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املؤلف مقدمة

املوضوع هذا يف التأليف تاريخ (1)

الحديث، التمدن يف األخرية نهضتهم قبل اإلفرنج عند معروًفا اللغة آداب تاريخ يكن لم
كتاب وفيها إال لغاتهم من لغة من وما وأصبحوا فيه، ألفوا أن له تنبهوا حني لبثوا وما
يف وكتبوا العربية، اللغة درس يف أخذوا استرشقوا وملا … آدابها تاريخ يف كتاب غري أو

… ذكره سيأتي كتاب غري آدابها تاريخ
أسبق أنهم والحقيقة لسانهم، آداب تاريخ يف يؤلفوا لم أنهم فاملشهور العرب ا أمَّ
تراجم يف فإن … املوضوعات من غريه يف سبقهم مثل املوضوع هذا يف التأليف إىل األمم
الكتب، من املرتجم خلفه بما الرتجمة يشفعون ألنهم التاريخ؛ هذا من كثريًا الرجال
واملؤلفات املؤلفني يف للبحث خصصوه كتاب ل وأوَّ يصفونها، وقد موضوعاتها، ويبينون
أول من العربية اللغة آداب عىل يشتمل وهو ٣٧٧ه)، (سنة النديم البن الفهرست» «كتاب
العرب آداب عىل الكتاب يقترصذلك ولم املوضوعات، حسب العرصمرتبة ذلك إىل عهدها
اللغات عن نقلوه ما أو واللسانية، اإلسالمية العلوم من أحدثوه ما تضمن ولكنه األصلية،
أسماء لضاع ولواله … واألدباء والشعراء واملرتجمني املؤلفني تراجم مع بالتفصيل األخرى
فهو … والعلماء والشعراء األدباء من كثريين تراجم وألعوزنا النفيسة، الكتب من كثري

مرص. يف طبع ثم ،١٨٧٢ سنة ليبسك يف طبع وقد وعلم، أدب ذخرية
السيادة»، ومصباح السعادة «مفتاح كتاب قبل الذكر يستحق كتاب بعده يظهر ولم
املوضوعات حسَب رتَّبه ٩٦٨ه، سنة املتوىف زاده لطاشكربى العلوم بموضوعات ويعرف

املرصية. الكتب دار يف خطية نسخة ومنه فنٍّا، ١٥٠ فيه وذكر أيًضا،
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سنة املتوىف جلبي كاتب ملال والفنون» الكتب أسامي عن الظنون «كشف كتاب يليه
نحو منها حواه ما وبلغ الكتب، أسماء حسب األبجدية عىل مرتٌب معجٌم وهو ١٠٦٧ه،
طبعاٍت، َة ِعدَّ ُطِبَع وقد العلوم، أهم وتواريخ ووفياتهم أصحابها أسماء مع كتاب ١٥٠٠٠
ذيل فيه ملحق معها مجلدات، سبعة يف (١٨٣٥–١٨٥٨ (سنة ولندن ليبسك طبعة ها أهمُّ
السيوطي وفهرس واملغرب ورودس وحلب دمشق مكاتب وفهارس زاده، منيف أحمد
ومرص… األستانة يف أخرى طبعات وله األستانة، مكاتب وبعض األندليس خليفة وابن

ضخم كتاب وهو العرص، هذا أهل من القنوجي لصديق العلوم» «أبجد كتاب وأخريًا
الهند يف الحجر عىل طبع وقد املوضوعات، عىل ورتبه تقدمه من عىل صاحبه فيه عول

كبرية. مجلدات ثالثة يف ١٢٩٦ه سنة
ال ولكنها اللغة، آداب لدرس األساسية املآخذ من تعد وأمثالها الكتب هذه أن عىل
يف للتأليف أحد يتصدَّ ولم … اليوم بالتاريخ املراد باملعنى لها تاريًخا تسمى أن يصح
أواسط من فيه كتب من أول فهم املسترشقني، اإلفرنج قبل الحديث النمط عىل تاريخها
مؤلفاتهم أسماء عىل وسنأتي القرن، هذا أول يف إال حقه يوفوه لم لكنهم املايض، القرن

ييل. فيما
االسم بهذا العلم هذا سمى من أول ونحن ذلك، فعل من أول فلعلنا العربية، يف أما
الهالل عدد يف ١٨٩٤ سنة أولها صدر فصوًال منه فنرشنا العربية» اللغة آداب «تاريخ
آدابها تاريخ إىل فيه انتهينا وقد الثالثة، السنة أواخر يف وآخرها الثانية، السنة من التاسع
أن عىل املوضوع، هذا إىل بالعود القراء ووعدنا إتمامه عن شغلنا ثم االنحطاط، عرص يف
لنا تقع ال ونحن سنة عرشة بضع فقضينا … والتدقيق التوسع مع ا خاصٍّ كتابًا له نفرد
أخريًا فأعلنَّا … به يطالبوننا والقراء وتدبرناها، حفظناها إال ومالحظة قيدناها إال شاردة

فاعلون. نحن وها بوعدنا القيام عىل عزمنا

الكتاب هذا الغرضمن (2)

يف عليه تقلبت وما واآلداب، العلوم من تحويه ما تاريخ العربية اللغة آداب بتاريخ نعني
أغراضنا أهم وهاك قرائحهم، ونتائج أبنائها عقول ثمار تاريخ هو أو املختلفة، العصور

منه:
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والعقيل. االجتماعي الرقي حيث من الراقية األمم سائر بني العرب منزلة بيان (١)
السياسية االنقالبات تأثري من كان وما وقرائحهم، عقولهم عليه تقلبت ما تاريخ (٢)

والعصور. الدول باختالف آدابهم عىل
ونضجه نموه إىل ونشوئه تكونه من أدواره اختالف عىل علومهم من علم كل تاريخ (٣)

واألدوار. العصور حسب وانحالله وتشعبه
يريد ملن إليها الرجوع يمكن التي املآخذ إىل اإلشارة مع واألدب العلم رجال تراجم (٤)

الرتاجم. تلك يف التوسع
بعضها تسلسلت وكيف موضوعاتها، باعتبار العربية يف ظهرت التي الكتب وصف (٥)

منها. االستفادة ووجه إليها القراء حاجة حيث من مميزاتها وبيان بعض، من
فإذا … عليه الحصول ويمكن منها، باقيًا يزال ال بما إال الكتب هذه من نهتم ال (٦)
يوجد التي املكاتب إىل أرشنا يطبع لم كان وإذا وسنته، طبعه محل ذكرنا مطبوًعا كان
ومكتبة برلني، يف امللكية كاملكتبة — غريها أو أوربا يف الدولية املكاتب نعني — فيها
وغوطا فينا يف الدولية واملكاتب باريس، يف األهلية واملكتبة لندن، يف الربيطاني املتحف
صوفيا أيا ومكاتب القاهرة، يف املرصية الكتب ودار وغريها، وليدن ومنشن وأكسفورد
األصول من يشء عىل الوقوف أحد أراد إذا حتى … األستانة يف غريها أو وبايزيد وكوبريل

املكاتب. تلك فهارس يف طلبها الخطية،

عن فضًال عملية فائدة الكتاب لهذا يكون أن الرئييس غرضنا فإن وبالجملة
وجودها ومحل املوجودة الكتب معرفة املطالعة طالب عىل يسهل بحيث النظرية، الفائدة
معارف بدائرة أشبه فهو … نوعه من سواه إىل بالنسبة وقيمته منها كل وموضوع
ومن وشعرائها وأدبائها علمائها وتراجم وعقولها العربية األمة قرائح تاريخ تشتمل
ومتى موضوعاتها، اختالف عىل العربية املؤلفات ووصف الرجال، كبار من عارصهم
والعلماء للعلم معجًما فيصري واملوضوعات، لألعالم أبجدي بفهرس ألحقناه الكتاب تم
املنظومات أو التصانيف من قرائحهم به جادت وملا والشعراء، والشعر واألدباء واألدب

… وجوده أو طبعه ومحل منها كل ووصف
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وأبوابه املوضوع تقسيم (3)

العلوم حسب نقسمه أن بني الكتاب، هذا تقسيم يف نتخذها التي الخطة يف كثريًا ترددنا
عىل علم كل يف الكالم نستويف أن العلوم حسب قسمته ومعنى … العصور حسب أو
الشعراء وتراجم مثًال الشعر تاريخ فنذكر بأقدمها نبدأ أن عىل اآلن، إىل نشأته من حدة
من وغريها بالخطابة ذلك مثل ونفعل اآلن، إىل عهده أول من الشعر عىل تقلب وما
والتاريخ واللغة، والنحو والتفسري كالفقه اإلسالمية العلوم يف وهكذا الجاهلية، آداب
مًعا العلوم أحوال من الكالم بها فرياد العصور حسب قسمته أما وغريها، والجغرافية
اللغة آداب تاريخ إىل الكتاب هذا فقسمنا … اخرتناه الذي وهذا حدة، عىل عرص كل يف
االنقالبات حسب عصور إىل اإلسالم يف وقسمناها بعده، وتاريخها اإلسالم قبل العربية
اإلسالم، صدر بعرص فبدأنا … فيها االنقالبات تلك تأثري من يكون ما لبيان السياسية
إىل منها كالٍّ وقسمنا الحديث، فالعرص فالعثماني، فاملغويل، فالعبايس، األموي، فالعرص

أولها. هذا أجزاء؛ أربعة الكتاب هذا وسيتضمن … االقتضاء حسب أدوار

الجزء هذا موضوع (4)

اإلسالم، صدر عرص ويف الجاهيل، العرص يف اللغة آداب تاريخ عىل الجزء هذا يشتمل
هو ما يف: تمهيدية بمقدمات فبدأنا ١٣٢ه، سنة إىل عهدها أول من أي … والعرصاألموي
اإلجمال عىل اللغة آداب مصادر هي وما العلم، إىل األمم أسبق هم ومن اللغة، بآداب املراد
اإلسالم، قبل العرب آداب إىل عمدنا ثم … املثال سبيل عىل اليونانية اللغة بآداب وأتينا …
الهجرة، قبل األخريين القرنني يف الثانية والجاهلية القديمة، األوىل الجاهلية إىل فقسمناها
واملرأة العرب، عقول ارتقاء ودرجة الجاهليتني، لغة بني الفرق يف بفصول الكالم وصدرنا

إىل: فقسمناها الجاهلية اآلداب إىل وتقدمنا الجاهلية، يف

ومجالس والنسب واألمثال والخطابة والشعر اللغة فيها ويدخل العربية، اآلداب (١)
ونحوها. واألخبار اآلداب

الرياح. ومهاب والخيل والبيطرة الطب وتحتها الطبيعية، العلوم (٢)
والتوقيت. وامليثولوجيا الفلك بها أردنا الرياضية، العلوم (٣)

والزجر الرؤيا وتعبري والقيافة والعيافة الكهانة فيها ويدخل الطبيعة، وراء ما (٤)
… ذلك وغري
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اإلسالم، قبل تاريخها فذكرنا … باللغة فبدأنا حدة، عىل علم كل عن الكالم يف وأخذنا
عن ومميزاتها وفروعها اإلسالم، جاء ملا كانت وكيف األعجمية، األلفاظ من دخلها وما
تلك أهم وهو الشعر، إىل وانتقلنا فيها، ألف وما وأنواعها األمثال ثم … اللغات سائر
العرب بدأ وكيف تمثييل، شعر العرب عند هل يف وبحثنا درسه، يف فأفضنا … اآلداب
وأهمها الجاهلية، يف الشعر نهضة وأسباب عندهم الشعر ذلك أصل هو وما ينظمون،
إىل بالنظر الشعراء عدد وبينا بينهم، فيما وحروبهم اليمن من الحجاز عرب استقالل
خصائص يف فصًال عقدنا ثم قرائحهم، يف اإلقليم وتأثري األقاليم، إىل وبالنظر القبائل،
أغراضهم حسب قسمناهم وتفهمهم، لدرسهم وتسهيًال شعرائه، وأحوال الجاهيل الشعر
والشعراء الحكماء، والشعراء الفرسان، والشعراء األمراء، والشعراء املعلقات، أصحاب إىل:
الخيل، ووصاف الهجائني، والشعراء الشواعر، والنساء واليهود، والصعاليك، العشاق،
من وأمثلة وتراجم شعرائها، وأشهر طبقة، كل مميزات وذكرنا الشعراء، وسائر واملوايل،
ثم … أخبارهم معرفة يف إليها يرجع التي واملآخذ دواوينهم، إليه صارت وما أقوالهم

… الجاهلية علوم سائر عىل للكالم تقدمنا
العرب، نفوس يف اإلسالم أحدثه الذي التغيري بذكر بدأنا اإلسالم، صدر عرص ويف
الشعر يف فصًال كتبنا ثم … والخطابة الشعر سيما وال آدابهم يف ذلك تأثري من كان وما
مع العرص هذا يف العلوم من حدث وما الراشدين والخلفاء الشعر يف وآخر والرسول،

الخط. تاريخ
أمية بني سياسة اقتضته وما العرص، ذلك بمميزات األموي العرص يف الكالم وقدمنا
الرشعية بالعلوم فبدأنا … آدابهم يف ذلك وتأثري األحزاب واصطناع القبائل بني التفريق من
اللسانية: العلوم ثم … والكوفة البرصة يف تمهيد مع والفقه والحديث والتفسري كالقراءة
آداب إليه صارت ما إىل ورجعنا … والجغرافيا التاريخ ثم واإلعجام والحركات النحو
الشعر رواج أسباب عن وتكلمنا والخطابة، والشعر اللغة وهي العرص ذلك يف الجاهلية
وشعراء السياسة شعراء إىل شعراءه وقسمنا أدوار، ثالثة العرصإىل هذا وقسمنا ومميزاته،
العرص، ذلك فحول يف الكالم وقدمنا األدباء، والشعراء والسكريين الخلفاء والشعراء الغزل
وأنصار املهلب آل وأنصار أمية، بني أنصار أهمها: أحزاب؛ إىل السياسة شعراء وقسمنا
حسب أقوالهم من وأمثلة طبقة كل من الشعراء برتاجم وأتينا وغريهم، والخوارج العلويني
قرائح يف بفصول الجزء وختمنا أخبارهم، ومآخذ دواوينهم ذكر مع وأدوارهم، أغراضهم
وبه واإلنشاء، والخطباء، الخطابة يف تحدثنا وأخريًا فيهم، والقراءة وشياطينهم الشعراء

األول. الجزء آخر وهو األموي العرص تم
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عليها عوَّلنا التي الكتب (5)

كتب اإلجمال عىل وهي الكتاب، هذا تأليف قبل عليها اطلعنا التي الكتب ذكر بنا يطول
التمدن تاريخ مآخذ بني منها كبريًا جانبًا ذكرنا وقد والشعر، واللغة واألدب التاريخ
من الجاهيل الشعر باب خاتمة يف آخر بثبت وأتينا اإلسالم، قبل العرب وتاريخ اإلسالمي
ويف العربية يف اللغة آداب تاريخ قبيل من هي التي الكتب بذكر هنا فنكتفي الكتاب، هذا

أهمها: وإليك الثبت ذلك يف ذكره يرد لم مما اإلفرنجية،

العربية الكتب (1-5)

.١٨٧٢ سنة ليبسك يف طبع النديم البن الفهرست •
املرصية. الكتب دار يف خط زاده لطاشكربي السعادة مفتاح •

.١٨٥٨ سنة ليبسك يف طبع جلبي لكاتب أجزاء ٣ الظنون كشف •
١٢٩٦ه. سنة الهند يف طبع القلوجي لصديق أجزاء ٣ العلوم أبجد •

١٢٨٤ه. سنة بوالق يف طبع خلدون ابن خلدون ابن مقدمة •
١٢٩٤ه. مرصسنة طبع لألنباري األدباء طبقات •

.١٨٨٢ مرصسنة طبع أصيبعه أبي البن جزآن األطباء طبقات •
١٣١٠ه. مرصسنة طبع خلكان البن أجزاء ٣ األعيان وفيات •

١٢٨٢ه. مرصسنة طبع شاكر البن جزآن الوفيات فوات •
١٢٨٢ه. سنة بوالق طبع شاكر البن جزآن — املزهر •
.١٨٩٧ مرصسنة طبع فنديك الدوارد القنوع اكتفاء •

الفرنسية الكتب (2-5)

• Loliée, Hist. des litératures comparées des origines au XXe siècle.
Paris 1900.

• Deltour, Hist. de la littérature grecque. Paris 1896.
• Bouchot, Précis de la littérature ancienne. Paris 1874.
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• Prrens, Hist, de la littérature italienne. Paris 1867.
• Baret, Hist. de la littérature espagnole. Paris 1863.
• Jusserand, Hist, abr. de la littérature anglaise. Paris 1896.
• Duval, La littérature syriacque. Paris 1907.
• Seignobos, Hist. de la civilisation, 3 Vol. Paris 1905.
• Sédillot, Hist. gen. des arabes, leur civil, etc. Paris 1877.
• Huart, Littérature arab. Paris 1902.
• Dozy, Recherches sur l’histoire et lit. de l’Espagne 2 Vol. Paris
1881.

• Brunetière, Hist. de la littérature française. Paris 1900.
• Le Bon, La civilisation des arabes. Paris 1884.

اإلنجليزي الكتب (3-5)

• Browne, A literary hist. of Persia, 2 Vol. London 1900.
• Margoliouth, Mohammed and the rise of Islam. London 1905.
• De Boer, The hist. of philos, in Islam. London 1903.
• Scott. Hist, of Moorish Empire in Europe, 3 Vol. New York 1904.
• Nicholson, A literary hist. of the Arabs. London 1907.
• Frazer, A literary hist, of India. London 1892.

األملانية الكتب (4-5)

• Hammer-Puégstall Litteraturges chichte der Araber bis zum Ende
des 12 Johrhundert der Hidschret, 7 Vol. Vienna 1856.

• Wuestenfeld, Geschichtschreiber der Araber und ihre Werke,
Gothingen 1882.
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• Goldziher, Muhammedanische Studien. Halle 1890.
• Diercks, Die Araber im Mittelalter und ihr Einfluss auf die Cultur
Suropa’s. Leipzig 1882.

• Schak, Pœsie und Kunst der Araber in Spanien Stuttgart 1877.
• Brockelmann, Geschichte der Arabischen Lit. 2 Vol. Weimar 1902.
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مقدماتمتهيدية

اللغة؟ بآداب املراد هو ما (1)

عقول ثمار تاريخ أو علومها تاريخ اللغة آداب بتاريخ واملراد … علومها اللغة آداب
تاريخ أمة ولكل والعلمية، األدبية الوجهة من األمة تاريخ فهو قرائحهم، ونتائج أبنائها
أو أدبي وآخر اقتصادي وآخر سيايس تاريخ إىل ويتفرع أحوالها، كل يف النظر يشمل عام
عليها تواىل وما والحروب، الفتوح من األمة عىل مر فيما يبحث السيايس فالتاريخ علمي،
فيها تقلبت التي األدوار يبني االجتماعي والتاريخ ذلك، ونحو الحكومات وأنواع الدول من
مالية تاريخ يف النظر يتناول االقتصادي والتاريخ وأخالقها، عاداتها حيث من األمة تلك
رضوب سائر ذلك عىل وقس وغريها، والصناعية الزراعية وأحوالها وثروتها األمة تلك
األدب حيث من األمة تاريخ يف يبحث وهو العلمي، أو األدبي التاريخ ومنها التاريخ،
وما والحكماء، والعلماء واألدباء الشعراء من فيها ظهر فيما النظر فيه فيدخل … والعلم
وتفرع وارتقى علم كل نشأ وكيف الكتب، يف عقولهم نتاج أو قرائحهم ثمار من دونوه

واالرتقاء. النشوء بسنة عمًال
وتغلب وسفك وفتح حرب تاريخ كان اللغة، آداب تاريخ يشمل لم إن العام والتاريخ
إال سياستها أو تمدنها كنه أو األمة حقيقة فهم إىل الوصول يستطاع ال إذ واستبداد؛
والحوادث األسباب يعلل للتاريخ شارح فهو … فيها واألدب العلم تاريخ عىل باالطالع
واإلدارية السياسية األحوال من عليها تواىل ما وعرفنا أمة تاريخ قرأنا فإذا الحقيقية، بعللها
… وسقوطها تقهقرها أو ورقيها تمدنها أسباب واستخرجنا واالجتماعية، واالقتصادية
وهو األمة، علوم تاريخ نعلم حتى غامضة تزال ال األسباب فإن كله، ذلك من علمنا مهما
فإن سقوطها، أو رقيها أسباب يف األصلية العوامل لنا فتنجيل وقرائحها، عقولها تاريخ
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وسائر القلبي امليل أو العقيل االرتقاء من عليه كانت عما ينمُّ األدبية اآلثار من تخلفه ما
اآلداب من ذلك غري إىل الخمول، أو ة الهمَّ ومن التهتك، أو ة العفَّ أو االعتدال من أحوالها
لم إن وافيًا يكون ال اللغة آداب تاريخ أن عىل — بقيت ما األخالق األمم وإنما — واألطوار

السيايس. بالتاريخ يوضح
تاريخها لتفهم الوسائل أهم من اللغة آداب يف البحث يجعلون الحديث التمدن وأهل
األدبية، األحوال من عليها تقلب مقتىضما عىل أطوار إىل التاريخ ذلك ويقسمون السيايس،
متى األمة بمستقبل فيتنبئون … سيكون ما عىل املاضية األطوار من تبينوه ما ويقيسون
األمة هذه إن يقولون: املايض، عىل وبالقياس أيامهم، يف إليه بلغت الذي الطور عرفوا
العلمي ثم األدبي، العرص إىل تنتقل أن تلبث وال مثًال، الشعرية الحماسة دور يف اآلن هي

إلخ. … فالفلسفي
ويف نفوسهم يف ذلك تأثري من كان وما أبنائها، عقول تاريخ هو اللغة آداب فتاريخ
سواها عن به وامتازت العلمي الرقي من األمة إليه بلغت ما تعيني فيه ويدخل أخالقهم،
املكتوبة اآلثار من خلفوه ما ووصف األحوال من عليه تقلب وما علم كل تاريخ وبيان …

بعض. عن بعضها تخلفها أو تفرعها وكيفية فوائدها، حيث من

العلم إىل األمم أسبق (2)

األعداد؟ وضع أو الكتابة اخرتع أو الكواكب، رصد من أول أو شعًرا قال من أول هو من
أن مثًال نعرف فالساعات؟ األيام إىل وهذه أسابيع، إىل واألشهر أشهر، إىل السنة قسم من
ذهب ذلك إن بالرصد؟ بدأ الذي الرجل هو من ولكن الكلدانيون، الكواكب رصد من أول
اإلبرة وصانع النار ومخرتع امللح مكتشف أسماء ذهبت كما املتباعدة، القرون ثنايا يف
عاش اإلنسان أن األخبار تلك ذهاب يف والسبب القديمة، األدوات من ونحوهما واملغزل
األهمية عظيم بعضها أن مع وآثاره، أعماله يدون يكن ولم الكتابة اخرتاع قبل أدهاًرا

التاريخ. إىل بالنظر
دخل وال بعدها، واآلخر الكتابة، اخرتاع قبل أحدهما تاريخان: االعتبار بهذا وللعلم
من أيديهم بني ما عىل العلم هذا أصحاب معول ألن الكتابة؛ قبل هو فيما اللغة آلداب

… أوًال؟ العلم دونت أمة فأي … واآلداب العلوم مدونات

22



تمهيدية مقدمات

املشارقة نظم فقد … الغرب من العلم تدوين إىل أسبق الرشق أن يف خالف ال
وسموها أماكنها وعينوا الكواكب، ورصدوا الرشائع، ووضعوا األمراض، وعالجوا الشعر،

العلم؟ إىل أسبق الرشق أمم فأي … دامس وظالم غفلة يف والغرب بأسمائها،
الرمال تحت مدفونة تزال ال الرشق آثار أكثر ألن قاطًعا؛ جوابًا ذلك عىل يفرسالجواب
وفارس الصغرى وآسيا والحجاز واليمن النهرين بني وما والشام مرص يف األتربة أو
والحمرييني واملعينيني والبابليني واألشوريني والفينيقيني الفراعنة آثار وفيها والهند،
فتألفت املايض، القرن يف إال اآلثار هذه أهمية إىل العلماء ينتبه ولم وغريهم، والحثيني
الخط فحلوا الكتابات، وحل األحافري واستخراج للتنقيب األموال وجمعت الجمعيات
الحجاز، يف والنبطي اليمن، يف واملسند النهرين، بني فيما واملسماري بمرص، الهريوغليفي
تلك أحوال من كثري عىل فاطلعوا األحافري، من اكتشفوه ما وقرأوا فينيقية، يف والفينيقي
فيما وخصوًصا مدفونًا اآلثار معظم يزال وال أولها، يف تزال ال التنقيب أعمال لكن األمم،
التنقيب من حظها مرصفإن أما … العرب بالد وسائر واليمن الصغرى وآسيا النهرين بني

سواها. حظ من أكثر

النيل وادي (1-2)

إىل املرشق بالد أسبق الفرات ووادي النيل وادي أن اآلن، حتى اآلثار قراءة من تبني وقد
العالم وسائر بالعلم، منريان مزدهران وهما أدهاًرا قضيا وقد واألدب، بالعلم االشتغال
املرصية الدولة من الثالثة األرسة عهد يف بمرص والشعراء واألطباء العلماء نبغ ظالم، يف
يف الدولة كتاب أحد ويفتخر سنة، آالف ستة نحو منذ أي الجيزة أهرام بناء قبل األوىل
ذلك ينقشوا أن ذويه إىل فطلب الكتب، إدارة متوليًا كان أنه بمرص السادسة األرسة عهد

سنة. آالف وخمسة نيف منذ قربه، عىل
ولكننا منها، يشء إلينا يصل لم وإن الحني، ذلك من الكتب وجود عىل طبًعا ذلك ويدل
الطقوس، كتاب وهو املوتى» «كتاب منها خربه وصلنا ما أهم كان وربما ببعضها، سمعنا
عهد قبل كان ربما ا، جدٍّ قديم وبعضها وأغان، وعهود وعقود وتاريخ وأدب شعر وفيه
كالفيدا القديمة، األمم سائر عند الدين كتب يشبه وهو … مرص فراعنة أول مينا امللك
لكنه اليهود، عند والتلمود الصينيني، عند والكنغ الفرس، عند والزاندافستا الرباهمة، عند

كلها. منها أقدم
هذه ملوك أحد تورستسن إن ويقال: به، ويتفاخرون العلم يطلبون الفراعنة وكان
ريب وال للميالد، األول القرن إىل الناس تداوله كتابًا فيه فوضع بالطب، عامًلا كان األرسة
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الشعراء نبغ وقد العلوم، أرقى من كانت األهرام بناة الرابعة األرسة عهد يف الرياضيات أن
الثالث تحتمس مجلس يف يجتمعون كبرية طائفة منهم وكان أزمانها، أقدم من بمرص
مجالس يف سنة ألف بعد اليونان شعراء من وزمالؤه بندار اجتمع كما الثاني، ورمسيس
مجالس يف أخرى سنة وخمسمائة ألف بعد العرب شعراء اجتمع وكما اليونان، ملوك
القصائد ينظمون الفراعنة شعراء وكان وغريهم، عباد بن والصاحب الدولة وسيف الرشيد

