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  زهرا داود جناد خرجیة مرحلة املاجستری جبامعة آزاد اإلسالمیة يف کرج، کرج، ایران. و

 

 امللخص

مل، املعلومات يف مکاهنا و مقامها املناسب، وکل حکیم عا تعجب معرفته واحلکمة هی أن توضعالعلم  هو املعرفة و االطالع عن کنه واسرار ما  
املعري و ولیس کل عامل حکیما، و احلکمة يف الشعر هي ذروة األدب وقمة ما جتود به القرحیة و عرف بعض الشعراء مبنظوماهتم احلکیمة و املتنيب و 

 يف مضمار احلکمة . به قرجیة ابن الوردي من األشعار هذا البحث یدور حول ماجادتو  ابن الوردي،

 .احلکمة، البدیع، العصر اململوکي؛ الشعر، األدب الکلمات الدلیلة:

 

إال أن مبادئها ختتلف، کما أن جماالهتا تتعدد. وهذا هو ما « صواب األمر» أو « الشيء يف موضعهوضع »  تشری إلی مفهوم« احلکمة» مفردة أن 
 نفهمه.

لغویا أو هو الفهم اللغوي هلا ویتضحمعناها العريف من خالل معرفة: هل هي حمتوی ومضمون؟ أم هي األسلوب و طریقة؟ و بالرجوع « احلمکة»من  
اآلیات عن القبیح ، أو باإلتیان ب ألمر باحلسن والنهيا نبا حاولت أن جتعل من احلکمة مضمونا للدعوة و متعلقاهلا یتمثال إلی بعض التفاسری وجد أهنا

 حمتوی ومضمونا. تنسجم علی أن تکوناألدلة علی احلق و هي مما ال ن بإقامةاالقرآنیة يف مقام الدعوة، 

ختلف من إه قد ستمرار مسریة األدب العريب، ولکن  إ قرونًا طویلةً  ستمر هذا الوجودإو  البدیع کان موجودًا يف األدب العرب منذ البدایات األولی، ن  إ
 .نهم يف اللغة العربیة وآداهباب املوايل ومتک  ق يف احلضارة والثقافات األجنبیة وبتعر  ر تدرجیاً حبکم التعم  طو  عصر إلی عصر، مث  ت

هان ا یتوج  الشاعر واألدیب إن   ما فیهما من فنون بدیعیة، وألن    بقدرر إال  ثوالن العصر اململوکي کان من عصور البدیع، ومل یعد یستحسن الش عر إن  
ا هو شاعر »ویشار إلیهما بالبنان. ولقد صدق طه حسنی عندما قال:  بناء عصرمها،ار إلی ثوالن بالش عر الشاعر لیس شاعرًا ألنه یقول فیحسن، وإن 

 افقؤ ه ی ألن  إال   ویقرؤونه، یرضیهم ویقع من نفوسهم موقع اإلعجاب ومل یرَضک البیت من الشعر ألن قوله احلسن هذا میثل عواطف الذین یسمعونه
 [53-52، ص2األربعاء، ج یثحدطه حسنی، بک،  ]«.ویرضي حاجة من حاجاتک إلی اجلمال ویلئم عاطفة من عواطف، هوی يف نفسک،

ألهنم   و من الضروری أیضا أن نضیف دور أهل العصر اململوکی أنفسهم الذین عنوا جبمع آداهبم شعرًا و نثرًا يف دواوین وکتب بلغت املئات، وذلک
 لون أحیاناً بعض رجاالهتم علیهم.أنفسهم علی قدم املساداة مع کبار شعراء العربیة وأدبائها علی مدی العصور، وکانوا یفض  کانوا یضعون 

واع األن ومعاين القدماء، وبنی أسالیبهم املولدة واألسالیب املورثة نافذین إلی مامسوه بالبدیع إن   هنض الشعراء بشعرهم موازین موازات کثریة بنی معانیهم»
اه البدیع، وضم اإلستعارة والتجنیس واملطابقة ورد أعجاز الکالم علی ما تقدمها واملذهب الکالمي، البالغیة مثانیة عشر، جعلها يف قسمنی: قسم مس  

کید املدح مبایشبه الذم معناه والرجوع واخلروج من معنی إلی معنی وتأ عرتاض کالم يف کالم یتم  إلتفات و اه حماسن الکالم، ومجع فیه اإلمس   وقسم ثان  



وحسن وجتاهل العارف و هزل یراد به اجلد وحسن التضمنی والتعریض والکنایة واإلفراط يف الصفة وحسن التشبیه واعنات الشاعر نفسه يف القوايف 
السابع اهلجری إلی حنو مخسة ی وصل العدد يف القرن إلیها سلفه، حت   وهکذا صار کل خلف یزید علی عدد الفنون البالغیة اليت وصل ،بتداءاتاإل

جند فیها الصور البیانیة والکثری من فروع علم » .[74و 55و  19ص، حتقیق: إغناطیوس کراتشوفسکی ،  یعکتاب البد  ،ن املعتزاب] «ینومئة، وعشر
، حتقیق: إغناطیوس کراتشوفسکی ،  یعکتاب البد  ،ن املعتزاب].«لت إلی تکاثر باألرقاماملعانی باإلضافة إلی فنون علم البدیع، وکان املسألة حتو  

