكـشفت لـه أقـوال األئمـة ,وحمصوله يف البيان وكتب البالغة والنقد أوفر مـن غريهـا
 , وأيب القاسم احلسن بـن بـرش اآلمـدي" الرماين "املشهورين كأيب احلسن بن عيل بن عيسى 

د بـن  وأيب العـالء حممـ, وأيب هالل العسكري, وقدامة بن جعفر الكاتب,وأيب عثامن اجلاحظ
 وأيب حممد عبد اهللا بن سنان اخلفاجي وغريهم ممـن لـه كتـاب يـشار ,غانم املعروف بالغانمي

 ).) عليه تعقد احلناجر: ويقول,إليه
كذلك قرأ البن املعتز ونقل عن كتابه البديع والقايض اجلرجاين ونقل عـن الوسـاطة بـني 

 " كـام قـرأ كتـاب , املحـارضة هـ وكتابه حليـة٣٨٨ وأبو عيل احلامتي تويف ,املتنبي وخصومه
ن  التي قرصها عىل تفصيل أقسام البالغة كام قرأ تذكرة ابن محـدو"مقدمة ابن أفلح البغدادي 

 .البغدادي
ومل هيتم ابن األثري بذكر شيوخه مع أن املوصل كانت حافلة بكثري من رجال العلم يف هـذا 

 وقـد انتهـت إليـه رياسـة )هــ٦٠٨ − ٥٣٥(العرص أمثال الفقيه حممـد بـن يـونس املوصـيل 
 ومـن علـامء , ودرس باملوصل بعـدة مـدارس, وقصده الفقهاء من البالد,أصحاب الشافعي

املآخـذ (( وقـد تنـاول ضـياء الـدين كتابـه ) هـ٥٦٩تويف (اللغة ابن الدهان سعيد بن املبارك 
 . وكان أخوه جمد الدين قد درس عليه,بالنقد) )الكندية
  جوانب ضياء الدين - د
 :ضياء الدين املؤلف - ١

 :تنقسم كتب ضياء الدين إىل ثالثة أقسام هي
 .قسم املختارات والبالغة −أ 
 .صناعة اإلنشاء − ب
 .املعارف العامة − ج

 ,واألمثـال ويندرج حتت القسم األول جمموعة من كتـب املختـارات يف احلـديث والـشعر
 وربـام مل هيـتم ضـياء الـدين , ومل يصلنا يشء عن هـذا الكتـاب,كتابه من خمتارات األحاديث

وله كتـاب خمتـرص جـرد فيـه أمثـال  .بام ضاع بني ما ضاع من مؤلفاتهبعرضه عىل الناس أو ر



٤٤٤  

 خفيفة تـشتمل عـىل ً وكنت جردت كتاب األمثال للميداين أوراقا: قال يف املثل السائر.امليداين
ة جمموعة من خمتار شعر  ومن خمتاراته الشعري.احلسن من املثال الذي يدخل يف باب االستعامل

 , ثم موضـوعات الـشعر األخـر,أيب متام والبحرتي وديك اجلن واملتنبي يف جملد واحد كبري
ووجــه النظــر أثنــاء عرضــه ملقطوعــات الــشعر أو أبياتــه املختــارة إىل مــا فيهــا مــن املعــاين 

 . وتدل عىل ذوق حسن يف فهم الشعر,والتشبيهات
وقد ( : قال)عمود املعاين(ليه يف كتاب االستدراك وسامه وله جمموع يف معاين الشعر أشار إ

 عـىل رضوب املعـاين املوجـودة يف ً وجعلته مقصورا, وسميته عمود املعاينًلفت يف ذلك كتاباأ
 وهكذا كتاب تعبـت . وما خيرج عنها من الشعب,النظم والنثر وما فيها من األعمدة املطروقة

 .)ه وأنا ضنني ب,ً طويالً زمانايف تأليفه
 ,وأما كتبه يف البالغة فأشهرها كتابه املثل السائر يف أدب الكاتـب والـشاعر وهـو أكربهـا

 ولكنه ألفه عـىل أيـة , أو ربام سبق كتاب االستدراك,ويغلب الظن أنه آخر ما ألف من الكتب
  وظـل يدرسـه, بعـد ذلـك عـىل األرجـح ولـيس, األخرية مـن عمـرهًحال يف العرشين عاما

 ونقول أنـه انتهـى مـن تأليفـه قبـل , فيه ويزيد أو ينقص حسب ما يرتاء له ويعيد,باملوصل
 ألنا نجد نسخة قديمة منه بدار الكتب املرصية فرغ كاتبه منه ;وفاته بأكثر من مخس عرشة سنة

 ويف أولـه إجـازة بخـط هـ,٦٢٢يف يوم السبت احلادي والعرشين من شهر مجاد األوىل سنة 
 أجاز هبا الشيخ عضد الدين أبا حممد مظفر هـ٦٢٢شهر شعبان سنة املؤلف كتبها باملوصل يف 

 .بن حممد بن عيل بن جعفر املشقي
 ومـا يتـصل منهـا بـالنثر أو ,ويقوم موضوع الكتاب عىل أساس علم البالغة بكـل أبوابـه

 باإلضافة إىل جمموعة من النصائح واإلرشادات املوجهة إىل الشعراء والكتـاب يف ًالشعر مجيعا
 الكاتب عىل مقدمة وقسمني كبريين أحدمها خاص باأللفاظ أو الصنعة اه وبن, الصناعةأصول
 واهـتم .وتناول يف املقدمة أصول صـناعتي الـشعر والكتابـة .ة والثاين بالصنعة املعنويةاللفظي

 وأول مـا ينـصح ,بالكتابة أكثر من اهتاممه بالشعر ونصح الكتاب نصائح إلجادة الصنعة فيها
 وحيفـظ , وأصول اللغـة, وأن يتعلم العربية والنحو,أن يكون له طبع وميل للكتابةبه الكاتب 

  واحلـديث,ن ويتدرب عىل اسـتعامله وحيفظ القرآ,أمثال العرب وأشعارهم القديمة واملحدثة
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 ومعرفة األحكام السلطانية والتاريخ وأيام العرب وأخبارهم واالطالع عىل ,واألخبار النبوية
 . ومعرفة العروض والقوايف,نثور من املنظور واملتأليفات من تقدم

 , وجيمعهـا يف سـهولة النطـق,ثم يتحدث يف املقالة اللفظية عن خصائص األلفاظ املفـردة
 وأن يقبلهـا الـذوق وال , مع حسن وقعهـا يف الـسمع,والبعد عن الغرابة واحلوشية واالبتذال

مـا خـصائص أو .ا يف البناء واإلعرابغة وأصوهلينفر منها الطبع وتكون جارية عىل قواعد الل
 التـأليف ِّ وفصاحة املركـب متـصلة كـذلك بحـس,اللفظ املركب فأكثرها شبيه باللفظ املفرد

 عـىل الـسمع لتعاقـب ً يف النطـق أو ثقـيالًوهو أن ال يثقل عىل اللسان النطق به فيصري متعرسا
ذ كالرتاكيـب يف الـضامئر وتعاقـب  من املألوف غري شاً وأن يكون يف تأليفه قريبا,ًاألفعال مثال

 وجيعل من أبواب األلفاظ املؤلفة مما اعتاده النـاس مـن أبـواب البـديع .حروف اجلر وما إليها
 , يلـزم والرتصـيع ولـزوم مـا ال, والتجنيس, والترصيع يف املنظوم,والبالغة السجع يف املنثور

 .واملوازنة يف املنثور
 فيه عن أبـواب املعـاين املعروفـة يف علـم البالغـة أو والقسم الثاين اخلاص باملعاين يتحدث

 ومعاين املدح وما إليها واملعاين القسم ,معاين القول أي املعاين اإلمجالية واجلزئية كمعاين الغزل
والتـأخري وااللتفـات واإلجيـاز اخلاص واملصطلح البالغي الذي يندرج حتته أبـواب التقـديم 

ثم خيـتم الكتـاب بـالكالم يف الـرسقات باعتبـار أن  . إليهااالستعارة والكناية وماطناب وواإل
 . وترصف الشعراء يف املعاين املختلفة واملشرتكة,الرسقات رضب من املآخذ املعنوية

 " واتضحت فيـه مالمـح شخـصيته هـو كتـاب ,والكتاب الثاين الذي ثبت لضياء الدين
 وجعلـه , املشرتكة بـني الـشعراء وهو يف الرسقات أو املعاين"االستدراك عىل املآخذ الكندية 

يب متام البـن أتنبي من  أو رسقات امل" املآخذ الكندية من املعاين الطائية " عىل كتاب ًاستدراكا
 ,وثبوت الكتاب لضياء الدين دون غريه من أبناء األثري إخوته أو من بعـدهم واضـح .الدهان

 ويل " : عن الرسقات واملعـاين فقـالًكالما أورد فيه ًنه ألف مقاالأفقد أشار يف املثل السائر إىل 
 ,ً عريـضاً طويالً وتكلمت فيه كالما,يف هذا مقالة مفردة ضمنتها احلكم عىل املعنيني املختلفني

وأقمت الدليل عىل ما نصصت عليه وما منعني من إيرادها يف كتـايب هـذا إال أهنـا سـنحت يل 
 ."له  وتناقل النساخ ,دي الناسبعد تصنيفه وشياعه يف أي



٤٤٦  

تـسع ولـو أخـذت يف استقـصائه ال( (:ًكذلك أشار يف االستدراك إىل املثـل الـسائر قـائال
موضـوع   فإنـه,ئر يف أدب الكاتب والـشاعر ولكنه يوجد يف كتايب املوسوم باملثل السا,املجال

 .))ار األلفاظ وتفصيل أقسامهالبيان أرس
ة واملآخذ بـني الـشعراء ويبـدو منهـا هم ما يف الكتاب مقدمته الطويلة يف املعاين املشرتكأو

جتاه أيب متام وأمثاهلام من شعراء احلكمـة اهه وجتتنبي وتقديمه له ولشعره وتفضيله انتصاره للم
وأصحاب املعاين العقلية والتجارب املستمدة من احليـاة عـىل الـشعراء الوصـافني املـصورين 

 . القيس وأيب نواس يف بعض شعرهكامرئ
ميلـه إىل عـدم االرتكـان إىل حتكـيم اللغـويني وأصـحاب القواعـد ثم يظهـر يف الكتـاب 

 فـإن مـنهم مـن ,واألصول يف معاين الشعر أو املباالة بآرائهم يف جودة الشعر أو رشحه وفهمه
 وما حيتـاج مـن لفظـة إىل بيـان أو ,تذوقه القتصاره منه عىل تتبع غريبةيحيسن فهم الشعر وال 

ال جيـدي يف صـنعة  وهذا عنـده .بإعرابه وتوجيه بعض ألفاظه أو ربام اهتم عامل النحو .تفسري
 .ًالشعر فتيال

 يف ً مشهوراً ونحوياً لغوياًوحاول يف هذا الكتاب أن يستدرك عىل ابن الدهان باعتباره عاملا
 نظريته التي قال هبـا وهـي أن معرفـة اللغـة واإلملـام بقواعـد النحـو يشء ً مبينا,بلده وعرصه

 .حسن تذوق الشعر يشء آخرم البيان وواملعرفة بأرسار عل
وبعد هذه املقدمة الطويلة التي يعرض فيها جلوانب خمتلفة من أصول نقد الشعر مـع بيـان 
مذهبه يف ذلك يأيت الكتاب أو صلب الكتاب وهو استدراكاته عىل ابن الـدهان فـيام نـسبه إىل 

 كذلك ألنه مأخوذ من ;رسقة ليس أن بعض ما اهتمه فيه بالًاملتنبي من رسقات من أيب متام مبينا
 كـام بـني يف ,معاين القدماء أو مثله يف ذلك مثل أيب متام فكالمها وارد عىل ما ورد عليه صـاحبه

و إىل أيب متـام ولـيس  يف نـسبة بعـض الـشعر إىل املتنبـي أًاستدراكاته خطأ ابن الدهان أحيانـا
 تعد كذلك لبعد مـا بيـنهام أو ال يمكن أن و,نه اهتم املتنبي بالرسقة يف بعض املعاينألكليهام أو 

اول  يف ذلك ما اتبعه ابـن الـدهان مـن تنـً وهكذا متتبعا, وجود صلة واضحة بني املعنينيملعد
 .املتنبي حسب ترتيب القوايف



٤٤٧  

وأما القسم الثالث من كتبه وهو اخلاص بصناعة اإلنشاء فنـستطيع أن نـدرج فيـه كتـابني 
 ." املخرتعة يف صناعة اإلنشاء  املعاين" و"املنظوم  الويش املرقوم يف حل "أحدمها 

 وهو صغري احلجـم ويتعـرض جلانـب مـن جوانـب ,أما الكتاب األول فقد طبع منذ زمن
 . ويعرض نامذج لذلك من صنعته, أي نثره يف أسلوب مجيل مناسب,الصناعة وهو حل الشعر

 إنه يف عدة أجـزاء :لكان وغريهوباإلضافة إىل هذه الكتب فإن له ديوان رسائل كبري قال ابن خ
 .واملختار منه يف جملد

  :ضياء الدين الكاتب املرتسل - ٢
عمل ضياء الدين بكتابة الرسائل منذ شبابه املبكر فقد التحق باألفضل بـن صـالح الـدين 

 وكـان . وظل عىل ذلك إىل أن تـويف. ثم ألصحاب املوصل,وكتب لصالح الدين ثم لألفضل
 وكانـت بيـنهام مكاتبـات , فإذا أنشأ رسـالة أنـشأ مثلهـا, يف رسائلهيعارض القايض الفاضل

 . ومل يكن له يف النظم يشء حسن,وجماوبات
 وأخـذه ابـن أيب احلديـد يف ,وقد استشهد بكثري مما كتب يف املثل الـسائر والـويش املرقـوم

مثـل ورضب كالمه أمثلة أكثرها جيد وفيهـا مـا لـيس بجيـد ( (: قال.الفلك الدائر عىل ذلك
 فهذه يضمها بحـر مـن , تظللها غاممة من الطيور األشائب,فرسنا يف غاممة من الكتائب :قوله

والطيور التي تظل اجليش إنـام  , وذلك ألن الصعيد وجه األرض,ه بحر من صعيدحديد وهذ
 .))يضمنها بحر من اجلو واهلواء ال من األرض

 أنه أقام صناعته عىل هـذا الفـن أي  ويعترب,إال أنه مع ذلك يعجب بطريقته يف حل املنظوم
 مـن احلـديث ًفقد اعرتف يف أول املثل السائر بأنه قد حفظ القرآن الكريم وكثـريا. حل الشعر

والسنة النبوية املرشفة واألخبار والشعر وما إىل ذلك واستخدمها يف كتابـه عـن طريـق احلـل 
اراة يف النسق وطريقة التأليف ومـا  أو املج,واالقتباس والتضمني واالستعانة باأللفاظ واملعاين

