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  الملخص
 عصر حتى السادس القرن نم الكتبي شاكر البن الوفيات فوات كتاب في الشعر

  دراسة موضوعية وفنية المؤلف
  

  الرجيالت هايل مهنا
  2013 مؤتة، جامعة

 من ،الكتبي شاكر ابن فهلمؤلِّ الوفيات فوات كتاب دراسة البحث هذا تناول
 ودراسة  ،دةالمتعد تراجمه عناصر إيراد في فهمؤلِّ عليه سار الذي المنهج حيث

 ،فالمؤلِّ عصر حتى السادس القرن مطلع من كتابه فالمؤل نهضم الذي عرالشِّ
  .عرالشِّ هذا من نماذج تحليل خالل من ،ةوفني موضوعية دراسة

 عرللشِّ ةالمهم المصادر من مصدر في عرالشِّ تحليل في البحث ةأهمي لوتتمثَّ
 ةماد على اشتمل فقد ؛فهمؤلِّ عصر حتى الهجري السادس القرن مطلع من العربي

 وصدر واأليوبيين الزنكيين زمن في عاشوا الذين الشُّعراءب صلتتَّ غزيرة ةيشعر
ولةالد والسيما ،ةالمملوكي لم الذين المغمورين الشُّعراء من كانوا هؤالء معظم أن 

يفي بأشعارهم عتن وتقويم ،العصر ذلك في عرالشِّ تناولت التي الحديثة راساتالد 
  .عرشِّال لهذا ةالفني السمات

 القرن من )الوفيات فوات( كتاب في الشعر تتناول ةمستقلّ دراسة أجد ولم
 لجانٍب عرضت التي راساتالد بعض توجد هأنَّ غير ،فالمؤلِّ عصر حتى السادس

 .ةعام بصورة عرالشِّ هذا من آلخر أو
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Abstract 
 

The Poetry in the Fawat al-Wafayat Book for 
Ibn Shaker al-Tatbi in the Sixth Century until the Author's Age 

 
Muhana Hayel Al-Rjailat 

 
Mu'tah University, 2013 

 
 This paper deals with the study of Fawat al-Wafayat Book for Ibin 
Shaker al-Katbi, it investigates the approach followed by the author in 
reporting the multiple elements of its translation, studying the poetry 
included by the author in his book from the onset of the sixth century A.H 
until the author's days through a technical and objective study through the 
analysis models of this sort of poetry. 
 

The research significance in represented in poetry analysis in one of 
the most important Arab Poetry resources in the above mentioned era, the 
research included a rich hypertext poetry linked to poets lived in the era of 
the Zangids, Ayyubids and the beginning of the Mamelukes state, in 
particular, most of these poets were famous but their poetry didn't find 
attention in the modern studies that dealt with poetry in that age, and the 
evaluation of technical features of the poetry. 
 

I didn't find an independent study in the book (Fawat al-Wafayat) 
from the sixth century until the author's age, but some studies investigated 
one aspect or another of this poetry in general. 
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مةالمقد:  

 من ألعالم ترجمت التي والمملوكي األيوبي العصرين في راجمالتَّ كتب كثرت
 ،الكتبي شاكر بنال )الوفيات فوات( كتاب الكتب هذه ومن ،مختلفة ٍروعصو بيئاٍت
 ترجم لمن األوفر الحظّ كان وقد ،متباينة وبيئات عصور من علم لستمائة ترجم الذي

 ،الدراسة تستحق كثيرة أشعار لهم أورد نالذي ،الشُّعراء من فئة كتابه في لهم
 في بأشعارهم يعتن لم الذين المغمورين الشُّعراء من كانوا هؤالء معظم أن السيماو

ين كمال :مثل من ،العصر ذلك في عرالشِّ تناولت التي الحديثة راساتالدابن الد 
 ،الحلبي جلنك وأبي ،البارزي الدين وظهير ،المعمار إبراهيمو ،بصل وعين ،األعمى
 هذا عن تكشفل الدراسة هذه جاءت ،لذا ،كثير وغيرهم ،غانم ابن الدين وشهاب

 في عابرة شاراتإ في إالَّ له قوايتطر ولم الباحثين من كثير عنه غفل الذي عرالشِّ
 ودراسة كتابه تأليف في فالمؤلِّ منهج تتناول ةمستقلَّ دراسة أجد ولم ،دراستهم

  . الدراسة هذهب قمت لذا ،فيه الوارد عرالشِّ
 كثرت عصر في فينالمؤلِّ حدأ هجمن عن الكشف في الدراسة هذه ةأهمي لوتتمثَّ

 الذي عرللشِّ ةالموضوعي جاهاتاالتَّ لبيان إضافة ،ةوالتاريخي ةاألدبي الموسوعات فيه
 ،فهمؤلِّ عصر حتى الهجري السادس القرن مطلع من )الوفيات فوات( كتاب في ورد

 من وكان ،ةقيمتها الموضوعية والفني وبيان ،فيه الواردة ةعريالشِّ النماذج تحليلو
 هذه في والمحوري الرئيس المصدر هو )الوفيات فوات( كتاب يكون أن الطبيعي
 في الوارد عربالشِّ كبيٍر حد إلى التزمت إذْ ،كبيٍر بشكٍل عليه اعتمدت ،، لذاالدراسة
 وضبطها -أمكن ذلك إن-  الشُّعراء بدوواين عرالشِّ ذلك مقارنة عن عدا ،الكتاب

 القديمة ةقديوالنَّ ةالتاريخي والمراجع المصادر ببعض استعنت كما ،ححيصال كلشَّالب
 قائمة وفي الدراسة أثناء في ذكرتها وقد ،والمواقف اآلراء بعض إبراز في والحديثة
  .والمراجع المصادر

 فقد ،األول الفصل اأم ،وخاتمة فصول وثالثة مةمقد في الدراسة وجاءت
كما ،وكتبه الثقافي وتكوينه وشيوخه ونسبه اسمه ،الكتاب فمؤلِّ عن فيه ثتتحد 
الكتاب تأليف في منهجه عن فيه ثتتحد، الثاني الفصل اأم، عن فيه ثتفتحد أهم 

 شعر ،حو اآلتيعلى النَّ الدراسة في بترتيبها قمت وقد ،ةعريالشِّ الموضوعات برزأو
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ثم  ،ثاءالر ثم ،المدح شعر وبعده ،جتماعياال عرالشِّ تاله ثم ،الثالث بأنواعه الغزل
 الكتاب في عريةالشِّ األغراض تناولت الثالث الفصل وفي .األلغازو ،الوصف

 برزأو وأساليبهم لغتهم ودراسة ،الشُّعراء لدى القصائد بناء حيث من ،ةالفني الدراسةب
 فقد ،الخاتمة اأم ،اءالشُّعر هؤالء عند ةعريالشِّ والصورة لديهم ةالفني واهرالظَّ

راسة بها خرجت التي النتائج برزأ نتتضمالد.  
جاهات  تطبيق المنهج الجمالي التحليلي في دراسة االتِّالدراسة طبيعة واقتضت

الموضوعيمع االستفادة من )فوات الوفيات(عر، من خالل كتاب ة للشِّة والفني ،
واهر فسي في تعليل بعض الظَّمنهج النَّالمنهج التاريخي، والمنهج االجتماعي، وال

  .وتفسيرها
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  الفصل األول
  المؤلف والكتاب

  : )فوات الوفيات(ف كتاب مؤلِّ 1.1
   : ونسبه الكتبياسم 2.1

بن  بن شاكر    محمد:  اسم الكتبي ونسبه هو    على أن  غلب المصادر أتكاد تجمع   
 ،خ الكتبـي   المؤر الدين شاكر صالح     هارون بن   بن  بن شاكر  الرحمن حمد بن عبد  أ

1ي الدمشقالداراني ثم.  
  أبو عبـد   الدينيخ صالح   الشَّ: هنَّأوأوردت بعض المصادر في بداية ترجمته       

د ابن  قل لتفر ه تصحيف أو خطأ في النَّ      ولعلَّ ،"الكتبي"بدل  " الليثي"، وذكر ابن كثير   2اهللا
  .3كثير به

                                                 
الدرر الكامنـة فـي أعيـان    ) م1980 (،)ـه852ت(حمد  أالدين  ابن حجر العسقالني، شيخ اإلسالم شهاب       : 1

، وسيشار له الحقاً   (،72،71ص ،4ج ،2ط دار الكتب العلمية،    محمد سيد جاد الحق،    :، تحقيق المائة الثامنة 
هدية العارفين وأسماء المؤلفين     ،)م1982(،  )1399ت( إسماعيل باشا،  ،، البغدادي )ابن حجر، الدرر  : هكذا

: ، هكـذا وسيشار له الحقاً(،  163 ،162ص ،المجلد السادس، دار الفكر    ،وآثار المصنفين من كشف الظنون    
شذرات الذهب فـي     ،)ـه189ت( أبو الفالح عبد الحي بن العماد،      ،الحنبلي ،)إسماعيل باشا، هدية العارفين   

ابن العماد، شـذرات    : وسيشار له الحقاً، هكذا    (،203ص ،5ج بيروت، ، دار الكتب العلمية،   أخبار من ذهب  
ـ 851ت( األسدي، حمد بن قاضي شهبة   أ بكر بن    والدين أب ابن قاضي شهبة، تقي      ،)الذهب  ،)م1977 (،)ـه

وسيشار ( ،238ص،  شر المعهد العلمي الفرنسي، دمشق    ا النَّ تحقيق عدنان درويش،   ،شهبةتاريخ ابن قاضي    
، دار العلـم    األعـالم ،  )م1984(،   الزركلي الدين خير   ،الزركلي ،)ابن قاضي شهبه، تاريخه   : ، هكذا له الحقاً 

  ).عالم الزركلي، األ:، هكذاوسيشار له الحقاً(، 156ص، 6، ج بيروتللماليين،
ـ   ،)م1986 (،)ـه779ت(بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيب     الحسن  : 2 ام المنـصور  تذكرة النبيه فـي أي

، وسيشار له الحقاً   (،266ص ،3ج ،المصرية العامة للكتاب، القاهرة   ، الهيئة    محمد محمد أمين   :، تحقيق وبنيه
 ،)هـ826ت( يم بن الحسين،  حمد بن عبد الرح   أ أبي زرعة    الدينولي  : ابن العراقي  ،)الحسن، التذكرة : هكذا

 مؤسسة الرسـالة،   صالح مهدي عباس،  : ، القسم األول تحقيق   الذيل على العبر في  خبر من عبر        ،)م1989(
 المعالي  و أب الدين ابن رافع السالمي، تقي      ،)ابن العراقي، الذيل  : ، هكذا وسيشار له الحقاً   (،128، ص بيروت

ـ       المجلد الثاني،  ،الوفيات ،)م1982 (،)هـ774ت( ،محمد بن رافع السالمي    اس،تحقيق صـالح مهـدي عب 
 ).ابن رافع، الوفيات: ، هكذاوسيشار له الحقاً(، 263ص ،1طمؤسسة الرسالة، بيروت، 

ـ 744ت( ، الحافظ ابن كثير الدمـشقي      إسماعيل بن عمر    الفداء الدين أبو عماد  ،  ابن كثير  :3 ، )م1992(،  )ـه
 .317ص ،14، 13المجلد السابع، ج ،، القاهرة دار الحديث،البداية والنهاية
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 ونـسبه عمـر     ،1 الحلبي الدين فخر   :سبه سلسلة ن  إلىوأضاف جرجي زيدان    
، معتمدين في ذلك على ما ذكره حاجي خليفة فـي           2 مذهبه الشافعي  إلىرضا كحالة   

  .3نونكشف الظُّ
  وما اشتهر به مـن تـسميات   اسمه نإه يمكن القول    نَّأ إلىونخلص من  ذلك     

 بن  الرحمن ن عبد حمد ب أ بن شاكر بن     محمداهللا    أبو عبد  الدينصالح  يخ  الشِّ: كاآلتي
 الداراني ثم  خ الكتبي، المؤر الحلبي،   الدينافعي فخر    الشَّ ،شاكر بن هارون بن شاكر    

  .الدمشقي
   ه يستـشف    غير أنَّ  ، األولى  ونشأته ة معلومة عن أسرته   ولم تذكر المصادر أي

في تجـارة الكتـب      دعته إلى العمل     ه نشأ في كنف أسرة فقيرة جداً      من المصادر أنَّ  
ـ   هته ومعامل سن خطِّ  وساعده في ذلك ح    ،حصول على المال  لل  حيـث   ،اس الحسنة للنَّ

4ة واألخالق الحميدةوءز بالمرتمي.  
  

  : ووفاته الكتبيمولد 3.1
 5لعت عليها تاريخ والدة الكتبي    التي اطَّ  د المصادر لم تحد،   ـ  غيـر أن ق  محقِّ

سخ التي اعتمدها    في إحدى النُّ   ه ورد نَّأالكتاب   ذكر في حاشية     )رر الكامنة الد(كتاب  
ولـد فـي    فقـد    ،سبة لمكان والدته   بالنِّ ا، أم 6ـه686ه ولد سنة    نَّفي تحقيق كتابه أ   

 محمد" حيث ذكر    ، إلى ما ذكره ابن العراقي في سلسلة نسبه        نسبةً ، ونشأ فيها  ،7اداري
  ."8 الدمشقي،حمد الداراني األصلأبن شاكر بن ا

                                                 
  .174، 173بيروت، لبنان، ص ، دار مكتبة الحياة،3،جتاريخ آداب اللغة العربية ،)ت.د (زيدان، جرجي،: 1
 .339، ص 1، مؤسسة الرسالة، ط3ج ،معجم المؤلفين ،)م1993(، عمر رضا كحالة،: 2
 كشف الظنون عن أسامي  كاتب جلبي، فى بن عبد اهللا    مصط ،)م1994 (،)هـ1067المتوفى  (،  ة حاجي خليف  :3

  .1185: 2، بيروت، ، دار الفكرالكتب والفنون
 .72 ،71ص الدرر،ابن حجر، : 4
ابن رافـع    ،128 ص لذيل، ابن العراقي، ا   ،203ص ،شذرات الذهب  ابن العماد،    ،266 ص ،التذكرةالحسن،  : 5

  .238، ص تاريخهابن قاضي شهبة، ،156، صاألعالم، :الزركلي ،263، ص  الوفياتالسالمي،
 .71ص ،الدررابن حجر، : 6
ـ     ،الحموي: قرية مشهورة من قرى الشام بالغوطة، انظر      : داريا: 7 ، )625ت( عبـداهللا    و ياقوت شهاب الدين أب

  .492ص ،2، بيروت، ج،اإلسالمي، دار الغرب 1، تحقيق إحسان عباس، طمعجم البلدان، )م1993(
 .128 صلذيل،ابن العراقي، ا: 8
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ه توفي  نَّأفقت معظم المصادر على      فقد اتَّ  ، وسنتها  وفاته ق بمكان ا فيما يتعلَّ  أم
دوا اليـوم والـشهر     خين قد حـد   هناك بعض المؤر    أن  إالَّ ،ـه764في دمشق سنة    

شر من شـهر رمـضان لـسنة        بت الحادي ع  ه توفي يوم الس   نَّفقد ذكروا أ   ،1والسنة
  .2دفن بمقبرة باب الصغير و،ـه764

  
  : الكتبيشيوخ 4.1

 عـن تعليمـه وتكوينـه        تفصيلي  أو حديثٍ  ، عن نشأته  اد نظفر بشيءٍ  وال نك 
 ابـن    من علماء عصره مثل    أيدي عددٍ على  ه تتلمذ   نَّأ ما نجده عن ذلك       وكلّ ،الثقافي
  .وغيرهم، 6الذَّهبي الدينوالحافظ شمس ، 5والبرزالي ،4 والمزي،3 الشحنة

                                                 
 .128 صلذيل، ابن العراقي، ا،263، ص  الوفياتابن رافع السالمي،: 1
 .238ص ، تاريخهابن قاضي شهبة، ،128 صلذيل،ابن العراقي، ا: 2
اس، سمع من ابن الزبيدي وأجاز له ابـن روزبـه            العب أبوحمد بن أبي طالب بن نعمه       أهو   :3

 ؛ ابن كثير،  1/39ابن حجر، الدرر  : ظران ،)730(وابن القطيعي، توفي بصالحية دمشق سنة       
  .6/93ابن العماد،شذرات  ؛14/150 البداية

 أبي بن الزكي    الدين بن يوسف بن عبدالملك  أبو الحجاج  جمال           الرحمنهو يوسف بن عبد   : 4
:  كتبه أشهرمن   محمد القضاعي الكلبي المعروف بالمزي، محدث الديار الشامية في عصره،         

؛ابن 14/191 البداية ابن كثير،: ، انظر)هـ742( سماء الرجال توفي سنةتهذيب الكمال في أ
 .1/399؛ ابن حجر 6/136العماد، شذرات 

ـ 665(  البرزالي االشبيلي الشافعي، ولـد سـنة       الدينالقاسم بن محمد بن يوسف علم        :5 ، )هـ
 وهو ذيل علـى  المقتفي في التاريخ،: فاتهمحدث الشام ومؤرخه، كان عارفا بالرجال، من مؤلَّ 

 ،البداية والنهايـة   ،ابن كثير : ، انظر )هـ739(  شامة، والمعجم الكبير، توفي سنة     أبيتاريخ  
  .3/237 ،الدررابن حجر، ، 1/289 ، الوفيات، ابن رافع السالمي،14/185

مؤرخ اإلسالم وشيخ المحدثين، برع في علم        حمد بن عثمان بن قايماز الدمشقي،     أمحمد بن   : 6
 ، تـوفي فـي دمـشق سـنة    اإلسالمسير أعالم النبالء، تاريخ : تعديل، من مؤلفاته الجرح وال 

 ،55ص ، الوفيـات  ، ابن رافع السالمي،   14/225 ،البداية والنهاية  ،ابن كثير : انظر)748(
 .6/200 شذرات الذهبابن العماد، 
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 يفيدنا في استنتاج أنـواع      يوخ الذين تتلمذ على أيديهم     أسماء هؤالء الشُّ   ولعلَّ
 ،ن الكـريم  آملها ال تكاد تخرج علـى علـوم القـر          وهي في مج   ،العلوم التي تلقاها  

 عملـه فـي      يضاف إلى ذلك أن    ،غةريف والتاريخ واألدب واللُّ   بوي الشَّ والحديث النَّ 
له للبحث والتأليف،    أه لما ؛ر له فرصة كبيرة للمذاكرة والتحصيل     تجارة الكتب قد وفَّ   

 وجمـع تـاريخ     ،د في صناعته  تفر" : فقال عنه ابن كثير    ،هت المصادر بذلك  قد نو و
 :وقال عنه ابـن سـند     . 1" وكان يحفظ ويذاكر ويفيد    ،داتمجلَّ ة من عشر   نحواً مفيداً

  .2" مدقعاًل أمره فقيراً وكان أو، وخلف جملة كثيرة،وجمع تواريخ وغيرها"
  عمله في نسخ الكتب قد       ويظهر كذلك أن الع على الكثيـر  أ له فرصة لالطِّهي

 :قيق الكاتب في سياق ذكره لمـصنفاته       فقد قال في ترجمة الر     ؛من الكتب وامتالكها  
 فضح العالمين فيه وعندي منه      ،دان مجلَّ )رور في أوصاف الخمور   قطب الس  (كتاب"

ـ     نَّأي ترجمته البن حواري الحنفي ذكر       ، وف 3"نسخة  مـن   داته ملك العديد من المجلَّ
ـ          ،4كتبه مـسالك  "ي  ف العمـر   وفي ترجمة ابن فضل العمري يعرض رأيه في مؤلَّ

الع الكتبي على الكتاب وغيره الكثير من       ن اطِّ بشكل يبي "  األبصار وممالك األمصار  
ـ     األمصار وممالك   األبصاروكتاب مسالك   " : فقد قال عنه   ،الكتب د  في عـشرين مجلَّ
  .5" مثلهحدأل علم أنأ وهو كتاب حافل ما ،كبار

  
  : الكتبيفاتمؤلَّ 5.1

الذي يقع فـي    " عيون التواريخ " بـ كتابه الموسوم    هاأشهر و  كتبه  من أهم  لعلَّ
 وهـو   ، وهذا الكتاب يجمع بين الحـوادث والوفيـات        ،6اً لطاف أربعة وعشرين مجلداً  

                                                 
 .317ص ،14 ،13، جالبداية والنهاية ،ابن كثير: 1
  .238ص ، تاريخهابن قاضي شهبة،: 2
 :، تحقيق فوات الوفيات   ،)م1973 (،)هـ764ت(،  حمد الكتبي أد بن شاكر بن     محالكتبي، م : 3

 الكتبي، فوات  : ، هكذا وسيشار له الحقاً  (،  41ص ،1اس، دار صادر، بيروت، ج    إحسان عب
 .)الوفيات

  .160ص ،4، جفوات الوفياتالكتبي، : 4
 .160، ص1، جفوات الوفياتالكتبي، : 5
 .238ص ، تاريخههبة،ابن قاضي ش: 6
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   لمـن  فرد عنوانـاً  أ ،ف من أهم حوادث سنة ما      فإذا انتهى المؤلِّ   ،نينب على الس  مرتَّ
وفيه فوائد وغرائـب وتـراجم غزيـرة وأشـعار           توفى في هذه السنة من األعيان،     

ـ  اشـدين والـص    الخلفاء الر   ثمr،  الرسول وقد ابتدأه بسيرة     ،1كثيرة ابعين حابة والتَّ
 الـشُّعراء  واألعيان والكرماء واألدباء و   ،ادالحين والزه  والص ،وتراجم رجال الحديث  

   .2 وغيرهم،ينوالمغنِّ
 فقد قال عنه صاحب تذكرة      ،ن قيمته  غير واحد على هذا الكتاب وبي      أثنىوقد  

ـ    جمع كتابـاً   ": في سياق حديثه عن الكتبي     القريب العهد بالكتبي  النبيه   اريخ  فـي التَّ
  وقال ابن كثير   .)عيون التواريخ ( والمقصود هنا هو كتاب      ،3"يشتمل على فوائد جمة   

  .4"اً مفيدجمع تاريخاً ":في نفس السياق
فقد وجد الباحث فـي      ، فقد تضاربت الروايات   ،  سبة لحجم هذا الكتاب   ا بالنِّ أم 

 جرجـي   ، الزركلي ، حاجي خليفة  : أضعفها رواية كل من    ،هذا الجانب أربع روايات   
 هـذا    ولعـلَّ  ، هي ستة أجزاء   )عيون التواريخ ( عدد أجزاء كتاب     نإ القائلة   ،زيدان

  ،ها ذلك الكتـاب   ة الطويلة التي يغطي   ترة الزماني  للف  نظراً ؛ ضعيف أسلفتالرأي كما   
ة  إذا ما     خاص ، بكثير  تتجاوز العدد المذكور   هذه الفترة تحتاج لمساحة ليست بالقليلة     و

 سول صاحب الكتاب بدأ بالتأريخ منذ عهد        علمنا أنالر r      إلى قبل وفاته بأربع سنين 
شـتمل علـى اختـصارات ال    ا هذا التاريخ الطويل مهما    نإ ف ، وبنظري ،)هـ760(

 لتـرجيح   ة التي سأسوقها الحقـاً     ويدحض هذا القول األدلَّ    ، أجزاء ةته بست يمكن كتاب 
  .واياتلر ا هذه ىأحد

أم مـن    نحواً  مفيداً  جمع تاريخاً   : فهي البن كثير حيث يقول     ،واية الثانية ا الر 
 ذكر ابن كثيـر     :ا منه  ألسبابٍ ؛والباحث يرى هذا األمر غير دقيق     . 5"داتعشر مجلَّ 

                                                 
 .238ص:  تاريخهابن قاضي شهبة،: 1
ولـى،  الطبعـة األ  ، دار يعرب،    أعالم الفكر في دمشق    ،)م1994 (إحسان سعيد خلوصي،  : 2

 .321ص ،دمشق
 .266 ص،التذكرةالحسن، : 3
 .317ص ،14 ،13،جالبداية والنهاية ،ابن كثير: 4
 .317ص ،14 ،13ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير: 5
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داتمن عشر مجلَّ  " نحواً" هذا التاريخ    أن،   د  العدد الذي ذكره غير مؤكَّ      وهذا يعني أن
 ،موعة مع بعضها بعض   دات التي وصلت البن كثير كانت مج       المجلَّ لعلَّ أو   ،وحاسم

 ولـو   ، على العدد المذكور   إالَّلع   ابن كثير لم يطَّ     أو لعلَّ  ،داتعشر مجلَّ فكانت قرابة   
 بـين    والعلمـي  األدبـي  للتنافس    ونظراً غير المستبعد  ومن   ،أنني استبعد ذلك األمر   

 أراد ابن كثير التقليـل       تتجاوز معاصريه  العلماء وحتى ال يظهر الكتبي بمرتبة عالية      
  . فقام بتقليل عدد أجزاء كتابه الكبير،المعاصر لهمن شأن الكتبي 

  عدد  وهي أن  ،صاحب هدية العارفين   وهي ل  ،واية الثالثة  ما نظرنا إلى الر    وإذا
واية الرابعة  الر ما من    اً فهي قريبة نوع   ،داًن مجلَّ  وعشرو أجزاء الكتاب المذكور ثمانٍ   

 يقع في أربعـة وعـشرين       )عيون التواريخ ( كتاب   الذي ذكر أن   ،البن قاضي شهبة  
 هـذا   أجزاء على   لع قاضي شهبة قد اطَّ     ابن  فيبدو أن  ؛ هذا الرأي أدقها    ولعلَّ ،داًمجلَّ

  لمـا  -  ولو بـسيط  -الكتاب بدليل تقديمه وانفراده من بين المصادر بذكر وصف        
 وإشـعار وفيه فوائد وغرائب وتراجم غزيـرة       " : حيث قال عنه   ،يحويه هذا الكتاب  

همـه   لكتاب الكتبي عنـدما اتَّ      الذعاً  ابن قاضي شهبة يعرض نقداً      أن ، ال بل  1"كثيرة
 ينقـل منـه     ويتبع ابن كثير في تاريخه    " : حيث يقول  ، والصفدي قل عن ابن كثير   بالنَّ

 وينقل مـن تـاريخ الـصفدي الترجمـة          ،سيما بالحوادث صفحة وأكثر بحروفها ال   
  .2"بحروفها
 بـن   محمـد  الحسن علي بن العالء علي بـن         الصدر أبو  الكتاب    هذا امتدحو

  :3 قالإذْ ، الحنفي قاضي دمشق ومصر العزأبي بن محمد
عقَ ريفِة الشَّ يِخواِر التَّ يون د ح ىو  

  

  عيون الم ي والفَ اِنعـ  ِداِئو   الض والفَ
  

ـ ي ب  فِ اٍدِو س نا مِ مفَ اٍضي ـ َأ ر   هيتُ
  

  ىلَال أح  و ِنوي الع يِذ ه ن مِ ِنسحَأِب  
  

                
                                                 

 .238 ص، تاريخه ابن قاضي شهبة،:1
 .238 ص، تاريخهابن قاضي شهبة،: 2
ـ  902ت(، الـرحمن بـد  ع محمد بـن  الدينخ الحجة شمس  الحافظ المؤر  ،السخاوي: 3  ،)هـ

الطبعـة األولـى،     ،دمشق ،يمطبعة الترقِّ  ، التاريخ اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم    ،)هـ1349(
  .150ص
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ما وإنَّ ، لم يذكر باسمه صراحةً    )عيون التواريخ ( كتاب   نأوتجدر اإلشارة إلى    
أخين بالقول باكتفى بعض المؤر1 في التاريخ الكتبي جمع كتاباًن.  

   وعند الحديث عن المد يظهر  ، كتابه إنشاءة التي استغرقها الكتبي في      ة الزمني 
إلـى  وقد خلصت    ،بعد تقدير  على أ   سنوات أو خمس  ،أربع الكتبي استغرق قرابة     أن

 اً،ن جـزء و وعـشر أربعة ) عيون التواريخكتاب( نأذلك األمر من خالل اعتقادي ب   
شـارة تاريخيـة عنـد      إ وقد وردت    ،)هـ760( والكتبي انتهى من هذا الكتاب سنة     

 من عيون   أنهى الجزء العاشر   الكتبي     أن تشير إلى    ،سطفان الدويهي أمة الكبير   العالَّ
ة السنتين فـي وضـع      ه استغرق قراب  أي أنَّ ؛  2) م1357/ـه758(التواريخ في سنة    

 تقـدير  أقصىه احتاج إلى خمس سنوات على   لك نستخلص إلى أنَّ    وبذ ،صف الكتاب ن
  وانتهـى سـنة    ،)ـه755( في سنة     وبمعنى آخر بدأ به تقريباً     ،لالنتهاء من الكتاب  

  ).ـه760(
وهو الكتاب الذي    ،3"في أربعة أجزاء لطاف   "  ومن هذه الكتب فوات الوفيات    

روضة األزهـار وحديقـة      "ـ الموسوم ب   كتابه ومن كتبه أيضاً   ،نحن بصدد دراسته  
حبه مـا اختـاره مـن       وقد جمع فيه صا    ، وهذا الكتاب ما زال مخطوطاً     ،"4األشعار

الة  عليـه الـص    – بـي  في مدح النَّ   ي نظم الصرصر  : بغزل من  ه وافتتح كل  ،الغزل
5الموالس.  

  
  
  

                                                 
، لذيل على العبر في  خبر من عبـر        ، ابن العراقي، ا   263، ص   لوفياتابن رافع السالمي،    ا: 1

  .128ص
 ،)ط.د(مطابع الكـريم الحديثـة، جونيـة،    ، تاريخ األزمنـة  ،  )م1976(،  سطفانأ الدويهي،: 2

 .321 ،320ص
 .238 ص، تاريخهابن قاضي شهبة،: 3
 .317ص ،14 ،13ج ،البداية والنهاية ،ابن كثير: 4
 .2/1185، ظنونكشف الحاجي خليفه، : 5
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  :كتاب فوات الوفيات 6.1
  :سمية والتَّتأليفالسبب  7.1

إن الس  تدارك مـا فـات ابـن        هو   )فوات الوفيات (سي لتأليف كتاب    ئيبب الر
 ،مة كتاب فـوات الوفيـات      إلى مقد   وذلك استناداً  ؛"وفيات األعيان " خلكان في كتابه  
لع بها   ومشكاة أنوار يطَّ   ،رمان لمن تدب   علم التاريخ مرآة الز    إن "... :حيث ورد فيها  

 واستحلى  ،عةلا أكثر لكتبه المطا    وكنت مم  ،رظر وتفكَّ على تجارب األمم من أمعن النَّ     
لقاضي القـضاة ابـن     " وفيات األعيان "ا وقفت على كتاب      فلم ،من فوائده المراجعة  

 لما اشتمل عليـه مـن الفوائـد         وجدته من أحسنها وضعاً   ! س اهللا روحه     قد ،خلكان
 خـلَّ أتـه قـد      من الخلفاء، ورأي   ه لم يذكر أحداً   نَّأ غير   ، والمحاسن الكثيرة  ،الغزيرة

 أو  ،علم أذلك ذهول عنهم   أ ولم   ،م على أوانه  ن تقد  وجماعة مم  ،بتراجم فضالء زمانه  
  !حد منهم؟ألم يقع له ترجمة 

ادة ة الخلفاء، والس  ن ذكر من لم يذكرهم من األئم       يتضم جمع كتاباً أفأحببت أن   
لـت  صدري وتوكَّ  فانشرح لذلك    ، فاستخرت اهللا تعالى   ، من وفاته إلى اآلن    ،الفضالء

  ".فوات الوفيات"ـ وسميته ب.  وفوضت إليه أمري،عليه
ن يتجاوز عـن هفـوات      أ و ،ق في القول والعمل   ل أن يوفّ  ؤوواهللا تعالى المس  

1..."للالخطأ والز.  
 فوات الوفيات ذيل علـى       حين ذكر أن   ، صاحب هدية العارفين   وهذا ما يراه  

له ذيل على تـاريخ ابـن       " : فقد قال  ،اويخ وكذلك الس  ،2وفيات األعيان البن خلكان   
 قال عن وفيات األعيان البن       إذْ ،ا الفاخوري  حنَّ وأيضاً ،3"اه فوات الوفيات  خلكان سم 

 جرجـي   وكـذلك ،  4"ى ذيله فوات الوفيـات    ه ابن شاكر الكتبي وسم    لوقد ذي " :خلكان
 األعيان، البن    لوفيات  وقد جعله ذيالً   ،اشتهر به  ، فوات الوفيات  " : حيث يقول  ،زيدان

                                                 
 .10 ،9ص ،1،جفوات الوفيات الكتبي، :1
 .163 ،162، صهدية العارفين ،إسماعيل باشا البغدادي: 2
 .150ص، اإلعالن بالتوبيخ، السخاوي :3
 .877، بيروت، الطبعة الثانية، صتاريخ األدب العربي ،)م1953 (ا،الفاخوري، حنَّ: 4
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 فقد ذكر من بين الذيول علـى        ،اس العزاوي  لدى عب  أيضاً ونجد هذا الرأي     ،1"خلكان
  وذهب إلى مثل هذا الـرأي أيـضاً        ،2وفيات األعيان كتاب ابن شاكر فوات الوفيات      

 قد ذكر ما فـات      ، ابن شاكر الكتبي في كتابه فوات الوفيات        ذكر أن  إذْ ؛ الفقي محمد
 .3ر تراجم قليلة ذكرها ابن خلكـان       الفقي قد ذكر أن الكتبي كر      ر أن  غي ،ابن خلكان 

 وهو من   ،الكتبيى ابن شاكر    فقد تصد " : عمر الدقاق حين قال    لى ذلك ذهب أيضاً   إو
 إلى تدارك ما فـات ابـن        – أي بعد نحو قرن من حياة سلفه         –رجال القرن الثامن    

فـوات  " فكان من ذلـك كتابـه        ، وهو غير قليل   ،خلكان في وفياته من ذكر التراجم     
 من األسـباب التـي      ويبدو أن  .4"م لوفيات األعيان   بمثابة ذيل متم   عدالذي ي " الوفيات

  اليمنـي  الـدين يل الذي قام بتأليفه تـاج       العه على الذَّ  دفعت الكتبي لتأليف كتابه اطِّ    
  .5  فوجده ال يتجاوز ثالثين رجالً،على تاريخ ابن خلكان) هـ743ت(
  

  :منهج المؤلف في الترجمة 8.1
 ؛)فوات الوفيـات ( اعتمد الكتبي الترتيب الهجائي في ترتيب التراجم في كتابه    

وانتهـى  ،  6 إلبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر         حيث بدأ كتابه بالترجمة   
  .7ب بن أيومحمدبن يونس بن مودود  ،بالترجمة للملك الجواد

  
  

                                                 
 .174ص ،ةتاريخ آداب اللغة العربيجرجي زيدان، : 1
 ، بغـداد  التعريف بالمؤرخين في عهد المغـول والتركمـان،        ،)م1957 ( عباس، ،العزاوي: 2

 .100ص
 -، دار الموقف العربـي    األدب العربي في العصر المملوكي     ،)م1984 (الفقي، محمد كامل،  : 3

75 ،74ص ،، الطبعة الثالثةةجمهورية مصر العربي.  
 العلـوم   دار ، الطبعـة الثالثـة،    الشعر واألدب العربي  من أعالم    ،)م1995 ( عمر، ،الدقاق: 4

 .290ص،  لبنان–الجديدة، بيروت 
  .245: 2، فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .13ص ،1 ج،فوات الوفيات  الكتبي،:6
 .396ص، 4ج ،فوات الوفيات  الكتبي،:7
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 أو الكنية فـي ترتيبـه       ،قب وليس اللَّ  ، للمترجم له  واعتمد الكتبي االسم األول   
    ه يعتمد الحرف الذي يلي الالم كما فـي ترجمـة           نَّ فإ فاًللتراجم، وإذا كان االسم معر

  .اموغيره، 2والمختار الثقفي ، 1المؤمل المحاربي
 وإذا تشابه االسم الثـاني      ،ه ينتقل إلى االسم الثاني    نَّإ ف ،وإذا تشابه االسم األول   

 ،3 بن على بن عمر المازني     محمد: وهكذا كما في تراجم    ،قل إلى االسم الذي يليه    ينت
 ومن بين عناصر الترجمـة      .ام بن علي بن عبد الواحد ابن الزملكاني وغيره        محمدو

ا بـاقي عناصـر      أم ،ة كل ترجمة  العديدة حافظ الكتبي على ذكر االسم فقط في بداي        
  .راجممختلفة داخل التَّدة وي أماكن عدي فقد وضعها ف،رجمةالتَّ

  :اسم المترجم له ونسبهعت أساليب الكتبي في ذكر قد تنوو
 كما في ترجمـة عـز      ، كنيته ولقبه ونسبه    ذاكراً ، اسم المترجم له كامالً    كرِذ  -1

 أبو  الدين بن طرفان عز     محمد إبراهيم بن    :هنَّأذكر   ف ، السويدي الطبيب  الدين
حمد بـن   أ" : بن تيمية  الدينن ترجم للشيخ تقي      وكذلك حي  ،4إسحاق النصاري 

    وكـذلك فـي     ،5الم بن عبداهللا بن أبي القاسم الحراني      عبد الحليم بن عبد الس 
محمود بن أحمد بن عبداهللا بن داود بن محمد بن          : شمس الدين الكوفي  ترجمة  

  .6علي الهاشمي الحنفي، شمس الدين الكوفي
 ترجمة ابـن وهبـون       كما في  قبقط والكنية واللَّ   ذكر االسم األول والثاني ف     -2

ـ  محمـد  أبو   ،ه عبد الجليل بن وهبون    نَّأد ذكر    فق ،المرسي معـة  ب بالد  الملقَّ
  .7المرسي

  

                                                 
 .176، ص4 ج،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .123ص ،4 ج،فوات الوفيات الكتبي،: 2
  .40، ص4 ج،فوات الوفيات تبي،الك: 3
  .48، ص1 ج،فوات الوفيات الكتبي،: 4
  .158ص ،2ج،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .102 ص،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
  .349، ص2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
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 فقد ذكـر    ، كما في ترجمة زياد األعجم     ،ذكر االسم األول فقط والكنية واللقب      -3
  .1 مولى عبد قيس، زياد األعجمةمامأه أبو نَّأ

 فقد ذكر   ،كما في ترجمة ظاهر الجزري     ، مع الكنية واللقب   ذكر االسم بإيجاز   -4
 .2ب بالظاهر أبو النجيم الجزري الملقَّ،ه سداد بن إبراهيمنَّأ

ـ أ فذكر   ،قي الفار الدين كما في ترجمة سعد      ،قبذكر االسم دون الكنية والل     -5 ه نَّ
ارقي  الف الدين الصدر األديب سعد     ، بن مروان بن عبد اهللا بن خير       الدينسعد  

 .3الموقع
 كمـا فـي     ،دة دون مناقـشة   ه يذكر األسماء المتعد   نَّإ ف ،وإذا اختلف في االسم   

 الزبـان، : ه اختلف في اسمه على عشرين قوالً      نَّأ فقد ذكر    ،ترجمة عمرو بن العالء   
 حميـد،   ، جـزء  ، غنار، جبر، خيـر    ،، عثمان هيي محبوب، جنيد، ع   ،العريان، يحيى 

 فذكر  ، يذكر ما يراه صواباً    ثم. 4، أبو عمرو، قبيصة   حمدم فايد،   ، عقبة، عمار  ،حماد
أنزبان"واب في اسم عمر بن العالء هو  الص."  

ه في اسم المترجم له من خالل صيغة الفعل المبني للمجهول            يبدي شكّ  وأحياناً
 اسـمه    يقـال إن   ؛ه سعد المجنون  نَّأ فقد أورد    ، كما في ترجمة سعد المجنون     ،"يقال"

  .5 ولقبه سعدون من أهل البصرة،وكنيته أبو عطاء ،سعيد
 كما في ترجمـة المنـصور       ،راجم سبب الكنية أو اللقب    ل في بعض التَّ   ويعلِّ

 أبـو   ،الـدين نيا و لطان المنصور سيف الـد    قالوون الس :  فقال في ترجمته   ،قالوون
   ـ     ، بألف دينار  أشتري ؛الحي النجمي المعالي وأبو الفتوح الص ال لـه    ولهذا كـان يق

 بن علـي بـن عمـر        محمد :هنَّأ فذكر   ،وكذلك في ترجمة الشمس الدهان     .6"األلفي"

                                                 
 .29ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .45ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .47، ص2ج ،تفوات الوفيا الكتبي،: 3
 .28، ص2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .84ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .203ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
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 صـناعة    فـي     كـان يعمـل    ،الشَّاعر الدمشقي   الدين الشيخ شمس    ،المازني الدهان 
  .1الدهان

جم، هو  اش أبو الفتح الكاتب المعروف بك     ،وكما في ترجمة محمود بن الحسين     
  فسئل عن ذلـك فقـال     ،"كشاجم" هو لقب نفسه     ،نملة من نواحي فلسطي   من أهل الر  :

 والميم من   ، والجيم من جواد   ، واأللف من أديب   ، والشين من شاعر   ،الكاف من كاتب  
 المنى، الحكيم الرشيد أبو     أبي الخير بن داود بن      أبي الوحش بن    ، وترجمة أبي  2منجم
منـصور سـبب     في ترجمة ال   ل، وعلَّ 3 لحلقة كانت في أذنه    ؛"أبو حليقة " سمي   ؛حليقة

، 4ه بسبب محاسبته الكتاب والعمال على الـدوانيق       نَّأ حيث ذكر    ،"الدوانيقأبي  " لقبه
افر وأخويه أوالد   م الظَّ ه كان يعلِّ   ألنَّ ؛ه لقب بالجليس  نَّأ فذكر   ،وترجمة الجليس الحباب  

 وحافي رأسـه  ،5بهم الجليسون مؤد وكان عادتهم يسم،الحافظ القرآن الكريم واألدب 
ـ أ فذكر   ،الشَّاعر والحطيئة   ،6ه كانت حفرة في رأسه    نَّل لقبه أل   فعلَّ ،حويالنَّ ه لقـب   نَّ

 وفي ترجمة ثابت بن كعب  بني أسد         ،7ه كان قصيراً   فإنَّ ،بالحطيئة لقربه من األرض   
ه أصابه سهم في عينـه فـي         فذكر ألنَّ  ،بن الحارث بن العتيك، ويعرف بثابت قطنة      ا

 الـدين ق  في ترجمة موفَّيضاًأو، 8وضعها قطنة فجعل م،بعض حروب الترك فذهبت  
ـ    الكندي بالجدي المطجن لرقّ    الدينلقبه تاج    "  فذكر أن  ،عبد اللطيف  ده ة وجهه وتجع

  .9"ويبسه

                                                 
 .5، ص4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .99، ص4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
  .249 ،248ص  ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .216ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .332ص ،2ج  ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .410ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
 .276ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
 .269، ص1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 8
 .385، ص2ج ،فوات الوفيات  الكتبي،9:
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   األسماء واأللقاب التي كان يخشى أن       القليل من ح  وكان الكتبي يضبط ويوض 
 الضوابط والتوضيحات إلى    ة هذه  كنت أعزو قلّ    وإن ،بس والخطأ توقع قارئها في اللّ   

  فيستثنون مثل هذه األمور التي      ،سخ بسرعة نجاز النَّ إاخ الذين يرغبون ب   ما يحدثه النس 
 الدينومن هذا قوله في ترجمة سيف        ،صوصال تأثير لها في النُّ     ال قيمة و   ون أن يظنُّ

، 1"ى سـامرا   نسبة إل  - بفتح الميم وتشديد الراء      -ي  رامالس" : حيث يقول  ،السامري
 -كيمـة  يلقب أبـا ح " : فقد قال،ونجد مثل هذا الضبط في ترجمة أبي حكيمة الكاتب     

 بتشديد الباء وفتح العين     -ادة  بع" : وكذلك في ترجمة عبادة المخنث     ،2"–بضم الحاء   
 الدينعبد الرحيم بن علي، جمال        " : حيث يقول  ،، وترجمة ابن الزويتينة   3" المخنث –

 ولغرابة ذلك   ، وفي ترجمة ابن الجباب    ،4" الرحبي – تصغير زيتونة    -ابن الزويتينة   
 الجليس ابن الجباب عبد العزيز بـن       " :حو اآلتي  لحروفه على النَّ   م توضيحاً االسم يقد

ونجد مثل هذا   ،  5" بالجيم والباء الواحدة المشددة وبعد األلف باء       -الحسين بن الجباب    
يوسف بن سيف الدولة بن زماخ      " : يقول  حيث ،التوضيح في ترجمة مهمندار العرب    

 .6"بالزاي والميم المشددة والخاء المعجمة بعد األلف الحمداني المهمندار
 ، ذكره الحقـاً    ويود ، أو غيره  ، أو أخ  ،وإذا كان هناك قريب للمترجم له كأب      

 الـدين  كما في ترجمة الشيخ برهان       ، الكتبي يشير لذلك والى موقعه من التراجم       نإف
 إن شـاء اهللا تعـالى فـي         الدينوسيأتي ذكر والده الشيخ تاج      " : حيث قال  ،فزاريال

  .7"حرف العين
ه سيترجم ألخيه في حرف الميم       أشار إلى أنَّ   ، عثمان الخالدي  يوفي ترجمة أب  

أبو عثمان الخالدي أحد الخالديين، وستأتي ترجمة أخيه أبي بكـر           "حو اآلتي   على النَّ 

                                                 
  .134ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .15ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .153ص ،2ج ،فوات الوفيات ،الكتبي: 3
 .318ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .332ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .349ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
 .32ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
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د الموقع الذي    وفي بعض التراجم ال يحد     ،1" شاء اهللا تعالى    في حرف الميم إن    محمد
 فقد ذكر مجـيء     ، الحنبلي الدين كما في ترجمة تقي      ،خص المشار إليه  سيرد فيه الشَّ  

أخو الشيخ  " :اليحو التَّ  وذلك على النَّ   ،د في أي حرف سيأتي     ولكن لم يحد   ،أخيه الحقاً 
 ، وترجمة أبي علي القرمطـي     ،2" اهللا تعالى   بن تمام اآلتي ذكره إن شاء      محمدالقدوة  

وسيأتي ذكر جده الحسن بن بهرام القرمطي أصل القرامطة إن شـاء اهللا    " :حيث قال 
  .3"تعالى

م ترجمة لـبعض    ه  سيقد  نَّأ فقد ذكر    ،ذكره دائماً ي الكتبي لم يلتزم بما      نأعلى  
  ففي ؛ من هذا  ئاً ولكن لم يحدث شي    ، ويذكر حادثة ما سيكشف عنها الحقاً      ،األشخاص

،  4بتـر  وكثيـر األ   ،ه سيترجم لسليمان بن جرير    نَّأترجمة زيد بن زين العابدين ذكر       
ولعبداهللا بن علـي  " :وفي ترجمة عبد اهللا بن علي ذكر قال. وعد بهما ب ولكنه لم يفِ 

وفي ترجمة  . ولكن لم ترد ترجمة ابن المقفع في كتابه       ،  5"ذكر في ترجمة ابن المقفع    
د في مكانه من حرف     وسيأتي ذكر والده المقلّ   " :ل قرواش بن مقلد قال    صاحب الموص 

 وفـي ترجمـة ابـن       .، ولكن لم يترجم له في حرف الميم       6"الميم إن شاء اهللا تعالى    
 بـن   محمد هناك قضية سيذكرها في ترجمة ابن خروف علي بن            ذكر أن  ،السنينيرة

  . لهذه القضيةاً ذكرجوع إلى الترجمة المذكورة لم أجد، وعند الر7يوسف
  و يذكر الس أم  ،أم ناثراً  ،اً أم شاعر  ، سواء أكان حاكماً   ،زة للمترجم له  مة الممي 

فعندما ترجم للمتقي هللا ذكر انه إبراهيم بن         ، غير ذلك  م أ ، أم طبيباً  ،فاأم متصو  ،فقيهاً
م  عنـدما تـرج    وأيـضاً  ،8 أمير المؤمنين المتقي هللا ابن المقتدر ابن المعتضد        ،جعفر

                                                 
 .53ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .161ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .219ص ،2ج ،تفوات الوفيا الكتبي،: 3
  .38ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .193ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
  .201ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
  .298ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
 .17ص ،1 ج،فوات الوفيات الكتبي،: 8
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ه إبراهيم بن عبداهللا بن يوسف بن إبـراهيم بـن       نَّأ فقد ذكر    ،رمويللشيخ إبراهيم األ  
وكـذلك حـين     ،1 الشيخ الزاهد العابد   ،رموي ويقال األ  ،سليمان أبو إسحاق االرمني   

بالقـاف   - رافع بن الحسين بن حماد بن مقـن          هنَّأ فذكر   ،قطع أمير العرب  ترجم لأل 
 ؛المعروف بظاهر الدولة  أمير العرب بنواحي بغداد        األقطع   ، أبو المسيب  -المفتوحة

 فذكر  ،وكذلك حين ترجم ألبي الربيع االربلي      ،2كان فيه فروسية وأدب ويقول الشعر     
 الربيع  أبو  الدينه سليمان بن بنيمان بن أبي الجيش بن عبد الجبار األديب  شرف              نَّأ

 ومـزاح  ونوادر وزوائـد     له شعر    ،سائر القول  شاعر محسن    ، االربلي الهمذاني ثم
ه سليمان بن عبد المجيـد       نَّأ فذكر   ، ابن العجمي  الدينوكذلك حين ترجم لعون      ،3حلو

 ابـن العجمـي الحلبـي       الديناألديب البارع عون     ،بن عبداهللا بن الحسن   بن حسن   ا
 بـن   الـرحمن ه عبد   نَّأ فذكر   ، الفركاح الدين حين ترجم للشيخ تاج      وأيضاً .4الكاتب
 الفـزاري   الـدين  تـاج    ،ام العالمة اإلمام المفتي فقيه الشَّ     ،يم بن سباع بن ضيا    إبراه

  .5 الدمشقي الشافعي،البدري المصري األصل
 ه  عبد الحق  بن غالب بن عبـدالملك   نَّأ فذكر ،روفي ترجمة ابن عطية المفس

 الحـافظ     ابن محمد أبو   ، اإلمام الكبير قدوة المفسرين    ،بن غالب بن تمام  بن  عطية       
 وكـان   ،ث عن أبيه  وغيره     حد ،الناقد الحجة أبي بكر المحاربي الغرناطي القاضي      

 ذا ضبط وتقييـد وتجويـد       ، في األدب   باألحكام والحديث والتفسير بارعاً     عارفاً فقيهاً
 وكذلك حين ترجم لقاضي القضاة ابن       ،6 التفسير لكفى   ولو لم يكن له إالَّ     ،الوذهن سي

 قاضي القضاة   ، بن عبد الوهاب بن خليفة بن بدر       الرحمنعبد   هنَّأر   فذك ،بنت األعز 
 بـن   الرحمنه عبد   نَّأ فذكر   ، وأيضا في ترجمة ابن المسجف     ،7 أبو القاسم  الدينتقي  

                                                 
 .31ص ،1 ج،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .19، ص2، جفوات الوفيات الكتبي،: 2
 .57، ص2، جفوات الوفيات  الكتبي،:3
 .66ص ،2،جفوات الوفيات الكتبي،: 4
 .263ص ،2، جفوات الوفيات الكتبي،: 5
 .256، ص2،جفوات الوفيات الكتبي،: 6
 .279ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
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 الكتاني العسقالني ابـن المـسجق       الدينأبي القاسم بن غنائم بن يوسف األديب بدر         
 بـن   محمـد  بـن    الرحمنم فأورد انه عبد     وكذلك في ترجمة ابن أبي حات      ،1الشَّاعر

 ابن أبي حـاتم التميمـي الحنبلـي    محمدأبو  ،إدريس بن المنذر بن داود بن  مهران 
 ،وكذلك أورد في ترجمة ملك األندلس الداخل       ،2اإلمام ابن اإلمام الحافظ ابن الحافظ       

 األموي الداخل    بن هشام بن عبد الملك بن مروان       معاوية بن   الرحمنه  عبد    نَّأفذكر  
 وكذلك في ترجمـة الـشيخ       ،3ل من ملك األندلس من بني أميه       وهو أو  ،إلى األندلس 

 أبـو  بن سـليمان     إبراهيم  بن يوسف   بن عبداهللا  إبراهيمه  نَّأ فذكر   ، األرموي إبراهيم
 :هنَّأ فذكر   ،، وكذلك في ترجمة صاعد الطبيب     4 االرمني، الشيخ الزاهد العابد    إسحاق

ـ  اءاألطبكان من    ، بغداد أهل من   ، بن توما النصراني   صاعد بن هبة اهللا    زين،  المتمي
ـ أ فذكر   ، في ترجمة البديع الدمشقي    وأيضاً،  5وكان طبيب نجاح الشرابي    ه الكاتـب   نَّ

ـ أ فـذكر    ،، وترجمة المستعصم باهللا   6ثرظم والنّ  في النّ  آيةه  نَّأ و ،المعروف بالبديع  ه نَّ
  .7اس ببغداد خلفاء بني العبآخر

  
  :مكان الوالدة وتاريخها 1.8.1

، )فـوات الوفيـات   (والعنصر الرئيسي الثاني من عناصر الترجمة في كتاب         
ـ     ،رد ولم يسر على نهج مطَّ     ،ذكر مكان والدة المترجم له وتاريخها      ين  بـل راوح ب

  :اآلتية الحاالت
 كمـا فـي     ،في بعض التراجم تاريخ الوالدة باليوم والشهر والسنة       كان يذكر    -1

 ة الجمعة ثالث عشر شهر رمضان سـنة       ه ولد ليل  نَّأ فذكر   ،اشد باهللا ترجمة الر 

                                                 
 .282ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .287ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .302ص ،2ج ،لوفياتفوات ا الكتبي،: 3
 .31ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .115ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .206ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
 .231ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
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ه ولد في ثالـث عـشر       نَّأ فذكر   ،، وترجمة المستنصر باهللا   1اثنتين وخمسمائة 
 فـذكر أن  ،   وكذلك ترجمة الواثق باهللا    ،2صفر سنة ثمان وخمسين وخمسمائة      

 ترجمـة   يضاًوأ ،3سنة تسعين ومائة   مولده يوم االثنين لعشر بقين من شعبان      
ه ولد يوم االثنين عاشر رجب سنة ثـالث وخمـسين           نًَّأ فذكر   ،اصر لدين النَّ

 .4وخمسمائة
 ،ارنة كما في ترجمة الحافظ ابن النج      هر والس  يذكر تاريخ الوالدة بالشَّ    وأحياناً -2

 ترجمـة   ، وأيـضاً  5ه ولد في ذي القعدة سنة ثمان وسبعين وخمسمائة        نَّأفذكر  
 مولده في العـشر األول مـن الحجـة سـنة سـبع              أن فذكر   ،الذَّهبيمظفر  

 .6وستمائة
 ترجمة ابن الـصفار     كما في    ، وفي تراجم أخرى يذكر سنة الوالدة ومكانها       -3

 كذلكو،  7خمس وسبعين وخمسمائة     سنة مولده بماردين :  فذكر أن  ،المارديني
 الـشَّاعر   البصري المولـد   :هنَّأ فذكر   ، المنجم الشَّاعر الدينحين ترجم لعالء    

نجم  :حين ترجم لكل من   وكذلك   ،8المنجم ولد سنة خمس وتسعين وخمسمائة     
وترجمة شمس   ،9وستمائةه ولد بدمشق سنة ثالث      نَّأذكر   ف ،ئيلبن إسرا  الدين
  .10صبهان سنة ست عشرةأ مولده ب فذكر أن، األصفهانيالدين

                                                 
 .168، ص4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .169ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
  .228ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .66ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 36، ص4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
  .150ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
 .119ص  ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
 .95ص  ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 8
 .383ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 9

 .38، ص4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 10
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 فـأورد   ،قـي هللا  كما فعل حين ترجم للمت  ،قد يذكر سنة الوالدة دون مكانها     و
 ، بن أبـي اليـسر     الدينترجم لتقي   وحين   ،1ولد سنة سبع وتسعين ومائتين     :هنَّأ

 ،وكذلك حين ترجم للمكتفـي بـاهللا       ،2ه ولد سنة تسع وثمانين وخمسمائة     نَّأفذكر  
  .ه ولد سنة أربع وستين ومائتيننَّأفذكر 

 كما في ترجمـة  ، نهائياً وال تاريخها الوالدة يذكر مكان وفي بعض التراجم ال     
  بـن    الـدين ، وكذلك ترجمة فخـر      4 القدسي الدين، وترجمة شرف    3الرقيق الكاتب 

  .6 وترجمة ابن لكنك،5لقمان
        كما في ترجمـة     ،نوفي بعض التراجم يقرن تاريخ والدة المترجم بحدث معي 

 سـنة اثنتـين وسـبعين       - مولده سنة قتل ابن الزبير        فذكر أن  ،بن عبد الملك  هشام  
  .جرةلله
  

 :ذكر تاريخ الوفاة ومكانها 2.8.1
ـةً  -همـا ب   اهتمـام الكتبـي    فيبدو  ، ومكانها سبة لتاريخ الوفاة  ا بالنِّ أمخاص 

 لتوفر المعلومة عن     ؛ ذلك  وقد يكون مرد   ، وتاريخها  أكثر من مكان الوالدة    -التاريخ
ألعالم المترجم لهـم     ا  ألن ؛ق بالوفاة  فاأليسر تحديد ما يتعلَّ    ؛مكان وتاريخ الوفاة أكثر   

ر  تتـوفَّ  أنومـن الطبيعـي      ، منهم شأن   لكل واحدٍ  أصبحاشتهروا بعد الوالدة حين     
ـ نَّأ، على    من تاريخ الوالدة   أكثرالمعلومة عن تاريخ الوفاة بشكل        ال يعطـي  اًه أحيان

  .- كما سأذكر الحقا- المترجم لهم  لبعض  ودقيقاًداً محدتاريخاً
بعها الكتبي في ذكر تاريخ الوفاة ومكانهـا        التي اتَّ ويمكن أن نجمل األساليب     

  :اليحو التَّعلى النَّ

                                                 
 .17ص ،1ج ،فوات الوفيات ي،الكتب: 1
 .170ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .41، ص1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .43 ،42ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .44 ،43ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .48 ،47، ص1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
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 كما فـي ترجمـة      ، يذكر التاريخ باليوم والشهر والسنة باإلضافة إلى المكان        -1
ه توفي ليلة االثنين تاسع عشر رجـب سـنة تـسع      نَّأ فذكر   ،المعتمد على اهللا  

ه توفي  نَّأ فذكر   ، الجاولي نالدي ترجمة عالء     وأيضاً ،1وسبعين ومائتين ببغداد  
 ،2ة االستـسقاء  بدمشق في ثامن ربيع األول سنة أربع وأربعين وسبعمائة بعلّ         

ه توفي ليلة الخميس ثالث عشر شعبان       نَّأ فذكر   ، ترجمة القائم بأمر اهللا    وأيضاً
 فذكر  ، وكذلك ترجمة المنصور   ،3 في مدينة السالم   سنة سبع وستين وأربعمائة   

ة في سادس ذي الحجة سنة ثمـان وخمـسين           على باب مكّ   اًمِرحه توفي م  نَّأ
 ،الشَّاعربيه  نَّال، وكذلك ترجمة ابن     4ومائة ودفن ما بين الحجون وبئر ميمون      

عشرين جمادى األولى سنة تسع عشرة      والحادي  اله توفي بنصيبين في     نَّأفذكر  
تاسع عـشر   ه توفي يوم األربعاء     نَّأ فذكر   ،اصر وترجمة الملك النَّ   ،5وستمائة

 ودفن بالمدرسة المنـصورية بـين       ،ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبعمائة     
ه ليلة الجمعة   بأنَّ فذكر تاريخ وفاته     ، وكذلك ترجمة الخليفة الهادي    ،6القصرين

 وترجمة الواثـق    ،7سنة سبعين ومائة   لثالث عشرة ليلة بقيت من ربيع األول      
 لخمس بقين من الحجة سنة اثنتـين        ه توفي بسامرا يوم الثالثاء    نَّأ فذكر   ،باهللا

  .8وثالثين ومائتين
 كما في ترجمـة القـادر       ،وفي بعض التراجم يذكر السنة والشهر واليوم فقط        -2

ه توفي ليلة االثنين الحادي عشر من ذي الحجـة سـنة اثنتـين              نَّأ فذكر   ،باهللا

                                                 
 .65ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .207ص ،1ج ،ات الوفياتفو الكتبي،: 2
 .157ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .216ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .66ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .35ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
 .173ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
 .228ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 8
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ي ه قتل ف  نَّأ فذكر   ،اماصر صاحب الشَّ   وترجمة الملك النَّ   ،1وعشرين وأربعمائة 
  .2الخامس وعشرين من شوال سنة ثمان وخمسين وستمائة

 كما في ترجمة المهذب ابن      ،وفي بعض التراجم يذكر السنة والشهر والمكان       -3
ه توفي في ربيع اآلخر سنة إحـدى        نَّأ فذكر   ،قب بالقاضي المهذب  الزبير الملَّ 

ي ه توف نَّأ والذي ذكر    ،حوي، وترجمة ابن برهان النَّ    3وستين وخمسمائة بمصر  
 .4 ببغداد،في جمادى األولى سنة ست وخمسين وأربعمائة

ه تـوفي   نَّأ فقد ذكر    ،كما في  ترجمة الجعبري     ،وقد يذكر السنة والشهر فقط     -4
 فأورد  ، ترجمة ابن أيدمر السناني     وأيضاً ،5في رمضان سنة اثنتين وسبعمائة    

 فذكر  ،اد، وترجمة المعتضد عب   6ئةي في ربيع اآلخر سنة سبع وسبعما      ه توف نَّأ
 ،)دبيـران (، وترجمة   7ه توفي في شهر رجب سنة أربع وستين وأربعمائة        نَّأ

 وكـذلك   ،8 وفاته في شهر رمضان سنة خمس وسـبعين وسـتمائة          فذكر أن 
 وفاته في رمضان سـنة خمـس وسـتين           فذكر أن  ،ترجمة مروان بن الحكم   

  .9للهجرة
 ابـن   الـدين م لفخر    فعندما ترج  ، نجد الكتبي يورد السنة والمكان فقط      وأحياناً -5

 وترجمة شـرف    ،10ه توفي بمصر سنة ثالث وتسعين وستمائة      نَّأ ذكر   ،لقمان
 وكذلك  ،11ه مات بدمشق سنة إحدى وستين وخمسمائة      نَّأ فذكر   ، ابن منقذ  الدين

                                                 
 .58ص، 1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .364ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .337ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .415 ،414، ص2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .40، ص1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .214ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
 .147 ص،2 ج،فوات الوفيات الكتبي، :7
 .57، ص3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 8
 .126ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 9

 .43، ص1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 10
 .178، ص 2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 11
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ـ أ فقد ذكر    ،حين ترجم ألبي الوليد الباجي     ه تـوفي سـنة أربـع وسـبعين         نَّ
ـ أ فـذكر    ، عبد اللطيف  الدينفق   وترجمة مو  ،1وأربعمائة بالمرية باألندلس   ه نَّ

ـ أ فـذكر  ، وترجمة ابن اللبانـة ،2توفي ببغداد سنة تسع وعشرين وستمائة   ه نَّ
 وكـذلك ترجمـة ابـن المـصلي         ،3توفي بميورقة في سنة سبع وخمسمائة     

 .4ه توفي بأرمنت سنة ثالث وسبعمائةنَّأ فذكر ،رمتياأل
 الفـزاري    الدينلشيخ برهان   اترجمة   يكتفي بذكر سنة الوفاة فقط كما في         قدو -6

ه ذكر سنة الوفاة    نَّأ؛ فيالحظ   5 وفاته كانت في سنة تسع وعشرين وسبعمائة       نأ
، 6 وفاته كانت سنة خمـسين ومائـة        فذكر أن  ، ترجمة ابن هرمة    وأيضاً ،فقط

ه توفي في سـنة     نَّأ فذكر   ، بن عبد المطلب   محمدوترجمة السفاح عبد اهللا بن      
ـ أ فـأورد    ، وكذلك ترجمة النقاش البغدادي    ،7بالجدريست وثالثين ومائة     ه نَّ

كر  فذ ، األصفهاني الدين وترجمة شمس    ،8توفي سنة أربع وأربعين وخمسمائة    
 .ه توفي سنة ثمان وثمانين وستمائةنَّأ

بشكل دقيق كما في ترجمة      وال يشير إلى التاريخ    وقد يكتفي بذكر مكان الوفاة    
تـوفي  "، أو يكتفي بالقول 9ام المتوكلآخر أي بدمشقه مات نَّأ فذكر  ،الحسن بن وهب  

 .10"الخ... المائة الرابعة أو الخامسةفي حدود

                                                 
 .65 ،64، ص2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .385، ص2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .27، ص4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .231، 4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .33ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .35ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
 .215ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
 .165ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 8
 .367ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 9

 ؛451،  277،  23ص ،2ج؛  402،  392،  164،  39ص ،1ج ،فـوات الوفيـات    الكتبي،: 10
  .248، 136، 99 ،79، ص 4 ج؛352 ،104ص  ،3ج
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ترجمـة المتـيم    وال تاريخها كما في وفي بعض التراجم ال يذكر مكان الوفاة      
وري الدين القاسم   ي وترجمة أب  ،1ق بوفاته أي تاريخ يتعلَّ   أو   ،اً فلم يذكر مكان   ،اإلفريقي

  .2الكاتب
 : قال الشَّاعروكيفيتها، ففي ترجمة أبي جلنك       أحياناًذكر الكتبي سبب الوفاة     وي

نزل من قلعة حلب لإلغارة على التتار، فوقع في فرسه سهم، فوقع وبقي راجـالً،               "
فأسروه وأحضر بين يدي مقدم التتار، فسأله عن عسكر المسلمين، فكثرهم وعظـم             

ولكـن أداه إلـى      :" يقـول الكتبـي    ، وفي ترجمة ابن البققي    3"شأنهم، فضرب عنقه  
، وكمـا   4"رع، فضرب القاضي المالكي عنقه بين القصرين      االستخفاف بالقرآن والشَّ  

ة مرض في مدة عمره مرضاً حاداً مـر      " : حيث قال  ، بن غانم  الدينفي ترجمة جمال    
ونج    إنَّ اه اهللا تعالى منه، ثم     ه حصلت له سعلة قر     ئـة، وبقـي    حت منهـا قـصبة الر

متمر   5" أخرى، إلى أن قضى نحبه      ويعتلّ  آونةً ضاً من ذلك، يصح  سـبب   ، وذكر أن 
مـات    بن سعيد بن سـنان     محمدعبد اهللا بن     والخفاجي ،6موت السفاح هو الجدري   

 ففي  ،حدهاأح  وايات حول كيفية الوفاة يذكرها دون أن يرج       دت الر  تعد وإذا ،7ماًمسمو
واختلفوا كيـف   " :ة موته بأكثر من طريقة     عن كيفي  براًترجمة المستعصم باهللا قال مخ    

   كان قتله، قيل إن  ا ملك بغداد أمر بخنقه، وقيل رفس إلى أن مات، وقيـل             هوالكو لم
وفي ترجمـة الخليفـة      .8" وخنق، واهللا أعلم بحقيقة الحال      في بساطٍ  غرق، وقيل لفَّ  

                                                 
 .151 ،150ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .178ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .60ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .152، ص1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .206ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
  .215ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
 .220ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
 .231ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 8
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طالـب  ه  ته ألنَّ ه الخيزران سم  م أ يقال إن " : حيث يقول  ،ك في كيفية مقتله   الهادي يشكِّ 
أخاه الر1"م ولدهشيد أن يخلع نفسه من العهد ويقد.  

 ؛ وأثر وفاته في الناس    المترجم له ويذكر الكتبي في مواضع عديدة مكان دفن        
    لقد " : مكانته في مجتمعه من خالل ذكر عدد من شيعه         حاًفيقول عن ابن هرمة موض

، بينما يقـول    2"أحد، حتى دفن بالبقيع    نفر ال يتبعهم     جنازته إال أربعة  مات وما يحمل    
ـ    دفن بمقابر باب الصغير، وشـي     " : الفركاح الدينيخ تاج   عن الشَّ  فوا عه الخلـق وتأس

، ويذكر في ترجمة أبي صالح الجيلي كيف كانت جنازته وكيف دفن أكثر من              3"عليه
حمد بن حنبل، وقيل بـل  وكانت جنازته عظيمة، ودفن إلى جانب قبر اإلمام أ      " :؟مرة

ى ذلك الرعاع والعوام، وقبض على من فعل ذلك وعوقـب وحـبس،             دفن معه، تولَّ  
4"ام ونقل وعفي قبره ولم يعلم أين دفنونبش بعد ثالثة أي.  

  
3.8.1 فات الخُلقية والخَلقيةالص:  

ث الكتبي كثيراً  تحد  عن الص  فات الخَلقي ء سـوا  ،ة  للذين ترجم لهـم     ة والخُلقي
نا نجـد فـي ثنايـا        على أنَّ  ،ل عليه  تسج  أم   ،ل للمترجم له  فات تسج نت هذه الص  أكا

   فات االيجابية أكثر من الحديث    تراجمه الحديث عن الص  عن الص  ة؛ فعندما  فات السلبي
  ملـيح  ، رشيق القد  ،بيض إلى السمرة  أكان  " :هنَّأام  ذكر    لألمير تنكز نائب الشَّ    ترجم

يخ برهـان   ويقول الكتبي عن الشِّ    ،5"كلحسن الشَّ  ،يب قليل الشَّ  ،حيةاللِّ خفيف   ،عرالشَّ
نحيف الجسم أبيض حلو الصورة     " :لقية الفزاري في إطار حديثه عن صفاته الخَ       الدين

كان فيه رفق   ": لقية فيقول  يتبع ذلك ببعض صفاته الخُ     ، ثم "رقيق البشرة معتدل القامة   
، ويسرد في أثنـاء  6"فوسها، وله جاللة ووقع في النُّ يكره الفتن وال يدخل في    ،ورحمة

                                                 
  .174ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
  .35ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .264ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .193ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .215ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .33ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
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 ، خفيف العارضـين    نحيفاً كان أسمر طويالً  ": لقيةترجمته للمنصور بعض صفاته الخَ    
 يخلط أبهـة    ، عينيه لسانان ناطقان   واد كأن  يخضب بالس  ،مفرق الوجه رحب الجبهة   

  وكان من أف، تقبله القلوب وتتبعه العيون    ،اكالملك بزي النس هر حزماًراد الد ودهـاء  
ه شـيخ   نَّأ" :، وذكر في ترجمة ابن أسد المصري      1" على جمع المال    حريصاً وجبروتاً

ـ      ،2" ويشبب في المجالس على القيان     ،ك ظريف خليع  ماجن متهتّ   ي كما ذكر عـن أب
  .3"اً حليم حسن السيرة وافر الحشمة شجاعاً كريماًسمحاً "ه كاننَّأ ،سعيد المستنجدي

  
  :قافي للمترجم لهكوين الثَّالت 9.1

  الثقافي لألعالم الذين تـرجم لهـم       عن البناء  بإسهاٍب هل الحديث ليس من الس
 ،دة كما ينتمون إلى أقطار إسـالمية متعـد        ، فهم ينتمون إلى عصور مختلفة     ،الكتبي

  فبعـضهم   ،بها هؤالء األعـالم    د الوظائف والمهام التي كان يقوم     باإلضافة إلى تعد 
  فـإن ،، لـذا ... ورابع فقيه أو محدث أو قـاضٍ      ، وآخر والٍ  ،وبعضهم وزير  ،خليفة

  عام بشكٍل  على األعالم  الحديث هنا سينصب ،  ث عن األعـالم منفـردين      ولن أتحد، 
ة لثقافتهم،  نات العام ة المشتركة بينهم، والمكو   ما سأحاول أن أقف عند األطر العام      وإنَّ

  . في حاالت نادرةإالَّ اآلتية لركائزاوهي في المجمل ال تكاد تخرج عن 
يكشف لنا الكتبي عن الجانب العلمي والثقافي واالجتماعي وحتـى الـسياسي            

 لعل أهمهـا وأكثرهـا تكـرارا فـي          ،للمترجم له من خالل حديثه عن عدة محاور       
 الوظـائف   و ذكـر تالميـذه       و ، ذكـر مـصنفاته    ، ذكر شيوخ المترجم له    :التراجم

رحالته التي قام بها لبلدان مختلفة طلبا للعلـم          والحديث عن    ،التي شغلها  والمناصب
  .أو للقيام بوظيفة تسند إليه

  
  
  

                                                 
  .216ص ،2ج ،فوات الوفيات كتبي،ال: 1
  .100ص ،2ج ،فوات الوفيات  الكتبي،2:
  .129ص ،2ج ،فوات الوفيات  الكتبي،3:
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  :شيوخ المترجم له 1.9.1
له ث الكتبي عن شيوخ المترجم    يتحد     في أغلب التراجم مم  م لنا صـورة    ا يقد

ى ة الذي تلقَّلمييخ العة إذا ما علمنا منزلة الشِّ   خاص ،اها المترجم له  عن العلوم التي تلقَّ   
الي يفصح لنا عن المخزون العلمـي والثقـافي لتلـك            وبالتَّ ،المترجم له علومه عنده   

  فقد يسهب فـي ذكـر        ، واحدٍ  والكتبي في هذا اإلطار لم يسر على نهجٍ        ،الشخصية
سمع بدمـشق هـشام بـن       " : حيث قال  ، كما في ترجمة البالذري    ،شيوخ المترجم له  

ان بن   وبالعراق عفَّ  ، بن مصفى  محمد سعيد، وبحمص    عمار وأبا حفص ابن عمر بن     
 والقاسـم بـن     ،الزبيـري  ومصعباً   ،بداهللا بن صالح العجلي    وع ، وعبد األعلى  ،مسلم
 فقد قال الكتبـي     ، الوليد الباجي  ي وكما في ترجمة أب    ،1" وعثمان بن أبي شيبة    ،سالم

ـ      أخذ ا  ": العلوم التي درسها والشيوخ الذين تتلمذ عليهم       ناًمبي ب لفقه عـن أبـي الطي
 وأبي إسحاق الشيرازي، وأقام بالموصل سنة يأخذ علم الكالم عـن أبـي              ،الطبري

أورد لـه الكثيـر مـن        ، الفركـاح  الدين لشيخ تاج    ته وفي ترجم  ،2"جعفر السمناني 
 ومكرم بن أبـي     ، وابن اللتي  ، وابن المنجا  ،سمع من ابن الزبيدي   " : فقد قال  ،خوالشي

 وفي ترجمـة الـشيخ      ،3" ابن حموية  الدين وتاج   ،خاوي والس ، وابن الصالح  ،الصقر
 م في سـماعه ألحـده     كاً من الشيوخ مشكِّ   اً ذكر عدد  ، ابن الظهير اإلربلي   الدينمجد  
وسمع ببغداد في الكهولة من أبي بكر ابن الخازن والكاشغري، وبدمشق من            " :فيقول

ه سـمع    ابن أبي جعفر، وقيل إنَّ     نالدي ابن حمويه وتاج     الدينالسخاوي وكريمة وتاج    
  .4"من ابن اللتي

 وفي بعض التراجم يختصر الكتبي شيوخ المترجم لـه وال يـذكر مـنهم إالَّ              
سـمع ببغـداد مـن      " : حيث قال الكتبي   ،اصر داود  كما في ترجمة الملك النَّ     ،القليل

 ينالـد  ونجده يختصر شيوخ القاضي نجم ،5"القطيعي وغيره، وبالكرك من ابن اللتي 
                                                 

 .155ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .64ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .263ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
  .301ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
  .429ص ،1ج ،لوفياتفوات ا الكتبي،: 5
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 علـى    ونجـد مثـاالً    ،1"سمع من القاسم بن رواحة وغيره     " : حيث قال  ،ابن البارزي 
ـ " : حيث قال  ، الفارقي الدين له في ترجمة رشيد      مدرة في ذكر شيوخ المترج    النُّ مع س

 : حيـث قـال    ، وكما في ترجمة الحافظ ابن بكار      ،2"من الزبيدي وابن باقا وغيرهما    
  .3"سمع من ابن البن وغيره"

سمع دون أن يعـرض      المترجم له قد     قليل من التراجم يذكر الكتبي أن     وفي ال 
 كما جاء في ترجمة ابن الشقيشقة       ،السم شيخ من الشيوخ الذين سمع منهم المترجم له        

4"سمع وعني بالحديث" : فقد  اكتفى الكتبي بالقول،ارفَّالص.  
  

