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 د. فرج ميالد عاشور                                            

 مسالتة -كمية العموم الشرعية 
 

 المقدمة
الحمد هلل، حمدان مباركان طيبان، كأيصمي كأيسٌمـ عمى أفضؿ خمقو ػػػ محمد 

بف عبداهلل ػػػ نبيو كعبده، ثـ السالـ عمى أصحابو الطاىريف، كأتباعو ا
 الطٌيبيف مف بعده.

 كبعد ...                                    
العصر  فقد عامؿ بعض الباحثيف كالدارسيف ػػػ كالسيما المحدىثيف ػػػ أدبى      

ه بشيء مف الفتكر كاإلىماؿ، كربما أيىمؿ تدريسو في الكثير المممككي كأيدباءى 
مف الجامعات؛ بدعكل أنو عصر تخٌمؼ كانحطاط فكرم، ال يستحؽ الكقكؼ 
ضاعة الكقت فيو، كقد رٌسخكا في أذىاف الطالب مثؿ ىذه المفاىيـ،  عنده، كا 
كىذا حكـ يجانب الحقيقة، كيىحيد عنيا كثيران، كيصطدـ بجدار الكاقع؛ لما 
زخر بو ىذا العصر مف تطكر كرقي، ثـ إنو كميما قيؿ في حؽ أدب تمؾ 

كثمار مرحمة  الفترة، فمف حقو عمينا أف ندرسو؛ ألنو جزء مف مكركث أمتنا،
ليست بالقصيرة مف تاريخنا، حيث استمر حكـ المماليؾ قرابة الثالثة قركف، 
فمف حؽ العمماء كالشعراء كاألدباء كالكيتَّاب كغيرىـ في ىذا العصر أف 
نيعٌرؼ بيـ، كنٌطمع عمى إنتاجيـ، كننٌكه بفضميـ إذا كانكا أصحاب فضؿ، 
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، مكضحيف كمعمميف بمقاييس كنشير إلى نكاحي الضعؼ فييـ إف كانكا كذلؾ
كر كالظمـ أف نسقط المقاييس النقدية  نقدية تتفؽ مع ذلؾ العصر؛ إذ مف الجى
في عصرنا الحاضر عمى عصكر قد خمت، فمكؿ عصر ظركفو كظكاىره، 
كحتمان أف ما أينتج فيو ىك مرآة صادقة تنعكس فييا كبكضكح صكرة المجتمع 

 آنذاؾ .
ػػػ كبإيجازػػػ المؤلفات العممية،  كمف ىنا يأتي ىذا البحث ليرصد

 كالفكرية، كاألدبية، التي أينتجت في ىذا العصر، في مختمؼ المياديف.
كقد قسـ الباحث ىذه الدراسة إلى ثالثة مباحث، بعد تمييد مكجز 
تحدث فيو عف األدب بمفيكمو العاـ كالخاص، كماىية الدكؿ المتتابعة بكجو 

ما المبحث األكؿ فقد كاف لدراسة عاـ، كعصر المماليؾ بكجو خاص، أ
الحالتيف السياسية كالدينية في ىذا العصرػػػ كبشيء مف اإليجازػػػ إلبراز 

األمة، مف صميبييف  ة التي حققيا المسممكف عمى أعداءاالنتصارات العظيم
كمغكؿ، كالتي تيعتبر مف أىـ العكامؿ التي جعمت الشعراء كاألدباء كغيرىـ، 

ٌكامو، ككذلؾ الحالة الدينية، كمدل اىتماـ سالطيف يشيدكف بيذا العصر  كحه
المماليؾ بالديف اإلسالمي، كالذكد عنو، أما المبحث الثاني، فقد خيٌصص 

لعرض ك لمحديث عف الحالة الفكرية كاألدبية  ػػػػ كقد طاؿ بعض الشيء ػػػ 
نماذج فقط مف الكـ الكبير مما تحقؽ في ىذا العصر مف تطكر كازدىار في 

العمكـ كالفنكف، كفي المبحث الثالث كاف الحديث عف آراء بعض شتى 
تـ البحث بأىـ النتائج  الباحثيف كالمؤرخيف عف أدب ىذا العصر، ىذا كقد خي
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المستخمصة منو، ثـ فيرس لممصادر كالمراجع، كاعتمد الباحث في منيجيتو 
 عمى المنيجيف االستقرائي كاالستنباطي إلنجاز بحثو.

 تمهيد:
بمفيكمو العاـ ىك كؿ المكركث الثقافي ألية أمة، فكؿ ما  إف األدب

تنتجو أمة مف األمـ في مختمؼ العمكـ كالفنكف، يندرج تحت مسمى األدب 
العاـ، أما األدب بمعناه الخاص فيك الكالـ المؤثر في العكاطؼ كالمشاعر 
اإلنسانية، كالذم يعتمد عمى التصكير كالخياؿ كالعاطفة ككافة عناصر 

اع الفني، كىك ما ينطبؽ عمى الشعر كالنثر الفني بأجناسو المختمفة، اإلبد
كىذا عميد األدب العربي طو حسيف يؤكد ذلؾ بقكلو: األدب العاـ كؿ ما 
ييكتب في المغة، ميما يكف مكضكعو كأسمكبو، ككؿ ما ينتجو العقؿ البشرم 

في  مف عمـ كفمسفة كأدب، كمعنى خاص ييراد بو التعبير الجميؿ المؤثر
  .(1)العكاطؼ

أما عصر الدكؿ المتتابعة، فيطمؽ عمى الفترة الزمنية مف سقكط بغداد 
  ق1351حتى نياية الحكـ العثماني سنة  ق 656عمى أيدم المغكؿ سنة 

كالذم يضـ فترة حكـ كؿ مف: الزنكييف، كاأليكبييف، كالمماليؾ، كالعثمانييف، 
ة، منيا: )عصر الدكؿ كأف ىذه الفترة الزمنية سميت بتسميات مختمف

المتتابعة(، ك)عصر المغكؿ(، ك) عصر األتراؾ(، إلى غير ذلؾ مف 
التسميات التي يجب أف يعاد فييا النظر؛ نتيجة لما ليذا العصر مف 

                                                 
  10ص: ، دار المعارؼ، شكقي ضيؼ األدب الجاىمي،ينظر   (1)
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إيجابيات كثير ككفيمة بأف تدفع عنو كؿ ىذه التيـ، بالحجة البٌينة، كالدليؿ 
 القاطع.

ق  923ق إلى سنة  648 صر المممككي، كالذم امتد مف سنةفالع
كاف فترة العقـ كالجمكد : "كالذم يتكسط ىذه العصكر تقريبان، قد قيؿ عنو

  .(1)كاالنحدار في أدبنا العربي"
كىك الذم سيككف مكضكع ىذا البحث؛ كذلؾ لتسميط الضكء كلك 
بإيجاز عمى األحكاؿ السياسية، كالدينية، كالفكرية، كاألدبية فيو؛ لمعرفة ما 

ستحؽ مثؿ ىذه األكصاؼ، أـ أنيا محض افتراء، أك حقد، أك إذا كاف ي
 .ا كاف في ىذا العصر مف تطكر كرقيجيؿ بم

 الحياة السياسية والدينية -ألولالمبحث ا
إف العالقة بيف الحالة السياسية كاألدب عالقة محكمة كمترابطة في 
أم عصر كًمصر؛ ألف األدب ىك المرآة الصادقة التي تنعكس فييا صكرة 
المجتمع مف جميع النكاحي، فالعمماء كالكيتٌاب، كاألدباء كالشعراء ىـ 
المعبركف عف آماؿ الشعب كآالمو، كعف انتصاراتو كنكباتو، ككافة ما يعتريو 

 مف ظركؼ.
كالمماليؾ ىـ رقيؽ مف قكميات كأجناس مختمفة، تـٌ شراؤىـ مف 

لمسمميف، أسكاؽ النِّخاسة، كبعضيـ أسرل الحركب الصميبية في أيدم ا
                                                 

دار الفكر دمشؽ، دار الفكر عمر مكسى باشا،  األدب العربي العصر المممككي،تاريخ   (1)
 11 ص:ـ  2004المعاصر بيركت، ط 
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كذلؾ منذ العصكر السابقة كخاصة في عصر األيكبييف، فقد تمت تربيتيـ 
كتنشئتيـ؛ ليستفيدكا منيـ في خدمة السالطيف كحاشيتيـ، كلتدريبيـ عمى 
أعماؿ الجيش كالفركسية، كقد كصؿ بعضيـ إلى مناصب كبيرة في الدكلة 

 اإلسالمية في تمؾ العصكر.
كؿ مف أسس دكلة المماليؾ، ىي كيكاد يجمع المؤرخكف، عمى أف أ

امرأة تدعى شجرة الدر التي استكلت عمى السمطنة بعد مقتؿ زكجيا 
عمى أيدم جماعة مف أمراء المماليؾ، الذيف اختمفكا معو،  (1)تكرانشاه

كعامميـ بالقسكة، كأساء كذلؾ لزكجة أبيو شجرة الدر، بعد أف ساعدتو في 
األمراء نبأ مكت أبيو؛ لتحفظ لو  تسمُّـ السمطة بعد أبيو، حيث أخفت عمى

حقو في الكراثة عندما كاف بعيدان، كلكف عندما تكعدىا بالسكء كالشر دٌبرت 
 لو مكيدة مع أمراء كمماليؾ أبيو فقتمكه شر قتمة.    

