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 اإلهداء
 .يالغالسار معي نحو تحقيق حلمي خطوة بخطوة، إلى رفيق دربي وتاج رأسي، زوجي  ن  إلى م  

 .ــةبـالحبي ــــيأرضعتني الحــــب والحنان، إلى القلــــــب الناصــــع بالبيــاض، والدت ن  إلى م  

 .ـــــزالعزيـالـــــدي و  اــارا تخـــعلمنــــــي القـــــــوة واإلصـــــرار، وأزداد بــــــه عـــــزّة واف ن  إلى م  

صراري، إخـــوتـي ـمـــن األم، وبهم استمـــــد عز شاركنــي حضــــ ن  إلى م    .تـيـــواخأو ي وا 

 .العمـــــــلـــام هذا شجعنـــي وساعدنــــي على إتمــــ ن  م   إلى كلّ 

 .كلمــــاتيهؤًلء ُأقــدم عصــــــارة فكري ومـــــداد  إلى كلّ 
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 ــرارإق

هد جيقّر جنا معّدة هل  الّدراسة بأّنها قيّدمت لجامعة القدس  لنيل درجة الماجسخير  وهي نخاج ي جي

نيل جي ّدم لهل  الّدراسة جو جي جزن منها لم ييق الخاص  باسخثان ما خّمت اإلشارة إليه حيثما ورد  وجنّ 

 درجة اليا ألي جامعة جو معهد آخر.
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 الّشكر والّتقدير

نات ر محّمد بلدكخو قدير واالمخنان  لبعد جنا جنهيت هل  الّدراسة بحمد الّله خعالى  جخقّدم بالّشكر والخّ     

  ووقخه  وجهد   الّي بعلمهاللي جشرف الى رسالخي  وكان لي خير موّجه ومرشد  ولم يبخل 

 وخوجيهاخه  حخى رجى هلا البحث النور.

 .وجخوّجه بالشكر الجزيل إلى جاءان لجنة المناقشة لخفّءلهم بقرانة هل  الّرسالة ومناقشخها  

زجي شكري الخاص لزوجي " د. هشام" لما قّدمه له من مساادة منل اللحظات ولن جنسى جن ج  

 هلا.األولى في املي 

 
 

 وأخيراا أسأل اهلل التوفيق والّسداد
 
 
 

 جلفت ابد الر وف إنجاص
 



 ج

 

 :الُملّخص

هـ" 784هـ ــ 648ّي خالل الفخرة "خخناول هل  الّدراسة صورة الّسلطان في دولة الّخرك في الّشعر العرب   

 دراسة موءواّية وفنّية.    

في  إّن ما دفعني إلى اخخيار الموءوع  رغخبي في الكخابة في موءوع يخصل بالّشعر العربيّ  

ال ي إنقفاهد دولة الّخرك  إءافة إلى رغبخي في الوقوف الى الّدور اّللي جدَّا  سالطين دولة الّخرك 

خألقت جسما هم في سمان المجد والبطولة   المشرق اإلسالمّي من جكبر خطرين اسخعماريين  حيث

ّي  وشرع الشعران يخغنون بانخصاراخهم  باإلءافة إلى الكشف ان الوجه اآلخر لصورة السلطان الخرك

 فكان ال بّد من الوقوف الى خلك األشعار ودراسخها دراسة موءواّية وفنّية.

اإليجابّية لّسلطان الخركّي وخكمن جهمّية هلا البحث في جّنه يخطرَّق لموءوع درس صورة ا 

ــ ـــــ ه648الطين األخراك خالل الفخرة "دراسة موءواّية وفنّية  حيث شملت هل  الّدراسة الس والسلبّية

 ."ه784

ة دراس واخّبعتي في هل  الّدراسة المنهج الخكاملّي  من حيث االاخماد الى المنهج الخاريخّي في    

ي الجانب فالّي والمنهج الخحليلّي في الّدراسة الموءواّية  والمنهج الجم الحياة العامة للّدولة الخركّية 

 الشعرّية.الفنّي  والمنهج اإلحصائّي في حديثي ان البحور 

ة منها يّ السلبوخوّصلتي في نهاية الّدراسة إلى مجمواة نخائج جهّمها: بدت صورة الّسلطان اإليجابّية و     

ة صادق ام الّدولة الخركّية  كما ورسم الشعر في هل  الفخرة صورةواءحة جلية في الشعر اللي قيل جيّ 

 ان المالحم اإلسالمّية واألحداث الكبرى  والخي كان للسلطان دور بارز فيها.

ين وفي الخخام جوصي  بدراسة الموءوع في الحقبة الثانية من هلا العصر  وامل دراسة مقارنة ب   

 الحقبخين  جو بين اصرين مخخلفين.
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The Turkish Sultan Portrait in Arabic poetry, during 

 648 – 784 a.h (An Objective and Artistic study) 

 

Prepared by: Olfat Abed Araof Said Injas 
Supervised by: Dr. Mohammad Banat  

Abstract: 

This research aims to study the depiction of the Turkish Sultans in Arabic poetry, in the 

period 648 – 784 AH (1250 – 1382 AD). The study takes into account the different themes 

and aesthetic aspects of the poetry of this period.     

 

I chose to conduct this research because of my desire to write on a topic that pertains to 

Arabic poetry in the Turkish state, as well as to contemplate the role played by the Turkish 

Sultans in rescuing the Islamic Orient from the two largest colonial threats. In such a role, 

the names of the Sultans grew more resplendent in the fields of glory and heroism, and po-

ets rushed to laud their victories and conquests. In addition, this revealed the other face of 

the Turkish Sultan, rendering it necessary to contemplate these poems and to study them 

thematically and aesthetically. 

 

The significance of this paper lies in its concern with studying both the positive and nega-

tive depictions of the Turkish Sultans with regards to themes and aesthetics. This research 

has included a holistic view of a number of Turkish Sultans during the period 648 – 784 

AH. 

 

In this study, I have used a mixed approach: I have used the historical approach to study 

the public life in the Turkish state, the analytic approach for the study of poetic themes, the 

aesthetic approach to take into account the artistic aspect, and the statistical approach to 

address the issue of poetic meters and their repetition. 

 

At the end of my research, I have arrived at several important results: The depiction of the 

Sultan had been a prominent, unambiguous theme in the works of poetry spoken during the 

reign of the Turkish state. Moreover, works of poetry during this period presented an hon-

est depiction of the great Islamic battles and events, in which the Sultan had played a 

prominent role. 

 

In conclusion, I recommend further study to be done on this topic focusing on the second 

period of this era, and for a comparative research to be conducted between the two periods, 

or between two different eras. 
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 المقّدمة

 ّصالةالحمد لّله رب العالمين  حمًدا يليق بجالل وجهه واظيم سلطانه  وبه جسخعين  وجفءل ال

مام المخقين محّمد بن ابد الّله  والى آله الّطيبين او   رين  والىلّطاهجخّم الخسليم الى سّيد المرسلين  وا 

 جميع اباد الّله الم منين من األّولين واآلخرين في مشارق األرض ومغاربها  وبعد؛

ـ ــ ه648خرة هلا البحث موءواه " صورة السلطان في دولة الّخرك في الّشعر العربي خالل الفف      

 الّشام.ه: دراسة موءواّية وفنّية "  وللك في مصر وبالد 784

 عربيّ في الكخابة في موءوع يخصل بالّشعر ال اللاخّية وقد دفعني إلى اخخيار الموءوع  رغخبي

رك في الخّ  في اصر الّدولة الخركّية  إءافة إلى رغبخي في الوقوف الى الّدور اّللي جدَّا  سالطين دولة

ولة  ال المشرق اإلسالمّي من جكبر خطرين اسخعماريين  حيث خألقت جسما هم في سمان المجد والبطإنق

كّي  ون بانخصاراخهم  باإلءافة إلى الكشف ان الوجه اآلخر لصورة السلطان الخر وشرع الشعران يخغنّ 

 فكان ال بّد من الوقوف الى خلك األشعار ودراسخها دراسة موءواّية وفنّية.

 :السلبيةن جهمّية هلا البحث في جّنه يخطرَّق لموءوع درس صورة الّسلطان الخركّي اإليجابية و وخكم   

 ."ه784ـــــ ه648ن األخراك خالل الفخرة "دراسة موءواّية وفنّية  حيث شملت هل  الّدراسة السالطي

سف إبراهيم في ن خالد يو المحدثي الباحثين من خناولها فقد الموءوعجّما الّدراسات السابقة لهلا 

 كخابه " الشعر العربي جّيام المماليك ومن ااصرهم من لوي السلطان" بيروت: دار النهءة العربّية

. وقد بحث فيه الحياة السياسية واإلدارية واالجخمااية في الّدولة الخركّية في الباب األّول  2000  1ط

لوي السلطان وارض  ااصرهم منالخركّية ومن  فقد خناول الشعر العربي جّيام الّدولة :لثانياجّما الباب 

للّنقد األدبي والشعر والمظاهر الفنّية  وخناول في الباب الثالث: األغراض الشعرية الخي خناولها الشعران 

وجفادني في انخقان بعض المعلومات ان الحياة العامة للّدولة الخركّية  واخخيار بعض   ولة الخركّيةفي الدّ 

"صورة من الّدراسات السابقة جيًءا و  صورة السلطان اإليجابية والسلبية.ة الخي خناولت النمالج الشعريّ 



 و

 

د بن قالوون في جدب العصر المملوكي األّول" لمنال جبو بكر  وهي رسالة السلطان الناصر محمّ 

الظروف    وبحثت فيها2012ماجسخير غير منشورة  قيّدمت في جامعة النجاح الوطنّية بنابلس  سنة 

  والصورة اإليجابّية في الخمهيد السلطان محمد بن قالوون لسياسّية واالجخمااية والثقافية في اهدا

وخناولت الصورة الفنية في   في الفصل األّول والثاني والسلبّية للسلطان الّناصر محّمد بن قالوون

ال جبو بكر في خقسيم قيمت بخقسيمها وفق ما اخبعخه منرسالخي حيث  قسمة في وجفادخني الفصل الثالث 

 رسالخها.

ن وااخمدت في بحثي هلا الى المنهج الخكاملّي  حيث اخبعت المنهج الخاريخّي في الحديث ا

لّدراسة ا في اوالمنهج الّخحليلّي في خحليل النصوص الشعرّية الخي خناولخه الّخرك الحياة العامة في دولة 

 يات النصوص  جّما المنهج اإلحصائي فقد قيمتالموءواّية  والمنهج الجمالّي في الكشف ان جمال

 الّدراسة الفنّية.بخوظيفه في 

 لحياةاجّما الخمهيد فقد خناولت فيه  :قّسمت مادة هلا البحث في خمهيد وفصلين رئيسين وخاخمة

صورة : الالسياسّية واالجخمااّية واالقخصادّية والفكرّية بشكل موجز  وفي الفصل األّول خناولت جوالً 

 الّدراسة ناولتخالثّاني يجابية للّسلطان الخركّي  ثانًيا: الصورة السلبية للّسلطان الخركّي  وفي الفصل اإل

 الفنّية  من حيث: اللغة  واألسلوب  والموسيقى الشعرّية  والصورة الشعرّية.

جّن األشعار جانت مبعثرة في كخب الخاري  واألدب  وقّلة  :ومن الصعوبات الخي واجهخني

 راسات حول الموءوع  باإلءافة إلى كثرة األاالم في اصر دولة الّخرك  فمنهم من ايثر الىالدّ 

 خرجمخه في كخب الخراجم واألاالم  ومنهم من خعسرت خرجمخه  وكان للك قلياًل. 

ا: منهبنان هلا البحث  فهي اديدة   كبيًرا فيجّما المصادر والمراجع الخي جسهمت إسهاًما 

هـ(  وديوان صفي 749ابن الوردي )ت ديوان   ه(.679ديوان الجزار)ت جهمها:و  الشعران  دوواين

  .هـ(776 ت) هـ(  وديوان ابن جبي حجلة768هـ(  وديوان ابن نباخة )ت 752الّدين الحلي )ت 



 ز

 

ت الوفّيات" هـ(  و" فوا764جّما كخب الخراجم والخاري   فمن جهمها: " الوافي بالوفيات" للصفدّي )ت     

في  هـ(  و" الّدرر الكامنة845هـ(  و" السلوك لمعرفة دول الملوك" للمقريزي )ت 764خبّي )ت للكي 

مان في خاري  جهل الزمان852جايان المائة الثامنة" للعسقالني )ت   " للعينيّ هـ(  و"ِاقد الجي

 هـ(.877 )تهـ(  و"النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة" البن خغري بردي 855)ت

 
 سين مّما توصلنا إليه من معلومات، نسأل اهلل تعالى أن يزيد من نفع الّدار وأخيراا
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 الّتمهيــــد                                     
 

 الّتركالحياة العامة في دولة 

 
  :  الحياة السياسيـــّة أوًلا

 الحياة اًلجتماعّية ثانياا:  

 الحياة اًلقتصادّية ثالثاا:  

 اة الثقافّيـــــةـــالحي رابعاا:  
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 :  :الحياة السياسّيةأّوًلا

فهم جّول من اسخعملوا  العنصر الخركي في  الّدولة العباسّية   جّيام لىإبين العرب والّخرك صلة العود خ   

   سوان جكان للك في الجيش جو القصور جو اإلدارة  فكانوا يسخلمون المناصب العليا في الّدولة   دولخهم

وكان بعءهم قادة كبار في الجيش اإلسالمّي  جثر كبير في الحياة السياسية االجخمااية   وجصبح لهم

اللي خمّكن من إقامة  خركي األصل فعينهم الخلفان جيمران في واليات الّدولة  ومنهم جحمد بن طولون

لا   وقد بلغ خعداد همن بني جنسهحيث قام بدام سلطخه بجيش من ألخراك  إمارة في مصر والشام

 . 1الجيش ما يزيد الى جربعة واشرين جلف غالم خركي 

وازداد االاخماد الى األخراك بعد وفاة صالح الّدين األيوبّي اندما خنازع ورثخه من األمران الى    

السلطنة  فاخخلوا منهم قوة يعخمدون اليها في خثبيت حكمهم والوقوف في وجه خصومهم  فأكثروا 

جساليب القخال ليخخلوا منهم حراًسا وجنوًدا  فأثبخوا خفوقهم الحربّي في كل ودّربوهم الى  السبي منهم

جّدى إلى زيادة نفولهم في مخخلف اإلمارات والدول اإلسالمّية  فأءحى لهم خأثير قوّي في ما الميادين  

 .  2مجرى األحداث الخي خعرءت لها المنطقة

  وااخنى بهم ودّربهم الى القخال ااخماد  اليهم اللي زاد  3السلطان نجم الّدين األيوبيّ ثم جان    

 .4قوخهم تزادف

 

                                                           

  تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام،محّمد طقوش، ، ينظر: 11ينظر: فايد عاشور، العالقات السياسية بين المماليك والمغول، ص (1)

 . 19ـ 16ص

 . 24محّمد طقوش، تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام،ص ينظر: (2)

ًرا ذا هو الملك الصالح نجم الّدين أيوب بن الملك الكامل ناصر الّدين محّمد بن الملك العادل أبي بكر محّمد بن أيوب، كان ملًكا مهيبًا جبا (3)

؛ ابن تغري بردي، النجوم 10/35هـ(، ينظر:الصفدي، الوافي بالوفيات،647كان حسن المحاورة، توفي سنة ) سطوة وجاللة،

 . 2/16؛ ابن تغري بردي،مورد اللطافة، 6/319الزاهرة،

 1/13،، المجلد األّولينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك (4)
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ه( في الوقت اللي خعرءت 647وظهرت دولة الخُّرك بوفاة الملك الصالح نجم الّدين األيوبّي سنة )   

                                                                                                                                     .               1حيث وصل إلى مصر واسخولى الى دمياط  لويس الخاسع صليبية قادها ملك فرنسا فيه البالد لحملة

الخــي كمخمــت خبــر وفــاة زوجهــا  وجرســلت إلــى              2شــجرة الــّدروفــي هــل  األثنــان ظهــرت زوجــة الســلطان     

  الـى حـين كانـت هـي خـدير جمـور 4خسـخدايه للقـدوم إلـى مصـر الـى امجـل 3خورانشا  بن الصالح جيوب

  والى الرغم من حرصها الى إخفان نبأ وفاة زوجهـا إاّل جّن الخبـر الخركيّ قادة الجيش  المملكة بمساندة

للجـيش وخوّجهوا إلى المنصورة فدخلوها  وكـان   قد خسّرب إلى لويس الخاسع  فانخهز الصليبيون الفرصة

دور بـــارز فـــي إنقـــال الموقـــف  فقـــد جبلـــوا بـــالًن حســـًنا فـــي موقعـــة المنصـــورة  الخـــي هزمـــوا فيهـــا ّي الخركـــ

 . 5الفرنجة

في خلك األثنان وصل  خورانشا    فخوّلى السلطنة  وكـان مـن المفـروض جن يقـّدر ثمـن الّنصـر الّـلي     
بعـدهم اـن المناصـب الكبـرى حققه األخـراك مـن ججـل الحفـاظ الـى نظـام الحكـم  إاّل إّنـه اخخلـف معهـم فأ

شجرة وظّلت وجمر بااخقالهم  ااخقاًدا منه جّنهم يزاحمونه الحكم  فاخفق األخراك الى الّخخلص منه وقخله  
للجــيش اّلــلي مــا لبــث جن صــار لهــا جن يكــون قائــًدا  6اــز الــّدين جيبــكالــى الــبالد  واخخــاروا ملكــة الــّدر 

ه( الـى يـد اـز 648رك اـام )لدولـة األيوبّيـة  وبـدجت دولـة الخّـ  فبوفـاة خورانشـا  انخهـت ا7زوًجا ثـم ملًكـا
 الّدين جيبك. 

                                                           

 .7شام، صينظر: سعيد عاشور، العصر المماليكّي في مصر وال( 1)

 هي شجرة الّدر بنت عبد هللا، جارية الملك نجم الّدين أيوب، وزوجته، وأم  ولده خليل، وكانت من محاسن الّدهر حزًما، وعقاًل، ودينًا، (2)

لنجوم ؛ ابن تغري بردي، ا13/199ابن كثير، البداية والنهاية،ينظر:هـ(، 656توفيت سنة ) نُقش اسمها على الدينار والّدرهم، وجماًًل،

 .2/36،37؛ السيوطي،حسن المحاضرة،2/21؛ ابن تغري بردي، مورد اللطافة،6/332الزاهرة،

سلطان الّديار المصريّة األيوبي ، هو السلطان الملك المعّظم توران شاه بن الصالح نجم الّدين أيوب بن الكامل ناصر الّدين محّمد،  (3)

ابن تغري  1/263؛ الكتبي، فوات الوفيات،10/274الصفدي،الوافي بالوفيات، ينظر: ،هـ(648الكردّي،آخر ملوك بني أيوب، توفي سنة )

 .2/19؛ ابن تغري بردي،مورد اللطافة،7/322بردي، النجوم الزاهرة،

 .8سعيد عاشور، العصر الممالكي في مصر و الّشام، صينظر:  ( 4)

 .1/14ينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك، المجلّد األّول، (5)

 التركمانّي، أول ملوك الديار المصرية، وهو من مماليك الملك الصالح نجم الّدين أيوب، الّدينعبد هللا الصالحّي الملك المعّز عّز  هو أيبك بن( 6)

الوافي ينظر:الصفدي، هـ(، 655قُتل سنة )كان معروفًا بالسداد، وعنده كرم سعة وصدر ولين جانب، مدة حكمه سبع سنوات 

 .19ـ7/3؛ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،13/178؛ ابن كثير،البداية والنهاية، 9/263،بالوفيات

 .9،10ينظر: سعيد،عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، ص (7)
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خوليــة الســلطان جيبــك غءــب الملــوك األيــوبيين  فــأرادوا الزحــف إلــى مصــر مــن ججــل القءــان  لقــد جثــار 

الجنود حالف معه الناشئة ودار صراع بين الفريقين انخهى بانخصار المعز جيبك بعدما خم الّخرك الى دولة 

 .1جمام الخطر األيوبيّ رك الخّ 

هـة الخطـر المغـولّي  فأرسـل حرص الخليفة العباسّي المسخعصم الى خوحيد صـفوف المسـلمين لمواج   

إلـــى الملـــك الناصـــر صــاحب دمشـــق يـــأمر  بمصـــالحة الملـــك المعــز جيبـــك  وجن يخفقـــا الـــى حـــرب رســواًل 

 .2راّية سلطنة األخراك في مصرالخخار  فخّم اقد الصلح بينهما واّللي ااخرف فيه األيوبيون بش

وبعد سقوط الخالفة العباسّية خوالت األنبان ان وصول الخخار بقيادة هالكو إلى بالد الشام  فعّم    

هل  الظروف انخهز  القلق واالءطراب جرجان مصر اندما جحسوا باقخراب الخطر منهم  وفي ظلّ 

وجالن نفسه سلطاًنا سنة   4بن جيبكالمنصور الي الفرصة  ليخولى ارش السلطنة  فعزل  3قطز

 . 5ه(657)

إنلاًرا للّسلطان قطز يطلب  الخالية اسخولى الخخار الى بالد الشام  وكان هالكو قد وجه سنةالوفي      

ف ر المقاومة  وفي هل  األثنان خوحد األخراك جميًعا للوقو االسخسالم  فلم يسخجب األخير لللك وقرّ منه 

  فخرج الّسلطان قطز الى رجس جيوشه مخوجًها إلى الشام ّدد بالد اإلسالمفي وجه الخطر اّللي ه

                                                           

 . 7/23ينظر: محمود شاكر،التاريخ اإلسالمي، (1)

 .57ينظر:محّمد طقوش، تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام،ص (2)

 المظفّر سيف الّدين قُطز بن عبد هللا الُمعزّي، الثالث من ملوك التّرك بالديار المصريّة، وهو أّول من ملك البالد الشاميّة من ملوك هو الملك (3)

 العينّي،عقدينظر:هـ(، 658توفي سنة )كسر التتار َكسرة  جبر بها اإلسالم، مدة حكمه سنة واحدة،  التّرك، كان بطاًل، شجاًعا، حازًما، 

 .7/507، ابن العماد، شذرات الذهب،2/30؛ ابن تغري بردي،مورداللطافة،85ـ  7/67، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،1/220مان،الج

تسلطن وعمره ، وهو ثاني ملوك الّديار المصريّة من الترك، التركماني الصالحيّ  هو الملك المنصور نور الّدين علي بن الملك المعز أيبك (4)

؛ ابن تغري بردي، 1/495المقريزي، السلوك، ، ينظر:هـ(655توفي سنة )، وكانت مدة سلطنته في الديار المصرية  سنتين، خمس عشرة سنة

 .  1/1/296؛ ابن اياس،بدائع الزهور،66ــ7/37النجوم الزاهرة،

 .60ينظر: محّمد طقوش، تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام،ص (5)
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والخقى بالجيش المغولّي في اين جالوت  وقد جظهر األخراك شجااة كبيرة في المعركة  فانخصروا فيها 

 .1هم الهزيمةالى المغول وجلحقوا ب

  حيث سيطر األخراك بعد وكانت معركة اين جالوت من الوقائع الهامة والفاصلة في الخاري     

   وجنقلوا بالد اإلسالم والمسلمين من جشدّ شرًقا الفرات اجخازوا نهر المعركة الى بالد الشام كلها حخى

وا الشام ومصر  وخعّرض فيها المغول للهزيمة الكاسحة  فكسر ما خعرءوا له من جخطار  ووحدّ 

ر جبرز نمجمهم  فهم القوة الوحيدة الخي وهلا االنخصا "جّن جيش المغول ال يهزم: "األخراك قاادة

 . 2اإلسالمّية الخخار  وبللك جصبحت سلطنة األخراك القوة األساسّية في البالدهزيمة اسخطاات 

هو الم سس الحقيقي للدولة   ويعود للك لإلنجازات واألامال  3السلطان بيبرسالم رخون  دّ ويع   

 .    4قها في اهد العظيمة الخي حقّ 

ص السلطان الظاهر ركن الّدين بيبرس البندقدارّي بعد وصوله إلى الحكم الى جن يءع لنفسه حر      

ليبيين الخارجّية ان بالد ى ألخطار الخخار والصّ سياسة واسعة من ججل خثبيت جركان دولخه  وخصدّ 

 .5ق األمن في داخل البالد  وقءى الى الثورات الداخلّيةالّشام  واسخطاع جن يحقّ 

مخططاخـــه السياســـّية بعيـــدة األهـــداف جّنـــه اقـــد خحالفـــات مـــع الّدولـــة البيزنطّيـــة  ليءـــمن اـــدم ومـــن     

حصول الصليبيين الى جي دام جو مساندة منهم  وامل الى إحيان الخالفة العباسّية في مصر لخكون 

                                                           

 .7/29،30اًلسالمي،ينظر: محمود شاكر،التاريخ  (1)

 82ـ80ينظر: محّمد طقوش، تاريخ المماليك في مصر وبالد الشام، ص (2)

سكلطان الكديار المصكرية والشكاميّة، الملكك القكاهر ثكم الظاهر، هو ركن الّدين أبو الفتح بيبرس بن عبد هللا البُندقدارّي الصالحّي النّجمي التركي، (3)

؛ محيكي الكدين بكن عبكد 1/261العينّي،عقكد الجمكان،ينظر: هكـ(،676تكوفي سكنة )قداًما، مجاهًدا، غازيًا،  كان شجاًعا، مالرابع من ملوك الترك، 

 .7/86، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،46الظاهر، الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر،ص

 .1/26ينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك،المجلّد األّول، (4)

 .41شور، العصر المماليكي في مصر والشام، صينظر: سعيد،عا (5)
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الـــلين ااخنقـــوا  1القفجـــاقبمثابـــة داامـــة لحكـــم األخـــراك فـــي مصـــر والشـــام   وســـعى للخحـــالف مـــع مغـــول 

 .2اإلسالم ليكونوا له سخاًرا ءد الخخار في فارس

ه( فـخح 663خوّجه السلطان بيبرس إلى بالد الشام  للقءان الى معاقل الصليبيين فيها  ففي سـنة )   

  ثــم جغــار جيشــه الــى بلــد 5صــفداســخولى الــى  ه( 664وفــي ســنة )    والكــرك4جرســوف  ثــم 3قيســارية

ه( حخـــى اســـخولى الـــى يافـــا واكـــا وصـــور وواصـــل 666فـــدخلوها   وواصـــل طريقـــه فـــي ســـنة ) 6ســـيس

 .8وطرابلس حخى جنطاكية 7حمالخه مروًرا بالشقيف

  وغيرها  فاخسعت مملكخه من الفيرات إلى جقصى 10  والرحبة9وجخل بالًدا كثيرة من الخخار منها البيرة   

  .11بالد النوبة

نهوا في بالد المشرق اإلسالمّي  وجوبهل  االنخصارات يكون األخراك قد قءوا الى جطماع الخخار    

 الوجود الصليبّي  وكان للظاهر بيبرس الدور الكبير في للك. 

بالد الن الى اإلمارات الصليبّية المخبقّية في يرك بعد للك باالسخالخّ دولة وقد قام سالطين 

لطان السه( اسخولى 684  حخى انخهى الوجود الصليبّي في المشرق اإلسالمّي  ففي سنة )الشام

                                                           

 .    206هي البالد الواقعة بين نهر أتش والسواحل الجنوبية لبحر قزوين، ينظر: فايد عاشور، العالقات السياسية بين المماليك والمغول، ص (1)

 .42ينظر: سعيد،عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، ص  ( 2)

 .4/421الّشام، تُعد في أعمال فلسطين بينها وبين طبريا ثالثة أيّام، ينظر: الحموي، معجم البلدان، هي بلد على ساحل بحر (3)

 .1/151مدينة على ساحل بحر الشام، بين قيسارية ويافا، ينظر: المصدر نفسه، (4)

 .57ينظر: بيبرس المنصوري، التحفة الملوكيّة في الدولة التركيّة، ص  (5)

 .3/297بلد بين أنطاكية وطرسوس من أهم ثغور بالد الشام، ينظر:الحموي، معجم البلدان، سيس أو سيسيّة:  (6)

 .3/356نفسه، شقيف أو شقيف أرنون: وتعني الكهف، وهي قلعة حصينة قرب بانياس من أرض دمشق، ينظر:المصدر (7)

 .62، 61ينظر: بيبرس المنصور، التحفة الملوكيّة في الدولة التركيّة،ص  (8)

  .1/526هي قلعة حصينة بين حلب والثغور الروميّة، ينظر: الحموي، معجم البلدان،( 9)

 .3/33قرية من قرى دمشق، المصدر نفسه، (10)

 .5/309معجم البلدان، ، النوبة: بالد واسعة عريضة جنوبي مصر،ينظر: الحموي،177، 176 /2ينظر: محمود العينّي، عقد الجمان، (11)
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نمعة والحصانة 1المنصور قالوون األلفيّ    وفي  2الى حصن المرقب وهو من الحصون المشهورة بالمم

 .3ه( خوّجه السلطان األلفّي إلى طرابلس في ربيع األّول وفخحها688سنة )

خوالت و   ه(906في سنة )فخح اكا   4األشرف خليل بن المنصور قالوونوجّما السلطان 

وهكلا فيخحت حصون اّدة في بالد الشام كان قد اسخولى اليها الصليبيون   حيث الفخوحات بعدها 

 خمكن سالطين دولة الّخرك من طرد الفرنجة من بالد الشام وخطهيرها من المغول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ف الّدين أبو المعالي وأبو الفتح قالوون بن عبد هللا األلفي التركي الصالحّي النجمّي، ملك الكديار المصكريّة، السكابع مكن هو الملك المنصور سي (1)

؛ 1/48؛ ابكن حبيكب، تكذكرة النّبيكه،2/225هـ(، ينظكر: العينكي، عقكد الجمكان،689) كان كريًما، حليًما، شجاًعا،عادًًل،  توفي سنة ملوك الترك ،

 .7/248،النجوم الزاهرة،ابن تغري بردي

 .7/269؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،5/108المرقب: بلد وقلعة حصينة تشرف على ساحل بحر الشام، ينظر:الحموي، معجم البلدان، (2)

 . 2/380ينظر: محمود العينّي، عقد الجمان،  (3)

منصور سيف الّدين قالوون األلفّي الصالحّي النجمّي، جلس على تَْخت هو السلطان الملك األشرف صالح الّدين خليل ابن السلطان الملك ال (4)

هـ(، ينظر: الصفدي، 693هـ( يوم وفاة أبيه، كان شجاًعا، مقداًما،مهيبًا،وكان ضخًما، سمينًا، بديع الجمال، قُتل سنة )689الُملك في سنة )

 .8/3ي، النجوم الزاهرة،؛ ابن تغري برد1/406فوات الوفيات، ؛الكتبي،13/399الوافي بالوفيات،
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 ه(784ه  ـــ 648من )الّترك  سالطين دولة

   

                                                           

 . 36ـ 35سالمي، صمحمود شاكر، التاريخ اإلينظر:  (1)

 سبب الوفاة
ة التي المد  

 حكمها
 اسم السلطان فترة الحكم

 

  .1        عز الّدين أيبك التركمانيّ   هـ655هـ ـ 648 سنوات7 قتل

  .2 نور الّدين علي بن المعز          هـ657هـ ـ  655 سنة 2 ُخلع

  .3   المظفر سيف الّدين قطز  هـ658هـ ـ 657 سنة1 قُتل 

  .4 الظاهر ركن الّدين بيبرس          هـ676هـ ـ 658 سنة18 وفاة

  .5 حّمد بركة خان               السعيد م  هـ678هـ ـ  676 سنة 2 ُخلع

  .6 العادل سيف الّدين سالمش هـ678هـ ـ 678 أقل من سنة ُخلع

  .7 المنصورسيف الّدين قالوون هـ689هـ ـ 678 سنة 11 وفاة

  .8 األشرف صالح الّدين خليل هـ693هـ ـ 689 سنوات 4 قُتل

  .9 الناصر محّمد بن قالوون  هـ694هـ ـ 693 سنة ُخلع

 .10 العادل كتبغا المنصوريّ  هـ696هـ ـ 694 سنة 2 ُخلع

 .11 المنصور حسام الّدين الجين هـ698هـ ـ 696 سنة 2 قُتل

 .12 العودة األولى للناصر محّمد هـ708هـ ـ 698 سنوات10 اعتزال

 .13 المظّفر ركن الّدين بيبرس  هـ709هـ ـ 708 سنة قُتل

 .14 ر محّمدالعودة الثانية للناص هـ741هـ ـ 609 سنة 32 وفاة

 .15 المنصور سيف الّدين أبو بكر هـ742هـ ـ 741 أقل من سنة ُخلع

 .16 األشرف عالء الّدين كجك  هـ742هـ ـ 742 أقل من سنة ُخلع

 .17 الناصر شهاب الّدين أحمد  هـ743هـ ـ 742 أقل من سنة ُخلع

 .18 الصالح عالء الّدين اسماعيل  هـ746هـ ـ 743 سنوات 3 وفاة

 .19 الكامل شعبان بن الناصر محّمد  هـ747هـ ـ 746 أقل من سنة تلقُ 

 .20 المظفر حاجي بن الناصر محّمد  هـ748هـ ـ 747 أقل من سنة قُتل

 .21 الناصر حسن بن الناصر محّمد هـ752هـ ـ 748 سنوات 4 ُخلع

 .22 الصالح صالح الّدين بن الناصرمحّمد هـ755هـ ـ 752 سنوات 3 ُخلع

 .23 عودة الناصر حسن بن قالوون  هـ762هـ ـ 755 سنوات7 قُتل

 .24 المنصور محّمد بن المظفر حاجي هـ764هـ ـ 762 سنة 2 ُخلع

 .25 األشرف شعبان بن حسين هـ778هـ ـ 764 سنة 14 قُتل

 .26 المنصورعلي بن شعبان  هـ783هـ ـ 778 سنوات 5 وفاة

 .27 ج بن شعبانالصالح أمير حا هـ784هـ ـ 783 سنة 1ُخلع
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 ثانياا: الحياة اًلجتماعّية 

سبع طبقات قال :" االم جّن الّناس بإقليم مصر في الّخرك إلى ييقسم المقريزي المجخمع في دولة    

الجملة الى سبعة جقسام: القسم األّول جهل الدولة  والقسم الثاني جهل اليسار من الخجار وجولي النعمة 

سم الثالث البااة  وهم مخوسطو الحال من الخجار  ويقال لهم جصحاب الّبز  من لوي الرفاهية  والق

قة  القسم الرابع جهل الفلح  وهم جهل الزرااات والحرث وسكان  ويلحق بهم جصحاب المعايش وهم السُّوا

  القرى والريف  والقسم الخامس الفقران وهم جل الفقهان وطالب العلم  والكثير من ججناد الحلقة ونحوهم

والقسم السادس جرباب الصنائع واأليجران جصحاب المهن  والقسم السابع لوو الحاجة والمسكنة وهم 

 .                                                                                                          1السي ال اللين يخكففون الناس ويعيشون منهم"

اسكرّية قوّية  فكان لهم دور كبير في لطبقة الحاكمة في البالد بصفخهم طبقة م ااألخراك هو      

نقالو الفخوحات والغزوات    وفازت هل  الطبقة بميزات لم خحصل اليها 2البالد من سيطرة األادان ا 

اة الطبقات األخرى  فااخبروا األهالي جقل منهم درجة  فلم يمخزجوا بهم  وحرموهم من المشاركة في الحي

 .  3الحربّية

وخمخع األمران بأموال طائلة وثران فاحش  فيملك األمير إقطاًاا من األرض يمنحها له السلطان       

 .4لخي خوفر له ثروة طائلة من المالباإلءافة إلى الممخلكات األخرى   كالعقارات والدكاكين ا

بوابة العبور إلى جوروبا  العالمّية  و جءحت مصر وبالد الشام مركًزا للخجارة الّخركّية دولة الوفي    

يخمخعون بثروة واسعة وثران فاحش  وظهر جثر هل  الثروة في مخخلف مظاهر الحياة فأصبح األخراك 

  وخفننوا في قءان 5االجخمااّية في اللباس والطعام واالحخفاالت   وكللك في امارة القصور وزخرفخها
                                                           

 .147المقريزّي، إغاثة األمة بكشف الغّمة، ص (1)

 .1/67،،المجلّد األّولينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك( 2)

  .320ينظر: سعيد،عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، ص (3)

 . 55، ساّلم، األدب في العصر المملوكي، صينظر:محّمد (4)

 .9،10ص ينظر: سعيد، عاشور، المجتمع المصرّي في عصر سالطين المماليك، (5)
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هم وبخاصة في حفالت الزفاف  وكانوا يقبلون الرشوة والهدّية جوقات اللهو واللعب  وجسرفوا في مناسباخ

 .   1من الّناس

سياسّية األاياد الدينّية والبباالحخفال الّدولة الّخركّية واشخهرت الحياة االجخمااّية في المدن في اصر    

النبوّي  كان الناس   فمن األاياد الدينّية: ايد رجس السنة الهجرّية  ويوم ااشوران  والمولد واالجخمااية

يخبادلون فيها الّخهاني  ويظهرون السرور والبهجة  فخيوزع الصدقات الى اليخامى والمساكين  وخيقام 

  .2الوالئم  وخيعّد الحلوى والمأكوالت الشهّية  وخيزار القبور

حخفال في شهر رمءان كان األخراك يحخفلون بر ية الهالل وفي نهاية الشهر كان يسخعد الّناس لالو   

                                                                                                                   . 3بعيد الفطر فيصنعون الحلوى ويجهزون المالبس الجديدة ابخهاًجا بقدوم العيد

كانت اديدة  منها: االحخفال بخولية فكّية الّدولة الّخر في اصر  السياسية واالجخمااية وجّما االحخفاالت   

ساحة الحرب حيث سلطان جديد  جو اودخه من السفر  جو شفائه من المرض  جو رجواه منخصًرا  من 

موكب حافل  فيسخقبله الّناس بحفاوة وسط قرع الطبول والزغاريد  ومن كان يخرج السلطان في 

  .4ايد الوفان بالنيلاالحخفان بها  االحخفاالت الخي حرص المصريون الى

اليهم الءرائب   فكانت خيفرض وجور بعض السالطين وقد اانى الّناس في هلا العصر من ظلم   

  وكانت مغنًما للسلطان  رءت الى بعض الّناس دون غيرهمدون مراااة للمنفعة للعامة  إل في 

واءطهادهم وخسخيرهم    ومن جشكال الظلم الخي مورست الى الّناس جيًءا  سون معاملخهم5وجاوانه

  ولم يخوقف األمر الى للك بل لاقوا الفقر والحرمان بسبب القحط والغالن  6بأجور زهيدة للعمل

                                                           

 . 53،54ينظر:محّمد، ساّلم، األدب في العصر المملوكي، ص (1)

 .333.، 332ينظر: سعيد،عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، ص  (2)

 .201ص ينظر:  المرجع نفسه، (3)

 .335ينظر: سعيد عاشور، المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك، ص (4)

 1/290ينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك، المجلّد الثاني، (5)

 .1/291المرجع نفسه،ينظر :  (6)
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  هلا باإلءافة 1وانخشار الطااون بين الّناس  واانوا من خطر الزاللزل الخي حدثت في هلا العصر

ومن  2والفوءىببوا الكثير من المخااب إلى ثورات العربان اللين كانوا مصدًرا للفخن والسلب والنهب فس

المفاسد الخي كانت سائدة في المجخمع  خفّشي ظاهرة السرقة وازديادها  فانخشر اللصوص وااثوا في 

 . 3األرض خراًبا وفساًدا

 ثالثاا: الحياة اًلقتصادّية 

 من جهم المصادر الخي ااخمدت اليها الّدولة الخركّية في دخلها:  

 أّوًلا: الزراعة 

قصب السكر  وجنواع من و   من جهم المحاصيل الزرااّية الخي قام الفالحون بزرااخها : القمح     

 .4الخءروات والفواكه باإلءافة إلى الزهور والرياحين

مصر إلى جربعة واشرين  ووزات األراءي الزرااّية الى السالطين واألمران والجند حيث قسمت    

  ويبقى صاحب 5سلطان  واشرة قراريط لألمران  واشرة قراريط للجند  منها جربعة قراريط للقيراًطا

  ويعمل الفالحون اند  جيجران في زرااة األرض وال يحق لهم خملك ااإلقطاع مسخفيدًا منه ما دام حي  

األرض جو خأجيرها  وليكر جّن اإلقطاع ال يورث  ففي حال وفاة صاحب اإلقطاع خيرد األرض للسلطان 

 .6عها  فيهبها لمن يشانإلاادة خوزي

وهلا   اصفت بالبالد في بعض السنوات حوادث م لمة منها: القحط  وقلة المطر  وشح المان وقد    

 . 7وماخت الحيوانات وارخفعت األسعاربدور  جثر الى الزرااة فقلت المحاصيل  
                                                           

 .1/316محمود سليم، عصر سالطين المماليك، ينظر :  (1)

 .326في مصر والشام، ص ينظر: سعيد،عاشور، العصر المماليكي (2)

 . 87ينظر:محّمد، ساّلم، األدب في العصر المملوكي،ص (3)

 .285صينظر:سعيد، عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام،  (4)

 .397،ص1ق/1، بدائع الزهور، جينظر:ابن  إياس  (5)

 . 1/275المجلد الثاني، ينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك، (6)

 39المقريزي، إغاثة األمة  بكشف الغمة،صينظر:  (7)
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 ثانياا: الصناعة

دولة حربّية  ّيةركدولة الخّ ال  نظًرا لكون الصنااات الحربّية كصنااة السفن والمراكبإهخم األخراك ب   

من الدرجة األولى  فقد اهخم السلطان بيبرس في صنااة السفن  وكللك السلطان خليل قالوون قام 

 .1جزيرة الروءةبإنشان جيسطول يخكون من سخين مركًبا اسخعرءها في 

رير جو القطن جو الصوف جو وجّما الصنااات المدنّية فمنها صنااة المنسوجات الخي صنعت من الح   

واألواني المنزلّية  واألباريق  باإلءافة الكخان   وكللك صنااة المعادن الخي خخمثل في صنااة الثريات 

 . 2الغلائّيـةو صنااـــة الزجـاج والمصنواــات الخشبّيـــة والجلدّيـة  إلى

ارجّية وجلب الخجار األجانب  حيث دوٌر في خنشيط الخجارة الخالّخرك لصنااة في جيام دولة وكان ل    

كانت مصر وبالد الشام حلقة وصل لخجارة المشرق والمغرب وخبادل السلع  فجلبت موانئ مصر خّجار 

  وااشت بعض الجاليات الفرنجّية الخي 3بالد البحر األبيض المخوسط  وخّجار الجمهوريات اإليطالية

 .4ورجال الدولةالّخرك ة بكبار جمران اشخغلت في الخجارة في مصر  وكان لهم االقات خاص

امل السلطان المنصور قالوون الى خنشيط الخجارة  ووطد العالقات مع القوى اإلسالمّية الواقعة في   

ن ججل جن يءمن طرًقا ليحالفه م يخودد إليه حوض البحر األحمر  ومن للك جّنه جرسل لملك اليمن

 الى المحافظة الى القوافلالّخرك عه من سالطين دولة ون ومن خب  وحرص السلطان قالو 5خجارية آمنة

                                                           

 . 289،290ينظر: سعيد،عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، ص  (1)

لمواعظ قريزي، االمينظر:  لصالح نجم أيوب القلعة الصالحية،هي جزيرة بين مصر ومدينة الجيزة، بنى فيها الملك اجزيرة الروضة:  

 .2/177واًلعتبار، 

 . 295ـ 291، صع نفسهالمرج ينظر:  (2)

 .53ينظر:خالد يوسف، الشعر العربي أيام المماليك، ص  (3)

 .93ص محّمد، ساّلم، األدب في العصر المملوكي، ينظر:  (4)

 .298ص ينظر: سعيد،عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، (5)
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لثغور يأمرهم بحسن معاملة   وجرسل السلطان قالوون إلى نوابه باالخجارية ومنعوا االاخدان اليها

 .1الخجار

 ثالثاا: الّتجارة

الصنااة بخمويل خزائن الّدولة  وجلب الّخجار األجانب  وخنشيط الخجارة الخارجّية   تلقد جسهم  

 .2حركة خجارّية واسعةركّية ولة الخّ الدّ فشهدت سلطنة 

 الّتجارة الخارجّية: -1

ة بين الشرق والغرب  وحرص حمر وموانئ مصر من الطرق الرئيسكانت طريق البحر األ    

خلفه من السالطين خصّدوا  نا الى خأمين طرق الّخجارة   فالسلطان قالوون ومم في دولة الّخرك السالطين 

الى قوافل الّخجارة بين موانئ مصر والبحر األحمر  وجمر نوابه  اب اللين كانوا يعخدونقبائل األار ل

 .3بمعاملة الّخجار معاملة حسنة

وشجع السالطين خجار الشرق األقصى الى جلب بءائعهم إلى مصر  ورحبوا بالّخجار األوربيين     

 . 4من ادد ه الن الخجارجكثر اللين يأخون إلى اإلسكندرية ودمياط لشران البءائع وهلا 

وجقام السالطين األخراك االقات خجارية مشخركة مع بعض اإلمارات األوروبية  حيث كان يخم خوريد   

 .5المنخوجات الصنااّية والزرااّية  من مصر  وبالمقابل كانوا يسخوردون احخياجاخهم من حديد وخشب

 :الّتجارة الداخلّية -2

نشاًطا واسًعا  واشخهرت القاهرة بأسواقها وكان كل  ّيةالّخركدولة الاصر شهدت الّخجارة الداخلّية في     

  وكللك المواد اهموغير  خخص بنوع من البءائع  فهناك سوق الشمااين  وسوق النحاسينيسوق منها 

                                                           

 .299ينظر: سعيد،عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام، (1)

 53خالد يوسف، الشعر العربي أيام المماليك، صينظر:   (2)

 .299ينظر: سعيد عاشور، العصر المماليكي، ص( 3)

 .300المرجع نفسه، ص (4)

 .53خالد يوسف، الشعر العربي أيام المماليك، ص ينظر: (5)
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الغلائّية كان لها جسواق خاصة مثل: سوق باب الفخوح  وسوق بين القصرين  وهلا منع الّخجار من رفع 

 .1جو ثمنها يسخطيع جن ينخقل إلى خاجر آخر بسهولة  ال خعجبه سلعة نا ألن مم  األسعار؛

وا بها حياة الخرف والبلخ  فقد جمعوا ثروات خمّخعوا بها في الّسلم  وصدّ األخراك باإلجمال ااش    

 الموت في الحرب.و  سهام األسر

اقخصادي شهدخه البالد الى فقد خعرءت مصر وبالد الشام إلى خدهور   ولم يبق األمر الى حاله   

فخرات  وللك بسبب القحط والسيول والزالزل  وظاهرة خزييف الّنقد حيث خسبب للك في صعوبة 

غالق األسواق  واحخكار األمران للقمح الى السلع  بسبب ارخفاع جسعارها الحصول  ويمخنعون ان   وا 

 .2صاد وكساد بيعه وكان الغالن من جكثر األسباب الخي ساهمت في خدهور االقخ

 الحيـاة الفكرّية رابعاا:

م  مركًزا للنشاط العلمّي  فقد احخءنت العلمان وطلبة العل ّيةولة الّخركدّ الجصبحت مصر في اصر     

   وشّيد سالطينها العديد من الصروح العلمّية وكان للك اند إحيان الخالفةوكمثير فيها األدبان والشعران

يقول السيوطي" واالم جّن مصر من حين صارت دار   3في بغداد هاقوطفي القاهرة بعد س ةالعباسيّ 

 .4صارت محّل سكن العلمان  ومحّط رحال الفءالن"و الخالفة اظيم جمرها  

  ويحّبون العلم ويشجعون هم في جمور الّدولةنرو يوكان السالطين األخراك يعظمون جهل العلم  ويسخش   

ّرب جرباب الكماالت من كل فن والم  وكان يميل إلى الخاري  الملك الظاهر بيبرس " كان ييقفاليه  

المدارس الخي جنشأها السالطين األخراك خدّل الى مدى اهخمامهم بالعلم وشغفهم و  .5وجهله مياًل زائدًا"

                                                           

 .309، 308سعيد عاشور، العصر المماليكي، ص ينظر:  (1)

 .297صمصر وبالد الشام،محّمد طقوش، تاريخ المماليك في  ينظر: (2)

 .341ينظر: سعيد،عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام،ص (3)

 .2/94السيوطي، حسن المحاّضرة، (4)

 .7/162ابن تغري بردي، النجوم الّزاهرة (5)
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نسبة إلى السلطان الظاهر بيبرس  والمدرسة الناصرّية  1به  فمن المدارس الخي بنوها المدرسة الظاهرّية

واهخموا ببنان المساجد والخوانق والزوايا واألربطة  وكان  2الناصر محّمد قالوونها السلطان الخي شيد

بجانب هل  الدور الخعليمّية المكاخب الصغيرة الخي خهخم في خعليم الصبية القرانة والكخابة وحفظ القرآن 

 .3ّخركّيةال ولةدّ الالكريم  ليلخحقوا بعدها بالمدارس الخي خمثل المعاهد العليا في اهد 

نشان المكخبات حيث وجدت في قلعة الجبل خزانة كخب كبيرة  ب قد اهخم الّسالطينو       جمع الكخب وا 

بعض وكان   4وجاّدوا مكخبات في المدارس والجوامع خشمل جاداًدا ءخمة من المراجع في شخى العلوم

  .5الناصر حسن قالوونالسالطين لديهم شغف باقخنان الكخب كالسلطان 

خنوات و    ت بها دور الكخب المصرّيةميلئو   فآآلالشاط العلمّي فبلغت وكمثيرت الم لفات نخيجة الن     
 .6لعربّية والعلوم الكونّية وغيرهاكان في الخاري  واألدب والعلوم الدينّية وفنون ا ما فمنها
 :كتب التاريخ -1

لات  صبحت هل  الم لفات الخاريخّيةصور  المخنواة  حخى جبلقد اهخّم المان هلا العصر بالخاري    

 قيمة اظيمة خدمت خاري  اإلنسانّية جمعان.