  : ومصنفاتهآثار المترجم له 2.9.1
 فقـد  ، عند الكتبي عن جانب ذكر شيوخ المترجم لهم شأناًوهذا الجانب ال يقلُّ  

 وقد نهج الكتبي في ذلك أكثر       ،عني الكتبي بذكر كتب المترجم لهم في مواطن عديدة        
على بعـضها    قاًمعلِّفات المترجم له     يذكر الكثير من مصنَّ     حيث كان أحياناً   ،من نهج 

أو  ، المـصنف  بيان ما يحويـه هـذا      أو   ، مثل بيان حجم المصنف    ،تعليقات بسيطة 
 وأحيانـا   ،يهمل األخرى  أو يذكر القليل منها و     ،الخ...االنتهاء من تأليفه  األخبار بعدم   

  ".وله التصانيف: " بالقول مكتفياًفات شيئاًنجده ال يذكر من هذه المصنَّ
 بل  ، ابن تيمية  ذكر الكثير من آثاره       الدينالشيخ تقي    نجد الكتبي في ترجمة   و

، وكذلك في ترجمة إبـراهيم      5ست ورقات  فاتتعداد المصنَّ أسهب في ذلك واستغرق     
صانيف فـي    ونجد الكتبي أكثر من ذكر التَّ      ،6 فقد ذكر الكثير من المصنفات     ،الحربي

                                                 
 .306ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .130ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .340ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .185ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
  .80-76ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .16ص  ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
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 وأورد الكثير مـن  ،1فاته فقد ذكر له الكثير من مصنَّ،اغانيترجمة أبي الفضائل الص 
  .3 حيان أبيالدينر أثي و،2الحافظ ابن النجار: فات في تراجم كل منالمصنَّ

 كما في ترجمة سـهل      ،فاتوفي بعض التراجم يكتفي بذكر بعض هذه المصنَّ       
 على بالغته وحكمته، مثل كتـاب       فات كثيرة تدلُّ  وله مصنَّ " : حيث قال  ،بن هارون ا

 وكذلك ترجمة المنـشئ     ،4"ثعلة وعفرة على مثال كليلة ودمنة، وغير ذلك من الكتب         
رسـالة  "  و  ،"المقامات األربع "ة مثل   فات أدبي  مصنَّ الدينء  ولبها" : حيث قال  ،اإلربلي
 حيـث   ، ابن الوردي  الدينكذلك في ترجمة زين     و. 5"المشهورة، وغير ذلك  " الطيف

 فوائد فقيـه    )ة في نظم الحاوي   البهجة الوردي (فاته  ومن مصنَّ " : بعض كتبه  قال ذاكراً 
 قـصيدة   )ى ألفية ابـن مطـي     ضوء الدرة عل  ( ، و )شرح ألفية ابن مالك   (و ،منظومة

ذكـرة  ( ، و  نظمـاً  )ملحة اإلعـراب  ( اختصار   ، وشرحها )اللباب في علم اإلعراب   (
، )أبكار األفكار ( ، و )ائل المذهبة في المسائل الملقبة      المس(و   ،اً نظماً وشرح  )الغريب

أرجـوزة فـي    (و   ،  )أرجوزة في تعبير المنامات   ( و   ،)مة تاريخ صاحب حماة   تت( و
 ذكـر بعـض     ،وفي ترجمة الجعبري  . 6" نظماً )منطق الطير ( و   ،)خواص األحجار 

. 7نها تقـارب المائـة    أفاته  ه ذكر في نهاية حديثه عن مصنَّ      غم أنّ فات على الر  المصنَّ
 و  )مناقل الفتنـة  (له كتاب   و" : بعض كتبه  وفي ترجمة ابن اللبانة يقول الكتبي ذاكراً      

  .8" في شعر بني عباد)هرقيط الزرر ولسقيط الد( و )نظم السلوك في وعظ الملوك(

                                                 
 .360 و359، ص1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 37ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .78، ص 4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .84ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
 .57ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
 .160ص ،3ج  ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
 .40ص ،1ج  ،فوات الوفيات الكتبي،: 7
 .27، ص4ج ،فوات الوفيات الكتبي،:  8
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 كما في ترجمة ابـن المنيـر مكتفيـاً         فاتوقد يهمل ذكر أي من هذه المصنَّ      
ـ      ،1"فات مفيدة وله مصنَّ " :بالقول ولـه  " : فقـد قـال    ة، وكذلك ترجمة جعفر بن قدام
ـ       2"فات في الكتابة وغيرها   مصنَّ وري الـدين  القاسـم    ي، ونجد مثل ذلك في ترجمة أب

 الـدين  ومثل ذلك في ترجمة  فخر        ،3"فات وشعر رائق  له مصنَّ " :قال حيث   ،الكاتب
 وفـي ترجمـة ابـن       ،4"فاتوصنف في الفقه والحديث مصنَّ    " : فقد قال  ،ابن عساكر 

اح  وفي ترجمـة ابـن الجـر       ،5" فات أدبية   وله مصنَّ " :حيث قال ،  مواهب البغدادي 
له في ذلـك    خبارهم ودول الملك،    ام الناس وأ  عارفاً بأي  كان كاتباً " : حيث قال  ،الكاتب

ولـه  " : فقـد قـال الكتبـي      ، ابن الخيمي  الدين وكما في ترجمة مهذب      ،6" فاتمصنَّ
  .7"فات كثيرة مصنَّ

  
  :تالميذ المترجم له 3.9.1

ـ      إن –كثير من التراجم    جم له في    يذكر الكتبي تالميذ المتر    ن لـه     كـان مم
 ،ن اإلكثار من ذكر التالميـذ واإلقـالل        وقد راوح الكتبي في هذا األمر بي       ،-تالميذ
ذكر التالميذ إلى بيان تأثير المترجم له في التالميذ وأهل العلم            ى الكتبي أحياناً  ويتعد 

ةعام،ماً مقدة للمترجم له بذلك صورة للمكانة العلمي.  
واهد على إكثاره من ذكر تالميذ المترجم له ما نعثر عليه في ترجمة             ومن الشَّ 

وكتب عنه البرزالي وابن سيد الناس وأثير       " : حيث قال  ، بن عبد الظاهر   دينالمحيي  
 أخالقـه   نـاً  بن شكر مبي   الديند تالميذ صفي     آخر يعد  ، وفي موقعٍ  8" والجماعة الدين
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هاب وروى عنـه الزكـي المنـذري والـشّ    " : حيث قال،معهم ومع عموم أهل العلم  
 لهم، ال يشغله ما هو فيه من        لحين كثير البر  القوصي، وكان مؤثراً ألهل العلم والصا     
وكذلك نجده يذكر الكثير من تالميذ الشيخ       . 1"كثرة األشغال عن مجالستهم ومباحثتهم    

 وابـن تيميـة     الـدين وسمع منه ولده الشيخ برهان      " : عندما قال  ، الفركاح الدينتاج  
لعطـار وكمـال     ابن الزملكاني وابن ا    الدينوالمزي والقاضي ابن صصرى وكمال      

 زكرى وغيرهم، وخـرج     الدين المقدسي وزكي    الدين ابن قاضي شهبة وعالء      الدين
 في ترجمة ابن    ونجده أيضاً . 2"من تحت يده جماعة من القضاة والمدرسين  والمفتين        

  وروى عنه الدمياطي وابـن الجنـاز       " : فقد قال  ،د من روى عنه   حواري الحنفي يعد
  .3"ة ابن صصرى وآخرونوالدواداري وقاضي القضا

ه يقـول فـي ترجمـة علـوان          نجد ،وفي سياق إقالله من تالميذ المترجم له      
 فقد  ، المنجم الشَّاعر الدين، وكما في ترجمة عالء      4"سمع منه سلمان الشحام   : "األسدي

ـ    ،5"أخذ عنه الدمياطي وغيره، وسمع منه البرزالي      " :قال  العـرب   ي وفي ترجمة أب
، أخذ  روى عن ابن عبد البر    " : حيث قال  ،ن روى وأخذ عنه   مم يذكر القليل    ،الصقلي

  .6" البن قتيبة)أدب الكاتب (عنه أبو علي ابن غريب
  

  : والبالد التي زارها،رحالت المترجم له 4.9.1
جوال في البلـدان    م االرتحال والتِّ  علُّ لمن أراد العلم والتَّ    ده ال ب  من المعروف أنَّ  

ـ  ،ول على ما يبتغي من علوم ومعـارف        للحص ؛واألمصار المختلفة  إذا مـا    ةً خاص 
 وهذا مـا    ،اشتهرت بعض هذه البلدان بشيوخ ذاع صيتهم في أرجاء المعمورة قاطبة          

 ويذكر  ، فقد كان من الطبيعي أن يقصد طلبة العلم هذه البلدان وشيوخها           ،كان حينذاك 
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 ، ما  أو عملٍ  نصٍبم م كذلك الكتبي رحالت المترجم لهم العملية التي كانت بقصد تسلُّ         
حالت التي قام  بهـا أصـحاب         دأب الكتبي على الحديث عن الر      ،ومن هذا المنطلق  

 من البعد    في ذلك إضاءة جانبٍ    التي دخلوها محاوالً    والبلدان ،)المترجم لهم ( التراجم
 وتسليط الضوء علـى مكانتـه       ، صاحب الترجمة  عن الثقافي والسياسي واالجتماعي  

ة والعلماالجتماعية ودوره الذي اضطلع به وقتذاكي.  
 ابـن   الـدين ترجمة جمـال     ومن التراجم التي ذكر فيها رحالت المترجم له       

وسافر إلى حلب وبغداد، وكتب لألمجـد صـاحب بعلبـك،    " : حيث قال عنه ،النجار
سمع بدمشق من التاج الكنـدي      ى نقابة األشراف بها، و     وتولَّ ،وسافر إلى اإلسكندرية  

ل فـي الجزيـرة      تنقَّ ثم" : حيث قال  ؛ النشابي الدين في ترجمة مجد      وكذلك ،1"وغيره
ل فـي  وتنقَّ" : حيث قال الكتبي عنه، البدر اإلسكافيأبي وكذلك في ترجمة   ،2"اموالشَّ

ـ     حوي مد اب النَّ  ابن الخشَّ  محمدالواليات، وصحب أبا     ق عنـه   ة، وقرأ عليـه، وعلَّ
 وجاور بمكّ  تعاليق، وحج  امإلى الشَّ  صار   ة، ثم،   وأقام بحلب مد  انتقل إلى مصر    ة، ثم 
 ، حالت في ترجمـة الجليـاني   ونجد مثل هذا الحديث عن الر.3"أن ماتوسكنها إلى   

وكمـا  . 4"رحل من األندلس ودخل بغداد    " : حيث قال  ؛ من والى أين رحل    ذكرحيث  
 إلى حلـب    وذهب إلى بعلبك، وارتحل   : "  حيث قال  ، البرزالي الدينفي ترجمة علم    
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ابوني وكذلك في ترجمة ابـن الـص      . 1"سنة خمس وثمانين، وفيها ارتحل إلى مصر      
سكندرية وهو طالب مصر سنة     ذهب إلى المشرق فتوفي باإل    " : فقد قال عنه   ،اإلشبيلي

أصفهان ولقي ابن    و ودخل الري  ": حيث قال  ،ابقوكذلك ترجمة الس  . 2"أربع وثالثين 
ي ولِّ: " حيث قال  ؛ ابن الوكيل  الديني ترجمة الشيخ صدر     وكما ف . 3"الشَّاعرالهبارية  

 وجرت له أمـور وتـنقالت، وكـان مـع     ،مشيخة دار الحديث األشرفية سبع سنين    
 اشتغاله يتنز      ه ويعاشر، ونادم األفرم نائب دمشق، ثم ه إلى مصر وأقام بها إلـى        توج

خلـص مـن واقعـة      أن عاد السلطان من الكرك سنة تسع وسبعمائة، فجاء بعد ما            
 ابن الخليلي علـى     الديناحب فخر   ه نسب إليه منها أشياء، وعزم الص      الجاشنكير، فإنَّ 

  القبض عليه تقر   باً إلى خاطر الس لطان، فلم ا أحس  بذلك فر   لطان على طريق    إلى الس
 ه إلـى  مل، فعفا عنه، وجاء إلى دمشق وتوج      لطان وهو بالر   ودخل على الس   ،البدرية

، وكذلك في ترجمة الحافظ     4"ل عليه الحلبيون إقباالً زائداً    حلب وأقرأ بها ودرس وأقب    
ام ومصر والحجـاز وأصـبهان    وله الرحلة الواسعة إلى الشَّ     ": حيث قال  ،ابن النجار 

إلى " سافر: " يقول ،وفي ترجمة الخازن الشافعي   . 5"وخراسان ومرو وهراة ونيسابور   
  .6"العراق والشام وسكن بغداد"
  

5.9.1 ها المترجم لهمءالوظائف والمناصب التي تبو:  
         ها المترجم  ءأشار الكتبي في مواطن عديدة إلى الوظائف والمناصب التي تبو

 وذلك للكشف عن مكنون الشخصية أكثـر     ؛ قاموا بها  التي والى اإلعمال الكبيرة     ،لهم
درس " :قـول عنـه   ي المقدسي   الدين ففي ترجمة شرف     ؛والدور الذي لعبته في حينه    

ي دار الحـديث    بالشامية الكبرى، وناب في الحكم عن الخويي، وكان من طبقته، وولِّ          
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 ابـن   الـدين  وكذلك في ترجمـة عـون        ،1"النورية، ثم ولي خطابة الجامع األموي     
اصـر وحظـي    م عند الملك النَّ   ولي األوقاف بحلب وتقد   " : يقول عنه الكتبي   ،العجمي

الً للـوزارة كامـل الرياسـة لطيـف         دمشق، وكان متأه  عنده وولي نظر الجيوش ب    
 حيث يقول   ،وفي ترجمة  أبي الفضل الحوراني يشير الكتبي إلى منصبه         ". 2الشمائل

كان يباشر  :"  وقال عن سبط ابن عبد الظهر      ،3"وناب في القضاء البن صصرى مدة     "
يقول  وفي ترجمة قاضي القضاة ابن صصرى        ،4" إلى أن أضر   اإلنشاء بمصر زماناً  

 ولي قضاء القضاة سنة اثنتين      تولى قضاء العسكر ومشيخة الشيوخ، ثم      ":الكتبي عنه 
 :وفي ترجمة ابن الشريشي قـال عنـه الكتبـي        ،  "5وسبعمائة إلى أن مات رحمه اهللا     

ـ  ، وشيخ دار الحديث االشرفية ومدرس الناصـرية       ،وكيل بيت المال بدمشق   " ح  ترشَّ
ـ " : قـال عنـه   ، ابن العجمـي   الدين عون    وفي ترجمة  ،"6لقضاء القضاة بالشام   ي ولِّ
  م عند الملك الناصر وحظي عنده وولي نظر الجيوش بدمـشق،           األوقاف بحلب وتقد

 ين   وقال عن جمال      ،7"الً للوزارة كامل الرياسة لطيف الشمائل     وكان متأهابـن   الـد 
بقوص  ولي الديوان    ،صاحب ديوان اإلنشاء للملك المعظم عيسى     " :شيث في ترجمته  

ثم  باإلسكندرية ثم   ونجده في ترجمة البـدر     . 8 " ولي كتابة اإلنشاء للمعظم     بالقدس، ثم
 طلبه الوزير ابن    ي خطابة القدس، ثم   ولِّ" :اليحو التَّ ابن جماعة يذكر وظائفه على النَّ     

      ي خطابـة    حضر إلى الشام قاضياً وولِّ     السلعوس فواله قضاء مصر، ورفع شأنه، ثم
وقال عـن   . 9" طلب لقضاء مصر بعد ابن دقيق العيد       األموي مع القضاء، ثم   الجامع  
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امية البرانيـة   ودرس بالـشَّ  " : وظائفه التي باشـرها    داً ابن الزملكاني معد   الدينكمال  
 ونظر الخزانة ووكالة بيت المـال،       ،ي نظر ديوان األفرم   والظاهرية والرواحية، وولِّ  

نقـل  . ي الدست، وله اإلنشاء الجيد والتواقيع المليحةع فوكتب في ديوان اإلنشاء ووقَّ 
ر مـن سـنتين واشـتغلوا عليـه          فأقام بها أكث   ،إلى قضاء القضاة بحلب ومدارسها    

ا نقل قاضي القـضاة     لطان طلبه من حلب ليوليه قضاء دمشق لم        الس  إن  ثم ،نوالحلبي
  .1" القزويني إلى مصرالدينجالل 

  
  :رعاالهتمام بالشِّ 6.9.1

 ويأتي  ، بإيراد نماذج من أشعارهم    اً لألعالم معني  تراجمه سياق    الكتبي في  كان
 ولعلَّ ،ال تكاد تخلو ترجمة من هذا الغرض      ف ؛"الغزل"عرية  مة األغراض الشِّ  في مقد  

ـ  وأ ،- خاصة -وق العام   الكتبي قد جرى في ذلك أرضاء للذَّ       ه قـد وجـد فـي       لعلَّ
  شعر الغزل  عر هو شِّ غالبية ال  مصادره المختلفة أن،  الـشُّعراء  أكثـر  عالوة على أن 

 وبالتالي كان مـن     ، لصيتهم وذيوعاًب هذا الغرض إذا ما أرادوا شهرة        جهون صو يتَّ
ني ال اسـتبعد أن يكـون       كما أنَّ  .عر شعر غزل  الطبيعي أن يجد الكتبي أكثر هذا الشِّ      

       فكـان ذلـك     ،عنها ارنا أخب  إلي ة لم يصل  الكتبي قد عاش في فترة صباه قصة غرامي 
  .مدعاة لكثرة هذا الغرض في كتابه

 ،شكل المقطوعـات  األغلب   الكتبي في تراجمه يأخذ في       اختارهعر الذي   والشِّ
هـا مقطوعـات     أو أنَّ  ، قد اختيرت من قصائد طويلة      تكون إن اإموهذه المقطوعات   

وا وقد تر  ،ةأصلي فتارةً ،راجمهة األشعار التي كان يوردها الكتبي في سياق ت        حت كمي  
   هاب  والـشّ  ،2ابن نفادة  كما في ترجمة     ،دة للمترجم له  يورد مقطوعات وقصائد متعد

راجـح  و ،6النـصير الحمـامي   و ،5 ابن تميم  الدينمجير  و ،4، والحمدوني 3العزازي
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 والوصـف والـشعر     رثـاء  في الغـزل والمـدح وال       فقد أورد لهم أشعاراً    ،1الحلي
  .االجتماعي وغيره

لـى  ر في ترجمته إه يشينَّ مع أ،ة من شعر المترجم لهد نماذج قليل  يور وأحياناً
 االربلـي   الـدين جمـال    كمـا فـي ترجمـة        ، محـسناً  أو ، مكثراً ه كان شاعراً  نَّأ
 ،عر من الـشِّ    أبياتٍ ِةن من أربع   لم يورد له سوى مقطوعة تتكو      الذي ،2)هـ679ت(

 ه ذكر في ترجمته     نَّأغم من   على الرفال يعقل أن يقتصر شـعره        ،يراً كث  له شعراً  أن 
 قريب العهـد  ،)هـ679ت( األربلي الدين جمال  إلى أنباإلضافة ، أبياتةعلى أربع 

  .ا ذكر بكثيرأكثر مم وكان جدير به أن يذكر له ،بالكتبي
ه ذكر في ترجمته    نَّأ مع   ،عر من الشِّ   بيتين 3المعالي الواعظ  بيأل يورد وكذلك

ومـن  " ه عندما أورد البيتين أوردهما بصيغة      ذلك أنَّ  إلى أضف   ، له معرفة باألدب   أن
   .اً له شعرداللة على أن" شعره

 ر لصاحب الترجمة كما في ترجمة أبـي عوقد ال يذكر الكتبي أي بيت من الشِّ  
  ذكيـاً   جلـيالً   فاضالً كان أدبياً " :الذي قال عنه في ترجمته     ،الديناليسر كاتب نور    

 ه لم يـأتِ   نَّأ  إالَّ ،ه شاعر غم من حديثه عن المترجم له بأنَّ       بالر كما نالحظ ،  4"شاعراً
 والذي لم يذكر له أي بيت       ،وكما في ترجمة ابن الفوطي    . عر من الشِّ   واحدٍ بيٍتبولو  

 وحديثه عنه في بداية    ،  5"وله شعر كثير بالعربي والعجمي     ":غم من قوله عنه   على الر
  .ب واآلداظمنَّاشتغل باله نَّأالترجمة 

  :)فوات الوفيات( في كتابه رعالشِّ إيرادجاهين في وقد سلك الكتبي اتِّ
 وهـو    إلى الجو العام الذي قيل فيه      إشارة أو عر دون مناسبة  الشِّ إيراد :االتجاه األول 
 ومن هـذه األسـاليب      ،ة أساليب عدكان يورده ب   في الكتاب؛ و    وتكراراً األكثر وروداً 

 كمـا فـي     ، الـشعر  دثم يور ... "وقال"خدام الفعل    است :على سبيل المثال ال الحصر    
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 :اآلتـي حـو    على النَّ   أردف له بيتين    ثم ،ة أبيات  فذكر له عد   ،الماهر الحلبي ترجمة  
  :وقال"

وِجأمةُب الد عو لَى عيه ـ ال تَ ا و   يِف
  

  واِمسكْ الشَّ ةُعى إلَ ويه يِكشْال تَ ا و  
  

  أظن األسى والدمع ال يبقيان لي     
  

  1داً به أهوى وعيناً بها أبكـي      فؤا  
  

 تـذكر   عر دون مناسـبةٍ    الـشِّ  إيراد التي استخدمها الكتبي في      األساليبومن  
وقال أيضا  " اآلتيةيغة  الص. ..فأورد لـه    ،المعمار كما في ترجمة     ،"عر يورد الشِّ  ثم 

  :وقال أيضاً" :أبيات كاآلتي
  اهبلُ أطْ تُسوساً لَ ري ع وا لِ لُا ج ملَ

  

  هينَالز و سرا الع ذَك ه نَهيوا لَ الُقَ  
  

ـ ا ر م لَ تُلْقُفَ ـ  النَّ تُأي هد ـ تَنْ م   اًشَِف
  

  رتْبتَ كَ ةٌانَم ا لَ  يـ تَي ا تِ هـ ي   ".2هنَ
  

إيـراد  لدى الكتبي في سياق      )فوات الوفيات (الي في    األسلوب التَّ   أيضاً ونجد 
 ،كما في ترجمة ابن ورقـاء الـشيباني        ،"ثم يورد الشعر  .. .وله" عر دون مناسبة  الشِّ

  :وله" قال األبياتفبعد أن ذكر له بعض 
هزتُزـ  ال أَ  ك ـ ملَي ع نِّ ـ  نَ كتُ   ياًاِس

  

ــِل   ــال َأي وحقِّّ ــقَ التَّتُد أرينِّ   اياِض
  

ِكلَون َأ رتُي الس مِ فَي ن ب ـ  ِدع ِهلِّ س  
  

   إلى الهز م تَحاج ِإاً وكَ ن ان اِض م3اًي."  
  

 يـورد  ثـم ... ومن شـعره " الشعر إيراد اآلتي في    األسلوبواستخدم الكتبي   
 فقـد   ، الجعبـري  : في الكثير من التراجم كما في ترجمة       األسلوب ونجد هذا    ،"عرالشِّ

  :حو اآلتيعر على النَّأورد له الشِّ
  :ومن شعره"

أضلَ اء ه ا دـ ى اللَّ ج ِلي ـ  الب   ِميِه
  ج

  وجدد ـ  و جدـ  ه ا مـ  ر   ِميِس النَّ
  

ـ  الفَ عطَقْ تَ تْاحرفَ ـ  اِتولَ   اًقَو شَ
  

  ــلَّكَم ــّل فَةً ِبفَ ــك ــتَ   يٍمِرى كَ
  ج
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  اًيــسيهــا أِنى ِفروا ال نَــقــالُفَ
  

  يـمِ ِرقاً و  نَ ِنصٍم وغُ جى نَ وِس  
  

ــِن يــنَاقٌ كالح ــاي اِما ضاتٌر  
  

  يي لَ اِكحـ ها لَ لُي َلي  1يِمِل الـس."  
  

  " يورد الـشعر   ثم... ومنه" : التالي األسلوب األساليبتبي من هذه    ويعتمد الك 
 : قـال  عر ثـم   حيث ذكر له مقطوعة من الـشِّ       ، الفضل الدمشقي  كما في ترجمة ابي   

  :ومنه"
ــِهللا ي وــم س ــر ــِع نَدوٍر قَ ــتُم   ِه ِب

  

ـ ي والر اِحلى الـر   ع يِهِف   اِنح م ـ تَع   فٌِك
  

ْأالكوكَ س البالكُ يِلي لَ  فِ ِرد إذن وِفس   
  

ـ نْ م ضع والب عضهى ب لَج انْ ِدقَ     .2"فُِشكَ
  

 ثـم ... وله أيضاً " :عر باالعتماد على األسلوب اآلتي     بالشِّ ويأتي الكتبي أيضاً  
 يورد له بعـض     أن الكتبي قبل     فقال ، كالذي نجده في ترجمة المعمار     ،"يورد الشعر 

  :وله أيضاً: "عرالشِّ
اتَعأَ تُب ذْي إ ِري ج اء ـ ِثتَلْ م اًم  

  

  اثَرتَا اكْ م فَ ِه علقِ ن مِ ِءرالخَِب  
  

ي حِ  لِ اَل قَ ْلبلِ ين تُمقَ: هماًس  
  

  ا جِ متُز ح قَ مام ِهِرع ع ـ ب   اثَ
  ج

ـ ِبوي  ِتارها طَ يه وفِ يفَكَ اه  
  ج

ـ  عفَأراء و  م بِلأقْ   الح 3اثَد."  
  

 وال بإ من القول    دمن األسـاليب     واحد أسلوبزم نفسه استخدام     الكتبي لم يل   ن 
عر للمتـرجم لـه      فقد نجده يذكر الشِّ    ، ال بل على العكس    ، لكل شاعر  المذكورة سابقاً 

  هي األكثر تكـراراً  واألساليب المذكورة سابقاً   ،بواسطة بعض هذه األساليب مجتمعة    
  األسـلوب  : مثل  هنالك أساليب أخرى ولكنها لم تستخدم كثيراً       نأ ب  علماً ،في التراجم 

  ،5"وقال من أبيات  "واألسلوب  عرية     يذكر بعد ذلك األبيات الشِّ     ثم ،4"وقال من قصيدة  "
وغيرهاعرية  يأتي باألبيات الشِّثم.  

 وهذا االتجاه أقل مـن      ، ما  أو أمرٍ  ، بمناسبة عر مرتبطاً وهو إيراد الشِّ  : االتجاه الثاني 
  :عروع من الشِّتي جاء بها هذا النَّ الالمناسباتعت  وقد تنو،االتجاه األول
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 كما فـي ترجمـة       ،الشُّعراء بين   يورد الشعر في سياق المراسالت التي تتم       قد   -1
 ابـن النقيـب     الدين العزازي إلى ناصر     الدين فعندما كتب شهاب     ؛هاب العزازي الشّ

  :1 في شبابه وأحسنملغزاً
وم فْا صرـ  اء ـ  و ةٌباِح شَ   نلِك

  

  ـ  هاينُِزي   ابب والـشَّ  ةُارض النَّ
  

ــةٌ ــي ومكَتَّب ــ لَسل هــا ب   اننَ
  

  ةٌِبقَّنَم ـ  و ـ  لَ يسلْ ـ ا نِ ه   ابقَ
  

ـ با قَ ا إذَ ه لَ يخُص تُ ـ  فَ تَلْ ااه  
  

  ــاِدأح ــا تَيثً ــذُّلَ   ابطَتَس وتُ
  

يحلُو و المِبشْ والتَّ دحـ  فَ يب ايه  
  

  وا هِ مي  ال س عاد و  ال رباب  
  

  :قيب ابن النَّالدينصر فأجابه نا
  انه ع تِْب أعر ةٌيِمج ع تْأتَ

  

ـ  لَ كون ي لمانسِل   ـ ا انْ ه   ابسِت
  

وفْيهم قُا تَ  مُلو ـ   و اُلَؤال س  
  

ــقَّا حإذَ   ــ واك ذَتْقَ ال جواب  
  

كَيلَ اد ه ا الجماد ِه يز اًفَطْ ع  
  

  ويقُرفِ ص  ي زجِهِتاج الح باب  
  

 الكندي كتب لألمجد    الدين فذكر أن الشيخ تاج      ،ما في ترجمة الملك األمجد    وك
  :2األبيات التالية

  تْرثُ كَ نِإي و ِبتُ كُ مكُنَّرِجضال تَ 
  

  ايهي فِ  الذِ افُعي أض ِقو شَ إنفَ  
  

ـ  كَ تْكَلَ م و لَ واُهللا ـ  فِّ ي مالَسةًم  
  

  ايهاِكح ي يظِّي ح ي التِ اِلين اللَّ ِم  
  

  مكُاِر د يِري غَ ي فِ  لِ مرصا تَ ملَ
  

  عاًرم و  نَفي    إالَّ تُّال ماِحوياه  
  

  :فأجابه األمجد
ــ ــفُحتْتَا لَإنَّ ــنَ ــ كُِسنْاُألا ِب   مكُبتْ

  

  وإن ِع بتُدفَ م الـشَّ  إن ـ  قَو ي ِندايه  
  

نَ كيفَو ضجنْ مِ ره ِها وي ذْ مهةٌب  
  

  ايهاِنع نُ اتٌعو لَ ِني الب ِةشَح و نِم  
  

ـ   ا فِ نَ لَ متُفْص و إنفَ   مكُاقَيِتيهـا اشْ
  

ـ  افُع أض مكُنْا مِ نَدِعنْفَ   ا فِ  مـ ي اه  
  

ِسوا نَ لُسيم الص ب ا يِحي تَ ِدهـ تَي   انَ
  

ـ ي كَ ِرد ي وه فَ مكُيإلَ   فَي ـ  ي ِدهياه  
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 جلنـك   أبيات في ترجمة أبـي    ة   عد ،اسبة ما عر المذكور المرتبط بمن   ومن الشِّ 
  1:ه نظمها لغز في مسعودنَّأ حيث ذكر ،الشَّاعر

اسم   الذي أهـو اه   ـ  فـي ح   ِهروِف
  

  فـي طِ   ةٌسألَم ـ   ي ُلساِئهـا م  
  

ـ  هو و عٌل فِ اهمسخُ ـ   ِف   ِهيِفِحصي تَ
  

  مبين  ـ   والعكـس ـ  قَ م ِس   ُلاِت
  

ـ  ئتَ جِ  أن ِرص الع دع ب ضيءتُ   ِه ِب
  

  ممِ راًكر  ِسكْن عك ـ  الم   ُلاِزنَ
  

 الدين ما ورد في ترجمة جمال ،عر المرتبط بمناسبة ماومن  األمثلة على الشِّ
  :وله وقد وقع مطر كثير يوم عاشوراء: " حيث يقول الكتبي،الشَّاعر
يوم اشُ عاِءور ج تْاد يا بالح  

  

  ِلومــ الهِعم بالــدُلهِطــب تَحســ  
  

عبج تَّاً ح مواتُى الس ـ  ب   تْكَ
  

  ءزر م والي ابنِ سيِن الح  ـ  الب   "2وِلتُ
  

كما فـي ترجمـة     ،  ق به شخصياً   من خالل مناسبة تتعلَّ    عر سماعاً الشِّيروي   وقد   -2
ام  ابن إبراهيم مستوفي الـشَّ     الدينأنشدني القاضي علم    " :3 حيث أورد  ،السروجي

سبعمائة في معنى   رحمه اهللا تعالى، بسوق الكتب في شهور سنة ثالث وأربعين و          
  :4أبيات السروجي

  يِلوسا ر ا ي ه بِ ر سِ ِقو الشَّ ةُصِق
  

ـ  م ِهِبر قُ ن مِ وحنَ   ـ  و اينَ يوِلس  
  

  ـاء الْ ه ب ةُار ح وِحتُ الفُ اِب ب دنِْع
  

  ن تَ ِيدتَح الس فْ قِ اِطاب ِلا خَ  ييِلي  
  

ـ لَا ح ا م ذَِإفَ ـ  تِ تُلْ ـ  الم كلْ   ياِنغَ
  

ـ  غَ الطّلوِل كلِْت بِ فِْق   ير طيـلْ  م  
  

ى ما تعـد  إنَّ ،عر لصاحب الترجمة فقط    الشِّ بذكر الكتبي لم يلزم نفسه       أن ونجد
 فعلـى سـبيل المثـال ال        ، في سياق الترجمة   إيراد أشعار لشعراء آخرين   ذلك إلى   

 لكل واحد مـنهم     ذكر و ، في ترجمة ابن خلكان وردت أسماء أربعة شعراء        ،الحصر
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ة وردت عـد   حيث   ؛اهرملك الظَّ ترجمة ال في    وكذلك ،1 أو أكثر قليالً    األقلِّ  على اًبيت
  .2مقطعات ألكثر من تسعة شعراء

  
  :عرأي في الشِّبداء الرإ 7.9.1

راء آ اآلراء  هـذه  جلّ ت وكان  ، أحياناً عر وصاحبه  رأيه بالشِّ   يبدي  الكتبي كان
 ففـي   ؛اعر المترجم لـه   عري للشَّ من النتاج الشِّ    بسيطاً ها قد تضيء جانباً    لكنَّ ،عامة

د عذب منـسجم    وشعره جي ":  يقول الكتبي عن شعره    ،قيببن النَّ  الدين ترجمة ناصر 
  نة، وهو أحد فرسان تلك الحلبة الذين كـانوا مـن           ائقة الالئقة المتمكِّ  فيه التورية الر

، وفـي ترجمـة راجـح       3" إلى الغاية  ة ومقاطيعه جيد  ،شعراء مصر في ذلك العصر    
 ويـدلي   ،4" حسن المعـاني   ، عذب األلفاظ  ،جيد النظم  شعره" :ي يقول عن الحلي   لحلّا

: "...  حيـث يقـول    ،برأيه في الصفي الحلي وشعره بشيء ال يكاد يخلو من مبالغة          
 وكـان   ،شاعر أصبح به الحلي ناقصاً    ...  شاعر عصرنا على اإلطالق    ،اثراظم النَّ النَّ

ا أخجل زهر   م وأتى ب  ،لة والمقاطيع قصائد المطو  أجاد ال  ، فعاد على كعبه ناكصاً    سابقاً
 ، تطربـك ألفاظـه المـصقولة      ،بيعماء فما قدر زهر األرض في الر      جوم في الس  النُّ

 ويعطي رأياً . 5"ها سهام راشقة وسيوف مسلولة     ومقاصده التي كأنَّ   ،ومعانيه المعسولة 
، "6اللحـن يخلو من   ه ال    غير أنَّ  ،وشعره مقبول " : فيقول ،"عين بصل "  لشعر مختصراً

 وبعد أن ذكر موشحتين لكـل مـن الملـك           ،)هـ732ت( وفي ترجمة الملك المؤيد   
7إن خرجة ابن سناء الملك أحسن من خرجة السلطان        : قال. د وابن سناء الملك   المؤي. 

ـ   الشَّاعر" : حيث يقول  ،هاب العزازي وشعره  ويعرض رأيه بالشّ   ساً  المشهور؛ كان كي
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  المشهور؛ كان كي  1"حاتعر والموشّ ي الشِّ ظم ف د النّ ساً ظريفاً، جي .  م الكتبـي   وقد يقـد
 كما جاء فـي ترجمـة يـاقوت      ، من شعر المترجم له    زا ذلك بمثالٍ  قدي معز رأيه النَّ 

  :، فمنه قوله رقيقاًكان ينظم شعراً ": حيث قال،المستعصمي
ــ ــِلا خَي ــي والميِل ــى كَنَ ةٌاذب  

  

  ــاللَّو ــاِلي ــها أننَْأي شَ   ابِلس تَ
  

ــ ــ ِبمقُ ــنَ ــا قَا م عتْدــاِد ح   ةٌثَ
  

  ابجا و ا م ب الص قِّ ح ن مِ ِضقَنَ  
  

ـ  ِنيى دِ لَ ع م الَ ن م ِصعنَ اله ىو  
  

  .2"اب الــصاِم أيــةُنَّ ســِهِذهــ  
  

 :عر؛ فقـال   بهذا الشِّ  اإلعجاب  مظهراً الذَّهبي الدينويبدي رأيه في شعر بدر      
  .3"جماععلى فضله اإل له نظم يروق األسماع، ويعقد"
  

  :ف في كتابهمصادر المؤلِّ 10.1
ة كتابه         تنوويمكن  ،)فوات الوفيات (عت المصادر التي استقى منها الكتبي ماد 

راسةم هذه المصادر لغايات أن نقسإلى قسمينالد :  
 وتحوي هذه المصادر األعالم الذين توفوا ،مصادر الترجمة لألعالم القدماء -1

 .بيئاتهم الف على اخت،)هـ520( قبل عام
 وتحوي األعالم الـذين توفـوا   ،الدراسةومصادر الترجمة لألعالم موضوع      -2

 هذه المـصادر قـد حـوت         من اإلشارة إلى أن     وال بد  ،)هـ520(بعد عام   
 وقد أشير لـذلك فـي       ،)ام وبالد الشَّ  ،مصر( الدراسة من خارج بيئة     أعالماً

 .موضعه
   كثر من نهج في إبراز هـذه المـصادر         الكتبي سلك أ   وتجدر اإلشارة إلى أن

 وقـد   ،يهمل المؤلـف   وقد يذكر الكتاب و    ،فقد يشير للكتاب وصاحبه    ،داخل التراجم 
قـب أو   اللَّ،ه يعتمد عالوة علـى االسـم    بأنَّ  علماً ،فه فقط يشير للكتاب من خالل مؤلّ    

 كمـا   ، وقد يختصر من اسم المؤلف أو الكتاب أحياناً        ،فالكنية للداللة على اسم المؤلِّ    
  .الواحدةة في الترجمة للمصدر الواحد أكثر من مر  يشير أحياناً قدهنَّأ

                                                 
 .95ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .363ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 368ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
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 كاالعتماد على المقابلة    ،واعتمد الكتبي كذلك على مصادر أخرى غير مكتوبة       
  . وسيشار لذلك الحقاً،ماع والس، واالعتماد على المشاهدة،ةخصيالشَّ
  

  :مصادر الترجمة للقدماء: أوالً
أشار إلى هـذا المـصدر      : )هـ356ت  ( ألبي الفرج األصفهاني  كتاب األغاني    -1

الحسين بن مطيـر األسـدي،      : )1(  وذلك في ترجمته لكل من      ،إحدى عشرة مرة  
مد  والفضل بن عبد الـص     ، عثمان الطفيلي  ، األحوص ،والحكم بن عبدل األسدي   

مالـك  وح،  قيس بن الملو  و ،ةالشَّاعر فضل   ، وقيس بن ذريح   ،الرقاشي البصري 
  . بن القاسم، والوليد بن يزيدمحمدو ، نويرهبنا

   ياعتمد الكتبي هذا المصدر ثمان): هـ384ت(  للمرزبـاني الشُّعراءكتاب معجم   -2
حمد بن  أترجمة  : )2(مد الكتبي فيها على المرزباني هي      والتراجم التي اعت   ،مرات

ـ   و ،الحمدونيو بن هارون،    محمدحمد بن   وأجعفر أمير المؤمنين،     ن إسماعيل ب
ـ   وترجمة الـس   ،الحسن بن وهب   وداع الحميري، و    بن محمد ـ  يائب أب اس  العب

 ،صالح بن عبد القدوس   و ، األعمى الشَّاعراس   العب يأبو ، المكي الشَّاعراألعمى  
 .أمير المؤمنين المعتصمو

 واعتمد هذا المصدر سـبع      :)هـ456ت( ابن رشيق القيرواني  : كتاب األنموذج  -3
3(اجم اآلتية  وذلك في التر   ،اتمر( : قيق الكاتب ترجمة الر، ارالعطَّو ،ابوني الص، 

 .ميمياق التَّالورو ،المثقالو ، حبيب المغربييأبو ،ابن البغدادي المغربيو

                                                 
 ،2 ج؛388،390ص ،1ج ،فـوات الوفيـات   الكتبـي، : التَّـوالي ظر هذه التراجم علـى     ان: 1

  .258، 33ص ،4 ج؛233، 208، 186، 204، 183ص ،3 ج؛439، 218ص
، 189، 173،  141،  65ص ،1ج ،فوات الوفيـات   الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على     : 2

 .49ص ، 4 ج؛116، 41، ص2 ج؛367
، 225، ص 2 ج ؛221،  41، ص 1ج ،فوات الوفيات  الكتبي،: التَّواليلى  انظر هذه التراجم ع   : 3

227 ،266 ،425 ،436. 
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ـ 492ت  ( كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي      -4  علـى هـذا     اعتمـد  :)هـ
 ، جعفر بن قدامـة    ،ترجمة إبراهيم الحربي  : )1(المصدر في خمس تراجم هي    

 .القاضي عبد الوهابو ،أبو الجوائز الواسطيو ،ابن حنزابةو
اعتمد هذا المصدر خمـس     ):  هـ654ت   (كتاب المرآة لسبط ابن الجوزي     -5

و ،اسبهدوستو ، ترجمة المستعين  :)2(ات في التراجم اآلتية   مر اصابن الجص، 
 .المعتز باهللاو ،المنتصر باهللاو

د هذا المصدر في ثـالث تـراجم         اعتم :)هـ429ت  ( كتاب التتمة للثعالبي   -6
 .وريالدينأبو سعد و ،ابن فروجهو ،فريقيم األالمتيترجمة  :)3(هي

تمد هذا   اع :)هـ456ت   (حل البن حزم  كتاب الفصل في الملل واألهواء والنّ      -7
 ،ملـك األنـدلس الـداخل     و ،زياد بن أبيـه   : )4(المصدر في ثالث تراجم هي    

 .شيدهارون الرو
اعتمد هذا  ): هـ542ت   (اممحاسن أهل الجزيرة البن بس    خيرة في   كتاب الذَّ  -8

ابـن وهبـون    و ،ماء عبادة ابن مـاء الـس      :)5(يالمصدر في ثالث تراجم ه    
 .أبو الوليد ابن حزمو ،المرسي

9-   اعتمد على هذا المصدر     ):هـ642ت (ة البن أبي الدم   كتاب الفرق اإلسالمي 
سـليمان   ،العابـدين زيـد بـن زيـن       : )6( وذلك في ترجمته لكل من     ،تينمر

  .القرمطي

                                                 
 ؛349،  292،  289،  4، ص 1ج ،فوات الوفيـات   الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على     : 1

  .419، ص2ج
، 3 ج ؛372،  162،  141ج ا، ص   ،فـوات الوفيـات    الكتبـي، : التَّـوالي انظر هذه التراجم علـى      : 2

  .320، 318ص
 ،4 ج ؛344، ص 3ج؛151، ص 1ج ،فـوات الوفيـات    الكتبـي، : التَّـوالي انظر هذه التراجم على     : 3

 .196ص
 .227، ص4 ج؛302، 32، ص2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على : 4
 .53، ص4 ج؛249 ،149ص  ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على : 5
  .61، 37، ص2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على : 6
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اعتمـد هـذا    : )1(وادر واألشعار للقاشي  اإلشعار بما للملوك من النَّ     كتاب   -10
الوليد بن يزيدو ،أبي علي القرمطي: )2(تين في ترجمةالمصدر مر. 

11-      اعتمد على هذا المـصدر      :)هـ529( لتكتاب الحديقة ألمية بن أبي الص 
3(لشَّاعراة واحدة في ترجمته البن مكنسة مر(.  

  
  :)هـ520(المصادر التي اعتمدها لألعالم الذين  توفوا بعد : ثانياً

  أشار إلى هـذا      :)هـ748ت  ( الذَّهبي الدين لشمس   ،كتاب تاريخ اإلسالم   -1
ن ترجمة مـن بيئـة      ون وعشر ا منها اثنت  ،وثالثين ترجمة  الكتاب في اثنتين  

والتـراجم  . الدراسةة  خارج بيئ   وعشر تراجم من   ،)اممصر والشَّ ( الدراسة
 الدين ترجمة فخر    :)4( هي الدراسةالتي أشار إلى هذا المصدر فيها من بيئة         

 الحنبلي معبر   ، ابن تيمية  الدين الشيخ تقي    ، الواسطي الدين عماد   ،ابن لقمان 
 سـالر   ، رتـن الهنـدي    ، العز االربلي الضرير   ، الماهر الحلبي  ،المنامات

 الرفيـع   ، ابن تيمية  الدين مجد   ،لحق ابن سبعين   عبد ا  ،الصالحي المنصوري 
الحريـري شـيخ     ،بـن تولـوا    الدين معين   ، التبريزي الدين جمال   ،الجيلي
 قاضـي القـضاة     ،بن سيد النـاس    الدين فتح   ، البرزالي الدينعلم   ،الطائفة
 الشيخ جمـال    ،ار ابن الشقيشقة الصفَّ   ، المقدسي الدين الحافظ ضياء    ،الخويي

سبط ابن الجوزي، المزيينالد .  

                                                 
الـصفدي، الـوافي بالوفيـات،    :  ابن العديم، انظرالدينذكر الصفدي أن هذا الكتاب للصاحب كمال     : 1

 .130ص ،7ج
  .257، ص4 ج؛319ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على : 2

  .194، ص1ج ،فوات الوفيات ي،الكتب 3:
، 107، 86، 74، 57، 43ص ،1ج ،فوات الوفيات  الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على     : 4

، 313،  288،  197ص ،3ج؛  440،  367،  353،  324،  253،  87،  23ص ،2ج؛  362
  .456، 354، 299، 185ص ،4ج؛ 427
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     راسـة ات في تراجم من خـارج بيئـة         وأشار إلى هذا الكتاب عشر مرالد 
 عمرو  ي أب ، أبو الفضائل الصاغاني   ،بن هود  الدين بدر   ، ترجمة شيخ األكراد   :1وهي

 المسعودي صـاحب    ، الشيخ عبد القادر الجيلي الحنبلي     ، المستعصم باهللا  ،بن العالء ا
  . ابن الجوزيالدينمحي  ،يزيد بن معاوية ، بن يزيد الوليد،التاريخ
2-     كتاب الكمال في معرفة الر ين جال لمحببن النَّ  الدأشار ): هـ643ت  ( ارج

     راسة منها خمس تراجم من بيئة       ،ةإلى هذا الكتاب سبع عشرة مر2 هي ،الد: 
. المستظهر باهللا  ، ابن الدبيثي  ، ابن كيغلغ  ،يابق المعر  الس ،الشَّاعرابن الخل   

 ابـن   ، طلحة النعماني  :3 وهي ،الدراسةواثنتي عشر ترجمة من خارج بيئة       
بو أ ، أبو طاهر البغدادي   ، ابن خمارتاش الهيتي   ، ابن الفقيه الموصلي   ،اإلخوة

 ابـن مواهـب     ، أبو سعد ابن خلف    ،مر اهللا أ المقتدي ب  ،الشَّاعر طاهر الحلي 
ينب  مهذّ،د الكرماني أبو سع،الشَّاعر السنبسي ،البغداديابن الخيميالد . 

 اعتمد الكتبي فـي     :)هـ764ت   (فدي الص الدين كتاب الوافي بالوفيات لصالح      -3
الـوافي  ( 4 الـصفدي  الـدين  على كتاب معاصره صالح      )فوات الوفيات (كتابه  

 مكتفيـا   ، الذي أهمل اإلشارة إليه كما ينبغـي       ، وملموس  واضحٍ بشكٍل )بالوفيات
 ويظهر اعتماد الكتبي على     ،ة إليه كباقي المصادر األخرى التي اعتمدها      باإلشار

                                                 
، 233،  29ص ،2ج؛  359،  345،  335، ص 1ج ،اتفوات الوفي  الكتبي،:  انظر هذه التراجم على التَّوالي     :1

  .352، 345، 257ص ،4ج؛ 13ص ،3ج؛ 373
  .348، ص3 ج؛352، 89، 63، 42ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي،: انظر هذه التراجم على التَّوالي: 2
 ،3 ج ؛438،  413،    309،  219،  136ص ،2ج ،فوات الوفيـات   الكتبي،: انظر هذه التراجم على التَّوالي    : 3

  .194ص ،4 ج؛441، 434، 350، 346، 238، 76ص
، خليل بن أيبك عبد اهللا العالمة األديب البليغ البارع المفنن، أكثـر  )هـ764 -696: (صالح الدين الصفدي : 4

واقيع وأخذ عن الشهاب محمود وابن سيد الناس وابن نباته وأبي حيـان             ل والتَّ ثر والترس  من النظم والنَّ   جداً
ر من يونس الدبوسي ومن معه وبدمشق من المزي وجماعة، جمع تاريخه الكبير الذي              ونحوهم وسمع بمص  

اه الوافي بالوفيات في نحو ثالثين مجلدة على حروف المعجم         سم،        اه  وأفرد منه أهل عصره في كتاب سـم
بة الدرج بصفد ي كتال ما ولِّفات، وأودات، وغيرها من المؤلَّ مجلَّة في ست)صر في أعيان العصرأعوان النَّ(

 إلى  وكان محبباً، والتوقيع بدمشق ووكالة بيت المال      وبالرحبة وقتاً  ثم بالقاهرة وباشر كتابة السر بحلب وقتاً      
 وقـد  ،ى لإلفادة بالجـامع  وكان في اآلخر قد ثقل سمعه وكان قد تصد        ،اس حسن المعاشرة جميل المودة    النَّ

، رر الكامنـة  الدابن حجر العسقالني،    : انظر. (يني وغيرهم  وابن كثير والحس   الذَّهبيسمع منه من أشياخه     
طبقـات الـشافعية     ،)ت.د (،)هـ771ت  (،  ، اإلمام تاج الدين بن علي بن عبد الكافي         السبكي. 207: 2

عبـد  محمود محمد الطناحي،    : الثانية، تحقيق : زيع، الطبعة هجر للطباعة والنشر والتو   : ، دار النشر  الكبرى
5ص، 10د الحلو، جالفتاح محم(.  
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 لنجد  ،لتي عند الصفدي  مقارنتها با الصفدي بعرض  بعض التراجم لدى الكتبي و       
تُ هذه التراجم    أنأشار إلى هذا    وقد   ، لما هو عند الصفدي    - تلخيصاً –  إجماالً عد

 شهاب  :1 هي ،الدراسةن بيئة    منها تسع تراجم م    ،الكتاب في خمس عشرة ترجمة    
 الـدين  جمـال    ، العفيف التلمساني  ،ام االمير تنكز نائب الشَّ    ، ابن فضل اهللا   الدين

 الدين شمس   ، النور األسعردي  ،ا ابن حنَّ  الدين تاج   ، الكبير الدين كريم   ،التبريزي
 ،الدراسـة  وست تراجم من خارج بيئـة        ، ابن أسد المصري   ،ابن دانيال الحكيم  

 ابـن   ، سليمان القرمطـي   ، بدر بن هود   ، جابر بن حيان   ، توبة بن الحمير   :2وهي
 .اطبي ابن الجنان الشَّ،الطراوة المالقي

 أشار إلى هذا الكتـاب      ):هـ653ت  (  القوصي الدينكتاب المعجم لشهاب     -3
 ، الملك األمجـد   :)3( وهي ،الدراسةفي ثالث عشرة ترجمة جميعها من بيئة        

 ، القناوي الدين ضياء   ، جلدك والي دمياط   ، جعفر العلوي  ،يسيأبو البقاء التفل  
 ابـن   ،الـشَّاعر بيه  النابن   ، الزكي القوصي  ، ابن المسجف  ،الرشيد النابلسي 

صور صـاحب   ن الم ، الفهري الدين رشيد   ، الحلي الدين نجم   ،حويخروف النَّ 
  .حماه

لكتـاب   أشار إلى هذا ا    :)هـ622ت  ( كتاب معجم األدباء لياقوت الحموي     -4
توفيـق  : )4( وهـي  ،الدراسـة  منها أربع تراجم من بيئـة        ،في تسع تراجم  

 ، ابـن أبـي طـي      ، ابن العديم  الدين كمال   ، المهذب بن الزبير   ،الطرابلسي

                                                 
، 72، ص 2ج؛  251،  157ص ،1ج ،فوات الوفيات  الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على     : 1

 .356 ،330، 272، ص3ج؛ 378، 368، 100
، 2ج؛ 347، 275، 260ص ،1ج ،فوات الوفيـات  الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على    : 2

 .263ص ،3 ج؛80، 61ص
 ؛300،  285،  271،  227ص ،1ج ،فوات الوفيات  الكتبي،: التَّواليلى  انظر هذه التراجم ع   : 3

  .12ص ،4ج؛ 154، 86، 66، ص3ج؛ 305، 282، 275، 108ص ،2ج
 ،3ج؛  337 ،266ص ،1ج ،فـوات الوفيـات    الكتبـي، : التَّـوالي انظر هذه التراجم على     : 4

 .269ص ،4ج؛ 127ص
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 ،اغانيبو الفـضائل الـص    أ: 1 هي ،الدراسةوخمس  تراجم من خارج بيئة       
 المطرزي شارح   ،ار الحافظ ابن النج   ، البارزي الدين ظهير   ،عمانيطلحة النُّ 
 .المقامات

 أشار إلى   :)هـ597ت   (كتاب خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الكاتب       -5
 وهـي ترجمـة   ،الدراسة واحدة منها داخل بيئة     ،هذا الكتاب في سبع تراجم    

: )2( وهي تـراجم   ،الدراسة وست تراجم من خارج بيئة       ، الطيبي الدينسعد  
 طـوي  ، ابن مكـي الحنبلـي المـؤدب       ،بدي الهمام الع  ،ابن جكينا البغدادي  

 . ابن مواهب البغدادي، الجليس ابن الحباب،المغني
أشار إلى هذا الكتاب في سـت       ): هـ630ت  ( الجزري   الدين شمس   تاريخ -6

 األشرف  ، جوبان القواس  :)3( والتراجم هي  ،الدراسة جميعها من بيئة     ،تراجم
 نصير  ، المظفر قطز  ،ي سالر الصالحي المنصور   ، العفيف التلمساني  ،خليل
 . الطوسيالدين

 واعتمد هذا المـصدر سـبع       :)هـ658ت  (بار  كتاب تحفة القادم البن اآل     -7
راسةجميعها من خارج بيئة      ،اتمرابـن   :)4( وذلك في التراجم اآلتيـة     ،الد 

 ابن أبي خالد الكاتب     ، حمدة الوادياشية  ، ابن كسرى المالقي   ،سهل اإلسالمي 
 . ابن طملوس المغربي، ابن صقالب،بد الملك يزيد بن ع،االشبيلي

                                                 
، 3ج/،135ص ،2ج؛ 358ص ،1ج ،فياتفوات الو  الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على     : 1

 .183، 37، ص4ج؛ 217ص
، 50ص،  2ج؛  336،  319، ص 1ج ،فوات الوفيات  الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على     : 2

  .238، ص3ج؛ 332، 137
، 72ص ،2ج؛  408،  303ص ،1ج ،فوات الوفيات  الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على     : 3

  .250، 201ص ،3ج؛87
 ،4ج؛  394،  357،  20ص،  1ج ،فوات الوفيـات   الكتبي،: التَّوالير هذه التراجم على     انظ: 4

 .357، 324، 322، 319ص
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ـ 668ت  ( ةصـيبع ُأنباء في طبقات األطباء البن أبي       كتاب عيون األ   -8  :)هـ
 الـدين عـز   : )1( وهي ،الدراسةأشار إليه في أربع تراجم جميعها من بيئة         

  . الرفيع الجيلي، ابن البيطار، الزين الحافظي،السويدي الطبيب
 أشار إليه في    :)هـ726ت  ( اليونيني   الدينب  كتاب الذيل على المرآة لقط     -9

 ، ترجمـة الـسنبلي    :)2( وهي تراجم  ،الدراسةأربع تراجم  جميعها من بيئة       
 .بيع الهواري ابن أبي الر،اسخريف النَّ الشَّ،العفيف التلمساني

 الـدين عيد لكمـال    عيد الجـامع أسـماء نجبـاء الـص        الع الـس  كتاب الطَّ  -10
 وهـي   ،الدراسـة إليه في ثالث تراجم مـن بيئـة          أشار   :)هـ748(جعفر
 . ابن المصلي االرمنتي،صير االذفوي النَّ، االسنائيالدين تقي :)3(تراجم

  
  :غير المكتوبةالمصادر 

ومن المصادر التي اعتمدها الكتبي في التـراجم االعتمـاد علـى المقابلـة              
سألته عن  " :ل الكتبي  يقو )هـ750ت  ( ة كما في ترجمة ابن الثردة الواعظ      خصيالشَّ

فالكتبي ". 4 بكرة االثنين ثاني عشرين شعبان سنة سبع وتسعين وستمائة         :مولده، فقال 
 تـاريخ  ز هذا إذا علمنـا أن  ويعز، وبذلك يكون قد قابله،هنا هو من سأل ابن الثردة     
قدومه دمشق ووعظه بهـا فـي         باإلضافة إلى  ،)هـ750(وفاة ابن الثردة هذا عام      

                                                 
، 160،  77، ص 2 ج ؛49ص ،1ج ،فوات الوفيات  الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على     : 1

353.  
 ،3 ج ؛72ص ،2ج؛  71ص،  1ج ،فوات الوفيات  الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على     ): 2 

  .371، 355ص
 ،220ص ،4ج؛  396ص ،2ج ،فـوات الوفيـات    الكتبي،: التَّواليانظر هذه التراجم على     : 3

231.  
  .463ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
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ـ أويذكر الكتبي   . 1 قول الكتبي  موي على حد  الجامع األ   بعـض   اًنـشده شخـصي   أه  نَّ
  .2األبيات

 سـنة  : فقـال ،سألته عن مولده:"  يقول الكتبي  الذَّهبيوفي ترجمة ابن الحسام     
د  وفيه تـود   ، من شعره   وأنشدني كثيراً  ،أربع وثمانين وستمائة، اجتمعت به غير مرة      

  . له بعض األبيات التي قالها له مباشرة ويذكر.3"كثير وحسن صحبة وطهارة لسان
:  القحفازي الدين يقول في ترجمته لنجم      ،"لسماعا"دها  ومن المصادر التي اعتم   

 هـذا أوان    ، يا شـيخ منـصور     : يقول لمنصور الكتبي رحمه اهللا تعالى      سمعته يوماً "
ها خلف ظهرك إلى وقت موسمها تكـسب         لك منهم مئتي جراب وارم     ج، اشترِ االحج
  .4"اتواهللا الذي يشتغل عليك في العلم يحفظ حراف قدره عشر مر:  فقال، جملةفيها

 ففي ترجمة تقي    ،ةعريعتمد على السماع في إيراد العديد من األبيات الشِّ        اوقد  
 في ذلك على ما سمعه من شـيخه علـم           ة أبيات معتمداً   السروجي أورد له عد    الدين
بن إبراهيم مـستوفي     الدينأنشدني القاضي علم    " : فقد ورد لديه اآلتي    ، إبراهيم الدين

ام رحمه اهللا تعالى، بسوق الكتب في شهور سنة ثالث وأربعين وسـبعمائة فـي               الشَّ
  :معنى أبيات السروجي

ـ  ه بِ ر سِ ِقو الشَّ ةُصِق ا ي ـ ا ر يوِلس  
  

ـ  وحنَ   ـ ر قُ ن ِم ـ  م ِهِب ـ  و اينَ يِلوس  
  

ـ  ب ةُار ح وِحتُ الفُ اِب ب دنِْع هـ  اء   ـ الْ
  

ـ يِلا خَ  ي فْاط قِ اب الس تَحن تَ ِيدـ     يِل
  

  ياِنغَــ المكلْــ ِتتَلْــلَا حا مــذَِإفَــ
  

ـ  الطُّ كلِْت بِ فِْق   ـ  غَ وِلل ي ـ ِطر م ِلي  
  

ـ  تَ نـاك ل ه مَأوتَ ـ ِر غَ قَلْ يـ  ر   ـ الْ
  

ـ ي بالنّ ِمر ي ِفرطَّ   ـ   ِلب ـ ِب نَ لَّ  كُ ِلي  
  

ـ     ـ  أَ دألفي القـوام قَ ـ  اله فَِل ـج  
  

ـ لـى الم  الالً ع  د رـ   يِلِل الـذَّ  ِبح  
  

ــ ــذَِإفَ ا مِأا رــي ــهتُ ــِع بن ِم ٍدي  
  

  ــثَتَي ــاًى نَّ بجــِت ِبع ــكلْ   وِلا الطُ
  

ــقَ اِألَلب رــض ــم ثُ ــِهد قُ   م إلي
  

  يــِلِوٍح طَرشَ ِبــتْمــِجر تُةٌصِقــ  
  

                                                 
 .463ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .464ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .131، ص3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .24، ص3ج ،وفياتفوات ال الكتبي،: 4
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  1"ِليِل العيِبِئى الكَنَض المُلا حفَيكَ    الم بر سر دختِكي بِمِزوأ اَلا قَذَِإفَ

،  على السماع من صاحبهما ابن الثردة الواعظ        يورد بيتين معتمداً   ونجده أيضاً 
  :أنشدني لنفسه" :فيقول

أضى جِ حلْك لِ الُموى أُ رعجةًوب  
  

  هاِديِقوا بِ دي قَ دى قَ ر الو لُّكُ  
  

  ىج الد ردا ب  ي اكو سِ ن م قِّحوفَ
  

  ـ ِع لِ ةٌنَتْ فِ  إالَّ تَنْا أَ م 2"ِهاِدب  
  

، 3الذَّهبيابن الحسام   :  على السماع في التراجم التالية      معتمداً وقد أورد شعراً  
  .5الشَّاعر الدينجمال و، 4 ابن الورديالدينوترجمة زين 

س  ابن الكـالَّ   الدين      وقد يعتمد في ترجمته على المشاهدة كما في ترجمة عالء           
ويظهـر   .6" ناثراً ناظماً أديباً كان فاضالً؛ة بسوق الكتب غير مر    هرأيت: "قول الكتبي ي

    شيوخه ال  في حديثه عن     اًاعتماده على مصدر المشاهدة جلي حيث يذكر   ،سيما المزي 
وكان فيه حياء   " : ذكره عنه قوله   فمما ،ز به المزي   ألبرز ما تمي    شامالً الكتبي وصفاً 

د واالنجماع عـن    ل والتود ف وترك التجم  حتمال وقناعة واطراح تكلُّ   وسكينة وحلم وا  
ما طالت مجالسة الطالب له ظهر      ه يسأل فيجيب ويجيد، وكلَّ     أنَّ  إالَّ ،ة الكالم اس وقلّ النَّ

وكان معتدل القامة   . كوت ال يغتاب أحداً   وكان ال يتكثر بفضائله، كثير الس     . له فضله 
ق في ملبس   وكان قنوعاً غير متأنِّ   . ع بحواسه وذهنه   متَّ  قوي التركيب  ،باً بحمرة مشر

 وكان يـستحم  . أو مأكل، يصعد إلى الصالحية وغيرها ماشياً وهو في عشر التسعين          

                                                 
 .199ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
  .464ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 2
 .132ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 3
 .159ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 4
  .343ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 5
  .93ص ،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 6
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عها فيعثر به مـن الـشياطين       وتتبمتحن بالمطالب   وكان قد ا  . تاءبالماء البارد في الشِّ   
 .1"جماعة فيأكلون ما معه، وال يزال في فقر ألجل ذلك

                                                 
 .354ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
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  الفصل الثاني
  ة في كتاب فوات الوفياتجاهات الموضوعياالتِّ

  :الغزل 1.2
 والذي جـاء فـي قـصائد    ، من شعر الغزلاًكثير )فوات الوفيات(حوى كتاب  

ـ  ،القول  وبمجمل ،مات قصائد المدح   أو في مقد   ،ةومقطوعات ونتف مستقلّ    هـذا   نإ ف
 ،غزل الذي قيل في ذلك العـصر       صورة مشابهة لل   الغرض في كتاب الفوات ما هو إالَّ      

ـ        في جملته عن   وهو في جميع مناحيه ال يقلُّ      ة أسلوب الغزل في أرقى عصور العربي
  . عن ذلك العصرز األدب العربي بمصدر مهم وبذلك يكون الكتبي قد رفد وعز،1شأناً

  الغزل العفيـف   :م هذا الغرض في الكتاب إلى ثالثة أقسام هي        ويمكن أن نقس ، 
  .الغزل الغلمانيو ،ريح الصالغزلو
  
  :الغزل العفيف 1.1.2  

ومصر منذ القرن السادس وحتى منتصف القرن الثامن         املم تظهر في بالد الشَّ    
 مثل القصص التي عهـدناها فـي العـصر          ،ة انبثق عنها غزل عفيف    قصص غرامي 

معظـم   وكانت   ،نة معروفة  حول امرأة معي   الشُّعراء ولم يدر غزل شاعر من       ،األموي
 : على ذكرها مثـل الشُّعراءا دأب ساء الالتي ذكرن في هذا الغزل العفيف مم       أسماء النِّ 

  .بثينةو ،ليلىو ،هند
 معـاني   الـشَّاعر د   حيث يرد  ،وغلب على هذا الغزل صفة البداوة والجزالة      

ق  من ديار الحبيبة فتثيـر األشـوا  با التي تهبسم ريح الص مثل تنّ؛ابقين الس الشُّعراء
  :2 الطيبيالدينقول سعد في  كما ،المستكنة في قلبه

سر ى والدى تصبي غَ  جدائره  الجـون   
  

ـ  األح لى سر يم ع ِسنَ   ـ  ِةب م أمون  
  

ـ    البانِ ودد قُ تْراحفَ ِركْ من س ـ  ر   ِهاِح
  

ـ  الم ميد تَ تْاد كَ دقَى فَ اوشَنَ     يناِدِي
  

ــو ــقَّشَ ــشََّدر وه لَ ــِقاِئقَ ال جيب ه  
  

  ِمن الو ِدج تَ وارإليهِ تْاح  الر اِحيين  
  

                                                 
، الطبعـة   امالحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والـشَّ         ،)ت.د (حمد،أبدوي،  : 1

 .91الثانية، دار نهضة مصر للطبع والنشر، ص
  .378ص ،1، جفوات الوفيات الكتبي،: 2
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ـ  تْنَّغَو ـ ر الو ه لَ ـ  اءقَ ب يـ  ن ٍق مور  
  

ـ باِن ج نها مِ جاوبتُ   ِهي ـ  الو   ينراِش
  

     لـه  ت عليه من ديار محبوبتـه عالجـاً       ويجعل راجح الحلي النفحة التي هب ، 
  :1اختالساً جاءت خفية والتي ،وم لعينه في عودة النَّوسبباً

ِسفْ الــنَّ مــسكيةُ خطــرتْأمــنكم  
  

      صباً تلقيت منها بـرءنـتكسِ  م  
  

  تهرم ج رج والفَ تَعدوتَا اس م بِ نَمتْ
  

  م ا دإيقَ ب ي فَ ا فِ ادهحلِس الغَ ِةم  
  

رتْد ع  ي طِ قلِتلى ميب ـ  فَ اِدقَ الر اه  
  

ـ  وِم النَّ يِذِذلَإنسانها بِ    ـ ي أُ  ِف   ِسنْ
  

ـ فحـةً خَ  هـا نَ  ا لَ يفَ   ها نـسمتَ  ستُالَ
  

  ي الخلسِ  فِ شَي الع  أن لما تيقنتُ   
  

ــ ــسيِموللنَّ ــست إذَاراتٌ إشَ   ا التب
  

  لتـبسِ ي غير م  ِلثْ مِ دنْها عِ رِسفَ  
  

ـ    بل أن  ،سيم اآلتي من ديار محبوبته     للنَّ الشَّاعرويرتاح التلعفري    سيم  هذا النَّ
يحمل من الر2ر المحبوبةة ما يمأل دياوائح الزكي:  
ـ لْ قَ ويرتاح ـ  ِب ـ   إذَ سيِمي للنَّ ا سىر  

  

  وي ذَ ِنيطرباك الح موقُ المطُ ام  
  

قَس الجرعاءِ انةَى ب  أخلفَ  إن  الح اي  
  

  وضيا نن عِ  مِ حبِتر ـ ي ي   قُفَّدتَ
  

تُــُلاِزنَــم سيمةٌي إليهــا نَــيِنصب  
  

ـ ع تَ هنْا مِ هاُؤج أر جا أر هلَ   قُب  
  

 منها   جاعالً ،ه ووفائه لمحبوبته   على حب  سمة شاهداً  الحافظ ابن بكار النَّ    ويجعل
  :3 ألخبار كل العاشقينمستودعاً

لُس وا عاِتذب أو نَ  ِدنْ الر سةَم  الـص اب  
  

ـ   لِب قَ اَل م ْل ه مكُِريإلى غَ    ي أو صاب  
  

ــدفَ ــا أخْمهعن بــار ــ ملِّ كُ   ٍميتَ
  

  ِحمكُ لَ بم م  مِ َلاا ح  ن زِنم  الـص اب  
  

ــن ــيكُيِح ــلَّ كَم إل مــا الح قٌاِر ب  
  

ـ   ي مكُويشتاقُ   ِناِكا س  الخبـا  ي ذلـك  
  

 وما  ،وق والحنين إليها   وما يقاسيه من الشَّ    ،اهعد الحبيبة وصد   ب الشَّاعرويشكو  
الـذي   ،قول السراج المحار  في   كما   ،قه بها  لها وتعلُّ  ِهاأللم في حب  ويعانيه من الوجد    

                                                 
ـ : الـدين الحلـي    شرف   .8ص   ،1،جالكتبي، فوات الوفيات  : 1  الوفـاء راجـح الحلـي       وأب

الدكتور الـدوكالي محمـد     : ةتحقيق ودراس ،  يوان راجح الحلي  د ،)م1994 (،)هـ627ت(
  .580ص  طرابلس، ليبيا،-، منشورات كلية الدعوة اإلسالميةنصر

 .66ص ،4جالكتبي، فوات الوفيات،: 2
  .341ص ،4، جالكتبي، فوات الوفيات: 3
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 وشوقه إليها  ،عد محبوبته عنه  يعاني ب ،   ـ   والذي فقد الص د بعـد أن أصـابه      بر والتجلُّ
عدِهالمرض نتيجة ب1 ال يخلو من المبالغة حزنه وبكائه بشيٍءراً عن محبوبته، مصو:  

م كْ شَ ثَّا بولَ اه ـ  و ال مسـ  األَ ه   ملَ
  

  ــو ــهوَأال تَ ــو لَ ــسهفَّال شَ   مقَ ال
  

ــال و ــد أنمهوتَ ــهجع مم ال   هتُ
  

ـ  و اَلى س  حتَّ قُوها الشَّ ابأذَ   هو د م  
  

صلُ ب ـ  ه م دمـ  ع ص ب ـ ِكفْكَ ي   هفُ
  

ــفَ   ــاِدو غَلُِّهتَستَ يــس   مِجه وتن
  

ـ  ِعم الد اِهيِم بِ فهرطَفَ ـ   ِف   ٍقِري غَ
  

  ـ  وِق الـشَّ  لهيِببه بِ لْقَو ِرضطَ يم  
  

إخْ أراد ما فاء  ي  ـ  لقـاه ـ  كَ ن ِم ٍدم  
  

  قَى لَ تَّحـ  د ع ـ  الـسلوانِ  بِ اد تْ يهم  
  

يي التَّ ِدبلُج ـ د واألج ـ  تَ انفَ   هحضفْ
  ج

  مِستَب ي وهي و اِدوالغَي  بِك تَ كالبرِق  
  

تْقَسه ي النَّ ِد أيى كَ و أساً مدععـة د  
  

ـ  مفَ   ـ  اه إالَّ امدا نَ الح زـ  ن   مد والنَّ
  

 عر وصف ظعائن المحبوبة  وتصوير مشاهد ارتحالها       ت لهذا الشِّ  ماومن الس، 
  : 2كما قول ابن خلكان

لَ أي  يٍل ع  ـ لـى الم ـ  أطَ بِح   هالَ
  

  الظَّّ قُاِئس ِنع ي وم ز م ـ  ج   همالَ
  

زِجيالعِ ر ياِو طَ س ـ قْياً ي ـ أ عطَ   ـلَ
  

  مـ    ه هولَ عـسفاً سه ِر وـ م   هالُ
  

أيــس ــا ال ــد المقُاِئه ــر تَج   قْفَّّ
  

  طَبالمقَا فَ ايـ  د ِئ سمن الر ـ ح   هالَ
  

  اهـــحنيهـــةً وأِرا ههـــخْوأنَ
  

  هاللَى والكَر السرطُاها فَر بدقَ  
ـ يف فَ ِنها الع ريل س ِطال تَ  ـ  دقَ ب ر  

  

   ح بالصفِ ب  ي سالاها اإلطَ ره  
  

ـ  و  حلـفَ  كماء ور متُكْر تَ دقَ ٍدج  
  

  ـ  ياًاِدب ـ     ِف   هي محلّكـم إطاللَ
  

 والوقـوف علـى     ، سؤال الربع  ،دة مثل ة متعد  إلى أساليب فني   الشَّاعرويعمد  
غم من عدم    على الر  ، من الحزن   في محاولة منه لتحقيق جو     ، والبكاء عليها  ،األطالل

  :3 منهامِرم المبهم عن حبيبة حما غزله يرتبط بالحديث المعموجود محبوبة حقيقة وإنَّ
يأُلس المـصلّى   عن ظباءِ   الربع   

  

  هؤالَب س اَ أج و لَ ما على الربعِ    
  

وــن المحيــِلحــاٌل ِمــمج واب  
  

ـ يها ع  فِ وفَقُ الو  أن ريغَ     هاللَ
  

                                                 
 .148ص ،3،جالكتبي، فوات الوفيات :1
  .115، ص1ج، الكتبي، فوات الوفيات :2
 .115، ص1ج، بي، فوات الوفياتالكت :3

http://www.pdffactory.com


 56

ــِذ ــِهه ةُنَّ ســِح الم بيني ــب   وكُ
  

  على كلِّ  ن  نزٍل م  ال م ـ ح   هالُ
  

ا دِ ييار ـ  األح اِبب  الـتْ  ال ز األد   
  

  مفي تربِ  ع  س ذا تيِكاحم  لَـه  
  

بدي جهلـه    فهو ي  ، حريص كل الحرص على هذه المحبوبة وسمعتها       الشَّاعرو
 وء مـن عـدو، مكتفيـاً      ى ال يجلب لها الس    ب أرضها حتَّ   ويتجنَّ ، لها عن بيتها صوناً  
  :1بطيف المحبوبة

   أغـض   بيـتٌ  وبأعلى الكثيـبِ  
  

ـ  م  عنه ِفرالطَّ   ـ  هاب   هةً وجالل
  

ـ  كلُّ مـ ْئ جِ ن ـ  ع  ألسـألَ  هتَ   هنْ
  

  ه غيــرةً وتبالَــ العــيرهــأظْ  
  

ــ ــِرا أدأنَ ــ ولكــنِهي ِب ص اًنَو  
  

ـ امى ع عأتَ   ـ  وأُ هنْ ِدب ي جـ ه   هال
  

 ــه ــزٌل حب ــيمن ــ عل   يمِد قَ
  

  لهطا الب ِرصا وع ب الص اِنمي ز ِف  
  

 يا عالحِ ريب م ينِّي فـإِ  وِنى اعذر  
  ج

ـ ن م كم عِ رض أ بتُنَّجما تَ      هاللَ
  

ــرِهللا حــاشَ ــ غي ــي أنِّ   ىشَ أخْ
  

   من عدو ِس يـ  فِ يء ـ قَا الم ينَ   هال
  

ــأخرتُ ــنكم قاِنفت ــ ع ــاً ِم   نع
  

ـ ي خَهـدِ  يناِمي الم فِ يفكمطَ     هيالُ
  

     خيـالٍ  أتمنّى فـي النّـوم زور   
  

ــ   اِنواألمــي أطماع ــا قتَّه   هالَ
  

 محاولين فـي ذلـك      ،ري في العصر األموي    إلى أعالم الحب العذ    الشُّعراء  وأشار  
 بالديـة    مطالباً ، الفارقي الدينسعد  قول  في   كما   ، وقرن أنفسهم بهم   ،استعادة تجاربهم 

2 محبوبته التي شبهها بليلى العمريةمن خد:  
  ىو اله ضب قَ  فإن ٍدجلى نَ ي ع  بِ فِْق

  

  طاِلي فَ وِحرخَ ب لَ د ى بِ لَيِمالد  
  

ــلَا جــا دوإذَ ــ الِوُليِهاِدنَــ فَاِلص  
  

  اِفا كَ ير ـ  َلتْ قَ تَلْلَّاً ح الم ِمِلس  
  

  :  3بته بالحب فهي التي  رغَّ،وربط أبو الهيجاء بن أبي الفوارس محبوبته بسلمى
  ىوي اله ِنيي ع  فِ ِتنْيز التي   ِتوأنْ

  

  وحبِتب ي  لْا سِسفْى إلى نَ  م ـ ي الح اب  
  

  ىوي الج ِبلْ على قَ  خطر ي م لَ ولوالِك
  

  ولم ما  أدع  بين الو الهاِئى  رم اِب الص  
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ينر تقي   ويصوفهم أهل   ، السروجي محبوبته وأهلها بليلى العمرية وربعها      الد 
  :1خيلماة للدة وبأس وح وأصحاب قو،الكرم والجود

ولَأى ِلرلَــيــِراِمى العِةيــ م   الًِزنْ
  

  وِدبالج ي عوالنَّ فُرد ى أصحابه  
  

  ىد الر ن مِ خافُ ي نم لِ ان األم يِهِف
  

  ـ  طُ ِه بِ د ظفرتْ  قَ والخير البه  
  

  انَ والقَ ِمواِر الص يض بِ تْد أشرع قَ
  

ـ ج حِ يعِن الم هو فَ هلَون ح ِم   ابه  
  

نهـا  تلقاء محبوبته التـي يقر     عليه نسيم من      اليمني أن يهب   الدينتاج   ىويتمنَّ
  :2" سلمى"ـ ة ب ومر،"سعاد"ـ مرة ب

ــلَّ ــ رلع ــن س ــوالً م ــعاٍدس ي زور  
  

ـ  الر  أن ولَي و يشِففَ   َلاِئس زور   
  

ِخيبـ   نَر ـ  ادِةا عن غَ الح ـ  ي ـ ْل ه   تْو ثَ
  

  وْله ض بتْر  بالرقمتين خدور   
  

وْله فِ حتْنَ س  غُ وِضي الر زالن الٍج ع  
  

  وأثلُ ْلهه ِرا بالسي ِطات م يـر  
  

ـ  يارِد ـ اكَى ح ملْس ِل ه ـ ا و ـ  الح فُاِك اي  
  

  يـر ِط ي ؤاد الفَ تَلْرت خِ ِكا ذُ إذَ  
  

ينه نجم   ويشبجمالها الذي حار العقـلُ      ابن إسرائيل محبوبته بليلى واصفاً     الد  
  :3ساءجال وحاسداتها من النِّاقها من الرفيه فكثر عشَّ

ْله ع لَ هد ـ ِثى بالكَ لَي ـ  ِبي   د عاِئ
  

  طَ أم فُيا لِ هجِ ِمقْس ِمس ـ ي ع   داِئ
  

حور اء حار ـ   فِ ُلقْ الع   اهاِتفَي ِص
  

ـ  و  عاشقٌ اُلما الج هلَ     دحاِس
  

ـ    فِ  عضوٍ لُّفكُ يـه بدـ  ر   عاِل طَ
  

  يه غُ  فِ  عطفٍ لُّكُوصن اِئ مد  
  

ـ  بِر ص ها وحسن فعطفُ   صاِقي نَ
  

  داِئي ز ِدج و طُرها وفَ وحسنُ  
  

  لمبالغة فـي     جانحاً ، القضاة ترك محبوبته التي يشبهها ببثينة      ويرفض ابن عز 
ة ثانيـة    ويعـود مـر    ، كل شيء جميل ما هو إال طيف لمحبوبته        نإ حيث   ،الوصف

ارها بليلى العليصو4:ةمري  
ولُقُيون د كْ ذِ عر كَ ثينةَى ب ـ  فَي   ي ِل

  

  قَود ي بِ ِبلْ قَ كتْلَ مـ  سِنح   اهاِلد اعِت
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ـ   م أسطعتُ  إن نولِك   يِراِظ تردون نَ
  

ـ ماِل ج  نصب نيا فالع هِريإلى غَ    اه  
  

في الكونِ   ما عاينتُ  وُأقسم  ص ةًور  
  

ـ ياِل خَ فَي طَ لتُ إالّ قُ  سنها الح لَ   اه  
  

ومـ  ن ـ يلَي ِب ِل   مـا  إنَّريـةِ  العاِمىل
  

  ِظعنَ الغِ يم ى ماَل نَ ن و هم اِل وصاه  
  

 األمويون من حيث المعـشوقات  الشُّعراءعر العفيف التزم بما أوجده  ونجد الشِّ       
"إحيث   ،1"عات ال يزرن العاشقين إال بأطيافهن      ممتنِّ ، حييات صواد   دائماً فهنهـذا   ن 

 وال اطـالع    ، وال يخشى منـع منهمـا      ،قباء بهما لقاء واجتماع ال يشعر الر    "الطيف  
 بـن   الـدين قول محيي   في   كما   ،2"يبة عنهما عادلة   والر ،ا زائلة همة بهم والتُّ. عليهما

زق الذي ساقته   يف بالر  هذا الطَّ  راً مصو ، وقد زاره طيف خيال محبوبته     ،عبد الظاهر 
  :3األقدار
  ِهياِل خَ يفُ طَ ِلصي بالو  لَ اد ج نِئلَ

  

  وأصبح م حر وماً روالئِ قيب م  
  

ـ  تَ ها األقدار أال إنَّ  ِرحـ  م اِه ساًر  
  

  وآخر ي رِ ِتْأ يقُزه و هـ  و   ماِئ نَ
  

ى زيارة طيف محبوبته حين      ابن إسرائيل، الذي يتمنَّ    الدينكما في  قول نجم      و
 ،جوميف ال يزور من ال ينام فهو رفيق النُّ         الطَّ  لكنه يستدرك أن   ،ينام عنه الحاسدون  

  : 4 معها منذ رحيلها عنهساهر
عبال يفُى الطَّ س زونْ مِ اِءرـ  ك ي زور  

  

ـ  وغَ ح كاشِ نه ع ام نَ دقَفَ   يور  
  

ـ  يفُ الطَّ زور ي وكيفَ ـ   ص باً ماًسهد  
  

  يرِم س ينِناِع الظَّ دع ب جم النَّ هلُ  
  

سمن شُ  ياِءي ضِ وا فِ ر خُ وِسم ورهمد  
  

  نير م الِمي الظَّ  فِ ماهر س أنكَ  
  

قات بعض العناصر   وشثهم عن معاناتهم مع المع     في سياق حدي   الشُّعراءويذكر  
قول تقـي   في   كما   ، والواشي ، والرقيب ، العاذل : دون هذا الحب مثل    تقف حائالً  التي
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 علـيهم   منها أن تـرد  طالباً، محبوبته على الوشاة من رد الذي سر ، السروجي الدين
  :1ه عبد لها ولن تعتقهنَّأب

  سبةًى بك ن  عد اد  قَ اةُشَالو اَلقَ
  

  هتَقْد ص د قَ تَلْا قَ  لم فسررتُ  
  

  هـم  لَ ي قلُ نِّ ع وكألُ س  إن باِهللا
  

  عِدب ي وملك ي  ما أعتقتَ دي وه  
  

ـ  لَ  فقلْ إليك  مشتاقٌ أو قيلَ  مه  
  

  ا الذِ ا وأنَ ذَي بِ ِرأد  تَقْي شـوه  
  

ام ة واللـو  قت بعد أن غفل الوشا    ر الصفي الحلي زيارة الحبيب التي تحقَّ      ويتذكَّ
  :2ياحينحد الرأ لم يسلم من وشاة  ولكنه حين سلم منهم،عنهما

  ،بروضـةٍ  الحبيـب  زار إذ أنس ولم
  

  ولُـوام  وشـاةٌ  عنّـا  غَفَلَتْ وقد  
  

  ونـشرت  الخـدود  الـورد  فرشَ وقد
  

  أعـالم  الغض للسوسِن لمقدمِه  
  

  شاخص الغض النرجِس وطرفُ أقوُل
  

  إلمـام  ليحـو  وللنمـامِ ،  إلينا  
  

  أعـين  الحـدائقِ  فـي  ىحتَّ ! رب أيا
  

  لَعيِف ىوحتَّ ،انَي الريِناِحي نمام  
  

 اج المحار من الوشاة الذين يطلبون منه البعد عن محبوبته واصفاً          ر السر مويتذَّ      
 وعدم العلم والمعرفة بما بينه وبين محبوبته التي قضى عصر           ،هؤالء الوشاة بالجهل  

  :3 يقول، فكيف يبتعد عنها حين كبر وهرم؟،هاباب بحبالشَّ
ـ    الوشاةُ قاَل تسلى ع  ن مـ ح ِتبهم  

  

  ي ا ويحه وا فَ لُِهم جقَو  ِل الذي عوام  
  

 ميُلأنى ي   لْ إلى الـساِنو م  كتئـب  
  

ـ  د على الو  باٍق   واألي ـ  تَ ام   مِرصنْ
  

ـ  و اِبب الشَّ رصبهم ع حى بِ ضقَ ام  
  

ـ  بي وهذا الشَّ  ادد الوِ انخَ   واله رم  
  

 رقيبه يدوم في غفالته بعد أن حاز نظـرة مـن   ى أبو البحر صفوان أن ويتمنَّ
4قيبمحبوبه على  أثر غفلة هذا الر:  

  ِهالِتفَي غَ ِفام دو لَهتَيا لَي    ةًرظْ نَهنْ ِمتُلِْن فَيبِق الرَلِفغَ
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2.1.2 ريحالغزل الص:  
 وقد جـاء  ،ر مفاتنها  ويصو ،يا ماد اً حسي و الغزل الذي يصف المرأة وصفاً     وه
  .عر غير قليل من هذا الشِّ)فوات الوفيات(في كتاب 

 أو القصة   ،ة في بناء الحكاية الغزلي    ة نهج عمر بن أبي ربيع     الشُّعراءوقد نهج   
اً وأساطير  قصصاً الشَّاعر يبني    أن  وهو ،ةالغرامي نه وبـين محبوبتـه    ا يدور  بي    عم، 

 ووصـف المغـامرات الليليـة       ،1يكون نصيب الخيال فيها أكثر من الحقيقة والواقع       
قول أبي الهيجاء بـن أبـي الفـوارس         في   كما   ،ساءق بأكثر من واحدة من النِّ     والتعلُّ

  :2 مواطن اإلثارة فيهاراً مصو، ما جرى بينه ومحبوبته في إحدى اللياليواصفاً
ــِة ــتْ ِبوليل ــسا وانَ ــنَي بواعدل   انَ

  

  وساد ِم وخَ ن ـ  لَ وِرغُ الثُّ ِرم   ا عـلُ  نَ
  

قَونَ د فِ م  ِحنْي ج الد ج ى جلْ حِ رسايه  
  

  نَوى بِ ادلَأع لْ القَ ِهوِتى صب والح ُلج  
  

ـ  كَ يـقٍ ِق ع ناً ع امتَ خِ تُضضفَ   هأنَّ
  

  ِؤلُْؤلى اللُّ ع مِ وِمظُنْ الم ِم فَ نـ ا قُ ه   ُلفْ
  

  هـا غر ثَ ِر الـد  نلو مِ جا ي  م ظِمفللنَّ
  

ـ  النَّ ِلس الع ني مِ ِنجا ي  م ِملْوللظّ   ُلح  
  

 ،ويصف أبو البحر صفوان ما جرى بينه وبين صاحبته في إحـدى الليـالي             
  : 3ه عليها وحنو،ها إلى صدره وضم، من هروبهامسك بها خوفاًأوكيف 

ـ  افُفَ والع عِشعشَا نُ نَتِْب   ايمنَِد نَ
  

ـ ن كَ زلي ومِ ن غَ مرين مِ خَ     ِهلماِت
  

ـ فُجى بِ ر الكَ ى إذا ولع  حتَّ   ِهوِن
  

  وامتد  في ع ـ  ِدض   ِهع سـناتِ  وي طَ
  

ـ  هأوثقتَ ـ   ِف ـ  اِعي س   هدي ألنَّ
  

  خَ ظبي تُشي ـ  مـن فَ   ليـهِ  ع   ِهلتاِت
  

ـ  لِ خيـلِ  الب م ض هتُممضفَ   ِهماِل
  

  ينُح ليِهو ع   ـ  جِ ميـعِ  مـن ج   ِههاِت
  

عزالغَ م رام ـ قْي تَ  فِ  علي   ِهبيِل
  

  ِهاِتمزي ع  فِ ِعوي الطَّ ِد أي فنَفَضتَ  
  

ـ   ثَ  َلبقَي أن ي  وأبى عفافِ    هرغْ
  

ـ  م بلْوالقَ   ـ  ع يِوطْ ـ مى ج لَ   ِهراِت
  

فاعجلملتهبِ ب  غلةً ِحواِن الج   
  

  و الظَّ كُشْيم ا والمـ  اء ـ   ِف   ِهي لهواِت
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ن برد وأبي نواس وغيرهما مـن شـعراء العـصر            ببشار ب  الشُّعراءر  وتأثَّ
  بعيدٍ  ويرتبط هذا الغزل إلى حد     ،ذ بهن ساء والتلذُّ عهم بالنِّ العباسي في مجاهرتهم بتمتُّ   

مه المرأة من صنوف     وما تقد  ، ومجون  وما كان يجري فيها من عبثٍ      ،هوبمجالس اللَّ 
مجـالس   ية في أحـد   قول راجح الحلي يصف مجلس ساق     في  كما   .اإلثارة واإلغواء 

  :1اللَّهو
ـ ا قُ مفَ عودـ  ك ـ   ِب ي عـ  بِ ن    دسـكرةٍ  ِتنْ

  