التاجني. وأصحاب الشمس أبناء ويسمونهم ملوكهم يمتدحون فتح، أو نرص كل يف

واألكاديون والسومريون الفرات وادي (2-2)

قديم، عندهم العلم فإن ودجلة، الفرات وادي يف وأشور بابل أهل عن ذلك نحو ويقال
يف األثرية االكتشافات من ظهر ولكن املعارف، وتبادلوا واملرصيون البابليون تعارص وقد
العلم: أو املدنية أسباب إىل البابليني سبقتا أمتان البابليني تمدن قبل هناك كان أنه بابل،
والكتابة العلم وعندهم بعيد عهد من الفرات وادي جاءوا والسومريون، األكاديون هما
وكان آثارهم، عىل أخبارهم بها وطبعوا منهم البابليون فاقتبسها املسمارية، األحرف وهي
وينسجون والقالع املدن يبنون وصناعة ودين أهلرشيعة الفرات قدومهم عند السومريون
قبل واألربعني الخامس القرن نحو الفرات وادي واألكاديون السومريون نزل األنسجة،
إىل بهم يستضاء نرباًسا زالوا وما والصناعة، العلم ومعهم سنة ٦٥٠٠ نحو منذ أي امليالد
الوادي ذلك سكان سائر عن يختلفون وهم قرنًا، ٢٥ نحو أي ق.م، العرشين القرن أوائل
والعراق الشام أهل اقتبس وقد اآلثار، عىل املنقوشة صورهم من يظهر كما وشكًال، لغة

داود. مزامري يف ذلك آثار عىل العلماء بعض واستدل العلم أسباب من كثريًا عنهم

العالم يف مكتبة أقدم (3-2)

العراق يف املنقبون وعثر سامي، أصل من دولة غريُ الفرات وادي يف األمَة هذه وعارص
بعضهم حكم ملوك، بأسماء قائمة فيها مسمارية كتابة عليه لوح) أو (حجر رقيم عىل
جملة ويف املبارك، البلد ذلك يف التمدن قدم عىل ذلك ويدل قرنًا، أربعني من أكثر منذ
مكتبة أنشأ العمارة، يف راغبًا والعلماء للعلم محبٍّا كان «رشجينا» اسمه ملك امللوك أولئك
جمع يف خاصته من رجال إىل وعهد الكتب، مدينة سماها العراق أعمال من «وركاء» يف
من بالعلماء واستعان التعليق، أو بالرتجمة بعضها يفرسوا وأن وحديثها، قديمها الكتب
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بالرشح آخرون واشتغل علومهم، وتدوين لسانهم إىل اآلخرين علوم لينقلوا األقطار سائر
امليالد، قبل الثالث القرن يف باإلسكندرية فيالذلفوس بطليموس فعل كما … والتعليق
واملأمون الرشيد فعل وكما للميالد، الخامس القرن يف يسابور جند يف أنورشوان وكرسى
بالحرف العلوم هذه رشجينا دون وقد للهجرة، والثالث الثاني القرنني يف بغداد يف

… املعروفة املسمارية الرقم وهي الطني عىل نقًشا املسماري
واألدبية والرشعية والفلكية اللغوية بالكتب مملوءة هذه «وركاء» مكتبة فكانت
دار يف وحفظت أشوري، أمري بأمر قرنًا عرش بخمسة إنشائها بعد نسخت ثم … وغريها
النهرين بني املكتبة هذه بقايا عىل املنقبون وعثر اليوم، املكاتب تحفظ كما بها خاصة

… لندن يف الربيطاني املتحف إىل ونقلوها
سامًلا بقي علمي أثر أقدم أما به، ينتفع ال محطم أكثرها نتف البقايا هذه أن عىل
قبل عرش الثامن القرن يف دونت فإنها … حمورابي رشيعة فهو العهد، هذا إىل كامًال
أقدم وأنها عربية، حمورابي دولة أن اإلسالم» قبل «العرب كتابنا يف رجحنا وقد امليالد،
عربي كاملة الباقية العلمية اآلثار أقدم كان هناك، استداللنا صح فإذا … العرب دول

الفكر.
ويف فيها والحثيون سوريا يف الفينيقيون القديم التمدن يف والبابليني املرصيني وييل

… وغريهم والصينيون والهنود والفارسيون الصغرى آسيا

اليونان (4-2)

تقهقره كان حتى واملدنية، واملعرفة العلم مبعث وحده وهو الرشق، يف زاهرة اآلداب ظلت
ذلك إىل الغربية األمم وأسبق الغرب، إىل منه الرياسة فانتقلت … العمران مقتىضسنة عىل
الروماني، التمدن وأنشأوا الرومان أخذ وعنهم سواهم، من الرشق إىل أقرب ألنهم اليونان؛
اللغة آداب تاريخ إىل ذلك يف واملرجع آدابها، تاريخ يف خاصة كتب األمتني هاتني من ولكل
نشأت وملا اليوم، إىل منها الحديثة حتى أوربا لغات سائر آداب أساس فإنها اليونانية
صار وآدابها، بلغتها أمة كل واستقلت واألدباء العلماء فيها وظهر وتمدنت الحديثة الدول
أشهى وهي كتب عدة منها لغة كل آداب يف ألف وقد لسانها، خاصآلداب تاريخ منها لكل

األمم. تلك تواريخ من يقرأ ما
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اليونان بعد ظهرت التي األمم أكثر آلداب أساًسا أيًضا كانت اليونانية اآلداب أن عىل
العلوم أكثر يف اليونان آلداب مدين اإلسالمي فالتمدن العرب، جملتهم ومن الرشق يف

األكارسة. أيام نهضتهم يف الفرس وكذلك الطبيعية،
اإلسالمي، التمدن أثناء يف ظهرت أمة كل آلداب أساًسا كانت العربية اآلداب إن ثم
بما تمدنهم إنشاء عىل استعانوا األخرية نهضتهم يف فاإلفرنج أوربا، يف حتى … بعده أو

والفلسفة. العلم كتب من العرب خلفه
سائر يف منهما وانترش الفرات، ووادي النيل وادي يف أوًال وأثمر الرشق يف نشأ فالعلم
ا خاصٍّ صار حتى وعالجوه واستثمروه اليونان فتناوله الغرب، إىل انتقل ثم … املرشق
من وانتقل الرشق، يف والعرب والرسيان والفرس الغرب يف الرومان أخذه ومنهم بهم،

واألديار. الكنائس يف وحفظ الوسطى األجيال يف أوربا أمم إىل الرومان
اقتبسوه ما إليه وأضافوا فدرسوه املسلمني، إىل أخريًا اليونان علم فانتقل الرشق يف أما
مؤلفاٍت العالم مألوا وقد أنفسهم، عند من كله ذلك يف وتوسعوا والهند الفرس علوم من
التمدن إلنشاء أوربا أمم نهضت فلما سنة، ألف نحو يف ومكاتَب ومدارَس وأرصاًدا وعلماءَ
أساًسا فكانت ألسنتهم إىل كتبهم من مئات ونقلوا العرب آداب من كثريًا اقتبسوا الحديث،

الحديث. لتمدنهم

عام بوجه اللغة آداب مصادر (3)

جاءت ولذلك مواطنها، يف اختلفت وإن الوجوه أكثر من ومداركها بطبائعها تتشابه األمم
تمتاز أمة كل يف تباين مع وتأثريها، ومناحيها ومصادرها موضوعاتها يف متشابهة، آدابها
والشعر والنثر، الشعر من مؤلفة وحديثًا قديًما األمم كل عند اللغة فآداب … سواها عن به
إىل يقسم والنثر واملدح، والرثاء والفخر والغزل الحماسة من كثرية موضوعات إىل يقسم
والخطباء الشعراء من أمة تخُل ولم أنواعه، عىل والعلم والفلسفة والفقه واألدب التاريخ
القديمة األمم دونت ولو … األسلوب يف واختالف اإلجادة يف تفاوت عىل والفالسفة والعلماء
العثور للمحدثني يتيرس فلم … يفعلوا لم ولكنهم وضوًحا، أكثر التشابه لوجدت آدابها
عىل وعلومها آدابها تاريخ دونت التي األمم وأقدم ودرسه، جمعه يصح ما عىل أكثرها عند
آداب ثم الالتينية، اللغة آداب يف ألفوا فقد اليونان؛ الكتاب هذا يف فاعلون نحن ما نحو
السامية، اللغات آداب تدوين يف ذلك مثل عىل وجروا الحية، األوربية اللغات من لغة كل

والعرب. والرسيان والفرس الهند لغة آداب يف فألفوا
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خصائصاألمم (1-3)

أمة لكل تجد لكنك بينها، الشبه وجه لك اتضح اللغات هذا آداب تواريخ طالعت وإذا
آداب تاريخ من يظهر فاليونان … سواها عن بها تمتاز ومداركها مشاعرها خصائصيف
الفلسفة، إىل والجنوح العارضة وقوة التصور بسعة سواهم عن يمتازون أنهم لسانهم
نفوسهم يف اإلحساس بدقة العرب ويمتاز والترشيع، والنظام السياسة يف الرومان ويمتاز
وقس واألوهام، الخياالت يف باستغراقهم الهنود ويمتاز … الخيال وسعة الخاطر ورسعة

ذلك. عىل
وتناقلتها فيها أجادت بآداب أمة كل امتياز املواهب يف التفاوت هذا عىل ترتب وقد
أخذها وعنهم والتمثيل، القصيص والشعر بالفلسفة اليونان كامتياز عنها، األمم سائر
أساس هي التي واالجتماعية السياسية والنظم الرشائع بوضع الرومان وامتاز األمم، سائر
عىل الخرافية القصص بوضع الهنود وامتاز اليوم، إىل االجتماعي ونظامها أوربا رشائع
ملئوا فقد العرب وأما الناس، سائر أخذها وعنهم ودمنة كليلة مثل الحيوانات ألسنة
وفلسفة والتاريخية العلمية املعاجم يف الناس قدوة وهم وتاريًخا وفقًها وأدبًا شعًرا الدنيا

التاريخ.
اللغة، آداب من يشء يف مزية منها لكل فإن … الحديثة األوربية األمم وهكذا
أزمانهم، أقدم من بذلك اشتهروا … واإلنشاء الكالم يف وطالقة فصاحة أهل فالفرنسيون
والكالم»، الحرب يف ذوق أهل الغاليني «إن امليالد: قبيل بالدهم نزل قيرصملا يوليوس قال
سائر إىل بالقياس األدب يف والخطباء واملنشئني الكتاب من فيهم ظهر من كثرة ذلك وأيد
أقىص إىل املوضوعات وتتبع العويصة الفلسفية بأبحاثهم يمتازون واألملان أوربا، أمم
الحقيقة إىل بجنوحهم فيمتازون اإلنجليز أما اللغة، قواعد يف وتوسعهم ونقدها جزئياتها
أعمالهم يف ظاهًرا ذلك وترى الواقع، عىل إال أبحاثهم يبنون فال آرائهم يف املحسوسة
بأعمال التأثر شديدو فهم الجميلة، الفنون يف بتربيزهم معروفون واإليطاليون وأخالقهم،

وظواهرها. الطبيعة
اآلداب سائر يف األمم تلك تشابه يمنع ال اآلداب، بعض يف األمم بعض تفوق أن عىل
آداب من أنموذًجا نذكر أن العربية، اللغة آداب عن الكالم إىل التقدم قبل بنا ويحسن …
منها لدينا وليس آدابها، تجمع لم القديمة الرشقية األمم أن تقدم وقد األخرى، اللغات
إىل لغاتها آداب ترجع وأمريكا أوربا يف اآلن املتمدنة واألمم لنا، مثاًال اتخاذه يصح ما
اللغة فآداب … اليونان عن آدابهم أكثر اقتبسوا وهؤالء الرومان، لغة أي الالتينية اللغة
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والشعر األدب حيث من كلها أساسها ألنها املتمدن؛ العالم لغات آلداب مثال خري اليونانية
أو الفرنسية اللغة يف فلسفة أو علم أو أدب من وما القديمة، العلوم وسائر والفلسفة
مؤلفات وأكثر — اليونانية اللغة يف أساس أو أصل وله إال غريها أو اإليطالية أو اإلنجليزية
اليونان عند كان ملا ظالل أو صور الوسطى األجيال يف شعرائهم ومنظومات األمم تلك
إلياذة من نسخة هي إنما لفرجيل، الالتينية اللغة يف األنياد فإن الالتينية أمهن وباملثل —

… وغريهم فنيليون وتلمساك دانتي وجحيم ملتُن فردوس وكذلك هومريوس،
ولها جميًعا، أهمها وهي اليونانية اللغة آداب املتمدن العالم آلداب نموذج فأفضل

أقسامها: وهاك امليالد قبل عدة قرون إىل يرجع طويل تاريخ

اليونانية اللغة آداب (2-3)

أطوار: أو أدوار سبعة إىل اللغة هذه آداب تقسم

القصص إال منها يبَق ولم اليونانية، األمة أزمان أقدم به ويراد العرصالخرايف: (١)
Mythology ميثولوجيا اإلفرنج اصطالح يف يسمى مما ونحوهم، اآللهة عن الخرافية
وشعرائه رجاله وأسماء امليالد، قبل التاسع القرن إىل وينتهي التاريخ زمن قبل يبدأ وهو

خرافية.
–٩٠٠ (سنة والثامن التاسع القرنني يشمل وهو والحروب: األبطال عرص (٢)
هومريوس منظومات نعني … القصيص أو الوصفي الشعر أقدم ظهر وفيه ٧٠٠ق.م)
هومريوس وصفه الذي طروادة وحصار طيبة حروب جرت وفيه واألوديسة، اإللياذة يف
شعرائه من يعرف ولم القصيص، الشعر غري العرص هذا آداب من يبق ولم إلياذته، يف
وقد القصيص، الشعر ورب الشعراء أبو فهو هومريوس أما وهسيود، هومريوس غري
جاء فإنه هسيود أما وبأوديسته، العالم لغات سائر إىل نقلت التي بإلياذته اسمه عاش
واآلخر اآللهة أنساب فيه ذكر بيت، ألف أحدهما نشيدين يف شعًرا وخلف هومريوس بعد
مؤلًفا ثالثًا نشيًدا إليه ونسبوا واأليام» «األعمال ويسمى الطبيعة فيه وصف بيت ثمانمائة

هركيل. درع به وصف بيت أربعمائة من
املدن وعمروا اليونان تحرض وفيه … ٧٠٠–٥٠٠ق.م) (سنة الثالث: العرص (٣)
واتسعت األسود والبحر املتوسط البحر حول املستعمرات وأنشأوا الرشائع ووضعوا
آداب يف التنازع هذا مثل فقام السلطان عىل التنازع يف بينهم الفتن وقامت تجارتهم،
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الشعراء ونبغ اإلجمال عىل الشعر وانترش أثينا، يف واستقر التمثييل الشعر ونشأ لسانهم
الشعر فيها وظهر وطيبة، إسبارطة ويف وصقلية الجزائر ويف وآسيا بأوربا اليونان بالد يف
الشعر مثل والغزل والحماسة والفخر كاملدح الشعور عن املعرب وهو املوسيقي أو الغنائي
شعائرهم، عن يعرب أو قومه ينرص شاعر غري أو شاعر بلد أو قوم كل يف ونبغ العربي،
الجاهلية يف العرب كان كما ويتفاخرون ويتهاجون يتمادحون وأخذوا الشعراء وتكاثر

.Lyric الغنائي الشعر العرصعرص هذا سموا ولذلك يفعلون،
ق.م، السابع القرن أهل من الفارويس أرشيلوك الهجائني العرص هذا شعراء فمن
ولم ألرشيلوك، معاًرصا كان األمارغويس وسيمونيد مبعثرة، نتف إال شعره من يبَق ولم
القرن أواسط أهل من األفسيس وهيبونكس املرأة، وصف يف بيتًا ١٨ إال شعرة من يبق
إال عنه يعرف ولم والعامة األرشاف بني التنازع آخر يف ظهوره كان … ق.م السادس

القليل.
أصحاب ومن وتريتيه، األفسيس غالينوس الحماسيني العرص هذا شعراء ومن
والحكمة الهجاء أهل ومن مشهور، وهو السياسة يف الشعر استخدم صولون السياسة
منظومه من باقيًا يزال وال حكمي أدبي وشعره ٦٥٠ق.م، سنة يف نبغ امليغاري ثيوغنيس

بيت. ١٢٠٠ اآلن إىل
ذا العود اخرتع الذي هو إنه ويقال: ترباندر عندهم الغنائي الشعر شعراء وأقدم
وخلفه يغنونه، كانوا ألنهم الشعر؛ من النوع هذا ينسب وإليه Lyre واسمه األوتار السبعة
الشعر قبيل ومن أريني، منهن تالمذته من شواعر أيًضا ونبغ وسافو، والسيي أريون

الصلوات. يف يغنونه كانوا الذي الديني الشعر الغنائي
الشعر يف هومريوس مثل فهو بندار الغنائي الشعر يف اليونان شعراء وأشهر
بها مدح قصائد ومنها اآلن إىل باقية تزال ال كثرية آثار وله ٥٢٢ق.م، سنة ولد القصيص،

امللك. عبد مدح يف واألخطل الدولة، سيف مدح يف املتنبي يفعل كان كما الظافرين
وبرمنيدس وزينوفون الريايضاملشهور الفيلسوف فيثاغورس العرصظهر هذا ويف

وغريهم. وأناكساغورس كسميندر وأنا وطاليس وإمبيدقليس
أكثر ألن أثينا؛ إىل نسبًة ٥٠٠–٣٢٣ق.م)؛ (سنة األثيني: أو الذهبي العرص (٤)
وظهر والخطابة والفلسفة التمثييل الشعر نضج وفيه هناك، نبغوا العرص هذا أدباء
إسكيلوس وأشهرهم وبراتيناس وفرينيكوس تسبس التمثيل شعراء وأقدم التاريخ،
مؤرخيه وأشهر وإرستوفانس، (تراجيدي) املحزن للتمثيل وبوربيدس وسفوكلس
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والسيبياد بريكليس الخطباء ومن وتوسيديد، التاريخ أبو وهريودوتس هيكاتس
وديناك وهينريد وليكورغوس وأندوسيد وأنتيفون وبراتاغوراس وتيسياس وكوراكس

وثيوفراست. وأرسطو وأفالطون وزينوفون سقراط الفالسفة ومن وديموستني،
اإلسكندرية إىل أثينا من العلم انتقل وفيه (٣٢٣–١٤٦ق.م) العرصاإلسكندري: (٥)
مرسح وحدها هي وكانت والفالسفة، بالعلماء املدينة هذه فزهت البطالسة، عهد عىل
وأرخميدس، أوقليدس الرياضيات يف العرص هذا مشاهري ومن العلماء، ومبعث العلم
املعلقني الشعراء ومن وأراتوستن، ديسيارك الجغرافيني ومن مانيثون، التاريخ ويف
ومنيب وتيمون ليكوفرون التمثيل شعراء ومن الروديسويوفوريون، وأبولونيوس كليماك

وإبيكوروس. ليسيوس الفالسفة ومن الرعوي، شعره إىل ترجع وشهرته وثيوكريت
قد اليونان بالد وكانت (١٤٦ق.م–٥٥٠ب.م) الروماني: اليوناني العرص (٦)
— أهلها قرائح وخملت علمها فذهب الرومان حوزة يف ودخلت دولتها وذهبت سقطت
تلك يف تغريًا أحدثت النرصانية ولكن فيها، اللغة آداب فضعفت — بالقرائح يذهب والذل
التاريخ يف العرص هذا أدباء مشاهري ومن الرشقية، األساليب بعض فيها فأدخلت اآلداب
ويوسيفوس وديودورس وديونيس وسرتابو ونيقوالس ولوسيدونيوس بوليبس واألدب
وأبولودورس، أرخياس الشعر ويف وهدريان، وباوسانيس وأبيان وأريان وبلوتارخس

… وغريهم وكريسوستوم وأناسيديمس فيلون الفالسفة ومن
بيزانس فيه زهت ٥٥٠–١٤٥٣ب.م) سنة (من البيزانطي: العرص (٧)
اليوناني العالم مرجع زالت وما اليونانية، اآلداب مركز وكانت (القسطنطينية)
أوربا، يف علماؤها وتشتت الروم دولة فانقضت ١٤٥٣م، سنة العثمانيون فتحها حتى
العرص هذا علماء ومن الحديث، التمدن إنشاء يف نهضتها عىل أعانها من جملة يف وكانوا
وتريفيودور تايتوس وأشيل وهليودورس وجوليان وليبانيوس وتمستس هيمريوس

الكنيسة. رجال من كبرية وجماعة

اللغات سائر آداب تواريخ عليها فقس اليونانية، اللغة آداب تاريخ خالصة هذه
العلوم نشوء إىل بالنظر عصورها تناسق حيث من بها الشبه كثرية فإنها … األوربية
ثم فالغنائي، والتمثييل القصيص الشعر يليه الديني الشعر دائًما آدابها أقدم فإن فيها،
ثم الطبيعي، والعلم الفلسفة ثم وقواعدها اللغة وتضبط والتاريخ والخطابة األدب ينشأ
وتبىل االستنباط فيها ويقل املعقول عن الخارجة والتفاصيل املبالغات يف األمة تستغرق

والتقهقر. بالذل القرائح وتضعف الشعر جدة
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تمهيدية مقدمات

وأقسامها العربية اللغة آداب (3-3)

بوجه تقدم ما عىل تنطبق رأيناها الساميات، وأخواتها العربية اللغة آداب إىل نظرنا وإذا
طبائع بني كالفرق فرًقا وتلك اللغات هذه آداب بني نجد فإننا التفصيل، عند أما إجمايل،
الشعر من فيه وليس غنائي، أكثره لكن آدابهم أقدم الساميني عند فالشعر … األمتني
وسرتى العرب، آداب عن بعيد أنه وهلة ألول فيظهر التمثيل أما قليلة، نتف إال القصيص
فإن والتمثييل، القصيص بالشعر األوربية اللغات امتازت إذا غرو وال … فيها موجود أنه
إال اإلفرنج لغات يف منه ليس األهمية كبري اآلداب من بنوع تمتاز وأخواتها العربية اللغة
والعربانية، العربية سيما وال السامية اللغات آداب من مهم جزء فإنها «األمثال» نعني نتف

… سواهما يف وتندر
اآلداب سائر أغنى — الكتاب هذا موضوع هي التي — العربية اللغة وآداب
آدابها وضعوا الذين ألن العالم؛ لغات سائر آداب أغنى اإلجمال عىل هي بل السامية،
اإلسالمية، الدولة أو اإلسالم جمعهم شتى أمم من أخالط اإلسالمي التمدن أثناء يف
واألرمني والرومي واملرصي والعراقي والسوري والهند والرتكي والفاريس العربي وفيهم
وألفوا العربي الشعر ونظموا تعربوا وكلهم … وغريهم والصقلبي والزنجي والرببري
اللغة آداب فاحتوت والفلسفة، والعلم والطب والتاريخ والنحو األدب يف العربية الكتب
فيها وأدخلوا والطبائع، واآلداب األخالق وشتات القرائح أحاسن عىل ذلك بسبب العربية

تعمل. أو قصد بدون األصلية ألسنتهم أساليب من كثريًا
أزمانها أقدم من وآدابها اللغة عليه تقلبت ما بسط العربية اللغة آداب بتاريخ ونريد
الحظنا وقد سواه، عن يمتاز شأن منها لكل أطوار إىل تقسم االعتبار بهذا فهي … اآلن إىل
من كان وما األدبية أو السياسية االنقالبات من األمة عىل تواىل ما التاريخ هذا تقسيم يف

… والقرائح املواهب عىل ذلك تأثري

العربية اللغة آداب تاريخ أقسام

التي األعرص حسب أو وآدابها علومها حسب العربية اللغة آداب تاريخ تقسيم ويمكن
من حدة عىل علم كل يف الكالم نستويف أن العلوم حسب بتقسيمها ونريد عليها، توالت
تاريخ فنذكر الجاهلية، بآداب فنبدأ أحدثها إىل ونتدرج بأقدمها نبدأ أن عىل اآلن، إىل نشأته
إىل واإلسالم الجاهلية يف األدوار من عليه تقلب وما نشأته من الشعراء وتراجم مثًال الشعر
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واألدب والتفسري وبالفقه الجاهلية، آداب من وغريها الخطابة يف ذلك مثل ونفعل اليوم،
دخولها منذ الدخيلة بالعلوم نفعل هكذا … اإلسالمية اآلداب من وغريها واللغة والنحو

… اآلن إىل عليها تقلب وما
عىل عرص كل يف مًعا كلها العلوم عن الكالم به فرياد العصور، حسب تقسيمها أما
من يكون وما املختلفة، العصور حالة يصور ألنه الكتاب؛ هذا يف اخرتناه الذي وهذا حدة،
العربية اللغة آداب تاريخ قسمنا فقد ولذلك واألدب، العلم يف وانقالباتها السياسة تأثري
إىل تاريخهم عهد أول من العرب أصاب انقالب أهم بينهما يفصل كبريين قسمني إىل
وآدابها اإلسالم قبل اللغة آداب إىل تقسم االعتبار بهذا فهي اإلسالم، ظهور نعني … اآلن
الجاهلية وعرص األوىل الجاهلية عرص عرصين: إىل اإلسالم قبل آدابها وقسمنا بعده،
أو السياسية انقالباتها تناسب أطوار أو أعرص إىل اإلسالم بعد تاريخها وقسمنا الثانية،

وهي: االجتماعية

اإلسالم. عرصصدر (١)
األموي. العرص (٢)
العبايس. العرص (٣)
املغويل. العرص (٤)

العثماني. العرص (٥)
الحديث. العرص (٦)

مكانه. يف سرتاه كما السياسية التقلبات بحسب أطوار إىل العبايس العرص وقسمنا
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اإلسالم قبل اللغة آداب

األوىل الجاهلية أو العرصالقديم (1)
للميالد) الخامس القرن إىل التاريخ قبل (من

عىل املساعدة املواد لقلة التاريخ؛ زمن قبل العربية اللغة آداب يف للبحث أحد يتصدَّ لم
الفوىض يف غارقني كانوا اإلسالم قبل الثانية الجاهلية يف حتى العرب أن والعتقادهم ذلك،
وغريها نجد ويف والشام الحجاز بادية يف والحرب والنهب الغزو إال لهم عمل ال والجهالة
أن عىل نستدل الجاهلية، عرص يف كانت كما لغتهم إىل نظرنا إذا أننا عىل العرب، بالد من
ومعانيها أساليبها يف العالم لغات أرقى من ألنها املدنية؛ يف األمم أعرق من كانت األمة هذه
الفصحى باللغة فاملتكلمون … آدابهم ومستودع أصحابها عقول مرآة واللغة … وتراكيبها
املدنية دخلوا أصحابها يكون أن يمكن ال واألمثال، الجاهيل والشعر القرآن يف جاءتنا كما
مبلغ تبلغ أن املتوحشني لغات من للغة يتأتى ال إذ …؛ فقط قرنني إىل قرن من العلم أو
أصحابها مدارك سمو عىل الدالة العربية باللغة فكيف األدهار، بتوايل إال املتمدنني لغات