 المشهورة:ومن الم لفات الخاريخّية   

                                                           

 .2/264حسن المحاضرة،ي،السيوطينظر: هـ(،662هـ(، وتّمت سنة )661هي المدرسة التي شرع في بنائها الظاهر بيبرس البندقدارّي سنة )( 1)

 هو ناصر الّدين محمد ابن السلطان الملك المنصور سيف الّدين قالوون الصالحّي النجمّي، وهو التاسع من ملوك التّرك بالديار المصريّة،( 2)

مرة ثانية وثالثة،  وعاد للسلطنة ( بعد مقتل أخيه ألشرف خليل،693توًلها في سنة ) كان عمره تسع سنوات عندما تولى السلطنة األولى،

 .8/35؛ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،1/169؛ ابن حبيب،تذكرة النبيه،3/222العينّي، عقد الجمان،ينظر: هـ(،741توفي سنة )

 .27 /2ينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك، المجلد الثالث،  (3)

 . 345سعيد،عاشور، العصر المماليكي في مصر والشام،ص ينظر: (4)

 .  2/67ينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك، المجلد الثالث، (5)

  لطان التاسعهو السالناصر حسن: هو  الناصر بدر الدين حسن ابن السلطان الملك الناصر محمد ابن السلطان الملك المنصور قالوون، و   

ابن  ، ينظر:قاًل، شهًماهـ( كان مفرط الذكاء،عا762، قُتل سنة )عشر من من ملوك الترك، والسابع من أوًلد الملك الناصر محمد بن قالوون

    .   184ـ 148 /10. ابن تغري بردي النجوم الزاهرة،2/38؛ العسقالنّي،الّدرر الكامنة،3/102حبيب، تذكرة النبيه،

 .2/91ينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك، المجلد الثالث، (6)
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 . كتب تراجم األعالم:أ 

 .1ه(681)ت بن خلكاناـــ  وفيات األايان وجنبان جبنان الزمان:  وم لفه شمس الّدين 

 ه(.764ي ) ت ـــ فوات الوفيات: وم لفه محمد بن شاكر الكيخب 

 .2ه(764)ت بن جيبك الصفديّ اــــ  الوافي بالوفيات: وم لفه صالح الّدين 

 .3 ه(779)ت بن حبيب الحلبيّ ااألخراك: م لفه بدر الّدين دولة ــــ  درة األسالك في 

 .4(852ـــ  الّدرر الكامنة في جايان المائة الثامنة: البن حجر )ت

 السيرة النبوّية: ـ كتبب 

عاله م  وخحخوي الى كثير من جقواله وجفى اهلل اليه وسلّ كخب الخي خناولت سيرة الرسول  صلّ وهي ال

   وما كان له من وقائع وغزوات.هومواقف

 :5ومن مؤلفات السيرة النبوّية  

 مشهورمرّي األندلسّي النور العيون في خلخيص سيرة األمين والمأمون: م لفه فخح الّدين اليع -

 ه(.734)ت د الّناسيا بابن سِ 

 .ه(767بن جمااة الكنانّي)تامخخصر السيرة النبوّية  واءعه از الّدين  -

 ه(. 779المقخفى في لكر فءائل المصطفى: البن حبيب الحلبّي الدمشقّي )ت -

 .ه(779)ته ابن حبيب الحلبّي الدمشقيالنجم الثاقب في جشرف المناقب: م لف -

                                                           

 2/96، سالطين المماليك، المجلد الثالث ينظر: محمود سليم، عصر  (1)

 . 97 /2المرجع نفسه،  ينظر:  (2)

 .2/99محمود سليم، عصر سالطين المماليك، المجلد الثالث،ينظر:  (3)

 .2/98المرجع نفسه،ينظر:  (4)

 .2/106،المرجع نفسهينظر:  (5)



17 

 

 :شامكتب تاريخ مصر والجـ ــ  

هلا العصر ان خاري  مصر والقاهرة  وما جرى فيهما من جحداث  ومن حكمها من  لقد كخب م لفو 

 سالطين  ومن ااش فيهما من جاالم ومشاهير.

 ومن هل  الم لفات:

 لفه شهاب الّدين ابد الرحمن بن كخاب الروءخين في جخبار الدولخين النورّية والصالحّية: م -

 .1(ه665سماايل المقدسّي المعروف بأبي شامة )ت إ

جواهر البحور ووقائع األمور واجائب الدهور: م لفه إبراهيم بن وصيف شا  المصرّي  -

 .2ه(688المخوفى في جواخر القرن السابع  وهوموجز في جخبار مصر إلى سنة )

)ت محاسن جمال الّدين بن خغري بردي لالنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: م لفه جبو ا -

 .3كخب الخي جيِلفمت في خاري  مصرويعخبر من جفءل ال (.ه874

 ه(725ت ) ركن الّدين الدوادار  الخحفة الملوكّية في الدولة الخركّية: م لفه بيبرس المنصوريّ  -

 د ــ تاريخ الخطط واآلثار:

و هلا العصر ه به م لفو وهي الم لفات الخي خحدثت ان البالد والمدن والمواءع  وجكثر ما اهخم  

 :اومن جشهر هل  الم لفات وجكثرها شيواً   وصف خطط مصر والقاهرة

: م لفه خقّي الّدين جبو 4ار والمعروف "بالخطط المقريزّية"الموااظ واالاخبار بلكر الخطط واآلث -

 .5ه(845العّباس جحمد بن الّي المقريزّي )ت

 

                                                           

 .624، 3/623عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، ينظر:  (1)

 .3/864جع نفسه، المرينظر:  (2)

 .2/910محمود سليم، عصر سالطين المماليك، المجلد الثالث،ينظر:  (3)

 .3/846عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، ينظر:  (4)

 .3/844المرجع نفسه،  ينظر:  (5)
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 المؤلفات الدينّية: -2

بب إهخمام السالطين األخراك   وللك بسكان من الطبيعّي جن خنشط روح الخأليف في األمور الدينّية  

   فمن هل  الم لفات:1مان الّدين وخشجيعهم الى الخأليفبعل

 أ . مؤلفات األصول والفقه، منها:

 .2ه(731الفارسّي المصرّي )تشرح الجامع الكبير: لعالن الّدين الي ـ -

 .3ه(751بن القيم )ت اكخاب الكبائر: جّلفه شمس الّدين  -

 .4 ه(771م لفه خاج الّدين السبكّي )ت جمع الجوامع ومنع الموانع:  -

 :ب ــ كتب تفسير القرآن الكريم

لقد اينيم المان هلا العصر بخفسير القرآن الكريم  فمنهم من جطال الشرح ومنهم من اخخصر  ومنهم    

 :5من مزج الخفسير بالحديث وشرحه  ومن م لفاخهم

 ه(.751جمثال القرآن: لشمس الّدين بن قيم الجوزّية )ت  -

 ه(.774خفسير القرآن: ألبي الفدان اسماايل بن كثير )ت  -

 ه(.794) ت  البرهان في الوم القرآن: لبدر الّدين محّمد بن ابد اهلل الزركشيّ  -

 :كتب الحديثجـ ــ 

رك من العصور اللهبّية  في خاري  الحديث وشرحه ونقد   حيث كثر فيه يعخبر اصر دولة الخّ    

فاظ  وانوا بالرواية     6ومن كخب الحديث:الحي

                                                           

 .2/126ينظر:محمود سليم، عصر السالطين المماليك، المجلد الثالث، (1)

 .2/135ينظر:المرجع نفسه،   (2)

 .2/138،  ينظر: المرجع نفسه (3)

 .2/132المرجع نفسه، ينظر:  (4)

 .2/141،142، المرجع نفسهينظر:  (5)

 .145، 2/144، المرجع نفسهينظر:  (6)
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 ه(.734شرح الخرملّي: لفخح الّدين ابن سيد الّناس  )ت ـ -

 ه(.735شرح البخاري: م لفه القطب الحلبّي جبو الي بن ابد النور بن منير الحنفّي  )ت  -

 (.ه743تشرح مسلم: لعيسى بن مسعود جبي الروح الزواوي  ) -

 مؤلفات العربّية: -3

 ة من جهمخعخبر العربيّ حيث رك براوا في فنون العربّية  ولة الخّ اصر د اظمان فيلقد نبغ المان       

  من جهم خلك الم لفات:  األدوات لفهم الّدين

 : 1كتب النحو والصرف .أ

 ه(.756شرح الخسهيل: لشهاب الّدين السمين  جحمد بن يوسف بن ابد الدايم الحلبّي ) -

 ه(.761ّي  )ت مغني اللبيب ان كخب األااريب: لجمال الّدين بن هشام المصر  -

 ه(.672)تجلفّية ابن مالك: لجمال الّدين بن مالك األندلسّي   -

 فنون العربّية: ـ بقيةب  

  هـ(711البن منظور)ت  العرب:لسان . 

 .2ه(770) وميّ الي المقري الفيّ محّمد بن : ألحمد بن رالمصباح المني -

 .3ه(672كخاب العروض: البن مالك النحوّي األندلسّي)  -

 .4ه(773ح في شرح خلخيص المفخاح: لبهان الّدين جبي حامد السبكّي)اروس األفرا -

                                                           

 .2/154محمود سليم، عصر السالطين المماليك، المجلد الثالث، ينظر:  (1)

 .3/806عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، ينظر:  (2)

 .2/157سليم، عصر السالطين المماليك، المجلد الثالث،  محمودينظر:  (3)

 .808، 3/807عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، ينظر:  (4)
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 العلوم الكونية:  -4

  اءياتوخشمل الخقويم  والسياسة  واالجخماع  والطب  والهندسة  والم الحيوان  والنبات  والري

  .والمنطق  والفلك  والنجوم  والفلسفة

 :1مؤلفات العلوم الكونّيةفمن 

 ه(  وهو في الحكمة والمنطق.682ّدين جبو الثنان األرموي )ت مطالع األنوار: لسراج ال -

 ه( في الطب والنبات.696ت )النفيس المخخار من األغلّية: م لفه االن الّدين بن  -

 ه(.727ين جبو ابد اهلل الدمشقي )تسة في الم الفراسة: م لفه شمس الدّ كخاب السيا -

 ه(.665ت ايون األنبان في طبقات األطبان: البن جبي جصيبعة ) -

 

 
 

                                                           

 .168ـ 164 /2محمود سليم، عصر السالطين المماليك، المجلد الثالث، ينظر:   (1)
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 الفصل األّول

 دولة الّترك لطان فيلسّ اصورة 

 
:   في دولة الّترك الصورة اإليجابّية للّسلطان أّوًلا
 الّنسب الرفيع .1
 الشجاعة .2
 العدل .3
 حب العلم .4
 الكرم .5
 التسامح والعفو .6
 لتزام بالّدين ونصرتهاًل  .7
 محبة الّناس له .8
 الوفاء للّسلطان .9
 الجمع بين الصفات المعنوّية  .10
 لحسّية للّسلطانالصفات ا .11
 العمارة وأعمال اإلصالح .12

 ثانياا: الصورة السلبّية للّسلطان في دولة الّترك
 البطش والظلم .1
 السالطينكثرة  .2
 صغر سن الّسلطان .3
 حب النساء .4
 فرض الضرائب .5
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اجاب وخعظيم للسلطان القوّي العادل المي فيهم ما نطق الشعران بما  غالًبا    خمكن منمن حب وا 

ياسة د سخ يّ و صر الم زر  خيشيد بالنّ الخي ان مشاارهم الفّياءة بقصائد الثنان والخقدير  جادائه  فعّبروا 

 وخثني الى ما يخصف به السالطين األخراك من ادل  وكرم  الّدولة في حربها مع جادان اإلسالم 

ت   كانه  والى الرغم من للك كلّ وخيشجع الى اإلنجاز الحءارّي والعمرانيّ  وخسامح  والخزام بالّدين 

كر ول لديهم الجرجة الى هجان من كان ظالًما   وبخاصة إلا ما احخقر الشعب وحرمهم من حقوقهــم  

طين في الصورة اإليجابية  والصورة السلبية للسال سخخناول الباحثــةومن خالل للك صفاخهم السلبية  

 .الّدولة الخركّيةاصر 

: الصورة اإليجابّية   :ة الّتركللّسلطان في دول أّوًلا

يث خحّلى بها السالطين األخراك  حالصفات الحميدة الخي دولة الّخرك ب اصر شعران فيخغّنى ال   

ب ح  العدل  ةالرفيع  الشجااالخي خغّنوا بها: الّنسب  فاتومن الصّ وردت بشكل كبير في جشعارهم  

 العلم  الكرم  الّخسامح والعفو  االلخزام بالّدين ونصرخه.

 :ب الرفيعالّنس .1   

ل جهّلهم إكابًرا من كابر  سب الرفيع للسالطين المخوارث رك بالنّ دولة الخّ  اصر الشعران في جشاد    

 ألن يكونوا قادة البالد وسادخها.

الى  بدا فيها مركًزا اصر محّمد بن قالوونفي الملك النّ  1اجبياخً  جنشد الشي  شمس الّدين الداايّ    
ورث هلا النسب من جبيه ان كابر   املك مخوارث كابرً  وخير سلف  فه اللي ورث الملك ان ممدوحه
 ] الكامل[                                       :  فقال  المشهور بغزواخه وانخصاراخهالمنصور

ــــــــــم ت ه    ــــــــــك  العقيـ ـــــــــا وارث  الُمل  ــــــــــن هُ ي  ـ
        

ـــــ  ـــــم بأّن ـــــم  واعل ــــــد  ك ل ــــــه ُسـ ـــــد في  ت ُس
ـــــــر أســـــــالف  و   ـــــــعـــــــن خي ـــــــت  س   رير هر ث

        
هــــــــدا  ــــــــر ّي ُمم  ــــــــب ه الس   فوجــــــــدت  م ن ص 

 منصـــــور  أتـــــى مـــــن خيـــــر   ايـــــا ناصـــــرا    
        

ــــــــــدا  ــــــــــداة  مهن ــ  2كمهنـــــــــد خل ــــــــــف  الغ 
                                                              

 لم أعثر على ترجمته. (1)

  5/147العينّي، عقد الجمان،( 2)



23 

 

مّحمد بن  إل مّجد السلطان الّناصر  1يشهاب الّدين العزاز ويسخخدم المعنى نفسه الشاار         
 والملك والسلطنة ان جسرخه لات الّنسب الرفيع والسمعة الطّيبة. قالوون  اللي كان وريث المجد

                                                                                                                                                                                                                                   [فيف]الخ                                                                                   
 والعصــــــــــــــ شــــــــــر ف الممالــــــــــك   ملــــــــــك  

       

 وزادا لـــــــــوك  وأوفـــــــــى علـــــــــى المُ  ـــــــــــــر   

ـــــــــ   ــــــــك الـــ ــــــــالوون المل ــــــــوه ق ــــــــن أب  م

 ـ         

ـــــ أعظــــــم كانــــــت لــــــه المعــــــالي   2الداتـ 

حسااادوا وج  وجشاد الشعران ببعض السالطين  نهم وكرمهم إلى آبائهم  وفي للك صالحهم وا 

ى يها البن قالوون جبياًخا ركز ففي مدح السلطان المنصور سيف الّدين  الخلمسانيّ  جبي حجلة يقول ابن

ات ه  وجن يسكنه جنبالرحمة والسقيا والغفران جزان الى إحسان ألبيه صفات الخيقى والجود  ويداو

                                                                                                     []الطويل                            .يجعل مقامه مع رءوان خازن الجنةالفردوس األالى  وجن 

 ملــــــــــك  أبــــــــــوه صــــــــــالح  أرو  الــــــــــور 

       

ـــــــــوداا   ئُب الغفـــــــــران  ســـــــــقتُه ســـــــــحا ج

ـــــــردوُس مـــــــن إحســـــــانه    ـــــــك  لـــــــه الف  مل

       

ـــــع رضـــــوان  ـــــردوس  م ـــــي الف ـــــوُه ف  3وأب

مقرًبا من جهل بيت الملك منصور قالوون  وكان قد جنشد   4اماد الدين إسماايل بن كمثيركان الشي    

ال   الحب والوئاموحياة الّناس يسودها ففي اهدهم كان البال مينعًما هادًيا    جبياًخا جشاد بهل  األسرة

                                                                                             []الطويل                                             .من الهمّ  خسمع قيل وال قال  والعيش خال  

ـــــــع   ب  ـــــــى ر  ـــــــم البـــــــالُ  ســـــــالم  عل  بـــــــه ن ع 

 

 ُل وًل قــــالُ وعــــيش  مضــــى مــــا فيــــه قيــــ 

ـــــُب العـــــيش    ي ـــــه مجـــــّرداا لقـــــد كـــــان ط   في

 

 5والقــــــوُم اللــــــوائ ُم ُ فّــــــالُ  مــــــن الهــــــم   

 

                                                           

ك بن عبد المنعم بن عبد العزيز بن جامع، شهاب الّدين أبو العباس العزازي، التاجر بقيسارية، كان ظريفًا، جيد النظم هو أحمد بن عبد المل (1)

؛ ابن 1/193؛ العسقالني، الدرر الكامنة،7/99هـ ( وله ثالث وثمانون سنة، ينظر:الصفدي، الوافي بالوفيات710في الشعر والموشحات ،توفي )

 . 1/57شافيتغري بردي، الدليل ال

 ، التالد: ما يورث عن اآلباء، ينظر: ابن منظور، اللسان،مادة )تلد(.4/158العينّي، عقد الجمان،  (2)

 .290الّديوان، ص ابن ابي حجلة، (3)

مفسر، هـ(، محدث، مؤرخ، 774اسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء، الدمشقي، المعروف بابن كثير،عماد الّدين أبو الفداء، توفي سنة ) (4)

، 1/220، الزركلي، األعالم،1/373فقيه،أقبل على علم األصول والحديث، وحفظ المتون والتواريخ، ينظر:العسقالني، ينظر: الدرر الكامنة،

 .1/373عمر كحالة، معجم المؤلفين،

 .9/184ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (5)
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ا ورثـوا هـل حيث  األخراك لسالطينجشادوا بالنسب الرفيع لبعض اوخالصة هلا الجانب جّن الشعران      

   وميزوهم ان باقي الخلق.  فمدحوهم ولكروا فءائلهمسب ان خير سلفالنّ 

 ةالشجاع .2

دور بارز في الـخصّدي لخطر الخخار اندما جرادوا جن يسخولوا الى مصر األخراك كان للسالطين    

وبالد الشام بعد ما سقطت بغداد الى جيديهم  ولكّن األخراك اسخطااوا جن يرّدوهم ويدحروهم ان 

 .1البالد  فأبلوا بالًن حسًنا في الحروب الخي خاءوها مع دولة الخخار

اللين جسسوا لهم مسخعمرات في الشام وسواحل  خطااوا جن يدفعوا انهم خطر الفرنجةوكللك اس   

البحر المخوسط الشرقّية  وغزوا الكثير من المدن واسخولوا اليها  فحاربهم الّسالطين األخراك واسخرّدوا 

 .2طين األخراكباالنخصارات الخي حققها السال  فخغّنى الشعران الكثير من المدن الشامّية والمصرّيةمنهم 

الخخار في اين جالوت يوم الجمعة في به( جمع المظّفر قطز جيشه  والخقى 658في سنة )   

وفمرمقم   فخغّلب الى الخخار  وجهلكهم 3الخامس والعشرين من رمءان  حيث كانت النيصرة  لقطز وجنود 

 جبو شامةفي للك يقول شملمهمي  فيقول لهم ال خغخروا بقوخكم فهناك من يسخطيع الخغلب اليكم  و 

                                                                     ] الكامل[                                                                           . 4المقدسي

ــــــبالد   ــــــى ال ــــــاُر عل ــــــب  التت ل   فجــــــاءهم   

      

 بنفســـــــه   تركـــــــي يجـــــــودُ  ر  صـــــــمـــــــن م   

ـــــــــبا  ــــــــــلّش ــــــــــم وب  هُ كـام أهل ل هـ ـــــــُـــ ّدد ش م   م  ـ

          

ـــــــل   5شـــــــيء  آفـــــــة  مـــــــن جنســـــــه   ولك

. 
                                                           

 .2/248، ينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك (1)

 .2/258المرجع نفسه، ،ينظر:  (2)

 .7/75ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (3)

هو عبد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم بن عثمان، شهاب الّدين، أبو القاسم ،أبو شامة،المقرئ، النحوي، أصله من القدس، ولد  في دمشق  (4)

،وأتقن الفقه،وبرع في العربية، له كتاب" الّروضتين في أخبار الّدولتين هـ (، قرأ القرآن وله دون العشر، كتب الكثير من العلوم599سنة )

؛ الصفدي، الوافي 49/194هـ(، ينظر:الحافظ الذهبي، تاريخ اإلسالم،665(النورية والصالحية" وكتاب" الذيل"، توفي سنة 

 .3/299؛ الزركلي، األعالم،18/67بالوفيات،

 المبرد حتى الحديُد سطا عليِه جنسه    لكِل شيٍء آفةٌ من وقول" ولكّل آفة جنسه" مضمن من : ،7/76ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (5)
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ه( وردت األخبار بحركة الخخار إلى 671) في سنةالسلطان الظاهر بيبرس للخخار  فوخصدى     

رات  الرحبة والبيرة  فمجهزم السلطان بيبرس العساكر المصرّية والشامّية  والخقى بهم الى شط الف

 فلم ينجي فيها من الخخار إاّل القليل.    لبيبرس وجيشهوكانت الغلبة  بهمفحار 

مصوًرا شجااة الّسلطان وفروسيخه  إل قّطع  1شهاب الّدين محمود الحلبيّ وفي للك يقول 

على الرغم من قوة جمواجه ف  ر وس األادان وخركها خخراقص مخرنحًة  وقمطع الّنهر بخيل سابحة سريعة

كّسرت األمواج بسبب كثرة الخيول العابرة الخي جءعفت خيار الميا  الجاري في النهر  وشّدة رياحه  خ

لق ألّنك الجرارفلم يقدر الى الثبات سوى جيشك    والى خلك المسااي الجّبارة شكرخك الحصون والخم

  ا منها:كخها ملقاة لهم ليشبعو دافعت انهم وهمزمت العدو   وكللك اآلساد والطيور لكثرة الجثث الخي خر 

                                                                 الكامل[ ]                                                                            

ـــــــــت   ـــــــــا ت راق ص  ـــــــــت   لّم ـــــــــّرؤوُس وُحّرك   ال

     

ـــــــــارُ   ـــــــــي ك  األوت ـــــــــات  ق س  ـــــــــن  ُمطرب  2م 

 أقصـــــى ُمنـــــى ُخضـــــت  الفُـــــرات  بســـــابح 

   

ـــــــ  ـــــــوج  الّص ـــــــه  ُه ـــــــن  فعل ـــــــارُ  با م   3اآلث

لت ـــــــــك  أمـــــــــ  م   واُج الفـــــــــرات  ومـــــــــن  رأ ح 

 ء      

ــــــــــــه األنهــــــــــــارُ  بحــــــــــــراا  ــــــــــــواك  ُتق ّل  س 

ـــــــت    ـــــــم يكـــــــن طوُدهـــــــا ف رقاـــــــا وتقّطع  ول

        

ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــرّارُ إذ ذاك إًّل جيش   ك  الج 

ـــــــك رت    ـــــــاعيك الم ش  ر م س   عاقـــــــُل والـــــــو 

        

ـــــــــــــرُب و    4 واألطيـــــــــــــــارُ اآلســــــــــــــادُ والتُـّ

 

 

 

 

 

 

                                                           

مشق، هو محمود بن سلمان بن فهد ،شهاب الّدين أبو الثناء محمود الحلبّي الدمشقّي، اإلمام، العالمة، البارع، الكتب،صاحب ديوان اإلنشاء بد (1)

، ينظر: الصفدي، )هـ725 (سل إلى صناعة الترسل" و" أهنىء المنائح في أسنى المدائح، توفي سنةهـ(، له كتاب" حسن التو644ولد سنة )

 .7/172؛ الزركلي، األعالم،4/324؛ العسقالني، الدّرر الكامنة،25/167الوافي بالوفيات،

 قِِسّي: جمع قوس، ينظر:ابن منظور، اللسان، مادة )قوس(. (2)

 شديدة الهبوب، ينظر: ابن منظور،اللسان ، مادة )هيج(.هُوج: جمع هوجاء، وهي الريح  (3)

 .10/335،336الصفدّي، الوافي بالوفيات، (4)
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الخي جيريقت فيها الـدمان  فجـرت الفرات  ان هول معركةكاشًفا   1بدر الّدين يوسف بن الِمهمنداريقول و 

كالســيل  وامخزجــت بميــا  األنهــار  ومــا زال الّســلطان مخخبًعــا لهــم مقخفًيــا آثــارهم حخــى يسخأصــل شــأفخهم 

مبالغــة إل اخــخلط الــدم الجامــد بالغبــار الــى ســيفه  بحيــث ال يــلر مــنهم جحــًدا  وال يخلــو البيــت الثالــث مــن

                       ]الكامل[                                      المصقول  وكأّنه لم يسّل سيفه من غمد .

ـــــــو    الثّـــــــر  هم علـــــــى وجـــــــه  دمـــــــاؤُ  رت  ج 

     

ــــــر ت منهــــــا مجــــــاري األنهــــــر     حتــــــى ج 

ــــــــــلطاُن فــــــــــي آثــــــــــاره   والظــــــــــاهرُ    مالسُّ

       

ـــــ  ـــــب  أبت ـــــر   بكـــــل ذري الـــــرؤوس  ُي  2ع ض 

 بصـــــــقله   الُغبـــــــاُر مـــــــع النجيـــــــع   هـــــــب  ذ   

     

ــــــــف  ــــــــفـــــــي  م هُ ـكأّن ـــــــ ده  ـ ــــــــل  3ر  ـم ُيشه 

    

إاجابهم بشجااة السلطان القائد  وجثنوا اليه  فأظهروا وكان لللك الّنصر جثر في نفوس الّناس    

يقول الحكيم موفق الّدين ابد الّله وفي للك   ءهموافخدو  بالمال واألنفس؛ ألّنه نصر دينهم وحفظ جر 

                                                  السريع[]                                                                :4بن امر األنصاريّ 

 الملـــــــــــــــــــُك الظـــــــــــــــــــاهُر ســـــــــــــــــــلطاننا

 

 ن فديـــــــــــــــــــه بالمـــــــــــــــــــال  واألهـــــــــــــــــــل   

ـــــــــــــاء    ـــــــــــــتحم الم ـــــــــــــاق  ي ب ـــــــــــــه، لُيطف 

       

ــــــــــــ  ــــــــــــل  ح  ــــــــــــن  الُمغ  ــــــــــــب  م   5رارة  الق ل

 
    

    

                                                           

هكـ(، ككان متجنكًدا، ولكه يكد فكي الكنظم والتكاريخ ، ولكه تصكانيف فكي 602هو يوسف بن سيف الدولة بن زماخ الحمكداني، المهمنكدار، ولكد سكنة ) (1)

؛ الزركلككككي، 4/455؛ العسككككقالني، الككككّدرر الكامنككككة،4/349، ينظر:الكتبي،فككككوات الوفيككككات،هككككـ( 680األنسككككاب والبككككديع ،تككككوفي بعككككد سككككنة )

 . 8/233األعالم،

، المعجككم والمهمنككدار: هككو مسككؤول الضككيافة، دوره اإلشككراف والعنايككة بككزوار الدولككة الرسككميين مككن رسككل وسككفراء، ينظككر: حسككان حككالق وغيككره

 .214الجامع، ص

 :ابن منظور، اللسان، مادة )عضب(الَعضب: السيف القاطع،  ينظر (2)

 ، النّجيع: الّدم،  ينظر:ابن منظور،اللسان ، مادة ) نجع(10/334الوافي بالوفيات، الصفدي، (3)

 ة ،توفيهو موفق الّدين أبو محمد عبد هللا بن عمر بن نصر هللا األنصارّي المعروف بالورن ، كاتبًا، أديبًا ،فاضاًل، له مشاركة في علوم كثير (4)

 .7/625؛ ابن العماد، شذرات الذهب،7/240ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ؛2/211فوات الوفيات،هـ(، ينظر: الكتبي، 677(سنة 

 .10/335؛ الوافي بالوفيات، 1/239الكتبّي، فوات الوفيات،  (5)
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  وقيخِّل األادان  وسيقت فهدم المدينة وجحرقها  1فخح السلطان الظاهر بالد سيسه( 673سنة )وفي 

فجعله مالًكا لألرض  وجفرد  في   السلطان هشعًرا مدح في 3بن ابد الظاهرامحيي الّدين فقال   2الغنائم

كمها  للك ال جن يدمر سيس فجعل جاالها جسفلها  والّناس خقول: ال يمكن قلبها  بطل اللي اسخطاع حي

                                                                   فوظف الشاار اسم المدينة سيس ليأكد قول الّناس  فهي اند قلب حروفها خبقى كما هي. 

                                                     البسيط[ ]                                                                                   

 الـــــــــــذي عزمـــــــــــه يــــــــــا مالـــــــــــك  األرض

       

ـــــــــ  ـــــــــُه خ  ن   رب  كـــــــــم عـــــــــامر للكفـــــــــر  م 

ــــــــــــت  ق    ــــــــــــا تحتهــــــــــــا لب ــــــــــــا فوقه  سيسا

          

ــــــاُس   ــــــالوا ســــــيس   والّن ــــــب   ق  4مــــــا تنقل

ه( ااد الخخار لإلغارة الى البالد  فخوّجه بيبرس إلى حلب والخقى بهم ودارت بين 675)وفي سنة      

هرب فيها ملك الخخار  وانخصر فيها السلطان بيبرس ثم ااد إلى  الطرفين معركة حامية الوطيس 

  لقوخه  لّدينلبأّنه مغيث  شهاب الّدين محمود الحلبّي فمدحه   5قيسارّية  فحاصرها واسخسلم جهلها

لا جراد جن يفعل شيًئا  وجبروخه   فقد فال خعقهي المصااب حيث كانت بشائر نصر  مآخًما لألادان  وا 

                                                                الطويل[ ]                       لروم الى الرغم من منااخه وقوخه. ااسخطاع جن يحّرر حصن 

ــــــــوُذ ا مليــــــــك   ــــــــه  يل ــــــــّدين مــــــــن عزمات   ل

           

ــــــ  ــــــه الفت ــــــركن ل ـــــــب ـــــــن دعائـح المبي  مُ ـ

 بــــــه الـــــــّدين فــــــي كــــــل  ســـــــاعة   مليــــــك   

           

 مُ ـــــــــــــا مآت  ـار منهـــــــــــــــــــــُكفّ ـُر للــــــــــــائـبش 

 ولّمـــــــا رمـــــــى الـــــــروم  المنيـــــــع بخيلـــــــه   

         

 6ومـــن دونـــه ســـدر مـــن الصـــخر  عاصـــمُ  

. 

                                                           

 .3/729، ينظر: الحموي، معجم البلدان،وطرسوسأعظم مدن الثغور الشاميّة بين أنطاكية   (1)

 .434،435ينظر:محيي الّدين بن عبد الظاهر، الّروض الزاهر،ص  (2)

هكـ(، وتكوفي 620هو محيي الّدين، أبو الفضل، عبد هللا بن رشيد الدين، عبد الظاهر بن نشوان بن عبكد الظكاهر السكعدي المصكري، ولكد سكنة ) (3)

 ظكاهر بيبكرس، ينظكر: محيكي الكّدين بكن عبكد الظكاهر، الكروض الزاهكر،هـ(، اشتهر بعمله في ديوان اإلنشاء، وبتأليفكه سكيرة الملكك ال692سنة )

 .8/32؛ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،2/243؛ المقريزي، السلوك ،9ص

 . 436محيي الّدين بن عبد الظاهر، الّروض الزاهر، ص  (4)

 .2/251المجلّد الثاني، ينظر: محمود سليم، عصر سالطين المماليك، (5)

 .7/152ردي، النجوم الزاهرة، ابن تغري ب (6)
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: الظـاهر السـلطان مدح فيهاا جبياخً  2قال ناصر الّدين محّمد بن الحليّ  1ه"675"وفي وقعة جيبليسخمين     

إلــى  الــلي يقــود الجيــوش المظّفــرة الســّيد الشــجاع الكــريم وبفوصــفه بالفــارس الِمقــدام فــي ســاحة الحــرب  

  []الطويل                                 . جبد الّدهر   وبللك يسخحق الداان له بالرحمةالروم

  ـــــارة   لّ ـفـــــي كـــــ نـــــا الخيـــــل  جلب ونحـــــنُ  
           

    ل  ارة        ـفي ك نا الخيل   جلبونحنُ   

ل     ر  ّـ روم فاســــــأ ل ُتخبـــــــا والـــــــهــــــإلــــــى ُمع 

 مــــع الفــــارس الكــــرار فــــي حومــــة الو ــــا  

       

ـــن فر    ـــام الغ ض  ـــرس الهم ـــتح بيب ـــي الف  3أب

 عليـــــــــه ســــــــــــالم اللّــــــــــه منـــــــي تحّيـــــــــةا  

           

ـــر   إلـــى   .4أن  أًلقـــي الّلـــه فـــي يـــوم م حش 
 
 

ااد الخخار  قالوون المنصور سيف الّدينالسلطان  اهد ففيوالمسلمين  بين الخخار ويسخمّر الصراع     

ه(  فدارت الحرب 680سنة ) في حمصإلى بالد الّشام  فجهز المنصور جيشه  وخرج للقان العدو 

  .5وهزم الخخار بين الفريقين

                                                                                                          البسيط[]                                        :6ح الّدين محّمد بن ابد الظاهرفخقال القاءي 

ـــــــــد ــــــــــه أعطــــــــــاك  ًل زي ـــــــــُرو الّل  وًل عم

          

ــــــ   رُ هــــــذا العطــــــاُء وهــــــذا الفــــــتح والن ص 
 
 

ــــا  ــــ أيهــــا الملــــكُ ي  ر ت  المنصــــور قــــد ك س 

       

 رُ ــــــــب  لـــــه ج   مـــــا جنـــــودك المغـــــل كســـــراا 

ــــــــــ   واستأ صـــــــــلوا شـــــــــأفة األعـــــــــداء  وانـ

           

ــ  رُ ـــتصروا لّم  7ا ث بــت  وزال الخــوف والــُذع 
 
 

   
معطي  هو ال  فاهللبهلا النصر الم زر إّن اهلل خعالى مّن اليكيقول له: فيخاطب الشاار السلطان   

 اليهم.وا وانخصر  جصلهم فأزالوا  روا شوكة جادائك الميغل كسوجنودك األقويان   ال جحد غير 

 

                                                           

  1/75ينظر: الحموي، معجم البلدان، أُبلستين، مدينة ببالد الروم، (1)

 لم أعثر على ترجمته. (2)

 الغضنفر: األسد، ينظر:أحمد رضا، متن اللغة، مادة )غضف(  (3)

 .2/162بدر الّدين العينّي، عقد الجمان، (4)

 .2/251المجلد الثاني،  ليك،ينظر: محمود سليم، عصر سالطين المما (5)

ولد في القاهرة سنة  هو محمد بن عبد هللا بن عبد الظاهر بن نشوان بن عبد الظاهر، القاضي فتح الدين ابن القاضي محيي الّدين المصري، (6)

هـ(، 691(ته، توفي سنة هـ( صاحب ديوان اإلنشاء، ومؤتمن المملكة بالديار المصرية، ساد في الدولة المنصورية بعقله ورأيه وهم 638(

 . 3/290ينظر:ا لصفدي، الوافي بالوفيات،

 ، الشأفة : العداوة، ينظر:ابن منظور، اللسان، مادة )شأف(.2/283العينّي، عقد الجمان، (7)
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  بشجااة الّسلطان المنصور سيف الّدين قالوون وقوخه  فهو يخوض 1ركن الّدين الفارقانيّ وخغّنى    

اًءا للحروب  قخّااًل خوّ  اًرا غمار الحروب  ويقف وسط المعارك  وقد خغاءى انه الموت  فكان جبّ 

رءي  خالد بن الوليد اند وطأة حمص بجانب ءريح لألسود  مءى بجيشه العظيم لقخال األادان 

  ] الوافر[                                                                  حيث قال:اهلل انه  

ــــــــــا هــــــــــو المنصــــــــــوُر خــــــــــّواُض   المناي

     

ــــــــــــال ا   ألســــــــــــودأبــــــــــــو الغــــــــــــارات ق ّت

 مضـــــــى للشـــــــام  فــــــــي جـــــــيش  عظــــــــيم 

     

 بــــــــــــــــــأتراك وأعــــــــــــــــــراب حشــــــــــــــــــود 

ـــــــد وطـــــــأة حمـــــــص   وًلقـــــــى الُمغـــــــل عن

     

ـــــــــــد  ـــــــــــد نجـــــــــــل الولي  2بمشـــــــــــهد  خال

صفاخه لاكًرا السلطان المنصور  مادًحا   3ناصر الّدين حسن بن النقيبوفي هلا المعنى قال      

صر  ون هلل الى جادائه  فخللهم خلالًنا فهو الملك اللي نصر  االحميدة الخي خّدل الى شجااخه  

إلا الهادي القمر  الى جنفس األادان  وهو العادي في ساحة الحرب  واألسد الكّرار   وهو المقدمنصًرا

 ]الطويل[                                                                        جظلم الطريق.

ــــــــكُ  ــــــــو المل ــــــــاذل   ه  المنصــــــــور واهلل خ

     

 صــــــــراوناصــــــــُره ن   ألعدائــــــــه خــــــــذًلناا 

ــــرّار فــــي حومــــة   هــــو المقــــدمُ   ــــو ى الك   ال

    

ــــــت وا  ــــــال وام ــــــر اواذ إذا حجــــــم األبط  ع 

ـــد   ـــس  الع  ـــى أنف ـــادي عل ـــُد الع  هـــو األس 

      

ــــرا   4هــــو القمــــر الهــــادي إذا أظلــــم الم س 

  وحّرر  من جيدي هـ(684سنة ) حصن المرقب فيواندما فخح الّسلطان المنصور قالوون      

صن  جنت يا فاخح الح قائاًل:الفرنجة  مدحه الشعران  ومنهم محيي الّدين بن ابد الظاهر  فخاطبه 

ك فبقوخ  انكم رءي صلى اهلل اليه وسلّ   اللي فرح به المسلمون  ورءوا انك حخى جّن الرسول

        وشجااخك  سّهلت الوصول إلى للك الحصن المنيع.

                                                           

 لم أعثر على ترجمته. (1)

 .103بيبرس المنصوري، التحفة الملوكيّة، ص (2)

طَرخان بن حسن الكنانّي، ويُعرف بابن النقيب، من األدباء الفضالء، كان حسن النظم، شعره هو ناصر الّدين أبو محمد حسن بن شاور بن  (3)

ابن تغري بردي، ؛ 12/29هـ(؛ الصفدي، الوافي بالوفيات،687جيد عذب منسجم، له كتب" منازل األحباب ومنازه األلباب"، توفي سنة )

 . 2/193، الزركلي، األعالم،7/317النجوم الزاهرة،

 .2/286،287ينّي، عقد الجمان،الع( 4)
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        [ريع]الس                                                                                    

هُ  ــــــــذي فـــــــــت ح  صــــــــن  ال ــــــــاتح الح  ــــــــا ف  ي

    

ـــــــــرب    ـــــــــن ي ث  ـــــــــكُرك  م  ـــــــــه ُش ـــــــــأتي ب  ي

ـــــــــــهُ   ـــــــــــذي عزُم ـــــــــــك  األرض ال ـــــــــــا مل  ي

    

ق ـــــــى إلـــــــى المرقـــــــب     1قـــــــد ســـــــّهل  الم ر 

دث نفسه  راح        طبه  قالوون ويخا لطان المنصورالسّ ييمجد ابد الظاهر  محيي الّدين بنوفي الحم

في  لبشرىفيقول له جّيها القائد لقد قيمت بهلا الفخح العظيم  وهناك فخوح جخرى ال يعلمها الّناس  وا

فخوحات جخرى سخكون في المسخقبل  فالكخب الخي كخبت انك هي كشعارك السلطانّي ملهبة ولونها 

ة الخي اسخطعت جن خخخرقها  فأنت جاهز لخوض المعارك  والّنصر جصفر  وهي كاألسوار المنيع

 لمنسرح[]ا                    :  كما يينسب االبن ألبيهلها الفخوحات خنسبجبو  حليفك دائًما  جنت

ــــــــك   كــــــــم   ــــــــتح   ل ــــــــي  يــــــــر   ف  هــــــــذا ُخب

 

 فاســــــــــتور  فــــــــــتح  األرض  واســــــــــتوعب   

ـــــــ  ــــــى ســــــائر األمصـ ل ــــــر وا  ــــــر وب ش   وأبش 

 

 عنــــــــــك واســــــــــتكتب   تــــــــــب  ــــــــــــــار فاك 

 وخل ـــــــــــــــــــق الكتـــــــــــــــــــب كأســـــــــــــــــــوارها 

 

 بأصـــــــــــفر مـــــــــــن رنكـــــــــــك  الُمـــــــــــذ هب   

ــــــــــذ    ــــــــــذي وُخ  ًل تحســــــــــب الُنصــــــــــرة ه

  

 مــــــــا شــــــــئته مــــــــن بعــــــــدها واحســــــــب   

 أنــــــــــت أبــــــــــو الفــــــــــتح وكــــــــــم بعــــــــــدها 

 

ــــــــــــول   ــــــــــــتح  يق ــــــــــــيف ــــــــــــذا أب  2إّن ه

لخـي ن واِلحلـم االـى الـرغم مـن مالمـح الهـدو  الحلبي: إّنـه وفي للك يقول العاّلمة شهاب الّدين محمود    
 جّنه ءـعيف ال حـول األادان ظنّ حيث يحمل كل معاني القوة والبأس   الّسلطان  فإّنهخظهر الى وجه 

ن جشـبهت فـي يقـول:ثـم  سـراخه للي يشـبه البـرق فـي فهو كالخيل األشقر اغير للك  قوة  لكّنهوال  له  وا 
                                                                   بسيط[] ال                  .وال خلرلطفك الّنسيم  فشدخك وقوخك كقوة الرياح العاخية الخي ال خبقي 

ــــــم   م  ــــــه ه  ــــــم  تحت ل ــــــك ح  ــــــدا من   ــــــّر الع 

            

رُ   ق مـــــن تحجيلهـــــا ُ ـــــر   3ألشـــــقر الب ـــــر 

ــــر    ــــف  الّنســــيم س  ن أشــــبهت ُلط  ــــا وا   له

      

ــــذ رُ    4معنـــــى العواصـــــف ًل ُتبقـــــي وًل تـ 

  فييعظم من شأّنه باالنخصار الى الفرنج اندما فخح حصن المرقب السلطانييهنئ جحد الشعران و     

وييعلي من مقامه  فهو ملك األرض جمعان  وجيشه كبير منخشر في مشارق األرض ومغاربها  فقد قام 

                                                           

 . 82محيي الّدين بن عبد الظاهر، تشريف األيام والعصور ،ص (1)

 .82،ص المصدر نفسه  (2)

 حجل( ) التحجيل: المحّجل من الخيل أن تكون قوائمه األربع بيض، ينطر: اللسان ،ابن منظور، مادة (3)

 122ص عادل العزاوي، شعر شهاب الّدين محمود الحلبي، (4)
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ا يدل الى جّنه منعخه وحصانخه  فال جحد سبقه لفخح هلا الحصن  وهل العظيم رغمبفخح هلا الحصن 

ليس من السهل السيطرة الى هلا الحصن واالسخيالن اليه  فلوال قوة السلطان  وشجااخه لما فيخح هلا 

                                                               [                                                          ]السريع                                                                             .الحصن

 يـــــــــــا ملـــــــــــك  األرض الـــــــــــذي جيشـــــــــــه

      

ــــــــى مشــــــــرق  ــــــــن  ــــــــرب  إل ــــــــُ  م  يم

ــــــــــذي  ــــــــــت  بالحصــــــــــن  العظــــــــــيم ال  ُهنئ

      

 1لفتحـــــــــــه   يـــــــــــرك لـــــــــــم يســـــــــــبق   

 هلا الحصنيخغنى الشاار شهاب الّدين محمود بالنصر في فخح ح الّناس وبشائرهم  فر وسط في و      

ه فشب بعيد العظيم  ويبدج قوله بالخكبير لعظمة هلا الحدث  فهو ما كانت خرجو  اآلمال منل زمن 

كبًرا  ا  مخالشاار هلا الّنصر بالمجّرة في السمان  وبالنهر الجاري اللي ال ييماثله شين  يأخي مخبخخرً 

                                                                                                  [لبسيط]ا                                                 وشبهه جيًءا بالمرجة الجميلة  العلران.

ــــــــرُ  ــــــــُر هــــــــذا الّنصــــــــر والّظف  ــــــــه أكب  الّل

     

 2هــــذا هــــو الفــــتح ًل مــــا ت ــــز ُعم الســــي رُ  

ـــــت اآلمـــــال إن ط م حـــــت    ـــــذي كان  هـــــذا ال

     

 واكــــــــــب ترجــــــــــوه وتنتظــــــــــرُ إلــــــــــى الك 

ــــيس ســــو   ــــب  العــــالي ول ق  ت هــــا الم ر   أورد 

    

ـــــــرُ   ـــــــا ن ه ـــــــي أرجائه ـــــــّرة ف ـــــــاء  الم ج   م

ـــــــــــ  ُنفُــ ــــــــــــو  ي ك  ــــ ــــــــــــأّن الج  ــــــــــــه وكــ  ـهكأّنـ

            

ــــــــرُ    وهــــــــم  ُتمّثلــــــــُه فــــــــي طي هــــــــا الف ك 

ــــــت    م ــــــد ُنظ  ــــــذراء ق ــــــادة الع  ــــــال كالغ  يخت

         

ــــي األنجــــ    ــــان  ال ل ــــه مك ــــرُ من  3ُم الزُُّه

  ألّن جهلها وفخحهاخروج إلى الشام لغزو طرابلس اله( جمر الّسلطان العساكر 688وفي سنة )    

مادى اآلخرة  لطان المنصور قالوونالسّ  هاخحففنمقءوا قوااد الصلح   وحررها من  يوم الثالثان رابع جي

الخي ا بقوخه وشجااخه  وجهود  الجّبارة مشيدً  لطانيمدح السّ  4المنبجيّ  بدر الّدينقال   جيدي الصليبيين

                                                           

 .83محيي الدين بن عبد الظاهر، تشرف األيام والعصور، ص (1)

 اتتعارض هذه األبيات مع قصيدة مشهورة للرشيد النابلسي في مدح صالح الّدين: هذا الذي كانت اآلمال تنتظر   فليوِف هلل أقوام بما نذرو (2)

                               .                                       133ص سي،نظر: مشهور الحبازي، شعر الرشيد النابلهذا الفتوح الذي جاء الزمان به      إليك من هفوات الّدهر يعتذر، ي    

 .271ـ 269 /7ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (3)

دائم بدمشق ومن النجيب بمصر، له معرفة هو محّمد بن عمر بن أحمد بن المثنى، المنبجي، بدر الّدين ولد بَمنبِج، سمع من أحمد بن عبد ال (4)

 .4/102؛ العسقالني، الدرر الكامنة،4/200هـ(، الصفدي، الوافي بالوفيات،723قه الشافعيّة، وتخرج في األدب وتوفي سنة )فب
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جالى الرُّخب  فبللك الغزو جخاف األادان  ونمصر الحق  واكخسب األجر  وصلت إلى الغاية المرجوة  و 

  ] البسيط[                       :  قالما لم يقدر اليه جحد من الملوك قبل وبهلا الفخح  حقق

 أدر كــــــت  بالجــــــّد أقصــــــى  ايــــــة الطلــــــب

    

 1أعلـــــى منتهـــــى الُرت ـــــب   ونلـــــت  بالجـــــدّ  

ــــــــــرلل  ـ ــــــــــرت كُب للحـــــــــق  ُمنت ص   هـــــــــول مــ

      

ــــــــُب ل جــــــــر  مكتســــــــب     للغــــــــزو ُمحت س 

ــــــــــا  ـــــــــــرة أ ب  ـــــــــــت مظفــ ــــــــــر ًل زالــــ  الُمظ ّف

         

ـــك  ـــب  الجيـــوش علـــى األعـــداء  بالرُّ  من  ع 

ماا مـــــن طـــــراُبُلس  زت  مـــــا فـــــات ق ـــــد   أحـــــر 

   

 2والّرهب   اإلرعابجمع الملوك ذوي  
 
 

إلى الّشام  منصور قالوون حين خرج من مصراللطان السّ  الحلبي شهاب الّدين محمود ومدح    

ان لّسلطالخي جقل ما فيها من العنان هو جّن خندقها البحر  وهلا دليل الى قّوة ا طرابلس قاصًدا فخح

                                                                                 []الطويل                                    وشجااخه اللي اسخطاع جن يحقق النصر الميعّظم. 

ـــــــــيكن   ـــــــــك  فل ـــــــــا وارث  الُمل ـــــــــذا ي  أًل هك

                                            

ــــــــّدهر    ــــــــوالى ال ــــــــدا مــــــــا ت  جهــــــــاُد الع 

ـــــــا ط ـــــــراُبُلس التـــــــي  ل ي   نهضـــــــت  إلـــــــى ع 

      

ــــــــر  أ  ــــــــدقها الب ح  ــــــــا أّن خن ن اه ــــــــلُّ ع   3ق

ى الّسلطان األشرف خليل بن قالوون السلطنة بعد جبيه  وكان السلطان المنصور قد خولّ  واندما             

جوصى ابنه جن يحافظ الى مماليكه  وجن يحسن إليهم  ويحفظ إقطاااخهم ووظائفهم بمصر والشام وجن 

وجمهور  ي بردي: " كان األشرف مفرط الشجااة واإلقدام ابن خغر وصفه    4يحافظ الى مصالحهم

اكا وحّررها من  فخحومن بطوالخه جّنه   5" بال مدافعة اوحديثً  رك قديًماجشجع ملوك الخّ  الّناس الى جّنه

د فيها بقصيدخه البائية المشهورة الخي ادّ الحلبي  امخدحه شهاب الّدين محمود ه(690) سنة الصليبيين

  فهو جسٌد شجاع  يدافع ان األمة اإلسالمّية  ولم يمنعه ميلكه من محاربة األادان  لقد مناقبه وصفاخه

م  الى ما قام ى اهلل اليه وسلّ ق من النصر ما لم يفعله غير   وقد جطلع األشرف المصطفى  صلّ حقّ 

       :خلك  ويعّبر ان للك به وشاركخه الكعبة فرحخه
                                                           

 لجّد واللعب .في هذه األبيات معارضة لقصيدة أبي تمام التي  مطلعها: الّسيُف أصدُق أنباًء من الكتب  في حِده الحّد بين ا (1)

 .384.،2/383بدر الّدين العينّي، عقد الُجمان، (2)

 . 7/275 ،النجوم الزاهرة ابن تغري بردي، (3)

 .3/23العينّي،عقد الجمان (4)

 .8/22ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (5)
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                                                                ط[] البسي                                                                                

ـــــم     ـــــث  أب ـــــى أن يـــــرّد الوجـــــه  عـــــن ُأم  ل ي

 يدعون  رب  الُعلى ُسبحانه بأب  

ـــــــأب    ـــــــبحانه ب ـــــــى ُس ـــــــدعون  رب  الُعل  ي
ــــــل فــــــي أوائ  ــــــه  ُملُكـــــــــه ب ــــــم ُيله   ـــــــــل ه  ل

    

ق ـــب     نــال  الـــذي لـــم ينل ـــُه الّنـــاُس فـــي الح 
ـــــــذي قعـــــــدت  ـــــــه إًّل ال ّمت ـــــــم ت ـــــــرض  ه   ل

          

 عنـــــه ُملـــــوُك الُعجـــــم والع ـــــرب   للعجـــــز   

 وأشــرف  المصــطفى الهــادي البشــيُر علــى 

     

ــرب     مــا أســلف  األشــرُف الســلطاُن مــن ُق

ـــــــا بهـــــــذا الفـــــــتح وابتهجـــــــت   فقـــــــّر عينا

             

ـــــي الحُجـــــب  بف  ـــــرّاء ف ـــــُة الغ  تحـــــه الكعب
 
 

ــــــُرف ت    ُبشــــــراك  يــــــا ملــــــك  الــــــّدنيا لقــــــد ش 

                

ــــى الرُّت ــــب    ــــُك واســــتعل ت عل ــــك  الممال  1ب

 وفي للك قال ابن دانيال  بفخح قالع وحصون جخرى خليل وبعد فخح اكا قام السلطان األشرف        

اإلشارة إليه لاكًرا اسمه لي كد جّنه وكرر الشاار فنادا    رفجبياًخا  مدح فيها السلطان األش 2الموصليّ 

ت الخي قام بها وخوالت الفخوحايحكي الخاري    بالعديد من الفخوحات  فعن مفاخر  بطل شيجاع  قام

                                                                                                   ] الخفيف[                                                               . واحدة خلو األخرى

ــــــت   ــــــا وأن ــــــد رأين ـــــــدّ  ق ــــــت صــــــالُح الــ  أن

 

ــــــى  ي ك ُيحك  ــــــم   يــــــن  مــــــا كــــــان عــــــن س 

ث ليـــــــــــ  ـــــا وصـــــور  وع  ـــــدت صـــــيدا ق نصا  ص 

 

ّكـــــــا ـــــــــــــث   وبيـــــــروت     بعـــــــد فـــــــتح  ع 

  ثار مشاار الشعرانقد ج هلا الفخحفإّن   ه(691) عة الروم سنةألشرف بن قالوون قلاا فخح ولمّ      

سيوف خبرق في الف  دار المعركةجيثني الى بطولة القائد اللي  راحم ف الحلبيّ  ومنهم شهاب الّدين محمود

فهو   وقائدها البدر المنير  وموج البحر المءطرب لشجااخه وقوخه برق في الليلة الظلمان  لكا غبارها

ن كان اظيًما فما هو إاّل جسر النخصارات جخرى سيقوم صاحب اال نخصارات المخوالية  وهلا النصر وا 

صراًرا وشجااًة  فحصونهم القمنا ال الحصون  بها السلطان مع جيشه الخركّي اللي يشبه الليوث قوةً وا 

  وقد الخالدةًرا يءاف إلى انخصاراخهم المنيعة الخي يحخمون بها  وبالخالي فهم يسجلون في كل يوم نص

                                                           

 .409ـ13/407الصفدّي، الوافي بالوفيات، (1)

كيم الفاضل األديب، شمس الدين صاحب النظم الحلو، كان كثير النوادر والرواية، مصنف كتاب هو محّمد بن دانيال بن يوسف الموصلي الح (2)

هـ"،  710"طيف الخيال" الشاهد له بالمهارة والفن،  وله أرجوزة سماها" عقود النظام في من ولي مصر من الحكام"، توفي سنة"

 .9/215؛  ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،436ـ3/434،؛ العسقالني، الّدرر الكامنة3/330فوات الوفيات،ينظر:الكتبي، 
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حقًقا نصًرا خلو خعود هلا الجيش الى القخال في ءروب األرض وسهولها دون كلل جو ملل  ومءى مي 

  []الطويل                                                                              اآلخر.