]اجلمال، أمحد صادق، األدب العامي يف مصر يف العصر  «بن جابر األندلسی فن البدیعیات النبویةاصفي الدین احللي أو »بتدع إمث  » .[385ص
ستمر صعوداً لدی إو  –بن الوردی و هو معاصر ال -فبلغ عدد الفنون يف بدیعیة الکافیة البدیعیة لصفي الدین احلل ي » .[ 125-121ص ،اململوکي

  [469-470 .صخزانة األدب وغایة األرب، بن احلجة، ااحلموي ،  ]«.بن حجة احلوي يف خزانته وغریها

ختلف من إه قد ولکن  ستمرار مسریة األدب العريب، إ قرونًا طویلةً  ستمر هذا الوجودإالبدیع کان موجودًا يف األدب العرب منذ البدایات األولی،و  ن  إ»
بن احلجة، ااحلموي ،  .]«نهم يف اللغة العربیة وآداهباب املوايل ومتک  ق يف احلضارة والثقافات األجنبیة وبتعر  ر تدرجیاً حبکم التعم  عصر إلی عصر، مث  تطو  

 .[ 58صخزانة األدب وغایة األرب، 

بنی من أبیات البدیعیة  وا کل  لتزموا أن یضمن  إأما املدیح فقد کان من أهم أصحاب البدیعات یفعلون إلی النهج البوصریي والنظم علی نط الربدة. وقد 
 سم الضرب البدیعی املضمن.إلتزام التوریة بکلمة ما عن إ لتزام بأن  إمن ضروب البدیع، وزاد عز الدین املوصلي هذا  ضرباً 

حنراف عن الشروط األولی للبدیعیة، وخروج هبا عن إمل یلتزموا فیها حبر الربدة ورویها وغرضها، وهذا يف رأینا  نظم بعض األدباء فیما بعد، بدیعیاتوقد 
 جادهتا األصلیة.

فیمدحونه ویذکرون سریته منذ الوالدة والبعثة  بالزهد يف الدنیا وبشخص النيب  ، متسکون الکثری من الشعراءمنذ ظهور اإلسالم وبعثة النيب »
ص ، 3تاریخ األدب العربی، ج عمر، ،فروخ] .«واهلجرة وغزواته ومعجزاته وصحابته والشوق إيل تلک األیام واألماکن املقد سة، وشرف القرآن العظیم

886]. 

ه(، وتقي الدین بن  789الدین املوصلي ) ه(، وعز   780) بن اجلابر األندلسی الضریراه(، و  750ومن أصحاب البدیعیات: صفي الدین احللي )
ه(، وعائشة  911ه(، واجلالل السیوطي ) 901ه(، وتاج الدین بن عربشاه ) 837ه(، وشرف الدین بن املقري الیمين ) 837حجة احلموي )

 .ه( ومبتکر فن البدیعیات، صفي الدین احلل ي 1143ه(، وعبدالغنی النابلسي ) 930الباعونیة ) 

نشاء القصائد إشعراء العصر اململوکي قادرون وال شک علی  أصابه تقلید العصر. إن   بن نباته نفسه، و هو أکرب شاعر، وله نفس طویل يف الش عراو 
و  (الربدة)دفعه إلی انشاء القصائد الطوال،ومنها:  ما یؤید ما نقول، فحبه الرسول  (البوصریي)الطوال لو وجدوا احلافز علی ذلک، ولنا من 

 .(ذخر املعاد)و  (اهلمزیة)

قاد ودارسی األدب، وما زالت حمل العنایة حتی بلغت القرن السابع اة والن  هلا أکرب العنایة من الرو   لقیت قصیدة کعب اليت شرفت بسماع النيب و 
وظهر يف هذا العصر البوصریي فقال دح النيب اهلجری، وجدنا شعراء کثریین یعارضوهنا، ویسریون علی هنجها من تصدیر القصائد بالغزل، مث  م

ذخر املعاد وزن بانت )اها: ، وله قصیدة مس  تباع مذهبه يف مدح النيب إه إلی معارضة کعب، أو الشعر ونبغ فیه ولزم طریقة الصوفیة وکان أن إجت  
فق معها يف القافیة وحرکة الروی، وألن بعض األدباء لکعب بن زهری وتت   (بانت سعاد)ا علی وزن ألهن   (الربدة)ی تلک القصیدة وکان أن تسم   ـ(سعاد

 اُطلق علی قصیدة کعب الربدة، لکن البوصریي أو الصوفیة يف عهده وبعده أطلقوا علی میمیة البوصریي )الربدة(.