  ِنغْيألالؤُ يك ـ  ه ـ ي اللَّ ا ِف ـ  ِلي ـ   ع   ِسبن قَ
  

ــ ِديــا ثَيره ــ األعُلِم ــه قَاِفطَ   امت
  

ـ   لغـصونِ   مثلتْ ولَ   ـ  اِن الب    تمـسِ  م لَ
  

سى بِ عه  ا والـدـ  ج ـ ن حلـي أنج   ى ِم   ِهِم
  

  ـ    ع ـ  اِروأنْاٍر ولكـن ِب    كُـسي  ؤوِس الكُ
  

ُوالسحتَ ب ضحـ  ثَ ك ـ  رغْ ـ عم أد وِر النُّ اه  
  

  فِ والجو  ٍمتَْأي م واألر ـ  ض ـ   ِف ِري عس  
  

ــيظَ ــاِئب ــع طَ وق ــرِف ــبحي مي ِف   هِت
  

  بيـ  واللَّ  الجفـنِ   اللمـى وفتـورِ    ن ِسع  
  

ــهبنَ ــنُ وهتُ جــ اللَّوم ــِلي ــحبس تَ   ي ِف
  

  بـ  ِرح ـ      فَ الِم الظَّ مِسغُنْمـن طـاٍف وم  
  

فقام ما  يمسح    ـ فـي الج ـ  ِنفْ   ن سـنةٍ   ِم
  

ـ  ى فِ روقد تمشى الكَ     الـنُ  يِني األع ِسع  
  

ــ ــورةُنتْكَّسفَ ــص س ــرتهباِءه ال    ش
  

  واستودتْع ب عرِس من شَ  ِقلْفي الخَ   ما ض  
  

  ن شوسِ  مِ ِفطْي الو  الذي فِ  ى استكن حتَّ    ن هيفٍٍ ِمِفطْي الع الذي ِفتُمما ضمفَ
  

 ،من صاحبه اإلسراع إلى إحدى الحانات لـشرب الخمـر      ويطلب عين بصل  
  :2 طاٍغعن بجماٍلواتي يتمتَّاقيات اللَّع برؤية جمال السوالتمتُّ

ـ  بِ اِمد الم ِبري إلى شُ  يِمِدا نَ  ي مقُ اه  
  

  انصقْ نُ ِدع الس در ب كرد ي بُلن قَ ِم  
  

ـ نْ مِ نّـةِ  فـي ج   تَنَْأفَ ه ا مخْزـ ر   ٍةفَ
  

  قَوقَّلَ تَ داك ـ  بالر ضاِنو ـ  ر ضوان  
  

ــأن ــورثُنْ مك ا إذْهالح م ــب   اًمِستَ
  

  جمِ شٌي ن وِم الر فِ تْانَ ب  لْيه صبان  
  

ـ  ني حِ كسى المِ د أه ا البان مكأنَّ ب اد  
  

ـ  لَ  الكون فَعطَّر   م ا أوقَّر  البـان   
  

   هوى  بخمرِ تْافَا طَ ب الص حي رِ أنكَ
  

   من الرالكَ لُّكُ فَ اِضي ـ  ِنو   انوشْ نَ
  

ـ ا ح مكأنَّ مـ  التُ ةُر ـ  اِحفَّ ـ  ر د خَ   اًشَ
  

   سـلوان  ن السلوانِ  ع اهوي ه ي فِ ِل  
  

ــ ــار وبنْاِر نَنَأكَ ــا ن ــاِطجه   هنُ
  

ـ  و  لجـين  ِهيِفج و لْثَ   هو  عقيـان   
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 القول  الً مفص ،اقياتدى الس  ابن الوكيل مواطن جمال إح     الدينويصف صدر   
واألشجار الطويلة   ، واألغصان تثنيها  ، تخشى األهلة وجهها   ،فيها، فهي رقيقة الخصر   

 ، وحمـرة وجنتيهـا    ، وسواد شعرها  ،وجمال قامتها  ،أردافها امتالء   راً مصو ،قامتها
  :1وعذوبة ريقها

هفَــياءــاِر جةٌيــاِح للــراِق سةٌي  
  

  ي وتنـسرب  جر تَ  ساقيةٍ من فوقَ   
  

 من وـ ِهج يهـا وقَ  ِنثْا وتَ هـ تُام اه  
  

   والقضب انبض والقُ ى األهلةُ شَخْتَ  
  

لْا قَ يب أر افُد ها مهم ا مرهـا  بِ تَر  
  

  ب الكثُ ِهِذي ه  لِ ْلقُليها و ي ع  بِ فِْق  
  

وإن م ربشَ تَر ـ  ٍرع   امتهـا  قَ قَو فَ
  

ـ  وال ان الب فَي كَ يي لِ لِّ قُ اِهللاِب   ذَعب  
  

ـ  ا م هتَنَجيك و ِرتُ   تهـا اججي ز ا ِف
  

  ــلكــن ــِق للره مذاقتُ ــسبي    تنت
  

  ٍببن ح  مِ هتْدا الذي أب  اينَي الثَّ ِكحتَ
  

  "بنَد حكيت ولكن قاتـك الـشَّ      قْلَ"  
  

 ة كمـا كانـت علـى مـر       للمرأة تقليدي  الشُّعراءوبقيت الصورة التي رسمها     
ه  أي أنَّ  ؛المرأة التي اكتملت فيها صفات الجمال الجسدي      ل   وهي صورة تمثِّ   ،العصور

 ابـن   الـدين  كما في قول شـمس       ،الشُّعراءوق الجمالي لدى    ر على الذَّ  غيلم يطرأ ت  

  :2 يقول،ها وفمها مواطن الفتنة واإلثارة في قامتها وخدناً مبي،العفيف التلمساني
  وِإن هز ِعطْفَيك الـصبا متمـاِيالً      

  

  َأضاع الهوى نُسِكي وغُيبتُ عن لُبي       
  

  فَدعِني وهذا الخَد َأعِصر في فَِمـي      
  

  عنَاِقيد صدغَيِه وحسِبي ِبـِه حـسِبي        
  

  لَو َأن تُجار اللُّْؤلُِؤ الرطِْب شَاهدوا     
  

  ثَناياك ما عنّوا على اللُّْؤلُِؤ الرطْـبِ        
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  :لغلمانيالغزل ا 3.1.2
 ر منذ القرن الثاني الهجري على أيادي عصبة من المجان         ل بالمذكَّ بدأ التغز، 
وا بـه أعـراف      وليتحد ، عن واقع عاصروه حقيقة     تعبيراً ، نواس يوعلى رأسهم أب  

  .1األدب معاًالمجتمع و
 راء لعـددٍ  آ تطالعك   ،ةظر في هذا الغرض في فترة الحروب الصليبي       وعند النَّ 

ون إلى سبى الحروب مـن       زغلول سالم انتشار هذا اللَّ     محمدل   فقد علَّ  ؛من الباحثين 
      2قيق من أطفال األتراك من أصقاع آسـيا       غلمان اإلفرنج، وما كان يجلبه تجار الر، 

 وهو االنتقام الالشعوري    ،ة أساسها سياسي  ه قيل بسبب بواعث نفسي    فمنهم من رأى أنَّ   
كر ل بالمـذَّ   لذلك كان معظم التغـز     ،البالدمن األتراك وغيرهم الذين سيطروا على       

ه يقـال   نَّأ وهناك من رأى     ،4 امتداد لغزل أبى نواس بالمذكر     :هنَّأ ورأي يقول    ،3منهم
  .5بقصد المتعة واإلطراف ليس غير

ل  بعضه يمثِّ  ، نجد من هذا النوع عدد ال بأس منه        ،)فوات الوفيات (وفي كتاب   
 التي احتـوت فقـط      6 كما في ترجمة شعر الزنج     اعرالشَّ يعيشه   اً وواقع اًي حقيق جانباً
ن الكتبي في هذه الترجمة ما جـرى لـشعر           وقد بي  ، قيل في غالم يحب التفاح     شعراً

                                                 
 .291، صالحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء، لهيبا: 1
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 ومجاراة لظروف العصر الذي يعـيش        آخر قيل تقليداً    وجانباً ،الزنج من هذا الغالم   
  .الشَّاعرفيه 

 الشُّعراء ونجد أن نون أشعارهم أسماء الغلمان    يضم ل به فـي سـبيل       المتغز
 يقـول   ، ورفضاً اً لهؤالء الغلمان إذا ما واجهوا صد      باً وتقر ،ة من الواقعي  ٍردإضفاء قَ 

  :1"غلمش" ابن لقمان في غالمه الدينفخر 
  ىشَ و ن م ِهيى فِ شَ و ولَ

  

  ـ  م ـ لْ غَ تُيلَّسا تَ اًشَم  
  

ـ  ب دا قَ أنَ ِه باسـمِ  تُح  
  

  ـ فْي ـ اُهللا ُلع ـ  م اشَا ي  
  

 وإظهـار  لأللغاز الغلمان الصباح مادة ثرية      أسماء من   الشُّعراءخذ بعض   واتَّ
 كما في قول ابن نفاذة يلغز في غالم اسـمه           ،التعمية وقدرتهم على    ،ةبراعتهم اللفظي 

  :2يوسف
ي ِلاِئا س ي م ا اسم  الذي أح بـ ب   هتَ

  

  ِحرص م  غير اهو ه سري بِ إنِّ  
  

ـ  فِ تَركَّا فَ لكن إذَ  ِهي و جـ د   هتَ
  

  مكُعظٍة فِ فْ لَ  سابعٍ وس بِحي س  
  

 من ذلـك  ليصوغ في حروف اسم محبوبه مسعود      الشَّاعر جلنك   أبوويتالعب  
  :3حو على هذا النَّ طريفاًلغزاً

ـ   اسم الذي أه وـ  اه ـ ري ح  ِف   ِهوِف
  

  ـ  ةٌسألَم ـ يي طَ  ِف ـ  ه ا مُلاِئس  
  

ـ  وهٌل و ع فِ اهسمخُ ـ   ِف   ِهيِفِحصي تَ
  

  مبي والع ـ ن ـ  سكْ س ـ  قَ م   ُلاِت
  

ـ  تَْئ جِ  إن ِرص الع دع ب يءِضتُ   ِه ِب
  

  كَمرر اً م ِسكْن عك ـ  الم   ُلاِزنَ
  

ــو هــ إذَو ا صتَفْحهــ م   اًرركَ
  

ـ لْ ي ةٌهاِكفَ   ـ نْ م ذُّتَ ـ  ه   ُلا اآلِك
  

ِفوـ  طِ ِهي يب ـ  م ـ الَطَب و ِرطْ ام  
  

  هتْاج ع  ِهاِلثَلى أم ـ  الب   ُلالِب
  

دنا  هه بـسي   ابن الوكيل في مليح اسمه خليل، وقد شب        الدينيخ صدر   ويقول الشَّ 
  :u4يوسف 
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ـ  وسفُ ي وهي و ِبلْ قَ أخليُل ع ِهِرص  
  

  اِنرِي النِّ ي فِ  رميتُ ميِلي الكَ ِبلْقَ  
  

ـ  هقطعتُ ـ  ذْ م ـ لْ قَ ان كَ ـ  ِب   اًراِئاً طَ
  

  َودعتُوـ  ه ـ غَى بِ أتَ فَ ـ  ِري   اِنو تَ
  

ا نُ يور ع ـ ي ـ  اكي ال أر  ِن   اذَ وهكَ
  

ـ  ع اهري ال ي  ِني ع انسإنْ   ياِني  
  

 ويالحظ أن لَّ ج  هذا يعود إلـى      ولعلَّ ،كانوا من األتراك   ل بهم  الغلمان المتغز 
 ، جمال هـؤالء األتـراك     الشُّعراءوقد صور   . كثرة هؤالء الغلمان في الحياة العامة     

 كما في قول    ،ة في الوصف   من الحسي   كبيرٍ إلى قدرٍ   مائلين أحياناً  ،وههموإشراق وج 
قه عن العرب من حيث     مات التي تفر   الس ناً مبي ،د الغلمان األتراك  أحالحالوي في   ابن  

  :1 وخصائص الخلقة،طرائق العيش
  ىمد إلى الحِ  ج و هبيص ال ي  ِكِر التُ نِم

  

  و ـ   الغويرِ  باناتِ ال ذكر   هشوقُ تَ
  

ــوِفــلَّال ح لُــ تَي حــيِقوح ــبابه  
  

  وال سِفار ٍبكْي ري اقُسو وقُسه  
ــو ــاتَال ب ص ــب ــأه وِقيِرالفَاً ِب   ِهِل

  

  لِكواِناقَ إلى خَ  ن ي عـ ِرى فَ ز   هيقُ
  

ــ مهلَــ بسي ــِسنْــمي المداميقُــِر به  
  

  وخْينُ ُلج وـ  ار ـ يِري ب اِح األقَ   هقُ
  

 في تغزلهم بالغلمان األتراك كانوا يمزجون       الشُّعراء األمر الطريف أن     ولعلَّ
    ار  كما في قول ابـن الـصفَّ       ،صفون بها ة التي يتَّ  بين معاني الغزل وصفات الفروسي

2باح فوق صهوات الخيلالمارديني يصف مجموعة من الترك ظهرت عند الص:  
  ةٌعيِل طَ اِحب الص دنْا عِ نَ لَ تْدبتَ

  

  ِبالِه س ٍدر ج ِقو مرد فَ  ِكر التُّ نِم  
  

ـ  يهم سمر ِدأيِب ـ أنَّ كَ اٍلو ِط ام  
  

ـ با تَ هتُنَّأِس   ـ ِتي الْ ِغ ـ و الكَ اطَقَ   ِباِك
  

 ومن الس كما في   ،صف بها الغلمان األتراك ضيق العيون     ة التي اتَّ  مات الجمالي 
     ر فيهما المتينـا فـي    ريقي عن افتتانه بغالم تركي متفنِّ     م اإلف البيتين التاليين الذين عب

  :3التصوير
ـ قْ م يديي  ر فِ يي أسِ ِبلْقَ   ةٌٍلَ

  

ـ ها   لَ اقَ ض ٍةيرِكتُ   صيِرد  
  

ـ  ه ضـيقِ  ها مِْ أنَّكَ ا عرةٌو  
  

  ِرحى الس و سِ رها زِ  لَ سيلَ  
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ـ     الشُّعراءوحاول بعض    يضفوا مسحة عذري أن     لهم بالغلمـان   ة علـى تغـز
ه  الذي جعل حب    الحلي ي كما في قول الصفِّ    ،هالك العاطفي  من التَّ   مبدين قدراً  ،األتراك

  :1ألحد الغلمان مخاطرة
      ،تـرك  لـي  ما للترِك

  ِشـرك  حبي ِدين ما  
  

  ،هـواهم  دين أخلَصتُ
  

  فحــبهم لــي نــسك  
  

  ،فيهم ِسفْالنَِّب تُراطَخَ
  

  سلَكالِعشِق وم نكض  
  

ل بهؤالء الغلمان، كما في قـول       ة في التغز  ور الحربي  من الص  راءالشُّعوأكثر  
  :2 أحمرمليح وسطه مشدود ببنٍد اهر في سبط ابن عبد الظَّالشَّاعر

ي قَ ِبوكالغُ ةٌام حِ ِنص يتَ ن متْلَاي  
  

  وكالري طَ  فِ ِحمع  ـ    ٍن تقـد   د وفـي قَ
  

جرِمى من دي بحِبر سِفٍمه اقُرخَفَ    هضنْ مِ به م  لى الخَ ا عمِ ِرص  ِدنْن ب  
  

 األلفاظ حيث تكثر    ،ويقول أبو البحر صفوان في مليح يرمي نارنجاً في بركة         
دم،  ، النـارنج  ، يقـذف  ،يـروع  ":الة على روح العصر من حرب وصراع مثل       الد 

  :3"،دروع
     لَّـهشاِدٍن ِذي غَـنٍَج دو  

  

  يروقُنا طَوراً وطَوراً يروعِ     
  

نِج في ِبركَةٍ   يقِذفُ ِبالنار  
  

  كَالِطٍخ ِبالدِم سود الـدروعِ      
  

ــشّاِقِه ع ــاد ــا َأكب   كََأنَّه
  

  يتبعها في لُج بحِر الـدموعِ       
  

 عـن   الـشُّعراء خرج بعض    الغزل والحرب كانت تُ    ألفاظوهذه المزاوجة بين    
 به وبأصـحابه    ف ما حلَّ   كما في قول ابن سعد الخير يص       ،ليم في التعبير  وق الس الذَّ

  :4حد الغلمانأمن 
  ومهفهٍف يجِري ِبصفحِة خَدهِ   

  

      هبابياِة عِمن ماِء الح لَماهو  
  

ام نـا    زِباللِّحاِظ قُلُوب هِتكاَل ي  
  

     هِثيابو طَرفُه جرتّى تَضح  
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  فَغَدا ِبحمرِة ذا وحمـرِة هـِذهِ      
  

    دى حدميِف يكَالس هِقرابو ه  
  

  الـذي  ،الناس  في جمالال  هذا فتكو ، جماله  واصفاً ،ابن النبيه غالماً  ر  وويص
 من فتنة جديـدة     راً محذِّ ،خذ الحيطة والحذر من عذاره    أ  طالباً ، وقتالً أمعن فيهم أسراً  

  :1ه في ساحة المعركةبعد نمو عارضه، وكأنَّ
    مِة السدعالصيِف واْنَثنى كالسنا ورار  

  

  فَما َأكْثَر الْقَتْلَى وما َأرخَص األسرى       
  

  خُذُوا ِحذْركُم ِمن خـاِرِجي ِعـذاِرهِ      
  

  فَقَد جاء زحفاً ِفي كَِتيبِتـِه الْخَـضرا         
  

ــةٍ   ــاء ِفتْنَ ــه ِإطْف ــالم أراد اللَّ   غ
  

  ِبعاِرِضِه فَاسـتَأنَفَتْ ِفتْنَـةً ُأخْـرى        
  

ــداِغ ج ِباألص فَنرــز ــدِهفَ ــةَ خَ   نَّ
  

  وأرخَى علَيها ِمن عواِرِضـِه ِسـتْرا        
  ج

ـ          صِرِهأغَر يناجي شَـعره حلْـي ِخ
  

  كَما يعِتب الْمعـشوقُ عاِشـقَه ِسـرا         
  

  ُأخوض عباب الْموِت ِمن دوِن ثَغِْرهِ     
  

    كَذاكغُوصا     يرالـد ن طَلَبم رحالْب   
  

وق الجمالي لدى    في الذَّ  لغلماني في بعض جوانبه شذوذاً    ويصور هذا الشعر ا   
 كما في قول الـصفي الحلـي        ،ساء فنراهم يفضلون الغلمان على النِّ     ،الشُّعراءبعض  

 ع به هؤالء الغلمـان مـن        وما يتمتَّ  ،ر عن نزوع قوي نحو الجمال الغلماني      الذي يعب
خـذه  يب الذي تتَّ  وق شذى الطِّ  بة تف  وريح طي  ،)سوانفترة النِّ (حيوية ونشاط تغنيه عن     

 ، األقراط في أذانهـم ، أو بعضهم،خاذ هؤالء الغلمان  األبيات عن اتِّّ    كما تشفّ  ،المرأة
 إلى ما فيها     إالَّ ة لم يكن مائالً   ه لو دخل الجنّ    في نزوعه هذا حتى انَّ     الشَّاعربل يبالغ   

  : 2)ولدان(من 
ــِلخَ ــاِني ــن فَي م ــِةرتْ   اِنوس النِّ

  

ـ ي بِ اِنشَعوانْ     لمـانِ الغُشطة ِ نَ
  

أبالِند فْن نَ ي مـ  ِةح الم ـ  ِكس   ِد والنَّ
  

  فـرانِ ع والز  الكيمخـتِ  بريِح  
  

  ي بر  فِ قُبع ي  عطري ما زالَ   اكذَ
  

  دي من موزٍة ومـن قفطـانِ        
  

ليس ي صـ  قَ  القلـبِ  و لربـةِ  ب   يلِب
  

  ي جنـانِ   حن راِط األقَ بل لربِ   
  

ـ   خـرتِ  ِةفاخليا من فالنِ   سيِعم  
  

  وألام م سـ  ِعم    فـالنِ  ِركِْذي ِب
  

ـ  ةَنَتْا الفِ كَرواتْ ـ ي قِ  الِت َلي ـ نْ ع اه  
  

ـ  هإنَّ   ـ بن ح ا ِم   اِنطَي الـشَّ  ِلاِئ
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أيـ  مِ ن ـ  الخِ اِتي ذَ نِّ بِ اِرم ـ ح ام  
  

ـ ٍب و ِكوي م ِف و ٍم   ـ  ِف ي باِنتَس  
  

ــذَفِل ــا ال أره ــِضتَ ي العإالَّشَي   
  

  

  م ِبع حٍب تَ يراه ح تَ ثُي ـ ر   ياِن
  

  

إنر ــ ذُآه وو البــِراِئص   :واالُ قَ
  

  ياِنوال الغَ صن و سحتَس م ريغَ  
  

ـ ة الخُ نَّي ج  فِ ضتُو فَ يإنِّ ولَفَ   ـلْ
  

  اِننَ الجِ ِميِعي نَ  فِ تُفِْرص و ِدـ  
  

  ـ الْ ِلص و ِبيالً إلى طِ  اِئ م ن أكُ ملَ
  

ـ ة الوِ زع عِ  م  إالَّ ِروحـ     اِندلْ
  

  يـصفُ ،مجدقول الملك األ  كما في،وال تخلو هذه األشعار من المبالغة أحياناً   
غالمه خد ،      ـ أ الملـك    الم في الماء موهمـاً     الغُ  حين احضر له الماء فانعكس خد ه نَّ
  :1رخم

  دعوتُ بماٍء في ِاناٍء فجـاءني     
  

  غالم بها صرفاً فأوسعتُه زجرا      
  

   وإنَّمـا  هو الماء الِقراح  : فَقَاَل
  

  تَجلَّى لها خَدي فأوهمك الخَمرا  

 فيعابثون  ،صارى الذين يعملون في الحانات    وكان بعض هؤالء الغلمان من النَّ     
 ،هـو رين حركتهم الدؤوبة في أماكن اللَّ      مصو ، ذلك منهم  الشُّعراء ويستملح   ،الشُّعراء

 كما في   ،لمان وحركاتهم وما يثيره ذلك في نفوسهم من نشوة بما يرون من صفات الغ           
  :2 المشدالدينقول سيف 

ِري غَ ِبو ي يرالظَّ ياِكح ب م ـ ِفتَلْي   اًتَ
  

ـ  ِهيي فِ لِِقْ ع دغْيأغَن أ    ـ  د قَ ح اار  
  

يصب و الحبِبقْ إلى تَ  ابِلي ـ  م بِهِمس  
  

  ااروِه أنْ يد خَ ن مِ احسى الر تَكْوتَ  
  

  ِهدى يقر بِ  عى ب رى ي سي عِ  آلِ نِم
  

  لَوم مِ خَفْ ي ن ِم د اِقشَّ الع ا أوزار  
  

ِلألج ِه أصب  الـر اووقُح نْ مـ ع   اًِطفَ
  

  ع ِللى الص شَيِب ود  زنار ا الكأس  
  

 ، مـا   في موقـفٍ    غالماً الشَّاعر عندما يرى    قد يأتي بعض هذا الغزل بديهةً     و
 كما في قـول     ،ة الخاطفة عريقطة الشِّ تكون باللَّ  فتنبجس نفسه بأبيات قصيرة أشبه ما     
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 ،ي قامتـه   وتثنِّ ،ر عذوبة صوته   فصو ، يغني  ابن إسرائيل وقد شاهد مليحاً     الديننجم  
ومهارته في الض1فرب على الد:  

فُوأهي ى  نَّ غَ  إن مـِريبانـة  فَع   
  

  وإن م من عجبٍ  اس  غُ  فبعض وِنصاه  
  

      تْكَرحى تَ تَّف ح  الد فَلْ خَ كرحتَ

ــقُ   ــ ِروبلُ ــِج فَاٍلج ــتْع   اهوِنكُس ِب
  

 في مقطوعات   2 في سياق تغزلهم بالغلمان من الحديث عن الِعذار        الشُّعراء    وأكثر  
ور المبتكرة، كما فـي قـول       ريف والص قصيرة كانت غايتهم فيها طلب المعنى الطَّ      

 علـى   لذي زاده عـذاره حـسناً     حد الغلمان ا  أ محاسن   ار واصفاً  بن النج  الدينجمال  
  :3حسن

ـ ح لِ كد خَ ِنحي ص  فِ تْتْب نَ دقَلَ ةٌي  
  

  ن والجِ ِس اإلنْ عاِنا ص هي فِ قَأنَّتَ  
  

وتَنْا كُ م م تَحاج  اً إلى حنَ ِنس ِتباه  
  

  لكنَّوه ا زتْادك ح نَس  اً إلى حِنس  
  

 من باقي الغلمان     طالباً ،ه عذار غالم وقد نبت شعر     الشَّاعرويصف أبو جلنك    
  :4ر حالهاق بسبب تغياالعتبار بما جرى لهذا الغالم الذي نفروا عنه العشَّ

ـ  اذَم بِ ارذَّى الع أتَ ـ ع م تَا أنْ   رِذتَ
  

  كَ تَأنْو ـ الو ـ ِب ال تُ  ِدج ـ  ي و ِق   رِذال تَ
  

 ذْال عر ُل يقْب نَ  إن ـ  م ذَّ العار ال و  
  

  ِجنْيين خَ  مِ كـ و ـ  ِهِف ْأ بس ـ   و ذَال حر  
  

  تْلَز نَ د قَ ِرع الشِّ وِشحوي بِ ِنأنَّكَ
  

ــتَنَجوِب   يــ وِبك ــاِقشَّالع ــ نَد قَ   وارفَ
  

ـ  لَ وُلد أقُ ري م  بِ را م ملَّوكُ هم:  
  

  وارِبتَ واع را الح ذَ ه هجوا و رظُوا انْ فُِق  
  

 لَم ال   كاًسالمه مِ  غُ ابت على خد  عر النَّ   الشَّ   ابن بنت األعز   الدينويجعل عالء   
  :5 غزالومحبوبِه

  هنْ ع لَّس تَ وقالوا بالعذارِ 
  

  وا أنَ م ن غَ ا عاِلز الح ِنس ياِل س  
  

وإن أب ا خَ نَ لَ تْددمِ اه اًكَس    "المِ فإن سك ـ    بعض   اِلز دم الغَ
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مل الـذي   ه بالنَّ ره عذار  مصو ، بن أبي اليسر عذار غالمه     الدينويصف تقي   
  :1ميسير بخط مستقيم ومنظَّ

   مكتوبـةً  ِة عذار قصصي بنملِ 
  

  ي ا حسن طَّا خَ  م وأجملَ ماُل الج ه  
  

ــم ال أهواِهللا ــ المتُلْ   ٍةذار ِع
  

  ـ  ِلا عاذِ ي ـ ي م ـ لُّا كُ   ه الٍم مهملَ
  

ويرد            عرقلة الدمشقي على الذين يطلبون منه االبتعاد عن غالمه بسبب نمـو  
 ال يمكـن أن     ره نمـالً  ال يخشى من عذار غالمه الذي يـصو        و ه صبور  بأنَّ ،هشعر
2هيضر:  

  وهيـبٍ  ِعذار ادب موقَ قاَل
  

  ُلفاس نْعكَ،  ال: تُلْقُفَ،  هفَي ولُأس  
  

  يِنيع ُأسِد ِلقا على جلد اَأنَ
  

ـُ   ـ و ِعذاره ىشََأخْ وه هـ نَ و ُلم  
  

  :3 غالمه وكتاب عتق له البغدادي زينة لخدونمو العذار عند ابن جكينا
ـ  ملَ ا بـ  د ـ  طُّا خَ اذَ الع  

  

ــِر   ي زيخَن ــد بمــشِقِهي   
  

ــنَظَو ــ أنتُنْ س واره  
  

ـ تْ عِ تاب كِ ِضاي الب قَوفَ     يِق
  

ـ  وِء من س  ِها بِ فإذَ ظِّ ح  
  

ـ ِتةٌ كُ دهي ع ـ   ـ ِر بِ تْب   يقِّ
  

ينب سيف   ويتعجمن ذلك   م عندما بدأ ينمو عذاره مستخرجاً      المشد من غال   الد 
4ة جميلة يقولصورة فني:   
أغْويلَ د م ِعـذارهِ  طُّ خَ ا الح   

  

  لى خَ عِهد نْددتُ مِ  ازتَ ه ـ ع باج  
  

رفَّ التُ ِه بِ تُأيأنْ اح تْب س وانَس  
  

  فأصبح  ا وكانمسكي  ـ  م   ابصخَ
  

 للهـو    طلبـاً  الشَّاعرغلماني يقصدها    للجمال ال  وكانت مجالس الخمر معرضاً   
 كما في األبيات التالية التي يجاهر فيها ابن         ، بجمال أولئك الغلمان   وتسلية واستمتاعاً 

      حد أ، واستمتاعه بشرب الخمر من أيدي       باحالنبيه بلهوه في إحدى الحانات حتى الص

                                                 
  .170ص ،1 ج،فوات الوفيات الكتبي،: 1
ـ 567ت  (  عرقلة الكلبي، حسان بـن نميـر،       ؛313ص ،1ج،فوات الوفيات  ،الكتبي: 2 ، )هـ

 .72، ص  دمشق–حمد الجندي، مطبع دار الحياة أ: ، تحقيق ديوانه ،)م1970(
 .320ص ،1ج ،فوات الوفياتبي، الكت: 3
 .52ص ،3ج ،فوات الوفيات ،الكتبي: 4
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الشَّاعر وهنا يستطرد    ؛قاةالس     ن بقوامه وبالعذار   اقي الذي فت   إلى وصف جمال هذا الس
  :1 وذبول عينيه، وحسن مبسمه،بوح وبوجهه الص،الذي زين خده

        حنَـص ـنقالَةَ مم عدو يا غُالَم قُم  
  

        حـدا صجى لَمالد عدص قَد يكفَالد  
  

  خَِفيتْ تَباِشـير الـصباِح فَـسقِّني      
  

  لَّ ِفي الظّلْماِء ِمن قدِح القَـدح      ظَما    
  

هـديِرها      صتْ ِبكَـفِّ معما لَم باء  
  

    حــشَر ــَل وانْ ــٍب ِإالّ تَهلّ   ِلمقَطِّ
  

  ِهي صفْوةُ الكَرِم الْكَريِم فَما سرتْ     
  

  حــم ــٍل ِإالَّ س ــي باِخ ــراُؤها ِف س  
  

  ِمن كَـفِّ فَتَّـاِن الْقـواِم ِبوجِهـهِ        
  

         حَأِو افْتَـض الِْعـذار خَلَع نِلم ذْرع  
  

  ى ِبــشَعٍر كَــالظَّالِم ِإذْا دجــاولَّــ
  

        ـحضباِح ِإذْا وٍه كالـصجأتى ِبوو  
  

  يهتَز كالْغُصِن الرطيِب على النَّقـا     
  

         ـحجذا رالِْوشاِح و ذَا خَفَّ ِفي طَي  
  

  النَّرِجس الْغَض استَحى ِمن طَرِفـهِ     
  

         حاَألقـاِح قَـِد اتَّـض رهِبثَغْرِِه زو  
  

ــوِدهِ   ــسم ِبعقـ ــه متَبـ   فَكََأنَّـ
  

ــَأو ِبالثَّنَ   اتَّــ ايو ــد ــد تَقَلَّ   شَحا ق
  

2 تركي يطوف بالخمرة على الحاضرينل المنشئ اإلربلي بفتىويتغز:  
  احنَالج فُحيل و ها واللَّ  بِ افَطَ

  

  بدر الد ج ى يشَ ُلِمح مس الص اِحب  
  

ــو ــالر ِبازفَ ــِةاح ِهاِقشَّ ع  
  

ـ  دا ب ملَ   ـ ي كَ ا ِف ـ  ِهفِّ   اِح ر سْأ ِك
  

ـ  ن مِ يبظَ ـ  ِكر التُّ ـ  قَ ه لَ ةٌام  
  

  يثِني تَ ِرزـ  يه ـ  الر ِرمسا ِب اِحم  
  

ــاِرع ضهــ آس ــ وِف   ِهدي خَ
  

  ورــد ــنَ والثٍَّريِض نَ ــاي   اِحا أقَ
  

ق إن  كمـا سـب  -  من هذا الغزل الغلماني كان يقال ارتجـاالً       ويبدو أن قسماً  
ما كان أشـبه بخـاطرة    وإنَّ، ماق حقيقي بغالٍمر عن حب أو تعلُّ لذا فهو ال يعب  -رِكذُ

 ذلك بأبيات موجزة    الشَّاعرر   فيصو ،نةفس عند رؤية غالم في هيئة معي      ترد على النَّ  
     وقد رأى مليحاً بديع الـصورة بـين         ،شيد النابلسي تهدف إلى اإلمتاع، كما قول الر 

  :3ي الصورةأسودين قبيح
ـ ي ع تْنَاي ع ن م ِهللا ـ حي م ِن   هنَاِس

  

  يوـ  م ـ   بـاهللاِ  هاً فعوذتَ ـ ي ع ن ِم   يِن
  

                                                 
  .73ص ،3 ج،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 .59ص ،3 ج،فوات الوفيات الكتبي،: 2
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كالغُ اُلتَخْي ي شَ يهاً فِ  تِ ِنصِهِلاِئم  
  

  م ا بين ع بدلَ ِني وعلجـينِ  يـلِ  اللَّ ن   
  

  يِنرشُنْطويني وي  ي وقُ والشَّ فقلتُ
  

ـ  كلَب قَ  ألقَ ملَ   ص بـ  ح اً بيلَ ن ـ ي   يِنلَ
  

  ىلَ ب اَلقَي و ِلو قَ ن مِ كحض ي رمفَ
  

  ِنيسح نَ نياً ب دع س اسأى النَّ  ر د قَ مكَ  
  

 فيستشف مـن    ،يلبس ثياب حمراء  الم الحنبلي في مليح      قول عبد الس    في وكما
ـ      وإنَّ ،ر عن حب لهذا الغالم    ه لم يصدر من عاطفة حقيقية تعب      قوله أنَّ  ر مـا هـو أم

1ر الموقف المذكورعارض صادفه فأتى ببعض األبيات التي تصو:  
ـ وا م الُقَ ـ  ح هسالِب مـ قُ فَ ر ـ  لَ تُلْ هم  

  

  ي الثِّ ِذهيثِ اب ياب الص ِصنَ والقَ ِدي  
  

ـ    طالَ اٍظح لِ ِمهسي بِ ِمرتَ   تْذَمـا أخَ
  

  أسـ   فَ وِبلُ القُ د ـ دى قَ تلقيها لَ   ِصفَ
  

  هـج م اًمن د ا مِ م إ وِب في الثَّ  وناللَّفَ
  

  ِصم بـالقَ  د الخَ اِعع شُ كاِسأو انعِ   
  

يتين لصفي الحلي في ملـيح      لماني الذي قيل بال عاطفة تذكر ب      ومن الغزل الغ  
 فاستغل المناسبة ليرتجل في محاولة منه لمسايرة العصر الذي كثر فيه            ،قلع ضرسه 

  :2القول بالمذكر
  لَحى اللَه الطَبيب لَقَد تَعدى    

  

  وجاء ِلقَلِع ِضرِسك ِبالمحالِ     
  

  َأعاقَ الظَبي عن ِكلتا يديهِ    
  

  وسلَّطَ كَلبتَيِن علـى غَـزالِ       
  

 فارتجل بيتين التقط    راًصفأ واسترعى نظر ابن حمود الحلبي فتى يرتدي لباساً       
  :3فيهما صورة فريدة لهذا الفتى

  ِه بِ بِصرتُ ا أن م لَ تُلْ قُ دقَ
  

  ِسر كالو اٍءرفْ ص ٍةلَّي حِ ِف  
  

  رمــ قَه أنَّــاهفَــا كَأو مــ
  

  ى تَ تَّحدرع الشَّ ةَلَّح ِسم  
  

ة  يقوم بتحويل العيوب الجـسدي     له بالغلمان  في تغز  الشُّعراءونلحظ أن بعض    
ال يـستر   الـذي     بن عبد الظاهر في أعـور،      الدين كما في قول محيي      ،إلى فضائل 

  :4 عورته مكشوفة دائماًنأ ذلك بالً حياء أو خوف معلِّأدنى بل يكشفها دون ،عورته

                                                 
  .325ص ،2 ج،فوات الوفيات الكتبي،: 1
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وأعور الع لَّ ظَ ِني ـ  ي   اهفُِشكْ
  

ـ يال خِ ه و نْاٍء مِ يال ح ِب     هفَ
  

  ىتَ فَ دنْ عِ اءيى الح قَلْ تَ فَيوكَ
  

  عوتُرال تَ  ه اُلز هوفَشُكْ م  
  

مد لم ينقص من حـسنه       هذا الر  نأب ،في أرمد   المشد الدينكذلك قول سيف    و
  :1 نرجس عينيه صار ورداً ألن؛شيء

ٍن هِ اِدشَوتُ فِ مِهي و جاًد  
  

ـ راه  تَلَقْا اعتدت م  ملَ   ماد  
  

  ن ولكِ نُهس ح صِقتَنْ ي ملَ
  

  ادر و ار ص عينَهس  ِجرنَ  
  

  

  
  

  :عر االجتماعيالشِّ 2.2
ض المجتمـع بكـل     ة نب ن الحروب الصليبي  امي والمصري زم  عر الشَّ  الشِّ َلِقنُ 
 مـن    ووصـفوا كثيـراً    ، الحياة العامة  الشُّعراء فصور   ،ةة والرسمي الشعبيتفاصيله  
 الذين كانوا مـن     الشُّعراءا ساعد على ذلك  كثرة        ومم ،ةة والسلبي  االيجابي ،مظاهرها

2اسة النَّعام.  
ب المجتمع المختلفـة فـي      ر جوان  يصو  شعراً )فوات الوفيات (وقد ضم كتاب    

 ،ذلك العـصر   من المصادر التي نقلت إلينا تراث        ل جزءاً  فالكتاب يشكِّ  ؛ذلك العصر 
 يعكـس كـل     قدرف في جمع    ن قصر المؤلِّ  إو ،ومن هذا التراث الجانب االجتماعي    

فه يساعد في الكشف عن بعض الصور        ما ضمنه مؤلَّ    أن  إالَّ ،جوانب المجتمع وقتذاك  
  . المترجم لهمالشُّعراءة في عصر الجتماعيوالعالقات ا

  
  :هو والمجون الل1.2.2َّ

 ما قام به بعـض الملـوك        ،ة في ذلك العصر    األحداث االجتماعي   من أهم  لعلَّ
ى فيه   فالعصر تفشَّ  ،يومئذ من تريم تناول الخمر والحشيش واقتراف الفسق والفجور        

بكثـرة  ارسين المحدثين ذلك     الد حدأل   علَّ قد و ،  في مصر   -  خاصةً –الفساد الخلقي   

                                                 
  .53ص ،3 ج،فوات الوفيات الكتبي، :1
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 الـشُّعراء   وقد انقـسم      ،1ة التي انعكست على األدب    الضطرابات واألحوال السياسي  ا
 وتدمير ما يدفع إلى     ،الدين بانتصار كلمة    ، قسم فرح مبتهج   :إزاء هذا الحادث قسمين   

  ـ             ،ةانحطاط عزيمة األم ر  وقسم حزين لتحريم ما كان يبعث في نفسه البهجـة ويثي
وجعـل علـى     ،3 ومن الملوك الذين منعوا الخمر والحشيش الملك الظاهر        .2ة  المسر 

  فقـال   ، فصلب وفي حلقه جرة خمـر      ،حدهم وهو سكران  أ فأمسك   ،يفذلك حد الس
  :4 ابن دانيال رحمه اهللالدينالحكيم شمس 

   الس دح من قَ  ِركْلقد كان لْبه ِلبص   
  

  اي شَرعنا جلد  ان فِ ا كَ ى إذَ يفَ األذَ ِفخَ  
  

  يِباِحصوب قُلتُ لِ  لُصا الم ا بد ملَفَ
  

ـ        ـ  دأال تُب فإن الحد قَ ج اوـ  ز الح اد  
  

ثر هذا القرار في نفـوس شـاربي         في موضٍع آخر عن أ     ابن دانيال ث  وتحد
خول في أوعيـة     أبت الد  ن ملوك الجِ    لدرجة أن   ،عنهاتعدوا   فقد اب  ،الخمر والحشيش 

  :5خمرال
  هى السلْطان عن شُرِب الْحميا    نَ

  

   حـدها حـد الْيمـاِني      وحير  
  

  ا جسرتْ ملُوك الِجـن ِمنْـه      مفَ
  

  ُل في القَنَاِني  ِلجوِف الْقَتِْل تَدخُ    
  

                                                 
، القاهرة، األدب العامي في مصر في العصر المملوكي، )م1966(حمد صادق،  الجمال، أ:1

  .34صناشر الدار القومية للطباعة والنشر، ال
  .63، صالحياة األدبية زمن الحروب الصليبية بمصر والشام بدوي، :2
3:الملك الظاهر، هو الس ين أبو الفتوح بيبرس بن عبد اهللا لطان الملك القاهر ثمالظاهر ركن الد 

امية لمصرية والبالد الشَّيار االبندقداري الصالحي النجمي األيوبي التركي، سلطان الد
مولده في حدود العشرين وستمائة، وتوفي .  وهو الرابع من ملوك الترك،ةواألقطار الحجازي

ابن تغري بردي، جمال الدين أبو المحاسن يوسف، : انظر. سنة ست وسبعين وستمائة
ين، ، تحقيق محمد حسين شمس الدالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، )م1992(

 . 240ص ،1، جفوات الوفيات الكتبي، ؛276ص ،2ج ،مطبعة دار الكتب العلمية، بيروت
، )م1979(،  خليل بن ايبكالدين الصفدي، صالح ؛245ص ،1ج، فوات الوفيات الكتبي، :4

  .65ص، محمد نايف الدليمي: يقق، تحالمختار من شعر ابن دانيال
  .246ص ،1ج ،فوات الوفيات الكتبي، :5

http://www.pdffactory.com


 75

 مـن    جـاعالً  ، عن فرحه بهذا األمـر      ابن المنير  الدين القاضي ناصر    عبرو
ـ  وبفقده لهما لم ي    ، ومن الخمر ماء له    ، إلبليس الحشيش طعاماً  فـي   د لـه منـزالً    ع 

  :1بالدهم
ـ  ع يسِل إلب سيلَ ـ ا طَ نَدنْ مع  

  

  اهوْأ م ِري األمِ الِد بِ ريغَ  
  

نََمتَعالخَ ه مر يشُِش والح م اًع  
  

  أحرتْمه م اءه و مـ ر عاه  
  

 للنـور االسـعردي      قـصيدة  ،ومن القصائد الطويلة التي وردت في الكتاب      
 كما فـي    ،ها الفريدة اها بمزاي منو ، الحشيشة على الخمر    قالها مفضالً  ،)هـ656ت(

   :2 قال إذْ، بين لون الحشيشة ولون الخمرقوله مقارناً

الخَ لك يـ   ر    المفنـدِ  مع كـالم  س ال تَ
  

ـ  غَ  في فتيـاك   كودونَ   ي قلـدِ ر م  
  

ألتَس ن الخَ  عضوالخَ اِءر ِرم ِمتَ فاسع  
  

  ذِ ةَالَقَم  ـ  أٍيي ر ومـسددِ  يٍبِص م   
  

وقُحك ـ   م ـ  ب ِرمخَالْا ِب عـ  ض   اهاِتفَ ِص
  

  ؟جِدسم و اٍطبي رِ اً فِ ره ج برشْأتَ  
  

لَعيـ  بِ ك ـ  ه ـ  غَ اءرضا خَ ير ـ  م ٍغاِلب  
  

ـ   أو ٍقر و ِضيأبِب   ـ  ِرمأح ِب ع سِدج  
  

لِكون ـ  ع ـ ى ر لَ ـ  ِمغْ الم اِمد ـ ِد ه ةًي  
  

ـ  هزنَتَ   ع ن ـ  ب ـ غَ بِ ٍعي التَّ ِري ـ ز ِده  
  

ـ  ي الجنان ِكح ي ٍةياضيِر   اهاررِض اخْ
  

  وــره ــاِرخم ــوتَ المِجم كالم   ِدقِّ
  

ويقارن بين تأثير الخمر في عقل من يشربها وتأثير الحشيشة في نفـس مـن           
بها في مـدارج     وترقى   ،فس بينما تسمو الحشيشة بالنَّ    ، فالخمر تغتال العقل   ،يتعاطاها

  :3الجمال

ــ مدامهــ تُم ــي المِسنْ اِنعــِذي و   ِهه
  

  ـ  تذكر أس رار ـ  الج اِلم الم ـ و ِدح  
  

هي الس تَ ر قَر ى الرـلْرى ايها إلى ذَ   فِ وح  
  

ـ  م  فهـمِ  راِجع في مِ  ِماِلعمـ   رِدج  
  

ــ ْلبــر ــ ححو ال ــلُّاً ال يقَّ ــارب ِبح   عه
  

  هموم  وال ي ى بِ ظَحا غَ هير م يِدتَه  
  

و ال داسه ا العصار ع مد اً وـ د ـ  سنَّ   ـ ال
  

ـ   مِ  بمختومٍ دنانـ   ـ  اِرن القَ أس ِدو  
  

                                                 
 .245ص ،1 ج،فوات الوفياتالكتبي،  :1
لعت  ولم أعثر على هذه القصيدة في ديوانه الذي اطَّ.273ص ،3ج، فوات الوفيات الكتبي، :2

الل ناجي، ناظم ه: ، تحقيق)م1999(، )هـ684ت  (، ابن تميمالدينعليه؛ ديوان مجير 
  . لبنان، الطبعة األولى-، بيروت رشيد، عالم الكتب
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ــتْال تُو ــعَِ ب األبدــ ِعان ــ نزالَدنْ اه  
  

ـ  دب تَ يء إذْ وفي القَ    ـ  م قِِّزو كَ مِدد  
  

ــو ــفُِّختَسال تَ ــقْاس ع النَّ ــ بكلُ نَيهم  
  

  مفـسدِ لديهم بِ لعمري وال تدعى      
  

 فيصف سهولة حملهـا واالحتفـاظ       ،ويستطرد االسعردي في تزيين الحشيشة    
 وحتى  ،ه يتعاطاها في كّل األحوال     وأنَّ ،كبسات ولي األمر   حاملها ليأمن     حتى إن  ،بها

1 يقول إذْ،دوهو قائم يتعب:  
ي طَ ِفوالمنديلِ ِفر  ي واً وعاؤها م  

  

  ويعتاض ع ن ح ِلم الز جِةاج ِد بالي  
  

ـ     من إثمٍ  وتخلص   ىر وحد وال تَ
  

ـ  جنْليالً وتَ ذَ   ـ  و ِم ـ رع م ديٍمن نَ   ِدِب
  

  اًماِئ د ِرس والي ِرسي الع ا فِ هبرشْوتَ
  

  ــي ِفِقــتَّال تَوــا لَيهي التَّاِليــعِدب  
  

ـ كْ و مـاةِ  الح ساِتب كَ نأموتَ   مهدِي
  

  تَولَسمِ م  وِرن ج ـ  وال   الِة الو   يِدتَ
  

ـ ِكوتغدوا ذَ  ـ اً فَ ي ـ با نَ الً ذَ اِض ٍةاه  
  

ـ اً وال ي  يفَِرظَ   ـ  اكشَغْ ـ ب تَ طُر فَ   ِدلُّ
  

ـ  ري غَ اِس النَّ دنْ عِ حِبصوتُ م ٍضغَّب  
  

  ـ  بِ  من كـلِّ   وتمنح ـ  سِنح   ِددو التَّ
  

 حديثه عن الحشيشة بمعاني الغزل عندما يصف أثرهـا فـي            الشَّاعرح  ويوشِّ
 إيماءات هـذا    راً مصو ، فيأتيه خلسة  ،ر في نفسه  ها تؤثِّ  وكيف أنَّ  ،بهمعشوقه الذي يح  

  :الحبيب وقد صفّت هذه الحشيشة نفسه
اقَ ذَ وإنه ا المـ  وقُشُع ـ  خِ اك وافَ   ةًسلْ

  

  ِدِعو م ِريي على غَ  اِش الو ِداِس الح نِم  
  

ومِبها في الطِّ  ضِل فَ ن ج ِةود ه ِمضاه  
  

  وههاتَي ـ  ي حـ ى  ص ـ ما ِلهلُضفَ عِدد  
  

  يِماِدنَــ فيهــا م كــانســيما إنوال
  

  ِدأوتَــ المِةانَــ البِنصغُــ كَاالًزغَــ  
  

ــاِدي ــشِّمن ــِفِط اللَِّرع بال ــي   ةًار وتَ
  

  يـزرِ ي فَ نِّغَي ـ ي بالح اِمم ـ  الم   ِدرغَ
  

ــي ــِنلُازغُ ــيعاً ِبري ِس ــزي غَِن   ٍةالَ
  

  ـ  غـرِ  عـن ثَ   ويبسم ـ  م رد كَ   ضِدن
  

  ٍلاِذ عــِةالَــقَ فيهــا معِمتَسال تَــفَــ
  

  يصدك ـ  نها واعـصِ   ع    مفنـدِ  لَّ كُ
  

       واإلتيان  ،ف  في المعاني   ورغبة من االسعردي في إظهار قدرته على التصر 
 قال قـصيدة    ،من ناحية أخرى  ، وأطراف سامعيه وإمتاعهم     ه من ناحية  بالمعنى وضد 

  :2حو وهي تجري على هذا النَّ،أخرى فضل فيها الخمر على الحشيشة
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ـ  ور نُ كتُيدفَ ـ  قِّ الح ـ هاْ فَ  الح د قَ   ِدِت
  

ـ قَ م يـر  غَ هـوِ ي اللَّ  فِ نكُي و ِميِدنَ     ِدلِّ
  

ـ  ِسم تُ أنى بِ ضرأتَ ـ يِه ب هيِبي شَ ٍةم  
  

ـ  ِلكَْأِب   ِش حـ  ٍشي ـ  غَ ٍساِب ي يأَ ر ـ ر   ِدغَ
  

ـ   و اِبو كالـد  ٍمو قَ أي ر عدفَ   دِرال تَ
  

ــ   ــِبرى دوِس ــوتَ المة كالكواك   ِدقِّ
  

مدـ   إذَ ام ا م لْ لِ ا الحـ ر ـ رو نُ ِبكْ اه  
  

  قَود لَ لَّ ض ي الً عوِر بـالنُّ  اد ي ـ ه   يِدتَ
  

ِشحتُشَيـ م تَ ه ـ ه م و المهيـب  سكْ   ةًانَ
  

ــلْتَفَ   ــ ِماهقَ ــ القََلثْ ــعتَ المِلاِت ِدم  
  

ويبد لى خَ و عدـ  َلثْ مِ ِهي   اهاِررض اخْ
  

ـ ظْ م ٍهجوي بِ ِحضيفَ   ـ  ِمِل ـ  أر ِنو اللَّ ِدب  
  

تفِسود  ـ  ذِ  مـن ـ  ِنه ـ ي خَ ِميِد النَّ   هالَ
  

ــ كَاِحب الــصبــيض مرظُــنْيفَ   أسِدو  
  

خَومكْــا تَنَــتُرِلو الــذَّسَليم ــهةًاب  
  

  ــو ــلْتَاً فَزِع ــى دقَ ــهونَ ــلَّ كُ س ِدي  
  

ـ جتَوتجلى فَ  ـ  لُ و هـ  م ـ  م لِّ كُ   ِماِدنَ
  

  ويرى بِ وه ا مرِب شَ نلْا قَ هبيِد الـص  ه  
  

ــتَو بو فَدــي بــد ــ وهرو ِس   هسرتُ
  

  ــشبه ــوا لَهفي ــاً ِبنَ ــدخَ م وِدر  
  

ِفويه ا ع ـ  ِمغْلى ر ِش الحِشي ـ  م   عاِفنَ
  

ـ يهـا و  عاِن فـي م   ْلقُفَ   ـ  ص فها وعِدد  
  

ي غَ ِفوِريـ  ه ـ  اِسا للنَّ ـ  لُّ كُ م ضٍةر  
  

  يِدا الر هِفصن و  ع وِء الس كلِّ بِ ثْدحفَ  
  

وقُحـ  ك ـ  اقَا ذَ  م ِل خَ يشَِش الحـ ي   ةٌفَ
  

  وــال م ــكِل ــاقَ فَ ــام األنَ   ِددْؤس ِب
  

و ال جفِ د  ي ولَ ٍفص ـ  طُا قَ ه   راِع شَ
  

ــِقنْتَِب   ــاٍظمي ــألْ كَ ألف اِنحم ــع ِدب  
  

لَوتُ م ضرب تَ األوفِ ار  ي ملَ ٍسِلج اه  
  

  ــو ا ذَمــشَّ إالَّاك ــوِراِبر لل   ِد الم
  

ن غَ  مِ أتخضبِري الم ـ د ِةام ـ  ر ٍةاح  
  

  ِد تجلى على الي   ِسْأي الكِ  فِ تْدا ب ا م إذَ  
  

ـ   نـشوان  وقُشُعي الم ِنثَنْا ي هِب الًاِئ م  
  

ــِب   ــ كَدقَ ــ البِنصغُ ــ المِةانَ   ِدأوتَ
  

عاِطييك ر لَثْاً مِ احـ  ه ـ ي ر ا ِف ِهاِبض  
  

  وــم بسمــ ِمه ــ الحبــاب المُلثْ   ضِدنْ
  

نْويعم بالو ـ   ِلص ـ  ان الذي كَ الًاِخ ب  
  

ـ   م لَّى كُ سنْ ي م ثُ ِهِب   ـ  انا كَ ـ   ِف   ِدي الغَ
  

   عاقـلٌ  راح يـصبِ  ا ص ثلها ي أعن مِ 
  

ـ ه م ريا غَ هي لَ ِكري تَ  فِ تَنْ كُ دقَلَ     يِدتَ
  

لَوال فُ واِس النَّ وُلض تُّا بِ  م احِِ صاًي  
  

  لَــوــم ِمتَ أسِفع ال المفنــِدقَــيهــا م  
  

ــفَ ــهذْخُ ــقَ معمسا وال تَ ــةَالَ   ٍم الِئ
  

  وإن ح رتَم ي وم ـ لى دِ اً ع ِني ـ  أح ِدم  
  

 ، وهي تكسو متعاطيها مهانـة     ،واب الد إالَّ وال يأكلها    ،فالحشيشة طعام البهائم  
وصد فحول   ،ه ِعلية القوم أنفسهم عن تعاطيها      وقد نز  ،ر لون وجهه   وتغي ،وتفسد ذهنه 

ا الخمـر فهـي نـور        أم ، وتخلو مجالسها من األنس والبهجة     ، عن وصفها  الشُّعراء
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 وتسري في عروق من يشربها فيحمر       ، وتجلو الهم  ،تضفي على شاربها مهابة وعزة    
  .ً وينتشي بها فرحا،وجهه

 ،مضار الحشيش من خالل مقطوعة قصيرة     ) هـ656ت  (ويبرز ابن البققي    
  :1 يقول إذْ،ذوذقل تقدير تقود للجنون أو المرض أو الشُّفهي على أ

  اهــيِلآِك وشَيِش الحــاُهللاا حــلَ
  

   السالفُ ابا طَ م كَ  خبثتْ دقَلَ  
  

  تشقيي و ِنضا تُ ذَا يصبي كَ  مكَ
  

  تها الحرافُ ايغَي و ِفشْا ي مكَ  
  

  مٌّ َج     اُءھ     ا وال     دَّاِئ َدوأص     غُر
   أو ن     شاُفوٌنُن      أو ُجاٌءَغ     َب    

  

ينل شرف   ويفضالحشيش) هـ711ت  (  ابن الوحيد  الد، ثر هذه النبتة   نا أ  مبي
  :2 يقول من أنصارها وعدم تحريمها، إذْالشَّاعر  ويبدو أن،فيمن يتعاطاها

خَوضاء ال الْ  رحمفْاء تَ رفِ ُلع لَعاه  
  

ـ ثَا و شَي الحِ  فِ اتبثَا و هلَ   اتُب  
  

ـ ي ج ِها و اراً في الحشَ   نَ جؤجتُ   ةنَّ
  

  تُوِدب ِري مالطَّ ير ِمع ي نَ ِه واتُب  
  

 كما في قول ابن المـصلي       ،ونجد شعراء آخرين فضلوا الخمر على الحشيش             
  :3 يقول إذْ،)هـ730ت ( االرمنتي

ـ ي ح  لِ وامِل ـ رى تَ تَّ   يتـاً ي م اِن
  

  إن م تَو ِسفْ للنَّ ِركْ الس حي ااه  
  

ـ ب أنْ اتٌب نَ ِضي األر  فِ سيلَ   تْتَ
  

ـ  َلقْ الع ري ح ر سِ يِهِف     ااهو ِس
  

رتْام تَ  الخضراء ِكح ي سكراه  
  

ـ ا ب وهلُتَقَ   عـ فَ قَيـعِ ِطقْ تَ د ااه  
  

  
2.2.2 وقحياة الس:  

  الحديث عن   ،)الوفياتفوات  (ة التي جاءت في كتاب      ومن الجوانب االجتماعي 
الس  ة فيه وق والمشاهد اليومي، والظُّ ، والمهن المتناثرة فيه   ،ناته ومكو  ة التي  روف العام

 هذا  ،اً عام اماً حم راً ومصو ناقداً) هـ680ت  ( اس كما في قول جوبان القو     ،تحيط به 
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ام الذي افتقد إلى النَّ    الحم  غم من الفراش والترتيب و   ظافة على الر عي التنسيق كما يـد
1 يقول إذْ،اسالقو:  

ـ  الح يدِر أُ تُْئِج مام ي ـ و اًم  
  

  ريِصح والْ شُقْي النَّ ِنرغَفَ  
  

  اًحي رِ تُلْ نِ ا جزتُ ى إذَ حتَّ
  

ــأنَّكَ   ــا تُم ــ القُشُبنْ بور  
  

  يها فِ وِرد الص دنْ عِ اسوالنَّ
  

  وردم الص هنْ مِ بستْ ي دقَ  
  

غْيفَر ذا مِ ه ن جرـ  ن اذَ ه  
  

  قَود نْال مِ  عهم ـ ِر اله ير  
  

  يِلجوع رِ قُ الو وفَل خَ قُأنْ
  

    قُنْفيها كما ي  ِرل الـضير  
  

نَّهــجــم ال ي صيهــا ِفاب  
  

  وهج الكلُّ ْل ب  ز مِره يـر  
  

ـ نْ ع ت فالحديثُ فِْر ع دقَ اه  
  

ـ  هافُص أو ِبحسِن   ِسا يير  
  

ــلَّكُو ا مجــاء هــون   ا زب
  

ـ  ا ألـم  نَلْقُ   كُأِت يـ  م   ريِذ نَ
  

هـ692ت  ( ر ابن األعمى  ويتذم ( من حم ام ضي  ليس فيه مـاء     ق شديد الحر 
   :2 غضبه عليهماام وصاحبه فصب قد أزعجه الحمالشَّاعر  ويبدو أن،بارد

إن ح مـ ي نَ ا الـذِ  نَام حـ  فِ ن ِهي  
  

ـ  و يـهِ  فِ ابذَ الع اخَ أنَ دقَ     ميخَ
  

ِلظْمم ِض األر والس يواِحا والنَّ م  
  

ـ  ٍبي ع لُّكُ   ـ ي ع ن ِم ـ  ِهِب تَ يلَّعم  
  

ــ حرجــ ب ــطَه كَاب ــِةاقَ   ٍنج ِس
  

ـ  ي يـهِ  فِ زج ي ن م  اهللاُ دِهشَ     مدنْ
  

لَوه ـ    م ـ  دالـك غَ ـ اِزا خَ   ان النَّ
  

  محــ وأرقُّ أركاِلــى مر بلَــ  
  

ـ  تُلْا قُ ملَّكُ ـ  أطَ د قَ ـ  تُلْ ياِبذَ ع  
  

ـ أ فِ سي اخْ  لِ اَلقَ   ِهي ـ  و   ملَكَتَال تَ
  

ــقُ ــ لَتُلْ ما رــأي ــلَتَ يهتَ   ىظَّ
  

  منَّه ج ابذّا ع نَّ ع فِْرا اص نَبِر  
  

    وق في قصيدة أرسلها إلى صديقيه اعتذر لهما        ووصف ابن دانيال مجتمع الس
ر  فـصو  ،وقروف التي يعانيها في الـس     نه من زيارتهما بسبب الظ    فيها عن عدم تمكُّ   

 كما وصف   ،ة فيه وق آنذاك، ورسم األجواء الشعبي    التي تقوم في الس     العناصر الشَّاعر
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  إذْ ،العابرين والحرفيين والمـشترين والبـائعين     : كون في أرجائها  الناس الذين يتحر  
  :1يقول

 ال و ال زحِفق ِ الِئ الخَ ةُم ـي األس  
  

ـ لَ ع لُّ كُ اِقوـ   ِهي ـ  ج ه يـلُ ِمالً ي  
  

وِمحير ـ  الِط الب ـ  تَ ِسب والِج يِرج  
  

  والوى فِ ر ي الزاِمح نْ عـ ا غُ ه   وُلفُ
  

وحمار ـ  الز اِلب ي ـ ع ـ ر بالز ثَ ـب  
  

ـ  رِ يحي والر ام أم ِلـ   يقبـولُ  ح   
  

غُوبـ  النَ ار اِتح  ـ  بِل والـس   ـ ال
  

  وُلمي ه ِنلتْاب قَ ي إذْ ِعمدمنكي و ـ  
  

كُلَوقَ م د قَ ومِ تُع طَ ن ـ  ِةنَع   َّـب القَ
  

ـ   الوزانِ ثُي ح ِنـا   ـ  مد فَ وُل ه  
  

واِدنَم ي السوِفي أر ـ ه به ـ  ح ـي  
  

ـ  ي ثُـ   ـ ي و اِدنَ سفُيـ  ه م وُللُس  
  

ــِلو ــشَِّردِق ــخَِحاِئر ال   امي س
  

ـ   ِلالغـس ي بِ اِبيفي ثِ    ال ي يُلِحتَس  
  

ذَكَواكاألم اق ِمرنبِخطْ ماِنطَـ    ـل الس ي ي بِ ِرجا الغُ هالم الع وُلج  
  

ــوزحامِمجــِذ الميــنــ مع البر  
  

ـ  ِبلْقَ بِ ِص     يـلُ ِل غَ مـسهن ن لَ ي ِم
  

وق  والـى حاجـة الـس      ،وق الس  إلى الفوضى التي كانت تعم     الشَّاعروأشار  
  :2 يقول إذْ،ظامظافة والنِّللنَّ

ـ   المياهِ ووقوِع    قـومٍ  ن دارِ  م
  

  اولِْوب أو لم ي    بالوه  رأسِ فوقَ  
  

كُلَوم مِ لحةٌ س تَ اقَ الطَّ ن ـيِمر  
  

ـ  فْ طِ تاة إذْ ها فَ ـ   لها مسوُله  
  

ِبونْي مِ اِسره ـ ا ع ـ  ذِ ةُالم ـم  
  

  يُلمِوال شَ ي أبو الع  أنِّي كَ ـ  
  

ِحومعجـلٍ   مطرمـذٍ  ار إن   
  

  ي إذاً لقتيـلُ   ي إنِّ ِره ظَ ناَل  
  

وسراب الح اِمم ي فُحـ  إذْ ر ا ض  
  

ـ  هنْ مِ اهي المِ يضِف فَ قَ     يُلِس تَ
  

وطُقُوس األح من كلِّ  اِرج  ه ٍمد  
  

  وُللُشْا م عهقْي من و  اِعروِذ  
  

ـ اح قد ز  ورجاٌل ـ أثْي بِ وِنم   اقَ
  

   عتلهـا ترتيـلُ    م عند ه لَ ٍل  
  

ـ ِمر وي اجج الد ي يذبح والِذ   ـي
  

ـ طْ م حاِئ س لدم وا نهـ     وُللُ
  

ِتواري إذَ اِعي ى وافَ ا المجرس  
  

  ـ  ِبقْم الً مِبدـ  ر   يـلُ ِكنْ تَ ِهاً ِب
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  ـِبع كَ جرح تَ ريِر الض وعصاةُ
  

  طينها مبلـولُ  ي بِ ِليي وذَ ـ  
  

 كما في بيتـين     ؛واء مهنة الشِّ  ،)فوات الوفيات (ومن المهن الواردة في كتاب      
  :1واء مليحاً ِشراًمصو) هـ680ت ( البارزي الدينلظهير 

  وشواٍء بديع الحِنس ي زىه  
  

ـ ر الب لى كـلِّ   ع ِهِتطلعِب   ااي  
  

ـ  لألفْ اهقَواشَوفَ ـ  مِ اِذخَ   هنْ
  

  يشمرا ويقطَ هي اللَّ  لِ عوااي  
  

 كما  ،تائم البذيئة التي تلقيها العامة     من الشَّ   في نقدهم طرفاً   الشُّعراءبعض   ونقل
  :2 يقول إذْ،)هـ635ت ( المسجف العسقالني في قول ابن

   مطرحاً رع الشِّ فضتُ ر الموا ع الُقَ
  

  يِنمي ز  فِ اِفص اإلنْ ِةلَّ من قِ  تُلْقُفَ  
  

 ال المدح ِنثُوِر ي ـ االً أُ ي م سـ  ر   ِه ِب
  

  ال الهِ وجـ   اء ِلْؤ إلى س قَي يرـ ب   يِن
  

ـ   أديـب  اُلقَى ي حتَّ ـ  فَ راِع شَ   نِط
  

  حـ   أديـبٍ  ّل كُ امر ـ ٍر فَ اِع شَ   ِنِط
  

  
 :الفقر 3.2.2

اس فـي   كثير من النَّ  يها  التي كان عل   ية الحال المترد  الشُّعراء كثير من صور  
ة ومعاناتهم مع األوضـاع     ة ألحوالهم الشخصي   حي موا صوراً هم قد  بل إنَّ  ،ذلك العصر 

ة القائمة االقتصادي، جر  روف الطب ة والظُّ اء السياسات البشريـ    يعي ت فـي   ة التـي ألم
  .  بلدانهم في ذلك العصر

ث على لـسان أحـد       الذي يتحد  ،قيب ابن النَّ  الدين ناصر   الشُّعراءومن هؤالء   
اسع بين األغنياء والفقراء حتى في       والفرق الشَّ  ،ة للجند  الحالة العام  راًمصو ،الجنود

 فإ ، ونفيس ثميٍن فبينما يلبس األمراء وكبار الجيش كل        ،ةالمؤسسة العسكري الجنود   ن
  :3 يقول إذْ،ة بمشقَّال يجدون قوت يومهم إالَّ

ــنَ حاألجنــاِد إالّ قطاعــةُن   
  

ـ       ه ـ  ذَوبراوات غـز   ياِدا النَّ
  

  اٌليـــخَةٌ وايـــكَإالّ ِح نحـــنَ
  

  ــو ِدحثٌ ِليــح ــِلٍر واِض ياِدب  
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ـ نَ ـ  نحـ   ادقَـــرم ِلالةٌسإالّ غَـ
  

ــِر   ــرفَوٍر تَد قُ ــز وتْغَّ ياِدب  
  

ـ   بإالّ زِ  نحنَ الـةً ضمه ـ ا الز ـب  
  

ـ  ن مِ اُلـ   ـ ِقو فَ ـ لْ ِلِمو الكَ   اِدوقَ
  

جرــا فَد ــون طَا قَمــع ــنَ   ودرا فَ
  

ـ وا إلـى األغَ   نُس أح دقَا و نَ   اِدم  
  

وعرنَض ـ   ا ع لـى بـ  يِناِذر ج ٍشي  
  

  ا اسـتَ  معلِ تْد حـ م ـ ٍة و لَ   اِدرِط
  

أتَوــي ــنَ ــ الِقنا ِم ــاِشم   مِهي إلَ
  

ــٍع مِلخَِب   ــٍع وريـ ــدقّـ   اِدكـ
  

ــوسطَــوٍج تَرايلْــ الِجردــ عام  
  

ـ  هِتح تَ ن مِ انكَ   ـ  نا ِم األع اِدو  
  

ـ نْرت مِ ب تَ دقَ ه ا مـ ي ـ ا اللّ اثره   ـب
  

ـ  البداد ع  انخَد و ـ   ه ـ د الو   اِدكَ
  

  اهـــنْر عتْ الـــساُهللا فَشَكَـــ
  

ــأيرفَ   ــا نَ عوــر ب اتهنياِدو  
  

ــِرو ــم ــل ِلتَع تَماٍح لَ ــطَق اٍنع  
  

  وسـ  ي ـ  وٍف م ا جـ دت لِ ر الِدج  
  

فِ تَْئِدص  مِ وِنفُي الج ثْ كَ نـ اللب ِةر  
  

ـ ا لِ ه بِ تْلَّم و ِثـ   ـ  الر وِلطُ   اِدقَ
  

ـ  ِساِر الفَ ِدي ي  فِ قَري ال فَ  ِهفَ   ـ ال
  

  اِدد الح ِدي ي ا أو فِ  نَّ  مِ  اِنحشْكَـ  
  

ـ   فِ ونكُ ي نى م رأتَ ـ  ِهِذي ه ا الح  
  

ـ يكـار  تِ   اً بِ قَيِط م ِل     الِد الـبِ  كلْ
  

"       لغياب   ولفتاً ،ارخ والفقر المدقع  وفي سبيل إبراز هذه المفارقة بين الغنى الص 
 من أنفسهم ومن حياتهم ودورهـم       الشُّعراءخذ  راحم والتكافل في المجتمع اتَّ    روح التَّ 

ة لما يعرضو  ماد    كما في قول    ،1"اس وتبرز غناء النَّ   ،د الفقر نه من صور ساخرة تجس 
  :2 يقول إذْ، ومداهمة الحشرات لداره،ومحتوياتها البالية ابن دانيال يصور داره

  َأصبحتُ َأفقَر من يروح ويغتدي    
  

  ما في يدي من فاقتي إالَ يـدي         
  

  في منِزٍل لم يحِو غَيري قاعـداً      
  

   رقَدتُ غير ممـدد    فمتى رقَدتُ   
  

  لَم يبقَ فيِه ِسوى رسوِم حـصيرةٍ   
  

ــدي   ــتْ ُألم المهتَ   ومخــدٍة كانَ
  

  تُلقى على طُراحٍة فـي حـشْوها      
  

  قمٌل شـبيه السمـسِم المتَبـددِ        
  

  والبقُّ َأمثاُل الـصراِصِر ِخلقـةً     
  

  ِمن متْهٍم في حشِوها أو منْجـدِ        
  

                                                 
ار  دالمجتمع المصري في أدب العصر المملوكي األول،، )م1982( محمد أمين، ، فوزي:1
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  مـاً فَتَخالُـه   يجعلْن ِجلْـدي وارِ   
  

       الجلمـد به يذوب ِصِهنمن قَر  
  

  والفار يركض كالخيوِل تَـسابقاً    
  

  من كُلِّ جرداِء اَألديـِم وأجـردِ        
  

  هذا ولـي ثـوب تَـراه مرقّعـاً        
  

  من كُلِّ لَوٍن مثل ريِش الهدهـدِ        
  

 واألحالم  روا عن اآلالم التي عانوها     الفقر وضنك العيش، وعب    الشُّعراءوشكا  
كما في قـول البوصـيري       ،من خالل تصوير حالهم وحال أسرهم      ،التي انتظروها 

  وحال أبنائه الذين ينظرون لألطفـال وهـم يحملـون الكعـك             ،يةيشكو حاله المترد 
  :1مروالتَّ

إننــا حالَنــا نَــشْكُو إليــك  
  

      الكَثْـره  غايـةِ  فـي  عائلةٌ  
  الذي الحديثَ المولَي ُأحدثُ

  

  ربالخيِط عليهم ىج هواإلبر  
  

صواام ـ  عم ـ  اِسالنَّ   نَّهمولِك
  

  ِعبـره  يبصرهم لَِمن واانُكَ  
  

  

  لهـم  ِزير فالِبْئر شَربوا إن
  

  الجـره  والشَّربةُ بِرحتْ ما  
  

ـ  مهلَ ـ بالخُ نِم ـ  ِزي موقةٌلُس  
  

ـ  يوٍم لِّكُ يِف   ـ  هِبشْتُ   رهشْالنَّ
  

ـ لَوح واعمجتَا امهم أقوُل اه  
  

  هوالخضر الماِء في تنزهوا  
  

  عنـدهم  ومـا  العيـد  وأقبَل
  

  وال قمح  ـ فَ وال خبـز   هرطْ
  

  كَعكَةً أبصروا إن فارحمهم
  

  تَمـره  رأوا أو طفٍل يِد في  
  

هم تشخصنَ أبصارحـ و اه  
  

ــ   ــبتْتَ ٍةقَهشَِب هاع ــز   رهفْ
  

ـ أقَ مكَفَ ـ  ياِس ـ ولَ همنِْم ةًع  
  

  كْوـ  ياٍسأقَ م ـ  مهنِْم حسره  
  

ـ قَ مكَ ـ  ٍلاِئ تـا  ايـ  أب   مهنِْم
  

  كَـره  في الخُبز عنَّا قَطَعتَ  
  

  وال بفلـس  تأتينا ِصرتَ ما
  

ــِدرهٍم   ــره وال وِرٍق ِب   نُقْ
  

  فَهـلْ  قَـومٍ  ِخدمِة في وأنتَ
  

  أبتـا  يـا  تخدمهم  ـخرهس  
  

ِخ اييةَب المسلَ اإذَ ىعم ـ ي   نكُ
  

  ُأجـره  وال َأجـر  لنا يجري  
  

  ةًنَــطِْف اهــلَ تُبــجعتَ دقَــلَ
  

ـ  الطِّفُْل اهِب ىأتَ     جـره  الِب
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ئة ر من الحال الفقيـرة والـسي       البوصيري كانت دائمة التضج    ويبدو أن زوج  
 بعد عودتها من عند أختها      ة زوجته ر البوصيري بروح فكاهي    فصو ،التي تعاني منها  

اسع بين الحال التي تعيشها هـي والتـي تعيـشها           وقد انقلبت عليه بسبب الفرق الشَّ     
  :1أختها

  ِبال منه حقَِّك اطْلبي قُوِمي
  

  فَتــره وال منــِك تَخَلــٍف  
  

ى  وإنفخُــذي تَـَأب ذَقْنَــه  
  

  شـعره  شـعرةً  انتفيها ثم  
  

ـ  يِتادع ام اهلَ تْالَقَ   اذَهكَ
  

  فإن زنِْع يِجودـ  ه ضجهر  
  

ـ  ـ ملَّكَ إن افُأخَ   ةًمــِلكَ هتُ
  

  بعـره : لهـا  قالتْ طَلَّقَني  
  

ـ نَ يِف يِردقَ فهونَتْ   اهِسفْ
  

ـ والز تْاءجفَ   ه  ةُجتَـرحم  
  

  هاتهــددتَفَ يِنتْلَِبقَتَاســفَ
  

  قْتَفاستْلَب ـ ر   بـآجره  يأِس
  

وـ تْالِف تْاتَب ـ  ةُنَ ام بـ نَي   انَ
  

  ِل ِمنِل أوه  إلى اللَّيكْـرب  
  

وام أىر العبلَ ده ِلخْماًص  
  

  قَطْـره  عيِنـهِ  في وما إالَّ  
  

  هـِذهِ  حالَتُـه  مـن  فَحقُّ
  

  َأن نْظُرلى يوالم ه لهنظْر  
  

اله التـي آل إليهـا جـراء        من ح ) هـ679ت  (ويشكو أبو الحسين الجزار     
 فهو كسائر العلمـاء     ، كغيره تلف العلوم واآلداب التي لم يستفد منها شيئاً       مخمالحقته  

  إذْ ،"2 وال يعرفون لهم حقـوقهم     ،لم يكن أمراء المماليك في عصره يوقرونهم      "الذين  
   :3يقول
ـ  ع تُعي وأض ِتيبِب شَ تُعطَقَ يِرم  

  

  قَوأتْ د ـ   فِ بتُع ذَي الهـ  فِ اِني   يِركْ
  

وـ  م ـ  ا ِل ي أجيـه  فِ ةٌر ـ   و   يال ِل
  

ـ ي تُبا تُ ا م إذَ   وم ـ ا ب عـ  ض ِر أج  
  

ــ ــ النَّأتُرقَ حِتو بــاًي ــاًفه ان   م
  

   نْ مِ  كعتُ إلى أنه اقَ وض ص يِرد  
  

ـ  هنْ مِ طتُبنْا استَ مفَ ـ ى م و ِس اٌلح  
  

  ـ  حاُلي ـ لـى ز  عِه ِب ٍديو ـ ع وِرم  
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النَّ فكان صيِه فِ ب ع  ـ  لـي   ابص نَ
  

  وكان فْ الرـ  يـرِ غَ لِ يـهِ  فِ ع   يِرد قَ
  

فْ الخَ وكانـ  يِه فِ ض لَّ ج ـ  ح   يظِّ
  

  وكان الج زـ قَ لِ يِه فِ م ـ  ذِ ِعطْ   يِركْ
  

ـ  ج تُلْخَ د وِضر الع ِملْي عِ وِف الًه  
  

ـ     وعمتُ   ـ  ب لِّ لخفتي فـي كُ ِرح  
  

ــأذْ ــِنركُف ــ التَِّهي ِب ــييل بِصفْ   اتَ
  

ـ  الم  الـشيخُ  صفه نِ نمضتَ   يِرع  
  

ـ  موكَ م بِ و يـ ب ـ  اللَّ ِعي ـ  عِ ِمح   يِدنْ
  

  يعـ  د ـ   ِم ن البـ  اِرو ـ  ِفألْ ِب   ِره شَ
  

ــولَ مــا أن ــا ال بد غَ يــِه ِفع   ي
  

  ع المِ ماِنيز  ـ   أشـبه ي وـ  م ِرشْ ح  
  

ــ ــي جاِنودكَ م إذْنَّهــوِن ز   يب
  

  زــاِنب ــم تَة ِبي ــه ــِذع   يِريب ِس
  

 ـ وفيها ز ـ  ةٌرفْ ـ  غَ ن ِم ـ  لَ ِري ِمح  
  

  قَود و ضتُع ـ  س ـ نَها بِ لَالِس يِرح  
  

ـ  وقد طالَ  الع ذاب ع  يهـا  فِ لـي  
  

ـ   قـدمتُ  ِلما   ـ ن نَ  ِم ووزرِ ٍسح   
  

فإن ـ   الم أقـولُ  وُلذُ الع  د ـ ع   يِن
  

ـ  ع سـطِ   و  ضـيعةٍ ي  ا فِ أنَ   يِرم  
  

اعر المصري كمـال   قصيدة للشَّ،ر حالة الفقر والعوزالتي تصو  ومن القصائد 
 ،ة وهي قصيدة تبدو في ظاهرها فكاهي      ، داره في ذم ) هـ692ت  ( ابن األعمى    الدين

    خرية واالستهزاء من داره التي جمعت كل سـيء        حيث تسري فيها روح الس،  لكـن  
والقصيدة  ، وقتذاك ه لظروف قائمة في مجتمع     الذعاً ل في خفايا أبياتها يجد نقداً     المتأم 

  :1مطلعها
دار ـ  بِ تْنَكَ س ـ ا اَ ه ـ  ّلقَ   اهاِتفَ ِص

  

  اهاِترشَن ح رات مِ س الح رثُكْأن تَ   
  

 فوصفها بابتعاد الخير عنها   ، قصيدته بإطالق حكم عام على الدار      الشَّاعروبدأ  
  :2 يقول،جاهات لها من جميع االتِّ ومحاصرة الشر،دائماً

الخير    ـ   عنهـا نـازح   دـ متباع
  

  هـا اِته ِجِعـ من جمي دانٍ روالشَّ  
  

داره عيوب   الشَّاعرد  ويعد،     والبعوضـة   ،ة من هذه العيوب الحشرات الضار 
باب الـذي   والـذُّ ، والبراغيث التي تهيئ للبعوضة نغمات لتقرصه،ومالتي تحرمه النَّ  

  :3 يقول،مس لبيته بينه وبين دخول الشَّل عازالًيشكِّ
  اتهانَـ سِبي ِطانفَ األجمد أعمكَ    متهدوض ععيها البا ِف مضع بنِم
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ـ    ـ ث م ـوتبين تسعدها براغي   ىتَ
  

  اـهاِتمغَ على نَ  تْصقَا ر  له تْنَّغَ  
  

ــص  ــييرق ــهقت ــن قاف   ظ  ولك
  

  هـا اِتو علـى أخَ   قد قدمت فيـهِ     
  

ـ  ع  يسد باِب كالض اببها ذُ وِب   ينِّ
  

  هاى غناتِ وي سِ ِبر ما طَ  مسالشَّ  
  

   الشَّاعر     ويبدو أن   وهـو    ، يرمي ألبعد من ذلك    ما كان  وإنَّ ، داره فقط   لم يقصد ذم 
 من عدم    مستغرباً ،نقد المجتمع وعيوبه التي قرنها بأفعال هذه الحيوانات والحشرات        

   ق على سائر أفراد المجتمـع تطبيق العقوبة عليهم كما تطب، ـ إ راً ومـصو ـ اي  هم بـ
  :1 يقول،" القنافذ، الخفافيش،الخطاف"

أين واِر الصهـا ا مـن فتكِ   نَ والقَ م  
  

  هـا اِتب مـن وثَ    األسـد  ا وأين فين  
  

   ما هو معجـز    وبها من الخطافِ  
  

  هـا  كيفياتِ أبصارنا عـن حـصرِ      
  

 هـا  بمرهـا ومجيئِ   تعشي العيون  
  

  هاوتصم سمع الخلد من أصـواتِ       
  ج

  هـا  نهار  تطيـر  وبها خفـافيشٌ  
  

  هـا مع ليلها ليـست علـى عاداتِ        
  

  ٍةخَــطبو منافــذَقَها ِبشــبهتُ
  

ـ          هاوكاِتنزع الطهاة بنـضجها ش
  

ـ  القَ ها فاقت على سـمرِ    شوكاتُ   انَ
  

  هافــي لونهــا وتمامهــا وشــياِت  
  

ـ وبها من الجرذانِ     تْرص ما قد قَ
  

ـ مالِت فـي ح    الجردِ العتاقُعنه       اه
  

   منهـا هاربـاً    فترى أبا غزوانِ  
  

  هاوأبا الحصين يروغ عن طرقاتِ      
  

 فكثر  ،في ثنايا القصيدة      ولعّل الظروف العامة القائمة في ذلك العصر قد انعكست          
 ، وعدم الطمأنينة والـسكينة    ،فيها األلفاظ والعبارات الدالة على الحرب واالضطراب      

  :يقول
  هعدمتُ عوض ما فيها الب   من بعضِ 

  

   كم أعدم األج فان  ها سـناتِ   طيـب  
  

  ها فـسوِ   منتن  الحربِ  أهلُ ملو شَ 
  

  هااِتوه عن ص  الصيد أردى الكماةَ   
  

ـ  ماحمتز ـ  مـمتراك   اربـ متح
  

  هـا  نباتِ ثَل مِ  في األرضِ  متراكب  
  

م  عن تأثير هذه الحيوانات يستخدم ضـمير المـتكلِّ         الشَّاعروفي سياق حديث    
ـ  ، على الجميع  يطغى تأثير هذه الحيوانات     ن أن  ليبي ،للجماعة ل علـى  ا يـدلِّ   مم أن  
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 وال  ،المجتمع قد عاثوا فساداً    مجموعة من أفراد      ما قصد بهذه الحيوانات إالَّ     الشَّاعر
باس من شَ من تخليص النَّد1 يقول،مِهر:  