 الن ق ــــــــع  ليــــــــل  وخف ُقهــــــــا كــــــــأن  ُمثــــــــار
                   

ُر والف ل ـــُك الب حـــرُ ُبـــروق     1، وأنـــت البـــد 
 مـــــــاوفـــــــتح  أتـــــــى فـــــــي إ ث ـــــــر  ف ـــــــت ح  كأنّ   

       
ـــــرُ    ســـــماء  ب ـــــد ت ت ت ـــــر  كواكُبهـــــا الزُّه 

ـــــي                                                                                                    ـــــروم  الت ـــــ ومـــــا قلعـــــُة ال ـــــهُح  ز ت  ف ت ح 
      

ن عُظمـــــت  إًلّ   ـــــى  يرهـــــا جســـــرُ وا    إل
ـــــــراك  ـــــــوث  مـــــــن األت ـــــــا لي  آجاُمهـــــــا القن

        
ــــفــــر  ظُ لهــــا كــــل  يــــوم فــــي ُذر  ظ     2رُ ف 

ـــــــــت  ـــــــــال  ت ز ل ز ل  ـــــــــم  الجب  إذا صـــــــــد موا ُش
   

ر وأصــــبح ســــهالا    تحــــت  خــــيل هم الــــوع 
ـــــــــرا    ُُ  ـــــــــا بالســـــــــيف قه ت ه ـــــــــذا افأحرز   وهك

 
ــــ   ه قســــرُ فتوحــــك فيمــــا قــــد مضــــى كّل

ـــــــ  ـــــــزوة  في ـــــــز ت  بغ  ا أشـــــــرف األمـــــــالك  ُف
 

ــذكُر واألجــر   ــتُح وال ــل منهــا الف  3تحص 
ث فيهـا بالّنصـر الـلي حققـه السـلطان األشـرف خليـل  حيـيخغّنـى ويقول شـهاب الـّدين محمـود ابياخًـا       

لرايـة ك اقـد رجوا خلـاألاـدان الصفران خيرفرف االًيا  معلنًة الّنصر الى األادان  وكـان ملـوك ريفعت الراية 
  هـــي كالســـمان وخوالـــت الفخوحـــات واالنخصـــارات الخـــي حققخهـــا جّيهـــا الســـلطان   فكيســـرت هيبـــخهم مرفواـــة

خألألت بكواكبها الخي ظهرت في جول الشهر  فكـم داسـت قـدماك الكثيـر مـن المعاقـل الخـي لـم يقـدر جحـد 
 وخـك وازمـك قيمـت بفـخحالى خحريرها جو الوصول إليها  إل بقيـت مـدة طويلـة كالعـانس البكـر  ولكّنـك بق

به هـل  المعاقـل  ولـوال مهابـة هــل  المعاقـل لـك  ولـوال حيا هــا منـك لطلبـت الخّقـرب منــك بـال مهـر  فقـد شــ
                                                                                                                                                          .قرب منه ولكّنها لم خجر  الى للكالشاار خلك المعاقل بفخاة جاجبت بهلا البطل وجرادت جنا خخ

 الطويل[ ]                                                                                   
 لــــــك  الرايــــــة الصــــــفراء  ُيقــــــدُمها الّنصــــــر

 

ســـــــروفمـــــــن ك ي ُقبـــــــاُذ إن رآهـــــــا وك ي     4خ 
، كأّنمــــــا  ــــــتح  ــــــي إثــــــر  ف ــــــتح  أتــــــى ف  وف

 
ـــــر  كواك بهـــــا الزُّهـــــرُ   ـــــدت ت ت  ـــــماء  ب   5س 

ــــا معــــاقالا   ــــا وُكرها ــــت  لهــــا ط وعا ئ  ف كــــم  وط 
 

 م ضــى الــّدهُر عنهــا، وهــي عانســة  ب كــر 
ـــــــــا فلـــــــــوًل مهابـــــــــة     بـــــــــذلت لهـــــــــا عزما

 
ُهــر  يــا جاء ت ــك  تســعى، وًل م  ــت ها الح   6كس 

 
                                                           

 " وكأّن ُمثار النقع ليٌل" مضمن من قول بشار بن برد: كأّن مثار النقع فوق رؤوسنا   وأسيافنا ليلٌّ تهاوى كواكبه. (1)
 آجام: جمع األُجم وهو الحْصن، ينظر:ابن منظور،اللسان، مادة )أجم(  (2)
 . 223ـ220ب الدين الحلبي، ص عادل العزاوي، شعر شها (3)
اته كيقباذ: هو عالء الّدين ابن كيخسرو ابن قُلج أُرسالن سلطان الروم السلجوقي، كان ملًكا مهيبًا راجح العقل،َكسر خوارزم شاه، كانت وف (4)

هـ ، ينظر: الصفدي، 643ة هـ"، وكيخسرو: ابن كيقباذ ابن كيخسرو السلجوقي صاحب الروم، تسلطن بعد أبيه وهو شاب، توفي سن634سنة"

 .        291ـ 7/290الوافي بالوفيات، 
هر: ثالث لياٍل من أّول الشهر، ينظر:ابن منظور، اللسان، مادة ) زهر(. (5)  الزُّ
 .221ـ  220عادل العزاوي،شعر شهاب الدين الحلبي، ص (6)
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فرانت غزوة ه( ك702وفي سنة )      انخصر فيها السلطان الناصر محّمد بن قالوون الخي  1مرج صي

فكشف   2بهان الّدين جبي الحسن الي بن جبي سوادةالى الخخار  والى إثر للك مدحه الشعران  ومنهم 

ان الصفات الخي يخحلى بها ممدوحه  فهو لو مكانة االية خرقى إلى السمان رخبة  ال بل محّله فوق 

  فرقد  ويشيد بشجااخه وفخكه باألادان  وبنواله واطائه للسائل  فهو جّول من يخقدم الجيشالسها وال

 فيخعثر فرسه بجثث جادائه  ويداو له جن يحفظه اهلل كي يصّد المغول ويمنعهم من مهاجمة المسلمين. 

                                                                         امل[] الك                                                                                  

 رفعــــــــاســــــــما فــــــــوق الســــــــماك ت   ملــــــــك  

       

ـــــــــــ  ـــــــــــوق الّس ـــــــــــه ف ـــــــــــد  محل  ها والفرق

ــــــــــ   العــــــــــدا فحســــــــــامه أعنــــــــــاق   رب  ض 

          

 للمعتـــــــــــــــد  ونوالـــــــــــــــه للمجتـــــــــــــــد  

ــــــــــو ى  ــــــــــوم ال ــــــــــراه أول طــــــــــاعن ي  وت

           

ــــــــر  ــــــــل يعث ــــــــد   3بالوشــــــــيح والخي  األمل

 الناصــــــــــــــر المنصــــــــــــــور دام مؤيــــــــــــــدا 

           

ـــــــــول   ـــــــــي المغ ـــــــــذميغن ـــــــــد   بله  4ومهن

لّناس إّن بشائر الّنصر جعلت ا  في هل  الوقعة   مفخخًرا باالنخصارالمنبجيقال بدر الدين و        

ح الفخ مثل هلا كانت اآلمال خنخظرها منل زمن  فلم يرم الّناس فخًحايطيروا من الفرح  فخلك البشائر 

لا القوافل المسافرة  وبه ان جخبارها خحدثتو   بن الخطاب  رءي اهلل انه العظيم إاّل فخوح ايمر

                                                [سيط]الب                     .جبرنال يم  االنصر رفعت جاالم اإلسالم  وكيسر األادان كسًرا كبيرً 

 اإلقبــــــــــــال طائُرهــــــــــــابشــــــــــــائر  طــــــــــــار  

  

 لمثلهــــــــــا كانــــــــــت اآلمــــــــــاُل تنتظــــــــــرُ  

 مــــــا شــــــاهد الّنــــــاُس فتحــــــا مثلــــــه أبــــــدا 

 

ـــــــــــر  م  ـــــــــــوّلى أمـــــــــــره ع   إًّل ُفتوحـــــــــــا ت

ـــــــــة ُُ  ـــــــــان واقع ـــــــــا الركب  ســـــــــارت بأخباره

 

 أمثالهــــــا األخبــــــاُر والســــــيرُ  لــــــم ت حــــــو   

 صــــــر  أعــــــالم الهــــــد  ولقــــــدُرفعــــــت بالنّ  

 

ـــــرا لـــــيس ينجبـــــرُ    5جـــــّردت للشـــــرك  كس 

 
                                                           

 .413،صمرج ُصفر: هو موضع بين دمشق والجوًلن،  ينظر:الحموي، معجم البلدان (1)

ل هو علي بن علي بن محمد بن أبي سوادة، بهاء الّدين كاتب السر بحلب، كان فاضاًل نبياًل ماجًدا، وله نظم ونثر، له في وقعة غازان فضائ( 2)

 . 8/130؛ ابن تغري بردي،المنهل الصافي،3/86هـ ( ، ينظر:العسقالني،الدرر الكامنة،724جليلة، توفي بحلب سنة )

 وشح()  ابن منظور،لسان العرب، مادة ينظر: ،عندما يُلبس يفح :السالوشي (3)

 القاطع من األسنة ، ينظر:أحمد رضا،متن اللغة،مادة )ل هـ ذ( . .، واللهذم :1/250ابن حبيب، تذكرة النبيه، (4)

 .276ـ  4/275العيني،عقد الجمان،  (5)
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ن للك اًدا لصورة السلطان المثالية  كان لجيش السلطان نصيًبا من المدح حيث صور الشعراوامخد     

الجيش اللي قام السلطان بخجهيز  وخدريبه الى جساليب القخال بأبهى صورة  فكانت خلك الصورة 

 الشجاع.اسخكمااًل لصورة السلطان القائد 

عل بالًن حسًنا في المعارك  األمر اللي ج قد جبلى في اصر دولة الّخرك كان جيش المسلمينف    

لة الشعران ببطو  خغّنى ه(671) وقعة الفرات فيف  لعصر يخغنون ويفخخرون بقوة الجيششعران هلا ا

رس  ى اهلل اليه وسلم  يقود  الملك الظاهر بيبصلّ   وقوة جيش المسلمين  فقد جخى جيش النبي محمد

  ويخغلب اليهماألادان ك كاألسد في شجااخه يخصّيد لاليها شعار الملك  وهلا الميلبسون اصائب 

ة دّ اِ  نموما يحملونه   وهلا يدلل الى كثرة جيش الخركّي الفرات بالخيول والسيوف والرماح وامخأل نهر

من  ا رجو   وهلا كله بسبب مى هارًبا  فقد جحاط بهم العلاب الحرب  ولّما شاهد العدو هلا المنظر  ولّ 

  [ل]الكام                                                            ركّي.بطش وقوة جيش الخ

ـــــــــــي ش النبـــــــــــّي ي ـــــــــــؤمُّهم  فأتـــــــــــاهم ج 

 

ُر اآلًلء     ملــــــــــــــُك الزمــــــــــــــان الظــــــــــــــاه 

 بعصــــــــــــائب  ُســــــــــــود  عليهــــــــــــا ر نكــــــــــــهُ     

  

 أســــــــــُد يصــــــــــيد فــــــــــوارس  الهيجــــــــــاء   

 عـــــــــــام الفــــــــــــرات إلــــــــــــيهم بصــــــــــــواهل   

 

ـــــــــــــــل  وعواســـــــــــــــل  ســـــــــــــــمراء     ومناص 

  جيُشــــــــــــُهم ووّلــــــــــــى هارباــــــــــــافانفــــــــــــلّ  

 

يــــــــل  وفــــــــرُط بــــــــالء     1قــــــــد حــــــــاطهم و 

اءوا خوكأّنه واحد من جنود اهلل اللين  ( ه671ييصور محيي الّدين بن ابد الظاهر وقعة الفرات)و     

روا المعركة حيث احخشدت جيوش هائلة من العدو الى شاطئ الفرات  وظنوا جّن الغملبة لهم قبل جن يم 

هلل فجانت جنود ا قفًزا ين خاءوا المعركة بخيلهم القوّية الخي قطعت الميا  جحافل المسلمين الل

ن عدو جللمعركة بأاداد هائلة  وءربوا العدو بسيوفهم ورماحهم  وهم سابحون في الميا   ولم يسخطع ال

 يخخرق هلا السّد القوي المنيع اللي شكلو  من ججسادهم وسيوفهم.

 
                                                           

على ُسفر العين، ينظر:ابن لعين، هُدب: من الهُدبة وهي الشعرة الثابتة ، األحداق: السواد المستدير وسط ا2/104العيني، عقد الجمان، (1)

 اللسان، مادتي )حدق( و )هدب(. منظور،
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  [طويل]ال                                                                                     

 فرقـــــة   مـــــن كـــــل   الّشـــــرك   جـــــيُش  تجّمـــــع  

       

ـــــقُ   ـــــا ًل نطي ــــــوا بأّن ــــــم  ُ  وظّنـ ــــــالهــ  لبــ

ــــى شــــاطى    ــــا د رواوجــــاءوا إل ــــرات وم  الف

     

ــــــاد    ـــــأّن جيــــ ــــــلُ  ب ـــــا الخيـــ ـــــا وثب  تقطعه

 التـــــي د  الّلـــــه فـــــي العـــــد جنـــــودُ  وجـــــاءت   

      

 1لهــا األبطــال يــوم الــو ى عجبــا تمــيُس  

ــــــــا بســــــــد    ــــــــد   فعمن ــــــــن حدي  ســــــــباحةا  م

           

 2إلــــيهم، فمــــا اســــطار العــــدّو لــــه نقبــــا 

   فالجيش انخشر في كله(675) في معركة األيبلسخين وكثرخه الجيشب يفخخر بن النقيباوهلا       

ومن رجى هلا المشهد الجلمل  خخيل جّن يوم  حصر اددهم  مكان في األرض  حخى جصبح من الصعب

            .                                   القيامة جمامه  وهلا يدلل الى هول الحدث وكثرة الجيش

 [ويل]الط                                                                                    

ــــلءُ  ــــل عســــاكُر م  ــــن ك هــــة   األرض م  وج 

 

ــــــّد الحصــــــرا  ــــــات الع ــــــى ف  تّجمعــــــن  حت

ــــــــــــل رائيهــــــــــــا القيامــــــــــــة ُمث لــــــــــــت   تخّي

 

ــــرا  ش   3لعينيــــه فــــي ُدنيــــاُه والعــــرض  والح 

خسابق  إلى ازيمة القائد بيبرس القوية الخي الحلبيّ  محمود شهاب الّدينوفي هل  الوقعة جشار        

قد جيشه كالبحر اللي خالطمت جمواجه  و  الرياح بقوخها  فجيوشه غطت األرض لكثرخها  وكانت كخائب

    [طويل]ال     جحاطت هل  الجيوش بقائدها والخفت حوله رافعًة لوان الّنصر والخأييد من اهلل خعالى. 

  العــــــزائم  عــــــزُّ  كــــــذا فلتــــــــــكن فــــــي الّلــــــه  

     

ًّل فـــــــال تجفـــــــوا الجفـــــــون الصـــــــوارم     وا 

 فأصـــــــــبحت جازتهـــــــــا الريـــــــــاحُ  عـــــــــزائم   

      

 ـة تبكــــــــي عليهــــــــــــا الغمائـــــــــم  مخّلفـــــــــــ 

 تظـــــــــل األرض منـــــــــه كأّنهـــــــــا بجـــــــــيش   

     

 خـــاتم   األرجـــاء فـــي الضـــيق   علـــى ســـعة   

ـــــــــالبحر    ـــــــــب ك  الخضـــــــــم جيادهـــــــــا كتائ

     

 4إذا مـــــــا تهـــــــادت موجـــــــه المـــــــتالطم   

ــــــــــر بمنصــــــــــور   تحــــــــــيطُ   ــــــــــواء مظّف  الل

       

ــــــهُ    5الّنصــــــر والتأييــــــد عبــــــد وخــــــادم   ل

 
                                                           

 مادة )ميس(. تميس: نقول ماَس، يميس، ميًسا إذا تبختر في مشيه واختال، ينظر:ابن منظور، اللسان، (1)

خطااوا لمهي نمقاًبا"، اقتباس من اآلية القرآنيّة  1/238الكتبي، فوات الوفيات (2) و ي وما اسا  ..18/97الكهف،   " فما اساطاايوا جنا يمظاهمري

 .287 /2، المصدر نفسه  (3)

 الِخضم: لكثرة مائه وخيره، ينظر:ابن منظور،اللسان، مادة )َخضم(( 4)

 .7/152؛ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة ، 10/346الوافي بالوفيات  الصفدي ،  (5)
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لون ه(  فهم جسود في المعركة يمب688) جي بشجااة الجيش في فخح طرابلسويفخخر بدر الّدين المنب  

ها ببالًن حسًنا  اقبان كاسرة جارحة  وفرسان ال يخافون الموت  فقد جا وا من كل مكان  وجحاطوا 

 ]البسيط[                                وحاصروها من كل جانب  كما خحيط األهداب العين. 

 قبــــــــــــاُن مف ت لــــــــــــة  آســــــــــــاُد م عركــــــــــــة  عُ 

 

ــــــة   فرســــــانُ   ــــــب ملحم ــــــم ته ــــــوت  ل  الم

 ُقطـــــر  أحـــــاطوا محـــــدقين بهـــــا مـــــن كـــــل   

 

 1كمـــــا أحـــــيط علـــــى األحـــــداق  بالُهـــــُدب   

فر يفخر االن الدين ابن ابد الظاهر بجيش المسلمين  ويصّور قدومهم للمعركة       وفي مرج صي

ي سبيل اهلل برجيهم صيام وفطورهم ججمل خصوير  فهم يأخون سراة في الصباح الباكر  والجهاد ف

هم لالمفءل الموت في سبيل اهلل   يشجعون بعءهم بعءا  يقولون الينا الثبات في المعركة   ويداو 

نات الشاار بالخير  فقد سفك الجيش الّخركّي الكثير من الدمان  وشق الكثير من الر وس  وجّما طع

انت بال فائدة  ولكن الءربات الخي ويجهت للعدو كالعدو لألخراك فأّدت إلى خكسير رماحهم  فكانت 

قاسية حخى إّن سيوف األخراك رجعت حمران اللون  وهنا جبدع الشاار في خصوير الجيش الخركّي 

                  بصورة رائعة  فقد كان جيًشا شيجاًاا  مغواًرا  ال جحد يخغلب اليه. 

 [يل]الطو                                                                                   

ــــــ ــــــيُ  ــــــل  ف ن الق ت ــــــرو   طاعــــــة   اهلل   داة ي 

 

ــــــم ف طــــــر   ــــــام ل ه م ــــــودون الح   اصــــــيام  ي

ـــــــا  ـــــــات  حياُتن ـــــــي الثب ـــــــالوا ف ـــــــادوا وق  تن

 

ــــى النجــــاة  أو الُخســــرا  ــــا نلق ــــن ه ُهن  وم

ــــــــــم ســــــــــفكت    ــــــــــرك ك ــــــــــا وهلل د ّر الُت  د ما

 

ـــــا وكـــــم طع نـــــت نحـــــرا وكـــــم فلقـــــت     رأسا

 بالُســـــمر حتـــــى تقّصــــــفت وكـــــم طعنـــــت   

 

 2حتى انثنـت  ُحمـرا بالبيض   وكم ضاربت   

فر والهيئة الخي جقبلوا فيها حيث  3الخبريزي الفقيه ابد القاهروهلا          ييصور الجيش في مرج صي

ند المالئكة جمامه بأاداد ال    فقد خاءت الجيوش المعركة وانخصر خيحصى جان الجيش المنخصر وجي

                                                           

 .2/384قد الجمان،العيني، ع (1)

 .4/272،المصدر نفسه (2)

هو عبد القاهر بن محمد بن عبد الواحد التبريزي، الحراني، الدمشقي، قاٍض، له شعر، أصله من تبريز، ولد في حران، ونشأ في دمشق، ولي  (3)

 4/49، هـ(، ينظر:الزركلي، األعالم740قضاء صفد وعزل، ثم ولي قضاء دمياط، له مجموعة خطب، توفي سنة )
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  فقد ثاروا دائًمامصر الى األادان  فالجند اللين يقاخلون من ججل اهلل  يكون النصر حليفهم  جيش

ليأخلوا حقهم من مغخصب جرءهم  وبادروا في طلب المجد والشرف  وسهروا الليل ولم خغفي جاينهم 

 وال ملل  وكلّ جبًدا  وجحءروا خيلهم البسة اللجام اسخعداًدا للمواجهة  وجحءروا ركاب الخيل دون كلل 

                                            ]البسيط[ .هخمام بأدق الخفاصيلة  حيث كان الخخطيط والخحءير واالهلا اسخعداًدا لخوض المعرك

 وأقبــــــــل الع ســـــــــكُر المنصــــــــوُر ي ق ُدمـــــــــه

    

 مـــــن المالئكــــــة ُجنــــــد  لــــــيس ت ن حصــــــرُ  

 ك نانــــــــُة الّلــــــــه مصــــــــر ُجنــــــــدها ث بتــــــــت   

      

 ريـــــــب فيـــــــه وُجنـــــــُد الّلـــــــه تنتصـــــــرُ  ًل 

ــــــــــأرهم  ــــــــــى إدراك ث ــــــــــراعاا إل ــــــــــاروا س   ث

      

 فــــي طــــالب المجــــد وابتكــــروا وهّجــــروا 

ـــــدوا  ـــــه مـــــا رق ـــــي الّل ـــــا ف  وأســـــهروا أعين

   

 أكــــــر م بقــــــوم  إذا نــــــام الــــــور  ســــــهروا 

 وأ وجفـــــــــــوا نفـــــــــــراا بالخيـــــــــــل ُملجمـــــــــــةا  

        

 1وبالركـــــــــاب ومـــــــــا مّلـــــــــوا وًل فتـــــــــروا 

 ه(  قال شهاب الدين محمود الحلبي690لسلطان األشرف خليل قالوون اكا في سنة )ولّما فخح ا    

ال جحد  م قويةيعخبرون خمرك الحرب وادم األخل به ااًرا اليهم  فأيديه الّخركي  اللينمفخخًرا بقوة الجيش 

 هاجسوار  وااخلواوحاصروا اكا بًرا وبحًرا  بيءان صافية  كالعسل األبيض  فهي يخغلب اليهم  

                       لبسيط[] ا                                  ولم يخركوا منها شيًئا دون هدمه. فهدموها   وقالاها 

 مُ عنــــُدهُ  الحــــرب   ت ــــر كُ  رك  مــــن التُّــــ جــــيش  

      

ــــ، وراحــــتُ عــــار     2رب  مــــن الّضــــ رب  هم ض 

 خاُضـــوا إليهـــا الـــّرد  والبحـــر  فاشـــتبه  الــــ 

     

 اختلفـــــا فـــــي الحـــــال والســـــبب  ـــــــأمرن  و  

ـــــــــــنّ   ـــــــــــم  يتـــــــــــرك  ت س   هممتســـــــــــّنموها فل

 

ــــب    ــــا  يــــر  ُمنق ل  3فــــي ذلــــك األفــــق  ُبرجا

ها حيث اسخولى المسلمون الي اكا  وجشبعوا في يفخخر شرف الّدين البوصيريوفي الموقف نفسه       
لًبا  وسار السلطان إليهم بخيول قوّية قادرة الى زلزلة   ان جقسمواك جقويالجبال  فاألخراالكافرين ءرًبا وغي

   الى جن ال يخركوا للفرنج ملًكا في بالدهم  فعّبر ان للك:
 
 

                                                           

 .4/273العيني، عقد الجمان،  (1)

 الّضرب: العسل األبيض الغليظ، ينظر: ابن منظور، اللسان، مادة ) َضرب(. (2)

 ،  تسنّموها : اعتلوها، ينظر: ابن منظور، اللسان، مادة )سنم(.13/408الصفدي، الوافي بالوفيات، ( 3)
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 سيط[الب ]مخلع                                                                              
ــــــــــــــا ّك  قــــــــــــــد أخــــــــــــــذ  المســــــــــــــلمون  ع 

      

ـــــــــــــــــّكا  ـــــــــــــــــافرين ص   وأشـــــــــــــــــب عوا الك

ــــــــــــــــــــيهموســــــــــــــــــــاق  ُســــــــــــــــــــلطاُننا إ   ل

        

ـــــــــــــا  ّك ـــــــــــــال  د  ـــــــــــــُدكُّ الجب  1خـــــــــــــيالا ت 

ـــــــــــــُذ ســـــــــــــارت  ــــــــــــرُك ُمن  وأقســـــــــــــم  التُـّ

       

ــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــر نج ُملك ــــــــــــــــــوا للف  2ًل ت رك
 
 

مرج صفر كان غازان قد جرسل  قبل معركةللعدو   ف ظاهر شجااة السلطان الخركي هزيمخهومن م    

اسخخفافه بأهل إلى وهلا يشير  3الشام" ما جئنا هل  المّرة إاّل للفرجة في" للمسلمين" يقول فيه: كخاًبا

من غازان وجيشه حيث جصبحوا هم يسخر الوّدااي قال   فهم غير قادرين الى صّد هجومهالشام 

ففي ساحة المرج غمدت ججسامهم الملطخة بالدمان ايرءة للّناس  فرجة بعد هزيمخهم في المعركة 

الفيرجة بالنسبة لهم ش م ونحس اليم  لكّنها يخفرجون اليها  كشقائق الّنعمان الحمران  فكانت هل  

                                            : يقول جلبت الفرح والبركة لإلسالم.

 امل[] الك                                                                                  

ــــــــــــــــهُ  قولـــــــــــــــوا لغـــــــــازان  بـــــــــأن  جيوش 
        

ـــــــهُ          قولــــــوا لغازان  بأن  جيوش 

 م  جـــــــــــــاءوا ففّرجنـــــــاُهُم فـــــــي الـــــــشــــــــا 

 فـــــــي ســـــــر حة  المـــــــرج  التـــــــي هامـــــــاُتهم 

      

ـــــــــشوُرها ن  م    ـــــــــســـ ـــــــــقائُق األجــــ  ام  وشـــــ

 مــــــــــــــا كـــــــــــان أشـــــــــــأم ها علـــــــــــــــــــيهم 

          

ــــت  وأبر ك هــــا علــــى اإلســــال   4مُفرجــــةا  ّم

   ونار المناجيق  جءرمتوشرر السهام  خصافح السيوف الحلبي: لهبمحمود ين شهاب الدّ يقول      
في  حول حصن المرقب ناًرا خشبه ما خحدثه سيالن دم فريسة األسود  والثقوب الخي خحدثها المجانيق

 []البسيط      .وللك كناية ان خهاوي العدو وءعفهاألسوار خشبه المرض في مفاصل المريض  
 وُأضـــــــر مت  حولُـــــــُه  نـــــــار  لهـــــــا لهـــــــب  

 

رُ   ـــر  ، ومـــن نبـــل  الـــو  ى ش   مـــن الّســـيوف 

ـــــــــــا  ـــــــــــرنج له ـــــــــــانيُق الف ـــــــــــا ومج  كأّنه

 

ـــــد  فـــــي أظ فارهـــــا الّظفـــــرُ   ـــــرائ س  األس   ف

ـــــــــــله   وللّنقـــــــــــوب  د بيـــــــــــب  فـــــــــــي م فاص 

 

ـــــــه أث ـــــــرُ    5ُتثيـــــــُر ُســـــــق ماا، وًل ي بـــــــدو ل

                                                             

مراضي دمك ا دمك اكمالَّ ِإلما ديكَّ  ﴿اقتباس من اآلية القرآنيّة   (1)  .89/21الفجر،  ﴾ ِت األا

 .13/405بالوفيات،الصفدي، الوافي  (2)

 .5/86الصفدي، أعيان العصر، (3)

 .5/78،المصدر نفسه  (4)

 215عادل العزاوي، شعر شهاب الّدين الحلبي،ص (5)
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لطان الّخركي جّنه جعل جوقات لعبه ولهو  مرخبطة بصوت شجااة السّ  الخي خّدل الى ومن صور      

ألعاب الفروسّية  والصيد  بشغفهم بِ في الّدولة الخركّية اشخهر الّسالطين ف السيف والرمح والخيل 

املوا لللك ميادين فسيحة مثل: ميدان القبق اللي جنشأ  الظاهر بيبرس  وكللك اهخم و والرياءة  

شغف السالطين بالصيد  فقد جّما األلعاب الرياءّيةقالوون باقخنان الخيول  و  محّمد بنالّسلطان الّناصر 

  واألخراكمعه األمران  السلطان اّدة مرات للصيد  مصطحًباومواد  في فصل الربيع حيث كان يلهب 

بدج بأن ييطلق الطير في السمان ثّم يرمى لها الحمب لخلخقطه  ويخم اصطيادها  وبعد يوكانطريقة الصيد 

 1للك يلهب الّسلطان لصيد الوحوش.

وكــان اللعــب  بعــد مــا طمهمــرم ولــد  الخءــر  ق باــنصــب القم جمــر الســلطان بيبــرس بــأن يي  (ه672)فــي ســنة 

 وكان للك للهو والخرفيه اـن الـّنفس   2  ورماية السهام والكر واإلقدام بالقبق يشخمل الى سباق الخيول

 : فقال بعض الشعران

                                                                                                                     فيف[]الخ                                                                                    

 ذاك يـــــــــوم  لهـــــــــا عـــــــــن اللهـــــــــو فيـــــــــه
        

 ذاك يوم  لها عن اللهو فيه       

نـــــــــى عـــــــــن ُمطربـــــــــات األ ـــــــــاني   وُيغ 

هيـــــــــــــــــــل     بصليـــــــــــــــــل  لُمرهــــــــــــــــــف  وص 

             

ـــــــــــــــــــــــــــــة    ، ورّن ـــــــــــــــــــــــــــــواد   3ًلدانلج

ــــــــــي الســــــــــلم والحــــــــــرب إًل  ــــــــــراه ف  ًل ت

          

 4بـــــــــــين رمـــــــــــح وصـــــــــــارم وســـــــــــنان 

فخّصص يوًما للعب بالقمباق   البهيج وخعليًقا الى ما سبق  جراد السلطان االحخفال في هلا اليوم    

لهم ييغني ويمسّد ان حفالت الطرب واألغاني  حيث كان الفرح نابع من صوت  اليوم بالنسبةللك  وكان

السيف الحاد الطرف الرقيق  وصوت الخيل  وصوت الرمح   فهو في الحرب والسلم يسخخدم الرمح 

 والسيف وكل ما يخعلق بهما  وهلا يدلل الى جّن جو خوض المعارك اللي كان يعيش فيه السالطين

                                                           

 .80ـ78ينظر: سعيد عاشور، المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك،ص (1)

 .79بيبرس المنصورّي، التحفة الملوكيّة،صينظر:  (2)

 ًلدن: الرمح،  ينظر:ابن منظور،اللسان، مادة )لدن(. (3)

 ، ُمرهف: يُقال:أرفهت سيفي أي رققته، ابن منظور، اللسان، مادة ) رهف(.2/114العينّي، عقد الجمان، (4)
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األخراك  واألخراك جنفسهم  حيث كانوا يعشقون خلك األجوان  قد جثر للك بهم وجعلهم يمارسونها حخى 

 في جوقات لهوهم ولعبهم.

بالبندق فقال سراج الّدين المحار مادًحا له  1رمى كركىوكان الّسلطان الملك األشرف خليل قالوون    

نازل الشرف اندما اقدت النّية الى للك وهلا بسبب إيا   فيقول له لقد ِزدت شرًفا ووصلت إلى جرقى م

جالاًل لعظمخك  وهلا فءل من اهلل خعالى مدِبر  ما قيمتم به من بطوالت  وانحنت لك الملوك خوًفا وا 

ه من جامال إجباًرا ألّنهم يقدرون ما قام ب جمورك  فهلا اإلنقياد والخءوع كان طوًاا منهم وليس

قوم بها لها قيمة سوان في جيام السلم جو غير   حخى طائر الكركى غّنى له بطولّية  وكل األامال الخي ي

كباًرا له  فهو خليفة الخلفان يسخحق للك: إجالاًل                      ]الكامل[    وا 

ــــــر فاا ف ق ــــــد    يــــــا أيُّهــــــا المنصــــــوُر ُطــــــل  ش 
     

ت زاُمــــــــــــــك  ذرو ة  الع ليــــــــــــــاء     حــــــــــــــاز اع 
ــــــــك  الُملــــــــو   ــــــــعت  ل ه يبت  ض  نــــــــت  خ   ُك وأذع 

      
ـــــــــــد بر األشـــــــــــياء    ر  ُم ـــــــــــأ م  عـــــــــــا ب  ط و 

 
 

ــــــــز  ـــــــــّد ُتع ــــــــى الجــ ـــــــــه إل ـــــــــلُّ أفعالـــ  ك
         

ـــــــــوم ســـــــــل م، أو ًل فيـــــــــوم رهـــــــــان   2ي
 
 

ليــــــُل جاللـــــــــــة ن ــــــت  لــــــك  الط ي ــــــُر الج  ر   و 
       

ليفــــــــــة  الُخلفــــــــــاء    فــــــــــاليوم  أنــــــــــت  خ 
3 

ّن للك وخخسابق الخيل  وكأ السهام ق حيث خيرمى قمبا بلعِب ال كان جيش السلطان األشرف قد خعّلقو     
 :العرض اللي قوم به المخسابقون كمشهد يوم القيامة يكون فيه الّناس صف ا ألخل نخيجخهم
 بسيط[ال]                                                                                     

 ل عـــــواقـــــد و  والجــــيُش بـــــالق بق  المنصـــــور  

 

رنــــــــــانُ    بكــــــــــل  طائشــــــــــة  والقــــــــــوُس م 

 كأنمــــا العــــرُض يــــوم  العــــرض  إذ ُعر ضــــوا 

 

ـــــــــف ا ول عطـــــــــاء  ميـــــــــزانُ    4عليـــــــــه ص 

الحروب مع العسكرية نخيجة  5خوةومن صور الشجااة جّنه الخحق بعض األخراك في مصر بنظام الفي     

ليها  ويخخلون من الصيد وسيلة لخعلم فكانوا يخعلمون األامال الحربية ويخمرنون ا الفرنجة والخخار 

                                                           

 .784قليل اللحم،. ينظر:إبراهيم أنيس، المعجم الوسيط، ص  الكركى: طائر كبير، أغبر اللون، طويل العنق والرجلين، أبتر الذنب، (1)

 .286الفيوم: بلد في مصر، ينظر: الحموي، معجم البلدان، ص (2)

 ، الّرنة: صوت في فرح أوحزن، ينظر: ابن منظور، اللسان، مادة )رّن(.44سراج الدين المحار، الديوان،ص (3)

 .13/405الصفدي، الوافي بالوفيات، (4)

 .160وة: مصطلح كان يطلق على جماعات شبه منظمة، لها سراويل خاصة، ينظر: حسان حالق، المعجم الجامع، صالفت (5)
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الفروسية  فال يبلغ الخركّي رخبة األمير إاّل وقد خهلبت جخالقه  واشخد سااد  في رماية النشاب  وحسن 

  واإلخيان بأامال البطولة  فكانت خخءمن الفخوة الشجااةلعبه بالرمح  ومرن الى ركوب الخيل  

 .1وحماية الءعفان  ووفان العهد  واحخرام المرجة  اند المقدرة  والعفو والسماحة  والكرم

فالسلطان از الّدين جيبك جحّب شعبه  فأراد لهم جن يخصفوا بالمرونة والشجااة  وحمى نسانهم من   
معز الالملك يمدح  2الجزارفهلا جبو الحسين    خوةالعار وللك بأن جعلهم ينظمون في جمااات الفي 

 قائاًل:   راويل الفخوةبلبس س الّدين اندما جصدر جوامر
 لرمل[] ا                                                                                     

 المعــــــــزُّ علــــــــى الرعايــــــــا حــــــــن  الملــــــــكُ 

       

ـــــــــــــــــرّوة    ـــــــــــــــــوانين الُم ـــــــــــــــــزمهم ق  وأل

ــــــــهُ حــــــــريم   وصــــــــان    ــــــــل   ن  م م   عــــــــار   ك

        

ــــــــــــــــوة   3وألبســــــــــــــــهم ســــــــــــــــراويل الفّت

 
  
ل ظهرت من خال الخي رسمها الشعران للسالطين األخراك جّن صورة الشجااةالل ما خقدم ييالحظ من خ 

  هموجثنوا الي الشعران مدحوهمف  الخي خاءها السالطين ءد الفرنجة والخخار االنخصارات والفخوحات

ن ادايهم ألدّ واّبروا ان للك في جشعارهم حيث سّطروا البطوالت الخي حققها جولئك السالطين جثنان خص

وامخداًدا لصورة شجااة السلطان خغنى الشعران بقوة جيشه   وصادقةعواطف جّياشة ب  اإلسالم

 القيامو ع الّناس الى االلخحاق بنظام الفخوة باإلءافة إلى خشجيوشجااخه  وقدرخهم الى هزيمة العدو  

  الفروسية. أامالب

 

                                                           

 .39،40ينظر:أحمد أمين، الصلعكة والفتوة في اإلسالم،ص (1)

كان جزاًرا، ثم استرزق  ،هو جمال الدين أبو الحسين، يحيى بن  عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علي ، الجزار، المصري، األديب الفاضل (2)

 ؛13/293هـ(، ينظر:ابن كثير، البداية والنهاية،679ير التبذير، ُدفن بالقرافة سنة )وشاع شعره في البالد، وتناقلته الرواة، وكان كث بالمدح،

 .7/636؛ ابن العماد، شذرات الذهب،1/568السيوطي، حسن المحاضرة،

 .1/487المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، (3)
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 . العدل3

لشعران في وصف سالطينهم صفة العدل  والى الرغم من الخي خناولها االصور اإليجابية من    

   إالّ األمران والحكام بعض معاناة الشعب في العصر الخركّي حيث كان الفقر والمجااة والظلم وخسّلط

حًدا  جفي حكمهم بين الّناس فال يظلمون ملون إلقامة العدل عيهناك بعض السالطين األخراك جّنه كان 

كر  وهلا ما لوالسلطان حسن بن قالوون    يبرس  والسلطان محّمد بن قالوونبومنهم السلطان الظاهر 

 []الرجز      القاءي محيي الّدين بن ابد الظاهر يمدح الظاهر بيبرس: ف  الشعران في قصائدهم

ـــــــــــــــــذي ــــــــــــــــدُّنيا ال ــــــــــــــــك ال  يــــــــــــــــا مال

       

ا   ل مـــــــــــــــــــم أضـــــــــــــــــــحى صـــــــــــــــــــالحا

ــــــــــــا مــــــــــــن محــــــــــــا بالعــــــــــــدل مــــــــــــا   ي

     

ـــــــــــــ  ـــــــــــــم فين ــــــــــــــللُظل ــــــــــــــا م   1 مـن  ُظل 

صفه محّمد بن قالوون  فو  لطان الناصرالسّ الّخلمسانّي  ابن جبي حجلة مدحإحدى المقّطعات  وفي    

ياخه حا في بأّنه اادل في حكمه للّناس  وهو مثل جبيه الّسلطان المنصور ال يظلم جحًدا  ولم ييلمم يومً 

 [الرجز]                                                                 . بلنب صغير اقخرفه

ـــــــم   ـــــــام  ل ـــــــي األحك ـــــــدل  ف  ســـــــلطاُننا بالع

          

ـــــــــي    ـــــــــد اهلل يوما ـــــــــم  بحم ـــــــــالل مم الم  2ب

ــــــــه     ــ ـــــــي ُحكم  ــــــــادل  ف ــــــــه  عـــ ــــــــل أ بيــ ثـ  م 

          

ـــــــــه أ بـــــــــه  ـــــــــم ومــــــــن ُيشاب   3ف مـــــــــا ظ لـ

ســــن  ن قـــالوو بــــن  حســـنالســـلطان وفـــي مقطواـــة جخـــرى مـــدح ابــــن جبـــي حجلـــة ال      واصـــًفا إيـــا  بالحي

ــًدا مــن ااخــدان جو ظلــم  فخــرى حــّل األمــن واألمــان فــي جرجــان الــبالد  فواإلحســان والعــدل   فــال خــوف جب

 []الكامل                                         ال خخاف ااخدان من نسر جو اقاب.الحمائم 

ـــــــناا تجـــــــد   س  ـــــــلطان نا ح  ـــــــى ُس  وانظـــــــر إل

     

ــــن  ُحســــ  ــــا شــــئت  م  ــــن إحســــانم  ن  وم 

ه  ـــــــــالد  ـــــــــُق ب ـــــــــدل أف ـــــــــك   ـــــــــدا بالع  مل

        

ــــــــــان   4ي ســــــــــري الحمــــــــــاُم مــــــــــع العقب

 
                                                           

 .180؛ محيي الّدين بن عبد الظاهر، الّروض الّزاهرة،ص 1/365العيني، عقد الجمان،  (1)

 اللّمم: صغائر الذنوب، ينظر: ابن منظور، اللسان،مادة )لَمم( . (2)

ؤبة بن العجاج في مدح ، وقول " ومن يشابه أبه فما ظلم" مثل يؤكد شبه اًلبن بأبيه وأصل هذا المثل قول ر239ابن أبي حجلة، الديوان، (3)

 بأبه اقتدى عدّي في الكرم      ومن يشابه أبه فما ظلم . عدي بن حاتم الطائي:

 .271ابن أبي حجلة، الديوان،ص  (4)
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فوصفه بأروع الصفات  فهو اللي   1محّمد قالوون الصالح بن الناصرالملك ومدح ابن جبي حجلة     

اممَّ  به من العطان اّللي   وججمع الّناس الى إحسانه  لما يمخازفرق شمل الظلم ان الّناس بعدلهيي 

 []الطويل                                          ًقا العدل بينهم.البالد  وجصلح بين العباد محق

ــــــــه   ــــــــا بعدل  ــــــــم  عّن ــــــــّرُق شــــــــمل  الظل  ُيف

      

ــــوا  ــــاُس أجمع ــــى إحســــان ه  الّن ــــن  عل  ولك

ـــــــــه     وصـــــــــالُح رويُّ األرض  بعـــــــــُض نوال 

    

ــــم  يبــــق  للصــــلح  موضــــعُ   ــــُه ل ــــى أّن  2عل

    

رفع الظلم و بالعدل  خخصف  وجظهروهم بصورة مثالية هكلا صّور الشعران ادل بعض السالطينو  

سمها ر  ةغير واقعيّ  وقد خكون هل  الصورةوخحقيق األمن واألمان  واإلصالح بين الّناس  ان الّناس  

 .الشعران لخعبير ان رغبخهم بخحقق هل  الصورة الى جرض الواقع

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

هو صالح بن محّمد بن قالوون، السلطان الملك الصالح صالح الدين ابن السلطان الملك الناصر ابن السلطان الملك المنصور، تولى الحكم  (1)

هـ(، قال عنه ابن إياس" كان ملكصا عظيًما، دْينًا خيًرا، حسن السيرة"، مدة سلطنته ثالث سنين وثالثة أشهر ونصف، توفي سنة     752نة )س

 .3/195؛ الزركلي، األعالم،10/199؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،16/156هـ"، ينظر:الصفدي، الوافي بالوفيات،761"

 .181ديوان، صابن أبي حجلة ، ال( 2)
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  حب العلم. 4

راك طين األخحظيم الكيخّاب والشعران بخقدير ِالمهم وجدبهم من سالطينهم األخراك  فقد كان للسال قدل   

 :  جخى الشعران الى للك في جشعارهمو  ونشر  دور في الخشجيع الى العلم 

 حبه للعلمفمن الملك اللي جحّب العلم وجهله  بأّنه   بيبرس الّسلطان الملك الظاهر 1الوّراقفقد مدح   

وهل  المدرسة قصدها العلمان من شخى بقاع األرض  فأصبحت قبلة  المدرسة الظاهرّية قام ببنان 

ا لطلبة العلم  ] الطويل[                                                     قال:للدارسين  ومحج 

 مليـــــــك لـــــــه فـــــــي العلـــــــم حـــــــبر وأهُلـــــــهُ 

         

ـــــــــــ فللـــــــه    ـــــــيس فيـــــــه م  ــــــــالمُ حـــــــبر ل  ـ

ــــــــــــم مدرســــــــــــةا  ــــــــــــدا  ــــــــــــّيدها للعل  ف ش 

             

ــــــآمُ   ــــــّيُق وشــــ ــــــــ ــــــا ش   2عـــــراُق إليهــــــــــ

 دوًرا في نشر العلم وخعليمه للّناس  4جّن للّسلطان حسام الجين 3سراج الّدين المحارولكر           
لق الكثير من األدب والمعرفبج فوصفه ة والنقل والّنقد  وكان من جلكى الّناس ّنه واسع العلم  جاطى الخم

 .خقن الفصحىفي القرانة والنحو  وظّل يسخزيد من العلم حخى جصبح ي
 [لبسيط]ا                                                                                      

ــــــةا  ــــــا وم ع ر ف  ضا ــــــا م ح  ر  أدبا ــــــو  ــــــى ال  أوف

       

ــــداا  ــــالا ون ق  ــــا نق ــــر  ون ح  ــــن   ق  ــــى م   وأذك

ــــــاب    ــــــم  الك ت ل ــــــي ع  ــــــّرد  ف ــــــا ت ف  ــــــي لّم  وف

      

ـــــة    ـــــم  الك تاب ل ـــــن  ع  ت ـــــى ألك  ا5ح  ـــــح   6الُفص 

         

                                                           

هـ(،  شاعر مصر في عصره، كان كاتبًا، له ديوان شعر 615هو سراج الدين أبو حفص عمر بن محمد بن الحسين المصري، ولد سنة )  (1)

هـ ( بالقرافة، ينظر:الصفدي، الوافي 695كبير من سبعة مجلدات اختار منه الصفدي "لمع السراج" ، وله نظم "ّدرة الغواص" ،توفي سنة )

 .5/63؛ الزكلي، األعالم،8/69؛ابن تغري بردي النجوم الزاهرة،23/33لوفيات،با

 .184.؛ الروض الزاهر،1/383العينّي، عقد الُجمان، (2)

هو عمر بن مسعود بن عمر المحار نزيل حماة، الكنانّي، سراج الدين، له شعر حسن، نظم الموشحات، له مدائح في المنصور صاحب حماة  (3)

 . 2/579؛ عمر كحالة،معجم المؤلفين،5/66؛ الزركلي األعالم،3/193هـ(، ينظر: العسقالني، الدرر الكامنة، 711ق سنة )،توفي في دمش

هو الملك المنصور حسام الدين ًلجين بن عبد هللا المنصوري، كان مملوًكا للمنصور قالوون،  تَسلطن بعد خلع الملك كتبغا المنصوري سنة  (4)

هـ(، ينظر: 698عشر من ملوك الترك، مدته سنتان، كان مهيب الشكل، موصوفًا بالفروسية، قُتل في قصره سنة ) وهو الحادي هـ(،696)

 .5/238، الزركلي، األعالم، 8/70؛ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،24/385الصفدي، الوافي بالوفيات،

 ور، اللسان، مادة ) لَكن(.األْلَكن: الذي ًل يقيم العربية من عجمة في لسانه، ينظر:ابن منظ (5)

 .147سراج الّدين المحار، الديوان، ص (6)
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الخي خدل الى سعة  هخصفاولكر  الّسطان الّناصر حسن بن محّمد قالوون ابن جبي حجلة مدح  

  .وكاخًبا  وشااًرا  وبليًغا كان فقيًها  مخنواة  فقدفي الوم ودرايخه   المه

 []الطويل                                                                                 

زيــــــــر  مشــــــــير  كــــــــات ُم الســــــــر  كاتــــــــب    و 

     

 فقيــــــــــه  بليــــــــــ   شــــــــــاعر  بالمشــــــــــاعر   

بــــــ   فـــــــي علــــــوم  كثيـــــــرة   ارا لــــــئن كـــــــان  ح 

      

بر هــــــا فــــــي حبــــــائر    ــــــن ح   1فأوراقُــــــُه م 

       

 في لهاس الى طلبه  باإلءافة إلى فءوبهلا خظهر صورة السلطان الخركّي في حّبه للعلم  وخشجيع النّ 

 مخنواة.ن نفسه الى الم واسع بعلوم   وكان السلطاودور العلم ساجدوالم بنان المدارس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ابن منظور، مادة )َحبر(. ، الَحبر:  الرجل العالم،  ينظر:اللسان ،118ابن أبي حجلة، الّديوان،  (1)
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 :الكـــــرم . 5

لك في لخناول الشعران حيث وكثرة العطايا  خحّلى بها السالطين األخراك: الكرم  من الصفات الخي    

ها قصيدة مدح في الحلبي في للك جنشد شهاب الّدين محمودف  منهم جشعارهم  ولكروا من كان كريًما

ن اجشاد فيها بكثرة اطائه  فيد  مبسوطة دائًما ال خنثني جصابعه و السلطان حسام الّدين الجين  

لى العطان  خفيضي الى غير  دون ملل  فهو كح ن جاخم الطائّي ال بل هو ججود  وكان األجدر واألوا

 [ سيط]الب                                           . ييءرب به المثل في الكرم والجود ال بحاخم

ــــه ــــيض  راحت ــــي ف ــــيس يثن  عطــــاُء مــــن ل

     

ـــــــا  ـــــــد  ســـــــأ م  يوما ـــــــل   عـــــــن الّن ل  وًل م 

ــــــّد عنــــــه واّطــــــرح فب ــــــه    ــــــن  حــــــاتم  ع   م 

         

 فـــــي الجـــــود  ًل بســـــواه ُيضـــــر ُب المثـــــل 

 أيــــــــــن الــــــــــذي ب ــــــــــرُّه اآلًلف يتبعهــــــــــا 

            

ــــــــّره اإلبــــــــل   1كــــــــرائُم الخيــــــــل ممــــــــن ب 

كالسحاب كرمه  الجين فوصفمدح سراج الّدين المحار السلطان حسام الّدين  ومن صور الكرم     

سراج  كل من طلب العون  وبهلا مدحالمحّمل بالمان  وكأّن للرزق في يدّيه باٌب للعطان  يفيضي الى 

  [سيط]الب                                                  :لطان حسام الجينالسّ الّدين المحار 

ــــح   ــــى إذا س  ــــهُ  فت ــــح  ل  ــــزن  س   صــــوُب الُم

       

ـــــــــا  ن ح  و ارُه م  ـــــــــت أد  ـــــــــى منع ـــــــــود  مت  ُج

ــــــد   ــــــه  بــــــاُب ن  ق  فــــــي كّفي   كــــــأّن للــــــرز 

           

ـــــــــــُه ُمســـــــــــت رفد  ف ت حـــــــــــاف كُ    2ّلمـــــــــــا أم 

جعل من اطايا  ف  السلطان محمد بن قالوون 3الصفديصالح الّدين مدح  هلا المعنى وفي     

لكثير اجحيمتا وهباخه للّناس  سيحًبا خنهمر  فخعم جرجان األرض بالخير والعطان  فهل  العطايا الوفيرة  

                                                         من األسر الفقيرة  فيقول:

                                                          
                                                           

 .24/388الصفدي، الوافي بالوفيات، (1)

 146ص سراج المحار، الديوان، (2)

هـ(، ولع باألدب، وكتب الخط الجيد،قال 696، األديب صالح الدين الصفدي أبو الصفاء، ولد في صفد سنة )هو خليل بن أيبك بن عبد هللا (3)

الشعر الحسن، وأكثر من النظم والنثر والترسل والتواقيع، صنف"الوافي بالوفيات"في ثالثين مجلد، و"أعوان النصر في أعيتن العصر" 

؛ 5/241؛ ابن تغري بردي، المنهل الصافي،2/87ـ(، ينظر: العسقالني، الدرر الكامنة،ه 764في ست مجلدات، وتوفي  في دمشق سنة )

 .1/290ابن تغري بردي، الدليل الشافي،
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 الطويل[ ]                                                                                    

ــــــوال  نــــــد ا  ــــــك  فــــــي يــــــوم  الّن  ومــــــا هباُت

 

      

مُ لكّنهـــــــــا ُســـــــــحب  ت هيمـــــــــي وتنســـــــــ   ج 

 تجـــــــــوُد بالّصـــــــــدقات  الـــــــــوافرات  ف كـــــــــم   

       

د   بـــه الع ــــدمُ    1أ حي ـــت  عطايـــاك  مــــن أو 

السلطان  جنفق (ه698)في سنة اس  نفقة العساكر فومن العطايا الخي كان يمهبها السالطين للنّ      

النور العالي   واصًفا إيا  بأّنه مصدر 2   فمدحه بيبرس المنصوريّ الناصر الى العساكر نفقة اامة

لم يبِق جي شين من المال في يد   من  حخى واهب المال لغير  و ألهل الرفعة والشرف والعزة والكرم  

 []البسيط                        فرط إنفاقه الى الّناس  فال نرى يديه إاّل وهي خمعيد المال للّناس.