 بصدد القصیدة اليت نا جمال احلدیث عنها، ولکين  ا ختتلف عن قصیدة کعب يف القافیة، وبردة کعب لیس هو هي من نفس الوزن )حبر البسیط( إال أهن  
 (ذخر املعاد يف وزن بانت سعاد)، وحدد مفهومها وهنجهما فدعاها کما ذکرناها يو ر فق معه يف البحر والقافیة وحرکة الت  إ، و عارض هبا البوصریي کعباً 

 . العبادثاً عن ذخر املعاد، وشرفها مبدح خریوذکر منها کعب بن زهری متواضعاً له، متحد  

 احلکمة 

العلم حبقائق و  ویتقنها: حکیم ویقال ملن حیسن دقائق الصناعات واحلکمة عبارة عن معرفة أفضل األشیاء بأفضل العلوم،»احلکمة: قال عنها اللغوی ون: 
 حممد بن حممد، یدی،الزب] .«العقلی ة العلمی ة وهذه هی احلکمة االهلی ةنقسمت إيل علمی ة وعملی ة، ویقال: هي القوة إاألشیاء والعمل مبقتضاها وهلذا 

رتباطها إ املعنی االول: املنع، واملعنی الثاين : اإلستحکام ووأن  هلا معنینی رئیسی نی:  [ ماده حکمحمقق شریی، علی،  ،من جواهر القاموس تاج العروس
 .واألخالق املذمومة وتطلق علی العلم اخلالی من اخللل واحملکم ال ذي الیقبل اخلطأ مطلقاً مع هذین املعنینی هو أهنا مانعة من اجلهل 

د احلدود واملستند إلی قواعد وأصول وإن ا هي عبارة عن شدرات من األقوال املأثورة واآلراء احلکمة يف اجلاهلیة مل تکن ذلک العلم الواضح املعامل احملد  
واحلکمة  الش عر ،عنه زهری القائلنی فیها بشامة خال زهری الذي أخذومن  الصحیحة واملقبولة يف زماهنا فیما الیکون بعضها کذلک يف تايل األزمنة

 وعملی ًا من خالل سریته  واإلمام علی  کتملت يف صدر اإلسالم نظری ًا من خالل القرآن الکرمی وأقوال النيب إوالرضاعة، وطرفة، و 
 .کأحسن مایکون  عاماً من عمر الرسالة وسریة اإلمام علی  23املمتدة 

حنراف إحنرف العباسینی من جاد ة احلق  لیس أقل  من إما احلکمة يف العصر العباسی مل خیتلف حاهلا عم ا کانت علیه عصَر حکم األموینی فو أ
 .ة واإلجتماعی ةنتقلت مسؤولیتها إلی التی ارات العقلیة، واملذهبی ة،واجملادالت الکالمی ة،وإلی عالجات احملن والشدائد اإلقتصادیة والسیاسی  إو  .األموینی

 بن الوردی. اومنهم املتنيب واملعر ی و  هي ذروة األدب وقم ة ما جتود به القریة وعرف بعض الشعراء مبنظوماهتم احلکمیة احلکمة يف الش عر

ا مل تنحسر أما يف عصر ما بعد سقوط بغداد فلم تتطو ر احلکمة إلی أکثر مما بلغتُه عصَر حکم» حنی ظل ت حتتفظ بوجود مل یعرب   العباسینی کما أهن 
ا متثل يف حرکة تألیف کان أفضل رد  علی ماخسرته املکتبات هبمجی ة املغول وهو یعرب  تعبری  اً کبریاً عن مفهوم عنه مبؤل فات وتطبیقات خاص ة ونوعی ة وإن 

ینقل القرآن من الغرض الذي  والبوصریيوا فیها الکثری يف کمی ته واملتفاوت جودة ورداءة يف نوعی ته احلکمة يف التطبیق والتجسید.مل یغَفلها الشعراء لینظم
ختاذه وردامن أورد الصباح أو املساء، کما فعل املتأخرون وال ننسی أن  إجله، وهو هتذیب النفوس، وتثقیفا لعقول، إلی غرض ضئیل، هو أنزل أل

 : و قالوه البوصریي کان من أئمة املتصوفة

ـــــــــــــــــــــــیْ  ْفسَ الـــــــــــــــــــــــن   ف  الَ َخـــــــــــــــــــــــوَ  ـــــــــــــــــــــــه َماطَاَن واعْ َوالش   ص 
ـــــــــــــــــــــــــ تُ اَل وَ  ـــــــــــــــــــــــــْنهُ ْع م  ط   مـــــــــــــــــــــــــاً ماً َواَل ُحکْ َخْصـــــــــــــــــــــــــ اَم

           

م  اک  الُنْصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُهَاحَمَْضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َوإ نْ    َح فَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهت 
دیوســاالر، فرهــاد،  ]«م  ْکــم  َواحلُْ ْصــَد اخلَْ ر ُف َکْیــَت تـَْعــفَأنْــ

إيل مطـالع  سقوط بغداد من عصر یةونثر  یةختارات شعر 
 .[35ص  یث،عصر احلد

 
 

: کان متهماً. م  ْنُهُم ﴿قال: : التتبع عن النفس والشیطان ألن الشیطان عند خلق آدم امَ ْنهُ ْع م  ط   تُ اَل وَ  فَاهت  قَاَل فَب ع ز ت َك أَلُْغو یـَن ُهْم َأمْجَع نَی إ ال  ع َباَدَك م 
نَی ﴾  [.82-83ص یث،إيل مطالع عصر احلد سقوط بغداد من عصر یةونثر  یةخمتارات شعر دیوساالر، فرهاد، ] .اْلُمْخَلص 