 .إىل ذلك
 ومل يكن يميل يف سجعه , إىل طريقة العرص يف أن عمد إىل أسلوب السجعًولكنه مال أيضا
 بـل كـان يـراوح بـني , كذلك مل يكن يستخدم السجع الطويل الفقرات,إىل الفقرات القصار
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ار معانيـه ب وأتـم إلظهـ وعد هذا أحسن وأدعى إىل طـول نفـس الكاتـ.ًفقراته طوال وقرصا
 .واستيعاب ألفاظه هلا

 ونعلـم أن الفاضـل اسـتغل ,وتأثر بالقايض الفاضل يف كثري مـن خـصائص فـن الكتابـة
االستعارة والتشبيه أتم استغالل كام استخدم التضمني واالقتباس من القرآن الكريم والـشعر 

 دعائمهـا كـام يقـول ابـن  كذلك أشاع التورية يف كتابه حتى عدت من,القديم أمجل استخدام
 ًوكان الفاضل نفـورا .بة ومن ثم كانت من خصائص املدرسة املرصية يف الكتا,حجة احلموي

 إىل تكـرار الكـالم يف ً ومل يكـن ميـاال, وكذلك كان ضياء الـدين,من السجع املتكرر املتكلف
 .ًياِاعة وع يف الصنً وعد ذلك عيبا,السجع أي تكرار املعنى الواحد يف فقرتني متتاليتني

ولكنه بالرغم من هذا كله كان يفتقر إىل حد كبـري يف كتابـة الرسـائل إىل الرشـاقة وخفـة 
 يف الثقـل إرساف رسـائل العـامد الظل التي اتسمت هبا رسائل القايض الفاضل وإن مل تـرسف

 . وأسلوبه املرسل يف املثل السائر واالستدراك أمجل من أسلوب رسائله املتكلف,صبهايناأل
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  الباب الثالث والعشرون
  احلكمة والفلسفة العربية

  واإلسالمية
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٤٥١  

 
  - أوالً -

  فلسفة السهروردي

أن اهللا نور األنـوار ومـصدر مجيـع الكائنـات (إن مبدأ الفلسفة اإلرشاقية وأساسها األول 
  والعقـول املفارقـة ليـست إال,فمن نوره خرجت أنوار أخر هي عامد العامل املادي والروحي
 .))وحدات من هذه األنوار حترك األفالك وترشف عىل نظامها

 أي ظهور األنوار العقلية وملعاهنا وفيـضاهنا " الكشف " هو , بمدلوله العميق,فاإلرشاق
 .باإلرشاقات عىل األنفس عند جتردها

هـذه الفلـسفة  وإنا لنلمس نفحات ,لقد شغل السهروردي باإلرشاق عن كل يشء باحلياة
 :ن كلامته ودعواته التي كان يرددها يف خلواتهيف الكثري م

 ألنـك أنـت املبـدأ , وال نتذلل لغـريك, نعتز بك, ونحن عبيدك,اإلرشاق سبيلك اللهم((
ومتـم علينـا مـا ,أعنـا عـىل مـا أمـرت... منك القوة وعليك التكالن,األول والغاية القصو 

 .))لخإ...,أنعمت ووفقنا ملا حتب وترىض
رشب ُهذا الفيض الذي ال يـتجىل إال عـىل مـن أه إىل الفيض العلوي إن اإلرشاق هو سبيل

 وال . وقد أحب السهروردي احلكمة ومزج نفسه هبا حتى لقـب بـاحلكيم,قلبه بحب احلكمة
 . وذوق مع هذا وتأله,يطلق لقب احلكيم عنده إال عىل من له مشاهدة لألمور العلوية

 :وير أن أول الرشوع يف احلكمة
 . عن الدنيااالنسالخ − ١
 .مشاهدة األنوار اإلهلية − ٢
 .ما ال هناية له − ٣

 وأطلق عىل الفيلسوف املتصوف لقب ,لقد قرن السهروردي الفلسفة إىل التصوف كام قلنا
ىل هذا أشار إو. تباط وثيق بالصويف الذي يتذوق وهو عنده أن يكون عىل ار" احلكيم املتأله "

 ولـيس للباحـث الـذي مل ,لطالبي التأله والبحث((ه هذا  أن كتاب" حكمة اإلرشاق"يف كتابه 
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 , وال نباحث يف هذا الكتاب ورموزه إال مع املجتهـد املتألـه...يتأله ومل يطلب التأله فيه نصيب
 , فإهنـا جنـة للبحـث وحـده, فمن أراد البحث وحده فعليه بطريقة املشائني.أو الطالب للتأله

 بل اإلرشاقيـون ال ينـتظم أمـرهم , القواعد اإلرشاقية وليس لنا معه كالم ومباحث يف,حمكمة
 .))دون سوانح نورانية

 هـو الـذي " احلكيم املتأله "ويف اجلملة ( (:ويرشح لنا هذه الفكرة بوضوح أشمل فيقول
وال يعد اإلنسان يف احلكـامء مـا مل يطلـع ...يصري بدنه كقميص خيلعه تارة ويلبسه تارة أخر 

 وإن شاء ظهـر يف أي صـورة , فإن شاء عرج إىل النور,ا مل خيلع ويلبسعىل اخلمرية املقدسة وم
 أمل تر أن احلديدة احلاميـة إذا أثـرت . وأما القدرة فإهنا حتصل عليه بالنور الشارق عليه.أراد

فيها النار تتشبه بالنار وتستيضء وحتـرق ? فـالنفس مـن جـوهر القـدس إذا انفعلـت بـالنور 
 وتتـصور فيقـع عـىل , فتومئ فيحصل اليشء بإيامئهـا:وفعلتواكتست لباس الرشوق أثرت 

 الربيء من . فالدجالون حيتالون باملخارق واملستنري الفاضل املحب للنظام...حسب تصورها
 .)) ألنه وليد القدس;الرش يؤثر بتأييد النور

 وهـو يريـد مـن الـصويف الفيلـسوف أن ,وفلسفته تستمد أصوهلا من روح صوفية مرشقة
 احلكيم املتأله الذي جيمع يف أطواء نفسه احلكمـة والتجـرد واالنـسالخ عـن "مرتبة يصل إىل 

 ."الدنيا والوصول إىل الذات اإلهلية
 ))احلكيم املتأله((فام هي صفات 

 السهروردي ?عند وما مراتبهم 
االستـضاءة ((إهنم أصناف متباينو االجتاهات وإن كانوا يلتقون عنـد هـدف واحـد وهـو 

 :ويصنفهم إىل مراتب) )بنور اهللا
 وهو كأكثر األنبيـاء واألوليـاء والـصوفية ,حكيم إهلي متوغل يف التأله عديم البحث − ١

 .بن منصور احلالج واحلسني ,زيد البسطامي وسهل بن عبد اهللا التسرتييأمثال أيب 
 وكالفارايب , وهو كاملشائني من أتباع أرسطو يف املتقدمني,وحكيم بحاث عديم التأله − ٢

 .وابن سينا يف املتأخرين
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 وهذا هو احلكيم اإلرشاقي الـذي جيمـع بـني ,وحكيم إهلي متوغل يف التأله والبحث − ٣
 .دي نفسهروهذه الصفة تنطبق عىل السهرو, احلكمية والذوق والبحثية

 . ضعيف يف البحث,وحكيم إهلي متوغل يف التأله − ٤
 . ضعيف يف التأله,وحكيم إهلي متوغل يف البحث − ٥

وليس من شك أن أرقى هذه املراتب وأسامها هي مرتبة احلكـيم اإلهلـي املتوغـل يف التألـه 
 .ًوالبحث مجيعا

دي احلكيم اإلرشاقي فوق مرتبة األنبياء هو ر إن وضع السهرو:يقول األستاذ مهدي عالم
فيـق والسهرودي حني أضفى صفة التأله عىل احلكيم مل حيالفه التو. الذي أثار عليه ثارة عرصه

 بـل أراد أن ,نه مل يرد أن يصل احلكيم اإلرشاقي إىل درجـة األلوهيـةإ إذ ,يف التعبري عن فكرته
 .يقبس من أنوارها ما يعينه عىل البحث والوصول إىل الربازخ العليا التي تبعده عن الدنيويات

 يف  وألفينا هلذا النور مراتـب هـي" النور "وهذا املذهب يدور عنده عىل حمور واحد وهو 
 أو ,فاملبدأ األول لكل وجود هو النور القـاهر((حقيقتها مراتب الوجود من أعالها إىل أدناها 

وهذا يعني أن الظهـور لـيس ). ) وحقيقة النور وماهيته إنام هي يف ظهوره.النور األول املطلق
ذاته صفة من الصفات التي حتمل عىل النور إذ لو كان كذلك لرتتب عليه أن ال يكون للنور يف 

 .ظاهر يف ذاته وهذا حمال  بيشء آخرً وأن يكون ظاهرا,ظهور ما
سو هذا النـور نور  وكان كل ,ومن هنا مل يكن للنور األول املطلق علة أخر غري ذاته((

 عـن َّثم عرب). ) بقدر ما هو قديم وواجب وغني, إليهً ومفتقراً وممكناً حادثاًاألول املطلق متاما
 وال يشء ,إن كان يف الوجود ما ال حيتاج إىل تعريفه ورشحه فهو الظاهر( (:حقيقة النور بقوله

 فإن الظلمة ليـست , وإذا كان ذلك هو النور, وال يشء أغنى منه عن التعريف.ظهر من النورأ
 فقـد رأ أن الـيشء ينقـسم إىل نـور وضـوء يف حقيقـة ,عبارة عن عدم وجود النور فحسب

 .))حقيقة نفسه وإىل ما ليس بنور وضوء يف ,نفسه
 مـن خـالل الـصفات التـي " نـور األنـوار "دي عىل حقيقة روهكذا فقد أظهرنا السهرو

 , ألنه حييط بجميع األنوار لـشدة ظهـوره وكـامل إرشاقـه; نور حميط: فنور األنوار.وصفه هبا
 ألنـه منـزه عـن مجيـع صـفات ; وهو مقـدس.وهو قيوم لقيام اجلميع به. ونفوذه فيها للطف
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 ألنـه ; وهو قهار.ًو األعظم األعىل إذ ال أعظم وال أعىل منه بني مجيع األنوار مجيعا وه.النقص
وهو غني مطلق إذ ليس وراءه يشء .  وذلك لشدة إرشاقه وقوة ملعانه.يقهر ما دونه من األنوار

 ومـن هنـا . وهو قبل كل هذا وبعد كل هذا كله واحد. وال دونه يشء يستغني عنه,يفتقر إليه
 واجـب " بحكم طبيعته وحقيقته وأحديته إنام هـو " نور األنوار "دي إىل أن رهروينتهي الس

 . ومفتقر إليه, وما عداه واجب به, بذاته"الوجود 
 فهـي الفلـسفة املـرشقية ,هي نوع من تصوف األفالطونية احلديثـة "حكمة اإلرشاق ((و

 وكان هلا طابع مع "رشقية  احلكمة امل"م ابن سينا وصنف فيها رسالة سامها التي ظهرت يف أيا
 أتباع املذهب القائل بحكمة اإلرشاق ,رشاقيون احلكامءاإل((و. ))اإلهبام حتررت منه بعد ذلك

 وهذه احلكمـة هـي عبـارة . ويطلق بوجه خاص عىل تالميذ السهروردي,أو احلكمة املرشقية
 ,فالطونيـة اجلديـدةعن مذهب التوفيق يف الفلسفة اليونانية الذي انتقل إىل الرشق يف كتب األ

 وهي فلسفة روحانية هلا يف نظرية املعرفـة مـذهب ,وما شاهبها وامتزج بكتب الفرس وغريهم
 واملعرفة اإلنسانية يف هذا املذهب عبارة ... بالنور" عامل العقول " وتعرب عن اهللا وعن ,صويف

ب هذا املذهب هـم أكرب أصحا و,عن إهلام من العامل األعىل يصل إلينا بوساطة عقول األفالك
 وألفالطون هبذا املـذهب أكثـر مـن ,بندوقليس وفيثاغورس وغريهمأ و,جاثومينيأهرمس و

 وقد تـأثرت , بأهنم أنبياء وحكامء وملهمونً وهؤالء الفالسفة يوصفون غالبا,صلة أرسطوية
هب املشائني  وأتباع مذ,ً كبرياًالفلسفة اإلسالمية هبذا املذهب منذ نشأهتا إىل وقتنا احلارض تأثرا

 هبـا الفيلـسوف ًراوربام كان أقلهم تـأث...يف اإلسالم متأثرون بالفلسفة اإلرشاقية بعض اليشء
 .))ابن رشد

ومع اتصال فلسفة اإلرشاق ببعض املذاهب التي انبثقـت يف فـارس وعنـد اإلغريـق فقـد 
تعـرب صهر السهرودي آراء من تقدم ببوتقة من كشفه وذوقه ومواجيده وخرجها صورة نقيـة 

دي كـل ررد السهرو .ي جعل هذه الفلسفة توسم باسمه وهذا الذ,عن روح وحكمة وفلسفة
وإذا كان العامل قد برز مـن إرشاق ((. وهذا النور هو اإلرشاق,وفيضهيشء يف العامل إىل نور اهللا 

 فـإذا جتردنـا عـن − الفيض واإلرشاق − فالنفس تصل كذلك إىل هبجتها بوساطة ,اهللا وفيضه
 وهذا النور صادر عن كائن منزلته منا .ة جتىل علينا نور إهلي ال ينقطع مدده عنايمت اجلسامللذا
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 ومـصدر النفـوس ,كمنزلة األب والسيد األعظم للنوع اإلنساين وهو الواهب جلميع الـصور
 ومتى ارتبطنـا " العقل الفعال " أو بلغة الفالسفة " الروح املقدسة " ويسمى ,عىل اختالفها

 واتصلت أرواحنا بالنفوس الـساموية التـي تعيننـا عـىل كـشف , املعلومات املختلفةبه أدركنا
 .))الغيب يف حال اليقظة والنوم

 إنـام ,إن النفـوس الناطقـة مـن جـوهر امللكـوت( (:دي هذا املعنى بقولـهروأكد السهرو
 , فـإذا قويـت الـنفس بالفـضائل الروحيـة.يشغلها عن عاملها هذا القو البدنيـة ومـشاغلها

 . إىل عامل القـدسً تتلخص أحيانا,وضعف سلطان القو البدنية بتقليل الطعام وتكثري السهر
وتتصل بأبيها املقـدس منـه املعـارف وتتـصل بـالنفوس الفلكيـة العاملـة بحركاهتـا وبلـوازم 

 .)) وتتلقى منه املغيبات يف نومها ويقظتها كمرآة تنتقش بمقابلة ذي نقش,حركاهتا
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  -  ثانياً -
  فة ابن خلدونفلس

  يف اجملتمع والتاريخ والدولة

علـم ( أن يقـدم للعـامل أهـم العلـوم اإلنـسانية ِّاستطاع ابن خلدون من خالل عقلـه النـري
 . وفلسفته يف ذلك واضحة, فهو املؤسس األول له,)االجتامع
  : نظريته االجتماعية−أوالً