ــــــــكُ  الناصــــــــرُ  ــــــــار إذا المل ــــــــالي المن  الع

     

ـــــل الفخـــــار ســـــموا  ـــــد   أه  والجـــــود   للمج

 ه  بســـــــاحت   علـــــــقُ ت   المـــــــال لـــــــم   الواهـــــــبُ  

     

ـــــــــد  األيـــــــــادي  يـــــــــر معـــــــــدود     3إًّل ب ع 

ل ويمدح ابن جبي حجلة السلطان حسن بن الناصر قالوون  فيصفه بالكرم والسخان  ميشبًها جنام      

حر   البا من مياهمياه أّنها اشرة ِخلجان الخي خسخمدبيديه الخي خمّد الناس بالعطان والخير الوفير  

للين حجاج اخنقطع  ومن مظاهر كرمه جّنه يشخهر بإكرام النيزالن الوافدين إلى بالد   وييكرم ال الخي ال

 [ويل]الط                  .يمرون من الطرق البرّية والبحرّية  ويخفوق ان الفرسان بجود  ونجدخه

ـــــــــي  ــــــــــُه ف ــــــــــم  ل  ــــــــــه  أنامـــــــــل  كري  راحتيـ

       

ــــــدُّ مـــــن البحــــــكعشـــــر   ــــــ ـــــان  ُتم  لج   ر  ة  خ 

ــــــــ كرام  ال  ــــــــن  شــــــــهير  ب ــــــــّل م  ــــــــل  وك  نزي

    

ــــ  ــــن  الُحّج ــــر  يمــــرُّ م   اج فــــي الب حــــر  والب 

 يزيـــــــُد عـــــــن  الُفرســـــــان  جـــــــوداا ونجـــــــدةا  

      

ــل    ــن  عمــروإذا قي ــل  أفــرُس م  ــُد الخي  4زي

 

                                                           

 .5/103الصفدي، أعيان العصر، (1)

 الكرك، ثم هو بيبرس المنصوري الخطائي الدوادار، ركن الدين، مؤرخ من أمراء مصر، كان من مماليك المنصور قالوون، وًله المنصور (2)

صار دوادار، ثم وًله السلطان الناصر محمد بن قالوون نيابة مصر، له تصانيف" زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة" و"التحفة الملوكية في 

 .1/452؛ عمر كحالة، معجم المؤلفين،2/80؛ الزركلي ،األعالم،1/509هـ(، ،العسقالني، الدرر الكامنة،725الدولة التركيّة"، توفي سنة )

 3/455العيني،عقد الجمان (3)

، زيد الخيل: هو الصحابي الجليل زيد بن مهلل أبو مكنف الطائّي النبهاني، المعروف بزيد الخيل، ولما أسلم 121ابن أبي حجلة، الديوان، ص (4)

عمرو: هو عمرو بن معدي ، و15/25سماه الرسول صلى هللا عليه وسلم "زيد الخير"، كان من فرسان العرب، الصفدي، الوافي بالوفيات، 

 .7/119هـ( ابن كثير، البداية والنهاية،21كرب بن عبد هللا بن عمرو بن عاصم،أحد الفرسان األبطال، توفي سنة )
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قد   فصدقة ان جمواخهم الى الّناسومن مظاهر الكرم  كان الّسالطين األخراك يوزاون الصدقات     

ت ان وّزع الصدقاكان ي خليل لطان األشرف  جّن السّ "يرة األشرفّيةساأللطاف الخفّية من ال"ورد في 

 شرف روح والد   فبين الشاار جّن هل  الصدقات خعود بالنفع الكبير الى الميت  ويقصد هنا والد األ

شرف بها اظيم  وهلا بفءل ابنه البار اللي نال لقب األوصدقة جارية ثوا  ألنها رحمة مسخمرة للعبد

 [ الطويل]                                قيل.وللك من اهلل خعالى  وجاطا  ميلًكا واسًعا  وفي للك 

 ف فــــــــــي ُكــــــــــّل أرض  رحمــــــــــة  مســــــــــتمرة  

      

 عليـــــــــه  وبـــــــــرر دائـــــــــم  لـــــــــيس ُيتـــــــــركُ  

 وذلـــــــــــك بـــــــــــابن  شـــــــــــّرف  اهلُل اســـــــــــم هُ  

        

لّـــــــكُ وأع   1طـــــــاه مـــــــا لـــــــم ُيعط ـــــــُه ُمت م 

عندما فخح السلطان ومن الصور المخعلقة بكرم السالطين  خمليك القالع والحصون والمدائن  ف     

  قام بخمليك هل  البالد لألمران فخح قيسارية وجرسوف واكاو الظاهر بيبرس البالد وانخصر الى الخخار 

شيًئا  غير جّن اسمه بقي مخلًدا في كيخب السّير  لما قام به  وقّسمها اليهم  خكّرًما منه  ولم يبِق لنفسه

 ] الخفيف[                   قيل:وفي للك  2من بطوالت  حيث سيمّيت الثغور الخي فخحها باسمه 

 فتـــــــــىا جعـــــــــل  الـــــــــبالد مـــــــــن العطايـــــــــا

      

ـــــــر  الضـــــــياعا  ـــــــأعطى المـــــــدن  واحتق  ف

 ســــــــــــــمعنا بــــــــــــــالكرام  وقــــــــــــــد أرانــــــــــــــا 

          

 ضـــــــعف مـــــــا فعلـــــــوا ســـــــماعاعيانـــــــا  

 إذا فعــــــــــــل الكــــــــــــرام علــــــــــــى قيــــــــــــاس   

        

ــــــــدعا   3جمــــــــيالا كــــــــان مــــــــا فعــــــــل ابت

  قام بخوزيعها الى بخمليك القالع والحصون خليل بن قالوون خكّرم السلطان األشرفوحينما     

رغبت  كمفري   الخااألمران  ولم يبِق لنفسه شيًئا منها  ولكن صنيعه هلا بمِقيم مخلًدا خلكر  السير وكيخب 

غيوم ل  الهالغيوم المحّملة بالميا  جن خكون بالعطان كراحخيه الخي اشخهرت العطان والكرم ولكن لم خصل 

 لحصوناإلى ما وصل إليه السلطان من اطان وكرم  فهو ال يجود وال يخكّرم إاّل بالكثير  فقد مملمكم 

                             :الشامخات وجاد بها  وهلا ما ورد في األلطاف الخفّية

                                                           

 .20ـ3/19عبد هللا السعدي، األلطاف الخفية، (1)

 .1/398ينظر: العينّي،عقد الجمان،  (2)

 1/400المصدر نفسه، (3)
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  [الكامل]                                                                                      

ـــــــُب الحصـــــــون مـــــــع القـــــــال ـــــــّرم يه   ُمتك 

       

 مـــــــــــــــــــا فيهـــــــــــــــــــا ومنهـــــــــــــــــــار بكل 

 

 

 ويــــــــر  لــــــــه الــــــــذكر  الجميــــــــل مخّلــــــــدا

          

 ومعّوضـــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــه وعنهـــــــــــــــــــا 

ـــــ  ـــــم رامـــــت  السُّ ـــــوك  حُب الهواطـــــُل أن  تك

 

ـــــــــــــــــــه فلـــــــــــــــــــم تُكنهـــــــــــــــــــا   ن كراحت ي 

 ومــــن الحصــــون  الشــــامخات  لــــه العطــــا 

    

ــــــــــــم يز نهــــــــــــا  ــــــــــــود  ل ــــــــــــاُب ُج  1 ء ُيع

لق كل      هم ومدحه الشعران الى سعة كرمه وجود   فاهلل خعالى جمع الصفات الحميدة الخي في الخم

 ويداو الشاار اهلل  سبحانه وخعالى  وجعلها في شخص واحد جاّل وهو شخص السلطان األشرف خليل 

  الكرمو جنا يبقيه الى العرش ألّنه هو الوحيد اللي ييعاون الفقران ويساادهم  فقد خرّبى الى الجود 

لق يجود مثله؟ويخسانل الش   [ط]البسي                                       اار هل جحد من الخم

ــــــع بواحــــــد   ــــــع  الجمي ــــــن جم  ــــــبحان م   ُس

      

 واأل شــــــــــرُف الســــــــــلطان ذاك الواحــــــــــدُ  

ـــــــــــرّداا   ـــــــــــد ه ُمت ف ح  ـــــــــــص و  ـــــــــــه ت خّص  وب

            

ــــــدُ    مــــــا إن  لــــــُه فــــــي ُكــــــل  ذلــــــك جاح 

ـــــــ  ـــــــلك  مـ ـــــــه  ل ُمـــ ـــــــه ُيبقيـــــ ـــــــا لــفاللّـــ  هـــــ

      

ـــــــــ دُ أ  ف  وُمساعــ ــــــــواه ُمســــــــاع  ــــــــد  س   ح 

 ود هُ ُيربــــــــى علــــــــى ُجــــــــود  األكــــــــارم  ُجــــــــ 

          

م    ــــــــة جأ و  ــــــــي ذي البرّي ــــــــُه ف ـــــــــدُ ث ُل  2ائــ

  ومما في الشيبهة وفي قفص اإلخهام جخل الهدايا من جحد حخى ال يقعوا بعض السالطينوقد رفض     

مع مجمواة من   3السعيد ناصر الّدين بركة ولد  الملكاندما خخن الظاهر بيبرس  هجنّ  للك في ليكر 

  فمن مظاهر كرمه جّنه يهدي المدن والقالع والحصون 4حدجبنان األمران الكبار  فلم يقبل الهدايا من ج

للعسكر اللين انخصروا في المعارك ءد األادان  لكّنه يخرّفع ان جخل الهدايا ادواًل اّما كان يفعله 

                .ثل هل  المناسبة من خكليف الّناسغير  من الملوك في م

                                                           

 .3/36العيني، عقد الجمان، (1)

 3/30عبد هللا السعدّي،األلطاف الخفية من السيرة األشرفيّة  (2)

، ولد في الصالحي هو السلطان الملك السعيد ناصر الدين أبو المعالي، محّمد المدعو بركة خان ابن السلطان الملك الظاهر بيبرس البندقداري (3)

هـ"، ينظر:ابن 678ن شابًا، كريًما، مليًحا، حسن الِطباع، توفي سنة "هـ"، الخامس من ملوك الترك، كا676القاهرة، تَملك بعد أبيه سنة "

 .7/632؛ ابن العماد، شذرات الذهب،7/223؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،13/290كثير، البداية والنهاية،

 .1/376ينظر:العينّي،عقد الجمان،  (4)
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 ]الكامل[                                                                                     

ـــــــــــــــــــلك    د أنّ  مـــــــ ـــــــــــــــــــو  ـــــــــــــــــــهتع ـــــــــ  ــــ

        

ــــــــــــبُ   ــــــــــــك يه ــــــــــــع الممال ــــــــــــبالد  م  ال

 العظــــــــــــــــــــام   بالمــــــــــــــــــــدن   ويجــــــــــــــــــــودُ  

       

ـــــــــــــــــك وبالحصـــــــــــــــــون     ومـــــــــــــــــا هنال

ــــــــــــــــــن  لك م  ـــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــاه ي ـــــــــ  حاشــــــ

       

ــــــــــــال ك   قبـــــــــــول هدّيـــــــــــة تلـــــــــــك المس 

ــــــــــــــ   وعطــــــــــــــا ه مــــــــــــــع جــــــــــــــوده  أو أّن

      

ـــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــذلك ئ  1يرضـــــــــــــــــــــى بـ

   

ا  جعلهـم الشـعران سيـحاًبا  وبحـرً فوفي الخخام خظهـر صـورة الكـرم للسـالطين األخـراك بصـور مخنواـة      

ن   ووزاــوا الحصــون والقــالع والمــدقــاموا بخوزيــع الصــدقات والهبــات الــى الّنــاسو وســياًل  لكثــرة كــرمهم  

 األمران. الى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                     .      214ص محيي الدين بن عبد الظاهر، الّروض الزاهر، (1)
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 :التسامح والعفو ـ6

في  لخسامح والعفوالّدولة والخركّية  افي سالطين المن الصور اإليجابية الخي خحّلى بها بعض        

طالبين األمن  ةه( وصل مجمواة من الخخار البالد المصريّ 661في سنة)ف  الكثير من المواقف

يقول وفي للك    1ان األمانواألمان من السلطان الظاهر بيبرس  ميعلنين إسالمهم  فأاطاهم السلط

                                          ] الرجز[                                                           :ابد الظاهر بنمحيي الّدين 

ــــــــــــــــذي ــــــــــــــــدُّنيا ال ــــــــــــــــك  ال ــــــــــــــــا مال  ي

  

ا ل مـــــــــــــــــــم     أضـــــــــــــــــــحى صـــــــــــــــــــالحا

 خــــــــــــــــــــــافوا ســـــــــــــــــــــــيوف ك  أّنهـــــــــــــــــــــــا 

   

 قم  ستســـــــــــــــــــوُقُهم نحـــــــــــــــــــو  الـــــــــــــــــــن 

ــــــــــــــــــــــــأ  ــــــــــــــــــــــــمف ــــــــــــــــــــــــك  كّله  توا لباب

 

 يــــــــــــــأوون منــــــــــــــه إلــــــــــــــى حــــــــــــــرم   

 

 

 أعطيـــــــــــــــــــــتهم مـــــــــــــــــــــا للُمؤّلفـــــــــــــــــــــة  

   

ــــــــــــــــــــوب مــــــــــــــــــــن الق  القُ   ــــــــــــــــــــل  2م  س 

لروم اه(  وجقام فيها جسبوًاا  جخخه وفود من 675في سنة ) واندما دخل السلطان بيبرس قيسارية      

 انهم وهو واسع يطلبون العفو والصفح انهم  فعفا انهم  وجاطاهم األمن واألمان  فكيف ال يصفح

  طويل[] ال                                                         وفي للك قيل :  الحلم والكرم

نائـب بـالد الشـام مـن دمشـق بعسـكر  لقخـال  4ه( خـرج شـمس الـّدين سيـنقر األشـقر679وفي سنة )      

مــع اســاكر   وانــدما وصــلوا  5العســكر الــلين خرجــوا مــن مصــر والــى رجســهم األميــر الــم الــّدين الحلبــيّ 

فكخــب األميــر  دمشــق الخقــى الجمعــان واشــخّد القخــال  وكــان الّنصــر لألميــر الــم الــّدين الحلبــّي وجمعــه  

                                                           

 . 1/364ينظر: العينّي، عقد الجمان، (1)

 .1/365المصدر نفسه، (2)

 .2/161المصدر نفسه، (3)

د هو سنقر األعسر أو األشقر المنصوري،  شمس الّدين، أحد األمراء في الّدولة التركيّة، نائب السلطنة على الّشام، وتولى الوزارة في عه( 4)

 .177 /2هـ(، العسقالني، الدرر الكامنة،709هـ(،  وتوفي سنة )696ب )السلطان ًلجين  في رج

علم الّدين سنجر الحلبي، نائب قطز على دمشق، سجنه الظاهر وأطلق سراحه، ثّم سجنه المنصور قالوون فترة، وأطلقه األشرف خليل،  (5)

 .13/334هـ(، ابن كثير، البداية والنّهاية،692توفي سنة ) 

 أتتـــــــــُه وفـــــــــوُد الـــــــــروم والكـــــــــلُّ قائـــــــــل  

       

ــــــر وت صــــــف حُ   ــــــو عــــــن كثي ــــــاك ت عف  رأين

ــــــــــا  لما ــــــــــع هم ح  س   ، وأوًلهــــــــــم ن ــــــــــد فأو 

        

ــــن   3فأصــــب ُحوا فأ مســــوا علــــى أمــــن  وم 
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ـــ جمســـر مـــن األمـــران   نا الحلبـــّي إلـــى الســـلطان المنصـــور قـــالوون يـــزف لـــه خبـــر الّنصـــر   وجرســـل إليـــه مم

 ] البسيط[                               وفي للك قيل:1فعاملهم السلطان معاملة حسنة وافا انهم

ثماًل في الّخسامح والعفو  فقد  الّسلطان حسام الجين الحلبي ين محمودويمخدح شهاب الدّ      حيث كان مم

فيعفــو  العــلاب جحـاط الّنــاس بســور مـن األمــن واألمــان  يحنـوا الــيهم ويحمــيهم  والـى جادائــه ظيلــل مـن 

  ] الطويل[                 طبعه:فالحلم من  للك ويصفح الى من جسان منهم  حخى لو جهلوا 

بصــفة الخســامح والعفــو  فنــراهم يعفــوا  خحلــوا بعــض الســالطين األخــراك نجــد جنّ  مــا خقــدمخــالل مــن     

ويصفحوا ان من جسان لهم من األادان إلا جانوا إليهم طالبين األمان  ويعاملوا جسراهم معاملة حسنة  

 ويقدموا العون والحماية للرايخهم.

 

 

 

 

                                                           

 .243و 2/242ي،عقد الجمان،ينظر: العين (1)

 .2/243المصدر نفسه، (2)

                         الظُلل: من الظُّلة : في التنزيل العزيز" فأخذهُم عذاب يوم الظُّلة" ألّن هللا بعث غمامة حارة أطبقت عليهم وهلَكوا تحتها،         (3)

 ابن منظور، اللسان، مادة )ظلل(

 .4/173الصفدي، أعيلن العصر، (4)

ــــــــاة بأســــــــرهم ــــــــك الُجن ــــــــعت عواطُف  وس 

        

 ت ـــــــــــــهوأف ل ـــــــــــــت  ُكـــــــــــــاّلا مـــــــــــــنهم عث را 

ـــــــــبُ وج    ـــــــــت  مرتك ـــــــــنهماإلســـــــــاءة    زي  م

         

ــــــــه   الحســــــــنى فأصــــــــبح شــــــــاكراا   2زًّلت 

 

ـــــــه ـــــــاس  ســـــــور  مـــــــن كفالت  أحـــــــاط بالّن

       

ـــــــل  لهـــــــُم وعلـــــــى أعدائـــــــه ُظل ـــــــل   3ظ 

 يحنــــــو علــــــيهم ويعفــــــو عــــــن مســــــيئ همُ  

     

لــــوا  ه  ــــا ويصــــفُح عــــنهم إن هــــم ج   4حلما
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 اإللتزام بالّدين ونصرته:  .7

ية دافًعا دينًيا  إل خرك النزاع الدينّي بين الشرق والغرب جثًرا في الصليبللحروب لقد كان الّدافع     
نفوس الّناس  فدخل الكثير من الخخار في اإلسالم  وانخشر بين صفوفهم بسراة الى اكس النصرانّية 

يلخزمون بخعاليم اإلسالم  ويحرصون الى نشر   وكان السالطين األخراك الخي انخشرت بشكل قليل  
 . 1الدينّية جثر في حياة الشعوب فكان للمظاهر

لى في مدح السلطان الظاهر بيبرس  صاحب الميلك العظيم اللي يمخد إ سراج الّدين الوراقيقول    
 لحق.  فما كان اسمه الظاهر حخى يظهر  اهلل خعالى الى نيصرة الّدين ا والصين جبعد مكان في الهند 

 السريع[ ]                                                                                     
ــــــــــهُ  ــــــــــذي ُملُك لــــــــــُك ال ــــــــــذا الم   يــــــــــا حّب

   

 

 إلــــــــــى أ قاصــــــــــي الهنــــــــــد  والّصـــــــــــين   

 مـــــــــــــا ســـــــــــــّمي  الّظـــــــــــــاهُر إًّل وق ـــــــــــــد    

 

ـــــــــــــــــّدين     2أظهـــــــــــــــــرُه اهلُل علـــــــــــــــــى ال

نشــر    يمــدح الســلطان المنصــور قــالوون  ويبــين مــدى حرصــه الــى3وهــلا شــمس الــّدين اإلربلــيّ       

لزام الّناس به  فمن كان يمشي في الحرام وغير ملخزم بالّدين  جصبح مقيًما فـي المسـجد خوفًـا  اإلسالم وا 

بـين العطـان والعـدل  راجًيـا ثـواب اهلل خعـالى  فقـد جمـعمن اقوبة السلطان  ألّنه جقام جمر اهلل بـين العبـاد 

 الكامل[]                                                                     والصالة والومصل.

                                                           

 .608و 607 /3ينظر: عمر فروخ، تاريخ األدب العربّي،  (1)

 .10/344الصفدي، الوافي بالوفيات، (2)

هو قاضي القضاة شمس الدين أبو العباس،أحمد بن محّمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان البرمكي اإلربلي، برع في الفضائل واآلداب، ،  (3)

 .7/647هـ(، ينظر: ابن العماد، شذرات الذهب، 681ء أبناء الزمان،)تله  كتاب "وفيات األعيان في أنبا

 يَدلُج: السير في الليل، ينظر: ابن منظور، اللسان، مادة ) دلج( (4)

 .2/352، عقد الجمان العينّي، (5)

ـــــ ـــــن  كـــــان ي  تـــــديم   دلُج فـــــي الحـــــرام  وي غ 

 

 4أضــــحى بخوفــــك قي مــــا فــــي المســــجد   

 وأ ق مـــــــــــت  أمـــــــــــر  اهلل بـــــــــــين عبـــــــــــاده   

 

ــــــــــد     ترجــــــــــو ثــــــــــواب  الناســــــــــك المت ع ب 

ـــــــــا بـــــــــين ال  ـــــــــيـــــــــا جامعا ـــــــــهّن ل  وال وع د 

 

ــــــــــــالته للمُ   ــــــــــــدجوصــــــــــــالت ه وص   5يت
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نصـور ّن الملـك الم: إقـائاًل  المنبجـّي مدحه بـدر الـّدين منصور قالوون طرابلس اندما فخح الملك الو     

يـة بهلا الّنصر العظيم اللي حققه رفع من شأن اإلسالم والمسـلمين  وكسـر شـوكة دولـة الشـرك  رافًعـا را

لب الم  []البسيط                                       سيحّي.الخوحيد مقلاًل من شأن دين الصي

ه(  نظـــم جحـــد الشـــعران مادًحـــا الّســـلطان  فبهمخـــه 696ولّمـــا خـــولى فيهـــا الّســـلطان الجـــين الســـلطنة )    

خه نيصر اإلسالم  وكسمر جنـوف الملـوك الطـوال األقويـان  ووصـل إلـى جالـى مراخـب الشـرف  جّمـا وشجاا

  []البسيط                                          . الموت ميسالًما  فقد مات خائًفا من 3كخبغا

يا كافلم  فيقول له:  بالّدين ونصرخه له حسام الجين الّسلطانالخزام  شهاب الّدين محمود الحلبيّ ييبين و   

ام هلا المقام  فلك الفءل في نصرة الّدين من األادان فهم ال جحد من قبلك ق وراايه اإلسالم 

كالمرض الخبيث  وجنت اللي غءبت لإلسالم غءبة الثائر  فأنت ملخزم بالشرع ومخمسك بأحكامه 

قيمت بحماية ِسرب المسلمين ومنعت كالب الّشرك من االقخراب والنيل  اإلسالم لقدوقءائه  ويا رااي 

األادان فشبههم بالكالب  الطيور  وجّماحيث شبه المسلمين بسرب من منهم  وججاد الشاار الوصف 

                                                      الخي خنبح دون جن خفعل شيًئا.

                                                           

 .2/383العيني، عقد الجمان،  (1)

 .2/385المصدر نفسه، (2)

دقيق الصوت، من ، كان أسمر، قصير، هـ(696حتى )  هـ (694ملك العادل، تولى الحكم سنة، )هو كتبغا المغلي المنصوري زين الّدين ال (3)

، الذهبي، 14/27؛ ابن كثير، البداية والنهاية،3/262العسقالني، الدرر الكامنة، ينظر: هـ( ،702توفي سنة )عسكر هالكو، كانت دولته سنتين، 

 .3110سير أعالم النبالء، ص

 الّشنخب، ومعناه الطويل من الرجال، ينظر:أحمد رضا، معجم متن اللغة، مادة )شنج( الشناخب: مفردها (4)

 .3/361العينّي، عقد الُجمان، (5)

ـــــىب ـــــك المنصـــــور شـــــيد  ُعل  الســـــّيد  المل

      

ـــُن الشـــرك والُصـــّلب     1اإلســـالم وانهـــّد دي

ـــــف ومـــــن    ـــــّدين  الحني ـــــم  ال ـــــا عل ـــــا رافعا  ي

        

 2أصاب  بـالخفض  ديـن الـرجس  والُصـُلب   

 

ـــــــذي ـــــــك ال  لقـــــــد ُنصـــــــر اإلســـــــالم بالمل

      

 4الشـــــناخبتزعـــــزر مـــــن شـــــم الملـــــوك  

ـــــــــد    ـــــــــّدين منصـــــــــورهُحســـــــــام اله  وال

        

 الـذي ر قــى بســماء  المجــد أعلــى المراتــب 

ـــــــد  مـــــــام وق ـــــــا خـــــــوف الح   مضـــــــى كتبغ

 

 5أتــت إليــه أســود الجنــد مــن كــل جانــب 
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  [الكامل]                                                                                     

 الم  قبلـــــــك  لــــــم ي قُـــــــــميــــــا كافــــــــل  اإلســــــــ

      

ـــــــه    ـــــــام  ســـــــواك مـــــــن ُكفالئ   هـــــــذا المق

ــــــن      ـــــم ت شــــــف  هـــــذا الّدي ـــــو ل ــــــت  ل  أقسم

      

 مـــــــن  أعدائ ـــــــــه  لقـــــــي  اإللـــــــه بدائــــــــ ه   

 

 

ـــــــــر   ــــــــبة  ثائ ـ ـــــــــالم    ض  ــــــــب ت  ل سـ  و  ض 

       

ــــــــــه    ـــــــــي رائ ـ ــــــــــارك  ف ــــــــــير  ُمشـــ  هلل  ــــ

ــــــــــــك    ــــــــــــت  ُمتمّس ــــــــــــيم  ثاب ــــــــــــاض  حل  ق

  

ـــــــــي أحكامـــــــــه  وقضـــــــــائه     بالشـــــــــرر  ف

ـــــرب  أن  ـــــا راعـــــي  اإلســـــالم  ُصـــــن ت  الس   ي

    

ـــــعفائه    ـــــرك  مـــــن ُض ـــــالب  الش  ـــــدُنو ك   1ت

في  اهللمشيًرا إلى خقوا   ووراه  وخافة   قالوون اصر محّمدابن جبي حجلة السلطان النّ مدح       

لق كان ِظل له  عيهِ سم فكان يصوم شهر رمءان في جيام شديدة الحرارة   حيث رايخه  خفف يلهداية الخم

                                                                                          .ض الحرب مع األادان وجصابهم بأسه  والى الرغم جّنه كان صائًما  فقد خاانه شّدة الحرّ 

  [امل]الك                                                                     لقوخه واظمخه. 

 أهـــــــــــالا للُتقـــــــــــى ســـــــــــلطاُننا مـــــــــــا زال  

 

ــــــــــــه   فالحمــــــــــــدُ    هلل  كمــــــــــــا هــــــــــــو أهل

 إن  كــــــان  فــــــي الحــــــر  الشــــــديد  صــــــياُمه 

 

ـــــــــة  ظلّـــــــــه  ـــــــــدي البري  ًل زال  عـــــــــن ه

 فــــــي مثــــــل  هــــــذا الشــــــهر بــــــات  مظفــــــراا 

 

ـــــــه  ـــــــل  منـــــــه نبُل ـــــــدا بالنب  2ورمـــــــى الع 

لقد قّدمتم لمادحيك جنقى  :الّسلطان الملك الّناصر محّمدمخاطًبا   3الحليّ  صفي الدينيقول      

يقصد الشاار السلطان نفسه  لشّدة صفائها لو جّنها من مان البحر لطاب شيربها  فأنت حيث الخالئق 

لخزامك جيناس ال خكون إال جوار  لق مشرقي الوجو  لفرط إحسانهم  والى وصلك للّناس وا  ِحسان الخي

 []الكامل                                                    .  اومسخمرً  اين والّصالة مواظبً بالد

الئـــــــــــق   ــــــــــفو  خ   وبــــــــــذ لت  للُمــــــــــّداح  ص 

  

 لــــــــو أّنهــــــــا للب حــــــــر  طــــــــاب  مشــــــــار با 

ـــــــرأو    ـــــــب  النُّ ف ـــــــاك  فـــــــي جن  ضـــــــار  م فّرطا

 

بـــــــا  ـــــــى صـــــــالت ك  والّصـــــــالة  ُمواظ   4وعل

                                                            

   ، السِّرَب: القطيع من النساء، والطير،والظباء، والبقر.                                             138،137ص عادل العزاوي، شعر شهاب الدين الحلبي، (1)

 قيل هو آمن في ِسربه، أي في قومه، ينظر: ابن منظور، اللسان، مادة )َسرب(.

 .330ابن أبي حجلة، الديوان، ص (2)

هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن نصر السنبسي الطائي، برع في فنون الشعر كلها، وتعلّم المعاني والبيان وصنّف فيها، اشتغل في  (3)

 .4/17؛ الزركلي، األعالم،2/369هـ(، ينظر: العسقالني، الدرر الكامنة، 752عيان، )تالتجارة ومدح الملوك واأل

 ابن منظور، اللسان، مادة )نضر(. ، النُّضار:الصافي،الخالص من كل شيء، ينظر:98ص صفي الدين الحلّي،الديوان،( 4)
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حيث     والحرص الى جدان جركانههخمام السالطين باإلسالم وخعاليمهومن الصور الخي خظهر ا    

يل   فهلا السلطان األشرف خلكانوا يشرفون بأنفسهم الى قوافل الحج والعمرة وي منون لهم الطريق

لى  خعاورد في "األلطاف الخفّية" ِشعر فيه داان للملك بأنا يطيل اهلل الحجاج قالوون كان ي من وفود 

ا ر معً ما قام به من خيسير طريق الحجاج وخحقيق األمن لقوافلهم  فخالقت وفود الشام ومصمن امر   لِ 

نعك حيث حقّ  قت لهم األمن واألمان في كل صحران خالية مقفرة وكانت خحت راايخك فرجوا اظيم صي

  [خفيفل]ا                                                                           مّروا بها:

ــــــــــره   ــــــــــي  ُعم ــــــــــال رّب ــــــــــا أط ــــــــــا مليكا  ي

 

 وُعمـــــــره   فـــــــي كـــــــّل عـــــــام لـــــــك حـــــــج 

 بســـــــــــــــــــــبيل يّســـــــــــــــــــــرته للبرايـــــــــــــــــــــا 

 

 وســــــــــبيل بــــــــــاألمن ســــــــــّهلت  و عــــــــــر ه   

ـــــــــــب الشـــــــــــآم ومصـــــــــــر   ف تالقـــــــــــى ر ك 

 

ره   1كـــــــّل ركـــــــب قـــــــد شـــــــّد صـــــــوتك أز 

نـــــــــــا  ا مــــــــــن عظـــــــــــيم ُصـــــــــــنعك أم   ورأو 

 

ـــــــــرهوأمانـــــــــا فـــــــــي كـــــــــّل بيـــــــــدا   2ء قف 

ون الفرصة في شهر رمءان للقيام بأامـال الخيـر واإلحسـان للفقـران ز ان ينخهكان السالطين واألمر و      

خقليدّيـة خـيدفع للفقـران بمناسـبة رسـوم والمحخاجين  وجـرت هـل  العـادة حخـى جصـبحت خلـك األامـال بمثابـة 

كــام  ابــن نباخــة فهــلا   3الشــهر الفءــيل   ويشــير جّن هــلا الممــدوح يفّطــر ييهنــىن بالصــوم ويمــدح جحــد الحي

لهــلا الممــدوح  ن  وهــم الحاســدو يفطــر جكبــاد جخــرىفــي المقابــل وا  الفقــران والجــائعين ويكســب األجــر  و جفــ

  []البسيط                                                              . يجعلها خخفطر جلًماف

ـــــــــــــــــت بالصـــــــــــــــــوم   ــــــــــــــــــ ُهنئ  السعيــــــــ

 

ــــــــــــــده  ــــــــــــــد، وألـــــــــــــف صـــــــــــــوم بعــــ  ــ

ـــــــــــــــــي نعمــــ  ـــــــــــــــــة  فــــ ـــــــــــــــــادة   ـــ  وسيـــــــــ

 

ــــــــــــــــــــتس  ـــــــــــــــــــولي  وضــ ــــــــــــــــــــع ال  دهــ

ـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــذا يفطـــــــ ـــــــــــــــــــاه أو رُ ـــ  فـــــ

 

 4دهـــــــــــــــــــــكب رُ ــــــــــــــــــــــــذا يفطــــــــــــــــــــــــه 

 

                                                           

 األْزر: القوة والشدة، ابن منظور،اللسان، مادة )أزر(. (1)

  .3/52،53عدي، األلطاف الخفية،عبد هللا الس (2)

 .1/333ينظر:محمود سليم، عصر سالطين المماليك، المجلد الثاني، (3)

 .169ص ابن نباتة، ديوانه،( 4)
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ن  ويمـنح المـنن للفقـران ويمدحه بالسـماحة والنـدى  نباخة جحد الملوك بحلول شهر رمءاييهنىن ابن     

ساد. يفطر جكباد نفسه وفي الوقت  فيفطر األفوا   الحي

ـــإغالق و      ـــة فكـــانوا يصـــدرون جوامـــر ب حـــرمص الســـالطين األخـــراك الـــى الحفـــاظ الـــى األخـــالق العاّم

  وظهـر فـي جيـام األخـراك 1المالهي وجماكن شيرب الخمر  ويأمرون بحـبس الزنـاة  وبإبطـال شيـرب الخمـر

ن العامــــة منــــافس قــــوي للخمــــر وهــــو الحشــــيش الــــلي انخشــــر فــــي مجــــالس اللهــــو والفســــق  وفــــي األمــــاك

 .2والخاصة

الــى  وجعــل الحــدّ   جمــر الســلطان بيبــرس بإبطــال شــرب الخمــور ومنــع الحشــيش (ه664)فــي ســنة ف   

 . 3فصلبه وجقام الحّد اليه   كان قد جمسك بأحدهم وهو سكرانلصلبللك ا

ح صب: كان الحكم الى شارب الخمر خفيف األلّية ال يخعدى الجلد  فلّما جالموصلي قال ابن دانيال    

كــم القاســي الحـّد هــو الّصــ  الــلي جمــر بــهلب  يقــول إّن هــلا خجــاوز الحــدود كلهــا  فالشـاار يخــلمر مــن الحي

  []الطويل                                                  .السلطان من ججل منع شيرب الخمر

يقول جّن إبليس قد مات بال رجعة  فرجله  بعدما منع السلطان شرب الخمر  يقول ابن دانيال الكحال:  

 []الخفيف                                    .لم خطأ مصر بعد اآلن  وجصبح موطنه خالًيا منه

                                                           

 .3/608ينظر:عمر فروخ، تاريخ األدب العربي، (1)

 .450ينظر:خالد يوسف، الشعر العربي أيام المماليك، ص (2)

 .10/343الصفدي،الوافي بالوفيات، (3)

 .10/343، الصفدي، الوافي  بالوفيات، 1/245الكتبّي،فوات الوفيات (4)

 10/344الصفدي، الوافي بالوفيات، ( 5)

ــــل به    ل ق ــــد  كــــان  حــــدُّ الّســــكر  مــــن قبــــل ص 

 

 

ـــر    ل ـــد  خفيـــف  األ ذ  إذ كـــان فـــي ش  ن ا ج   اع 

بي:  ـــــُت ل صـــــاح  ـــــد ا المصـــــلوُب قل ـــــا ب   ف ل م 

            

ـــّدا  ز  الح  ـــاو  ـــد  قــــ د ج  أ ًل تُـــــب  فـــ ن الح 
4 

 

ــــــــــيُس  ــــــــــوم فجــــــــــاةا إبل ــــــــــا ق ــــــــــات  ي  م

 

 5وخـــــــــــال منـــــــــــه ربع ـــــــــــه المـــــــــــأنوُس  
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وجكل    اندما منع السلطان بيبرس شرب الخمرييصّور لنا هروب إبليس مصربن النقيب اوهلا     

  .البقانءل الهروب الى فال مان وال جكل له  فف    حيث جصبح الحال ال يعجبهالحشيش

 [ الخفيف]                                                                                    

   

ـــّدين اإلســـالمي       ـــدفاع هـــن ال ـــى ال ـــى مـــا ســـبق  نجـــد جّن الســـالطين األخـــراك حرصـــوا ال ـــا ال وخعليًق

ومحاربـــة األاـــدان  حيـــث نصـــروا اإلســـالم والمســـلمين  وحـــافظوا الـــى جدان فـــرائض اإلســـالم مـــن صـــوم 

 ا.وغيرهوصالة وحج  وقاموا بالقءان الى مظاهر الفساد  فمنعوا شرب الخمر والحشيش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .1/245الكتبي، فوات الوفيات،  (1)

ـــــــ ــــــع  الخـم  ــــــيش  م  ش  ُر الح  ــــــاه  ــــــع  الّظ  من

        

ــــع ى  ــــيُس مــــن مصــــر ي س  ــــولّى إبل ــــر  ف   ـ

 

 

: مــــــــا لـــــــي وللمقـــــــــام بــــــــــأ ر ض    قـــــــــال 

           

م ر    ــــــــىلــــــــم أمتّــــــــع  فيهــــــــا ب مــــــــاء  و   1ع 
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 لطان:. محبة الّناس للسّ 8

اـن محبـة الّنـاس لـبعض السـالطين  بعـد جنا ااشـوا حيـاة صـعبة في اصر دولـة الخّـرك اّبر الشعران   

 .في حكم غيرهم  وصّوروا هل  المحبة بصور مخنواة

لملـك ه( لعـب ا696يفرحـون لـه   فـي سـنة ) ىالسلطان يحـزن اليـه الّنـاس  وانـدما يخعـاف ضا رم فعند مم  

المنصـــور الجـــين الكـــرة بالميـــدان  فخعثـــر وســـقط مـــن الـــى ظهـــر الفـــرس  فخهشـــم جســـمه وانكســـرت يـــد  

معبــًرا اــن مــدى  2المعــروف بــابن البيااــة شــمس الــّدين محّمــد افى قــال فيــهلّمــا خعــ  و 1وبعــض جءــالاه

 [ ]البسيط              . الفرحة والبهجة الخي اّمت البالد بل الكون بأسر  بخلك البشرى السعيدة

ــــــر ع مّ  فمصــــــر ــــــلُّ الخي ــــــاوالشــــــام ك  هم

         

ـــــــي الت باشـــــــيرُ   ـــــــت ف ل  ـــــــر  ع  ـــــــلُّ ُقط   وُك

ـــــــــم    ـــــــــُق مبتس  ل   فـــــــــالكون مبـــــــــتهج  والخ 

             

 3والخيــــــــُر متصــــــــل  والــــــــد ين مجبــــــــورُ  

    

م البركــة         جبياًخــا  ييبشــر الّنــاس بقــدوم الّســلطان الجــين حيــث حّلــت الــيه 4وقــال اــالن الــّدين الــوداايّ    

 [ ]السريع                                        بقدومه جان غيث اظيم بعدما خأخر اليهم. 

ـــــــــــــــالُم ُبشـــــــــــــــراكم ـــــــــــــــا الع ـــــــــــــــا أيه  ي

  

 بدولـــــــــــــة  المنصـــــــــــــور رب  الفخـــــــــــــار 

 فيهــــــــــــا لكــــــــــــم بـــــــــــارك   فـــــــــــاهلل قــــــــــــد   

 

ـــــــــأمطر    ـــــــــار ف ـــــــــل وأضـــــــــحى النه  اللي

        

                                                           

 .8/72،73ينظر:ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،   (1)

 لم أعثر على ترجمته.( 2)

 .3/398العينّي، عقد الجمان (3)

هـ(، اشتغل في اآلداب 640فر بن إبراهيم  بن عمر بن زيد، الكندي، الوداعي، عالء الدين، ويقال له ابن عرفة، ولد سنة ) هو علي بن المظ (4)

هـ(، ينظر: 716فمهر في العربيّة وأجاد الشعر، كان يهجو كثيًرا ، دخل ديوان اًلنشاء في آخر عمره، وكان شديد التشيع،وتوفي سنة، )

 .5/23؛  الزركلي، األعالم،3/130العسقالني، الدرر الكامنة،؛98 /3فوات الوفيات ،الكتبي، 
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لـــك فـــي يـــوم  1ســـيف الـــّدين شـــعبانوانـــدما خـــوّلى الّســـلطان الكامـــل     الّســـلاطمنة  وجلـــس الـــى خخـــت المي

جمـال   ومـنهم األديـب 2ه(  خغّنـى الشـعران بقدومـه746الخميس الرابع من شهر ربيع اآلخـر فـي سـنة )

فيبارك بخوليه السلطنة  ويعبر ان فرحخه العارمة بقدومه  فالّدهر يبخهج بمجيئه الـلي   3الّدين ابن نباخة

بيع اآلخر  ففـي هـل  األبيـات يخالاـب الشـاار باأللفـاظ  وقـد وّرى بلفظـه )شـعبان( فهـو كان في شهر ر 

شــهر شــعبان وهــو المعنــى القريــب الظــّاهر غيــر المقصــود  فــي حــين جّن المعنــى البعيــد الخفــّي هــو اســم 

 البسيط[  ]مخلع                                                             السلطان شعبان. 

ومـنهم السـلطان الّناصـر محّمـد بـن للسلطنة بواليـة ثانيـة وثالثـة  بعض سالطين الدولة الخركّية رجع     

  .5جمير حاج بن شعبان الصالح لطانقالوون  والسلطان الناصر حسن بن قالوون  والس

 ففـي  اـالن الـّدين الـوداايّ مدحـه ثانيـًة   (ه698)قالوون إلى ملكه سـنة محّمد الناصر  فعندما رجع  

اهد  ازدهرت الحياة  وجصـبحت دولـة الخّـرك مشـرقة كالشـمس حيـث اـّم األمـن واألمـان  وكانـت اودخـه 

ــلب منــه ملكــه  وكــللك الملــك الّناصــر محّمــد بــن فالملــك ســليما لعرشــه للحكــم كعــودة الملــك ســليمان  ن سي

                                   . قالوون ااد إلى ميلكه بعد جن سيلب منه زمًنا

 
                                                           

هـ( ، هو السابع عشر من ملوك الترك 746هو شعبان بن محمد بن قالوون الملك الكامل بن الناصر بن المنصور، تولى السلطنة سنة )  (1)

هـ(، ينظر:الصفدي، الوافي 747ك الكامل ، قُتل سنة  ) بالديار المصرية والخامس من أوًلد الملك الناصر محمد بن قالوون ، لقب بالمل

 .10/95؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،2/191؛ العسقالني، الدرر الكامنة،16/153بالوفيات،

 . 10/95ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  ينظر:  (2)

هـ (، مهر 686بكر، جمال الدين، ابن نباتة، ولد في القاهرة سنة ) هو محّمد بن محّمد بن محّمد بن الحسن الجذامي، الفارقي، المصري، أبو (3)

في النظم والنثر والكتابة، له ديوان شعر، و" سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون" و"سجع المطوق" و" سلوك دول الملوك وتوفي 

 .7/38؛ الزركلي ،األعالم، 4/216هـ(، ينظر: العسقالني، الدرر الكامنة،768سنة )

 .10/95ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (4)

هو الملك الصالح صالح الدين أمير حاج ابن السلطان الملك األشرف شعبان، وهو الرابع والعشرون من ملوك الترك بالديار المصريّة،  (5)

األتابكي برقوق بتدبير أموره  قام هـ( وهو صغير لم يدرك الحلم، آخر سالطين الدولة القالوونية في مصر والشام،783تسلطن في سنة ) 

 .2/13؛ الزركلي، األعالم، 11/168هـ( ، ينظر:ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،784وأمور الدولة، خلع سنة ) 

ـــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــيُن ســــــــــــــــــلطان نا الُمرج   ج 

    

ـــــــــــــــــــديع    ـــــــــــــــــــارُك الطـــــــــــــــــــالع  الب  ُمب

ـــــــــــــّد   ـــــــــــــدهر إذ ت ب  ـــــــــــــة ال ـــــــــــــا ب ه ج   ي

    

ــــــــــــالُل شــــــــــــعبان فــــــــــــي ربيــــــــــــع     4ه 
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 [ الرجز]                                                                                     

د شـــمس الـــّدين جنشـــ  ة الثالثـــةى الســـلطنة للمـــرّ د إلـــاصـــر محّمـــاـــاد الســـلطان النّ  (ه709)وفـــي ســـنة     

               ] الطويل[                                                             هل  األبيات: 2اايالدّ 

يصّور الشاار في هل  األبيات جن الدنيا ابخهجت فرًحـا وسـروًرا بعـودة السـلطان لخوليـه العـرش  فأخـا     

الّنـاس مـن كـّل فـج اميـق لالحخفـال بهـل  المناســبة  حخـى إّن سـرير العـرش اهخـّز  إجـالاًل لهـلا الســلطان 

وق لجلـوس الملــك فوقــه  صـاحب المجــد  والرفعـة  والشــرف  وجعــل الشـاار مــن هــلا السـرير إنســاًنا يخشــ

 وشرف.فقد جلس اليه من قبل األخ واألب  فأسرة قالوون حكمت البالد  كلهم جصحاب رفعة 

ى وطنـه وقال شمس الّدين الّدااي جبياًخا جخرى يخغنى فيها بعودة السلطان الّناصر  فقد ااد الملك إلـ   

نه ى اهلل اليه وسّلم  فعودخه إلى وطورجوع محّمد قالوون إلى ارشه جفرح الرسول  مّحمد صل منصوًرا 

ة كعودة السيف إلى غمد   وكالورد اللي ااد إليه الّندى في الصباح البـاكر  وهـلا يشـير إلـى مـدى فرحـ

  :وبهجة الّناس برجوع السلطان إلى سلطنخه  فالحق ااد إلى جصحابه  بعدما كان مغخصًبا

 

 

 

                                                           

 4/357.؛ الوافي74رائد عبد الرحيم، عالء الّدين الوداعي حياته وشعره،ص (1)

 لم أعثر على ترجمته (2)

 .9/7،ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (3)

لـــــــــــــُك الناصـــــــــــــُر قـــــــــــــد أق ب ل ــــــــــــــت    الم 

        

 دول تـــــــــــــــــُه ُمشـــــــــــــــــر ق ة  الش ـــــــــــــــــمش   

ـــــــــــل  مـــــــــــا  ســـــــــــّيه مث   عـــــــــــاد  إلـــــــــــى كر 

       

ــــــــــى الكرســــــــــي   1عــــــــــاد  ســــــــــليماُن إل

   

ـــــــــــ ــــــــــــ  مأت الـــــــــــدنيا بمقد  تهّن  ه الـــــــــــذيـ

       

 بـــــاوم غ ر    شـــــرقااأضـــــاءت لـــــه اآلفـــــاقُ  

 فعــــــــةا ر   هتز  االُملــــــــك فــــــــ وأّمــــــــا ســــــــريرُ  

     

ـــــ ليبلـــــ      بـــــال  ط  وم   داافـــــي التشـــــريف قص 

ـــــــه  ـــــــك فوق ل  ـــــــو  الم  ـــــــى أن يعُل ـــــــاق  إل  وت

    

ـــــا   ـــــه األ  واألب  3كمـــــا حـــــو  مـــــن قبل
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 الكامل[]                                                                                   

 الملـــــــُك عـــــــاد  إلـــــــى حمـــــــاه كمـــــــا بـــــــدا

 

ــــــــــر  ُمحمــــــــــدا   ومحمــــــــــد  بالّنصــــــــــر  س 

يابـــــــــــه كالّســــــــــــ  ه   يف  وا   عــــــــــــاد  لغمــــــــــــد 

 

ـــــــــالورد    ـــــــــاُده ك ـــــــــد  ومع  عـــــــــاوده الن

ـــــــــــــه    ـــــــــــــى أرباب  الحـــــــــــــُق ُمرتجـــــــــــــع  إل

  

ن طــــال المــــد    1مــــن كــــف   اصــــبه وا 

  يّ العزاز  شهاب الّدينمدحه الشعران منهم  ملكه اصر محّمد في موكب واندما ركب السلطان النّ      
نصاًفا  فعودخه للعرش كان ى ت بشر اللي خغّنى بعودة السلطان ورحب بقدومه  فهو جوفى الملوك اداًل وا 

  [لخفيف]ا                                                     سارة للعباد  جعلت جّيامهم جايادا.
ـــــــك عـــــــاداعـــــــا ـــــــك  صـــــــاحب الُمل   د للُمل 

     

 ثــــــــــم أبــــــــــد  الــــــــــنعم لنــــــــــا وعــــــــــادا 

ـــــــــ  ــــــــوك ال ــــــــأوفى مل ــــــــا ب ــــــــا مرحبا  مرحبا

      

 أرض عــــــــــدًلا فــــــــــي ملكــــــــــه وســــــــــادا 

ـــــــــــا  ـــــــــــك الن  أي بشـــــــــــر  بعـــــــــــودة المل

      

ــــــر ت فــــــي الخــــــافقين    العبــــــاداصــــــر س 

 عـــــــــودة جـــــــــددت لنـــــــــا هنـــــــــاء وأفـــــــــرا     

      

 2حـــــــــــــــا  وردت أيامنـــــــــــــــا أعيـــــــــــــــادا 

الشــعران الســالطين بزفــافهم حيــث كــان خــدق الطبــول وخصــدح الزغاريــد  وخيقــام حفــالت الــرقص  وهنــأ    

 ]الوافر[           الملك األشرف شعبان بن حسين  قائاًل: هنئ  فهلا ابن جبي حجلة ي 3والغنان

ـــــــــــد  الليــــــــــــالي  هنـــــــــــاء  بالهنـــــــــــاء  م 

     

ـــــــــوالي  ـــــــــى الت ـــــــــيم عل ـــــــــالفرج الُمق  وب

 4زفــــــــــــاف  إن بــــــــــــدت  فيــــــــــــه خونــــــــــــد   

      