، "ككانت (2)كىي أكؿ ممكة في مصر كالشاـ في التاريخ اإلسالمي
، كاتبة قارئة، عارفة بأمكر المممك ة، فسمطنكىا لحسف ذات عقؿ كحـز

                                                 
البف خمكاف،  ىػ، كفيات األعياف 576الممؾ المعظـ شمس الدكلة تكرانشاه بف أيكب، ت  (1)

 (.1/306: 1ط تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر بيركت
، أحمد بف عمي بف عبدالقادر تقي الديف المقريزم، ينظر السمكؾ لمعرفة الدكؿ كالممكؾ (2)

: كينظر: 1/459ـ: 1997، 1تحقيؽ محمد عبدالقادر عطا، دار الكتب العممية بيركت، ط
، دار الفكر األدب في بالد الشاـ في عصكر الزنكييف كاأليكبييف كالمماليؾ، د. عمر باشا

 .51: صـ1986، 1عربي المعاصر لبناف، دار الفكر سكريا، طال
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، كتمكنت بدىائيا أف تحكـ فترة قصيرة خطب (1)معرفتيا كسداد رأييا..."
باسميا الخطباء عمى المنابر بقكليـ بعد دعاء الخميفة: "كاحفظ الميـ الجية 
الصالحية، ممكة المسمميف، عصمة الدنيا كالديف، ذات الحجاب الجميؿ، 

كبعد مبايعتيا تكلى األمير عز  ،(2)كالستر الجميؿ، كالدة المرحكـ خميؿ"
 .   (4)مدبر لممممكة معيا (3)الديف أيبؾ

كلكف كالية ىذه المرأة قد قامت عمييا المعارضة كخاصة مف الخالفة 
العباسية التي كانت تمفظ أنفاسيا األخيرة ببغداد، فاستيجف الخميفة 

: "إف المستنصر بأمر اهلل، كغضب عمى األمراء المماليؾ كبعث إلييـ يقكؿ
 .(5)كاف ما بقي عندكـ رجؿ تكلكنو، فقكلكا لنا نرسؿ إليكـ رجالن"

كبعد ىذا االحتجاج مف الخالفة العباسية عمى تكلية امرأة اجتمع 
القضاة كاألمراء كطمبكا منيا أف تتزكج مدبر ممكيا عز الديف أيبؾ، فخمعت 

                                                 
في كقائع الدىكرمحمد بف أحمد بـ إياس، حققيا ككتب ليا المقدمة  ينظر: بدائع الزىكر (1)

 .1/295: ـ1962، 2كالفيارس، محمد مصطفى،الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة، ط
 .1/286المرجع السابؽ:  (2)
 (.3/496األعياف:  ىػ، )كفيات 655ؾ التركماني، ت عز الديف أيب (3)
ينظر: البداية كالنياية البف كثير، حققو كدقؽ أصكلو، كعمؽ حكاشيو عمي شبرل، دار إحياء  (4)

 13/206ىػ :  1408التراث العربي، الطبعة األكلى، 
 في أخبار مصر كالقاىرة، جالؿ الديف السيكطي، كضع حكاشيو خميؿحسف المحاضرة  (5)

، 2/57: ـ1999، 1المنصكر، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية بيركت، ط
 .1/287ك ينظر: بدائع الزىكر البف أياس: 
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بمساعدة نفسيا، كبايعت زكجيا الجديد كلكنو سرعاف ما قيًتؿ بتدبيرىا، ك 
 بعض مماليكيا.

كاعتاد رجاؿ الدكلة مف السالطيف كاألمراء أف يعممكا عمى تدريب 
ىؤالء المماليؾ عمى الفنكف العسكرية كالفركسية، فتميزكا في ذلؾ، كتككف 
منيـ الجيش اإلسالمي الذم خاض معارؾ ضارية ضد الصميبييف كالتتار، 

خ، كاف مف أىميا معركة عيف كأحرز فييا انتصارات باىرة، سجميا ليـ التاري
جيكش التتار شر  (1)ىػ التي ىـز فييا سيؼ الديف قطز 596جالكت سنة 

 ىزيمة.
لقد استطاعت دكلة المماليؾ أف تقضي عمى خطريف عظيميف، ىما 
الغزك المغكلي القادـ مف الشرؽ، كالغزك الصميبي القادـ مف الغرب، كبعد 

ة المماليؾ، كأصبحت ليا مكانة ىذيف االنتصاريف الساحقيف، ترٌسخت دكل
مرمكقة في نفكس الناس، ككانت القاىرة عاصمة تمؾ الدكلة التي اتسعت 

 .(2)"كؿ شرؽ كغرب" يتبعيا ممت مساحة كبيرة مف العالـ، كصاررقعتيا، كش
 ؾ، ػػػػػػػماليػػػػػر المػػػػة في عصػػػػرة عف الحياة السياسيػػػػػىذه ىي نبذة مختص

                                                 
ر الخير، محبان لمرعية، ت نان، كثيكاف مف مماليؾ عز الديف أيبؾ ككاف فارسان شجاعان بطالن ديٌ  (1)

، تحقيؽ صالح الديف المنجد، في أخبار مف غبر، شمس الديف الذخبي : )العبرىػ 658
 .(3/291، ـ1984مطبعة الككيت، 

في صناعة اإلنشا، أحمد بف عمي القمقشندم، تحقيؽ يكسؼ طكيؿ، دار  صبح األعشى  (2)
 . 3/420: ـ1987، 1الفكر دمشؽ، ط
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قيمة االنتصارات الباىرة التي حققكىا لألمة العربية يتضح مف خالليا 
 كاإلسالمية.

كبالتالي فيؿ ييعقؿ أف يككف العمماء كالكتٌاب، كاألدباء كالشعراء، 
كغيرىـ مف المثقفيف لـ يشيدكا بيذا العصر، كما تحققت فيو مف انتصارات 
عظيمة عمى أعداء ىذه األمة؟! أـ أف مثؿ ىذه العقكؿ غير مكجكدة في 
ذلؾ العصر؟! أـ أنيـ مكجكدكف، كلكف ال مشاعر كعكاطؼ لدييـ تحركيا 

 .كتثيرىا ىذه األحداث الجساـ التي كقعت في عصرىـ؟!
يقينان أف اإلجابة ستككف بالنفي عف كؿ ىذه التساؤالت، كىذا ما 

 سيتضح مف خالؿ ما يرد في مبحث الحياة الفكرية كاألدبية الحقان.
ي ىذا العصر، فقد حرص سالطيف المماليؾ أما عف الحياة الدينية ف

كرجاؿ الدكلة حرصان كبيران، عمى مظاىر الحياة اإلسالمية، فيـ مسممكف 
 تربكا تربية إسالمية خالصة، فاىتمكا بالقرآف الكريـ ككافة عمـك الديف.

لقد سادت في عصر األيكبييف زعامة المذىب الشافعي، ككانت لو 
عتقدكف أف الحكـ في مصر كالشاـ ال يستقيـ السيطرة عمى القضاء، ككانكا ي

إذا كاف السمطاف غير شافعي، كفي ىذا أكرد السيكطي في حسف 
محاضرتو: "إف ىذه األقاليـ المصرية كالشامية كالحجازية متى كاف البمد فييا 
لغير الشافعية خربت كمتى قٌدـ سمطانيا غير أصحاب المذىب الشافعي 

 .(1)زالت دكلتو سريعان"
                                                 

 .2/155حسف المحاضرة :  (1)
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حياء الخالفة العباسية في القاىرة مف قبؿ المماليؾ، لـ يعتمدكا إ كبعد
عمى المذىب الشافعي كما كاف الحاؿ أياـ األيكبييف، بؿ أحيكا المذاىب 
السنية األربعة، كحيف صارت مصر دار الخالفة "عظـ أمرىا، ككثرت 
شعائر اإلسالـ فييا كعمت فييا السنة، كعفت فييا البدعة، كصارت محؿ 

 .(1)العمماء، كمحط رحاؿ الفضالء" سكف
كفي بالد الشاـ انتشرت المذاىب السنية األربعة كذلؾ، كالمذاىب 

 الشيعية، كتيار التصكؼ الذم أنتج طائفة مف رجاؿ الديف المصمحيف.
اىتـ المماليؾ بالتصكؼ ككاف لرجالو األثر العظيـ، في استثارة 

لصميبييف كالتتار بؿ ىـ الناس، كحثيـ عمى الجياد في سبيؿ اهلل، ضد ا
 .  (2)الذيف نشركا اإلسالـ بيف التتار أنفسيـ

كما اىتـ المماليؾ ببناء المساجد، كتعصبكا لمديف كرجالو كأبدكا غيرة 
كلكف ىؿ كانت ىذه الغيرة كاالىتماـ كالرعاية لمديف عف عقيدة  ،شديدة عميو

يياما ليـ؛ ليأمنكا جان ىـ بيـ كليضمنكا كالءحقيقية، أـ كانت خداعان لمناس كا 
 ؟  كعدـ ثكراتيـ عمييـ

إف الذم يعنينا ىنا ىك أف ىؤالء السالطيف كاألمراء أظيركا غيرة 
، بغض النظر عف األسباب (1)شديػدة عمى الديف، كذادكا عف أىمو بكؿ قكة

 ث، ػػػػػػػحديد كدكر الػػػػناء المساجػػػػػران ببػػػػػمكا اىتمامان كبيػػػػػع إلى ذلؾ، كاىتػػػػػكالدكاف
                                                 

 .2/102:  حسف المحاضرة (1)
 .104الزنكييف كاأليكبييف كالمماليؾ: صينظر : األدب في بالد الشاـ في عصكر  (2)
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 كاإلنفاؽ عمييا لتدريس عمـك الديف.
 الحياة الفكرية واألدبية -الثانيالمبحث 

شيد العصر المممككي حركة عممية كاسعة، كازدىاران ثقافيان في شتى 
المجاالت، كساعد اإلنتاج العممي الذم أٌلفكه عمى تعكيض الخسارة التي 

غكؿ، حيث قضى ىكالكك لحقت باألمة العربية كاإلسالمية عمى يد الم
كجيكشو عمى كؿ معاقؿ الحضارة، كألقكا بالكتب في مياه نير دجمة حتى 
تغير لكنو لكثرة ما ألقي فيو، كقيؿ أنو :" أقاـ بكتب العمـ ثالثة جسكر عمى 

  (.2)"دجمةنير 
إف مف عكامؿ ازدىار العمكـ في ىذا العصر الحركب الصميبية التي 

يف، كبيف العرب كالتتار كالمغكؿ أيضان، فقد استعرت بيف العرب كالصميبي
كتب العمماء عف الجياد، كحثكا المسمميف عمى الدفاع عف أرضيـ، 
كعرضيـ، كدينيـ، كلغتيـ، كذلؾ نشطت بسببيا الحركة األدبية في الشعر 
كالنثر، الذم يحث عمى الجياد، كيشحذ اليمـ تارة، كيمدح االنتصارات، 

 كيمجدىا تارة أخرل.
 ف ىؤالء الصميبييف المستعمريف جاءكا باسـ الديف، فقد كاف رد كحيث إ

                                                                                                              
 :سالـ، منشأة المعارؼ اإلسكندرية ، د. محمد زغمكؿاألدب في العصر المممككيينظر  (1)

1/27.   
، 2ط ، محمد كرد عمي، مطبعة لجنة التأليؼ كالترجمة، القاىرة،اإلسالـ كالحضارة العربية (2)