ــا  ــا فكأنه ــص دماءن ــداً تم   أب
  

ـ         هااِتحجامة لبـدت علـى كاس  
  

 ال يلُخُدون م ـ  اِكس ْلناً ب ي مـو ِطح  
  

  ن ودنَلُ ج مِ ا؛ فالعقر ـ  ن طْ سهااِتو  
  

  ولقد رأينا في الـشتاء سـماؤها      
  

ـ والصيف ال تنفك من        صهااِتقَع  
  

ــ ــا ألْنَاِردوِب ــفَ ــابرا غُ   قٌاِع نَ
  

  هـا اِتو ر قُد صِ واة فأين  الر بذَكَ  
  

  الشَّاعرويلح    لبيته من خالل اسـتخدام األسـلوب       ة   في إظهار الصورة السلبي
 وما هذه العيوب إال لمجتمع قـد        ،ها بحاجة إلصالح  د العيوب التي يرى أنَّ    ليؤكِّ" بها"

  :2 يقول، وواقع قد عايشه بكل تفاصيله، عن كثبالشَّاعرعرفه 
ـ  ع دس ي اِبب كالض اببا ذُ هوِب ـي  

  

  هااِتنَّى غَ وي سِ ِبرا طَ  م ِسم الشَّ نـ  
  

  زِجع م وا ه  م طاِفن الخِ ا مِ هوِب
  

  أبصـ  ار ـ  نا ِع ن حهـا  كيفياتِ ِرص  
  

ـ هار نَ يـر ِط تَ يشٌفـافِ ا خَ هوِب اه  
  

ـ لَا  هِليمع لَ    يتْس ع   لـى عهـا اِتاد  
  

   قصرتْ دا قَ  م اِنذَ الجر نا مِ هوِب
  

  عـ   الجردِ  العتاقُ نه   هـا الِتمي ح  ِف
  

  تْشَر أفْ ِساِفنَ كالطَ ساِفنَا خَ هوِب
  

  هـا اِتبنَت علـى ج   لَها وع ِضي أر ِف  
  

ـ   ادرا قُ هوِب   هـا ِحرجال لِ مِد ال انْ
  

   فْال يـ  ُلع ـ  مِ اطُرشْ الِم   هـا اِتأد َلثْ
  

ـ  اِنميلَ الـس  مِل النَّ نا مِ هوِب اي م  
  

  هـا اِتر عـن ذَ   مس ذر الـشَّ   لَّ قَ دقَ  
  

  اًبــاِرقَ عتُطَــن يراِبنَــا زهــوِب
  

   ـ  ال بر ء للمسـ  وِمم ـ  ن ِم   هاِتاغَد لَ
  

 فخـتم   ، يملك لهذا األمر القائم إال الـدعاء       الشَّاعروفي نهاية القصيدة لم يجد      
 وان يجمعه   ،يا اهللا أن يبدله في الجنة دارا خيرا من داره عاجال ال آجال            قصيدته داع 

  :3 يقول،بمن يحب
ـ  الع اِتمو الس با ر ي: وأقوُل   ىلَ

  

  ي ازِقا ر  اً للـوـ  ِشح   هـا لواِتي فَ  ِف
  

ــ ي ِبِنتْنَكَأســجنِمهنْ الــديِفــا فَي  
  

   لِ أخراي هب  هـا  في جناتِ  ي الخلد  
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واجع بِ ممن أه وشَ اه ـ  ِلم الًاِجي ع  
  

  ـ  ي اِما جع اِح األرو  ها شـتاتِ   بعـد  
  

  
   :قد االجتماعيالنَّ 4.2.2

الطين والوالة  ام والس ور لنقد الحكَّ   بعض الص  )فوات الوفيات (ونقل إلينا كتاب    
ين  التي كتبها الفقيه شمس ةكما في القصيد  ،ال في ذلك العصر   والعمالمقدسـي الـد ، 

 ويـشكو فـساد     ،لـم ره فيها من عاقبة الظُّ    الح إسماعيل يحذِّ   الملك الص  وأرسلها إلى 
  :1رعوا أحكام الشَّلُ وعطَّ، ونشروا اآلفات،اسهم ظلموا النَّ أنَّناً مبي،حاشيته

ـ  ي مِ  لِ  أجد مكاً لَ اِلا م ِي   تهيحِصن نَ
  

  بد ِفاً و ـ يها د ـ  ِم   اكَ منـسفِ  اهشَي أخْ
  ج

مِ  نصيحةَ اسمع  لَن أونِ تـهِ ي ـ ع اًم  
  ج

  فْ كُ افُخَياِنر ـ  ها إن ـ ر أو تَ  فَّ كَ   اكَ
  

ـ  لـك  م  ال امتد  واِهللا م د ـ  م   هالكُ
  

   ِععلى رـ ي ـ  ِهِت ـ لْن ظُ  ِم ـ  ِهمِِ   ابكَ شَ
  ج

ـ ِراً فَ رِشبتَس م ِه بِ ودسى الح رتَ اًح  
  ج

  مِرغْتَساً مِ ب ن بـ  اِدو ـ  ِهِري أم اكَِح ض  
  ج

وزيره غَ  ابن اٍلز ِفوالر ـ  يـع   ه لَ
  ج

  اكَ ابن ب  ِهِبري ح اِلو و اِةضي القُ اِضقَ  
  ج

  مـا وهمـا    ه  من  وفضيلٌ علبوثَ
  ج

ـ   اقَا ض  فيم ِةورشُ الم أهُل   اكَنَ أو ض  
  ج

ـ  اتُهم اآلفَ  بِ جماعةٌ ـ   قَ   تْرِشد نُ
  

ـ لَد ه  قَ الم واإلس اتَ م د قَ عروالشَّ     اكَ
  ج

م اقَا رفي سِ  وا اهللاَ ب ر لَـن ي  ِفوع  
  ج

ــوإنَّ   ما يــقُر ــنَّب ــلْ والفُمجون ال   اكَ
  

إن خَ  كان ير ِراً وزاِسقاً وـ لَاً فَع مه  
  ج

ـ  انأو كَ    ـ  ر شَ اً وأمـ  ر اً سـ لَئاً فَ ي   اكَ
  

ـ  الشُّعراءوفي سياق نقد     ـ   للحكَّ اسـتخدموا صـور الحيوانـات       ،الام والعم 
 يصف  ،)هـ524ت  ( ول البديع الدمشقي   كما في ق   ، ومقارنة المهجو بها   ،والحشرات

   :2 إذ يقول،هيمةبام بالحد الحكَّأ
  يمــةٌِه بمكُماِكحــ

  ج

ـ  ستْيلَ   ـ لَي الع اِوس تُ   افَ
  

مـضغةٌ  يـهِ  فِ وليس   
  ج

ــةٌ   ــ القَ إالَّطيبـ   افَـ
  ج

ام والحكـم  الطريقة للوصول للحكَّ  ) هـ602ت  (ن عبد المنعم الجلياني     ويبي، 
أن " فقد كان من الطبيعـي  ،ةيالدينة وزات العلميمات والممي ومن غير التفات إلى المق    

 ،م مـن ال يـستحق التقـديم        ويتقد ، فاعتلى المناصب من ال يستحقها     ،تنهار كل القيم  
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 وكل يريد إن يهدم اآلخر ليعلـو        ،بعض يأكل بعضهم لحم     ،اس في سباق  ويصبح النَّ 
  :2 يقول إذْ،1"حرام يردعع عن ال وال تور، يمنعالدين ال وازع من ،هو

   سموا وِكلُ الم دنْاً عِ رفَى نَ رنَ: قالوا
  ج

ــ   ــةٌوم ــم هم ــا له   عرو وال ومس تَ
  

ـ   مو هِ  ذُ وأنتَ ـ اِل ع ِلضٍة في الفَ ةٌي  
  

  ؟كَرعـوا  د قَ اِهي الج  فِ مه و تَْئِم ظَ فَلم  
  

ـ موا ثَ رتَاً واشْ وسفُوا نُ اعب: فقلتُ   اًنَ
  

  ولَي فَ ِسفْ نَ تُنْصم أخض كَ ع ا خَ مضواع  
  

  قد يكرم الفَـرد إعجابـاً بِخـسته       
  ج

   الــسبعِةوخْــ النَّوقــد يهــان ِلفَــرِط  
  

مستخدمي ذلك العصر واستغالل مناصـبهم      ) هـ697ت(وانتقد البوصيري   
 ،بهم طويالً ال الذين عرفهم عن قرب وجر     ن فيها فساد هؤالء العم     بي ،بقصيدة طويلة 

   واشتروا الحرير والغلمان   ،موا بها فسرقوا أموال الدولة وتنع ، ها  الـوزير مـن       منب
  :3 يقول إذْ،خطرهم

  المـستخدمينا  طوائـفَ  ثكلتَ
  

  اأمينَــ رجــالً أرفــيهم فلــم  
  

  ِشـفاهاً  ِمنِّـي  َأخْبـارهم  فَخُذْ
  

  االيقينَــ ألخبــرك وانظرنــي  
  

  فـيهم  ولبثـتُ  عاشرتهم فقد
  

  اِسِنينَ عمري من التجريِب مع  
  

  لُـصوصاً  طاِئفَةً بلْبيس حوتْ
  

ـ  مـنهم  بواحـدٍ  عدلتُ     امئينَ
  

  وصـاحبيهِ  والـصفي  فُريجى
  

  االـسمينَ  والنـشو  يقطون أبا  
  

جميعـاً  هـم  اِلمالـش  فكُتَّاب  
  

  اليِمينـا  ِشـمالُهم  صِحبتْ فال  
  

قَدرقُوا ونـا  وما الِْغالَل سِلمع  
  

  اونَرالج ِفيس ونُب تْقَرس امكَ  
  

ـ  فُساقُ يالم وكيفَ   ىارصالنَّ
  

ـ  تْانَخَ اإذَ   عـ  وُلد الماينَِمِلس  
  

ـ  وجلُّ   ولكـن  خـوان  اِسالنَّ
  

  ــاس ــ ُأن ــستُرونَ ال نْهمِم اي  
  

ـ ِرح واسِبلَ ام اكذَ الوولَ ياًر  
  

  ااألنـدِرينَ  خُمـور  شَِربوا وال  
  

                                                 
، دار المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي األول، )م1982( فوزي محمد أمين، :1

 .140صالمعارف، مطابع جريدة السفير، 
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ن وصاروا أصحاب    منهم من يتظاهر بالورع والتدي     أنبوصيري إلى   ويشير ال 
راع بـين الفئـات      وهم من سلب األموال، ويبرز البوصيري الـص        ،كلمة مسموعة 

ال ،دة من مسلمين ويهود ومسيحيين داخل مؤسسات الدولة       المتعد  البوصيري  سيما أن 
  : 1قد عاشرهم حين عمل في الدولة

عرتَو شَرعم  موا  ِمـنْهـدعو  
  

  ــن ــاد ِم هــا الز   والمتَورِعينَ
  

  مـستَجاب  دعـاء  لَهـم  وِقيَل
  

  قَدلَُئوا وم ِت ِمنحطُونا السالب  
  

ـ  رءالم عفافَ تقبل فال   ىحتَّ
  

ــ   ــهبأتْ ىرتَ ــا اع   متعففين
  

  مـا  إذَا عـسراً  لهم تُثِْبتْ وال
  

ــدتْ   ــه غَ امألْز تَمــام   وِلين
  

َل فإنى األصرعي نـارٍ  عِثم  
  

  الغـصونا  ويكسوها وأوراٍق  
  

فإن رباِن قطائعـ  الع صتْار  
  

ــاٍل   مــ ِلع ــشاِرِفينا اله وم(  
  

 ونهب خيراتهـا    ،ويمضي البوصيري في تصوير عبث هؤالء بأموال الدولة       
  :2من موظفيها اليهود الذين تمادوا على المسلمين

  شَـِريك  إالّ بـة قُطَي ابن وما
  

  ميتَخَطَّفُونـا  ما كُلِّ في له  
  

لَى أغَارى عقُر فَاقوس  ِمنْـه  
  

  الجفُونـا  النَّوم يمنَع ِبجوٍر  
  

جاسضاً طُوالً ِخاللها وروع  
  

  رونـا  ِمنْها عاِلياً وغادزح  
  

  عنـه  والبيـروق  أذنين فسْل
  

  العرينا وسِل حاتٍم ومنزَل  
  

ـ  الحمر الَلالِت فَسنَ دقَفَ   اًفَسنَ
  

  ولم ِب ركتْيهاِتعرص جونار  
رينَها وصيـالً  عِحم  ولِكـن  

  

  خَِزينــا وغَلَّتَهــا ِلمنِْزلــِه  
  

وأصبح ـرٍ  تحـصيلَ  شغلهِتب  
  

  نُونا قَبُل من راُؤه وكانَتْ  
  

مهـ لَ الـذين  وقد هم ـ و وٌلص  
  

  مفَتَم هـ  نَقْص   اللـذينا  لَةُِص
  

  نَهـبٍ  أي الوكالـة  داِر وفي
  

  تَكفَلَي ـتَ  لَوبالنَّاِهِبينـا  نَه  
  

  موسى غير فيها فرعون وما
  

  ومِيس ِلِمينسونا أذًى الموه  
  

  عـصاه  موسـى  ِبها ألْقَى إذَا
  

ـ والقَ ِتفَقَّلَتَ     انَيِفوالـس  َلاِف
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  ِفـيهم  خَيـر  ال عصبةٌ وفيها
  

  يتعصبونا الورى كلِّ على  
  

ة رقيوكتب البوصيري قصيدة على لسان حمارة له قد استعارها نـاظر الـشَّ            
 األسلوب الفكاهي في نقده الذي جاء علـى لـسان            مظهراً ،فأعجبته ولم يرجعها إليه   

  :1 وذلك على لسان حمارته، عن رفضه لواقع يعيشهراً معب،الحمارة
ه اياــ أي   ديـِ شَه الذي الس ـ   ه بأنَّ  ي لِ  اظهـــألف    دتْـ   ْلـ فاض

  

     أن أجـوع مـن فـي بلـدٍ    حاشاك  
  

  بـالرزِق فيـِه لـي كافـلْ        وأنتَ  
  

ــم ــن  ألَ ــد تَكُ ــذْتَ ق ــةً َأخَ عاِري  
  

    ِطها أنشَر ِمن  دالعاِجـلْ    في   تُر   
  

       الوصـوِل ِبكُـم ِمي عنـدزع كانو  
  

    َل ِمـنمـاقَ    أن َأجِللْحاِصـلْ ُأس  
  

ــان ــا ك ــره م ــي يعي ــد مثل   أح
  ج

ــطُّ   ــن ق ــ ولك ــيدي ج      اهْل ـ س
  ســفٍَه  ِمــن  جرســوه علــي لــو

  

ــتُ   ــاً لقل ــه  غيظ ــستاهْل  علي   ي
  

  وطنـي   إلـى      شـوقٌ   بـي  طاَل  
  

ــشَّوقُ   ــه  ال داء وال ــْل  ذُقْتَ   قاِت
  

ــي أن  ــائبةً وبغيتـ ــون سـ   أكـ
  

  لِدي   ِمنواِن   في    باِحْل ِب  جالس  
  

ــوا  ال ــون تطمع ــدكم أن أك    عن
  

  ــذاك ــاال ف ــه   م ــْل يروم   العاق
  

ــد ــذا وبع ــا ه ــلُّ فم ــم يح    لك
  

  سـيدي حامـلْ    مـن    فإني   ملكي  
  

ه لم يكن يهـتم      ألنَّ ؛ أحد السادة  ،)هـ687ت  ( ابن النقيب    الدينناصر  ويلوم  
ـ  ماً مقـد  ،س همومهم دهم وتلم ألمر المحتاجين والفقراء ويبتعد عن تفقُّ      صح لهـذا    النّ

ذلك من خالل قصة سيدنا سليمان        ،دالسي u     فكيف  ،الذي افتقد الهدهد وهو حيوان 
  :2قال  إذْ،د أنت البشرال تتفقَّ

  ما كان عيباً لـو تفقّـدتني      
  

   ْلوقلت ه ـ  أو أنْ   أتهم   ادِج
  

  ادات من قبـل أن     الس فعادةُ
  

  يفتقد واأل وا األتباع  اعبـد  
  

ـ     سـليمان  هذا   ِه علـى ملِك
  

       ىوهو بأخباٍر لـه يقتـد  
  

ــد ــرتفقّ ــ الطّي ها وأجناس  
  

  ادهدى اله ي ال أر   مالِ فقاَل  
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5.2.2 اتاالخواني:  
مجموعة )فوات الوفيات (ن كتاب   تضم      عور ر الـشُّ  من األشعار التي تـصو

ب والمنفعـة تـدفع     التكسة البعيدة عن    فس البشري ابع من أعماق النَّ   اإلنساني النبيل النَّ  
1ادقة من قرابة أو صداقة بين أرباب األدبإليها العاطفة الص.  

 للمواقف التي تحدث    تسجيالً نجدها) المراسالت(ظر في هذه األشعار     وعند النَّ 
  مع أصحابها، جدي  ة أم هزلي اعمة رهيفـة تـشي    ن ومشاعر   مة بعاطفة صادقة،  ة، مقد  
 .  بأحاسيس مرسليها

سـائل  األول؛ تلـك الر   :  االخوانيات تأخذ نمطين   من الممكن القول أن    ولعلَّ
 للعتـاب والحنـين   عرية المتبادلة بين أفراد األسرة الواحدة، والذي يكون معرضاً     الشِّ

ـ . )فوات الوفيات ( القليل في كتاب     وق، وال نجد من هذا إالَّ     والشَّ ا الثـاني؛ فهـي     أم
وق،  األصدقاء، والتي تشتمل على العتـاب والـشَّ        ءالشُّعرابين   المراسالت المتبادلة 

   ة المختلفة، وغيرها، وهذا الجانب أكثر من       والمؤاساة، والتهنئة بالمناسبات االجتماعي
  .)فوات الوفيات(األول في كتاب 

وثم           الـشُّعراء  ة نمط آخر من االخوانيات كان يقال في فصل الشتاء، وكـأن  
ذا الفصل، لذا طبعت بطابع الهزل واصطلح على        كانوا يستعينون بها على تقضية ه     

 )فوات الوفيات (وخال كتاب   ،  2"الشتويات"ذا النمط من المعارضات الشعرية      تسمية ه 
  .مطمن هذا النَّ

قارب بين المرسل والمرسـل     ساوي أو التَّ  ز االخوانيات عن المدح  بالتَّ     وتتمي
  واضـع  ، وهذا من قبيـل التَّ     وتطامن المرسل ه  غم من تعظيم المرسل إلي    إليه على الر

ـ ز عن المـدح بأ    ها تتمي نَّ كما أ  ،3والتقاليد، وتشترك معه في بعض المعاني      ه لـيس   نَّ
  .4 ماديالغرض منها الحصول على مغنٍم
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ومن االخوانيات التي كانت تتبادل بين أفراد العائلة الواحدة ما كتبه، كمـال              
ر من خاللها شوقه وحنينه  ، يصو الدين ابن العديم، إلى ولده قاضي القضاة مجد         الدين

 مـن    عن فلذة كبده، مظهـراً     سيم أن ينقل له خبراً     من النَّ  ياًإلى ابنه البعيد عنه، متمنِّ    
خاللها العاطفة األبوي1ادقةة الص:  

  يِرظَ عن نَ  ابي إلى من غَ   اِبتَهذا كِ 
  

  وشخصوالبصرِ لِب القَ  في سوادِ  ه   
  

ــوال يمقنــيطيــف منــه يطرب ن  
  

   ويـأتيني علـى قـدرِ      عند المنامِ   
  

      مـن  وال كتاب له يـأتي فأسـمع   
  

   الخبـرِ   عنـه فيـه أطيـب      ِهأنباِئ  
  

  حتى الشمال التي تسري على حلبٍ     
  

     ـ   ضنت علي فلم تخطر   ِرِس ولم تَ
  

ــص ــهأخـ ــره بتحيـ   اتي وأخبـ
  

   والـسفرِ  رحاِل من التِّ  تُمِئي س أنِّ  
  

  بـاً ِئكتَ م يـلِ  اللَّ جـوم أرعى نُ  أبيتُ
  

  مفكراً في الذي ألقى إلى الـسحرِ        
  

وليس  فـي غيـرِ     لي أرب  ر ـ ؤي   ِهِت
  ج

  عندي أقْ  وذاك ص  ِرطَى السول والو  
  

فـوات  (ومن القصائد االخوانية المتبادلة بين األصدقاء الواردة فـي كتـاب          
ـ   يار المصري  من الد  - رحمه اهللا  - ، قصيدة كتبها الشهاب محمود    )الوفيات ي  ة إلى تق

ة، يصف في بدايتها الحالة التـي آل إليهـا           ابن تمام الحنبلي في جبل الصالحي      الدين
جر     إالَّسبة إليه ال يـشفيه منـه        لمرض بالنِّ  هذا البعد كا   اء ابتعاد صديقه عنه، بل إن 

  :2رؤية صديقه
نْ عِ ْلهد م نْ عِ ندهم ب ـ ر ـ  ِئ ياِمقَي وأس  

  

  علم نَ بأن ـ  م أصـلُ  واه   ي آالِم
  

ــلْ قَوأن ــي وِب ــدي بجفِن ــ بع عمده  
  

ـ   و ماِئا د ذَ   ـ ا د يهم وذَ جده ِف   ياِم
  

ــ ــوا فَانُب بانــ ر ــاِدقَ وم ي يمــِنه يب  
  

   بإلمـامِ   من طيـفٍ    أطمع فلستُ  
  

ـ و اله أن شِ تُمتَكَ ى يـ وم ـ نَى فَو النَّ ام  
  

ـ  ِهرِسِب   ـ  ج ن ِم   مـامِ ي أي نَ  وِنفُ
  

ــ ــ لَتْكانَ ــضاِلِي ــي دي بي ــاً ف   مِهونُ
  

  ي أيامِ  عن حالِ  مهدعب فال تسلْ   
  

ـ  حسب تَ اسهم والنَّ اً بِ دج و ضنيتُ   ي ِب
  

ـ ي عِ اِلح فأبهم   سقْماً   ـ  دنْ   ياِمو ِل
  

وأصلُ ليس  سِ يِلِحي النَّ سِمى جِ نَ ض ىو  
  

ـ ا ابن تَ  يقْي إلى لُ  اِقيِت اشْ طُرفَ   اِمم  
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سؤال صديقه   من عدم    الشَّاعرالذي يشي بدهشة    وق بالعتاب   ويمتزج هذا الشَّ  
  :1عنه، حيث يقول

  إلى بي أح نِد عِ تهيْؤرأى و نَ
  

  ياِم الظَّ ائِم الح ند عِ  الماءِ ني مِ لِبقَ  
  

وصد نِّ ع ي ولم جفوته بِ سأْل ي  
  

    ـ  معه من بعـدهِ   عن هائم د ياِم ه  
  

  ه لُ  أن غهبِل ي ي ألم عِر شِ يا ليتَ 
  

  اِم ع ذْ م سِم الجِ عيفَ ض صرأخاً بم   
  

 نِّ ظَ ما كان ذا فِ ي ه ي مـ و   ِهدِت
  

  و اِم الشَّ يث كذا عن ساكنِ   ِدال الح  
  

 الـشَّاعر  بعد صديقه عنه أيقظ في نفسه اإلحساس بالغربة، فـراح            ويبدو أن 
يتضج  وال مر منه، مان ويتذَّ ر من الز قد تجاوز الـسبعين مـن       -الشَّاعر أي   –ما  سي 

  :2 يأوي إليه من هذا اإلحساس الممضهد في الحياة مالذاًخذ من الزره، فيتَّعم
نيــُلوأيــن ِهقــاِئي مــن ِلراِمــ مم  

  ج

ـ مه الر ه س ا وهي مان الز ضاقَ     ياِم
  

ـ  شاشةُ ب تْولَّ ي فلـو عرضـتْ   اِم أي  
  ججججج

   علي أعرتُض ها غيـر مـستامِ    نْ ع  
  

  هل بعد سبعين لي إال التأهـب مـن        
  

   وإلجــاِميــل بإســراِجِح الرأجـلِ   
  

ـ   ونرجاس ي النَّ ـ  د ما قَ   وا لغـدٍ  مد قَ
  جج

  يا قدمت قدامِ   م وِءن س  مِ والخوفُ  
  

   وأن  اإللـهِ  ِوفْى ع و أرجو سِ  ولستُ
  

  يالِمرى بإس ي األخُ  فِ ةَالمى الس قَألْ  
  

لَب ى وحالذِ ب  ي أرجيـشفَ  وه ـ  ع   ي ِل
  

ــ   ــْئا ِجداً إذَغَ ــ هتُ أســع   ياِمى بآثَ
  

فاذكر وادعوا لَ   الغيبِ  بظهرِ  أخاك ه  
  ج

ـ  ِهِسفْ في نَ  فأنتَ   ـ  يـرِ  خَ ن ِم   اِمو أقْ
  

ــلَّ ــي داِرجمع يلع ــا ف ــِه رن   حمت
  

   وقَ فَ ِهِوفْمن ع ـ  راِف إس   يي وإجراِم
  

ينيخ تقي    الشَّ ويردها بوصف حاله ومكابدتـه      على صديقه بقصيدة يستهلّ    الد
 باإلحزان  محاصره  وق الذي كاد يوصله للمرض، وكيف أنَّ      ابدة الشَّ  وهي مك  ،وقالشَّ

  :3يفربهم ولو بالطَّ قُياًى أصبحت حالته يرثى لها، متمنِّوالهموم حتَّ
ي ي مِ ِناِكا سصفِ ر كُي اِكم ساِم الـشَّ  ن  

  

  كاِبيإلى عامِ   من عامٍ  وقَ الشَّ د   
  

ـ ن ر  مِ اُهللا م ٍق أود  ى الـسـ  قام   ِه ِب
  

  علل فيكم نضو أسـقامِ    ا ي  ذَ مكَ  
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  ٍدِرنفَــ ماِر الــدعيــِدب ِبمكُنَّا ظَــمــ
  

  ــليــفُحه ــموأح اٍن وآالِمز  
  

اِزا نَ يحين ى تَ تَ مـ  نُد ـ ى بِ وو النَّ   مكُ
  

  لبعدكُ التْح ـ  م ـ  اِل ح ياِمي وأي  
  

  ه يعـاود  يٍف عن طَ  فَركم أسأل الطَّ  
  

  ٍد بـأحالمِ  هن ع ي مِ ِنفْوما لجِ   
  

الشَّاعرر  ويعب      راً عن وفائه لصديقه وإخالصه له، مصو  فيعة عنده،  مكانته الر 
  : 1اً آنيصل وليس عارضاًه له حب دائم متَّ حبنأو

ما قَ وكم مِ ى بِ ضن ح كُبأربـاً  م   
  ج

  يهو من وجد بكم ظامِ    ى فَ ضولو قَ   
  

مذَ ن  ا يوجـٍد يحـبكم     أخاً لوم   
  ج

  ــفأبعــ اُهللادي ولُــاِلذَّ عياِمو  
  

  مهكـرتَ  قوماً ما ذَ    اهللاِ في ذمةِ 
  ج

ـ    ونم إالَّ   بوجدي م دِعم  ياِمي الـد  
  

قوم ـ  رطَي فَ ؤاِد فُ  أذاب بهم ح  
  

ــد    ــمأوق ــلْقَ ِبل ــ إلْي أيِب اِمم  
  

ـ  م مِ اهوخذت سِ تَّاوال   نهم بالًد  
  

  قـد إبـرامِ   ي ع عهـدِ  لِ ضتُقَوال نَ   
  

   أهم  ي لَ ِبوال عرفت سوى حداًب  
  

ــ    حبـاً يعبي الهــاِمفِنــنـه جِ ر ع  
  

ز به في زمانـه،      لمدح صديقه بما يستحق، وبما تمي      الدينيخ تقي   ويلتفت الشَّ 
  امي، وهو البحر الذي ال ينضب، وهو من استفاد منه طلبـة العلـم              فهو الكوكب الس

  :2كافة
ي     ـ ا واحـداً أعربـت ع ـ  هنْ   هلُاِئض فَ

  

  وسوِن في الك  ار الكوكبِ يِر س  ياِم الس  
  

  ٍشهن د  مِ ركْ الفِ ار ح كِلض فَ ِتعفي نَ 
  

ـ  كِرحن ب  مِ يِو ر  ظامٍ وكلُّ     ياِم الطَّ
  

  ال يرتقي نحوك اري علـى فلـكٍ     الس  
  جج

  فكيف مـن رام أن يـسعى بأقـدامِ          
  

منك استفاد ـ  ب ـ ظَنَ و اآلداب مـا نُ وام  
  

  وعنك  ِم أقـال  وا مـن رقـمٍ    فظُ ما ح  
  

  الًى السماك ع  ام الذي س  هاب الشّ أنتَ
  ج

  فضلِ وفيض ك    إلهـامِ   فينـا فـيض   
  

وق فـي   ها استثارت مشاعر الشَّ   ث عن القصيدة التي وصلته، وكيف أنَّ      ويتحد
نَّأنا نفسه، وإعادة الحياة إليه، مبي3د عليها، أو اإلتيان بمثلهاه عاجز عن الر :  

ـ    كِ ا رأيـتُ  لم ـ اِت كَ تَتابـاً أنْ هب  
  

  وأضعِ وقُ الشَّ رم  ندي أي إض اِمر  
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   هـى أربـي   تَنْأنشدت قلبي هذا م  
  ج

  أغاد عهد حيـاتي بعـد إعـدامِ         
  

ـ  ذَ خُ يراِظيا نَ  ـ ا ِم ـ ِهدن خَ   الًب قُ
  

    بتقبيـٍل وإكـرامِ    فهو الجـدير   
  

ِه اسرحا في رياٍض من حدائقِ     ثم  
  

   وقد زه ا زهره ي بأكمـامِ  اِها الز  
  

مذَ ن  ا يِهِيفِّو  ِر في د ـ  واِب الج   ه لَ
  

  ذْعر اً إليه ـ    نتَ كُ  ولو ابـن ب اِمس  
  

مت به السن،   ة لصديقه، فقد تقد   ة والجسدي  آالمه النفسي  الدينيخ تقي    الشِّ ويبثّ
  :1وأضناه المرض، وابتعد عنه األصدقاء

وِشحمِ تَي ن ع ٍضر ي ومِ ِكشْ يٍم ألَ ن  
  جججج

ـ  بدك ع نلِك   أض ـ ى حِ ح    آالمِ فَلْ
  ج

ـ  كَو شَ لَو ا سمِ حتْم  ـ  نـه   تهايكَ ِش
  

  الثَّ إن ستبِط تَ مانين ي يد ـ  الر   ياِم
  جج

وحيد   ـ   فـي األنـامِ     دار فريـد   ه لَ
  جججج

   آكـامِ   بـين   عهـٍد قـديمٍ    يرانِج  
  

ـ   به شـقّ   التْطَ فَة األس ـ ار وي محه  
  ججج

   أرجامِ أغفوا وما نطقوا من تحتِ      
  

لَأب ى منَاِسحه  م مـر يـد بهـم   ِد الج  
  ججججج

  وأبعد ـ  الع هـ  د ـ  نهم بعـد   ِم اِم أي  
  

ـ مح ر الـرحمن م من   اهدال ع فَ   هتُ
  جججج

ـ  متُد الذي قَ  اءج الر يِهفَ     ياِمد قُ
  ج

له، لكنه دعاء يبدو عليه الـصبغة         يختم قصيدته بتلبية طلب صاحبه داعياً      ثم 
الذي كـان    ذلك يعود لمنصب المدعو له       ر من الصبغة االخوانية، ولعلَّ    أكث ةالرسمي

  :يشغله آنذاك
ـ  واليا م  ي كرم ع طاَلفَ ـ ي د  ِف ٍةع  

  

  ــودامس عدكــ وإنْ فــي عــزاِمع  
  

   بها اكنَوماً من س   ي رص مِ خَلَتْوال  
  

  اِمن الشَّ ي ع اِح الض كورأى نُ وال نَ   
  

مة غزلية، كما في القصيدة التي بعثها جمال        يدة االخوانيات بمقد   تبدأ قص       وأحياناً
عور فرغ فيها الشُّ  أمة غزلية    الصفدي، فقد بدأها بمقد    الدين ابن غانم إلى صالح      الدين

  :2 حيث قال،ه لصديقهالذي يكنّ
ـ  طَّ شَ يني حِ لِب قَ ذكرتُ م زارهم  

  جج

  مهاركَذْى تِ و اله ن ع ناب فَ همِب  
  

ؤاِدى فُ كَوب ي وهو ـ  نزُل م ح بهم  
  

  مهارة د بي األحِ بِكن تَ  م وأحقُّ  
  

ـ  فن الج ِقوبجلّ ـ  كأنَّ وُل الهم ام  
  ج

ـ  مِهوِرر م ند عِ هتَمحلَ     مهارو أنْ
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ـ  لـيهِ  ع وعمي الد ذِرِت   مهأنَّم وكَ
  ج

  زهر ى وكأنَّ ِب الر ـ ها أم   مهارطَ
  

وبكين اِلمن حُلواِذي العر مةًح  
  

ـ ا األنين ومكيتُا ب ملَ     مهعار ِش
  

ـ  ويح المحب الـذِ  ين ـ  ين   مهِدِو ِب
  ج

  مهار أقطَأتْ ولو نَارز المربقُ  
للشخص المرسل إليه، ويتناول هذا المـدح         في قصيدة االخوانيات مدحاً    ونجد 

سب، والكـرم والجـود،      بطيب النَّ   صاحبه الشَّاعرلقية؛ فيمدح   الصفات الخُلقية والخَ  
 خيل، ويمدحه أيضاً  وحماية الد دق والوفاء واألخالق النبيلة، كما في أبيات مـن          بالص

 ابن غانم، حيث يقـول      الدين الصفدي إلى جمال     الدينيخ صالح   قصيدة بعث بها الشِّ   
  : 1عنه

النُّ تْنَد ـ  تَ جـوم ـ محِلعاً لِ واض   مِه
  

ــهــوِق مــن فَعــتْرفَّوتَ     مهاردا أقْ
  

  مـتْ  قـد ه   م كَ مِهِهوج وبِ همكِفوِب
  ججججج

ــ   ــ وتَمهاُؤوأنْ ــدتْوقَّ   مهارو أنْ
  

ــ أهدــى ج الُمهمــي ــةً تَ إل   حي
  جج

ـ    نها يدار ِم     مهقـار  عِ اِم علـى األنَ
  

يِن  يا جمالُ  لكسبقٌ الد   ـ  في الو   افَ
  

ــ   ــرحتَّ ــصفوِهى تق ــد ل   مهار أك
  

ي راِم الكِ ا ابن  فـشأنَ   الكـاتبين هم  
  ج

ـ   المـودةِ  دقَِص   ـ   والوفَ   مهعارا ِش
  ج

قوم  ـ    إذا ج ـ  أِواءوا إلى شَ ال الع  
  

  بقوا إليـهِ  س  غُ يـشقَ   ولـم  بـارهم  
  

  ملـوكه  م راِعوا بـالي  وا وزانُ صانُ
  

  أسوارهم    ـ   مـن كتـبهم   مهوار وِس
  

   قـد   فلـذاك  م في جودهِ  ثلهمما مِ 
  

  ظاِئ نِ تْعزرهم  ـ   وهـان   مهضار ِن
  ج

مـن أخالقِ    الـشيماتُ  فتعلم  هـم  
  جج

  عن زهرِ  وتذوب  الر ب  ى أشـعارهم  
  

ـ  مماهوِح    بربعـهِ  زيـلَ ي النَّ  يحِم
  ج

  مهى جار ى ويرع  ما يخشَ  من جورِ   
  

 وا فيها روحـاً   متاع والمؤانسة، فبثُّ   إخوانياتهم وسيلة لال   الشُّعراءخذ بعض   واتَّ
ين ابـن    يخ مجد   التي بعث بها الشَّ   ة مرحة، كما في األبيات التالية       ابة ودع فكاهيالـد

 ابـن الجنـان     الدين محمود، حين وعده هو وفخر       الدينربلي إلى شهاب    الظهير األ 
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 صديقيه على إخالف    ربلي فاخلفا، فجاء بمجموعة من األبيات معاتباً      يخ األ بزيارة الشَّ 
  :1الوعد

ــشّ الفخــِرمواعــد   هاِب وال
  ججج

  من المـعِ   أكذب   الـس اِبر  
  

ــسنتُ ــسيديِنأح ــاً بال    ظن
  ج

  نقبـاً علـى خـرابِ      فكان   
  

ــم ــاني ك ــاني فخلف    أخلف
  ج

ـ    غَ  كنتُ إذْ     اِبرراً على التُّ
  

ــتُ ــا تكلف ــوٍربم ــن أم    م
  

ـ ي ود ِت عاد ن مِ نما كُ      ياِب
  

  ي من قـشورِ    فيهن خرجتُ
  

ــابِ    ــن اللب ــأفقراني م   ف
  

ـ  راغا وزاغا وليس ه      ـذا ال
  

   الصحابِ خداع من شيمةِ  ـ  
  

   شـوقي  لو أنصفاني بفـرطِ   
  جج

ــالبِ    ــال ط ــاني ب   لوافي
  

   عـادا   فـي الـودادِ    أو عدال 
  

   إلـى الـصوابِ    بعد عدولِ   
  

  هل أمن الصعب من مالمي    
  

  قـابِ والمؤلم المر مـن عِ      
  

 هاب على شاكلة النَّ   د من الشّ  فجاء الر    ص المرسل فطغت عليه الر ة وح الهزلي
  :2ة عليهفكاهيال

 فـي صــباحِ أبـارق الح   
  

   فـي سـخابِ    ِر الد أم نظمِ   
  

   فر جيش همـي    أم أسطرِ 
  

ـ          يحين تسارعن فـي طالِب
  

 لم ير      مـن قبلهـا محـب   
  ج

    فـي كتـابِ    كتائباً سـرن   
  

 داه نَــأرســلها ســيد  
  

ــالزاخِر   ــزأ ب ــاِبيه    العب
  

  يـزاال  لـو ْ   إلى غـريبينِ  
  

  لها مدى الدهر في ارتقـابِ       
  

لم  يخلفا الوعأقامـا   بـلْ  د   
  

   فـي التهـابِ     الجوع ليأخذَ  
  

ــاب  ــل ن ــستطيال بك   وي
  

  ي نابِ  غيرِ  العضبِ كالصارِم  
  

ويصبح وهو جـاثٍ    الفخر   
  

  هاِب كالــشّ لألكــِليــنقض  
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    كما   ما والسؤال عن الحال،    ديق من أمرٍ  وتأتي قصيدة االخوانيات لتسلية الص 
، يسأله عـن حالـه      الشَّاعربن امسينا للتلعفري     ينالدبيات التي بعث بها عز      في األ 

  :1جم، فسافر، ووجد عليه وحزن، فكتب إليهب بالنَّ يلقَّويسليه بعد أن عشق صبياً
ــ ِلا خَيــي ــيِل ح ــد ــٍم ثَ   اني بعل

  

  ِمجعد الـنَّ  هاب ب  الشّ  حالُ فَيكَ  
  ج

ـ       فلقـد قـلَّ    هواقصصا لي حديثَ
  ج

   ي فكري وهمِ  اصطباري وزاد  
  

   بعــد رواح المــن المــستحيِلف
  ج

   الجـسمِ  ى بقاء ر الو  عند روِح  
  ج

ــثــم   ـقــال أخ بــ مهوال لُــ قُ
  

ـ   شفيق بغيرِ  رـ      ووهـمِ  ن ظَ
  

  يا شهاباً أنـوار بهجتـه الغـرا       
  

      ـ ء تجلو عنـا د ي الظلـمِ  جاي  
  

ـ  مـن اإل   فَال أقـلَّ  إن ناءى      لـ
  

  مام شوقاً من الديار برسـمِ     ـ  
  

  ـك إن أم  واصرف الهم عن فؤاد   
  

  كن تـصريفه بإبنـة كـرمِ      ـ  
  

 فأجابه الشهاب التلعفري بأبيات تواضع فيها أيحاله التـي  راًما تواضع، مصو 
  :2سئل عنها

ـ ِل يـا خَ   بأبي أنتَ  ـ  يِل   يي وأم
  

  ي وسـهمِ  ميتُي إذا ر  ِسو قَ تَأنْ  
  

    جـرازٍ  أنت واهللا لي حـسام   
  ج

  ــم ــات أعظ ــه للنائب ــسِمفي    ح
  

  منك عز  ولي   ال أخشى ذُ  كيفَ
  

  مــا ترقــت إليــه همــة نجــِم  
  

   للمعـالي عقـود     فيك تْمِظنُ
  

ـ    معجزاتٌ     ي جميع نثري ونظِم
  ج

  سيدي ما يطيق عبدك يـشكو     
  

    فرطَ ما يقاسي الناس  و وغَ ٍدج م  
  

  مذ تولى نجمي علمت بـأني     
  

ـ    في جميعِ  هابطٌ     ي أمري ونجِم
  

  الليالي عنـدي ظـالم وظلـم     
  

ــِم     بعــد ذاك اللمــى وذاك الظل
  

ـ  ي بعده  لِ  أن اَألمِر جملةُ   ـ دم
  

   وسجمِ عاً كجدواك في انسكابِ   ـ  
  

 الشَّاعرحيث يبسط من خاللها      ومن موضوعات القصيدة االخوانية االعتذار؛    
 ابن النقيب إلـى مظفـر       الدينعذره  لصاحبه، كما في القصيدة التي أرسلها ناصر          

سواق ذلك بازدحام األ   الًؤال عنه، معلِّ  وعدم الس  يعتذر فيها عن عدم زيارته       ،الذَّهبي
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        ضـعيفة،   الشَّاعر عاطفة   والطرقات وما فيها من مشاهد ومواقف مزعجة، ويبدو أن 
 لمـا   تـصويراً  فالقصيدة تكاد تكـون      ،الذَّهبي لمستوى الرد من قبل مظفر       فلم ترتقِ 

  :1يحدث في األسواق عندهم آنذاك
ي مِ عتِننَمن أن  أر يوٌل خُ اك  

  ج

  قَاض ص ي بِ ِرده ا واقَض  يُلِب الـس  
  ج

  ـنْا ي م و وُلحا تَ نَنَيا ب ي م ِه
  ججج

ـ  ي نيف م ِحص تَ كرـ      تحـولُ  وُلقُ
  

  منظر مثلما رأيت مـروع    
  

ــولُ    ــت مه ــا علم ــماع كم   وس
  

  مقنب خلف مقنب متـوال    
  

ــلُ     ــم رعي ــوه ث ــل يقف   ورعي
  

 الدينت التي بعثها ناصر     وأحيانا تتخذ االخوانية سمة المجون، كما في االبيا       
         ـ   م له عالجاً  ابن النقيب إلى النصير الحمامي، وقد حصل له رمد فقد ة  بطريقة هزلي

  :2حيث يقول) عين(  في كلمةرياًوماجنة م
  

  ُلحي والكُِدنِْعا التشييف ه لَقلتُفَ     ِه صلِبتَحي تَالتَّ ين العْلوا بفقالُ 
ـ ب ي يِق الر  بماءِ وميُل    سـفله  لُّتَ

  ج

   وينسلُ ٍبع ص يِرالً غَ ه س ُليدخُفَ  
  ج

   الـذي  بِن واللَّ ِضيها بالب وأغسلُ
  

   الغـسلُ   يجب هي لَ يِرقِطتَي بِ عل  
  

وافيتُ  شاءِ فإن  ـ   األديب م ياًاِود  
  جج

  لَوأشتغلْ م  نْ عه كَ  وإن ُلغْشُي   لِ ان  
  

  :أسرف فيها في مجونه بطريقة غير مباشرة صير الحمامي بأبيات،فأجابه النَّ
أي ا ملَ ن ي الطِ  فِ هِعب لم مباشـر   

  جج

  ولَ وٍلي قَ  ذِ ا كلُّ م القَ ه عـلُ  والفِ ُلو  
  ج

 قَ أتيت بطب د ح و ى البوالشِّ يع ار  
  جج

   والـدخلُ   الخرج ي ذلك ي فِ  لِ نيبتَ  
  جججج

وإن ذَ  كان  ا سـ  ه ـ  كالً بطِب   ه إنَّ
  جج

ـ  ِه هذا بِ   ليس بعي ص ِمسقِْب   س ُله  
  

ـ  مِ وكلُم الم ال عدم فَ ـ  كنْ م ياًاِود  
  

  وماَلا زللم ى لَوعلى عالفَِهِدب ُلض  
 في الفكاهة كانوا يصوغون بعض اخوانياتهم الهزليـة          إمعاناً الشُّعراء بل إن 

بيات التالية التي أرسلها أبو الحسين       كما في األ   في صورة قصائد وعظية وإرشادية،    
                                                 

 .153ص ،4 ج،فوات الوفياتالكتبي،  :1
 .208ص ،4 ج،فوات الوفياتالكتبي،  :2

ولُقُيِلون ي عِص النَّينألَّ تَيرتْم    والزمِنفْي ِج ِفهه الحواألكُلك   
   السفُلِهى ِباود ال ييءو شَِلعلِْلفَ    ِهِري غَني ع أم الراِس أعينفقلتُ
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الجز   اج الوراق ينصحه فيها بما يجب عليه القيام به يوم االحتفال           ار إلى صديقه السر
  :1النيروز حتى يظفر في هذا اليوم بما يريده من ماله ومالذ، حيث قالب

ـ لُقْ مبِغ الـد   بعـد   العفص ِلاستعِم اًوب  
  

ــغْتَِل   ــاِلي طَِدتَ ــاًب ــلُطْم واًرو طَ اوب  
  ج

كَواسِمر نوافْاِح الر  هما أشَ ملَتَر ه  
  

  ا وال كوبــ ال كاســاًحتــاج ييسلَــفَ  
  

  ملوا ح م ه نإ  واحلم القوِم على   واحمْل
  جج

ـ    ـ تَفأنْ ـ ا ِز م ـ ع تَلْ اًالبو ـ لُغْم اوب  
  ج

ـ   فاركب اِنادو الج كلَ ـ   م   عد و اءشَا تَ
  

  ـ   م ـ  اءشَا ال تَ ـ ع الغلْ  م اِنم م ـ نُج اوب  
  جج

  ةفرقَــ م نــواريزكتْــب أددقَــ
  ج

ـ   حتَّ   ـ ح ال تَ  تَرى لقد ِص ـ أِداج تَ تَ ايب  
  ج

الَطَوا ا مستصلح الج ار نَ زحرـ  ك   ي ِف
  

  يوم اِح األض ي ولم ي ـ س ـ  ِلصتَ اح النيب  
  

ــت وإذ ــا ازدشــيرا  إذ ركب   أذكرتن
  ج

  اوبصعوص م  الخُ اج تَ اِجأصبحت بالتَّ   
  

تَفاسغَ ِفو  ير ضـ  ج ـ  ِةارور باإلِم ا م  
  جج

ـ " ما "كعلى جبينِ    ـ  دقَ ـ تُكْ م ان كَ اوب  
  

ـ ي واقْ اِدي األ والِق ـ  ْلب ـ  ن ِم هايِتِد ه  
  

  ا كَ مـ      ان ا من قوص أو إخميم مجلوب  
  

اِعا شَ يـ  اًر ـ فُ ي م لَ ـ   هتْ الي  وم ـ اِو ر ةي  
  

   ـ   إذَ يروي المجون ـ  ما لَ ي ـ  ر   ايبِبشْو تَ
  ج

ـ  فَ يعِر الـص  يخَ الشَّ كر أد هلو أنَّ    ىتَ
  ججججج

   ارص لَ قَدـ  م ي ِور  ـ  إال ع ـ  كنْ لُ أساوب  
  

بيات التي بعـث بهـا أبـو        كما في األ  " هدية"قصيدة االخوانية   وقد تصحب ال  
، "سجادة خضراء " وأرسل معها     ابن العديم،  الدينالحسين الجزار إلى الصاحب كمال      

 الجزار يـشكو كثـرة      المملوكة سجادة أبي الحسين الجزار، ويبدو أن      : وكتب معها 
بيـات علـى لـسان       فـنظم األ   ه صاحب مجون وزوايد،   نَّأرف عنه    فقد ع  ،الذنوب

  :2السجادة، حيث قال
أيه ا الصكمالُ  األجلِّ احب   الـد   

  

ــتَ   ــن ال زل ــًأي ــِب ملج    للغري
  ج

ـ ِني ألنَّيِرِج م نكُ   ْـ تغـرب دي قَ
  ج

  يـبِ  األدِ دنْ عِ قعتُي و ِنوكَ لِ تُـ  
  

ـ  جادةٌا سِ أنَ ِئ سـ  تُم   ن الـطِّ   ِم
  جج

ـ   فنشرك ي نشراً  لِ هب فَ يِب     ي طيِب
  

  ي لِ مكَ و وِدجي إلى الس  ِقو شَ طاَل
  ججج

ـ يي ب  فِ وٍقرن شُ ِم   ـ  و ِهِت   وِبرغُ
  ج

ـ  ا أتـاه  ا م وإذَ ض فٌي ـ  أر   ياِن
  ج

  يـبِ ِر م وجـه  الِة الـص  دنْ عِ هنِْم  
  جج

                                                 
  .282ص ،4 ج،فوات الوفياتالكتبي،  1
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ـ يه و ِهِنو لَ  اخضرار ه يرقْ ملَ اه  
  ج

   ت، وم ا راعـ  ه ِو اسدوِبنُ الـذُّ  اد  
  ج

ـ رثْ ع أقْلفَ ـ وي و ِت ـ  بِ رِف إحاس  
  ججج

ـ ن و  مِ كِن   ـ  ِهج ـ  يِمِر الكَ   ييِبِص نَ
  

ِبواجر الي وكَ م سـلْال زِ ي فَ ِبلْ قَ ر  
  

ـ  للقُ راًاِبهر ج ى الد د م تَـ     وِبلُ
  

بيات التي كتبهـا     كما في األ   االخوانيات لالستهداء والطلب،   وقد تكون قصيدة  
ز له بعـضه    عده بإردب قمح، فجه    ابن النقيب حين و    الدينمجاهد الخياط إلى ناصر     

  :1ر الباقي، فكتب إليهوأخَّ
م اِجا مالقَاً بِ دقَ ِحم ـ  د ج ـ  اد   ي ِل

  

  ـ ذا الذي ألْ  ام ج تَ اك أن ـ نَم عه  
  

قَوقْي نَ ا لِ كَ شَ دصـ   فرقةَ ه   ـ ال
  

  هعمج ي  أن اليوى م سباقي ع ـ  
  

ـ    أأبعثُ ـ ن ح  الثنتـين ِم   يِلاِص
  ج

  أو تَ  إليك ـ ب ـ  ثَع ـ بي األر  ِل عه  
  

  ومن الجوانب الرئيسي  والـرد  "  العتـاب "نتها قصيدة االخوانيات    ة التي تضم
ـ      ابن غانم إلى الشّ    الدينبعث عالء    عليه، فقد   جماعـة   نأهاب ببيتين عاتبه فيهما، ب

  :2 عن الشهاب، فقالونه وابن غانم حاضر وال يرداب اإلنشاء يذمكتَّ

الشهاب بثالثة أبيات معتذراًفرد ه ال يذم بحضرتها بدر منه، وأنَّ لصديقه عم:  
ــتُ ــأنِّعلم ــ ب ــجم ِبم أذَمي لَ   ٍسِل

  

  كَ يِهِفو وِم القَ ريم  مثلـك  م ـ و جود  
  

زِك أُ لستُوفْ النَّ يلَ  إذْ س يـ  س   يِعاِف نَ
  ججج

   محمود  واالسم ُلعي الفِ نِّ مِ ما ذُ إذَ  
  

وم ا ي لَ ن أكـلِ   مِ كره اإلنسان ـ ح   ِهِم
  

  قَود   آن أن ي لَب ى وـ أكُي   وده الـد  لُ
  

  
  :شعر المدح 3.2

  :ح المعاصرينمد 1.3.2  
 فـي    فلم يأت بقصائد مـدح  كاملـة إالَّ         ، بأشعار المدح  ياًلم يكن الكتبي معنِّ   

  ثـم  ،"وقال يمدح " المدح بقوله    ألشعارد   فقد كان يمه   ،ا ما عدا ذلك   أم ، قليلة مناسبات
                                                 

 .237ص ،3ج فوات الوفيات،الكتبي،  : 1
 .83، ص3ج،لوفياتفوات االكتبي،  : 2

   كاذب وكم ذَ  القوم إن ومن قالَ 
  

   يوجد والجـود    الفضلُ  إالَّ نكوما مِ   
  جج

وـ  م ا أحـ  لِ  إالَّ د ـ  ح كِلضفَ   داِم
  ججج

  وْله ِعيب ب يأو ذُ  اِس النَّ ن م م حمود  
  

http://www.pdffactory.com


 103

 يورد المقد إذْ ،الـشَّاعر  ومن ذلك ما جاء في ترجمة ابن الحـالوي           ،ة فقط مة الغزلي  
  :1اصر داود صاحب الكركقال يمدح الملك النَّو ":قال

  وعيـدهِ  ِبموِعـِدِه قَتيـَل      اَأحي
  

  رشٌَأ يشوب ِوصالُه ِبـصدوِدهِ      
  

  قَمر يفوقُ البدر في َأوصـاِفهِ     
  

  وعلى الغَزاِل ِبمقلَتَيِه وجيـِدهِ      
  

        ـالَل فَِإنَّـهالم ِعـدي يا لَيتَـه  
  

  وعوِدِهِف  لَْما زاَل ذا لَهِج ِبخُ      
  

   ِبحياِتنا ِبيفتَر عن عذِب الِرضا   
  

  "في ورِدِه الموتُ دون وروِدهِ      
  

      ونقع على مثـل  ،  فال نجد منه شيئاً   ،  ابقةوإذا بحثنا عن المدح في األبيات الس
 ثـم ،  " أتابـك  الدينوقال يمدح زين     ": حيث قال  ،ذلك في ترجمة الحسن الساسكوتي    

  :2فقط ية  أبياتها الغزليورد
أعلُْؤ لُ ن ب تَ ِطؤ ربستَم ـ  ثَ  أم   ِرغْ

  

ـ  الخَ ن مِ ي أم ِنتْركَ أس ِهيِقن رِ ِمِو   ِرم  
  

فُطْوعتِ ك  يهاً ماس وطُ خُ  أم انـةٍ  ب  
  

  طْورفك أم  ه وتُار بِ نفثُ ي  الـسِرح  
  

ـ ي الئِ اِنه نَ عنكفَ ـ  ِم ـ  وي ولَ   هأنَّ
  

  ينَ ُلاِوح ِحص ي بالنَّ َلد هـ  ي   ِراألم ِب
  

وا أنذرِ ه اِذ نَ تُنْ كُ ي إنر ـ ةً د   يِم
  

ـ  ي إلى ذلـك   ِقوا شَ  وي كيدلَ     ِرذْ النَّ
  

 وإنّي ألهو ـ  تَ ى أن تـي ِلتْقَي بِ وِئب  
  

ـ   اُهللا كاً لَ مصي خَ ليبعثِن   ِرشْ في الح  
  

     وقد يورد الكتبي مختارات من المقد ويردف ذلـك    ،صة وبيت التخلُّ  مة الغزلي 
 ،ابـن أبـي حـصينة      كما في ترجمة     ،بأبيات منتخبة من القصيدة في غرض المدح      

  :3ومن شعره يمدح أسد الدولة عطية بن صالح بن مرداس: "يقول
  سرى طَيفُ ِهنٍد والمِطي ِبنا تَسري     

  

  فََأخفى دجى لَيٍل وَأبدى سنا فَجرِ       
  

قال منهاثم :  
  ركَبـا خَِليلَي فُكّاني ِمـن الهـم وأَ      

  

  ِفجاج المواِمي الغُبِر في النُوِب الغُبرِ       
  

  ِإلى مِلٍك ِمن عـاِمٍر لَـو تَمثَّلَـت        
  

  مناِقبه َأغنَت عـِن اَألنجـِم الزهـرِ         
  

ــت  ــِه تَلَفَّتَ ــا علَي ــن َأثنَين   ِإذا نَح
  

  ِإلَيِه المطايا مـصِغياٍت ِإلـى جبـرِ         
  

                                                 
  .146ص ،1، جفوات الوفياتالكتبي،  :1
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  وفَوقَ سريِر الملِك ِمن آِل صـاِلحٍ      
  

ــدرِ    ــةَ القَ ــه لَيلَ ُأم ــه ــى ولَدت   فَت
  

  :منها
  َأبا صاِلٍح َأشـكُو ِإلَيـك نواِئبـاً       

  

  عرتِني كَما يشكُو النَباتُ ِإلـى القَطـرِ         
  

  ِلتَنظُر نَحِوي نَظرةً ِإن نَظَرتَهـا     
  

  ِإلى الصخِر فَجرتَ العيون ِمن الصخرِ       
  

     ةٌ قَد تَرِفي الداِر خَلِفي ِصبيومكته  
  

  يِطلُّون ِإطالَل الِفـراِخ ِمـن الـوكرِ          
  

  جنَيتُ على روِحي ِبروحي ِجنايةً    
  

  فََأثقَلتُ ظَهِري ِبالَّذي خَفَّ ِمن ظَهـِري        
  

  فَهب ِهبةً يبقـى علَيـك ثَناُؤهـا       
  

  "بقاء النُجوِم الطاِلعاِت الَّتـي تَـسِري        
  

 ا تبقَّ ويستشف مم   اسـتهلَّ  الشَّاعر ى من القصيدة أن  مـة فـي وصـف      ها بمقد
 فـإذا مـا وصـل    ، انتقل ليصف رحلته إلى الممدوح ليسري عنه همومه ثم ،يفالطَّ

 الستدرار عطف ابـن      ليجعل ذلك مدخالً   ، بالقيم المتعارف عليها   الشَّاعرمدحه يلوذ   
  . مدحه وسيلة لالستجداء وطلب العطاءخذاً متَّ، وتصوير فقره،مرداس

 من قـصيدته   الشَّاعر فبعد أن فرغ     ،رت في الممدوح   القصيدة قد أثَّ   ويبدو أن ، 
شهد على نفسه بتمليكه ضيعة من ملكه لها        أ و ،هودحضر ابن مرداس القاضي والشُّ    أ

  .1ل فأثرى وتمو، وأجازه وأحسن إليه،ارتفاع كثير
 أورد له مختـارات مـن       إذْ ،ذلك في ترجمته للحسن الساسكوتي    وورد مثل   

  :2ومن شعره" يقول الكتبي  ثم، بدأها بغزل شاك حزين،ةيقصيدة مدح
أيرلْ هذا القَ  ومـ  ب ب رـ ِر جِ ء   ِهاِح

  

  وسلَ وفُي تَنْك تُ ِظحِهاِحفَِكى لِ ض  
  

  اًداِمــ عِميتَــ المِم دستبيحا مــيــ
  

  ِهاِحنَ ج َلم ح ِثع الب مو ي سيتَأنَ  
  

  دتهس أفْ د قَ بي الح ي فِ ي الذِ ظِرنَ
  

  ِهالِح ص ني ع بي الح  فِ هادسإفْ  
  

ـ ي بالب ِني ع رفَ طَ ام تطرفُ حتَ   اكَ
  

  طَ وإالم ِفر وِلي مـ  بِ ع   "ِهطماِح
  

  ثم3منها في المديح" : لها بقولهداً يأتي بعد ذلك بأبيات المدح ممه:  
  ابهموا أبــد الِعــجتَــا رك إذَلَــِم

  

ـ م رِ ؤوسهـا ر  حاِتفَ م تْكانَ     ِهاِح
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يرج ى وشَخْي ـ ِنى فالم ةُي ـ  والم   ىنَ
  

  قْمــونَر ــاِنتَ   ِه وصــفاِحِهِحفْص ِب
  

سلَ م حأ و ـ  الغَ ن ـ  كَ ثَي ـ ب قَ ملَّ   هلَ
  

ــ   شَباً ِلرــنْع ــرِطِهِف ــ لف س ِهاِحم  
  

 هو بحر  ـهِ     جوٍد فابتعدعـن لج   
  

    مِ ال يغرقنّك وادن  ـ ن ض حِهاِحض  
  

  ه فــضلُِةعيــلر ليعلــو وينــزُل
  

ـ  ه مـاء   يـدفع  كالطّوِد     "ِه لبطاِح
  

   يقرن بين شجاعة الممدوح وكرمه     الشَّاعر وواضح من األبيات أن ،  راً مـصو 
 عزيمته المصم علـى  ه كـان سـلماً  نَّأ في حين ،عب في قلوب األعداءمة وقذف الر 

  .، غمر الناس بكثرة نوالهاً جواداً سمح،رعيته
مـة  بعض األبيـات مـن مقد      أورد له     إذْ ،طلحة النعماني وكذلك في ترجمة    

1ةغزلي:  
ـ  ب  الحسنِ ِقنَاعألقت   عشـماسِ  د   

  

  وـ  بِ تْنَر    كنـاسِ  مهـاةِ ي  ِتراِظنَ
  

 هـا فتمايلـتْ    بعطفِ الُلعبث الد  
  

  ــع ــثَب ــاعِمسيِم النَّ ــاِس بن    مي
  

  اب الـص  ه يثني  البانِ  غصن فرأيتُ
  

ـ  المِ ِةلَم الر  حقفِ من فوقِ    اِسيع  
  

وجاء ببيتين يظهر من خاللهما المزج بين المـدح      ،"منها في المديح   ": قال  ثم 
  :وطلب العطاء

ـ   جنـةً   األموالَ الجاعُل عرض ه  
  

  علـى اإلفـالسِ     بـهِ  والمستعان   
  

  ِه نجـارِ   بعـرفِ  هلَ فضائِ عرفتُ
  

  والزند ا المقبـاسِ   من سنَ  عرفُ ي  
  

  وقد يورد المقد ص ه يكتفي من المدح بذكر بيت التخلُّ      نَّأ غير   ،ة كاملة مة الغزلي
عجـاب  إ  ويبدو أن  ، والي دمياط  "جلدك" يمدح   "القطرسي أحمد النفيس"كما في قول    

  : 2مة كاملةهو الذي دفعه إلى إيراد المقداألبيات ص في الكتبي بحسن التخلُّ
  كدرــ بتُقْا ذُم لَشاي حيِبِب الحرغْا ثَ يأحرقتَ
  كدـــ قتُنْايد عقَي وِنبِجع ي الباِننصأتظن غُ

  ك وردكنْي ِمِمح آس عذارك المخضر يلتَأو ِخ
  كدــــا أشنا ميلَ عفهاِطع متْ من النَبلْ قَيا
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  كِدــ جلاتَمزي ع ِللد القوى أو أني ِجِننُّظُأتَ
ورة نتـف ومقطوعـات غيـر       وجاء بعض المدح في كتاب الفوات على ص       

 مسبوقة بمقد ويبدو  ،ة كقول أبي الحسين الجزار يمدح فخر القضاة بن بصاقة         مة غزلي 
  :1 لذلك فقد دارت في األبيات فكرة الكرم والعطاء،في هذا المدح النزعة التكسبية

   ولـي  ها معـسراً   قد بتُّ   ليلةٍ موكَ
  

   من اليسرِ   آمالي كنوز  بزخرِف  
  

ـ  للغِ ما اشـتقتُ  لَّكُبي  لْقَ لِ أقوُل   ىنَ
  

   إذا جاء تَ  اهللاِ  نصر تْب الفقرِ  يد   
  

 بالمدحِ وإن جئته  ـ   يلقاك   دى بالنَّ
  

  ظم بـالنثرِ  فكم مرة قد قابل النَّ      
  

ر فـي    على تطـو   ومجمل المقطوعات التي اختارها الكتبي في المدح ال تدلُّ        
 ،ة النبيلة ة واإلسالمي عربية األصلي ال" معجم القيم " ينهلون من    الشُّعراء  فقد ظلَّ  ،معانيه
ويصو رون المثالي ه يستشف من هـذه المقطوعـات       نَّأغير  . ة في ممدوحيهم  ة الخلقي

 بعض الد الالت االجتماعي كما في األبيات التالية التي قالهـا عرقلـة          ؛ةة والحضاري 
د  هـد   إذْ ،د محمـو  الدين دمشق زمن نور     رطةُ شُ الدينى صالح   الدمشقي عندما تولَّ  

 الـدين به بين اسم صالح  أوجه الشَّ مستثمراً،رهم من بطشه بهم    وحذَّ ،املصوص الشَّ 
  :2 يقول من ذلك معنى طريفاً مستخرجاً،u وسيدنا يوسف ،"يوسف"

كُمديوالشآم لصوص يا ر  
  

  مقالي في ناصح لكم فإني  
  

من وِإياكُم  سـمي  النبـي  
  

  جماِلوال الِحجا رب يوسفَ  
  

ـ  أيدي عطِّقَم اكذَفَ   اِءسالنِّ
  

  مقطّع اذَوه يِدَأي ـ الر اِلج  
  

وكذلك قال ابن أبي حصينة حين امتدح نصر ابن صالح بحلب عندما منحـه              
  :3 ونقش على دائرة الدرابزين فعمره داراًمكاناً

ــا  ــشنا ِبه ــا وِع   دار بنَيناه
  

  في دعٍة ِمن آِل ِمرداسِ      
  ج

 حم كُـوا    قَومترلَم يؤِسي ووا ب  
  

  علَي في اَألياِم ِمن باسِ      
  

  قُل ِلبنـي الـدنيا َأال هكَـذا       
  

  فَليفعِل الناس مع النـاسِ      
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        ة خاطفـة لمـشهد     وتأتي بعض المقطوعات المدحية في صورة لقطة شـعري
ة وإيراد  الفنيور  مط يهتم بالص   في هذا النَّ   الشَّاعر ما نجد     وغالباً ،يعجبه من الممدوح  

ابن المسجف يمدح الكمال القانوني وقد عاينه وهـو          كما في قول     ،فظيةالمقابالت اللَّ 
  :1يعزف عليه

  جـسه  و اَلم الكَ تَنْاي ع تَنْ كُ ولَ
  

  ـ   أوتار ـ    ه قانوٍن لَ   ِس فـي المجِل
  

تَفْ مِ أيتَلراح ـ ال ِه بكفِّ روِر الس  
  

  ِسنفُ األ اِةيى ح نَمي الي ِفى و رسيـ  
  

  درعـاً وقول ابن المسجف العسقالني يمدح الملك الكامل وقـد رآه مـستلئماً    
  : 2 كذلك يقول، صهوة جوادهوممتطياً
ـ  رع الـد  سِبا لَ إذَ م لئماًتَس  

  
  

   وكرسيه صهِل الـصاهِ  ةَو  
  

  

  امالدةً بِ ر محم ى األرض رتَ
  

  خْومضـ  بالنَّ وِن اللَّ ةَر   ِلاِئ
  

عراءالشُّر  ويصو ة الخُ  المثاليالـشُّعراء  وهنا نجد تركيـز      ،ة في ممدوحيهم  لقي 
 ابن فضل اهللا  يمدح الملـك المنـصور          الدين كما في قول شرف      ،على صفة الكرم  

 هذا التعليـل لـصفتي الكـرم        اً في مدحه سبب لقبه هذا موجه      الًقالوون األلفي، معلِّ  
  :3 يقول،جاعةوالشَّ

األلوفَ تهب   ـ لَ  وال تهاب مه  
  

  فِّي الص  فِ تَيا القَ ألفاً إذَ   
  

ـ وى و دي نَ  فِ  وألفٌ ألفٌ   ىغَ
  

  ي باأللفِ موكا س فألجل ذَ   
  

 وقد حضر   ،بن العجمي  الدين كما في قول عون      ،ومن المدح ما جاء ارتجاالً    
 :سـتاذ دار  أ فقال له    ، وأدار ظهره إلى الطراحة    ،اصر مجلس مخدومه الملك النَّ    يوماً

  :4 فقال،البيتسلمان من أهل :  فقال له الملك،اءكالسدة ور
رى اهللاُ ع كَِل م ا لَ اً ممِ ه  ٍهاِبِشن م  

  

  يمن ع  اِنلى الع لْي وم ي ك ـ نَّ م   اانَ
  

إلحِهاِنس أم ستُي حسان  م ـ د   ِهِح
  

  تَنْكُو لَ سيانَم اً فأصبتُح لْ ساانَم  
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 فقد  ،الذَّهبي ما ورد في ترجمة مظفر        أيضاً ومن أبيات المدح الواردة ارتجاالً    
ر في نهاية الحسن؛ ودخـل      داً، ويذهب أجود، ويصو    يكتب جي  الذَّهبي الدينكان تاج   "

لطان الملك النَّ  الس       اصر ابن العزيز عليه وهو بقلعة دمشق يذهفي دار رضـوان،     ب 
ب الثنا، الثنا، وفي الليل أذه   ب  د أنا بالنهار أذه   يا خون : ما تصنع يا تاج؟ قال    : فقال له 

ي في المزج بين     يظهر فيهما حسن التأتِّ    ،اصر مدح فيهما الملك النَّ    وقال بيتين ارتجاالً  
  :1الشَّاعرمدح الملك ووصف حال 

ي ا حاتم وِد الج ْل ب ياِنا يوسف الثَّ   ي  
  

  فَ اشفع دـ  ي تك إحـ اناً بِ س احاِنس  
  

ا أقولُ اذَم و ِلس الحا كْع ص ييِنر  
  

  ي ِكاِلا م ي أحِنتْقَر ار رضوانِ ي د  
  

 كما فـي قـول      ، عن طلب العطاء   وقد يأتي المدح لالستهداء، وهو غير بعيدٍ      
ة التـي   عبيزعة الشَّ  النَّ  ويبدو أن  ، ابن األعمى يستهدي الملك الحافظ نطعاً      الدينكمال  

       صانة وا أمتاز بها شعر األعمى جعلته يخرج عن الرويسلك  ،ة في معاني المدح   لجدي 
  :2يقول ، يقترب من الفكاهة والهزلمسلكاً

ي ـ ِلا م ـ  كَ ـ ِل خُ داً قَ ـ  كَ تْقَ   هفُّ
  

  فـعِ  والنَّ ر الض ني ب رِقللفَ  
  

ــِلوم ــاًكَ ص يِنرــي ع بده  
  

  إحانُسوِلي القَ  فِ ه نِع والص  
  

ــيافهِ  ــوار أس ــداً أن   وماج
  

  قـعِ  النَّ لـمِ  فـي ظُ   مشرقةٌ  
  

ـ   اهللاِ حمِد بِ نحن ـ ي عِ  ِف ٍةشَي  
  

  رِضمرِع والـشَّ   بالعقلِ ٍةي  
  

ـ  وِل طُ دعا ب نَعِبا شَ إذَ   ىو الطّ
  

  فِع سمى الص  ٌلقْا نُ  لنَ سيلَ  
  

  ِهِمس على ر  اِر د د قَ ُلغْوالشُّ
  

  تُقْوالو م طِع إلى النَّ  حتاج  
  

  ين قصيدة شهاب    ة الطويلة التي أوردها الكتبي    ومن القصائد المدحيمحمود  الد 
الحلبي التي قالها يمدح السلطان المملوكي األشرف خليل بن قالوون عنـدما فـتح              

 بفاتحـة   الـشَّاعر ها  وقد استهلَّ . اً نهائي ام طرداً مدينة عكا وطرد الفرنجة من بالد الشَّ      
ين عن فرحته    الشَّاعرر فيها   عبالدـ ة بهذا النَّ  ي لـة الفرنجـة   م دوصر الكبير الذي حطَّ
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دين اإلسالم على يد هؤالء المماليك      وأعز ،  هذا الفتح لم يكـن المـسلمون       وكيف أن 
  :1يحلمون بتحقيقه من قبل

ِهللا الحمد   دلّـت د ـ و   لِب الـص  ةُلَ
  

  

  ِي دِ رِك بالتُّ وعز ن الم صطفى العـ ر   يِب
  
  

   طلبـت  و لَ  اآلمالُ انتْي كَ ا الذِ هذَ
  

  رستحيت مِ  ال وِمي النِّ اه فِ ؤيِبلَ الطَ ن  
  

ذات الموقـع    ،بة على فتح هـذه المدينـة       عن اآلثار المترتِّ   الشَّاعرث  ويتحد 
 بل لـم    ،عد للفرنجة بعدها من سبيل إلى بالد الشام        حيث لم ي   ؛االستراتيجي الحصين 

  : الهربيعد أمامهم مجال إالَّ
   خربت ذْ م ها للكفرِ  من بعدِ  بقَ ي ملَ

  

   في البر والب ِرح م  ي سِ ِجنْا يو ى الهِبر  
  

ــكَ ــا آمتْانَ ــ تخيلن ــا فَالنَ   ىرنَ
  

  فَ التَأنــر ــا غَ فِيكّ ــه ةَايــ الع ِبج  
  

الشَّاعرر  ويصو         حصانة هذه المدينة واألسوار التي استدارت حولها من البر  
 في  خمة التي أقيمت   واألبراج الض  ،فاعات المنيعة التي استحكمت حولها     والد ،والبحر
 حتى غدت مدينة ال يمكن التفكيـر فـي          ، والمجانيق التي كانت تنطلق منها     ،أنحائها

  : يقول،مهاجمتها
أم ا الحم قَ كْ فَ روبـ  د ـ تَأت فِ شَ أنْ   اًنَ

  

ـ  هيد بِ ِل الو ابشَ   ا هو ـ الً و ـ  ملَ   ِبِش تَ
  

ـ  َلوبر وبحر ح  : سوران س ِتاحاه  
  

  دنَار وأدــاهأى ِمــا أنْــمِبطــ القُن  
  

ــصفاٍح ــصفّح ب ــلَو حم هــم   ا أك
  

ـ  الر نِم   ـ    اِحم    اليلـبِ  ن وأبـراج ِم
  

ـ  ني مِ ِده تَ ِم الغمائِ مثَل ص قُاِعواه  
  

  ِبح الـس ني ِمِدها تَ  م افَع أض النبِلِب  
  ج

  كلَــ فَهلَــومــا كــّل بــرٍج حكأنَّ
  

  ِبه بالشُّ ضي األر ِمريق ي اِنج الم نِم  
  

 بطوالت المسلمين وهم يقفون علـى أسـوار هـذه المدينـة         عرالشَّاويصف  
يتقد مهم الس   لطان األشرف وقد انقض  وا عليها تؤي  زهم العقيدة   وتحفِّ ،ةدهم العناية اإللهي

واقتحـام   ، وتـدمير أبراجهـا    ،نوا من الظهور على أسـوارها      حتى تمكَّ  ،ةاإلسالمي 
  : يقول،تحصيناتها

ـ مرها و ام ر مكَ ا ق اه بلـه ـ  م   كِل
  

  جم الج لَ فَ وِشيم فَظْ ير ـ  و ـ  ي ملَ   ِبِج
  

ـ ي قَ ته إالّ الذِ  م هِ ضر تَ ملَ عتْد  
  

ـ  ِمج الع وكلُ م هنْ ع ِزجلعِل   والع ِبر  
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  ه عن ُأمـمٍ   ج الو  يرد  أبى أن  ليثٌ
  

  يدعون رب  ـ  لَ الع بحانه بـأبِ  ى س  
  

   ماثلةٌ  وهي في بحرينِ   فأصبحتْ
  

  م ا بيمضطرٍم ناراً ومـضطربِ    ن   
  

بطوالت الجند المسلم الذين استبـسلوا فـي هـذه المعركـة            الشَّاعرد  ويمج ، 
 خائضين إليها بحـارة مـن       ،يران في أرجائها   وأضرموا النِّ  ،واقتحموا أسوار المدينة  

  : يقول،الموت
   عنـدهم   الحـرب  كر تَ رِك من التُّ  جيشٌ

  

  عار ور ،تَاحهم ض رِم بن  الـض ِبر  
  

ـ رجى والهدوا إليها الر اضخَ   ـ فاشتبه ال
  

  أمفي الحـالِ   تَلَفَا واخْ اِنر   والـس ِبب  
  

  مه تــسنّمكرتْــ يملَــتــسنّموها فَ
  

ـ ر ب ِق األفُ ي ذلك ِف   اً غَ ج يـر لـبِ قَنْ م  
  

   وقـد وثبـوا     تمنـع  اهـا فلـم   مأتوا حِ 
  ج

  نْع ـ ها م ـ  انيقُج ـ يئاً و هم شَ   ثـبِ  ي ملَ
  

عن اندماجه التَّ   الشَّاعرر  ويعب    ةام في الجماعة اإلسالمي،   راع  حيث يضع الص
 لذا  ،ه صراع عقدي بين اإلسالم والكفر     نَّأ وينظر إليه على     ،املي الشَّ الدينفي إطاره   

 وجيش المسلمين أطلعه    )عباد عيسى ( فالفرنجة   ؛يةالدينأكثر في قصيدته من المعاني      
ر ة حـين يـصو     المـشاعر اإلسـالمي    الشَّاعر ويستجيش   ،)جيش النصر (  وهو ،اهللا

 وقر عينـا    ،صر وفرح بالنَّ  ،شرف المعركة من قرب   أ وقد   rا  محمد الكريم   الرسول
  : يقول. كما فرحت به الكعبة الغراء،به

ــضب ــتَأغ عب ــ ِعاد يــدتهمى إذْس    أب
  

ـ   أي رضى فـي ذلـك      ِهللا     ِبض الغَ
  

   فابتــدرتْصِر النَّــيشَ جــاُهللاوأطلــع 
  

  النَّ طالئع ِرص مرِ  بينوالقـضبِ   الس   
  

  لـى ع يِرِشي الب اِدى اله فَطَص الم وأشرفَ
  

  م األشْ فَلَا أس فُر الس من قربِ  لطان   
  

ــتْ  ــتح وابتهج ــذا الف ــاً به ــر عين   فق
  

ـ   الكعبةُ ِهبفتِح   ـ  فـي الح   اءر الغَ ِبج  
  

ـ عركة وضراوة القتال ووصف عنف الم إلى   الشَّاعرويعود   ض عنـه  ما تمخَّ
ـ     األساليب الجزلة والصور الحربي     مصطنعاً ؛من هزيمة الفرنجة   ل ة العنيفة التي تمثِّ

الس  ت بدماء األعداء  يوف وقد خضب،       ماح  وترسم مشاهد مثيرة للقتلى وقد غاصت الر
يـد الـذي   ها الحدى ذاب من حر واشتعلت النيران في أجسادهم حتَّ     ،في زرق أعينهم  

 جون به كانوا يدج،  ماء في شوارع المدينة وسالت إلى مياه البحر        وجرت الد،   بـل أن  
  : يقول،جثثهم أخذت تطفو في البحر في مشهد مريع
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   وما ماِء الد  في بحرِ   البيض وخاضتْ
  

   مختضبِ  ساقَ  إالَّ  من البيضِ  أبدتْ  
  

نَ القَ  زرقُ وغاص  ا في زأعيـنهم  ِقر   
  

ـ هـوي إلـى قُ    كأنها شـطن ت        ِبلُ
  

ـ ر وهي غَ  دتْتوقَّ ـ ى فـي دِ   قَ اِئمهم  
  

ـ    فحفزادها الطَّ      هـبِ  اللَّ دةُ منهـا ِش
  

وذاب  من ح ر    هـا عـنهم ح ديـدهم  
  

ـ         فقيدتهم بهـا ذعـراً يد هـبِ  الر  
  

ـ  بحراً من دِ   أجرت إلى البحرِ   اِئمهم  
  

  فراح اِح كالر   كالحبـبِ   إذ غرقـاه   
  

ر هزيمـة   خرية حـين يـصو    ماتة والس  مشاعر الشَّ  اعرالشَّوتختلط في نفس    
 ، ورماح المسلمين تالحقهـم وتطلـبهم      ، ويصف فرارهم من ميدان المعركة     ،األعداء

  :يقول
ـ  تْطَست و مكَّحتَ ـ ويهم قَ  ِف   ناباِض

  

  ِبلَن الس يها ع  لحاوِ تْفَّعالً و تْقَ  
  

ــ ــر وســنانهكأنَّ ــه مِح ال يطلُب  
  

   ه برجوراه كَ ى و وكَوِبنَ الذَّ ب  
  

ثه على مواصـلة   فيح، إلى المستقبل من خالل عزيمة ممدوحه  الشَّاعروينظر  
  : يقول،صر لتحقيق غاياته ومآربه واستثمار النَّ،الجهاد

بي شراك ا ملك الد   شـرفتْ  نيا لقـد   
  

  الممالِ بك واستعلتْ ك   ـ  على الر   ِبتَ
  

م ا بع د ع قَكا وـ  د   هـا يكتُِر ع تْ النَ
  

  لديتُ   ك يـهِ الِق شـيء ـ لـى تَ  ع ِبع  
  

إلى األرضِ  فانهض  هانيا بأجمعِ  فالد  
  

  متْد ـ    فواصلُ  إليك ـ  ها  ِب   ِبصال نَ
  

 فعـاد   ،رتيب والتنسيق  قد أخرجته عن منطق التَّ     الشَّاعر قوة انفعال            ويبدو أن 
ز على وصف   هنا نجده يركِّ   و ،ة أخرى لوصف عنف القتال الذي دار في المعركة        مر

       خمة التي شاركت في    الحصار العنيف الذي ضربه المسلمون حولها، والجيوش الض
 ، واشتعال النيران في نواحيها    ، واستعمال المنجنيق في قصف أسوارها     ،اإلحاطة بها 

  :يقول
   علــىوجئتهــا بجيــوٍش كالــسيوِل

  

ـ  ها بين آجـاٍم مـن     أمثاِل     ِبض القُ
  

   التــي وقفــتْهــا بالمجــانيِقوحطتُ
  

  جدرانِ إزاء   ها في جـ ح   جـبِ  لَ ٍلفَ
  

  داغَــوا أضــعافها فَ نــصبمرفوعــةً
  

  صِبتَنْ م  منهم كلُّ   والحطمِ للكسِر  
  

ــوٍب ذَ ــتها بنق ــلَّورض ــتْلَ   اًمم ِش
  

ـ حي م تْدأبا و هنِْم   ـ  اه ـ ال نَ ا ِب   ِبقَ
  

   فارتقصتْ  في األعناقِ   البيض تْوغنَّ
  

  أبراجباللعــِبهــا لعبــاً مــنهن   
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 ،ب على فتح عكا فتح المدن المجاورة لها، ومن هذه المدن مدينة صور                    وترتَّ
 ، احتراق مدينة صور وفرار الفرنجة منها      راً مصو ، بين هذين الفتحين   الشَّاعرفيربط  

  :يقول
   كملتْ ى وقد مظْ الع ةُمع النِّ تْموتَ

  

ـ   ٍرصال ح  بِ  صورٍ ِحتْفَِب     ِبص وال نَ
  

وجالنَّ تْار ار  في أر اِئجه ا وتْلَع  
  

ـ   مِ الديِن ِردصفأطفأت ما بِ       ِبرن كَ
  

ـ   ي نم م هنْ مِ  البحر وأفلتْ ر مخبن  
  

  قَلْين قَ  مِ اهِهِمو ـ  بالو ـ  ْلي والح ِبر  
  

ـ مجا  مهنْ مِ الً كِ ي أن ان فِ تَأخْ تْع  
  

  ِلصـ   فِ اِنتَ ال أخْ  ِرفْ الكُ ةُيب   ِبسي النَّ
  

قد خربتْ  ها باألمسِ  أختَ ا رأتْ لم   
  

   كان الخراب  ى من الجربِ   لها أعد  
  

  
  :بويةالمدائح النَّ 2.3.2  

ام وغيرهمـا زمـن الحـروب       بوي وازدهر في مصر والـشَّ     كثُر المديح النَّ  
الصين وكان لهذه الحروب التي أخذت الصبغة        ،ةليبية منذ بدايتها دور كبير فـي       الدي
 واهتمـامهم   ،u رآه المسلمون من تعظيم الصليبيين لعيـسى       إضافة إلى ما     ،ذلك