ول عن أسباب وأسـس  يف القسم األ)ابن خلدون( يكشف :ىل قسمنيإتقسم هذه النظرية 
 .نشوء املجتمعات البرشية ويسوغ يف القسم الثاين القوانني الفاعلة يف التطور االجتامعي

  :أسباب نشوء اجملتمع - ١
 عـن حقيقـة أي ِّ أساسية لنـشوء املجتمـع البـرشي تعـربًا أن ثمة أسباب)ابن خلدون(ير 

 : وهذه األسباب هي,جمتمع كان أصدق تعبري
  :اديةاحلاجات امل - أ
نسان وركبه عىل صورة ال تستقيم حياته وال يكتب لـه البقـاء انه وتعاىل خلق اإلحهللا سباف

بـد مـن ه فال لكن ملا كانت قدرة الواحد من البرش قارصة عىل حتـصيل حاجتـه فيـ,إال بالغذاء
اجتامع عدد كبري من أبناء جنسه لتحصيل القوت له وهلم فيحصل بالتعاون قدر الكفايـة مـن 

 .جة املذكورة ألكثر منهم بأضعافاحلا
  :تقسيم العمل - ب

إن التعاون املتبادل بني الناس من أجل إرضاء احلاجـات املاديـة يـستدعي القيـام بتقـسيم 
ية لسري العمل هـي ىل األدوات املختلفة والرضورإ الناس  وذلك ألن حاجة,األعامل فيام بينهم
نام جيتمعون للتعاون يف حتصيل إ فالناس " :وهبذا الصدد يقول ابن خلدون ,التي تفرض ذلك

هم ستعمل الفلـح ومـنيط قبل احلاجي والكاميل فمنهم من املعاش ابتداء بام هو رضوري وبسي
 ." ومن هؤالء من ينتحل الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة , القيام عىل احليواننتحلمن ي
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  :الدولة - ج
ن بقاء املجتمع رهن بوجود من يـوازن إنهم فلح األفراد متناقضة فيام بيلكن ملا كانت مصا

 وهنا يأيت دور الدولة لقيادة ذلك املجتمع وحتقيق السالم بني ,بني اخلاصيات الفردية املتناقضة
 وهكذا نجد أنه ألول مرة يف تاريخ العلوم يتحدد املجتمع ال كجامعة سياسـية بـاملعنى ,أفراده

 يف الفكـر )أرسـطو( عن ذلك َّ بطبيعته كام عربنسان مدين سيايسن اإلإ :التقليدي الذي يقول
 بل كجامعة قائمة عىل أسـاس العمـل )الفارايب(اليوناين وال كجامعة مثالية كام هي احلال عند 

 .التعاوين املشرتك الذي تفرضه حاجات تلك اجلامعة املادية
  :التطور االجتماعي - ٢

 التطور االجتامعي الذي وجـد  كان أول من درس مراحل)ابن خلدون( إن :يمكننا القول
 وقـد رأ ,ًىل حالة معيشية أكثر منها تقـدماإتاجية نإ انتقال املجتمع من حالة معيشية أهنا متثل

ىل االخـتالف بينهـا يف طـرق حتـصيلها إرجع يف يف أسلوب املعاش بني اجلامعات أن االختال
 " احلـاجي والكـاميل " ىلإ هو رضوري منه وحـني تـشبعه تنتقـل  فكل مجاعة تبدأ بام,لرزقها

 )ويقصد احلالة الرعوية( حالة العمران البدوي :ن املجتمعات مرت بحالتنيإوبناء عىل ذلك ف
 ." ويقصد احلالة الزراعية والصناعية "وحالة العمران احلرضي 

 الـدنيا اىل ول من رسم طريق التطور الـصاعد مـن املراحـلأ )ابن خلدون(وهكذا يكون 
ن طـرق أ و,ً بـل عرضـة للتغـري دائـام,ن املجتمعـات ليـست ثابتـةأن بني أد املراحل العليا بع
ذلـك فـصح عـن أ وقـد ,مـام باسـتمرارىل األإا هي القوة املحركة الدافعة هلـا حتصيلها لرزقه

ف نحلهـم جيال يف أحواهلم إنام هو بـاختال أن اختالف األاعلم( :رصاحة حني قال يف املقدمة
 .) يكون للتعاون يف حتصيلهنامإمن املعاش وأن اجتامعهم 
ول من صاغ نظريـة يف التطـور االجتامعـي تقـوم عـىل أ )ابن خلدون(وعىل هذا النحو يكون 

أساس أن املجتمعات تتقدم من مراحل دنيا إىل مراحل عليا من خـالل إنتاجهـا لـرشوط حياهتـا 
نتاجيـة  الطـرق اإلحلياة االجتامعية وتطـور وأول من ربط بني تطور أشكال ا,الرضورية والكاملية

ىل ذروة الفهـم املمكنـة يف عـرصه لقـوانني التطـور إدم تلك الرشوط واحلقيقة أنه وصـل التي خت
 .االجتامعي مما جعله بحق صاحب فضل عىل العلوم االجتامعية يف التاريخ احلديث واملعارص
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  : قيام الدولة:ثانياً
أن هناك سببني لقيام الدولة)ابن خلدون(ير : 
 فقـد أودع اهللا يف ,نتـاجمكن الناس من العيش والتكـاثر واإلظ أمن املجتمع ليت حف:األول

ىل االجتامع لتحصيل ما يلزم لبقائه من طعام ورشاب وكساء ومـأو ودفـاع إنسان احلاجة اإل
 .عن النفس
 . هو عصبية العشرية وذلك أن االجتامع البرشي له شكالن مها البدوي واحلرضي:الثاين

ء الدولـة نـزوح نـشو و هو األصل يف كل أمة وهو السابق عىل احلضارة:والشكل البدوي
 وقـد ,ًىل املدينة وهجرها البادية فغاية العمـران البـدوي أن يـصبح حـرضياإنواهتا العشائرية 

عـادوا إىل  نيال قلـة مـن احلـرضيإ ولكنه مل يشهد ,ًريين أصبحوا حرضا كثًعرف التاريخ بدوا
 . احلضارةاحلالة البدوية فالبداوة أصل

 :وكل عصبة عند ابن خلدون تعيش أربعة أجيال
 . املرتع بالعصبية والشجاعة والنشاط والتقشف:اجليل األول − ١
خر بسبب احتفظ ببعض مزاياه وفقد بعضها اآل الذي ريب عىل يد األول ف:اجليل الثاين − ٢

 .التحرض
تسلم له وألهله قيادهتا بـال  الذي ولد وريب يف النعيم وحسب أن األمور :اجليل املقلد − ٣

 .مشقة فيشغل بامللذات
 املتفسخ بفعل تراكم االنحالل يف شخـصيته وبـه ً مطلقاً الضعيف ضعفا:اجليل اهلادم − ٤

رجـاع إة تزول الدولة وعندما تؤذن الدولة باالهنيار قد يقـوم ملـك مـتحمس قـوي بمحاولـ
ن فعـل القـوانني االجتامعيـة احلتميـة ل أل ولكنه يفش,ليهاإا وجتنيبها اهلاوية التي تنحدر شباهب

ون ئقادهتا ولـيس القـادة هـم الـذين ينـش ئنشُ وأن العصبية هي التي ت,أقو من فعل األفراد
 .العصبية
   القوانني الناظمة للدولة عند ابن خلدون:ثالثاً

 :مجاهلا عند ابن خلدون فيام ييلإوجه سري الدولة نستطيع هذا وإن أهم القوانني التي ت
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 ألن مـن ;لفـرديىل احلكـم اإأو قـانون امليـل قانون التخلص من األعوان األصـليني  − ١
اعيـة حلة تأسيس الدولة تكون القيـادة مجىل االنفراد باحلكم واملجد ففي مرإطبيعة امللك امليل 

 ولكن بعد النرص يبدأ يضيق ,والرئيس واحد من اجلامعة يشاركهم يف الرأي والغنائم واألجماد
 ً ثم يصطنع لـه أعوانـا,اول ترويضهم أو التخلص منهم حتى ينفرد باحلكم من دوهنمهبم وحي

 ً ولكنهم يكلفونـه غاليـا,ىل اخلدم املأجورين يرضون غرور امللكإمن غري أهل عصبيته أقرب 
 بعـد ًفرديـا ً وهكذا ينقلب نظام احلكم فيغدو حكام,مع ضعف قدرهتم عىل التضحية يف سبيله

 .رضوب حكم اخلاصة من ًأن كان رضبا
ىل إ  فبعـد حتـرض العـشرية الـضافرة بانتقاهلـا:ىل التحـرضإقانون االنتقال من البداوة  − ٢

 , احليـاةىل الـرتف وحتـسنيإنـسان الطبيعـي ظ ميل اإليدهيا يستيقأسكنى املدن وكثرة املال يف 
ب املتعـة  فيطله,باع بالتفتح عىل مالذ احلياة من طعام ورشاب ومسكن وملبس فرتق طذفيأخ

ىل إ ألهنـا تـؤدي ;داب والفنون وهذه نعيم من جهة وجحـيم مـن جهـة أخـريف العلوم واآل
 عـىل الـشهوات ويرافقهـا الفـسق ىل املال واالنكبـابإاف اهلمم واعتياد الراحة واجلشع ضعإ

 .رساف وذهاب العصبية التي يؤذن بذهاب الدولةواإل
قباهلـا عـىل الـرتف إ ألن ;ىل املـالإد حاجة الدولة  تزدا:قانون احلاجة املتزايدة إىل املال − ٣

ىل املـال فتحتـال للحـصول إ األعوان األصالء يفجران حاجتها حالهلا األعوان املرتزقة حملإو
 وقد تصادر بعض أموال الرعية وربام سخرت الناس مصادرة ,عليه بزيادة الرضائب والرسوم

ىل السوق بائعة شارية وتفرض عىل إ  وقد تدخل الدولة,بذلك عملهم الذي هو سبب زرقهم
 .الناس التعامل معها

 لكنها مـا , فأجهزة الدولة يف أول أمرها بسيطة:ىل التعقيدإقانون االنتقال من البساطة  − ٤
 وحيتـاج ,ة الشؤون املتنوعةرادإتنشئ األجهزة املتعددة املختصة بحتى ن تستقر وتتسع أعامهلا إ

دارة هـذه األجهـزة فقلـام يعثـرون عـىل متـصف فـاءات إلىل أصـحاب الكإمون باألمر القائ
حـد الـصفتني ففـضيلة الكفـاءة مقدمـة عـىل إن شاؤوا أن يقنعـوا بإ فًمانة معابالكفاءة واأل
 .فضيلة األمانة
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  :أطوار الدولة -رابعاً
 :ة ملوكها قد مرت بخمسة أطوار هيسخالل عمر الدولة تكون سيا

 .مور رشكة بني امللك وبني أقطاب عصبيتهطور الظفر بالبغية حيث تكون األ − ١
 .طور االستبداد والتفرد باحلكم وتصفية الرشكاء األوليني − ٢
 .تآلعمران والتنظيم والتفاخر باملنشطور التفرغ للبناء وا − ٣
 .طور التقليد حيث يقلد امللوك أسالفهم وتكون مقدرهتم دوهنم − ٤
 .عجز عن مدافعة املنشق واملنافسطور املوادعة واملساملة أو الضعف وال − ٥

 ومن عالمات اقرتاب هناية الدولة جتزئها واسـتقالل أصـحاب ,وهنا تؤذن الدولة بالزوال
ضة الدولة أضعف منها بنفصال واليات األطراف حيث تكون قالواليات بوالياهتم وتبدأ باال

طـور الفتـوة والعنفـوان  يف بقية املناطق وجتهز عىل الدولة اهلرمة عادة دولة جديدة ما تـزال يف
ذا مل توجد هذه الدولة اجلديـدة فقـد تعـيش الدولـة املتداعيـة أكثـر مـن عمرهـا إوالعصبية و

ىل السقوط ال حمالة إهلا آن مإ وعىل كل حال ف,الطبيعي لتأخر وصول من ينفذ حكم القدر فيها
 .كالثمرة التي تنتظر النأمة حتى هتوي

 :فلسفة التاريخ - اًخامس
نساين وما يعرض له من األحـوال بأنه خرب عن االجتامع اإل( التاريخ )بن خلدونا(يعرف 

مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبرش بعضهم عىل بعض وما ينشأ عن 
كـسب واملعـاش والعلـوم ذلك من امللك والدول وما ينتحله البرش بأعامهلم ومساعيهم من ال

 .)والصنائع
 بفضل علم التاريخ من حيث قيامه عـىل الفكـر الـدقيق والبحـث :ن ابن خلدو"ويشهد 

كـل مـن يفكـر يف شـؤون ىل إ ومن حيث أمهيته بالنسبة ,العميق حتى يدخله يف علوم احلكمة
 وهـو , كيفيـة التـرصف والـسلوك ألنه يقدم ما جيب االقتداء به ويعلم;نسانيةاملجتمعات اإل

ال التاريخ حتى ادعاه من ال يفهمـه وال يـدرك ليه أحوإذي تردت اخط عىل الدرك السلذلك 
 .أصوله



٤٦٢  

ل  ألن جمـا; عىل حذر عند نقله األخبارً أن املؤرخ جيب ان يكون دائام)ابن خلدون(ويعتقد 
 وقـد ,نسانية سهلة االنخداع ملا فيهـا مـن نقـاط الـضعفالوضع والتشويه واسع والنفس اإل

وائل أن حيـصل عن طريق تشويه سلوك األمعوج يزيد  لسلوك ًتوضع األخبار الكاذبة تسويغا
 للحكـام ًا للمنافس واخلصم أو تقربًا لآلراء واملذاهب أو كيدً أو تشيعا,عىل فتو العوجاجه

 ألن ;ىل التـصديقإهم وال ننـسى أن نفـوس النـاس تـرسع بتعظيم شأهنم وحتقري أمر منافـسي
حقيـق التـارخيي والقـوانني  وألن الغالبيـة جتهـل أصـول الت,املحاكاة والتقليـد مـن طبائعهـا

االجتامعية التي تفرق بني املعقول وغري املعقول من احلوادث كام أن النفس مولعة بكل عجيب 
 .ىل التعديل والتجريحإم الثقة بالناقلني الذين يلجؤون وغريب فيجب عد

ة ىل الثقـات واملوازنـإ هو العـودة )ابن خلدون(ومنه نجد أن منهج التحقيق التارخيي عند 
عض والعلم بطبـائع العمـران أو القـوانني االجتامعيـة التـي بخبار وقياس بعضها عىل بني األ

 أمهيـة كبـرية ملرحلـة حتقيـق )ابـن خلـدون( ويعطـي ,ً منـتظامًتسري احلوادث بموجبها سـريا
احلوادث حتى أن علم االجتامع الذي أسسه يعتربه وسيلة من وسائل التحقيق ملـا يقدمـه مـن 