 .    323 ـ، ص:1950
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الفعؿ عمييـ باسـ الديف كذلؾ، كقد كانت الثقافة اإلسالمية في الصدارة في 
ىذا العصر، فاشتد االىتماـ بالقرآف كعمكمو، كالحديث، كالفقو، كالمغة، 

 كالشعر كالتاريخ. 
مماء فأكثركا مف بناء دكر العمـ اىتـ المماليؾ، اىتمامان كبيران بالعمـ كالع

مف مساجد كمدارس، فازدادت زيادة كبيرة، فيذا القمقشندم يشيد بكثرة 
المدارس في دمشؽ بقكلو: "ابتنى أكابر األمراء كغيرىـ مف المدارس ما مأل 

 .   (1)األخطاط كشحنيا"
كأظير ىؤالء السالطيف كاألمراء اىتمامان بالغان بالعمـ، حتػى صارت 

الشػاـ كمصر تنشر أنكار المعرفة عمى العالـ كمو، في كقت كاف العالـ  بػالد
 .(2)الغربي كمو يرزح تحت كطأة الجيؿ

كيكفي العصر المممككي أف تشيد ساحتو الثقافية كالفكرية سيالن مف 
المؤسسات التعميمية، كالمساجد، كالمدارس، كالزكايا، كنحكىا، كالتي كانت 

ثراءن لمحياة الثقافية مف جميع جكانبي نتيجتيا تكىجان في الفكر، ا، كصارت كا 
المركزيف الميقدىميف في شؤكف التعميـ كالفكر في " :مدينتي القاىرة كدمشؽ

العالـ العربي، فقد كاف مف شأف المدارس التي أسست في ىذيف المدينتيف، 
 ياد ػػػػػػمـك العربية، كاالجتػػػكرصدت ليا األمكاؿ الطائمة أف تعمؿ عمى حفظ الع

                                                 
 .3/416صبح األعشى:  (1)
 .122: صر الزنكييف كاأليكبييف كالمماليؾينظر: األدب في بالد الشاـ في عصك  (2)
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  .(1)"يا كنشرىافي بثٌ 
شيدت العمكـ الدينية في ىذا العصر نشاطان ممحكظان، نتيجة لما لقيو 
العمماء كالفقياء مف تشجيع مف قبؿ السالطيف كاألمراء، فقد لقي القرآف 
الكريـ عناية فائقة، في تفسيره، كقراءاتو، كغريبو، كغيرىا مف عمكمو، كذلؾ 

تطكران باىران لدرجة أف ىذا العصر يعتبر  شيدت  دراسات الحديث النبكم
العصر الذىبي لمحديث النبكم، ففيو "أنشئت أكؿ دار حديث في التاريخ 

، ككذلؾ حظي التأليؼ في الفقو ىك اآلخر بعناية كبيرة، كعمـك (2)اإلسالمي"
المغة، كعمكـ البالغة، كالنحك كالصرؼ، كالتاريخ، كالتأليؼ المكسكعي، 

سير حصر جميع العمماء في جميع العمكـ في ىذا لدرجة أنو مف الع
 العصر، عمى األقؿ في ىذا المقاـ.

ككثر عدد الشعراء في عصر المماليؾ كثرة تمفت االنتباه، كلـ يتكقؼ 
مككب الشعر، أك ينقطع في العصكر األدبية كافة عمى تبايف الظركؼ، 

لشعراء كاختالؼ األحكاـ، بؿ ظؿ يحتفظ بمكانتو، كظؿ الناس يكرمكف ا
 ر ػػػػػػػراء عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر: البياء زىيػػػػػكيقدركنيـ، كمف ىؤالء الشع

                                                 
فيميب حتى، ترجمة كماؿ اليازجي، دار الثقافة بيركت  تاريخ سكريا كلبناف كفمسطيف، د. (1)

 . 289 ـ، ص :1983
 .138األدب في بالد الشاـ في عصكر الزنكييف كاأليكبييف كالمماليؾ: ص (2)
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، (3)ق702ت  ، كابف دقيؽ العيد(2)ق695ت  ، كالسراج الكراؽ(1)ق656 ت
ت  ، كجماؿ الديف بف نيباتة(4)ق 662كالصاحب شرؼ الديف األنصارم ت 

لديف البكصيرم ت ، كشرؼ ا(6)ق 749، كعمر بف الكردم ت (5)ق768
 690، كالعفيؼ التممساني ت (8)ق 608، كابف سناء الميمؾ ت (7)ق 696
، كغيرىـ (11)ق675، كالتَّمَّعفرم ت (10)ق750، كصفي الديف الحمي ت (9)ق

 كغيرىـ كثير.
 رة العمماء ػػػػمكـ ككثػػػػػػار العػػػػػى ازدىػػػػػػباب التي أدت إلػػػػػػػؿ مف األسػػػػػػػػػػكلع

                                                 
ف محمد بف عمي بف يحيى بف الحسف بف جعفر، ) الكافي بالكفيات، لمصفدم، زىير ب (1)

 .( 1/243ـ،2000حياء التراث بيركت تحقيؽ، أحمد أرناؤكط، كتركي مصطفى، دار إ
عمر بف محمد بف حسف،) فكات الكفيات، محمد شاكر الكتبي، تحقيؽ إحساف عباس، دار  (2)

 (.140/ 3ـ، 1973، 1صادر بيركت، ط
 (. 442/ 3شيخ تقي الديف محمد بف عمي بف كىب بف مطيع، ) المرجع السابؽ، ال (3)
 (.2/354عبدالعزيز بف محمد بف عبد المحسف، ) المرجع السابؽ،  (4)

 (. 1/234محمد بف محمد بف محمد بف الحسف، جماؿ الديف المصرم ) الكافي بالكفيات،  (5)
 (. 3/157فكات الكفيات، عمر بف مظفر بف عمر بف محمد زيف الديف، )  (6)

 (.3/362محمد بف سعيد بف حماد بف عبداهلل، ) المرجع السابؽ،  (7)

 (.27/135ىبة اهلل بف جعفر بف سناء الممؾ، ) الكافي بالكفيات،  (8)

 (.3/372محمد بف سميماف بف عمي، شمس الديف، ) فكات الكفيات،  (9)
 (.2/335) المرجع السابؽ، عبدالعزيز بف سرايا بف عمي بف أبي القاسـ،  (10)
  (.5/167محمد بف يكسؼ بف مسعكد بف بركة، ) الكافي بالكفيات،  (11)
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 كالكتاب في ىذا العصر:كالشعراء 
ىجرة العمماء كاألدباء إلى مصر كالشاـ مف شرؽ العالـ اإلسالمي ىربان  -1

 مف زحؼ التتار عمى بغداد، كمف غربو ىربان مف جحافؿ الصميبييف.
 االستقرار األمني الذم شيدتو مصر كالشاـ في عصر المماليؾ. -2
اء كاألدباء، كتشجيعيـ، اىتماـ حكاـ ىذا العصر بالعمـ كرعايتيـ لمعمم -3

كاحتراميـ ليـ، األمر الذم أدل إلى ازدىار حركة التأليؼ في جميع العمكـ، 
كتعكيض المكتبة العربية ما فقدتو مف مكركثيا العممي أثناء اجتياح التتار 

 لبغداد عاصمة الثقافة آنداؾ.
يؾ ػػ ساعدت األكقاؼ عمى تمكيؿ الحركة العممية، إذ دأب سالطيف الممال 4

بان في كأمراؤىـ عمى إنشاء العديد مف المنشآت الدينية كالمدارس؛ مما كاف سب
 .كثرة طالب العمـ كالعمماء

كلك أيطمؽ لمقمـ العناف ليحصي مؤلفات العصر المممككي كحده لطاؿ 
بو األمر، كالحتاج إلى عدد كبير مف الصفحات، كىك ما ليس مقامو، بؿ 

عمى أف ىذا العصر ىك عصر تطكر ييكتفى بذكر بعضو منيا لمتدليؿ 
كازدىار فكرم، بؿ ربما ىك عصر البعث كاإلحياء األكؿ، كليس كما 

 كيًصؼ، كمف ىذه المؤلفات: 
 .   (1):أواًل ــــ عموم القرآن والحديث النبوي

                                                 
عف أسامي الكتب كالفنكف، لمعالمة حاجي خميفة، إعداد أحمد شمس الديف،  كشؼ الظنكف (1)

 ، 1/8، 2/1975، 1/451، 1/445، 1/439: ـ1992ركت، ػػػػػة بيػػػػػػػػػػػػب العمميػػػػدار الكت
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)تفسير القرآف الكريـ(، البف كثير، أبي الفداء إسماعيؿ بف عمر ت 
لديف محمد بف أحمد المحمي ت اىػ، ك)تفسير الجالليف(، جالؿ  774
ىػ، ك)الدر المنثكر في  911ىػ، كجالؿ الديف عبد الرحمف السيكطي 864

التفسير المأثكر(، لجالؿ الديف السيكطي، ك)النقاية(، ك)اإلتقاف في عمـك 
القرآف( لمسيكطي أيضان، ك)أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ(، لعبد اهلل بف عمر 

ألبي حياف  ، ك)البحر المحيط في التفسير(،ػى 692أك  685البيضاكم ت 
مد بف أحمد ىػ، ك)جامع أحكاـ القرآف(، ألبي عبد اهلل مح745الغرناطي ت 
ألحمد  ىػ، ك)المكاىب الٌمدنية بالًمنح المحمدية(،671أك  668القرطبي ت 

 ك)عمدة األحكاـ مف كالـ سيد األناـ(، ىػ،923بف محمد القسطالني ت 
ىػ، ك)إرشاد السارم إلى شرح صحيح 600المقدسي ت لمحافظ عبد الغني 

(، لمحمد بف يكسؼ الكرماني ت البخارم(، لمقسطالني، ك)الككاكب الدرارم
 ىػ.796

ىذا قميؿ جدان مف الكثير الذم ألؼ في ىذا العصر في عمكـ الديف، 
عف ىذا العصر اتيامو بالقصكر كالعقـ في  -كبالحجة  –ربما يدحض 

مف مثؿ قكؿ المستشرؽ األلماني كارؿ برككمماف: "أما  عمكـ الديف كغيرىا
في عمـك الديف فمـ يكف مف الممكف أف تظير فكرة بمعنى الكممة، فالتفسير 

 ات العقـ، لـ يكف ػػػػػػػػؿ أنداؾ أقصى درجػػػػػد، الذم كاد يصػػػػالقرآني كعمـ العقائ