اليت ینبغي الفرار  النفس والشیطان، ومها وجهان لشیء واحد، هو الدنیا الفانیةوخمالفة  فهي دعوة إلی البکاء إلی التطهری، إلی التوبة وإعالن الندم،
 .د علیها، فهي اخلصم واحلکم يف آن، وال خالص من کیدمها يف رأي البوصریي، الذي یبدو هنا متأثرا بنزعته الصوفیةمنها والتمر  



فتتاحیة الکمیت بن زید األسدی إووصایا ونصائح نثری ة وشعری ة کما يف  کل أقوالت علی شکتمال احلکمة عملی اً عند األموینی وهلذا ظل  إستمر  إمهال إ
 .قصیدة علی عداوهتم لبين هاشميف 

ة املمکنة، اليت ستخالص العربة منها، وصوغها الصیاغة الفنی  إخالصات نظریة تقوم علی التبص ر يف شؤون احلیاة عام ة، و »یُعر ف شعر احلکمة بأن ه: 
 زکي حممود، قصة األدب يف العامل،، جنیب؛ ، أمحدأمنی] .«ومن فن یة التعبری ان البقاء، مبا یتیس ُر هلا من حقائق الفکر، والقیم اإلنسانیة،تتمت ع بإمک

 .[745-746، ص2ج

شعره احلکمي قیاسًا إلی نها نصوص احلکمة وهو ما یؤکد کثرة بن الوردي سبعنی قصیدة وسبعمائة وتسعة عشر بیتًا وقطعة من ضم  یضم  الدیوان ال»
 .جمموع شعره أوالً وإن ه مل یقتصر علی غرض  واحد ثانیاً 

متد  لیتناول أغراضاً کثریة فتناسبت تناُسباً طردی اً مع کثرة نصوصه حیث بلغت أبیات النصوص اخلاصة إبن الوردي  قد تشع ب و اإن  غرض احلکمة لدی 
من  یةونثر  یةخمتارات شعر  دیوساالر، فرهاد، ].»(فتح الر حیم الرمحن)ه املشتبة يف شرحها املوسوم بباحلکمة بیت بإضافة الثمانیة أبیات لالمیت

 .[35ص  یث،عصرسقوط بغدادإيل مطالع عصر احلد

والنصیحة والعربة ومر ها وکان هدفه منها املوعظة  بن الوردي ظهرت لنا بأن ه خاَض شؤون احلیاة عامًة وخاصًة حلوهااإن  احلدیث عن احلکمة عند 
 ...املتجس دة يف األخالق، واملعاملة، والرتبیة والتعلیم و

 .ر موز عة بنی أبیات القصیدةبیاتاً تقل  وتکث  أومقطوعات، وأبیات، وتکون مجیعها مستقل ة أو أن تکون  قصائد، ي  وکون شعره احلمک

 :کما نری يف  ،عصُر احلروب الصلیبیة کان عصَر املتطرف

ذ مذهباً صوفیاً متطرفاً فارق به رأي أهل السنة واجلماعة يف الدین:إهـ( الذي 587هروردی)شعر الس » -  خت 

 مْ ُقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــوبـُهُ ، فَـ هُ َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــَفْوا لَـــــــــــــــــــــــــــــــــــاُهُم فَ افَ َصـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

کامــــل اجلبوری، ]«اُح اجلبــــوريْصــــبَ اُة واْلم  ْشــــکَ ا اْلم  ور َهــــ نُ يف   
 یســـــــلمان، معجـــــــم الشـــــــعراء مـــــــن العصـــــــر اجلـــــــاهلي حتـــــــ

 .[203، ص1ج م، 2002ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنة
 

 املصباح: السراج املنری. املشکاة: العمود، الکوة یوضع فیها السراج.

 اْلم ْصَباُح يف  ُزَجاَجة  الز َجاَجُة َكأَنـ َها َكوَْكب  املشکاُة واملصباُح: إشارة إلی قوله تعالی: ﴿اَّلل ُ نُوُر الس َماَوات  َواأْلَْرض  َمَثُل نُور ه  َكم ْشَكاة  ف یَها م ْصَباح  
 [36 :النور ] . ُدر  يٌّ﴾

أصويل، عامل  هـ(. الفخُر الرازي  يف األصل ُمَفکرٌّ، فقیه ،544) بن اخلطیب الر یابو عبداَّلل  حممد بن عمر احلسنی الرازي املعروف باوفخرالدین » -
ب الفخر الرازي کثریة معظمها يف التفسری ویغل ُب علیه شیء  من الزهد والتصوف. وکتُ  ریاضي  وطبیعي وفیلسوف. ولکن  له معرفة بالنحو واألدب

،  (مناقب اإلمام الشافعي)، (غریب القرآن)، (هنایة اإلعجاز يف درایة اإلعجاز)، (در ة التنزیل وغرة التأویل)، (مفاتیح الغیب)والفلک، فمن کتبه: 
 .[442ص ،3تاریخ األدب العربی، ج عمر، ،فروخ] .«خلوإ، (أسرار التنزیل)