أماكنه. يف سنبينه كما نظرهم ودقة تصورهم وسعة
قبل اليمن تمدن بقايا من أظهرته بما الرأي هذا أيدت األثرية االكتشافات أن عىل
من عليه عثروا ما ألن الطفيف؛ إال األطالل تلك من يظهر ولم قرنًا، عرش ببضعة اإلسالم
العرب فضل من ظهر عما فضًال الرمال، يف مدفونًا بقي ما جانب يف يذكر ال األحافري
حمورابي دولة أن صح فإذا وآشور، بابل آثار من قرأوه مما والعلم، املدنية يف وأعراقهم
كتابنا يف ذلك بينا كما عربية امليالد قبل العرشين القرن يف العراق وسائر بابل تولت التي
وصلتنا من أقدم فإنهم املدنية، إىل األمم أسبق من العرب كان اإلسالم»،1 قبل «العرب
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منقوشة السوس بالد يف عليها عثروا التي حمورابي رشيعة هذه وقوانينهم، رشائعهم
القرن يف حمورابي سنها — الصلب األسود الحجر من مسلة عىل املسماري بالحرف
من مؤلفة وهي … قرون أربعة أو بثالثة موىس رشيعة قبل أي امليالد، قبل عرش الثامن
… واإلرثوغريه والتبني والزواج وواجباتها املرأة وحقوق األمة طبقات تبحثيف مادة ٢٨١
نحو عىل الصغار لتعليم املدارس أنشأ من أقدم العراق عمالقة أو والحمورابيون
أول وهذه األطفال، لتعليم مدرسة أنقاض زيبارا آثار يف كشفوا وقد اآلن، جار هو ما
فيها وكان سنة، آالف أربعة منذ أي القديم التمدن يف هذه مثل بمدرسة سمعنا مرة
وجداول والهجاء الحساب يف واألحداث لألطفال دروس عليها منقوشة أحجار أو «رقم»
األحجار عىل املنقوشة والرسائل الكتب من كثريًا واكتشفوا ونحوها، واملعجمات الرضب
الفلكية واألرصاد الرياضية واملسائل والعقود الصكوك وفيها لحمورابي وأكثرها الرقم أو
كانت املرأة أن العهد ذلك يف الرقي أدلة أكرب ومن الدينية، واألدعية التاريخية والنصوص
القلمية، املهن يمارسن وكن التمدن هذا نساء أرقى مثل واستقاللها بحريتها متمتعة

األمريية. واملصالح الدواوين خدمة يف منهن جماعة وانتظم
الرشائع سن إىل األرض أمم أسبق العرب كان عربية، الدولة هذه أن صح فإذا
من وأدركوا معارصوهم، إليه يبلغ لم ما االجتماع نظام يف بلغوا وأنهم العلم، وتنشيط

عنه. بعيدين العرص هذا يف املتمدنة األمم بعض يزال ال ما االجتماعي الرقي
قولنا: مثل ليس عربية الحمورابية الدولة إن قولنا: أن إىل التنبيه عن غنى يف ونحن
القرآن لغة مثل لغتها تكون أن يستلزم فال تلك، عربية صحت وإذا عربية»، اإلسالم «دولة
واألمم قرنًا، ٢٥ نحو الدولتني بني فإن … قريش لعرب ما مثل ودياناتها عاداتها أن وال

العصور. وتوايل األقاليم بتغري ولغاتها عاداتها تتغري
وما النهرين بني فيما شادوه ما عىل العراق عمالقة أو الحمورابيني يقترصفضل وال
جزيرة يف ورشيعتهم وديانتهم آدابهم نرشوا فقد وعلمهم؛ مدنيتهم آثار من هناك خلفوه

… والحجاز ومدين اليمن جملتها ومن منها العامرة البقاع يف وخصوًصا العرب
العدد الهالل يف ذلك بينا كما حمورابي ورشيعة موىس رشيعة بني تشابه ويوجد
قبل وحمورابي الرشيعتني، يف متشابهة متقابلة بنصوص أتينا إذ ١٣؛ سنة الخامس

سنة. بثمانمائة موىس
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أيوب سفر

أن التحقيق أهل عند واملرجح أيوب، العرصسفر ذلك يف العرب آداب قبيل من يعد ومما
القرن نحو يف عربيٍّا شعًرا الكتاب ذلك نظم األصل، عربي التوراة يف السفر هذا صاحب
العربانية إىل ترجم ثم النهرين، بني من الحمورابيني نزوح أثر عىل امليالد قبل العرشين
فإذا الفاريس، ودمنة كليلة أصل ضاع كما العربي أصله وضاع املقدسة، األسفار من وعد
إلياذة قبل نظم ألنه الشعر؛ قرض إىل األمم أسبق العرب كان أيوب سفر عربية ثبتت

قرون. بعدة الهند مهابهاراتة وقبل سنة بألف هومريوس

اإلسالم قبيل العرصالجاهيل أو الثانية الجاهلية (2)
اإلسالم) ظهور إىل للميالد الخامس القرن (من

يف الستغراقه والتخمني الحدس عىل مبني األوىل الجاهلية أحوال من تقدم ما عىل الحكم إن
كشفوا والتنقيب للحفر نشطوا إذ ولعلهم األيام، بمرور الجزيرة تلك أخبار وضياع القدم

الظنون. هذه عن الستار

والثانية األوىل الجاهلية لغة بني الفرق

الثانية الجاهلية عرص عرب عن يختلفون القديم العهد ذلك عرب إن حال كل وعىل
وتمدن حضارة أهل أكثرهم كان فالحمورابيون … وخلًقا وأدبًا ودينًا لغًة اإلسالم قبيل
وكانت … ونجع بادية أهل فأكثرهم الثانية، الجاهلية عرب وأما واملدن، املنازل يتوطنون
غري فهي عربية كانت إذا أيوب فلغة العربية، إىل منها األشورية إىل أقرب الحمورابيني لغة
بينهما الفرق يكون وقد الحجاز، وسائر قريش عرب من إلينا وصلت التي مرض عربية
أهل ألن …؛ اآلن الشام أو مرص عامة ولغة القرآن لغة بني الفرق من أكثر ا، جدٍّ كثريًا
طبيعة ساقتهم فكلما وأساليبه، القرآن لغة عىل باملحافظة أنفسهم قيدوا اإلقليمني هذين
عامتنا لغة بني الفرق لكان ذلك ولوال األصل، إىل التقليد أعادهم التغيري نحو النشوة

كثريًا. ذلك من أبعد الفصحى واللغة
لغة بني وجدوه الذي بالفرق العراق عمالقة ولغة مرض لغة بني الفرق مقدار ِقْس
ملك عمرو بن القيس امرئ قرب عىل قرأوه مما للميالد الرابع القرن أوائل يف الشام عرب
جوران يف النمارة أطالل يف عثروا أنهم وذلك اإلسالم؛ ظهور عند مرض لغة وبني الحرية
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قبل أي للميالد الرابع القرن أوائل يف نقشت النبطي بالخط عربية كتابة عليه حجر عىل
صورتها: وهذه قرون، بثالثة اإلسالم

١

٢

٣
٤

٥

٣٢٨م. سنة عمرو بن القيس امرئ قرب عىل نبطي بخط عربية كتابة :1 شكل

حدة: عىل سطر كل تقرأ كما نصها وإليك

التاج. أرس ذو كله العرب ملك عمرو بن القيس مر نفس تي (١)
وجاء. عكدي مذحجو وهرب وملوكهم ونزرو األسدين وملك (٢)

بنيه. ونزل معدو وملك شمر مدينة نجران حبج يف (؟) يزجو (٣)
مبلغه. ملك يبلغ فلم ولروم لفرس ووكله الشعوب (٤)

ولده. ذو بلسعد بكسلول ٧ يوم ٢٢٣ سنة هلك عكدي (٥)

هذه تفسري وهاك إيضاح، إىل تفهمها يحتاج آرامية صبغة تشوبه عربي لسان هذا
وهو: الفصحى؛ العربية باللغة الكتابة

التاج. تقلد الذي كلهم العرب ملك عمرو بن القيس امرئ قرب هذا (١)
وقاد. اليوم إىل مذحج وهزم وملوكهم ونزار أسد قبيلتي وأخضع (٢)
بنيه. واستعمل معًدا وأخضع شمر مدينة نجران أسوار إىل الظفر (٣)
مبلغه. ملك يبلغ فلم والروم الفرس لدى عنه وأنابهم القبائل عىل (٤)

للسعادة. بنوه وفق (سبتمرب) أيلول ١٧ يوم يف ٢٢٣ سنة تويف … اليوم إىل (٥)

البرصوي؛ بالتقويم العهد ذلك يف يؤرخون يليهما وما وحوران الشام أهل وكان
للميالد، ١٠٥ سنة الروم حوزة يف بدخولها يبدأ وهو حوران، عاصمة برصى إىل نسبًة
امللك. هذا فيها تويف التي السنة وهي للميالد ٣٢٨ املجموع كان ٢٢٣ إىل أضيفت فإذا
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فكيف قرون، ثالثة العرصين هذين بني واملدة وتفسريه، األصل بني الفرق إىل انظر
النشوء بناموس عمًال لغة؛ كل يف طبيعي والتغيري قرنًا؟ وعرشون بضعة وبينهما تكون
واإلسبانية اإليطالية من عنها تخلف وما األصلية الالتينية اللغة بني الفرق يف ذلك اعترب …

ذلك. وغري والحديثة القديمة اإلنجليزية اللغة وبني
ال بادية أهل وهم اإلسالم قبيل آدابهم بها يراد الثانية جاهليتهم يف العرب فآداب
سيأتي: كما األفواه عن باألخذ اإلسالم بعد اآلداب هذه جمعت وإنما … يكتبون وال يقرأون

العرب عقول ارتقاء درجة (3)

املدن عن لبعدهم وهمجية؛ جهالة أهل كانوا البدو أولئك أن األذهان إىل يتبادر وقد
كبار كانوا أنهم أخبارهم من إلينا وصل مما يظهر ولكن … والحرب للغزو وانقطاعهم
تدل وهي قرائحهم، ثمار من معارفهم وأكثر وحنكة، واختبار ونباهة ذكاء أهل العقول
أعظم نظر عن يقل ال مما اإلنسان وأحوال الطبيعة يف نظرهم وصدق أذهانهم صفاء عىل

معلقته: يف سلمى أبي بن زهري قول فإن الفالسفة،

ف��ي��ه��رم ��ر ي��ع��مَّ ت��خ��ط��ئ وم��ن ت��م��ت��ه ت��ص��ب م��ن َع��ْش��واء َخ��بْ��َط ال��م��ن��اي��ا رأي��ت
ي��ح��ل��م ال��س��ف��اه��ة ب��ع��د ال��ف��ت��ى وأن ب��ع��ده ح��ل��م ال ال��ش��ي��خ س��ف��اه رأي��ت
ع��م��ي غ��د ف��ي م��ا ع��ل��م ع��ن ول��ك��ن��ن��ي ق��ب��ل��ه واألم��س ال��ي��وم ف��ي م��ا وأع��ل��م
ب��م��ن��س��م وي��وط��أ ب��أن��ي��اب ي��ض��رس ك��ث��ي��رة أم��ور ف��ي ي��ص��ان��ع ل��م وم��ن
ي��ش��ت��م ال��ش��ت��م ي��ت��ق ال وم��ن ي��ف��ره ع��رض��ه دون م��ن ال��م��ع��روف ي��ج��ع��ل وم��ن
وي��ن��دم ع��ل��ي��ه ��ا ذمٍّ ح��م��ده ي��ع��د أه��ل��ه غ��ي��ر ف��ي ال��م��ع��روف ي��ص��ن��ع وم��ن
ي��س��أم ال��ده��ر م��ن ي��وًم��ا ي��ع��ن��ف��ه��ا وال ن��ف��س��ه ال��ن��اس ي��س��ت��ح��م��ل ي��زل ال وم��ن
ت��ع��ل��م ال��ن��اس ع��ل��ى ت��خ��ف��ى خ��ال��ه��ا وإن خ��ل��ي��ق��ة م��ن ام��رئ ع��ن��د ت��ك��ن وم��ه��م��ا

يف ذلك أمثال من كثريًا تجد وإنك … الفالسفة أكابر أحكام عن شيئًا يقل ال
… أخبارها ذهبت متطاولة قرونًا عولج أن بعد ناضًجا وصلهم الشعر كأن أشعارهم،

عنرتة: كقول يطرقوه لم معنًى لهم يرتكوا لم أسالفهم أن من يشكون لذلك فهم

م��ت��ردم م��ن ال��ش��ع��راء غ��ادر ه��ل
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زهري: وقول

م��ك��روًرا ق��ول��ن��ا م��ن م��ع��اًدا أو م��ع��اًرا إال ن��ق��ول أرن��ا م��ا

والعمران السياسة يف ارتقاؤهم

وإن واجتماعيٍّا سياسيٍّا األمم أرقى من أصحابها أن لك تبني لغتهم يف نظرت إذا أنك عىل
ومن … أحوالها وسائر آدابها ومرآة األمة أخالق دليل واللغة … رحالة بدًوا عرفناهم
أصحابها أذهان يف حدث معنى عن للتعبري إال كلمة فيها تتولد ال اللغة أن الثابت املقرر
أصحابها بأن قاطًعا حكًما نحكم اللباس، من لنوع اسًما اللغات من لغة وجدنا فإذا …
أسماء من خلوها ذلك وبعكس أكلوه، أنهم عرفنا األطعمة من نوًعا أو لبسوه، أو عرفوه

… إياها جهلهم عىل يدلنا فإنه األدوات، بعض
والفضائل، كالعواطف املجردة املعاني عىل تدل التي املعنوية األلفاظ ذلك عىل وقس
… وعانوها والفضائل العواطف تلك عرفوا أصحابها أن عىل يدل اللغة يف وجودها فإن

… وأمثالها األلفاظ هذه من خالية املتوحشة األمم لغات كانت ولذلك
فيها إن … والسياسية العمرانية باأللفاظ األرض لغات أغنى من العربية واللغة
اجتماعهم: أغراض اختالف عىل الناس من الجماعات لرضوب األلفاظ من عرشات
والرشذمة، والنفر، والقوم، والكوكبة، والرسب، والزرافة، واللجنة، والجماعة، كالشعب،
واملجلس، واملأتم، والندوة، والنادي، كاملحفل، االجتماع: ألماكن ومثلها والعصابة،
والرسية، كالجريدة، الجند: فرق عن للتعبري منها وعرشة واملصطبة2 واملدرس، واملوسم،
والرياع، كامللقاط، واأللقاب األسماء من عرشات والورق للقلم وفيها وغريها، والكتيبة،
والطلس، والرق، واملهرق، والطرس، والقرطاس، للقلم، والجلفة واألسل، واألنبوبة،

خاص. معنى منها ولكل … والصحيفة واملجلة،
والسفر: الرقيم، الزبور، الصك، املدرس: األعمال، كتاب القمطر: الكتب: أنواع ومن
الذي الكتاب وهو الطريق كتاب الرهنامج: واحد، بال الكتب والضبار: الكبري، الكتاب
للسجالت، الصك الوصرية: املرايسوغريها، معرفة يف به ويهتدون البحر الربابنة به يسلك

ذلك. عىل وقس
يدل التي املرتادفات من فيها فأكثروا االستثمار معالجة لغتهم ألفاظ عالجوا وقد
الواحد اللفظ مدلول يف وتوسعوا متشابهة، معان أو واحد معنى عىل منها مئات أو عرشات
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منها أكثر أو ومثلها معنى، وعرشون بضعة العني للفظ فعندهم … معانيه تعددت حتى
والحر والغرب والركن والدين والخمر الخال أللفاظ املعاني من وعرشات العجوز، للفظ
يدل وهو البرش، لغات أرقى يف له مثيل ال مما األلفاظ من لكثري ذلك من وأقل وغريها،
… مداركهم وسعة عقولهم لخصب واملباني؛ باملعاني اللغة هذه أصحاب ترصف عىل

واالقتصاد التجارة يف ارتقاؤهم

منها فإن … املال عىل الدالة األلفاظ كثرة االقتصادية املسائل يف توسعهم عىل يدل ومما
االستثمار إىل ترجع التي االقتصادية املعاني من معنى منها لكل اسًما وعرشين بضعة
الطارف: يرجى، ال املال الضمار: املدفون، املال الركاز: املوروث، املال التالد: منها: وغريه؛
الذهب من وأنواعها النقود أسماء من ذلك ونحو القديم، املال التالد: املستحدث، املال
اللغة ويف منه، لنوع منها كل اسًما عرشين من أكثر وحده للذهب وعندهم والفضة،
الخصب باختالف والطني والرتبة األرض أنواع عىل للداللة األلفاظ من مئات العربية
السفن أسماء كثرة واألسفار التجارة يف توسعهم عىل األدلة ومن ذلك، ونحو والجدب
بذلك ويلحق السفن، من خاص لشكل خاص معنى منها لكل عرشات وهي عندهم،
وجهتها الريح نوع عىل يدل معنى منها ولكل املائة، عىل تزيد وهي الرياح أسماء
فهي مختلفة جهات من هبت فإذا النكباء، فهي الريحني بني الريح وقعت «إذا كقولهم:
فهي األشجار وقلعت األغصان حركت فإذا النافجة، فهي بشدة ابتدأت فإذا املتناوحة،
الظواهر معرفة يف توسعهم عىل تدل وهي أسمائها، سائر ذلك عىل وقس … الزعزاع»
ومن رشحه، بنا يطول مما وغريها البقاع وأنواع الطرق أسماء القبيل هذا ومن الجوية،
الصناعة أدوات أسماء كثرة يف ذلك واعترب كثرية، فإنها املوازين، التجارية املواد قبيل
يف كثرية أمثلة منه وتجد يحرص، يكاد ال مما واللباس واألثاث والرياش األطعمة وأواني

… وغريها اللغة ولطائف اللغة وفقه املخصص

وآراؤهم تعقلهم

إىل تحتاج التي العقلية الفنون من عندهم نشأ وما عباراتهم يف والكنايات أمثالهم يف ولك
مداركهم، وسمو أذهانهم ارتقاء عىل أخرى أدلة العرب وفتيا واأللغاز كاألحاجي تفكري
ذلك من فيهم كان وقد تفكريهم، عىل تدل فإنها الوجود؛ يف مذاهبهم يف أيًضا ذلك واعترب
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خالًقا للخلق «إن يقول: عمرو بن جندب فكان الالأدرية، بمذهب يقول من البعيد العهد
يف املفكرين من كثري يذهب وإليه اليونان، فالسفة من جماعة قول وهو هو»، ما أعلم ال

العرص. هذا
عليهم الوافدين العلماء بعض مخالطة من وأمثاله ذلك اقتبسوا العرب أن يبعد وال
قول القبيل هذا ومن والفالسفة، العلماء وفيهما العراق أو الشام عىل وفودهم أثناء يف أو

نرصانيٍّا: وكان — األعىش

ال��رج��ال ال��م��الم��َة وولَّ��ى ـ��ع��دل وب��ال��ـ ب��ال��وف��اء ال��ل��ه اس��ت��أث��ر

ذلك أخذ األعىش أن واملظنون اإلنسان، عن التبعة رفع به يراد فلسفي مذهب وهو
… بالحرية العباديني بعض من

األمور، يف نظر وصدق شعري وخيال كناية من تخلو ال املأثورة أقوالهم وترى
ملا املسلمني أن ذلك ويؤيد حكمائهم، من وغريه صيفي بن أكثم إىل املنسوبة كاألقوال
العرب آداب واالجتماعية واألدبية اللسانية علومهم أساس جعلوا العلوم وأنشأوا تمدنوا
البدو أولئك إليه بلغ الذي الشأو إدراك عن مقرصين منها كثري يف زالوا وما الجاهلية،
يف األدب وأهل والكتاب والخطباء فالشعراء والرمال، الصخور وسكنة الجمال عرشاء
واآلداب اإلسالم، قبل منها كان ما إىل الرجوع صناعتهم إتقان يف عمدتهم اإلسالم
اليونانية اآلداب كانت كما اإلسالمي، التمدن إبان يف اإلسالمية اآلداب أساس الجاهلية

الحديث. التمدن يف العرصية اآلداب أساس والرومانية
األمم لسائر كان كما منهم، النابغني بها يلقبون ألقاب جاهليتهم يف للعرب وكان
قبيلته، إىل ونسبوه «الشاعر» وه سمَّ الشعر يف أحدهم نبغ فإذا … وحديثًا قديًما املتمدنة
وكذلك سواه عن له مميًِّزا اللقب هذا فيكون ذلك، نحو أو عامر أو تميم» «شاعر فقالوا:
عامر مثل «الحكم» سموه الخصومة يف والفصل بالحكمة أحدهم امتاز وإذا الخطيب،
لفظ وهو والفضائل، اآلداب كل أحرز ملن إال يعطى ال لقب لهم وكان ونحوه، الظرب بن
يشبه وهو راميًا سابًحا كاتبًا شجاًعا شاعًرا كان إذا الرجل به يلقبون فكانوا «الكامل»
ولعل أرسطو، به لقبوا وقد القدماء اليونان عند «فيلسوف» ولقب اليوم مة» «عالَّ لقب

منهم. اقتبسوه العرب
قارصة ونحسبها اإلسالم قبل العرب بآداب نستخف أن لنا ينبغي ال ذلك عىل فبناء
تدون، لم ألنها ضاع؛ أكثرها ولكن ذلك، من أكثر هي بل واللغة والخطابة الشعر عىل
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ما عىل بقي بما فنستدل … باإلسالم الناس واشتغال بالحروب الحفاظ بذهاب فذهبت
كان.

الجاهلية يف املرأة (4)

عندهم للمرأة كان فقد … نسائهم ارتقاء جاهليتهم يف العرب رقي عىل األدلة أكرب ومن
السياسة يف منهن واحدة غري فنبغ … وحزم ورفعة أنفة صاحبة وكانت وإرادة، رأي
حصل ما أثر عىل اإلسالم أوائل يف سيما وال والصناعة، والتجارة والشعر واألدب والحرب
بها ترضب رفيعة بمناقب منهن جماعة فاشتهرت والعقول، النفوس يف النهضة من

العهد. ذلك يف اإلسالمية الخالفة مقر املدينة يف وأكثرها األمثال

الشجاعة يف الشهريات

عمرو بنت سلمى منهن النفس، قوة أو البطش وشدة الجاهلية يف اشتهرن فاللواتي
وأمرها إال الرجال تتزوج ال رشيفة امرأة كانت فإنها … النجار عدي بني نساء إحدى
يخرين أن الجاهلية نساء يف الغالب أن عىل تركته، شيئًا الرجل من رأت إذا بيدها،
نساء من التيميات واشتهرت … يشاورها أن بعد إال ابنته الرجل ج يزوِّ فال الزواج قبيل
منهن اشتهرن بما ناهيك عليهم، وقسوتهن وكربيائهن رجالهن عند بحظوتهن قريش
يزل فلم القتال، ساحة يف قريش لواء وقع أحد معركة ففي الغزوات، أثناء يف بالبسالة
فالذوا لهم فرفعته الحارثية علقمة بنت عمرة اسمها منهم امرأة أخذته حتى رصيًعا
وهي الرجال يفعله لم ما املعركة تلك يف سفيان أبي امرأة عتبة بنت هند وفعلت بها،
جثث تمتار النسوة مع خرجت الواقعة، انتهت وملا الثبات، عىل قومها تحريض يف تنشد
أشعاًرا وأنشدت صخرة علت ثم … بها فمثلت النبي عم حمزة جثة بينها فوجدت املوتى

… املسلمني عىل بالفوز تفخر
ويحملن الجرحى فيداوين القتال، ساحة إىل الرجال يصحبن كن الجاهلية ونساء
بنت حكيم وأم األنصارية، كعب بنت عمارة أم بالشجاعة اشتهرن وممن املاء، قرب

… وغريهن صخر أخت الشاعرة والخنساء الحارث،
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والحزم الرأي يف الشهريات

حازمة عاقلة وكانت خويلد، بت خديجة أشهرهن واحدة غري والحزم الرأي يف ونبغ
بمالها فتستأجرهم والحزم باألمانة الرجال من اشتهر من تنتقي ومال، رشف ذات لبيبة
باألمانة — الدعوة قبل — الرسول بشهرة سمعت وملا لهم، تجعله بيشء إياه وتضاربهم
كانت ما أفضل وتعطيه الشام إىل تاجًرا مالها يف يخرج أن إليه بعثت األخالق وكرم
فأجابها، بها يتزوج أن عليه عرضت تجارته، يف نجح فلما الرجال، من غريه تعطي
رد من يكرهه مما شيئًا يسمع ال فكان بالدعوة للقيام نشطته وقد أسلم، من أول وهي
زالت وما … عليه وهونت عنه وخففت ثبتته إال به ويخربها فيحزنه له تكذيب أو عليه
يف الثبات عىل أوالدها حرضت عندما الخنساء من نفًسا أكرب وهل ماتت،3 حتى ذلك عىل
رشفني الذي هلل «الحمد قالت: الجهاد سبيل يف قتلوا أنهم بلغها فلما القادسية، واقعة

بقتلهم».