 فكانت شخـصية    ،r1 الرسول وانتشار عادة االستشفاع ب    ،دوهم في ذلك   فقلَّ ،بميالده
 الشُّعراء حيث استدعى    ،عر الجهادي آنذاك   من محاور الشِّ    رئيسياً  محوراً r الرسول

 واسـتثارة مـشاعر المـسلمين    ،لى الجهاد عهذه الشخصية الكريمة في سياق الحثِّ    
أوضح مثال نجده على ذلك ما ورد في قصيدة           ولعلَّ ،فاع عن أرضهم ومقدساتهم   للد 

أبي المظفر الوردي التي قالها عندما استولى الفرنجة علـى بيـت المقـدس سـنة                
  :2 ومطلعها،)هـ492(

                                                 
،  عصر الدول واإلمارات، مصر والشام– تاريخ األدب العربي ،)م1984 ( ضيف، شوقي،:1

كتاب ، )م1990( الرقب، شفيق محمد، عادل جابر صالح،؛ 409ص ، مصر-دار المعارف
 .129ص ، دار صفاء، الطبعة األولىخاص في تاريخ األدب العربي القديم،

ألسعد، مطبعة عمر ا:  تحقيقديوانه،، )م1974(،  أبو المظفر األبيوردي، محمد بن اسحق:2
 أبي الحسن علي بن الدين ابن األثير، عز ؛157 ،156ص ،2، جزيد بن ثابت، دمشق

، دار 10 ج،الكامل في التاريخ ،)م1966 (،)هـ630ت  (،محمد بن عبد الكريم الجزري
 .284 بيروت، ص–صادر 
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مزا ِدنَجواجِممموِع السبالد قَ ِمنَّ    اءبي ةٌ  ِللَمراِحِمفَلَمصرا ع  
 وبلغـت القـصيدة ذروة      ،حيث سرت في القصيدة مشاعر إسالمية جياشـة       

  سول الشَّاعرر  االستثارة عندما صوالر r  ام ته معاناة المسلمين في ديار الشَّ      وقد أهم
   : المسلمين على الجهاد ويحثُّ،اهرفأخذ يهتف من قبره الطَّ
   والضرِب وقْفَـة   وبين اخِْتالِس الطَّعنِ  

  

  تظلُّ لها الولدان شـيب القـوادمِ        
  

ــاد لَ ــةٍ  يك بِبطَي تَِجنــس الم ــن ه  
  

  يا آَل هاِشمِ   :يناِدي ِبَأعلَى الصوتِ    
  

ـ           ادأرى أمتي ال يـشرعون إلـى الِع
  

   و ،مهينِرماحعاِئمِ    الدواِهـي الـد   
  

:  فـي تـراجم    r الرسـول  في مدح    اً شعر )فوات الوفيات (ونجد في كتاب    
 ،بن دقيق العيد   الدين وتقي   ، وابن بنت األعز   ، الطبيب الدينتقي   و ،هاب العزازي الشّ

  .1بن الزملكاني الدين وكمال ،البوصيريو
 تـستهل بأبيـات قـد    rغلب القصائد التي خصصت لمدح النبي     أد كانت   وق

  الـشَّاعر يأتي   فقد،2تطول أو تقصر تخلص إلى الغرض األساسيـ   بمقد ة مـة غزلي
مـة   والمقد ،3ه زكي مبارك براعة استهالل في المـدائح النبويـة          وهذا ما عد   ،رقيقة
4ة تكثر في القصائد التي قيلت معارضة لقصيدة كعب بن زهيـر المـشهورة          الغزلي ،

سولهاب العزازي يمدح مة قصيدة للشّكما في مقدالر r5:  
خال مطلـولُ   ال  ذاتِ ي بأطاللِ ِمد  

  

   ومفلـولُ  ي مهـزوم   صبرِ وجيشُ  
  

                                                 
، 98 ص ،2ج؛ 96، 95، ص1ج: التَّواليانظر هذه التراجم على : فوات الوفياتالكتبي،  :1

 .318، 299، ص11، 10، 9-4 ج؛445،444،362ص  ،3ج؛ 281، 280
، دار الشؤون الثقافية المدائح النبوية في أدب القرنين السادس والسابع للهجرة رشيد، ناظم، :2

  .33، ص2002العامة، الطبعة األولى، بغداد، 
 مطبعة مصطفى الباني الحلبي وأوالده المدائح النبوية في األدب العربي، مبارك، زكي، :3

  .52، ص1935بمصر، 
، دار الفكر المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي ،)م1996 (، محمود سالم،محمد :4

 .106 لبنان، الطبعة األولى، ص-المعاصر، بيروت
حمد بن عبد الملك المعروف، ، أ الشهاب العزازي؛95ص ،1ج :فوات الوفيات الكتبي، :5

 .1، مخطوط، صديوان الشهاب العزازي
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ـ   الفاتكـاتِ   العيون ومن يالقِ    ال ِب
  

  صبر يدافع عنـه فهـو مخـذولُ         
  

يدرِ لم  م ن ـ   سلب اقَشَّ الع  هم أنفـس  
  

  بأنّه عـن دم العـشّاق مـسئولُ         
  

ِبو معتدلُ رِف الطَّ  غضيضِ ي أغن   
  

   لدن مهز العطف مجـدولُ     اِموالقَ  
  

ــ ــي تثنّكأنَّ ــه ف ــِهِي   ِه وخطرِت
  

  غصن من البان مطلول ومشمولُ      
  

ــالفةُ ــالفُس ــسبيني وس ــه ت   ه من
  

  وعاسل منه يـصبيني ومعـسولُ       
  

وكلّمــا مرضــت أجفــانِهقلِتــ م  
  

  يصح إالّ غرامي فهـو منحـولُ        
  

   من إضـمٍ    كيف الثنايا الغر   يا برقُ 
  

ـ           تقبي ليا برق أم كيف لي منهن  
  

 ويا نسيم الص  ـ   علـى  با كرر   ي أذِن
  

  مـا التِّ   فَ حديثهن كـرار م ـ م   وُللُ
  

   المطايـا دون ذي سـلمِ      ويا حداةَ 
  

  واعوجوا وشرقي بانات اللّوى قيلُ      
  

 مات التي بدأت بها المدائح النَّ     ومن المقدةبوي،    ـ   الحنين إلى الـد ة يار الحجازي
متـداد  ووصف المواضع التي تقـع علـى ا        ،ق إلى ساكنيها   والتشو ،وذكر معالمها 

 :1يكما في قول الصرصر ،الطريق
ــقَ ــر العقي ــذك ــذكاره فهاج   ه ت

  

  عن األحباب شطُّ   صب   مـزار ه  
  

ـ    فتْوه إلـى س   قلبـه  لع نـوازع   
  ج

  فتضر الجـوانحِ  مت بين   نـار ه  
  

ــألّ ــارققَكلــف برامــة مــا ت    ب
  

ـ        ها بـدا إضـمار    من نحوها إلّ
  

 ــوال حب ــا ول ــشتاق واديه ــاي   ه
  

   ـ   ِبلم يص تْه واد زه  أزهـار ه  
  

ـ  غَشَ فا بم ن م لـك  بأسـرهِ   الفـؤاد   
  

  وبــودفَــه أال يكإســار ه  
  

  هنــى أعطافَــلــوال هــواه لمــا ثَ
  

ـ  جاِزبان الحِ      هده وعـرار   ورنُ
  

ـ  يا من ثوى بين الجـوانِ      اشَح والح  
  

  ه ديـار  لـي ت ع دعي وإن ب  منّ  
  

فـا علـى قلـبٍ   طْعبـك هــائِ  بحم  
  

  إن له تَ  تصِ  لمصدت أَ ع عـشاره  
  

وارحفِ يباًِئ كَ م  يـك ـ  ي   بـه حي نَ ِضقْ
  

  هوطار وما انقتض أَ   ك علي فاًسَأ  
  

ــرام وكلَّ ــن الغ ــستفيق م ــاال ي   م
  

  هتكـت أَ  بوك عنه تَ  حج سـتاره  
  

م ا اعتاض  الحِ مِر عن س ى  موال ظال   
  

ـ  ِريغَت بِ ابطَ   ثكُيِد ح  م أسـماره  
  

                                                 
 .301ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي، :1
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ْله ع   ائـد ز   ـ ع  مـن تـضو   رهشَنَ
  

  هسـحار ى أَ ض ورقت بالر  أرجاً  
  

  ع مونــٍقلْ ســاِببــِق ِببــِعري مِفــ
  

  هطيـار نى أَ ف بـالم   تهتِ ِسنْباُأل  
  

ويتشو     مات  ق ابن الزملكاني في إحدى مقد  واصفاً ،يار الحجازية نبوياته إلى الد  
ا الحنين القوي لهـذه      مبرز ، والمشاهد التي صادفته أثناء الرحلة     ،هااقة التي استقلَّ  النَّ
1يارالد:  

أهـ  اِكو ي  ـ  بـةَ ا ر ـ  اِرتَ األس أه اِكو  
  

  ــ تَوإن باعــد ع نــغْ م ــغْ ماينَ   اِكنَ
  

ـ ر تُ وأعمل العيس واألشـواقُ      يِندِش
  

ــ   عــس اِهشَى يدــاِك م ــي معن   اِكعنَ
  

  دقَ و الَلى الض شَخْ ال تَ  ديا الب هي بِ ِوهتَ
  

  هبِ تْد بـ نَلثَّا ِقر ـ  اي ـ  را الغُ م اِكنَض  
  

ــص ــسمات ال ــشوقها ن ــت اِربح سةي  
  

ــ   ــوقها نَستَ حوــ ر ؤيــاِكاك    بري
  

ي بةَا ر الح ـ  ر ـ  اِلم الع   ين لمـن  ي األِم
  

  مِ وافاه ن ـ     أين هـذا األم لـوالكِ  ن   
  

شَ إن بال بالمِ وا الخَ هِك الذَّ ِكسـ  فَ ي ـه  
  

  ياِكلحي وا  المحكِ ؤيِة من ر  ذا الحالُ ـ  
  

  أفــدي بأســود قلبــي نــور أســوده
  

  من لي بتقبيلـه مـن بعـد يمنـاكِ           
  

ـ     ال ألـوِ   كتُدصي قَ إنِّ ٍرشَي علـى ب  
  

ـ ر م وحاعاً نَ ري سِ ى بِ وي النَّ ِمرتَ   اِكم  
  

ـ  اِكمي في حِ  اِلح رِ تُطْطّد ح وقَ ع ىس  
  

  اِكيــقْلُتــنحط أثقــال أوزاري بِ   
  

ز الحنين في بعض    حدى مطالعه إلى الحجاز ويركِّ     ابن دقيق العيد في إ     ويحن
  :2ز به من قداسة لما تتمي؛ قباء، المكرمةةمكّ :األماكن مثل

ي اِيا ساً نَ رالحِ ح ـ و اِزج  ـشمراً م  
  

  ٍى وِفي الـسر   اجهد فَديتُك ِفي المسيرِ     
  

  ال الع ِبلَوإذا سهرت الليَل ِفي طَ    
  

ـ    اِر ثُم حذَاِر م   ذَِحفَ     ىرن خـدع الكَ
  

  فالقصد حيثُ النور يشرقُ ساِطعاً    
  

ـ          اروالطرق حيثْ ترى الثَّرى متَعطِّ
  

     نناهل من لـدقف بالمنازِل والم  
  

        ِإلَـى ِحمـى أم ى  وادي قباءالقُـر   
  

  وتوخّ آثار النَّبـي فَـضع ِبهـا       
  

          فْـر الثَّـرِفـي ع يكفاً خَـدتَشرىم  
  

   مهاِبطَ الـوحِي الَِّتـي     وإذَا رأيتَ 
  

  أنـورا نَشرتْ علَى اآلفـاق نُـوراً         
  

                                                 
  .9ص ،4ج فوات الوفيات، الكتبي، :1
ابن دقيق العيد، حياته  ،)م1999 ( علي صافي حسين،؛444، ص3،جفوات الوفيات الكتبي، :2

 .140، 139 ص ،، دار المعارف بمصروشعره
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لَفاعا       مهأيـتَ شَـِبيهـا رم بأنَّك   
  

        مان وال يالز ذْ كنتَ ِفي ماضيمىر  
  

  ولقد أقوُل إذَا الكواكب أشـرقَتْ     
  

    ـ  وترفعتْ ِفي م   ىر الـذُّ  ِفرنتهى شَ
  

 إلى المدح مباشـرة دون      الشَّاعر حيث يلج فيها     ،مةمقدة بال   مدائح نبوي     وقد نجد   
 والتي بدأها بالمـدح     ، كما في قصيدة البوصيري    ،مة غزلية أو غيرها   االستهالل بمقد 

  :1 ومطلعها،مباشرة
ــكَ تَفَي رــك اَألنبيــاءِقيقَــى ر  

  

  ـ  ي ا سـ  م م ـ    اء لَتْهـا سا طاوماء  
  

 مدح بها النبي    ل في متون القصائد التي      وعند التأمr غني بـشمائل  طالعنا التَّ ي
 يـصف    ية، كما في قول الـصرصر     ة والخُلقي  ووصف محاسنه الخَلقيr،    الرسول

  :2اطع ونوره السrبي النَّ
أوجــك ــ أمه ض وءــص ــاباِح ال    تبلج

  

  أم الب در  في ب الكَ ِجر  مال ج ال الدىج  
  

ـ  رِجو في ب  ح الص وم ي مسأم الشَّ  س هاِدع  
  

  فْورـ       عك أم ليل المحـب إذا س اج  
  

ـ  وبرقٌ س ـ   ر ـ  ثَ ورى أم نُ ـ  ب كِرغْ   اًماِس
  

  ونشر   ـ  ذَ ك أم مـسك ـ  تَ يِك اأرج  
  

ـ  طَ  الحـسنِ  نـود  ج كتْأتَ ـ  بِ اًوع هاِرأس  
  

  متَوجـا   في الجمـالِ   ليكاً م تَرصفَ  
  

ــ فأضــاتُح ــوِبت أبي ــرة القل    أس
  

  فَ لديك لم  يملكـن  ـ  ع ـ  معر كنْ اج  
  

ــفَ ــٍدوبطُ ــى لعب ــتَ أنْ س يدــ لَه   دقَ
  

  سـ  والحِ ِر البصائِ ا بين أربابِ  م ىج  
  

ر ابن بنت األعز عن عجزه عن وصف النبي        ويعب r،    واسـتكمال صـفاته ، 
ـ   بها   فيحاول أن يقر   ،وهي صفات عجزت األذهان عن حصرها      صوير من خالل التَّ

  : 3عريالشِّ
ي قِ ا فِ مهاِنى األذْ و اِتفَ صِ  حصرـ ال ك  

  

   المحتـدِ   مـن كـريمِ    عليا ومالك   
  

   بكنـه معنـى مـدهشٍ      ومن المحـيطُ  
  

  بهر بمـصدر وبمـوردِ    قـولَ  الع   
  

   فيــه تنفــذ أدركــتصائرفــإذا البــ
  

  ــمنــه مــاِنعي حها لَــنُسينفــِدم   
  

                                                 
، )م1973(، )هـ696ت(شرف الدين أبو عبداهللا محمد بن سعيد الصنهاجي،   البوصيري،:1

مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، : ، الناشر2محمد سيد كيالني، ط: ، تحقيقديوان البوصيري
  .21ص القاهرة، مصر،

  .299ص ،4ج ،فوات الوفيات الكتبي، :2
 .279ص ،2ج ،الكتبي، فوات الوفيات :3
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  ورأتك في مرآتهـا شـمس الـضحى       
  

ــدِ    ــة وبفدف ــل تنوف ــت بك   طلع
  

ــصحيح ــصر ال ــادت الب ــارةفأف    إن
  

  تقوى على البصر الضعيف األرمدِ      
  ج

 ففـي األبيـات     ،r الرسول من سيرة    ويعرض البوصيري في مدائحه جانباً    
صورة لنشأة رسول اهللا م التالية قدr 1:  

ـ        ـَأِلفَ النُّسك والعبـادةَ والخَل
  

  وةَ ِطفـالً وهكـذا النُّجبـاء      ـ  
  

ـ         ـورَأتْه خديجـةٌ والتُّقَـى وال
  

   فيـه سـجيةٌ والحيـاء     زهدـ  
  

ـ         ـوأحاديث أن وعد رسـوِل ال
  

  له بالبعِث حان منه الوفـاء     ـ  
  

ـ       إلى الزواِج ومـا َأح تْهعـفد  
  

  سن ما يبلغُ المنَى اَألذكيـاء     ـ  
  

ــلٌ  ــا جبرئي ــي بيته ــاه ف   وأت
  

     تيـاءفي اُألموِر ار وِلذي اللُّب  
  

عن رسالة    الشُّعراءث  وتحد سولالر r،   كمـا فـي قـول       ، وهدايته للنـاس 
  :2 أدى تكليف اهللا له أحسن أداءr الرسول  الذي يشير إلى أن،الصرصري

مِذفى اُهللاطَص ــلـ من الخُالِلي الج  
  

  الءلينـا الـو    له ع  يِب نَ ـــــِق  
  

  كتـــاٍب  ِبِهم مـــن ربـــاهفأتَـــ
  

ــ   ــو ِله ــفاء  راِسلنَّ ــة وش   حم
  

  ـ  ولقد أحـسن ـالغَ الب ــــى قَ وأب  
  

  شُـة ال تَ  نَّســــوب ـــها اآلراء  
  

  سول ويقول البوصيري إنالر r  ن للناس الخطأ والصواب في كل أمور        قد بي
3 وعال من اهللا جلَّ ومصلحاً فقد جاء منقذاً،نياالد:  

الَلوو  ـد  النَّبـيـه  محملُومعو  
  

ـ رف التَ ع ي ملَ   ِسحـ قْ والتَ ين   يحِب
  

قَدع به اإلله اُألمور  فَلـم  كُـني  
  

  ــِسواه ــساك ل ال إمو ــسريح   تَ
  

 علـى   ،المسل عليهم الس   على سائر األنبياء والرr     الرسول الشُّعراءوفضل  
سولهي عن تفضيل    غم من النَّ  الرالر r،       مستندين في ذلك على آيات القران الكريم ، 

  ل     وذهبوا إلى أنواستشهدوا على ذلـك بقولـه       ، األنبياء على بعض   بعض اهللا  فض 
  .4)بعضٍ علَى بعضَهم فَضَّلْنا الرسلُ تِلْك( :تعالى

                                                 
  15، ص1، جديوانه البوصيري، :1
 .23، ص1ج، ديوانه، الصرصري :2
 .50، ص1ج، ديوانه البوصيري، :3
  .)253( سورة البقرة، آية :4
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 علـى   r الرسولونقع على بعض هذا التفضيل لدى البوصيري الذي يفضل          
  :r 1 األنبياء صورة لفضائل النبي  جاعالً،كافة األنبياء

     ـك اَألنبيـاءِقيكيف ترقَى ر  
  

  ا سماء ما طاولَتْها سـماء     ي  
  

  لَم يساووك في عالك وقَد حا     
  

        ـناءَل سناً ِمنك دونَهـم وس  
  

ــا ــوا ِصــفاِتك للن   إنّمــا مثَّلُ
  

       المـاء س كما مثََّل النجوم  
  

  

سولة صورة أخرى لتفضيل     وثمالر r  وهي تفضيله مـن     ، عند البوصيري 
  :2 يقول،خالل معجزاته

  بهـا  الِكرام الرسُل ىَأتَ آِي وكلُّ
  

  بهـمِ  نـورهِ  من اتَّصلتْ فإنما  
  

فإنه فضٍل شمس  كواكبهـا  هـم  
  

  نظِْهرها يالظُلَم في للناِس َأنْوار  
  

بخلـقِ  أكرم  نبـي  خُلُـقٌ  زانـه  
  

  متَّـِسمِ  بالِبـشْرِ  مشْتَِمٍل بالحسِن  
  

     سول معجزات   ة الحديث عن  ومن العناصر الرئيسية في المدائح النبويالر r، 
 بـسبب شـيوع     ، كبيـراً  اتساعاً بوي في ذكر المعجزات   فقد اتسع شعراء المديح النَّ    "

 ،ي مع أهـل الكتـاب     الدين وبسبب الجدل    ،الحديث عن هذه المعجزات والتأليف فيها     
ه نحو اإلفراط في نسب المعجزات إلى رسول اهللا سـيادة االتجـاه             ى هذا التوج  وغذَّ
وأول هـذه المعجـزات      ،3"يل أصحابه إلى الخوارق والكرامـات     ذي يم  ال ،وفيالص 
ث البوصيري عن    فتحدr،  الرسول وأكبر معجزات    ، كتاب اهللا الخالد   ،ن الكريم آالقر

  :4 حيث يقول،هذه المعجزة وفضلها وخلودها
  محدثـةٌ  الـرحمن  مـن  حقٍّ آياتُ

  

  بالِقـدم  الموصـوفِ  ِصـفَةُ  قَِديمةٌ  
  

  تخبرنـا  وهـي  بزمـانٍ  تقترن لم
  

  إرِم وعـن  عـادٍ  وعن المعاِد عن  
  

  معِجـزةٍ  كـلَّ  فَفاقَـتْ  لَدينا دامتْ
  

  ِمن ينجـاءتْ  إذْ النَِّبي  مِ  ولَـمتَـد  
  

  شـبهٍ  مـن  تبقـين  فمـا  محكَّماتٌ
  

  حكـمِ  مـن  تبغـين  وما شقاٍق لذي  
  

  الـسلَمِ  ملِقـي  إليها األعادي دىَأع    حـربٍ  ِمن عاد إالَّ قَطُّ حوِربتْ ما
                                                 

  .20ص ،1ج،  ديوانه البوصيري،؛368ص ،3 ج،فوات الوفيات  الكتبي،:1
  .292، ص1 ج،ديوانه البوصيري، :2
 .230ص ،المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكي محمد،: 3
 .246، ص1، ج ديوانه البوصيري،:4
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  معاِرِضـها  دعـوى  بالغَتُها ردتْ
  

  الغيور رد ـرمِ  عـن  الجاني يدالح  
  

  مـددٍ  فـي  البحر كَموِج معاٍن لها
  

  والِقـيمِ  الحـسنِ  ِفي جوهِرِه وفَوقَ  
  

  عجائبهـا  تُحـصى  وال تُعـد  فما
  ج

  بالـسَأمِ  ثـارِ اإلك علَـى  تُسام وال  
  

  لـه  فقلـت  قاريهـا  عين بها قرتْ
  ج

  فاعتَـِصمِ  اهللا ِبحبـلِ  ظِفـرتَ  لقد  
  

ِخيفَةً تَتْلُها إن ِمن رلَظَـى  نـارِ  ح  
  

  الشَّجِم ِورِدها ِمن لَظَى نار أطْفَْأتَ  
  

 كمـا   ، فهي معجزة اإلسراء والمعراج    ،احا المعجزة التي ذكرها أغلب المد     مأ
ب لرسول   وما ترتَّ  ،إلى حادثة اإلسراء والمعراج     الذي أشار  قول ابن بنت األعز   في  
  :1 يقول، بعد هذه المعجزةrاهللا 

  لـم فـٍض و   عـن خَ   رتفع هللاِ  تَ ملَ
  

   مبعـدِ   مـن مكـانٍ    تقرب إليهِ   
  

ــن أرى محب ــلك ــةَوب   ِه ملكوِت
  

   ما لـم يـشهدِ      فيهِ حتى يشاهد   
  

  ـ وال  األمالك وأراه كيف تفاضلُ  
  

   مقلـدِ   غيـر   وكان رسل الكرامِ   
  

  ـ    ورأت له األمالك   ِه فـي ملكوِت
  

  جاهاً وقدراً مثلـه لـم يوجـدِ         
  

 ، على معجزات إخوانه األنبيـاء     r الرسولق معجزات   ه يشير إلى تفو   نَّأبل  
  :2حيث قال

ْله ج اء  رسـل بخـوارقٍ    قبلك م  
  ج

ــإالَّ   ــت بمثِل ــِه وجئ ِد أو أزي  
  ج

  ت أعراضـها  فعصا الكليم تبـدل   
  

    ـ  تَ وكذا عـصاك بـ  لتْد   ِد بمهنَ
  

 لنـا   من حجرٍ   الماءِ نبعت عيون   
  ج

  كـالمتعودِ   في األحجـارِ   والنبع   
  

  إن البعيــد مــن العوائــد كلهــا
  ج

ـ          ِدنبع بدا بين األصابع فـي الي  
  

   التي قد أصبحت   هذي هي الكفُّ  
  

    بحراً إذا مديِد النَّ وا لنا الكفَّ  ح  
  

 إلـى    مـشيراً  ،معجزة اإلسراء والمعراج في همزيتـه     وعرض البوصيري ل  
  :3 من وراء هذه المعجزة rالمنزلة العظيمة التي نالها رسول اهللا 

  فِصِف الليلةَ التي كان للمـخ     
  

      راِق استواءتاِر فيها على الب  
  

                                                 
  .281ص ،2ج ،، فوات الوفياتالكتبي: 1
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ـ     رقَوتَ يسـى به إلى قاِب قَو  
  

  ِن وِتلك السيادةُ القَعـساء    ـ  
  

ـ  ى به إلى قابِ   رقَوتَ يسـ قَو  
  

  ِن وِتلك السيادةُ القَعـساء    ـ  
  

 ،1يـة محمد فكـرة الحقيقـة ال     ،ةبويومن األمور البارزة في بعض المدائح النَّ      
ـ     جزءاً الرسولمحبة  " فقد جعلوا    ،ةوفيسيما في البيئات الص   وال ات ة الـذَّ   مـن محب

يـة  محمدبين الحقيقـة ال    فال فرق    ، وحقيقتهما واحدة  ، محبتهما واحدة   بل أن  ،اإللهية
 وتتمثَّ ،لت في األنبياء  ة التي تمثَّ  والحقيقة اإللهي    ل في أقطاب الص2"ة من بعـدهم   وفي، 

 ومـع المبالغـة     ،ها تتجاوب مع تحليق الخيـال      ألنَّ ؛الشُّعراءت  وهوهذه الحقيقة است  
   3.عريةالشَّ

فمـنهم مـن     ، اختلف العلماء في مـصدرها     ،ةية نظرية ديني  محمدوالحقيقة ال 
 ومنهم من ذهب بها وبأصولها إلـى        ، اإلسالمي واتجاهاته المتعددة   الدينأعادها إلى   

  .4ة والفلسفات اليونانية ترجع إلى المسيحي،رات غريبة عن اإلسالممؤثِّ
 وهـذا  ، اهللا تعالى بدأ خلق الوجود بخلـق نـور    أن :ها تعني ويمكن القول بأنَّ  

د فيمـا   ور الذي تجس   أو هو النُّ   ،يمحمدور ال وهو النُّ  ،ور هو أفضل ما في الخلق     النُّ
اللة على   والدr، كما في قول البوصيري في سياق مدح النبي          ،r محمدبي  بعد بالنَّ 

  : 5قربه من ربه
ــد ــ أحم ــِذ ياِداله ــه يال   أمتُ

  

  ِضيلها اهللا ر دينـا  اإلسالم  
  

  مـن  الغيِب ضميِر في سراً كان
  

  ايكونَ أو كون يخلقَ أن قبِل  
  

  أنــوارِه مــن األكــوان تُــشرقُ

  

ــالَّكُ   ــاعدأو م ــا اُهللا ه   جبين
  

دــج ــه اهللا أسـ ــه لـ   أمالَكـ
  

  وا يوماسـاجدينَ  ألبيـهِ  خَر  
  

                                                 
 .68، صالمدائح النبوية في أدب القرنين السادس والسابع للهجرة، رشيد:  1
 .232ص  القاهرة،- دار المعارف،فصول في الشعر ونقده، )م1971(، شوقي ضيف،: 2
  .249ص ،المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملوكيمحمد، : 3
  .247 صنبوية حتى نهاية العصر المملوكي،المدائح المحمد، : 4
 .169ص ،1ج، ديوان البوصيري ؛230ص ،3، جفوات الوفيات الكتبي، :5
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ويقر  لكل نبوة ورسالة    نبوته كانت أصالً   ر البوصيري أن ، ل جميع    وأنسالر 
1رائع إلى من أرسلوا إليهماب عنه في تبليغ الشَّقبل ظهوره ببشريته نو:  

  بهـا  الِكرام الرسُل َأتَى آِي وكلُّ
  

  بهـمِ  نـورهِ  من اتَّصلتْ فإنما  
  

فإنه فضٍل شمس  كواكبهـا  هـم  
  

  نظِْهرها يالظُلَم في للناِس َأنْوار  
  

بخلـقِ  أكرم  نبـي  خُلُـقٌ  زانـه  
  

  متَّـِسمِ  بالِبـشْرِ  مشْتَِمٍل بالحسِن  
  

  

  :2  مدائحهإحدى في  يالصرصرذا أشار الى هو
       النَِبـي ِاسـم اِإللَه ـد كَتَبمحم  

  

  فَوقَ القَـواِئِم ِمنـه واَألركـانِ        
  

     ِاسمه قَد كَتَبِبِه و كونرى السفَس  
  

  في جنَِّة المأوى على اَألغصانِ      
  

  وِخيامها وِقبابها وعلـى مـصا     
  

ـ          اِنريِع القُصوِر تَفَـضل المنّ
  

  فَِلذاك آدم حين تـاب دعـا ِبـهِ        
  

ــالغُفرانِ    ــب ِب ــالً فَُأجي ستَوم  
  

ــا آدم  ــق َأبون ــم يخلَ ــواله لَ   لَ
  

  وجحيم نـاٍر َأو نَعـيم ِجنـانِ         
  

ــةً و ــان آدم طينَ ــد ك ــدقَ محم  
  

  يدعى نَِبياً ِعنـد ذي اِإلحـسانِ        
  

ــِة آدم   بهــت ِبج ــواره كانَ   َأن
  

ـ      ي عمــن لــه عينــاِنال تَختَف
  

فاعةطلـب الـشَّ  :  منها،بوية فقد احتوت بعض المعانيا خواتيم المدائح النَّ أم، 
 r الرسول ابن الزملكاني الذي قصد      الدين كما قول كمال     ،نوب والزالت ومغفرة الذُّ 

   :3 ويسأله العصمة فيما بقي من عمره،ف عن نفسه الذنوبكي يخفِّ
ا أفضلَ ي سِل الر  يا م ـ  اِمى األنَ لَو ا وي  

  

ـ    ِقالِئ الخَ يرخَ      وأمـالكِ  ٍس مـن إنْ
  

ا قَ هقَ د صتُدكُ أشْ ك و بعض نَ ما صتْع  
  

ـ لْ وهـذا م   نوبي الذُّ ِب   ياِكأ الـشَّ  ج  
  

ـ   مـن بلـوغِ    نوبي ذُ ِنتْدي قَ دقَ م ىد  
  

  ياِكري أشْ ِه منها فَ  ي إلى الفوزِ  ِدصقَ  
  ب

ـ    فاستغفر اهللاَ  ـ  هألَ لـي واس   متهص ِع
  

   ـ  نَي وغِ ِقفيما ب    إمـساكِ  يـرِ ن غَ ى ِم
  

 وعلـى   r الرسول من خاللها على     الشَّاعري  وقد تنتهي القصيدة بأبيات يصلَّ    
  :4 كما في قول ابن بنت األعز،آله وأصحابه

                                                 
  .292، ص1 ج، ديوانه البوصيري،:1
 .548، 547 صديوانه، الصرصري، :2

  .9ص ،4ج فوات الوفيات، الكتبي، :3
 .281ص ،2ج ،فوات الوفيات الكتبي، :4
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لواتُص ر بك والس  الم ع مـا  ليـك   
  

  ييــتَحتَ مــن مــوٍهجتعبــِد م  
  

وجكْى ذِ ررلَ ك  ـ  فظـه   قفـةٍ ي و  ِف
  

ــِل   ــسِة أو جِهخطاِب    المتــشهِدل
  

وإذا مرِك الذَّ أرِج     كالكنتَ فَ على القلوِبتَر ي يرد ر وح ـ كْ الم ِدم  
  

لَوع ى صحِتابالكِ ك وآلِ اِمر ـ  ك   ـ ال
  

  برءا من قول الجهول المفسدِ    ـ  
  

لَوع  ـ    ى ضـجيعيك   افَرشَ اللـذين تَ
  

  رقـدِ مقعـٍد وبم   بِ كنْ مِ بالقرِب  
  

 ز البوصيري عن باقي شعراء المديح النَّ      وقد تميبمدح آل البيت في كل      ،بوي 
  :1كما في قوله ،وبأبيات ليست بالقليلة ،النبويقصيدة من قصائد المديح 

  بالمـصطفى  لهم ومن البيِت آَل
  

  الطباِق السبِع على مجد مطنب  
  

نبـوةٍ  تـراثِ  من عظيماً حزتم  
  

  يحجـب  من لها دونكُم كان ما  
  

ــسبكُم اهللا بي حــس حــي و   إنن
  

  أتحـسب  ِبكُم معِضلٍَة كلِّ في  
  

  تنقـضي  مـا  لكم حبي ياسادتي
  

  تقـضب  مـا  وحباله أعماره  
  

شٍَر ِمنعلوا مالفَال نَز مفُحصونُه  
  

  الرماِح بأطراِف بيد  تؤشَّـب  
  

  مطْعـن  عيـبٍ  لـسنانِ  فيهم ما
  

  مضرب ريٍب حساٍمل وال كالَّ  
  

 كمـا فـي     ،وال تكاد تقع على قصيدة للبوصيري إال وآلل البيت نصيب منها          
ا يعكس الحب الحقيقي    ق لمدح آل البيت مم     فتطرr  الرسولقصيدته التي يمدح بها     

  :2 يقول،آلل رسول اهللا عند البوصيري
  أشـبهكم  مـا  أو بمن النبي آَل

  

ــد   ــذَّر لق تع ــشبيه ــُل ت   وتمثي
  

  بـه  يكون مدٍح إلى سبيٌل وهل
  

  تَْأِهيـلُ  اهللا رسـولِ  بيـتِ  ألهِل  
  

  لَكُـم  شَِبيه ال َأن بايعتُكُم قَوِم يا
  

  ى ِمنرتِقيلوا الوفاس عيالب ِقيلُوا أو  
  

  لهـم  النبي آياِت تلو على جاءت
  

ــٌل   ــي دالئ ــاريِخ ه ــذييُل للت   ت
  

عاِشروا ما مضـتَهِ  إنِّي ربلَمج  
  

  ِخطُوا وما بِهمثْكُـولُ  إنِّـي  سلم  
  

محبـتهم  الدنيا في باع من وإن  
  

  لمـرذولُ  األخرى في اَهللا ةبغضم  
  

                                                 
  .28ص ،1ج ،هديوان، البوصيري: 1
 .230ص ،1ج ،هديوان، البوصيري: 2
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 فنجد في ثنايـا      1صارى ومناظرتهم ز البوصيري بمجادلة اليهود والنَّ    كما تمي ،
ه من خـالل هـذه       كما أنَّ  ،صارىبعض مدائحه أبيات يجادل من خاللها اليهود والنَّ       

ل الـدكتور مخيمـر صـالح تفـرد          وعلَّ ،r الرسوللمجادالت والمناظرات يمدح    ا
  فهـي بيئـة تعـج   ،صارى إلى البيئة التي عاش فيها    البوصيري بمناظرة اليهود والنَّ   

 يقـول   ،2 واحتكاكاته المباشرة بالنـصارى فـي مجـال العمـل          ،يةالدينبالطوائف  
  :r3سول روا للرالبوصيري لهم حين تنكَّ

إن تْهى َأنْكَرارالنَّص ودهلَى واليع  
  

  وإنجيـلُ  تـوراةٌ  منـه  بينتْ ما  
  

  جحـودهم  فـي  منهم تكرر فقد
  

  تجهيـلُ  وللتجهيـل  كفر للكفِر  
  

  مقالتهم ساءت األلى للنصارى قْل
  

  تعليُل الجهِل محِض غير لها فما  
  

وِد ِمنهالي تُمتَفَدذَا اس حودكما الج  
  

  قابيـلُ  الدفن استفاد راِبالغ من  
  

فإن  كُمِعنْـد  مراتُهقَتْ  تَـوـدص  
  

  قْ ولمدتُص لكم  أناِجيـلُ  مـنهم  
  

  لكـم  ظـالمين  فأضحوا ظلمتونا
  

  ـِديلُ  فيِه ِقصاٍص ِمثُْل وذاكتَع  
  

ن آ في القـر    كما في قوله مجادالً    ،صارى لليهود والنَّ  وبقي البوصيري مجادالً  
  :4 كما في قوله،ةة والمنطقيزعة العقليح في مجادالته غلبة النَّ ونلم،الكريم

كــار ــا اهللا تب مــاَل ع ــده ق   جاِح
  

  قِّ وجاِحدالح ِر ِعنْدخْذُول النَّصم  
  

أمٍة في والفوز لها الوضوِء ضوء  
  

  وتحجيـلُ  منـه  غُـرر  زانها قد  
  

  بـهِ  لـيس  اِهللا كتـاب  تتلـو  تظلُّ
  

  وتَبـِديلُ  تَحِريـفٌ  الكُتِْب كساِئِر  
  

سُل فالكتبأتتْ اإللِه عند من والر  
  

  قَّـا  فاِضـلٌ  ومنهمومفـضولُ  ح  
  

  كلِِّهـمِ  اهللا خَلْـقِ  خير والمصطفَى
  

  الرسِل على له وتفـضيلُ  ترجيح  
  

  ظَهـرتْ  التـي  اهللا حجـةُ  محمد
  

  تحويـلُ  الخلـقِ  في مالها ِبسنَِّة  
  

  لهـم  الـذين  والقـومِ  األكارِم نَجُل
  ججج

  والطُّوُل الطَّوُل اَألنَاِم جِميِع علَى  
  جج

                                                 
عة األولى، ، الطبوالبوصيريي المدائح النبوية بين الصرصر، )1986( صالح، مخيمر،: 1

  .171، ص عمان–الدار العربية 
 .198، صوالبوصيريي المدائح النبوية بين الصرصر، صالح: 2
 .129 ص،هديوان، البوصيري: 3

 .211، ص1ج ،هديوان،  البوصيري:4
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4.2 ثاءالر:  
ثاء من الموضوعات القديمة في الشِّالرعر العربي،فاألم ة من األمم ة العربي

 ،دب هي النَّ، ثالثة وهي تأخذ عندها ألواناً،التي تحتفظ بتراث ضخم من المراثي
 .1 والعزاء،والتأبين

فوات " كتاب  أن إالَّ،عر العربيغم من كثرة المراثي في الشِّالروعلى 
ثاء في القرنين السادس  القليل من شعر الر إالَّ يحِوالبن شاكر الكتبي لم" الوفيات

 رثاء العلماء حتلَّ وا،والسابع الهجريين والنصف األول من القرن الثامن الهجري
شطة في ذلك ة النَّ وذلك بسبب الحركة العلمي،ءثاصيب األوفر من الرواألدباء النَّ

، 2ام من بغداد واألندلس وتوافد الكثير من العلماء واألدباء على مصر والشَّ،العصر
 وكذلك رثاء ،ام والملوك وقليل من رثاء الحكَّ،لكثرة مراثيهمت  كثرة العلماء أدولعلَّ

  .األبناء واألصدقاء
 على )فوات الوفيات( في كتاب الدراسة في الشعر موضوعولم يعثر الباحث 

غم من سقوط مدن كثيرة في أيدي األعداء في هذه الفترة  على الر،رثاء للمدن
 تلك المدن لم ة رثاء المدن في هذه الفترة إلى أنحد الباحثين قلّغ أسوقد  و،الزمنية

ي  يعني فقدان األمل الكل- لو حدث– ورثاؤها ،ثاءتمت حتى تستدعي الر
   .3باسترجاعها

يخ الشِّأبيات من قصيدة رثى بها ، )فوات الوفيات(في كتاب ام ومن رثاء الحكَّ
 ،)هـ732ت( صاحب حماةد إسماعيل  المصري الملك المؤيبن نباتة االدينجمال 

                                                 
 .5 القاهرة، ص-، دار المعارفالرثاء، )م1955(يف، شوقي،  ض:1

فن الرثاء في الشعر العربي في العصر ، )م2003(،  عبد الرحيم، رائد مصطفى حسن:2
  .118 عمان، ص– األول، الطبعة األولى، دار الرازي المملوكي

 .292، صالشعر العربي في بالد الشام في القرن السادس الهجري الرقب، :3
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 في بادئ األمر موت د منكراًها بتصوير الحزن الكبير لموت الملك المؤياستهلَّ
   :1بيات التالية إلى رشده في األالشَّاعر ن يعود قبل أ،المرثي
ـ  ى ال ي  دنَلِْل ما ي صداعيـهِ  وتَلب   

  ج

  أظن أن ابن شـاد قـام ناعيـهِ          
  

  ما للرجاِء قـد اشْـتدت مذاهبـه       
  ج

  ؟ما للزماِن قد اسودت نواحيـهِ       
  

  ما لي أرى الملك قد فضت مواقفه      
  جج

     قد فاضت مآقيهِ   ما لي أرى الوفد   
  

 ال شبيه له  من يوم وفاته يوماً جاعالً، حاراً الملك المؤيد بكاءالشَّاعر ويبكي
 بعد ذلك  ثم،ل من إنكار موت المرثي إلى الظن يتحو ثم، يوم الحشروال ثاني له إالَّ

  :إلى التأكيد
ـ اِعيد نَ َؤى الم عنَ ـ  ِهي ـ   في يِفا أس  

  ج

  للغيِث كيف غدت عنَّـا غواديـهِ        
  

  ؤيتـه  ر  عنـد  واروعتا لـصباحٍ  
  

  أظن أن صـباح الحـشر ثانيـهِ         
  

  واحسرتاه لنظِمي فـي مدائحـهِ     
  ج

  كيفَ استحاَل لنظمي في مراثيـهِ       
  

  لميفني ومن كَ  أبكيه بالدر من جِ   
  جج

  والبحر أحسن مـا بالـدر أبكيـهِ         
  

ـ  ه لَ مِلٍكى  رأروي بدمِعي ثَ     مي ِش
  جج

  قد كان يذكرها الصاِدي فترويـهِ       
  

  أذيل ماء جفـوني بعـده أسـفاً       
  ج

  لماء وجهي الذي قد كان يحميـهِ        
  

       يطلقـه جاٍد من الدمِع ال ينفـك  
  جج

  من كان يطلقُ باإلنعـاِم جاديـهِ        
  

ـ هجة كلَّمـا فَ   وم ت بلوعتهـا  اه  
  ج

  قالت رزيـة موالهـا لهـا إيـهِ          
  ج

    ثيرة التي ستبقى تذكره  عوارفه الك ذاكراً،ف ابن نباته المصري على الفقيدويتأس
  :بالفقيد وتشعل الحرقة في فؤاده

ــ ــتَ المؤي ــت ع ال زدلي ــاِروال   هفَ
  ج

  فزاد المعنَّى فـي تلظِّيـهِ      قلب   
  ج

   الحمـام حبـا األيـام موهبـةً        ليتَ
  ججج

  فكان يفني بني الـدنيا ويبقيـهِ        
  ج

  ليتَ األصاغر تفدى األكبـرون بهـا      
  جججج

  تفديِهفكانت الشهب في اآلفاِق       
  ج

ـ           هأعزز علـي بـأن ألقـى عوارفَ
  

  ملء الزمان وإنِّـي ال أالقيـهِ        
  

                                                 
لعت عليه، ولم أعثر على القصيدة في ديوانه الذي اطَّ. 184ص ،1ج ،فوات الوفياتكتبي،  ال:1

 ،)هـ786ت (رقي ابو بكر ابن نباته المصري الفالدين أديوان ابن نباته الشيخ جمال 
  .)ت.د(،  بيروت– الطبعة اللبنانية ،)ت.د(
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  هلُأعـزز علـي بـأن تبلـى شــمائِ    
  جججججج

   وما تبلى أياديـهِ    تحتَ الترابِ   
  ج

    بأن ترعى النجوم علـى  أعزز علي   
  

  سرٍح من الملك قد خالَّه راعيهِ       
  

   حادثــةالــدينهــالّ بغيــِر عمــاد 
  جج

  وأوهت من مبانيـهِ   ألقت رداه     
  

  هالّ ثنى الدهر غرباً عـن محاسـِنهِ       
  

  فكان كوكب سعٍد فـي لياليـهِ        
  ج

  ترى درى الدهر مقدار الذي فقـدت      
  ج

  من فيِض أدمعه أحوال أهليـهِ       
  

  ترى درى الدهر ما معزى سـماحته      
  ج

  فجاء مهجته فـي زي عافيـهِ        
  

  ال أعتــب الــزمن المــودي بــسيدِه
  

   عنه يكفيـهِ   يكفيه ما قد تولَّى     
  

 الحزن العظيم على هذا راً مصو،التي ال تجدي" لهفاته" من الشَّاعرويكثر 
 تعاطفه ظهراً م، ال يمأل من قبل أي فرد جسيماًالفقيد الذي ترك وراءه فراغاً

ادقاالجتماعي الص:  
ـ لـى م  ع لَهِفيي  ِعاِف نَ ْلهي و ِفهلَ   ٍكِل

  ج

  على اآلفـاِق يبك     الغُ اتَب يـهِ مام  
  

  علـى ملـكٍ    لَهِفي وهل نافعي    لَهِفي
  ججج

  ان حداداً من دياجيـهِ    مى الز سكَ  
  

  على الملك قد أهـوت سـناجقه       لَهِفي
  

  إلى التراب وقد حطَّت غواشـيهِ       
  جج

  على الخيِل قد وفَّت صـواهلها      لَهِفي
  

  حقّ العزا فهو يشجيها وتـشجيهِ       
  

ـ   حِ لطاِن الس على ذلك  لَهِفي   ىضين قَ
  ج

  من الحمام عليِه حكـم قاضـيهِ        
  ج

ــي ــب  لَهِف ــار ومطَّل ــِه لممت   علي
  ج

  بالماِل يقريه أو بـالعلم يقريـهِ        
  

  عليــِه لجــوٍد كــان يعجبــه لَهِفــي
  

  فيه المالم كـأن اللَّـوم يغريـهِ         
  

  عليِه ابن علـي مـن ذخـائِرهِ        لَهِفي
  ج

  إال ثناً أضـحتْ الـدنيا تواليـهِ         
  

  يِه لحلٍم كـان يبـسطه     في عل   لَهِفي له
  

  على العفاِة ومدٍح كـان يجنيـهِ        
  

كان( من استخدام  مكثراً، الفقيدالشَّاعرن      ويؤب(فقد ،ثاء المناسبة لموضوع الر 
 صاحب  عالماً، للملهوف ومفزعاً، للفقيرومطعماًعر،  لآلداب والشِّكان الفقيد راعياً

  : يقول،تصانيف
ــديح ــان الم ــاً ك ــه عرس ــِه ل   بدولِت

  

ــهِ     ــزا في ــشعِر الع ــسن اهللا لل   فأح
  

  الفقيـر الزمـان بغـى       كان إذا أمـر   
  

ــِه   ــسعلي ــى ال ــام إل ــِه ق   لطاِن ينهي
  

 المؤيد ى       كانفـي يـومي نـدى ورد   
  

ــهِ     ــاً لالجي ــه أو غوث ــاً لراجي   غيث
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  راعِتـهِ ا عـن ب   ايض القَ ى صحاح ورتُ
  

  اليـهِ ون ع ي ع ِورِب ي رر في الح  صوالنَّ  
  

ــ مِلن ــلع ــوِم ولألع ــالِم يل   اهرشُنْ
  ج

ــوِل   ــدِرغَى وولْ ــِهِوطْ يِفواء الخَ   ي
  

        من للكـسيِر مـن األهـواِل يجبـره  
  

ـ    ـ أِواِم ي األيــنوللطريــِد ِمـ   ِهِيـ
  

  من للتصانيِف أمثـال الكواكـب فـي       
  

  يــِهِده يِركْــليــِل المــداد لــساري الِف  
  

  عاد للحديث عنه والبكاِء،ه من البكاء الفقيد حقَّه لم يِف بأنَّالشَّاعر اعتقاد ولعلَّ     
ة ثانيةعليه مر:  

  مضى وقد كان عضباً للزماِن فيـا      
  

  لهفي على مغمٍد في الترِب ماضيهِ       
  

  لو أمكن الصبر عنه ما أنستُ بـه       
  

  فكيفَ والحزن من أحشاي ينعيـهِ       
  

  آهــاً ألحمــر دمــٍع بعــد أشــهبه
  جج

  ى لقـد أفنـاه مجريـهِ      أجراه حتَّ   
  

  أفنى المؤيد تبر الدمع من بـصِري      
  ج

  وتلك عادتـه فـي التبـِر يفنيـهِ          
  

  كيفَ السلو وحوِلي مـن صـنائعه      
  

  ما يمنع الصخر من أدنى تـسلّيهِ        
  

 وللعالقة الوثيقة الشَّاعر  وكأن، على وصف حماة يوم وفاتهالشَّاعرويعرج        
د التي تربطه بالملك المؤينات الحياةأراد من كل مكو،حي أن تحزن ،ةة وغير حي  

  :على هذا الفقيد
  ماة أغص الهم واِديهـا     ح يهِذ

  

   الح وطاوعزيِه فِ ن د ع عاصيهِ م  
  

 تشعركأنَّه اس من قدمٍ   األحزان   
  

  فللنواعيِر نـوح فـي نواحيـهِ        
  

  نيا معطلـة  هذي المنازل والد  
  

  معانيـهِ كأنها اللفظ خاٍل مـن         
  

المرثي الذي  بمصير  مخبراً،حمة للفقيدللقبر والر قيابالس الشَّاعرويدعو 
  : بعده ومصير من خلفه الذين يصطلون بناِر،سيلقى ما يستحقه من جزاء

   الز الحيا قبره جاد  ـ ِراكي فال ب تْح  
  

  العفو والرضوان تسقيهِ   سحائب   
  

  عم السحائب تسقي صوب وابلهـا     ِن
  

  لضريح ونعم المرء ثاويـهِ    نعم ا   
  

ــاِن الخُ  ــأ بجن ــمهنَّ ــهاِن دِدلْ   ي
  

  نَونَ ح ناٍر مـن تنائيـهِ    نَى بِ لَص  
  

   راحتهِ من كان يتعب في المعروفِ    
  

ـ الم وهفَ     يـٍب وترفيـهِ   رِحتَى بِ نَ
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الشَّاعري ويعز؛ مستوحى من منطق العقل وهو عزاء،ة األسرة األيوبي 
  :1يع الناسفالموت كأس سيشرب منه جم

إرثكمـو       ي ا آل أيوب صـبراً إن  
  

  من اسم أيوب صبر كان ينجيـهِ        
  

  هي المنايا على األقـواِم دائـرةٌ      
  

  كلٌّ سـيأتيه منهـا دور سـاقيهِ         
  

ـ      المقادير هذا األصل تنزع هيه  
  

  يـهِ منَبعد النمو وهـذا الفـرع تُ        
  

ح المدح أكثر من  وهو عزاء يغلب عليه رو، الملك األفضلالشَّاعرويعزي 
ثاءالر،الشَّاعر  وكأنيقول، للحاكم الجديدم نفسه شاعراً يقد :  

ــأنَّ ــات وِنك ــسليِل المكرم ــي ب   دقَ
  

  سى بِ عقِّ تُ حالملك ساعيهِ  اِثر   
  

محــدمــ وهوع نْــ اســمــههرتَشْ م  
  

  إسماعيل ينـشيهِ    بيتَ ِهلى بِ و   
  

 ين يا ناصرقـرأت  أنتَ الملك قد     الد  
  

  فيه عين رائيـهِ     الملكِ عالئم   
  

  بــاتَ فمــاومــن أبيــك تعلَّمــت الثَّ
  

  تحتاج تذكُّر أمراً أنتَ تدريـهِ       
  

     أن يلِوي الز مـان بـهِ   ال تخشَ بيتك  
  جججج

  فإن للبيِت ربا سوفَ يحميـهِ       
  

 اعرالشَّ كما في القصيدة التي رثى بها ، العلماء الذين قضوا نحبهمالشُّعراء    ورثى 
هـ، وتوفي بها 603، ولد بدمشق سنة ائفة ابن إسرائيل الحريري شيخ الطَّالديننجم 
 مظاهر الكون قد  وكيف أن، عظيماً وخطباً جلالً موته حادثاًراً مصو،هـ677سنة 

ة يالدين موت الحريري كان ثلمة للمثل ن وأ،اس أحزانهم في هذا الفقدشاركت النَّ
2سارة للعلم والعلماء وخ،ةوالخلقي:  

ــخَ ــ كَبطْ ــم ــهاءا شَ ــٌلِل ج اإلل   ي
  

  وُلقُــع وراِئص بــِهيــد لَلــتِْهذُ  
  

  ىح الـض  سما شَ ه لَ تْفَِس كُ ومصيبةٌ
  ج

  وــا ِبفَــهبــِردوُل أفُــاِت المكرم  
  

كَونَا زِ باد الم وانفصمتْ ِدج  ع ـى ال ر  
  

  لْعـ  واغْ اِءي ـ  اَلتَ ـ  َلاِئض الفَ   وُل غُ
  

ـ  تْركَّنَوتَ بُل س ـ  الم واغتـدتْ ِفاِرع   
  

    غفالً وأقفـر ر بـ ع ـ  ه ا الموُلأه  
  

ومتْض ـ  وانْ يٍء شَ لُّ كُ شاشةُ ب   تْضقَ
  

  ـ  تُقْفالو ـ  والز بض قَ مان يـلُ ِل ع  
  

  اجةٌم ســوِهجــ الوال مالحــاِتوعــ
  ج

  لْــ ِتفيــفُخَوقيــُل ثَاِتنَــ الكاِئك  
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والــروضأغبــر ــ والمياهاِجــ أون  
  

  ومـ   األغصانِ فُاِطع   يـلُ ِم تَ يس لَ
  

ــشَّ ــانعموال ــ واأللح   ال وور ال نُ
  

ـ  قُ وده على الشُّ  سيلَ و برطَ   وُلب  
  

ــبخَ ــمط ــلِّ ِب أل ــٍر قَك ــه ط ينَع  
  

ـ  تْادكَ   ـ  الجِ شُـم  ه لَ ـ  اِلب   وُلز تَ
  

ــى المعفَ ــل اِنعــوِمي والع ــ كَل ةآب  
  

   ـ وعلى الح ـ  وخُ  ذلـةٌ  ِقِئاقَ وُلم  
  
  ج
  

كُاِلوالــســونتْطَ سم حيــرةٌلــيِه ع  
  

  وى لَ غَوم نَ ههـ  ، وضـلَّ  ج بيُلس  
  

  الهمو أحــرتْنكَّــ تَونفُاِروالعــ
  
  

  ـ  عـين قُ   فحجاب ـ  هوبلُ م مسوُلد  
  

خمرِ ودنان  الح ـ  ب ـ  و مـتْ تَد خَ  قَ اب  
  

  مهجورِ  ألحانِ ب    الفنـا م ـ م   وُللُ
  

ـ ما كُ  ـ  أع تُنْ ـ  ملَ والح جمـةٌ  ثُاِدو   
  ججج

  وُلهــج وماِل فــيهم عــاسوالنَّــ  
  

ــدنإ ــج ال ــدادسيى لَ ــقُّو تَ الح اًع  
  ج

ــصابِه   ــدماً وذَلم ــُلِل قَاك ق   ي
  

 أو أن ص وحِ  المزنِ ب  ين هى علـى  م  
  

ـ  ليـهِ  ع مـع ى د رعفر الثَّ    يُلِس ي  
  

ــأو أنوتَ صــ الر ــ فَ حنــةُِدع   ٍداِق
  

ـ فَ   ـ دق ـ ال فَ الع   يــُلِو ع عليـهِ هلَ
  ج

 أو أن البـرقِ   قلب  روعـةً  حقـقُ  ي   
  ج

ـ     لسماِع   اله   ما نـاعي عـ ي   وُلقُ
  

  سيما  وال، يبين فيه الفراغ الذي تركه في األمة تأبيناً، المرثيالشَّاعرن ويؤب
1فلدى أرباب التصو:  

  الـذي   العـصرِ  أإمامنا يا أوحد   
  

   ما إن    لـه فـيم ـ  ن ـ  اهر نَ يُلِد ع  
  ج

ـ  ي ا سيد ـ اً م ـ  القُ كلَ   هـا كلَّ فَ وبلُ
  

ـ   أمـرهِ   طاعـةِ  عن حقِ    م وُلُئس  
  ج

 من يبرد الحِ  المهج رار هـا  لَ  ومن  
  ججج

ــِبِب   ــاِلوِغلُ ــ الِو آم ــُلِف كَاِلص   ي
  

ـ  إلـى حِ   ينِكاِل الـس  أمن يدلُ  ىم  
  

ـ  لَيلَ   ـ  ى وقَ لَّد ض  يَلِبالـس يـلُ ِل د  
  

ـ ِوخَِتَ ال م   الحـقَّ  أمن يقـولُ     اًفَ
  

ـ  وِفي على الس  وِسفُ النُّ حيثُ     يُلِس ِت
  

ـ  أمن يحـلُّ   ـ فْلَ بِ كالِتشْ الم   ٍةِظ
  

  يى بِ رضه ـ نْا الم ـ ع والم وُلقُ   وُلقُ
  

الشَّاعرل     ويتوسباألفكار الص وفيفموته ،يخ الحريريث عن موت الشَّة حين يتحد 
 - وهو ،إليه فاستجاب لدعوة هذا الحبيبما دعاه اهللا  وإنَّ،اسليس كموت سائر النَّ
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 ،وح للخالص من أسر الجسد والشوق للعودة إلى منزلها األول حنين الر- أي الموت
  :1يقول

ـ  الكا ع حاشَ ـ  الم ن ِم مـا  وإنَّ اِتم  
  

  ى والسولُ نَيها الم  فِ ةٌلَقْ نَ يِه  
  

ــاداك ــن أحببِتــ ن ــأج فَِه م   ِهبِت
  

ـ  ر وِلب بالقُ نه مِ اكوأتَ   وُلس  
  

ـ  ماك حِ وح نَ وحننتَ ـ   حنَّ ادٍقة ص  
  

ـ  اكم عن حِ  يقتِطعه ملَ   يُلِد ب  
  ج

  يد مطهـراً  ِع الـس   هيكلـك  فخلعتَ
  

ـ قُ  و   نـضرةٍ  و عليهِ دبتَ   وُلب  
  

ـ  جسد ـ   خَ ـ  ال وح   مـا  كأنَّ فَّال وخَ
  

   قد ضمِ م  ُلاِمنه الح الم حوُلم  
  

ـ حلك األع  م تَلْلَى ح حتَّ   ى الـذي  لَ
  

  عـد وال تحويـلُ     ب بعـده ما    
  

فهنــاكللوصــاِل عــرس مجــد د  
  

   تـزولُ   تبقى وليس  وسعادةٌ  
  ج

عاء بطريقة غير  عادة ما يكون الد،للمرثي عاء قصيدته بالدالشَّاعرويختم 
  :موعحاب والد بينهما والمطر والسفيكون لثرى المرثي أو لقبره قارناً ،مباشرة

جثَ تْاد راك  ِبحا من الس  ةٌ ثـر  
  

  ن همـولُ   قد وكفَ  موع د تْفَّوكَ  
  

ــدتك تَ ــِحوتعاه ــةٌةٌي    وكرام
  

   بِ منه يروح ـ ا صـباً وقَ   ه وُلب  
  

ـ  حِ نلينا مِ  ع وعدتْ متحيـةٌ  اك   
  

  ـ    سِبوبح   يـلُ ِبقْ التَّ كنا مـن ترِب
  

 قصيدة لصالح ،)فوات الوفيات(ومن قصائد رثاء العلماء الواردة في كتاب   
 فاستهل قصيدته بتصوير أدوات الكتابة وهي ،2ي يرثى بها ابن غانم الصفدالدين

  : 3 الذي توفي وهو في مقتبل العمر،تندب ابن غانم
   واألقالم  عليك روسي الطُّ ِكبتَ

  

  وينوح على الغُ   فيك وِنص حمام   
  

ي ا من ح واللَّ اه غُ حد ص عاًاِنناً ي    ا كُ ذَكَووفُس الب در ـ  و هـ  تَ و مام  
                                                 

  .12 ص،3ج ،فوات الوفيات الكتبي،: 1
 الدينعبد اهللا بن علي بن محمد بن سليمان بن حمائل، جمال ، )هـ711-744 (، ابن غانم:2

،  ظريفاًل، كان شاباًاثر الفاضل المترساظم، النَّ ابن غانم، الكاتب النَّالدينابن الشيخ عالء 
 ،)م1998(، )هـ764ت ( خليل بن ايبك الدينالصفدي، صالح : انظر. مليح الوجه نظيفاً

فوات  الكتبي، ؛431، ص1 ج، بيروت-دار الفكر المعاصر ،أعيان العصر وأعوان النصر
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  ج  

  سيما في مجال عمله  ال،اجمة عن فقدان المرثي عن اآلثار النَّالشَّاعرث ويتحد
ز بهالذي تمي،1اه على أحسن وجه وأد:  
ي ا وةَشَح مِ يواِن الد ـ   نك   تْد إذا غَ

  

ـ ِه م فيِه   ـ   البريـدِ  اتُم   رام تُ
  

مذَ ن  ـ وفِّا ي يه ـ ا م   دها علـى  قاِص
  ج

   قتَما يقْ النَّ ضيهض  واإلبـرام   
  

ـ  تَنْ كُ يهاتَه ـ  ج ه لَ ـ  م راًاِهاالً ب  
  جججج

ـ  و حـشةٌ  و ك بعد ِهيلَعفَ     المظَ
  ج

ِفأس اِءشَلى اإلنْ ي ع ـ  و هـ  و   ٍق بجلَّ
  جججججج

  قَــنــشاؤه ــدوالنظَّــاتَ م ام  
  ج

  ويؤبينفدي مرثيه جمال ن الصونثٍر ابن غانم بما اشتهر به من نظٍمالد ا  مستمد
  :2 تعاطفه االجتماعي مع أهل الفقيدظهراً م،ذلك من حياة المرثي

ـ   عنـك   كتاٍب سـار   ن مِ مكَ   ه كأنَّ
  ج

  برد ـ   أجاد    الرقـام  هراز ِط
  

إن كان   ـ  فَ  في شر   ىد الـر  د ر دقَ
  

ـ وبه تَ    ـ  هرفَّ    وحـسام  ٌل ذاِب
  

   لم ال يـرد  ـ     البـأس   ه مـا ألفاتُ
  ج

  الم منـه     القنا والـالم   مثُل  
  جج

 كالمـه   فكـلُّ   في خيـرٍ   أو كان   
  ج

  ــدر ــنهنفُ يؤلّ ــام بي    نظ
  

ـ   ورطُ الـس  لـك ا تِ موكأنَّ إذا ب تْد  
  جججج

  ترشفُ كأس ر اح ها األفهـام  
  

ـ  أولي النُّ  فُطْ عِ يهتز ـ  ه   ِهى لبياِن
  ج

  فكأن الحروفَ  هاتيك   مـدام   
  

  ىح الـض   مثلُ افر س هج و ِهي فِ مكَ
  

  ثام لِ طوِر الس  من ليلِ  ليِهوع  
  

ـ ولَ   ها مطالعـاٍت خــد بــتَتَ كَمكَ
  

   ها   فـصولُ  قاٍن وثغر امـسب  
  ج

  ىو اللِّــبضهــا قُــمــا ألفاتُوكأنَّ
  

ــ ِحهنمــزاتُمــا هوكأنَّ   مام  
  

لَّص ى وركلُّ اءك  م ن ـ  ع اصتَره  
  ج

   إمـام  في البيـانِ  كاً بأنَّ ملِْع  
  جج

ل على حسن ه بذلك يدلِّ كأنَّ، في عيون ناظريه قبر المرثي قصراًلشَّاعرار     ويصو
ر بعض المشاهد   كما صو،له ليكون قبره قصراً فما عرف عنه يؤه،خاتمة المرثي

اس أغمي عليهم يوم  بعض النَّ حتى أن، وأثره في مجتمعه على مكانتِهالتي تدلُّ
  :3 يقول ،دفنه

                                                 
 .207ص ،2ج ،فوات الوفياتالكتبي،  :1

  .207ص ،2ج فوات الوفيات، الكتبي، :2
  .208ص ،2ج ،فوات الوفياتالكتبي،  :3

http://www.pdffactory.com


 132

ـ  قَ وكأن برـ    للعيـونِ  ك إذا ب اد  
  

ـ   رصقَ   ـ  ةٌ عليه تحي وس الم  
  

ـ   بيغَلما تَ    مـالهم  ج راِب في التُّ
  ج

    نُقعدوا لهوٍل عايوه  وا وقـام  
  

   التـي  ِبتْ الكُ  إال فارس  تَنْما كُ 
  

   فيها تعر ق صنع  ها األقـالم  
  

ـ ز نَ ةٌما محنَ     غـانمٍ   بعتـرةِ  تْلَ
  

   كرام هانوا وهم في العالمينِ     
  

 ـ  تَنْتَه ال يا قبر قْظـر سيـ ا الح اي  
  جج

  حِنز ي ودِعم قٌاِري ب  وغمـام   
  

ـ   كم قطعـتُ   لٌّلي فيك خِ     ِه بقرِب
  

  أينٍس والخُ  أُ ام ـ  نِ طـوب يام  
  

  نَّ وأ، في خاتمة القصيدة عن فلسفة الحياة والموتالشَّاعرث ويتحده ال بلكل د 
 ،اثيصغر من الر، فالمرثي أاً وال صغير الموت ال يعرف كبيراًأن و،حي أن يموت

 إلى حالته  ملتفتاً، يدعو له بالعفو والمغفرة ثم،ع أن يرثيه المرثياثي توقَّ الرنبل أ
  :1بعد الفقيد الحزينة المؤلمة

ـ  ي ا مـ  تُن ـ  ِلسـار ي وِنمدقَ ٍةغاي  
  

   لـزام  اكذَنهـا و   لـي مِ   دب ال  
  

ـ ينـي فَ   يرثّ ه أحـسب  قد كنتُ    دقَ
  

ـ ي األح ِع م هتَكست قضي ع     امكَ
  

ـ  راِط على الص  ا ما أراك  أنَ   ه ألنَّ
  

  حـام  زِ اِم في األنَ  كنَيبي و بيِن  
  

  إذ قد سظهٍر ال كمن   فيفَ خَ قتَب   
  

ـ قد قَ    يـ  تْد ـ  ِه خطواِت   ام اآلثَ
  

فاز ـ  وقـد تَ   خفُّ الم   م سـابقاً  دقَ
  ج

ــ   ــِههفيعوشَ ــالم إلله    اإلس
  

فأنتَ فاذهب  ِد وحمِن ةُيعـ  الر   ي ِل
  

  لْيقاك    منـه البـر   واإلكـرام   
  

ويجود قبر مِ ك سـماحةٍ   غيثُ نه   
  

   بالعفو صيب و ـ   ِقد هـا سجام  
  

 ـ  ولقد قضيتك قَّ ح ِك ود ثـا  بالر  
  ج

  والحر م ن ي رذِ ديِهى لَ ع  مـام  
  

ـ  التَ ي رهـن  ِنخلقتَ ـ  ِمدنَ ى واألس  
  ج

   ــزان ــادني األح   م واآلالتعت
  

 بقصيدٍة 2 ابن فضل اهللا العمريالدينشرف  محمود الحلبي الدينورثى شهاب   
 الشَّاعر ف، بدأها بندب ممزوج بتأبين الفقيد، أخيهالدينبعث بها إلى القاضي محي 
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 من سيرة  وهذا التأبين مأخوذٌ، أخرىنه من جهٍة ويؤب،يندب وينتدب لمرثيه من جهة
 ، صاحب تدبير ورأي حكيم، قليل أمثاله، صاحب فضائل،يم حل، فهو محسن،المرثي
  :1 ملجأ للمحتاج والملهوف،شجاع

ـ ف األع رى الشَّ هي والنُّ اِلع الم ِكبتَِل   ىلَ
  

    وتبكي الورى اإلحسان والحلم  ال والفض  
  

ـ نيا لِ  الـد  بِحتَنْوتَ مـ  ن ـ  تَ م لَ ـ  دِج   ه لَ
  

  وإن فِ هدتْ ج  ي حِنس ـ  أو ـ  ِهاِفص الثَ م  
  

  ـ  ومن أتعـب ـ  اتِّ اس النَّ ـ  ب   ِهاع طريِق
  

ــ   ــ فكفُّ ــه المثلَ ــتهم طريقت   ىوا وأعي
  

ــَل ــد أثك ــلق األي ــى تَام ــهج حت تْم  
  جج

  ـ   وإن كانت األي ـ  ال تَ  ام ال الـثكَ  فُِرع  
  

  مـاً  صـدراً معظَّ   وفارق منه الدسـتُ   
  جج

    ـ  رحيباً يـرد الح زن  ـ   تـدبير ه ساله  
  

     فاكتفـتْ  فكم حاط بـالرأي الممالـك   
  

    له أن تعد      الخيـل للـصون والـر الج  
  

 وكم جري العِ  أيدِ تْدـ  د ـ  كَ َلصا نَ ِديهم  
  

  إلــى أعنــاِقفــرد الهم ذلــك النــص  
  

ـ  ال ي  طـب  خَ وكم جـلَّ   ـ  انعِ لُّح   هادقَ
  

  الأي فـانح   الـر   صـائب   فيـهِ  فأعمَل  
  

وكم  جـاء   أمـر   طـاقُ  ال ي ـ  ه جومه  
  

ــ   ــفلم ــرى لَّوا تَ ــدبيرِهأم ــ و ت   ىلَّ
  ج

فَّ كَ وكم م ذُح  ـ  وراً وكـم   يـاً  عانِ ك فَ
  

  وكم ر د كْ مروه قَ اً وكم ـ  د ج  ـ ال ج   ىلَّ
  

ين ظــالً فقلــصتِجــالَّ ِلوقــد كــان  
  ج

  الموتِ يد  ع واًد    ـ   عـنهم ذلـك   ال الظَ
  

 ، خاصه عاد ليندبه بشكٍل ولكنَّ، عام لم يقنع بندب الفقيد بشكٍلالشَّاعرو  
 ،ه للعالقة الحميمة التي جمعته مع المرثي الذي صار كاألب لهوالسبب في ذلك لعلَّ

2ة التي نالها من هذا الفقيدعدا عن الفائدة العلمي:  
أنْسدبه د ِره يـهِ ِثي وأر ـ  ج   اًداِه

  

  ــر ــ ِفوأكث ــه ِم ــن بي ــي وإناِئكَ   ال قَ
  

  تي مـد  لَّ ج  ال وقد صاحبته   موِل
  

ـ    ــاً بـ ــدنياً رأراه أب ــالويعتَ    نج
  

                                                                                                                                               
األمصار،  في ممالك اإلبصارمسالك (: ، من مؤلفاتهمولده ومنشأه ووفاته في دمشق

الدين جمال  ابن تغري بردي، أبو المحاسن، :انظر). التعريف بالمصطلح الشريف، وغيرها
المنهل الصافي والمستوفي  ،)م2002(، )هـ874ت ( الظاهري،يوسف بن تغري بردي 

 . 153، ص2ج الكتب المصرية، القاهرة،  محمد محمد أمين، دار:، تحقيقبعد الوافي

 .423 ص،2ج ،فوات الوفيات الكتبي، :1

  .423 ص،2ج ،فوات الوفيات  الكتبي،:2

http://www.pdffactory.com


 134

لَوم ي وِلي طُ ا فِ نَر  تنا امـرؤ   مـد  
  

  فيحـــسنا إالَّبواألهـــال األقـــارب   
  

   كتبـه  وكم أرشدتني في الكتابـةِ    
  

ـ   عن إرشادها خـاطِ    ولو زلَّ    الري ض  
  ج

ـ   وكم     ٍق لمحـد  نِبمشكالٍت لم تَ
  ججج

   إليها جا فانجلـتْ  اله  مـا أملـى     عنـد   
  

   معـي  التـه  هذه حـالي وح    نمفَ
  ججج

ــأيحــسن أن أبكــي علــى فَ      ال أمِهِدقْ
  ج

 وهي ، منزلة األب لديه حالته بعد موت المرثي الذي يحتّلالشَّاعرويصف    
  :1نس فيهاحال كئيبة حزينة ال ُأ

لقد ي أُ  لِ  كان ـ  نـس ـ ه و  ِب هـ  و   حاِز نَ
  ج

  ـ   التنائِ كان ـ    يفـرقْ  مي لَ   الم لنـا شَ
  

   بعـده  تضتُ واع  ذاك األنس  وقد زالِ 
  

ـ          ال الـوب  ِتشَدموعاً إذا أنـشأتها أنْ
  ج

ـ   فال مدمعي الهامي يجفُّ    ى وال األس  
  ج

ـ  يخفُّ   ج  ـ     أقـلْ  واه إن ال لهمـا مه  
  ج

 وال ح   ـ رقي تخبو وإن ي ـ  و فَطْ   هادقْ
  جججج

        البماء دموعي صار فيها غضاً جـز  
  جج

 ومن هؤالء ،دقائه من أصبعد عنه كثيراً من الموت الذي أالشَّاعرو ويشك        
  :األصدقاء ابن فضل اهللا

ـ  إلى اهللاِ  ـ و فَ كُ أشْ    صـحب رزئـتهم    دقْ
  

  وفقد     ابن فضل اهللا قد ع ال الكَ َلد  
  

ـ    ولم يترك المـوتُ    الـذي ح م  مـنهم   
  

  الدى منهم خِ  ى الر لَّحميماً وال خَ    
  

ــامِ  ــي الحم ــم داع ــرعواوعمه    فأس
  ج

  جميعاً وألغـى قولنـا فـيهم إال         
  

 وكم ير اري النَّ جئ السـ    و   ِهى عـن رفاِق
  جج

ـ      إذا ركْ    الّبهم يومـاً بـدارهم ح  
  

أيطمع    ـ   من قد جـاز   ىد الـر  رك معتَ
  ج

  ــه ع ــبإبطائ مــن تقدم ــه   ال؟ كَ
  

  ه جــسماء الــد عــاودنما مــســيوال
  

ــ   ــاوده ب ــديع ــه وءاً إذا ظنّ   ىلَّ
  

 فالمرثي قد ، اإلسالميالدين من  وهو عزاء مستمد، أخا المرثيالشَّاعر    ويعزي 
أدطالباً،هى كل واجباته تجاه رب فإرادة اهللا ال ،بر حتى ينال أجره وفضله منه الص 

خاتماً، لهاراد قصيدته بالد 2تعاء للمي:  
ينك محيي   ؤزاعالـذي   في الذاهبِ  الد   

  ج

   والـنفال  ِب المناقِ  قضى فرض  ى إذْ ضقَ  
  

ـ  كفمثلُ م يلقـى  ن   بكاهـلٍ   الخطـوب     الـذي تَ   لُِّقي ـ ع لـه حمـال    ا الجبـالُ  ي   
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  فـضلَ   أنت تعـرفُ   وفي الصبر أجر ه  
  

  وآثارـ      ه    الفـضال  ِعد الحـسنى فـال تَ
  

ــلّ ــر اهللا وارضموس ــِه ألم    بحكم
  

  منه فضالً ما برحـت لـه أهـال         تحز   
  

  مـاً  دائِ  والعفـو   المزنِ  صوب وال زالَ 
  

ــ   ــِهيؤمانَ ــى إذا و حتَّ ــالالص    انه
  

 مثل الوقوف ،عر القديمونجد في بعض قصائد رثاء العلماء تضمين لمعاني الشِّ  
 ابن نباته يرثي من الدينيخ جمال  كما في أبيات الشَّ،على األطالل والبكاء عليها

  :1 قال إذْ، ابن الزملكانيالدينيخ كمال خاللها الشَّ
ِداِصــا القَغَــلِّبينــ اللَّ أنياِلي  

  

ـ  ملةَ ج بضتْقَ   ـ ال بالكَ  الع اِلم  
  

ـ   العقـلِ  وقفا في مـدارسِ      ـ والنق
  

   معي على األطاللِ   ل ونوحا ـ  
  

ــ لُاِئســه ا عِجسى يــب ــي ص اهاد  
  

  ولّى أين الـسؤالِ  جيب أهلِ  م   
  

ثم    الشَّاعرن  اب2 قالإذْ ، خسارة العلم والعلماء بهذا الفقيدراً المرثي مصو:  
أين  لعلـومِ  ا  ولي بحر ـ  وأب   ىقَ

  

  ــين ــدفَ أجب ــا ال ــموعانن   ي آلِل
  

أين الذِّ  ذاك هن   الذي قد و ـ ثْر   انَ
  

  نْعه   ـ   شَ ما في الح   اِلعِتا من االشْ
  

تِ أين لك األقالم   انتـصارٍ   يـوم   
  

ـ ي الر كعواِل   اِحم  ـ   يـوم   اِلز النِّ
  

 عن حـديثِ   ينقل الناس   اها هـد  
  

ـ   العلم عن متـونِ    قَرطُ     يواِل الع
  

  وتفيد الجنى من اللفـظ حلـواً      
  

ـ          حين كانت نوعـاً مـن العاِلس  
  

 ،اراق أبي الحسين الجزاج الور قصيدة رثى بها السر،ومن رثاء األدباء  
 بذلك يسلي الشَّاعر  كأن،ة عرج فيها على قضية الحياة والموتبمقدمة فلسفياستهلها 

  :3ويعزي نفسه
ــتُايأغَ ــهــذَا ِلنَ ــا ي   النا فُ

  

ـ  الع ِرب كـالخ  يسل لَ أمتَ   يان  
  

اِنأمـ    وِسفُ النُّ ي   داع لهـا ِخ
  جج

  لَ  من المخوفِ  وليس  ها أمان  
  

ـ  ا مزح  بعدم تٌموص    كون لها س  ومن بعد الحراكِ     سان اللِّ
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    جججج

   ركـضا   لآلمالِ  من جد  أيا
  ججججج

  األجـلِ   ففي يدِ  تأن   العنـان   
  

وقُترك ا هرةُ ز لدا ومنهـا  ني  
  

  ج نى ثمر الر د ى إنس وجان   
  

منهـا بلـينٍ     المساً وتخدع  
  

   األفعـوان   يمـيس   إذْ نأيؤِم  
  

 فصور ،ثاء وشخصية المرثي مواءمة دقيقة بين معاني الرالشَّاعرويوائم     
ها تذرف عر كلّ بحور الشِّ بل إن،حو يصيح باكياً وكذلك النَّ،القوافي حزينة باكية

1موع على هذا الفقيدالد:  
 إال عز   عن من   القوافي  اليوم   

  

  بكته  الِبكْـر    منهـا والعـوان   
  

 لها إيطاء ـ    زٍن ح زٍن بعـد ح  
  

  ــاء ــدمٍعوإكف ــ ل ال ي صان  
  

نعــٍش فــوقَ برفــٍعوإقــواء   
  

  وخفض     في اللحود له مكـان   
  

النَّ وناح   ـ حو بعدك، والم ياِنع  
  

   جنـان  حـةٍ  نائِ لها مع كـلِّ     
  

ـ ر ي  عنـك   لخـلٍّ  ال بدلٌ فَ ىج  
  

  وا لمن غدروا وخانُ   وال عطفٌ   
  

  عِر الشِّ ولو نزفت بحور معـاً  د  
  

  لَ  على الخليلِ  وكان ه ا ضمان  
  

ــ ا لمــه ــِه ال وأِبوفتَّ ــ حي   اًقَّ
  جج

   الجمـان  نَظْـم ا  هوِكسلُولو بِ   
  

ـ      فيمـا   التقطيـع  هكفاها ذوقُ
  

  ــي جوزهــاه ــوزان ويأب    ال
  

ولجج بحـرٍ   فـي كـلِّ    كاًاِل س   
  

  انسه الِحــر جــواِههمــناِئغَ  
  

ـ ز الر  فاصـلةُ   منـه  تْالَنَفَ ااي  
  

ـ  وال اعتِ   الحمـامِ  ودائرةُ     اننَ
  

 قد دعاه لالنجرار وراء عاطفته ، المبالغ فيهاالشَّاعر حماسة أنويبدو   
 ،بيات في ثنايا األٍي جلِّست بشكٍل عالقته التي تربطه بالمرثي انعك كما أن،دةالمتوقِّ

ه راح يقارن نَّ فإ،دي عظمة الفقالشَّاعرر  وحتى يصو، أحداً المرثي لم يهِجما أنسيال
شخصيأتات ة المتوفّي بشخصيمكانة سامية في التُّتبو راث العربي2 واإلسالمي:  
ـ  يفَ ـ  فَا أس ـ    يِعِد الب ديٍع علـى ب  

  

ــلٍّ   ــنُ فُلك ــه  ِمِهوِن ــِتافْن   اننَ
  

  يـرٍ ِر علـى ج   طاَل استَ تَفَتَا الْ إذَ
  

  ـ   من فرزدقـهِ   وأخرس   سان اللِّ
  

  ومــاً ي ســحبانِها ِبــسِقــفــال تَ
  

ــ   ــ إذا ذُاًسوال قُ ــ البرِك يان  
  

                                                 
 .282، ص4ج، فوات الوفيات الكتبي، :1
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ــرم ــو ه ــآه رول س ال زــه ياًر  
  

  لَــوكــان هثَــليــِه ع مشــان   
  

ـ  الدين جماَل ـ   جميـلُ  تَ أنْ   ن ظَ
  

ــِب   ــرب ــلَّك ج ــا ي   دان ديان
  

ــو ــر اِهللاوعف ــ أكث ــوٍبن ذُ ِم   ن
  جججججججج

  انمنا الـض   لَ يِعِفنا وعلى الشَّ  لَ  
  

  ال،اجمة عن وفاتهمر عن األمور النَّونجد في رثاء العلماء ما يعب ما في سي
ن الذيالمجال العلميين كما في رثاء عز ،زوا به تميالدرير األ الضربلي الغنوي 

 بل ، وكذلك العلوم، الفضائل مفقودةالشَّاعرر  حيث صو، الخسروشاهيالدينشمس ل
   :1 يقول إذْ،مس فقدتالشَّ
  ُل الفـضائِ   مـاتَ  الـدين   شـمس  كبموِت

  

  العلـومِ   ذكـرِ  مـن  وأقفر  الم ـ ح   ُلاِف
  

أصاب الر د ى شمس الو ى عِ رند تَما استْو  
  

  الفَ بدِرى بِ وأود ِلض  كامـلُ   والبـدر  
  

ــالم ــى ع ــالحفت ــالخيِرقِّ ب ــٌل ع، ب   ام
  

ـ  ي علٍم مِ   ذِ وما كلُّ    ـ اس ع ن النَّ   ُلاِم
  

ــى ــذَّفت ــلُّ ب ــالمين ك ــ  الع   ِهِتمصِب
  

ــفَفَ   ــ إذا وكي ــ وهافيتَ هــ قَو   ُلاِئ
  

فربع الح ج ى مبعـدهِ  ن   ـ   اليـوم ـ  د قَ   ال خَ
  

   وجيد الماِلع  لى الفَ ي من حعاطلُ ِلض   
  

  اهاِمهِس ِبــتْمــ رنا مــنايــالمي ِردأتَــ
  

  وأيــى ــاَلى ود أو فت ــ الغَغ   ُلواِئ
  

ــد أوحــدرمــتْ   هــالوِم عنيا وبحــر ال
  ج

   ومن قصفي الفضلِ  تْر  ع نه ُلاِئ األو  
  

ينيخ شرف ر الشِّ    ويصوالدينيخ جمال ثر فقد الشِّة إ الحصني الخسارة العلميالد 
  : 2 حيث قال،ابن مالك بأبياٍت