 .ملؤرخ عىل تبني احلوادث املمكنة واملستحيلة يف عرص من العصورقوانني تساعد ا
ىل احلوادث التـي يمكـن إف عن أسباب احلوادث هيدي املؤرخ فالتعليل التارخيي أو الكش

 أن اخلـرب ً فعىل املـؤرخ أن يتأكـد أوالهرشوط معينة لذلك فاخلرب قبل راويأن تقع أو ال تقع يف 
 ذإ هل هو صادق أم هو كاذب هيف راوي ً ثم يبحث ثانيا,امعممكن بحسب قوانني الكون واالجت

ىل عللها وكشف قوانينها إة عىل تتبع احلوادث ين هو واضع فلسفة التاريخ املب)ابن خلدون(ن إ
 .ًولو استطعنا ذلك ألصبح التاريخ علام

لذلك فمن أهم قواعد البحث التارخيي أن احلوادث يرتبط بعـضها بـبعض ارتبـاط العلـة 
ذا سلمنا أن طبـاع النـاس إ لذلك الوقائع وًعلول أي أنه لو تشاهبت الظروف لتشاهبت تبعابامل

ىل معرفـة املـايض إعرفة صحيحة هي وسيلتنا املأمونة ثابتة أو شبه ثابتة كانت معرفة احلارض م
قـد يـرو لنـا مـن  ومعرفة املستقبل ومادام الواقع احلارض مدار حكمنا وجب علينا رفض ما

 .املايض مما نراه مستحيل الوقوعأخبار عن 
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  :نظرة نقدية - ساًساد
 نـسان حمكـوم بقـوانني التـاريخ ذات الطبيعـة الدائريـة بـصورة  أن اإل)اين خلدون(رأ
ىل انحـالل إئها عـىل الـسلطة واسـتقرارها يـؤدي  اسـتيالإىل فصعود العشرية يـؤدي ,حتمية

 يد وكل حـضارة تـصنع مـا صـنع ىلإا فالسلطة واحلضارة تنتقل من يد عصبيتها واضمحالهل
نجازاهتـا أقـل أو أكثـر مـن إ عـنهم وقـد تكـون ذ وقد تأخـ,وهتتم باهتامماهتم ذاهتاأسالفها 

 .نسانيةىل هدف منشود لإلإة عىل طريق مؤد ال أهنا ال ختطو خطوة جديدإنجازاهتم إ
هـدار لفاعليـة إ ويف ذلك ,ًريوا شيئاغ مهام حاولوا فلن يستطيعوا أن ين هذا يبني أن البرشإ
ال عـىل إ فيجب أال حياسـب ً رائدا)ابن خلدون( ومع ذلك كان ,نسانية عرب التاريخرادة اإلاإل

 ألن الرواد قوم خمرضمون يعيـشون يف مـستويني املـستو الـذي نـشؤوا فيـه ;أساس أنه رائد
ن  بـصفته عـامل مـ)ابن خلدون( هلذا ال حياسب ,ليه وطمحواإ الذي تطلعوا ملستو وا,وربوا

فيبـدو عنـد ليه من خالل مرحلتـه وعـرصه إنام ينظر إين يف البالد املتقدمة وعلامء القرن العرش
باء االجتاه العلمي عىل الـرغم مـن آ راسخ القدم من ًفاق البعيدة وأبا لآلًفا مسترشًذلك عمالقا

 .احتفاظه برواسب من بيئته وعرصه
  )الظلم مؤذن خبراب العمرانعن (

  ابن خلدون
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  الباب الرابع والعشرون
  أعالم احلكمة والفلسفة
  العربية واإلسالمية



٤٦٦  



٤٦٧  

 
  - أوالً -

  السهروردي
  :مولده ونشأته األوىل - أ

 ولد )م١١٥٥ − ١١٥٠( ) هـ٥٤٩ و٥٤٥(يف منتصف القرن السادس اهلجري بني سنتي 
زهـو  وزنجان منطقـة خـصبة ت, من أعامل زنجان,شهاب الدين السهروردي يف قرية سهرورد

 قر ى وكانت سهرورد أزه. ومناظر رائعة خالبة وأدغال وغابات كثيفة,بطبيعة مجيلة باسمة
شهاب الدين أشهرهم بام متيزت بـه   وكان, وقد نشأ فيها غري واحد من الفضالء,تلك املنطقة

 .حياته من ألوان
صلوات  وكـان يـؤدي الـ, ودرب عىل تالوة األوراد, فحفظ القرآن,نشأ الطفل شهاب الدين
 وتالوة سور ً وسجوداًكانت الصالة عنده وهو صغري ليست ركوعا .اخلمس بفرح نفساين عميق

 نحو اخلالق العظيم أن يأخذ بيده إىل طريق اخلـري ويوجـه خطواتـه نحـو ً كلياً بل اجتاها,فحسب
ه هبـام حاطتإ وكانت , القراءة والكتابة يف فرتة قصرية مل تطل,تعلم وهو طفل ...تقيمالرصاط املس
كـان اجلميـع يتحـدثون عـن ذكـاء  .ث القرية وما جاورها من القـر موضع حدي,هبذه الرسعة

 .الطفل وعن سريه يف طريق ختتلف كل االختالف عن الطريق التي يسلكها أطفال القرية
 شعر من األعامق أن هذه القريـة التـي نـشأ يف ظالهلـا لـن تطمـئن ,وإذ بلغ مراحل الفتوة

 أو ضـاق بـه أطفـال سـهرورد .فقد ضاق بـسهرورد ...انت هتجس به أخيلته ما كنزعاته إىل
 وأن يصعد معهم يف اجلبـال وهيـبط ...الذين كانوا يريدون منه أن جيارهيم يف أهوائهم وعبثهم

 فكان حبه للعلم وتفتق ذهنه اليقظ من البواعث امللحة التي حفزته .األودية يلعبون ويقنصون
 .تكون فيها الدراسة أعم وأشملأن يرتك بليدته إىل بلدة 

  :أساتذته - ب
 .ذربيجان من املـدن التـي استفاضـت شـهرهتا بـالعلمأ وهي من أعامل " مراغة "كانت 

 وكـان ..نبتت شخصيات فذة يف شـؤون الـدين ويف علـوم األولـنيأجت أكابر العلامء وّفخر
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 أكـابر العلـامء الـذين  وهو من, هو الشيخ جمد الدين اجلييل,عاملها األشهر لزمن السهروردي
حـد مـن رشب قلبه باحلب اإلهلـي فتتلمـذ عليـه غـري واأ وقد ,عرفوا ببعد النظر وسعة العلم
 .مام فخر الدين الرازياألعالم كان يف طليعتهم اإل

لو كعب هذا الرجـل علميذ الناشئ املحب للمعرفة يسمع وما كاد الفتى شهاب الدين الت
 وكانـت حلقـة دروسـه تـضم خمتلـف الـشباب ممـن .بـهحتى هرع إليه يطلب العلم من وطا

 وقـد التقـى يف حلقـة , وكانوا من مناطق خمتلفـة وجنـسيات متباينـة,استهو العلم أفئدهتم
 فكانا يسمعان إىل دروسه بكثري مـن الـوعي دون أن , مع فخر الدين الرازي,الشيخ جمد الدين

 صلة التزاحم عـىل اغـرتاف ,ة اجلديدةيكون أية صلة سابقة بني التلميذين اللهم إال هذه الصل
 بعلـم ً بينام كان السهروردي مـأخوذا, بدروس علم الكالمً فكان الرازي مأخوذا,علم الشيخ

 .فلسفيةالكالم واملنطق كمدخل للدراسات ال
 وكان إىل فرط ,استهوت السهروردي دروس الفلسفة أكثر من بقية العلوم ملواءمتها نزعته

 اجلدل وكانت مقدرته اجلدلية موضع حديث كل من عرفه أو دخـل ذكائه وقوة حججه كثري
وقـد  .فلسفة لتقوي حجته عـىل مناظريـه وهذا الذي دفعه أن يمعن يف دراسة ال,معه يف نقاش

نه يف حاجـة إىل أ, وبعد أن حرض عليه زبدة دروسه,شعر بعد مالزمته للشيخ جمد الدين اجلييل
 من زنجـان إىل أذربيجـان إىل ..ًعة يف العلم أيضا وكانت أصفهان ذات شهرة واس,أفق أوسع

أصفهان يغشى مدارسها ويتصل بعلامئها ويبحث عـن نفـيس كتبهـا فقـرأ وهـو يف أصـفهان 
مهته بصورة خاصـة كتـب الـرئيس أ وقد . البن سهالن الساوي" البصائر النصريية "كتاب 

كاد يـسمع برجـل لـه شـهرته أو  نعم لقد درج عىل هذه احلياة منذ نشأته األوىل فام ي,ابن سينا
 .د إليه الرحالمته حتى يشبكتاب له قي

 وعلوم الفلسفة من جهة ,يف هذه الفرتة من بدء حياته املتأرجحة بني علوم الدين من جهةو
 , يف تلك الفرتة مـن حياتـه,ه إىل عوامل صوفية مشعة باألنوار وبني نزعته الدينية التي قادت,ثانية

 وقد تأثر أي تأثر هبذه احللقات وبـام كتبـه األئمـة , جتتذبه إىل رحاهباأخذت احللقات الصوفية
 عـن نزعاتـه يف ِّرسـائل تعـرب  وأخذ يرسم اختالجاته النفـسية يفمن املتصوفني فسار سريهم

 إىل , وقـد أهـد هـذه الرسـائل,الدين واحلياة والكون وهي مرشبة بـروح فلـسفية تـصوفية
 .أصدقائه يف أصفهان
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 :بكرنبوغه امل - ج
نشأ السهروردي نشأة أولئك الذين استهوهتم حياة العقل منـذ نعومـة أظفـارهم ومـا زال 

 وعانى يف سبيل الوصول إىل عامل احلق والـذات اإلهليـة الكثـري مـن .حتى بلغ أوج هذه احلياة
 بدأ حيـاة التلمـذة يف أروقـة املـدارس وحلقـات .ملشقة والعنف واجلهد واإلرهاقالعذاب وا
 , ولكن هذه الفـرتة مـن حياتـه مل تطـل...ستمع إىل األئمة والشيوخ يف هلف وشوقاجلوامع ي

 فمن تلميـذ حـاد الـذكاء شـديد :فرسعان ما ختطى عهد التلمذة ووصل إىل مصاف األساتذة
 ومن دروس النحـو والـرصف والفقـه ,النهم إىل املعرفة إىل معلم مرشد وإمام من كبار األئمة

 يكتـب , جيـادل وينـاقش,مل التصوف ودرجات الفلسفة يقرأ ويتأمل إىل عا,والتفسري واملنطق
 .ويؤلف يتقشف ويتفلسف

ولقد هال هذا النبوغ املبكر أساتذته الـذين كـانوا يـضيقون بأسـئلته ومناقـشاته وبجدلـه 
درايته ويتفوق عليهم  ما كان يبزهم بً وكثريا. كان حيرجهم بمختلف االستطرادات,وخترجياته
 وهو ,يف برهة قصرية كل من سبقه من أعالم الفكر وجهابذة املعرفة واستطاعختطى  .يف الفهم
 أن يرسم فلسفته اإلرشاقية التي مل توطد ركائزها عىل ما كتبه الفالسفة واملتـصوفون ,يف شبابه
  بل عىل ما أحسه وشعر به إىل أن ينسى كل ما يف الكون يف سبيل الوصول عن طريـق,فحسب

 . العليا إىل الذات" التجرد "
قرأ ما كتبه فالسفة اليونان وفالسفة الفرس واهلنـد ومـا كتبـه املتكلمـون واملتـصوفة مـن 

 وأكثرهـا ,ن لنفسه فلسفة جديدة قام بعضها عىل هذا املزيج من الفلـسفاتَّ وكو,اإلسالميني
 وقد خلص من صوفيته ومن شتى دراساته املنطقية إىل ..." التجرد " و" التفكري "عىل حياة 

 الفلـسفة "تبـه وكونـت بمجموعهـا ظرات فلسفية جديدة أمالها يف الكثري من رسـائله وكن
 . التي اعترب زعيمها األول ومؤسس مدرستها الكرب"رشاقية اإل

  :أسفاره - د
 فال يكاد ينزل ببلدة جديـدة حتـى ,كانت األسفار والنقل يف خمتلف األقطار بعض هواياته

 بل عن أئمة الصوفيني يقبس من أنوارهم ما يـسدد ,س كتبها عن علامئها ونفي,يبحث كام قلنا
 مثل الصوفيني الذين يتجردون عن كل مـا يف احليـاة مـن مبـاهج يف :خطواته نحو املثل العليا
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 وكام قال تلميذه الـويف الـشهرزوري , عىل قدم التجرد إىل مشاهدة أنوار احلق,سبيل الوصول
فحـني  .))وق إىل مشارك له يف علومـه الش شديد,بلدانكثري اجلوالن والطوفان يف ال((عنه إنه 

رسالن الذي كان حيكم تلـك أفأنس عند أمريها عامد الدين قره هبط ديار بكر اجته إىل خربوط 
 لـواح وهـو كتـاب يف العلـوم احلكيمـة أنس كل مكرمة وتقـدير فأهـداه كتـاب األ−املناطق 

 .))لواح العامديةاأل(( سامه  فحني توجه باسم عامد الدين,ومصطلحاهتا
تني مل فإن مقامـه يف هـاتني البلـد, وبالرغم من الرعاية التي أحيط هبا يف ديار بكر وخربوط

 قد بلغت سـني إىل قريـب مـن ثالثـني ...وها هو ذا(( : إن نفسه نزاعة إىل آفاق أوسع..يطل
 أجـد  وأكثر عمري يف األسفار واالستخبار والفحص عن مشارك مطلع عىل العلـوم ومل,سنة

 .)) وال من يؤمن هبا,من عنده خرب عن العلوم الرشيفة
 واتـصل ً مل ترو غلته ومل تشبع هنمه لقد قرأ كثريا,إن هذه السنوات التي قضاها يف األسفار

 حلقات العلامء وأروقة الصوفيني وعاش حلظات طويلة مع الفالسفة  وغيش,بأعالم متفوقني
 . أن أشياء عويصة ال تزال مغلقـة عليـه,ارة نفسه ومع ذلك كان حيس يف قر.وأقطاب احلكمة

إنه يريد أن يطوف يف خمتلف أنحاء الدنيا ليصل إىل ما يكشف له هذه األمـور املغلقـة وينتـزع 
إن املناقـشات  . خلية من خاليا وجدانه العقـيلمن قلبه هذه الغشاوة التي تعقد سحبها يف كل
مئن نزعاته إنه يريد أن يصل إىل ما هو أسـمى يف التي أدارها مع من اتصل هبم يف رحالته مل تط

وحني كـان يـضيق باملجـادالت العميقـة كـان ...  يف الذات اإلهلية,نبوات يف ال,حقيقة الكون
 ففي عامل الوحدة والتأمل كانت تنكشف لـه حـاالت ترتفـع بـه إىل ,يلجأ إىل الوحدة والتأمل