واألدب الشعر يف الشهريات

شواعر عدة منهن فنبغ العلوم، وسائر واألدب الشعر يف شأن الجاهلية يف للمرأة وكان
عرشات وهناك … حدة عىل ومنشورة مطبوعة أشعار ولهما وخرنق، الخنساء أشهرهن
منهن … األخبار بعض يف عرًضا جاءنا قليًال إال أشعارهن ذهبت الشواعر النساء من
ولها املشهور، الفارس كليب امرأة مرة بنت وجليلة كرب، معدي بن عمرو أخت كبشة
رثت وقد بدر، بن حارثة امرأة جابر بنت وميسة منها، أحسن ينظم لم مراٍث فيه
منه، أحسن العتاب يف يقل لم عتابه يف شعًرا قالت فقد الدمينة ابن امرأة وأميمة زوجها،
لستني يروي نواس أبو وكان رشحه، يطول مما وغريهن ترجمته، يف ذلك خرب وسيأتي

العرب. من شاعرة
بنت وجمعة الزرقاء وهي الخس بنت هند منهن اشتهر خطيبات، عندهم وكان
وتعالج الطب تعرف كانت أود بني طبيبة زينب أشهرهن طبيبات فيهن وكان حابس،

الحرب. ساحة يف الجراح ويضمدن املحاربني يرافقن كن من غري والجراح، العني
فإن املجالس، يف به للمذاكرة وحفظنه بالشعر شغفن النساء من طبقة وهناك
إليها يتقاضون الشعراء كان من ومنهن لبيد، شعر كل تحفظ كانت املؤمنني أم عائشة
بينه زوجها حكمها إذ القيس؛ امرئ زوجة جندب فعلت كما أشعر، أيهما يف لتحكم
علقمة. ترجمة يف سيجيء كما ومعرفة ذكاء عىل يدل حكًما فحكمت الفحل، علقمة وبني
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املجالس يعقدن كن … الجاهلية مناقب وفيهن اإلسالم صدر يف نبغن جماعة وهناك
تجمع كانت فإنها الحسني بنت سكينة تفعل كانت كما وانتقاده، الشعر يف للمذاكرة
وكانت طلحة، بنت عائشة وكذلك مشهورة، وأخبارها وتنتقدهم، وتحادثهم إليها الشعراء
عندها خرقاء اسمها جزلة امرأة مكة يف وكان وشعر، أدب مجالس ولها عاملة أديبة
أبي امرأة عمرة ومثلها ظن، سوء وال ريب بال وتناشدهم تحدثهم األعراب من سماطان
أن قبل الشعر وإنشاد للمحادثة الرجال إليها يجتمع جزلة كانت فقد الشاعر؛ دهبل

وتزوجها. عرفها هناك ومن يتزوجها،
سوء وال ريبة بال الصورة هذه عىل واملذاكرة للمحادثة والنساء الرجال فاجتمع

جماعاتهم. أرقى ويف الراقية األمم يف إال الناس إليه يبلغ لم ظن،
يف ذكرهن تقدم من مثل فيها وينبغ نسائها حال هذه تكون التي فاألمة وبالجملة

راقية. أمة والرأي والشعر واألدب الشجاعة

اإلسالم قبل العرب آداب أقسام (5)

وأساليبها العربية اللغة اقتضتها أصلية عربية علوم إىل اإلسالم قبل العرب آداب تقسم
ونحوها، طبيعية وأخرى رياضية وعلوم … العربية العلوم ونسميها أهلها وقرائح

الصورة: هذه عىل دخيل، وأكثرها

الطبيعة وراء ما الرياضية العلوم الطبيعية العلوم العربية العلوم

الكهانة الفلك الطب اللغة
العيافة امليثولوجيا والخيل البيطرة الشعر
القيافة التوقيت الرياح مهاب الخطابة

الرؤيا تعبري النسب
الزجر األمثال

الرمل يف الخط األخبار
األدب مجالس

األسواق
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اإلسالم بعد األدب طالب مطمح كانت التي وهي … كلها أهمها األصلية العربية فالعلوم
يتحدونها األدباء يزال ال الجاهلية وأمثال الجاهلية وشعر الجاهلية بالغة فإن تزال، وال
اليونان عن أخذوه بما حوروها فقد الطبيعية العلوم أما اليوم، إىل منوالها عىل وينسجون
كالكهانة انقرض فبعضها الطبيعة وراء ما علوم أما الرياضيات، وكذلك والفرس،
األهم يف الكالم فنقدم الرمل، وخط الرؤيا كتعبري وتقدم تبدل وبعضها والزجر، والقيافة

منها.

هوامش

.٤٩ صفحة اإلسالم قبل العرب (1)
و١٠٨. ٦٤ اللغة لطائف (2)

ج٥. ص٥٦ اإلسالمي التمدن تاريخ (3)
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بها يتفاهم كان التي اللغات السامية باللغات ويريدون … السامية اللغات إحدى هي
أشهرها — والشام العرب وجزيرة النهرين بني ما أهل اصطالحهم يف وهم — سام أبناء
حيٍّا يبق ولم والحبشية، والبابلية واألشورية والفينيقية والعربانية والرسيانية العربية

جميًعا. أرقاها والعربية والرسيانية، والعربانية والحبشية العربية إال منها
أو البابلية اللغة أن بعضهم وظن أم، لهن يعرف ال أخوات السامية واللغات
والربتغالية واإليطالية اإلسبانية اللغات أم الالتينية اللغة أن كما أمهن، القديمة األشورية
انقرضت أخوات السامية اللغات هذه أن عليه واملعول ذلك، يؤيدون ال املحققني ولكن

التاريخ. زمن قبل أمهن

العربية اللغة تاريخ (1)

يتناول: العموم عىل اللغة تاريخ يف البحث
كتكون التاريخ، زمن قبل األحوال من عليها مر ما مع تكونها منذ نشأتها يف النظر أوًال:
والبحث ذلك، ونحو التعبري وأساليب االشتقاق صيغ وتولد والحروف واألسماء األفعال

اللغوية». «الفلسفة كتابنا يف فصلناه وقد اللغوية، الفلسفة شأن من كله هذا يف
باألمم أصحابها اختالط بعد الخارجية التأثريات من اللغة عىل طرأ فيما النظر ثانيًا:
عادات من أهلها يقتبس كما جديدًة وتعبرياٍت ألفاًظا لغاتهم من فاكتسبت األخرى،
األحوال، بتنوع األلفاظ معاني تنوع من ذلك يوافق ما وآدابهم وأخالقهم األمم تلك

جديدة. وألفاظ جديدة صيغ حدوث مع
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«تاريخ وهو العصور باختالف واآلداب العلوم من اللغة حوته ما تاريخ يف النظر ثالثًا:
اللغة». آداب

األقسام. هذه بني فاصًال ا حدٍّ تجد ال إذ تقريبي؛ التقسيم وهذا
أو الرشائع أو اللغة أو كاآلداب األمة مظاهر من ظاهرة كل تاريخ تدبرت وإذا
تسري رأيتها وتفرعها، وارتقائها نموها أثناء يف األحوال من بها مر ما باعتبار غريها
السريَ ذلك ويتخلل الطويل، الزمن انقضاء بعد إال به يشعر ال خفيٍّا سريًا نموها يف
عنه يعربون ما وهو ظاهًرا تغريًا الشؤون فتغري واحدة، دفعة تأتي قوية وثباٌت البطيء
أثر عىل األمم بني باالختالط األفكار احتكاك الغالب يف النهضات تلك وسبب بالنهضة،
أو نبي ظهور االختالط سبب يكون أو … خوف أو قحط من الطبيعة اقتضتها مهاجرة
أمثال أو والغزو الفتح عىل الناس يحمل طماع قائد نبوغ أو كبري فيلسوف أو مترشع
فتتنوع الطباع، وتتمازج األفكار فتتحاك االجتماعية، أو السياسية االنقالبات من ذلك
ذلك آلثار الحافظة هي بل ذلك لكل تابعة واللغة واآلداب، واألديان واألخالق العادات
منها يشء تبدل وإذا الرشائع، أو اآلداب أو العادات تلك زوال بعد قرونًا فتدخرها التغيري

تبديله. آثار حفظت
أحوال عىل وتقلبت الحية، اللغات سائر مثل الطوارئ لهذه تعرضت العربية فاللغة
يف األعجمية األلفاظ من كثري ودخلها والقلب، واإلبدال بالنحت ألفاظها فتنوعت شتى،
ذلك عىل نستدل وإنما التاريخ، يدركها لم أزمنة يف وتضبط تدون أن قبل مختلفة أعرص

وغريها. بأخواتها ومقابلتها ألفاظها درس من
قبل وكانت إلينا، وصلت التي الحجاز لغة هي بصددها نحن التي العربية واللغة
تميم كلغات والرتكيب اللفظ يف اختالف وبينها القبائل، بلغات تعرف عدة لغات اإلسالم
اللغات هذه وأقرب … مشهور هو كما وغريها وقضاعة وهذيل وقيس ومرض وربيعة
كانت التي القبائل ذلك وبعكس االختالط، عن أبعدها األصلية السامية باللغة شبًها
فقد قريش؛ من مكة أهل وخصوًصا الشام ييل مما الحجاز كأهل األخرى باألمم تختلط
ورشًقا اليمن، بالد إىل وجنوبًا ومرص، والعراق الشام إىل شماًال وسفر؛ تجارة أهل كانوا

الحبشة. بالد إىل وغربًا وراءه، وما فارس خليج إىل
واألنباط الفرس وفيهم املختلفة األمم من الكعبة حول يجتمع كان عما فضًال
اليهود جالية من إليها ينزحون كانوا الذين غري واملرصيون، واألحباش واليمنية
االشتقاقات من دخلها أو فيها تولد بما اللغة ارتقاء إىل كله ذلك فدعا والنصارى،

األخرى. اللغات يف له مثيل ال مما والرتاكيب
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قبل والثاني األول القرنني يف حدثت التي بالنهضة خصوًصا االقتباس ذلك وزاد
ملك نواس ذي استبداد أثر عىل والحجاز اليمن يف والفرس الحبشة بنزول اإلسالم
أهل وخصوًصا للميالد الخامس القرن يف اليمن نصارى فاضطهد يهوديٍّا وكان اليمن،
بعضهم فاستنجد وذبًحا، حرًقا قتلهم أبوا فلما اليهودية، اعتناق إليهم فطلب … نجران
أعواًما، ملوكها وأذلوا حينًا، واستعمروها وفتحوها اليمن عىل األحباش فحمل بالحبشة،
فأنجده أنورشوان، كرسى عهد عىل الفرس فاستنجد يزن» «ذو أمرائها أحد أنف ثم
يف وكانوا سنة سبعني نحو ملكوها أن بعد اليمن من األحباش فأخرج الفتح، يف طمًعا
مكة فجاءوا الخامس القرن أواسط يف فتحه وحاولوا الحجاز، عىل يرتددون ذلك أثناء
به، أرخوا حتى مكة إىل الحبشة بقدوم الحجاز أهل واهتم يفلحوا، ولم ورجالهم بأفيالهم
واملزاوجة باملبايعة بأهلها واختلطوا فيها أقاموا اليمن الفرس فتح وملا الفيل، عام وهو

إليهم. يرتددون الحجاز وأهل الحجاز، إىل يقدمون وكانوا وتوطنوا،

األعجمية األلفاظ من دخلها ما (2)

ومشتقاتها ألفاظها فتكاثرت التاريخ زمن قبل والتبديل التغيري من عليها طرأ ما غري
أكثره ولكن الغريبة، الرتاكيب من اقتبسته ما وغري األجنبية، األلفاظ من كثري ودخلها
الدخيلة األلفاظ تكاثر عىل نستدل أننا عىل أصله، يتميز يعد ولم شكله وتنوع فيها ضاع
نَر ولم العربية يف لفًظا رأينا فإذا األلفاظ، تلك أمثال من أخواتها بخلو العربية اللغة يف
ما وأكثر فيها، دخيل أنه عندنا ترجح الحبشية، أو الرسيانية أو العربانية يف شبيًها له
إىل يحمل مما نحوها أو املعادن أو املصنوعات أو األدوات أو العقاقري أسماء ذلك يكون
من به معرفة للعرب يكن ولم غريها، أو الهند أو الروم أو الفرس بالد من العرب بالد
العربانية عن منقول هذا وأكثر األدبية، أو الدينية املصطلحات بعض أسماء يف أو قبل،

الكتاب. أهل من واألحباش اليهود ألن الحبشية؛ أو

واليونانية الفارسية األلفاظ

ولذلك سواها، من اقتبسوا مما أكثر الفرس لغة من اقتبسوا العرب إن باإلجمال: ويقال
ومن فارسية، عدوها األعجمية األلفاظ بعض أصل عليهم أشكل إذا اللغة أئمة رأينا
الطشت اإلبريق الجرة «الكوز الفارسية: األلفاظ من املزهر صاحب ذكره ما أمثلة
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الديباج الخز الدلق الفنك القاقم السنجاب السمور السكرجة القصعة الطبق الخوان
السكباج السميذ الجردق الدرمك الكعك البلور الفريوزج الياقوت السندس التاختج
السكنجبني الجالب التفرينج الجوزينج اللوزينج الفالوذج الطباهج اإلسفيداج الزيرباج
البنفسج النرجس القرفة الخولنجان الزنجيبل الكرويا الفلفل الدارصيني الجلنجبني
الصندل الكافور العنرب املسك الجلنار الياسمني املرزنجوش السوسن الخريي النرسين

سرتى. كما فاريس غري األلفاظ هذه بعض أن وعندنا القرنفل»
والقرسطون والبطاقة والقسطاس الفردوس والالتينية اليونانية من اقتبسوه ومما

كثري. وغريها والقنطرة والرتياق والبطريق والقنطار والقسطل واإلسطرالب والقبان

والعربانية الحبشية األلفاظ

والعربية الحبشية وألن شكله؛ لتغري أصله؛ عىل يدل ال فأكثره الحبشية عن نقلوه ما وأما
من املقتبسة األلفاظ من العربية علماء عند واملشهور فيهما، األلفاظ تتشابه أختان
غريها كثريًا اقتبسوا أنهم يف نشك ال لكننا والهرج، واملشكاة كفلني ثالثة: الحبشية

الدينية. باملصطلحات يتعلق فيما وخصوًصا
يقف الكنيسة أو الجامع يف مرتفع «مكان العرب عند وهو «املنرب» قولهم: ذلك من
ذلك ويف ارتفع، أي «نرب» من القاموس صاحب اشتقه وقد الواعظ» أو الخطيب فيه
أو مجلس أو كريس أي الحبشية من «منرب» عن منقول أنه وعندنا تكلف، االشتقاق

عرش.
وإظهار القلب يف الكفر «سرت العرب عند وهو «النفاق» لفظ القبيل هذا ومن
فاضطروا تناسب املعنيني بني وليس فيه، رغب أو راج «نفق» من اشتقوه وقد اإليمان»
الدين» يف املنافق اشتقاق «ومنه فقالوا: نافقائه من الريبوع خروج استعارة إىل لتعليله
البدعة أو الهرتقة معناها الحبشية يف «نفاق» أن عرفنا إذا عنه غنى يف نحن تكلف وهو
بدخول الحبشة يف شاعت التي النرصانية التعبريات من وهي الدين، يف الضالل أو

فيها. النرصانية
وقال البياض بمعنى «حار» من القاموس صاحب اشتقه «الحواري» لفظ وكذلك
ألنهم أو رسيرتهم ونقاء الحواريني نية لخلوص بذلك؛ سمي «إنه الحواري: معنى يف
الحبشية يف حواري معرب اللفظة هذه أن عندنا واألظهر البيض»، الثياب يلبسون كانوا

تماًما». العربية يف بها املراد املعنى وهو «الرسول» فيها ومعناها
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«بره» من غريه واشتقها «برهن» من القاموس صاحب اشتقها «برهان» وكذلك
اإليضاح أو النور أي «برهان» الحبشية يف وهي فيها، زائدة النون وأن القطع بمعنى

أنار. أو اتضح أي «بره» من مشتقة
كتب أي «صحف» من حبيش فإنه كاملصحف، أمثاله من كثريًا ذلك عىل وقس
من «عنبسة» فإن نحوها أو النباتات أو الحيوانات بأسماء ناهيك … الكتاب واملصحف

بالحبشية. األسد وهي العرب عند األسد أسماء
والعاشوراء والكاهن كالحج الدينية األلفاظ من كثريًا العربانية عن أخذوا وقد
ألنهما اللغتني؛ يف واملعنى اللفظ لتقارب العربية؛ الصيغ إىل نقل وأكثرها وغريها،

األمثلة. إيراد عن املقام هذا ويضيق شقيقتان،

السنسكريتية األلفاظ

من يخالطهم كان ممن السنسكريتية األلفاظ من كثريًا اقتبسوا العرب أن يف ريب وال
بني االتصال واسطة كانت العرب جزيرة ألن الحج؛ أو للتجارة األسفار أثناء يف الهنود
تمر كانت املغرب أو الشام أو مرص إىل املحمولة الهند تجارات فكل … والغرب الرشق
عىل السنسكريتية يف عثرنا وقد شأن، ترويجها أو حملها يف للعرب وكان العرب، ببالد
من العربية أخوات لخلو األصل؛ سنسكريتية تكون أن تغلب عربية ألفاًظا تشبه ألفاظ
عىل ويدالن تماًما اللفظ بهذا السنسكريتية يف فإنهما و«بهاء» «صبح» كقولهم: أمثالها
قبل دونت السنسكريتية ألن العربية؛ عن مأخوذان أنهما يعقل وال اإلضاءة، أو اإلرشاق
«ضياء»، وكذلك أيًضا األصل سنسكريتي «سفينة» لفظ ونظن مديد، بزمان العربية

… ذلك أمثال من كثري لنا ينكشف السنسكريتية اللغة درسنا بزيادة ولعلنا
وأسماء التجارية املصطلحات من كثريًا الهنود عن أخذوا العرب أن نرجح أننا عىل
الهند، بالد من يحمل مما واألطياب والعقاقري الكريمة الحجارة وأسماء وأدواتها السفن
فقد مثًال؛ كاملسك تساهًال، الفارسية باأللفاظ يلحقونها أو عربية يعدونها والعرب
الحقيقة يف وهو القاموس، صاحب يقول وهكذا فارسيٍّا، يعده املزهر صاحب رأيت
هندي وهو الفارسية األلفاظ بني «الكافور» وذكروا «مشكاة»، فيها ولفظه سنسكريتي،
والغالب فاريس، القرنفل أن أيًضا ذكروا وقد «كابور»، عندهم ولفظه ملقا أهل لغة عىل

عليه. وقس الهند، من أصله ألن سنسكريتي؛ أنه عندنا
يف القاعدة فيه بينا املوضوع هذا يف ضاف فصل العربية» اللغة «تاريخ كتابنا ويف
اللغات من للعربية املنقولة األلفاظ من كثريًا وأوردنا األعجمية، األلفاظ أصول تعيني
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وفصل عربية، يعدونها اللغة وأئمة والحبشية، والالتينية واليونانية والهندية الفارسية
بأخواتها.1 بمقابلتها ألفاظها يف التغيري من العربية اللغة لحق فيما آخر

اإلسالم؟ جاء ملا العربية اللغة كانت كيف (3)

بها مثلنا فذلكة إال وترقيها العربية اللغة تكون تاريخ من إليه وأرشنا قدمناه ما ليس
اإلسالم؛ قبل اللغة هذه بها مرت التي التقلبات وتعيني تفصيله يستطاع وال التاريخ، ذلك
منقوًشا وجدوه مما قدمناه ما غري عليها، يقاس أو إليها يرجع مدونة أمثلة لدينا ليس إذ
دونت كما مدونة كانت أيوب أشعار أن ولو غليًال، يشفي ال وهو القيس امرئ قرب عىل
تاريخ الثانية الجاهلية ولغة لغتها بني املقابلة من الستخرجنا مثًال، هومريوس إلياذة
ما ولغات اإللياذة لغة بني الفروق بيان يف اليونان فعل كما … والتعابري األلفاظ تقلب
عليه تقلبت وما اإلسالم، بعد العربية اللغة تاريخ تدوين يف فعلنا وكما … بعدها دون
من أخذته وما األعجمية، والرتاكيب األلفاظ ودخول وتنوعها وتفرعها األلفاظ تبدل من
الحية اللغات رد يف اللغة فالسفة يفعل وكما بها2 مرت التي األطوار حسب لغة كل

واليونانية. والجرمانية الالتينية، أصولها إىل األوربية
اإلسالم ظهور عند عرفناها فقد القديم؛ العربية اللغة تاريخ من يكن ومهما
تلك إحدى املسلمون فدون والقبائل، األصقاع باختالف لغات إىل تفرعت وقد ناضجة،

سنبينه. ما عىل اللغات سائر من أمثلة مع اللغات

اإلسالم قبل العربية يتكلمون أهلها كان التي البالد (4)

املتوسط البحر غربي يف منترشين بالعربية الناطقني رأيت اليوم، الخريطة إىل نظرت إذا
وطرابلس مرص ويف العرب جزيرة ويف النهرين بني وما والعراق الشام إىل وجنوبيه
من وغريها السودان ويف األحمر البحر شواطئ وعىل ومراكش والجزائر وتونس الغرب
العربية يتعلمون الذين غري … وغريها الرشقية إفريقيا شواطئ وعىل إفريقيا أواسط
وأفغانستان وخراسان فارس يف املعمورة أنحاء أكثر يف املسلمون وهم الدينية، للمعامالت
يف اإلسالم دخلها التي البالد وسائر الرشقية الهند وجزائر والصني والهند وتركستان

الخمس. القارات
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من يليها وما العرب جزيرة يف محصورة العربية اللغة كانت فقد اإلسالم؛ قبل أما
سينا جزيرة ويف النهرين» «بني الجزيرة بادية ويف تدمر إىل والعراق الشام مشارف

الرشقية.3 مرص صحراء يف بعدها وقليل
أولئك العتماد اليوم؛ تقديره يعرس كما العهد، ذلك يف العرب إحصاء تقدير ويعرس
ماليني، بضعة عىل يزيدون ال نحسبهم ولكننا … البوادي يف والتنقل الرحلة عىل األقوام
واليمن ونجد الحجاز يف وبطونًا وأفخاذًا وعشائَر قبائَل متفرقون البادية أهل من أكثرهم
فيهم يندر والعراق، الشام بادية ويف والبحرين واألحساء وعمان وحرضموت وتهامة
مكة غري العرب جزيرة يف العامرة املدن من يومئذ يكن لم إذ املدن؛ سكان املتحرضون
وبعض الجزيرة أواسط يف املزارات وبعض اليمن يف وصنعاء بالحجاز، والطائف واملدينة

الشواطئ. عىل الثغور
وكانت قبائلهم، حسب ينقسمون وكانوا البادية، أهل عىل العرب إحصاء يف فاملعول
يطرأ لم ما الجزيرة بقاع من بقعة يف غالبًا رحلتها تنحرص رحالة كونها مع القبائل تلك
القرون يف عدنان قبائل أصاب كما أخرى، بقعة إىل االنتقال عىل يبعثها طارئ عليها
ونجد، الحجاز ويف فيها تفرقت ثم تهامة يف تقيم كانت إذ …؛ وبعده امليالد قبيل األوىل
انتقال ولكل العرب، جزيرة سائر يف انترشت ثم اليمن، يف القحطانية القبائل وكانت
«العرب كتابنا يف فصلناه وقد رشحه، يطول مما ذلك غري أو سيايس أو طبيعي سبب

اإلسالم». قبل
والحجاز وتهامة نجد يف أكثرها البادية العرب قبائل كانت اإلسالم جاء فلما
يف مبينًا ذلك تجد كما العدنانية، من ومعظمها والعراق الشام ومشارف واألحساء

… الخريطة
بالعربية املتكلمني — لهجات أو — لغات تعدد من اليوم نشاهده ما عىل وبالقياس
األصل أن مع وتركيبًا، لفًظا االختالف من بينها وما واملغرب ومرص والعراق الشام يف
عن بعضها تختلف كانت القبائل تلك لغات أن نعتقد مرض» «لغة جميًعا فيها واحد
فلغات العرب، غري من يجاورها ما وباختالف البعد بزيادة بينها الفرق ويزداد بعض
أهل لغات وبني بينها مما تقاربًا أكثر كانت بينها الشقة بعدت وإن العرب جزيرة أواسط
جالية من األحمر والبحر العجم خليج شواطئ عىل باألعاجم هؤالء الختالط الشواطئ؛
من املدن بأهل الختالطهم الشام؛ مشارف عند أو وغريهم، واألحباش والهند الفرس
لجمع اإلسالم صدر يف املسلمون نهض وملا والعراق، الشام يف األنباط أو الروم أو الرسيان
… العجمة عن وأبعدها اللغات أحسن الختيار التماًسا االعتبارات؛ هذه الحظوا اللغة،
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العربية اللغة فروع (5)

مرض قبائل من العرب جزيرة أواسط سكان أكثر رأيت الخريطة، يف النظر أمعنت وإذا
يف وغريهما وسليم وذبيان»، «عبس وغطفان نجد، رشقي يف تميم يومئذ وأعظمها …
ومذحج نجد يف طيء هناك القحطانية القبائل من وكان مكة، يف قريش وأرقاها نجد،
يف وتغلب بكر ومنهم ربيعة، من الرشقي الشمال يف السكان وأكثر الحجاز، أطراف يف

والجزيرة. العراق بادية
ومساكنها، أصولها باختالف بعض عن بعضها تختلف كانت القبائل هذه فلغات
الجزيرة جنوب بني أي ونجد الحجاز ولغات اليمن لغات بني معظمه عىل االختالف وكان
املسند، بالحرف اآلثار من الحمرييون خلفه ما الجنوب للغات مثال وأحسن وشمالها،
والعرب كبري، اللغتني بني والفرق الجاهلية، وشعر القرآن لغة الحجاز للغة مثال وأحسن
فروع لعلها لغات العرب من اليمن حول أقام وملن «املسند»، اليمنيني قدماء لغة يسمون
اسم وله األقاليم سائر ألسنة عن يختلف لسان منها إقليم لكل وكان اليمن، لغة من

وهي: به، يعرف خاص
اليمن. يف لغة املسند:

اليمن. وبعض حرضموت يف لغة الزبور:
والجند. عدن لغة الرشق:

والشحر. مهرة لغة الحويل:
األشعريني. لغة الزقزقة:

ولكن عربي غري بعضها أن اليوم العلماء ويرى اليمن، للغات العرب تقسيم هو هذا
ذلك. تحقيق إىل سبيل وال ذهب أكثرها

واحد أصل إىل فرتجع العدنانيون، وهم الشمال وسائر ونجد الحجاز أهل لغات أما
وانترش األلسنة سائر عىل تغلب وقد القرآن لغة ومنه اآلن إىل الباقي وهو «املبني» يسمونه

األرض. يف املسلمني مع
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املبني اللسان

يف فروق وبينها رأيت، كما كثرية قبائل وهم الشمال عرب يتكلمه كان املبني فاللسان
لغة إال جميًعا بها ذهب اإلسالم ولكن الرتكيب، أساليب ويف ونطقها األلفاظ معاني
من يبق ولم األخرى، القبائل ألفاظ من اللغة علماء اختاره وما القرآن» «لغة قريش
يف وأكثرها العيوب، باب من عرًضا اللغة علماء ذكرها أمثلة إال اآلن إىل القبائل هذه لغات
فيقولون: شينًا، املفرد املخاطب ضمري بعد يزيدون كانوا أنهم ذلك مثال … ربيعة قبائل
شينًا، الكاف يبدلون أنهم الكتب بعض يف وجاء وبك، عليك من بدًال وبكش؛ عليكش
عىل املرصيني عامة يدخلها التي الشني غري الحالني يف وهي … عليك بدل عليش فيقولون

االستفهام.
أول يف وقعت إذا الهمزة يلفظون كانوا تميم بني أن القبائل لغات بقايا ومن
قبيلة وهم الهذليون وكان العنعنة، ويسمونها «عسلم» «أسلم» يف فيقولون عينًا، الكلمة
وهي قضاعة يف العجعجة ومنها … الفحفحة ويسمونها عينًا الحاء يجعلون مرض من
بن سعد لغة يف واالستنطاء تميمج، تميمي: يف فيقولون جيًما املشددة الياء يجعلوا أن
سواها عند توجد ال حروف القبائل بعض وعند أعطى، بدل أنطى يقولوا: أن وهي بكر
املزهر صاحب وذكر الفارسية، كالكاف لعله تميم لغة يف والكاف القاف بني كالحرف

العيوب.4 هذه من كثرية أمثلة
الذال استعمال العربية، اللغة أصل إىل الرجوع يف تفيدنا التي الشاذة اللغات ومن
أي به» سمعت ذو «فالن يقولون: طي) (قبيلة العرب بعض فإن «الذي» بدل للموصول
والحمورابيني، العرب بني القرابة بقايا من بابيل أو آرامي تركيب وهو به، سمعت الذي
يف ا عامٍّ كان فإنه األيام، هذه رسيان يفعل كما املضارع فعل أول كرس القبيل هذا ومن
ثم مدة، اإلسالم بعد ظلت إليها املشار القبائل ولغات وأسد،5 قريش يف إال العرب قبائل
يف بل فقط العرب جزيرة يف ليس … محلها قريش لغة وحلت بالتدريج تنقرض أخذت