ـــــــــــــــــالل    ـــــــــــــــــل  بالمســـــــــــــــــرة  والج  تجّل

ــــــــــــه  ــــــــــــورد  في ــــــــــــاف  رّش مــــــــــــاء ال  زف

     

 ونقــــــــــــط فيــــــــــــه جــــــــــــوهر بــــــــــــال لي 

ــــــــــــــه   وًلح  األشــــــــــــــرُف الســــــــــــــلطاُن في

   

ــــــاء  عــــــالي  ــــــرف  مــــــن العلي ــــــى ش   5عل

  ويخمنى له الهنان "خاخون"الملكة الى ففي هل  األبيات يهنئ الشاار الملك األشرف بزفافه        
غاية  في شعبان والدة الملك األشرف "خوند"ياخه  وفي هلا الزفاف كانت الملكة والسعادة في ح

                                                           

 .9/6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (1)

 .158 /5العيني،عقد الجمان،  (2)

 1/338محمود سليم، عصر سالطين المماليك، المجلد الثاني، (3)

بة، ينظر: أدي شير، معجم األلفاظ الفارسية المعرّ  َخوند : تعني السيد، وخاتون تعني المرأة صاحبة الكالم في البيت والمتصرفة فيه ، (4)

 .58، 51ص

   .، 51ينظر:المصدر نفسه،، ص (4)

 198ابن أبي حجلة، الديوان،ص  (5)
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السعادة  وينخقل الشاار لييبيِّن لنا ماهي الطقوس الخي كانت خيقام في حفالت الزفاف  حيث كان ييرش 
 السلطان في غاية الشرف والعلو.ظهر فيه مان الورد  وفي هلا الحفل 

وانــدما   األّمــة الــى جاــدانما حقــق الّنصــر لّســلطان انــدالّنــاس ل بــةمــن خــالل مــا خقــدم ظهــرت مح   

ليــة يفرحــوا لــه  وكــللك انــد رجــوع الّســلطان لخو  الشــدة كــانوايمــنّ اهلل اليــه بالّشــفان بعــد مرءــه  وخــزول 

م هاس اـن فـرحخالسلطنة للمّرة الثانية والثالثة كانت خبخهج الـّدنيا فرًحـا لـللك  فخقـام االحخفـاالت ليعبـر الّنـ

   وشارك الشعران السالطين فرحخهم في الزفاف وابروا ان للك في جشعارهم.لهل  المناسبة
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 . الوفاء للّسلطان:9

ـــم الشـــعران فـــي دولـــة الخّـــرك      ججمـــل الصـــور للســـالطين فـــي مـــراثيهم   يســـخمر الوفـــان للســـلطان  ِليرسي

    1ميلهبرححيث خركوا  فراًغا كبيًرا    فراقهم الحزن واألسى الى ويظهروا

علًيـا مـن رثى سراج الّدين الوّراق الّسلطان از الّدين جيبك وبكا   وجالـن الحـزن المسـخمر اليـه  مي        

واــة لألخبعنــا البكــان الــدائم اليــه بالــدم مــن  فقــد  شــأن الســلطان المرثــّي  فيقــول لــو جننــا نبكــي الــى قــدر 

 حّلت اليهم بعد موت السلطان.وشّدة الفراق  وبهلا يشير الشاار إلى هول المصيبة الخي 

 ل[                                                                      ] الطوي                                                                                     

ــــــــــانقــــــــــيمُ   بعــــــــــد مــــــــــأتم    عليــــــــــه مأتما

        

ــــــا   2ّطــــــم  دون ســــــف ح المق ونســــــفُح دمعا

 فقــــــده   ولــــــو أّننــــــا نبكــــــي علــــــى قــــــدر   

     

 3بالـــــــدم   مع  دلــــــُدمنا عليـــــــه ُنت بـــــــع الـــــــ 

لصدر  ينخقل الشاار لاكًرا صفات السلطان الخي كان يخحّلى بها   فكان شيجاًاا  لّين القلب  واسع ا    

جصـيل ومنهـا فهو بقوخه ييمثل جيش كبير وشديد  فالّناس الخي خطرق جبوابه منهـا مـا هـو اريـق النسـب و 

من يجلب الّنحس والش م   ولكّنه واسع الصدر يسخقبل كافة الّنـاس  وبرمحـه الصـلب القـوي يبحـث اـن 

 كل شين ميسخور ومخفي لدى ادا  فهو شجاع ال يخاف جحًدا   ويصّور  وللك في األبيات اآلخية: 

                                                                    الطويل[]                                                                                      

ــــــلُ  ــــــدت   يمّث ــــــز  إذا ب ــــــي شــــــخص  المع  ل

      

ــــــر م    لعينــــــي  اطــــــالُب الخمــــــيس الع رم 
4 

 اس مـــا بـــين ُمعــــرق  كـــأن  لـــم يكـــن والّنـــ 

    

 تســـــــري ومـــــــا بـــــــين ُمشـــــــئم   ألبوابـــــــه   

 ارّية باحثاــــــــكـــــــأن  لـــــــم يكـــــــن بالســـــــمه 

        

ـــــن ُعـــــداه مكـــــّتم     5علـــــى كـــــل  شـــــيء  م 

   

                                                           

 377الشعر العربي في أيام المماليك،ص ينظر:خالد يوسف، (1) 

 .5/176المقطّم: هو الجبل المشرف على القرافة ، ويمتد من أُسوان حتى طرف القاهرة، ينظر: الحموي، معجم البلدان، ( 2) 

 .9/473ّي، الوافي بالوفيات، الصفد (3) 

 الَعرْمَرم : الكثير من كل شيء أو الشديد من كل شيء، ومنه: جيش عرمرم، ينظر:أحمد رضا، متن اللغة، مادة )عرم(. (4)

 ، السمهرّي: الرمح الصليب العود، ينظر:أحمد رضا،  متن اللغة،مادة )سمه(9/474الصفدي، الوافي بالوفيات،  (5)
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بكيـه بيبـرس  فيلقـي الـى قبـر  الخحّيـة والسـالم  في بن ابد الظاهر الملـك الظـاهرامحيي الّدين ويرثي    

الشــاار بــين دمــع اينيــه ودمــع الســحابة  وللــك ليــدلل الــى كثــرة  اليــه  ويجمــعويســكب الــّدمع الغزيــر 

ك ل المصــيبة والفقــد لهــلا القائــد الــلي فيجــع بــه اإلســالم والمســلمون  ويعّبــر اــن للــانســكاب الــدمع  لهــو 

 الكامل[ ]                                                                               بقوله:

ـــــــــــــالمُ  ــ  أبــــــــــــــدا عليـــــــــــــك تحّيــــــــــــــة  وس 

        

ـــــه اإلســــــالمُ   ــــــت  ب ـــــن  ُفجع ـ ــــــر  م  ـــــا ق ب   ي

 ُتربـــــــةا لـــــــوًل الحيـــــــاء  مـــــــن الحيـــــــايـــــــا  

      

ـــــك ســـــجامُ   ع  في ـــــد م   1أمســـــى ســـــجاُل ال

 عينــــــي مثــــــل دمــــــع ســــــحابة   يــــــا دمــــــع   

     

ـــــــــدمعتين ز حـــــــــامُ   ـــــــــين ال  2هيهـــــــــات ب

ّن جالخــي كــان يخحّلــى بهــا  فيبــّين  خصــاله الحميــدةو   صــفات المرثــيّ بعــد للــك ينخقــل الشــاار لاكــًرا       

نسان  فهو صاحب مكانـة حخـى انـد موخـه الّنـاس خخقاسـم األرزاق الحظوظ خخءااف من بركات هلا اإل

للي اوخخءااف اطايا   وكان الّناس كانوا يلجأون إليه لقءان حاجاخهم  فييلبيها لهم  للك اإلنسان هو 

مـــام مـــن    وهـــلا يشـــير إلـــى مكانخـــه كثـــرة القخلـــىحـــّرر الحصـــون والقـــالع  وقمهمـــرم األاـــدان حخـــى نـــاح الحم

  [مل]الكا                                               الفّعال في حماية البالد. الرفيعة  ودور  

ـــــــن    قبـــــــر  بـــــــه تتضـــــــاعف األقســـــــاُم م 

         

ك ُد األقســـــــــــــــــامُ    بركاتـــــــــــــــــه  وتــــــــــــــــــــــُو 

 قبــــــــــر  بــــــــــه تتوّســــــــــُل اآلمــــــــــاُل فــــــــــي 

            

ــــــــــــــامُ   ــــــــــــــرُف األحك ــــــــــــــا وُتّص  حاجاته

ــــــــــــع  القـــ  ـــــــــــذي قلـــ ــــــــــــر  ال ــــــــــــالرقبــــــ  ـ

          

 ُســــــــــّكاُنها ولــــــــــه الحصــــــــــون خيــــــــــامُ  

ـــــــار فأصـــــــبحوا  ـــــــذي قهـــــــر  التت ـــــــر  ال  قب

        

مـــــــــامُ   ـــــــــاُم ح  م  ـــــــــاح  الح  ـــــــــم إذا ن  3وله

فقد  لا الهوجّما القاءي محيي الدّين بن ابد الظاهر  فقد خحّسر الى فمقد الظاهر بيبرس  وبّين جثر     

 ّزت من هول المصيبة  وجّول هل  األبيات هي:فالقلب ال يخحمل هل  المصيبة  والجبال اهخ

 

                                                           

 ينظر: أحمد رضا، متن اللغة، )سجن( م الدمع: سال،سجام: من سج (1)

 .2/183العينّي، عقد الجمان،  (2)

 أحمد رضا، متن اللغة، مادة )حمم(. .الِحمام: المنية والفراق، ينظر:2/182المصدر نفسه، (3)
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ث ـــــــُل هـــــــذا الـــــــُرزء  قلـــــــُب يحمـــــــلُ   مـــــــا م 

      

ــــــــــلُ   ُم ــــــــــل  ي ج   1كــــــــــال وًل صــــــــــبر  جمي

ــــــــــــــُه أكبــــــــــــــر إنّ    هــــــــــــــا لمصــــــــــــــيبة  الّل

            

ـــــــــلُ منهـــــــــا الروا   2ســـــــــي خيفـــــــــةا ت تق ل ق 

ان واشخملت المراثي في اصر الدولة الخركّية الى الجمع بين رثان السلطان الميت وبين قدوم السلط    

هـو و  والخهنئـة بقـدوم السـلطان الجديـدللظاهر بيبـرس  رثائهبين محيي الّدين بن ابد الظاهر جديد  فهلا 

  الظاهر ويبكيـه  ويـلكر قـدوم ابنـه السـعيد مـن بعـد السعيد بن الظاهر بيبرس  فيرثي الشاار السلطان 

 [ لكامل]ا                                                                     :وان للك يقول

 فـــــــ ن عـــــــذري واضـــــــح   أنـــــــا إن بكيـــــــتُ 

    

ـــــــــــئن صـــــــــــبرتُ   ـــــــــــلُ  ول ـــــــــــ نني أتمّث  ف

لـــــــــــــف الســـــــــــــعيد  لنـــــــــــــا الشـــــــــــــهيدُ    خ 

     

ــــــة  فــــــي أوجــــــه تت  ــــــلُ فــــــأدُمُع ُمنهل  3هّل

خهنئة وال سيف الّدين قالوون الملك المنصورومن للك جيًءا  قال بعض الشعران جبياًخا يرثي بها      

صالح الّدين خليل  فهو ييفجع بوفاة الملك المنصور  ولكن اللي خفف انهم هل   بقدوم األشرف

ع  لملك الحاسم الشجاالمصيبة  وهولها  ابنه األشرف  اللي حقق لهم مطالبه  فقد خّلف لهم للك ا

 الكامل[]                                 جبًدا:اللي ال يخراجع ان مراد   وال ينكسر جمام العدو 

 بمنيــــــــة  المنصـــــــــور شــــــــاهدنا الـــــــــّرد 

    

ـــــى  ـــــّل الُمن ـــــه  ُك ـــــي ابن ـــــن شـــــهدنا ف  لك

 فلــــــــئن أســـــــــاء الــــــــّدهرُ  فيـــــــــه ف ّنـــــــــه 

      

ــــــــنا  س  ــــــــد أح  ــــــــك المؤي  باألشــــــــرف المل

ّلف ـــــــت  ب عـــــــد ك صـــــــارمااأبشـــــــر  فقـــــــ   د خ 

     

 4مــــا انفــــّل عــــن نيــــل المــــراد وًل انثنــــى 

لهـــلا جحاطـــت الســـكينة ر بيبـــرس  فيصـــّور  رجـــاًل صـــالًحا  وهـــلا اـــالن الـــّدين الـــودااّي يرثـــي الظـــاه     

 دمشق:المدفونين في  بجثمانه  موجها خطابه إلى الملوك والوقار

 

                                                           

 الّرزء: المصيبة بفقد األعزاء، ينظر:أحمد رضا، متن اللغة، مادة )رزء(. ( 1)

 ، تقلقل: من قَلقَل الشيء، تحّرك واضطرب، ينظر:ابن منظور، اللسان، مادة ) قلل(.2/183لجمان، العيني، عقد ا ( 2)

 .2/184المصدر نفسه، (3)

 21 /3المصدر نفسه، (4)
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ــــــــــــ ــــــــــــلمُ ل  ل  ُق ــــــــــــين  ب  وك  المي  ُل ــــــــــــج  ت  ق  ل 

        

 1ليـــــــــــُك الجـــــــــــارُ نـــــــــــيُكُم هـــــــــــذا الم  ه  ي   

ـــــــــــــقُ   ـــــــــــــه  وُم ـــــــــــــوا تابُ  وا إلي ـــــــــــــهتل ت ق  وت 

        

ــــــــــب  فــــــــــي جان     2قــــــــــارُ و  ة  و  ه  ســــــــــكين  ي 

خـب دروًسـا بمدرسـة جـدِ  المنصـور سلطاًنا ااق 3سماايلوكان السلطان الملك الصالح إ  اًل  هيًنا  ليًنـا  رم

   فلما مات رثا  صالح الّدين الصفدّي: 4قالوون  وبقي مثابرًا الى فعل الخير حخى خوفي 

                                                                                      ] الطويل[                                                                                  

ـــو للبـــأس   ـــى الصـــالُح المرُج  والنـــد  م ض 

   

ل  ي لقــــى الُمنــــى بالمنــــائح    ــــن  لــــم ي ــــز   وم 

 كيــــــف حاُلــــــك بعــــــده فيــــــا ُملــــــك مصــــــر   

        

 5نحـــــــــــن أثنينـــــــــــا عليـــــــــــك بصـــــــــــالح   

موخهم  موخهم بأجمل األشعار  فحزنوا ل ومّما سبق نملحظ جّن الشعران رثوا السالطين األخراك بعد    

 لوفاناولرفوا الدموع الى فراقهم  ثّم راحوا يلكرون صفاخهم الحميدة الخي خحلوا بها  وبهلا يسخمر 

 للسلطان حخى بعد وفاخه.

 

 

 

 

                                                           

 .2/154ِجلق: قيل هي دمشق نفسها، وقيل  هي موضع بقرية من قرى دمشق، الحموي ،معجم البلدان،  (1)

 10/337، الوافي114ين الوداعّي حياته وشعره،ص رائد عبد الّرحيم، عالء الدّ  (2)

هـ( 743هو اسماعيل بن محمد بن قالوون، الملك الصالح ابن الملك الناصر ابن الملك  المنصور عماد الدين أبو الفداء، تولى السلطنة سنة ) (3)

هـ( بعد خلع أخيه الناصر أحمد، كان 743) وهو السلطان السادس عشر من ملوك الترك، والرابع من بني محمد بن قالوون، تسلطن في سنة

؛ العسقالني، 9/219هـ(، ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات،746ساكنًا، عاقاًل، قليل الشر، رتب دروًسا بمدرسة جده المنصور، توفي سنة )

 . 10/64؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،1/380الدرر الكامنة، 

 .10/79لزاهرة،ينظر ابن تغري بردي، النجوم ا ( 4)

 .10/80المصدر نفسه، (5)
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 .  الجمع بين الصفات المعنوية للّسلطان:10

طان  والخــي افخــرض الشــعران جن مــن المقّطعــات الشــعرّية مــا خجمــع الصــفات الخــي خحّلــى بهــا الّســل 

 خكون مجخمعة في شخص الّسلطان بعينه. 

انــدما خغلّــب الســلطان قطــز الــى الخخــار فــي معركــة اــين جــالوت وانخصــر الــيهم  فكســر شــوكة    
 اإلسـالم  فقـدفكان هلا الّنصر بفءل السلطان الملـك المظفـر  سـيف  اإلسالم األادان  واال مجد 

  .قدر لللك جوجب اهلل الى ابد  الشكر الدائم له  لعظمة خلقه وجاللة  جخى للمعركة بثبات وشّدة 
         ] الخفيف[                                                                               

والّخحمـل والقيـام بـأكثر مـن مهمـة  حيـث كـان  وكان السلطان الظاهر بيبرس لديه القدرة الـى الصـبر   
 البالد.ي دي ما اليه من ابادات  ويخفقد جحوال العباد ويدبر جمورهم  ويدافع ان 

ه(  اندما وصل الظاهر بيبرس إلى مكة خصّدق الى الّنـاس  وجّدى مناسـك الحـج  667ففي سنة )   

ى لرســول  صــّلى الّلــه اليــه وســّلم  ولهــب إلــوغســل الكعبــة بمــان الــورد  ثــم رجــع إلــى المدينــة وزار قبــر ا

بيــت المقــدس لييقــّدس الحجــة  ثــم خوّجــه إلــى الكــرك  ومنهــا إلــى دمشــق  فخعجــب الّنــاس مــن ســراخه  فــي 

د إلــى الخّنقــل وصــبر   ثــّم دخــل إلــى حلــب ليخفقمــد جحوالهــا ويــدبر جمورهــا  ثــّم خوّجــه إلــى حمــاة  وبعــدها اــا

فـي سـنة ثمـان وسـخين وسـخمائة  وفـي للـك قـال القاءـي محيـي  مصر في يوم الثالثان الثالث من صفر

   الّدين بن ابد الظاهر جبياًخا منها: 

 

 

                                                           

 .44التحفة الملوكيّة،ص بيبرس المنصورّي، (1)

 هلــــــــك  الكفــــــــُر فــــــــي الشــــــــام  جميعاــــــــا
      

 ززهلك الكفر في الشام جميعاا      

 حوضــــــــه  واســــــــتجد  اإلســــــــالُم بعــــــــد د 
 بالملـــــــــــــــك  المظفـــــــــــــــر البطـــــــــــــــل األر 

       
ـــــــــد نهوضـــــــــه    ـــــــــه عن  ور ســـــــــيف اإلل

 ملـــــــــــك  جاءنــــــــــــا بحــــــــــــــــزم  وعــــــــــــــــــزم   
         

ـــــــــــــــه    ـــــــــــــــره  وبيضـ ــــــــــــــا بسمـــ  فاعتززن
ـــــــــــــــا   أوجـــــــــــــــب اهلل شـــــــــــــــكر ذاك علين

         
ـــــــــا مثـــــــــل  واجبـــــــــات فروضـــــــــه     .1دائما
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 ب ي نـــــــــا تـــــــــراه فـــــــــي الحجـــــــــاز  إذا بـــــــــه

     

 فـــــي الشـــــام  للحـــــج  الّشـــــريف ُيقـــــّدُس  

 وتـــــــــراُه فـــــــــي حلـــــــــب  ُيـــــــــد ُبر أمر هــــــــــا 
      

ــــــُرُس   ــــــذ ب وي ح  ــــــي مصــــــر ي  ــــــراه ف  1وت
عليـــــــــه عبـــــــــاءةُ    ويلـــــــــوُح فـــــــــي حـــــــــج  

       
 2ويلــــــوح فـــــــي  ـــــــزو عليـــــــه أطلـــــــُس  

ــــــــــدنيا يســــــــــوُس أمورهــــــــــا   ًل يــــــــــزال لل
        

ــــــــُس    3وُيشــــــــيُد ل خــــــــر  بهــــــــا وُيؤس 
ـــا جلـــس الســـلطان        ـــه لّم ـــة" جّن ِفءـــتا وقـــد ورد "فـــي األلطـــاف الخفّي األشـــرف خليـــل الـــى العـــرش  خي

اك األسعار  لعدله  فهو المعروف بالجود والعطان وبالفءل واإلحسان والسخان وبالشجااة والهيبة  فهن
ــــنا بمطــــش وقهــــر ولكــــن انــــد إحالخــــه للســــلطان جصــــبح كــــالفراخ مــــن شــــدة خوفــــه  فنصــــر الكثيــــر مــــن  مم

 جحداث.السابقة له بما يفعله من وااقب من ظلم  فالم ّرخون ينسبون الخواري   المظلومين 
  [ل]الطوي                                                                                      

 لقـــــــد ُحّطـــــــت األســـــــعار يـــــــوم جلوســـــــه  
 

ــــــاس ُيهنــــــيكم الّرخــــــا  ل  وقــــــال الّن  لعــــــد 
ـــــا  ب ـــــالجود  والح  ـــــي س  هـــــو المعـــــروف ب  أل

 
 الّســـــخاوبالفضـــــل واإلحســـــان والر فـــــد و  

ــــــا  ــــــل ُيصــــــبح جالسا ــــــم خــــــائف  إذ قي  فك
 

ـــــور  للعـــــدل حـــــاذر  وانتخـــــى  ـــــك ال  ملي
لــــــــه   وكــــــــم قــــــــّرب المظلــــــــوم شــــــــبراا لعد 

 
ســـــخا   4وكـــــم ظـــــالم أقصـــــاه بـــــالزجر فر 

 بســـــــــيرته الُحســــــــــنى يفــــــــــوت مــــــــــؤّر  
 

ــــن أرخــــى العنــــان وأّرخــــا  ــــد  كــــل م   5م 
ليل خات مجخمعة في الّسلطان األشرف صف من السيرة األشرفّية" ف الخفّيةااأللط"في  جيًءا وورد    

 ] الطويل[                                  بن قالوون  خدل الى كرمه وشجااخه وادله وحلمه:

ّرر   ــــــــــــريم  شــــــــــــجار  عــــــــــــادل  ُمت ــــــــــــو   ك

            

ــــــــــــكُ   ــــــــــــيم  راحــــــــــــم  ُمتن س  ــــــــــــيم  عل  حل

 فـــــــال زال فـــــــي عــــــــز  وملـــــــك  وبســــــــطة   

       

ـــــ  ـــــى واألباطي ـــــه الحـــــقُّ ُيحي ـــــكُ ب ل   6ُل ُته 

حيــث جشــار لكرمــه وشــجااخه  ومخافخــه هلل  ابــن جبــي حجلــة  الملــك الصــالح بــن الّناصــر محّمــد مــدح      

حسانه  وادله           .سبحانه وخعالى  وا 
                                                           

 يْذب: ذّب عنه يذُب ذبًّا: َدفَع، ومنَع، ينظر:ابن منظور، اللسان، مادة)دبب(.( 1)

 أطلس: ثياب مغبرة، ينظر،ابن منظور، اللسان، مادة )طلس(. (2)

 .49ـ  2/48العيني، عقد الجمان،( 3)

 لفرسخ: وحدة قياس،ثالثة أميال أو ستة، ينظر:ابن منظور، اللسان، مادة )فرخ(.ا (4)

 .3/56عبد هللا السعدّي، األلطاف الخفيّة، ( 5)

 .20ـ3/19،المصدر نفسه (6)
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 الطويل[]                                                                                    

ك  مركـــــب  وكـــــم للر جـــــا فـــــي بحـــــر    جـــــود 

 

ــــــــعُ   ــــــــوال  فُيقل ــــــــُح الن ــــــــه ري ــــــــُب ل  يطي

ـــــــه    ـــــــطوة  بأس   مليـــــــك  تخـــــــاُف األســـــــد س 

 

ــــــــب  مــــــــن اهلل ي فــــــــزرُ   ــــــــُه قل  ولكــــــــن  ل

ـــــــُر عـــــــن إحســـــــانه كـــــــلّ    قيصـــــــر   يقّص

 

 ويتبعـــــــُه فـــــــي العـــــــدل  ك ســـــــر  وُتّبـــــــعُ  

ــــــــه    ــــــــا بعدل ــــــــم  عّن ــــــــّرُق شــــــــمل  الظل  يف

 

 1ولكــــن  علــــى إحســــان ه  الّنــــاُس أجمعــــوا 

  كسا  اهلل ثوب 2بن حسين األشرف شعبان صفات مجخمعة في بن جبي حجلة السلطانا ولكر     

الهيبة والوقار  فال جحد يخفوق اليه بالكرم واإلحسان  ويخّحدى الشاار جن يكون هناك من يشبهه من 

ملوك األرض  هو وحد  اللي يخفوق اليهم بصفاخه الحميدة   فهو جاظم ملوك األرض  له جساليب 

  []الطويل               ي الخخطيط والرد الى العدو  وهو حاد اللكان كما السيف الصقيلخفّية ف

ــــــــــــة  هيبــــــــــــة    مليــــــــــــك  كســــــــــــاُه اهلل حّل

 

ــــــن المطــــــل     ولكّنــــــه عــــــاري الوعــــــود  م 

ــــــ   نــــــدماع   الجــــــود   إلــــــى ن  ذا يجاريــــــهفم 

 

 يســـــابُق فـــــي إحســـــانه  القـــــول بالفعـــــل   

ــــ  ــــي بمدحــــه   ن  وم  ــــوُص البحــــر  مثل  ذا يغ

 

 ن فـي ملـوك  األرض  يشـبهُهل قـل  لـيوم   

فـــــــــي  الـــــــــرأي مـــــــــرآُة عقلـــــــــه     ُتريـــــــــه  خ 

 

 3بــــذهن  كحــــد  الســــيف  أرهــــف  بالصــــقل   

قالوون  له سيرة اطرة يشهد له بللك  السلطان الملك الناصرإلى صفات  ابن جبي حجلة  وجشار     

 يلمهم  فهو خفيف الّظل بل هو كرمه  وشهامخه  واّفخة  في القول والفعل  فال يعخدي الى الّناس وال

  هلا المفسر 4جخف في روحه من النسيم الرطب  وجرجح في الرزانة من جبان بن اثمان بن افان

العالم اللي جّول ما خحدث ان سيرة الرسول صلى اهلل اليه وسلم  فهو من جهل الخقوى والصالح والعلم 

                  . هل  الصفاتفي الفقه والحديث والسيرة   والممدوح يمخاز جيًءا ب

                                                           

 .181ابن أبي حجلة، الديوان،ص (1)

ابن المنصور، أبو المعالي، تولى السلطنة سنة هو شعبان بن حسين بن محمد بن قالوون، الملك األشرف ابن الملك األمجد ابن الناصر  (2)

هـ (، وهو السلطان الثاني والعشرون من ملوك الترك بالديار المصرية؛ العسقالني، كانت مدة سلطنته أربع عشرة سنة، مات وعمره 764)

 .3/163األعالم، : الزركلي ،11/20؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 2/190أربع وعشرون سنه ، ينظر: الدرر الكامنة،

 .200ابن أبي حجلة، الديوان،ص (3)

هـ(، ينظر:الذهبي، سير 105هو أبان بن عثمان بن عفان، اإلمام الفقيه، األمير أبو سعيد بن أمير المؤمنين أبي عمر األموّي المدنّي، )ت ( 4)

                    640أعالم النبالء،ص
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  [امل]الك                                                                                    

ــــــــــــــك  عــــــــــــــادل  شــــــــــــــهم  جــــــــــــــواد    ملي

 

ــــــــــد  واللســــــــــان  ــــــــــذيل  والي ــــــــــُف ال  عفي

ـــــــ  ـــــــن النســـــــيم  الرطـــــــب  روحا  اأ خـــــــفُّ م 

  

ـــــــان  ـــــــن أب ـــــــة  م ـــــــي الرزان  1وأرجـــــــُح ف

فهـلا الملـك ال   اصـر محّمـدصفي الّدين الحلّي صـفات مجخمعـة فـي شخصـية الّسـلطان النّ وقد لكر      

و إيوانـه خلـويـرى    من اطائه المسخمر اللي ال ينفد فهلا بالنسبة إليه راحة ما بعدها راحـةيكلُّ وال يملُّ 

اّل ممدحـه وجثنــى ال مـن الـزوار   يـه لّمـا قدمــهخســارة وخعـب ال ينخهـي  ولكــن لـم يخـلي مكــان فـي األرض وا 

لطان  فقد فعّم الخير واألمن واألمان  جّما المكان اللي لم يحالفه الحظ ولم خِصلاهي مكارم السّ   من اطان

الّنــاس  ســالت فيــه الــدمان كثيــًرا   والكــل يمخمرقمــبا اطايــا   ويخــاف مــن قوخــِه وبطشــِه  خــرا  مســالًما يســااد

ن جـــادم ش بهـــم  ويعطـــف الـــيهم  وفـــي لات الوقـــت يحـــارب األاـــدان ويـــبط فـــإن بطـــشم خافخـــه القلـــوب وا 

  [كامل]ال                                                          .مخألت العيون اطايا منها

كـــــــــارم  راحـــــــــةا   ملـــــــــك  يـــــــــر  تع ـــــــــب  الم 

 

بـــــــــــا وي عـــــــــــدُّ راحـــــــــــات  الق ـــــــــــرار     متاع 

ـــــت    ن خل  ـــــاُه، وا  ـــــن ث ن ـــــُل أرض  م ـــــم تخ  ل

 

ـــــــا   ـــــــت  ق نا كـــــــره  ُملئ ـــــــبامـــــــن ذ   2وقواض 

ــــــــــه  ــــــــــُب ب طُش ــــــــــه وُيره  ــــــــــى مواُهُب  ُترج 

 

ـــــــــا  ـــــــــل  الّزمـــــــــان ُمســـــــــالماا ومحارب  مث

ــــــــةا   ــــــــوب  مهاب ــــــــ  الُقل ــــــــطا م ــــــــ ذا س   ف

 

ــــــــا  ــــــــون  مواهب ــــــــ  العي ــــــــخا م  ذا س   3وا 

  

                                                           

 268ابن أبي حجلة، الديوان،ص( 1)

 ب: مفرده قضيب، وهو السيف اللطيف الدقيق، ينظر: ابن منظور، اللسان، مادة ) قضب(.قواض (2)

 .96صفي الّدين الحلي، الديوان،ص (3)
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 الصفات الحسّية للّسلطان: .11

لكر لقد رسم الشعران في دولة الّخرك صورة حسّية جميلة للسالطين األخراك  حيث خمثلت في    

المظاهر الحسنة في الوجه  والخد  والشعر  والقامة  واللباس  والخصر  فمن للك قول ابن جبي حجلة 

  حيث شبه وجهه المءين بالبدر الطالع في الليل  وفي  1في وصف السلطان االن الدين كجك

اهلل  النهار بنور الشمس  ولّما جلس الى ارشه  يقول الشاار: حّوطخه بآية الكرسي لكي يحفظه

  []الطويل                                                     خعالى  ويراا  من جمايين الحاسدين. 

ــُدجا ــي ال ــدر ف ــدا األشــرُف الســلطاُن كالب  ب 

 

 وبعـد  طلــور الشــمس أبهـى مــن الشــمس 

ـــــــــه     فحّوطتـــــــــُه لّمـــــــــا بـــــــــدا فـــــــــوق  تخت 

 

وطتــــــُه حول ــــــُه آيــــــُة الكرســــــي   2بمــــــا ح 

ة الحسيّ  جخرى مدح فيها ابن جبي حجلة  الّسلطان الملك الّناصر حسن  ولكر صفاخه وفي جبيات       

مءين ومنير كالبدر  وشعر  حالك كالليل  طويل القامة  وخّد  ميوّرد اليه خال جسود   فوجهه

 [ الوافر]                                                            .كالحارس الزنجّي في سواد 

 أللبــــــــــــدر  المنيــــــــــــر  ضيـــــــــــــاُء ف ـــــــــــــرق  

      

 وشـــــــعر  مثـــــــل  طـــــــول  الليـــــــل  دامـــــــس 

 وقامـــــــــــــُة أسمـــــــــــــر  بيـــــــــــــن الُمعّنــــــــــــى 

      

ــــــين القــــــرب  منهــــــا حــــــرُب داحــــــس   وب

الـــــــــورد  أبهـــــــــى         ـــــــــن  شـــــــــقيق    وخـــــــــدر م 

     

ــــــــــارس  ــــــــــُه الزنجـــــــــيُّ حـ  3عليـــــــــه  خاُل

ة  صر محّمد  واصًفا جيا : جّنه رشيق القامبن النا السلطان حسنفيها  مدحوفي مقطواة جيخرى     

مخّءب   وخّد  ميوّرد جحمر كالّنار المخوهجة  وقد الت وجنخيه شامخان.  وبنانه ي

 

 
                                                           

هـ( وله من العمر خمس سنين وقيل كان 742هو السلطان الملك األشرف عالء الدين ُكُجك ابن السلطان الملك الناصر، تولى السلطنة سنة ) (1)

       ن، وهو السلطان الرابع عشر من ملوك الترك بالديار المصرية، كانت مدة سلطنته خمسة أشهر وعشرة أيام، قُتل سنةعمره دون سبع سني

؛ الزركلي، 10/19؛ ابن تغري بردي، التجوم الزاهرة،3/265هـ(  وله من العمر اثنتا عشرة سنة، ينظر: العسقالني، الدرر الكامنة،746)

 . 5/220األعالم، 

 .164أبي حجلة، الديوان، ص ابن (2)

 . 154المصدر نفسه، ص (3)
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     [سيط]الب                                                                                   

ــــــــــــالرديني ــــــــــــي ب ــــــــــــد  لع ين ــــــــــــم أب  فك
        

 1قـــــــــد  مخضـــــــــوب  البنـــــــــان  رشـــــــــيق  ال 
 ل ــــــــــــُه خــــــــــــدر ُيريــــــــــــك  الــــــــــــورد  نــــــــــــاراا  

            
ـــــــــــدخان    ـــــــــــه كال ـــــــــــس  علي ـــــــــــي نف  ول

 وفـــــــــــــي دينـــــــــــــار  وجنتـــــــــــــه  إذا مـــــــــــــا 
          

تاُه جنتــــــــــــان     2بــــــــــــدت  لــــــــــــي شــــــــــــام 
 ه فيوهناك جبيات وردت جبيات قيلت بالعامّية  خصف السالطين بصفات قبيحة  ومّما اثرتي اليه  جنّ   

 لركينان المظفر بيبرس الجاشنكير  قد سانت جحوال الّناس  وخشانموا بسلطنخه  فوصفو  بااهد الّسلط

 ووصفوا الملك الّناصر قالوون باألارج وغّنت العامة في المعنى:

     جينا الماء منين ُدقين، ونائبنا 3سلطاننا ُركين    

 .4جيبوا األعرج يجيء الماء ويّدحرج     

  ينالسالط بها دولة الّخرك الصفات الحسّية الخي اخصفاصر رسم الشعران في وبناًن الى ما خقدم   

 وقلياًل ما كجمال الوجه  والخد  والشعر  واللباس  والخصر الى ما هو جميل وحسن منها وركزوا 

 .لكروا صفاخهم القبيحة

 

 

 

                                                           

 الرديني: الرمح، منسوب إلى امرأة الّسمهرّي، تُسّمى ردينة، ينظر: ابن منظور، اللسان، مادة ) ردن(.( 1)

 .286ابن أبي حجلة، الديوان، ص( 2)

( تصغيًرا من شأنه، دقين:  ونائب السلطان الجاشنكير كان أجرد ركين:كان الّسلطان بيبرس الجاشنكير لقبه ركن الّدين فسّمته العامة ) ركين (3)

 .1/425األعرج: كان الملك النّاصر محّمد به بعض العرج فسّمته العوام ) األعرج(، ينظر:ابن إياس، بدائع الزهور، في حنكه بعض شعرات،

 8/193ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (4)
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 عمال اإلصالح. العمارة وأ12

اهخّم الّسالطين األخـراك بعمـارة  العمارة اإلسالمّية  فقد يعخبر اصر الدولة الخركّية العصر اللهبّي لفنّ   

بالعمـارة العسـكرّية فالسـلطان بيبـرس بنـى وجـّدد  المدارس واألءرحة   واهخموا جيًءـاالقصور والمساجد و 

 .  1الكثير من القالع واألبراج في مصر والّشام

هلـت الخـي جلو   ّيـةركدولـة الخّ الاصـر في الخي شيدها السالطين  مظاهر العمرانبلكر الّشعران قام وقد   

 منها: المدارس  والقصور والمساجد  وقنوات الميا . األبصار 

 :المدارس .أ

  وقـد انخهـى   المدرسـة الظاهريـةمن جشهر المـدارس الخـي بناهـا السـلطان الظـاهر بيبـرس البندقـداريّ     

ا األوقـاف  وجعـل بهـا خزانـة ه(  وقد اني الظاهر بهل  المدرسة وجوقف اليه662من بنائها في سنة )

ببنان هل  المدرسة  فهي من ججمل المدارس  الخي قصد السلطان  3ن الجزاريجبو الحس  وقد جشاد 2كيخب

كل آيات الجمال  وسحرت  خجمعت فيهاالظاهر األجر والثواب من بنائها  وهلا مكسب له في الّدارين  

رســة يءــاهي لبعيــد فيجعــل جمــال هــل  المدقلــوب خلــق األرض وجــلبت جاــين الّنــاس  ويــلهب الشــاار 

 ] الطويل[  ال بل هي جّنة األرض  لشّدة جمالها واّبر الّجزار ان للك بقوله:جنة الخلد في الّسمان 

ــــــ ــــــي المــــــدارس  م  ــــــىب   ن  أًّل هكــــــذا ي بن  ن

    

ــــ  ــــاوم  ــــواب  وفــــي الثّن  ن  ي تعــــالى فــــي الّث

ـــــــ  ـــــــد ظ هـــــــرت  للّظ ـــــــة  لق ّم ـــــــك ه   اهر الُمل

    

  فـــي الـــّدارين قـــد  بلـــ   الُمنـــىب هـــا اليـــوم   

ــــــــّرق  ــــــــّل ُحســــــــن  ُمف  ــــــــا ُك ــــــــع  فيه ّم  ت ج 

        

ـــــــــــا  ـــــــــــام  وأعُين ـــــــــــاا ل  ن ـــــــــــت ُقلوب  ف راق

 ومــــــــا هــــــــي إًّل جّنــــــــة  الُخلــــــــد ُأزلف ــــــــت 

      

ــــــــا  ــــــــد  فاختــــــــار  تعجيُله   4ل ــــــــُه فــــــــي   

 
                                                           

 .75،76أيام المماليك، ص ينظر، خالد يوسف، الشعر العربي (1)

 .2/40ينظر:محمود رزق،عصر سالطين المماليك، المجلد الثالث،   (2)

هو جمال الدين أبو الحسين، يحيى بن  عبد العظيم بن يحيى بن محمد بن علي ، الجزار، المصري، األديب الفاضل، كان جزاًرا، ثم استرزق ( 3)

هـ(، ينظر:ابن كثير، البداية 679ة، وكان كثير التبذير، ُدفن بالقرافة سنة ) بالمدح،وشاع شعره في البالد، وتناقلته الروا

 .7/636؛ ابن العماد، شذرات الذهب،1/568؛السيوطي، حسن المحاضرة،13/293والنهاية،

 ، أُزلفت: قُربَت، ينظر: ابن منظور، اللسان، مادة )َزلف(.353أحمد خليفة، شعر أبي الحسين الجزار المصري، ص (4)
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فاقـــت  نظامّيـــةال المدرســـةفهـــل  المدرســـة الظاهرّيـــة   ســـراج الـــدين الـــّوراقييصـــّور  فـــي موءـــع آخـــرو     

هــي و   وض فــي جمالهــا وبهائهــا  خيخبــر اــن مــدى اطــان وكــرم صــاحبهاالــرّ خشــبه  نظامّيــة بغــداد  وهــي

 ] الطويل[        كالسحاب في العطان  ومحرابها كأّنه جزهار خخفخح وخخرج من غطائها جّول النهار.

ــــــــا  فــــــــال تــــــــذكرنّ   ة لهــــــــانظامّيــــــــيوما

           

 نظــــــــاميضــــــــاهي ذا النظــــــــام  فلــــــــيس   

ــرزت   ومــذُ   ــالروض   ب ــي الحســن   ك ــأت   ف  أنب

     

  مـــــــــام فـــــــــي النـــــــــوال   بـــــــــأّن يديـــــــــه   

ـــــــــر    ـــــــــم ت  ـــــــــا أل ـــــــــأنّ  محرابا  أزاهـــــــــراا  ك

                 

 1عــــــــــنهّن الغــــــــــداة كمــــــــــام حتفــــــــــتّ   

  والقيبة  والخيربة ومكخب السبيل 3  والبيمارسخان2ه(  كيملت امارة المدرسة المنصورّية683وفي سنة )   

ممهمــرة  بنــاة قـاهرة  فــي اهــد الملــك المنصــور قــالوون األلفــي  حيــث شيــّيدت هــل  العمــائر الــى جيــديبال
4  

ســن جمالهــا   5ومــنهم شــرف الــّدين البوصــيريّ فوصــف الشــعران خلــك العمــائر   مشــيًرا إلــى جّنهــا خمخــاز بحي

هي مدينة ِالـم   و حخى فاقت في حسنها قصري الخورنق والّسدير الللين يءرب المثل بحسنها ومنظرها

ار مــّرة جخــرى فــي اكــالقرى جو النجــوم وهــي بــدرهن المنيــر  ويبــدع الشــالخــي حولهــا واســعة    فالمــدارس 

الخصــوير ليصــّور لنــا دقــة بنــان هــل  المدرســة بخليــة الّنحــل الخــي خهينــدس وخــنظم شــكلها مــن ججــل صــنع 

كر مشــاهدها بقّبــة النســر فــي قّبخهــا الخــي خــلجقــراص مــن العســل فــي غايــة الدقــة والجمــال  ومــن معالمهــا 

  وفيها جامدة كثيرة خفوق ادد جّيام السنة.الجامع األموي في دمشق  

 

               

                                                           

 ، الكمام : غطاء الزهرة، ينظر:ابن منظور، لسان العرب، مادة )كمم(.185ـ184محيي الدين بن عبد الظاهر، الّروض الّزاهر، (1)

هككي المدرسككة التككي أنشككأها الملككك المنصككور قككالوون، وكككان علككى عمارتهككا األميككر علككم الككّدين سككنجر الشككجاعّي، ُرتككب فيهككا دروس فقككه علككى  (2)

 .2/264رس تفسير، ودرس حديث، ودرس طّب، ينظر:السيوطي، حسن المحاضرة،المذاهب األربعة، ود

 .468البيمارستان: مستشفى لمعالجة المرضى وإقامتهم، ينظر: سعيد عاشور،العصر المماليكي،ص (3)

 .2/326العينّي،عقد الجمان : ينظر (4)

هكـ ( يعكرف بكابن شكابذ، قكاض بكأزمور، 608أبو عبكد هللا ، ولكد سكنة )هو محّمد سعيد بن حّماد بن محسن بن عبد هللا ،الصهناجي شرف الدين ( 5)

؛ السككيوطي، حسككن 3/88هككـ(، ينظككر: الصككفدي، الككوافي بالوفيككات، 696لككه"كنز األسككرار ولككواقح األفكككار" فككي اآلداب والفضككائل، تككوفي سككنة )

 6/139؛ الزركلي، األعالم،1/570المحاضرة،
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  ]الطويل[                                                                                   

و   ومدرســــــــــــــــة ــــــــــــــــهُ وّد الخ  ــــــــــــــــق أّن ن  ر 

        

ـــــــــديرُ ل ـــــــــد ي ها حظيـــــــــُر والّســـــــــ   1ديُر   

ــــــــــةُ   ــــــــــمع   مدين ــــــــــدارس حول هــــــــــا ل  والم

  

 ُقـــــــــــر  أو نجـــــــــــوم  بـــــــــــد رهن ُمنيـــــــــــرُ  

 بنـــــــاء  كــــــــأّن النحـــــــل هنــــــــدس  شــــــــكله 

 

ــــــه صــــــخورُ   ــــــه كالشــــــمع في ــــــت ل  وًلن

ـــــــــا  ـــــــــرةا  ذكرن ـــــــــة  النســـــــــر م ـــــــــديها قب  ل

 

 فمــــــــا كــــــــاد ن ســــــــُر للحيــــــــاء يطيــــــــرُ  

هـــــــــا   بهـــــــــا ُعمـــــــــد كـــــــــاثرن أيـــــــــام عام 

        

ـــن عام هـــا لـــم تمـــض  بعـــُد شـــهو    2رُ وم

  فـي مصـر جنشـأها بـرجس الصـوة الخـي مـن بنـان مدرسـخه بـن حسـين شـعبانلّما انخهى الملك األشرف و    

  نظم ابـن جبـي حجلـة قصـيدة اسـخهّلها بأبيـات وبالغ في إخقانها وءاهى بها مدرسة امه السلطان حسن

مثيـل فـي مصـر   غزلّية واصًفا المدرسة بالجمال الخـارق  حيـث احخـار اقلـه لحسـن منظرهـا  فلـيس لهـا

حيــث شــبهها بالفخــاة الحســنان الخــي خيبهــر العقــول لفــرط جمالهــا  وهــو جكثــر العاشــقين لهــا  فهــي مءــيئة 

كالبدر في الليل  وميشعة نورًا كالشمس في الءحى  وهي كغصـن الشـجرة فـي روءـة  وكـالظبي يسـير 

هـا لة الجمـال  ال مثيـل ي غايـالشـاار خنـاول ججمـل الخشـبيهات لييبـين لنـا جّن هـل  المدرسـة فـففي الرمـل  

 [ ]الطويل                                       .ات  مسخخدًما حسن الخقسيم في األبيفي الحيسن

ــــــها سنـــ  عقيلـــــــــُة خــــــــــدر  حـــــــــــار  فــــي حُ 

 ع قلي    

هلــــــــــي   وزاد  بهــــــــــا علمــــــــــي وزال  بهــــــــــا ج 

ـــــــر  ُحسنــــا   ـــــــفلســـــــــــــُت أر  فــــــي مصـــــ  ـاـ

 مثلـــهــا      

ـــي  ــــها مثل ــــاشقين  لــ ـــي العــ ـــر  ف ــــت  ت   وليسـ

هـــي الشـــمُس فـــي  ،هـــي  البـــدُر فـــي ليـــل       

 ُضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحى

     

 3هي الظبُي في رمل   ،هي الغصُن في روض   

لمـن طلـب  الشـاار يلهب الشاار ليصف خلك المدرسة  فيلكير صفات خيعلي من شـأنها  فيقـولثم       

: جنـــا ال جســـخطيع جن جصـــفها  ألّنهـــا خعالـــت فـــي الجمـــال  فبيوخهـــا جالـــى شـــأًنا رســـةمنـــه وصـــف هـــل  المد

ومكانــًة مــن جبيــات شــعر الشــعران الــلين مــدحوها قبلــه  فهــو لــم يــرم مدرســة مثلهــا قــط جيسســت الــى العلــم 

ـــّدين الـــى مخخلـــف طبقـــاخهم  فهـــل  المدرســـة  والخقـــوى وال حخـــى خخّيلهـــا فـــي اقلـــه  دمّرس فيهـــا المـــان ال

                                                           

 والسدير: قصر في العراق آلل منذر، ينظر:أحمد رضا، متن اللغة، مادتي) خرن( و) سدر(.للنعمان بن المنذر،  الَخورنَق: قصر (1)

 .112و111ص ؛  بيبرس المنصورّي التحفة الملوكية،2/328العينّي، عقد الجمان، (2)

 .200ابن أبي حجلة، الديوان،ص (3)
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وفة فيها الكثير من العلم والمعرفة  وجمعت بـين المـلاهب اإلسـالمّية  إاّل جّن المـلهب الـلي كـان الموص

                                                        ]الطويل[                  يمخبعهي السلطان األشرف شعبان  هو ملهب اإلحسان مع جميع البشر.

ــــــفها ــــــي ص  ــــــون  ل ــــــُت  ،يقول  بيوُتهــــــافقل

     

ـــي  ـــى أبيـــات شـــعر  اأُللـــى ق بل  تعالـــت  عل

ــــــــــم  أر  داراا  ــــــــــطُّ ُأسّ  فل  ســــــــــتمثلهــــــــــا ق 

      

 علــى العلــم  والتقــو  وًل دار  فــي ع قلــي 

ـــــــدّ      ـــــــاُء ال ـــــــا علم ـــــــي طبقـــــــاتهمبه  ين  ف

      

ـــــالم     ـــــن الع ـــــالم  م ـــــوي للع ل ـــــفلي الع   الُس

 المــــــذاهب كلهــــــا شــــــمل   معــــــت  لــــــئن ج   

     

 1ان فيهـــــا إلـــــى الكـــــل  اإلحســـــ فمذهبـــــهُ  

بالـلهب  يبهـر الّنـاس    فكـل حـائط فيهـا مرّصـعً هـل  المدرسـة معـالموينخقل الشاار بعد للـك ليصـف     

  وهــو يعشــق ومــا فــي دهليزهــا مــن جــواهر وجمــال يغنــي الزائــرين اــن الخفكيــر فــي غيــر بلمعانــه وبريقــه  

بـين ييشـّيد مثلـه فـي مصـر  وبهـلا الوصـف يي ان األكِل والشرب  ومحرابهـا لـم بجمالهابمحرخها الخي جغنخه 

يس لهـا الشاار الى جّن هل  المدرسة واسـعة جـًدا  وفيهـا مرافـق اديـدة  بينيـت ِبدقـة واحخرافّيـة االيـة  ولـ

 []الطويل                                                                   .مثيل في مصر

ـــــل  حـــــائط   ـــــي ك ـــــُز ف ـــــذ هُب اإلبري  بهـــــا ال

     

ــــــــتم  ــــــــال خ  ــــــــاح  ب ــــــــه وًل قفــــــــل   مب  علي

 يفــــــوُق خــــــراج  األرض  دهليُزهــــــا الــــــذي 

    

ــــدخل  ــــه عــــن الخــــرج  وال  2ُ نينــــا بمــــا في

 وأشـــــــرب قلبـــــــي حـــــــبُّ بحرت هـــــــا التـــــــي 

      

 ُ نيــــت بمــــا فيهــــا عــــن الشــــرب  واألكــــل   

ـــــه  ـــــبن  فـــــي مصـــــر  مثل ـــــم ُي  ومحرابهـــــا ل

    

 3 م ن الجانب  البحري إلى الجانب  القبلي 
 :4اإليوان .ب

قـــال ابـــن دانيـــال   قيبَّخـــهوجالـــى مـــن زخرفـــه إيوانـــه  و د الســـلطان األشـــرف خليـــل بـــن قـــالوون لّمـــا جـــدّ    

جّنها في غاية العلو وااخبرها ااشرة الكواكب الخسعة  وكوكب زحل جدنى منها في الـو مبيًنا   الموصلي

الشيطان االقخراب منهـا  وهـي انـدما ارخفعـت  المنزلة والمكانة  وهل  القيّبة خحرسها المالئكة فال يسخطيع

                                                           

 .201ابن أبي حجلة، الديوان، ص (1)

 الدار، أي مدخل الدار، ينظر: أحمد رضا، متن اللغة، مادة ) دهك(الدهليز: فضاء مستطيل بين الباب و( 2)

 .201ص أبي حجلة، الديوان، ابن (3)

 اإليوان:  هو بناء له جدر من ثالث جهات والرابعة مفتوحة، ينظر: أحمد رضا، متن اللغة، مادة ) أين( (4)
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واكخملت  جصبحت النجوم خسخظّل في سماها  فالقبة ملهّبة واألفالك خشبهها  فأركانها قويـة مثـل جركـان 

  []البسيط                                                                          اإلسالم.