   واألفعــاِل األســماِءيــا شــتاتَ
  

  بعد م فْ المِ الِك ابن مِ  ِتواِلض  
  

  ٍطب ض  من بعدِ  روِف الح وانحرافَ
  

  اِلص واالتِّ  في االنفصالِ  نهِم  
  

 ـ  ال  بـإذنِ   للعلومِ مصدراً كان   لـ
  

ـ  ومِ  شبهةٍ  من غيرِ  ِهـ   اِلح  
  

ـ ع والتَ عـتُ عدم النَّ  ـ  فُطُّ   و والتَّ
  

  بدالً مـن اإلبـدالِ     مـست  يدِك  
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   :شعر الوصف 5.2
يعر المختلفة ترتكز على الوصـف بالدرجـة        فأغراض الشِّ  ؛وصفاً عر الشِّ عد

 ولذلك ذهب   ، وال يمكن االستغناء عنه في أي غرض من األغراض األخرى          ،األولى
 راجع إلـى بـاب      -ه أقلَّ  إالَّ -الشعر ": يقول ، فابن رشيق القيرواني   ،أكثر من واحد  

 ، والحال كذلك عند عبد العظيم قناوي      ،1" وال سبيل إلى حصره واستقصائه     ،وصفال
  .2" الوصف في حقيقة األمر هو عماد الشعرأن ":فذكر

ويتمي     ؛ة األخرى ز الوصف عن باقي األغراض الشعري ـ   ألن رك لهـذا    المح
   عرية األخـرى   على خالف األغراض الـشِّ     ،ادق الحقيقي الغرض هو اإلعجاب الص 

 ،ب المـادي أو المعنـوي أو كليهمـا         فالمدح يراد به التكس    ؛التي يدفع إليها دافع ما    
 والهجـاء   ، يكون للمتعة ليس غيـر     ،والغزل قد  يقود إليه شعور كاذب غير صادق        

 ،توجده العداوة والبغضاء يكون هدفه النيل من الخـصوم واالنتقـاص مـن قـيمهم       
والر   ب من نسل المر   ثاء قد يكون للتقر ما الحكَّ ثي السي ينما نجد شعر    ب ،الطينام والس

 ، صـادقٍ  ر من قلبٍ  عور الفطري المتفج   الهوى النفسي والشُّ   لم يدفع إليه إالَّ   "الوصف  
  .3" بهوى خارجي غير مدفوعٍةوعاطفٍة

 للعديـد مـن     الشُّعراء نجد لوحات عديدة رسمها      ،)فوات الوفيات (وفي كتاب   
  ا ،ةالعناصر الجامدة والحي لسلبي منها ما جاء فـي سـياق األغـراض          ،ةة وااليجابي 

 الـشُّعراء ة أظهر من خاللهـا       ومنها ما جاء في مقطوعات مستقلّ      ،ة األخرى عريالشِّ
  .ابعة من قلوب صادقةإبداعاتهم النَّ

                                                 
العمدة في محاسن الشعر     ،)م1964 (،)هـ463 ت(،ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني     : 1

ـ الدين محمد محي    :  تحقيق  ونقده ة التجاريـة الكبـرى،    عبد الحميد، الطبعة الثالثة، المكتب
 .294، ص2ج، القاهرة

ـ    الوصف في الشعر العربي    ،)م1949 (عبد العظيم علي قناوي،   : 2 صطفى ، شركة ومطبعة م
  .42 ص،1، جبي وأوالده، مصر، الطبعة األولىالباني الحل

 المؤسـسة   ،والعثمـاني  األدب العربي في العصرين المملـوكي      ،)م2006 (قصي الحسين، : 3
 .258ص ،نان طرابلس، لبالحديثة، 
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 ، وما فيها مـن أنـواع األزاهيـر        ،فقد وصف أيدمر المحيوي روضة غنّاء     
   مس على ألوانهـا     وانعكاس شعاع الشَّ   ،سيم عليها  النَّ وحركتها المتماوجة عندما يهب

ا زاد هذه الروضة جماالً     ، على نور   فتبدو نوراً  ،اهيةالزتغريد الطيـور علـى       ومم 
  : 1 يقول إذْ، لهذا الغناء البديعى طرباًأغصانها التي تتثنَّ
 وض متبُل الشَبيبِة موِنـقُ   قالر  

  

  ِخضٌل يكاد غَـضارةً يتَـدفَّقُ       
  

  لنَدى فيـِه آللـَئ ِعقـِدهِ      نَثَر ا 
  جج

   منه هرفَالز   جمنطَّـقُ  متووم  
  

     حىالنسيم ِبِه ض ِمن مر وارتاع  
  

  فَغَدت كَمـائم زهـِرِه تَتفتَّـقُ        
  

  وسرى شُعاع الشَمِس فيِه فَِالتَقى    
  

  ِمنها ومنه سنا شموٍس تُِشرقُ      
  

  والغُصن مياس القـواِم كَأنـه     
  

  ِبالنَعيم ويغبـقُ  نشوان يصبح     
  

  والطَير ينِطق معِرباً عن شَجوه    
  

  فَيكاد يفهم عنه ذاك المنطـقُ       
  

  ِغرداً يغنّى للغـصون فَتنثَنـي     
  

  طَرباً جيوب الظلِّ ِمنه تَـشقَّقُ       
  

  والنَهر لَما راح وهو مسلـسلٌ     
  

  ال يستَطيع الرقص ظلَّ يصفِّقُ      
  

بيات التالية   كما في األ   ، وصف الطبيعة في هيئة حوار     الشُّعراءخرج بعض   أو
  :2 يقول إذْ،رجس بين البان والنَّحواراً) هـ680ت (التي أجرى فيها جوبان القواس 

  نفّش غـصن  البـان أذنابـه       
  

       عند الصبح عجباً وفـاح واهتز  
  

  وقال من في الروض مثلي وقد     
  

       تعزى إلى غصني قدود المـالح  
  

  ا بــهفحــدق النــرجس يهــز
  

  ــزاح ــه أو م ــاً قلت ــال حقّ   وق
  

  بل أنت بالطول تحامقـت يـا      
  

     مقصوف عدواً بالدعاوى القباح  
  

  أمـا تـستحي   : قال له البـان   
  

   ــاح ــون وق ــذه إالّ عي ــا ه   م
  

      
                                                 

ابن دقماق، صارم الدين إبراهيم بن محمد بن أيدمر،          ؛208ص،  1، ج فوات الوفيات الكتبي،  : 1
، الطبعة األولى، مطبعة    مختار ديوان علم الدين أيدمر المحيوي     ،  )م1931 (،)هـ809ت(

 .1 القاهرة، ص-الكتب المصريةدار 
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 كما في قـول ابـن قـسيم الحمـوي           ، زهرة بعينها  الشُّعراءووصف بعض   
  :1 يقول إذْ، يصف زهرة باقالء،)هـ541ت(

  بيع وصائفٌ  الر ي زمنِ  فِ ِهللا
  

ـ  م بـاقالءِ   بزهرةِ حيتْ     هبهج
  

   لؤلؤ ولوت بمفرقها عصابةَ  
  

  شَ وكأن مبالنُّاً  سوِمج ـ  متو   هج
  

وكأن  أنملها ح ب   ٍةتـك بـدر  
  

  ه فيروزج ى عل بيضاء مطبقةٍ   
  

 ومن ذلك قصيدة ابن ، بمشاعر الحنينولعلَّ أجمل الوصف ما جاء مشرباً
  :2مطلعها و،ق إلى دمشق التي قالها وهو في مصر يتشوربليالظهير األ
ـ  الحِ قُرا ب نَ س لعلَّ ـ ى يِ م   قُألَّتَ

  

   يطرقُ اءم ألس اًفَيأي أو طَ  على النَّ   
  

 ،برق الحمـى  ( في التعبير عن هذا الحنين بأساليب متنوعة         الشَّاعرويستعين  
 ها كانت رمزاً  التي لعلّ ) ءأسما( ذلك في صورة     زاً مركِّ ) الرياح الهوج  ، النار ،الطيف
  : يقول،لدمشق

ـ  الحِ رقُا ب نَ س لعلَّ م ـ ى ي   ألقُتَ
  ج

  رقُ يطْ يفاً ألسماء  أو طَ  على النأيِ   
  

   وال فال نارها تبـدو لمرتقـبٍ     
  

  وعود الكواذب تـصدقُ    األماني   
  

  ياح الهوج تهدي لنازحٍ   رال وعلَّ
  

   يعبـقُ  طيمِةرفاً كاللَّ  ع عن الشامِ   
  

 حيـث  ، نفسه وهو في غربته باسترجاع ذكرياته فـي دمـشق      لشَّاعراويعلّل  
هو مـع    ويمعن في اللَّ   ، ويشرب رحيق العيش لذيذاً    ،)تحنو عليه وتشفق  (كانت األيام   

  : يقول إذْ،أصحابه
قَ ديار ضنَي يشَا الع  نَ فيها مـ ع اًم  

  

  وأيا تَ نَامنُح و عـ لي ـ  نَ   قُِفشْا وتُ
  

سحدها  ا بِ نَبباِبشَّ ال ير ـ  و   انَبِرشُ
  

ـ  ىفَّصئنا م  كما شِ  يذٌِذلَ   صفقُ م  
  

ماِطوفِ ن يه ا السهم س نالُّكُي فُ ِمه  
  جج

  عنـقُ نُ و يِه فِ هِوا اللَّ طاي م نحثُ  
  

ــ ــباِنال جِك ِهي ــم ــجتَ ممعلَ عد  
  ج

ـ ي أطْ  فِ  الماءِ نِم   ـ  ي ِهالِل   قُفَّدتَ
  

                                                 
ديوان ابن قسيم  ،)م1995(؛ ابن قسيم، الحموي، 136، 4فوات الوفيات، جالكتبي، : 1

ود محمود عبد الجابر، دار البشير، سع: ، تحقيق زنكيالدينالحموي من شعراء نور 
 .35ص ،1995 األردن، –الطبعة األولى، عمان 

  . وما بعدها52 ص ديوانه، ابن الظهير االربلي، ؛304ص  ،3ج ،فوات الوفياتالكتبي،   :2
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ر جوانـب    وصو ،بةالَّة الخ بجمال البيئة الدمشقي   في قصيدته    الشَّاعرى  ويتغنَّ
 والمـزة  ،بـوة الـشماء ونهـر بـردى      والنيرب والر  ، فيصف قاسيون  ،اإلثارة فيها 

 ألمـاكن دمـشقية      جميالً  حتى تغدو القصيدة في كثير من أبياتها وصفاً        ؛...والفيحاء
  :ث قال حي،مس عن جبل قاسيون على شاكلة قوله يصف منظر غروب الشَّ،بعينها

ــ ــِهلَّأطَ ــ كَيوناِســ قَ علي   هأنَّ
  

  غمام    معلـقُ   معلّى أو لغـام   
  

تسافر ها الشَّ نْ عمقَ س هاروِب غُ َلب  
  ج

  تَوفُِجر الالً لَ  إجحِ ه قُِرشْ تُ ين  
  

  هـا أنَّ كَ يِل األصِ ِلبن قَ  مِ روتصفّ
  ج

  ِحممن البينِ  ب  ِتتَّشَ الم قُِفِش م  
  

الذي يبدي   من ذلك المشهد التالي      ،محدث في النيرب  ويصف تعانق القديم وال   
  إذْ ، والمنازل المتألقة  ، والبرك المتأقة  ،قة والجداول المتدفَّ  ،فيه افتنانه بالقصور البديعة   

  :يقول
ي النيربِ ِفو الم روِقم للب  س الب  

  

  رف مونقُ ي وللطَّ اِه الز من المنظرِ   
  

باِئدمِ ع  ومحـدثٌ  ديِم القَ ِعنْن ص   
  ججججج

ــ   ــِه ِفقَلََّأتَ ــدثُي ــ الم المح   قُأنِّتَ
  

ـ  ع فُر الطَّ كلُّ ي وقصٍر ـ  كَهنْ   هأنَّ
  جج

ـ ح م اِءمي الس  فِ سرر نِ سِإلى النِّ      قُلِّ
  

زا بِ هيِعِدب ـ  ِيشْ الو ح ـ أنَّاً كَ نَس ام  
  ج

  مدبج يِهواِحي نَ  فِ وٍض ر ـ  م   قُصلْ
  

كَوم ج دٍلو اٍر ج اِرطَ يـ  د ج دالًو  
  

  كَوم عالٍ وسٍق ج  ي يِهاِزو ج ـ و قُس  
  

كَوبِ م ـ  يِه فِ ٍةكَر ـ ر بِ كاِحض تُ   ةًكَ
  ج

ـ  اِءلم لِ اِءي الم  فِ سطٍل قَ مكَو   قُدفُ ي  
  ججججج

كَوم ٍلِزنْ م عِش ي ي العيـ أنَّ كَ ون ام  
  جججج

  قُألَّتَــ يقٌاِر بــيــِه ِفقَلََّأتَــ  
  

 منظره   وكيف أن  ،فه للمسجد األموي في دمشق     في وص   طويالً الشَّاعرويقف  
حين  وتسمع فيه حنـين المـسب      ،ين والعابدين ه يعمر بالمصلِّ   وأنَّ ،اظرينالبهي يسر النَّ  

  : يقول إذْ،...قوا حول مشايخهم مصغينب العلم وقد تحلَّالَّ وترى فيه ط،اكرينوالذَّ
  هجةٌ ب ِركْ بالذِّ ها المعمورِ لجامِع

  

  ومر أى يـ  سر ـ و ور ينِراِظ النَّ   قُنَ
  

   فـصرفهِ  ماِن الز  بكر همحاسنُ
  

  لينَع ا مد ـ  اِمى األي اٍن ح ـ  و قُِفشْم  
  

   بهيجـه  اٍل ع يِحسِب التَّ ُلج ز ِهِب
  

  حنين  ـ  الحِ  إلى ذاك م تـشوقُ ى و  
  

ـ  والعِ  فيـهِ  وللعلِم ادِةب م ـ ع   ملَ
  

  جعلى   ديد مر ِد الج يِنيـد ـ  م   قُونُ
  

ـ   الـتالوةِ   ألربـابِ  وفيِه   ةٌذَّ ِل
  

ـ      ـ  إذا أخذوا ِف ـ  أِني شَ   واهم وتحلقُ
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كأن مج ـ ي لَ  فِ حِل النَّ اج همواِته  
  

  وافيها وأطلقُ رجعوا األصواتَ   إذا    
  

 حتى غدت رؤيتهـا والعـودة       ،ل ذلك كلّه حنين دافق إلى مدينة دمشق       ويتخلَّ
  : يقول إذْ،الشَّاعرإليها أقصى أماني 

ــتْ أذاقَدمــشقٌ ــاللَّي ِن ــاي فراقُاِلي   ه
  

  ى مِ شَ أخْ تُنْ كُ وقدقدماً وأفـرقُ   نه   
  

  ىنَها الم ؤيتُرى و ص األقْ ضري الغَ ِه
  

  ــكَو ــقُ انُس ــم متوث   ها ودي له
  

لو لَ وكُ تَ مـ     ذات العمادِ  ن   تْد لمـا غَ
  

  يخلقُ  على األرضِ  ثٌلها مِ  لَ وليس   
  

ِنحـ    ِني ي إليهـا م ـ ِيا ح تُي م ـ ر جع  
  

   مطلـقُ  مع والد وِق الشَّ ي أسير وقلب  
  

لَعــي ــِحا تَه ــاِتي ــو رواٍدي غَ   حاِئ
  

   تخفـقُ  ائبكَي والر جِر تَ يحا الر هِب  
  

 فقد وصـفوا  ، الكثير من العناصر المتناثرة في الحياة العامة  الشُّعراءووصف  
 ت( مثل وصـف ابـن عـز القـضاة           ،األدوات التي يستخدمونها صغيرة أو كبيرة     

  :1موعللشُّ) هـ689
وزـ  ِره ـ  وٍع إن م شُ م ددن ـ اِننَ ب اه  

  

  ِردن الب  ع تْاب نَ يِل اللَّ وِرطُمحو س ِب  
  

ــةٌ  كافوري ــيهن ــتُِخوف ــا أنَّل   ه
  

  عمود فَ باٍح ص قَوكَ ه ـ و ـ  الفَ بكَ ِرج  
  

وفْصرتَ اء اِح شَ حكاً شَ باب ـ  ر أسه  
  

  فأدمعجِرا تَ ه  ي على ضعِةي ـ  الع ِرم  
  

خَوضراء ي بد ـ  و وقد ـ  قَوها فَ   اهد قَ
  

  ِرض النَّ ِنصلى الغُ ى ع هز تُ جسٍةرنَكَ  
  

ال غَ و حِك تَ رو أن ي األزاهر ح هانَس  
  

ـ  الز ن قدماً مِ  حُلاها النَّ نَ ج سيألَ   ِره  
  

هـ711ت ( اج المحارويرسم السر (من هذارة لقنديل، جاعالًلوحة معب  
  :2 داً متوقِّالقنديل كوكباً

ي ا حسن ب لَ خَ جة قنديلٍ هـ  و   ِهت ِب
  

ـ لت مِ د أس  قَ يُلواللَّ   ـ  نَ اِئِتا سره  
  

ِبوكَ كالكَ أضاء الد ر ـ تَّي م   اًدِق
  

ـ  ه باطنُ فراقَ     هوراً وظـاهر   نُ
  

اللَّ لمةُ ظُ تزيده  ـ يل الب ـ  يِمِه ناً س  
  

  هاصرهو ب  و رفٌ طَ ما الليلُ أنَّكَ  
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ل  حيـث يفـص    ،في وصف خيمة  ) هـ650ت  (     ويبرع فخر القضاة ابن بصاقة    
 الفوائـد    ذاكـراً  ،غوية في رسم صورة طريفة للخيمـة       قدرته اللُّ  القول فيها مستغالً  

1 قال  إذْ،ة منهاالمجني:  
ومـ   منصوبةٍ فوعٍةر ـ   قَ   اهصبتُد نَ

  

  ــو ــعهلكنَّ ــ رف ــى خَوُلُؤ ي ــ إل   ِضفْ
  

ـ   ينِعتُ على ح ر مـانِ  الز و  ِهِدبـر  
  ج

ــ   ــِب سٍبال حــاٍك ز ــ مٍمر وال كَ ِضح  
  

ــصبح ــةً  لالَّوت ــا وقاي ــي إليه   ج
  

  ِضر ال الع  ِمسلى الجِ ي ع اِرى الطَّ  األذَ لبعِض  
  

ـ  جليِن على رِ  تقوم ـ اً و رو طَ   ةًارتَ
  

ـ لـى رِ   ع ومقُتَ   ـ  ٍلج ـ   ِب ال عـ  ٍجر ِضنْ م  
  

ـ  قيلةَ ع تْانَ كَ ا حضرتْ إذَ   هارد خَ
  

  تُ وإن بد  تَ  لـم  لـزم ـ  م   ِضلـى األر   ع اًكانَ
  

   ليبينهــاخيمــه  كريمــاًقــصدتُ
  

  وقصد     الفـرضِ  ملـةِ  الكريم الخيم مـن ج   
  

هـ680ت (ور جوبان القواس ويص" (2 قال إذْ، جميالًتصويراً"  ابةشب:  
ــأفْ ــٍة ب ــاٍنواٍهوناطق    ثم

  

   العفيـفِ   ذي اللبِ   بعقلٍ تميُل  
  

ـ  لكّل فٍم لـسا    م ستَنعار  
  

  فُخاِلي ـ   تقطيعِ  بين الح وِفر  
  

ـ باِطخَتُ   يـهِ ِعفـٍظ ال ي لَا ِبنَ
  

  يِفِط لَ ٍعبا طَ  ذَ ن كان ى م وِس  
  

   راعٍ نديم و ٍقاِش ع فضيحةُ
  ج

ـ   ومدام  موكبٍ وهيبةُ   يوِف ص  
  

م  فقد، في وصفهقَ وفِّالشَّاعر  ويبدو أن،"طاسة" يصف  وكما في قوله أيضاً
  : يقول إذْ، على وصفه مسحة من الحياة مضفياً،ة متكاملة لهذه الطاسةصور

  ضابها ر بِحي الم ِقس تَ ومعشوقٍة
  

ـ        ممنّـعِ   غيـرِ  شـفِ  الر يبلثٍم هنَ
  

   خيانـةٍ   ردت بغيرِ  عتْدوتَا اس إذَ
  

   ِروإن ضـ  تْب    توجـعِ  غيـرِ  بِ تْ أنَّ
  

   الثـمٍ   عـن لـثمِ    لم تحم  مبذلةٌ
  

   بــالتمتِعبطــٍةها فــي ِغاحبوصــ  
  

بِ تجود ا تَ متُي فَ ِوحـ ي بِ ِيح هاِلذْب  
  

ـ  فـظُ حتَ ما تمال و   وتنقُل   ـ   م   يا تِع
  

 لها األفواهمن كـّل جانـبٍ     تقب   
  

   دون موضعِ   منها موضع  صفما خُ   
  

، يروى من  من السجادة نباتاً،)هـ733ت ( ويجعل سبط ابن عبد الظاهر
  :ينماء وجوه المصلِّ
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   اخضرارٍ ديعأوا ب ر إذا   عِجبوا
  

ـ  منِض      مديـدِ  ادٍة بظـلٍ  ج ِس
  

  ؟تـروى  اٍءن أي م  ِم: واالُ قَ مثُ
  

  وِدج الس دنْ عِ وِهج الو ماء: لتُقُ  
  

ما أربابها، كما في وصف القاضي نجم  أدوات الكتابة السيالشُّعراءووصف 
  :1للقلم) هـ683ت( ابن البارزي الدين

  ا أصفر  هذَ  إالَّ  الخطِ سمــِر    لــي فعِكــح يِطـ للخومثقفُ
  

  ـي ال  فِ وهر أج  إن  المسود ِهأِسي ر ِف
  

   أحمـر  وتٌ م  لألعداءِ مبيِض  
  

الحروب الصليبية التي دارت رحاها آنذاك كان لها انعكاسها في ويبدو أن 
، مح صاحباًمن الر )هـ650ت ( فقد جعل فخر القضاة ابن بصاقة ،شعر الوصف

  :2 يلوذ عن صاحبه كل مكروه، مقداماً،شجاعاً
ِلو ي صـ د كَ  قَ احب ـ   اهللاُ َلم   ه خلقَ

  

  لَويقْ نَ ِه بِ سص ي  عـاب  فيـذكر   
  

ِصعيـلٌ ِق ثَ ي ـ   أطيـلَ   إن   ه عنانَ
  

  محِ  الكلِّ فيفٌ خَ طيع ين ي  قـصر  
  

ِنقُاِبِسي النِّ ي يوم ـ    اِلز   اد إلـى الِع
  

  ـ  فإن ـ  م لَ ـ  فَ ره أوخْ م ـ ا ي   أخرتَ
  

ويؤمن منه  ـ   الشر م  ا دـ اِئ قَ ام اًم  
  

ـ يى و شَخْ ي اما نَ ا م ولكن إذَ    حذر  
  

  ا اعتقلتـه  مه م ِعوي الر  فِ ِه بِ أناُل
  

ــاً إذَ   ــقْلَا أطْمرام ــتَه يتُ ذّعر  
  ج

  الًصنَــتَ مِهاِئــدلــى أعى عدعــتَ
  

   إليهم وم ا أبد اراً فَ ذَِتى اع يعـذر  
  

ـ    هنْى مِ رتَ ـ تَنْ ي طِّ أمياً إلى الخَّ   يِم
  

   مزنّر وهوم و  الر زِوغَرى بِ غوم  
  

لَ جبتُع ه  امٍت من ص  وهو أج فٌو  
  

  وم كِل الشَّ ستطيِلن م و هو م دور  
  

فِ اعٍنن طَ ِمو  ي السلَ ن بمنحنٍ يس   
  

  من أرعنٍ و ذْ م اشَ ع  وقّ وهو مر  
  

 فهي الوسيلة المعينة لهم فـي       ، كسابقيهم الحيوانات المختلفة   عراءالشُّووصف           
اقـة   مثـل النَّ   ، عادة هي القريبة مـن اإلنـسان       كراً لكن الحيوانات األكثر ذِ    ،حياتهم

 كما في وصف    ،تان تستخدمان في قطع الفيافي     فهما الوسيلتان السريعتان اللَّ    ،والفرس
  :3 وقد بالغ في ذلك،دهم لفرس أ)هـ750ت ( الشَّاعر الدينجمال 
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   وانتظـره  قَر الب ون فاتَ  اللَّ وأدهِم
  

  ه أثر تْبيى غَ  حتَّ يحت الر غارفَ  
  

رِ فواضع لَجه ـ تَ انْ يثُ ح ـ  تْه ي هد  
  

  واِضوع ي ىه أنَّ د ر ـ  م ى بصره  
  

سهتَ م راه ي اِكح  ي الـسهم ـ ِلطَنْ م   اًقَ
  

  وا لَ مغَ ه رض خَ ٍفستوِق مبره  
  

ـ  الـدين  بطْ قُ ا توقلَ إذَ ص هوته  
  

  همرالً قَاِميماً حِهالً ِبي لَأبصرتَ  
مـشقي   كما في قول عرقلة الد     ،وقد يكون غاية الوصف الهزل أو اإلضحاك      

روح الفكاهية الطاغية علـى هـذه        يصف معشوقه الطويل، فنلحظ ال     ،)هـ567ت  (
  :1 قال إذْ،بياتاأل

   هقَـد بيبقُـد  لي ح   
  

  مِر الِرقاقِ   دالس ِمن   
  

ــي  ــن رآه ورآن م  
  

  يقاَل ذا غَير ِاتِّفـاقِ      
  

  َأعور الدجاِل يمـشي   
  

  خَلفَ عوِج بِن عناقِ     
  

  
  :األلغاز واألحاجي 6.2

عابة التي تحتاج إلى إعمال عر ولون من ألوان الداأللغاز من موضوعات الشِّ
 وهي من أخفى ،2 رموزها وأسرارها و في حلِّ أ،الفكر وإجهاده في صياغتها

 فإذا أعملنا الفكر وأمعنا ، غير ممكن عجباًنا نرى فيها للكالم ظاهراً ألنَّ؛اإلشارات
حمد بدوي من أدب ها أ لذلك عد،3 ممكنا غير عجيبظر وجدنا له باطناًالنَّ

 يتبارى فيها  وكانت مجاالً،نه وتمكُّالشَّاعر على مدى قدرة كما تدلُّ ،4الكنايات
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ها وسيلة جميلة  كما أنَّ،2 ولم يخل منها ديوان، واأللغاز لم يسلم منها شاعر،1األدباء
  .3للتسلية

ويبدو أنها كانت مطروحة  أي أنَّ؛ناسة الَّ أشعار األلغاز كانت تلقى على عام
ظم  ينالشَّاعر حين كان ، بعينهه لشخٍص منها كان يوج مع أن هناك قسماً،للجميع

أو عالقة  دقصيدة أو مقطوعة ويبعث بها إلى شخص محد في العادة يكون بينهما ود
  .ما

 فاًتبدو أقل تكلُّها فإنَّ" األلغاز العامة"ظر في األلغاز المطروحة للجميع وعند النَّ
  األلغاز العامة غالباً أضف لذلك أن،"الخاصة"ن  معيهة لشخٍصلغاز الموجمن األ

ق للتتطرحديث عن أمور ماديلغاز  بينما األ،ةة عامة ملتقطة من الحياة اليومي
لغاز المتبادلة  صاحبها في دقائق األمور خاصة األ يغوص،فاًة تبدو أكثر تكلُّالخاص

  .غة واألدبعلماء اللُّو الشُّعراءبين 
ة أقل من أبيات األ فع،ا من حيث الحجمأملغاز دد أبيات األلغاز العام

ةالخاص،وقد يكون مرد لغاز ون من األده أصحاب هذا اللَّ ذلك للتعقيد الذي يتعم
امع عن المراد الحقيقي باللُّوحاجتهم للتفصيل المفضي إلى إبعاد السا غز مم

  .كبريضطرهم لمساحة أ
 عرية التي تأخذ غالباً تطالعنا بعض األلغاز الشِّ،)فوات الوفيات(وفي كتاب 

في  ) هـ694 ت( المقدسي الدينكما في قول شرف  ،عاتشكل النتف والمقطو
  :4الدوالب

وثَا أنْ م لَى ويـ  اتُ ذَ تْس   ٍجر فَ
  

  تَوحُلم ـ  فَ يـرِ ن غَ ائماً مِ  د ِلح  
  

  اًينَــِن ج آونــٍةلَّي كُــلِقــوتَ
  

  ِلج رِ  بغيرِ اِضيي الر ي فِ ِرجيفَ  
  

تَوـ  ِكب   ليـهِ  ع يـهِ ِقلْ تُ يني ِح
  

ـ كْينـٍة ثَ  ِز ح ِتصوِب   ـ ِطى بِ لَ   ِلفْ
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  :1في شبريةملغزا ) 692ت ( بن عبد الظاهرالدينمحيي وكما في قول 
  هـا وهنديٍة موطوءٍة  غيـر أنَّ     

  

   والسمرِ يِضتك بالبِ  أغر إذا افترشتْ   
  

  هـا خيزرانـةً    من أعطافِ  قُعاِنتُ
  ج

ـ  لعـةَ ا طَ ه من أزرارِ  محلْوتَ   البِرد  
  

 تُ ٍع أمستْ على أرب ـ إن تَ  و نام   مقُ
  

  ى إلى الشبرِ  زعي تُ ِهوالً و  طُ وتكفُتَ  
  

  :2،مح في الر،  وقد نظم لغزاً)هـ656ت (  المشدالدينوكما في قول سيف 
  شيٍء يكون ماالً وذُخـراً   أي   

  

  برخْ وم قاِء اللِّ دنْراقَ صنعاً عِ    
  ج

 القد أسمر أز ر قُ السن ـ  و اًفَص  
  

ـ  لْا قَ مإنَّ   ـ  به ِب   مـر  أح كال شَ
  

 ، على صفاتهزاً في رغيف مركِّلغزاً) هـ730ت( ابن الكالس الدين    ونظم عالء 
  :3فقال

  رِس كـالتُّ   الوجهِ ومستديِر
  

  يرِس على كُ  اِس للنَّ يجلس  
  

   حمامـه  دِر الب ثَل مِ يدخُل
  

   مِس كالـشَّ  وبعدها يخرج  
  

  ِهي دستِ  فِ لطان الس يوصُل
  

  ِسب الح ِةوِي في ها  صواللِّ  
  

لو ليلـةً   عن عنترةٍ   غاب   
  

  يِسب الع رةُتَنْى ع  قو وهتْ  
  

 لغزاً في )هـ685ت ( ابن الخيمي الدينومن هذه األلغاز ما قاله شهاب 
  :4الملعقة

ــدودةٌ ــد ومم ــدكَي   ي المجت
  

   مسعدِ  على ساعدٍ  بكفٍّ  
  

  اِنسي كاللِّ ِمها في فَ  ى بعض رتَ
  

    كاليِدي  ِدوجملتها في ي  
  

ة األبيات غم من قلِّاظم نفسه في النظم على الروتظهر في األلغاز إجهاد النَّ
  :5لغزاً في البيضة) هـ650ت  (فخر القضاة ابن بصاقة  كما في قول،المنظومة

ــودٍة ــا وإنَّ ال روحومول ــا فيه   ه
  

  اه بعد والدِ  وِح الر لتقبل نفخَ   
  

  ىغَ الو  في حومةِ  و على األقرانِ  مسوتَ
  

     بمرادِ ولكن سمواً لم يكن اه  
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 معتْإذا ج هـا  يعـرو حروفَ    فالنقص  
  

ـ  انفرادِ  عند ها تزداد ولكنَّ   اه  
  

  جميالًاًليخرج لغز باأللفاظ) هـ680ت (الذَّهبي الدينويتالعب األديب بدر 
  :1"السرطان"عن 

م إذَ ا اسم  ـ  ا م   هفتَ صـح  تَا أنْ
  

  صار ى باعتبـارينِ  نَّثَ م  
  

  ائمـاً رى د  ي  والعينِ في الراسِ 
  

  وهال راسٍ  بِ و  وال ع ِني  
  

ها صف بأنَّ أغلب المقطوعات السابقة تتَّويالحظ أن"صناعة فنية بعيدة ة عقلي
 وبين ،ط بين اإلشادة إلى الشيء الملغز وصياغتها تتوس،عور والعاطفةعن الشُّ

  .2"التعمية عنه
 ،)هـ700ت ( الشَّاعر كما في قول أبي جلنك اً غزليوقد تأخذ األلغاز جانباً

   :3حو اآلتي جاءت على النَّ،فقد نظم مقطوعة في اسم محبوبة
اسم  الذي أهواه    ـ  فـي ح   ِهروِف

  

ــألةٌـمــس   ــا م ــي طيه   ُلاِئـس ف
  

ـ   وهٌل و ع فِ اهسمخُ   ِهيِفِحص في تَ
  

  ُلاِت قَ مــ س كســــمبين والع   
  

  ِه بِ ئتَ جِ  إن ِرص الع عديء ب ِضتُ
  

  ــم ــن عرركَ ــاً م ــ المكِسكْ   ُلاِزنَ
  

ــ وهــ إذَو ا صفْحته مــر   راًك
  

ــفاِك   ــذُّةٌه ــنْ ِم يلت ــه   ُلا اآلِك
  

ـ الَطَطـرب و   م  طيـب  وفيِه ام  
  

ــ   تْهاجــ ع ــى أمثاِل ــ البِهل   ُلالِب
  

 في اسم محبوبة  فقد نظم لغزاً،)هـ601ت (وكما في قول ابن نفادة 
  :4 حيث يقول،"فيوس"

ي ي ما اسم الذِ   ِلاِئا س ي أحببته  
  

   إنّي بسر ـ    هواه غير م ِحصر  
  

ـ  و يـهِ  فِ تَركَّا فَ لكن إذَ    هجدتَ
  

  مكُعوس ابع لفظٍة في سبحِ    س  
  

اق للشهاب اج الور أبيات بعث بها السرالشُّعراءومن األلغاز المتبادلة بين 
 الشُّعراء ما يستهل لغاز غالباًهذا النوع من األفي  و،ة في سجاد ملغزاً،محمود
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 يتبعه  ثم،غز بأبيات قليلة عادة ال تتجاوز البيتينبمدح المرسل إليه اللُّقصائدهم 
سق حتى نهاية  ويجري على هذا النَّ،بأوصاف تبدو بعيدة عن الشيء الملغز

  :1القصيدة
ي اظه الغُ اً ألفَ ا إمامفِ ر  ـي األس  

  

  اِطمي األس  فِ ِرالدي بِ ِرز تَ ماِعـ  
  

 ـ   الـشُّ  وشهاباً يجاوز   دراًهب قَ
  

ـ  انحِ  ذاتَ ن عالهِ  ع دتْغَفَ     اِططَ
  

ـ   نْ مِ تُْئطَى و ثَأي أنْ  الالًهـا ح  
  

  متَسـ  بيح اً م  ـ ا ال ي بـ  اح   يواِط ِل
  

خمـسٍ  بيلها غيرِ ِق تَ  أحاولْ لم   
  ج

  اَلح ز دي فِ ه يها ويل اغتباطِ اَح  
  

ِهوي م وكـةٌ لُم و  ـ  عنـد   اٍس أنَ
  

  ياِطع التَّ لى اختالفِ  ع تٌ سِ يِه  
  

ِهوفِ ي  ي صخُ ٍةور اِسمـ  ٍةي ا م  
  

   ــتْنَــفهقـت ال وال ديواِط للب  
  

وتصيب اإليمان  ي سى إليهـا  ع  
  

  اهللاَ طالب  ـ  و هو  ـ  عبـد   ياِط خَ
  

ــا ِبى أن تحلّوأر ــيٍنيهـ   مـ
  

  قَ فَ يساٍروـ  د ـ  تْد غَ ـ ي رِ  ِف اِطب  
  

بيات  جرى فيها على غرار األ الشهاب محمود على لغز السراج بأبياٍتيردو
 كانت ن وإ–غز  تبع ذلك بحل اللُّ ثم،ناء عليه فبدأها بمدح المرسل والثَّ،المرسلة

  :غز لبعدها عن المرادل تكملة للُّتشكِّبعض المعاني تكاد 
ا سِ يراً لَ اجم ا سـم الشَّ ِه باسمِ تْم  

  

  طاِطها في انِح دونَدرا البد غَسـ  
  

ـ   مـوج   نـداك   بحـر  أنتَ   ا وألفَ
  

ـ  مناك ي  وصنع  در كظُـ     ياِط شَ
  

ــملُال تَ ــظمــتُا نَي إذَِن   ـ معاني
  

ـ   كان يك فِ رن د ِم فَ كـ     ياِط التقَ
  

ـ  رِ اِت ذَ  في اسمٍ   ألغزتَ تَأنْ   اِعقَ
  

ـ  تْد غَ مكَ و داِهج تُ ملَ   ـ ي رِ  ِف اِطب  
  

ـ  و عـشر ا  اهسمخُ شر فيهـا  للع  
  

ــواتٌ   ــٍةخط ــ وانْ براح   اِطسِب
  

حها تَ ازـ ي فَ  المجلّ ابع حـ  از   ـ ال
  

   اشـتراطِ   بغيـرِ  ِه من دونِ  سبقَـ  
  

 مذ ع  ِلالها في أو أضحى ِف الص   
  

  الِبــ مــتِن فــوقَكــسليمان اِطس  
  

) هـ750ت (الشَّاعر الدينفدي وجمال  الصالدينوتبادل الشيخ صالح 
ها بمدح المرسل إليه  استهلَّ،"مكوك الحائك" في  فبعث الشيخ بقصيدة ملغزاً،غازاألل
 من هذا المدح تهيئة المرسل إليه لحل ه يستشفّ لكنَّ،ة وهو مدح بصفات تقليدي،غزاللُّ
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زات ِلم زك بهذه الصفات والمي لوال تمي: المرسل يقول في هذا المدح وكأن،غزاللُّ
  :1غزبعث لك بهذا اللُّ

أي ـ   فـي اآلدابِ   اقَن فَ ا م   ى حتَّ
  

  بفضلهِ أقر   الجـم   الغفيـر   
  

فِ وأحرز  سـبق  ى قصباتِ نَي الم   
  

   األثيـر  لـك  الفُ دون محلهِ فَ  
  

فِ وأطلع  ِمظْ الـنَّ  ماِءي س ـ  ز هاًر  
  

  لُيفَ وح من ز هير  ـ ِر أو ج ير  
  

  ى وافضل بحثاً  ه أولي النُّ  قطعتَ
  

  ظيـر  نَ فمالك في منـاظرةٍ     
  

ـ ج و اِبري اإلع  فِ ا أعربتَ إذَ اًه  
  

  ورد ص تبديا  م بِ لجتْ ثَ مكَفَ  
  

ــَل ِقوإن ــىي ــور المعم   ى والم
  

ـ  نَ كفذهنُ   ـ  يـهِ ِفد  اِق ِص بير  
  

وـ  ا أنَ ه ـ وعد د ا قَ ـ  للتَّ كتُ ياِجح  
  

  يـر ِب خَ با طَ جي الح  فِ كألنَّ  
  

 لكن إذا ما ،امعللغز بهدف أبعاده عن السفات البعيدة  من الصالشَّاعرويحشد 
لت وتفكَّتمهفات ممكنة غير بعيدةرت وجدت هذه الص،في هذا الشُّعراء  ويبدو أن 

 عن العواطف والمشاعر ن والتسلية بعيداًالغرض ينظمون إلظهار القدرة والتمكُّ
  : الحائكوكبيات التي ال تخرج عن وصف مبهم لمكُّي هذه األ كما ف،واألحاسيس

   أرضٍ ي غيـرِ  ى فِ ر ي ا ساعٍ مفَ
  

  و ال هفِ و  ي السا مِ مم ا يطير  
  

ويسممِ ع عِ نه ند الج ِير وتٌ ص  
  

ـ  مِ ِهدِري ص  فِ هلَ     يـر ِر خَ هنْ
  

ـ  تُ اتَ ب د قَ م كَ ثِِكْ الم قليُل   ىوطْ
  ج

ـ  لَ  مـن شـقةٍ    هلَ   ـ  م ِسا يير  
  

ــرشُ ــرويفت ــِهِدتَر وي الحري   ي
  

ـ   م وه و طاءِغ   ِقذا فَ ع ه يـر  
  

ـ  وتظهر ـ واِني ج  ِف ـ  نُ ِهب جوم  
  

  ـ  ِفو ـ  فُ ِهاِئشَي أح ـ  كلَ ي دور  
  

فأوضح ـ   فغيرِ كرتُا ذَ  م   اٍف خَ
  

   فضلِ جموِععلى م ك  ما أشير   
  ج

وسـعودِ  ي نعمـةٍ   فِ ودم   جـد   
  

  وٍزع  قَ ما س ى روـ  ض   يرِداً غَ
  

 ،غز موازية للقصيدة المرسلة على اللُّدة الردوكان من الطبيعي أن تأتي قصي
 الشَّاعر  تال ذلك إسهاب في وصف الملغز لعلَّ،غز إلى مدح صاحب اللُّالشَّاعرفبادر 
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تقريبه ي إلى نه من إشباع الملغز باألوصاف التي تؤدأراد بذلك إثبات قدرته وتمكُّ
1ة من القصيدةغز مساحة كبير لذلك استغرق حل اللُّ،امعإلى ذهن الس:  

ــ أوجهكالح أم ــر ــر قم    مني
  

  كْذْورفَ ك اح ـ  نَ  أم   يـر ِب الع حِف
  

  اًحبو ص ح الص  شمسِ لوِع طُ طلعتَ
  

  رٍسلى فَ ع ـ لْى فُ كَ ح ـ  كَ ِساً يير  
  

ــا ِهللا ــرٍس روضوي ــمن ط    ض
  

  ـ  زهير ـ واِني ج  ِف   يـر ِر ج ِهِب
  

ــرميــتَ ــقُ فَ إلــيِه ِب ــتُلْ اذَ ه  
  

ـ  م مِسالشَّ اععشُ   ـ  هذَأخَ ِس عير  
  

اِنأر ي ر مـزه ـ  الو ضـ  اح ح ناًس  
  ج

  نَيبــه ــي عِن ــى أنِّ ــرِقي حل   ي
  

ــلِّ  ــق بأق ــي ملح ــوأن ٍفنْ ص  
  

  يــرِف الغَ الجــمقَّقَــا حا مــإذَ  
  

ــفَ ــذْم ص ــته ِففْح ــوكِركْ   ي مك
  

  وـ  ذْم ـ  شَّ نَ ـ  اِعرته ب   يرِصي قَ
  

   لكــن بالماســوِرورأســ الموهــ
  

ـ  هلَ   ـ   ِف ِهِري أس  ـرجِث كَ م يـر  
  

ــشيطٌ ــن أي دــاد ــو طَ ويع اًع  
  

ــيٍطِب   ــخ ــرِر طَ واٍهه متنُ   ي
  

يـــراعألن ِههجِتـــ ميـــراع   
  

  يرِف ص وٍفن خَ  مِ  في الجوفِ  هلَ  
  

مـن شـمالٍ     إلـى يمـينٍ    يحور   
  

   وما يـ ع ـ  ي ـ ا لكـن ي   ذَا ِب   ورخُ
  

ــ ــدغَ ا يســٍةع ــى بأربع   راٍع ِس
  

  ــ ِلولــيسِبِهِيشْم ِظ نَهــميــر  
  

ــفُخــاِليب ِرين ــلَج ــي فَِهِي يِرج  
  

  تَوــفَر عــه ي دــ فَاه يِطتَسير  
  

ــه ــوٌلل ــسير ن ــ ِل ي ــلَّكُ ح ي  
  

  يــرِث إحــسان كَهنْــ ِموميــٍت  
  

ــإذَ ا أســِهد ــرى إلي ــسٍد  الخي م  
  

  جزاه ليِه ع ـ  و هـ  و ـ  ذَ ِب   يرِدا قَ
  

ـ  كذاك ـ  كاتُفَ ِص الح نَس لكـن ى و  
  ج

  ب   ـ ِبدأت تطـوالً و ـ  نَ   ورصا قُ
  

فغفــراً ثــمقــصراً ســتراً ثــم   
  

  فأين  الثمـد  ـ  والب حـ  الغزِ ر   ري
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  الفصل الثالث
  ة الفنيالدراسة

  :بناء القصيدة 1.3

ى النقَّ تصد   اد القدماء للقصيدة العربي موها إلى عناصر هـي    ة وقس: مـة  المقد، 
ـ          ،والخاتمة ،ص والتخلُّ ،والموضوع د  فقد أشار الجاحظ في معرض حديثه عـن جي

ـ    لهذا الترابط مـن أ     مة تالحم وترابط هذه األجزاء لِ     عر إلى مدى أهمي   الشِّ ب ثـر طي
ه قد سـبك     كأنَّ ،سهل المخارج  ،يته متالحم األجزاء  عر ما رأ  أجود الشِّ  ": قال  إذْ ،عليه
ـ  فهو يجري علـى      ، واحد فرغ إفراغاً  وأ ، واحداً سبكاً سان كمـا يجـري فـرس       اللِّ

1"هانالر.  
  عر ما ينتظم   وأحسن الشِّ  " : حيث قال  ،دد أدلى ابن طباطبا برأيه    وفي هذا الص

 على بيت  اًم بيت  قد  فإن ،سق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله         يتَّ ،القول فيه انتظاماً  
ـ       الشِّ ن، فإ ...دخله الخلل كما يدخل الرسائل     سـائل  صول الر عر إذا أسس تأسـيس ف

ائرة الموسـومة    واألمثـال الـس    ،ة بـذاتها   وكلمات الحكمة المستقلّ   ،القائمة بأنفسها 
ها كلمة واحدة في اشـتباه       بل يجب أن تكون القصيدة كلّ      ،باختصارها لم يحسن نظمه   

 ، وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معـان وصـواب تـأليف          وحسناً  نسجاً ،أولها بآخرها 
 حتـى تخـرج     ، لطيفاً ن كل معنى يضعه إلى غيره خروجاً       م الشَّاعرويكون خروج   

  . 2" وال وهي في مبانيها، ال تناقض في معانيها،ها مفرغة تفريغاًالقصيدة كلّ

                                                 
الم هـارون، مطبعـة      عبد الس  :، تحقيق البيان والتبيين ،  )م1968(،  )هـ255ت  ( الجاحظ،   :1

  .67ص ،1ج،  القاهرة، الطبعة الثالثة-الخانجي
، شرح  عيار الشعر ،  )م1982(،  )هـ322(حمد بن طباطبا العلوي،      محمد بن أ   بن طباطبا،    ا :2

  .131ص،  بيروت، الطبعة األولى-ساتر، دار الكتب العلميةاس عبد ال عب:وتحقيق
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فقد قال الجرجاني   ، الحاذق من يجيد في تحسين هذه العناصر       الشَّاعروا  وعد : 
هـا   فإنَّ ،الخاتمـة ص وبعـدهما     الحاذق يجتهد في تحسين االستهالل والتخلُّ      الشَّاعر"

  .1"ع الحضور، وتستميلهم إلى اإلصغاءالمواقف التي تستعطف أسما
  فذكر أ  ،ارسين المحدثين هذا األمر   وتناول بعض الد      حد هـؤالء البـاحثين أن 

 الخاتمة هو حديث عن الوحدة في        ثم ،صالحديث عن االبتداءات الحسنة وحسن التخلُّ     
 النقاد  إن"اد القدماء    على ما وصلهم عن النقَّ     قاًمعلِّ بعضهم، كما ذكر    2القصيدة العربية 

 بذلك يعد      صالن  هما متَّ  متها وموضوعها، إذْ  ون القصيدة متماسكة ال انفصال بين مقد
هـذه   ": ذلك قائالً  علىق آخر    كما علَّ  .3" يفضي إلى ما يشبه الوحدة العضوية      اتصاالً

  الوحدة وحدة شكلي   تسلسل الذي يفضي فيه موضـوع إلـى        ج أو ال  ة تقوم على التدر
4"ب القصيدة في أقسام أساسية بحيث تتركَّ،صى التخلُّموضوع آخر بعالقة تسم.  

رشـدوا   وأ ،5ها أول ما يقرع السمع     ذلك ألنَّ  ؛ناً بي اد المطالع اهتماماً  وأولى النقُّ 
ـ  "الـشَّاعر  ولذلك على    ،ليم في هذه المطالع    إلى الطريق الس   الشُّعراء راز فـي   االحت

  مفتتح أشعاره مم وال ر به أو يستجفى من الكالم     ا يتطي ،6"ما في المدائح أو التهاني    سي، 

                                                 
الوساطة بين المتنبـي   ،)م1951(، )هـ329(  علي بن عبد العزيز الجرجاني،     الجرجاني، :1

 الكتب العربيـة، الطبعـة      د أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء     محم:  تحقيق وشرح  وخصومه،
 .48 ص،الثانية

، منشورات المكتـب التجـاري      القاضي الجرجاني األديب الناقد   ،  )1979( السمره، محمود،    :2
  .182ص بيروت، الطبعة الثانية، -للطباعة

، عة األولـى   بيروت، الطب  -، دار الجيل  مقاالت في الشعر ونقده    ،)م1987 ( حسين عطوان،  :3
  .209ص

تاريخ النقد األدبي عند العرب من القرن الثاني حتى القرن الثامن           ،  )ت.د( عباس، إحسان،    :4
  .32 الطبعة األولى، بيروت، للهجرة،

منهاج البلغاء وسراج    ،)م1966 (،)هـ684ت   (، القرطاجني، أبو الحسن حازم القرطاجني     :5
 .286ص،  تونس- الخوجه، دار الكتب الشرقية محمد الحبيب ابن:تقديم وتحقيق، األدباء

  . 126ص، عيار الشعر ابن طباطبا، :6
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 1 على مراده من القـصيدة  أو قرينة تدلُّ، عليه أن يورد في ابتداء كالمه بيتاً   كما أن .
وبي  من أحـسن األمـور فـي        ": فقال ،لع وحسن استهاللها  اة المط ن القرطاجني أهمي

ة لة من القصيدة منزلة الغر     المتنز ،الة على ما بعدها   ها الطليعة الد   ألنَّ ،عرشِّصناعة ال 
 منذ العصر الجاهلي فلم يهجموا علـى        الشُّعراء وهذا األمر درج عليه      ،2"الوجه من

  .3ئون لها بما يناسبهادون ويوطِّ بل يمه،أغراضهم

فإ ": يقول ، فالقرطاجني ؛صحسن التخلُّ "اد بـ    النقَّ واهتمفوس والمـسامع    النُّ ن
قلة من معنى إلى    ت ومن ،إذا كانت مندرجة من فن إلى فن من الكالم إلى فن مشابه له            

 انتقل بها من فن إلى فن مباين له من غيره جامع بين طرفيهمـا   ثم ،معنى مناسب له  
ص  ابن األثير على حسن الـتخلُّ      وحض. 4" من ذلك  وجدت األنفس في طباعها نفوراً    

ف الكالم في معنـى مـن       أن يأخذ مؤلِّ   ":قال ،ن معناه عراء طريقه حين بي    للشُّ ورسم
 فيكون بعـضه    ، له  وجعل األول سبباً   ،خذ في معنى غيره    أ  فبينما هو فيه إذْ    ،المعاني

  .5"فرغ إفراغاه أ برقاب بعض من غير يقطع كالمه وكأنَّآخذاً
اد كذلك بخاتمة القصيدة    النقَّ واهتم، ء النقَّ ن هؤال  وبي فـابن   ،ة الخاتمـة  اد أهمي 

 ،6"آخر مـا يبقـى فـي األسـماع        "ها  ل سبب االهتمام بآخر القصيدة ألنَّ     رشيق يعلِّ 
   ا كأحسن مـا    إن يكون منه  " في أواخر القصائد     الشَّاعرى  والقرطاجني طلب أن يتحر

ـ ارسين المحدثين إلى أ   حد الد  وأشار أ  ،7"اندرج في حشو القصيدة    ه فـي القـرون     نَّ
                                                 

ـ 725ت  ( الشهاب محمود، أبو الثناء محمود بن سليمان الحلبـي           :1  حـسن   ،)م1897 (،)هـ
 .65ص القاهرة، ، مطبعة أمين هندية،التوسل إلى صناعة الترسل

  .309ص، منهاج البلغاء وسراج األدباء القرطاجني، :2
، الطبعـة الثانيـة،     ، دار نهضة مصر   النقد األدبي الحديث   ،)م1997 ( هالل، محمد غنيمي،   :3

 .185صالقاهرة، 
 .319ص، منهاج البلغاء وسراج األدباء القرطاجني، :4
ـ 637ت  ( ابو الفتح نصر اهللا بن محمد الجزري،         الدين ابن األثير، ضياء     :5 ، )م1998(،  )هـ

 عويـضه، دار الكتـب      د كامل محمد محم   :، تحقيق الشَّاعرب و دب الكات في أ  المثل السائر 
 .259 ،258ص ،2ج،  بيروت-العلمية

 . 239ص ،1ج، العمدة في محاسن الشعر ونقده،  ابن رشيق:6
 . 285ص، منهاج البلغاء وسراج األدباء القرطاجني، :7
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 بتفـاوت فـي     الـشُّعراء ة شاع ظهور الخاتمة بـين       متزامنة مع الحروب الصليبي   ال
  .1دواوينهم

  

ر  لم يوفِّ  )فوات الوفيات (عر في كتاب     اقتصار الباحث دراسته على الشِّ     ولعلَّ
 ولذلك وقع اختياري على ثالث قصائد       ،النماذج الكاملة الكثيرة من القصائد لدراستها     

 األولى في غرض المدح     ،ا عثر عليه في الكتاب    ها مم في موضوعات مختلفة لدراست   
 ،اعر الـشهاب محمـود الحلبـي      ة للـشَّ   والثانية قصيدة جهادي   ،اعر راجح الحلي  للشَّ

   .حد أصدقائهاعر الشهاب محمود بعث بها إلى أواألخيرة إخوانية للشَّ
ـ        ،اعر راجح الحلي  ا قصيدة المدح للشَّ   أم اهر  فقد قالها يمدح فيها الملـك الظَّ

  :2 ومطلعها، جاءت في اثنين وخمسين بيتاًة والقصيد،غازي
قَصاح أد فَسرالص بــاحِن المــير    الطُّصوِن على الغُــتْنَّغَتَو يـور  

سبيل  ": الحلي في قصيدته قد وافق رأي ابن رشيق حين قال           إن :ويمكن القول 
  ".3 واإلشادة بذكر الممدوحق اإليضاح أن يسلك طري إذا مدح ملكاًالشَّاعر

حـو   جاءت علـى النَّ     إذْ ،ةر في المبنى والعالقة الشكلي    والقصيدة تقوم على التكثُّ   
  :اآلتي
  .مة في وصف الطبيعة مقد،من البيت األول حتى البيت السادس -1
 الحديث عن مجلـس لهـو ومجـون         ،العشرينالبيت  من البيت السابع حتى      -2

 وبعـض   ، وسبب شربها  ،طال في وصفها   وتصوير الخمرة التي أ    ،وتصويره
في حانات الخمرةاألحداث التي تتم ،قاة والولدان والحديث عن الس. 

 من وصف الخمرة     فيهما  تخلص ،العشرون والتاسع والعشرون  والبيت الثامن    -3
 .إلى المدح

 . مدح الملك الظاهر غازي،من البيت الثالثين وحتى السادس واألربعين -4

                                                 
، الطبعـة   يبيةاالتجاهات الفنية إبان الحـروب الـصل       ،)م1995 ( العطوي، مسعد بن عيد،    :1

  .459ص، رياض ال-األولى، مكتبة التوبة
  .9ص ،2ج، فوات الوفياتالكتبي،  ؛403ص، ديوان راجح الحلي ،راجح الحلي: 2
 .128ص ،2ج، العمدة في محاسن الشعر ونقده ابن رشيق، :3
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 .كوى في الشَّ،ون والثامن واألربعونالبيت السابع واألربع -5
  .الن خاتمة القصيدة ويشكِّ، يدعو فيهما للمدوح،البيتان األخيران من القصيدة -6

ة ى بالمشاهد الربيعي   فراح يتغنَّ  ،بيعفصل الر  مة في وصف   بدأ قصيدته بمقد   الشَّاعرو
  : يقول،ة لقصيدته المدحي منها استهالالًجاعالً

ـ  رد أسفََ  قَ صاِح    المنيـر  باحص ال
  

  يور الطُّ ت على الغصونِ  غنَّوتَ  
  

ــاد ــوأع ــاسسيم النَّ    روٍض أنف
  

  المِ كسد سك  عنـده  ِب والع يـر  
  

تـضفو  فتـصفو      الربيعِ وبرود   
  

  هـور هـا ونُ    فـي خاللِ    ردغُ  
  

   سـماء   للريـاضِ  وعلى األرضِ 
  

  هور فيها الز  جوِم النُّ هِر ز مثَل  
  

ــأن ــام الغَوك ــرقَ وام ــ نَلب   عقْ
  

   ذكـور   مرهفـاتُ   فيهِ تَرِهشُ  
  

 رخى على األرضِ   تُ أو ستور د كن  
  

ـ     كتبتْ   بالنضار فيهـا س طور  
  

الشَّاعر يتخلص   ثم   من هذه المقد  ـ   ة لوصف مجلس اللَّ   مة الطبيعي  صاًهـو تخلُّ
ـ  ، إلجابته لداعي الـصبوح    من فصل الربيع الجميل سبباً     جعل هذا الز    إذْ ،رشيقاً  م ث

  :1 يقول، في الحديث عن الخمرة ومجلسهاالشَّاعريسهب 
ــزمــنص ــيِمِد للنَّــحس رور  

  

ـ  واع يِهِف   ـ  لَّتَ ـ  ِس للنَّ يم مرور  
  

فأجب ِد فَ اعي الصبوحِ  دـ ال يك  
  

  ورفُصع وال و إليهِ عد ي بِحصـ  
  

وشموس الكـا   في شهبِ  داِم الم   
  

ـ  نَيلَا ع هى بِ عس ي ساِت   ا بدور  
  

ـ  كلُّ ب ـ  د ٍر ساُؤمـ  ه   بـاءٍ ن قِ  ِم
  

  ـ  عليِهو ـ رن فَ  ِم ـ ي د ِهِع جور  
  

ــوِن ــأ للعي ــ ِمرش ــيم نَهنْ   ع
  

ـ لقُو ولِ بـد  ي ينِح   ـ  وِبلُ ِع سير  
  

جِ حاكم عـسوفٌ  وِسُؤ الكُ ائر   
  

  ستطيٌلم ـ   ع   يـر ى أمِ امدلى النَّ
  

جـ    مِ ا بالكبـارِ  نَاء   ادىنهـا ونَ
  

   الـصغير  غار الص ما يشرب إنَّ  
  

ــد ين ِمــلــتُتناوفَ قَــ ِعِهياًار  
  

  تترك الهم  و هـ نْ مِ و ه ِقا ع يـر  
  

  ىسي عِ طاء من عهدِ  م شَ  دن بنتُ
  

ــا كَعتَوِدُأ   ــه ــورائسنَ    ودي
  

ـ  ره الد أكَل ـ نْ مِ كـاثفَ ا تَ  م اه  
  

ـ ا تَ هِفطْي لُ ي فِ ِهفَ     يـر ِط تَ ادكَ
  

                                                 
  .9ص ،2ج، فوات الوفياتالكتبي،  :1
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 وسـبب   ،ق في الحديث عن الخمرة ومزاياهـا      سبيات على هذا النَّ   وتجري األ 
ص من هذا الحديث المسهب عن مجلس        يتخلَّ  ثم ، لدعوة منادي الصبوح   الشَّاعرقبول  

شعر القـارئ   ن ي ة دون أ   بقرينة لفظي  ، في االنتقال  فاًهو والخمرة للمدح ببيتين متلطِّ    اللَّ
يقول،ة الممازجة وااللتئامبهذا االنتقال لشد :  
ـ  ب مـان الز وإذا أرهقَ    ِهنِيــــ

  

  سير ع بع وهو ص  بطْا الخَ دوغَ  
-  

  غازي ابن يوسف الملـك الظـا      بف
  

  ِه صـرفِ   من جورِ  هر  أسـتجير   
  

الشَّاعر يمدح   ثم   ممدوحه بصفات تقليدي  وهذا لـيس    ،الشُّعراءا دأب عليه    ة مم 
 ن وأ ،عليهـا جديـد    معاني المديح في هذه الحقبة لم يطرأ          إذا ما علمنا أن    مستغرباً
 ولم يكونوا ناجحين    ،احين كانوا عالة على األسالف القدماء من الفحول        المد الشُّعراء

  : يقول،1في تقليدهم واإلفادة من شكل أدائهم
عـظــيمٍ   ملـكٍ   ربِ  كـلُّ  ملك   

  

        خامل ذكـره لديـه حـــقير  
  

المشكالت منه بـــراي    تصدع   
  

  ـــير ِن م هـن صبحه في ظالمِ    
  

   هــتون   النـوالِ   يوم  جدب غيثٌ
  

ـ   يوم  حربٍ ليثٌ      هـصور  اِلز النِّ
  

  ــــاه ايطَ وع  من باسهِ  ِهفي يديِ 
  

  خافُي الر د ى ويـ ر ـ  ج   ورشُى النُّ
  

مِ و أناة تخـفُ   ذُو   نهـا الرـ و   ياِس
  

  ــــورحنها الب  ع  تقلّ وهباتٌ  
  

ـ   الهمـةُ  وله   ي كـل صـعبٍ     التَّ
  

ـ   صعب لديـهِ   وعــسيٍر   ِس يير  
  

وكأن الع  ـ ال ي ـ  بِ وءنُ ـــنْ ا مِ هه  
  

   ـــبير ــستقل ثــ ــمام وي   ش
  

 العطاء من الممـدوح     ية طالباً  حاله المترد  الشَّاعر يشكو   ، بنهاية القصيدة      وإيذاناً
 معناه في نفـس      ليستقر ،ف حركتها عند هذا الدعاء     لتتوقَّ ،عاء له القصيدة بالد  مختتماً

  : يقول،إلى المزيدع القارئ فال تتطلَّ
ا غَ يين اثَيي بنــــداهِ   الـذِ  الد  

  

  عاد وِد ع  ِض نَ ي اليبيس وهوـير  
  

  وبنعماه فكنـى مـن زمـــانٍ      
  

  يرِساً أ سير أ هفِّــي كَ  فِ كنــتَ  
  

ـ ج ي بيعى الر قد تحلَّ  ـ و ر لُ باًـوع  
  

  ورثُنْــ والم هنـومنظـ م راقَ  
  

                                                 
 -، دار اآلفاق الجديدة والعثمانيمطالعات في الشعر المملوكي ،)م1972 ( شيخ أمين،، بكري:1

 .96، صبيروت، الطبعة األولى
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ــاٍن ــي جن ــأف ـــهننَّ ك   نان ج
  

ـ  بِ  طـرفٍ  لُّك   ا لَ مـ د ِر قَ ِهي يـر  
  

ـ  امـك ي أ ع بطيبِ فتمتَّ ـ  ر الغُ   ال فَ
  

  يرِدكْـــا تَهوـفْ صـــابشَـــ  
  

ـ  ما روق الغمـام غَ     وابقَ   ـهوادِي
  

ــ   وماقَـا رــ لح ــاٍمم ِد هير  
  

مباشـراً   إلى الموضوع ولوجاً   الشُّعراءة نمط آخر من القصائد يلج فيه        وثم ، 
 وينسحب عليهـا اتجـاه عـاطفي       ، ذات موضوع ومغزى واحد    حيث تكون القصيدة  

 لهـذا   اد قديماً ه النقَّ ، وتنب 1 ما يكون ذلك في قصائد الجهاد واالخوانيات        وغالباً ،واحد
 فإذا كانت   ، إذا نظم قصيدة أن ينظر     الشَّاعره يجب على    إنَّ ":حدهم، حيث قال أ   األمر
. ر في أن يفتتحها بغـزل أو ال       خي بحادث من الحوادث فهو م      ال يختص   صرفاً مديحاً

بل  ،ه ال ينبغي االبتداء بالغزل    نَّ فإ ،ا إذا كانت في فتح أو هزيمة جيش أو غير ذلك          أم 
 وقصوره  ،الشَّاعر على ضعف قريحة      هذا يدلُّ  ن؛ أل  من أولها  يرتجل المديح ارتجاالً  

عة إلى  ون متطلِّ  األسماع تك  ن؛ أل  أو على جهله بوضع الكالم في مواضعه       ،عن الغاية 
، كما في قصيدة الشهاب محمود الحلبي عند فـتح قلعـة            2"ما يقال في تلك الحوادث    

3 ومطلعها،شرف خليل يمدح فيها األ،)هـ691(وم سنة الر:  
لك ايةُ الر فْ الصيقدِ راء ـ  م   صرها النَّ

  

  و رآها وكيخسر   كيقباذٌ إن  نمف  
  

حـرزه المـسلمون    النتصار الذي أ  والقصيدة ذات موضوع واحد هو تعظيم ا      
 ويسري  ، وذات مغزى واحد هو تمجيد القوة واإليمان       ،شرف خليل بقيادة السلطان األ  

 رابط واالنسجام أن  ا كفل لهذه القصيدة التَّ     ومم ،فرفيها شعور واحد هو االنتشاء بالظَّ     
د عمد إلبـراز     فق ،ر قوة المسلمين وإقدامهم    أكثر من إيراد الصور التي تصو      الشَّاعر

4 يقول،ق منذ مطلع القصيدةة الفتح الذي تحقَّقوة المسلمين وأهمي:  
  هاوِدنُ ب  هدب ي األرضِ  فِ تْقَفَا خَ إذَ

  

  هى الشِّ ورك تَ واسلَع ى الهى وانْ دـ ى الثَّ لَج   رغْ
  

ثَل نشرت مِ  وإن األص   ائل في وغى  
  

  قْال النَّ جـ  ع ـ ِتعلْ طَ ن ألالءِ  ِم ـ  ه ـْا البدر  
  

                                                 
 .311ص، الشعر في بالد الشام في القرن السادس ،الرقب: 1
 .97، 96ص ،3ج، الشَّاعردب الكاتب وفي أ المثل السائر ابن األثير، :2
  .414ص ،1ج،فوات الوفيات الكتبي، :3
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وإن ي مالعِ رقَ زِ تَم  دا ستَ ار هاـتَح  
  

  رـــ والسم يضها البِ  تحتَ ٍرض خُ باِئِتكَ  
  

 مثار هاــــ وخفق ؛ النّقع ليلٌ  كأن  
  

ـ ح الب لك، والفُ رد الب تَ، وأنْ بروقٌ     رـــ
  

ـ  ا كّل يـومٍ   له أي ـ  ن س ـ  لواؤ ار   اه
  

  ـــ تأي ةُـهدي قَيٍد يـ مد ـ ها الد ــ   رـه
  

    االسترسـال   ؛ لتحقيق الوحدة في قصيدته    الشَّاعرل بها       ومن األساليب التي توس 
ـ  كما في األ  ،ورة الموصوفة  واستقصاء عناصر الص   ،في الوصف  ة التـي  بيات التالي

    حتَّ ،وموصف فيها منعة قلعة الر    ينق بين شهاب    ى كدنا ال نفروشـهاب   ،الشَّاعر الد 
  :1 يقول،قاربة هذا الوصف للواقع لم؛اثر النَّالدين

  هاـحتْ فَ تَزوم التي ح   الر وما قلعةُ 
  

  عظُ وإن تْم     إالّ إلى غيرها جـسر   
  

ــالِ م ــين الجب ــةٌ ب ــاحجب     كأنه
  

  ها سـر  ِر في ضـمائِ   إذا ما تبدتْ    
  

ـ يه فِ حـوتِ لِْل وصـفاها فَ   تفاوتَ ام  
  

  جــاٌل وللنّــسريِنمب نَيــهمكْــا ور  
  

 ر فبعضا حتَّسى جرفَى الماء ـ و   هقَ
  

   س وبعضا حتَّ م ى هم طْونه القَ ى در  
  

ـ هـا نَ   بِ يحيطُ هـ  تَ اِنر برز ـ  فيه ام  
  

  كم ا الح ي ـ ماً في قَ  و ـ ه النَّ ِدالِئ حر  
  

تخاض متون  هـا  فيهـا كأنَّ   حِب الس  
  

    تَإذا ما اسدتْار وَل ح أب اجها نَ رهر  
  

 على هٍبض يكلّ  ص م ـرها ال خْم ص  
  

ـ     حديدـ   ـ  و ه وفيها عـن إجابتَ   رقْ
  

ا طرقٌ له  كـالو ِمه ـ  أع ـ  ي ِهوِكلُا س  
  

ـ  هخيلُى ما ي   حتَّ على الفكرِ      كرـْ الِف
  

 وهو يصف قلعة    الشَّاعرة التي سيطرت على     ثريزعة النَّ صا من تلك النَّ   وتخلُّ
ـ         نَّ، فإ ومالر   مـستوحياً  ،صوير الفنـي  ه يعمد في وصف قوة جيش المسلمين إلى الت

 وتتابعت هذه الصور في سياق فني جميل يطبـع          ،صوره في وصفه له من الطبيعة     
  : يقول،ة والجمال معاً يشي بالقو واحداًفس تأثيراًفي النَّ

   بهجـةً   كـالروضِ  ها بالجيشِ فصبحتُ
  

  صاِروه أنْ مهارـ  والقَ ه ـ ا الز ـنَ هر  
  

  وأبدعت بل كالبوالبِ ِرح يض ـ  م وجه  
  

  وجرد  المذاكي الس والخوذُ فن  الدر   
  

ـ  ، عـوج  يِل كاللَّ  بلْ وأغربتَ س ِهوِفي  
  

  ــه ــأهلت ــُل، والنّب أنجم هــ الز هر  
  

   فشمـسه   كالنّهـارِ   ال بـلْ   وأخطأتُ
  

   الـصفر  كاتُاي ر ، واآلصالُ كجيوشُ  
  

ـ هـا القَ  ام آج ليوثٌ من األتـراكِ    ـ  ى ظفـرٍ  رذَ يوٍم في    ا كلَّ هلَ    انَ   ر ظُفْ
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ـ ي ب ِرس تَ يحال الر فَ ـ  نَي   اـهم الشتباك
  

  رــطْهم قَ ِقو من فَ  ُلعليهم وال ينهِ    
  

ير وتَى الم م قُعنِ اً بهدبِ ود ـ ب   مِهـال
  

    إذا ما راها القَ موس والنظر  الشزر   
  

   بـاٍن مهفهـف    نصففي كّل سرٍج غُ   
  

ـ  د م  قوسٍ وفي كلِّ    ـ  هدـ ساع ب در  
  

 إذا صدم وا صتَ  الجبالِ م لْزـ لَز   تْــ
  

  ـم الوع ِهيِل خَ حتَ سهالً تَ  وأصبحر  
  

 تْولو ورد يولُ خُ  الفراتِ  ماءـ ه   مــ
  

ـ ى نَ ضيما م  فِ  كان دنا قَ  ه يَلِقلَ   هر  
  

 مـن   ،ه ال مزيد  نَّ القارئ أ  شعراً م ، خالصة القول  الشَّاعرل الخاتمة عند    وتشكِّ
  :1 يقول،شرف خليلق على يد األة الفتح الذي تحقَّيخالل بيان أهم

   الـذي   األشرف الملكِ  اِرعِش بِ تْدغَ
  

  ها قصر سِن وهي من ح    دار  األرض هلَ  
  

ـ  ثَ  اهللاِ حمـدِ  بِ وأضحتْ   نّعـاً ماً م رغْ
  

  ـ   تبيد ـ ا و دـ اللّيالي والِع هو م  فتـر  
  

  لىج فانْ الديِن  قذى في ناظرِ   تْوكانَ
  

  خْذُوالشِّ اً ألهلِ ر فانْ ِكر كَـعس األم ر  
  

     وقد تحمل قصيدة االخوانيات موضوعات شكلي كما فـي قـصيدة      ،عةة متنو 
      الشهاب محمود التي بعث بها من الد ين ة لصديقه تقي    يار المصريـ    الـد ام  ابـن تم

2 ومطلعها،ةالحنبلي في جبل الصالحي:  
نْ عِ ْلهد م عِ ن  ندهم بِئر ياِمقَي وأس  

  

  علم نَ بأن ـ  م أصلُ واه   ي آالِم
  

 ،ما أفاض عليها من نفسه     وإنَّ ، دون روح   جامداً     وقصيدة الشهاب هذه لم تكن قالباً     
 ويبـدو   ،هافإذا ضرب من العاطفة يذيع في القصيدة كلّ        "،ولونها بمشاعره وانفعاالته  

 من الوحـدة     لها ضرباً  ق ويحقِّ ،3" ويغلب على بقية أجزائها    ،متها وموضوعها في مقد 
ة صور من خاللها األلم الـذي يعانيـه   مة غزلي بدأ قصيدته بمقدالشَّاعر ف .واالنسجام

  :4 يقول،من بعد صديقه عنه
وأن ـ فْ وجِ  قلبي ـ عده ب عـد ي ب ِن   مــ

  

ـ ا د يهم وذَ  فِ ه وجد ا دائم ذَ     يـِاِم
  

وا فَ انُب بـان ـ  ر ـ  ادي يـوم  قَ   همـ بين
  

ـ ن طيٍف م  أطمع فلستُ     اِمـ بإلم
  

                                                 
  .415ص ،1ج، فوات الوفياتالكتبي، : 1
 .161ص ،2ج فوات الوفيات،الكتبي، : 2
 .11ص،  بيروت-دار الجيلمقاالت في الشعر ونقده، ، )م1987( عطوان، حسين، :3
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ـ  ى يوم و اله  شأن كتمتُ ـ نَى فَ و النَّ ام  
  

ـ  نم ي أي وِنفُن ج  مِ ِهسرِب     اِمــ
  

ـ اً فـي د   ـيـض  بِ يكانت ليـالِ     مهِونُ
  

  ياِم أي ن حالِ  ع عدهمب سْلال تَ فَ  
  

ـ  حسباس تَ هم والنَّ داً بِ ج و ضنيتُ   ي ِب
  

  قَس ماً فأبهم ح   ـ  الي عنـد   ياِمو ِل
  

بحيـث ال يـشعر       رشـيقاً  صاً من الغزل بثالثة أبيات تخلُّ     الشَّاعرص   يتخلَّ ثم 
1 يقول، وقد دلف من المعنى األول إلى الثانيامع إالَّالس:  

أصلُ وليس  سِ يُلِحي النَّ سِمى جِ نَ ض ىو  
  

ـ   يقْي إلى لُ  ياِق اشتِ رطَفَ     اِممـا ابن ت
  

ـ   مـن بـرؤٍ    مولى متى أخـلُ      ِه برؤيِت
  

   وأسـقامِ  بأشـجانٍ منـه  تُلـو خَ  
  

ــ ــنَـ ــدي أحـ ــبأى وهـ   ى إلـ
  

  ي الظامِ ائِم الح  عند  الماءِ ني مِ لِبقَ  
  

ا زاد في حزنـه      ومم ،الحسرة باأللم و   ممزوجاً  صديقه عتاباً  الشَّاعرويعاتب  
ب الذي يراه في منامه بعـد أن   ال يسأل عنه صديقه المقر    ع أن ه لم يكن يتوقَّ   نَّوألمه أ 

  : 2 يقول،ةيه الحقيقاستحالت رؤيت
وصد نِّ ع ي ولم ـ  بِ سأْل ي   ِهجفوِت

  

ـ  عن هائمٍ    دمع ـ   مـن بعـدهِ    ه ياِم ه  
  

ي ألم يبلغُ  عِر شِ ا ليتَ ي ـ  ه أن   ه لَ
  

ـ  سِم الجِ عيفَ ض اً بمصر أخَ   ـ  ذْ م اِم ع  
  

 ظنِّ ما كان ي    هذا فـي م ـ ود   ِهِت
  

  اِمالـشَّ  وال الحديث كذا عـن سـاكنِ        
  

ره قلبي ولو هجعتُ    دا ،ا غائباً ي  
  

ـ ه مِ عيني ألدنتَ    ـ ي ر نِّ ُلس ـ  أح   يالِم
  

حو إلى أن اقتـرب   في حديثه عن همومه وأمنياته على هذا النَّ   الشَّاعروجرى  
 كما دعا فيها بأن يجمعـه     ،عاء من صديقه المرسل إليه    هاية التي طلب فيها الد    من النِّ 

  به، كما ضم  عندها يشعر الق   ،اتهنها سالمه وتحي  القـصيدة أوشـكت علـى       ارئ أن 
  :3 يقول، وال يمكن تجاوزهها لهذا الحد وأنَّ،نهايتها

ـ   وادع  الغيبِ  بظهرِ  أخاك رفاذكُ   ه لَ
  

ـ  مـن خيـرِ     في نفـسهِ   فأنتَ     اِمو أقْ
  

ـ  نـا فـي دارِ    جمع ي لعلَّ   ِهِتـ رحم
  

   فُمن عفوقَ وه   اِف إسـر ي وإجـ ر   ياِم
  

منِّ عليك  اهللاِ ي سالم   ـ  ما اب   تْمـَستَ
  

  اِهأزر الر مِ ِضو  الهامي  الحيا مِعن د   
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 بعضها ،عريةالشِّ المقطوعات من كثيٍر )الوفيات فوات( كتاب في ويوجد
 هذه كثرة ولعلَّ ،كاملة قصائد من فالمؤلِّ اختارها وبعضها ،ةأصلي مقطوعات

 فيرتجل ،ةيومي ةحياتي موضوعات يعالج صار عرالشِّ أن إلى تعود المقطوعات
 المقاييس إلى المقطوعات هذه كثرة يعزو ارسينالد حدأ ونجد ،ارتجاالً أبياتاً الشَّاعر

سمتاتَّ التي ةاألدبي في جاءت التي والمقطوعات ،1النظم بظاهر واالهتمام ةبالشكلي 
 نفس في يثور آني، انفعال عن وتنبثق الفني ماسكبالتَّ تمتاز ،ةاألصلي صورتها

 رواجاً تلقى كانت قطاتاللَّ هذه أن ريب وال ،نفسه فتجيش ،نمعي موقف في الشَّاعر
  .2خاطر وسرعة ،ةارتجالي ةخفّ من به زتتمي لما ةالعام لدى

 فيه فتتألَّ ؛األول :نوعين في األبيات عدد حيث من المقطوعات هذه وتأتي
 يمكن وال ،تامين عنىوالم الفكرة وتكون ،بينهما الفصل يمكن ال بيتين من المقطوعة

 الًمشكِّ بيتين من أكثر من ففيتألَّ الثاني اأم ،أكثر أو بيت بزيادة تجاوزه أو تطويره
  .3أكثر أو أبيات ثالثة في لنهايتها تصل أن إلى رتتطو ما فكرة

) هـ635 ت( المسجف ابن قول ،فقط بيتين في جاءت التيالمقطوعات  ومن
  :4عصره أحداث بعض عن اًمتحدثِّ

ــةُ ــياٍء ثالث ــنثُ أش ـــلِّب قل   ِقج
  

ـ  بالـدليلِ  قلـبٍ  كلِّ على     ِقالمحقَّ
  

ـ  وطرحةُ يالخوي قاضينا زهدتَ   ـال
  

  الموفِّق الحـــكيِم وإسالم شهاِب  
  

 الدين وجيه مع سافر حين )هـ696ت( السامري الدين سيف قول في وكما      
 جمال ومكسوا الوجيه، جمال عن فعفوا المكّاسة فحضر الموصل، إلى سويد ابن
الس5فقال به، وأجحفوا امري:  

  مرةً هِرالد في الديِن هوجي صحبتُ
  

ــالَ ليحمــَل     يأحمــاِل رويخفُــ يأثق
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ـ  كـلِّ  عن فوزنني وبــاطلٍ  ٍقح  
  

  يالخـالِ  والجمِل والبغِل يفرِس وعن  
  

     من عدداً أكثر فهذه ،أكثر أو أبيات ثالثة في جاءت التي المقطوعات اأم 
 أبيات ،)الوفيات فوات( كتاب في  هذه ومن ،فقط بيتين في جاءت التي المقطوعات

 ،فيها تعقيد ال ،رقيقة بعبارات ،الهوى مع حاله من شاكياً ،الًمتغز ،الكلبي لعرقلة
حالته عن راًمعب 1ةالنفسي:  

وى كَتَمشَت الهلَيِه فَوع هموعد  
  

  ضـلوعه  حتَويِهتَ جمٍر حر ِمن  
  

ببيِع تَشاغََل صِبالر  ههـروز  
  

  في قَومجِه وبيـبِ  والح  ـهبيعر  
  

ن الِئمي ايفيم  نَّـعتَم  صـلُهو  
  

  ممنوعه الهوى َأحلى بغيتي عن  
  

  جنى َأو تَجنّى ِإن التَخَلُّص كَيفَ
  

  سنالحو ما شَيء  دـري  هشَـفيع  
  

لَِك شَمسهـا  فُؤادي في نورح  
  

  درلَِكن بالقَبـاءِ  في و  ـهطُلوع  
  

  ِاستَحسنتَه الَّذي ما العواِذُل قاَل
  

  جميعـه  قُلـتُ  يـسبيك  وما فيِه  
  

 لذا ،األخير البيت في ليتمثَّ لها مستقر إلى تجري بدايتها منذ فالمقطوعة
 انتهى فإذا رةالمقر نهايتها إلى للتص جتتدر بسيطة حوارية بطريقة الشَّاعر صاغها
 من فيها بما وأعجب ،ناحية من فتتوقَّ قد حركتها بأن شعر قراءتها من القارئ
  .ثانية ناحية من أسلوبي تلطّف
 نفس في يترك امم ،ذكره دون المعنى إلى باإلشارة المقطوعة تكتفي وقد     
 أمر وقد العادل، الملك يخاطب فالمسج ابن قول في كما ،مسترسالً أثراً يالمتلقِّ
  :2القاضي أمانة عدم إلى حاًملو البرج عمارة ألجل الخندق من الماء بنزح

  قوماً البرِج ماِء نزِح من حأِر
  

ـ  تعٍب إلى ىضأفْ قدفَ     يوِع
  

فيـهِ  ِهيدِي بوضِع يالقاِض ِرم  
  

  يالدولِع أِسركَ أضحى وقد  
  

 خاصة الذعة ةحد يمنحها امم ،التكثيفو باإليجاز المقطوعات هذه وتمتاز
 من غاضباً )هـ696ت( امريالس الدين سيف قول في كما ،ةالهجائي المقطوعات

  :3دمشق أهل
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قبكلَّ اُهللا ح دمـشقٍ ِب نم  
  

  عيِدس ابن ىوِس أصيحابنا من  
  

فهو ِهشُ معيتعاطا وما ح  
  

  الموجـودِ  أصلح اللُّؤِم من ه  
  

  

    ين شهاب رويصوين جمال القضاة لقاضي حاله) هـ737ت( غانم ابن الدبنا الد 
 أبيات خالل من المغيزل ابن يفالس فيه مكتب في بحماة عاقداً أقعده وقد واصل،