 الرازي  يف القضاء والقدر:قال الفخُر 

 َضــــــــــــــــــــــــــــــــــالُل. نیَ م  الَ ُر َســــــــــــــــــــــــــــــــــْعی  اْلَعــــــــــــــــــــــــــــــــــْکثَــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ وَ   اُل،ول  ع َقـــــــــــــــــــــــــــــــــاُم اْلُعُقـــــــــــــــــــــــــــــــــقْـــــــــــــــــــــــــــــــــدَ ُة إ  ایَـــــــــــــــــــــــــــــــــهن َ »



  

 مانع من وصول إلی شیعة عملیة حامسة. ،اُل: رباطاُم:جرأة، ع قَ ْقدَ إ  

ـــــــــــــــــــــــــْروَ َو أَ  ـــــــــــــــــــــــــْن ُجُســـــــــــــــــــــــــا يف  اُحَن  ا،نَ ومُ  َوْحَشـــــــــــــــــــــــــة  م 
 

تاریخ األدب  عمر، ،فروخ].«الُ بَ وَ وَ  ذیً ا أَ انَ نـْیَ ُل دُ اص  حَ وَ  
 .[444ص ،3العربی، ج

 
 

 رواحنا من الوجود خمتلفة من حاجات أجسادنا وال میکن التوفیق بینها يف غایة أوحاجة. وبال: هالک. أأرواُحنا يف َوحَشة  م ن ُجسومنا:غایة 

َع من موسی بن  1211هـ )608حس ان  احَلَموي   اجُلَهين  ، ُول َد يف محاَة َسَنَة براهیَم بن  املسلم  بن هبة اَّلل  بن  إو جنمُ الدین عبُد الرحیم بُن » - م( مسَ 
تول ی القضاَء يف محاَة بعَد أبیه ومل یتناول  علی القضاء راتباً.  .[650ص ،3تاریخ األدب العربی، ج عمر، ،فروخ ]عبد  القادرومن القاسم  بن َرواَحَة.

.وقد ُعز َل من القضاء قبَل مَ   وته  بأعوام 

ناً.اوکان  م، له أُرجوزة  بن البارر ز ي   احَلَموي  بصریاً بالف قه  واأُلصول وعلم  الکالم، وکان شاعراً ُوجدانی ًا حُمس  ومن فنون  شعره البدیعی اُت والنسیُب واملالح 
غرب َمَع شیء  من جغرافیة البالد  اإلسالمیة وتاریخ  فیها: حیاُة رسول  اَّلل  وتاریُخ ُدَول  « ومماثلة األحکام یامُمداولُة األ»مُسها إ

َ
شر ق وامل

َ
اإلسالم يف امل

 .[232، ص 2ج األدب العريب، یخبروکلمان، کارل، تار  ].«الدول  غری  اإلسالمیة قبَل اإلسالم وبعَده

 الطریقة الصوفیة:بُن البار ز ی  احَلَموي  يف النسیب أبیاتاً ُتشب َه أن تکوَن غزاًل يف احلجاز علی اقال 

ــــــــــــــــــــذَ إ  » ْــــــــــــــــــــُت م  ــــــــــــــــــــکُ اء  أَ ْن ت ْلَقــــــــــــــــــــا ِش   ا،ْم بـَْرقَــــــــــــــــــــْرض 
 

تــاریخ  عمــر، ،فــروخ] «.أ تـَْرقَــت   َعــربَْ اَل ا وَ ي تـَْهــدَ ْضــُلع   أَ اَل فَــ 
 .[651ص ،3األدب العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی، ج

 
کنایة عن الشوق إلی اللقاء.  املقصود قليب یهدأ من اخلفقان :يْضُلع   أَ اَل ا =هتدأ. فَ نظر إلیه أین یظهر وأین میطر. تـَْهدَ  ،)بفتح قاف( یشیمه: شام الربق

 کنایة عن احلزن علی أنه بعید عن أرض حمبوبه وأن ال أمل له بالوصول إلیها.،  : جتف  أدوعي. تـَْرقَ  ،دمعي: ت   َعربَْ اَل وَ 

ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــمسَ  ـــــــــــــــــــــه مأَ  وَ ا حَنْـــــــــــــــــــــْن َســـــــــــــــــــــْعد،ُخذَ رَیی  م   ر ض 
 

 اقَـــــــــــــــــــــــــــــــــرُ ا الط   َتْســـــــــــــــــــــــــــــــــَتْعب داً حَنَْوَهـــــــــــــــــــــــــــــــــاَل ینـــــــــــــــــــــــــــــــــاً؛ وَ میَ   
 

 اً يل أرضعت حممدإمن بين سعد. بنوسعد کانت منهم حلیمة السعدیة  رفیق، ْن َسْعد: یا مسریيرَیی  م  مسَ  

. والشعراء الصوفیون یذکرون قبیلة بين سعد يف أشعارهم کثریاً للداللة علی احلجاز وعند التغزل به. ُخذَ  نيب  ه مأَ  وَ ا حنَْ اَّلل  أرض بين ها حنو جت  إ :ر ض 
 ا: ال متال  بفتح میم مهما کانت الطریق طویلة.قَ رُ ا الط   َتْسَتْعب داً حَنَْوهَ اَل سعد. وَ 

ـــــــــــــــــــــــــیُحهُ  ق  ی أُفَــــــــــــــــــــــــلَـــــــــــــــــــــــــجــــــــــــــــــــــــا عَ وَ عُ وَ » ـــــــــــــــــــــــــَح ش   تـََوش 
 