                                                                                                              

=1/186 ،1/454 ،1/534 ،2/1896 ،2/1164 ،1/552 ،2/1521. 
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 .      (1)فييما إال اجترار تراث الماضي"
        (2):وم المغةثانيًا ــــ عم

مغني المبيب عف كتب األعاريب(، البف ىشاـ، جماؿ الديف عبد اهلل 
الذىب(، البف ىشاـ، ك)المزىر في المغة(،  رك ىػ، ك)شذ761تبف يكسؼ  

تيذيب )ك لمسيكطي، ك)األشباه كالنظائر في النحك(، لمسيكطي كذلؾ،
بف شرؼ ت  أبك زكريا يحيىاألسماء كالمغات(، لمحي الديف النككم، 

محمد بف عبد اهلل ت ىػ، ك)عمدة الحافظ كعدة الالفظ(، البف مالؾ، 676
 )شرح ابف عقيؿ(، أللفية بف مالؾ أيضان.، كىػ672

   (3):ثالثًا ــــ المعجمات
، ت  )لساف العرب(، البف منظكر، جماؿ الديف محمد بف مٌكـر

د بف يعقكب ىػ، ك)القامكس المحيط(، لمفيركز أبادم، مجد الديف محم711
أحمد بف محمد بف عمي ىػ، ك)المصباح المنير(، لمفيكمي، 817رازم تالشي
السيد الشريؼ عمي بف محمد ت ىػ، ك)التعريفات(، لمجرجاني، 770ت 
 ىػ.816

                                                 
 .6/9: ، الييئة المصرية العامة لمكتابتاريخ األدب العربي، كارؿ برككمماف (1)
، 2/1166، 1/514، 1/100، 2/1660، 2/1029، 2/1751كشؼ الظنكف:  (2)

2/1170. 
 .1/422، 2/1710، 2/1306، 2/1549كشؼ الظنكف:  (3)
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  (1):رابعًا ــــ كتب البالغة
ىػ، 764لصالح الديف الصفدم ت  )نصرة الثائر عمى المثؿ السائر(،

ترسؿ(، لشياب الديف الحمبي، محمد بف ك)حسف التكسؿ في صناعة ال
الديف محمد بف  ىػ، ك)تمخيص المفتاح(، لمقزكيني، جالؿ725سمماف ت 

ىػ، ك)المصباح 626لمسكاكي ت  ىػ، ك)مفتاح العمكـ(،739عبد الرحمف ت 
المنير في عمكـ المعاني كالبياف(، البف مالؾ، بدر الديف محمد بف مالؾ 

لمقرطاجني  ك)منياج البمغاء كسراج األدباء(،ىػ، 686تالنحكم "ابف الناظـ" 
نجـ الديف أحمد بف ىػ، ك)جكىر الكنز(، البف األثير الحمبي، 684ت 

 ىػ.737اسماعيؿ ت 
  (2):خامسًا ــــ كتب األدب

)نياية األرب في فنكف األدب(، لمنكيرم، شياب الديف أحمد بف عبد 
لمقمشقندم، أبك  ىػ، ك)صبح األعشى في صناعة اإلنشا(، 732الكىاب ت 

ىػ، ك)حياة الحيكاف(، لمدميرم، محمد بف  821العباس شياب الديف أحمد ت
محمد  ىػ، ك)المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ(، لألبشييي،808مكسى ت 

ىػ، ك)تذكرة الصفدم، أك التذكرة الصالحية(، لصالح 850بف أحمد ت 
شي، أبك الديف الصفدم، ك)سركر النفس بمدارؾ الحكاس الخمس(، لمتيفا

                                                 
 .2/1870، 1/137، 2/1710، 2/1762، 1/473، 1/666، 2/1586: ع السابؽالمرج (1)
، 1/932، 2/990، 1/388، 2/1674، 1/696، 2/1070، 2/1985: المرجع السابؽ (2)

1/687 ،2/1548 ،2/1717. 
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ىػ، ك)ركضة المحبيف كنزىة المشتاقيف(، 651العباس أحمد بف يكسؼ، ت 
ىػ، ك)حمبة 751البف الجكزية، محمد بف أبي بكر بف قيـ الجكزية، ت 

ىػ، ك)لذة السمع 859ت الكميت(، لمنكاجي، شمس الديف محمد بف حسف 
ي، في كصؼ الدمع(، لمصفدم، ك)مطالع البدكر في منازؿ السركر(، لمغزكل

 ىػ.632عالء الديف عمي بف عبد اهلل ت 
     (1):سادسًا ــــ كتب التراجم

شمس الديف بف ك)فيات األعياف كأنباء أبناء الزماف(، البف خمكاف، 
ىػ، ك)الكافي 764البف شاكر الكتبي ت  ىػ، ك)فكات الكفيات(،681أحمد ت

يؿ ىػ، ك)المن764خميؿ بف أيبؾ الصفدم ت  بالكفيات(، لصالح الديف
ىػ، ك)عيكف 874البف تغرم بردم ت  الصافي كالمستكفي بعد الكافي(،
ىػ، 668الديف أحمد بف أبي أصيبعة ت  األنباء في طبقات األطباء(، لمكفؽ

لكماؿ الديف جعفر األدفكم ت  ك)الطالع السعيد الجامع لفضالء الصعيد(،
ييز ىػ، ك)أعياف العصر كأعكاف النصر(، لمصفدم، ك)اإلصابة في تم749

ىػ، ك)الدرر الكامنة في أعياف  852الصحابة(، البف حجر العسقالني ت 
نباء الغمر بأنباء  المائة الثامنة(، )كرفع اإلصر عف قضاة مصر(، )كا 
العمر( البف حجر العسقالني كذلؾ، ك)سير أعالـ النبالء(، لشمس الديف 

                                                 
، 2/1091، 2/1185، 2/1884، 2/1996، 2/1292، 2/2017كشؼ الظنكف:  (1)

1/128 ،1/105 ،1/748 ،1/909 ،1/170 ،2/1015 ،2/1097 ،2/1107 ،
2/1106 ،2/1101 ،2/1917. 
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 ىػ، ك)طبقات الحفاظ( لو 748الذىبي، محمد بف أحمد بف قايماز ت 
أيضان، ك)طبقات المفسريف(، )كبغية الكعاة في طبقات المغكيف كالنحاة(، 
لمسيكطي، ك)طبقات الشافعية الكبرل(، لتاج الديف عبد الكىاب ابف تقي 

 ىػ، ك)ميزاف االعتداؿ في نقد الرجاؿ(، لمذىبي. 771الديف السبكي ت 
  (1)سابعا ــــ السيرة:

ف أحمد بف عبد اهلل ب الدي)سيرة النبي صمى اهلل عميو كسمـ(، لمح
، ىػ، ك)عيكف األثر في فنكف المغازم كالشمائؿ كالسير(694الطبرم ت 

لمحي  ىػ، ك)سيرة الممؾ الظاىر بيبرس(،734لفتح الديف بف سيد الناس ت 
 ىػ.692الديف بف عبد الظاىر ت 

  (2):التاريخ -ثامنا
كاصؿ ف )مفرج الكركب في أخبار بني أيكب(، لجماؿ الديف محمد ب

ىػ، ك)النجكـ الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة(، البف تغرم بردم، 697ت
محمد بف أحمد الحنفي ت ك)بدائع الزىكر في كقائع الدىكر(، البف إياس، 

مؾ المؤيد إسماعيؿ ىػ، ك)المختصر في أخبار البشر(، ألبي الفداء، الم930
ماف(، لمخطيب ىػ، ك)نزىة النفكس كاألبداف في تكاريخ الز 732األيكبي ت 

                                                 
 . 2/1016، 2/1183، 2/1015كشؼ الظنكف،   (1)
، 1/294، 2/1949، 2/1629، 1/229، 2/1932 ،2/1772: المرجع السابؽ (2)

2/1123 ،1/228 ،1/920 ،2/1150 ،1/287،1/279/ ،278 ،1/15 ،1/667 ،
1/693. 
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ىػ، ك)تاريخ اإلسالـ كطبقات 900عمي بف داكد الصيرفي ت الجكىرم، 
مشاىير األعالـ(، لمحافظ الذىبي، ك)الًعبر في أخبار مف غبر(، لمذىبي، 

ىػ، ك)ركض المناظر في عمـ األكائؿ 732البف كثير ت  ك)البداية كالنياية(،
د الجماف في تاريخ أىؿ ىػ، ك)عق815لزيف الديف بف الشىحنة ت  كاألكاخر(،

ىػ، ك)تاريخ البدر في 855محمكد بف أحمد ت الزماف(، لبدر الديف العيني، 
ناصر الديف محمد ت  أكصاؼ أىؿ العصر(، لمعيني، ك)تاريخ ابف الفرات(،

 ىػ(، ك)اإلحاطة في تاريخ غرناطة(،808تاريخ ابف خمدكف ت ىػ، ك)807
لمحاضرة في أخبار مصر ىػ، ك)حسف ا776لمساف الديف بف الخطيب ت 

كالقاىرة(، لمسيكطي، ك)الحكادث الجامعة كالتجارب النافعة في المائة 
 ىػ.723السابعة(، البف الفكطي ت 
         (1):تاسعًا ــــ الجغرافيا والرحالت

)تقكيـ البمداف(، ألبي الفداء، ك)تحفة الدىر في عجائب البر كالبحر(، 
)خريدة العجائب كفريدة الغرائب(، البف ىػ، ك 727لشمس الديف الدمشقي ت 

ىػ، ك)عجائب المخمكقات( لمقزكيني،  749الكردم، عمر بف المظفر ت 
البف  ىػ، ك)مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار(،682زكريا بف محمد ت 
 ىػ.749فضؿ اهلل العمرم ت 

ىذا غيض مف فيض لمؤلفات ىذا العصر الذم كصؼ ظممان بأنو 
 ة ما ييغني ػػػػػكد، كفي كتاب) كشؼ الظنكف( لحاجي خميفػػػػػعصر انحطاط كرك

                                                 
 .2/1662، 2/1127، 1/701، 1/365، 1/468المرجع السابؽ:   (1)
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 عف االسترساؿ، كذلؾ لمف أراد التعٌرؼ عمى المزيد منيا. 
حقان "إف ىذا العصر، ىك عصر المكسكعات، كأصحابو سادة عمماء، 
ف أحدان منيـ بصكرة عامة لـ ينبًر لكضع  كباحثكف، متقنكف لحرفتيـ، كا 