 .مئن نزعاته وهيدئ من ثوراتهتلك اآلفاق الروحية التي جيد يف رحاهبا بعض ما يط
 وأصبح السهروردي وهو يف هذه السن من النوابـغ ,لقد ذاع صيته وطبقت شهرته اآلفاق

 .ار بمدينة حلبيسل من بلد إىل بلد حتى حط عصا الت وما زال ينتق.واألعالم
  :آراء العلماء فيه - ـه
  :آراء األقدمني - ١

متبحر وطبيب قد تـصد لـرشح كتـب ابـن وصفه الشيخ فخر الدين املارديني وهو عامل 
 : قال الشيخ فخر الدين.ت حادة وكان السهروردي قد قصده يف ماردين وناقشه مناقشا,سينا
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 إال أين أخشى عليـه لكثـرة هتـوره . مثله يف زماينًما أذكى هذا الشاب وأفحصه مل أجد أحدا((
 ).) لتالفهً أن يكون ذلك سببا,واستهتاره وقلة حتفظه

 ): هــ٦١٦ − ٥٧٥( ويف معجم األدبـاء ليـاقوت .ت فراسة هذا الشيخ فيهوقد صدق
 ً شـاعراً أديبـاً شافعي املذهب أصولياً كان فقيها,شهاب الدين أبو الفتوح السهروردي((

عة بي ويف عيـون األنبـاء البـن أيب أصـ.)) مل يناظره مناظر إال خصمه وأفحمهً نظاراًحكيام
 ً جامعا,ةيم أوحد أهل زمانه يف العلوم احلكهرورديكان الس( (: قوله) هـ٦٨٦ − ٥٩٥(

 وكـان , فـصيح العبـارة, مفرط الذكاء جيد الفطـرة, يف األصول الفقهيةً بارعا,الفلسفية
 .))علمه أكثر من عقله

كان السهروردي من علـامء عـرصه قـرأ احلكمـة (( :) هـ٦٨١ − ٦٠٨(قال ابن خلكان و
وردد غري واحد من معارصيـه  .))ن برع فيهامييل إىل أوأصول والفقه عىل الشيخ جمد الدين اجل

 وقد رأينـا االكتفـاء هبـذه الفقـرات التـي تـسجل رأي بعـض األئمـة , ملا قدمناهً مماثالًكالما
 .واملؤرخني بعبقرية هذا الشاب

  :آراء احملدثني - ٢
 فقــد نــرش .رشاقيــة التــي وضــع أســسهاسهروردي الــزعيم األول للمدرســة اإليعــد الــ

ً شـامال ًقون بعض كتبه وخلصوا آراءه امليتافيزيقية وفلسفته اإلرشاقية وعرضوا عرضااملسترش
 ,رائه وآراء من تقدمه من فالسفة اإلغريق والفالسفة املعـارصينآ وقارنوا بني .لنواحي حياته

 ,ملانيـان األ" ريرت . أ" و" بروكلمن "وكان يف طليعة املسترشقني الذين اهتموا بآرائه وكتبه 
 " دائرة املعارف اإلسالمية " يف ً املسترشق اهلولندي الذي كتب عنه فصال"فان دي برج  "و

 الذي عرض له يف أثنـاء بحوثـه " ماسينيون "و , إىل اهلولندية"  هياكل النور"وترجم كتابه 
 "سـيام رسـالة  ونرش بعض رسائله والً الذي كتب عنه كثريا" باول كراوس " و,عن احلالج

 املسترشق الفرنيس الـذي اهـتم بـالغ "هنري كوربان " وكذلك "جربائيل أصوات أجنحة 
 احلكمة املرشقية " ضم رسائله الكثرية بعنوان ًاالهتامم بحياة السهروردي وفلسفته فنرش كتابا

 حلظات جوهرية يف تـاريخ الفكـر يف " كوربان " وشخصية السهروردي وكتبه متثالن عند "
 .اإلسالم
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  :ةصورته اجلسماني - و
وبلـغ  ولكنه أمهل نفسه أو كاد ,هابض اإل غًكان احلكيم شهاب الدين السهروردي شابا

 ,زري اخللقة دنس الثياب وسـخ البـدن( (ل بعض من أرخ لهوقاإلمهال به حتى كان عىل حد 
إن ( (:وزادوا عـىل ذلـك فقـالوا ))ً أو شعراً وال يقص ظفراً وال يداً وال جسامًال يغسل له ثوبا

 .))ناثر عىل وجهه ويسعى عىل ثيابه وإن كل من يراه هيرب منهالقمل يت
فالواقع أن السهروردي كان ال يعنى باملظاهر فهذه الناحية اتفق عليها أصدقاؤه وخصومه 

 ولكن ليس للدرجة التي أشري إليها فقد وصـفه تلميـذه املحـب الـشهرزوري صـاحب .ًمعا
 وإنـه ,يرضب شـعره وحليتـه إىل الـشقرة ,ةإنه كان مستوي القام( (:" نزهة األرواح"كتاب 

 لكـل مظـاهر الـسلطان ً شـديداً وكان يبـدي احتقـارا− يريد املوسيقا −ان يميل إىل السامع ك
 , وعاممة زاهيـة األلـوانً طويالً واسعاً يلبس ثوبا− األحيان  يف بعض− وكان ,واألهبة الدنيوية

نع بارتداء  كان يقتً ثياب مهلهلة ومرارا يف, كان يبدو عىل العكس من هذا− أخر ًأحيانا − و
 .))خرقة الصوفية

 ميا فـارقني "كنت وإياه نتمشى يف جامع ( (:وقد رو ابن رقيقة هذه امللحة الطريفة فقال
 ورآين , وعىل رأسه فوطة طويلـة ويف رجليـه زربـول, وهو البس جبة قصرية مرضبة زرقاء"

 اسكت هـذا سـيد :فقلت له ,اخلربندا إال هذا  ما جئت متايش:صديق يل فأتى إىل جانبي وقال
 !)).الوقت شهاب الدين السهروردي فتعاظم قويل وتعجب وانرصف 

وحكـى  .لامء يتعرفون إليه ويرحبـون بـهوبالرغم من هذا اإلمهال ملظهره فقد أحاط به الع
 نزلت برباط بأرض الروم يف وقـت الـشتاء فـسمعت صـوت قـراءة :بعض فقهاء قزوين قال

 إين : قلـت... شهاب الدين الـسهروردي: من هذا القارئ ? فقال:ن فقلت خلادم الرباطالقرآ
 لكـن إذا علـت , ال يدخل عليه أحد:فقال .ه وأردت أن أراه فأدخلني عليهمنذ مدة سمعت ب

 فقعـدت عـىل طـرف الـصفة :قال! الشمس خيرج ويصعد السطح ويقعد يف الشمس فأبرصه 
 فقمـت وسـلمت , قلنسوة من لباد أسودًسود وعىل رأسه أيضا أً فرأيت عليه لبادا,حتى خرج

 فطـو ,سـاعة عـىل طـرف الـصفةعليه وعرفته إين قصدت زيارته وسـألته أن جيلـس معـي 
!  غـري هـذا اللبـاد ًئا لو لبست شي:فقلت...وجلس فجعلت أحدثه وهو يف عامل آخر ,مصاله
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 . ما حييت لغسل الثيـاب:قال ف. تغسله: فقلت. يتوسخ: فقال. تغسله: فقلت. يتوسخ:فقال
 وبالرغم من هذا اإلمهال ملظهره الذي ال يثـري التجلـة واالحـرتام فقـد .يل شغل أهم من ذلك

 ولكن ترحيب احلذر من شاب جريء ذكي اجلنان ,أحاط به العلامء يتعرفون إليه ويرحبون به
 .لدين عىل روح اًة وخروجاقط هربليغ العبارة حيمل آراء اعتربها بعض الفقهاء

وقد حرص العلامء حني استقر به املقام يف حلب أن يتفرقـوا إىل هـذه الشخـصية العجيبـة 
 وقد أضيف إىل معلوماته علـم ,التي بلغت هذه املرتبة من العلم وما يزال يف هذه السن املبكرة

 ومـنهم مـن , منهم من ردها إىل كرامـات األوليـاء, فألصقت به حكايات وأساطري,السيمياء
 عـن احلكـيم إبـراهيم بـن أيب ًصـيبعة نقـالأقال ابن  .ىل شعوذات السميائيني األذكياءردها إ

 وهـم يتمـشون " باب الفرج " إنه اجتمع بالسهروردي وشاهد منه ظاهر :الفضل بن صدقة
− الـسيمياء − وجـر ذكـر هـذا الفـن ,إىل امليدان الكبري ومعه مجاعة من التالميـذ وغـريهم

 مـا أحـسن دمـشق وهـذه : وقـالً فمـشى قلـيال.ع وهو يسم, منه وما يعرف الشيخ,وبدائعه
 , وإذا مـن ناحيـة الـرشق جواسـق عاليـة متدانيـة بعـضها إىل بعـض, فنظرنا:قال املواضع ?

 وهبا طاقات كبار فيهـا نـساء مـا يكـون أحـسن , وهي أحسن ما يكون بناية وزخرفة,مبيضة
وأهنر جارية كبار مل نكن نعـرف  , وأصوات مغان وأشجار متعلقة بعضها مع بعض,منهن قط

 . فبقينا نتعجب من ذلك وتستحسنه اجلامعة وانذهلوا ملا رأوا.من ذلك من قبل
 ثم غاب عنا وعدنا إىل رؤية ما كنا نعرفـه مـن ...وقال احلكيم إبراهيم فبقينا كذلك ساعة

 نفـيس كـأين  إال أنه عند رؤية تلك احلالة األوىل العجيبة بقيت أحس يف: قال يل...طول الزمن
 أصـحيح أن دمـشق انتقلـت إىل .))يف سنة خفية ومل يكن إدراكي كاحلالة التـي أحتققهـا منـي

حلب بغوطتها وجوسقها وأهنارها وحساهنا ونغـامت فنانيهـا ? ال فقـد خيـل إلـيهم ذلـك ? 
 حتـى ,ولكن ما هي الطريقة التي جلأ إليها السهروردي حني سأل عـن علمـه بفـن الـسيمياء

 أجلأ إىل التنويم املغناطييس أم إىل ظواهر الروح ? إن العلـم احلـديث يقـر .!ه يملكه أقنعهم أن
 وتكـون , وفيها ير الوسيط صورة ليشء ما ال يراهـا الغـري" ظاهرة اجلالء البرصي"اليوم 

 من صورة :ً وختتلف حاالت الرؤية وضوحا,ًالرؤية باستعامل حس فوق احلس الفيزيقي طبعا
 كام أهنا .أخر خارجية يراها الوسيط كام ير الرائي أية صورة باحلس العاديذهنية قوية إىل 
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 وقد تبدو لـه يف , إذ قد يراها الوسيط تتخذ حملها يف نفس املكان الذي يكون فيه:ًختتلف مكانا
 بـل ربـام تبـدت هـذه , وربام وصل هذا البعد آالف الكيلو مرتات,مكان آخر يبعد عن مكانه

ثبـت أوقد .  رؤية حقيقيةًمناظر وأشخاصا فري منه , جانب العامل اآلخرالصورة للوسيط من
 : راين أستاذ علم النفس بجامعة دبوك بالواليات املتحدة. ب.الدكتور ج

 . بغري ما وسيلة مادية, عن قريب أو بعيد,إمكان التفاعل بني عقلني − ١
ملـادة بغـري اسـتعامل أي استطاعة العقل البرشي الدخول يف عالقة نشاط إدراكي مع ا − ٢

 .من الوسائل احلية الذاتية املعروفة
 .استطاعة هذه القو العقلية أن تعلو عىل احلدود املكانية − ٣
 .استطاعتها كذلك أن تعلو عىل احلدود الزمنية − ٤
  :مأساته - ز

أخذ السهروردي حيرض كتلميذ متواضع دروس شيخ املدرسـة احلاويـة الـرشيف افتخـار 
 .يد أن يقبس من شيخ حلب أنـوار العلـم ومـصباح اهلدايـة ممـا مل يـصل إىل سـمعه ير,الدين

 وبدأ حياة املناظرة واجلدل مع أستاذه ومـع ...ً فشعر أنه مل يفد شيئا,ومرت األيام وهو يستمع
 وبدأت آراؤه وأقواله تنفذ إىل اهليئات العلميـة يف ,نون عنه فكرة سيئةِّفقهاء حلب وكانوا يكو

 شـأنه يف ذلـك , أحبه أناس وكرهـه آخـرون, وأصبح له شأنه,اجلوامع واملنتدياتاملدارس و
 ,شأن ذوي املواهب الفذة الذين ال يكادون يظهرون حتى تتألب عليهم عنارص اجلهل والغبـاء

 .وتعمل عىل إطفاء نورهم ووأد ملكاهتم وعبقرياهتم
 , عليـه أشـياء مل يقلهـاأخذ الفقهاء يتقولـون,وقد تطور اجلدل العلمي إىل خصومة رعناء

سـيام بعـد أن  وال, واستطاعوا أن يثريوا عليـه نقمـة الـرأي العـام.ه هباُوينسبون إليه آراء مل يف
 − عدا شيخه املفـضال ..., وظهر عليهم كلهم,ناظرهم يف عدة مسائل فلم يثبت له أحد منهم

اد هـذا التقـرب مـن وقد ز... الذي ظهر فضله له فقرب جملسه وأدناه−شيخ املدرسة احللوية 
 ً وهديـه ضـالال ويقينـه شـكا,ً وضغينة من خصومه الذين يقلبون علمـه جهـالًالشيخ بغضا
وأكثروا مـن تـشنيعهم  ! وكل حسناته سيئات ,ةقطسفته هر وتصوفه شعوذة وفلًوإيامنه كفرا

 , الذي حرص بعد هـذه الـضجة التـي ثـارت حولـه,د له عند السلطانِّحني أخذ الشيخ يمه
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حـرص   وبعد أن اهتموه بالزيغ وانحالل العقيـدة,ن أفرطوا يف احلط من مكانته العلميةوبعد أ
ألنبيـاء  ورثـة ا,امللك الظاهر أن يتعرف عليه وأن يلمس مد الصدق يف أقوال علـامء مملكتـه

 , ورحـب بـه أمجـل ترحيـب,استقبله امللك الظاهر يف قرصه اجلميـل !ومصابيح األمة اهلداة 
 حتـى , فام كاد السهروردي يفيض يف احلـديث,حول الضجة القائمة حولهودارت األحاديث 

 وبـني " علامء اململكة "ع بني عقلية سبني البون الشات و.اق الذهنملح فيه سمو احلكمة وإرش
 .عقلية السهروردي املتحررة من كل قيد

ظـم أنزلـه أع فقربـه إليـه و,وهنا رأ املليك أن يكون احلكيم شهاب الدين من خلـصائه
 فأخـذوا يـشنون ,ًولكن هذا العطف السامي زاد قلوب العلامء عليه حقـدا... منزلة من نفسه