  :1ثالثة
القُ يقاِض موالياِةض اي من  

  

  على له ـ  ألـف  بِدالع   همنَّ
  

ـ  إليك ـ  وكُأشْ ـ  ينِرقَ وٍءس  
  

ـ  هنِْم بليتُ   ـ  ألِفِب   همحن
  

ــهرته ــا ش ــداء بينن   اعت
  

  هفتن سيفُ فالسيفُ دهأغِم  
  

 يلقيها بسيطة كنكتة فتبدو ،فكاهية روح المقطوعات هذه بعض وتحمل
  : 2" الدين بدر "لقبه فيمن المسجف ابن كقول ،مستمعيه على الشَّاعر

ـ فتَم الديِن ردب بقَّلَتَ واقالُ   راًِخ
  

  امنَاُأل نزي دقَ من الجنوبي نجُل  
  

ـ  هنِْم وابجعتَ ال فقلتُ ـ لَ اذَفَ   بقَ
  

  نحٍس كلِّ على قفَو اأنَ يلِلوالد  
  

 في كما ،خفيفة ابتسامة يالمتلقِّ وجه على فترسم ،بنكتة المقطوعة تنتهي وقد
   :3)هـ749 ت( المعمار الشَّاعر قول

ـ والم وُلذُالع جلَ   يِن
  

ــ   ــب نيمِف ــ أح   اوعنّفَ
  

  رأسـهِ  مألطُ متُمهفَ
  

ـّا   ــ ــتُ مم ــفَ ملئ اتأس  
  

ـ  زلقـتْ  هالكنَّ يِدي  
  

  قعتْو ـ القَ أصِل لىع   افَ
  

 ،واألحاسيس المشاعر قوتدفُّ ،العاطفة صدق ،الغزلية المقطوعات في وتبدو
  :4عاذليه على داعياً ،الهوى مرارة يشكو ،الدمشقي البديع قول في كما

  أسـتوجب  كمحـبِ  في هكذا
  

ـ  بدك   رىح  وقلـب  يجـب  
  

وجرتْسـهِ  من از ـ فَأج   هانُ
  

  تَ ةٌحجوأخْ يِضمىر تعقب  
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فَزيِف اتٌر محرقـةٌ  اشَالح  
  

  وجفــون دعهــام ــي   بكَِسنْ
  

  ىرد مـا  يوِلعـذُ  اُهللا قاتَل
  

  في أن ـ  يِناألع ـ  داًأس   بتِث
  

  ةًولْس يحبيِب نع يِل ىأر ال
  

  ـ واذْ يراِموغَ يوِنفدع واهب  
  

 مقطوعة في كما ،شريف نبوي لحديث نظماً المقطوعات هذه بعض تأتي وقد
 ظلَّ ال يوم بظله اهللا يظلهم الذين السبعة r الرسول حديث نهاضم التي ،شامة ألبي

  :1هظلّ إال
إمام ِحمـ نَ ب ـ م ٌئاِش   قٌدصتَ

  

ـ  فٌاِئخَ لٍّصم وباٍك   طْسـ  ةَو اِسالب  
  

لُِّظيــم ــُلالج اُهللا ه ــِظِب لي   ِهلِّ
  

  اِسللنَّ ظلَّ ال ِضرالع يوم كان إذا  
  

ـ  اٍظبألفَ تُرأشَ   لـيهم ع لُّدتَ
  

  ياِسنَ مِهبعِض من ِمظْبالنَّ فيذكرهم  
 من ،أكثر أو بيتين في كان ما منها ،ألغازاً نظمت التي المقطوعات وكثرت

 له محبوب في ملغزاً )هـ601 ت( نفاذة ابن قول ،بيتين في جاءت التي األلغاز هذه
2"يوسف "دعىي:  

اي ما لياِئس يِذالَّ اسم أحبب تـه  
  

ـ  ريغَ اهوه سرِب يإنِّ   مصِحر  
  

  وجدتـه  فيـه  فكـرت  إذا لكن
  

  ِحـسب في لفظٍة سابِع معكوس  
  

     مشاهد المقطوعات أصحاب روصو ملتقطين ،أمامهم تحدث طارئة ةيومي 
 تستدعي ال المشاهد هذه أن بل ،كالقصائد يبذل جهٍد بال ،بهم يحيط امم صورهم

 بين ورةالص بديع مليحاً رأى وقد ،النابلسي شيدالر قول في كما ،طويلة قصيدة
  :3 ورةالص قبيحي أسودين
ـ حم نـي عي عاينتْ من ِهللا   هنَاِس

  

  يـ  مـن  بـاهللاِ  فعوذتـه  ماًو   يعيِن
  

  ِهائِلمشَ يِف يهاًِت صِنكالغُ يختاُل
  

  ام بين علجـينِ  يـلِ اللَّ ونلَ بديِنع  
  

  يِنرشُنْوي يويِنطْي وقُوالشَّ فقلتُ
  

ـ  بلـك قَ ألقَ ملَ   صبـ  اًح بيلَ نـ ي   ِنيلَ
  

  لىب وقاَل يقوِل من كيضح رمقَ
  

  النَّ رأى قد كماس نحسيِن بين عداًس  
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  :غةواللُّ لوب 2.3
نوا ،ولغتهم الشُّعراء أساليب عن القدماء ادالنقَّ ثتحدعلى ينبغي ما وبي 

 وال اًواحد مجرى كله عرالشِّ بإجراء آمرك وال" :يقول ،فالجرجاني ،به القيام الشَّاعر
 فال ،المعاني رتب على األلفاظ تقسم أن أرى بل ،بعضه مذاهب بجميعه تذهب أن

 هحقّ يهوتوفِّ مرتبته كال تبتر بل ،كوعيدك مديحك وال كافتخارك غزلك يكون
 يكون أن يجب كيف دفحد القرطاجني اأم ،1"افتخرت إذا وتفخم تغزلت إذا فتلطف

 حلو ،بكالس حسن األلفاظ مستعذب يكون أن فيحتاج سيبالنَّ افأم" :فقال ،سيبالنَّ
 ،أسلوبه كالم لكلِّ يجعل خلدون ابن ونجد، 2"متوعر غير المنازل لطيف ،المعاني

 من اأم .3"مختلفة أنحاء على فيه وتوجد به تختص أساليب الكالم من لكلِّ" :الفق
 جزلة ألفاظاً ذا أسلوباً تنتج الحروب مواقف إن" :الشايب حمدأ قال فقد ،المحدثين

  .4"رقيقة عذبة ألفاظاً ذا أسلوباً تنشئ واألشواق
موقس فقد ،أقساماً التجاهاته تبعاً عرالشِّ هذا ارسونالد د مقسحسين كامل محم 

 قةالر ومدرسة ،العقائد شعراء مدرسة إلى األيوبي العصر في عرالشِّ مدارس
كما ،5الكتاب الشُّعراء ومدرسة ،هولةوالس د أيضاً مقسشعراء سالم زغلول محم 

 بين جمعوا وشعراء ،بديعيين وشعراء ،تقليديين شعراء إلى األيوبي العصر
 االتجاه شعراء :أقسام ثالثة إلى المملوكي العصر شعراء مقس حين يف ،6المذهبين

                                                 
، إبراهيم الفضل أبي محمد :تحقيق، صومهوخ المتنبي بين الوساطة، )م1945(، الجرجاني  1
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 في عرالشِّ أساليب الرقب شفيق موقس ،1الشعبي واالتجاه ،التقليدي واالتجاه ،البديعي
 ،تقليدي أسلوب :إلى قسمه حين ابقالس التقسيم من قريباً تقسيماً السادس القرن

 لالتجاهات تقسيمه في آخر باحث عوتوس ،2زخرفي وأسلوب ،شعبي وأسلوب
حين عراءللشُّ ةاألسلوبي شعراء ،البديع شعراء :هي أقسام أربعة إلى مهمقس هولةالس 

  .3ابالكتَّ الشُّعراءو ،والجزالة الفخامة وشعراء ،بعوالطَّ
 ة؛دمتعد ةشعري بأساليب )الوفيات فوات( كتاب نيتلو أن الطبيعي من وكان

 في لشعراء نهتضم عن عدا ،أكثر وشعراء ،كثيرة شعرية ضوعاتمو حوى هألنَّ
 نمعي باتجاه انفرد شاعر يوجد ال هنَّأ إلى اإلشارة من بد وال ،مختلفة زمنية فترات
 عريالشِّ الغرض طبيعة ولكن ،األخرى االتجاهات من االقتراب دون عليه وسار
 من وأكثروا ،اآلخر دون اتجاه يهمعل غلب شعراء هناك أن على ،األمر بهذا متتحكَّ

  .األخرى األساليب على اعتماده مع ،به يعرف الشَّاعر غدا حتى ،فيه ظمالنَّ
 فوات( كتاب في عرللشِّ األسلوبية االتجاهات تقسيم الدراسة لغايات ويمكن

 ،الشعبي األسلوبو ،التقليدي األسلوب :هي رئيسية أقسام ثالثة إلى )الوفيات
  .بديعيال األسلوبو
  

  :التقليدي األسلوب  1.2.3
 القصائد بناء في األوائل نهج نهجوا الذين الشُّعراء األسلوب هذا لويمثِّ

 القصائد وبعض ،المدح قصائد في ماوالسي ،4أشعارهم جلِّ في الفني والشكل
والمدائح ،ةالجهادي القصيدة باستهالل ،كلالشّ حيث من الطريقة هذه وتمتاز ،ةالنبوي 

 بالجمال يوالتغنِّ ،احلةالر الحبيبة ووصف ،سيبالنَّ أو ،األطالل على لوقوفبا
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 وتصوير ،ةالعربي الجزيرة معالم بعض وذكر ،للمدوح حلةالر ووصف ،البدوي
  .1ةالصحراوي المعالم بعض

ـ  مةالمقد له  نجتزئ الذي العزازي الشهاب االتجاه هذا شعراء ومن ةالغزلي 
  :r2 اهللا رسول فيها يمدح قصيدة مطلع في هاقال التي التالية

ـ  يِمد ـ  اِتذَ الٍلأطِْب   طلـولُ م اِلالخَ
  

ـ فْمو ومزهم يِربص وجيشُ     وُللُ
  

ومن الِقي الع ـ  كـاتِ اِتالفَ يـون   الِب
  

  صٍرب داِفيع ـ ع ـ فَ هنْ هو ـ م   وُلذُخْ
  

ـ  نم ِردي ملَ لَسـ  ب فـسهم أنْ اقَشَّالع  
  

ـ  هبأنَّ     مـسئولُ  العـشّاقِ  دِم نع
  

ـ عم ِفرالطَّ يضِضغَ أغن يوِب   ُلِدتَ
  

ـ م ِفطْالع هزم لدن واِمالقَ   جوُلد  
  

ــ ــ هكأنَّ ــِه يِف   ِهوخطرِتــ تثنّي
  

  ِم غصنن اِنالب وٌللُطْم وشْموُلم  
  

ــالفةٌ ــِم س ــسبيني هنْ ــ ت ةٌفَاِلوس  
  

  ـ  نهِم اسلوع يييِنصب وـ م عوُلس  
  

ــا ــتْ وكلّم ــأج مرض ــِهلَقْم انفَ   ت
  

  غَ إالّ يصحـ فَ ياِمر هو ـ نْم وُلح  
  

اي ااِينَالثَّ يفَكَ رقُب إضـمٍ  مـن  الغر  
  

  اي بقُر نِْم يِل كيفَ أمهيـلُ ِبقْتَ ن  
  

 في المعروفة المعالم بعض ،)هـ702 ت( العيد دقيق ابن الدين تقي الشيخ ويذكر   
 موسـيقا  أبياتـه  على أضفى الذي الجناس من شيء على وقع وقد ،ةالعربي الجزيرة

األسماع لها تطرب ةشعري، 3العقول لها وتشتد:  
اي اِيسـ نَ اًر حـ الِح و ـشَ  اِزجمماًر  

  

  دهتُك اجيسير ِفي فَدِفي المرى والس  
  

ـ  ِبلَطَ ِفي يَلاللَّ تَرِهس اوإذَ الالع  
  

ـ  من حذَاِر ثُم ذاِرِحفَ   ـ  دعخُ   ىرالكَ
  

دثُ فالقصيح شرقُ النورـ  ي اِطعاًس  
  

  متَعطرا الثَّرى رىتَ ثُيح فُوالطر  
  

  لـدن  مـن  والمناهِل ِلاِزنَالمِب قفْ
  

  القُـرى  أم ِحمـى  ِإلَـى  باءِق وادي  
  

 الكـرك  صاحب داود اصرالنَّ الملك) هـ656 ت( الشَّاعر الحالوي ابن ومدح      
  :4األبيات هذه منها ،القدماء طريقة على فيها لتغز ،ةغزلي مةبمقد هاتهلَّاس بقصيدة

                                                 
 .339ص، الهجري السادس القرن في الشام بالد في الشعر، الرقب :1

 .95ص ،1ج، الوفيات فوات ،الكتبي :2

 .444ص ،3ج، الوفيات فوات، الكتبي :3

  .146ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :4
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   ِبموِعـِدِه قَتيـَل وعـوِدهِ      َأحيى
  

  ه ِبـصدوِدهِ  رشٌَأ يشوب ِوصالَ    
  

رفـي َأوصـاِفهِ      قَم درفوقُ البي   
  

   ِبمقلَتَيِه وجيـِدهِ   وعلى الغَزالِ   
  

ـ        يا   ه لَيتَـه يِعـد المـالَل فَِإنَّ
  

  ما زاَل ذا لَهِج ِبخُلَِّف وعـوِدهِ        
  

فتَرياِتنـا     يذِب الِرضا ِبحن عع   
  

  في ورِدِه المـوتُ دون وروِدهِ       
  

 حين اذاألخَّ البدوي بالجمال ،)هـ727ت( الزملكاني ابن الدين كمال ىويتغنَّ      
1وفيراً شيئاً الحسن من عليها أضفى التي بمحبوبته ليتغز:  

ـ ِزنْم ِبلْالقَ يِف رمقَ مهيِف يِل   هلُ
  

  طَ لكنـ ر ـ  يِف ـ الِب هلَ عِدب يـ تَر   بِق
  

  يٍفه وذُ دالقَ يقُِشر القواِم ندلَ
  

ـ  انصاألغْ ِهِنيِل نِم ارغَتَ     بضوالقَ
  

لْحو ِلالمقب ـ م عوٌلس ماشـفه ر  
  

  يِر يهاِف وُلجطَ ضابعمه الضرب*  
  

  هِمفَ يِففَ اناًونشْ راح إن ورغَ ال
  

ــخَ   مر ــثَ ودر نايــلَ اه اه ــح بب  
  

     القوية األلفاظ على الحرص في ليتمثَّ آخر بمظهر األسلوب هذا زويتمي، 
 فتكلُّ وعدم أحياناً يةوالمدو ،قةالمتدفِّ والموسيقى ،الجزلة والنغمة ،المتينة والتعابير

البد ناتالمحسهـ628ت (شاه بهرام األمجد الملك قول في كما ،2ةيعي:(  
  عهـده  تقـادم  وِان هـواك  أما

  

  فشفيع يزاُل ما وجِهك  هِجـدي  
  

  ىووالنَّ التقاطِع على تحسبن ال
  

  مشتاقٌ ينساك  تفـاقَم  هوجـد  
  

يهواك ام ـ  هب   وحبـذا  يمِسالنَّ
  

  يِمِسالنَّ نفح الحاجري  ـرهوبد  
  

  صـبابةً  بالرياِح يكلَفُ كان ما
  

ــوال   ــه ل ــوال تجنُّب ــده ول   بع
  

  ِعقْـِده  ِمن بضوعٍة ليِهإ يِرستَ
  

  نى ِانالم افيم  نه  تـضمِعقْـد  
  

      القصائد اأم الجزلة األلفاظ باستخدام ،عامة بصورة سمفتتَّ ،ةالجهادي ةالقوي، 
 عن واالبتعاد ،التعبير في األقدمين طرائق ءواستحيا ،الرصينة الفخمة والعبارات

                                                 
 .11، 4، الوفيات فوات، الكتبي :1

 .العسل:  الضرب *

 .339، الهجري السادس القرن في الشام بالد في لشعرا، الرقب :2
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البديع ناتالمحسفتح عند خليل شرفاأل مدح في محمود الشهاب قصيدة في كما ،ةي 
  :1التالية األبيات منها نعرض ،عكا

ـ لَطَ ولَ اآلماُل تْكانَ يالِذ اهذَ تب  
  

  رؤيِم الستحيتْ ومالنَّ يِف اهـ الطَّ ن   ِبلَ
  

ـ  وقد عكا بعد ما هقَ تْدـ و   اهداِع
  

  أرِب مـن  البِر دنِْع للشرِك ِرحالب يِف  
  

ـ ِب الخطوِب يِدأي ذهبتْ عقيلةٌ اه  
  

  دهت اًروشد عكـفَّ  اليه ـ غْم   ِبِصتَ
  

  بتْخِر ذْم للكفِر اهبعِد من قَبي ملَ
  

  ِبراله ىوِس يِجنْي ما ِرحوالب البر في  
  

 ،العلماء رثاء في صينةالر الفخمة والعبارات ،ةيالقو الجزلة األلفاظ وتستخدم
  :2ومطلعها ،غانم ابن الدين جمال يرثي الصفدي الدين صالح الشيخ قصيدة في كما

  مامح صوِنالغُ على فيك وينوح         واألقالم عليك الطروس يِكبتَ
 ،ةقوي بعبارات الجلل المصاب ثرأ الشَّاعر فيها رسم التي األبيات هذه ومنها

  :البديعية ناتالمحس عن مبتعداً
غَ اإذَ كنِْم الديواِن وحشةَ ايتْد  

  

  تــرام البريــِد همــاتُم فيــِه  
  

  علـى  هامقاصـد  يوفيها ذا من
  

  واإلبـرام  الـنقض  ضيِهيقتَ ما  
  

  بـاهراً  جمـاالً  له كنتَ هيهات
  

  وظـالم  وحـشةٌ  بعدك فعليِه  
  

ـ  وهو اإلنشاِء على أسفي   ٍقبجلَّ
  

  نــشاؤه والنظّــ مــاتَ قــدام  
  

ـ  عنـك  سار كتاٍب من كم   هكأنَّ
  

  برد  أجـاد  طـرازـ  ه   امالرقَّ
  

إن يِف كان قَفَ شرد رد  الـرىد  
  

ــ   ــ هترفَّــ ِهوِب   امسوحــ ٌلذاِب
  

  
  :عبيالشَّ األسلوب 2.2.3  

 واالقتراب ،حوالوضو بالسهولة ويمتاز ،العامة حياة ليمثِّ الذي األسلوب وهو
 األلفاظ من واإلكثار ،الجارحة والعبارات ،ةالعامي غةاللُّ واستخدام ،المحكية غةاللُّ من

واستمداد ،ةاألعجمي حويالنَّ القياس ومخالفة ،االجتماعية البيئة من والمعاني ورالص 

                                                 
 .411ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي: 1

 .207ص ،2ج، الوفيات فوات، الكتبي :2
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 هذا وعشي أسباب أهم من ولعلَّ ،1األفكار في ةطحيوالس ،أحياناً رفيالص واالشتقاق
 األمم مع ائمالد االحتكاك بسبب العصور عبر غةاللُّ روتطو ةالعامي يتفشِّ ،المذهب
 وجهلهم اءالشعر بعامة اهتمامهم ةوقلّ ،الحكم ةدفّ على األعاجم وسيطرة ،األخرى

 إلى بها ويعودون ،أشعارهم يسهلون الشُّعراء جعل الذي األمر ،العربية اللغة
 كانوا الشُّعراء من طائفة وجود عرالشِّ من وعالنَّ هذا انتشار على ساعد كما ،2عبالشَّ
 األوضاع عن أشعارهم بعض في يصدرون الشُّعراء وهؤالء ،اسالنَّ ةعام من

 بهذه لتبصيرهم ،العامة إلى األشعار بهذه هونويتوج ،بهم المحيطة االجتماعية
  .3آخر حيناً روللتند ،حيناً األوضاع

 اتجاه هذا على الةالد ةعريالشِّ واهدالشَّ بعض نجد ،)الوفيات تفوا( كتاب وفي
 شعيراً، فأعطوه مدحهم قوم في) هـ567 ت( الكلبي عرقلة قول في كما الشعر، هذا

  :4ةالعام لسنةأ على يرد الذي الكالم بعض ديرد فنجده
يقولون أرخصتَ لم في شعرك  الـوىر  

  

  اِرِمكَالم ُلَأه اتَم ِإذْ: هملَ لتُقُفَ  
  

  وِإنّــه الــشَّعير الــِشعِر علــى ازُأجــ
  

  مـن  خلَّـصته  إذا كثير ـ ب ِماِئه  
  

)  هـ749 ت (المعمار الشَّاعرف ،غةاللُّ بقواعد االتجاه هذا أصحاب بعض ديتقي وال   
  :5ناصب أو بجازم تسبق ولم ،)يقولون( نون حذف

  ياِبرالشَّ يوِببحم ِعذار تُمثَلَ
  

  ابجع دالخَ مثْلَ تَكْرتَ: فقاَل  
  

ـ قُي امكَ اليانسون حفظتُ   واولُ
  

  المربّى درالو تضيع ورحتَ  
  

     ين تقي لويتغزالتُّ الكلمات بعض مستخدماً) هـ693ت  (السروجي الدةركي، 
 تلك في العربي الجمال نافس قد ركيالتُّ الجمال أن علمنا إذا ،ذلك في ضير وال

  :6الحقبة
                                                 

 .343ص، يالهجر السادس القرن في الشام بالد في الشعر، شفيق، الرقب :1

 .375ص، المماليك زمن الشهباء حلب في الشعرية الحركة، الهيب :2

 .343ص، الهجري السادس القرن في الشام بالد في الشعر، شفيق، الرقب :3

 .94ص، ديوانه، الكلبي عرقلة ؛317ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :4

 .51ص ،1ج، الوفيات فوات ،الكتبي :5

 .199ص ،2ج، الوفيات فوات، الكتبي :6

http://www.pdffactory.com


 172

لِّسم ْلقُو ىشَخْي ِسميكَ ن مسن  
  

ـ  أشت   ـ  يثاًِدح ـ  اَلطَ   ِهكتماِن
  

  كبـي  أط إشى ساوم كزم كنكلم
  

  ِهوأشــجانِ  أنــت فحبــه  
  

  يوقَ قاَل فإن َلصالو يِل واسأْل
  

ـ  دقَ أوات ْلقُفَ   ـ رجه اَلطَ   ِهاِن
  

  المعمار الشَّاعر قول في كما ،ةوخفّ برشاقة الحوار االتجاه هذا سمات ومن
  :1بها يعيش مهنة في المرد أحد محاوراً) هـ749 ت(

ـ  ْله هلَ قلتُ ـ  كلَ ـ رِح نِم   ٍةفَ
  

  ببس أو ىرالو نيب هاِب تعشْ  
  

  الـذي  ِردفـي  يغنينـي : فقاَل
  

  وهمتليـلَ  عشاقي َأس  الـذهب  
  

  

  :2عبوالتَّ األلم يهعل جرت التي وويالته الحب من شاكياً قوله في وكما
  حرقـي  هـى تَنْم للحب تُوكَشَ

  

  ـ  ضنى نِم أالقيه اوم جيِدس  
  

ـ : قاَل ـ  بريقتـي  ىاودتَ   اًرحِس
  

ـ كَ لـى ع هاردب اي: فقلتُ     يِدِب
  

  :3حظه يندب حين ةالعام ألسنة على المتداول الكالم من عنين ابن ويقترب
  

  حياته من صورته كذلك ويستمد حين ،فيها تحدث التي والمشاهد ،ةالعام 
  :4فقال ،عرس على دعي

  سـيدي  يـا  للعـرسِ  دعوتني
  

  أمـسِ  مـن  أحضر أن فَكدتُ  
  

  داِركـم  فـي  الليلـةَ  أنـا  وها
  

  ما فالكلْب ـ  من يهرب ِسعر  
  

 كاد حتى ،الجزارة بمهنة عمله من صوره قيبالنَّ ابن الدين ناصر يستمد كما   
  :5 ةالفني تهخاصي يفقد شعره

حـ  تيحرفَِب رافاًِح يِبس حيِبس  
  

  القلـبِ  بعـذَّ م فيها أصبحتُ  
  

                                                 
 .51ص ،1ج ،الوفيات فوات، الكتبي :1

 .51ص ،1ج ،الوفيات فوات، الكتبي :2

 .92ص، دانيال ابن شعر من المختار، الصفدي ؛333ص ،3ج، الوفيات فوات، الكتبي :3

 .123ص، دانيال ابن شعر من المختار، الصفدي ؛335ص ،3ج، الوفيات فوات، الكتبي :4

 .286ص ،4 ج،الوفيات فوات، الكتبي :5

  عطلتـي  في عيناي عاينَتْ ما
  

ـ  ومن حظِّي نِم أفحش     يبخِت
  

ـ  وال فوقي ال َأصبحتُ    وقَد وِحصاني عبدي ِبعتُ قَد   يتحِت
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موالثَّ خسِبو  مـن  حيفِةوالـص  
  

ـ ذَ الِب اًبنْذَ ياكتساِب طوِل     ِبنْ
  

ـ و ؤاديفُ الخَ ـ  يِل ـ و مفَ   خٌِس
  

ـ  فـي  نيكأنَّ   ـ لكَ يجزارِت   يِب
  

 من قريباً الشَّاعر أسلوب يبدو حتى ،قيقةالر هلةالس باأللفاظ يمتاز آخر وأسلوب    
 الشُّعراء هؤالء أن قادالنَّ من كثير زعم لذلك ،عبالشَّ يصطنعها التي األساليب
 الوكيل ابن الدين صدر يخالشَّ قول في كما ،1يزعمون كما ستلي والحقيقة عاميون

  :2)هـ716ت(
  يالقمِر درغَ إذْ هِرالنَّ ماء صِفقَ    ناًاسِحم  ريِفالخَ ُلصفَ الج امولَ
  يالمصِر هِببالذَّ الماء وجه فنقَّط    هـوحد رقَّص طبالر سيمالنَّ اهأتُ
 واألوزان ،للمقطوعات الشُّعراء بعض استخدام ،هولةلسل االتجاه مظاهر ومن     

 مخلع) هـ687 ت( النقيب ابن الدين ناصر استخدام مثل ،المجزوءة أو الخفيفة
  :3طيفةاللَّ بالتورية متوسالً غزله في البسيط

  المحلّــى ِهثغــِر عــن حــدثتَ
  

ــ   ــى ْلفِم ــ إل ــ ِهدخَ المدور  
  

فجـــّل وثغـــر خـــد رب  
  

ــمِب   ــالخَ ِعِدب ــ ِقلْ ــتَ دقَ   ردفَ
  

ــ الواقــدي عــن هــذا رويي  
  

  ــ وذاك ــن رويي ــرد ع   المب
  

 بعض جهاتَّ ،للمل المفضي اإلسهاب عن واالبتعاد هولةالس وراء وجرياً
 بعض في فيه ينظمون فراحوا ،5مستقالً فناً اعتبروه الذي ،4للدوبيت الشُّعراء
  :الًمتغز يقول) هـ716 ت( المصري الوكيل فابن ،عرالشِّ أغراض

                                                 
 .61ص، المملوكي العصر في مصر في العامي األدب، الجمال: 1

 .17ص ،4ج، الوفيات فوات ،الكتبي :2

 .326ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :3

 قافية األقل على منها والثالث األول في يراعي مصاريع أربعة ذات شعرية وحدة: الدوبيت: 4
 الدوبيت ديوان: انظر، مصغرة قصيدة شكل على، ستقلم فني عمل رباعية كل وكأن واحدة

 .18ص، بيروت، الثقافة دار، )م1972(، الشيبي مصطفى كامل ،العربي الشعر في

، لبنان -بيروت، الثقافة دار، العرب عند األدبي النقد تاريخ ،)م1983 (،إحسان، عباس: 5
 .578 ص، الرابعة الطبعة

  سطور ِغدالص شرفُم طٌخَ كخِد في
  

  يـدور  الفتِك على ناظر اهِدوالشَّ  
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 خالل من والقمار الشرب مع حاله) 675ت( الشَّاعر التلعفري ويشرح
  :1دوبيت

ــتُ ــ إالَّ أقلع عـــاِرال ن   عق
  

ـ  إالَّ وتبتُ   ـ الِق نِم اِرم  
  

ـ خْي لـيس  صوالفَ سأفالك   ولُ
  

  منهم ييِنِمي ـ  الو يياِرس  
  

  :2الدوبيت هذافي  المتغز التلمساني العفيف ابن الدين شمس وقال
  ِسِنين والوجد الغَرام ِبك قاسيتُ

  

  وأنـين  وحنـين  بكاٍء بين ما  
  

ِضيكا ُأرمتَ ودادباً  إالَ زغَـض  
  

  يعـين  بلْالقَ كِب ىلَأب امكَ اُهللا  
َ  

  :3النحو هذا على معشوقه في دوبيت الوكيل ابن الدين صدر الشيخ وقال
غَ ايةُاي ِنمـ  يِتي اوي ـ م يوِقشَع  

  

ـ خْم إلـى  أمْل لم عدكب نِم     وقِِلُ
  

اي ديٍمنَ خير ـ  كان ـ ْؤي يِل   يِنسِن
  

  وقِِاوالـر  لىع تُبِلص عدكب نِم  
  

      

  :البديعي األسلوب 3.2.3  
 فيه شك ال اومم ،االتجاه هذا على عديدة دالئل )الوفيات فوات( كتاب حوى

األلوان استخدام أن لنتائج يقود فيه مبالٍغ بشكٍل ةالبديعي األدبي العمل على ةعكسي، 
 كلبالشَّ شعره في فهايوظِّ ولم ،وعي بغير ةيعيالبد ناتالمحس الشَّاعر استخدم ما فإذا

 القرنين في هنَّأ علمنا وإذا ،)عقب على رأس( حتماً ستقلب األمور نإف ،المناسب
 واعتبروه ،بالغاً اهتماماً وفنونه بالبديع ارسونالد اهتم الهجريين والسادس الخامس

 في البديع( كتابه منقذ بن ةأسام وألف ،4بها إالَّ جميالً الشعر يكون ال ضرورية حلية
 بعض وأفرط ،كبير نحو على فيه وفرع البديع فنون فيه استقصى الذي) الشعر نقد

 إلظهار فيه يتنافسون ميداناً غدت هاوكأنَّ ،ةالبديعي ناتالمحس استخدام في الشُّعراء

                                                 
 .63ص ،4ج، الوفيات فوات، الكتبي :1

 .428ص، ديوانه ،الظريف الشاب ؛374ص ،3ج، الوفيات فوات ،الكتبي: 2

 .19ص ،4ج، الوفيات فوات، الكتبي :3

 .313ص، الهجري السابع القرن إلى الخامس القرن من األدبي النقد تاريخ، سالم :4

ــلُتُقْتَ ال رِعبالــشَّ عارضــه ايــ   يِن
  

  ورز خطــك اوذَ فاتــك اهدالــشَّ  
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 )الوفيات تفوا( كتاب في جاء ما أن علمنا 1 المفردة بالكلمة فالتصر في مهاراتهم
  .كامالً العصر بشعر قُورن ما إذا قليل إالَّ هو ما

 ،الشُّعراء بين استخدامه شاع الذي" الجناس" هاوأهم ةالبديعي الفنون هذه وأول
فألَّ فقد ،المذهب هذا أرباب من فاتالمؤلَّ حوله تكثر كما ،2الشام شعراء ةخاص 
 بن حسن فألَّ كما ،)الجناس جنان( اهسم الجناس في كتاباً الصفدي أيبك بن خليل
 كتاب في الجناس هذا ومن ،3)التجنيس أجناس من النفيس الدر( اهسم كتاباً  محمد

 آخر بين جانس فقد ،)هـ727 ت( الزملكاني ابن الدين كمال قول ،)الوفيات فوات(
  : 4كلمتين

  أهـواك  األسـتارِ  ربة يا أهواك
  

  مغنـاكِ  مغناي عن تباعد وإن  
  

  ترشدني واألشواق العيس وُأعِمُل
  

ـ عم يشاهد عسى     معنَّـاكِ  اِكنَ
  

 إحدى في المختلفة بأنواعه الجناس استخدام من) 716 ت( الوكيل ابن وأكثر
 وقدرته نهتمكُّ الشَّاعر مبرزاً ،رةمعب ةموسيقي دفقات قصيدة على أضفى ام ؛قصائده

  : 5الجناس من تلفةمخ بضروب واإلتيان الكالم في فالتصر على
ـ  وابهذْيِل ـ م يِف ـ  يالِم ذَ ةًأيـ ه واب  

  

ـ ذَ وال بقىتَ فضةٌ ال مِرالخَ في   هب  
  

ــْأتَ ال فَسن ــىع ــ ل تُ اٍلممــز   هقُ
  

ـ  دوالُخَّـر  الالطَّ قاِةس يِدأِي   العرب  
  

  حلـالً  اهاِحر من يِتاحر واسكَ فما
  

  واواسـتلب  الهـم  فؤادي وعروا إال  
  

رفي راحتي بها اح ياحِتر صلتْح  
  

  فتم عبها بيج ـ  وازداد ـ الع يِل جب  
  

ـ ح مـن  رالـد  ينبع إذْ   مذاقتُـه  ٍولْ
  

ـ م أِسالكَ في كِبسنْم ربوالِت     بِكسنْ
  

 بذلك راسماً ،أبياته كل في الجناس) هـ657 ت( الدجاجية ابن واستخدم
 وفي ،)غرته ،غرته( بين األول البيت في الشَّاعر جانس دفق ،جميالً موسيقياً إيقاعاً

                                                 
 .351 ص، السادس القرن في الشام بالد في العربي الشعر اتجاهات، الرقب :1

 .126ص، لمملوكيا العصر في األدب، سالم :2

 .442 ،441ص، المماليك زمن الشهباء حلب في الشعرية الحركة، الهيب :3

 .9ص ،4 ج،الوفيات فوات، الكتبي :4

 .16، ص4ج، الوفيات فوات، الكتبي :5
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 بين والرابع ،)الخطر ،الخطار( بين والثالث ،)يخفرا ،خفرا( بين الثاني البيت
  :1)منكرا ،نكرا من( بين والخامس ،)االسمرا ،سماره(

ــه ــ غرت ــا هغُرتُ ــ لم سىر  
  

  ظن بأن  الـصبح  قَـد  اأسـفر  
  

ــأقْ ــ َلب يــخَ ىسع ــاِئخَ راًِف   اًفَ
  

  ذماِم لىع ـ الو ِدع أن ـ خْي   ارفَ
  

ـ  هقـد  لمـن  قوم يا يحقُّ   ـال
  

  *اخطراأل يرهب ال أن خطَّار  
  

ــممتُه ــام إذ ض ــماره ن   س
  

  ااألسـمر  البطـلُ  يـضم  كما  
  

ـ ِليلَ يِف امو انَتِْب ـ  انَ ـ  نِم   ىركَ
  

ــاكأنَّ   ــ م ــ ومالنَّ ــنْم ادغَ   اركَ
  

 أحال امم ،للجناس استخدامه في مقطوعاته إحدى في القدسي الدين رفش وأفرط    
 بيت كل في الكثير الشيء الجناس من فحشد ،الواضحة فةالمتكلِّ للصنعة مقطوعته

  :2منها
ـ  إلى ٍليم طُرفَ بي   والغـزلِ  زالِنالغُ

  

  يعذِل عن العذاُل يقصر ال فكيفَ  
  

واالُم علي ـ  في واوالم الهىو عـ ب   اًثَ
  

ـ للم كان ذْم سمعه يمل لم من     ِللَ
  

أضالغَ ىحررشإ هوى في يغريِم ام  
  

ـ كَ من فيِه ما حلِهكُ عن يغنيه   ِلح  
  

فالبمن در سنِهح  قـد ركلـفٍ  اذَ اح  
  

  خَ من والوردقد ِهد خَ في راحِلج  
  

ـ  األسماِر في الناس تشاغَل ـ  يِب   ِهوِب
  

  ِلغُشُ في لناِسا ديِثح عن نيوإنَّ  
  

 ،الجناس في مقطوعاته إحدى في) هـ619 ت (الشَّاعر النبيه ابن نوتفنَّ
 هنَّأ يبدو الذي العام وقالذَّ إلرضاء منه محاولة في منه عةمتنو ضروباً فيها وحشد

  :3األخرى ةالبديعي الفنون سائر على طغى الذي البديعي الفن هذا يستسيغ كان
ردب ِتم ـن  ِ لَهرِ  مالـشَّع  الَـهه  

  

  نم آهر ن  ِمنـيِحبالم  الَـهه  
  

رُل قَصاللَّي نلَّى ِحيالَ وو  غَـر  
  

  الغَزالَـه  علَيِه غارتْ وغَزاٌل  
  

  تَحمـلْ  عـساك  الصبا نَسيم يا
  

  ِرسـالَه  نَجٍد سكَّاِن ِمن لَنا تَ  
  

                                                 
 .42ص ،4ج، الوفيات فوات، الكتبي :1

  .43ص ،4ج ،الوفيات فوات، الكتبي :2
 .الرمح: الخطار*: 

 .226ص ،1ج، ديوانه ،النبيه ابن ؛67ص ،3 ج،الوفيات فوات ،الكتبي :3
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  ابيـض  المراِشـفِ  معسولَِة كُلِّ
  

  تْها ءمح رمالقَنـا  س  الَهـسالع  
  

 هأنَّ بل ،الجناس) هـ709 ت) (الحراني براهيمإ( بصل عين الشَّاعر واستخدم
 القراءة يجيد ال اًأمي اًعامي كان هنَّأ من غمالر على ،قصائده إحدى في منه أكثر

 جرساً القصيدة في دولَّ ما ،المختلفة بأشكاله الجناس من بيت يخلو ال ويكاد ،والكتابة
  :1منها ،األسماع إليه تجتذب  جميالً وإيقاعاً ،موسيقياً

ــوع ــقَ رب ــاِر جلّ ــان لألوط   أوط
  

  لَويِف سـ  ايه   نـدمان  النّـدمانِ  نِم
  

مع يِل كم أربـاً  أقطارهـا  في الحب  
  

  جيران جيرون يِتاحس يِف نحنَ إذْ  
  

ــ امأي ــر ــأذْ تجري ــِب اليي طَ اهــر اًب  
  

  يِلو ملَ كانـ  ه   إمكـان  الـسعد  يِف
  

ـ  هـا غزالِن فـي  أنـشد  بتُّ إذْ   الًزغَ
  

ـ  حِظبـاللَّ  يِدِبكَ تْزغَ لما     النزغُ
  

ـ  عهـا لجاِم سقياً ـ  مكَ ـ لَ معـن ج دقَ   انَ
  

ـ  أقمـار  الغيـدِ  من فيِه     انصوأغْ
  

ـ لَ ريِدالب باِب يِف سنالح ىوح موكَ   انَ
  

ـ  ِنسالح اكذَ دنِْع ىرتَ فهْل   إحسان  
  

  تْرطُخَ إذْ رمالس فيِه ِرمالس نع أغنتْ
  

  ــوسيِضللِبــ هــاأجفاِن ود فَــأجان  
  

  هــاتحملُ الــشعِر ليــِل تحــتَ أهلّــةٌ
  

  انبــثْكُو انبضقُــ الــصب لفتنــِة  
  

ـ  ووأخُ هامالُج ـ  حـين  اِقواألشْ بتْد  
  

ـ فْم الحـب  فـي  إليِه     تـان وف ونتُ
  

وبعدلَ اهيس يـ  ولُح ـ  يِف الهـ  ىو أباًد  
  

  يوـ الخَ فـي  ِهإلنساِن اًم ـ  ِقلْ   انسإنْ
  

ــوِن احــ ه ــ يِف ــقِج ياِحونَ ــو لّ   هلَ
  

  ـ  اقَبالنَّ ال سِنبالح والحزـ  ن أحزان  
  

 :مكان( ،)جيران: جيرون( بين الشَّاعر جانس فقد ،بالجناس تعج فاالبيات
 ،)السمر :السمر( ،)إحسان :الحسن( ،)جمعن :جامعها( ،)غزال :نهاغزال ،)إمكان

 :الحزن( ،)نواحي :نواحه( ،)إنسان: إنسانه (،)فتان: مفتون( ،)أجفان :أجفانها(
 فنياً مطلباً كان هأنَّ على يدّل للجناس فالمكثَّ االستخدام هذا أن في ريب وال ،)أحزان

  .اعرللشَّ

                                                 
 .37ص ،1ج ،الوفيات فوات، الكتبي :1
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 ،ةالبديعي الفنون من وبغيره به شعرهم فزخرفوا ،لطباقل الشُّعراء بعض ومال      
 اسـتخدام  فـي  مفرطـاً ) هـ702 ت (العيد دقيق ابن الدين تقي الشيخ قول في كما

  :1الطباق
ــٌل ــدبر مقب ــد م ــب بعي   قري

  

  سنحم  عـدو  مـذنب  حبيـب  
  

البر عجائب من عجب ـوالبح  
  

  غريب وشكٌْل فَرد ونَوع رـ  
  

 ،رقأ (،)المـر  ،الحلـو ( بين) هـ730 ت( الكالس ابن الدين ءعال ويطابق
  :2المعنى بويقر ،ضادالتَّ معنى هنالذِّ في ديولِّ ما )أقسى

وى َأحلى ما خَليلَياله  هـرَأمو  
  

  وِبــالمر ِمنــه ِبــالحلِو وَأعلَمنــي  
  

  رَأيتُمـا  هل حرمٍة ِمن بينَنا ِبما
  

  الهجِر ِمن وَأقسى كوىالشَ ِمن َأرقَّ  
  

ـ  غيـر  مـن  بيتين في الطباق) هـ679ت( الجزار الحسين أبو فويوظِّ      فتكلُّ
  :3ورشاقة ةبخفَّ اصطنعه الذي ضادالتَّ خالل من فكرته ليوصل

ــتَواح تُج ركُكُــأذْ أنةًيفَــِخ م  
  

ــالخَ   ــوارِد يِرب ــص لل   ادِروال
  

إلـــى ألجـــأتموني فـــأنتم  
  

ــِذ   ــي يِبك ــِر ِلاألو ف   واآلخ
  

 البيتـين  فـي  طابق فقد ،غزله في باقللطِّ )هـ671ت (البكار بن الحافظ ويميل    
 فـي  المعنى ليرسخ) القرب ،البعد (،)يلقاكم ،تلقاكم لم( ،)قريب ،شطت( :بين التاليين

  :4سامعه ذهن
سالم ليكُعطِتشَ م الدار بـ نَي   انَ

  

ـ قَ إلى ريبقَ مراكُكِْذ أن على     يلِب
  

ـ و "ملقـاكُ تَ ملَ ينالع إذا   "ماكُرتَ
  

  ِبروالقُ ِدعالب على ملقاكُي يِركِْففَ  
  

 له مناسبة ةعلَّ لوصف يدعي "أن وهو التعليل حسن كذلك الشُّعراء واستخدم    
  :6)هـ656 ت( العجمي ابن الدين عون قول في كما ،5"لطيف باعتبار

                                                 
 .448ص ،3 ج،الوفيات فوات، الكتبي: :1

 .94ص ،3 ج،الوفيات فوات، الكتبي :2

 .289ص ،4ج، الوفيات فوات، الكتبي :3

 .342ص ،4ج، الوفيات فوات، الكتبي :4

 .55ص، الترسل صناعة إلى التوسل حسن، الحلبي محمود الدين شهاب :5

 .67ص ،2ج، الوفيات فوات، الكتبي :6
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ـ  دالخَ يبِهلَ ـ  نيِح بِل ادعـ ي   يِن
  

ـ لَع يِبلْقَ هوى   كـالفَ  ِهياِشر  
  

ـ  فأحرقه ـ  ليـهِ ع ارصفَ   االًخَ
  

  اذَو أثَر اِنخَالد لىع الحياشَو  
  

 بـصل  عـين  قول في كما ،وابتكارها المعاني لتوليد وريةالتَّ الشُّعراء واستخدم    
  :1والتورية الضمني التشبيه بين مازجاً) هـ709ت(

ـ  حمسي فيِه وقٍت لُّكُ وما   يِراِطخَ
  

ـ عوالم ِظفْاللَّ ِقالِئ قريٍض نظٍمِب     ىنَ
  

وْله الشَّ يقتِضيرريفُالشَّ ع تيمبترٍب    اًم اذَوه البحر اي امعنَ يِباِحص  
  :2العيد دقيق ابن الدين تقي الشيخ قول في كما ،المقابلة كذلك الشُّعراء واستخدم    

مقُـو  تذيبـه  الجسقُح  الِخدمـه  
  

  والقلب  ـهذَابعلـو  ع  ـهالِهم  
  

رموالع نْقَضى ِبذَاكـب  ِفي يتَع  
  

  الرحمه فَعلَيها ماتَتْ والراحةُ  
 فـي  توازناً حدثي امم ،شعره من بيت في المقابلة الشَّاعر الحالوي ابن ويحسن   

  :3اإليقاع في وتنظيماً المعنى
فإن كان زهفَ اًرهو نْصع سحٍةاب    وإن اً كانفَ درهِة نِم ولج البِرح  

 منه استفاد الذي ،التقسيم الوفيات فوات كتاب في الظاهرة ةالبديعي الفنون ومن         
 العيـد  دقيق ابن الدين تقي الشيخ قول في كما ،والمعاني األحكام تفصيل في الشُّعراء

  :4)هـ702 ت(
ـ  ذلـةِ  بـين  نفسك أتعبتَ   ٍحاِدكَ

  

  مَؤمِل ِحرص وبين الحياةَ لبطَ  
  

  ماجن خالعة ال عمرك وَأضعتَ
  

  مبجـل  وقـار  وال ِفيِه حصلتَ  
  

 مضارها ميقس ،الحشيش مضار عن) هـ701ت( البققي ابن حديث سياق وفي      
  :5اآلتي حوالنَّ على

ــلَ ــ اُهللا اح ــاِلوآِك يشَِشالح   يه
  

ـ  اكم ثتْخب قدلَ     الـسالفُ  ابطَ
  

                                                 
 .35ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :1

 .110ص، وشعره حياته، العيد دقيق ابن، صافي ؛446ص ،3ج، الوفيات فوات، الكتبي :2
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  وتـشقي  تـضني  اذَكَ يِبصي امكَ
  

ـ تُايغَو يِفيشْ كما   الحـرافُ  اه  
  

ــ غَوأصر ــااِئد ــد ه ــ اءوال جم  
  

  ــاء ــون أو بغ ــشافُ أو جن   ن
  

 إيصال في التقسيم صوب ،)هـ662 ت (العزيز عبد يوخالشُّ شيخ هجويتَّ       
 في له كافية كانت ،ما لشخٍص رتتوفَّ إذا التي موراأل بعض عن معانيه إحدى
  :1حياته

  لــه تََأتَــتْ مــن عيــوٍن ِســتُّ
  

ــتْ   ــه كانَ ــافيةً ل ــه ش كاِفي  
  

العلْم  لْيـاءوالع  فْـوـ  والع   ـوال
  

ــ   ــةُ ِعزةُـ ــه والِعفَّ والعاِفي  
  

 تبدو رىأخ مظاهر أخذت بل ،فقط ةالبديعي ناتالمحس على نعةالص تقتصر ولم    
 )هـ601 ت( نفاذة ابن  أصحاب هذه الصفةالشُّعراء هؤالء ومن ،وتعقيداً فاًتكلُّ أكثر
 ،توكيد الثانية الكلمة أن القارئ ليوهم بيت كل نهاية في مرتين الكلمة ركر الذي
  :2 كذلك ليست وهي

ــ أليفُتَــ ثبــتُيالهــ ىوحهانَس  
  

  هاوقد  بِرللـص إن  مـاح  مـاح  
  

طَوــفُرــ اهسكرةٌم خمــره  
  

  صاح احص اي وهو تْيرأِد اإذَ  
ــد ــي أم ــونَ قلب ــكَ ح اتهااس  

  

  راح اِحالر إلى دتم إذا رشفاً  
ـ  موضح هاحواِض ـ فَ يِرذْع ام  

  

  ـــِف ومنيلُـــياإذَ ايه الح الح  
  

 فراحوا ،وافيوالق األوزان في والتصنيع التلوين إلى الشُّعراء بعض جهاتَّ كما      
 قصيدة في ،النابلسي شيدالر الشَّاعر مثل ،واحد قافية غير على تقرأ قصائد ينظمون

 المشطور، ،المجزوء ،التام: كلها بأنواعه فيها وجاء ،الرجز بحر على بناها له
  :3المنهوك

  موجـع      معذب الحشا كم
  

  مغـرم  اِدَؤالفُ بص   ىدالم على  
  

ــارِه ــب بن ــذع    يلته   مل
  

  أواره     خمـدا  ام  والـضرم  
  

                                                 
 .359ص ،2ج، الوفيات فوات ،الكتبي :1

 .86ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :2

، الحبـازي  مـشهور  :تحقيق،  النابلسي الرشيد شعر ؛276ص ،2ج،  الوفيات فوات،  الكتبي :3
 .98ص، 2003، األولى الطبعة، المنارالحديثة مطبعة ،القومي لإلرشاد الفلسطينية المؤسسة
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  عنــمم أشــنب فيــه حكــم
  

  المـسلم  األسير فهو الفدا من  
  

ــد ــب مبتع ــودع مجتن   م
  

  األمـم  القريـب  وهو داــتعم  
  

  وولــع تعتــب زمانــه
  

  يحكـم  فهـو  زع من أكمدا قد  
  

ـ لَ إال الحب ما هب  ومـدمع  
  

ــددا   ــةُ تجـ ــقم ولوعـ   وسـ
  

ـ  سـبب  إليـه  هل يا   عممت
  

ـ  مـن  يدا يولي   لبه   مختـرم  
  

  وأطمـع  أشـعب  إال أنا ما
  

  ســلم إليــه فمــا عــدا فيمــا  
  

     المختلفة العلوم مصطلحات عرللشِّ بوتسر، ين ماالسيالديرى والتي ،غويةواللُّ ةي 
 في نفسه الشَّاعر حصر إذا خاصة ،عرالشِّ على سلبية آثاراً لهذا نأب الرقب شفيق

 ةتتم يستطيع وال ،حينئٍذ القول مجال عليه فيضيق ،العلوم من علم مصطلحات
 بحافي المعروف الشَّاعر قول ،)الوفيات فوات( كتاب في القبيل هذا ومن ،1المعنى

  :2ةالعربي ةأئم من نحوي وهو) هـ680ت( راسه
ومعتقد أن الرـ  اسةَي ـ  يِف   ِرالكِب

  

  فأصب مهاِب اًوتَقُم وهـ  ال و ييِرد  
  

يجالكبِر يوَلذُ ر  رفعـةٍ  طالـب  
  

  ِربالج فِعالر طالِب نِم وابجفاع أال  
 تعج بقصيدة حويالنَّ مالك ابن الدين جمال الشيخ الحصني الدين شرف ورثى     
  :3األبيات هذه منها ،حوالنَّ ومصطلحات بألفاظ

عدـ النَّ م والتـو  عطـفُ والتَّ تع  
  

ــداِل مــن مــستبدالً كيــد     اإلب
  

ــم ــراه أل ــكن اعت ــه أس    من
  

  ـ  غيـرِ ِب تْانَكَ ركاٍتح الِلِتاع  
  

ــفَر عــ وه ــنَ يِف ــانْفَ ِهِشع   باصتَ
  

  الجبـالِ  سير فَيكَ مييٍزتَ بصنَ  
  

صفُرـ  وه اي ع ـ  ظـم فَ امـ ع   وهلُ
  

  وهـ  و عٌلد ـ م عفٌر ـ بالج اِلم  
  

غَأدممثـل  غيِر من الترِب في وه  
  

ــ مــن الماًســ   ــاالنت رتغي   اِلق
  

       
  

                                                 
 .358ص، السادس القرن في الشام بالد في العربي الشعر اهاتاتج ،الرقب :1

 .410ص ،3ج، الوفيات فوات، الكتبي :2

 .409ص ،3ج ،الوفيات فوات، الكتبي :3
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  فقد ،حويالنَّ مخزونه على كئاًمتَّ حدهمأ) هـ626 ت( الواسطي قاسم ويهجو
  :1مصنفاً فاضالً لغوياً نحوياً أديباً كان

ـ  النَ انقبـاضٍ  فيـهِ  يقٌِدص  
  

  ــن ــسِط ونح ــ بالب   لذُّتَسنَ
  

  يديـهِ  مـن  الفتح يعرفُ ال
  

ــا إذا إال   ــاه م ــ أت   ذُأخْ
  

ـ عتُ حـين " أيـن  "فكفه   يِط
  

ـ م " اِءطَالع وبعد يئاًشَ     "ذُنْ
  

      من ألفاظه مستمداً) هـ670 ت( عثمان بن علي ربلياأل الشَّاعر لويتغز 
  :2كذل في وفق وقد ،غويةاللُّ العلوم

  شعرِه ليِل إلى عنىم ىجالد أضيفَ
  

ـ  ما ذاك ولوال فطاَل     بـالجرِ  صخُ
  

هِباِجوح ـ  وقايـةِ ال نون وقـتْ  ام  
  

  ِرسالكَ نِم وِنفُالج َلعِف هاِطرشَ على  
 من فيها أكثر بأبياٍت ارالجز الحسين أبا) هـ695 ت (اقالور اجالسر ويرثي      

 علـى  الرثائيـة  قصيدته فأقام ،المرثي به زوتمي رفع لم نظراً ؛عرالشِّ مصطلحات
  :  3منها ،قليالً إال منها ريتحر ولم ،ةعريوالشِّ غويةاللُّ المصطلحات من مجموعة

  من عن اليوم القوافي عز أال
  

  تْــكَبه ــنِْم البكــراه والعــوان  
  

ـ  بعـد  حزٍن إيطاء لها زٍنح  
  

  ــاء ــدمٍع وإكف ــ ال ل يصان  
  

ِب وإقواءـ  فـعٍ ر ـ نَ وقَفَ ٍشع  
  

ـ  وِدحاللُّ يِف وخفٍض   ـ م هلَ   انكَ
  

النَّ وناححبعدك، و ـ والم ياِنع  
  

ـ اِئنَ كـلِّ  مـع  اهلَ   ٍةح ـ ج   اننَ
  

ـ ع لخلٍّ دٌلب الفَ ـ ري كنْ ىج  
  

  الو ِل فٌطْعمغَ ندوار واانُخَو  
لَونَ وتْفَز بحالشِّ ورِرع دماًع  

  

  وكان ِلالخَ لىعلَ ِليـ  اه ضمان  
  

 من لون على منها تبي كل يحتوي قصائد صنع إلى الشُّعراء بعض وعمد      
 منها نجتزئ ،)هـ670 ت( عثمان بن علي ربلياأل الشَّاعر عند كما ،البديع ألوان

  :4بيتا وثالثين ست في طويلة وهي ،األبيات هذه

                                                 
 .194ص ،3ج، الوفيات فوات ،الكتبي :1

 .40ص ،3ج، الوفيات فوات، الكتبي :2

 .282ص ،4ج، الوفيات فوات ،الكتبي :3

 .بعدها وما  39ص ،3ج، الوفيات فوات، الكتبي :4
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بعض ذاه والتجنِب بالهجِر حاَل واإلدالِل الِلالد اللفظي الجناس".  اليح"  
  "الخطي الجناس".  يالِلإذْ نِم أكثرتَ صبر الليوإذْ يلِبقَ ربع تَزح اإذَ تُرِح

  "الطباق". اِلوِط لياٍل أسرى قصاٍر.. .ألجفاٍن اِدَؤالفُ ياِسقَ اي ِرقَّ
   "االستعارة".  األمثاِل مجمِع حب يِف ريِنحالب عمجم بدمعها شارحاٍت

  "مقابلةال". ياِلالخَ خداِع نهاِم ىأد حيثُ.. .اًاصصِق هواك في ومالنَّ نفتُ
 

  : األدبي االستدعاء 3.3
 ،وأسلوباً معنى القدماء أشعار استدعاء ،)الوفيات فوات( كتاب في ويظهر       
 الشُّعراء فاقتدى ،1سبقهم من معاني تداول في حرجاً يجدوا لم الشُّعراء فبعض

 يضارع أسلوبهم يكون أن إلى التعبير في يزعمون جملتهم في وكانوا ،بأسالفهم
 حتى ،كبيراً حظاً ذلك من الشُّعراء بلغ وقد ،اهرالز العباسي العصر في عرالشِّ

   .2العباسيين الشُّعراء كبار جوار إلى أنشأه ما بعض في بعضهم نضع أن لنستطيع
 العزيز عبد فنجد ،وناقشوها القضية هذه إلى ارسينالد من واحد غير والتفت      

 العصور إلى ينظرون الناس كان فقد ،نفسي عامل إلى القضية هذه يرجع هوانياأل
 ساعاتِّ في ليتمثَّ وعامل ،ةلقيوالخُ يةالدين للحياة األعلى ثُلالم هاأنَّ على األولى

 ،الشَّاعر عن منفصلة األدب لغة أصبحت إذا ،األدب ولغة ةاليومي غةاللُّ بين المسافة
 أن من بللمتأد دب فال لذلك ،تلقائية بصورة بها ويشعر ريفكِّ التي غةاللُّ هي دعتَ ولم

 يلتفت كان هنَّإف ،اليوبالتَّ ،التعبير أساليب منها ميتعلَّ القديم عرالشِّ دواوين في يعيش
 لوعلَّ ،3فصيحة بلغة أدباً يكتب حتى ،منه ويستمد ،راثالتُّ ذلك إلى العملية أثناء

 استغرقوا قد األقدمينأن  من لمسلمونا ادالنقَّ دهرد امِل االتباعية هذه الرقب شفيق
 ،عريالشِّ راثالت على الشُّعراء انكب ،لذا ،القليل إال لالحقين يبقَ ولم ،المعاني
 اإلسالمية الحضارة واجهته الذي للتهديد يكون قد أو ،معانيه دونويرد ،منه ينهلون

                                                 
 بالد في الهجري السابع القرن في العربي الشعر اتجاهات ،)م1980 (،هنرييت، الصايغ :1

 .400ص، نصار حسين إشراف، القاهرة جامعة، منشورة غير راهدكتو رسالة، الشام
 .560ص، الصليية الحروب عصر في األدبية الحياة، بدوي :2
 مكتبة، الشعر في واالبتكار العقم ومشكلة الملك سناء ابن، )م1962(، العزيز عبد، هوانياأل :3

 .17ص، القاهرة، مصرية نجلواأل
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 ،التراث في ظرهمن الشُّعراء اعتبر إذْ ،ذلك في دور ةالصليبي الحروب عصر في
  .1عليه المحافظة من نوعاً ،منه واستمدادهم ،له وتقليدهم

 وشعرهم أنفسهم قرن في الشُّعراء رغبة ،ابقةالس التفسيرات مع يتضافر ولعلَّ     
 وعلو ،حينه في وصاحبه المتبع عرالشِّ قيمة يدركون همألنَّ ؛الشعر هذا بأصحاب

 لدى الشُّعراء هؤالء منزلة أنفسهم ينزلوا أن الشُّعراء فأراد ،غيره على كعبه
 شعره يكون أن وعليه ،الجميع باسم اطقالنَّ هنَّّأ الشَّاعر إدراك عن عدا ،مجتمعاتهم

 خذأ على مجبراً أحياناً نفسه فيجد ،أفضل يراه ما إلى فيميل ،المسؤولية هذه بحجم
  . سابقيه وأساليب معاني

 الموروث على الشام وبالد مصر في ةبيالصلي الحروب زمن عراءشُّال كأواتَّ
 العربي ألدبا عصور إلى وعقولهم بأبصارهم واوارتد ،ملحوظاً كاءاتِّ األدبي

في العربي عرالشِّ أمراء فحاكوا ،خاصة الثاني العباسي العصر والى عامة اهرةالز 
 تخذتا  قدلسابقيهم الدراسة شعراء محاكاة وكان .2وأساليبهم وصورهم معانيهم

 حدأ بيت من جزء بتوظيف فيكون التضمين اأم ،والمعارضة التضمين صورتي
 الشَّاعر الحالوي ابن قول في كما ،القصيدة في كامالً للبيت أو ،ابقينالس الشُّعراء

أت شعر ناًمضمطب 3) م530 ت (اًشر:  
  "رتصف وهي فارقتها مثلها موكَ"    مثلها وصِل عن والشيب والنهى نهاني

  :4وهو ،شراً لتأبط بيت عجز السابق البيت فعجز      
  آِيبـاً  َأك ولَـم  فَهـمٍ  ِإلَـى  فَُأبتُ

  

  كَما وا ِمثِْلهقْتُهفَار يهو  ِفرتَـص  
  

 عجز المعري العالء أبي شعر من) هـ733 ت (الظاهر عبد ابن سبط ويضمن    
  :5قوله في ،أبياته حدأ

                                                 
 .368ص،  الشعر في بالد الشام في القرن السادس الهجري،الرقب :1
 رسالة ،الشام وبالد مصر في الصليبية الحروب شعر في المتنبي ثرأ ،عمر محمد حسام، التميمي :2

 .8ص، منشورة غير ماجستير
 .145ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :3
، وأخباره شراً تأبط ديوان ،)م1984 (،)ـه.ق.80.حو. ت (،سفيان بن جابر بن ثابت، شراً تأبط: 4

 .91ص، األولى الطبعة، بيروت -اإلسالمي الغرب دار، شاكر الغفار ذو علي ،جمعه
 .95ص ،2ج، الوفيات فوات، الكتبي :5
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  "تذكراِن نم بعِض نِم يالِنعفاج"    ركِْذ نائِعللص رم فإذا
  

  : 1)هـ449( المعري العالء أبي قول من مأخوذ  البيت فعجز
ــيتُما إن تَنَاس ــاٍس ِوداد   ُأن

  

  تَذكُراِن من بعِض ِمن فاجعالني  
  : 2قوله في للمتنبي بيت عجز ،تميم ابن الدين مجير ويضمن  

  "اءالم وقام اهِب ضارالنُ ساَل"    بقامٍة هنِْم يسبيك ما لرأيتَ
  :3التالي المتنبي لبيت عجز هو السابق البيت فعجز   

  الماء وقام ِبها النُضار ساَل    ِببلدٍة َأقام ِإذا الكَريم وكَذا
    ين مجير نوضمألبي بيت عجز مقطوعاتة  إحدى بيت عجز أيضاً تميم ابن الد 
  : 4قوله في ،تمام

  "ِبواِكالكَ عِضب دنِْع أراًثَ ُلاِوحتُ"    ماأنَّكَ لوع يف تْجلَ ابيبأن
  :5اآلتي تمام أبي بيت عجز هو السابق البيت فعجز      

كاِرمت مفي لَج لُوثَأراً تُحاِوُل    كََأنَّها ع عِض ِعندالكَواِكِب ب  
 بن المهذب قول يف كما واحد آن في شاعر من ألكثر الشَّاعر يضمن وقد

  :6)هـ561 ت (الزبير
  تُنـشدنا  الجفِن مريِض طرٍف كلٍّ من

  

  ألحاظُه  بِل بنى من راٍم رثُع  
وهـو  لنا فيه كان إن  قيمِشـفاً  الـس  

  

  بالِعلَـلِ  األجسام صحِت فَربما  
  

  :7التالي) م565 ت (القيس المرئ لبيت يشير األول بيته في الشَّاعرف      

                                                 
، سقط الزند  ديوان: اللزوميات ،)م1957 (،)449 ت( ،عبداهللا بن دحمأ العالء أبي،  المعري :1

 .94ص، بيروت، دار صادر، ودار بيروت

 .56: 4 ،الوفيات فوات، الكتبي  :2

، الثاني المجلد،  الطباع فاروق عمر الدكتور :تحقيق،  الطيب أبي ديوان،  )م1930 (،المتنبي  :3
 .127ص ،1ج، الثانية الطبعة ،والتوزيع شروالن للطباعة األرقم أبي بن األرقم دار شركة

 .56 ، ص4ج، الوفيات فوات، الكتبي  :4

 .109ص ،1ج، ديوانه، المتنبي: 5

 .338ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :6

 .293ص، 2005، بيروت -الجيل دار، الفاخوري حنا :تحقيق، ديوانه ،القيس امرئ: 7
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رني ِمن راٍم بٍل بتِلٍج    ثُعقُتَِره في كَفَّيِه م  
    فهو  الثاني البيت اأملبيت عجز وهو ،)هـ354( المتنبي شعر من نمضم 

  :1 اآلتي المتنبي
  ِبالِعلَِل اَألجسام صحِت فَربما    عواِقبه محمود عتبك لَعلَّ

 ألشجع بيت صدر ،غانم ابن الدين جمال اءرث في ،الصفدي الدين صالح  ونقل    
  :2 قوله في ذلك بيته عجز في هليوظفِّ السلمي

قَ وكأنبرك اإذَ يوِنللع باد    لَيِه قَصرةٌ عتَِحي المسو    
  :التالي) هـ195 ت( السلمي ألشجع بيت صدر هو السابق البيت فعجز    

لَيِه قَصرةٌ عتَِحي المستنَثَ    ولَيِه رمالَها عج اماَألي  
  : 3 القصيدة نفس في) هـ231 ت( تمام أبي شعر من بيت ضمن كما   

تلك انقضتْ ثم فكأنَّها    وأهلُها السنون موكأنَّه أحالم  
 ،عند نجد كما ،السابقين الشُّعراء حدأ شعر تضمين في شاعر من أكثر يجتمع وقد   
  :4قوله في خلكان ابن

ـ الع ياِرالس أعذاره هِ  وِلجبخـد  
  

  يِف ام وِفقُوك اعٍةس باِس ِمن  
  :5) هـ625 ت (شيث ابن الدين جمال وقول

لفـتْ اختَ اإذَ واعلم ع ـ ِب ليـك   هأنَّ
  

  يِف ام وِفقُوك اعةٌس باِس ِمن  
  :6قوله في يوخالشُّ شيخ وقول

لم إن رتَ فإذا تَزرربنا فِقفْ م    يِف ام وِفقُوك اعةٌس باِس ِمن  
    

                                                 
 .151ص، ديوانه ،المتنبي :1

 .208: 2، الوفيات فوات، الكتبي :2

 الخطيب بشرح تمام أبي ديوان ،)م1957 (،الطائي أوس بن حبيب ،)هـ231 ت (تمام وأب :3
 .167ص، القاهرة -المعارف دار، عزام عبده محمد :تحقيق ،التبريزي

 .114ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :4

 .313ص ،2ج، الوفيات فوات، الكتبي :5

 .362ص ،2ج، الوفيات فوات، الكتبي :6
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  :1قوله في) هـ231 ت (تمام ألبي بيت صدر نواضم قد الثالثة الشُّعراءف     
  بـاسِ  مـن  ساعةً وقُوِفك في ما

  

  األدراِس األربِع ِذمام نَقِْضي  
     كتاب في سابقين شعراء خاللها من عارضوا الذين الشُّعراء لقصائد بالنسبة اأم 

 هذه أن غير .قصيدة من أكثر الباب هذا في الباحث وجد فقد ،)الوفيات فوات(
 هذه من نجد ولكن ،مطلعها بذكر اكتفى هنَّأ أو ،كاملة فالمؤلِّ يوردها لم القصائد
 التي الحلبي محمود الشهاب قصيدة قدماء شعراء أصحابها عارض التي القصائد

 مدح في تمام أبي قصيدة فيها وعارض ،عكا فتح عند خليل شرفاأل في مدح قالها
  :2هي الحلبي الشهاب قصيدة ومطلع ،عمورية فتح عندما المعتصم

دولةُ دلّت ِهللا الحمد  لِبالـص  
  

  بالتُّ وعزِكر دين المىفَطَص العيِبر  
  :3 فهي تمام أبي قصيدة مطلع أما   

  الكُتُـبِ  ِمن َأنْباء َأصدقُ السيفُ
  

  واللَّعِب الجد بين الحد حدِه في  
 ،وجنوده القائد ومدح صرالنَّ تصويرهو  ،واحد موضوع عن رانعبت والقصيدتان    

 ةوأهمي المعركة روصو ،وجيشه المعتصم الخليفة خاللها من مدح امتم أبي فقصيدة
 ،خليل شرفاأل خاللها من مدح فقد ،محمود الشهاب قصيدة وكذلك ،عمورية فتح
أ نوبيكما ،عكا فتح ةهمي كما ،شرفاأل وجيش المعركة رصو قد نيالقصيدت أن 

   .والقافية والوزن في اشتركتا
 وصفه مثل ،المواطن من كثير في تمام أبي نهج على محمود الشهاب وسار     

 الذي صرالنَّ وأهمية صعوبة وتصوير ،وجيشه للبطل ومدحه ،رةالمحر للمدينة
 منه يستمد وراح تمام أبي نموذج رهين كان الشهاب نإ ولالق يمكن بل ،قتحقَّ

  :4عكا مدينة يصف فقوله ؛تمام أبي وصور تراكيبالو صيغالو لفاظاأل من الكثير
ـ ِب وِبطُالخُ يِدأي تْبهذَ عقيلةٌ اه  

  

  دهاًر تْوشد عليفُّكَ اه ـ غْم   ِبِصتَ
  

ــ ــا تْكانَ ــآم تخيلن ــفَ االنَ   ىرنَ
  

  ــفَالتَّ أن   ِبجــالع ايــةُغَ يهــاِف ركُّ
  

                                                 
 .523ص، ديوانه، تمام وأب :1

 .410ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :2

 .45ص، ديوانه، تمام وأب: 3

 .411ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :4
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اأم الحركَفَ وبقَ مـ تَِف أتْشَأنْ د   اًنَ
  

ـ  لـم و الًوه هاِب ليدالو ابشَ     شِبتَ
  

ـ  َلوح وبحر بر: سوراِن سِتاحاه  
  

ـ  اماهنَوأد دار   ـ  أىأنْ   القطـبِ  نِم
  

صفاٍحِبــ مــصفّح حهــالَو أكــم  
  

ـ  اِحمالر نِم   وأبرـ  اج   اليلـبِ  نِم
  

  ِبِحالس نِم يهِدتُ ام اِفعأض بالنبِل    هاقُاِعوص نِم يِدهتَ ِماِئمالغَ ُلثِْم
  :1عمورية وصف في تمام أبي قول من مأخوذ يكون يكاد

ا فَما ِبكْرتْهعاِدثَـةٍ  كَـفُّ  افْتَرح  
  

  النُّـوبِ  همةُ إليهـــا ترقَّتْ وال  
  

ِد ِمنهٍر عكَنْدِإس قَبل َأو ذَِلك  قَـد  
  

  تشِب لم وهي اللَّيالي نواصي شابتْ  
  لَهـا  السنين اللَّه مخَّض إذَا حتَّى

  

  خْضةَ كانَتْ الِبِخيلَِة مدبالِحقَـبِ  ز  
  

مالكُربـةُ  أتته  وداءسـادرةً  الـس  
  

  الكُـربِ  فراجـةَ  اسمها وكان منها  
  

   :2آخر لشيٍء ال تعالى هللا غضبان هبأنَّ  وصفه الذي ،خليل شرفاأل يمدح وقوله    
  هاقـدم ي  اِهللانـود ج هـا أتُاجفَفَ

  

  انبوالنّـشب  للملِك ال ِهللا غَض  
  

  : 3للمعتصم مدحه في ،تمام أبي قول من السابق هبيت يسلخ فهو
بيرــد ــِصٍم تَ ــِه معتَ ــتَِقِم ِباللَّ   منْ

  

  مرتغــِب اهللا فــي مرتقــٍب ِهللا  
  

  :4قتحقَّ الذي الفتح وصف في وقوله
  ِبطَوالخُ عرالشِّ وذُ ِهِب ومقُي ىسع    امفَ كنِْم ِركْالشُّ حد النطقُ لغْبي ملَ

  :5اآلتي تمام أبي قول من أخذه
الَى الفُتوِح فَتْحتَع حـيطَ  َأنِبـهِ  ي  

  

  ِر ِمن نَظْمالشع َأو نَثْر الخُطَِب ِمن  
  :6قال حين تحقق الذي الفتح عظمة تصوير في تمام يأب أسلوب ويستعير      
اي يوم قَلَ كاعأنسيت د ـ  ام ستْقَب  

  

  ِبتُالكُ يِف طّخَ دقَ امو وحتُالفُ ِهِب  

                                                 
 .55ص، ديوانه، تمام وأب :1

 .411ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي: 2

 .53ص ،ديوانه ،تمام وأب: 3

 .412ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي: 4

 .56ص، ديوانه ،تمام وأب: 5

 .411ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :6
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  :1قوله في ،تمام أبي بيت ألسلوب كثيراً قريب السابق البيت فأسلوب    
  انْـصرفَتْ  عموريةَ وقْعِة يوم يا

  

  نىا منكفَّالً لمالحلِب معسولةََ ح  
 محمود الشهاب هشب فقد ،تمام أبي من التالية صورته محمود الشهاب وأخذ     

  :2قوله في ،أخوات وعكا صور مدينتي
  تْعمج  امهنِْم الكُ أن يِف أختاِن

  

  ِبسالنَّ يِف اِنتَأخْ ال ِرفْالكُ صليبةُ  
 اموأي ،عمورية فتح امألي تصويره في اآلتي تمام أبي بيت إلى التفت هنَّأ ويبدو    
  :3باألقرباء بدر
نيفب اِمكتَ الالَّتي أيا نُِصرِبه    نياِم وبر أيدب بِب َأقْرالنَّس  
  :4 تمام أبي أبيات احد من فكرته مأخوذة محمود الشهاب قصيدة ومطلع    

دولـةُ  دلّـت  ِهللا الحمد  لِبالـص  
  

  وبالتُّ عزِد ِكرين المىفَطَص العيِبر  
  :5 قوله في امتم أبي بيت من مأخوذة البيت هذا ففكرة    

  صبِب في الشرِك ودار والمشِْركين    صعٍد يِف الِماإلس يِنب جد أبقيتَ
 هامن بيت نضم قد امتم أبي قصيدة مجاراة في -إمعانا -محمود الشهاب نأ بل   
  :6مباشرة عكا بعد صور مدينة لفتح وصفه في وذلك ،هو كما

  خَِربتْ قَد ِباَألمِس ُأخْتَها رَأتْ لما
  

  كَان ابا الْخَرى لَهدِب من َأعرالج  
  

  :يالديناالستدعاء  4.3
 تزيين ،)فوات الوفيات( في كتاب عرالشِّ في البارزة ةالفني واهرالظَّ ومن      

 مشاعرهم عن عبيرللتَّ آياته محكم وتوظيف ،الكريم القرآن ببالغة أشعارهم عراءالشُّ
 فترة شعراء من هم الدراسة هذه شعراء غلبأف ،مستغرباً ليس وهذا ،وأفكارهم

                                                 
 .63ص، ديوانه، تمام وأب :1

 .413ص ،1ج، الوفيات فوات ،الكتبي: 2

 .58ص، ديوانه، تمام وأب :3

 .410ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي: 4

 .60ص، ديوانه ،تمام وأب :5

 .413ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي: 6
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 قبل عقدياً دينياً صراعاً فيه راعالص كان عصر وهو ،بعدها وما ةالصليبي الحروب
 الشُّعراء وكان ،وغيرها والحصون عالقال على للسيطرة صراعاً يكون أن

 وكان ،ينضب ال الذي معينها من والنهل ةيالدين للمصادر جوعالر ةأهمي يستشعرون
 القصص تاله ثم ،الكريم القران )الوفيات فوات( كتاب في بروزاً المصادر هذه أول

 منها نهل أخرى مصادر هناك أن على ،ريفالشَّ النبوي الحديث ذلك بعد ثم ،القرآني
  )الوفيات فوات( كتاب في جلي بشكل تظهر لم ،ةالصليبي الحروب فترة في الشُّعراء

  .1وغيرها الحالص لفالس أقوال مثل
 عرقلة قول مثل ،المفردة القرآنية األلفاظ الشُّعراء اقتبس الكريم القران ومن    

  :2الكلبي
  ِبــِه ظَفَــرتَ ِإن ِلــشانيك فَقُــل

  

  سِمعا من يفيد صحيحاً قَوالً  
 قوله في وردت التي األبتر كلمة تستدعي) شانيك( كلمة أن نجد البيت هذا ففي     
  .3)الَْأبتَر هو شَاِنَئك ِإن( تعالى

 تصرف دون للتركيب الكلبي عرقلة اقتباس مثل ،القرآنية التراكيب الشُّعراء واقتبس
  :4قوله في

مخاليـةً  يـلَ الخ فتركت عاجلتَه  
  

  ِلجع نِم انساإلنْ قَِلخُ دقَو مهنِْم  
 فَلَا آياِتي سُأِريكُم عجٍل ِمن الِْإنْسان خُِلقَ( :تعالى قوله من اقتباس ابقالس فالبيت   

  .5)تَستَعِجلُوِن
 عِزيٍز َأخْذَ خَذْنَاهمفََأ كُلِّها ِبآياِتنَا كَذَّبوا( :تعالى قوله من الشَّاعر النبيه ابن ويقتبس

  :1قال حين الكريمة يةاآل داللة في فامتصر غزله في ،6)مقْتَِدٍر
                                                 

 الشعر في واألدبي يالدين الستدعاءا ،)م2004 (،عطاهللا منال، البنوي: نظرا، لالستزادة :1
 وما 19ص، مؤتة جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة ،الصليبية الحروب زمن الشامي

 .بعدها

 .314ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :2

 ).3 (اآلية، الكوثر سورة، الكريم القران :3

 .79ص، ديوانه، الكلبي عرقلة ؛314ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي: :4
 .)37( اآلية، األنبياء سورة :5

 . )42 (اآلية، القمر سورة :6
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اكلَم الخَدو النَِّضر    ياِة ماءالح الخَِصرو  
  مقْتَِدر عِزيٍز َأخْذَ    تاِرِكي يا َأخَذْتَِني

 عرقلة كقول ،رآنيةالق الداللة يوافق ال انه غير ،واضحاً االقتباس يكون وقد    
  :2بالساقين مجلس في يتغزل الكلبي

ــا ــبال م ــاَل إالَّ َأق ــورى وق   ال
  

  والفَــتح اِهللا نَــصر جــاء قَــد  
  

 غير ،3)والْفَتْح اللَِّه نَصر جاء ِإذَا( :تعالى قوله البيت عجز في يستدعي الشَّاعرف   
  .الكريم القرآن في وردت الم مغاير معنى في الكريمة اآلية فيوظِّ أنّه

 تَقَلُّب نَرى قَد( :تعالى قوله من يقتبس حين غزله في التلعفري الشهاب وينزاح    
ِهكجاِء ِفي ومالس نَّكلِّيلَةً فَلَنُوا ِقباهضلِّ تَرفَو كهجو ِجِد شَطْرساِم الْمرفي 4)الْح 

  :5قوله
ـ رتَ ةًلَبِق كنَّيلِّونُلَ    باًجع اههجو حاسنم تْالَقَ ضااه  

  

 األمجد الملك فتصر فقد ،بتصرف نفسه التركيب الشُّعراء بعض يقتبس وقد      
 ذَِلكُم اللَِّه سِبيِل ِفي وَأنْفُِسكُم ِبَأمواِلكُم وجاِهدوا وِثقَالًا ِخفَافًا انِْفروا( :تعالى قوله في

رخَي لَكُم كُنْ ِإنتُم ونلَم7قال حين ،6 )تَع:  
ِخفافـاً  نَفَـروا  وقد رأيتَهم  

  

  الكُلُوم العجِل ِمن شُدتْ وما  
  :8التالي بيته بناء الوراق اجالسر واقتبس    

  ِلطوِلهـا  قَطعتَ َأياٍم ثَالثَةَ
  

  السنَواِت ِمن شَديداٍت ثَالثَ  
 قَِليلًا ِإلَّا لَهن قَدمتُم ما يْأكُلْن ِشداد سبع ذَِلك بعِد ِمن يْأِتي ثُم( :تعالى قوله من

  .1)تُحِصنُون ِمما
                                                                                                                                               

 .72ص ،3 ج،الوفيات فوات، الكتبي :1

 .20ص، ديوانه ،الكلبي عرقلة ؛314ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :2
 ).1 (اآلية، النصر سورة :3

 .)144( اآلية، البقرة  سورة :4

 .63ص ،4ج، الوفيات فوات ،الكتبي :5
 .)41( اآلية، التوبة سورة :6

 .297ص، ديوانه ،األمجد الملك .227ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :7
 .257ص ،3 ج،الوفيات فوات ،الكتبي :8
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   2 التالي بيته في) 675 ت (الشاطبي الجنان ابن فويتصر:  
ِبومهيِتج معبنِْم حسٍن ودهم  

  

  ىوتَاس دقَ وِبلُالقُ ِشرع لىع اذَِلفَ  
  .3)استَوى الْعرِش علَى حمنالر( :تعالى بقوله
    فوتصر تعالى قوله في النابلسي بدر بن شيدالر: )بفَص ِهملَيع كبطَ روس 

  :5قال حين )عذاب( بكلمة) مذلة( كلمة واستبدل  4)عذَاٍب
وصب شَ األعداِء لىعطَو ـ ذَم   ٍةلَّ

  

  ربد وأوجههم مغْر يهمِف وانأ  
 ابن في قوله في الكريم نآالقر على هـ)689 ت (الفارقي الدين رشيد ئِكويتَّ   

  :6الشام إلى مصر من قدم حين خلكان
  جنـاس  امرالِك أن يوعنِد رـ    ـصِم في يوسفَ مثُل اِمالشَّ في أنتَ

  

  ـالــس وبعــد اددِشــ ســبع ولكــلٍّ
  

  يثاِن اِسالنَّ غاثُي فيِه عام بِعـ  
     فيه الشك اومم تعالى قوله يستحضر كان الشَّاعر أن: ﴿ْأِتي ثُمي ِد ِمنعب ذَِلك 
عبس ادِشد ْأكُلْنا يم تُممقَد نا قَِليلًا ِإلَّا لَهِمم ِصنُونتُح _ ْأِتي ثُمي ِد ِمنعب ذَِلك امِفيِه ع 

   7﴾يعِصرون وِفيِه النَّاس يغَاثُ
 في محمود الشهاب الشَّاعرف ،ةالقرآني اآليات أساليب الشُّعراء بعض قتفىا كما    
  :8قوله

ـ ذُ ِهللا الحمد   الـصلبِ  ولـةُ د تلَّ
  

  وديِن رِكبالتُّ عز يالعرِب ىفَصطَالم  
 وهي ،الكريمة ةالقرآني ورالس هذه قصيدته افتتاحية في يقتفي الشَّاعرف      

 :الفاتحة سور افتتاحية في تعالى قال فقد ،)األنعام ،طرفا ،أسب ،الكهف ،الفاتحة(

                                                                                                                                               
 .)47 (اآلية، يوسف سورة :1

 .263ص ،3 ج،الوفيات فوات ،الكتبي :2

 .)5( اآلية، طه سورة :3

 .)13 (اآلية، الفجر سورة :4

 .116ص، النابلسي الرشيد شعر ؛276ص ،2ج، الوفيات فوات، الكتبي :5

 .111ص ،1 ج،الوفيات فوات ،الكتبي :6

 .)49، 48( تاناآلي، يوسف سورة :7

 .410ص ،1ج، الوفيات فوات ،الكتبي 8
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﴿دمِللَِّه الْح بر الَِمينتعالى قال الكهف سورة افتتاح وفي ،1 ﴾الْع :﴿دمالَِّذي ِللَِّه الْح 
 :تعالى يقول سبأ سورة افتتاحية وفي ،2 ﴾ِعوجا لَه يجعْل ولَم الِْكتَاب عبِدِه علَى َأنْزَل

﴿دمالَِّذي ِللَِّه الْح ا لَهاِت ِفي ماومتعالى يقول فاطر سورة افتتاحية وفي ،3﴾الس: 
﴿دماِت فَاِطِر ِللَِّه الْحاومِض السالَْأرتعالى يقول األنعام سورة افتتاحية وفي ،4 ﴾و: 
﴿دماِت خَلَقَ الَِّذي ِللَِّه الْحاومالس ضالَْأر5﴾و.  