... بؿ كاف يشحذ ذىنو، كيستخير ربو، كيضع كتاب عف ىكل، كتقميد أعمى
أمامو كؿ مصادر البحث كمراجعو، ثـ ييقدـ عمى الكتابة، كيمضي في ذلؾ 

 .    (1)"يستغرؽ سنيف طكيمة...زمنان طكيالن، قد 
أما عف األدب بمعناه الخاص، كىك المؤثر في العكاطؼ كالمشاعر 

قد عايش األدباء كالكتاب اإلنسانية، كالمتمثؿ في الشعر كالنثر بأنكاعو، ف
كالشعراء أحداث عصرىـ، ككاكبكا ما حؿ فيو مف أفراح كأتراح، كعٌبركا عنيا 

 كؿ بطريقتو.
يـ سالطيف المماليؾ كأمراؤىـ بجيميـ المغة العربية، بحكـ أنيـ اتُّ 

أف يككف ىؤالء  أعاجـ، كىذا أمر مردكد، إذا اليعقؿ بحاؿ مف األحكاؿ
كقد جعمكىا المغة الرسمية لدكلتيـ، كذلؾ ىـ  ،العربيةالحكاـ يجيمكف 

فأعطكا مسممكف، فاىتماميـ بالديف اإلسالمي، جعميـ ييتمكف بمغة اإلسالـ، 
 .المغة العربية عناية خاصة

كعمى الرغـ مما يقاؿ عف انصراؼ السالطيف كاألمراء عف منح 
كحافظ  األيعطيات كاليدايا لمشعراء، فقد استمر نير الشعر العربي دٌفاقان،

                                                 
آفاؽ الشعر العربي في العصر المممككي، د. ياسيف األيكبي، جركس برس، الطبعة األكلى،  (1)

 .96ـ، طرابمس، لبناف: ص1995
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عمى مكانتو في نفكس الناس، ككاف االتجاه الديني السائد في البالد آنذاؾ 
أحد عكامؿ ازدىاره، كذلؾ مف بكاعثو الكبيرة تمؾ االنتصارات التي تحققت 
في ذلؾ العصر عمى أعداء األمة العربية كاإلسالمية،  فراج سكؽ المديح 

اهلل، كتغنى الشعراء  الذم ييمجد البطكالت، كييحرض عمى الجياد في سبيؿ
ابتياجان بتمؾ االنتصارات عمى التتار كالصميبييف، فيذا الشاعر شرؼ الديف 
األنصارم ، تأخذه نشكة انتصار سيؼ الديف قطز عمى التتار في معركة 

  (1)، فيقكؿ:ق 658عيف جالكت سنة 
ًمنتى ثىؿَّ          عيركًشػػػػػػػػػيا ريعتى الًعدىا، فىضى

يكًشػيا ػػػػػػػػػػػػػؿَّ كلىقىيتىيا فأىخذتى فىػػػػػػػػػ                                     (2)جي
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو                  ػممػػػػػػػػػػػػػكمى  هلًل دىرُّ كتيػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةو مى

اًليشػتىبغً                                     مىمتى في جى  (3)اػييؾى حيفى حى

                                                 
. عمر مكسى باشا، دار الفكر ؼ الديف النصارم، عني بتحقيقو، دديكاف الصاحب شر  (1)

المغة العربية بدمشؽ، المطبعة  دمشؽ، دار الفكر المعاصر بيركت، مطبكعات مجمع
 . 269ـ ص: 1968الياشمية، 

لساف العرب، : ىـز )(، فؿٌ رب، مادة ثمؿلساف العمؾ )، كى: تضعضع حالو ، كىيدـثٌؿ عرشو ((2
 .(مادة: فمؿ

، كيقكؿ جامع الديكاف أنيا عيرفت في ىذا ة: لـ تكرد المعاجـ ذكر معنى ىذه الكممجاليشيا ((3
العظيمة في رأسيا خصمة شعر، يطمقكنيا عمى الطميعة مف الجيش، لراية العصر كىي ا
 .    270( ص 4اليامش رقـ )
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ػػػػػػػػػػػػػػان                   ـى الًقيػػػػػػػػػػػػاًف ميعًكضى نَّبتىيا نىغىػػػػػػػػ  جى
 ػػياكاًت مف شاكيًشػػػػػػػػػػػػًد األصًبتىرىدُّ                                    

 نىازلتى أمػػػػػػالؾى التَّتػػػػػػػػػػػػػاًر، فأينًزلػػػػػػػٍت                 
 (1)ػػػيايا قىسران كعف إكًديًشػػػػػػػعف فىحمً                                    

يػتى أكبىػػػػػػػػػػػػادى القىنىػػػػػػػػػػػػػا ًبًدمائًيػػػػػػػػػػػػـ                   كَّ  رى
 ػػػياؿى ًسكاؾى في تىعًطيًشػػػػػػػػػلىمَّا أطىا                                   

ًبًيػػػػػػػػػػػـ عػف ًغمِّػػػػػػػػيا                    فىتَّشتى غيمؼى قيمػكي
  عىمرم لقد بىالغػػػػػتى في تىفًتيًشػػػػػػػػػػػػيا                                  

 أىقدىمتى ميقتىًحمػػػػػػػػػػػػان عمػى نىٌشابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػيا                  
ػػػػيا مف ريًشػػ                                    ياػػتىكسك الجيادى رياشى

 فىكأنَّػيا بالنَّبػػػػػػػػػػػػًؿ مػػػػػػػػػػػػف نىشَّػابًػػػػػػػػػػػػػيا                  
 (2)أىدت إليػػؾى آللئػػػان مػػػػػػػف كيًشػػػػػػػػػػػػػيا                                 

ـي              دىارىت رىحى ال     رًب الزَّبكًف عميييػػػػػػػ  حى
ريًشػػػػػػػيا                                  طػػػػػاـ جى فىغىدٍت رؤكسيييـي حي

(3) 

                                                 
 إكديشيا : ما كسبتو كجمعتو ) لساف  العرب، مادة : كدش ( . ((1
 .(ادة كيشكد اليمف )لساف العرب، م: األكياش مف بر كيشيا ((2
عيـ ) لساف العرب، مادة : زبف(، جريشيا: ، كتدفالحرب الزبكف: نزبف النام أم تصدىـ ((3

 .ينيا )لساف العرب، مادة: جرش(، أك طحجيراشة الشيء ما سقط منو
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 فيقتى الممػكؾى ًببىػػػػػػػػذًؿ ما تحػكيػػػػػػػػًو إذ                  
زىائنىػػػػػيا عم                                 تىمىٍت خى نقكًشػػػػػػػػػػػػػػياخى  ى مى

 كطىكيتى عف ًمصرى فىسيػػػػػػحى مراحػػػؿو                  
 ػػػػػػػػياػػػما بيفى ًبركتًػػػػػيا كبيػػػػػفى عىريًشػػػػ                               

ًفظتى عمى الًعباًد بػالدىىػػػػا                    حتى حى
 (1)مف ركًميا األقصػػػػػػى إلى أيحبكًشيا                              

ماةي ًلكطًء نىعًمؾى خػػػػػػػدَّىػػػػػا                    فىرىشىٍت حى
 ًس مف مفركًشياػػفىكًطئتى عيفى الشَّم                             

ككقكؿ الشاعر شياب الديف محمكد الحمبي، في مدح السمطاف قالككف      
ان انتصاره عمى الصميبييف بفتحو حصف المرقب سنة ، مخمد(2)ق689ت 
، كييظير قكة إيمانو كالتي تجمت في إدخار اهلل ػػػ سبحانو كتعالى ػػػ  ق 684

  (3)شرؼى فتح ىذا الحصف لو دكف غيره مف السالطيف:
 اهللي أىٍكبػػػػػػػػػػػىػػػػري ىذا النٍُّصػػػػػري كالظىفىػػػػػػػػػػػػري                
ـي السِّيري                                     ىذا ىك الفىٍتحي ال ما تىزعي

ٍت                  ىذا الذم كانت اآلمػػػػػاؿي ًإٍف طىمىحى
 إلى المعالػػػػػػي تىٍرجػيػػػػػكهي كتىٍنتىظػًػػػػػػػػري                                   

                                                 
 .ض الحبشة: ربما قصد أر أحبكشيا ((1
 .256/ 1 السمكؾ: (2)
 .7/317رم بردم، دار الكتب مصر، تغالنجـك الزاىرة فيي ممكؾ مصر كالقاىرة، البف  (3)
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مىٍت            فاٍنيىٍض كًسٍر كأىٍمميٍؾ الدُّنيا       فىقىٍد نىحى
ري                                    ناًبريىا كأىٍرتاحػًت السُّػػػػرى ػػػػػػكقان مى  شى

ـى ًمثيمؾى ىذا الًحٍصفى ًمٍف مػىمىؾو                  ـٍ رىا  كػىػػػ
ٍنوي كما في باًعػػػًو ًقصػػىػػري                                     فىطىاؿى عى

ـي ممػػػمىكىةو                   ككيػػػػػػػػؼى تىٍمنىحػىػػػػػػػػػػوي األيػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػري                                     كانت ًلدىكلىتػػًػؾى الغػىػػػػػػػػرُّاءي تيدَّخى

ػػػػٍف                   ككيؼى يىٍسمػػػػػك ًإلييا مىٍف تأٌخرى عى
نًجػػػػػػػداؾ القىػػػػػػػػػػػػػػػػمري كالقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىري                                     مي

  (1)كىذا صفي الديف الحمي يقكؿ مفتخران :  
 سىمي الرِّماحى العىكالي عىٍف مىعالينا       

 كاٍستىٍشيىدم البيضى ىىٍؿ خابى الرَّجا فينا                
 العيربى كاألتراؾى ما فىعىمىٍت            كسائمي        

بيػػػػػًداهلل أيػػػػػػػػديػػػػػػػػػنا                    فػػػػػػي أرًض قبػػػػػػػػػػًر عي
نػػػػػا                   ػػػػػزىائمي  لىمَّا سىعىينا، فما رقَّػػػػٍت عى

 كال خابىػػػػػػػػٍت مىساعيػػػػػػػنا عػػػػػػػػمَّا نىػػػػػػػػػركـي،                           
قىػػػػػػٍد                   كراًء الًعراًؽ، كى ٍقعىًة زى  يا يىكـى كى

 ًدنَّا األعػػػػػػادم كػػػػػػما كانػػػػػػػػكا يىدينيػػػػػػػػػػػػػكنا                           

                                                 
 .20يف الحمي، دار صادر بيركت، ص: ديكاف صفي الد (1)
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مػػػػػةن                   بىٍطناىػػػػػا ميسىكَّ ػػػػػػػرو ما رى مَّ  ًبضي
كنػػػػػػػا                           ػػػػػػػٍف بػػػػػػػاتى يىٍغػػػػػػػزي كا بًػػػػػػيا مى  إالَّ ًلنىٍغزي

ـٍ                    ًفتيةو ًإٍف نىقيٍؿ أصغىكا مىساًمعىيي  كى
ـٍ أجػػػػػػػػابيكنػػػػػػػػػػػػػاًلقى                            ػػػػػكناىيػػػػػػػ  ػػػػػػكًلػػػػػػنا، أك دىعى

إلى آخر ىذه القصيدة الرائعة، كالتي تبرىف كبما ال يدعك مجاالن لمشؾ 
 قدرة شعراء ىذا العصر عمى اإلبداع كالتألؽ في ميداف القريض.