ــــــــــــرة   وُقب ــــــــــــة    هــــــــــــي ل فــــــــــــالك  عاش 

     

ــــــو  الشــــــان  ك يــــــوانُ    1وُدون هــــــا فــــــي عل

ــــــــــهاكأ  ــــــــــويُّ تحرُس ــــــــــالُم الُعل ــــــــــا الع  نه

    

ـــم  شــــيطانُ   ــــا ثـ  ــــالُك لــــم يــــدُن منه  األم

ــــــرف       ل ــــــت  فأفالُكهــــــا األفــــــالُك فــــــي ش   ع 

    

ـــــــانُ   ـــــــان أرك ـــــــهُب واألرك  2وت ُبرهـــــــا الشُّ

خقان واإلمبيًنا جّنه في غاية الجمال  إيوان الملك الناصر حسن قالوون  شعًرا في ابن جبي حجلةوقال     

وقــد فــاق فــي  اللــون ســلبت جبنيخــه اقــول النــاظرين وحّيــرت األلهــان  فهــو شــديد اللمعــان  لهبــي  حيــث

الءحى الخي خكون في هلا الوقت شديدة السطوع واللمعان  وفيه العديد من جواني الفءـة  لمعانه شمس

  []الكامل                                ميطّلة.لات اللون األحمر  وجّما شبابيكه فهي واسعة 

ــــــ ـــــي الـ ـــــوُح ف ـــــواُن حـــــين  يل  فكأّنمـــــا اإلي

      

ـــــــــوان    ـــــــــي اإلي  بســـــــــتان  والبســـــــــتان ف

ـــــــــود  ـــــــــاظرين  عق ـــــــــول  الن  هتســـــــــبي عق

        

 وُتحّيـــــــــــــــُر األذهـــــــــــــــان  باإلدهـــــــــــــــان   

ـــــه شمســـــاُته شـــــمس  الضـــــحى  ـــــت ب  فاق

     

ـــــحس فحــــوت  مــــع   اللمعــــان     ن  معــــانيــ

 فيـــــه لـــــم  يـــــزل   كـــــم  جــــــــــــامة حمــــــــــــراء   

      

ــــد قــــللق   3ــــــان  ـــــــــــان فيهـــــــــــــــا لـــــــوُن خ 

ــــــــــر  بعيون    ــــــــــك  تــــــ ـــــــــه شبابيـــــ  هـــــــــاوب

        

ـــــن مصــــر  إلــــى أُ   ـــــوان  مــــا ًلح مــــ  4ســــــ

 عمارة ميدان دمشق: .ج 

  شاكًرا قال االن الّدين الودااي مارة ميدان دمشق خليل بن قالوون بعجمر الّسلطان األشرف لّما  

 لكم جزانً   اطايا  األشرفّيةبسيل من  سيغدق اليكم السلطانفاألمران الى إخقانهم هل  العمارة  

    .الى هلا البنان العظيم المخقن
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 13/405الصفدي،الوافي بالوفيات، (2)
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 الوافر[ ]                                                                                 

ــــــــــــرااُجزيت ــــــــــــراُء خيـــ ــــــــــــها األمـ ــــــــــــم أّي  ــ

        

ــــــــــــة  ــــــــــــانكم هــــــــــــذه البنّي ــــــــــــى إتق  عل

ـــــــوا علـــــــى الميـــــــدان  شـــــــيئاا   فـــــــال تخش 

    

ــــــــا األشــــــــرفّية   1ســــــــو  ســــــــيل  العطاي

 
 

 بناء المساجد:  .د

مساجد  من بنان الفإننا نجدهم يكثرون الهخمام الّسالطين األخراك باألمور الدينّية في الّدولة   انظرً    

افخخاحه  ولم خكن المساجد دوًرا فكان إلا خّم بنان جامع جو مسجد  ايّين له إمام وخطيب وخدم  واحخفل ب

   . 2للعبادة فقط  بل كان لخدريس العلوم الدينّية وغيرها من العلوم

رسم السلطان الملك الناصر محّمد بن قالوون بعمارة جامع الى شاطىن النيل  ه(711) في سنة ف  

  وهو الجامع المعروف  (ه712)بمصر  فأنفق اليه من ماله الخاص  واكخملت امارخه في سنة

  فكانت بنيخه الى شاطئ النيل  فأصبح حّبه مزروع في نفوس الّناس كاألسهم الخي 3بالجامع الجديد

س به  وقد بنا  السلطان من اللهب  بداًل من الطين المخلوط بالخبن  فخعلق الّنا غيرزت في القلب 

                                                                         ] الرجز[                                      :وجصبح قوًخا لقلوبهم يطهرها من اللنوب والخطايا

 شــــــــــكران الــــــــــتمّكن جامعــــــــــا وجعلــــــــــت  

     

ــــــرت    ــــــه   قــــــد وّق ــــــُهمُ  مــــــن أجل ــــــك أُس  ل

ـــــــت    ـــــــيالا  جاري ـــــــل ن ـــــــه الني ـــــــد في   فا ت

    

 مــــــــا يجــــــــوُد ويــــــــنعمُ  يجــــــــري ليــــــــدرك   

 فا تــــــــــد  4تبــــــــــرّا ضــــــــــته بــــــــــالتبن  ع و  

      

 5قـــــــوُت القلـــــــوب بـــــــه ونعـــــــم المغـــــــنمُ  
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هـ(، 712.، الجامع الجديد :هو الجامع الذي بناه  الّسلطان الناصر محّمد بن قالوون  في مصر،سنة )5/312ينظر:العينّي، عقد الُجمان، (3)

 .2/238ينظر:السيوطي ، حسن المحاضرة،

 ه،ينظر: ابن منظور، اللسان، مادة )تبر( التّبر: الذهب ُكلّ ( 4)

 .5/312العيني، عقد الجمان، (5)
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 بناء التربة:  .ه

ظاهر بيبرس ببنان الفقد اهخّم السلطان يدفن فيها الميت  رك جماكن كانت خيبنى في اصر دولة الخّ    

  فقال القاءي محيي 1العقيقي وبناها خيربًة  ودفن والد  هناكخيعرف ب اخربة الى والد   فاشخرى دارً 

 الخفيف[]                                                               ين بن ابد الظاهر:الدّ 

 : هـــــــذا ضـــــــريُحُه بـــــــين جفنـــــــيصـــــــاح

    

 عميـــــــــق   فـــــــــزوروا مـــــــــن كـــــــــل  فـــــــــج   

 دمــــــوعي وكيــــــف ًل وهــــــو مــــــن عقيــــــق   

    

ـــــــــــدار    ـــــــــــا ب ـــــــــــوه منه ـــــــــــق  دفن  2 العقي

 مياه: عمل قناة. و 

هـخم السـلطان الناصـر محّمـد بـن قـالوون بـإجران المـان مـن اـين بلـد الخليـل اليـه هــ( ا703)فـي سـنة   

وهــلا يعخبــر مــن جامــال  إلــى جن وصــل المــان إلــى بيــت المقــدس  الســالم إلــى القــدس الشــريف  واجخهــد

ــــــــــــــــــــوم بهــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــلطان  ــــــــــــــــــــي كــــــــــــــــــــان يق ــــــــــــــــــــر الخ ــــــــــــــــــــيالخي ــــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــــك الناصــــــــــــــــــــر  وف                                     :قي

 []الكامل

ـــــــيس  يحصـــــــُر أجـــــــُرهُ  ـــــــك  ل ـــــــوب ى لمل  ُط

    

 أجـــــر  القنـــــاة بـــــأرض  بيـــــت المقـــــدس   

 رّو  الــــــــور  وعــــــــن الحيــــــــا أ نــــــــاُهمُ  

    

ـــــــــس    ـــــــــاة  األنُف ـــــــــد  حي ـــــــــيهم أه ل  3وا 

ى الّنـاس وخحـالفوا الخـي اخخـلها السـالطين فـي حـق الكفـار الـلين ءـيقوا الـ اإلدارّيـة ومن القرارات       

ه( جلزمـت السـلطة جهـل اللمـة مـن اليهـود والنصـارى 700في سنة )ف    وخاصة جهل اللمة مع األادان

بمصـــر والّشـــام بخغييـــر لباســـهم  فلـــبس جهـــل الّلمـــة العمـــائم المصـــبغة: الّنصـــارى جزرق  واليهـــود جصـــفر  

 .  4والسامرة جحمر

                                                           

 2/201ينظر: العيني، عقد الجمان،  (1)

 .201 /2،المصدر نفسه (2)

 .2/54ابن حبيب، تذكرة النبيه،   (3)

 . 2/298السيوطي،حسن الحاضرة، ينظر: (4)
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عرهم  مــنهم الشــاار اــالن الــّدين الــوداايّ حيــث ســخر الشــعران مــن جهــل اللمــة ولكــروا للــك فــي شــف  

وصـــف لّلهـــم  وشـــبه األصـــباب الخـــي صـــبغت بهـــم مالبســـهم بفءـــالت نســـر طـــائر فـــي الســـمان جصـــابه 

            :يقول  اإلسهال  ومن فوقهم جنزل فءالخه اليهم

 [الطويل]                                                                                    

ــــــــةا   ـــــــابين  ذلّـ الكت  لقـــــــد  ألبســــــــوا أهـــــــل  

         

ــــــــا  ق ر  ــــــــا ُعّممــــــــوا الخ  ــــــــامريين  لّم  والّس

ــــــــــهالا    كأّنمــــــــــا بــــــــــات باألصــــــــــبا  ُمن س 

        

قــــانســــُر الّســــماء  فأضــــحى    1فــــوقهم ذ ر 

لـى لبـاس من الكفار  ويقول لهم جلبسـوكم لبـاس الـّلل  وججبـروكم ا الوّدااي وفي نفس المعنى يسخر    

لقا  ويشير إلى للك فيقول:    ]الطويل[                                               النعل الخم

 لقــــــــد أُلـــــــــزم الكفّــــــــار شاشـــــــــات ذّلـــــــــة  

         

 تزيــــــدُهم مــــــن لعنــــــة اللّــــــه تشويشــــــا 

ـــــــت لهـــــــم مـــــــا ألبســـــــوكم عمائمـــــــا   فقل

    

 2ولكـــــــــّنهم قـــــــــد ألزمـــــــــوكم براطيشـــــــــا 

رية في صورة السلطان اللي اهخم بعمارة بالد   وقام بإصالحات وجامال إداخخمثل  خالصةالو         

 بأنا  في البالد حيث بنى كل ما يحخاجه الّناس من مدارس  ومساجد  ومشافي  وقنوات ميا   واهخمّ 

ما  اصفينيكون كل ما ييبنى بأبهى صورة  وجنا خعّم فائدخه للّناس كلهم  فصّور الشعران خلك األامال و 

خقان. فيها  من جمال وا 

 

 

 

 

 
                                                           

، الذرق: من َذَرَق أي رمى الطائر بسلحه، ينظر:أحمد رضا، متن اللغة، مادة    79،صرائد عبد الّرحيم، عالء الّدين الوداعّي حياته وشعره (1)

 ) َذَرَق(.

وهو اسم للنعل الَخلق،                          ،البراطيش:جمع برطوش،8/110الزاهرةي،النجوم ، ابن تغري برد4/359بالوفيات،الصفدي،الوافي  (2)

 ط". دة" ب رينظر:أحمد رضا، معجم متن اللغة، ما
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 :في دولة الّترك لطانالصورة السلبية للسّ ثانياا:  

وا لقد جظهر الشعران صوًرا سلبية مخنواة للسالطين األخراك  فعّبروا ان بطشهم وظلمهم  ورفء   

 سياسخهم المالية  وكثرة السالطين  وسخروا من صغر سن بعءهم  وغيرها من الصور السلبية.

 البطش والظلم: .1

ّكام اللين ال ينحدرون مناّبر الشعران ان الّنحس والظلم اللي كانوا يعانو لقد     ن جصل ه من الحي

 ياخه ومن للك ما قاله بهان الّدين زهير  يهجو الّدولة األيوبّية الخي ااش فيها فخرة من ح اربي 

 اد جن يخخّلص منالخركّية فما ك حكم الدولةويخلمر من حكم سالطينها  وااش باقي حياخه في ظل 

  الخفيف[ ]مجزوء                                                  نحس حخى جان  جنحس منه:

ــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــأل نا ــــــــــــــــــــــــــة  ق  دول

      

 عنهـــــــــــــــــــا رّبنـــــــــــــــــــا التعـــــــــــــــــــويض   

ـــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــين زال  وف ر حن

    

 1جاء نـــــــــــــــــــا أن حــــــــــــــــــــُس منهــــــــــــــــــــا 

  كان قد خفشى 2وريّ بيبرس الجاشنكير المنص المظفر في اهد السلطان (ه709)في سنة و      

فلّما خرج المظفر من مصر   3خهاس من سلطنالمرض وخوقف زيادة النيل وارخفعت األسعار  فخشانم النّ 

    اسخبشرت الّناس بقدوم الملك الّناصر  وفي للك قيل: هارًبا  قبل دخول الملك الناصر 

 الوافر[ ]                                                                                   

 ت ث نــــــــى عطــــــــُف مصــــــــر  حــــــــين وافــــــــى
    

ــــــــــر  ــــــــــك الخبي ــــــــــدوم الّناصــــــــــر المل  ق
 فــــــــــــــذل  الجشــــــــــــــن كيُر بــــــــــــــال لقــــــــــــــاء 

       
 4وأمســـــــــى وهـــــــــو ذو جـــــــــأش  نكيـــــــــر 

 
                                                           

 .288البهاء زهير، الديوان،ص (1)

المظفر ركن الدين بيبرس بن عبد هللا المنصوري الجاشنكير، أصله من مماليك الملك المنصور قالوون، لقب بالمظفر، تسلطن سنة  (2)

ومضوا لنصرة الملك الناصر،  هـ(، وهو السابع من سالطين الترك، فّر من مصر هاربًا قبل مجيء الملك الناصر، وتخلى النّاس عنه708)

 .2/79؛الزركلي، األعالم،8/183؛ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،5/53ينظر:  العيني، عقد الجمان، 

 .8/192ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة،  (3)

 الَجأش : الخوف، ينظر:أحمد رضا، متن اللغة، مادة )جار( .،8/220المصدر نفسه، (4)
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بّين صالح الّدين الصفدي  كثرة ظلمه للراية   1وبعد مصرع المظفر حاجي بن محّمد بن قالوون     

اب اللي ديفن فيه   فقد قخل الكثير من األمران والنفوس ظلًما  ولنوبه الى هلا القخل حيث خمعفر في الخر 

 ] المجتث[                                                           والظلم ال خيكّفر  قال:

 حــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــر د   للمظّفــــــــــــــــــــــر
           

ــــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــــراب تعف  ــــــــــــــــــــــي الت  وف
ـــــــــــــــــــ   م  قـــــــــــــــــــد أبـــــــــــــــــــاد أميـــــــــــــــــــرااك 

               
 علـــــــــــــــــــــى المعـــــــــــــــــــــالي تـــــــــــــــــــــوف ر 

ــــــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــــــنفس  ظلما ــــــــــــــــــــــُل ال  وقات
             

ـــــــــــــــــــــــا ُتك ف ـــــــــــــــــــــــر    ـــــــــــــــــــــــه م  2ذنوُب
رفض السياسة المالّية الخي فللسالطين جنفسهم  خصدى   فقد 3شهاب الّدين األارج السعديّ جّما      

ئب  فاقخسموا جباة للءرا 4بأنا اّينوا النصارى القبط  ألّنهم كانوا يظلمون الّناس  اخبعها السالطين
جغلب ما كانوا يجمعونه معهم  والقليل يبقى لعامة الّناس بحيث كانت قسمة ظالمة فالخرك والسلطان 

  ]الطويل[                                       :لهم الثلث  والقبط النصف  وبقية الخلق السدس
 وكيــــف يــــروُم الــــرزق  فــــي مصــــر عاقــــل

    

 5التــــرس  مــــن دونــــه األتــــراُك بالســــيف و  
ـــــة    ـــــل وجه ـــــن ك ـــــبُط م ـــــُه الق م ع ت  ـــــد ج   وق

       
ــــــُثمن والُخمــــــس    ــــــالُربع وال  ألنُفســــــهم ب

ـــــــــث خراجهـــــــــا  ـــــــــرك  والســـــــــلطان  ثل  فللت 
          

ــدس    ، والخالئــق فــي السُّ  6وللقــبط نصــف 
كـام وللـك      ّنهـم ألويعزو ابن نباخة جّن السبب في بموار األرض وادم رغبة الّنـاس فـي الفالحـة  هـم الحي

 [ ]الخفيف                                        ينهبون خيراخها  ويظلمون الفالحين  فيقول: 

ا  م ــو إليكــام  أشكــيا ُسراة الشّ   اءــا الرجـــفالحه ل  ق أرضا
ذا قّلت الفالح  7فعتُب الفتى على الرؤساء  ة  في األرض  ــوا 

                                                           

هـ(، وشغل باللهو ولعب الحمام، لصغر سنه، 747د بن قالوون، سيف الّدين، الملقب بالمظفر، تولى السلطنة سنة )هو حاّجي بن محمّ  (1)

وساءت سيرته حيث فتك ببعض القواد، وهّم بقتل آخرين، فعاجلوه بالقتل، سمي حاجي ألنه ولد في طريق عودة أبيه من الحج الصفدي، قتل 

 .2/153؛الزركلي، األعالم،10/118.؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، 11/237يات،هـ(، ينظر: الوافي، يالوف748سنة )

 .10/139ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (2)

هو أحمد بن يحيى بن مخلوف بن مري بن فضل هللا بن سعد بن ساعد، الشيخ شهاب الدين األعرج السعدي، األديب، اشتغل بالعلم، توفي  (3)

؛ ابن تغري بردي، النجوم 1/335؛العسقالني، الدرر الكامنة،5/161ظر: المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملوك، هـ(، ين785سنة ) 

 .297 /11الزاهرة،

 القبط: هم جيل بمصر، وقيل هم أهل مصر، ينظر:ابن منظور، لسان العرب، مادة )قبط( (4)

 متن اللغة، مادة ) ترس( .التّرس: التّرس من السالح ، ما يتوقى به، ينظر:أحمد رضا،  (5)

 .336، 1/335ابن حجر العسقالنّي، الّدرر الكامنة،  (6)

 .18،19ابن نباتة، الديوان، ص (7)
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ّكام اللين ال ينحدرون من جصل نم اللي كانوا يعانو واّبر الشعران ان الّنحس والظل     ه من الحي
ومن للك ما قاله بهان الّدين زهير  يهجو الّدولة األيوبّية الخي ااش فيها فخرة من حياخه   اربي 

الخركّية فما كاد جن يخخّلص من  حكم الدولةويخلمر من حكم سالطينها  وااش باقي حياخه في ظل 
                                                   ] مجزوء الخفيف[                                                  ه:نحس حخى جان  جنحس من

ــــــــــــــــــــــــــد ســــــــــــــــــــــــــأل نا ــــــــــــــــــــــــــة  ق  دول

      

 عنهـــــــــــــــــــا رّبنـــــــــــــــــــا التعـــــــــــــــــــويض   

ـــــــــــــــــــــــت  ـــــــــــــــــــــــا حـــــــــــــــــــــــين زال  وف ر حن

    

 1جاء نـــــــــــــــــــا أن حــــــــــــــــــــُس منهــــــــــــــــــــا 

    
 : السالطين كثرة .2

كام اللين خولوا السلطنة في اصر دولة الّخرك  فال يكاد الّناس ينخهون من اال     حخفال في لقد كثير الحي

اـــن كثـــرة خلـــك االحخفـــاالت  آخـــر  واّبـــرملـــك جو نائـــب حخـــى خيـــزّين األســـواق لالحخفـــال بملـــك جو نائـــب 

  []السريع            :حيث قال ابن الورديّ وسراخها  باللحى الخي لم خلحق خنبت  وهلا ما لكر  

 فكـــــــــــم  ملـــــــــــك  جـــــــــــاء  وكـــــــــــم  نائـــــــــــب  

      

ــــــــى  ــــــــى مت ــــــــة  األســــــــواق  حت ــــــــا زين  ي

ــــــــى الل حــــــــى  ــــــــرروا الزينــــــــة  حت ــــــــد ك  ق

    

ـــــــــا  ـــــــــت أن  تلحـــــــــُق أن تنُبت  2مـــــــــا بقي

 صغر سن الّسلطان .3 

األمـــران مـــن المظـــاهر السياســـّية الشـــائعة فـــي الدولـــة الخركّيـــة  فـــخحكم األمـــران صـــغار كانـــت ســـلطنة    

لنفول بإدارة البالد  فالملك العادل بن الملك بيبرس خولى الحكم وهو في السابعة والنصف مـن جصحاب ا

خـولى  الّسـلطان األشـرف كجـكامر   وكللك الناصـر محّمـد قـالوون كـان فـي الخاسـعة مـن امـر   وهـلا  

لــع جخيــه الملــك المنصــور  فســانت جحــوال الــبالد فــي مصــر و  بــالد الّســلطنة وهــو ابــن ثمــان   بعــد مــا خي

 . 3الّشام  فوقع الخالف بين األمران  وجالن الّنواب العصيان

                                                           

 .288البهاء زهير، الديوان،ص (1)

 .485ص الديوان، ابن الوردي، (2)

 .47خالد يوسف، الشعر العربي أيام المماليك، ص ينظر:( 3)
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ـلاصـدر الـّدين الشـي  قـال وقد سخر الشعران من خولي صغار السن ميلك مصـر     بـن الميرحِّ
بسـخرية  1

 [ ]البسيط                                                                             اللاة. 

ُفُلـــــــــهمـــــــــا للّصـــــــــبي     ومـــــــــا للملـــــــــك ي ك 

      

 2شـــــأُن الصـــــب ي  بغيـــــر الُملـــــك مـــــألوف 

    

مــن صــغر ســن الســلطان األشــرف كجــك بــن محّمــد قــالوون  ولــم يقخصــر األمــر  3ابــن الــورديوســخر   

الــى للــك بــل يخعــدا  إلــى جولئــك الــلين يخســابقون الــى الحكــم ويــدخل بيــنهم الشــيطان  وهــلا يــ دي إلــى 

الد  ويعـيش األهـل والشـعب فـي حالـة مـن الظلـم  فكيـف لهـم جن يشـكو همـومهم خدمير األوءاع فـي الـب

وســلطانهم لــم يبلــغ بعــد  فيســخر الشــاار مــن إمــارة هــلا الصــبي الصــغير غيــر البــالغ  ال بــل يعبــر اــن 

 [ ]البسيط                                                       .احخجاجه من خولي هلا الطفل

ـــــــــســـــــــلطاُ  ــــــــــطف وم  ننا الي ــــــــــواألك ل  ـ  ابرــ

 ُُ         

ـــ  ـــي ُخل  ـــنهُ  ف  ف ـــد ن  وبي  عـــاز  م الشـــيطان ق

ـــــــ مـــــــعُ ط  فكيـــــــف ي     ته مظلمـــــــة  ّســـــــن مم 

         

ــــ   4لغــــامــــا ب   ؤل والســــلطانُ أن يبلــــ  السُّ

 حب النساء  .4 

بحّبه  ايرف حسن بن محّمد بن قالوون للنسان  فالسلطانالسالطين وحبهم  من لهوسخر الشعران   

سخر منه جحد الشعران  مسخعيًنا بسور القرآن الكريم  فيلكر جّنه  خبر  اخخفى جثر  وجان  فلّما  للنسان

حفظ سورة النسان ونسي سورة الواقعة  ويربط للك بحبه للنسان وشغفه لهّن  وادم اهخمامه بآخرخه  

 ن للك:وجعل القينات جحزاًبا له  وجخيًرا يداو الى الّسلطان اللي ال يخشى مصير  ويعبر ا
                                                           

محمد بن زين الدين عمر بن مكي عبد الصمد العثماني، الشهير بابن المرحل وبابن الوكيل، مصري األصل،  هو صدر الدين أبو عبد هللا،( 1) 

تقدم في الفنون والشعر، كان فصيح العبارة، حلو المحاضرة، حفظ المفصل في مائة يوم، درس في المدارس الكبار، كان محببًا إلى 

؛ ابن تغري بردي،النجوم 123ـ 4/115؛العسقالني ،الدرر،14/80لبداية والنهاية، هـ(، ينظر: ابن كثير، ا716األكابر، توفي سنة )

 .9/233الزاهرة،

 .9/8ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (2) 

غة هو عمر بن مظفر بن عمر ين محمد بن أبي الفوارس، زين الدين ابن الوردي، الفقيه الشافعي، الشاعر المشهور،كان إماًما بارًعا في الل( 3) 

؛ ابن 3/195هـ(، ينظر: العسقالني، الدرر الكامنة،749والفقه والنحو، اختصر ألفية ابن مالك في مائة وخمسين بيتًا، توفي  بحلب سنة  )

 .8/275العماد، شذرات الذهب، 

 .222ابن الوردي، الديوان، ص (4) 
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 [امل]الك                                                                                    

ــــــــات   وُزل   ـــــــى لـــــــلعــاديـــ ــــــــا أت ــــــــت  ز ل ـلّمـ  ـ

       

ـــــــه    ــــــــاء  ومـــــــا ق ـــــــر ا للواق ع  ـــــــظ  الّنســ ف   ح 

ــــــل  ذاك الُملــــــك أضــــــحى لــــــم يكــــــن     ف ج 

    

ــــــــ  ـــــــى الق تــــــــاُل وُفص   ل ت  بالقارعــــــــه  وأتـ 

ــــــ  ـــــــه ن  م  ــــــن أحزاب ـ ـــــــات م  ي ـن ـــــــت القــ   كانــ

        

 1ع ط عـــــــط بـــــــه الـــــــّدّخان نـــــــار  ًلمعـــــــه   

 

 

ـــــّدعا ـــــن ال ـــــن ًل يخـــــاف م  ـــــدا م ـــــت ي  ت ّب

      

ـــى ي ق ـــع  فـــي النازعـــه     2فـــي الليـــل إذ يغش 

  

 فرض الضرائب .5

وكانت في جغلب األحيان خيفرض  يفرءون ءرائب فادحة الى الّناس الخركّية دولة الكان سالطين    

   . فأشار الشعران إلى للك في جشعارهم  ومن للك:3لخحقيق المصالح الشخصّية

قال له القاءي شمس الّدين  ما قرر الظاهر بيبرس فرض الءرائب الى البساخين في دمشق دان  

ا وخوقف الحال  وصقعت   فقام ميغءبً بن اطا الحنفّي:" هلا ما ال يحّل وال يجوز ألحد جن يخحّدث فيه

 . 4"البساخين خلك السنة وادمت الثمار جملة 

مخحسًرا الى خلك الغصون الخي خبّدل حالها بعدما خركها  5مصعبابن نور الّدين فقال في للك    

جصحابها  فأصبحت سودان بعد جن كانت خءران يانعة  ويعزي الشاار السبب في للك جّنها حزنت 

بها  فلبست ثوب الحداد ألّنهم خركوها بال اودة  وهلا حال محزن اسخطاع حزًنا شديًدا الى جصحا

  ]الكامل[                                   . الشاار خصوير  بطريقة خثير المشاار واألحاسيس

ــــــد لت ــــــل الُغُصــــــون  ت ب  ــــــى ُحل ــــــي عل  ل ه ف

     

ــــــــواد    ن هــــــــا ب س  ــــــــر ة  ل و   مــــــــن بعــــــــد ُخض 

ز ن ــــــــــــت  لفرقــــــــــــ  ــــــــــــاوأظّنهــــــــــــا ح   ة  أه ل ه 

           

ـــــــ   6داد  فلـــــــذاك  قـــــــد لبســـــــت ثيـــــــاب   ح 

                                                            

 ان، ينظر: ابن منظور، اللسان مادة )عطعط(.َعطَعط: تتابع األصوات واختالفها في الحرب، وهي حكاية أصوات الُمجّ ( 1)

 .10/247ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (2)

 .1/281ينظر: محمود سليم، عصر سالطين  المماليك، المجلّد األول،  (3)

 .1/246الكتبّي،فوات الوفيات، (4)

 لم أعثر على ترجمته. (5)

 .10/345الصفدي، الوافي بالوفيات،  (6)
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يصور خلك الغصون بأثواب قد لفحها فالى هلا الحال   جيًءا 1مجد الّدين ابن سحنونويخحسر      

 []الكامل  .وكأنها لبست هلا الثوب البالي جسًفا الى ماليكها  البرد  وصبغت الريح جشجارها الكثيفة

 ومـــــا الــــــذي ون  الغصــــــ واهاـــــا ألعطـــــاف  

 

ــــــ   هــــــادي البــــــرد  فــــــي أثواب  أي ــــــ عتهُ ن  ص 

ـــــــــبا وكأّنهـــــــــا   صـــــــــبغت خمائلهـــــــــا الص 

 

 2هـــــــاقـــــــد ألبســـــــت أســـــــفاا علـــــــى أرباب   

 انتخءح جّن الشعران كحيث ا األخراك ظهرت الصورة السلبية لبعض السالطين خقدم  وبناًن الى ما   

كان  الخي ل جشعارهم جوانب الفساد والظلم  فأظهروا من خالجنفسهم نخقاد السالطينالرجة جي اللديهم 

حكم لى اليمارسها السالطين الى الراّية فقد نهبوا خيرات البالد  وفرءوا الءرائب  وجخلوا يخسابقون ا

 سلبّيةاّما يعخري نفوسهم من ججل القءان الى الظواهر ال فعّبر الشعران السلطنة دون مراااة لشروط 

  المجخمع.في 

 

 

 

 

 

 

                                                           

هـ(، هو شيخ األطباء في دمشق، له شعر وأدب وعلم 694هاب بن أحمد بن سخنون التنوخي، مجد الدين أبو محّمد، توفي سنة)هو عبد الو (1)

 .4/180في بفقه الحنفية، كان خطيب النيرب، وطبيب مارستان الجبل بدمشق، له " مفرح النفس"، ينظر: الزركلي، األعالم،

 .1/246الكتبي، الوافي بالوفيات،  ( 2)
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 انيالفصل الثّ 

 الفّنّية لّدراسةا

 
 

 ـ الّلغة1

 ـ األسلوب2

 ـ الموسيقى3

 ـ الصورة الشعرّية4
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: اللغة   أّوًلا

ــّد ل     ــة فــي بنــان القصــيدة  فــال ب  مــا هــواأللفــاظ  مــن جن ينخقــي لشــاارخعــّد اللغــة مــن العناصــر المهّم

 :ابن رشيقللك يقول  وفيوالمعنى    وجن يالئم بين اللفظ مألوف ومناسب للمعنى

المعنـى  وارخباطـه بـه كارخبـاط الـروح بالجسـم  يءـعف بءـعفه  ويقـوى بقوخـه  فـإلا  اللفظ جسٌم  وروحهي "

ِلم المعنى  واخخّل بعـض اللفـظ كـان نقًصـا وهجنـة اليـه"   وججـود الكـالم  انـد العـرب مـا كـان سـهاًل  1سم

  2ن الكــالم مبخــلاًل وســوقّياً جــزاًل  ال يشــوبه شــين مــن كــالم العامــة  واأللفــاظ الحوشــّية   وكرهــوا جن يكــو 

 وخلك النظريات في البالغة اندما كانت األلسن فصيحة ال يشوبها لحن والاجمة.

 :والركاكةاللغة بين الجزالة 

دت مسخوياخها  فليغة الكخّاب جو لم خكن لغة الشعر في اصر دولة األخراك كلها لغة واحدة  بل خعدّ    

ربوا الى النظم دّ خالعلمان  وغير لغة الحرفيين والعوام اللين شعر الكخّاب  غير لغة شعر الفقهان و 

لغة و سماًاا وخلقيًنا ال الًما وخحصياًل   فاللغة الخي جصبحت سائدة هي مزيج مخخلط بين الفصحى 

 . 3الحديث اليومي

 :العامّية .1

ة من غير سر الحاكمخخابع األي  بخطورات جديدة   بسبالّدولة الّخركّية في اصر  وشهدت اللغة    

في البالد  حيث كان لألحداث الخي جرت في  من الفرنجة والمغول معاقل الغزاة إلى العرب  باإلءافة

في المحكّية بة  وادم الخحرج من اسخخدام الخعابير المعرّ ر سبًبا في وجود األلفاظ الغريبة هلا العص

 .4الكثير من األغراض الشعرّية 

                                                           

 . 1/200ابن رشيق القيراوني، العمدة في صناعة الشعر،( 1)

 .148،149ينظر:العسكري، الصناعتين، (2)

 . 3/80ينظر:محّمد زغلول سالم، األدب في العصر المملوكي، (3)

 .709ينظر: عمر باشا، األدب في بالد الشام، (4)
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ا ثنايا القصـائد الشـعرّية مـا يشـير إلـى خعبيـرات وصـياغات اسـخخدمهومما اثرت اليه الباحثة في       

 في جشعارهم.باللغة المحكّية الشعران 

مــا  الســلطنة "ومــن للــك مــا قالــه ابــن الــوردي انــدما جشــار إلــى كثــرة االحخفــاالت بالّحكــام الــلين خولــوا    

  السريع[]                                                           : بقيت جنا خلحق جن خنبيخا "

 فكـــــــــــم  ملـــــــــــك  جـــــــــــاء  وكـــــــــــم  نائـــــــــــب  

      

ــــــــى  ــــــــى مت ــــــــة  األســــــــواق  حت ــــــــا زين  ي

ــــــــرّ   ــــــــد ك ــــــــى الل حــــــــىق  روا الزينــــــــة  حت

    

ــــــــا مــــــــا بقيــــــــت أن  تلحــــــــق  "   1"أن تنُبت

ـــاليومـــن      ـــق جو الب ل ـــك جيًءـــا كلمـــة "بـــراطيش" خعنـــي النمعـــل الخم اـــالن الـــّدين الشـــاار   فـــي قـــول 2لل

  طويل[]ال                                                                           : الوداايّ 

                                                  لقــــــــد أُلـــــــــزم الكفّــــــــار شاشـــــــــات ذّلـــــــــة            

 ] الطويل[

لقــــــــد أُلـــــــــزم الكفّــــــــار شاشـــــــــات ذّلـــــــــة         

 تزيدُهم من لعنة الّله تشويشا

ت لهم مـا ألبسـوكم عمائمـا    ولكـنهم فقل

 4 3قد ألزموكم براطيشا

 

 تزيــــــدُهم مــــــن لعنــــــة اللّــــــه تشويشــــــا 

ـــــــت لهـــــــم مـــــــا ألبســـــــوكم عمائمـــــــا   فقل

     

 هم قــــــــــد ألزمــــــــــوكم براطيشــــــــــاولكــــــــــنّ  

  

 األلفاظ األعجمّية: .2

ّيـة واإلدارّيـة اسخخدم العرب جلفاًظا جاجمية كثيرة  والسيما خلك األلفـاظ لات الصـلة بالحيـاة االجخماا    

والسياســّية  وللــك نخيجــة اخــخالط األجنــاس واألاــراق  وهــلا جمــر غيــر معيــب مــا دامــت األلفــاظ خـــ دي 

جاجميـة كثيـرة وال سـيما    وردت جلفـاظركالمقصود وخظهر المراد  ففي الّشعر العربّي وفي اهد دولة الخّـ

ون الشـــعرّية المســـخحدثة  األثـــر فـــي الفارســـّية منهـــا والخركّيـــة  فكـــان لألحـــداث الخـــي جـــرت  وظهـــور الفنـــ

 .5اسخخدام األلفاظ األاجمّية والعامّية

                                                           

 .485ابن الوردي، الّديوان، ص (1)

 هو اسم للنعل الَخلق، ينظر: أحمد رضا، معجم متن اللغة، مادة ) ب ر ط(.ينظر:البراطيش: جمع برطوش، و (2)

 .4/359الصفدي،الوافي بالوفيات، (3)

 74ينظر، األدب العامي، أحمد الَجّمال،ص (4)

 258ـ 254ينظر: خالد يوسف، الشعر العربي أيام المماليك، ص ( 5)
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حجلـة الخلمسـاني انـدما اسـخخدم لفـظ " الرنـك" وخعنـي  جبـي   قـول ابـنة الدخيلـةاأللفاظ األاجمّيـومن    

  :حيث قال   1الشِّعار  حيث كان لكل سلطان جو جمير شعار خاص به يخمّيز به ان سوا 

            الطويل[ ]                                                                                    

ــــــر ن ك ه م ــــــوك  ب ــــــل  المل ث  وقــــــد أصــــــبحوا م 

    

ا للّنــــاس  تحــــت العصــــائب  ــــد و   2إذا مــــا ب 

  3ءــىوقــد اســخخدم الشــعران كلمــة "المارســخان " جو "البيمارســخان" الخــي خعنــي مسخشــفى لمعالجــة المر     

  ]الطويل[                                                        .4معين الدين ابن خموليوفيقول 

ــــــــــــــــتانا  أنشــــــــــــــــأت  مدرســــــــــــــــةا وم ارس 

 

ــــــــــــــدانا  ــــــــــــــان واألب ح األدي ــــــــــــــح   5لُتص 

 من مصر هارًبا  قال األدبان لّما خرج المظفر السلطان بيبرس الجاشنكير المنصوريّ و       

                                                                                  []البسيط                                                                                    

 فــــــــــــــذل الجشــــــــــــــن كيُر بــــــــــــــال لقــــــــــــــاء

       

 6وأمســـــــــى وهـــــــــو ذو جـــــــــأش  نكيـــــــــر 

كبيـــر مخـــلوقي الطعـــام والشـــراب قبـــل جنا يأكلـــه جو الـــرئيس  فلفظـــة الجاشـــنكير لفظـــة جاجمّيـــة خعنـــي      

  .7السلطان

القراة العسلّية المعّدة ألن خكون بمثابة هدف للخدريب وخعني ق"  با ومن األلفاظ األاجمية كلمة "القم    

  كان يلعبها السالطين واألمران في جوقات 8الى الرماية  وهي من األلعاب المشهورة في اصر األخراك

                                                          :الشاار قال، رفيه واللهوالخ

                                                           

 .103ينظر: حسان حالق ، المعجم الجامع،ص (1)

 11/47ري بردي، النجوم الزاهرة،ابن تغ (2)

 .48،49ينظر:  حسان حالق ، المعجم الجامع،ص (3)

هو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن تولو أبو عمرو الفهري، معين الّدين، المعروف بابن لؤلؤ، شاعر مصري، له ديوان شعر،  (4)

 .655هـ(، ينظر:البغدادي،هدية العارفين،ص685توفي سنة )

 .7/277ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (5)

 .8/220المصدر نفسه، (6)

 .59ينظر:حسان حالق ،المعجم الجامع،ص  (7)

 .170،171ينظر: المصدر نفسه، ص (8)
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 ]البسيط[                                                                                    

 والجــــيُش بـــــالق بق  المنصـــــور قـــــد ول عـــــوا

 

ـــــــــانُ   رن  1بكـــــــــل  طائشـــــــــة  والقـــــــــوُس م 

وجمه بزفافه  الملك األشرف شعبان بن حسين لفظخين جاجميخين اندما هّنا حجلةجبي ابن  واسخخدم     

ند وخعني السيد وم وهما: خم
      قال:3المرجة صاحبة الكالم في البيت والمخصرفة فيه   وخاخون خعني 2

 الوافر[ ]                                                                                     

ـــــــــــد  الليــــــــــــالي  هنـــــــــــاء  بالهنـــــــــــاء  م 

     

ـــــــــوالي  ـــــــــى الت ـــــــــيم عل ـــــــــالفرج الُمق  وب

 زفـــــــــــــاف  إن بـــــــــــــدت  فيـــــــــــــه خونـــــــــــــد   

      

ـــــــــــــــــالل    ـــــــــــــــــل  بالمســـــــــــــــــرة  والج  تجّل

 هــــــــــــانيوزفــــــــــــت قلعــــــــــــُة الجبــــــــــــل  التّ  

 

ـــــــي الحجـــــــال     4بخـــــــاتون المصـــــــونة  ف

اجمّية  فالمنجنيق: يعني آلة وهي كلمة ج "المجانيق "واسخخدم الشاار شهاب الّدين محمود كلمة     

  []البسيط  .5حربّية يرمى بها الحجارة الى القالع والحصون والخجمعات المعادية من مسافة بعيدة

 كأّنمــــــــــا كــــــــــلُّ ُبــــــــــرج  حول ــــــــــه ف ل ــــــــــك  

 

 6مــن المجــانيق  يرمــي األرض  بالشُّــُهب   

  

  الشعر بلغة القرآن الكريم: تأثر .3

لًبا يمرد  كثير من الشعران  ينهلون من جلفاظه  ويوردونها في سياقخها  اكانت لغة القرآن الكريم منهاًل   

الداللّية جو يعدلون بها إلى سياقات جخرى خجري مع مءمون ما ينظمون  وقد يلجأون إلى جلفاظ القرآن 

 .7في اسخخدمات إشارية  جو رمزّية  جو خحويلية  جو مباشرة

                                                           

 .13/405الصفدي، الوافي بالوفيات، (1)

 .58ينظر: أدي شير، معجم األلفاظ الفارسية المعّربة، ص (2)

 .51ينظر:المصدر نفسه،، ص (3)

 .198ابن أبي حجلة، الديوان،ص (4)

 .211ينظر:حّسان حالق ، المعجم الجامع،ص  (5)

 .406 /13الصفدي، الوافي بالوفيات، (6)

 . 3/81محّمد زغلول سالم، األدب في العصر المملوكي،( 7)
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ما قول البوصيري  في مدح السلطان األشرف خليل اند األبيات الخي فيها خأثر بلغة القرآن ومن   

                                                                  سيط[ ] مخلع الب                                            :" خياًل خدك الجبال دكا"  فخح اكا

 قـــــــــــــد أخـــــــــــــذ المســـــــــــــلمون عكــــــــــــــــــا

 

ـــــــــــــــــافرين صـــــــــــــــــكا   وأشـــــــــــــــــبعوا الك

ــــــــــــــــــــيهم   وســــــــــــــــــــاق ســــــــــــــــــــلطاننا إل

 

ــــــــــــــا  ــــــــــــــال دك ــــــــــــــدك الجب  خــــــــــــــيالا ت

ـــــــــــــذ ســـــــــــــارت   وأقســـــــــــــم التـــــــــــــرك من

 

 1لـــــــــــــن يتركـــــــــــــوا للفـــــــــــــرنج ملكـــــــــــــا 

  فـربط الشـاار بـين مـا جـان 2﴾كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّاا دَكًّاا   ﴿ فقد اقخبس من اآلية القرآنية  قوله خعـالى    

ع يوم القيامة مـن جهـوال اظيمـة  إل إّن األرض خيزلـزل في هل  اآلية الخي يخبر اهلل خعالى الّناس اّما يق

 الحصون وخدمرها.المعركة فهي خزلزل وخخحرك  وبين قوة الخيل في 

فـخح اكـا  فقـد اقخـبس مـن القـرآن الكـريم قولـه  مـدح األشـرف خليـلمحمـود  الـّدين ّشـهابقول وكللك     

  ] البسيط[                                                   :3﴾وامرأتُهُ محّالةَ احلَطبِ﴿ خعالى

 وجالـــــــت النـــــــاُر فـــــــي أرجائهـــــــا وعل ـــــــت

    

ــــرب     فأطفــــأت مــــا بصــــدر الــــّدين مــــن ك 

ـــــك البـــــروج وقـــــد  ـــــا لهـــــب  تل ت  أب  أضـــــح 

    

طــــــب   كانــــــت بتعليق هــــــا " حّمالــــــة     4"الح 

مرجخــه الخــي شــير إلــى اسخحءــار الّشــاار قصــة جبــي لهــب وااقخبــاس لفظــي يظهــر فــي البيخــين حيــث ي    

م  فكالهمـا سيصـليان نـاًرا ى اهلل اليـه وسـلّ صـلّ   كانت خجمع الحطب والّشوك لخءعه في طريق الرسول

ة فـي جزان لما فعال  وقد ججاد الشاار الربط بين ما فعل السابقون  ومـا فعـل الالحقـون  فقـد قـام الفرنجـ

ان مــا ا وقــوًة ومنعــًة  غيــر جّنهــا ســراخحصــين جنفســهم بــاألبراج الخشــبّية  فأحســنوا بنانهــا الــًوا وارخفاًاــ

 اادت رماًدا بعد جن حرقها المسلمون.  

                                                           

 . 1/369ابن إياس، بدائع الزهور،ج( 1)

 . 89/21الفجر، (2)

 .111/4المسد، (3)

 .13/410يات، الصفدي،الوافي بالوف (4)
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للقينـات وغنـائهن السـلطان محّمـد بـن قـالوون الـلي ايـرف بحبـه من سخر جحد الشعران وفي قصيدة     

   :حيث قالجّن الشاار قد بالغ في للك   ونجدمسخعيًنا بما يقارب خسع اشرة سورة من القرآن الكريم  

                                                                             الرجز[]                                                                                     

ــــــــات   وُزل   ـــــــى لـــــــلعــاديـــ ــــــــا أت ــــــــت  ز ل ـلّمـ  ـ

       

ــــــــاء  ومـــــــا ق ـــــــر ا ل  ـــــــظ  الّنســ ف  ـــــــه  ح   لواق ع 

ــــــل  ذاك الُملــــــك أضــــــحى لــــــم يكــــــن     ف ج 

    

ــــــــل ت  بالقارعــــــــه    ـــــــى الق تــــــــاُل وُفص   وأتـ 

ـــــــه  ــــــن أحزاب ـ ـــــــات م  ي ـن ـــــــت القــ   مــــــن كانــ

        

 عـــــــه  ع ط عـــــــط بـــــــه الـــــــّدّخان نـــــــار  ًلم    

ـــــّدعا  ـــــن ال ـــــن ًل يخـــــاف م  ـــــدا م ـــــت ي  ت ّب

      

ـــى ي ق ـــع  فـــي الناز     1عـــه  فـــي الليـــل إذ يغش 

 محمــود انــدما راح ييبشــر الســلطان الــّدين باســات الشــعرّية مــن القــرآن الكــريم قــول شــهابن االقخومــ     

 محّمد بن قالوون في النصر الى األادان ليلة ايد األءحى " فصلِّ لرّب الّناس وجنحر " 

  [يل]الطو                                                                                     

 اإلســــــــالم وابــــــــن ملــــــــيكهم لــــــــك  أيــــــــا م  

 

ــــــرحمن  بالنّ   ــــــد  ال  صــــــر  جنــــــدهومــــــن أّي

 حــــــــر ســــــــعدك مخبــــــــرااالنّ  أتـــــــاك بعيــــــــد   

 

 لنــــــا أّن عيــــــد الّنصــــــر يأتيــــــك بعــــــده 

 فصــــــل  لــــــرب  الّنــــــاس وانحــــــر فبعــــــدها 

 

 2نــــــّده ســــــتنحر مــــــن يــــــدعو مــــــع اهلل   

  ليدلل الى جّن النحر سيكون نحران  الّنحر لعيد 3﴾حَرْفَصَلِّ لِرَبِّكَ وانْ ﴿وهنا اقخباس من اآلية  الكريمة    

                                                                      األءحى  والّنحر لألادان. 

ك   ما ورد في قول محيي الّدين بـن ابـد الظـاهر فـي رثـان الملـومن صور اسخخدام جلفاظ القرآن الكريم 

  []الخفيف                                                  :كّل فج  اميق" قوله "من :الظاهر

 صـــــــاح  هـــــــذا ضـــــــريُحُه بـــــــين جفنـــــــيّ 

 

ــــــــق  ــــــــج  عمي  4فــــــــزوروا مــــــــن كــــــــل ف

 

                                                           

 .10/247ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (1)

 .1/471ابن إياس، بدائع الزهور،ج( 2)

 .108/2الكوثر، (3)

 .10/337الصفدي: الوافي بالوفيات، (4)
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وأَذِّن يف النّاس باحلجِّ يأتوكَ رجالًا وعلى كلِّ ضامرٍ يأتنيَ من كُلِّ فجٍ  ﴿وّظف الشاار هل  األلفاظ من قوله خعالى   

قد ربط الشاار بين جهمّية الحج  بحيث يأخي إليه الّناس رجااًل وركباًنا من كل مكان بعيد  و  1﴾عميق

                                                                                  .نوبين جهمّية المرثّي  واظمخه  يأخي الّناس لزيارة قبر  من كل مكا

  ]الوافر[                                                                وفي قول ابن جبي حجلة

 فكـــــــــــم  شـــــــــــرحت  بقلعـــــــــــتكم صـــــــــــدوراا

 

ــــــواني   وبــــــات الزهــــــُر يبســــــُم فــــــي الص 

ــــــــــــــا ليــــــــــــــال    ــــــــــــــت  بالغنــــــــــــــا فيه  توال

 

ــــــــــــــيأعـــــــــــــّوذهّن با   2لســـــــــــــبع  المثانــ

  3 ﴾يْنَاكَ سَبْعًا مِِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَوَلَقَدْ آتَ﴿ من قوله خعالى الشاار" جاّولهن بالسبع المثاني"  قخبسا   

فالسبع المثاني ييقصد بها جاظم سورة في القرآن الكريم  وهي سورة الفاخحة  يقرجها الّناس للحفظ من كل 

                                        . وجلى شر

م ة  لخداقاموا بخوظيف األلفاظ والخراكيب القرآنيّ  يخّءح من خالل الّنمالج السابقة  جّن الشعران   

 نصوصهم  وخقويخها  فكان خوظيًفا يقخءيه المقام.

 ثانياا: األسلوب 

يعخبر األسلوب وسيلة من وسائل نقل المعاني  وجودخه قد خرقى بالمعاني المعخادة فخخرجها في كل     

 .4شكل يداو إلى اإلاجاب

اّمـا يخـخلج نفوسـهم مـن مشـاار وجحاسـيس  لـللك خخخلـف جسـاليبهم فـي  يخخلف الشعران فـي الخعبيـر    

الخعبيــر اــن للــك  فــالغرض مــن األســلوب األدبــي  إجــادة الشــعران فــي الخعبيــر اــن المعنــى  والخــأثير  

 .5رواإلقناع  واالجخلاب  كل حسب طريقخه وجسلوبه في الخعبي
                                                           

 .22/27سورة الحج،( 1)

 .277ابن أبي حجلة الديوان، ص( 2)

 15/88سورة الحجر، (3)

 .56ينظر:أحمد أمين، النقد األدبي، ص (4)

 .27ينظر: المرجع نفسه، ص (5)
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خرج به في بعض األحيـان اـن جسـاليبه الخقليدّيـة  إل  " لقد شهد الّشعر العربّي جّيام دولة الّخرك خطوًرا   

ّنما سعى إلى العوام من الّناس  ". 1إّنه لم يبِق ملًكا للطبقة المثقفة  وا 

 :المحسنات البديعّية 

الخـي  ةالمعنويـ المحسـنات فمـناسخخداًما  ويعخبر فن البديع من جكثر الملاهب الفنّية شيوًاا  وجكثرها    

 الخرك في جشعارهم:وّظفها شعران دولة 

  :الطباق .1

وقد زخرت األشـعار فـي  .2والبياض والسواد  كالجمع بين الليل والنهار  الشين وءد هو الجمع بين   

 .3  وخوءح داللخهألّنه يسهم في خحسين الكالمالبديعّي  لون رك بهلا الدولة الخّ 

 قسمة الى جساس النفي واإلثبات والنفي:لقد قسم البالغيون الطباق 

 .4طباق إيجاب: وهو الجمع بين لفظين مثبخين مخءادين مثل:" جيقاظ" و" رقود" .ج

 .5طباق سلب: وهو الجمع بين لفظ ومنفيه مثل: "يعلمون" و " ال يعلمون" .ب

والقسمة األخرى للطباق في ءون نوع اللفطين المخءادين  حيث يأخي فيه اللفظان المخءادان 

  الطباق بين كلمخي "الجهر" و"السّر"  وهو طباق إيجابومن للك    6اسمين  جو فعلين جو حرفين

                                                                      ] السريع[                                            وللك في قول االن الّدين الودااّي:

 فـــــــــــــــيهم والحّســـــــــــــــاب   أر  الكتّـــــــــــــــاب  

     

ـــــــــاس  ا لصـــــــــوص  يســـــــــرقون     طـــــــــرّا لّن

 فــــــــــــظ جهــــــــــــراافقــــــــــــوم  يســــــــــــرقون اللّ  

       

وقـــــــــــوم  يســـــــــــرقون  المـــــــــــال  ســـــــــــرّا 
7 

 
                                                           

 .655عمر باشا، األدب في بالد الّشام ،ص (1)

 .438ينظر: أحمد مطلوب، البالغة والتطبيق، ص (2)

 .314ينظر:خالد يوسف، الشعر العربي أيام المماليك،ص (3)

 .439ص ينظر:أحمد مطلوب، البالغة والتطبيق، (4)

 .439ينظر: المرجع نفسه، ص( 5)

 .440ه، صرجع نفسينظر: الم (6)

 .57رائد عبد الّرحيم، عالء الّدين الوداعّي حياته وشعره،  (7)
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للك س  بيبر وجان الطباق بين لفظخّي "اإلصباح" و"اإلمسان"  في داان سراج الّدين الوراق للظاهر     

                                                                                                                                       لرجز[] ا                                                                  لبيان اظمة الممدوح:

ـــــــــــداا ـــــــــــّدنيا ودام  مخّل ـــــــــــه ال  دامـــــــــــت ل

  

ـــــــــل اإلصـــــــــباُح واإلمســـــــــاءُ    1مـــــــــا أقب

  

      ي           والّسمر" اندما مـدح الملـك خليـل بـن قـالوون فـوطابق شهاب الّدين الحلبّي بين لفظخي" البيض"  "   

 [ ]الطويل                           فخح قلعة الروم  لخصوير قوة وشجااة الممدوح  حيث قال: 

ــــــدا ســــــار ت حت هــــــا ــــــت ُزرُق الع  ن  ي ّمم  وا 

 

 2كتائـــب  ُخضـــر  تحتهـــا البـــيض والّســـمر 

           ين محمـود فـي اكـا انـدما فخحهـا الملـك األشـرف حيـث جمـع بـين    ومن المطابقات ما قاله  شـهاب الـدّ    

 [ سيط]الب                                  لفظخي "البر" و"البحر"  ليبّين حصانة وممنعة القلعة.