تاریخ  عمر، ،فروخ] «ا!قَ أُفُـ  ه  ْکر ْم ب  ي   أَ ا اْلم ْسک  ذَ یب  الش  ط  ب   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی، ج  .[651ص ،3األدب العرب

 
: اخلط الذي تبدو االرض أو البحر عنده تتصل بالسماء. إلی أفق: إلی ناحیة معینة )هنا: احلجاز(. ق  عطف رجع. أُفَ  ،ه حنوجت  إج: مال إلی، ا ع

 ا: الرائحة.ذَ املرأة: ألقت علی کتفیها وشاحاً. الش   تالشیح: نبات زکي الرائحة یکثر يف احلجاز. تـََوش حَ 

ــــــــــــــــْن دُ وَ »  َمــــــــــــــــنْ  وسَ وهن  ــــــــــــــــم ُعــــــــــــــــْرب  یـَــــــــــــــــَرْوَن نـُُفــــــــــــــــم 
             

 «ا؛َقـــــــــــــــــــــــــْم طَلَ الً هَلـُــــــــــــــــــــــــاُهْم َحـــــــــــــــــــــــــاَل ْغنَـــــــــــــــــــــــــُذ مب َ و  یـَلَـــــــــــــــــــــــــ 
 



بة إلی زوجها. الذ هبم: التجأ إلیهم. العرب )بضم العنی(: العرب )بفتح العنی والراء(. والعرب )بضم العنی والراء( مجع عریب )بفتح العنی(: املرأة املتحب  
ذا التجأ أحد إلی احلجاز فإنه یعیش فیه حر ًا آمناً؛ أو یقع يف حب نسائه إامللموح:  –ا: مطلق، غری مقید. قَ اًل: حیل الن اس، یسمح هلم به. طَلَ َحاَل 

 )أهله(.

ــــــــــــــــــــــــــــعَ » ــــــــــــــــــــــــــــ: أَ ُم اَّلل   اَل ْیُکْم َســــــــــــــــــــــــــــَل  مْ ادُُکــــــــــــــــــــــــــــا و دَ م 
 

، وَ َبــــفَـ   ــــأَ اق   عمــــر، ،فــــروخ ].«یبـَْقــــا أَ َمــــْم فَ ا اْلُبْعــــُد َعــــْنکُ م 
 .[651ص ،3تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاریخ األدب العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی، ج

 
 :سورة النجم ]خل. ويف اجلملة تضمنی من قوله تعالی: ﴿َوأَن ُه أَْهَلَك َعاًدا اأْلُوََلٰ  َومَثُوَد َفَما أَبـَْقٰى﴾.إی: ما ترک شیئاً من قوت أو شبايب أو أملی، بـْقَ ا أَ مَ 

50-51]. 

ه( مخسُة سالطنَی کان آخرهم 906-901العرش يف مَخس  َسَنوات  )ضطراب: توالی علی يف آخر  أیام  املمالیک  کانت  احلاُل يف م ْصَر شدیدَة اإلو » -
 یمعجم الشعراء من العصر اجلاهلي حتاجلبوري، کامل سلمان، ] .«م(1446/ه850قانصوه بُن عبد اَّلل  اجلرکسي  الُغوري  املولود يف حدود  َسَنة  )

 .[58، ص 1جم، 2002سنة

 کة، منها:الغوري قصیدة يف ذکر األیام واللیايل املبار  ةقال السلطان قانصو 

 ه  ة  ن ْصـــــــــــــــــــــــــــــــف  ْیَلـــــــــــــــــــــــــــــــلَ فَب َفْضـــــــــــــــــــــــــــــــل   َشـــــــــــــــــــــــــــــــْعَبان  وَ »
ــــــــــــــــــــــــرَ ه  قَــــــــــــــــــــــــْصــــــــــــــــــــــــف  ة  ن  ْیلَــــــــــــــــــــــــلَ ْضــــــــــــــــــــــــل  وَ ب فَ وَ   تْ ْد ُفس  
 ْمـــــــــــــــــــــــــــر  حُمَْکـــــــــــــــــــــــــــم  ل  أَ یـُْفـــــــــــــــــــــــــــَرُق ُکـــــــــــــــــــــــــــ یـــــــــــــــــــــــــــلَ ْذ ق  إ  

 

ـــــــــــــــــــــیـَـــــــــــــــــــــْرو    ـــــــــــــــــــــح  ي الص  ـــــــــــــــــــــد  احْلَـــــــــــــــــــــ نَ یَح م   اُت؛یث  ث َق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْکر   الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ   يف   ـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــیل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــْنز  ْن تَـ م   ـاُت:ه  آیــ
ـــــف   تـــــاریخ  عمـــــر، ،فـــــروخ ]«اتُ اْلَوَرقَـــــ ا َتْســـــُقطُ یَهـــــف  ا، وَ یَه

 .[924ص ، 3األدب العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی، ج
 

. ف یَها یـُْفَرُق ُكل  أَْمر  َحك یم ﴾﴿ :ْمر  حُمَْکم  ل  أَ )بکسر الذال املعجمة أخت الدال املهمة(: القرآن الکرمی. کُ  ْکر  الشهر الثامن القمریة. الذ   : َشْعَبان  
 يف القرآن الکرمی)يف لیلة النصف من شعبان(.  :ایهَ ف  .[  4:الدخان]