 إال −والزندقـة اد  عـدا رميـه باإلحلـ− ومل يرتكوا نقيصة من النقائص ,عليه احلملة تلو احلملة
 .يف واد آخر وكان خصومه الفقهاء كام قلنا ...كان السهروردي يف واد لقد !ألصقوها به 

 , ليكتب ما اختزنه صدره من آراء واجتاهات,جاء مدينة حلب ليتابع رسالته اإلرشاقيةإنه 
 وبعد ليتابع رحالته إىل خمتلف عواصـم الـدنيا .ليبدع يف الفلسفة اإلسالمية أصدق النظريات

 شأنه يف ذلـك شـأن ,ة ومعرفً يقف عىل مد تطور الفكر ويستزيد علام,يف الرشق ويف الغرب
 لقـد وعـى فلـسفة .إن صدره ممتلئ باآلمال اجلسام ... اليرو هنمهم من العلميناألفذاذ الذ

 وهو يريـد أن يبـدع ,اإلغريق وفلسفة اهلند وفارس والفلسفة اإلسالمية عىل خمتلف عصورها
إنـه بلـغ هـذه  ...رشاقيةاضحة يف فلسفته اإل فلسفة جديدة رسم خطوطها الو,من هذا املزيج

  ?ً مثال فامذا يكون شأنه حني يبلغ الستني.لثالثني من عمرهاملرتبة العلمية وهو يف ا
.  حلياته الفلـسفية وللمؤلفـات التـي سـتخطها براعتـهً ضخامًلقد وضع يف حلب برناجماو

 لقد استطاعوا . بل ائتمرت عىل حياته, مل تقف دون إبداعه فحسب,ولكن إرهاصات الفقهاء
 وقـد انـشطر ...أظفارها لوال محاية امللـك لـهأن يثريوها عليه محلة شعواء وكادت تنشب فيه 

وعـالم ? إن انتـصاره علـيهم حفـزهم أن  . هذا معـه وذاك عليـه:الرأي العام احللبي شطرين
سيام أن هذا االنتصار قد مس مركزهم يف املجتمع ولد امللـك وعنـد  وال.يزيلوه من الوجود

 مـن ً كثيفـاً وجـروا معهـم مجهـورا. ملقابلة امللك الظـاهرً وألفوا وفدا.الدمهاء بصورة خاصة
 .الدمهاء للتأثري فيه
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 لقـد .ًوقد استمع إليهم بصدر رحب وأخذ يناقشهم هبدوء ورفق فذهبت حمـاولتهم عبثـا
 كيف هيدر دم شاب عامل متصوف رأ .طلبوا من امللك أن يصدر أمره هبدر دمه فهاله الطلب

آيـات  وقد سـمع منـه ,ار املتصوفنيرتبة كب يعد يف مً وصوفيا,رشب قلبه بحب اهللاُ أًفيه إنسانا
نصاف أ أن يصبح الفكر املرشق هزأة بيد لقد هال امللك الظاهر .!بلغت السمو يف اإلرشاق ? 
 ومل يلتفت إىل هذه اإلرهاصات التي تعطل حرية الفكر وحيويـة ,العلامء فردهم من حيث أتوا

 .اإلنتاج واإلبداع
  فـامذا يعملـون ?.اهر منهم ومحايته للسهرورديوضاق الفقهاء كل الضيق من موقف الظ

 وسـرية صـالح الـدين مـشهورة ,وا إىل أبيه امللك صالح الدين يستفزون عاطفته الدينيـةؤجل
 ومما أومهوا به صالح الـدين قـوهلم أن ,بالتقى والورع وببغضه كتب الفالسفة وأرباب املنطق

 وزادوا يف ,دتـه وعقائـد النـاسصحبة امللك الظاهر للسهروردي ستكون مـدعاة لفـساد عقي
 .))أدرك ولدك وإال تتلف عقيدته((التهويل حني ضمنوا رسالتهم العبارة اآلتية 

فام كان من صالح الـدين إال أن كتـب إىل ابنـه بإبعـاد الـسهروردي ونفيـه ولكـن امللـك 
 .اللغط من جديدفثار . فذ أمر أبيهِّ مل ين,ا متثيلها وهو عليم برس هذه املأساة التي أجادو,الظاهر

أقمـت ( (:قال القايض ابن شداد.  قسم معه وقسم عليه:اس قسمنيوضج العلامء وانقسم الن
 .))علمأمنهم من يزندقه واهللا  و, منهم من يصدقه,بحلب فرأيت أهلها خمتلفني فيه

 ,ضج العلامء من سلوك الظاهر وحتيزه للرجل الذي حجبهم وكشف الكثري من جهـالتهم
فـام ... وأشدهم نقمة الشيخان زين الدين وجمد الدين ابنا محيـدً وضجيجاًيظاوكان أكثرهم غ

  وطلبـوا إىل امللـك الظـاهر يف,كان منهام إال أن أثارا ثائرة العلامء فجمعوا مجوعهم من جديـد
 ورأ .ًويظهر أهنم أحرجوه عند أبيه وعند سـواد الـشعب معـا .ذ أمر أبيهِّإحلاح شديد أن ينف
 للمنـاظرة فـيام هـم خمتلفـون فيـه مـع ًلخروج من هذا اإلحلاح أن يعقد جملساأن خري طريقة ل

 ...هم وينتـرص علـيهم وهتـدأ ثـائرة هـذه الـضجةُّغريمهم العتقاده أن السهروردي سـيحج
 وكتب إىل أبيه يطلب منه املوافقة عـىل ,واستمهلهم أن يكتب إىل أبيه بذلك فرفضوا هبذا احلل

 . فوافق صالح الدين عىل هذا االقرتاح,نفيهعقد جملس للمناظرة قبل أن ي
 ورس يف نفـوس العـوام . ويف حلقـات املـدارس وأروقـة اجلوامـع.وذاع اخلرب يف املدينة
 . وباتوا ينتظرون احلكم باملوت عىل هذا الزنديق املارق بلهـف وشـوق,رسيان النار يف اهلشيم



٤٧٧  

أن يصدر أمـر الـسلطان اظرة وقبل  قبل أن ينعقد جملس املنًوقد حكموا هم عليه باملوت سلفا
 .هبدر دمه

 , وأخذت األسئلة تنـصب عليـه مـن كـل صـوب.وبعد أيام انعقد املجلس واحتشد العلامء
براهني أصـحاب املنطـق وحجـج  , ويدعم أجوبته بالرباهني واحلجج,وكان جييب هبدوء واتزان

ودحـضت هـذه احلجـج  ...ستمدون قواهم مـن روح اهللافالسفة وروحانية املتصوفني الذين يال
 وارتفعـت . ومن اشتغل هبـا كـان فاسـد العقيـدة.. فالفلسفة لون من الضالل والزيغ.والرباهني

 ومل تكـن حججـه .األصوات يف وجه السهروردي تنكر عليـه االسـتدالل باملناطقـة يف مناظرتـه
 .ومع ذلك فقد اعتربوا حججه سفسطة.  بل من صميم الدين,مستمدة من أقوال الفالسفة

 ومع ذلـك ,هبذا املنطق كانوا جيادلونه، فمزج العلوم الرشعية باملنطق من البدع واملنكرات
 وملا طال اجلدال بدون أن ينتهي إىل ,فقد تغلب عليهم وأفحمهم يف مجيع القضايا التي أثاروها

ن  إنك قلت يف بعض تصانيفك إن اهللا قادر عىل أ:...قالوا( (: اآليت وجهوا إليه السؤال,نتيجة
 وما وجه استحالته ? فإن اهللا القادر هو الـذي ال يمتنـع عليـه : قال. وهذا مستحيل,ًخيلق نبيا

 ومل .فلم يفرق لسائليه بني املمكن يف حد ذاته واملمكن الذي أخرب القـرآن بأنـه مل يقـع.))يشء
مـوه يرتكوه يديل برأيه فوقفوا عند هذا اجلواب وحكموا عليه بالكفر وجردوه من اإليامن واهت

 ورسعان ما نظموا وثيقة كفره وأذاعوها عىل النـاس وهـي تفتـي ,بانحالل العقيدة والتعطيل
 .هبدر دمه

 ,دي مل يـوردوا نـصهاللـسهرور  إن مجيـع مـن أرخ للملـك الظـاهر أوأين هذه الوثيقة ?
 .فر والتعطيـل ورمـي الـسهروردي بـالك, وهكذا فقد نجحت املؤامرة. إليهاحملاواكتفوا باإل

 حاول أن يصونه من دسائس الفقهاء .وقد تأثر امللك الظاهر هلذه النهاية , عليه باملوتوحكم
 وشـاءت إرادة اهللا الـذي ال يمتنـع عليـه .ً ولكن حماولته ذهبت بددا,وأن حيميه من مؤامراهتم

يشء حتى خلق النبوات أن يكون مـرصع هـذا احلكـيم عـىل يـد مـن اصـطفاه وفـضله عـىل 
 .الكثريين

أيقتل أم يـصلب ! امللك الظاهر إىل فتو العلامء وصدرت إرادته بتنفيذ احلكم فقد أذعن 
لينـا أن إ ? خييـل ربـاإ ربـاإ يقطعون جسم هذا الكافر الزنديق أم يسلم إىل خصومه وأتباعهم
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 ويمنـع ,امللك الظاهر طلب من صديقه الفيلسوف أن خيتار ميتته فطلب أن حيبس يف مكان مـا
 وأن حيقـق , وكـأن الـسهروردي أراد أن يمـتحن نفـسه...أن يمـوتعن األكل والرشب إىل 

 .نزعاته الصوفية هبذه امليتة التي أرادوها له
 ولـيس أحـب إىل , أو هي الفناء يف سبيل احلقيقة العليـا,فحياة الصوفيني لون من العذاب

لقـد  ..ربه إىل أن يلقى ً متقشفاً وأن يعيش زاهدا.ًنفسه أن يمتنع عن األكل وعن الرشب أياما
 ثم خنقـه يف سـجنه بقلعـة , أن امللك الظاهر سجنه:في روايةف .اختلفت الروايات يف مرصعه

 أنه ملا قبض عليه بحلـب حـبس "ثار البالد وأخبار العباد آ " وذكر القزويني يف كتابه ,حلب
و بعـد بيت الظامل خـراب ولـ( (: عىل جائزة ال يوصل إليها إال بالسالليمً فرأوا مكتوبا,يف دار
وعن سبط ابن  .لك الظاهر عن قريب وخرب بيتهم ذهب امللك عن امل: وكان كذلك,))حني

 ذي  بعد الصالة يف العـارش مـن,ملا كان يوم اجلمعة( (:اجلوزي يف تارخيه عن ابن شداد أنه قال
 من احلبس بحلـب فتفـرق ًميتا ئة أخرج الشهاب السهروردياحلجة سنة سبع وثامنني ومخسم

 عـىل مـن جـروه إىل هـذا ً وحقد كثريا. وقد تأثر امللك الظاهر وندم عىل فعلته.))هعنه أصحاب
 وكتـب يف ,املأزق احلرج الذي أود بحياة هذا الفيلسوف احلكيم الذي جترد عن الـدنيويات

 لـذكراه ? يقـول ًايفعـل انتقامـأن  ولكـن مـا عـساه , ندم امللك.عهد شبابه أصفى التأمالت
فقبض علـيهم ونكـبهم وصـادر مجاعـة مـنهم  ,عىل مجيع من أفتوا بقتلهه نقم إن ((:املؤرخون

 .))بأموال عظيمة
 ولكـن هيهـات أن يكـون قـد .ربام هذه أنصار السهروردي ومريديه ? فهل أرىض بفعلته
 وستظل ميتة السهروردي لطخة سوداء يف تاريخ الظاهر األيويب عـىل ,انتقم للفكر بعمله هذا

 .اتما امتاز به حكمه من حسن
  جوانب السهروردي - ح
  نزعته الصوفية - ١

 وقد عرفنا أن دمه قد هـدر وهـو يف الـسادسة ,يف الفرتة القصرية التي عاشها السهروردي
فقـد .  يف حياة العقلًفتح جمر طويال يف هذه الفرتة القصرية استطاع أن ي,والثالثني من عمره

 وتعـزف نفوسـهم عـن كـل ,ر احلياةنزع منذ صغره نزعة املتصوفني الذين يزدرون كل مظاه
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رشط الوجـود ((  مههم اخلالص ممـا هـم فيـه مـن, ويعيشون حياة الزهد والتقشف,مباهجها
اإلنساين الضيق املتهافت املحدود لبلوغ درجة اخللود األبدي والعيش الـرسمدي ونيـل رتبـة 

 .))كونية إهلية
األضواء اجلميلة التي اجتذبتـه فقد رأ صوفية احلالج الذي اندفع وراء النور اإلهلي هذه 

 , وحقيقـةً فلبس لبـاس الـصوفيني مظهـرا, فرسعان ما سعى وراء هذا العامل املغلق,إىل عاملها
تباركت (.(اإلهلي شغل قلبه بكل ما يوصله إىل الفيضعىل آثارهم و وجتلبب جلباهبم وطرس

 واجعـل ,ب كربيائـك والصعود إىل جنا, ارزقنا شوق لقائك,ربنا خالق النور ومبدأ الوجود
 إنك ويل األيد وصاحب الطـول , فالفارقات العائدات إليك,ذواتنا من الطاهرات الكامالت

 )).العظيم املجيد
ولكن هذه احلياة الصوفية التي كشفت له الكثري من العوامل مل تـشبع هنمـه إىل املعرفـة فقـد 

وفني ومـن الفالسـفة صحاول عن طريق العقل أن يـصل إىل مـا مل يـصل إليـه غـريه مـن املتـ
فعكف عىل دراسة حياهتم وقراءة كتـبهم ومناقـشة أقـواهلم دراسـة فهـم وتـدبر . واملتكلمني

 ومـا زال إىل أن ارتـىض . دفعته إىل أن يرفض الكثري مـن اآلراء بعـد نقـدها وغربلتهـا,وتأمل
 .ها لباب احلكمة وفيضها املرشقلنفسه نزعة جديدة وفلسفة جديدة عد

لصفوة املختـارة مـن لفالسفة الذين عاش معهم عن طريق الفكر والروح اورأ يف حياة ا
 .ً أبـرز يشء يف حياتـه الـصوفية والفلـسفية معـا" إنسانيته املـرشقة "فكانت . أجناس البرش

 .اركـة بـام فيهـا مـن ثـامر وخـريات رجال أرسة واحدة وفـروع شـجرة مب"فالفالسفة عنده 
رسططالييس الـذي ظـل فـرتة طويلـة  والسيام املنطق األ,فالفلسفة اليونانية التي نقلها العرب

حكامه وقـضاياه أ و, تعاريفه وحدوده ثابتة,قانون العقل الذي ال يرد واملنهج العلمي الثابت(
وقد وقف السهروردي إزاء هـذا الـرصاع  ,لليقني وموصلة إىل العلم وأقيسته منتجة ,مسلمة