ــــــراا حــــــول ســــــاحت ها ــــــر ا وبح ، ب  ــــــوران   ُس

      

ـــــــب    ـــــــن الُقُط ـــــــأ  م ـــــــا أن  3دارا وأدناُهم

ا قاله شهاب الّدين محمود في مدح السلطان الجين الملك المنصور  وكـان الطبـاق ومن للك جيًءا م   

 [ ]البسيط                           الممدوح:في لفظخي" منفصل" و"مخصل" ليبّين الشاار قيمة 

ــــــــُث منفصــــــــالا  ــــــــن الغي  أســــــــتغفر اهلل أي

 

        أستغفر الّله أين الغيُث منفصالا         

        ين الغيُث منفصالا         أستغفر الّله أ

        أستغفر الّله أين الغيُث منفصالا         

        أستغفر الّله أين الغيُث منفصالا         

ــــّدهر متصــــل  ــــّره وهــــو طــــول ال  4مــــن ب 

 []الطويل      :واسخخدم شهاب الّدين محمود الطباق في لفظخي"طوًاا" و"كرًها" لييثّبت المعنى    

ـــــــ ـــــــاُدهفك ي ـــــــا ج  ـــــــا وكرها ـــــــت  ط وعا ئ  ط   م و 

 

ــــــــها والنعــــــــائ مُ   طاهــــــــا السُّ  5معاقــــــــل  ُقر 

             ينوكان اسخخدام الشعران للطباق فيما سبق  لخوكيد المعنى وخوءـيحه  فخخمّيـز األشـيان انـد الجمـع بـ   

 الشين وءد .

                                                           

 .1/383العينّي، عقد الجمان (1)

 .220عادل العزاوي، شعر شهاب الدين الحلبي، ص (2)

 .13/407الصفدي، الوافي بالوفيات، (3)

 .24/388المصدر نفسه،(4)

 .7/152ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (5)
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 التورية: .2

جو حقيقة ومجاز  جحدهما قريب وداللة اللفـظ وهي جن يلكر المخكّلم لفًظا مفرًدا له معنيان حقيقيان      

اليــه ظــاهرة  واآلخــر بعيــد وداللــة اللفــظ اليــه خفّيــة  فيريــد المــخكّلم المعنــى البعيــد ويــوّري انــه بــالمعنى 

.  ومّمـا اثـرت اليـه 2" الخورية"  وااخبروها مـن جلطـف الكـالم اهخم شعران العصر الخركي في   1القريب

 البسيط[  ]مخلع            بن محّمد بن قالوون:  ي السلطان شعبانبن نباخة فاقول من خورية  

بــــــــــــــــــيُن ســــــــــــــــــلطان نا الُمر ّجـــــــــــــــــــى  ج 

 

ـــــــــــــــــــديع    ـــــــــــــــــــارُك الطـــــــــــــــــــالع  الب  ُمب

 يــــــــــــــا بهجــــــــــــــة  البــــــــــــــدر  إذ ت ب ــــــــــــــّد  

 

 3هــــــــــــالُل شــــــــــــعبان فــــــــــــي ربيــــــــــــع   

جّمـا و بان  فعندما نخأمل األبيات نجد جّن الخورّية في كلمـة " شـعبان" إل إّن المعنـى القريـب هـو شـهر شـع  

 المعنى البعيد يقصد به السلطان شعبان بن محّمد بن قالوون. 

األءحى  فينجح في خوظيف نكخة جحد الملوك ويهنئه بعيد دح ابن نباخة يموفي موءع آخر    

  لّنحرمن ا )الّنحر( ليحولها من معناها القريب " ايد الّنحر" إلى معناها البعيد" العنق" موءع القالدة

 [كامل]ال                                                                                 قال:

ــــــــا ــــــــق ممتعا ــــــــد الّنحــــــــر واب  تهــــــــّن بعي

 

ـــــــد  ـــــــت واف ـــــــا طـــــــاف بالبي ـــــــه م  بأمثال

ـــــــــــــــم  ـــــــــــــــد أنع ـــــــــــــــه قالئ ـــــــــــــــدنا في  تقل

 

ـــي النّ   ـــدوف ـــون القالئ ـــى مـــا تك  4حـــر أول

حيــث المعنــى القريــب المعــروف هــو الشــرب  ويســخخدم ابــن النقيــب الخوريــة فــي قولــه" بمــان  ومراــى"    

 []الخفيف                             يش.واألكل  ولكن المعنى البعيد المراد هو الخمر والحش

ـــــــ ــــــع  الخـم  ــــــيش  م  ش  ُر الح  ــــــاه  ــــــع  الّظ  من

       

ــــع ى  ــــيُس مــــن مصــــر ي س  ــــولّى إبل ــــر  ف   ـ

 

 

: مــــــــا لـــــــي وللمقـــــــــام بــــــــــأ ر ض    قـــــــــال 

           

ــــــــىلــــــــ  م ر ع   5م أمتّــــــــع  فيهــــــــا ب مــــــــاء  و 

 
                                                           

 3/184ينظر:الحموي، خزانة األدب، (1)

 .318ـ  317ينظر: خالد يوسف،الشعر أيام المماليك،ص( 2)

 .4/95؛  ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،16/154الصفدي، الوافي بالوفيات، (3)

 .169ابن نباتة، الديوان،ص (4)

 .10/344الصفدي، الوافي بالوفيات، (5)
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ــدّ      ــد بــن ســلمان بــن غــانمين وانــدما مــدح شــمس ال ــّدين خليــل محّم  بــن الســلطان األشــرف صــالح ال

  وهـو غيـر مقصـود  األّول هو  صالح الّدين يوسف بـن جيـوبّن حيث إ ( الحكلمة)الصّ  قالوون موري ا

 []المتقارب                     الوون. الملك األشرف صالح الّدين خليل بن ق بل المقصود هو

 م ليكـــــــــــــان  قـــــــــــــد ُلق بـــــــــــــا بالّصـــــــــــــالح  

 

 فهـــــــــــــــــذا خليـــــــــــــــــل  وذا يوُســـــــــــــــــفُ  

 فيوســــــــــــُف ًل شــــــــــــك  فــــــــــــي فضــــــــــــل ه   

 

ـــــــــــل  هـــــــــــو األشـــــــــــرفُ   ـــــــــــن  خلي  1ولك

 التضمين: .3 

وهو جن يودع الشاار بيخًا من شعر غير   جو نصف بيت  جو ربع بيت  بعد جن يوطئ له خوطئة     

الئمة  بحيث يظن الّسامع جّن البيت بأجمعه له  وجحسن اإلبداع ما صيرف ان معنى غرض بروابط مخ

 . 2الناظم األّول  ويجوز اكس البيت المءّمن بأن يجعل اجز  صدًرا وصدر  اجًزا 

وقد جكثر شعران هلا العصر من اسخعمال هلا النوع من البديع  مسخفدين من شعر من سبقهم من  

 .3الشعران  

ا ان معناها هخءمينات رائعة  دون جن يصرفو  لّخركّيةولة ادّ اصر الد اسخخدم الشعران في وق   

اندما رثى السلطان قول صالح الّدين الصفدي    ومن األمثلة الى للكاألحياناألصلّي في جغلب 

  ال: ق  رلشكان صالًحا  قليل ا حيث "إلا نحن جثنينا اليـــــك بصالحِ سماايل بن قالوون قوله" الصالح إ

 الطويل[ ]                                                                                    

 مضـــى الصـــالُح المرجـــّو للبـــأس والنـــد 

 

ــــن لــــم يــــزل يلقــــى الُمنــــى بالمنــــائح     وم 

 فيــــــا ُملــــــك  مصــــــر  كيــــــف حالــــــك بعــــــده 

 

ــــــــك بصـــــــالح    ـــــــا عليــــ  4إذا نحـــــــن أثنين

 

                                                           

 .13/440الصفدي، الوافي بالوفيات،  (1)

 .107ـ 4/106ينظر: الحموي، خزانة األدب، (2)

 .309ينظر: خالد يوسف، الشعر العربي أيام المماليك،ص (3)

 .9/220الصفدي، الوافي بالوفيات،( 4)
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ل من البيت الثاني ميءمن من قول جبي نواس في مدح الخليفة األمين بن هارون فالشطر األوّ    

 ا  فالالرشيد  حيث كان هلا الخليفة ااداًل وصالًحا  وجعل جبو نواس ممدوحه الفرد األوحد في الدني

 [الطويل]                                                         .جحد مثله في الصالح والعدل

ــــــــــك  بصــــــــــالح   ــــــــــا علي  إذا نحــــــــــن أثنين

         

 1فأنت كما ُنثني وفوق  الذي ُنثني 

 

 

 

 [مل]الكا                                             :وقال ابن جبي حجلة في الملك الّناصر  

 بيــــــــوُت مديـــــــــــــــــــــحه  بالّطيــــــــب  فاقــــــــت  

 

ـــــعب  طيباـــــا فـــــي المغـــــاني   2مغـــــاني الش 

لالشاار فم       بيوت الشعر الخي قيلت في مدح الملك الناصر قالوون وخحّدثت ان طيب سمعخه                ءم

مغاني    مءمًنا قوله"اجائب الّدنيا السبعاللي يعخبر جحد  3الى جفءل األماكن وهو ِشعب بمّوان

 ] الكامل[                                          الِشعِب طيًبا في المغاني" من قول المخنبي: 

ــــــاني ــــــي الم غ  ــــــا ف يبا ــــــع ب  ط  ــــــاني الش   م غ 

 

ـــــــــــان    ن ز ل ــــــــــة  الّربيـــــــــــع  مــــــــــن  الّزم   4بم 

مل وهنا يصف المخنبي ِشعب بمّوان ويقول: جّن هلا المكان في فءله الى األماكن األخرى كونه جج  

 السنة.األماكن مثل فصل الربيع  فهو جفءل الفصول في 

 

 

 

                                                           

 5أبو نواس، الديوان، ص (1)

 .268ابن أبي حجلة، الديوان،ص( 2)

 1/503لمياه ، ينظر:الحموي، معجم البلدان،هو أحد الواضع المتنزهه المشتهرة بالحسن وكثرة األشجار وتدفق ا (3)

 .541المتنبي، الديوان،ص (4)
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 موسيقى الّشعر:ثالثاا: 

الموسيقى الشعرية: هي مراااة الخناسب بين الوزن والقافية في جبيات القصيدة الواحدة  بحيث خكون   

 .                                                  1هو كالم موزون مقفى له معنى :الشعرو  .الى بحر من البحور الشعرية

 الموسيقى الخارجّية: .1

القالب جو البحر الشعري المسخخدم  وهي ما يمّس الناحية الشكلّية في  هي الموسيقى الخي خعخمد الى  

   .2الشعر  فهي خخعلق بااللخزام بالبحور والقافية والخصريع

 البحور  .أ

يســـخخدم الشـــعران األوزان الخـــي خمألفمهـــا الـــّنفس  وخســـخريح لهـــا األلن فيرددونهـــا ويكثـــرون منهـــا  وفـــي     

  فـاألولى خسـمى الشعران إاّل في القليل النادر ألنها  ثقيلـة الـى الّسـمع المقابل هناك جوزان ال يسخخدمها

  واألخـــرى خكـــون بقايـــا جوزان قديمـــة قـــد انقرءـــت جو كـــادت  جو خكـــون ممـــا يخفكـــه بـــه بـــاألوزان القوميـــة

 .3الشعران من جوزان مخخراة  لم يسبقوا إليها  

ناولخها في خقيلت في السالطين في الفخرة الخي  كمما من األشعار الخيالّخركّية ولة دّ الفي اصر  ورد    

والجدول  هل  الّدراسة  وقد قيمتي باخخيار المادة الشعرّية الموجودة في الّدراسة من مخخلف المصادر 

 .اآلخي يبّين النسب المئوّية لألشعار والقصائد الخي وقفت اليها

 

 

 

 

                                                           

 19ينظر : إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر،ص (1)

 .123ينظر: محمود قحطان، أساسيات الشعر وتقنياته،ص (2)

 .186ينظر: إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص (3)
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ا من وهي مرخبة خرخًبا خنازلي   وردت في هلا البحث يوءح الجدول الّسابق البحور الشعرّية الخي   

ة الّنسبففالمجموع   فيها  الخي خكرر وادد المّراتاألكثر اسخخدًما إلى األقل  ولكرت فيه اسم البحر  

 المئوّية.

 البحر 
 عدد مرات استعماله

 في الّدراسة
 النسبة المئوية

 %28.05 65 الطويل 1
 22.35 52 البسيط 2
 % 22.8 53 الكامل 3
 %7.7 18 الخفيف 4
 % 5.6 13 السريع 5
 % 4.35 10 الوافر 6
 %3.0 7 الرجز 7
 % 0.8 2 الرمل 8
 %0.4 1 المخقارب 9

 %0.4 1 المنسرح 10
 %0.4 1 المجخث 11
 % 1.75 4 مخلع البسيط 12
 %0.4 1 مجزون الكامل 13
 %0.4 1 مجزون الرجز 14
 %0.4 1 مجزون الوافر 15
 % 0.8 2 يفالخفمجزون  16
 %100 233 المجمور 17
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الخفيف  و الطويل  والبسيط  والكامل   والّناظر إلى الجدول يالحظ جّن البحور األكثر خداواًل هي:   

نالحظ و   اللي جان في الجدول من حيث الخرخيب ويحخّل بحر الطويل المرخبة األولىوالوافر  والّسريع  

  المديد  والهزج  والمخدارك. جيًءا جّن الجدول قد خال من البحر

 القوافي   .ب

هي جصوات خخكون في جواخر األشطر جو األبيات من القصيدة  وال بّد من خكرارها  فهي بمثابة    

 .1الفواصل الموسيقّية يخوقع السامع خرددها

 : القافية المقيدة .1

قاله  ما   ومن للك2ففة جم خالية من الردكانت مردّ جهي ما كان فيها حرف الروي ساكًنا  سوان    

  الرجز[ ]مجزوء                     : محيي الّدين بن ابد الظاهر يهنئ الظاهر بيبرس الران 

ــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــد ومــ ــــــــــــــــــــأُت بالعيـــ  ُهنـــــــ

 

ــــــــــــــــــــاء أقت صــــــــــــــــــــر  ــــــــــــــــــــى الهن  عل

ـــــــــــــــــــارةا   ـــــــــــــــــــا بشـــــــ ـــــــــــــــــــل إّنهـــــــــــ  بـــــ

  

ــــــــــــــــــــر    ــــــــــــــــــــوُد مفتق ــــــــــــــــــــا الوج  3له

 .الردف بخسكين حرف الران  قييدت القافية الخالية من   

 زجل[]       :       وفي قول جحدهم حين مدح الملك األشرف شعبان بن حسين  

 مــــــــن القلعــــــــة كوكـــــــب الســــــــعد  ــــــــاب

 

ــــا ــــوهاللُــــــــــــو قـــــــــــــــــد انط ف  ــــابـــ   ن  أمــــــــ

 ـــــــــخ  ــــــلمّريوُزحـــــل  قــــــــــــــد قــــــــــــــــــــارن ا 

 

ــــــحى شــــــعبان  لكســــــو    4ف شــــــمس الضُّ

 قام بخقييد القافية وخسكين حرف النون  مع وجود حرف الردف.  
 

                                                           

 .244إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، ص ينظر: (1)

 164ر: عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية،صينظ (2)

 .8/91ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (3)

 .  11/66المصدر نفسه، (4)



106 

 

 القافية المطلقة: .2

   ومن األمثلة اليها قول شهاب الّدين1هي ما كانت مخحركة الروي  جي بعد رويها وصل بإشباع  

  ] البسيط[                                                                           :محمود

 اهلُل أ كبــــــــــُر هــــــــــذا الّنصــــــــــُر، والظ فــــــــــرُ 

 

ـــز ُعُم الّســــيرُ    هــــذا هــــو الفــــتُح ًل مــــا تـ 

ـــــت    ـــــت اآلمـــــاُل إن  ط م ح  ـــــذي كان  هـــــذا ال

 

ـــــــــرُ   ـــــــــب  ترجـــــــــوُه وت ن ت ظ  ـــــــــى الك واك   2إل

 ل".وهلا ما يعرف" بالوص مّد هنا حرك الشاار حرف الروي الران  بالءمة  وجشبعها فصارت واو   

 امل[]الك                                               الودااّي:ومنها جيًءا قول االن الّدين 

ــــــــرفاا إلــــــــى  ل ــــــــئن اد عــــــــى ميــــــــداُننا ش 

 

ــــــب  إلــــــى اإلســــــراف    ــــــرف ي ه  لــــــم ُينس   ش 

 أو مــــــــا تــــــــر  األمــــــــراء  فــــــــي تعميــــــــره 

 

وا ُفعــــــــول  م جــــــــارف  وق فــــــــاف     3أضــــــــح 

 ة  وهلا جعل القافية مطلقة غير مقيدة.حركة الروي فيما سبق الكسر  

 :مكونات القافية 

هو حرف جساسي خرخكز إليه  وهو آخر حرف صحيح في البيت  ويكون إّما ساكن  جو   :الرويّ  .1

ليه خينسب  فنقول ميمية  جو اينّية  جو سينّية  وهكلا   وقد خّم  4مخحرك  واليه خيبنى القصيدة   وا 

 القافية المقيدة والمطلقة.لكر جمثلة اليه في الحديث ان 

 5وهو نواانالوصل:  .2

     ج ــ حرف مّد يخوّلد ان إشباع حركة الروّي  فيكون جلًفا جو ياًن جو واًوا.     

 ] الكامل[                                            يقول ابن جبي حجلة في الملك الّناصر:  

 بيــــــــوُت مديـــــــــــــــــــــحه  بالّطيــــــــب  فاقــــــــت  

 

ـــــعب  طيباـــــا فـــــي المغـــــاني   6مغـــــاني الش 

 
                                                           

 .164ينظر:عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية،ص  (1)

 .213عادل العزاوي، شعر شهاب الدين الحلبي،ص  (2)

 .13/406الصفدي،الوافي بالوفيات، (3)

 .137د العزيز عتيق، علم العروض والقافية،صينظر:عب (4)

 143ينظر:عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية،ص (5)

 .268ابن أبي حجلة، الديوان،ص( 6)
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                                               .الوصل هو حرف اليان الممدود في كلمة المغاني  

 []الوافر                                                                         وقوله:     

ـــــــــُه حســـــــــــــ ـــــــــن  ورأي  كلـــــــ ــــــــديــبـــ  ـع  ــــــ

 

ــــــــــاني  ــــــــــف  المع ــــــــــه ُلط  حــــــــــو  ببيان

ــــدا عــــن م صــــر  أمســــت   فمــــذ  أقصــــى الع 

  

ـــــــــديُن لـــــــــه األقاصـــــــــي واألدانـــــــــي   1ت

 ود في كلمخي" المعاني" و"األدانيالوصل هو حرف اليان الممد  

 ب ــ هان ساكنة جو مخحركة خلي حرف الروّي.  

 []السريع                               : داايّ ومن األمثلة الى للك  قول االن الّدين الو   

ل ــــــــــــق    إن  أمــــــــــــر  الســــــــــــلطاُن فــــــــــــي ج 

 

 بهـــــــــــــدم  مـــــــــــــا ضـــــــــــــاق  ميدان ـــــــــــــهُ  

ـــــــــــــــا رأ   ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــار  لّم ـــــــــــــــه ق  ف ّن

 

 2 يـــــــــــــــــر  بيـــــــــــــــــوت  اهلل  جيران ـــــــــــــــــهُ  

 حرف الروي هو النون وحركخه الفخحة  والهان المخحركة هي الوصل.  

 []الكامل                                                          :الشعرانقول جحد  وجيًءا

ــــــــات   وُزل   ـــــــى لـــــــلعــاديـــ ــــــــا أت ــــــــت  ز ل ـلّمـ  ـ

       

ـــــــه    ــــــــاء  ومـــــــا ق ـــــــر ا للواق ع  ـــــــظ  الّنســ ف   ح 

ــــــل  ذاك الُملــــــك أضــــــحى لــــــم يكــــــن     ف ج 

    

ــــــــه    ــــــــل ت  بالقارع   3وأت ــــــــى الق تــــــــاُل وُفص 

 الهان الساكنة هي الوصلحرف الروي العين المخحركة  و  

   ومثال للك:4: يراد به إشباع هان الوصل  سوان جكانت مفخوحة جو مءمومة جو مكسورةالخروج .3

                                                                     ]الكامل[                                                                                 

ــــــــاة بأســــــــره م ــــــــك الُجن ــــــــعت عواطُف  وس 

 

 ل ـــــــــــــت  كـــــــــــــاّل مـــــــــــــنهم عثرات ـــــــــــــه  وأف   

ـــــــــنهم  ـــــــــب اإلســـــــــاءة م ـــــــــت مرتك  وجزي

 

ــــــــه     5الحســــــــنى فأصــــــــبح شــــــــاكراا لزًلت 

 .كلمخي" اثراِخِه  وزالِخِه" بالكسرة فيجشبع الشاار حركة هان الوصل  

                                                           

 .275ابن أبي حجلة، الديوان، ص (1)

 .97رائد عبدالرحيم، عالء الدين الوداعي، ص (2)

 .10/247ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (3)

 .153العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص عبد ينظر: (4)

 .2/343العينّي،عقد الجمان، (5)
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 [لكامل]ا                                                          :المحار الّدين ومنه قول سراج

ــــــــه   ُر الّصــــــــيام  أتــــــــاك  فــــــــي بركات   شــــــــه 

 

ر  بصــــالت ه    ــــر  الــــو  ــــن  عم   يــــا خيــــر  م 

ه    ــــــــــر  صــــــــــيام  ــــــــــه اهلُل أُج ــــــــــُيريك  في  س 

  

ـــــــه    ـــــــه  وصالتــــــــ ـــــــته  وزكاتــــــــــ  1وقيامــــ

 الر د ف:  .4 

 .2الروي سكاًنا جو مخحرًكا  هو حرف مّد يكون قبل حرف الروّي سوان جكان هلا     

 سيط[                              ]الب                                        :الموصلي ابن دانيال قول ومن األمثلة اليه   

 وأنــــت  يــــا أشــــرف  األمــــالك  شــــمُس ُعــــال

 

ـــــــى ظنـــــــي ُســـــــليمانُ    ســـــــما بهـــــــا وعل

ـــــــــه    هليـــــــــزك الزاهـــــــــي بزركش   وتحـــــــــت د 

 

 3ّنــــــى الــــــّنفُس ألــــــوانُ مــــــن كلمــــــا تتم 

 "جان حرف المد في كلمخي"سليمان" و"جلوان  

 [ ]الخفيف                                              :مجمودومن للك قول شهاب الّدين   

ـــــــــه األعـــــــــالمُ  ـــــــــرت ب ـــــــــتح  ج  ـــــــــر  ف ي  خ 

  

 مـــــــــا  ـــــــــدا للُحســـــــــام فيـــــــــه  انت قـــــــــامُ  

ــــــــرُ   ــــــــع  الُكف  ض  ــــــــا خ  ــــــــُد م  وأعــــــــّز التّأيي

 

ت ل ــــــــــــى بــــــــــــه اإلســــــــــــالملــــــــــــُه وا    4ع 

 وّي في كلمخي" انخقام" واإلسالم".جان حرف المد قبل حرف الر     

 ]البسيط[                           :5ومنه جيًءا  قول شمس الّدين المعروف بابن البّيااة  

ــــــا ــــــر ع مهم ــــــلُّ الخي  فمصــــــُر والشــــــام ك

 

ـــــــه الّتباشـــــــيرُ   ـــــــت في ل  ـــــــر  ع  ـــــــلُّ ُقط   وُك

ـــــــــم  فـــــــــالكوُن مبـــــــــتهج  و   ـــــــــُق ُمبت س  ل  الخ 

 

ــــــــورُ   ــــــــد ن مجب ــــــــُر مّتصــــــــل  وال  6والخي

  ود.الممداليان الممدود  وفي كلمة "مجبور" وهو الواو  وهو "ورد حرف المد في كلمة "الخباشير   

                                               :الدين الوداايّ  االنوقول   

 
                                                           

 .45سراج المحار، ديوانه، (1)

 .155ينظر:عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية،ص (2)

 .13/405الصفدي، الوافي بالوفيات، ( 3)

 .374علدل العزاوي،شعر شهاب الدين الحلبي،ص (4)

 ( لم أعثر على ترجمته.5)

 .8/73ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،( 6)
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 الرمل[ ]                                                                                       

ر    إنّمــــــــــــا العــــــــــــادُل ســــــــــــلطاُن الــــــــــــو 

 

ـــــــــع    ـــــــــدما جـــــــــاد بتشـــــــــريف  الجمي  عن

ــــــــرا   ــــــــر  أصــــــــاب  ُقط  ــــــــُل ق ط ــــــــاحالا  امث  م

 

 1فكســــــــــا أعطاف ــــــــــُه زهــــــــــُر الربيــــــــــع   

  .فالروّي هو حرف العين المخحرك وجان قبله الردف وهو حرف اليان الممدود    

 [السريع]                                                        :الوّراقالّدين نه قول سراج وم 

ــــــــــهُ  ــــــــــذي ُملُك  يــــــــــا حبــــــــــذا الملــــــــــُك ال

 

ــــــــــي الهنــــــــــد  والّصـــــــــــين     إلــــــــــى أ قاص 

 مـــــــــــــا ُســـــــــــــم ي  الّظـــــــــــــاهُر إًّل وق ـــــــــــــد   

 

ـــــــــــــــــّدين    ـــــــــــــــــر ُه اهلُل علـــــــــــــــــى ال  2أظه 

 اليان الممدود في كلمخي "الصين" و "الّدين".  فالروي هو حرف النون المخحرك  والردف حرف   

 التأسيس: .5

 :محمود   ومن جمثلة للك قول شهاب الّدين 3جلف بينها وبين الروّي حرف واحد صحيح     
 لطويل[]ا                                                                                      

ــــــ فكــــــم    حاطتهــــــا الرمــــــاحممالــــــك    رت  س 
 

ــــــ  ــــــاُح النواســــــمعل  ى وجــــــل  فيهــــــا الري
ــــــــوُك األرض  وهــــــــي مُ  تبيــــــــتُ   ــــــــاهممل  ن

 

ـــنهم مـــع الشـــوق حـــالم  ـــيس بهـــا م  4ول

حرف الخأسيس هو األلف الخي يليها حرف واحد قبل حرف الروي  ففصل بينها وبين حرف الروي  

 حالم". كلمة "بالسين في كلمة" النواسم  وبالالم في 

 []الطويل                                  حسن:جبي حجلة في السلطان  ومنه جيًءا قول ابن   

  .سائر"محاءر"  والهمزة في كلمة " كلمة"الخأسيس هنا جلف بينها وبين حرف الروي حرف الءاد في  

 

                                                           

 .24/319الصفدّي، الوافي بالوفيات،  (1)

 .10/344المصدر نفسه، (2)

 .161عبد العزيز عتيق، علم العروض والقافية، ص ينظر: (3)

 .10/348الصفدي، الوافي بالوفيات، (4)

ــــــُكم ن  حاضــــــر ت  بالشــــــعر  حضــــــرة  ُأنس   وا 

 

ـــــن محاضـــــر  ـــــي بهـــــا م   فكتـــــُبكم كـــــم  ل

ـــــــــعري  ســـــــــائر   وبـــــــــالّر م  مّنـــــــــي إّن ش 

 

 

ــــــــر  ســــــــائر  ــــــــد ه  ي ــــــــيم  بع ــــــــي مق ن  وا 
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 [ل]الطوي                                                                    :وقول الصفدي 

 مضـــى الصـــالُح المرجـــّو للبـــأس والنـــد  

 

ــــن لــــم يــــزل يلقــــى الُمنــــى بالمنــــائح     وم 

 فيــــــا ُملــــــك  مصــــــر  كيــــــف حالــــــك بعــــــده 

 

ــــــــك بصـــــــا  ـــــــا عليــــ  1لح  إذا نحـــــــن أثنين

 الخأسيس األلف بينها وبين حرف الهمزة في كلمة " المنائح"  والالم في كلمة "صالح". 

 :افية الخي ايثر اليها في هل  الّدراسةمن ايوب القو     

 لغة ءعف الى سبعة جبيات  وهلا يدلقبل هو خكرار مفردة الروّي بلفظها ومعناها  :اإليطاء

  .رك قلياًل ما وجدخه في شعر دولة الخّ   وقد كان 2الشاار وقلة إلمامه بها

 []الكامل                                       ومن للك قول محيي الّدين بن ابد الظاهر:

ــــــــــــــالمُ   أبــــــــــــــدا عليــــــــــــــك ت حّيــــــــــــــة  وس 

 

ـــــه اإلســـــالمُ   ـــــت  ب ـــــن  ُفجع  ـــــر  م  ـــــا ق ب   3ي

 ويعود بعد سخة جبيات ليكرر كلمة اإلسالم 

ـــــــــن ب ُمصـــــــــابه  الظـــــــــاهُر الســـــــــلطان م

 

ــــــــد  وتضعضــــــــع اإلســــــــالمُ   ــــــــّد اله  ُه

والبيت الثاني وخرخيبه السادس  اإلسالمي فالبيت األّول قافيخه )اإلسالم( ويقصد به الّدين  

 .يعّد إيطان اإلسالمّي  وهلاقافيخه)اإلسالم(  ويقصد به الدين 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .9/220الصفدي، الوافي بالوفيات،  (1)

 .167علم العروض والقافية،صينظر:عبد العزيز عتيق،   (2)

 .183العيني، عقد الجمان،ص (3)
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  الموسيقى الداخلّية:.2

 ات والجمل والعبارات وهو ما يمّس جوهرهي الموسيقى الخي خخولد بفءل انسجام الحروف والكلم  

 .1  فهي خخعلق بالجناس  والخكرار  ورد العجز الى الصدر  وغيرهاومءمون الشعر

 : سالجناأ.  

وهــو نواــان: خــام ونــاقص  جّمــا الخــام مــا اخفــق اللفظــان فــي جنــواع الحــروف  هــو الخشــابه بــين لفظــين     

  وقد نرى هلا اللون من 2اخخلف اللفظان في األمور السابقة وجادادها  وهيئخها  وخرخيبها  وغير الخام ما

 البديع في جشعار هلا العصر الى مخخلف جلوانه وجنوااه.

 الجناس التام: .1

 []الطويل                          :الموصليّ  بن دانيالا  قول الجناس التامومن األمثلة الى 

ــــل ب ه  ل قــــد  كــــان  حــــدُّ الّســــكر  مــــن قبــــل ص 

    

 

ل ـــدا  نا ج  ـــر ع   خفيـــف  األذ  إذ كـــان فـــي ش 

 فلّمــــــا بــــــدا المصــــــلوُب ُقلــــــُت ل صــــــاحبي 

 

ــــب  فــــ ن الحــــد  قــــد جــــاوز  الحــــد ا   3أًل ُت

هــلا و ( الثانيــة والخــي خعنــي الغايــة  و)الحــّدالقــد جــانس الشــاار بــين )الحــّد( األولــى وخعنــي العقوبــة      

 جحدث زيادة في النغم  وجغنى المعنى. 

                                                                                                                                                              مل[] الكا                             . ين الّداايقول الشي  شمس الدّ  ام جناس الخّ ومن ال    

ـــــــداالُملـــــــك عـــــــاد إلـــــــى ح    مـــــــاه  كمـــــــا ب 

  

 4ومحمـــــــــد  بالّنصـــــــــر ســـــــــر  محمـــــــــدا 

بها  جان في كلمخي " محّمد  ومحّمد" فاألولى يقصد بها السلطان محّمد بن قالوون والثانية يقصد       

 .الرسول محّمد صلى اهلل اليه وسلم

 

                                                           

  .123ص ينظر: محمود قحطان، أساسيات الشعر وتقنياته، (1)

 .293ـ 288ينظر: القزويني، اإليضاح،ص( 2)

 .10/343الصفدي، الوافي بالوفيات، (3)

 .9/6ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (4)
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 سيط[] الب                      :          ومن للك جيًءا ما قيل في هجان المظفر بيبرس  

ــــــوّلى الخ ــــــوّلى ت ــــــا ت ــــــلّم ــــــمي  ُر عــــــن ُأم

 

ــــكروا  ــــا وًل ش  ــــدوا أمــــرهم فيه ــــم ي حم  1ل

والثانية  حيث وردم الجناس الخام في كلمخي" خوّلى  وخوّلى" فاألولى خعنى حينما خّولى الحكم وخقّلد   

    جانت بمعنى جدبر  وهلا زاد من النغم الموسيقي:

 []الطويل                                            :                ابن جبي حجلةيقول    

 توليـــــــت  فـــــــي يـــــــوم الخمـــــــيس  إمــــــــارةا 

 

 2بغيــــــــر ســــــــؤال  والخمــــــــيُس عرمــــــــرم 

قــد جــانس ابــن جبــي حجلــة بــين كلمخــي " الخمــيس" و"الخمــيس": فــاألولى خعنــي اليــوم الســادس مــن جيــام    

  ى المعنى.             األسبوع  والثاية خعني الجيش  وهلا جحدث جثر موسيقي  وجغن

وما يعخبر من الجناس الخام  الجناس المركب المخشابه: يكون فيه جحد الـركنين كلمـة مفـردة  واألخـرى   

 .3مركبة من كلمخين  ويكون الخشابه بينهما لفًظا وخًطا

                                                                      افر[الو  ]                                                :حجلة  في قول ابن جبي  جان كما   

 وكـــــــم  لـــــــي فـــــــي ملـــــــوك  األرض  مـــــــدح  

 

ــــــي  ــــــا ل ــــــه م ــــــدحي في ــــــل  م   ولكــــــن  مث

ـــــــــا  ـــــــــه لّم ـــــــــي التجـــــــــارُة في ـــــــــت  ل  وطاب

 

 4 ـــــــدوُت ومدحــــــــه  لــــــــي رأُس مــــــــالي 

ي" والكلمة المفردة " مالي" في الكلمة المركبة من "ما " و "ل الجناس المركب المخشابه جانحيث   

 .ومعناها النقود

 ()الناقصالجناس  ير التام   .2

 5هو ما جيبدل من جحد ركنيه حرف من غير مخرجه: الجناس الالحق .أ

                                                           

 .9/8، ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة (1)

 .231ابن أبي حجلة، الديوان،ص (2)

 1/58ينظر الحموي، خزانة األدب،   (3)

 .198ابن أبي حجلة، الديوان،ص (4)

 .1/71ينظر الحموي، خزانة األدب،  (5)
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 الكامل[ ]مجزوء                                  الودااّي:وللك في قول االن الّدين         

ــــــــــك  ـــــــــل للمليــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــدهـــــــــــأمــق  ـــــــ

  

ـــــه بــ  ــــــال من ــــــرو ـــــــــــربُّ العــــــــــــــــــــ  حـــــــــ

ـــــــــــــــــذي وّكلت    ـــــــــــــــــهُ ــــــــــإّن الـــــــــــــــــــــــــ  ـــــــ

 

ــــــــــــــيح  ــــــــــــــصيح واًل الفصـــــ  1ًل بالّنـــــــــ

 لنون" يخخلف ان مخرج "الفان" فالجناس الالحق في كلمخي" النصيح والفصيح" فمخرج "ا      

  []البسيط       :                              ومنه جيًءا قول محيي الّدين بن ابد الظاهر  

ـــــــا لهـــــــا حســـــــرة واســـــــت بحســـــــرتها  آها

 

ـــــرنين  ـــــل ع  ـــــرين وداســـــت ك  2ُأســـــُد الع

 .                              موسيقي جميلإل اسخخدم لفظخي" واست وداست" والواو والّدال مخخلفان في المخرج  وهلا وفر نغم  

 الجناس المضارر:  .ب

  وللــك ورد فــي قــول شــهاب الــّدين 3هــو مــا جيبــدل مــن جحــد ركنيــه حــرف ويكــون مخشــابه فــي المخــرج  

 ]الكامل[ :                                                                            محمود

ـــــــ ـــــــت  دمـــــــاُؤُهُم الص  ـــــــر  ر ش  ـــــــم ي ط   عيد فل

 

 

ـــــعيد  ُ بـــــارُ   ـــــيش  الس   4مــــنهم علـــــى الج 

عيد والسَّعيد" فالسين والّصاد من المخرج نفسه  وهلا جدث خنـاغم موسـيقي  زاد     البيـت  في كلمخي" الصَّ

 :                                               جمااًل للخقارب بين الحرفين

 ] البسيط[ :                ي قول محيي الّدين بن ابد الظاهرومن الجناس المءارع ما جان ف

ـــــــــــأميني ـــــــــــأميلي وت ـــــــــــوم آخـــــــــــُر ت  الي

  

 

ــــــــــــــدين    ــــــــــــــدنيا ولل  5وأوُل الّثكــــــــــــــل  لل

وهــلا . 6فــي لفظخــي" خــأميلي وخــأميني" فــالالم والنــون مــن نفــس المخــرج فهمــا مــن األحــرف الللقيــةجــان    

 ن جماله.جثرى النغم الموسيقي وزاد م

 
                                                           

 56رائد عبد الرحيم، عالء الدين الوداعّي حياته وشعره،ص (1)

 .16/393الصفدي، الوافي بالوفيات،( 2)

 .1/72نة األدب، الحموي، خزا ينظر (3)

 .10/335الصفدي، الوافي بالوفيات،( 4)

 .16/393،المصدر نفسه (5)

 .279ص ينظر:صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة،  (6)
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 ]الخفيف[                                            : جحد الشعران في المظفر قطز وفي قول  

م   ــــــــــــــز  م  وح ــــــــــــــز  ــــــــــــــا بع ــــــــــــــك  جاءن ل  م 

 

ـــــــــــــــمر ه وبيضـــــــــــــــه   1فاعتززنـــــــــــــــا بُس

وردت كلمخّي" حزم  وازم" وهما جناس مءارع فـالعين والحـان مـن نفـس المخـرج إل خعخبـر مـن األحـرف  

 ا جعل المخلقي يرخاح لسمااه.وهلا جحدث جرًسا موسيقيً   2الحلقّية

  3وهو ما اخفق ركنا  في ادد الحروف وخرخيبها واخخلفا في الحركات الجناس المحّرف: .ج

   :"والظيفار " الظمفمر يمدح الملك خليل بن قالوون  فاسخخدم لفظخي  ومن للك قول شهاب الّدين محمود

              الطويل[           ]                                                                                    

ـــــــا ـــــــراك  آجاُمهـــــــا القن ـــــــوث  مـــــــن األت  لي

      

 ليوث  من األتراك  آجاُمها القنا     

 4لهــــا كـــــل  يـــــوم  فــــي ذر  ظ ف ـــــر ُظف ـــــر 

  بسيط[]ال      :                            ك األشرف اندما فخح اكاومن قوله في مدح المل   

 جــــيش  مــــن التُّــــرك ت ــــرُك الحــــرب  عنــــد ُهمُ 

 

ــــ  ــــعــــار  وراحــــتُهم ض   5ب  ر  رب  مــــن الض 

حيــث اســخعمل لفظخــّي" الخُّــرك والخمــرك"  فــاألولى خعنــي دولــة الخــرُّك  والثانيــة خيعنــي اــدم األخــل بــالحرب   

ـلم  وكـللك فـي لفظخـي" ءـرب وءـرب" جنـاس خـام فـاألولى خعنـي القـوة وا لـبطش والثانيــة والميـل إلـى السِّ

 .6خعني العسل األبيض

 قول االن الّدين الوّدااي في السلطان كخبغا المنصور ومن األمثلة الى الجناس المحّرف  

                          لرمل[ا]                                                                                  

 ر  إنمــــــــــــا العــــــــــــادُل ســــــــــــلطاُن الــــــــــــو  

 

ـــــــــع    ـــــــــدما جـــــــــاد بتشـــــــــريف  الجمي  عن

ـــــــــراا مـــــــــاحالا   ـــــــــر  صـــــــــاب  ُقط   مثـــــــــُل ق ط 

 

 7فكســــــــــا أعطاف ــــــــــُه زهــــــــــُر الربيــــــــــع 

                                                            

 .7/76ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،( 1)

 .278ينظر:صبحي الصالح، دراسات في فقه اللغة،ص  (2)

 1/87الحموي، خزانة األدب،   ينظر: (3)

 .1/415الكتبي، فوات الوفيات، (4)

 .13/407الصفدي،الوافي بالوفيات، (5)

 ينظر :أحمد رضا، متن اللغة، مادة "ضرب".  (6)

 .24/319المصدر نفسه، (7)
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هـلا و فـاألولى خعنـي المطـر  والثانيـة خعنـي منطقـة جو مكـان    " قمطاـر  قيطاـر"لفظخا في الجناس المحّرفف

 جحدث نغم موسيقى. 

 .1جو اآلخر رًفا في طرفه األّولوهو ما زاد جحد ركنيه الى آخر ح الجناس المطّرف: .د

الــوراق انــدما مــدح الســلطان صــالح بــن  الــّدين ومــن األمثلــة الــى للــك النــوع مــن الجنــاس  قــول ّســراج

 []الطويل            :                                                      محمد بن قالوون 

 ف خيـــــــــراا كـــــــــان منهـــــــــا منكـــــــــرااوعـــــــــرّ 

   

 

ـــــــا  ـــــــر شـــــــيئاا ك ـــــــاونّك ـــــــا ُمع ّرف  2ن منه

 جمع بين كلمخي"اّرف ومعّرف" وكللك بين" نّكر  ومنكر":             

   3وهو ما زاد  جحد ركنيه الى اآلخر حرًفا جو جكثر في آخر  فصار كالليل الجّناس المذّيل: .ه

 [                              يلو ]الط                                                        :بن النقيباومثال اليه قول 

ي نــــــــــــا الفــــــــــــرات ــــــــــــا ترام  ــــــــــــا ولم  ل ن   بخي 

 

ــــــــــك رناه منــــــــــا بــــــــــالُقو   والق ــــــــــوائ م     س 

يان ـــــــــــه  فأوقف ـــــــــــت  التّيـــــــــــ  ر   ار  عـــــــــــن ج 

 

ـــــى حيـــــُث ُعـــــدنا بـــــالغنى والغ نـــــائ م     4إل

اًل  وجعل األبيات جما وهلا زادلفظخي" القيوى والقموائم" و " الغنى والغنائم" في  فيالمليل الجناس  جان   

 .السامع يطرب لسماع هل  األبيات

اري حيث اسخخدم لفظخي" الج ومن األمثلة الى الجناس الملّيل  ما جان في قول السراج الوّراق    

                                                    يع[] السر والجاريه" و "الماشي والماشية":                                                   

ــــــــةا  ــــــــح  ســــــــيس  أصــــــــبحت نهب ي  ــــــــا و   ي

      

ـــــــه    ق  الجـــــــاري ب هـــــــا الجاري   كـــــــم عـــــــو 

ـــــــن  م ســـــــل ك    كـــــــم  ب هـــــــا ق ـــــــد  ضـــــــاق  م   و 

 

ـــــــي ه     5ي ســـــــت وق ُف المـــــــاش بهـــــــا الماش 

 

                                                           

 .         1/84ينظر:الحموي، خزانة األدب، (1)

 .16/393الصفدي، الوافي بالوفيات، (2)

 .1/70ينظر:الحموي، خزانة األدب،  (3)

 .10/335ي،الوافي بالوفيات،الصفد( 4)

 .10/345المصدر نفسه،  (5)
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وهو ما اشخمل كل واحد من ركنيه الى حروف اآلخر من غير زيادة وال نقص   الجناس المقلوب: .و

 .1ف جحدهما اآلخر في الخرخيبويخال

 [ط]البسي:                                                  محمود ومن للك قول شهاب الّدين 

لـــــــــك    كـــــــــم رامهـــــــــا ورماهـــــــــا قبلـــــــــه م 

 

ـــ  ـــم ج  ـــب  مُّ الجيـــوش  فل ـــم ُتج   2يظفـــر  ول

 حيث خّم قلب الحروف في لفظخي" راممها ورماها"       

 3ما كان الحرف الّناقص في وسط جحِدِهماهو  الجناس الُمكتن ف: .ي

                   الوافر[                                                     ] :                                                       الودااّي االن الّدين قول      

 أر  األّمـــــــــــراء  قـــــــــــد جـــــــــــّدوا وجـــــــــــادوا

               

ــــــــــائهم وشــــــــــادواوشــــــــــّدو   ــــــــــي بن  4ا ف

 :لفظخي " جّدوا وجادوا" وكللك لفظخي" شّدوا وشادوا "حيث اسخخدم الشاار    

                 :ومن األمثلة الى الجناس الميكخنف ما قاله شهاب الّدين محمود في مدح السلطان الظاهر بيبرس 

 الطويل[ ]                                                                                     

 مليــــــــــــك  ألبكــــــــــــار  األقــــــــــــاليم نحــــــــــــو هُ 

 

 

ــــــرام  الكــــــرائمُ   ــــــين  كــــــذا ت هــــــو   الك   5حن

                    جان الجناس المكخنف في لفظخي " الكرام  والكرائم " :                                     

قي  لموسيرت النغم افم اس في الشعر جّيام دولة الخرك  وم وهل  الشواهد الخي جان بها الشعران الى الجن 

 إيفان المعنى وخوءيحه. املت الى  و له األلن اند سمااهحيث خرخاح 

 

                                                           

 .1/92ينظر:الحموي، خزانة األدب،  (1)

 .13/407الصفدي،الوافي بالوفيات،  (2)

 .493ينظر:عبد الرحمن الميداني، البالغة العربية، ص (3)

 .13/406الصفدي، الوافي في الوفيات، ج (4)

 .7/152ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (5)
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 رد العجز على الصدر:ب.   

وهو جن يأخي بلفظين مكررين جومخجانسين  فنجعل جحدهما في جول الجملة واآلخـر فـي آخرهـا  جو جن   

 .1ل من الشعر  والثاني في الشطر اآلخريكون جحدهما في الشطر األو 

  ] الطويل[                                                 ومثاله قول االن الدين الودااي: 

لّـــــــة  لقـــــــد ألزمـــــــوا الُكفّـــــــار شاشـــــــات  ذ 

 

 2تزيـــــــُدُهم مـــــــن لعنـــــــة اهلل ت شويشــــــــا 

  فخكرار حرف الشين في الكلمخـينرّد )خشويًشا( في اجز البيت الى )شاشات( في حشو الشطر األّول   

 لسريع [ ] ا                                        قال جحد الشعران:   زاد البيت وقًعا موسيقًيا 

ـــــــــــن الظـــــــــــالُم فـــــــــــيكم لنـــــــــــا  تُـــــــــــر  م 

 

 3فلعنـــــــــــــــــة اهلل علـــــــــــــــــى الظـــــــــــــــــالم   

 وهنا رّد )الظالم( في اجز البيت الى )الظالم( في حشو الشطر األّول. 

 :شاارومنه قول ال

ــــــهروا أعُينــــــا فــــــي اهلل مــــــا رقــــــدوا  وأس 

 

 4أكـــــرم بقـــــوم  إذا نـــــام الـــــور  ســـــهروا 

 رد العجز)سهروا( الى صدر البيت )جسهروا( وهلا جءفى الى البيت وقًعا موسيقي ا. 

     []البسيط                                                               ومن هلا القبيل قوله:

ــــــــبت  عُ  ــــــــدت ُهمُ أ ض  ــــــــاد  عيســــــــى إذ  أب   ّب

 

ــــــب     5ل ّلــــــه  أيُّ رضــــــى فــــــي ذلــــــك الغ ض 

 ) ِب( الى جّول البيت من الشطر األّول )جغءبتم  .رّد اجز البيت )الغءم

 ] الكامل[                                                 ومنه جيًءا قول سراج الدين الوراق 

 وعـــــــــّرف خيـــــــــراا كـــــــــان منهـــــــــا منكـــــــــراا

 

ـــــــر  ـــــــا ونّك ـــــــا ُمعّرف ـــــــان منه  6شـــــــيئاا ك

 رد اجز البيت )ميعّرفا( الى صدر البيت )اّرف(.  
                                                           

 .2/309ينظر:فضل عباس، البالغة فنونها وأفنانها، (1)

 8/110ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، (2)

 .9/101المصدر نفسه، (3)

 .4/273العيني، عقد الجمان، ( 4)

 13/406الصفدي الوافي بالوفيات، (5)

 .16/393،المصدر نفسه (6)
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 :التكرارج. 

ة باللفظ والمعنى  والمراد بـللك خأكيـد الوصـف  جو المـدح  جو الـلم  دهو جن يكرر المخكلم اللفظة الواح  

 .1ىجو الخهويل  جو الوايد  جو اإلنكار  جو الخوبي   جو االسخبعاد  جو ألغراض جخر 

 تكرار األسماء: .1

 الملك المنصور محّمد بن المظفر حاجي خكرار كلمة )مملٌك( مدحه للسلطانيعمد ابن جبي حجلة في    

 الكامل[]                                                                           .لخأكيد المدح

لــــــــــــــك   ــــــــــــــدا هلل فيــــــــــــــه ســــــــــــــريرة    م 

 

 وســــــــــــــــريره بقدومــــــــــــــــه مســــــــــــــــرور 

ــــــــهُ   ــــــــُل ســــــــاجل  كّف ــــــــا الني ــــــــك  إذا م ل  م 

 

ــــــــــّن بحــــــــــور   أمســــــــــت  أصــــــــــابُعُه وُه

لـــــــــك   ـــــــــدا عنـــــــــد  النجـــــــــوم  بقلعـــــــــة     م 

 

 فيهـــــــا األحبـــــــُة فـــــــي البـــــــروج بـــــــدور 

لــــــــــك  لـــــــــــُه قصــــــــــر  يلـــــــــــوُح كأّنـــــــــــه   م 

  

 2والفـــــــــــرُش فيـــــــــــه جنـــــــــــة  وحريـــــــــــرُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يـد يـلكر جنّ ال جحـد مثلـه  وزيـادة الـى الخأك كـدجنـت( لي  ال خأكيد اسـم اإلشـارة )ويكرر ابن دانيال الكحّ   

 [ ]الخفيف                                                                              االسم.