… اإلسالم دخله بلد كل
بذلك تسميته يصح إنما القبائل، هذه لغات يف عيوبًا اللغة أئمة يعده ما أن عىل
«ذو» استعمال فإن … نفسها اللغة إىل بالنظر ال اختاروها التي اللغة إىل بالنظر
عىل لفضلوه ألفوه ولو قريش، لغة يف املألوف يخالف ألنه إال عيبًا يسموه لم للموصول
القبائل تلك لغات من تخريوا اللغة لجمع قاموا ملا اللغة علماء فإن حال كل وعىل «الذي»،
وأسد، وتميم قيس من أخذوه ما وأكثر ومألوفهم، أذواقهم إىل بالنظر فيها ما أحسن

وتدوينها. اللغة جمع عن الكالم عند ذلك إىل وسنعود
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هوامش
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عقول مبلغ عىل وتدل سواها، من تميزها خصائص إلينا وصلت كما العربية للغة
مميزاتها: هي وهذه راحلني، بادية كانوا وإن الرقي من أصحابها

اإلعراب (1)

والجر والنصب بالرفع عليها الداخلة العوامل بتغري الكلمات أواخر تغري باإلعراب نعني
اللغات من بينها ليس بالعرشات، تعد اآلن املتمدن العالم يف الحية واللغات والسكون،
من اإلعراب أن والظاهر األملانية، واللغة والحبشية، العربية وهي ثالث: إال املعربة
اللغات كانت كذلك معربًا، معظمها كان التمدن ذلك لغات ألن القديم؛ التمدن خصائص
تخلفت التي واللغات والسنسكريتية، والالتينية واليونانية والعربية (األشورية) البابلية
الالتينية عن تخلفت التي فاللغات اإلعراب، حركات من خالية جاءت األمهات تلك عن
عن تخلفت التي اللغات وكذلك معربة، غري وإيران الهند يف السنسكريتية وعن أوربا يف
تخلفت التي اللغات ومثلها إعراب، فيها يبق لم والكلدانية الرسيانية وهي البابلية اللغة
كأن … معربة غري فإنها اليوم العربية األصقاع يف العامة لغات نعني العربية، اللغة عن
أو البادية يف يعيش وإنما طويًال، الرخاء يف يعيش ال الطبيعة ملجاري ترك إذا اإلعراب
كما بالقواعد، لغتهم تقييد أصحابه أراد إذا إال … القوة أو الخشونة أحوال من نحوها
العامة، ألسنة عىل الطبيعي سريها سارت العربية اللغة أن عىل واألملان، العرب فعل

منها. اإلعراب فذهب
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باإلعراب منها اختص كثرتها، عىل القديمة السامية اللغات إن قوله: يحسن ومما
العرب أصل وحدة عىل يدل ما ذلك يف ولعل العربية، واللغة (األشورية) بابل لغة
فتحرض … معربًا واحًدا لسانًا تتكلم واحدة أمة كانتا األمتني وأن والحمورابيني،
إىل وركنوا الحمورابيون تمدن فلما العمالقة، ومنهم بادية العرب وظل الحمورابيون
بعد العرب أصاب كما املنقوشة، كتاباتهم يف وبقي لسانهم من اإلعراب ذهب الرخاء،
الرسيان هم معربة غري لغتها أمة البابليني بقايا من فنشأ لغتهم، وتقييد دولتهم قيام
وغريهما ومرص الشام عامة وهم كالمهم، يعربون ال أقوام العرب من نشأ كما والكلدان،

… يعربونه البادية يف أجدادهم وكان العرب، بالد من

التعبري دقة (2)

معنى لكل ففيها األلفاظ أما … وتراكيبها بألفاظها التعبري بدقة العربية اللغة وتمتاز
فيما ذلك من أمثلة ذكرنا وقد وجزئياتها، فروعها أو املعاني أشباه وحتى خاص، لفظ
جزئياتها، أو املعاني فروع لتأدية األلفاظ وجود فيها التعبري دقة أمثلة ومن تقدم،
اليزوغ، ثم الذرور، األوىل فالساعة به، خاص اسم النهار ساعات من ساعة لكل فعندهم
ثم الصبوب، ثم األصيل، ثم العرص، ثم الزوال، ثم الهاجرة، ثم الغزالة، ثم الضحى، ثم
فالضحى، فالرأد، فاإلرشاق، الرشوق، ثم البكور، أيًضا: فيها ويقال الغروب، ثم الحدور،

فالغروب. فالحدور، فالطفل، فالعرص، فاألصيل، فالهاجرة، فاملتوع،
كل يعرب ألفاظ، عدة الواحدة للمعنى وتجد … القمر ليايل من ليلة لكل اسم وعندهم
كالفروة منبته، حسب عدة أسماء مثًال فللشعر … املعنى ذلك تنوعات من تنوع عن منها
والفرع الرأس، مؤخرة شعر والذؤابة الرأس، مقدم لشعر والناصية الرأس، معظم لشعر
كثري، وهو … ذلك غري إىل وجهها شعر والدبب ذؤابتها، شعر والغديرة املرأة، رأس شعر
يف له مثيل ال مما خاص معنى منها ولكل والجهر، والغطش، املعايب، أسماء عليه وقس

وحديثًا. قديًما البرش لغات أرقى
وشفن، وحدج، وملح، رمق، إىل: النظر فعل كتفرع األفعال، معاني تفرع ذلك واعترب
والنوم وامليش والقيام الجلوس أفعال فروع ومثلها واستشف، واستكف، ورنا، وتوضح،
هذه من ألوف اللغة وفقه املخصص ويف ذلك، وغري واإلنسان للحيوان األصوات ورضوب
وهي األوصاف، يف باملرتادفات ناهيك … االرتقاء أدلة من ذلك أن يف خالف وال األمثلة،
املجردة املعاني عن املعربة األلفاظ يف اللغات أغنى العربية ولعل تحىص، أن من أكثر
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والحسد للبغض، ومثلها ألفاظ، عرشة نحو الحب ألنواع ففيها … العواطف وانفعاالت
وغريها. والطمع

تعرب املشاركة صيغ فإن األفعال، مزيدات العربية يف التعبري دقة وسائل ومن
تقاتلوا كقولنا: ألفاظ، بعدة إال األخرى اللغات يف عنها يعرب ال معان عن الواحد باللفظ

بالعربية. خاصة الصيغة وهذه وتقاضوا،

واإليجاز اإلعجاز (3)

عىل أقدر العرب ولكن كثري، معنى عىل قليل بلفظ فيدلون لغتهم يف إعجاز قوم لكل
والحديث القرآن يف ومنه وألفوه، تعودوه وقد عليه تساعدهم لغتهم ألن سواهم؛ من ذلك
املجاز استعمال القبيل هذا ومن كثرية، أمثلة واألدب والرشع الفقه، وكتب واألمثال
شعرية لغة ألنها سواها؛ يف مما أرقى العربية يف فإنها البديع، أساليب وسائر والكناية
البادية أهل أخبار يف رأيت ولذلك واإللغاز، التعمية فيها يسهل واإلشارات الكنايات كثرية
منهم جاسوس كقول اللغة، ناصية وامتالك الذكاء عىل تدل القبيل هذا من كثرية أمثلة
مداهمتهم عىل فيه يحمله ملكه إىل كتابًا يكتب أن وألزموه فحبسوه األعداء أيدي يف وقع

فيه: قال كتابًا امللك إىل فكتب وتغريًرا، ا غشٍّ وأسلحتهم عددهم بقلة ويوهمه

تعرف يف السعي من مسرتيًحا وأصبحت بالقوم علًما أحطت فقد بعد أما
امللك أخالق يف أعهد كنت وقد إليكم، بالنسبة استضعفتهم قد وإني أحوالهم،
هللا، بإذن الغالبة الفئة أنكم تحققت فقد العاقبة؛ يف والنظر باألمور املهلة
ودع ريبك، فدع ونصحت امللك، قلب به يطيب ما القوم أحوال من رأيت ولقد

والسالم. مهلك

أراد ملا امللك ففطن عليه، اطلعوا ما بعد امللك إىل فأرسلوه العدو إىل الكتاب وسلم
وأنه السعي، من مسرتيًحا فأصبح األرس يف وقع الجاسوس إن لحاشيته: وقال الكاتب،
إىل ولفتني قليلة»، فئة من «كم بآية ملح إذ لهم؛ بالنسبة قليل وأننا أضعافنا رآهم
عد كبري عدو «كلهم فتكون: األخرية، الجملة حروف قلب وأراد يل، عادة جعلها إذ األناة؛

فتحصن».
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واألضداد املرتادفات (4)

أمم سائر ذلك يف فاقوا العرب ولكن الواحد، للمعنى ألفاظ عدة أي مرتادفات لغة كل يف
وللشمس اسًما، ٥٢ وللظالم اسًما ٢١ وللنور اسًما ٢٤ للسنة لغتهم ففي … األرض
١٣ وللبن اسًما، ١٧٠ وللماء اسًما، ٨٨ وللبرئ ٦٤ وللمطر ٥٠ وللسحاب اسًما ٢٩
ذلك ومثل اسم مئة وللحية اسًما ٣٥٠ ولألسد اسم مئة وللخمر ذلك نحو وللعسل اسًما
والحمار والفرس الثور أسماء ذلك عىل وقس اسًما، ٢٥٥ فأسماؤها الناقة أما للجمل،
والرمح كالسيف األسلحة وأسماء العرب، عند مألوفة كانت التي الحيوانات من وغريها
لفًظا، ١٦٠ وللقصري لفًظا، ٩١ للطويل فعندهم الصفات، بمرتادف ناهيك … وغريهما

… استيفائه عن املقام يضيق مما والبخيل والكريم للشجاع ذلك ونحو
الحيوانات أسماء من كثريًا أن منها: متنوعة؛ العربية يف املرتادفات كثرة وأسباب
مثًال: األسد أسماء فمن أخرى، لغة عن مأخوذ وبعضها أسماء، صارت ثم نعوت أصلها
واألصهب، واألغلب، واملهوب، واملرهوب، والراهب، والشديد، واألصيد، والخطار، الحطام،
أسمائه ومن وظواهره، األسد، لطبائع نعوت وهي ونحوها، واملياس، والباسل، واملجرب،
أسماء استعارة املرتادفات زيادة يف السبب يكون وقد بالحبشية، اسمه وهو عنبسة،

طبائعه. بعض عن بها يكنون الحيوان هذا عىل للداللة أخرى حيوانات
يدل األلفاظ من مئات فيها فإن األضداد، أسماء العربية اللغات خصائص ومن
للعطش و«نضح» والجلوس، للقيام «قعد» قولهم: مثل متضادين معنيني عىل منها كل
واالستغناء. لالفتقار «وأقوى» واإلبطاء لإلرساع و«أفد» والجمود للسيولة و«ذاب» والري

الواحد للفظ الكثرية املعاني (5)

لفظ ومئتا نيف ألفاظها فمن كثرية، معان عىل الواحد اللفظ داللة أيًضا خصائصها ومن
التي ومثلها أربعة عىل منها الواحد يدل لفظ ومئة ونيف معان، ثالثة عىل منها كل يدل
إىل فتسعة فثمانية فسبعة معان ستة عىل يدل ما ذلك عىل وقس معان، خمسة عىل تدل
عىل تدل فإنها «الخال» ذلك عىل مدلوالته تزيد ومما كالحميم، معنى وعرشين خمسة

معنى. ٦٠ «العجوز» وللفظ معنى ٣٥ «العني» وللفظ معنى ٢٧
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اللغة سعة أسباب من وغريه السجع (6)

التعبري واسعة جعلتها الواحد للفظ املعاني وتعداد العربية اللغة يف املرتادفات كثرة إن
عىل الكهان بلغة الجاهلية يف شائًعا التسجيع وكان التسجيع، أصحابها عىل وسهلت

تركيبها. وركاكة ألفاظها لغرابة اللغة؛ أهل يستقبحها أساليب
عاطل بني تراكيب بعدة الواحد املعنى كتابة عىل أصحابها اقتدار سعتها نتائج ومن
فيها ليس بألفاظ القرآن تفسري كتب بعضهم أن علمنا وقد مشرتك، أو ومنقط ومهمل
الراء، من لخلوها لثغته؛ تظهر ال األلثغ قرأ إذا فيها يشرتط تراكيب وهناك منقط، حرف
شعًرا قال إذا وكان الراء، حرف فيها يرد لم طويلة خطبة عطاء بن واصل خطب وقد
جرب وقد اإلفرنجية، اللغات يف يتيرس ال وذلك اإلطالق1 عىل الراء حرف فيه يورد لم

النفس. بشق إال ذلك يستطع فلم راء، بدون باألملانية أسطر كتابة بعضهم

األصوات حكاية (7)

يختلف موسيقي تأثري له األذن، عىل وقًعا أللفاظها أن العربية اللغة خصائص ومن
نظًما، أو نثًرا كان سواء ا خاصٍّ تأثريًا النفس يف فيؤثر الرتاكيب باختالف ولطافة شدة
فقد عفان؛ بن عثمان يدي بني الطائي زبيد ألبي األسد وصف الشديد، الوقع أمثلة ومن
عن فأفرج وكرش، فأرهج بيديه «فرضب واد: يف عليهم األسد خروج يصف وهو قال
بيديه فأرسع تمطى ثم األخوق، كالغار أشدق وفم مفلولة، غري مصقولة كاملعاول أنياب
تجهر ثم فاكفهر، مثل ثم فاقشعر أقعى ثم مثليه، ظله صار حتى برجليه وركبه وحفز
الجزارة ضخم كان فزارة، من لنا بأخ إال اتقيناه ما السماء يف بيته وذو2 فال فازبأر
فبعد أصحابي فذمرت دمه، يف يلغ فجعل متنيه فقضقض نقضة نقضه ثم فوقصه
حوايا ذا أعجز رجًال فاختلج شمًما به كأن مقشعرٍّا فكر به فهجهجنا استقدموا ما ألي
فجرجر، زأر ثم فرببر، زفر ثم فقرقر، همهم ثم مفاصله، منها تزايلت نقضة فنقضه
األيدي فأرعشت ويمينه، شماله من جفونه تحت من يتطاير الربق لخلت فوهللا لحظ، ثم
الظنون وتحققت العيون وشخصت األسماع وارتجت األضالع وأطت األرجل واصطكت

.«… املتون وانخزلت
وحكايات املسلمني» قلوب أرعبت فقد لسانك هللا قطع «اسكت عثمان: به فصاح

اللغات. سائر يف موجودة األصوات
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األمثال (8)

عظات وهي الشعر، مجرى ألسنتهم عىل تجري ألنها املهمة؛ العرب آداب من األمثال
العرب حكمة من «األمثال عبيد: أبو قال الراجح، والعقل الطويل االختبار ثمار من بالغة
يف حاجاتها من حاولت ما بها فتبلغ كالمها تعارض كانت وبها واإلسالم، الجاهلية يف
املعنى، وإصابة اللفظ، إيجاز خالل: ثالث بذلك لها فيجتمع ترصيح، بغري بكناية النطق
أبي كقول فتزينها والحكم األمثال وأقوالها أشعارها تضمن والعرب التشبيه»3 وحسن

قصيدة: من ذؤيب

ي��ث��ي��ره��ا4 أم��س��ى ث��م َح��تْ��ٍف ح��دي��دة ل��ه ُدف��ن��ت ال��ذي ك��ال��ث��ور ت��ك ف��ال

ذات سماها التي العتاهية أبي كأرجوزة األمثال من كلها القصائد نظم وبعضهم
األمثال.5

بأمثالهم يمتازون العرب لكن … األعقاب يف املتوارثة األمثال من أمة تخلو وال
نوعان: عندهم األمثال ألن الحوادث؛ عىل املبنية

العجول، زاد والخطأ خدعة، والحرب الدار، قبل الجار كقولهم: حكمية أمثال (١)
عن بعضها األمم وترويها األعقاب يف الناس تتناقله ما ونحوها العقاب، قبل والعتاب
العرب عند وهي … عنها أخذت األمم وأكثر سليمان، أمثال لها مجموع وأقدم بعض،
أسالفهم عن يروونه عما فضًال والروم، والفرس الهند وأمثال التوراة من مقتبسة
قدماء من وهو لقمان، إىل كثرية أمثاًال وينسبون وغريه، صيفي بن كأكثم وحكمائهم
القرن أهل من Aleman اليونان عند االسم هذا بنحو حكيًما شاعًرا يشبه الحكماء،

عندهم. الغنائي الشعر نظم من أقدم من وهو امليالد قبل السابع
كقولهم: لهم، جرت الحوادث ألن بهم؛ خاصة وهي الحوادث عىل املبنية األمثال (٢)
السيف وسبق اللبن، ضيعت والصيف خطيب، كل قول جهيزة وقطعت طبقه، شن وافق
الواحد قالها األمثال من عرشات يروون وقد قائليها، عن األمثال تلك يؤثرون وهم العذل،
هذه أثناء فذكروا األبرش6 وجذيمة وقصري الزباء حادثة يف رووا كما واحدة حادثة يف
حارض» وعدو فاتر «رأي قصري قول منها: مثًال؛ ذهبت األقوال من عرشات الحادثة
«ألمر الزباء: وقول العصا» به تجري من ضل و«ما الضح» يف ال الكن يف «رأيك وقوله:
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يف كثرية وأشباهها األمثال وهذه ذلك، ونحو عمرو» بيد ال و«بيدي أنفه» قصري جدع ما
الجاهلية. أقوال

األمثال كتب

اللغة، ألفاظ تحقيق يف إليه احتاجوا ما جملة من ألنها األمثال؛ بجمع العرب عني وقد
ورقة خمسني يف األمثال يف كتابًا ألف اليمن أهل من رشبة بن عبيد أن النديم ابن ذكر
واشتغل الكتاب، هذا ضاع وقد ذلك، فعل من أول وهو للهجرة، األول القرن بأواخر
منهم العرب أمثال بجمع اإلسالمي التمدن إبان يف والكوفة البرصة أدباء من كثريون
عبيدة وأبو ١٨٢ه سنة املتوىف النحوي ويونس رشبة7 البن معاًرصا كان العبدي صحار
الضبي واملفضل ٢٢٣ه سنة سالم بن القاسم عبيد وأبو ٢٩١ه سنة وثعلب ٢١١ه سنة
وحمزة البغدادي حبيب بن ومحمد األعرابي زياد بن ومحمد العسكري هالل وأبو

وغريهم. األصفهاني
وأهم اإلسالم، يف الحادثة األمثال من إليها وأضافوا كثريون الكتب هذه رشح وقد
ومجمع ٥٣٨ه) سنة (تويف للزمخرشي املستقىص كتاب اآلن إىل الباقية الكتب هذه
املتقدمني، كتب احتوته ما نخبة األمثال مجمع ويف ٥١٨ه)، سنة (تويف للميداني األمثال
أضاف أن بعد املعجم حروف عىل ورتبه األمثال يف كتابًا خمسني نحو من مؤلفه جمعه
طبع وقد لطيفة، رشوح وفيه العربية األمثال يف كتاب أجمع وهو املولدين، أمثال إليه
مكتبة يف خطية نسخ فمنه للزمخرشي، املستقىص أما وغريهما، والشام بمرص مراًرا

… املرصية الكتب ودار باآلستانة وكوبريل الربيطاني واملتحف وفيينا ليدن
قليل منها فالباقي والزمخرشي امليداني، عنها أخذ التي األصلية األمثال كتب أما
وأمثال ١٨٣٦ سنة غوتنجن يف طبع سالم بن القاسم عبيد ألبي األمثال كتاب أهمها
العسكري هالل ألبي األمثال وجمهرة ١٣٠٠ه سنة اآلستانة يف طبع للضبي العرب
يف طبعة منها ومرص أوربا يف مراًرا طبعت لقمان وأمثال ،١٣٠٧ سنة الهند يف طبعت
اآلمايل كتب يف العرب أمثال من كثريًا ونجد فرنسية، ترجمة مع ١٨٤٧ سنة باريس

… ونحوها األدب وكتب اللغة وكتب
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العرصاجلاهيل يف الشعر

الشعر؟ هو ما (1)

والرسم الحفر وهي الرفيعة، اآلداب العرب يسميها التي الجميلة الفنون من الشعر
بارزة، يصورها فالحفر الطبيعة، جمال تصوير إىل ومرجعها والشعر، واملوسيقى
بالخيال يصورها والشعر واأللوان، والخطوط باألشكال مسطحة يصورها والرسم
صور هو أو النفس لغة فهو … باأللفاظ إليها وارتياحنا بها إعجابنا عن ويعرب
باأللفاظ الطبيعة جمال عن يعرب هو … كالشعر واملوسيقى ظاهرة، غري لحقائق ظاهرة

… واحد يشء األصل يف وكالهما واأللحان، باألنغام عنه تعرب وهي واملعاني،
يريدون العرب من العروض علماء ولكن حقيقته، يف الشعر تعريف هو هذا
للشعر ال للنظم تعريف وهو باأللفاظ، حدوده فيحرصون املوزون املقفى الكالم بالشعر
ناظًما يكون وقد النظم، يحسن وال شاعًرا الرجل يكون قد إذ كبري؛ فرق وبينهما …
النفس، يف ووقًعا طالوة الشعر يزيدان والقافية الوزن كان وإن … شعر نظمه يف وليس

النثر. يف سبكه ويجوز الشعر، فيه يسبك الذي القالب هو فالنظم
الكالم هو «الشعر فقال: الشعر، تعريف يف أخرى خطوة خلدون ابن تقدم وقد
كل مستقل والروي الوزن يف متفقة بأجزاء املفصل واألوصاف، االستعارة عىل املبني
املخصوصة العرب أساليب عىل الجاري وبعده، قبله عما ومقصده غرضه يف منها جزء
منها بيت كل استقالل أيًضا ويشرتط الشعر، رشوط من والوزن التقفية يجعل فهو به»،
تأثري نفسك يف تؤثر معاني املنثور الكالم يف ترى قد إذ له؛ باعث ال تقييد وهو بغرضه،
الشعر نعرف أن األمور أصعب ومن للذوق، فيه والحكم كالمهم، يف كثري وذلك الشعر،
من غريها أو الفلك أو النحو أو الرصف نعرف كما مانعة، جامعة حدوًدا له ونجعل
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وشعرت فيه الشاعرية تعرفت شعري، خيال فيه قوًال قرأت إذا ولكنك واآلداب، العلوم
أساليب من فيه ما أطربك وإنما قوًال النثر ذلك يكون وقد له، وطربت التعرف ذلك بلذة
عىل غنيته فإذا وطالوة، رونًقا زاد شعري قالب يف سبكته فإذا … االستعارة أو الكتابة
يف املوسيقي التوقيع قبيل من طالوة الشعر يزيد فالوزن به، طربًا زدت األلحان توقيع

املعنى. قبيل من ال والحركات األلفاظ
الحبيب دار جئت «إذا فيقول: الحب، يف ذهوله به يصف نثًرا لبعضهم قرأنا فإذا
ترتاح شعري معنى فهذا له» جئت ما أنىس حتى الدار أدخل فال التمسها، يل لحاجة ليًال

املجنون: كقول شعًرا املعنى ذلك نظم إذا أكثر يكون ارتياحها لكن النفس، إليه

ه��ي��ا م��ا أدِر ل��م ب��ال��ل��ي��ل ج��ئ��ت��ك��م إذا م��ه��م��ة ل��ي ح��اج��ة م��ن ك��م ل��ي��َل ف��ي��ا

مطرب. لحن عىل غني إذا أشد النفس يف وقعه ويكون
األمثال قبيل من نعدها التي العرب أقوال من كثري الشعر يف فيدخل ذلك وعىل
إىل األمر وعاد بربديه، ال بأصغريه املرء كقولهم: الكناية عىل املبنية املأثورة الحكم أو

ذلك. ونحو بطنه، عصافري وصاحت نصابه،
هذا يرون العرب متقدمي بعض رأينا وقد … والقافية بالوزن ال باملعنى فالشعر
يقيده ولم أشعره»1 وأجوده كالم «الشعر بعضهم: قال فقد الشعر؛ تعريف يف الرأي
ألسنتنا».2 عىل فتقذفه صدورنا، به تجيش يشء «الشعر آخر: وقال القافية، وال بالوزن

الشعر أنواع (2)

والتشبيب والغزل والعتاب والرثاء واملدح والحماسة الفخر إىل الشعر يقسمون العرب
الشعر أنواع من نوع العربي غري الشاعر نظر يف كلها وهذه األغراض، من وغريها
املوسيقى. تأثري النفس عىل التأثري إىل مرجعه ألن املوسيقي؛ أو الغنائي الشعر يسمونه

أنواع: ثالثة إىل اإلفرنج عند الشعر ويقسم

.Epique القصيص الشعر (١)
.Lyrique الغنائي الشعر (٢)

.Dramatique التمثييل الشعر (٣)
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القصيص الشعر (1-2)

أو (موزونًا الشعر يف الحوادث أو الوقائع رسد عن عبارة وهو أقدمها، القصيص فالشعر
عنهم حوادثها ومعظم اآللهة وأبطالها دينية، وأكثرها القصة، سبيل عىل موزون) غري
املتعلق الديني وأقدمه آدابها، أقدم وجدته األمم سائر عند الشعر تدبرت وإذا وبهم،
القبيل هذا ومن الهند، ومهابهارتة اليونان عند هومريوس إلياذة يف كما وأعمالهم باآللهة
من ليست لكنها ديني شعر فإنها األناشيد ونشيد داود كسفر العربانية األشعار بعض
عىل الساميني أشعار يف نادر القصيص الشعر ألن …؛ املوسيقي من بل القصيص النوع

اليونان.3 من اقتبسه ولعله منه شيئًا نظم أفرام القديس فإن الرسيان، إال اإلجمال
يف عندهم يكن لم ألنه الديني؛ الشعر حيث من العربانيني فيخالفون العرب أما
أنهم من بد وال فيه، إخوانهم خالفوا أنهم يعقل وال العربانيني، عند كان كما الجاهلية
لها وصلوا واستعطفوها وغريها، والعزى والالت هبل بها خاطبوا … األشعار نظموا
لعدم األجيال؛ ثنايا يف ضاعت املوضوع هذا يف منظوماتهم ولكن أمامها، وتخشعوا
قبيل بينهم قامت التي الحروب بسبب والفخر بالحماسة عنها والشتغالهم تدوينها
كان ما يمحو واإلسالم وثنية ألنها حفظها؛ عن الرواة انرصف اإلسالم جاء فلما اإلسالم،
قليلة أمثلة الدينية األشعار من بقي ولكن والفخر، الحماسة أشعار بتدوين فاكتفوا قبله،

وغريه. الصلت أبي بن كأمية الشعراء بعض تراجم يف عرًضا ذكرها جاء

الغنائي الشعر (2-2)