كـل لـبس كـرة مـن حيـث هـي جمـردة عـن الفلسفي موقف الباحث املفكر الذي يناقش الف
 ًثم وضع منطقـا ,ً رفضه أوال,ً مزدوجاً موقفاًرسططالييس مثال وقف من املنطق األ,وغموض

مل (( صـويف , وقد دعم لون تفكـريه بـذوق, وهو هبذا قد جعل التفكري احلر أساس بحوثهًثانيا
أي أنه حصل عليـه ) )جة ثم طلبت عليه احل,بأمر آخر  بل كان حصوله, بالفكرًحيصل يل أوال

 .ً ثم حاول الربهنة عليه نظريابالذوق
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 فـام مـن فكـرة أو ,عىل إرشاقات صوفية ولقد أقام السهروردي تصوفه عىل دعائم فلسفية
 وقد سمى الكثري من أبحاثـه اجلديـدة ,حالة عرضت عليها أعمل فيها روحه وذوقه وفلسفته

 يقرر أن بحوثه تبدأ عىل سياق يبني عـىل " حكمة اإلرشاق "ففي كتابه ) )ضوابط إرشاقية((
قرأ  .ني الذي يبنى عىل البحث الرصفالذوق والكشف ومشاهدة األنوار بخالف سياق املشائ

 وأعطاهـا رفيـع , وقايسها عـىل غريهـا مـن الفلـسفات,الفلسفة اليونانية قراءة درس وتبرص
 وإذا هو ينقض الكثري ,ته ثم عكس عليها هذه األضواء من روحه وذوقه وكشفه نزعا,منزلتها

من أسسها ليقيم عىل أنقاضها فلسفة جديدة أطلق عليها أئمـة الفكـر مـن رشقيـني وغـربيني 
 . مبدعها وواضع أسسها ومدرستهاواعتربوا السهروردي) )الفلسفة اإلرشاقية((

 "عـل أرشق واملـصدر منـه هذا اللفظ اسـم فاعـل مـن الفما هي خطوط هذه الفلسفة ? 
حلكمة املرشقية  ا" .اه يدل عىل طائفة من الفالسفة ومعن,يه نسب فقيل إرشاقيونلإ و"إرشاق 

 ." احلكمة الرشقية "رشاقيني وجيب أن ال ترتجم بام يدل عىل  معناها حكمة اإل"
  :شعره - ط

 وعبريهـا املـسكر الـذي ,ه اخلاصّ لونه اخلاص وجو,للشهروردي الصويف يف أدبنا العريب
وهو يتميز بألفـاظ وتعـابري واصـطالحات خلقهـا ...امل السفيل العلوييرتفع بالقارئ من الع

 فلبستهم ولبسوها وعربوا فيها عن ذوات أنفسهم وأنـات قلـوهبم وحـاالت ًالصوفيون خلقا
 وقد يتسم الكثري من شعرهم بـسمة الغمـوض ملـن ال ,الوجد والشوق والغيبوبة التي متر هبم

يـؤثرون (( ذلـك ألهنـم ,يـه ألفـاظهم وتعـابريهم وال يعرف ما ترمي إل,يدرك اصطالحاهتم
رهـم  ألرساً وكـتام, حلقـائقهمً سرتا,اإلشارة عىل العبارة ويعمدون إىل التلميح دون الترصيح

 .))وغرية عىل هذه احلقائق
 ...وهو لون من الشعر الرمزي الذي ساد مذهبه عند الكثـريين مـن شـعراء هـذا العـرص

 ألنه يصور حاالت فلسفية ; وأصفى يف املعنى,دق يف املبنىوربام كانت رمزية شعرنا الصويف أ
 إىل هـذا أخيلـة وهـواجس , ويـصور.تصدر عن الذات التي تر حياهتا أو خلودها يف الفناء
 عندهم هـي عبـارة )السفر( فكلمة ...تتالقى يف غريب صورها عوامل الوجد والشوق والبهاء

 هـو الـذي يـسافر بفكـره يف املعقـوالت "سافر  امل"و. عن القلب إذا أخذ يف التوجه إىل احلق



٤٨١  

 وهـو مجـال ,ة يف القلب هي أثر مشاهدة مجال احلرضة اإلهلي" األنس " وكلمة .واالعتبارات
 .اجلالل

 " ترمز إىل ما يصادف القلب من األحوال املغنيـة عـن شـهوده وكلمـة " الوجد"وكلمة 
 فهـي .ثـري مـن األلفـاظ والتعـابري وال جمال لتعداد الك. هي وجدان احلق يف الوجد"الوجود

وربـام . هم مواجيد الـصوفينيختتلف يف مدلوهلا عام يرمز إليه الكتاب والشعراء الذين مل تدرك
 : بقولـه"  الوصـول" فقد فرس أحد كبار املتصوفني كلمة ,تفسرياهتم للكلمة الواحدة طالت

 وإذا .اإلينـاس  حـرضة يف, وإذا أفنـاك عـن اإلحـساس,ليـهإ كنت منـه و,إذا دلك به عليه((
 .))عن شهودك جتىل لك من وجودك وإذا غيبك . مل تتلذذ إال بقربه,كاشفك بحبه

 , ولكـل كلمـة معناهـا,ويف قاموس الصوفيني عرشات الكلامت ومئـات االصـطالحات
 ليـست اخلمـرة , فخمـرهتم... مغزاه وداللته عىل حالة من احلـاالت,ولكل اصطالح كام قلنا

 بل هي اخلمرة اإلهلية التي تـرهيم نـور احلـق , العنب والتي ترصع األلباباملعصورة من كروم
 : كام يقول ابن الفارض,والتي سكروا هبا من قبل أن خيلق الكرم
ـــــار وروح وال جـــــسم  واهــــصــــفاء وال مــــاء ولطــــف وال  ونـــــور وال ن

 ًقـــديام وال شـــكل هنـــاك وال رســـم  تقــــدم كــــل الكائنــــات حــــديثها
 فهـو , بـل األمـر بـالعكس,فهام لغموض ألفاظهي مما يدق عىل األدروليس شعر السهرو
ة أكثرهـا كلـامت وتعـابري صـوفي  وإن الكلامت التي جاءت يف شـعره...واضح كل الوضوح

 بالرغم مـن إيغالـه يف الدراسـات − وشعره ,تشري إىل وجده الشديد يف بحثه عن الذات العليا
االت الوجد التي تنتابه وما لدينا مـن شـعره  سوانح وملحات كان ينفس هبا عن ح−الفلسفية 

 وليس بني أيدينا غري عدة مقطوعـات , وال خيامرنا أي ريب بأن الكثري من شعره مفقود,قليل
 :ته احلائية املتداولة يف أروقة الصوفينيوقصيد

ـــــــيكم األرواح ـــــــن إل ـــــــدا حت ــــــراح  ًأب ــــــا وال ــــــالكم رحياهن  ووص
 وتـصور هـواجس نفـسه حـني ,ت وجـده ترسم بعض حـاال,ًوهي أكثر قصائده شيوعا

 وهي نفحـة عبقـة مـن الـشعر .يغيب عن العامل الذي يعيش يف خضمه ليتصل بالذات اإلهلية
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 فجـو القـصيدة جـو ,نعـم .ون يف خلواهتم وحلقـات أذكـارهمالغنائي الذي ينشده الصوفي
 يـصف  وهـو ال, يرينا حنني العاشق وشوقه وتدهله وتأرجح أيامه بني الوصل واهلجر,صويف

 فكـل العـشاق يف ,يف ذاته ذوات مجيع املعـذبني باحلـب املكتـوين بنـاره  بل ير,ذاته فحسب
 :حمنتهم سواء

ــــــوا ــــــقني تكلف ــــــا للعاش ـــــضاح  وارمحت ـــــة واهلـــــو ف  ســـــرت املحب
 حاالته الالشعورية عن ّن ال تنمأ يريد أن يكتم حبه و,إنه يريد أن يكون يف معزل عن العامل

 . ولكن أنى له ذلك واهلو فضاح...وجده وحرقته وأمله
 أم ,أيبوح بحبه فيكـون ثمـن البـوح هـدر دمـه ,مرين خطريينأ إنه بني .وتنتابه اهلواجس

 ولو حاول كتامن حبه فدموعه تنم عام يقاسيه من أمل .غري قادر عىل كتامنهيكتم هذا احلب وهو 
ذل نفـسه ويتحمـل بد له من أن يـ إذن ال. وما ينتاب جسمه من نحول وسقام وضنى,وجو

 : وال جناح عليه أن خيفض جناحه فنفسه مشتاقة إىل اللقاء بأي ثمن.املهانة يف سبيل حمبوبه
ــــيهم ــــسقام عل ــــدت شــــواهد لل  فيهـــــا ملـــــشكل أمـــــرهم إيـــــضاح  وب
 للـــصب يف خفـــض اجلنـــاح جنـــاح  خفــض اجلنــاح لكــم ولــيس علــيكم
ـــــشتاقة ـــــسه م ـــــاكم نف ـــــإىل لق  وإىل رضـــــــاكم طرفـــــــه طـــــــامح  ف

وألسلوبه الشعري هذا   كيف السبيل إىل لقاء احلبيب ?. يف ثورة هائجة من األمل املمضإنه
 .اجلرس الذي يتصل بجوهر النفس

  :آثاره - ي
 وبعـضها . وأكثرهـا كتـب بالعربيـةًمؤلفـا )٤٩( بلغت كتبه كام ذكر تلميذه الشهرزوري

 ,لفارسـية قـام هبـا هـو نفـسه وقسم ثالث حيتوي عىل ترمجات ملؤلفاته العربية إىل ا,بالفارسية
 ." حكمة اإلرشاق "وعىل رأسها كتابه 

 :ومن هذه املؤلفات
هياكل النـور أو اهلياكـل النوريـة وهـو كتـاب يـشتمل عـىل أنظـار فلـسفية وأذواق  − ١

 . كتبه بالعربية وترمجه هو نفسه إىل الفارسية,إرشاقية
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 .حكمة اإلرشاق − ٢
دي بالفارسـية ر رسالة فلسفية كتبهـا الـسهرو وهي:رسالة أصوات أجنحة جربائيل − ٣

 ."وازير جربائيل أ "بعنوان 
 . وهي بالفارسية,رسالة مؤنس العشاق وقد ذكرها الشهروزري باسم رسالة العشق − ٤
 ٨٠ حوت املقدمة التـي بلغـت صـفحاهتا . مطبعة املعارف,جمموعة يف احلكمة اإلهلية − ٥

 :صفحة الرسائل اآلتية
 يف املنطــق والطبيعــات :ات اللوحيــة والعرشــية وهــو يف ثالثــة علــومكتــاب التلوحيــ − أ

 .واإلهليات
 وقد جعله السهروردي بعـد أن ,كتاب املقاومات وهو لواحق عىل كتاب التلوحيات − ب

 .اخترصه بمثابة الذيل أو اللواحق عىل حد تعبريه
 .كتاب املشارع واملطارحات وهو كتاب يف املنطق والفلسفة والتصوف − ج
 .التنقيحات يف أصول الفقه − ٦
اللمحات وهـو خمتـرص صـغري يف العلـوم احلكميـة الـثالث مـن منطـق وطبيعيـات  − ٧

 .وإهليات
 . اإلهلينيي وهي عجالة يف املبدأ واملعاد عىل رأ:األلواح العامدية − ٨
 حي بن يقظـان "قصة ب وهي قصة رمزية تأثر فيها السهروردي :رسالة الغربة الغربية − ٩

 . البن سينا"
 . بالفارسية:رسالة أصفري سيمرغ − ١٠
 .كتاب علم اهلد وأرسار االهتداء − ١١
 .كتاب املعارج أو رسالة املعراج وهي بالفارسية − ١٢
 كتبـه بالفارسـية جلامعـة مـن أصـحابه يف , وهو خمتـرص يف احلكمـة,بستان القلوب − ١٣
 .أصفهان



٤٨٤  

 .الرمز املويف − ١٤
 .طوارق األنوار − ١٥
 .التنقيحات يف األصول − ١٦
 .حكمة يف التصوف أو مقاالت الصوفيني − ١٧
 .البارقات اإلهلية − ١٨
 .النفحات الساموية − ١٩
 .لوامع األنوار − ٢٠
 .الرقم القديس − ٢١
 .اعتقاد احلكامء − ٢٢
 .كتاب الصرب − ٢٣
 .بالفارسية .رسالة در حالة طفولية − ٢٤
 .بالفارسيةرسالة املعراج  − ٢٥
 .بالفارسية مجاعت صوفيانإرسالة روزي  − ٢٦
 . رسالة عقل− ٢٧
وهي خمتـرص بالفارسـية يف احلكمـة تنـاول فيهـا الـسهروردي رشح  رسالة برتونان − ٢٨

 .بعض االصطالحيات
 .وهي حكايات رمزية كتبت بالفارسية رسالة لغة موران − ٢٩
 .رسالة تفسري آيات من كتاب اهللا وخرب عن رسول اهللا − ٣٠
 .رسالة غاية املبتدي − ٣١
 .التسبيحات ودعوات الكواكب − ٣٢
 .أدعية متفرقة − ٣٣
 وذلـك , ذكره الشهرزوري وشكك يف صحة نسبه إىل السهروردي:ج الوهاجاالرس − ٣٤
 .))نه ليس لهأواألظهر ( (:إذ يقول



٤٨٥  

 .الدعوة الشمسية − ٣٥
 .الواردات اإلهلية بتحريات الكواكب وتسبيحاهتا − ٣٦
 .مكاتبات إىل امللوك واملشايخ − ٣٧
 ومل يزد غـري قولـه أهنـا ,كتب يف السيمياء ذكرها الشهرزوري دون أن يعني أسامءها − ٣٨

 .تنسب إليه
 .تسبيحات العقول والنفوس والعنارص − ٣٩
 .رشح اإلشارات وهو بالفارسية − ٤٠
 .كشف الغطاء إلخوان الصفاء − ٤١
 .ة األبراجرسالالكلامت الذوقية والنكات  − ٤٢
 اجلـسم واحلركـات : مل يذكرها الـشهرزوري موضـوعاهتا هـي,رسالة ال عنوان هلا − ٤٣

 .والربوبية واملعاد والوحي واإلهلام
 يتنـاول العلـوم احلكميـة الثالثـة مـن منطـق وطبيعيـات :خمترص صغري يف احلكمة − ٤٤
 .وإهليات
ر أهنـا وردت يف معجـم وذكـ, ًري تفـصيالوز ذكرها الـشهر:طائفة من املنظومات − ٤٥

 .األدباء لياقوت



٤٨٦  



٤٨٧  

 
  -  ثانياً -

  ابن خلدون
  ) م١٤٠٧ ،ـ ه٨٠٨ ،م١٣٣٢ ،ـ ه٧٣٢(

  :حياته ونشأته - أوالً
ريبـة يامنيـة تقلـد ابـن ع وهـو ينحـدر مـن أرسة , م١٣٣٢ولد ابن خلدون يف تونس عام 