ـــــــالُح الـــــــد  قـــــــد رأينـــــــا وأنـــــــت أنـــــــت ص 

 

ـــــى  ّيك ُيحك ـــــم  ـــــان عـــــن س  ـــــا ك ـــــن  م  3ي

ه بــر  وجّن لــمـة صــاحب هــلا القلنــا اظ لي كــد ()قبــر  جّمـا محيــي الــّدين بــن ابـد الظــاهر  فيكــرر كلمــة     

 []الكامل                                                                      .اظيمة مناقب

ـــــــن    قبـــــــر  بـــــــه تتضـــــــاعف األقســـــــاُم م 

         

ك د األقســـــــــــــــــامُ    بركاتـــــــــــــــــه وتــــــــــــــــــــــُو 

 قبــــــــــر بــــــــــه تتوّســــــــــُل اآلمــــــــــاُل فــــــــــي 

            

ــــــــــــــرف األح  ــــــــــــــا وُتّص ــــــــــــــامُ حاجاته  ك

 قبـــــــــــــــــــــر  الـــــــــــذي قلـــــــــــــــع  القــــــــــــــــالر 

          

 ُســــــــــّكاُنها ولــــــــــه الحصــــــــــون خيــــــــــامُ  

ـــــــار فأصـــــــبحوا  ـــــــذي قهـــــــر التت ـــــــر ال  قب

        

مـــــــــام  ـــــــــاُم ح  م  ـــــــــاح الح  ـــــــــم إذا ن  4وله

  

                                                           

 .1/361الحموي، خزانة األدب، (1)

 .110وان،صابن أبي حجلة، الدي( 2)

 .13/405الصفدي، الوافي بالوفيات، ( 3)

 المصدر نفسه،الِحمام: المنية والفراق، ينظر:أحمد رضا، متن اللغة، مادة )حمم( (4)
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( الصدر)يقخلواظيف رد العجز)قخلوا( الى شهاب الدين محمود في بيخه لخو  كرر األفعال:تكرار  .2

 ]البسيط[                                                        .موسيقي لما له من نغم

 إن يقتلــوا الّصــيد فــي أيــدي الجــوارح بـــل

 

 1جـــــوارح الّلحـــــظ  إن ي رمـــــوا بهـــــا قتلـــــوا 

  وكــرر اــالن الــّدين الــودااي الفعــل )اــاد( انــدما جراد الــربط بــين اــودة الســلطان الّناصــر إلــى الحكــم   

 []السريع                                                  ان إلى حكمه.واودة الملك سليم

 عـــــــــــــــاد إلـــــــــــــــى كرســـــــــــــــّيه مثلمـــــــــــــــا

 

ــــــــــى الكرســــــــــي   2عــــــــــاد ســــــــــليماُن إل

 تكرار الحروف: .3 

ل الـى للسـلطان الناصـر محمـد قـالوون ليـدلّ  خكرار حرف الخشبيه الكاف في مدح صفي الدين الحليّ    

 ]الكامل[                                    ها الممدوح.خعدد الصفات الحميدة الخي يخحّلى ب

 كاللّيــــــــــــث  يحمــــــــــــي  اب ــــــــــــُه بزئيــــــــــــر ه

 

 ش

ــــا  ــــيص  م خالب  ــــي القن ــــوراا، وُينشــــُب ف  ط 

 كالســــــــــيف  ُيبــــــــــدي للّنــــــــــواظر  منظــــــــــراا 

 

 ط لقاــــا، ويمضــــي فــــي الهيــــاج  مضــــاربا 

ـــــــــا   كـــــــــالبحر  ُيهـــــــــدي اللنفـــــــــوس  ن فائسا

 

 3منــــــــه، وُيبــــــــدي للعيــــــــون  ع جائباــــــــا 

   تكرار الكلمة: .4 

وون انـدما خغّنـى بعـودة الّسـلطان الّناصـر محّمـد بـن قـال ( وكرر شهاب الّدين العزازّي كلمة )مرحبـا    

 []الخفيف                                     ة خرحيبه بهلا الّسلطان العظيم.ليأكد الى شدّ 

ـــــــــ ــــــــوك ال ــــــــأوفى مل ــــــــا ب ــــــــا مرحبا  مرحبا

      

 4ه وســـــــــاداأرض عـــــــــدًلا فـــــــــي ملكـــــــــ 

 ويسخخدم الشاار شـهاب الـدين محمـود الخكـرار ليـدلل الـى الجنـاس  فكلمـة القـدار خعنـي الجـا  وكلمـة    

 ]البسيط[                                              القدمر خعني ما يقدر  اهلل ويحكم به.

ـــــن  تـــــأّخر  عـــــن  وكيـــــف يســـــمو إليهـــــا م 

 

ُر والق ــــــــ  ــــــــداك الق ــــــــد  ه  ُمنج   5د رُ إســــــــعاد 

 
                                                           

 24/389الصفدي، الوافي بالوفيات،(  1)

 .121رائد عبد الرحيم، عالء الدين الوداعي،ص ( 2)

 .96صفي الدين الحلي،الديوان،ص (3)

 .5/158الجمان،  العيني، عقد (4)

 7/270ابن تغري بردي،النجوم الزاهرة، (5)
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 ة:عريّ الصورة الشّ  رابعاا:

خيشكل الصورة الشعرية جسلوب الشاار في الخفكير والخعبيـر  وخكشـف اـن إحساسـه العميـق وشـعور      

ّنمـا يميـل إلـى اللغـة المكثف   حساسه الفّياض  فـال يخكـئ فيهـا الـى الخعبيـر المباشـر اـن مشـاار    وا  وا 

ميق النفعاالخـه ومواقفـه اللاخّيـة  ويخفـاوت الشـعران فـي هـلا خبًعـا اإليحائّية الحدسّية  لخعبر ان المدى الع

الخيال مصدر مهم لخوليد الصورة الشعرّية الخي وظيفخها ويعخبر    1الخخالف مواهبهم وقدراخهم الخاصة

 .2خصوير الحقائق النفسّية واألدبّية

فــن الخصــوير  وقــاموا بحشــد لقــد ااخمــد شــعران دولــة الخّــرك فــي الخعبيــر اــن صــورهم الشــعرّية الــى     

  وظهــر للــك مــن 3ش  والبيئــة الشــعرّيةوانخزاوهــا مــن الواقــع المعــيالخشــبيهات المادّيــة والصــور الحســّية  

خالل خعبيرهم ان الظروف الخي ااشوها جّيـام السـالطين األخـراك  ومـا طرحـو  مـن مواءـيع   وال سـيما 

 صروا فيها الى جادائهم  معخمدين الى:في وصف المعارك الحربّية الخي خاءها األخراك  وانخ

 التشخيص .1

يقــول ابــد القــاهر الجرجــاني اــن الخشــخيص "فإّنــك لخــرى بهــا الجمــاد حي ــا ناطًقــا  واألاجــم فصــيًحا     

 . 4واألجسام الخرس مبينة  والمعاني الخفّية بادية جلية"

ك  فكــــان لــــه دالالت لقـــد كــــان للخشــــخيص صـــورة بــــارزة وواءــــحة فـــي الشــــعر جّيــــام الســـالطين األخــــرا  

يحـانات رمزيــة  جـلبت القــارأ وجءـفت نوًاــا مـن الحركــة والحيويـة الــى هـلا الشــعر  فكـان مــن جنجــح  وا 

 الطرق الخي اسخخدمها الشعران للخعبير ان معانيهم ومشاارهم.

                                                           

 .62،64، 59ينظر: بشرى صالح، ص (1)

 .156ينظر: محّمد هالل، النقد األدبي الحديث، ص ( 2)

 .27ينظر:خالد يوسف، الشعر العربي أيام المماليك،ص (3)

 .43عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة،ص( 4)
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ين محمـــود  حيـــث يجعـــل الحصـــون والخُّـــرب واآلســـاد واألطيـــار  ومـــن األمثلـــة الـــى للـــك شـــهاب الـــدّ    

  []الكامل                          الفيرات.  الى العدو في وقعة شكرونه الى انخصار جشخاًصا ي

 شـــــــكرت مســـــــاعيك المعاقـــــــل والـــــــور 

 

 1والتــــــــــــــرب واآلســــــــــــــاد واألطيـــــــــــــــار 

الجـــين  حســـام الـــّدين جشخاًصــا خـــأخي وافـــدة للســلطان ويجعلهـــامحمــود الفخـــوح الـــّدين ويشــخص شـــهاب    

 []البسيط       .البطل الشجاع اللي يأخي ملبًيا فاخًحا لهايحّءها الى للك الشوق واألمل لللك 

ـــــــدةا  ـــــــك  واف ـــــــد جاءت ـــــــوح  وق ـــــــى الُفت  تلق 

 

 2يحّثهـــــا الُمزعجـــــان: الشـــــوُق واألمـــــلُ  

 الكامل[]                                             جحدهم:ومن األمثلة الى الخشخيص قول  

ـــــــدت  ُســـــــيوُف المســـــــلمين خصـــــــيبة  و  

 

ــــــا  ــــــد اللق ــــــدماء  عن ــــــامهم ب  ــــــن  ه  3ء م 

   حيث جعل الشاار السيوف خلخقي بالر وس 

فقـــد خـــان المـــوت  األرض ويجعـــل الصـــفدي مـــن المـــوت إنســـاًنا يخـــون صـــاحبه  فيخعفـــر فـــي خـــراب    

 ]مجزوء الوافر[                                            السلطان المظفر حاجي بن قالوون.

 خــــــــــــــــــــــان الــــــــــــــــــــــرد  للمظّفــــــــــــــــــــــر

  

ــــــــــــــي  ــــــــــــــر وف ــــــــــــــد تعّف ــــــــــــــر  ق  4الث

ين المنبجــي الجــيش فــي فــخح طــرابلس  ويجعــل مــنهم آســاًدا وطيــوًرا جارحــة  ال جحــد الــدّ  ويمخــدح بــدر   

 []البسيط                                                          يخغلب اليهم. يسخطيع جن

 آســــــــــــاُد معركــــــــــــة  ُعقبــــــــــــاُن مف ت لــــــــــــة  

 

 5فرســــــان ملحمــــــة المــــــوت  لــــــم تهــــــب   

وجعل جمااة من الشعران اند رثان الملـك المنصـور مـن الـّدهر إنسـان يوجـع القلـوب ويحزنهـا  وفـي     

دخال المسّرة والفرحة إليها بقدوم الملك األشرف خليل   :نفس الوقت قادر الى إسعادها وا 

 

                                                           

 .7/144جوم الزاهرة،ابن تغري بردي، الن (1)

 .24/388الصفدي، الوافي بالوفيات،  (2)

 2/104العيني، عقدالجمان. (3)

 .3/101ابن حبيب، تذكرة النبيه،  (4)

 .2/384العينّي، عقد الجمان،( 5)
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 [الكامل]                                                                                   

نـــــــــا ـــــــــع  الـــــــــدهُر القلـــــــــوب  وأحز   إن  أوج 

 

 فلقـــــــــــد تـــــــــــدارك  بالمســـــــــــّرة واله نـــــــــــا 

ـــــــــه  ـــــــــه ف ّن ـــــــــّدهُر في ـــــــــئن أســـــــــاء ال  فل

 

ـــــــد أحســـــــنا  ـــــــك المّؤي  1باألشـــــــرف المل

يخاطبــه انــدما انخصــر الــيهم الســلطان  ر وس المغــل إنســانبــن النقيــب ا جعــل وفــي موءــع آخــر      

 [طويل]ال                                                                  :المنصور األلفي

ـــــــــل  إن ق الُوناـــــــــا ـــــــــرؤوس المغ ـــــــــل ل  فق

 

ـــــرا   2هـــــو الســـــيُف ضـــــرّاباا ألعنـــــاقكم ق ه 

اـن جحـداث مـرج صـفر  فيطلـب  حديثـه ين الطيبي الـى الخشـخيص  فـيويعخمد الشاار شمس الدّ       

 :م بخلك القصة واليه اإلخبار بهامن البرق جن يحمل قصة هالك األادان وكأّنه شخص يعل

 []البسيط                                                                                   

ــــــ ــــــرق بّل    إلــــــى  ــــــازان قصــــــتهميــــــا ب 

 

ــا تصــفُ   ــوق م  3وصــف فقصــتهم مــن ف

ساحيّ شهاب الّدين  ويجعل      يجعـل واب قصيرة اارية  و الدهر إنساًنا  ومن خولي الحكم جث من الّشاِرما

 []البسيط                         :من الخير إنساًنا يهرب اندما خولى السلطان بيبرس الحكم

 فقــــــــــل لبيبــــــــــرس إّن الــــــــــدهر ألبســــــــــهُ 

     

ـــــــرُ    أثـــــــواب  عاريـــــــة  فـــــــي طولهـــــــا ق ص 

ــــــم  ــــــُر عــــــن ُأم ــــــولّى الخي لّى ت ــــــا ت ــــــو   لّم

    

ــــك روا  ــــا وًل ش  ــــُدوا أمــــرهم فيه ــــم ي حم   4ل

  

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           

 .3/20العيني، عقد الجمان، (1)

 .2/286المصدر نفسه، (2)

 .4/281المصدر نفسه،(3)

 .9/8ة،ابن تغري بردي، النجوم الزاهر (4)
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 التجسيم .2

برازها ججساًما جو محسوسات الى العموم"    .1وهو" خجسيم المعنويات المجردة  وا 

روض   بعد االنخهان من امارخها  جصبحت كالاق المدرسة الظاهريةالورّ الّدين سراج  فحينما وصف   

رخه  فجعل في حسنها وبهائها  فأخبرت ان اطان السلطان الظاهر الوفير فهو كالسحاب لكثرخه ووف

 الشاار من الروض إنساًنا يخكلم  وجعل من العطان  سحاًبا محمل بالخير الوفير.  فالعطان شين

 [ل]الطوي                                          وهو السحاب: ّوله الشعر لشين ماديمعنوي ح

ــأت ــي الحســن أنب ــالروض ف ــرزت ك ــُذ ب   وم

     

ــــــــام  ــــــــوال  م ــــــــي الن ــــــــه ف ــــــــأّن يدي  2ب

  

       دة شين محمود من العزائم غمائم خجلب الخير والبركة للّناس  وخبكي من وجعل الشاار شهاب الدّ    

 يل[ ] الطو    جمر معنوي جعله الشاار شين مادي وهو الغمائم.   والعزائمصرواالسخبشار بالنّ  الفرح

 عـــــــــزائُم جارتهـــــــــا الريـــــــــاح فأصـــــــــبحت

 

ـــــــــي عليهـــــــــا الغمـــــــــائم  ـــــــــةا تبك  3مخلق

ســوًرا  لهــم اس وراايخــه يجعــل مــن كفالــة الســلطان المنصــور الجــين للّنــفشــهاب الــّدين محمــود  جّمــا      

       .فالكفالة شين معنوي حّوله الشاار ألمر مادي وهو السور، يحيط بهم  ويحميهم من األادانمنيًعا 

 البسيط[ ]                                                                                     

ـــــــه ـــــــاس ســـــــور  مـــــــن كفالت  أحـــــــاط بالّن

 

ـــــــل  لهـــــــُم وعلـــــــى أعدائـــــــه ُظلـــــــل   4ظ 

حيث   الّناصر حسن بن قالوونويجعل ابن جبي حجلة األقدار امرجة خادمة خلبي طلبات السلطان     

 انخصر هلا السلطان في العديد من المعارك الى األادان  وكل للك بقدرة اهلل خعالى  فكأّن األقدار

                                                           

 .72سيد قطب، التصوير الفني في القرآن،ص( 1)

 .383 /1العيني، عقد الجمان، (2)

 .10/364الصفدي، الوافي بالوفيات، (3)

 .24/389المصدر نفسه،، (4)
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كانت خادمة له حققت له ما يطلبه ويخمنا   فاألقدار جمر معنوي جعله الشاار شين مادي وهو 

  ]الطويل[                                                                            الخادمة.

 ومـــــــــن تكـــــــــن األقـــــــــداُر خادمـــــــــةا لـــــــــه

 

 1أرتــــــــــه بعـــــــــــون  اهلل ُقـــــــــــدرة قـــــــــــادر 

 ةعناصر الصورة الحسيّ  .3 

بكافة جنوااها   البصرية  والسمعية  واللونية  والحركّية  يقصد بها  يوّظف الحواسالشاار اندما      

خمثيل خخّيل لهني معين له دالالت رمزية  وقيمة األلفاظ الحسّية خكمن في جّنها خقوم الى خنشيط 

  . 2الحواس  ألن الشعر إلا كان اقلي ا محًءا كان مدااًة للملل

 اللونّية: الصورة .أ

لداللــة األلــوان فــي الشــعر جهمّيــة خاصــة  فهــي خكشــف اــن طبيعــة الــلات الشــاارة فــي الخعامــل مــع     

الواقع والبيئة المعاشة  فهي ليست مجرد جلوان خريى بالعين المجردة  بل هي جحاسـيس ومشـاار  ويخـرك 

 .3للشاار المجال في خغيير المدلول اللوني  بما ييناسب خجاربه الشعرّية

يحـانات    لقـد جدرك الشـعران فـي اصـر دولـة األخـراك جهميـة اسـخخدام األلـوان  لمـا خحويـه مـن دالالت وا 

 خعبيرية  فااخمدوا اليها في رسم صورهم الشعرّية  فمن خلك الصور ما يلي:

 العـدو فاللون األصفر يدل الى راية المسـلمين الصـفران الخـي خيرفـع فـي المعركـة انـد االنخصـار الـى   

 ]الطويل[                                                  ين محمود:للك قال شهاب الدّ  يفف

 لــــــك  الرايــــــة الصــــــفراُء يقــــــدُمها الّنصــــــر

                                                               

ســــــــــرو     4فمــــــــــن ك ي قبــــــــــاُذ إن رآهــــــــــا وكي خ 

                                                                                                                                                              
                                                           

 .120ابن أبي حجلة، الديوان، ص (1)

 .132ينظر:عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر،ص (2)

 .89ل الصياغي، صينظر:علي الخواجا، التشكي (3)

، كيقباذ: هو عالء الّدين ابن كيخسرو ابن قُلج أُرسالن سلطان الروم السلجوقي، كان ملًكا مهيبًا راجح العقل، 3/118العيني، عقد الجمان، ( 4)

وهو شاب، توفي هـ"، وكيخسرو: ابن كيقباذ ابن كيخسرو السلجوقي صاحب الروم، تسلطن بعد أبيه 634َكسر خوارزم شاه، كانت وفاته سنة"

 .         291ـ 7/290هـ ، ينظر: الصفدي، الوافي بالوفيات، 643سنة 
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مخحدثًا ان شجااخه  فسيوفه بيءان ماءـية  داللـة الـى  وقد مدح جحدهم السلطان الظاهر بيبرس    

 ]الطويل[   وف اسخعداًدا للمعارك الخي يخوءها.كثرة اسخخدامه لها فهو دائًما يمسنُّ هل  السي

 مليـــــــــك  اســـــــــم اهلل مـــــــــا فتحـــــــــت لـــــــــه

 

ـــــيُض المواضـــــي ويفـــــتحُ    1صـــــواُرمُه الب

ءـبتا الى الخيل األصـيلة القوّيـة  ولكـّن قوائمهـا خمخ اللون األبيض ليدلّ هاب محمود ويسخخدم الشّ       

ادرة جّن الرماح الخي اسـخخدمت لونهـا جزرق قـ المعركة  وجشارباللون األحمر لشدة الدمان الخي سالت في 

         [  ]البسيط            :الى جنا خصيب ايون العدو الزرقان الخي خدل الى جّن العدو غير اربي

 أبد ت  من البيض إًّل ساق  ُمختضب     وخاضت البيُض في بحر الدماء  وما
ـ  و ــاص ُزرُق الق نا في ُزرق أعينهم  2ـــط ن  تـــــهوي إلى قُــــــــُلب  كــــأنــّها ش 

ين محمود جسياف الممدوح خليـل قـالوون حمـران  داللـة الـى كثـرة الـر وس الخـي وجعل شهاب الدّ       

 []الطويل                                             :قطعها في المعركة  فهو شجاع ومقدام

ـــــّدجى ـــــّرة ال ـــــي ُط ـــــبح  ف ـــــون أّن الّص  ي ظن

 

ــــرُ ع جــــ  ــــه أســــيافك  الُحم   3اج  تــــراءت من

 ويقول شـمس الـّدين الطيبـي جّن الـرمح الطويـل الـلي يسـخخدمه فـي المعركـة جحـب إليـه مـن قـد المـرجة     

مر  واسخبدلها بخدود الخيل الخي يجري بها إلى المعركة  ]البسيط[   : فهو اسخغى ان الخدود الحي

فت بـــــه  وفـــــي قـــــدود القنـــــى معنـــــى ُشـــــغ 

 

 التــــــي قــــــد زانهــــــا الهيــــــفُ  ًل بالقــــــدود 

 ومـــــن  ـــــدا بالخـــــدود الُحمـــــر ذا كل ـــــف   

 

 4فــــــ نني بخــــــدود البــــــيض لــــــي ك ل ــــــفُ  

 ءربوا الرماحين الحلي شجااة جيش الناصر محّمد في المعركة  فقد يصّور لنا الشاار صفي الدّ      

اف هـــل  فــي صـــدور األاـــدان المدراـــة  وكــللك الســـيوف فـــي جبـــدانهم ودرواهـــم  والــدم يخقـــاطر مـــن جطـــر 

   الدروع كأّنه شقائق النعمان شديدة الحمرة.

 

                                                           

 . 2/161العيني، عقد الجمان، (1)

 .13/408الصفدي، الوافي بالوفيات، (2)

 .221عادل العزاوي، شعر شهاب الدين الحلبي،ص( 3)

 .4/279العيني ، عقد الجمان،( 4)
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 [ل]الكام                                                                                      

ـــــفوا الق نـــــا فـــــي صـــــدر  ُكـــــّل ُمـــــدر  ق    ر  ص 

 

 والبـــــــــيض فـــــــــي األبـــــــــدان  واألبـــــــــدان   

ــــــــــــــــــه   ودم  بأذيــــــــــــــــــال  الــــــــــــــــــدرور  كأّن

 

 1، شـــــــقائُق الّنعمــــــــان  حـــــــول  الغــــــــدير   

لصـورة بخوظيـف الصـورة اللونّيـة بمـا يخـدم االّخركّيـة ولة دّ الومن خالل ما خقدم قام الشعران في اصر     

مـال الشعرّية  فرمزت للكثير من المعاني  وخاصـة فيمـا يخعلـق بالمعركـة وجدواخهـا  فأءـفت الحيوّيـة والج

 الى هل  النصوص. 

 الصورة البصرّية: .ب

مـن  رك حاسة البصر  وكونوا منها صوًرا شعرّية  اسـخمدوها فـي الغالـبسخخدم شعران دولة الخّ لقد ا     

 ءون الشمس  والقمر  ومن للك:

قال شمس الدين األربلي فـي مـدح السـلطان المنصـور قـالوون مسـخخدًما الصـورة البصـرّية  إل سـاوى    

دله واطائه  فال جحـد ءـّل وهلـك مءين بع فالممدوح شين الءون الشاار بين صفات ممدوحه وبين 

 [ل]الكام                                       :من كثرة ادله  ورجيه السديد نور يقخدي به الّناس

لك ي هتـــــدي ـــــد  ـــــن  بضـــــياء ع   مـــــا ضـــــّل م 

 

ـــــــدي  ـــــــك يقت ـــــــور ر أي ـــــــر ه وبن ـــــــي أم  2ف

           ح فالشـمس جشـرقت مـن جديـدلالسخبشـار والفـر   الصـورة الءـوئيةالمنبجّي ين اسخخدم الشاار بدر الدّ     

 []البسيط: بعودة السلطان بعد جن غابت طوياًل  حيث كان السواد وظالم الليل شديد في فخرة غيابه

 كـــــــادت تغيـــــــره عـــــــن وطـــــــن   إن  بـــــــت  

 

 وحاشـــــــاه يـــــــد الغيـــــــر   عنـــــــك   للبعـــــــد   

ــــى إذا بز ــــت   فالشــــمُس    أحســــن مــــا تجل

 

ــــى النظــــر   مــــن بعــــد    ــــيالا عل  3 يبتهــــا ل

به ابــن جبــي حجلــة فــي الســلطان األشــرف اــالن الــدين كجــك  كالبــدر المءــيا فــي الليــل  ويكــون وشــ    

       :مشرًقا في النهار بصورة ججمل من ءون الشمس نفسها

                                                           

 .100صفي الدين الحلي، الديوان، ص (1)

 .2/352العيني، عقد الجمان، ( 2)

 5/161المصدر نفسه، (3)
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  []الطويل                                                                                    

ــدا ــدر   ب ــ األشــرُف الســلطاُن كالب ــي ال  جادُ ف

 

 1وبعد  طلور الشمس  أبهـى مـن الشـمس   

ويجعـل مـن وجـه السـلطان كـالهالل المنيـر  وكالبـدر ويمدح ابن جبي حجلة السلطان الناصـر حسـن      

                                                                             ]البسيط[                                     :المءين  فال فرق بين نور البدور  ونور وجهه

ـــــــــــــه   ـــــــــــــُل وجهـــــــــــــه  بهالل  عـــــــــــــام  يهل

 

ـــــــــدعو بطـــــــــول  العمـــــــــر  للســـــــــلطان   ي

 ًل فــــــرق  بــــــين  ضــــــيا البــــــدور  ووجهــــــه   

 

 2فأعيـــــــــــــــُذه بـــــــــــــــالنور  والفرقـــــــــــــــان   

 الصورة السمعّية: .ج 

  صـرح بالنّ ى الحـال السـين  وجصـوات فـر خملثت الصورة السمعّية فـي جصـوات حزينـة الـى الفقـد والـ   

   منها:وكانت األمثلة قليلة الى للك

ين بــن ابــد الظــاهر مــن القبــر إنســان يصــيح الــى مــوت الســلطان الظــاهر بيبــرس  يجعــل محيــي الــدّ    

 []الخفيف           :فالصياح صوت حزين اّبر به الشاار ان شدة الفقد واأللم الى المرثي

ـــــــــ ــــــــين جفن ــــــــذا ضــــــــريحُه ب  صــــــــاح  ه

                  

ــــــق    ــــــج  عمي ــــــل ف ــــــن ك ــــــزوروا م  3ي  ف

مســــخخدًما   حـــال األرض الخـــي فرءـــت اليهـــا الءـــرائبالــــى  مجـــد الـــّدين ابـــن ســـحنونويخحســـر      

         []الكامل                               .واأللمالصوت الحزين )واًها( داللة الى شدة الحسرة 

 ومـــــا الــــــذي الغصــــــون   واهاـــــا ألعطـــــاف  

 

ــــــ   هــــــاالبــــــرد  فــــــي أثواب  دي أي ــــــ عتهُ ن  ص 

لحــــان جوخــــار اآللــــة أك  ين الطيبــــي صــــوت صــــهيل الخيــــل فــــي مــــرج صــــفرويصــــّور لنــــا شــــمس الــــدّ      

 []البسيط                                         : صوًخا جلل وججمل منها هيبل الموسيقية 

ــــــار صــــــاهلة   ــــــب  األوت ــــــي طل ــــــُل ف  والخي

  

 4ألـــــــذُّ لحناـــــــا مــــــــن األوتـــــــار تــــــــأتلف 

 
                                                           

 164ابن أبي حجلة، الديوان،ص (1)

 272ابن أبي حجلة، الديوان،  (2)

 .10/337الصفدي، الوافي بالوفيات،( 3)

 4/362المصدر نفسه،  (4)



128 

 

 كان للصورة السمعّية دوًرا في الخعبير ان مشاار وجحاسيس الشعران وما يمـرون بـه فـي حيـاخهم مـن   

 جفراح وجحزان  مسخخدمين جصوات راقت للسامع وجطربخه. 

 الصورة الحركّية:  .د

 .1إّن اللي يزيد الخشبيه جمااًل ورونًقا ودقًة هو جن يجين في الهيئات الخي خقع اليها الحركات    

ة حءور الصورة الحركّية واءًحا وجلي ا في الشعر جيام السالطين األخراك  حيـث شـكلت لوحـة فنّيـ كان 

رائعــة  وخاصــة فــي خــوض المعــارك وفــخح الحصــون والقــالع  فخبــدج بمجــين موكــب الســلطان وخحركــه 

مفعمـة بالحركـة  فـالخيول خجـري   المعركـة فخكـونللوصول لمكان الحدث  ثم حركة الجـيش  ثـم خـوض 

السيوف والرماح خءرب العدو  والجيوش خشخبك مع بعءها البعض  والميا  خحمـل الجيـوش المدججـة و 

بالسالح  وكل هلا خّم خصوير  واإلشارة إليـه سـابًقا فـي وصـف المعـارك  ووصـف قـوة الجـيش  وشـجااة 

 السلطان.

رى جـا قـام بخصـوير مـا   ما قاله اـالن الـّدين بـن ابـد الظـاهر انـدمومن األمثلة الخي لم خلكر سابًقا   

فر  إل وصلت جيوش الميغـل إلـى سـرحة المـرج بأاـداد كبيـرة  فمـألت السـهل والـوار  في معركة مرج صي

مــن كثرخهــا  وجخــى الســلطان محّمــد بــن قــالوون يقــود الجــيش والخيــل  فوقعــت المعركــة وهجــم المســلمون 

ءـحة  اسخحءـر الشـاار فيهـا الى األادان  واشخبك الجيشان مـع بعءـهما  فالصـورة الحركّيـة بـدت وا

 []الطويل                                          جموع الجيش والخيل واالشخباك بين الطرفان:

 وجـــــاءت جيـــــوش المغـــــل كالرمـــــل كثـــــرة

 

 وقـــــد مـــــ ت ســـــهل البســـــيطة والـــــو عرا 

 وأقبـــــــــــل ســـــــــــلطاُن الزمـــــــــــان  محمـــــــــــد   

 

ــــرا  تــــاق  الجــــرد  والعســــكر المج   يقــــود الع 

ـــــــل   فكـــــــّرت وكـــــــرّ    المســـــــلمون فـــــــال ت س 

 

و ر عـن بحـر   ـدا صـادماا بحـرا   2لد  الر 

 

                                                           

 .180ينظر:عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة،ص (1)

 .4/271لعيني،عقد الجمان،ا( 2)
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جبــي حجلــة جبــي الســلطان المظفــر حــاجي  مســخخدًما اناصــر الطبيعــة المخحركــة   مــدح ابــنوانــدما     

فجعل من جغصان الشجر خطرب وخرقص اندما خغني الطيور وهي واقفة الى ايدانها  وهلا كله فرًحا 

        []الكامل                         :بين الصورة الحركّية  والصورة السمعّيةبالسلطان  فجمع الشاار 

 ر ق صــــــت  لــــــُه األ صــــــاُن فيــــــه  عنــــــدما

  

ــــــورُ   ــــــه طي ــــــدان  في ــــــى العي ــــــت عل  1 ّن

 الصورة الشمية: .ه 

كانت الصورة الشمّية من جقل الصـور الحسـّية وروًدا فـي الصـور الحسـّية  وممـا اثـرت اليـه فـي هـل    

 سة  ما يلي:الّدرا

ة بين الّناس كانخشار رائحة الطيب والمسك الزكيّ  ممدوحه الطيبة حجلة سمعةيصور الشاار ابن جبي   

 []الكامل                               :العطرة المنخشرة في الهوان  ويشخمها الجميع من حوله

ـــــا  ُســـــلطاننا فـــــي مصـــــر  يـــــا حســـــن  الث ن

 

ــــلُّ مســــك  يعبــــقُ   ــــرك  ك ــــب  ذك ــــن طي  2م

الســلطان الناصــر محمــد قــالوون  مســخخدًما الصــورة الشــمّية   حجلــة قصــروانــدما وصــف ابــن جبــي      

ي العليــل  فخنخشــر روائــح الطيــب الزكّيــة فــ نســائم الصــباح والــورود خمهــبفعلــى روءــِه الزاهــي باألزهــار  

 الكامل[          ]                                                                             المكان.

 فنســـــيمُه يـــــروي حـــــديث  الـــــروض  عنـــــه

 

ـــــــــــن  العبيـــــــــــُر بصـــــــــــحة معتلـــــــــــة   ع 

 وطيابــــــــُه كالطيــــــــب  مــــــــّر بــــــــه الصــــــــبا 

 

ــــــــــع شــــــــــمله   3وشــــــــــماُله فيــــــــــه تجّم

 لقد خناول الشعران العطور والطيب فـي الخعبيـر اـن صـورهم الشـعرّية  بصـورة واءـحة وجلّيـة  محدثـةً    

 ققة الغرض المطلوب. يقي ا  ومحنغًما موس

 نجد جّن الشعران خمفّننوا في ارض صـورهم الشـعرّية  حيـث كانـت الحسّية ومن خالل دراسة الصور     

 خلك الصور مسخمدة من البيئة الخي ااشوها  فخرجت بأبهى الصور وججملها.

                                                           

 .110ابن أبي حجلة، الديوان،ص (1)

 .192المصدر نفسه، ص (2)

 .225المصدر نفسه، ص (3)
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 الخـاتمـة

دج ويخخم كل جمر  الحمد هلل رب العالمين اللي خخّم بعزخه وجالله الصالحات  وبحمد  ييبخ 

 والصالة والّسالم الى رسولنا الكريم  صل اهلل اليه وسّلم  وبعد؛

صورة السلطان في دولة الّخرك في الّشعر العربّي في "فقد خّم بحمد اهلل وفءله إنهان دراسة  

نخائج خوصلت إلى   ومن خالل هل  الّدراسة  "ه"  دراسة موءواّية وفنّية784هـ ــ 648"الفخرة 

 :هي صيات اّدة وخو 

 : النتائج أّوًلا 

الى رسم صورة صادقة ان المالحم اإلسالمّية واألحداث  في اصر دولة الّخرك الشعرركز    .1

ن مـالكبرى ءد الفرنجة والخخار  والخي كـان للسـالطين األخـراك الـدور الكبيـر فـي حمايـة الـبالد 

 السالطين. الشعران االنخصارات والفخوح الكبرى الخي حققها  خطرهم  فوصف

 من الصور اإليجابّية الخي رسمها الشعران للسالطين األخراك  صورة الشجااة ظهرت من    .2

ان خالل االنخصارات والفخوحات الخي خاءها السالطين ءد الفرنجة والخخار  فمدحوهم الشعر 

وجثنوا اليهم  واّبروا ان للك في جشعارهم حيث سّطروا البطوالت الخي حققها جولئك 

 وصادقة.طين جثنان خصّديهم ألادان اإلسالم  بعواطف جّياشة السال

وصــّور الشــعران اــدل بعــض الســالطين وجظهــروهم بصــورة مثاليــة خخصــف بالعــدل  ورفــع الظلــم  .3

ة ان الّناس  وخحقيق األمن واألمان  واإلصالح بين الّناس  وقد خكون هل  الصورة غير واقعيّ 

 هل  الصورة الى جرض الواقع.رسمها الشعران لخعبير ان رغبخهم بخحقق 

ــم  وخشــجيعه الّســالطين األخــراك وجبانــت الّدراســة  حــبّ  .4 ــاس الــى طلبــه  باإلءــافة إلــى  مللعل للّن

في بنان العديد مـن المـدارس ودور العلـم  وكـان السـلطان نفسـه الـى الـم واسـع بعلـوم  مفءله

 مخنواة.
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الشعران سيحاًبا  وبحًرا  وظهرت صورة الكرم للسالطين األخراك بصور مخنواة  فجعلهم   .5

 لقالعوسياًل  لكثرة كرمهم  وقاموا بخوزيع الصدقات والهبات الى الّناس  ووزاوا الحصون وا

 والمدن الى األمران.

ان خحّلى بعض السالطين األخراك بصفة الخسامح والعفو  فنراهم يعفوا ويصفحوا ان من جس    .6

دموا ان  ويعاملوا جسراهم معاملة حسنة  ويقلهم من األادان إلا جانوا إليهم طالبين ال جم

 العون والحماية للرايخهم.

مي  إلسالوبّينت الّدراسة شخصية الّسلطان الملخزمة بالّدين  والحريصة الى الدفاع ان الّدين ا .7

ومحاربة األادان  والمحافظة الى جدان فرائض اإلسالم من صوم وصالة وحج  والقءان 

 الى مظاهر الفساد. 

صالحها  حيث بنى كل مـا يحخاجـه الّنـاسوكشفت  .8  الّدراسة ان إهخمام الّسلطان بعمارة بالد  وا 

 من مدارس  ومساجد  ومشافي  وقنوات ميا   واهخّم بأنا يكون كل ما ييبنى بأبهى صورة  وجنا 

 خعّم فائدخه للّناس كلهم.

موع م  ولرفوا الدرثى الشعران السالطين األخراك بعد موخهم بأجمل األشعار  فحزنوا لموخه  .9

ى ان حخالى فراقهم  ثّم راحوا يلكرون صفاخهم الحميدة الخي خحلوا بها  فيسخمر الوفان للسلط

 بعد وفاخه. 

ر  األخراك ظهرت الصورة السلبية لبعض السالطين  .10 جة حيث اخءح جّن الشعران كانت لديهم الجي

ساد والظلم الخي كان النخقاد السالطين جنفسهم  فأظهروا من خالل جشعارهم جوانب الف

 ابقونيمارسها السالطين الى الراّية فقد نهبوا خيرات البالد  وفرءوا الءرائب  وجخلوا يخس

ان فعّبر الشعران اّما يعخري نفوسهم من ججل القء السلطنة الى الحكم دون مراااة لشروط 

 المجخمع.الى الظواهر السلبّية في 
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 اورً قخصروا الى بحر معين في شعرهم  بل اسخخدموا بحاهخم الشعران بالجانب الموسيقي  ولم ي .11

 شعرّية مخنواة  قاصدين خحقيق الجرس الموسيقي اللي يريح القارأ ويطربه.

لخورية  والخءمين  واوالخكرار  وخاصة الجناس  والطباق   البديعّية ااخنى الشعران بالمحسنات  .12

يصال المعنى المطلوب.  لخحقيق النغم الموسيقي  وا 

الشعران في الصورة الشعرّية  وخفّننوا في ارءها  مسخمدين خلك الصور من حياخهم نّوع  .13

 وبيئخهم الخي ااشوا فيها.

 ثانياا: التوصيات

عصر  دراسة هلا الموءوع في الحقبة الثانية من هلا الب الباحثين جوصيمن خالل هل  الّدراسة      

 بين اصرين مخخلفين. جو األولى والثانية  ومقارنة الموءوع بين الحقبخين
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 المصادر والمراجع
:  القرآن الكريم أّوًلا

 ثانياا: المصادر
 ـــد الحنفـــي )ت ـــاس  محّم ـــن إي ـــّدهوره(  930اب ـــي وقـــائع ال ـــدائع الّزهـــور ف   خحقيـــق محّمـــد ب

 م.1363  القاهرة  دار إحيان الكخب العربّية 1مصطفى  ط
 المصنفينأسماء المؤلفين وآثار  في هدّية العارفينه(  1339البغدادي  إسماايل باشـا )ت  

 م1951: دار إحيان الخراث العربي بيروت

  خحقيـق الّدليل الّشافي علـى المنهـل الّصـافي(  ه874ابن خغري بردي  يوسف األخـابكي )ت  

                                         .م2012فهيم شلخوت  د.ط  القاهرة: مكخبة الخانجي 

  ل ي  الّسلطنة والخ(  ه874سف األخابكي )ت ابن خغري بردي  يو   الفةمورد الّلطافة في م ن  و 

 م.1997خحقيق نبيل ابد العزيز  د. ط  القاهرة: دار الكخب المصرّية  

  يم   خقدالّنجوم الزّاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( ه874ابن خغري بردي  يوسف األخابكي )ت

 م.1992ب العلمّية    بيروت: دار الكخ1محّمد شمس الّدين  ط

   القـاهرة: مكخبـة 1  خحقيق محمود شـاكر  طأسرار البال ة  ه(471)تابد القاهرالجرجاني  

 م.1991الخانجي 

 المعــّرب مــن الكــالم األعجمــي علــى حــروف المعجــمه(  540الجــوالقي  موهــوب بــن جحمــد )ت  

 م.1990   دمشق: دار القلم 1خحقيق ف. ابد الرحيم  ط

  ــام المنصــور وبنيــهه(  779بــن امــر )ت ابــن حبيــب  الحســن   خحقيــق تــذكرة النبيــه فــي أّي

 م.1976محّمد جمين وزميله  د.ط  مصر: دار الكخب  

 م.1983  د.ط  بيروت: دار بيروت  الديوان(  752الحلي  صفي الّدين )ت 
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 ــــة األربه(  873الحمــــوي  ابــــن حجــــة )ت ــــة األدب و اي ــــاب خزان   2ط   خحقيــــق كوكــــب دي

 م.2005در  بيروت: دار صا

  م. 1993  د.ط  بيروت: دار صادر معجم البلدانه(  626الحموي  ياقوت )ت 

 خحقيــق ابــد القــادر شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، ه(  1089الحنبلــي  ابــن العمــاد)ت

 م.1986  بيروت: دار ابن كثير 1ط األرنا وط وزميله 

 خحقيقن وأنباء أبناء الزمانوفيات األعياه(  681ابن خلكان  شمس الّدين جحمد محّمد )ت   

 م.1972إحسان اباس  د.ط  بيروت: دار صادر 

 تـــاريخ اإلســالم ووفيـــات المشـــاهير واألعـــالم  ه(748الــلهبي  شــمس الـــّدين بــن محّمـــد )ت  

 م.1999  1خحقيق امر خدمري  بيروت: دار الكخاب العربي  ط

 خحقيـق حّسـان ابـد المّنـان    سـير أعـالم النـبالء  ه(748اللهبي  شمس الّدين بـن محّمـد )ت

 م.2004د.ط  لبنان: بيت األفكار الّدولّية  

  م.2002  بيروت: دار العلم للماليين  15ه(  األاالم  ط1396الزركلي  خير الّدين )ت 

 ـــــــّدين )ت ـــــــديوان ه( 911زهيـــــــر  بهـــــــان ال ـــــــه  طال ـــــــد الجـــــــبالوي وزميل   دار 2  خحقيـــــــق محّم

 م.1982المعارف 

 ( 911ت الســيوطي  جــالل الــّدين  )خحقيــق حســن المحاضــرة فــي تــاريخ مصــر والقــاهرةه  

 م.1968  إحيان الكخب العربّية  1محّمد إبراهيم  ط

 خحقيـق الـي جبـو   أعيان العصر وأعوان النصـر  ه(764الصفدي  صالح الّدين بن جيبـك )ت

 م.1998  1زيد وآخرون  دمشق: دار الفكر  ط

 خحقيـــق جحمــــد األرنــــا وط افي بالوفيــــاتالــــو   ه(764الصـــفدي  صــــالح الـــّدين بــــن جيبـــك )ت  

 م.2000  بيروت: دار إحيان الخراث  1ط وزميله 
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 األلطـاف الخفّيـة مـن السـيرة الشـريفة السـلطانّية  ه(692)ت ابن ابد الظاهر  محيي الـّدين 

 م.  1902جونسداجن    برلين: مطبعة الملكّية األشرفّية

 األّيـــام والعصـــور فـــي ســـيرة الملـــك تشـــريف   ه(692)ت ابـــن ابـــد الظـــاهر  محيـــي الـــّدين

      م.1961  خحقيق مرار كامل وزميله  الشركة العربية للطبااة والنشر المنصور

 خحقيـق الـّروض الزّاهـر فـي سـيرة الملـك الّظـاهر  ه(692)ت ابن ابد الظاهر  محيـي الـّدين  

   م.1976الرياض    1ط ونشر ابد العزيز الخويطر 

 د:   د.ط  حيدر آباالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةه(  845العسقالني  ابن حجر )ت

 م.1930دار المعارف العثمانّية  

 خحقيـق الـي البجـاوي وزميلـه  الصناعتين ـــ الكتابـة والشـعره(  395العسكري  جبـوهالل )ت  

 م.1952  بيروت: دار إحيان الكخب العربية  1ط

 ــّدين)ت ــه(  855العينــي  بــدر ال   خحقيــق محمــد جمــين  اريخ أهــل الزمــانعقــد الجمــان فــي ت

 . 1987مصر: الهيئة المصرية العامة للكخاب 

 خحقيـق إبـراهيم شـمس اإليضـاح فـي علـوم البال ـةه(  739القزويني  جالل الّدين محمد )ت  

 م. 2003  بيروت: دار الكخب العلمّية  1الّدين  ط

 ــده(  456القيروانــي  ابــن رشــيق )ت ــي صــناعة الشــعر ونق   القــاهرة: مكخبــة 1  طهالعمــدة ف

 م2000الخانجي 

 قيـق إحســان ابــاس  د.ط  بيــروت    خحفــوات الوفيــاته(  764)ت  الكخبـي  محمــد بــن شـاكر

 الثقافة  د. ت. دار

 م.1990  د.ط  بيروت: مكخبة المعارف  البداية والنهايةه(  774ابن كثير  إسماايل)ت 

 م.1983بيروت: دار بيروت    د. ط  الديوانه(  354المخنبي  جحمد بن الحسين )ت 
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   ـــــّدين )ت المحـــــار ـــــديوانه(  711ســـــراج ال ـــــاهرة:ال ـــــق جحمـــــد اطـــــا  د.ط  الق ـــــة    خحقي مكخب

 م.2001اآلداب 

 م:   الهر 1ط   خحقيق كرم فرحات إ اثة األّمة بكشف الُغّمة  ه(845المقريزي  خقي الّدين )ت

 م. 2007واإلجخمااّية  الدراسات والبحوث اإلنسانية 

 1  خحقيــق محمــد اطــا  طالســلوك لمعرفــة دول الملــوك  ه(845  خقــي الــّدين )تالمقريــزي  

 م.1997بيروت: دار الكخب العلمّية 

 خحقيــق محمــد المــواعظ واًلعتبــار بــذكر الخطــط واآلثــار  ه(845المقريــزي  خقــي الــّدين )ت  

  م.1997  القاهرة: دار        األمين  1ط زينهيم وزميلخه 

 ـــة فـــي الّدولـــة التركّيـــةه(  725المنصـــوري  بيبـــرس)ت   خحقيـــق ابـــد الحميـــد التحفـــة الملوكّي

 م.1987  القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 1حمدان  ط

  د.ط  بيروت: دار صادر  د.ت.لسان العربه(  711جمال الّدين محمد)ت ابن منظور   

   ت.  د.ط  بيروت: دار إحيان الخراث العربي  د.الديوانابن نباخة  جمال الدين 

  م1384  مطبعة جمعية الفنون  الديوانه(  199جبو نواس  الحسن بن هانئ )ت. 

  دار    الكويـت:1خحقيـق جحمـد الهميـب  طالـديوان، هـ(  749ابن الوردي  امر بن المظفر )ت

 م. 1986القلم للنشر والخوزيع  
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 ثالثاا: المراجع

   فــة  م سســة هنــداوي للخعلــيم والثقا  د.ط  القــاهرة: الصــعلكة والفتــوة فــي اإلســالمجمــين  جحمــد

 م.2012

   م2012  د.ط  القاهرة: م سسة هنداوي للخعليم والثقافة الّنقد األدبيجمين  جحمد 

   ـــــانيجمـــــين  بكـــــري ـــــوكي والعثم ـــــي الّشـــــعر الممل ـــــات ف ـــــاق 3ط  مطالع ـــــروت: دار اآلف   بي

 م.1980الجديدة 

  م.1952لمصرية   مصر: مكخبة اإلنجلو ا2  طموسيقى الّشعر جنيس  إبراهيم 

   م.1995  لبنان: طرابلس 1ط  آفاق الّشعر العربي في العصر المملوكياأليوبي  ياسين 

    م2004  مكخبة الشروق الّدولية  4  طالمعجم الوسيطإبراهيم جنيس وغير 

   دار الفكر العربي  د.ت.   مصر:3  طالّشعر العربي المعاصرإسماايل  از الّدين 

   شـق:   دم1  طب في بالد الّشام عصر الزنكييبن واأليوبيين والمماليكاألدباشا  امر موسى

 م. 1989دار الفكر 

   د.ط  القــاهرة: الــدار األدب العــامّي فــي مصــر فــي العصــر المملــوكيالجّمــال  جحمــد صــادق  

 م.1966القومّية للطبااة  

   رشـــاد القـــومي  رام اهلل: الم سســـة الفلســـطينية لإلشـــعر الّرشـــيد الّنابلســـيالحبـــازي  مشـــهور  

 م2003

  1  طالمعجم الجامع في المصطلحات األيوبية والمملوكيـة والعثمانيـة حالق  حسان وزميلـه  

 م. 1999بيروت: دار العلم 
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   رام اهلل: دار البيــــرق 1ط  الّتشــــكيل الصــــيا ي قــــراءة فــــي الّشــــعر الحــــديثخواجــــة  الــــي  

 م.2000العربي 

 م.1958: مكخبة الحياة    د.ط  بيروتمعجم متن اللغة  رءا  جحمد 

   م.1971  د.ط  مصر: دار المعارف األدب في العصر المملوكيساّلم  محّمد زغلول 

   القـاهرة ك مكخبـة 2ط عصر سالطين المماليـك ونتاجـه العلمـي واألدبـي،سليم  محمـود رزق  

 م.1962اآلداب بالجمااين  المطبعة النمولجّية 

   م.2000اإلسالمي  المكخب   بيروت:5  طهد المملوكيالع التاريخ اإلسالمي ـشاكر  محّمد 
   م.1987  القاهرة: دار العربي 2  طمعجم األلفاظ الفارسية المعّربةشير  جدي 
   بيــروت: المركـــز 1  طالصــورة الشـــعرّية فـــي الّنقــد العربـــي الحـــديثصــالح  بشــرى موســـى  

 م.1994الثقافي العربي 

   م.1997  بيروت: دار النفائس  1  طد الّشامتاريخ المماليك في مصر وبالطقوش  محّمد 

 م.1976  القاهرة: دار النهءة 1  طالعصر المماليكي في مصر والّشام  ااشور  سعيد 

 ــــــك  ااشــــــور  ســــــعيد ــــــي عصــــــر الســــــالطين الممالي ــــــع المصــــــري ف ــــــاهرة: دار المجتم   الق

 .1992النهءة 

  قـدم لـه ىولة المملوكية األولالعالقات السياسية بين المماليك والمغول في الدّ  ااشور  فايـد  

  م.1974جوزيف يوسف  مصر: دار المعارف  

   م.2005  د.ط  امان: دار الفرقان البال ة فنونها وأفنانهااباس  فءل حسن 

   معرفة  ال  امان: دار كنوز 1  طعالء الّدين الوداعّي الكندّي حياته وشعرهابد الرحيم  رائد

 م.2017

   م.2013  بغداد دار الفراهيدي  1  طالّدين محمود الحلبي شعر شهابالعزاوي  اادل 
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   م.1987  د.ط  بيروت: دار النهءة  علم العروض والقافيةاخيق  ابد العزيز 

   م.1979  بيروت: دار العلم للماليين  1  طتاريخ األدب العربيفروخ  امر 

   د.ط  شبة األلوكة  د.ت.أساسيات الشعر وتقنياتهقحطان  محمد   

 دار الشروق  د.ت القاهرة:  د.ط  التصوير الفني في القرآن  سّيد  قطب. 

   م.1993  دمشق: دار الكخب الظاهرية  1  طمعجم المؤلفينكحالة  امر رءا 

   م1999 العراق: وزارة الخعليم العالي والبحث العلمي 2  طالبال ة والتطبيقمطلوب  جحمد. 

   م.1996  دمشق: دار القلم 1ط  ومها وفنونهاالبال ة ُأسسها وعل عبد الرحمن،الميداني 

   ط    خحقيـق يوسـف الصـميلي  د.أحمد، جواهر البال ة في المعاني والبيان والبـديعالهاشمي

 م.1999المكخبة العصرية  بيروت:

   م.1997  د.ط  القاهرة: دار نهءة مصر  النقد األدبي الحديثهالل  محمد 

   بيـروت:1  طاليك ومن عاصـرهم مـن ذووي السـلطانالشعر العربي أّيام المميوسف  خالد   

 م.2000النهءة العربية  
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