آلهتهم أخبار وفيه القصيص، الشعر غري عندهم وليس قرون بضعة اليونان قىض
السابع القرن نحو عندهم نضج وقد الغنائي الشعر قالوا ثم بالبرش، وعالقاتها وحروبها
وتغلب اليونانية األحزاب بني قامت التي والحروب السياسية الحوادث أثر عىل امليالد قبل
بني التنازع ذلك وأعقب قرائحهم الظفر فهاج تقدم، كما األرشاف عىل الشعب فيها
فجاش التغلب، لذة فذاقوا وجريانهم الصغرى آسيا يونان وبني واملسينيني اإلسبارطيني
أثر عىل الحجازيني العرب أصاب كما قبل، من يتعودوه لم إحساس الشعراء صدور يف
األوىل القرون يف والحروب النزاع من بينهم قام بما ثم الحمرييني، سلطة من خروجهم

سيجيء. كما نفوسهم وحركت أنطقتهم فإنها اإلسالم، قبل
يف فصاروا ورخاء وتمدن دولة أهل امليالد قبل السابع القرن يف اليونان فأصبح
أعمالهم ويطرون بسالتهم يمدحون أو الحرب يف الثبات عىل يحضونهم شعراء إىل حاجة
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والحماسة والهجاء املدح وفيه املوسيقي أو الغنائي الشعر فظهر … حضارتهم ويصفون
واملوت املدح، عىل يبعث الظفر أن وطبيعي له، الجديدة األوزان ووضعوا والرثاء، والفخر
يقربون وكرباؤهم اليونان ملوك فصار والغزل، النسيب يستدعي والحب الرثاء، يولد
الغنائيون الشعراء فكثر دولتهم، إبان يف العرب فعل كما املدح لسماع الغنائيني؛ الشعراء
القصيص… الشعر عن به فاشتغلوا فيهم، الغنائي الشعر وشاع بندار، وأستاذهم عندهم
الحوادث. ورسد الحقائق تقرير عن الفضائل عىل والحث العواطف بإثارة اشتغلوا كأنهم

التمثييل الشعر (3-2)

تمثيلها إىل فعمدوا الفضائل، وتمثيل العواطف لتحريك يكفي ال وحده الكالم رأوا ثم
أن من فبدًال يريدون، ما مغزى إىل تمثيلها أو رسدها يؤدي اخرتعوها بحوادث للعيان
نظم إىل عمدوا الشعري، البيان ببالغة األبطال إىل ويحببها مثًال الشجاعة شاعرهم يمدح
النفس يف أوقع لتكون الناس؛ من مشهد عىل يمثلونها املنقبة هذه فضل تظهر قصة

.«Drame التمثييل «الشعر الشعر من النوع هذا وسموا الذهن، يف وأثبت
أو املوعظة إىل ترمي التي الوقائع تمثيل وضعه أصل يف التمثييل بالشعر ويراد
إلياذة ألن منه؛ يشء القصيص الشعر ويف تمثل،4 لم أو املرسح عىل مثلت سواء الحكمة
الخيايل بالشعر أوًال نظمهم يف بدءوا الشعراء ولكن تمثيلية، مشاهد من تخلو هومريوسال
ويرقصون لهم يغنون وكانوا لآللهة، التخشع شاعريتهم هاج إذ املحض؛ التصويري
النظم أصل وذلك الرقص، حركات من الوزن فتصوروا األلحان، توقيع عىل غنائهم يف
… الواقع وصف إىل تدرجوا ثم وأعمالهم، اآللهة أقاصيص منظوماتهم أول وكان عندهم،
والرذائل الفضائل تمثيل إىل عمدوا ثم الغنائي، بالشعر عنها يعربون بالعواطف فبدءوا

التمثييل. الشعر وهو منها لالستفادة املسارح عىل

تمثييل؟ شعر العرب عند هل

الفضائل تمثيل بها يراد التي الشعر من العملية الوجهة هو التمثييل الشعر أن رأيت قد
يلتفتوا فلم والتصور، الخيال إىل ميًال أكثر الساميني سائر مثل والعرب للعني، الرذائل أو
من يشء عىل اإلسالم قبل آدابهم من وصلنا ما بني نعثر لم األقل عىل أو التمثيل إىل
أخذ من أو اليونان عند الحال هو كما التمثيل، أو املحاورة سبيل عىل التمثييل الشعر

وفقد؟ عندهم كان فهل … عنهم
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التمثيل من يخلو ال وجدناه وآدابهم أخبارهم من العرب خلفه فيما النظر أمعنا إذا
إلينا وصل وقد والنثر، الشعر من مزيج هو بل مجرًدا شعًرا يكن لم وإن معانيه بأعم
أصل له كان أو موضوع نظرنا يف أكثرها لكن التاريخية، والحقائق القصص قالب يف
القصص تلك وأكثر املطلوب، املوقف يف قدوة أو عربة ليكون ونمقوه؛ وطولوه فوسعوه
والشجاعة والضيافة كالوفاء العرب، يقدسها التي البدوية الفضائل تمثيل إىل ترمي
وجعلوا فيها، ويرغبهم الناس إىل يحببها تمثيًال ونحوها والفروسية والعفة والجوار

املناقب. تلك يف مشاهريهم من رجاًال أبطالها
تكون أن إىل أقرب جياع وأبناؤه لضيفه فرسه فيها ذبح التي الطائي حاتم فقصة
ولم ابنه فيها قتل التي السموأل وقصة السخاء، عىل للتحريض فيها؛ مبالًغا أو موضوعة
يف العذريني وأخبار الوفاء، لتمثيل فيها؛ موسع أو موضوعة عنده املودعة األمانة يسلم
أخبار أن عىل تقريبًا الرواة أجمع وقد العفة، يف الناس لرتغيب موضوع؛ أكثرها العفة
من تشبه وهي … الحب عىل الثبات مع العفة تمثيل بها يراد أو موضوعة ليىل مجنون
هذا من يروونه ما أكثر ذلك عىل وقس لشكسبري، وجولييت روميو رواية القبيل هذا
أيًضا، األبرص بن عبيد عن يروونها وهم املنذر، بن والنعمان حنظلة حكاية مثل النوع،
يف معروفني أشخاص إىل الحوادث هذه ونسبة الوفاء، يف الرتغيب وهو املغزى املراد كأن
شجاع شاعر صاحبها فإن عنرتة قصة وهذه التمثيل، بها املراد أن يف يطعن ال التاريخ

والفروسية. الشجاعة يف يرغب ما إليها وأضافوا قصته فوسعوا معروف
الدينية آدابهم جملة يف اتخذوه وإنما آدابهم، يف أصيل غري فالتمثيل الرسيانيون أما
… اإلسالم بعد قفوها ثم قافية، بغري أمرها أول يف منظوماتهم وكانت اليونان، من

العرب. من ذلك اقتبسوا فلعلهم
منه العربية يف أرقى وهو الغنائي، الشعر من أكثره العربي الشعر أن والخالصة

والشعراء. الشعر كثرة يف العرب تضاهي امة الدنيا يف وليس اللغات، سائر يف

العالم منظومات أقدم

امليالد قبل التاسع القرن نحو نظم ألنه شعري؛ ديوان أقدم هومريوس إلياذة أن املشهور
الفيدا أحدهما قبله: أو الزمن ذلك نحو نظما كتابني هناك ولكن بيت، ١٤٠٠٠ وهو
عرش الثاني القرن نحو نظم إنه ويقال: املوسيقي، الشعر قبيل من وهو الرباهمة كتاب
وللمرصيني اإللياذة، صاحب عارص ولعله العارش، القرن نحو نظم داود وزبور ق.م،
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امليالد، قبل عرش الرابع القرن نحو الثاني رمسيس عهد إىل ترتقي منظومات القدماء
اآلثار أقدم كان األصل عربي أنه صح فإذا قرون، ببضعة ذلك من أقدم أيوب سفر ولكن

األصل. عربي اآلن إىل الباقية الشعرية

الشعر؟ ينظمون العرب بدأ كيف (3)

والغناء الشعر (1-3)

للتغني أوًال وضع والشعر األمم، جميع عند واحد أصل من والغناء الشعر أن يظهر
«نظم ال شعًرا» «غنى يقولون: والرومان فاليونان ولذلك امللوك، أو لآللهة وإنشاده به
أي الفالني الشعر أنشد أو شعًرا» «أنشد يقولون: والعرب شعًرا» «وضع أو شعًرا»
أقدم يف كذلك كانوا العرب ولعل إنشاًدا، إال الشعر يقولون ال أجياًال اليونان وقىض غناه،
كان فقد اإلسالم؛ قبيل األعىش فعل كما شعرهم يغنون جماعة منهم فنبغ أحوالهم،
اإلسالم، بعد شأنهم ذلك زال وما العرب، صناجة سموه ولذلك ويغنيه، الشعر ينظم
لم فإذا قائم، وهو حرضته يف أنشدها بقصيدة األمري أو الخليفة جاء إذا الشاعر فإن
لحن ولإلنشاد أشعاره، ينشد الصوت رخيم غالًما اقتنى مسموًعا أو رخيًما صوته يكن
جماعة اإلسالم بعد واشتهر للغناء، يطرب مما أكثر لإلنشاد يطرب الرشيد وكان مطرب،

وغريهم. املوصيل وإسحق وسالمة كالدرامي، املغنني الشعراء من
الكهان، سجع من إلينا وصل ما نحو وزن بال بالسجع أوًال بدأوا أنهم والغالب
«إذا األنواء: يف قولهم سجعهم أمثلة ومن القافية، عىل توقيًعا يغنونه الكهان كان وربما
— النجم طلع إذا الجريان. وتهادت األوطان وحرضت الزمان استوى الرسطان طلع
وكرهت الحزان توقدت الدبران طلع إذا حطم. يف والشعب حدم يف فالحر — الثريا يعني
تقوض الهقعة طلعت إذا الصبيان. شاءت حيث بأنفسها ورمت الغدران ويبست النريان
املعزاء توقدت الجوزاء طلعت إذا الهنعة، وأردفتها النجعة عن ورجعوا للقلعة الناس
القناع الشمس حرست الذراع طلعت إذا الخباء، وطاب العلباء وعرقت الظباء وكنست

طويلة. وهي «… قاع بكل الرساب وترقرق الشعاع األفق يف واشتعلت
بالسجع، يتذاكرون أي يتساجعون العرب وكان وزن، بال بقافية السجع هو هذا
املتقدم املثل يف كما حفظه يريدون ما أو علومهم لتقييد أوًال السجع وضعوا ولعلهم

ذكره.
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الشعر أوزان أقدم وهو الرجز فأبسطه الوزن، وهو باملقاطع القياس أي النظم أما
عندهم، قديم والرجز موزون، لكنه كالسجع وهو خاصة، بقافية ينفرد منه بيت كل …
فحملوه يده فانكرست جمل عن سقط إذ نزار؛ بن مرض قاله من أول أن العرب يزعم
وجدت إليه اإلبل فأصغت صوتا هللا خلق أحسن من وكان يداه» وا يداه «وا يقول وهو
آخرون: وقال اإلبل، بها يحدون هايدا» «هايدا لقوله مثاًال العرب فجعلت السري، يف
إىل العرب فاحتاجت منثوًرا، كله الكالم «وكان قالوا الغناء، الشعر وضع يف األصل إن
وفرسانها النازحة وأوطانها الصالحة أيامها وذكر أعراقها وطيب أخالقها بمكارم الغناء
الشيم، حسن عىل أبناءها وتدل الكرم، إىل نفوسها لتهز األجواد؛ وسمحائها األمجاد
شعروا ألنهم شعًرا؛ سموه وزنه لهم تم فلما للكالم، موازين جعلوها أعاريض فتوهموا

له». فطنوا أي به

الشعر وزن أصل (2-3)

الصحراء، يف الجمال سري توقيع من األصل يف مأخوذ الوزن أن اعتقادنا يف والغالب
الجمال لسوق العرب استعمله ما أول الرجز أن ذلك ويؤيد خطاها، وقع يوافق وتقطيعه
أوقاته أكثر يقيض العربي ألن الغرض؛ لهذا وضع وكأنه اصطالحهم، يف الحداء وهو
واملشطور واملنهوك، املشطور، الرجز: من رضبان وعندهم … ناقته أو جمله معارشة يف

وزنه: هذا

ع��ج��ي��ب��ا ل��ن��ب��أ ل��ه��ا إن ال��ج��ن��وب��ا ت��ن��س��م ال��م��ط��اي��ا دع
ح��ب��ي��ب��ا ف��ارق��ت ق��د أن ي��ش��ه��د ل��غ��وب��ا اش��ت��ك��ت وم��ا ح��ن��ي��ن��ه��ا
ن��ص��ي��ب��ا أع��ل��ن��ت م��م��ا ي��س��ر ك��ئ��ي��ب��ا ف��ت��ى إال ح��م��ل��ت م��ا
ال��ن��ي��ب��ا5 ب��ه��ن آلث��رن��ا إذا ق��ل��وب��ا ل��ن��ا ال��ش��وق ت��رك ل��و

ال��غ��ري��ب��ا ي��س��ع��د ال��غ��ري��ب إن

بك ومشت ناقة ركبت ولو الهوينا، الجمال ميش مقاطعه عىل بتوقيعه يشبه وهو
أرادوا إذا به يحدونها العرب فكان تماًما، الشعر هذا وزن يشبه مشيتها لرأيت الهوينا،
فيحدوها ناقته، يسوق وهو حبيبته فيتذكر عاشًقا شاعرهم كان وربما وئيًدا، سريها
بن مروان مع الحج إىل سفر يف وكان بثينة جميل فعل كذلك … الرجز وزن عىل بأبيات

فقال: يحدوها أي الجمال يسوق أن مروان إليه فطلب … الحكم
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واع��ج��ل��ي ف��زوري األم��ر وه��ون��ي ِص��ل��ي أو ع��دي��ن��ا أو ح��يِّ��ي ب��ث��ن ي��ا
م��ق��ت��ل��ي6 أب��أت م��ا آلت��ي إن��ي ف��اف��ع��ل��ي أردت م��ا أي��ا ب��ث��ي��ن

اإلبل ركبوا إذا واألمراء الخلفاء يطلب وإنما بالحدو يتغزل أن مروان يقبل فلم
حاد ومعه نجيب عىل رائًحا يوًما امللك عبد خرج مدحهم، يف برجز الحادي يحدوها أن

بقوله: يحدوه

م��م��ش��اك��ا ف��ي األرض س��ه��ل ع��ل��ي��ك أراك��ا ال��ذي ال��ب��ك��ر7 أي��ه��ا ي��ا
ذراك��ا ع��ال م��روان اب��ن إن ع��الك��ا م��ن ت��ع��ل��م ه��ل وي��ح��ك
ع��الك��ا م��ا م��ث��ل ب��ك��را يَ��ْع��ُل ل��م ام��ت��ط��اك��ا ال��ذي ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة

وزنه: وهذا املنهوك بالرجز لها حدا السري، يف الجمال ترسع أن الحادي أراد إذا أما

ع��دال ل��و ح��كَّ��م��ت��ه س��أال م��ا أع��ط��ي��ت��ه
ال��ش��غ��ال ذاك م��لَّ ال ش��غ��ل ف��ي ب��ه ق��ل��ب��ي
ج��م��ال8 راع ق��ي��د ك��م��ا ال��ح��ب ق��ي��ده

ركضه أي الفرس خبب توقيعه يف يوافق فإنه الشعر، من الخبب بحر يف ذلك واعترب
وزنه: وهذا

ال��ط��ل��ل وأخ��زن��ك ف��ش��ج��اك ط��رب��ا ط��ل��ل ع��ل��ى أب��ك��ي��ت

الشعر أوزان

يوافق بعضها … األحوال من لحال منها كل االقتضاء حسب والبحور األوزان وضعوا ثم
نظم يوافق الطويل فالبحر … الغزل أو الرثاء يوافق اآلخر والبعض الحمايس الشعر
العواطف الرسيع ويالئم والفرح، الحزن والرمل الفخر، الوافر ويوافق الحمايس الشعر

ذلك:9 عىل وقس
إذا ذلك ونحو والثالثة البيتني منه يقول الشاعر وكان الشعر، أبحر أقدم فالرجز
العجيل األغلب أطاله من أول إن ويقال: فيه، النظم يطيلون صاروا ثم فاخر، أو حارب
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واخرتعوا أوزانه، فتعددت الرجز بحر يف وتفننوا العجاج، بن رؤبة ثم النبي عهد عىل
عرشة. عىل أبياتها زادت ما بها ويريدون الطوال األراجيز ينظمون وصاروا غريها، أبحًرا
عند القصرية املقاطيع منه ينظمون أوًال فكانوا الشعر، أبحر من الرجز غري أما
كما اليمن من استقاللها بعد بالحروب العرب نفوس تحركت إذا حتى … الحاجة
فظهرت فيه، فأطالوا الشعر إىل احتاجوا والفرسان، األبطال فيها وظهر سيجيء،
املذكور أخيه قتل يف قالها قصيدة وأول كليب، أخو املهلهل أطالها من وأول القصائد،
ثالثني قصائده بلغت شاعر أول وهو الثأر، طلب حركه أن بعد إال ذلك يفعل لم فهو …

اإلسالم. بعد تاريخ للنظم كان ثم سواه، به واقتدى الشعر من بيتًا

األلحان

وزنًا لحن أو غناء لكل فجعلوا معينة ألحان عندهم للغناء صار األوزان وضعوا وملا
والفتيان الركبان غناء فالنصب آخر، وللحماسة وزن للرثاء عندهم فصار مخصوًصا
الطويل أصل من يخرج وهو جناب، له: يقال كلب من رجل اشتقه الجنابي، له: ويقال
الخفيف الغناء هو والهزج النغمات، الكثري الرتجيع ذو الغناء هو والسناد العروض، يف
لحن كل يختصون اإلسالم بعد وظلوا الحليم10 ويستخف فيطرب، عليه يرقصون الذي

بوزن.11

العرب شاعرية (4)

ال بعيد زمن يف طبًعا ذلك وكان … نظن ما عىل العرب عند النظم بداية كان قدمنا ما
وأقدرهم شاعرية األمم أقوى العرب فإن النظم سبب من يكن ومهما التاريخ، أوله يدرك
شعرهم ورضوب شعرائهم عدد ذلك عىل يدلك … خوف بال الغنائي الشعر يف النظم عىل

أهمها: طبيعية؛ أسباب ولذلك الهجرة، قبيل القرن وبعض واحد قرن يف
الطرب، رسيع وأنفة، وأريحية راٍق وشعور حساسة نفس ذو بفطرته العربي أن أوًال:
صدره يجيش حني يلبث ال شأنه هذا كان ومن وارتجال، بديهة فيه الغضب، رسيع
به يعربون موسيقيٍّا، أو غنائيٍّا شعرهم أكثر كان ولذلك … لسانه يلفظه أن بمعنى
الرغبة، فواعل: أربعة أحد عن يصدر وهو شعورهم به ويصورون إحساسهم عن

… والغلب والطرب، والرهبة،
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وكثرة التعبري ودقة واالستعارة الكناية أساليب من فيها ملا شعرية؛ لغتهم أن ثانيًا:
اللغات أوسع ولغته األمم أنطق من فالعربي … القافية وجود يسهل مما املرتادفات
تسهيل يف كبري شأن وللغة … والحكم األمثال وفيها األلفاظ سائر من أدل ولفظها
الطبائع يف اشرتاكهم مع فالعرب … الواحد والنسب الواحد البلد أبناء عىل حتى النظم
لسان غري يتكلمون منهم كانوا الذين أن يالحظ والشاعرية، الشعور ودقة والحس
يف شائًعا كان معد لسان له ويقال اللسان هذا فإن — الشعر ينظموا لم (املبني) مرض
املتكلمني بني الشاعرية انترشت وقد وعمان، ومهرة اليمن إال العربية الجزيرة معظم
الزنج من والعبيد اليهود حتى عربًا، يكونوا لم وإن ونجد الحجاز يف اللسان بهذا
فيها نبغ فقد األقطار؛ يف العربية اللغة بانتشار اإلسالم بعد ذلك واعترب والنوبة،

اللسان. تأثري من وذلك وغريهم، والرببر والرتك والفرس الروم من أصلهم شعراء
أذهانهم تكون الصايف الجو أهل فإن الطبيعة، يف للتأمل وتفرغهم جوهم صفاء ثالثًا:
الصفاء فيزيدهم … العرب مثل وتصور خيال أهل كانوا إذا وخصوًصا صافية،
كما الطبيعة أحوال ومراقبة الوجود يف للنظر متفرغني كانوا إذا سيما وال شاعرية،
يف والحروب املنافسات من الشعر قول عىل بعثهم ما غري بداوتهم، يف العرب كان

ييل. فيما سنفصله كما وغريها أيامهم

هوامش

ج٢١. ٦٠ ج١٨، ١٢٤ األغاني (1)
ج٢. ١٧٢ والتبيني البيان (2)

.Lit Syr. 20 (3)
.Ence, Brit. XIX. 263, Lit Anc. 56 (4)

النوق. النيب: (5)
استحل. أبأ: (6)

اإلبل. من الفتي البكر: (7)
ج٣. ١٦١ الفريد العقد (8)
.٩٠ العربية اإللياذة (9)
ج٢. ٢٤١ العمدة (10)
ج١. ١٠٥ األغاني (11)
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النهضة أسباب (1)

لم مما الحاجة عند الشعر يقولون وهم هللا إال مقدارها يعرف ال أجياًال العرب قىض
اإلسالم قبيل األخرية النهضة يف نظموه ما بعض إلينا وصل وإنما خربه، إلينا يصل
أو فتح من سيايس انقالب أثر عىل تحدث العلم أو األدب أو الشعر يف والنهضة …
وهي العواطف، يثري ما كل أو نازلة أو نكبة أثر عىل اجتماعي تغيري أو نرص، أو حرب
أناشيدهم ينظموا لم القدماء فالهنود … ومكان زمان كل يف البرش طبائع تشمل قاعدة
امليالد قبل الهند نزولهم أثناء يف والتنازع الحروب من القوه ما بعد إال السنسكريتية
الفتن قامت حتى قليلون، وشعراؤهم القصيص الشعر عىل زالوا ما واليونان بأجيال،
الرومان وظل الغنائيون، الشعراء فيهم فنبغ وغريهم الفرس حاربوا ثم وتحاربوا، بينهم
كانت حتى شاعر، فيهم يظهر لم أدبي جمود يف سنة ٢٤٠ نحو دولتهم تأسيس بعد
أجياًال أوربا أمم وقضت الشعر، فيهم وظهر قرائحهم فتفتقت القرطاجنيني مع الحروب
قاسوه ما وقاسوا الصليبية للحرب خرجوا فلما خامدة، وقرائحهم الوسطى القرون يف
األمة أشعار وترى وغريهما، ودانتي شكسبري فيهم ونبغ الشعر يف مواهبهم ظهرت فيها
الظافرة هي كانت فإن … االنقالب ذلك أثر عىل أحوالها صور من صورة نهضتها يف
الرثاء يف أكثره شعرها كان املغلوبة كانت وإذا والفخري، الحمايس شعرها كثر فيه،
والحرب الحب يوجبه والشعر وغريه، أرمياء بمراثي بابل يف أرسهم بعد اليهود فعل كما

واملوت.
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اليمن عن الحجاز عرب استقالل (1-1)

ونريد … األمم سائر شئون مثل اإلسالم قبل الشعرية نهضتهم يف شأنهم والعرب
وال قلة ينظمون النهضة هذه قبل فكانوا جاورهما، وما ونجد الحجاز بدو هنا بالعرب
يف يخدمونهم اليمن ملوك الحمرييني سيطرة تحت وهم النظم، يجيدون كانوا نظنهم
بأهل اليوم املدن أهل يفعل كما حروبها يف تستأجرهم اليمن دولة وكانت تجارتهم، نقل
ملا الدولة؛ تلك عظمة اعتقادهم يف رسخ وقد «الخراج» اإلتاوة لها يؤدون وكانوا البادية،
رأوا فلما فرًضا، لها اإلذعان يعدون األجيال بتوايل فأصبحوا الحضارة، أسباب من فيها
األحباش فتحها إذ للميالد؛ الرابع القرن أواسط يف الحبشة مع حروبها يف أصابها ما
هيبتها وذهبت سيادتها حفظ عن عجزها لهم تبني ٣٤٥م1 سنة الروم قيرص بمساعدة
اإلتاوة، دفع عن واإلمساك سيطرتها من الخروج يف يفكرون فأخذوا … قلوبهم من

االتحاد. إىل بالحاجة وأحسوا
كليب فارسها يد عىل ربيعة، قبيلة العرب قبائل من القيد هذا كرس من وأول
بكر عىل اليمن صاحب واله الذي جناب بن لزهري معاًرصا وكان املشهور، الشجاع
النجعة مقابل يف منهم الخراج أو اإلتاوة يتقاىض زهري وكان ربيعة، قبائل أكرب وتغلب
ضيق إمارته أثناء يف فأصابهم اإلتاوة لجمع حاشيته يف يخرج وكان واملرعى، والكأل
عجزهم فشكوا مطالبتهم يف وألح زهري فجاءهم الدفع، عن فتأخروا أرضهم وأمحلت
فصربوا عليهم، ما يؤدوا أو واملرعى النجعة ومنعهم لشكواهم، يصغ فلم عذرهم وأبانوا
أصابهم فلما نفوسهم، من ذهبت قد الدولة هيبة وكانت تهلك، مواشيهم كادت حتى
زيابة اسمه منهم رجًال فدسوا ورجاله زهري عىل ونقموا الطاعة عصا شقوا الظلم ذلك
قومه إىل ورجع وطعنه غدًرا زهريًا يقتل أن إليه وأوعزوا فاتًكا، وكان هللا تيم بني من
مقتًال، زهري من يصب ولم البطن بجانب مر السيف أن والحقيقة قتله، أنه وأخربهم
معه ملن زهري أوعز زيابة انرصف فلما عليه، يجهز لئال يتحرك فلم سالم، أنه هذا وعلم
به وفروا ملفوفة ثيابًا دفنوا أذنوا فلما دفنه، يف وتغلب بكًرا ويستأذنوا موته يظهروا أن

زيابة: ابن يقول ذلك ويف الجموع، زهري وجمع … قومهم إىل مجدين

ال��خ��ص��وم ت��وال��ى وق��د زه��ي��ًرا ـ��ل ال��ل��ي��ـ َغ��َل��س ف��ي ط��ع��ن��ُت م��ا ط��ع��ن��ة
ال��ح��ل��وم م��ن��ه��ا وأي��ن ب��ك��ر أي��ن بَ��ك��ٌر ال��م��واس��م ل��ه تَ��ح��م��ى ح��ي��ن
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م��ش��ؤوم م��ض��ل��ٌل س��ي��ف وه��و زه��ي��ًرا ط��ع��ن��ت إذ ال��س��ي��ف خ��ان��ن��ي

شديًدا قتاًال وقاتلهم وتغلَب بكًرا وغزا اليمن أهل من عليه قدر من زهري وجمع
ربيعة ابنا ومهلهل كليب وأرس انهزمت ثم بعدها، تغلب وقاتلت بكر، فيه انهزمت
… وفرسانهم وجوههم من جماعة وأرس تغلب، بني يف القتىل وكثرت األموال وأخذت

ومهلهل كليب والد ربيعة عليهم وولوا وتجمهروا ربيعة قبائل عىل ذلك فعظم
فوضع سطوته إىل زهري وعاد األيام ودارت منه األسريين وأنقذوا زهري عىل وخرجوا