دلس وفـارس خلدون مناصب كثرية لكتابة الرس والقضاء والسفارة والـوزارة يف بـالط األنـ
فـرغ تىل عن النشاطات الـسياسية كافـة وأن خت) م١٣٧٥(لبث يف ربيع عام   لكنه ما,وغرناطة

كتاب العرب وديـوان املبتـدأ " فكان أن رشع يف تأليف كتابه الشهري ,للبحث العلمي والتفكري
 وقـد وضـع ,"واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر ومن عارصهم من ذوي السلطان األكرب

 ألمهيتهـا ً وقد كان ابـن خلـدون واعيـا)مقدمة ابن خلدون(ذا الكتاب مقدمة عرفت باسم هل
طبائع العمران وهـو الـذي ( أسس علم جديد سامه ًرشح فيها منهجه يف كتابه التاريخ واضعا

 ." علم االجتامع "نسميه اليوم 
سـع  بسبب هذا الكتاب حلملة اضـطهاد منظمـة عـىل نطـاق وا)ابن خلدون(وقد تعرض 
 وتعرض لالضـطهاد ًد مناصب كثرية حيناّ مرص حيث تقلًقاصدا)  م١٣٨٢(فرتك تونس عام 

 وقد ظل عىل هذه احلـال حتـى وافتـه املنيـة عـام ,يةسخر بسبب مواقفه الفكرية والسياآ ًحينا
 .) م١٤٠٧(



٤٨٨  



٤٨٩  

 
  الفهرس

 ١١.................................................األدب يف عرص الدول املتتابعة: مقدمة
 ١٣..........................................ملوكييف العرص امل احلياة العامة: الباب األول

 ١٥................................................................................تقديم
ومرص واملغرب العريب يف   يف بالد الشاماحلياة السياسية: الفصل األول: الباب األول

 ١٧.......................................................................العهد اململوكي
 ٢٥........................االجتامعية يف العرص اململوكياحلياة : الفصل الثاين: الباب األول
 ٣١......................احلياة االقتصادية يف العهد اململوكي: الفصل الثالث: الباب األول
 ٣٥..........................احلياة الفكرية يف العهد اململوكي: الفصل الرابع: الباب األول
 ٤٣.........................احلياة الدينية يف العرص اململوكي: الفصل اخلامس: الباب األول
 ٤٥............................وموضوعاته يف عرص االنحدار اجتاهات الشعر: الباب الثاين
 ٤٩....................يف العرص اململوكي أبرز أغراض الشعر: الفصل األول: الباب الثاين
 ٥٩...................يف العرص اململوكي أبرز خصائص الشعر: الفصل الثاين: الباب الثاين
 ٦١...........أهم املحسنات البديعية التي استخدمها الشعراء: الفصل الثالث: الباب الثاين
 ٦٣........................................يف عرص االنحدار األدب الصويف: الباب الثالث
 ٦٥.................................تشجيع املامليك للصوفية: الفصل األول: الباب الثالث
 ٦٩..................................الصوفيةمذاهب شعراء : الفصل الثاين: الباب الثالث
 ٧١.............يف شعر العرص اململوكي والبناء واملوسيقا اجتاهات األسلوب: الباب الرابع

 ٧٣......................................................................األسلوب − آ −
 ٧٥..............................................................املوسيقا الشعرية − ب −

 ٧٩...............................................احلياة العامة يف هذا العرص: الباب األول
 ٨١..........ّإبان احلروب الصليبية احلياة السياسية والعسكرية: الفصل األول: الباب األول
 ٨٣......................ّاالجتاه اإلداري إبان احلروب الصليبية: الفصل الثاين: الباب األول
 ٨٥........................................االجتاه االجتامعي: الفصل الثالث: الباب األول



٤٩٠  

 ٨٧...............................ّإبان احلروب الصليبية املوضوعات الشعرية: الباب الثاين
 ٨٩................................................................شعر املناسبات − ١ −
 ٩٠....................................................................شعر املديح − ٢ −
 ٩١.....................................................................دنرثاء امل − ٣ −
 ٩١....................................................................شعر الغزل − ٤ −
 ٩٢..................................................................شعر الوصف − ٥ −
 ٩٣....................................................................شعر اهلجاء − ٦ −
 ٩٤.................................................................الشعر احلاميس − ٧ −
 ٩٦............................................................شعر املدائح النبوية − ٨ −
 ٩٧....................................................................شعر الرثاء − ٩ −
 ١٠٠...............................................................شعر الطبيعة − ١٠ −
 ١٠١..........................................................شعر الوجدانيات − ١١ −
 ١٠٣..............................................................الشعر العابث − ١٢ −
 ١٠٤....................................................شعر األلغاز واألحاجي − ١٣ −
 ١٠٦..........................................................الغربة واالغرتاب −  ١٤ −
 ١٠٧..............................................................الشعر التأميل − ١٥ −
 ١٠٨...........................................................شعر املعارضات − ١٦ −

 ١١١................................يف عرص الدول املتتابعة اجتاهات الشعر: الباب الثالث
 ١١٣......................يف عرص االنحدار اجتاهات الشعر: الفصل األول: الباب الثالث
 ١١٥...................إبان احلروب الصليبية اجتاهات الشعر: الفصل الثاين: الباب الثالث

 ١١٥....................................................يف الشعر االجتاه التقليدي − ١ −
 ١١٧......................................................يف الشعر االجتاه الطبعي − ٢ −
 ١١٩......................................................يف الشعر االجتاه البديعي − ٣ −

 ١٢١........................إبان احلروب الصليبية مالمح التجديد يف الشعر: بعالباب الرا
 ١٢٥................................لشعر احلروب الصليبية السامت الفنية: الباب اخلامس
 ١٢٩.................................بناء القصيدة الشعرية: الفصل األول: الباب اخلامس



٤٩١  

 ١٣١...................احلروب الصليبية معامل الرمز يف شعر: الفصل الثاين: الباب اخلامس
 ١٣٣........عند شعراء احلروب الصليبية الصورة الشعرية: الفصل الثالث: الباب اخلامس
 ١٣٥..............احلروب الصليبية املوسيقا الشعرية ألدباء: الفصل الرابع: الباب اخلامس
 ١٣٩................................املعارضات الشعرية: الفصل اخلامس: الباب اخلامس
 ١٤١..........................................أبرز الشعراء يف هذا العرص: الباب السادس

 ١٤٣......................ابن عفيف الدين التلمساين شمس الدين الشاب الظريف − ١ −
 ١٥٢............................................................صفي الدين احليل − ٢ −
 ١٥٥....حممد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباين شهاب الدين أبو املكارم التلعفري − ٣ −
 ١٦٥..............................................بن سلامن احلنبيل الشهاب حممود − ٤ −
 ١٦٦.........................................مجال الدين بن حممد ابن نباتة املرصي − ٥ −
 ١٧١..............................................شيخ الشيوخ الرشف األنصاري − ٦ −
 ١٨٧............................................................أبو احلسني اجلزار − ٧ −
 ١٩٥................................................رساج الدين الوراق − الوراق − ٨ −
 ٢٠٢..............................أمحد بن عيل املناوي املرصي نصري الدين احلاممي − ٩ −
 ٢٠٣......................أمحد بن عبد امللك بن عبد املنعم شهاب الدين العزازي − ١٠ −
 ٢٠٦....................................................جماهد بن سليامن اخلياط − ١١ −
 ٢٠٨......................عثامن بن سعيد معني الدين أبو عمرو ابن تولو املرصي − ١٢ −
 ٢٠٨..................................حسن بن حممد بن هبة اهللا قطنبة األصفوين − ١٣ −
 ٢٠٩.........د بن سعيد البوصريي املغريبرشف الدين أبو عبد اهللا حمم البوصريي −  ١٤ −
 ٢١٣..................................حممد بن يعقوب بن عيل جمري الدين بن متيم − ١٥ −
 ٢١٩...................................عبد العزيز بن حممد رشف الدين احلموي − ١٦ −
 ٢٢٠.............................................................أيدمر املحيوي − ١٧ −
 ٢٢٢............................حممد بن عمر صدر الدين بن الوكيل ابن املرحل − ١٨ −
 ٢٣٢..........................................عالء الدين عيل بن املظفر الوداعي − ١٩ −
 ٢٣٤............أمحد بن عبد الدائم بن يوسف الكناين شهاب الدين احيالشارمس − ٢٠ −
 ٢٣٥......................................................عيل بن أمحد األسفوين − ٢١ −



٤٩٢  

 ٢٣٦..............................................................الرساج املحار − ٢٢ −
 ٢٣٩............................................................عمر بن الوردي − ٢٣ −
 ٢٤٣...........................................................بدر الدين الغزي −  ٢٤ −
 ٢٤٤.....................................املعروف بالضفدع دين اخلياطشمس ال − ٢٥ −
 ٢٤٦.........................................................ابن مليك احلموي − ٢٦ −
 ٢٤٧...............نارص الدين احلسن بن شاور بن طرخان بن احلسن ابن النقيب − ٢٧ −
 ٢٥١......................حممد بن دانيال احلكيم الكحال شمس الدين ابن دانيال − ٢٨ −
 ٢٥٤.................................................حممد بن عبد املنعم اخليمي − ٢٩ −

 ٢٥٧........................ّوإبان احلروب الصليبية النثر يف عرص االنحدار: الباب السابع
 ٢٦١............................التآليف والكتب واملصنفات: الفصل األول: الباب السابع
 ٢٦٧.........................َّخصائص الكتابة الفنية واألدبية: الفصل الثاين: الباب السابع
 ٢٦٩.............................................الرسائل الرسمية واألدبية: الباب الثامن
 ٢٧٣.....................................................اخلطابة وأنواعها: الباب التاسع
 ٢٧٥.............................................................املقامات: الباب العارش

 ٢٧٧.................................................املوعظة التقوية: الباب احلادي عرش
 ٢٧٩...........................................................ملناظرةا: الباب الثاين عرش
 ٢٨٥........................................................الوصف: الباب الثالث عرش
 ٢٩١.........................................................وصاياال: الباب الرابع عرش

 ٢٩٧...................................................احلكم اإلهلية: الباب اخلامس عرش
 ٣٠١........................................األدب الشعبي وأنواعه: الباب السادس عرش

 ٣٠٣................................................ماهية األدب الشعبي وخواصه: ًأوال
 ٣٠٥.....................................................املوشحات − فن التوشيح: ًثانيا
 ٣٠٨....................................................................فن الزجل: ًثالثا
 ٣١٢....................................................................فن البليق: ًرابعا

 ٣١٤..................................................................فن املواليا: ًخامسا
 ٣١٨................................................................فن الدوبيت: ًسادسا



٤٩٣  

 ٣٢١...............................................................فن كان وكان: ًسابعا
 ٣٢٣...............................................................................خامتة

 ٣٢٥............................................أعالم األدب الشعبي: الباب السابع عرش
 ٣٢٧.........................................................رشف الدين بن أسد − ١ −
 ٣٢٩...............................................................إبراهيم املعامر − ٢ −

 ٣٣١....................................................السري الشعبية: الباب الثامن عرش
 ٣٣٣................................................................تعريف وماهية: ًأوال
 ٣٣٣................................................الشعب وحلم العدالة والتحرر: ًثانيا
 ٣٣٤..................................................أهم السري والقصص الشعبية: ًثالثا
 ٣٣٤..........................................................ةدوافع السري الشعبي: ًرابعا

 ٣٣٥......................................يف هذه القصص اخليال والبطل الشعبي: ًخامسا
 ٣٣٥............................................................سرية عيل الزيبق: ًسادسا
 ٣٣٧..........................)وصية الرشيد إىل أوالده( نص من سرية عيل الزيبق: ًسابعا
 ٣٣٨........................................................البطل يف السري الشعبية: ًثامنا

 ٣٤١.........................................ا العرصّأبرز النثار يف هذ: الباب التاسع عرش
 ٣٤٣...........................................أمحد بن عبد الوهاب شهاب الدين − ١ −
 ٣٤٣...................................................................أبناء األثري − ٢ −
 ٣٤٨....................................................أرسة آل فضل اهللا العمري − ٣ −
 ٣٥٥..................................................................القلقشندي − ٤ −
 ٣٦٦..............................................................شافع بن عباس − ٥ −
 ٣٦٨...........................أمحد بن عبد الوهاب البكري شهاب الدين النويري − ٦ −
 ٣٦٩........................أبو احلسن عيل بن حممد بن سليامن عالء الدين بن غانم − ٧ −
 ٣٧١....لبي ثم الدمشقيحممود بن سليامن بن فهد بن حممود احل شهاب الدين حممود − ٨ −
 ٣٧٨..........................................................مجال الدين بن نباتة − ٩ −
 ٣٨٠............................................................اب حممودالشه − ١٠ −
 ٣٨٧..............................احلكيم الصويف العابد ابن عطاء اهللا السكندري − ١١ −



٤٩٤  

 ٣٩٠...........................................................ابن غانم املقديس − ١٢ −
 ٣٩١.......................اجلولة األخرية − نص أديب − القايض الفاضل: الباب العرشون

 ٣٩٣....................................النقد يف عرص االنحدار: الباب احلادي والعرشون
 ٣٩٥.....................................عند صالح الدين الصفدي النقد األديب −  ً أوال−
 ٤٠٣....................................................))فن الشعر(( ابن سينا − ً ثانيا −
 ٤٠٧.............................................))صناعة الشعر(( ابن خلدون −ً ثالثا −
 ٤٠٩............................................ضياء الدين بن األثري النقد عند − ً رابعا −
 ٤٠٩......................................................موهبة وأدوات وطبع − ً أوال −
 ٤١١...........................................عند ابن األثري نظرية النص األديب − ً ثانيا −
 ٤١٧..........................................بني النثر والشعر موقف ابن األثري − ًثالثا −
 ٤١٩....................................من الكتاب والشعراء موقف ابن األثري − ًا رابع −

 ٤٢١.........................أعالم النقد األديب يف عرص االنحدار: الباب الثاين والعرشون
 ٤٢٣....................................)خليل بن أيبك( صالح الدين الصفدي − ً أوال −
 ٤٢٩................................................................ابن خلدون − ً ثانيا −
 ٤٣٣......................................................ضياء الدين بن األثري −ً ثالثا −

 ٤٤٩.......................واإلسالمية احلكمة والفلسفة العربية: الباب الثالث والعرشون
 ٤٥١........................................................فلسفة السهروردي − ً أوال −
 ٤٥٧.............................يف املجتمع والتاريخ والدولة فلسفة ابن خلدون − ً ثانيا −

 ٤٦٥..................العربية واإلسالمية أعالم احلكمة والفلسفة: الباب الرابع والعرشون
 ٤٦٧...............................................................السهروردي − ً أوال −
 ٤٨٧................................................................ابن خلدون − ً ثانيا −

 