)وإن کان هو یفعل ذلک يف سیاق « االمام»ه خیاطب عامر بن عامر البصري من العلوینی النصریی ة )املتطرفنی( فهو یقول باإلمام الغائب، ولکن  و » -
 من الرمز الصويف(:

ـُــــــــــــــدَ  امُ َمـــــــــــــــإ   ـــــــــــــــی مَ ت ـــــــــــــــی، حَ اهْل  ؛ب  ائ ـــــــــــــــنْـــــــــــــــَت غَ ی أَ َت
ــــــــــــــــــــــ َــــــــــــــــــــــا رَ نَــــــــــــــــــــــْت لَ اءَ رَ تـَ ــــــــــــــــــــــکَ اُت جَ ای  مــــــــــــــــــــــاً اد  قَ  ْیش 

ـــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــْن ُکـــــــــــــــــل   و ْجَه ـــــــــــــــــوُب م   جَتَل  ـــــــــــــــــی ل ـــــــــــــــــَی اْلَمْحُب
ـــــــــــــــــــــــــــــــين   ب َکْشـــــــــــــــــــــــــــــــف  َســـــــــــــــــــــــــــــــرَائ ر ،  َوَخـــــــــــــــــــــــــــــــاطََبين  م 

  

 .ة  ْؤیَــــــــــــــــــــــــــــــرُ ا، ب  انَــــــــــــــــــــــــــــــبَ ا أَ ا، یَــــــــــــــــــــــــــــــْیَنــــــــــــــــــــــــــــــلَ ُمــــــــــــــــــــــــــــــن  عَ فَ  
ـــــــــــــــــــــــــــْت لَ اَحـــــــــــــــــــــــــــفَ فَـ  ـــــــــــــــــــــــــــ حُ ائ ـــــــــــــــــــــــــــوَ ا رَ ْنَهـــــــــــــــــــــــــــا م  َن  ؛ةَ م ک 

 َفَشــــــــــــــــــــــــــــــــاَهْدتُُه يف  ُکــــــــــــــــــــــــــــــــل   َمْعنــــــــــــــــــــــــــــــــًی وصــــــــــــــــــــــــــــــــوَرة .
تـاریخ  عمـر، ،فـروخ ]«تـََعاَلْت َعْن اأْلَْغیَـار  ُلْطفـاً وجل ـْت،

 .[747ص ،3األدب العربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی، ج
 

ل اَّلل  تعالی فرجه( سیعود يف آخر الزمان آتیًا من املشرق علی رأس جیش  مام الثاين عشر الغائب _ )عج  یری الشیعة أن اإلمام حممد املهدي _ اإل
 .وجوراً  کما کانت قد ملئت ظلماً   وقسطاً  کبری فیمأل الدنیا عدالً 

: کل    حتاد باَّلل  .منی آتیاً خطابه لی من داخلي. اأْلَْغَیار : غری أهل املعرفة الصوفیة، غری الذین بلغوا إلی اإلَخاطََبين  م ين  



کان عمُر بُن الوردي أدیبًا ناثراً   .ه689َمَعر ة  الُنعمان، َسَنة  بن  الوردي  ، ُول َد يفاوزیُن الدین ُعَمُر بُن ُمظف ر  بن  ُعَمَر بن  حُممد  بن  أيب الفوارس  » -
ًا بعدد  من فنون  العلم واألدب من الف قه والُلغة والنحو والتاریخ والنبات واحلیوان. غرَی أن ه  مسها إوبقصیدة  واحدة   شتهر بالش عرإشاعراً، کما کان ُمل م 

کمی ة تبُلُغ سبعًا وسبعنَی بیت. هذه القصیدة فصیحةُ ومرشدة اخلال   خوانالالمیُة أو نصیحُة اإل األلفاظ  واضحُة املعاين َسل َسة  َعذبة  ن، وهي قصیدة  ح 
ا تـَُنب  هُ  بُرغم  أن   اً، إال  أهن  د  ت  وعدد  من ومقاما علی ُمعَظم  السی ئات اليت یذهُب اإلنساُن عادًة ضحی ًة هلا يف احلیاة. وله رسائلُ  عدداً من معانیها عادي  ج 
 [865األدب العريب،  یخالفاخوري، حنا، تار ] .«األراجیز

خریدة العجائب وفریدة الغرائب. وله يف الف قه: املسائل املذهبیة يف املسائل  ،بن الوردي مصن ف  له من الکتب: تتم ة املختصر يف أخبار البشرامث  إن  »
 -منظومة شهود السوء  -َرَجز يف أربع  وعشریَن مسألًة  -رث(يف الفرائض )تقسیم اإل (الوردیة)امللق بة املسائل  -فوائد فقهیة  -امللق بة أبکار املعاين 