جميًعا. معد بني عىل والخراج اإلتاوة
عىل نفسه ويف كليب ابنه فخلفه تغلب، أمري ربيعة تويف الخامس القرن أواخر ويف
وقضاعة ربيعة أي — لوائه تحت معًدا فجمع … أرسهم يف قاساه ملا ضغائن؛ اليمن
واستقلوا فهزموهم خزاز، بيوم ُعرفت معركة يف اليمن وحاربوا — ونزار وإياد ومرض
كليب إىل معد ونظرت الحني، ذلك من خراًجا أو إتاوة إليهم يدفعوا ولم سيطرتهم، عن
وكان وطاعته، وتاجه امللك قسم له وجعلوا عليهم امُللك فولوه عظيم، منقذ إىل نظرها

اليمن. بسلطان عهدهم آخر ذلك

بينهم فيما حروبهم (2-1)

وأيقظ شاعريتهم هاج سيايس، انقالب اليمن سيطرة من ونجد الحجاز عرب واستقالل
سيطرة ألن بينهم؛ فيما يختلفون فأخذوا … الضيم وإباء النفس عزة من عليه فطروا ما
تُعرف حروب بينهم فجرت تنازعوا، رساحهم أطلق فلما قيودها، جمعتهم قد كانت اليمن
مدة وأطولها حدة وأكثرها اإلسالم» قبل «العرب كتابنا يف فصلناها قد العرب بأيام
وجساس، مهلهل بني البسوس حرب وهي ربيعة من وكالهما وتغلب، بكر بني الوقائع
ويف الولدان، وشب الشبان وشاخ الشيوخ أثنائها يف مات سنة أربعني فيها النزاع دام
يف فتوسط مطبوًعا شاعًرا وكان الحروب، تلك وشهد كليب أخو مهلهل نبغ أثنائها
بني جرت التي بالحروب ناهيك … الشعر تاريخ يف شأن وله القبيلتني بني املصالحة

وغريها. والغرباء داحس أيام أشهرها مرض، قبائل
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قريش نهضة (3-1)

األحباش مع حروبهم قرائحهم وشحذ شاعريتهم الخصوصوأثار عىل أنهضقريًشا وقد
حملوا اليمن فتحوا ملا األحباش فإن … الهجرة قبل األول القرن أواسط يف الفيل عام يف
الرسول، جد املطلب عبد إىل يومئذ سدانتها وكانت … الكعبة عىل لالستيالء مكة عىل
ملا ذلك؛ من شيئًا يتعودوا لم مكة وأهل وعدتهم، ورجالهم بأفيالهم األحباش فجاء
شعروا قادمني األحباش رأوا فلما وغريهم، القبائل أنفس يف الرفيعة املنزلة من للكعبة
األحباش فدفعوا األجانب، لدفع االتحاد؛ إىل بافتقارهم وأحسوا الخطر من يهددهم بما
الهجوم ذلك تأثري شدة عىل يدل ومما الظهور، يف مواهبهم وأخذت أذهانهم تنبهت وقد

الفيل. عام وهو به يؤرخون جعلوا إنهم نفوسهم يف
كبري تأثري لها وكان وقيس، وكنانة قريش بني الفجار حرب حدثت الفيل عام وبعد

النهضة. تلك عىل فساعدتهم القرشيني نفوس يف
وأخرى الحكماء من طبقة فتولدت الرجال، مواهب أظهرت والفتن الحروب فهذه
والفخرية الحماسية الشاعرية وأيقظت والشجعان، الفرسان من وأخرى األسخياء، من
بسالتهم وصف أو الظافرين ملدح والبطون القبائل اختالف عىل الشعراء منهم فنبغ …
عاطفة وتنبهت تباعدها، أو وتقاربها القبائل تحاك ذلك ورافق بالقبائل، التفاخر أو
يف أكثرها النهضة هذه منظومات كانت ولذلك … الشعراء من العشاق فظهر الحب
موعظة أو حكمة أو شوق وصف يف أو الوقائع، تلك من واقعة أثر عىل والحماسة الفخر

مكانه. يف سرتاه كما كريم أو ظافر مدح أو

الشعراء أقدم (2)

من الحجازيني استقالل بعد نُظم الجاهلية شعراء منظومات من إلينا وصل ما كل
من وأقدم الحجازيني، لغري وهو قليل ذلك قبل الشعر من إلينا وصل وما اليمن، سيطرة
قديم، جاهيل شاعر ولقيط النعمان، خيل عىل كان دؤاد أبو الشعراء من خربهم وصلنا
وقد قضاعة من الكلبي جناب بن وزهري نهد بن وخذيمة حمري، من جدن بن وعلس
بن والربيع لوزان بن حزين إن أيًضا: ويقال عدنان، قبائل سائر قبل قضاعة ظهرت
نزار يف الشعر قال من أول إن ويقولون: الشعراء2 أقدم من العدواني اإلصبع وذا زياد

ربيعة.3 من قميئة بن عمرو — وقضاعة مرض تشمل وهي —
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عىل مبني أكثرها ألن إيرادها؛ من فائدة ال أقوال العربي الشعر أقدم يف وللعلماء
نسبها أشعاًرا بعضهم روى حتى … الشعر من األولني لآلباء يروونه فيما سيما وال الوهم
حمريية التبابعة لغة أن صحتها يف ويطعن للتبابعة، روى من حاًال منه وأرفق آدم! إىل
فيها، وينظم العربية، يعرف قد الحمريي بأن ذلك عىل يرد وقد كثريًا، لغتنا عن تختلف

يفعلوا. لم أنهم الغالب لكن

األقاليم يف الشعر تنقل (3)

فيختلفون وأبدانهم، الناس أخالق يف تأثريًا لإلقليم أن الطبيعة علم يف الثابتة القواعد من
أصفى البادية أهل إن اإلجمال: عىل ويقال اإلقليم، باختالف وذكاءً وبديهة ونشاًطا صحة
الحارة، البالد أهل من ونشاًطا حركة أرسع الباردة البالد وأهل املدن، سكان من ذهنًا

ذهن. وصفاء نشاًطا السهول أهل عىل الجبال أهل يفضل الواحد البلد ويف

نجد شعراء (1-3)

جزيرة سكان سائر من ذهنًا وأصفى بنية أقوى نجد سكان فإن القياس هذا وعىل
قيس فقال العرب بها تغزل وقد عليل، ونسيمها نشيط هواؤها جبلية بالد ألنها العرب؛

امللوح: بن

ع��رار م��ن ال��ع��ش��ي��ة ب��ع��د ف��م��ا نَ��ْج��ٍد ع��رار َش��م��ي��م م��ن ت��م��ت��ع

آخر: وقال

وال��ب��ع��د ال��ق��رب ع��ل��ى ن��ج��ٌد ح��ب��ذا وي��ا ن��ج��د ع��ل��ى وال��س��الم ن��ج��ًدا ال��ل��ه س��ق��ى

البسوس، حرب ونشوب قتله إىل ذلك وأفىض وائل، كليب حماها التي األرض وفيها
أهله، بني إال اآلجال تمادي بعد الفصيحة العربية تثبت لم الذي عكاد4 جبل وفيها
نجد وأهل … تهامة عىل مطلة جبال ثالثة وهي الرسوات، أهل العرب أفصح أن وعندهم

… العرب بالد من غريهم من شاعرية أقوى
العرب بالد من إقليم كل أهل امتاز األقاليم، باختالف األمزجة اختالف عىل وبناء
اشتهر كما الغزل،5 شعرهم وأكثر بالرقة الحجاز أهل فاشتهر … الشعر أبواب من بباب
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الذين الجاهلية شعراء أحصيت وإذا مذهب، كل الشعر يف ذهبوا وقد بالبالغة6 نجد أهل
من الثالث والخمس نجد من خمسيهم نحو رأيت املواطن، إىل بالنظر خربهم بلغنا
وتهامة. واليمامة البحرين من قليلة وفئة العراق من والباقي اليمن من والرابع الحجاز

القبائل يف الشعر تنقل (4)

لالستقالل نهض من أول ربيعة أن تقدم مما علمت فقد القبائل حيث من أما ربيعة:
والنمر القيس وعبد وتغلب بكر وبطونهم قبائلهم وأهم … الشعر يف نبغ من أول وهم
يف قديًما يقيمون وكانوا وسدوس، وذهل وشبيان وضبيعة وعجل ويشكر قاسط بن
باديتها يف فأقاموا … العراق نحو وغريهما وتغلب بكر نزحت ثم نجد، يف ثم اليمن

ربيعة. بن املهلهل نجد يف وهم منهم ونبغ النهرين، بني وفيما
قديم شاعر واألكرب األصغر، املرقش أخيه وابن األكرب املرقش ربيعة شعراء ومن
العبد، بن طرفة عم األصغر واملرقش اليمن7 من خروجها قبل ربيعة من إنه يقال:
من الشعر قال من أقدم أنه املتقدم قميئة بن وعمرو وطرفة مالك بن سعد ومنهم
من وغريهم علس بن واملسيب واألعىش طرفة خال واملتلمس حلزة بن والحارث نزار،
سعة الوادي ذلك مناظر زادتها العراق إىل ربيعة انتقلت وملا الجاهلية، شعراء فحول

الخيال. يف
كبرية قبيلة وقيس مرض، من وكالهما عيالن قيس إىل ربيعة بعد الشعر وتحول قيس:
صعصعة بن وعامر وثقيف وسليم وهوازن وعدوان وغطفان وذبيان عبس بطونها من
الحجاز، وأعايل نجد يف القبائل أو البطون هذه وتقيم وعقيل، وقشري وجعدة ونمري
سلمى أبي بن وزهري النابغتان فمنهم الشعراء، فحول من جماعة منهم نبغ وقد
أشعر أن وعندهم وغريهم، زهري بن وخداش والشماخ والحطيئة ولبيد ابنه وكعب

غطفان.8 من أمهاتهم إىل واملنسوبون عامر بني من امللقبون قيس
مازن وقبائلها بطونها أشهر مرض من كبرية قبيلة وهي تميم يف الشعر ظهر ثم تميم:
يف تقيم قديًما تميم وكانت وزرارة، ومجاشع وكعب ويربوع ودارم وسعد ومالك
باديته يف واستقرت العراق نحو الهجرة قبل الثاني القرن أواسط يف نزحت ثم تهامة،
لم الجاهلية يف مرض شاعر حجر بن أوس املشاهري شعرائها ومن جنوبًا، يليها وما

قيس. من وكالهما فأخماله وزهري النابغة نشأ حتى أحد يتقدمه
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وكنانة وأسد وقريش هذيل وهي مرض، من مدركة بطون يف ذلك بعد الشعر وظهر
وغريهم. والدئل

مكة وأهمها العرب؛ جزيرة يف قليلة فإنها املدن أما … البادية أهل من هؤالء كل
عىل الجاهلية يف املدن أهل وأشعر فحول، شعراء منها نبغ وقلما والطائف، واملدينة

ثابت.9 بن حسان اإلجمال

القبائل إىل بالنظر الشعراء عدد (1-4)

تليها شعراء، أكثرها قيس كانت القبائل، إىل بالنظر الجاهلية شعراء عدد اعتربت وإذ
حرصه يمكن ال الجاهلية يف الشعراء وعدد فإياد، فقضاعة فقريش فمرض فربيعة اليمن
نحو يبلغون أشعارهم من وأمثلة أخبارهم وصلتنا الذين ولكن بيانها، سيأتي ألسباب

القبائل: إىل بالنظر الصورة هذه عىل يقسمون شاعًرا، ١٢٥

الشعراء عدد القبيلة اسم

٣٠ قيس
٢٣ (القحطانية) اليمن
٢١ ربيعة
١٦ مرض
١٢ تميم
١٠ قريش
٤ قضاعة
٢ أياد
١ عرب غري موال

لتسهل القبائل؛ هذه من كل تحت تدخل التي البطون أشهر نذكر اإليضاح ولزيادة
الباحث: عىل املراجعة
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قيس يف يدخل

جعدة – كالب – عامر – ثقيف – سليم – سعد – هوزان – عيس – ذبيان – غطفان
قشري. – عقيل – نمري –

ربيعة يف

– حنيفة – جشم – يشكر – تغلب – وائل بن بكن – القيس عبد – قاسط بن النمر
ضبيعة. – ذهل – سدوس – شيبان – عجل

القحطانية يف

– غسان – همدان – خزاعة – مذحج – لخم – كندة – األزد – جذام – األشعر – طي
والخزرج. األوس

تميم يف

مالك. – بهدلة – مجاشع – يربوع – دارم – سعد – مازن

قضاعة يف

كلب. – تنوخ – ضجعم – جهينة

مدركة يف

الدئل. – قريش – كنانة – أسد – هذيل

قريش يف

جمح. – زهرة – نوفل – أسد – سهم – عدي – تيم – مخزوم – أمية – هاشم
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الشعراء وتعدد الشعر كثرة (5)

شعرية لغتهم ألن النظم؛ عىل واقتدارهم الفطري العرب استعداد تقدم فيما رأيت
عرس وإن أشعارهم، وكثرت شعراؤها تعدد إذا عجب فال ومعانيها، وأساليبها بألفاظها
ذلك تدوين لعدم الشعراء أكثر وذهاب خلفوه، ما أكثر لضياع بالضبط؛ ذلك تقدير علينا
باالستدالل نكتفي أننا عىل اإلسالم، صدر يف بالفتوح عنه العرب واشتغال الجاهلية، يف
يف نظموا الجاهلية عرب أن منها ويؤخذ أخبارهم من إلينا وصل بما ذلك كثرة عىل
وخصوًصا قرون، عدة يف األمم يف سواهم عند يجتمع لم ما اإلسالم قبيل األخرية نهضتهم
وال اليونان، جاهلية شعر معظم هما وأوديسته هومريوس فإلياذة … الجاهيل العرص يف
ورامايانتهم بيت، ألف ٢٠ الهنود مهابهاراتة وكذلك بيت، ألف ٣٠ عىل أبياتهما عدد يزيد
األخرية نهضتهم يف نظموه عما أخبارهم من بلغنا مما فيؤخذ العرب وأما بيت، ألف ٤٨
باألبيات، ال بالقصائد منظوماتهم يعدون وهم ذلك، أضعاف عىل يربو أنه اإلسالم قبل
(الجاهلية) العرب أشعار من يحفظ كان الحماسة كتاب صاحب تمام أبا أن ذكروا وقد
قصيدة11 ألف ٢٧ يحفظ الراوية حماد وكان واملقاطيع10 القصائد غري أرجوزة ألف ١٤
أرجوزة12 ألف ١٦ يحفظ األصمعي وكان قصيدة، ألف الهجاء حروف من حرف كل عىل
ذلك يف يظن ما ومع عمرو،13 اسمه منهم كل شاعر ملائة أشعاًرا يروي ضمضم أبو وكان
أن اعتربنا إذا وخصوًصا املنظومات، من العرب نظمه ما كثرة عىل يدل فإنه املبالغة، من
رواة من كثريين ألن الجاهلية؛ أشعار بعض هو إنما اإلسالم يف الشعر رواة إىل وصل ما
األشعار، من محفوظهم يف كان ما فضاع … اإلسالمية الفتوح يف ُقتلوا الجاهيل الشعر
وافًرا جاءكم ولو أقله، إال العرب قالت مما إليكم انتهى «ما العالء: بن عمرو أبو قال

كثري».14 وشعر علم لجاءكم
يكونون يكادون وهم فيه، وأبدعوا الكثري الشعر نظموا العرب أن ذلك عىل وزد
غريهم أو الهنود أو اليونان حمل مما يشء وال دين وال جامعة وال لهم دولة ال فوىض
دولتهم، قامت حتى النظم يف لتأخروا ذلك ولوال بفطرتهم، إليه اندفعوا وإنما النظم، عىل
تأسيس بعد إال بلسانهم ينظم لم الشعر فإن … للرومانيني حدث كما قرائحهم، ونضجت
أوغسطس أيام يف إال الذهبي عرصه الالتيني الشعر يبلغ ولم قرون، ببضعة دولتهم
يف أخذ ثم للميالد) األول (القرن رومية تأسيس من الثامن القرن نحو وطيباريوس
بعد إال عندهم ينضج لم الشعر فإن الحالية، أوربا دول يف ذلك نحو ويقال التقهقر،

واألدب. العلم يف وتقدمهم دولهم نشوء
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موافًقا أعمالهم من عمل كل يف داخًال الشعر رأيت الجاهليني، أولئك تدبرت وإذا
واحد كل وكان بالشعر إال ينطقون ال كانوا أنهم لك يخيل حتى حركاتهم، من حركة لكل
والنساء والرجال والفرسان واألمراء امللوك حتى قليًال، ولو الشعر يقول شاعًرا منهم
واليهود النصارى من واملجانني واللصوص والعبيد والصعاليك والحكماء والوجهاء
أجيال، عدة بالتوارث بيوتهم من كثري يف الشعرية القريحة تسلسلت وقد والوثنيني.
وأبوه شاعر جده سلف، عن خلًفا الشعر يف العريقني من األنصاري بشري بن فالنعمان
الصحابة شعراء من مالك بن كعب وكذلك شعراء،15 وأوالده شاعر وهو شاعران وعمه
الكميت وهكذا شعراء،16 كلهم وأحفاده كعب وأبناء شاعًرا قيس وعمه شاعًرا أبوه كان
كبري، عدد الجاهلية يف الشعر بيوتات من وعندهم صالءة، بن يغوث وعبد معروف بن
يف خؤولة وله شاعر املشهور زهري وابنه شاعًرا سلمى أبو كان فقد سلمى أبي بيت منهم
وجماعة شاعرين وبجري زهري بن كعب ابناه وكان شاعر، الغدير بن بشامة خاله الشعر،
عىل وقس أجيال، بضعة أبنائه يف الشعر تسلسل ثابت بن وحسان شعراء، أبنائهما من
شعراء، وجده وأبوه هو فكان جرير، بيت بيوتاتهم فمن اإلسالم بعد العرب شعراء ذلك
عيينة17 أبي وبيت حفصة أبي وبيت العجاج بن رؤبة بيت ومنهم وأحفاده، بنوه وكذلك

وغريهم.
شعراء أخبار من الرواة ينقل لم إذ القليل؛ هو الشعراء أسماء من بلغنا ما أن عىل
عشائرهم عند بالشعر املعروفون الشعراء أما خربه، ضاع عما فضًال األشهر، إال العشائر
قىض ولو واقف، عددهم وراء من يقف أو الحرص بهم يحيط أن من فأكثر وقبائلهم
يستطع لم إنه وحسبك والسؤال، البحث يف مجهوده واستفرغ عنهم التنقيب يف عمره

واحدة.18 قبيلة أشعار جمع يستويف أن الشعر رواة من أحد
إال أشعارهم من يصلنا لم قلتهم، عىل أخبارهم إلينا وصلت الذين الشعراء إن ثم
عن والحرب باإلسالم الناس الشتغال اإلسالمية؛ الفتوح أثناء يف سائرها وضاع بعضها،
االشتغال إىل الفتوح بعد عادوا فلما الجهاد، يف اظ والُحفَّ الرواة أكثر وذهاب الشعر رواية
بالشاعر تسمع أنك ذلك ويؤيد القليل، إال منه يجدوا لم الشعر جمع يف وأخذوا باألدب
الشهرة تلك يالئم ما املنظوم من له تجد ال ثم الشهرة، من له وما شعرائهم من الفحل
نجد ال الشعر، يف الواسعة الشهرة من لهما ما مع األبرص بن وعبيد العبد بن فطرفة …

املنزلة.19 تلك يوازي ما أشعارهما من الرواة رواه فيما
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الجاهلية يف الشعراء طبقات (6)

الذين فإن أشعارهم، ومعظم الجاهليني الشعراء أخبار أكثر ضياع من قدمناه ما ومع
الخامس يف أو الهجرة قبل األولني القرنني يف نبغوا شاعر، مائة عىل يزيدون عرفناهم
اإلسالم بعد أعواًما عاش وبعضهم السادس… القرن أهل من وأكثرهم للميالد والسادس
أن وبقي وقبائلهم، مواطنهم إىل بالنظر اإلجمايل إحصاؤهم تقدم وقد املخرضمون، وهم

ومراتبهم. وأخالقهم وأغراضهم مناحيهم وباعتبار طبقاتهم باعتبار فيهم ننظر
أدباء من واحد غري ذلك حاول وقد األمور، أصعب فمن طبقات إىل تقسيمهم أما
بالنظر بعضهم فاعتربها … الطبقات تعيني يف وتفاوتوا اإلسالمي التمدن إبان يف املسلمني

… طبقات أربع الشعراء فقالوا: اإلجادة إىل

غريه. شعر من الجيد رواية شعره جودة إىل يجمع الذي وهو خنذيذ: شاعر (١)
كالخنذيذ. مجيد لكنه له رواية ال الذي وهو مفلق شاعر (٢)

بدرجة. الرديء فوق وهو «فقط» شاعر (٣)
يشء. ال وهو شعرور (٤)

وشعرور. وشويعر، مطبق، وشاعر مفلق، شاعر إىل آخرون وقسمهم
بعضهم: وقال

م��ع��ه يُ��ْج��َرى وال يَ��ْج��ري ف��ش��اع��ٌر أرب��ع��ْه ف��اع��ل��َم��نَّ ال��ش��ع��راء
ت��س��م��ع��ه أن ت��ش��ت��ه��ي ال وش��اع��ر ال��م��ع��م��ع��ْه َوْس��ط ي��خ��وض وش��اع��ٌر

ت��ص��ف��ع��ه أن ت��س��ت��ح��ي ال وش��اع��ر

أيًضا: هكذا األبيات هذه ورويت

ل��م��ن��ف��ع��ه ي��رت��ج��ي ال ف��ش��اع��ٌر أرب��ع��ْه ف��اع��ل��م��نَّ ال��ش��ع��راءُ
م��ع��ه ي��ج��رى ال آخ��ر وش��اع��ر ال��م��ع��م��ه َوْس��ط ي��ن��ش��د وش��اع��ر

َدع��ه20 ف��ي ��ْر َخ��مِّ ي��ق��ال وش��اع��ر

سبع وانتخبوا املنتقاة، قصائدهم من اشتهر بما طبقات إىل آخرون وقسمهم
… اإلسالم صدر شعراء من نفر وفيهم «تقريبًا» شعراء سبعة منها كل عدد طبقات
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فاملراثي، فاملذهبات، فاملنتقيات، املجمهرات، أصحاب يليهم املعلقات، أصحاب أولهم
قبيلة إىل اإلشارة مع ذلك حسب ُمرتبة الشعراء أسماء وهذه فامللحمات، فاملشوبات،

األموي: العرص شعراء من وبعضهم وبلده، الشاعر

بلده قبيلته الشاعر اسم

املعلقات أصحاب (١)

نجد كندة القيس امرؤ
نجد مزينة سلمى أبي بن زهري

الحجاز ذبيان الذبياني النابغة
اليمامة بكر األعىش
نجد عامر ربيعة بن لبيد

العراق تغلب كلثوم بن عمرو
البحرين بكر العبد بن طرفة

نجد عبس العبيس عنرتة

املجمهرات أصحاب (٢)

نجد أسد األبرص بن عبيد
الحرية عباد زيد بن عدي
نجد أسد حازم أبي بن برش

الطائف ثقيف الصلت أبي بن أمية
نجد عامر زهري بن خداش
نجد عكل تولب بن النمر

املنتقيات أصحاب (٣)

العراق بكر علس بن املسيب
نجد ضبيعة األصغر املرقش

البحرين بكر املتلمس
نجد عبس الورد بن عروة
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بلده قبيلته الشاعر اسم

العراق تغلب ربيعة بن مهلهل
نجد جشم الصمة بن دريد

الحجاز هذيل الهذيل املتنخل

املذهبات أصحاب (٤)

يثرب األنصار ثابت بن حسان
يثرب األنصار رواحة بن هللا عبد
يثرب األنصار العجالن بن مالك
يثرب األنصار الخطيم بن قيس
يثرب األنصار الجالح بن أحيحة
يثرب األنصار األسلت بن قيس أبو

القيس امرئ بن عمرو

املراثي أصحاب (٥)

الحجاز هذيل الهذيل ذؤيب أبو
نجد غنى الغنوي كعب بن محمد
نجد باهلة باهلة أعىش
اليمن حمري الحمريي علقمة
نجد طي الطائي زبيد أبو
نجد يربوع نويرة بن متمم

العراق تميم الريب بن مالك

املشوبات أصحاب (٦)

نجد جعدة جعدة نابغة
نجد مزينة زهري بن كعب

العراق تغلب القطامي
نجد عبس الحطيئة
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بلده قبيلته الشاعر اسم

الحجاز ذبيان رضار بن الشماخ
نجد باهلة أحمر بن عمرو
نجد عامر مقبل بن تميم

امللحمات أصحاب (٧)

العراق تميم الفرزدق
العراق تميم جرير
العراق تغلب األخطل
الحجاز هوازن الراعي عبيد
اليمامة مناة عبد الرمة ذو
نجد أسد الكميت
نجد طي حكيم بن الطرماح

وقد واإلسالم، الجاهلية يف العرب قصائد نخبة هي قصيدة ٤٩ القصائد هذه جملة
بمرص ُطبع وقد العرب، أشعار جمهرة كتاب يف القريش زيد أبو الرتتيب هذا عىل جمعها
يف عنه نُقل مما ويظهر ضاع، قد الشعراء طبقات يف كتاب سالم بن وملحمد مرشوًحا،
ذكر عنه نُقل فيما رأينا وقد املوضوع، هذا يف كتاب أوىف أنه وغريهما واملزهر األغاني

التقسيم. ذلك يف عمدته نعلم وال وسادسة خامسة طبقة

طبقاتهم حيث من تقسيمهم (7)

نقدة ألن ميسور؛ غري فأمر اإلجمال عىل اإلجادة باعتبار طبقات إىل الشعراء تقسيم أما
استخرجناه الجاهلية لشعراء تقسيم عىل وقفنا أننا عىل املوضوع، هذا يف يتفقوا لم الشعر
من عىل يذكر ولم بريوت، يف املطبوع أبكاريوس إلسكندر الشعراء طبقات كتاب من
وسنة وبلده قبيلته اسم شاعر كل بجانب وذكرنا جدول، يف ذلك وإليك فيه، معوله كان

التقريب. عىل وفاته
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الوفاة سنة بلده نسبه الشاعر اسم

األوىل الطبقة شعراء (أ)

٥٣٩م نجد أهل من كندى الكندي القيس امرؤ
٦٢٢م الطائف أهل من الثقفي الصلت أبي بن أمية
٥٣٠م نجد أهل من األسدي حازم أبي بن برش
٥٦٠م العراق أهل من اليشكري حلزة بن الحارث
٦٠٩م نجد أهل من املزني سلمى أبي بن زهري
٦٠٤م الحجاز أهل من الذبياني الذبياني النابغة
٥٥٢م البحرين أهل من البكري العبد بن طرفة
٥٥٠م نجد أهل من األسدي األبرص بن عبيد
٥٠٠م العراق أهل من التغلبي ربيعة بن عدي املهلهل
٥٩٧م الحرية أهل من العبادي زيد بن عدي
٥٧٠م الجزيرة أهل من التغلبي كلثوم بن عمرو
٦١٥م نجد أهل من العبيس شداد بن عنرتة
٤١ه نجد أهل من العامري ربيعة بن لبيد
٦٢٩م اليمامة أهل من الثعلبي قيس أعىش