كلقد تنكعت فنكف الشعر، كتعددت مكضكعاتو كأغراضو، كسار 
اشى مع ركح عصرىـ أحيانان حينان، كجددكا بما يتم عراء عمى نيج القدامىالش

 .أخرل
كما ازدىر النثر الفني ازدىاران كبيران، حيث تـ االحتياج إلى الكتابة في 
 ديكاف اإلنشاء، كبرع في ذلؾ العديد مف الشعراء كاألدباء كالكيتٌاب، مف

عر الصاحب شرؼ ، كالشا(1)ق690 أمثاؿ: األديب ابف عبد الظاىر ت
، كغيرىـ كثير، (2)ق596القاضي الفاضؿ ت  الديف األنصارم، ككذلؾ

كالغرك في ذلؾ فاألدب شعره كنثره يعتبر لغة العكاطؼ كاألحاسيس، فيك 
ذا كاف اهلل ػػػ جٌمت قدرتو ػػػ  المعٌبر عما يعتمؿ في النفكس مف أفراح كأتراح، كا 

لعصكر كاألزماف، فإف ىذه قد خمؽ النفكس المكىكبة، كأكجدىا في كؿ ا
يمان الناقد النفكس تحثيا عمى القكؿ دكاع، كتستثيرىا مثيرات، كىك ما قالو قد

                                                 
 ( .3/290محي الديف محمد بف عبداهلل بف عبد الظاىر، ) الكافي بالكفيات،  (1)

 (. 1/266عبدالرحيـ بف عمي بف محمد بف الحسف المخمي، )السمكؾ،  (2)
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، (1)"دكاع تحث البطيء، كتبعث المتكمؼ كلمشعرالكبير ابف قتيبة: "
كالمجتمع بمختمؼ أطيافو، كفي شتى جكانبو ييعد عامالن أساسيان في نمك 

ييا، تعتبر مف مثيرات األدب، تنشطو، اآلداب كازدىارىا، فالحياة بما ف
كتجعمو ييسرع إلى الشاعر المكىكب كالكاتب المبدع، كالحياة في ىذا العصر 
كانت حافمة باألحداث العظيمة، كاالنتصارات الباىرة، معنية بالفكر كالثقافة 
كاألدب؛ لذا كثر فييا الشعر كالكتابة الفنية، كالتأليؼ في شتى مجاالت 

 الفكر كاألدب.
كاآلف كبعد ىذه الغزارة مف المؤلفات، في جميع العمـك كالفنكف، ككذلؾ 
الكثرة الكاثرة مف الشعراء، أيبقى ىناؾ مبرر لكصؼ ىذا العصر باالنحطاط 
كاالنحدار، كما شابو ذلؾ مف المسميات التي جرت العادة عمى كسمو 

  .بيا؟!
مكتب التي ألـ تكف حياتنا الفكرية كالعممية خاضعة إلى حػد كبير ل

 .أيًلفت في ىذا العصر؟!
اإلجابة، بمى، كما مؤلفات ىذا العصر التي ذيكرت كغيرىا إاٌل دليؿ 

 قاطع عمى ذلؾ.
إذان فما الدكاعي كاألسباب التي أدت إلى كصؼ العصر بمثؿ ىذه 

  .األكصاؼ؟!
 .لنا جميان مف خالؿ المبحث الالحؽىذا ما سيتضح 

                                                 
     . 1/23ـ،1983، 3العربية لمكتاب، ط ، الدارالشعر كالشعراء، البف قتيبة (1)
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 ن والمؤرخين في هذا العصرالباحثيالمبحث الثالث ـــ آراء 
إف أغمب الظف في سبب التحامؿ عمى ىذا العصر، ككصفو بيذه 
األكصاؼ التي حٌطت مف قدره في نظر كثير مف الباحثيف، ترجع بداياتيا 
إلى دعكات استشراقية، ربما أطمقيا في بادئ األمر كارؿ برككمماف مف مثؿ 

كامنة لمتطكر الجديد قكلو: "قضت سنابؾ خيكؿ المغكؿ... عمى كؿ بذرة 
 .(1)كالبناء، كعمى مدل عدة قركف"

في إصراره عمى عدـ إمكانية تتضح حدة دعكتو المقيتة  لعؿك 
أك تناسى أف المسمميف قد  يلفكرم كالعممي في ىذا العصر، كنساالستنبات ا

قضكا فيو عمى ىذه الخيكؿ كراكبييا، كألحقكا بيـ اليزائـ الكبيرة، كطيركا 
 البالد منيـ.

لـ تظير في ىذه مستكل اإلبداع الشعرم بقكلو: " ثـ يؤكد رأيو نافيان 
الفترة أعماؿ فكرية رفيعة جديرة بالذكر، كلـ ينجح أحده مف النظاميف 

 . (2)الكثيريف أف يتجاكز حدكد الشكؿ كالمحتكل لصنعة الشعر المكركثة..."
 -يكقمبو يعتصر ألمان كما يٌدع - كيدلؿ عمى تدني مستكل التأليؼ

كثرة مؤلفات الشخص الكاحد إذ يقكؿ: " فإنو مما يدؿ عمى انحدار مستكل ب
 عند مدَّعي المعرفة بكؿ شيء  -عمى نحكو محزف -التأليؼ كثرة االىتمامات

                                                 
 .6/8تاريخ األدب العربي، كارؿ برككمماف:  (1)
 .6/8 :تاريخ األدب العربي، برككمماف (2)
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 . (1)كأىـ مف يمثؿ ىؤالء المكسكعييف السيكطي"
كيشبو عمماء المسمميف في ىذا العصر بعمماء أكركباء في العصكر 

ـ، بقكلو: "فإف االىتمامات الفكرية لمبالد المختمفة لـ تكف الكسطى في تخمفي
 . (2)أقؿ اختالفان عف دكؿ أكركبا في العصكر الكسطى"

 كيركز عمى مصر كالشاـ ػػػ كىما بؤرتا اإلشعاع الحضارم كالعممي
إف مصر كالشاـ في تمؾ : "بقكلو ميتيما البتةعافي تمؾ الحقبة ػػػ مؤكدان عدـ ف

قان كثيران، كحبران كثيران، كلكف القميؿ مف ىذا المكتكب لو القركف عرفتا كر 
 . (3)قيمة..."

كنجد المستشرؽ الفرنسي جاستكف فييت، يرأل أف ىذا العصر ال 
يكجد فيو كتابان يستحؽ التقدير سكل مقدمة ابف خمدكف، كما عداىا مف 

ر، لتمٌيز في ىذا العصالمؤلفات فال قيمة ليا تذكر، كال مكاف لإلبداع كا
كال ينبغي أف نخدع بكثرة المدارس الدينية كالمساجد في ظؿ حيث قاؿ: "

حكـ سالطيف المماليؾ، فميس لذلؾ عالقة بنبكغ المدرسيف؛ إذ لـ يتخمؼ لنا 
عنيا اسـ كاحد عظيـ... كلـ يتخرج في ىذه المعاىد العممية الكثيرة شخصية 

تدريب المدرسيف، عممية، أك كاتب مكىكب، فيي لـ تزد عمى ككنيا مدارس ل
!! في القاىرة أم عمؿ أصيؿكباستثناء المقدمة البف خمدكف ... لـ يظير 

                                                 
 .6/10: تاريخ األدب العربي برككمماف (1)
 .6/10المرجع السابؽ:  (2)
 .6/12المرجع السابؽ:  (3)
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كقد تمٌيز ىذا القرف بكيتٌاب المكسكعات كالسيرػػػ التي كثيران ما كانت قميمة 
األىمية ػػػػ ... فمـ تيعرؼ فيو أعماؿ تتميز باألصالة، كاف ىؤالء الرجاؿ 

ح، كًسيران مكجزة مميئة بالعبارات الٌرنانة، يستحقكف في حياتيـ عبارات المدي
 .(1)"تسقط سريعان في طٌيات النسيافكلكف أسماءىـ 

رؤية مغرضة، كتحميؿ يصطدـ بكاقع العصر كما ترؾ مف عمـك 
كفنكف، كلكف مثؿ ىذه اآلراء ليست مستغربة مف أعداء األمة اإلسالمية، 

اٌل فما كربما يحسب لو أف جعؿ ابف خمدكف كمقدمتو خارج طيا ت نسيانو، كا 
 الذم يمنعو مف حشره مع عمماء عصره.