َرُة الغریب نظماً  شرح  -وشرُحها  الشهاب الثاقب والعذاب الواجب الواقع بذوي الن َحل الکواذب )ضد  الفتو ة(. مث  له يف اللغة والنحو والشعر: مذک 
التحفة )النفحة(  -عراب وشرحها قصیدة اللُباب يف علم اإل -حتریر اخلصاصة يف تیسری اخلالصة  -بن ُمعط  اء الُدر  علی ألفیة ضو  -بن مالک األفیة 

رجوزة أ –حبور الش عر. مث  له عدد من األراجیز يف موضوعات  خمتلفة: أرجوزة  يف تعبری الرؤیا )تفسری املنامات(  –ختصار ُملحة اإلعراب نظماً إ-الوردیة 
لنجم الدین عبد الغف ار بن عبد الکرمی  (احلاوي الصغری)البهجة ) التحفة( الوردیة يف نظم احلاوي )نظم کتاب  –منطق الطری  –يف خواص  األحجار 

املقامة الد َمشقیة  –فیة مقامة الصو  -ه ، و هو کتاب يف الفقه الشافعي. وکذلک له عدد  من املقامات: مقامة يف الطاعون العام  665القزویين املتوف ی 
، ص 1جم، 2002سنة یمعجم الشعراء من العصر اجلاهلي حتاجلبوري، کامل سلمان،  ].«سم اة َصفَو الرحیق يف وصف احلریق )حریق دمشق(ُـ امل

147]. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــُب الْ أُطْ » ـــــــــــــــــــــــــــــــــُل َـــــــــــــــــــــــــــــــــاَخرْیُ ع ْل ـــــــــــــــــــــــــــــــــلْ  الْ َم هب  َل  م 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ َواحْ   ه  يف  الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  ین  َواَل ف ْقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيف  الْ  َتف 

             

ــــــــــــــــــــــــــــ رْیَ َعــــــــــــــــــــــــــــَد اخْلَــــــــــــــــــــــــــــأَبْـ   ــــــــــــــــــــــــــــی أَْه  َکَســــــــــــــــــــــــــــلْ ل  الْ َعَل
ــــتغ ل َعْنـــــ ـَــــال  َوَخــــَولُتش  اجلبـــــوري، کامـــــل ســـــلمان، ] «ُه مب 

م، 2002ســنة یمعجـم الشــعراء مــن العصــر اجلــاهلي حتــ
 .[147، ص 1ج
 

 : إجتمعوا بتکرمیه. َخَول: الراعي احلسن القیام علی املال.َتف لْ إحْ 

الذي قال: أطلبوا العلم من املهد إلی اللحد، وأیضا قال: طلب العلم فریضة علی کل مسلم   احلدیث الرسول -1هذه األبیات إشارة إلی: 
 لزوم اإلجتهاد يف الفقه والدین علی املسلمنی، وتکرمیه فرض علیهم. -2ومسلمة . و

دیب، یستقون منه ماشاعوا. وقد أامل و مکانة خاصة لدی املسلمنی عامة، والعلماء واألدباء خاصة فهو خری منهل لکل عواحلدیث والفقه  لقرآنأن ل
قتبس من اآلیات القرآنیة يف إرت يف دیوان الشعراء علی ناذج ث  أقد علی سبیل املثال، دبی. نری أثر ذلک عند بعض الشعراء واألدباء يف نتاجهم األ

 .مستخرجت ما کان يف وسعي يف دیواهنإو  .شعارهأ
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 فهرس املراجع و املصادر

 القرآن الکرمی

 .م 1945  ، بریوت،عبداَّلل  ، البدیع، شرح حممد عبد املنعم خفاجي، مکتبة مصطفي البايب احلليب ،بن املعتزا

 زکي حممود، قصة األدب يف العامل ،الطا، مصر.، جنیب؛ أمنی، أمحد 

 بال تاریخ.  قم، دار الکتب اإلسالمي، اجمللد الثاين، الطبعة الثانیة، بروکلمان، کارل، تاریخ األدب العريب،

 م.2003م، اجلزء األول، دار الکتب العلمیة، بریوت، لبنان، 2002هلي حتی سنةاجلبوري، کامل سلمان، معجم الشعراء من العصر اجلا

 م . 1966 اجلمال، أمحد صادق، األدب العامي يف مصر يف العصر اململوکي، الدار القومیة، القاهرة،

 .بن احلجة، خزانة األدب وغایة األرب، دار القاموس احلدیث، بریوت، بال تاریخااحلموي ، 

 دائرة املعارف اإلسالمیة الکربی، منشورات مرکز دائرة املعارف بزرگ إسالمی.

 . ش 1387، دیوساالر، فرهاد، خمتارات شعریة ونثریة من عصرسقوط بغدادإيل مطالع عصر احلدیث، چوک آشتیان، ایران

 .1364حدیث األربعاء، الناشرالکتاب، طه حسنی، بک، 

 ه.1411الفاخوري، حنا ، املوجز يف األدب العريب وتارخیه، األدب يف األندلس واملغرب أدب اإلحنطاط، دار اجلیل، بریوت، 

 .م1979ار العلم للمالینی، الطبعة االولی فروخ، عمر، تاریخ االدب العريب، بریوت، د

 بریوت. حمقق شریی، علی، الناشر دار الفکر، الزبیدی، حممد بن حممد، تاج العروس من جواهر القاموس،

 

 

 



 

 