الثانية الطبقة شعراء (ب)

٥٦١م يثرب أهل من األويس الجالح بن أحيحة
٦١٠م العراق أهل من التميمي حجر بن أوس
٦٠٠م العراق أهل من الدارمي بعفر بن األسود
٥٢٥م العراق أهل من التميمي روحان بن الرباق
٦٤٦م نجد أهل من السلمية الخنساء عمرو بنت تمارض

اإلسالم أدرك نجد أهل من العامري مقبل بن تميم
٥٣٠م تهامة أهل من القهمي ا رشٍّ تأبط
٥١٠م اليمن أهل من األزدي الشنفرى
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الوفاة سنة بلده نسبه الشاعر اسم

اإلسالم أدرك نجد أهل من العبيس الحطيئة
٥٥٠م البحرين أهل من الضبعي املتلمس
٥٦٩م نجد أهل من الطائي حاتم
٥٢٠م العراق أهل من البكري عباد بن الحارث
٥٤ه يثرب من األنصاري ثابت بن حسان
٥٢٠م العراق من األبادي دؤاد أبو
٥٧٠م نجد من العامري زهري بن خداش
٥٩٥م نجد من السلمي ندبة بن خفاف
٢٦ه الحجاز من الهذيل خالد بن خويلد
٨ه نجد من الجشمي الصمة بن دريد

٥٩٠م نجد من العبيس زياد بن الربيع
٥٠٠م نجد من الضبعي األصغر املرقش

اإلسالم أدرك نجد من السعدي مالك بن ربيعة املخبل
٢٨ه نجد من الضبي مقروم بن ربيعة
٥٦٠م الحجاز من األويس غريض بن السموءل
٥٢٠م تميم من التميمي جندل بن سالمة

… يثرب أهل من األويس األسلت بن قيس أبو
٥٠٠م الحجاز من الهذيل حليس بن عامر
٨ه يثرب من األنصاري رواحة بن هللا عبد

اإلسالم أدرك نجد من الجعدي الجعدي النابغة
٥٩٦م نجد من العبيس الصعاليك عروة
٥٦١م تميم من التميمي عبدة بن علقمة
٤١ه نجد من الباهيل أحمر بن عمرو
٥٧ه نجد من التميمي األهتم بن عمرو
٥٣٨م العراق من البكري قميئة بن عمرو
٦١٢م يثرب من األويس الخطيم بن قيس
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الوفاة سنة بلده نسبه الشاعر اسم

٢٤ه نجد من املزني زهري بن كعب
اإلسالم أدرك تميم من الريبوعي نويرة بن متمم

٦٠٠م الحجاز من الهذيل عويمر بن املتنخل
٥٢٠م العراق من العبدي العبدي املثقب
٥٨٠م العراق من البكري علس بن املسيب
١٨ه نجد من السعدي رضار بن الشماخ
٢٩ه تهامة من املزني أوس بن معن
… العراق من اليشكري الحارث بن املنخل

٢٥ه نجد من العكيل تولب بن النمر

الثالثة الطبقة شعراء (ج)

اإلسالم أدرك نجد من البكري األسكر أمية
٦١٠م العراق من الطائي قبيصة بن إياس
٥٩٠م الحجاز من األزدي عوف بن حاجز
٦٠٠م نجد من املري ظالم بن الحارث
٦٠٥م تميم من السعدي السلكة بن سليك
٥٦٠م كلب من الكلبي جناب بن زهري

… نجد من النبهاني الخيل زيد
٤٨٠م العراق أهل من العبدي العبدي املمزق

… اليمامة من الزماني الزماني الفند
١١ه نجد من العامري الطفيل بن عامر
١٦ه نجد من السلمي مرداس بن العباس
٥٦٦م اليمن من النهدي العجالن بن هللا عبد
٢١ه اليمن من الزبيدي كرب معدي بن عمرو
… نجد من العبيس زهري بن قيس

٥٨٢م تميم من الدارمي زرارة بن لقيط
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الوفاة سنة بلده نسبه الشاعر اسم

اإلسالم أدرك تميم من الريبوعي نويرة بن مالك
٥٧٠م تميم من السعدي ربيعة بن املستوغر
١٧ه تميم من الريبوعي ورقاء بن بزيد

هوامش

سنة الثاني الفتح كان ثم األول، الفتح هو وهذا ،١٢٧ اإلسالم قبل العرب (1)
٥٢٤م.

ج١٦. واألغاني ج٢ ٢٣٧ املزهر (2)
ج١٦. ١٦٣ األغاني (3)

زبيد. قرب جبل (4)
ج٧. ٤٢ األغاني (5)
ج١. ٧٢ األغاني (6)
ج٥. ١٩٠ األغاني (7)
ج٢. ٩٢ األغاني (8)
ج١. ٥٦ العمدة (9)

ج١. ١٢١ خلكان ابن (10)
ج١. ٤٢٠ الزاهرة النجوم (11)

.١٥١ األدباء وطبقات ج١ ١٢١ خلكان ابن (12)
.٤ والشعراء الشعر (13)
ج٢. ٢٣٧ املزهر (14)

ج١٤. ١٢٥ األغاني (15)
ج١٥. ٢٧ األغاني (16)
ج٢. ٢٣٥ العمدة (17)

.٣ والشعراء الشعر (18)
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ج٢. ٢٢٧ املزهر (19)
استرت. وخمر: ج٢، ٢٤٦ املزهر: (20)
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اجلاهيل خصائصالشعر

الطبيعة تمثيل (1)

أهل شأن يشء، كل يف التعمل أو التصنع عن والبعد البساطة عىل الجاهلية عرب ُفِطَر
بكل الصدق وعنوانها الطبيعية، الفطرة عىل فهم … املدنية شوائب عن لبعدهم البادية؛
فال والعمل، القول يف والرصاحة األدبية والشجاعة الفكر استقالل فيه ويدخل معانيه،
ما يقولون وإنما كالمهم، يف يتصنعون وال رشابهم وال طعامهم وال لباسهم يف يتكلفون
ظهر ما ذلك عىل يدلك تأنق، أو تنميق بال ملخيلتهم يتمثل كما ويصورونه لهم يخطر
يخاطب كما الخليفة يخاطب أحدهم كان يوم اإلسالم صدر يف أقوالهم يف حريتهم من
انتقاده. يف غرابة يرى ال والخليفة وجهه يف انتقده عوًجا فيه رأى وإذا الناس، سائر

بيشء التقيد من ونفورهم الشخصية، شؤونهم يف االستقالل تعودهم ذلك إىل أضف
يحملون ال إبلهم ظهور عىل منازلهم يجعلون بل صقًعا يتوطنون ال فإنهم املكان، حتى
أقوالهم يف ظهرت حتى طباعهم من الحرية فتمكنت ظلم، عىل يصربون وال ضيًما
خالًفا لهم، يتخيل كما صوروه شعري خيال لهم طرأ فإذا أشعارهم، ويف وأفكارهم
أقوال يف تراه مما واالنكسار؛ الذل ثمار من وغريه التكلف من الحضارة تقتضيه ملا
أما والزلفى، بالنجعة واملتكسبون املتملقون وكثر الدولة عمران استبحر أن بعد الشعراء
وهو: سلمى أبي بن زهري وحكيمهم شاعرهم بيت عندهم النظم يف فالقاعدة الجاهليون

ص��دق��ا1 أن��ش��دت��ه إذا ي��ق��ال ب��ي��ٌت ق��ائ��ل��ه أن��ت ب��ي��ٍت أش��ع��َر وإن
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الحب وصف (2)

فإذا تماًما، به يشعر ما يصف وهيامه شوقه عن التعبري وأراد الحب تيمه إذا والبدوي
صار أنه يزعم حتى الوجد من بضعفه يبالغ ال فهو … شعوره مثل شعر متيم سمعه
«ما الفارض: ابن قول أو ترني» لم إياك مخاطبتي «لوال املتنبي: كقول طيًفا أو خياًال
أو دمعه بحر يف غرق أنه يزعم حتى وزفريه بكائه يف يبالغ وال يف» الشوق براه مما له
صدر شعراء من معدود وهو — عامر بني مجنون قول يقول ولكنه زفريه، بنار احرتق
— سيأتي كما مسمى عىل اسم املجنون أن يصح لم وإن طباعه، يف بدوي ولكنه اإلسالم

قوله: إليه ينسب ومما البادية، أهل تصور عن عنده يعرب فالشعر

ع��ادي��ا ال��ده��ر ع��ل��ى أْع��دى2 ال وأي��ام ال��خ��وال��ي��ا وال��س��ن��ي��ن ل��ي��ل��ى ت��ذك��رت
ت��داوي��ا إال األش��ع��ار أن��ش��د وال ص��ب��اب��ة إال األيْ��ف��اع أش��رف ف��م��ا
ال��م��واش��ي��ا ب��ال��ع��ش��ى ع��ل��ي��ن��ا ت��رد م��وص��د3 ذات وه��ي ب��ل��ي��ل��ى وع��ه��دي
ه��ي��ا ك��م��ا ف��ؤادي ف��ي ل��ي��ل��ى وأع��الق اب��ن��ه��ا ب��ن��و وش��ب ل��ي��ل��ى ب��ن��و ف��ش��بَّ
م��ك��ان��ي��ا أم��لَّ ح��ت��ى ب��ن��ا ت��واش��وا ن��س��ت��ل��ذه م��ج��ل��ًس��ا ج��ل��س��ن��ا م��ا إذا
ل��ي��ا ق��ض��ى م��ا وال ل��ي��ل��ى ف��ي ال��ل��ه ق��ض��ى ال��ذي أم��ل��ك ال وال��ل��ه ال خ��ل��ي��ل��ي
اب��ت��الن��ي��ا ل��ي��ل��ى غ��ي��ر ب��ش��يء ف��ه��ال ب��ح��ب��ه��ا واب��ت��الن��ي ل��غ��ي��ري ق��ض��اه��ا
ال��م��راس��ي��ا أل��ق��ى ال��ص��ي��ف م��ا إذا ل��ل��ي��ل��ى م��ن��زٌل تَ��يْ��م��اء أن وَخ��بَّ��رت��م��ان��ي
ال��م��رام��ي��ا ب��ل��ي��ل��ى ت��رم��ي ل��ل��ن��وى ف��م��ا ان��ق��ض��ت ق��د ع��ن��ا ال��ص��ي��ف ش��ه��ور ف��ه��ذي
ل��ي��ا وال ع��ل��يَّ ال ك��ف��اًف��ا ي��ك��ون وب��ي��ن��ه��ا ب��ي��ن��ي ال��ح��بَّ س��وِّ رب ف��ي��ا
ردان��ي��ا دم��ع��ي ب��لَّ إال ال��ن��اس م��ن َس��ِم��يَّ��ٍة م��ن ل��ه��ا ع��ن��دي ��يَ��ت ُس��مِّ ف��م��ا
ح��ان��ي��ا ل��ل��ري��ح ب��ت إال ال��ل��ي��ل م��ن ألرض��ه��ا ال��ج��ن��وب ال��ري��ح ه��ب��ت وال
ل��ي��ا ع��ن��ده��ا ف��م��ا ع��ن��دي ل��ه��ا ف��ه��ذا أح��ب��ه��ا أن��ي ال��ل��ه ع��ن��د ف��أش��ه��د
ال��ل��ي��ال��ي��ا أع��دُّ ال ده��ًرا ع��ش��ت وق��د ل��ي��ل��ة ب��ع��د ل��ي��ل��ة ال��ل��ي��ال��ي أع��د
خ��ال��ي��ا ب��ال��ل��ي��ل ال��ن��ف��س ع��ن��ك أح��دِّث ل��ع��ل��ن��ي ال��ب��ي��وت ب��ي��ن م��ن وأخ��رج
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الدمينة: ابن قول ذلك ومثل

ق��ل��ي��ل إل��ي��ك وأش��ي��اع��ي ب��ع��ي��د ��ت��ي وش��قَّ ك��ث��ي��ٌر أع��دائ��ي ف��دي��ت��ك
أق��ول ف��ك��ي��ف ت��ي ع��الَّ ف��أف��ن��ي��ت ب��ع��لَّ��ة ج��ئ��ت ج��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ت
وص��ول إل��ي��ك ل��ي ي��وم ك��ل وال ح��اج��ة ب��أرض��ك ل��ي ي��وم ك��ل ف��م��ا

صحيح. شعور عن يعرب الشاعر رأى إال وأمثالها األبيات هذه محب يسمع فال

الرثاء يف (3)

القارئ يوهم ال ميتًا الجاهيل رثى فإذا الشعر، من أغراضهم سائر يف ذلك نحو ويقال
… ذلك ونحو الحداد، لبست والدنيا كسفت، الشمس وأن األرض، عىل أطبقت السماء أن

جساس: أخوها قتله وقد ترثيه، كليب زوجة جليلة قول يقول ولكنه

َع��ِل م��ن ج��م��ي��ع��ا ب��ي��ت��يَّ َس��ْق��َف ب��ه ال��ده��ر َق��وَّض ق��ت��ي��ًال ي��ا
ال��م��س��ت��أِص��ِل ب��ه ال��ُم��ْص��ِم��ي رم��ي��ة َك��ثَ��ٍب م��ن ف��ق��ده ورم��ان��ي
األوِل ب��ي��ت��ي ه��دم ف��ي وس��ع��ي اس��ت��ح��دث��ت��ه ال��ذي ال��ب��ي��ت ه��دم
م��س��ت��ق��ب��ل��ي ول��ظ��ى ورائ��ي م��ن ب��َل��ًظ��ى ك��ل��ي��ب ف��ق��د ��ن��ي َم��سَّ
ي��ن��ج��ل��ي ل��ي��وٍم ي��ب��ك��ي إن��م��ا ك��م��ن ل��ي��وم��ي��ن ي��ب��ك��ي م��ن ل��ي��س
ال��ُم��ثْ��ِك��ِل ث��ْك��ل ث��أرَي َدَرك��ي وف��ي ب��ال��ث��أر ال��م��درك ي��ش��ت��ف��ي
أك��َح��ل��ي م��ن دم��ي م��ن��ه ب��دًال ف��اح��ت��ل��ب��وا دًم��ا ك��ان ل��ي��ت��ه

الهجو يف (4)

أعفه الهجاء أشد وعندهم والفحش، البذاء عن بعيد معقول فهجوه يهجو، أن أراد وإذا
بن زهري قول عندهم الهجاء أشد ومن وإفحاش، قذف فهو ذلك من خرج وما وأصدقه،

والتجاهل: التشكك سبيل عىل حصن آل يف سلمى أبي

ن��س��اءُ أم ِح��ْص��ٍن آل أق��وٌم أدري إخ��ال وس��وف أدري وم��ا
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ِه��داء4 م��ح��ص��ن��ٍة ل��ك��ل ف��ُح��قَّ م��خ��ب��آت ال��ن��س��اء ت��ك��ن ف��إن

بن عامر يف قالوه عما حيس واقعة بعد ذبيان بني قومه سأل النابغة أن وذكروا
ولكنني ذلك مثل له يقال ال رشيف وهو الرجل عىل أفحشتم فقال فأنشدوه، الطفيل

قال: ثم سأقول،

ال��ش��ب��اُب ال��ج��ه��ل م��ط��ي��ة ف��إن ج��ه��ًال ق��ال ق��د ع��ام��ٌر ي��ُك ف��إن
وال��ص��واب ال��ح��ك��وم��ة ت��ص��ادف��ك بَ��راءٍ ك��أب��ي أو ك��أب��ي��ك ف��ك��ن
ب��اب ل��ه��نَّ ل��ي��س ال��خ��ي��الء م��ن ط��ائ��ش��ات ب��ل��بُ��كِّ ي��ذه��ب ف��ال
ال��ع��راب ش��اب أو ِش��بْ��َت م��ا إذا َتَ��ن��اَه��ى أو ت��ح��لُ��م س��وف ف��إن��ك
أص��اب��وا م��ا ل��ق��ائ��ك م��ن أص��اب��وا ِح��س��ي ي��وم ال��ف��وارس ت��ك��ن ف��إن
غ��ض��اب وه��م أدرك��وك ول��ك��ن ب��ع��ي��د س��ب��ب م��ن ك��ان إن ف��م��ا

النابغة هجاني حتى أحد هجاني «ما وقال: عليه، شق النابغة قال ما عامًرا بلغ فلما
بي». وتهكم جاهًال سفيًها النابغة وجعلني رئيًسا القوم جعلني …

أراد وقد الخنساء، أخو عمرو بن صخر قاله ما الهجو، عن تجافيهم لطيف ومن
وقال: فتعفف قتلته. أهج له: فقالوا معاوية أخيه رثاء

ش��م��ال��ي��ا م��ن ال��َخ��نَ��ى وإه��داء ل��ي وم��ا ه��اش��م ف��وارس ت��ه��ج��و أال وق��ال��وا

جميل. تعبري وهو الخنى بإهداء الهجو عن فعرب
يقول وإنما أبالسة، وسواهم آلهة قومه يجعل فال تفاخر أو الجاهيل تحمس وإذا

بلعنرب: شعراء من أنيف بن قريط قول

َش��يْ��بَ��ان��ا ب��ن ذُْه��ل م��ن ال��ل��ق��ي��ط��ة ب��ن��و إب��ل��ي تَ��ْس��تَ��ِب��ْح ل��م م��ازٍن م��ن ك��ن��ت ل��و
الن��ا لُ��وثَ��ٍة ذو إن ال��ح��ف��ي��ظ��ة ع��ن��د ُخ��ُش��ٌن م��ع��ش��ٌر ب��ن��ص��ري ل��ق��ام إذًا
وُوح��دان��ا َزراف��ات إل��ي��ه ط��اروا ل��ه��م ن��اج��ذي��ه أب��دى ال��ش��ر إذا ق��وٌم
ب��ره��ان��ا ق��ال م��ا ع��ل��ى ال��ن��ائ��ب��ات ف��ي ي��ن��دب��ه��م ح��ي��ن أخ��اه��م ي��س��أل��ون ال
ه��ان��ا وإن ش��يء ف��ي ال��ش��ر م��ن ل��ي��س��وا ع��دد ذوي ك��ان��وا وإن ق��وم��ي ل��ك��نَّ
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إح��س��ان��ا ال��س��وء أه��ل إس��اءة وم��ن م��غ��ف��رًة ال��ظ��ل��م أه��ل ظ��ل��م م��ن ي��ج��زون
إن��س��ان��ا ال��ن��اس ج��م��ي��ع م��ن س��واه��م ل��خ��ش��ي��ت��ه ي��خ��ل��ق ل��م رب��ك ك��أن
ورك��ب��ان��ا ف��رس��انً��ا اإلغ��ارة َش��دُّوا رك��ب��وا إذا ق��وًم��ا ب��ه��ُم ل��ي ف��ل��ي��ت

الوصف يف (5)

وهذا املتأخرون، يفعل كما والكناية املجاز يف مغاالة بال مثلوها حادثة وصفوا إذا وكانوا
يف الصياد يحتال وكيف الحمر ترد كيف وصائدها، الوحش لحمر ذؤيب أبي وصف

قال: صيدها،

يَ��تَ��لَّ��ُع ال ال��ن��ج��م خ��ل��ف ��رب��اء ـ��ضُّ ال��ـ راب��ئ م��ق��ع��َد وال��ع��يُّ��وق ف��وَرْدن
األك��ُرُع ف��ي��ه ت��غ��ي��ب ال��ِب��ط��اح َح��ِص��ب ب��ارد ع��ذب َح��َج��رات ف��ي ف��ش��رْع��َن
يَ��ْق��َرُع َق��ْرٍع وَريْ��ب ال��ح��ج��اب ش��رف دون��ه ��ا ِح��سٍّ س��م��ع��َن ث��م ف��ش��رب��َن
ُج��ْرش��ع وه��اد ه��ادي��ٌة ه��وج��اءُ ل��ه ف��ام��ت��رس��ت ف��ن��ف��رن ف��ن��ك��ْرن��ه
��ع م��ت��ص��مِّ وري��ش��ه ف��خ��رَّ س��ه��ًم��ا ع��ائ��ٍط نَ��ح��وِص م��ن ف��أن��ف��ذ ف��رم��ى
ي��رج��ع ال��ك��ن��ان��ة ف��ي ف��ع��يَّ��ث ع��ن��ه رائ��ًغ��ا ه��اٍد إق��راُب ل��ه ف��ب��دا
األض��ل��ع ع��ل��ي��ه ف��اش��ت��م��ل��ت ب��ال��َك��ْش��ح ِم��ْط��َح��ًرا ص��اع��ديً��ا ف��أل��ح��ق ف��رم��ى
ُم��تَ��َج��ْع��ِج��ع ب��ارٌك أو ِب��ذَم��اِئ��ِه ف��ه��ارٌب ُح��تُ��وَف��ُه��نَّ ف��أَبَ��دَُّه��نَّ

ولو هي كما الطبيعة تصوير تحدى امرأة أو مكانًا أو حيوانًا أحدهم وصف وإذا
وإنما تهتًكا ال ذلك يفعل البذاء، قبيل من ذكرها يعد التي األعضاء بعض ذكر إىل اضطر
عىل املرأة وصف يف األمثلة وأحسن األمور، سائر يف عادته عىل هي كما الطبيعة يصف

مطلعها: التي املتجردة يف النابغة قصيدة تقدم الذي النحو

م��زوَّد وغ��ي��َر زاٍد ذا ع��ج��الَن م��غ��ت��دي أو رائ��ح َم��يَّ��َة آل أم��ن
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ومطلعها: دعد، يف اليتيمة وقصيدته

َع��ْه��ُد5 ب��ت��ك��ل��م ل��ه��ا ه��ل أم َردُّ ل��س��ائ��ل ب��ال��ُط��لُ��ول ه��ل

وهو اإلنشاد، بنشيد املعروفة سبأ ملكة وصف يف الحكيم سليمان قصيدة مثل وهما
ويُعرفون هي، كما الطبيعة يمثلون أوربا يف وكتَّابه عرصنا شعراء من جماعة مذهب

وتولستوي. زوال ومنهم Realistes الحقيقة بأصحاب
يفعلون ولكنهم الكناية، أو واملجاز التشبيه من أشعارهم تخلو ال الجاهليني أن عىل

الروض: ذباب يصف عنرتة كقول بلباقة ذلك

ال��م��ت��رنِّ��م ال��ش��ارب ك��ف��ع��ل َغ��رًدا ب��ب��ارٍح ف��ل��ي��س ب��ه��ا ال��ذب��اب وخ��ال
األْج��ذم ال��زِّن��اد ع��ل��ى ال��ُم��ك��بِّ َق��ْدَح ب��ذراع��ه ذراع��ه ي��ح��كُّ ه��زًج��ا

الرتكيب يف البالغة (6)

العجمة، مفاسد عن لبعدها اآلن حتى البالغة مثال تزال ال اإلجمال عىل الجاهلية لغة إن
وال والجناس كالبديع املدينة زخارف من فيها وليس الحشو من بخلوها معروفة وهي
من الجاهلية أشعار بعض يف نجده ما أما الطعام، من امللح بقدر إال الكناية أو املجاز
وال مألوفنا، عن الرتاكيب بعض وبُعد أفهامنا عىل األلفاظ بعض غرابة فسببه التعقيد،
هان ذلك فعل فإذا أساليبها، عىل والتعود األلفاظ م تََفهُّ من األشعار تلك يطالع ملن بد
وناقته الفراق بها يصف التي قصيدته يف القيس امرئ قول يقرأ فمن … فهمها عليه

قوله: إىل فيصل وفرسه

م��ؤوَِّب َرواٍح أو ُغ��دوٍّ ب��م��ث��ل ط��ال��ٍب لُ��ب��ان��ة ت��ق��ط��ع ل��م وإن��ك
بُ��ْم��ِغ��ِرب ل��ي��س ال��َك��ش��ح��ي��ن أب��َل��ِق ع��ل��ى ُق��ت��وده��ا ك��أن ُح��ْرُج��وٍج ب��أدم��اءَ

الناقة األدماء أن علم متى لكنه املراد، يُفهم وال األلفاظ تركيب يف غرابة يجد
حمار الكشحني وأبلق الرحل، خشب والقتود الطويلة، والحرجوج بياًضا، سوادها أرشب
الشاعر مراد أدرك اصطالحهم، يف عيب وذلك واألشفار الوجه األبيض واملغرب الوحش،

التفسري. سائر عليه وقس الثاني البيت من
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اإلسالم صدر يف العرب وكان … ونثًرا شعًرا البادية عرب يف فطرية البالغة إن
وقد املمتنع، السهل واإليجاز البالغة من فيها ملا لهم املعارصين األعراب بأقوال يتمثلون
الثاني الجزء يف األعراب كالم بباب صفحات عدة يف منها حسنة طائفة ربه عبد ابن نقل
نفوًسا رأيت طالعتها فإذا األدب، كتب سائر ويف هناك فلرياجع الفريد» «العقد كتابه من

النظر. وصدق واملوعظة الحكمة من فيها ملا راجحة وعقوًال كبرية
مخاطبة لتعوده اللفظ يف وخشونة وإغرابًا جفاءً األعرابي كالم يف تجد أنك عىل
الجبال أهل يف تكثر هي وإنما … اإلجمال عىل الجاهلية شعراء يف الخشونة وليست اإلبل6
… البيئة تأثري من ذلك فيكون مطلًقا، الحضارة أهل يخالطوا لم الذين الوعرة والبادية
إسالميان؛ وهما وجرير الفرزدق شعر من أسلس جاهيل وهو زيد بن عدي شعر فإن

األعراب.7 وجفاء البادية جالفة عن وبُعده الريف واستيطانه الحضارة عدي ملالزمة
أرق العاشق فشعر منه، الغرض باختالف وخشونته رقته، تختلف الشعر أن عىل

البداوة. شعر من ألطف الحضارة وشعر الفارس، شعر من

وأساليبهم مذاهبهم (7)

اإلسالم بعد املدنية شعراء من غريه يفعل كما تمهيد أو بمقدمة نظمه يف الجاهيل يتقيد ال
غالبًا الطويلة القصائد يُصدر لكنه ونحوهما، والغزل بالنسيب القصائد استهالل من
ال رحلة أهل ألنهم عندهم؛ طبيعي وذلك … الطلول عىل ويبكي واألطالل املنازل بذكر
املاء أو للمرعى التماًسا أو عدو؛ من فراًرا إما عنه؛ ينزحوا حتى حينًا املكان يف يقيمون

ومنزل». حبيب ذكرى من نبك «قفا القيس: امرئ كقول ذلك، نحو أو
البايل». الطلُل أيها صباًحا ِعْم «أال وقوله:

والشوق الحبيب بذكر وغريها املدح قصائد يصدرون فإنهم املحدثون أو املولدون أما
… ذلك سنبني كما وجد وال حبيب هناك وليس والوصل، والوجد

فيهم ويندر له، وتخلص املنازل ذكر أو به بدأ الفخر يف النظم إىل عمد إذا والجاهيل
والغزل واللهو الصبا بذكر فيها يبدأ التي الفخرية عنرتة كقصيدة ذلك غري يفعل من

كقوله: الفخر إىل يتخلص ثم بيتني، يف النجل واألعني

األَول أي��ام��ك م��ن ف��ات م��