كال نعدـ مثؿ ىذه األصكات الناعبة، التي يدفعيا في تحميميا 
كاستنتاجيا الحقد الكبير عمى ىذه األمة العريقة التي قضت عمى جيكشيـ، 
كأفشمت مخططاتيـ في ذلؾ العصر؛ بأف ىزمتيـ شر اليزائـ، فياىك ذا 

يمس ديكرانت في كتابو ) قصة الحضارة(، لـ يقٌصر في المستشرؽ كلياـ ج
كيؿ االتيامات لمعصر المممككي كأىمو، إذ كصؼ المماليؾ بالمكت األسكد، 

، كيتضح أف ىذا (2)الذم قضى عمى ازدىار البالد كتقدميا الفكرم
المستشرؽ يعتريو بعض التناقض في أحكامو عمى ىذا العصر، فنجده 

                                                 
، ترجمة ترجمة مصطفى العبادم، مكتبة لبناف ، جاستكف فييتالقاىرة مدينة الفف كالتجارة  (1)

 .  107 ـ، ص:1968، 1ط
ـ جيمس ديكرانت، ترجمة، د. زكي نجيب محمكد، دار الجيؿ اينظر قصة الحضارة، كلي (2)

 .51/ 26ـ،  1988بيركت، 
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ذا اإلنصاؼ ربما عندما تخمى عف عنصريتو، كنظر منصفان أحيانان، ػػػ كى
فإف سالطيف المماليؾ ... أصحاب ذكؽ سميـ، " كعية ػػػ فقاؿ:بصدؽ كمكض

أسخياء في مناصرة اآلداب كالفنكف، ككاف عصر المماليؾ ألمعى العصكر 
العالـ الممتد في غرب  اإلسالمية ... ككانت القاىرة في عيدىـ أغنى مدف

 .(1)"نير السند
نيا دعكات استشراقية معادية لإلسالـ كالعرب كحاقدة عمييـ حقدان ال إ

يمكف إغفالو أك تجاىمو، حيث سعكا جاىديف عمى تشكيو ىذه الحقبة 
المشٌرفة مف تاريخ ىذه األمة، فدسكا المفاىيـ الخاطئة في مناىج التعميـ في 

ممككي مطمع العصر الحديث، ىذه المفاىيـ التي تقرر سمفان أف العصر الم
 عصر تخمؼ كانحطاط.

كلكنو كمف األمانة العممية، أاٌل يتـ إغفاؿ بعض األحكاـ المنصفة مف 
بعض المستشرقيف، كالذيف ربما منيجيـ إظيار الحقائؽ دكف ظمـ أكتزييؼ، 

مدف إسالمية في عيد ) مف أمثاؿ: المستشرؽ البيدكس، في كتابو
الحممة لشعمة الحضارة  المماليؾ(، حيث رأل أف ىؤالء العمماء كانكا ىـ

العربية الكضاءة التي كادت تنطفي بعد سقكط بغداد، ككانكا الدرع الحصيف 
لألمة، كالمككنيف األىـ لممجتمع اإلسالمي المثقؼ في اآلداب كالشريعة 
كالعقائد اإلسالمية، فكانكا قضاة، كرجاؿ قانكف، كأئمة، كفقياء، كمدرسيف، 

                                                 
 .325/ 13ديكرانت ،   قصة الحضارة، (1)
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حاديث الشريفة، كزىادان... مما مكنيـ مف كحفظة لمقرآف الكريـ، كركاة لأل
 .(1)ترؾ أثر ميـ كحاسـ في ىذا العصر

كلعؿ األحكاـ الظالمة مف أكثر المستشرقيف لـ تكف مفاجئة، كال 
مستغربة، كلكف منتيى الغرابة كالدىشة عندما نسمع أقكالن لباحثيف مشيكريف 

لمستشرقيف، مف أبناء ىذه األمة، فيي مجرد صدل صكت لما ردده أكلئؾ ا
 عصر تجميع كتقميد أكثر" فيذا فيميب حتا، يصؼ العصر المممككي، بقكلو:

   .(2)منو عصر إبداع"
لقد تأثر بيذه الدعكات كمثميا بعض المستغربيف مف العرب، أك عمى 
، كالسيما أف أكثرىا  األقؿ بعض الذيف غفمكا عمَّا أنتجو ىذا العصر مف عمـك

 ات العالـ.ربما مازاؿ مخطكطان في مكتب
إف بعض مف كتب عف ىذا العصر مف أمثاؿ: )بكرم شيخ أميف( قد 
تناقضت أراؤه في كتابو )مطالعات في الشعر المممككي كالعثماني(، حيث 
أقر بظمـ ىذا العصر بقكلو: "كيخيؿ إلينا أنو ما مف عصر مف عصكرنا 

اب ىذا األدبية أصابو مف الظمـ في األحكاـ، كاإلىماؿ في الدراسات ما أص
، بؿ كيجـز أف ىناؾ سببان كراء صرؼ الباحثيف نظرىـ عف (3)العصر كنالو"

                                                 
د.عمي ماضي، األىمية لمنشر مدف إسالمية في عيد المماليؾ، البيدكس، ترجمة، ينظر  (1)

 .185ػػ  182ـ، ص:  1987كالتكزيع بيركت 
 . 395 تاريخ سكريا كلبناف كفمسطيف، ص: (2)
 اؽ ػػػػػػػػػف، دار األفػػػػػػػػخ أميػػػػػماني( بكرم شيػػػػػػر المممككي كالعثػػػػعات في الشعػػػػػمقدمة كتابو )مطال (3)



ابع                  مجلة العلوم الشَّرعيَّة                     العدد الرَّ

 األدب في عصر الدكؿ المتتابعة بيف الظمـ كاإلنصاؼ )العصر المممككي أنمكذجان(

- 186 - 

 

صدار األحكاـ الظالمة عمى إنتاجو، ثـ يعترؼ بأف ىذا  دراسة ىذا العصر كا 
العصر، ىك الذم مأل المكتبة العربية بتراثنا الثقافي الذم دمرتو زحكؼ 

أعاد لمعرب كالمسمميف التتار كالمغكؿ في بغداد، كأف ىذا العصر ىك الذم 
 .    (1)عزتيـ كثقتيـ بأنفسيـ

كلكف مف الغريب أف تجد ىذا الباحث يظمـ ذلؾ العصر ىك األخر 
كيصب جاـ غضبو عميو في متف كتابو المذككر بقكلو: "كلسنا نغالي إذا 
قمنا: أف ىذا العصر الذم عاش فيو القكـ خال مف أفراح االنتصارات، 

اع في العمكـ كاآلداب... كلـ يبؽى فيو سكل مممكؾو كالحماس لمحركب، كاإلبد
تركي أك جركسي يقتؿ مممككان، كحاكـو غريب يخمؼ حاكمان غريبان كمصيبةو 

 .  (2)تتمك مصيبة، كجيؿو يطبؽ فكؽ جيؿ، كخمكؿو يتكدس فكؽ خمكؿ،..."
كالتناقض في األحكاـ يكاد ييممىس باليد لدل ىذا األستاذ الفاضؿ، 

ىذا العصر حقو، كيظممو بعد ما اعترؼ بظمـ اآلخريف لو حيث تجده يغمط 
 في مقدمة كتابو ىذا.

كليس ثمة مبرر ليذا، إال أف يككف قد كقع بيف تأثير معارفو عف ىذا 
العصر، كتأثير األقالـ التي نالت منو، فكجد نفسو عمى مجاراة ىذه األقالـ 

 أقرب.
                                                                                                              

 ـ.  1979الجديدة، بيركت، الطبعة الثانية، =
 ينظر: مقدمة مطالعات في الشعر المممككي كالعثماني. (1)
 .140:ص المرجع السابؽ، (2)
 



ابع                  مجلة العلوم الشَّرعيَّة                     العدد الرَّ

 األدب في عصر الدكؿ المتتابعة بيف الظمـ كاإلنصاؼ )العصر المممككي أنمكذجان(

- 187 - 

 

األستاذ كأمثالو،  كالباحث ال يدعي بحاؿ مف األحكاؿ بمكغ مرتبة ىذا
فالبكف شاسع، كالفارؽ كبير، كلكف ىذه الفكارؽ ربما ال تقؼ حائالن دكف 
إظيار الحقيقة، ككضع النقاط عمى الحركؼ، كال تمنعو مف اإلدالء بدلكه في 
ىذا الخضـ؛ لمفت االنتباه إلى أىمية الحياة الفكرية في ىذا العصر، حتى 

عمى ما فيو مف مؤلفات، كعمماء،  يتمكف اآلخركف مف سبر غكره، كالكقكؼ
 كأدباء، كشعراء، ربما عٌز نظيرىـ.

ذا كاف مقياس الذيف ظممكا ىذا العصر الحالةى السياسية فيو، كما  كا 
رافقيا مف حركب كخالفات كغيًر ذلؾ، فالرد عمييـ بأنو: ليس ثمة ضركرة 

ما كاف ألف تسير الحالتاف السياسية كالثقافية في خطيف متكازييف، فكثيران 
التناسب بينيما عكسيان، كفي العصر العباسي خير دليؿ عمى التطكر كالتقدـ 
في مختمؼ العمكـ كالفنكف، حتى سمي العصر الذىبي لمدكلة اإلسالمية، في 
حيف أف األكضاع السياسية فيو كانت سيئة؛ بسبب سيطرة األتراؾ عمى 

م أدل إلى ضياع جميع أمكر الدكلة، كالسيما في أكاخر عيدىا، األمر الذ
ىيبة الخالفة كالخمفاء، كلكف في المقابؿ كاف ذلؾ التيار الفكرم كاألدبي في 

 تطكر مستمر.
ثـ ما الذم يجعؿ الحكـ عمى األكضاع السياسية في ىذا العصر 
بأنيا متدىكرة ؟ أليس المماليؾ ىـ مف ردكا عادية التتار كالمغكؿ عف بالد 

 بييف نيائيان عف الكطف العربي ؟!. الشاـ كمصر؟! كىـ مف طردكا الصمي
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فإذا كاف ثمة حالة سياسية سيئة، فيي كذلؾ عمى األعداء، حيث 
أصيبكا بيزائـ نكراء متعددة في ىذا العصر، أماـ جحافؿ اإلسالـ 

 كالمسمميف.
كلكف الذم يتبادر إلى الذىف، كربما يبدك جميان، أف ىؤالء األعداء ىـ 

مف ىزائـ ػػػػ ىذه الدعاية المقيتة ليذا العصر،  مف رٌكج ػػػػ نتيجة لما لحقيـ
كتكارثتيا األجياؿ  -عف قصد أك عف غيره -كربما كجدت آذانان عربية تمقفتيا

معاف النظر فييا.  دكف التكٌقؼ عندىا، كا 
كلكف ما كاد ينقضي النصؼ األكؿ مف القرف العشريف، حتى انبرت 

ذا العصر بشيء مف مجمكعة مف العقكؿ النيرة، فتناكلت بأقالميا ى
اإلنصاؼ، كحاكلت إظيار ما فيو مف إيجابيات عديدة مف: مؤلفات، 
كعمماء، ككتاب، كشعراء، كمؤرخيف، كغير ذلؾ ممف يعتبر مفخرة لمعرب 