 ةالقرآني ورالس إحدى بخواتيم ةالغزلي مقطوعته لقمان ابن الدين فخر ويختم    
  :6 المعروفة الكريمة

  ىشَو نم فيِه ىشَو ولَ
  

  اغلمشَ تسلّيتْ ام  
  باسـمهِ  بحـتُ  قد أنا

  

  ايـشَ  ما اُهللا يفعُل  
  

 :تعالى قال فقد ،عمران آل سورة من آية لختام حرفي شبه اقتباس الثاني بيته فعجز
﴿ كَذَِلك ُل اللَّهفْعا يم شَاء7 ﴾ي.  

 آية نهاية لمقطوعته فاختار ،المقدسي شامة أبي عند األسلوب هذا مثل ونجد      
  :9 قال حيث ،8﴾الْوِكيُل وِنعم اللَّه حسبنَا﴿ وهي ،عمران آل سورة آيات من

ـ  اأم قاَل نمِل لتُقُ   يِكتَشْتَ
  

  قَ امد فَ رىجهو عظيم ليُلج  
يــبض ــتَ اُهللا ق ــلَ ىالَع   انَ

  

  من يُلِلالغَ يِفشْوِي الحقَّ أخذُي  
ــكَّوتَ إذا ــلَع الِن ــكَ ِهي   ىفَ

  

  وحـ وِن اُهللا انَسب عم يـلُ ِكالو  
  

                                                 
 .)1 (اآلية، الفاتحة سورة: 1

 .)1 (اآلية، الكهف سورة :2

 .)1 (اآلية، سبأ سورة :3

 .)1 (اآلية، طرفا سورة :4

 .)1 (اآلية، األنعام سورة :5

 .44ص ،1 ج،الوفيات فوات ،الكتبي :6

 .)40( اآلية، عمران آل سورة :7

 .)173 (اآلية، عمران آل سورة :8

 .271ص ،2 ج،الوفيات فوات ،الكتبي: :9
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    ين ظهير فويتصرفي قال حين ،القرآنية باآلية) هـ680 ت (البارزي الد 
  :1سوداء جارية من ،وأنثى ذكر ،توم رزق شخص
  ررالد جرستخْي حِرالب لماِتظُ ومن    ٍمأوتَِب نهاِم العرِش رب كصوخَ
 ِلتَْأكُلُوا الْبحر سخَّر الَِّذي وهو﴿ تعالى قوله من اقتباس السابق الدين ظهير فبيت     

ا ِمنْهما لَحوا طَِريتَخِْرجتَسو ةً ِمنْهِحلْي اتَلْبونَه2﴾س.  
 آيـات  معـاني  مـن  معنى التالي بيته العيد دقيق ابن الدين تقي الشيخ ويضمن     

  :3الكريم القران
كُلْأي بعضـ لَ هم حوال بعـضٍ  م  

  

  ِسبحالِغ في يِم ِةيبـ  ن أِسب  
  

 بعـضا  بعضكُم يغْتَب ولَا﴿ :تعالى قوله من معناه الشَّاعر خذأ ابقالس فالبيت       
ِحبَأي كُمدَأح ْأكَُل َأني متًا َأِخيِه لَحيم وهتُماتَّقُوا فَكَِرهو اللَّه ِإن اللَّه ابتَو ِحيم4﴾ر.  
 يوخالشُّ لشيخ قصيدة في كما ،كاملة القصيدة في القرآني الجو الشَّاعر يشيع وقد    
 وتراكيب ألفاظ اقتباس من أبياتها حدأ يخلو يكاد ال التي) هـ662 ت( العزيز عبد

  :5الكريم نآالقر وقصص
  صدرا محبِتكُم في ِلوجدي شَرحتُ

  

  صبرا َأستَِطع فَلَم صحبي وصبرني  
  عِلقْتُـه  مذْ الّذي الْحسِن يوسفَ فَيا

  

  بـشْرى  يـا  قُلْتُ ِفكْرتي ِمن ِبسيارٍة  
  

لَّ لَقَدح سٍ  بـوادٍ  لْبـي قَ ِمنمقَـد  
  

  قِْبسِلي ـراً  ِبـهِ  الْكَلـيمِ  قَلْبي ِمنمج  
  

فَتْني  لَِئنخَـو  نّيـهِ  ِمـنـذَّلٌ  تَجع  
  

  فِإن عم رسمـوا  الّذي الْععرا  زـسي  
  

ـ  تَعِرفـوا  َألَم ِلعذّالي وقُلْتُ وىاله  
  

  ــد ــتُم لَقَ ــيئاً ِجْئ ــذِْلكُم شَ ــرا ِبع   نُكْ
  

َأيذوٍل وع في كان بعاِذري الْح  
  

  الّذي فَذاك  قَـد  رـسرى  اُهللا يـسِللْي  
  

 قوله من الكهف سورة من وألفاظه تركيبه الشَّاعر يستمد ،األول البيت في     
 سورة من الشَّاعر فيأخذ الثاني البيت اأم ،6﴾صبرا علَيِه تَستَِطع لَم ما﴿ :تعالى

                                                 
 .54ص ،1 ج،الوفيات فوات ،الكتبي :1

 .)14 (اآلية، النحل سورة :2

 .447ص ،3ج، اتالوفي فوات ،الكتبي :3
 .)12 (اآلية، الحجرات سورة: 4
 .360ص ،2ج، الوفيات فوات ،الكتبي :5
 .78، اآلية، الكهف سورة :6
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 واِردهم فََأرسلُوا سيارةٌ وجاءتْ﴿ :تعالى قوله من ،قصته حداثأ بعض ،يوسف
 اأم ،1﴾يعملُون ِبما عِليم واللَّه ِبضاعةً وَأسروه غُلَام هذَا بشْرى يا قَاَل دلْوه فََأدلَى
 عدد في u موسى سيدنا قصة أحداث بعض إلى الشَّاعر التفت فقد ،الثالث البيت

 ِلَأهِلِه موسى قَاَل ِإذْ﴿ :تعالى قوله ،النمل سورة من اقتبس فقد ،الكريمة السور من
 ومن ،2﴾تَصطَلُون لَعلَّكُم قَبٍس ِبِشهاٍب آِتيكُم َأو ِبخَبٍر ِمنْها سآِتيكُم نَارا آنَستُ ِإنِّي

 الطُّوِر جاِنِب ِمن آنَس ِبَأهِلِه وسار الَْأجَل موسى قَضى فَلَما﴿ اآليتين القصص سورة
 لَعلَّكُم النَّاِر ِمن جذْوٍة َأو ِبخَبٍر ِمنْها آِتيكُم لَعلِّي نَارا آنَستُ ِإنِّي امكُثُوا ِلَأهِلِه قَاَل نَارا

طَلُونا _ تَصا فَلَمَأتَاه نُوِدي اِد شَاِطِئ ِمنِن الْومِة ِفي الَْأيقْعكَِة الْباربالْم ِة ِمنرالشَّج 
ا َأنى يوسَأنَا ِإنِّي م اللَّه بر الَِمينَأنَا ِإنِّي﴿ تعالى قوله طه سورة ومن ،3﴾الْع كبر 

فَاخْلَع كلَينَع اِد ِإنَّكِس ِبالْوقَدى الْمِإذْ﴿ اآلية النازعات سورة ومن ،4﴾طُو اهنَاد هبر 
 قوله من ،رحالشَّ لسورة الشَّاعر يعود الرابع البيت وفي ،5﴾طُوى الْمقَدِس ِبالْواِد
 سورة من الشَّاعر يسترفد الخامس البيت وفي ،6﴾يسرا الْعسِر مع فَِإن﴿ تعالى

 وفي ،7﴾نُكْرا ًئاشَي ِجْئتَ لَقَد نَفٍْس ِبغَيِر زِكيةً نَفْسا َأقَتَلْتَ﴿ تعالى قوله من ،الكهف
 من ،األعلى سورة ،األولى ،سورتين من ومعان ألفاظ الشَّاعر فيوظِّ ،السادس البيت
 :تعالى قوله من ،يلاللَّ سورة من والثانية ،8﴾ِللْيسرى ونُيسرك﴿ تعالى قوله

﴿هرسنُيى فَسرس9﴾ِللْي.  

                                                 
 .)19 (اآلية، يوسف سورة: 1

 .)7 (اآلية، النمل سورة: 2

 .)30، 29( اناآليت، القصص سورة: 3

 .)12( اآلية، طه سورة: 4

 .)16( اآلية، النازعات سورة: 5

 .)6( اآلية، الشرح سورة: 6

 .)74( اآلية، الكهف سورة: 7

 .)8(اآلية، األعلى سورة: 8

 .)7( اآلية، الليل سورة: 9
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 يوسف شخصية استدعوا فقد ،القرآني القصص الشُّعراء واستدعى         
uu، الجمال عن حديثهم عند، الجعبري قول في كما ،الغلمان جمال ةًخاص 

  : 1الًمتغز) هـ732ت(
الم باد وسفُي تْلفَّتَ الذي سِنالح  

  

  يِهواِحلَ استحيتْ يهجِتم ِهبِح في  
  

ـ  يِتالالَّ ِةوسلنُِّل تُلْقُفَ ـ  غفنِش   ِهِب
  

  ــذلكن ــذي ف ــيلَمتُنَّ ال ــِهِف ِن   ي
  

  :2الغلمان حدأ في الًمتغز النابلسي شيدالر وقال
ـ و الوفـاءِ  ديـنِ  على طبعت   ِهِعرشَ

  

ـ ِل يِتميِش امفَ   ـ  أن ِردلغَ اتطبع  
  

  الر كدقَ نصغُ ملَ سِنالح يِفوسي ايفَ
  

  اممنع طقَ ىري ال بوصِل يبِط  
  

 كما ،الغلمان حدبأ لهتغز في u وسفي شخصية الشَّاعر بيهالنَّ ابن ويستدعي
  :3 ارةالسي حدأ باعه حين ،قصته أحداث يستدعي

  تُشْتَرى يوسفَ ِمثَْل َأنَّك لَو آٍه    يوسٍف صورةَ الحسِن ِفي حكى من يا
 ت (الظاهر عبد بن الدين محيي يستعين ،الغلمان بأحد لهتغز سياق وفي     
  :4 الغالم حسن لبيان u يوسف بجمال) هـ692
ـ  صرتُ دقَ ِهِب اًيبِبح ايفَ ـ مز نِم   يِن

  

ـ  ليِهع تُنْكُو وكُأشْ   ـ مالز ركُأشْ   انَ
  

  لىع تَدِزو سٍنح يِف وسفَي أشبهتَ
  

ـ مثَ الغَ دقَ نم اي ِسخْبالب ِهِياِرشَ     انَ
  

 ،اصرالنَّ لملكل مدحه سياق في ،u يوسف سيدنا قصة الكلبي عرقلة ويستدعي    
 يوسف جمال بسبب أليدهن ساءالنِّ تقطيع مثل جالالر يديأ يقطع اصرالنَّ فالملك
u5:  

من وِإياكُم  سـمي  النبـي  
  

  والجماِل الِحجا رب يوسفَ  
  

ـ  يأيِد عطِّقَم اكذَفَ   ساِءالنِّ
  

  وذاه طِّقَمع يِدَأي ـ الر اِلج  
  

                                                 
 الذي الجعبري ديوان في البيتين هذين على أعثر لم. 41ص ،1 ج،الوفيات فوات، الكتبي :1

 .قمحقِّ بدون، القاهرة، اليوسفية المطبعة، الجعبري ديوان، عليه اطلعت

 .155ص، النابلسي الرشيد شعر ،277ص ،2ج، الوفيات فوات، الكتبي :2

 .71ص ،3ج، الوفيات فوات ،الكتبي :3

 .187ص ،2ج ،الوفيات فوات ،الكتبي :4

 .87ص، ديوانه، الكلبي عرقلة ؛314ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :5
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 من وصله الذي الكتاب عن) هـ640 ت (صيالقو الزكي حديث إطار وفي     
 ،أبيِه على لقوهأ حين u يوسف قميص موقف يستغل ،القوصي الدين شهاب
  :1لهذا المعنى ذاك ففيوظِّ

  َأحلَـى  ِكتابـك  سيدي سيدي
  

  الٍل ِمنلى زاِدي فُؤاِد عالص  
  لَمـا  يوسفَ قَميص ِفيِه ِخلْتُ

  

  قَتْهــَؤاِديِب َأنــاِملي َألْــص   فُ
  

 في كما ،u سليمان سيدنا قصة أحداث بعض ،الشُّعراء بعض واستدعى       
  :2يتفقده ال شخص عن حديثه سياق في قيبالنَّ ابن الدين ناصر الشَّاعر قول

ـ ِلم على ليمانس هذا   ِهِك
  

  وهـ  بأخباٍر و ـ قْي هلَ   ىدتَ
  

ـ  يـر الطَّ دتفقَّ هاوأجناس  
  

  ادهداله ىرأ ال اليم قاَلفَ  
  

  :3غزله في u سليمان قصة أحداث بعض) هـ577 ت (الذروي ابن ويستدعي  
  مانيلَس ااهافَو يسِقلْب نظَفَ    صنى ياِحالر يِف إليها اًقَوشَ تُرطَ مكَ
 وضعه مشهد ماالسيu،  إبراهيم سيدنا قصة الشُّعراء بعض استدعى كما       

 )هـ707ت( ائينسال أيدمر قول في كما ،عليه وسالماً برداً كانت التي ،ارالنَّ في
  : 4متغزالً

خَ    ىظَلَ في يبنفِس ألقيتُ نذُمدألفيتُ اه رداًب وساالم  
 للملك مدحه في ،u عيسى قصة من ،)هـ626 ت (السنينيرة ابن ويستدعي   
  :5للماء قناة أجرى حين غازي اهرالظَّ

أحفاِتِر اي ـ فَ هافاتُع   هكأنَّ
  

  امظُاألع ايأح اِهللا بإذِن عيسى  

                                                 
 .305ص ،2ج ،الوفيات فوات ،الكتبي :1

 .325ص ،1ج، الوفيات فوات ،الكتبي :2
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 في المقدسي شامة أبو اقتبس فقد ،الشَّريف بويالنًَّ الحديث من الشُّعراء واقتبس   
  :1قوله

ـ  إن ىصطفَالم بيالنَّ وقاَل بعةًس  
  

  لُِّظياُهللا مه الع ـ ِب ظـيم   ِهظلِّ
  

ِحمب ـ نَ فيفٌع ـ م يءاِش   قٌصدتَ
  

  ِهِلعدِب واإلمام صلٍّم وباٍك  
 الْعاِدُل اِإلمام ِظلُّه ِإالَّ ِظلَّ الَ يوم ِظلِِّه ِفى اللَّه يِظلُّهم سبعةٌ "r الرسول حديث    

شَابِة نَشََأ وادٌل اللَِّه ِبِعبجرو هلَّقٌ قَلْبعاِجِد ِفى مسالَِن الْمجرا واباا اللَِّه ِفى تَحعتَمج 
. اللَّه َأخَافُ ِإنِّى فَقَاَل وجماٍل منِْصٍب ذَاتُ امرَأةٌ دعتْه ورجٌل علَيِه وتَفَرقَا علَيِه

 اللَّه ذَكَر ورجٌل ِشمالُه تُنِْفقُ ما يِمينُه تَعلَم الَ حتَّى فََأخْفَاها ِبصدقٍَة تَصدقَ ورجٌل
  .2"عينَاه فَاضتْفَ خَاِليا
  :3قوله في شعره في بويالنَّ الحديث ألفاظ بعض األمجد الملك فويوظِّ    

َصبعلى ور ِق كِمحوالِقلى التفر    الِو لتقليِد شكوراِلص زِلِهوع  
 فقد ،)وشكور ،صبور( النبوي الحديث ألفاظ بعض الشَّاعر استخدام فنلحظ       

 خَير كُلَّه َأمره ِإن الْمْؤِمِن َألمِر عجبا «:r الرسول قول في اللفظتين هاتين وردتا
سلَيو ٍد ذَاكْؤِمِن ِإالَّ َألحِللْم ِإن تْهابَأص اءرس شَكَر ا فَكَانرخَي لَه ِإنو تْهابَأص اءرض 
ربص ا فَكَانرخَي 4»لَه.  
 في خاصةً ،بويالنَّ الخطاب يحاكون فاخذوا ،بويالنَّ باألسلوب الشُّعراء روتأثَّ    

  :عرقلة قول ذلك من ،األبيات بدايات
اي معاِسالنَّ شَر ياِلح ينكمب بجلَِو    عيس يلَعـ كَ اُهللا إالَّ م ـ  فَي   اَأنَ

  

  :5عنين ابن وقول   

                                                 
 .271ص ،2ج، الوفيات فوات ،الكتبي :1

 بن رائد :تحقيق، مسلم صحيح، )م2010(، القشيري مسلم بن الحجاج بن مسلم، ماماإل :2
 .93ص ،3ج، الرياض، طويق دار، صبري

 .197ص، ديوانه ،األمجد الملك ؛228ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :3

 .227ص، 8 ،مسلم صحيح :4

ـ 630 ت (األنصاري نصر بن محمد المحاسن أبي الدين شرف،  عنين ابن :5  ،)م1958 (،)هـ
 .167ص ،1ج، كراتشي، الميمني العزيز عبد: تحقيق، عنين ابن ديوان
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  عجب بينكم حالي الناِس معشر يا
  

  لي وليس اي بينكم قوم أنصار  
 معشَر يا« :الخطاب في r الرسول أسلوب من اقتباس ابقينالس البيتين ففي      

 فَجمعكُم ومتَفَرِقين ِبى اللَّه فََأغْنَاكُم وعالَةً ِبى اُهللا فَهداكُم ضالَّالً َأِجدكُم َألَم اَألنْصاِر
1»ِبى اللَّه.  

 الخطاب بأسلوب ،العمري اهللا فضل البن هئرثا في مودمح الشهاب روتأثَّ
  :2قال إذ ،بويالنَّ

  الالكُ َلدع قد اِهللا فضِل ابن وفقد    مهئتَِزر ٍبحص دقَفَ وكُأشْ اِهللا إلى
  :3قال حين نفسه باألسلوب العيد دقيق ابن الدين تقي الشيخ كذلك تأثر كما    

  ِرمالع أدبتَم في نتُكُ ذْم ِهِب بتُِعتَ    يِنفإنَّ يوجوِد من وأشكُ اِهللا إلى
 إليك اللهمr: ) الرسول دعاء في النبوي الخطاب بأسلوب انالشَّاعر رتأثَّ فقد   

  .4)احمينالر رحمأ يا اسالنَّ على وهواني حيلتي ةوقلّ ،قوتي ضعف أشكو
  

5.3 الشِّ ورةالصةعري:  
      ممفهو عن واحٍد غير ثتحد الشِّ ورةالصةعري إيصال في ودورها ،تهاوأهمي 

 عن يقول فالجاحظ ،وجمال رونٍق من عرالشِّ على تضفيه وما ،والمعاني األفكار
 الشعرية الصورة هو الشعر يعد بذلك وهو ،5"التصوير من جنس" :أنَّهب، الشعر
  الصورةف عصفور جابر أما ،بشعر ليس صورة بال الشعر أن يقرر وكأنه ،بذاتها
 قدم هالل غنيمي محمد ولعل ،6تقديمها وكيفية المعاني عرض بطريقة تختص عنده

                                                 
 .108: 3، مسلم صحيح، مسلم اإلمام :1
 .423: 2، الوفيات فوات، الكتبي :2

 .113، وشعره حياته العيد دقيق ابن، حسن صافي علي. 446: 3، الوفيات فوات، الكتبي :3

 .104: 1، مسلم حيحص، مسلم اإلمام :4
، الحلبي البابي مصطفى مكتبة، هارون السالم عبد تحقيق، الحيوان ،بحر بن عمر، الجاحظ :5

 .132 ص، 3ج، 1948، القاهرة

، القاهرة -المعارف دار، والبالغي النقدي التراث في الفنية الصورة )ت.د(، جابر، عصفور :6
 .282 ص
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 معناها في التجربة لنقل الفنية الوسيلة" :الشعرية الصورة عن قال حين أعمق مفهوما
 واقترب ،"1أجزاء ذات كبيرة صورة إال كلها الشعرية التجربة فما ،والكلي الجزئي

 هي الشعرية الصورة" :قال حين هالل غنيمي محمد لمفهوم المهدي عبد الجليل عبد
 ،"2الحياة من والموقف واألفكار المشاعر عن والتعبير اإلحساس لتجسيد الوسيلة
 على تفوقت ربما بل ":قال حين الشعر في الموسيقى على الهيب حمدأ وقدمها

 على يعتمدون كما السمع حاسة على يعتمدون ال الذين أولئك عند الموسيقى
  ".3غيرها
 بالصورة الشُّعراء من الكثير لدى اهتمام ظهر )الوفيات فوات( كتاب وفي     

 ،ومشاعرهم أفكارهم نقل في التصويري الفني األسلوب على اعتمدوا وقد ،الشعرية
 على يعتمد الذي الوصفي باألسلوب أم المعروفة البيانية باألساليب ذلك أكان سواء
   .الشَّاعر يريده الذي الجو وإشاعة ،المشهد رسم في هاوإيحاءات الكلمات ظالل
 على الشُّعراء فيها اعتمد التي التقليدية الصور من كثير الكتاب هذا في ووجد     

 بعض الكتاب هذا ثنايا في نجد ولكن ،بالمرأة المتعلقة الصور خاصة ،سابقين شعراء
 حاولوا قد شعراء هناك أن لنا يظهر وهنا ،مبتكرة صور اعتبارها يمكن التي الصور
 قول في كما ،إليها يسبق لم معان وإخراج ،جديدة واستعارات بتشبيهات اإلتيان
 التجديد لكن ،مستهلكة صورة وهي بالبدر احدهم يصف الحلبي محمود الدين شهاب

 صفة استعار فقد ،للصورة وتوظيفه للموقف الشَّاعر استغالل في هو التخيل وجمال
  : 4 رآه ما جمال عن للتعبير وطوعها اإلثمار وهي الشجر

ـ  بستاِن في رأيتُ ـ  لٍِّخ   النَ
  

  بدر دجى يغرس  اًأشـجار  
  

ـ  أنجب إن فقلتُ يالـذِ  اذَه  
  

  يــه ــر غرس ــأقْ أثم ماار  
  

                                                 
، والنشر للطباعة مصر نهضة دار، الحديث ألدبيا النقد ،)ت.د(، غنيمي محمد، هالل :1

 .443ص، القاهرة

 دار، الصليبية الحروب أدب في المقدس بيت )م1989 (،حسن الجليل عبد، المهدي عبد :2
 .311 ص، األردنية الجامعة، والتوزيع للنشر البشر

 .434، 433ص، المماليك زمن الشهباء حلب في الشعرية الحركة، الهيب :3

 .85: 4، الوفيات فوات، يالكتب :4
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 المقدرة إظهار في رغبة ،الواحد البيت في تشبيه من أكثر الشُّعراء بعض وحشد   
 الدين جمال قول في كما ،الواحد البيت في تشبيه من بأكثر واإلتيان التصويرية

  :1هذا تصويره في أبدع وقد ،الشَّاعر
كأن السحاب الغر جمعـتْ تَ الم  

  

  هـا بجمِع موماله عنها قتْرفَ وقد  
  

  هاثلجو بعقَ األرِض هجوو نياقٌ
  

  حليب ومر يِحالر هاضرِع حالب  
  

 فظهر ،لروضة وصفه سياق في الصور من بالكثير لتلمسانيا العفيف وجاء     
 وتعدادها الصور لكثرة قصداً قصد هنَّأ ظهر كما ،صوره في وتكلفه الشَّاعر عناء
  : 2ومشاعر موقف عن تصدر لم التي

ـ  رجِسللنَّ هاِب كأن ـ أعي ضالغَ   اًنَ
  

  نـائم  والـبعض  الـبعض  منها نبهتَ  
  

هاديِرغ فوقَ القضِب ظالَل كأن  
  

  أراقـم  يـاحِ الر تحتَ اضطربتْ إذا  
  

الورِق ناءِغ كأن  معبـدٍ  ألحـان  
  

  النـواعم  القـدود  تلـك  رقصت إذا  
  

كأن هاصوِنغُ تحتَ مِسالشَّ نثار  
  

  راهـم د ووقـتٍ  وقـتٍ  فـي  يردناِن  
  

توسوستْ غصوِن في ثماراً كأن  
  

ــارِض   ــاق لع ــسيم خف ــائم الن   تم
  

ـ  لـدانياتِ ا القطوفُ كأن   بمواِه
  

  اتمح وِحالد في ماسٍن غصٍن كلِّ ففي  
  

 الشَّاعر قول ،مبتكرة صورة هاإنَّ عنها القول يمكن التي الصور ومن        
 من مطارداً ظل هنَّأ غير ،محبوبته التقى وقد لياليه إحدى واصفاً العرب مهمندار
  :3 الصبح

  يمِع وهي بِيالظَّ عيِن مثُل وليلٍة
  

  بـا قَالر يقظـةِ  مـن  آمنـاً  طعتهاق  
  

  مختفيـاً  الليـلِ  دهم فوقَ أردفته
  

  والصبح خيله يخلِف يركض االشهب  
  

  رةٌاِتفَ مِسالشَّ نيعو ياِنهد ىحتَّ
  

  قَوـ  يلاللَّ ذيِلِب جذبتُ د ـ انْ ام ذَجاب  
  

                                                 
 .346ص ،4ج ،الوفيات فوات، الكتبي :1

 .75ص ،2ج ،الوفيات فوات، الكتبي :2
 .349ص ،4ج ،الوفيات فوات ،الكتبي :3
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    من هي رالمصاد هذه أكثر ،المصادر من العديد من صورهم الشُّعراء واستمد 
 الطبيعي من وكان ،حروب عصر فالعصر مستغرباً ليس وهذا ،وأدواتها الحرب
 متغزالً النجار بن الدين جمال قول في كما ،شعره في العصر ظروف انعكاس
  :1نبالً محبوبته عيون جاعالً

ـ قاتَ العيوِن لهذي ما ـ  اله   اللــ
  

  ى ــهنُ وهي ظاًواِحلَ تسمُلـب  
  

ـ  هيـسمونَ  الذي ولهذا   ــشْالِع
  

  قتُل الحقيقِة وفي جازاًم ـــقَ  
  

 ،المحبوبة جمال إبراز في لتتعاضد الحربية األلفاظ من بصل عين ويحشد       
  :2 كالرمح المحبوب هذا وقوام ،بالسهام ترميه نبل المحبوب فعيون

ـ  فونهج سقمِب ميسِج ـ  دقَ قَأسام  
  

ـ ر لبـي قَ حاظِهِل بسهِم يمِر   ىم  
  

ـ م القـوامِ  معتدُل محركال فٌهفه  
  

  مر ـ  فاالج ـ  لـو ح هلكنَّ ىاللّم  
  

    3 الروم من جيشاً محبوبته منثور بصل عين رويصو:  
إذْ منثورهــا كــأن الح بتــِسماًم  

  

  لبانص فيِه بانتْ الروِم من جيشٌ  
  

 ،الحرب من استمدها لصورة النبوي مديحه سياق في العزازي الشهاب وينقلنا     
 جمال من واجهه ما أمام هزم الجيش هذا ولكن ،جيش وله صبره جسد حيث

 مثل معين دون غلبتها يمكن ال التي الفتاك بالمقاتل العيون شخص كما ،وحسن
  :4الصبر
مطلـولُ  الخاِل ذات بأطالٍل يِمد  

  

  ومفلوُل ومزهم يِربص وجيشُ  
  

ـ  الفاتكاِت يونالع الِقي ومن   الِب
  

  خـذولُ م وهفَ نهع افعدي صبٍر  
  

 لمحبوبته يجعل حيث ،الحرب أدوات إلحدى منقذ ابن الدولة شرف ويلجأ     
 أعين من تحميها دروع لها كان نإ يتساءل لكنه ،األيدي ضرب من تحميها دروعا

  :5سالنا
                                                 

 .19ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :1

 .36ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :2

 .38ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :3

 .95ص ،1ج ،الوفيات فوات، الكتبي :4

 .179ص ،1ج ،الوفيات فوات، الكتبي :5
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  يـدٍ  سـهامِ  مـن  تقيها روعد لها
  

ـ الم أسـهم  يهاِقتَ وعرد ْلهفَ     ِلقَ
  

 محوالر حمرأ ببند مشدود وسطه مليح قامة بين الظاهر عبد ابن سبط وربط     
  :1 جميالً ربطاً

  تْـلمايتَ حين كالغصِن قامةٌ يوِب
  جج

  ـ تُ طعٍن في مِحوكالر ـ  دقَ ـ  يوِف   دقَ
  

جمن ىر يِمد بِهراِقفُ بسهِم حر    فخضب الخَ على ما منهبنِد من ِرص  
 جعل فقد ،الحربية البيئة من منتزعة صورة السروجي الدين يتق لدى ونجد     

 امتطى لكنه ،المحبوبة هذه لنيل الفرسان من الكثير فيه تسابق ميدان لمحبوبته
  :2الجميع فسبق الصدق
  فـارسٍ  حبِك ميداِن في جاَل مكَ

  

  هسبقتُ اِكضِر إلى ِكيِف ِقدالصِب  
  

  :  3 الح وقد بالسيف غلمانال حدأ هيشب الحلي والصفي      
الحصقوِل كَالصاِرِم والم هَأخلَص    عِمن شَيٍن ِمن القَيِن تَتَبكَلَِف و  

     حدأ مكانة لتصوير الحربية األدوات بعض من التلعفري الشهاب واستمد 
  :4بأبيات له بعث حين أصدقائه

ـ  أنتَ يأِبِب ـ خَ اي ـ وأم يليِل   يِت
  

  يهِموس ميتر اإذَ يوِسقَ أنتَ  
  

ـ  واُهللا أنتَ ـ  يِل حجـرازِ  سام  
  

  حـسمِ  أعظـم  ائبـاتِ للنَ فيِه  
  

 الشعرية صورهم ينهلون فأخذوا مبتغاهم من الكثير الطبيعة في الشُّعراء ووجد   
 فيعمد ،الطبيعة من محبوبه وجه لجمال تصوير يستمد بصل عين الشَّاعرف ،منها

  :5ببستان لتشبيه
ـ  ماكأنَّ وجهـ  ه ـ ِل ِهفي   ِهِقعاِش

  

  البستاِن في والخاُل بستان جنّان  
  

 في أن فكما ،فيها العنيف الجانب تمثل صورا الطبيعة من الشُّعراء يستمد وقد      
 جانباً فيها نإف ،للنفوس المحبب المفرح الزاهر الزاهي الجانب تمثل صوراً الطبيعة

                                                 
 .94ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :1

 .187ص ،2ج، الوفيات فوات، الكتبي :2

 .342ص ،2ج، الوفيات فوات، الكتبي :3

 .70ص ،4ج، الوفيات فوات، الكتبي :4

 .38ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :5
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 على اللةللد الصور هذه تستخدم ما وغالباً ،والقوة العنف يمثل لهذا موازياً آخر
 في خليل شرفاأل جيش جعل الذي ،محمود الشهاب قول في كما ،المخيفة الجوانب
  :1كالسيل طريقه في ما كل واقتالع ضخامته
تُْئِجوِجِب اهكَ وٍشي الـسوِلي لـى ع  

  

  هااِلثَأم بيآجاٍم ن مضِبالقَ ن  
 ،الحرب وأدوات الطبيعة بين صوره داستمدا في الحلي الصفي ويجمع      

 ويمنح ،كالسيف حازم جميل بهي ،كاألسد وشجاع ،الغيث مثل عطاءه فالممدوح
  :2كالبحر واألعطيات الجواهر

  واِبالً عطاه ِمن يبعثُ كَالغَيِث
  

  احاِصـب  سطاه ِمن ويرِسُل سبطاً  
  

  ِبزئيـِرهِ  غابـه  يحمي كَاللَيِث
  

  امخاِلب القَنيِص في وينِشب طَوراً  
  

  منظَراً ِللنَواِظِر يبدي كَالسيِف
  

  امضاِرب الهياِج في ويمضي طَلقاً  
  

  واِصالً عذباً ِمنه يحمد كَالسيِل
  

  هــد عيو ــوم ــذاباً قَ ــبا ع   واِص
  

  نَفاِئـساً  ِللنُفوِس يهدي كَالبحِر
  جج

  بــدي ِمنــهييــوِن وجاِئبــا ِللعع  
  

 معتمداً األسحار كنسيم ألفاظاً للقريب ينتخب أن اإلصبع أبي بن الزكي ويطلب     
  :3الصورة توليد في التعليل حسن ذلك في

ـ فْلَ يِبِرلقَِل انتخب   قيقـاً ر اًظَ
  

  اِرحاألس يِف ياِضالر يِمِسنَكَ  
  

  هاِرالنَّ وِءض مثَل اهدفأب ىنَ    ـعالم نع فَّشَ رقَّ فظُاللَّ اإذَفَ
  

 البرق لمشهد نقلنا حيث جميلة صورة الطبيعية الظواهر من السراج ويستمد      
 تبكي حين في يبتسم الذي كالبرق وتصبره تجلده في المحبوب هذا فجعل  ،يلمع وهو

  :الغوادي
جلُّالتَّ يبِديد ـ واألج   تفـضحه  انفَ

  

  بتسمي وهوي واِدالغَ يبِكتَ كالبرِق  
 آثار صور عندما ،جميلة صورة الطبيعة من إسرائيل ابن الدين نجم ويلتمس      

  :4الصورة هذه رسم في الشَّاعر فوفق ،بالبدور الجمال أقدام وآثار ،أهلة الخيل أقدام
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كأن مالخَ ياِطوِف ِليـ ي أهلـه  اه  
  

  رودب المطي اِففَأخْ اروآثَ  
 من الكثير منها فجلبوا ،االجتماعية الحياة على صورهم في الشُّعراء واعتمد      

  :1للتصوير الشطرنج للعبة يلجأ نفادة ابن الشَّاعرف ،الصور
إن قُالحـاذِ  أعوز  والُفاسـتبد  

  

ــ   ــر همكانَ ــم آخ ــذِق ل   يح
  

ـ  مـن  ِجطرنْالشَّ فالعب   ِهأِنشَ
  

  وضع حاٍةص مالبيـذقِ  وضع  
  

     ين ناصر رويصويشاهده ما على معتمداً معه الذين الجنودو نفسه النقيب ابن الد 
  :2لتحرق جمعت" زبالة "يتعدون ال همنَّإ حيث ،حياته في

لمرقــدا غــسالة إالّ نحــن  
  

ـ وز تْتفرغَّ قدوٍر ر   ياِدب  
  

زبالةً إالّ نحن ضهام الزـب  
  

  اِدقَلِوِل ِموالكَ ِقوفَ نِم اُلـ  
  

 عندما محبوبه وجه في نبت الذي للعذار ميلةج صورة الفارقي الدين سعد ويرسم    
  :3حداد بثوب الشعر هذا شبه

ـ  على عرالشِّ َلفص دقَ   ِهدِخ
  

  ِح داٍدِح ثوبين اتَم الجاُلم  
 منها ليجذب وقتذاك المستخدمة العملة إلى الظاهر عبد ابن الدين محي ويلتفت       
  :4 محبوبه لوجه تشبيها

جهو ي ىكَحنالدـ  إالَّ ار   هأنَّ
  

  عيِراِطخَ ن نَولَ يِراِظوم يِفصر  
 عند من عاد أن بعد أهله من للضرب شيث ابن الدين جمال ضتعر وحين     

  :5النحاس وضرب ،األعراس مشاهد من صوره استمد ،شيء بدون السلطان
ِب تْفَالَخَتَوتَ    ـال هاكأنَّ فِّاألكُ يضنِْع يقُِفصد مِعاِمج األعاِسر  

  

طَتَوتْقَاب ـ الِخ سود   هـا كأنَّ اِففَ
  

  قْوع نِم ِقاِرطَالم حاِسالنَّّ ِدي  
  

  :6 الثلج فوق وقصر الغلمان احد جمال بين الوردي ابن الدين زين ويربط   
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ــيح ــه مل ــساقُ ردفُ ــه وال   من
  

ـ الثُّ علـى  القصوِر كبنياِن     وِجلُ
  

 احد بشرة لون بين يقرن حيث الطعام من صوره ىإحد نفسه الشَّاعر ويستمد   
  :1 والجبن الغلمان

ترفـاً  كفـاً  السفرِة في مد  
  

  انَبِج السفرِة في أن انَبِسحفَ  
 جعل فقد ،بها يعنون كانوا التي األلعاب بعض من له صورة بصل عين ويلتقط    

  :2الميدان هو والخد ،الجوكان والصدغ ،كالكرة الخال
ـ  املَ خاله ماكأنَّ بكـرةٌ  اد  

  

  جوكانها دغُوالص ِم والخديدان  
 قول في كما ،به الخاصة ثقافته على الشَّاعر اعتماد الصور بعض في وتظهر     
  :3الصورة مليح مهندس في العلوي جعفر

يِذو هئةي يزِب ىهحِنس ـ و عةنْص  
  

ـ أبو ٍموي لِّكُ يِف بِه أموتُ   ثُع  
  

المالحـةِ  بأشكاِل يطُِحم وـ ج هه  
  

  إقليدســاً ِهِبــ كــأن ــتَيحثُد  
  

ـ  خـطّ  عارضهفَ ِتاساٍءو ـ خَو   هالَ
  

  ثُلَّثَم ُلكْشَ غُدوالص ٍةطَقْنُ ِهِب  
  

 يصور حيث ،التالية صورته في يةالدين الدنيسيري الدين عماد ثقافة وتنعكس    
  : 4بالمجروح وقلبه ،بالمقذوف دمعه
شُ تُلْقُوفي يوِده هيرةٌِثِك واك    وأصيِبلْقَ هاقُد وديِعم مفُسوح  

ـ  قبُلي ليس شهود فقاَل   مهولُقَ
  

  روحجم كبلْقَو مقذوفٌ كعمدفَ  
 التي المرئية الصور وكانت ،الصور بناء في حواسهم على الشُّعراء واعتمد    

 لدى حضوراً الصور أكثر هي ،والحركة ،والهيئة ،اللون مثل ،البصر على تعتمد
 ،األخرى الحواس على تعتمد صوراً وجدت كما ،)الوفيات فوات( كتاب في الشُّعراء

  .والشمية والذوقية ،السمعية الصورة مثل

                                                 
 .157ص ،3ج ،الوفيات فوات، الكتبي :1

 .38ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :2

 .285ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :3

 .393ص ،3ج ،الوفيات فوات، الكتبي :4

http://www.pdffactory.com


 207

 الذي الشَّاعر جلنك أبي قول في كما ،ةالحركي الصورة ةالبصري الصور ومن       
في من فيهرب ما مكان في تحط التي وحوشبال محبوبه وجه في الشعر نمو رصو 
  : 1المكان هذا

  وارفَنَ دقَ اِقشَّالعِبو كيتَنَجوِب    تْلَزنَ دقَ عِرالشِّ بوحوِش نيكأنَّ
      ين مجد الشيخ هوشب2السريع بالسهم الجدول في الماء جريان الظهير ابن الد:  

  يمرق كالسهم ريان لجدو ومن         ماؤها يدعج فيحاء بركة فمن
     اللَّ الصور اوأمكثيرة كانت فقد ةوني الشَّاعر قاله ما الصور هذه ومن ،دةومتعد 
  :3 ةالطبيعي ةونياللَّ الصور على معتمداً محبوبته جمال صور الذي بصل عين

  لوانِس لواِنالس نع اهوه يِف يِل    شاًر خد فاِحالتُّ مرةَح ماكأنَّ
كأن هانارنج نار وـ اطُب   هنُ

  

ـ و جينلُ يِهِفو جلْثَ   هو  عقيـان  
  

 الجمر لون مستغالً ،محبوبه وخد الجمر لون بين الشَّاعر الحالوي ابن وربط       
  :4الشَّاعر قلب على تأثيرها  لهاكان التي الذي محبوبه خد حمرة نليبي األحمر
ِه لىعخد جمِم رن سِنالح ضرمم    شُيب ويؤاِدفُ يِف لكن يقُِرحه  
 الشمعة علىأ من منتشي وهو الشمعة ضوء لون بين القضاة عز ابن وواءم     
  : 5كذلك منتشية نرجسة ولون
خَوضراء يبا ودهقْدفَ وقَ قَونَكَ    هادِجرتَ ٍةسىزه الغُ لىعِر ِنصالنَض  
 لون فيظهر مملوء بكأس العمر هيشب حيث ،العمر رتصوي في النبيه ابن ويبدع     

  : 6مستساغ غير قاعه يكون قد لكن ،جميالً سطحه
رملى كَالكَأِس فَالعتَحتُس أواِئلُه    مــا لِكنَّــهبــتْ رجم هأواِخــر  
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 يجعل إذ ،ممدوحه أخالق بيان في ةذوقي صورة ةحصين أبي ابن ويستخدم    
  :1 والخمر اءالم من أشهى أخالقه

فَتى هجهَأبهى و دِر ِمننظَراً البم    َأخالقُهَأشهى و الخَمِر الماِء ِمنو  
 متهما محبوبه ريق طيب عدم يدعون من الظاهر عبد ابن الدين محي ويستهجن     
  :2 والتمييز المعرفة بعدم إياهم

مـ  قاَل ن   قرقـف  هيةَالـشَّ  هريقتَ
  

  قِِِيللر للقرقـفِ  وال يعـرفْ  لم  
  

  

  :3 كالمسك يكون يكاد المشد ابن الدين سيف لدى اقيالس ريق وطعم      
  رضـاب  له ساٍق ِدي من

  

  بْل ال كالمسك جناه أطيب  
  

  وجنتيـهِ  خـالُ  يعجبني
  

  الجلناِر في والمسك أعجب  
  

 ثرأ بيان يف ةشمي صورة اسرائيل ابن الدين نجم يستخدم لهتغز سياق وفي     
  :4 فيها تنزل التي األرض في محبوبته

فَ وإنواقُار أرغَ اًضتْد ِروِم    هاالُمالطِّ نِبي والتُّ مسكراب عبير  
  :5 ةوالشمي ةمسيواللَّ ةالذوقي ورةالص بين القوصي الزكي ويمزج   

سديي ِك ديسيتابك ـ أح   ىلَ
  

  ياِدالص يؤاِدفُ على زالٍل من  
  

  املَ يوسف قميص فيِه خلتُ
  

ــصقته   ــ أل ــِب يِلاِمأنَ   ياِدَؤفُ
  

كرثْاللَّ رـ  يِمفَ يا م   فْوترشَّ
  

ـ  لـك ِت فضِل آثار نهِم   ياِداألي  
  

 التالميذ صوت ربط عندما ةسمعي صورة الظهير ابن مجد يخالشَّ لدى ونجد      
  :6 حلالنَّ بصوت دمشق جامع في

كأن ـ  ِلحالنَّ مجاج   هملهـواتِ  يِف
  

  واوأطلقُ يهاِف األصواتَ واجعر إذا  
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 صوراً هناك أن بل ،فقط ةجزئي الصور تكن لم -الوفيات فوات -الكتاب هذا وفي   
قول التجسيد ومن ،والتشخيص التجسيد خالل من الشُّعراء رسمها كبرى لوحات تعد 

 وقد بحالص فمثّل ،هرالد إظالم راًمصو أصدقائه أحد رثاء في الحالوي ابن الشَّاعر
 من توجسه رصو كما ،الحداد ثياب في يرفل يلواللَّ ،الفقيد على حزناً الظالم أسره

فك 1القيود لهذه باحالص:  
والصبح مأسور ِهألسِر أجد  

  

ــ   نْجــ ح ــتَ الِمالظَّ ــِدِقفَِل اًفَأس   ِهي
  

  ِهاِددِح ثياِب في رفُلي يُلواللَّ
  

  ِهديِدح وِلضفُ في يرسفُ بحالصو  
  ج

لم ولذاك تنم الجفون خافةًم  
  

  ِهيـودِ قُ فك بحالص يعاِني أن من  
  

     والقضاء ،شفاءه يرجون أبناء وله ،المرض يصيبه المنير ابن عند مانوالز 
  : 2وينزل يرحل شخصاً

ـ ري فمنـكِ  مانالز اعتّل إذا وج  
  

  ـامِ  ونُباِءفَالـشِّ  عاقبـةَ  األي  
  

وإن ــِزي ــ لن ــ مِهِتساحِب   ضاءقَ
  

  القضاءِِ اكذَ في فُطْاللُّ فأنتَ  
  

 ويطلب ،أصدقائه ألحد مراسيله يحمل شخصاً وقالشَّ من يجعل األمجد والملك    
  :3ذلك جيدي هألنَّ تحية يهديه كي سيمالنَّ يسأل أن صديقه من

ــا ــا ِانّ ــاُألنِس لتُتِحفُن ــبكم ب   كت
  

  يـدنيها  الـشوقَ  فِان بعدتُم ِانو  
  

  مذِْهبـةٌ  وهي منها نضجر وكيف
  

  نُعانيها لوعاٍت البيِن وحشِة ِمن  
  

فِان فيهـا  لنا وصفتُم  اشـتياقَكُم  
  

  فيهـا  مـا  أضعافُ منكم فعندنا  
  

ِن لواسا سيمتنـا  تُهـدي  الصبتحي  
  

  تَ يِهفَ إليكمكَ يِردا  فَيـِديهنُه  
  

 ةحسي صفات األشياء بعض على أضفى حين متكاملة لوحة الحلي راجح سمور   
بعد وجهه أشرق فالدهر ،ةوحي والكون ،سودأ ركالشّ وجه أصبح بينما ،بوسالع 

  :4صوته بأعلى ينادي
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ـ هتَ   ِهقطوِبــ بعــد هِرالــد هجــو َللَّ
  

  وأصبح بالظلِم رِكالشِّ وجه اأسود  
  

  اًعاِفر ِضاألر يِف ِنوالكَ سانِل ىادونَ
  

  ِقعتَيرـ  ه ـ  يِف ـ مو ينِقاِفالخَ   ادِشنْ
  

 وهنا ،الحية كالكائنات تغدو الجامدة باألشياء فإذا بالتشخيص الشُّعراء لتوس كما     
 يكتفي الباحث أن غير ،الوفيات فوات كتاب في األسلوب هذا لكثرة التنبه من بد ال

 الدين عالء قول منها ،لذلك األفضل النموذج تشكل ارآه التي األمثلة بعض بعرض
 عن يدافع والنسيم ،يرقص والغصن ،زاره إنساناً الروض من جعل الذي ،غانم ابن

 حولها تمشى حين ترجلت والماء واألشجار ،منه يقترب من كل على فيكر الغصن
  :1 الخجل من وجهها عرق األرض بينما ،والغصون الورق ففرح ،النسيم

  قبلـةً  وِضالـر  مبسم فيها أُلوأس
  

   ا لـي  أكماِمـه  مـن  فيبـرزأيــدي  
  

ــه ــه روض فلل ــاً زرت   متنزه
  

  ريـا  بال مرأى حسن ييِنلع ىدفأِب  
  

  ونـسيمه  راقـصاً  فيه الغصن داغَ
  

  ــر ــى يك ــن عل ــديا زاره م متع  
  

لتْترج األشجار  ـ  والمـاء   إذْ رخَ
  

  نسيم ـ  باالص أضبـهِ  ىح ـ م   ايِشتم
  

  راقٍص والغصن الورقُ لديِه يغِنتُ
  

  ايالح كثرِة من األرِض وجه فيعرقُ  
  

 فالسحب ،الجمادات من العديد على آدمية صفات اسالنَّ سيد ابن الدين فتح وخلع    
  :2 خمرا شرب كأنه منتٍش صنوالغُ ،ترقص وحةوالد ،تبكي

فالسحب كيِهتب هاميـةً  تسقيِه ْلب  
  

  الـــب طَ ما ناَل حباًم يتبِك وكيفَ  
  

  واختضبتْ اءرقَالو هاجيد فطوقت
  

  علـى  وغنَّتْ له ـ طَ هـا اِدأعو ارب  
  

  راقـصةً  الغنـاء   الدوحةُ ومالت
  

  اذهـــب  هااِقرأو من وتنثر وصبتَ  
  

والغصن الغَ يثنيِه نشوانـ  رام   ِهِب
  

  اشَــــِرب  وجـِدهِ  يامح من هكأنَّ  
  

 على تجور ارالنَّ وجعل ،لهب أبي مثل عكا قلعة بروج محمود الشهاب ريصوو     
 يعفو والبحر ،ارالنَّ هذه بفضل مصيبته زالت شخصاً الدين رصو كما ،القلعة هذه كل

                                                 
 .83ص ،3ج، الوفيات فوات، الكتبي :1
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 على محمود الشهاب يضفي كما ،األمر بهول ميصادفه من واليخبر منهم عدد عن
  :1الخراب في عكا مدينة صور مدينة تبعت فقد ،ةأنثوي صفات"  وصور عكا" مدينتي

ـ مح اشيقهِلعتَِب تْانَكَ    دقَو روجالب تلك هٍبلَ اأب أضحتْ ـ الح ةَالَ   ِبطَ
  

  كملت وقد ىظمالع النعمةُ وتمت
  

ـ  وال حصٍر الِب صوٍر فتِحِب     ِبصنَ
  

وجالنَّ تارفي ار أرهااِئج تْلَوع  
  

ـ  نِم يِنالد ِردصِب ام فأطفأتْ     ِبركَ
  

ـ  يخبر نِم مهنِْم رحالب وأفلتَ من  
  

  قَلْيقَ نِم اهِب ِهِموـ الو ـ  ِلي والحِبر  
  

  معـت ج مانهِم كال أن يِف أختاِن
  

  ـ  يِف اِنتَأخْ ال ِرفْالكُ ليبةص   ِبسالنَّ
  

قَ باألمِس أختها رأتْ المخَ دتْرب  
  

  الخُ كانلها راب أعِم ىدن الجِبر  
  

 من بساطاً له فمد ،بإكرامه قام الذي النيربين لوادي تميم ابن الدين مجير ويدعو     
2وجه خير على بخدمته فقام ،خدمته في الماء وجعل ،بقدومه علم حين هرالز:  
رـ  النيربيِن يواِد اُهللا ىع   يِنإنَّفَ

  

ـ  يذاًِذلَ ماًوي ِهِب تُعطَقَ   ـ الع نِم ِرم  
  

دـ  نيأنَّ ىر ـ ْئِج دقَ   متَنَزهـاً  هتَ
  

ـ  ياِمدألقْ دمفَ   ـ  اًاطَِسِب ـ الز نِم ِره  
  

  ـال فحيثما الَلالز الماء وأخدمني
  

  يجِري يدمِتِخ في الماء رأيتُ فتُّتَ  
  

 فهي ،دمشق حال رليصو الفصول تعاقب الظاهر عبد ابن الدين محي ويستغّل      
  : 3والشتاء الربيع فصلي في ذلك ،صقوتب تضحك كالبشر

ـ مئتُِج إن مـشقَ ِد واومتلُ ال اوه  
  

ـ  ما ٍمكُلَ تْحأوض قد يِهفَ     اهِيدلَ
  

ـ بالز ضحكتَ وِهجالو في هاإنَّ ـه  
  

ـ ع بيِعالر يِف رم نمِل ِرـ   اليه  
  

ـ  بصقُتَ لِجبالثَّ اهاروتَ ـ  يِف   لحـ
  

ـ  اِءتَالـشِّ  يِف اءج نم يِة   اإليه  
  

     ين بدر رويصو4 الشيب لحقها حتى وحيدة يلاللَّ طول تبكي شمعة الذَّهبي الد:  
  اًقَــرح انَــلَ وكُشْ تًَــتْفَــقَو ٍةعموشَــ

  

  وأدملَ اًعـ  يهِمتَ زْلتَ م ساِكوباه  
  

ِحوفي ةٌيد الدوِلطُ نِم ىج ام ـ كَم   تْثَ
  

ـ  قد يَلاللَّ داِبكَتُ   ـ بذواِئ تْابشَ اه  
  

                                                 
 .413ص ،1ج، الوفيات فوات، الكتبي :1
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  :الخاتمة
 نفسه ثقف انه غير، العلم من كثيراً ينل لم الكتبي أن لنا نتبي الدراسة هذه في

 ولكن، والعلماء يوخالشُّ بعض على تتلمذ هنَّأ مع، ينسخها كان التي الكتب خالل من
 واتف( وكتاب، )التواريخ عيون( كتاب أهمها، كتب ثالثة فألَّ وقد، مثالي غير بشكٍل

ترتيب  في الكتبي وسلك، )األزهار وحديقة األشعار روضة( وكتاب، )الوفيات
 أعالماً كتابه وضم، األبجدي التسلسل نظام )الوفيات فوات( كتابهتراجمه في 

 كما، ذلك وغير والعالم والمحدث والقاضي الشَّاعرو واألمير الملك فمنهم، مختلفين
إالَّ، مختلفة بيئات من األعالم هذه أن النصيب لها كان الشام وبالد مصر بيئة أن 

 كانوا أكثرهم أن إالَّ، مختلفة عصور من األعالم هؤالء أن كما، الكتاب في األكبر
من األول للنصف إضافة الهجريين والسابع السادس القرنين في وتوفوا عاشوا نمم 

  .الهجري الثامن القرن
، تراجم من خلكان ابن فات ما تدارك هو بهلكتا تأليفه سبب أن الكتبي وذكر

 إذْ ،الصفدي الدين صالح معاصره على الوفيات فوات كتابه في الكتبي وظهراعتماد
 يقوم كان أخرى بعبارة أو، التراجم من كثير منه ينقل كان فقد، عليه عالة كان

  .الصفدي تراجم من الكثير بتلخيص
 كان فقد، واضحاً واحداً منهجاً نفسه تبيالك يلزم لم التراجم لعناصر ترتيبه وفي

 له المترجم االسم من يختصر بينما، التراجم بعض في كامالً له المترجم اسم يذكر
 الوالدة وتاريخ مكان :مثل الترجمة عناصر باقي مع وكذلك، أخرى تراجم في

 دةواح طريقة يرتسم ولم، وإهمالها ذكرها بين راوح فقد، وغيرها والمؤلفات والوفاة
  .ذلك في طرائقه تعددت بل، التراجم كل في لها نفسه يخضع

 الغزل موضوع مقدمتها في كان، كثيرة شعرية موضوعات الكتاب وحوى
 األغراض باقي من أكثر نسبته كانت إذ، الكتاب من كبيرة نسبة على استحوذ الذي

 ئدبالقصا مقارنة األكثر هي الشعرية المقطوعات نسبة وكانت، مجتمعة األخرى
  . منها قليلة أجزاء أو مقدماتها إال يصلنا لم التي القصائد عن عدا، الكاملة

 الشعر هذا وفي، العفيف الغزل :هي أقسام ثالثة الكتاب في الغزل شعر وكان
 جوانب هناك يكن ولم، جوانبه من كثير في أسالفهم طرق على الشُّعراء سار
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 ةربيع أبي بن عمر نهج على الشُّعراء هفي سار فقد ،الصريح الغزل اأم، فيه تجديدية
 الغزل األخير والنوع، عاشقاً ال ومعشوقاً، طالباً ال مطلوباً نفسه يعد كان الذي

 لدخول وكان، وغيره اسنو أبي زمن منذ بالغلمان لللتغز امتداد كان الذي الغلماني
 لحد ارتبط هنَّأ ماك، اللون هذا إشاعة في دور العربي المجتمع على الجديدة العناصر

 ولم، واإلطراف المتعة بقصد قيل الغزل هذا من هناك أن غير، اللهو بمجالس كبير
  .صادقة عاطفة من نابعاً يكن

 يذكر كان فقد، كثيراً يكن لم الذي المدح شعر كان ،الكتاب في الثاني والغرض
 يكتفي أو، شيء هامدحت من يذكر وال المدح قصائد من لكثير الغزلية مةالمقد الكتبي
 المعروفة فاتالص على صاحبه يعرج، عهدناه كما المدح وبقي، منه القليل بذكر

 بعض أصحابه لسج المدح شعر بعض أن غير، العطاء جلأ من، والمستهلكة
  .التاريخية الحوادث

، العصر ذلك في اسالنَّ وهموم العصر ظروف عن االجتماعي عرالشِّ وعبر
 من طائفة وجود ذلك على وساعد، المجتمعات منها عانت التي اوزاتالتج نبي كما

 أفراد بين ما المتبادل االخوانيات شعر في وظهر، الناس عامة من الشُّعراء هؤالء
 الوحدة من والشكوى العتاب وأحياناً، والحنين الشوق األصدقاء أو، الواحدة العائلة

 بعض الشُّعراء بعض خاللها من رصو، قليالً كان فقد الوصف شعر ماأَّ، والزمن
 تبين فقد النبوية المدائح اأم، العصر ذلك في المستخدمة واألدوات الطبيعية المظاهر

 معجزاته وذكر لمدحه فهرعوا ،r الرسول لشخص بحاجتهم الشُّعراء شعر كيف لنا
  .شفاعته طالبين، وسيرته

 من األول والنصف ينالهجري والسابع السادس القرنين شعر دراسة خالل ومن
 الصليبية الحروب ماالسي العصر بظروف الشُّعراء تأثر للدارس تبين الثامن القرن

 بعد من شعرهم في انعكست والتي، المسلمين نفوس في األثر عظيم لها كان التي
  .ذلك

 كيف لنا نفتبي، القصيدة لبناء الفني الشكل على محافظاً الشُّعراء من عدد وبقي
بالغزل قصائدهم استفتحوا شُّعراءال أن ،ا خط وارتسموا، المدحية القصائد ماالسي

 موضوعات في السيماو، القوية الجزلة والتراكيب األلفاظ استخدام في األقدمين
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كما، النبوي والمديح ثاءالر فكانوا، النقاد وضعها التي باألسس الشُّعراء التزام نتبي 
  .والخاتمة التخلص سنوح االستهالل براعةب يهتمون

 االتجاهات أحد عليه يغلب الوفيات فوات كتاب احتواه الذي الشعر أن لنا وتبين
 والتراكيب الجزلة العبارات باستخدام أصحابه يهتم وفيه ؛تقليدي اتجاه :التالية
 البناء في القدماء نهج على والسير، ومحاكاتها القديمة للمعاني والرجوع، المتينة
 بالمحسنات واضحاً اهتماماً الشُّعراء هتما وفيه ؛زخرفي أسلوب ثم، دةللقصي الفني

، القصيدة ببناء وتالعبوا، الصنعة في وأغرقوا، أستخدامها من وأكثروا، البديعية
 ومالوا العامة السنة من وعباراتهم الفاظهم الشُّعراء التقط وفيه شعبي؛ وأسلوب
 االهتمام عدم مع، العامة الحياة من الغالب في جلبوها التي صورهم في للبساطة
  .أحياناً غةاللُّ بقواعد

، الشُّعراء بعض لدى مبتكرة أنها عنها القول يمكن التي الصور بعض وظهرت
 فأخذوا، صورهم مصادر في الشُّعراء ونوع، رةالمكر بالصور قياساً قليلة أنها على
 تصويرهم في دواميعت ولم، وغيرها، وادواتها والحروب العامة والحياة الطبيعة من

 أسالفهم من الشُّعراء استفادة وظهر. والتشخيص بالتجسيد استعانوا بل، التشبيه على
 السيماو، يةالدين المصادر من الشُّعراء استفاد كما، وأسلوباً معنى السابقين الشُّعراء

  .القرآني والقصص الشريفة النبوية واألحاديث الكريم نآالقر
  

  من قبل ومن بعد،،،وهللا الحمد 
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  :المراجع
ـ 637ت  (،   الجـزري  محمـد بو الفتح نصر اهللا بن      الدين أ ابن األثير، ضياء      ،)هـ

 د محم محمد كامل   :تحقيق،  الشَّاعردب الكاتب و  في أ  المثل السائر  ).1998(
 .2 ويضة، دار الكتب العلمية، بيروت،ع

 ، بن عبد الكريم الجزريمدمح أبي الحسن علي بن الدينابن األثير، عز 
 . بيروت–، دار صادر الكامل في التاريخ ).1966( ،)هـ630ت(

 مشهور: تحقيق، المصري الذروي ابن شعر ).2010 (،المصري ،الذروي ابن 
،  فلسطين – الغربية يافا، وآدابها العربية للغة القاسمي مجمع، الحبازي

 .األولى الطبعة

، )هـ826ت( حمد بن عبد الرحيم بن الحسين،     أبي زرعة   الدين أ  ولي   ،ابن العراقي 
صـالح  : ، القسم األول  تحقيق    يل على العبر في  خبر من عبر       الذَّ ).1989(

  . بيروت،الرسالةمؤسسة  مهدي عباس،
النجوم ) 1992(، )هـ874ت (،  أبو المحاسن يوسفالدينابن تغري بردي، جمال 

، مطبعة الدين حسين شمس محمد ، تحقيقالزاهرة في ملوك مصر والقاهرة
 . دار الكتب العلمية، بيروت

المنهل  ).2002( ،)هـ874ت  (، أبو المحاسن يوسفالدينجمال ابن تغري بردي، 
ين، دار الكتب  أممحمد محمد، تحقيق الصافي والمستوفي بعد الوافي

 .2جالمصرية، القاهرة، 

: تحقيق.  بن تميمالدينديوان مجير  ).1999 (،)هـ684ت  (الدينابن تميم، مجير 
  . لبنان، الطبعة األولى-هالل ناجي، ناظم رشيد، عالم الكتب، بيروت 

ـ 852ت (،حمـد أالدين  ابن حجر العسقالني، شيخ اإلسالم شهاب        ). 1980( ،)ـه
دار   سيد جـاد الحـق،     محمد، تحقيق   الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة     

  .4ج، 2ط بيروت،  الكتب العلمية،
  ).2005( ،)هـ808 ت(، الحضرمي محمد بن الرحمن عبد الدين ولي، خلدون ابن

 الدار، واآلداب والعلوم الفنون بيت، الشدادي السالم عبد: تحقيق ،المقدمة
 .البيضاء
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ـ 774ت(،   بن رافع السالمي   محمد أبي المعالي    الدينابن رافع السالمي، تقي       ،)هـ
 مؤسـسة   تحقيق صالح مهـدي عبـاس،      المجلد الثاني،  ،وفياتال ).1982(

 .1ط، بيروت، الرسالة
العمدة في محاسن    ).1964( ،)هـ463 ت( ابن رشيق، أبو علي الحسن القيرواني     

 عبد الحميد، الطبعة الثالثة، المكتبـة       الدين محي   محمد تحقيق   ،الشعر ونقده 
 .2التجارية الكبرى، القاهرة، 

، عيار الشعر  ).1982() هـ322(،  حمد بن طباطبا العلوي   محمد بن أ  ابن طباطبا،   
  .بيروت، الطبعة األولىشرح وتحقيق عباس عبد الساتر، دار الكتب العلمية، 

ـ 630 ت (،األنـصاري  نصر بن محمد المحاسن أبي الدين شرف،  عنين ابن  ،)هـ
 .2، طخليل مردم، دار صادر، بيروت: تحقيق، عنين ابن ديوان ).1958(

  أبي بكر بـن احمـد بـن قاضـي شـهبة  األسـدي،              الدينابن قاضي شهبة، تقي     
 تحقيق عدنان درويـش،    ،تاريخ ابن قاضي شهبة    ).1977( ،)ـه851ت(

  .الناشر المعهد العلمي الفرنسي، دمشق
 الدين ديوان ابن قسيم الحموي من شعراء نور .)1995(ابن قسيم، الحموي، 

 –دار البشير، الطبعة األولى، عماند عبد الجابر، سعود محمو: تحقيق. زنكي
  .األردن

 الحـافظ ابـن كثيـر الدمـشقي          إسماعيل بن عمر    الفداء  أبي الدينعماد  ،  ابن كثير 
المجلـد   دار الحديث، القـاهرة،      ،البداية والنهاية  ).1992( ،)ـه744ت(

 .14، 13السابع، ج
لسان  .)2003( ،)711ت  ( ، بن مكرم بن علي    محمد، جمال أبو الفضل     ابن منظور 

 .القاهرة.  دار الحديث،4ج، العرب
 ،)هـ786ت (،  ابو بكر ابن نباته المصري الفرقيالدينابن نباته، الشيخ جمال 

  .الطبعة اللبنانية، بيروتديوان ابن نباته،  .)ت.د(
 دار، الصليبيين مواجهة في الشامي الشعر ).2003(، عبداهللا محمود، الخير أبو

 .األولى الطبعة، األردن – عمان، اءاإلسر
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عمر األسعد، :  تحقيقديوانه، ).1974(  بن اسحق،محمدأبو المظفر األبيوردي، 
  .2مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، ج

 بشرح تمام أبي ديوان ).1957( )هـ231 ت(، الطائي أوس بن حبيب تمام أبي
 .القاهرة ،المعارف دار، عزام عبده محمد تحقيق ،التبريزي الخطيب

الطبعـة  ، دار يعـرب،     أعالم الفكر في دمـشق     ).1994 ( إحسان سعيد خلوصي،  
 .االولى، دمشق

ديوان ابن  .)1988( )هـ677ت  (، بن أحمدمحمد الدينربلي، ابن الظهير مجد األ
 .جامعة الموصل، الموصل. ناظم رشيد،: ، تحقيقالظهير االربلي

 بن رائد تحقيق، مسلم صحيح ).2010(، شيريالق مسلم بن الحجاج بن مسلم، ماماإل
 .8، الرياض، طويق دار، صبري

 .بيروت، الجيل دار، الفاخوري حنا تحقيق، ديوانه ).2005 (،القيس امرئ

 في واالبتكار العقم ومشكلة الملك سناء ابن ).1962(،العزيز عبد، االهواني
 .القاهرة، مصرية االنجلو مكتبة، الشعر

ـ 674ت (، بن عبداهللا التركـي    الدينم  أيدمر المحيوي، عل   مختـار  ،  )1931 (،)هـ
، الطبعـة األولـى، مطبعـة دار الكتـب           أيدمر المحيوي  الدينديوان علم   

 .المصرية، القاهرة
عصر الـزنكيين واأليـوبيين      –األدب في بالد الشام     ). 1972 (،باشا، عمر موسى  
 .لثانية سوريا،الطبعة ا– المكتبية العباسية، دمشق -والمماليك

، الحياة األدبية في عصر الحروب الصليبية بمصر والـشام        ). 1977(حمد،  أبدوي،  
 .الطبعة الثانية، دار نهضة مصر للطبع والنشر

هدية العارفين وأسماء المـؤلفين      ).1982( ،)1399 ت( إسماعيل باشا، :البغدادي
  . بيروت،المجلد السادس، دار الفكر،وآثار المصنفين من كشف الظنون

، دار اآلفـاق    مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني    ). 1972(كري شيخ أمين،    ب
 .الجديدة، بيروت، الطبعة األولى

 زمن الشامي الشعر  في واألدبي يالدين الستدعاءا ).2004 ( ،عطاهللا منال، البنوي
 .، الكركمؤتة جامعة، منشورة غير ماجستير رسالة ،الصليبية الحروب
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 ،)هـ696ت (، بن سعيد الصنهاجيمحمد أبو عبداهللا لديناالبوصيري، شرف 
: ، الناشر)2ط. ( سيد كيالنيمحمدتحقيق . ديوان البوصيري). 1973(

 .مكتبة ومطبعة البابي الحلبي، القاهرة، مصر

 تأبط ديوان ).1984( ،)ـه.ق.80.حو. ت (سفيان بن جابر بن ثابت، شراً تأبط
 ،بيروت، اإلسالمي الغرب دار، شاكر لغفارا ذو علي ،جمعه، وأخباره شراً

 .األولى الطبعة

 في الصليبية الحروب شعر في المتنبي ثر أ).1996( ،عمر محمد حسام، التميمي
 .منشورة غير – ماجستير رسالة ،الشام وبالد مصر

، هارون السالم عبد تحقيق، الحيوان ).1948( ،)255ت  (،بحر بن عمر، الجاحظ
 .3ج، القاهرة، الحلبي ابيالب مصطفى مكتبة

، تحقيـق عبـد     البيان والتبيـين    ).1968( )هـ255ت  ( ،بحر بن  عمر الجاحظ،
  .السالم هارون، مطبعة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة

 المتنبي بين الوساطة ).1945( ،)هـ329( . علي عبدالعزيز،الجرجاني
 إحياء دار، البجاوي دمحم علي، إبراهيم الفضل أبي محمد تحقيق، وخصومه

 .القاهرة، الحلبي الباني عيسى، العربية الكتب

 علي بن عبد العزيز الجرجاني،      ).1951( ،)هـ329( ، علي عبدالعزيز  الجرجاني،
 أبو الفضل إبـراهيم،     محمد:  تحقيق وشرح  الوساطة بين المتنبي وخصومه،   

 .دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الثانية
 ديوان ).1906 (،)هـ732(، سحق ابراهيم بن عمرالدين أبو إ الجعبري، برهان
 .محقق بدون، القاهرة، اليوسفية المطبعة، الجعبري

، الطبعة الشعر العربي في عصر الدول المتتابعة ).2004( زينب بيره، جكلي،
 . دار الضياء–، عمان األولى

: ، تحقيقلقدسياتديوان المبشرات وا ).2009(، )602ت (، الجلياني، عبد المنعم
  .عبد الجليل حسن عبد المهدي، وزارة الثقافة

، األدب العامي في مصر في العصر المملوكي ).1966( حمد صادق،الجمال، أ
  .القاهرة، الناشر الدار القومية للطباعة والنشر
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  كاتب جلبـي،   مصطفى بن عبد اهللا   ). 1994( ،)هـ1067المتوفى  ( ،ة خليف ،حاجي
  .، دار الفكر، بيروتمي الكتب والفنونكشف الظنون عن أسا

ـ 779ت( ،الحسن بن عمر بن الحسن بن عمر بن حبيـب          تـذكرة   ).1986( ،)ـه
 ، الهيئـة   أمـين  محمـد  محمد، تحقيق دكتور    النبيه في أيام المنصور وبنيه    

  .3ج ،المصرية العامة للكتاب، القاهرة
 بيـروت، الطبعـة     ، دار الجيل،  مقاالت في الشعر ونقده   ). 1987(حسين عطوان،   

  .األولى
، دار المعارف، ابن دقيق العيد، حياته وشعره). 1960 (حسين، علي صافي،
 .مصر، القاهرة

 دار الفكر ،يناأليوبي العصر في الشعر في دراسات). 1957(، كامل محمد، حسين
 .العربي، القاهرة، مصر

،  جـم البلـدان   مع .)1993( ،)625ت (، أبي عبـداهللا   الدينالحموي، ياقوت شهاب    
  .2، بيروت، جاإلسالمي، دار الغرب 1تحقيق إحسان عباس، ط

شذرات الـذهب   .)1998 (،)ـه1089ت( أبو الفالح عبد الحي بن العماد،    : الحنبلي
 دار الكتـب العلميـة،  مصطفى عبدالقادر عطا، : تحقيق، في أخبار من ذهب   

  .5ج بيروت،
م والجزيرة منـذ قيـام الدولـة    الشعر في بالد الشا ).1993 (خليل، ياسين عايش، 

 .، بيروتالرسالةمؤسسة . العباسية حتى نهاية القرن الثالث الهجري
دار العلوم   ، الطبعة الثالثة،  من أعالم الشعر واألدب العربي     ).1995( عمر،   ،الدقاق

  . لبنان–الجديدة، بيروت 
 .)ط.د(ونية، مطابع الكريم الحديثة، ج، تاريخ األزمنة). 1976(سطفان، أ الدويهي،

، المدائح النبوية في أدب القرنين السادس والسابع للهجرة). 2002(رشيد، ناظم، 
  .دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة األولى، بغداد

الشعر العربي في بالد الشام في القـرن الـسادس          ). 1993( ،محمدالرقب، شفيق   
 .ن، الطبعة األولى األرد–، دار الصفاء للطباعة والنشر، عمان الهجري
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 مجلة، الصليبية الحروب زمن لشام بالد في الهجاء شعر .)1998 (،شفيق، الرقب
 .107، ص)55(العدد ، األردني العربية اللغة مجمع

، )1ط. (دراسات اجتماعية في األدب األيوبي والمملوكي). 2008(الرقب، شفيق، 
 .دار يافا العلمية، عمان، االردن

  .6، ج بيروت، دار العلم للماليين،األعالم ).1984(  الزركلي،ينالدخير : الزركلي
، دار مكتبة الحياة،بيروت،    3،جتاريخ آداب اللغة العربية    ).1983 (زيدان، جرجي، 

  .لبنان
ـ 771ت  (،   أبي نصر عبد الوهاب بـن علـي        الدينتاج  السبكي،    ،  )1964 (،)هـ

 و الطناجي، محمود    الحلو محمدعبد الفتاح   : ، تحقيق طبقات الشافعية الكبرى  
  .10جمطبعة عيسى الحلبي، القاهرة، ، محمد

معيد النعم ومبيد   ).1948(  أبي نصر عبد الوهاب بن علي،الدينالسبكي، تاج 
يون، دار  أبو العمحمد علي النجار، أبو زيد شلبي، محمد: ، تحقيقالنقم

  .الكتاب العربي، القاهرة
 )هـ 902ت(،  الرحمنبد  عمحمد بن    الدينحجة شمس   الحافظ المؤرخ ال  : السخاوي
دمشق، مطبعـة الترقـي      ،اإلعالن بالتوبيخ لمن ذم التاريخ     ).هـ 1349(

  .الطبعة األولى، عام
  . القاهرة–، دار المعارف األدب في العصر األيوبي، )1967 (، زغلولمحمدسالم، 

 السابع القرن إلى الخامس القرن من األدبي النقد تاريخ، زغلول محمد، سالم
 .الهجري

 العصر )783-648( الدولة األولى في األدب ).1971( ،زغول محمد، سالم
 . القاهرة، مصر-المعارف دار، المملوكي

، منـشورات المكتـب     القاضي الجرجاني األديب الناقد    .)1979(السمره، محمود،   
  .التجاري للطباعة، بيروت، الطبعة الثانية

 ).1995( ،)هـ688ت   (، ابن العفيف التلمساني   محمد الدين، شمس   الشاب الظريف 
 – شاكر هادي شاكر، مكتبة النهضة العربية        :تحقيق،  ديوان الشاب الظريف  

  .دار عالم الكتب، الطبعة األولى
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، األدبية األساليب ألصول تحليلة بالغية دراسة، األسلوب ).1976(  ،حمدأ الشايب،
 .القاهرة، المصرية النهضة مكتبة، السادسة الطبعة

المعارف  ، الطبعة األولى، دارالغزل في تاريخ األدب العربي ).ت.د (حمد،أالشايب، 
 . الجمهورية التونسية-للطباعة والنشر بسوسة

ديـوان راجـح     ).1994( )627ت  (أبي الوفاء راجح الحلـي      :  الحلي الدينشرف  
 نـصر، منـشورات كليـة       دمحمالدكتور الدوكالي   :  تحقيق ودراسة  ،  الحلي

  .الدعوة اإلسالمية، طرابلس، ليبيا
، طيف الخيال  ).1955( )436ت (،الشريف المرتضى، علي بن الحسين بن موسى      

 سيد كيالني، مكتبة ومطبعة مصطفى البـابي الحلبـي وأوالده           محمد: تحقيق
 .بمصر، الطبعة األولى

ـ 725ت   (،الشهاب محمود، أبو الثناء محمود بن سليمان الحلبـي          ).1897( ،)هـ
 .مطبعة أمين هندية، حسن التوسل إلى صناعة الترسل

، الثقافة دار ،العربي الشعر في  الدوبيتديوان ).1972( ،مصطفى كامل، الشيبي
 .بيروت

كتاب خاص في تاريخ األدب  ).1990(محمد، صالح، عادل جابر؛ الرقب، شفيق 
 . دار صفاء، الطبعة األولىالعربي القديم،

، الطبعة  والبوصيرييالمدائح النبوية بين الصرصر .)1986( ،الح، مخيمرص
  . عمان–األولى، الدار العربية 

 في الهجري السابع القرن في العربي الشعر اتجاهات ).1980 (،هنرييت، الصايغ
 .القاهرة جامعة، -منشورة غير – دكتواراه رسالة، الشام بالد

ت  (،يحيى بن يوسف البغدادي الحنبلي الدينالصرصري، أبي زكريا جمال 
مخيمر صالح، جامعة : يق تحقديوان الصرصري،). 1990 (،)هـ656

 .ربداليرموك، إ

الـوافي    ).2001( ،)764ت(،   أبو الصفاء خليل بن أيبـك      الدينالصفدي، صالح   
، دار إحيـاء التـراث   مـصطفى  تركي األرناؤوط، أحمد :تحقيق ،بالوفيات

  .4 ج،بيروت ربي،الع
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المختار من شعر  ).1979( ،)هـ764ت  (، خليل بن ايبكالدينالصفدي، صالح 
  . نايف الدليمي، مكتبة بسام، الموصلمحمد: يقق، تحابن دانيال

أعيان العصر  ).1998( ،)هـ764ت  (، خليل بن ايبكالدينالصفدي، صالح 
  .دار الفكر المعاصر، بيروت ،وأعوان النصر

 حور،  محمد تحقيق الدكتور    الديوان، ).2000(  الحلي، عبدالعزيز بن سرايا،    الصفي
 .1جدار الفارس للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، عمان، 

 .، القاهرة، دار المعارف)ط. د(، الرثاء  ).1955 (ضيف، شوقي،

 . دار المعارف، القاهرة.فصول في الشعر ونقده ).1971( شوقي، ضيف،
 مصر عصر الدول واإلمارات، – تاريخ األدب العربي ).1984(ضيف، شوقي، 
  .دار المعارف، القاهرة، مصروالشام، 

 من القرن الثاني حتى العرب عند األدبي النقد تاريخ). 1981(، إحسان، عباس
 .ثالثةال الطبعة، لبنان -بيروت، الثقافة دار ، القرن الثامن للهجرة

فن الرثاء في الشعر العربي في العصر . )2003(عبد الرحيم، رائد مصطفى حسن، 
  . األول، الطبعة األولى، دار الرازي، عمانالمملوكي

، شـركة ومطبعـة     الوصف في الشعر العربي    ).1949(  عبد العظيم علي قناوي،   
  .1مصطفى الباني الحلبي وأوالده، مصر، الطبعة األولى، ج

، الصليبية الحروب أدب في المقدس بيت ).1989( ،حسن الجليل عبد، المهدي عبد
 .األردنية الجامعة، والتوزيع للنشر البشر دار

ديوان عرقلـة    ).1970 (،)هـ567ت  (، أبو الندى حسان بن نمير،       عرقلة الكلبي 
 . دمشق–حمد الجندي، مطبع دار الحياة أ: ، تحقيقالكلبي 

، زيديوان الشهاب العزا). ت. د(العزازي، الشهاب احمد بن عبد الملك المعروف، 
 .مخطوط

،  بغداد التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان،     ). 1957( عباس،   ،العزاوي
 .الناشر شركة التجارة

 ،)3ط (،والبالغي النقدي التراث في الفنية الصورة. )1992(، جابر، عصفور
 بيروت،، المركز الثقافي العربي
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 .ل، بيروتدار الجيمقاالت في الشعر ونقده،   ).1987( ،عطوان، حسين

، االتجاهات الفنية إبـان الحـروب الـصليبية        ).1995(  العطوي، مسعد بن عيد،   
  .الطبعة األولى، مكتبة التوبة، الرياض

، المطبعـة   ، بيروت، الطبعة الثانيـة    تاريخ األدب العربي   ).1953( الفاخوري، حنا، 
 .البولسية

، دار الموقـف    كياألدب العربي في العصر المملـو     ). 1984( كامل،   محمدالفقي،  
  .، الطبعة الثالثةة جمهورية مصر العربي-العربي

 المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي األول، ).1982( أمين، محمدفوزي 
  .دار المعارف، مطابع جريدة السفير

منهاج البلغـاء    ).1966 (،)هـ684ت   (،القرطاجني، أبو الحسن حازم القرطاجني    
 الحبيـب ابـن الخوجـه، دار الكتـب       محمد :حقيق تقديم وت  ،وسراج األدباء 
 .الشرقية، تونس

 ،والعثمـاني  األدب العربي فـي العـصرين المملـوكي        ).2006(  قصي الحسين، 
 . طرابلس، لبنانالمؤسسة الحديثة، 

، فوات الوفيـات    ).1973 (،)هـ764ت(،   بن شاكر بن احمد الكتبي     محمدالكتبي،  
 .1يروت، جتحقيق إحسان عباس، دار صادر، ب

 .1، طالرسالة، مؤسسة 3ج ،معجم المؤلفين). 1993( عمر رضا، كحالة،
 –، مكتبـة نهـضة      تاريخ الـشعر العربـي    ،  )1968( عبدالعزيز   محمدالكفراوي،  

 .4القاهرة، ج
 مطبعة مصطفى الباني المدائح النبوية في األدب العربي،). 1935(مبارك، زكي، 

  .الحلبي وأوالده، مصر
 المجلـد ،  الطباع فاروق عمر الدكتور :تحقيق،  الطيب أبي ديوان ).1930( ،المتنبي

 الطبعـة  ،والتوزيع والنشر للطباعة األرقم أبي بن األرقم دار شركة،  الثاني
 .الثانية

، دار  المدائح النبوية حتى نهاية العصر المملـوكي      ). 1996(، محمود سالم،    محمد
 .ألولىالفكر المعاصر، بيروت، لبنان، الطبعة ا
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سقط  ديوان: اللزوميات ).1957 (،)449 ت( ،عبداهللا بن حمدأ العالء أبي،  المعري
 .الزند، دار صادر، ودار بيروت، بيروت

غريـب  : ، تحقيـق ديوان الملك األمجد). 1991 (الملك األمجد، بهرام شاه األيوبي، 
 .، الهيئة المصرية العامة للكتاب)ط. د( علي احمد، محمد

، الحبـازي  مـشهور  تحقيـق  ، الرشيد النابلـسي   شعر ).2003 (.لرشيدا،  النابلسي
  .األولى الطبعة، المنارالحديثة مطبعة ،القومي لإلرشاد الفلسطينية المؤسسة

، دار نهضة مـصر، الطبعـة       النقد األدبي الحديث  ). 1997( غنيمي،   محمدهالل،  
 .الثانية، القاهرة

 .الشهباء حلب المماليك في زمن الشعرية الحركة ).1986 (، فوزيحمدأ، الهيب
  .، بیروت، لبنانالرِّسالة، مؤسسة )ط. د(

، الحركة الشعرية زمن اليوبيين في حلب الشهباء ).1987 (، فوزيحمدأ، الهيب
  .مكتبة المعال، الكويت
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  الشخصيةالمعلومات 
  

  مهنا هايل محمد الرجيالت: االسم
  

  اآلداب: الكلية

  ب والنقداألد: التخصص

  م2013: السنة

  0796412191: هاتف رقم

 mhnasal@yahoo.com: العنوان اإللكتروني
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