قد فتحكا الطريؽ أماـ الباحثيف،  -بيذا الصنيع -كالمسمميف، ثـ إفَّ ىؤالء
الع عمى ما ألؼ فييا، لالىتماـ بيذه الحقبة الزمنية، كسبر غكرىا، كاالطٌ 

كمف ىؤالء األعالـ: الدكتكر طو حسيف، الذم عٌد عصر المماليؾ بأنو 
 عصر تقدـ كرقي، كىك ما نقمو عنو الدكتكر عمر مكسى باشا، في قكلو:

مما يقاؿ: أنو عصر مظمـ ىذا ىك السخؼ بعينو، فيك مف أزىى العصكر "
مكف أف يقاؿ عف عصر اإلسالمية بالنسبة لمقاىرة كالبالد العربية، كي
 .  (1)"المماليؾ إنو عصر دكائر المعارؼ، كىذا يكفيو

                                                 
 .18دب العربي العصر المممككي، ص: تاريخ األ (1)
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كلعؿ مثؿ ىذه األحكاـ الجائرة عمى ىذا العصر، دفعت العديد مف 
الباحثيف إلى التدقيؽ كاالستقراء كاالٌطالع عمى مصادر العصر المممككي، 

صاؼ، كدرسكا العصر مف خالليا، كاتكا بأحكاـ فييا شيء مف الدقة كاإلن
لعؿ " العربي ػػػ يقكؿ:فيذا شكقي ضيؼ ػػػ كىك مف مشاىير المؤرخيف لألدب 

عصران لـ يظممو الباحثكف مف عرب كمستشرقيف كما ظيمـ ىذا العصر، فقد 
سمكه خطأ باسـ العصر المغكلي، كنعتكه بأنو كاف عصر انحطاط 

ييمقي كضعؼ... كىك حكـ جائر، كيتب لو أف يذيع كيشيع عمى األلسنة، كأف 
أستاران صفيقة عمى ىذا العصر، تحجب حقائقو العممية كاألدبية، عف أنظار 
الباحثيف المعاصريف... كمف الظمـ البٌيف ليذا العصر الذم سحقنا فيو 
المغكؿ كالصميبييف، كدٌمرنا جمكعيـ تدميرا أف يكصؼ في ديارنا الشامية 

عياء فكرم كعقـ شديد"  .(1)كالمصرية بأنو عصر انحطاط كا 
كىذا حسيف مؤنس، كقد دافع عف ىذا العصر كأىمو، كيتمنى أف يجد 

لك كىبني اهلل شيئان مف " نصؼ ىذا العصر بكتاباتو، فيقكؿ:الكقت الكافي؛ لي
فراغ الكقت... ألنشأت كتابان عف القرف التاسع اليجرم/ الخامس عشر 

رؽ الميالدم، ذلؾ القرف الذم جمع بيف حكادث التاريخ الحاسمة في الش
كالغرب، ما يجعمو عصران قائمان بذاتو ... كتألقت القاىرة كعاصمة كبرل 

  .(2)لعالـ العرب كاإلسالـ ..."
                                                 

 .53عف شكقي ضيؼ البحث األدبي  . نقالن 15ص:  المرجع السابؽ، (1)
 . 17، ص: المرجع السابؽ (2)
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ف ىذه العصكر المتتابعة، كيدفع زكي المحاسني تيمة االنحطاط ع
إف عصكران تقكـ فييا مدارس العمـ بيذا العدد اليائؿ، كيككف فييا " بقكلو:

ـ كاآلداب كمختمؼ الثقافات المعركفة حتى سيؿ مف كتب التأليؼ في العمك 
كر عمييا أف تينعت باالنحطاطزمنيا، فيي عصكر ازدىار، كمف   . (1)"الجى

، كسٌخركا أقالميـ  كىكذا نجد كثيران مف الباحثيف، قد عقدكا العـز
لمدفاع عف ىذا العصر، كأٌلفكا فيو العديد مف الكتب التي تبٌيف بما ال يدعك 

و المرمكقة في تاريخ أمتنا المشرؽ، كمف أمثاؿ ىؤالء: مجاالن لمشؾ مكانت
كالدكتكر محمد  سميـ، كالدكتكر عمر مكسى باشا، الدكتكر محمكد رزؽ

 زغمكؿ سالـ، كالدكتكر ياسيف األيكبي، كغيرىـ.
عنو كلك سٌممنا جدالن بأف ىذا العصر كما كيًصؼ مف بعض مف كتب 

كبما ال يدع مجاالن  -ر... فإنو يعتببأنو عصر انحطاط كرككد، كضعؼ
 لمشؾ ػػػػ حمقة مف حمقات التراث العربي ال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ إغفاليا.

ذا كاف األمر كذلؾ فيجب عمى ذكم االختصاص أف يعيدكىا  كا 
نظرات صادقة عمى ىذا العصر، مستقصية لما أنتجو مف مؤلفات، كأعالـ 

لحقيقية، كيكفكه حظو، في جميع العمكـ كالفنكف، فيعيدكا بذلؾ لو ىكيتو ا
كيزيمكا عنو تمؾ الغشاكة التي حجبتو عف األبصار كالبصائر، كينتشمكه مف 
 طيِّ النسياف، كىذا ال يتأتى إال بالكقكؼ عمى إنتاجو، كدراستو دراسة نقدية 

                                                 
عف د. زكي المحاسني في كتابو  ، نقالن 18مككي، ص: تاريخ األدب العربي العصر المم (1)

 (.26، 25)الشاب الظريؼ، ص: 
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 معمقة فاحصة مستقصية.
كأخيران، فيكفي رجاؿ ىذا العصر ػػػ مف العمماء ػػػ فخران أنيـ حافظكا 

اث أمتيـ العربية كاإلسالمية، الذم أنتجتو في عصرىا الذىبي، إبىاف عمى تر 
الدكلة العباسية، فقد أعاد ىؤالء العمماء كتابتو بعد أف أيحرؽ كديٌمر أغمبو في 
زحؼ الجراد المغكلي عمى بغداد عاصمة الثقافة العربية يكميا، كما فعمو 

 ندلس.    الصميبيكف كذلؾ بالعرب كعمكميـ كمؤلفاتيـ ببالد األ
 

 خاتمة
 أهم النتائج المستخمصة من هذا البحث:

ػػػ ييعتبر العصر المممككي عصر تطكر، كازدىار فكرم، كمف الظمـ  1
الصارخ الحكـ عميو بأنو عصر انحطاط كجمكد، فيك الذم أيٌلفت فيو العديد 
مف المصنفات، في عمـك القرآف، كالحديث النبكم، كعمكـ المغة، كالتأليؼ 

لتاريخ، ي، ككتب األدب كتاريخو، ككتب التراجـ كالطبقات، كاالمعجم
... ثـ إف أغمب مؤلفات ىذا العصر ىي مصادر  كالمكسكعات العممية

فكصؼ ىذه الحقبة الزمنية  عمماء كالباحثيف حتى يكمنا ىذا،كمراجع لم
بالرككد كالضعؼ، يبدك أنو ناتج عف دعكات استشراقية، ربما كانت ردة فعؿ 

 أعداء اإلسالـ مف ىزائـ عمى يد رجاؿ ىذا العصر. لما أصاب
ػػػ إٌف ىذا العصر حمقة مف حمقات تاريخ ىذه األمة، كبالتالي فال يجب  2

إىمالو، كغض الطرؼ عنو، حتى كلك سممنا جدالن بما قيؿ عنو، فعمى 
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، كالكشؼ عما فيو مف  العمماء كالباحثيف تتبع ما أىنتج ىذا العصر مف عمـك
يع العمكـ كالفنكف، كدراسة كؿ ذلؾ بعيكف فاحصة، كفكر أعالـ في جم

 .يتسنى بعد ذلؾ الحكـ لو، أك عميوثاقب؛ ل
ػػػ كربما أف الذيف أحجمكا عف دراسة ذلؾ العصر، ككذلؾ الذيف لـ  3

 ينصفكه ، قد كقعكا تحت تأثير تمؾ الشطحات االستشراقية التي نالت منو.

ـٌ الصالحا  تكالحمد هلل الذم بنعمتو تت

 الباحث.                                                              
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 فهرس المصادر والمراجع
أليكبي، جركس برس، . ياسيف اآفاؽ الشعر في العصر المممككي، دػػػ 

  .ـ1995الطبعة األكلى، طرابمس لبناف 
                                                      دار المعارؼ مصر.         ، ػػػ األدب الجاىمي، د. شكقي ضيؼ

. عمر لزنكييف كاأليكبييف كالمماليؾ، دػػػ األدب في بالد الشاـ في عصكر ا
الفكر سكريا، الطبعة مكسى باشا، دار الفكر العربي المعاصر لبناف، كدار 

 .  ـ1989األكلى 
منشأة المعارؼ  محمد زغمكؿ سالـ، ػػ األدب في العصر المممككي، د. 

 .  اإلسكندرية
ػػػ اإلسالـ كالحضارة العربية، محمد كرد عمي، مطبعة لجنة التأليؼ 

 ـ.    1950، 2كالترجمة، القاىرة، ط
                              .               ار المعارؼ، مصر، الطبعة التاسعة. شكقي ضيؼ، دػػػ البحث األدبي، د

قائع الدىكر، محمد بف أحمد بف إياس، حققيا،ككتب ػػػ بدائع الزىكر في ك 
اب ليا المقدمة كالفيارس، محمد مصطفى، الييئة المصرية العامة لمكت

  .ـ1962القاىرة، الطبعة الثانية 
ػػػ البداية كالنياية البف كثير،حققو، كعمؽ حكاشيو، عمي شبرل، دار إحياء 

                                                                                                          .ىػ1408األكلى التراث العربي، الطبعة 
 لمكتاب.  ػػػ تاريخ األدب العربي، كارؿ برككمماف، الييئة المصرية العامة

 رػػر مكسى باشا، دار الفكػػػػػػي، د. عمػػػػػػػػ تاريخ األدب العربي العصر المممكك
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 .   ـ 2004دار الفكر المعاصر بيركت، دمشؽ، ك   
ػػػ تاريخ سكريا كلبناف كفمسطيف، د. فيميب حتا، ترجمة كماؿ اليازجي، دار 

 ـ. 1993الثقافة بيركت، 
ػػػ حسف المحاضرة في أخبار مصر كالقاىرة، جالؿ الديف السيكطي، كضع 
حكاشيو خميؿ المنصكر، منشكرات محمد عمي بيضكف، دار الكتب العممية 

 ـ.   1999بيركت، الطبعة األكلى 
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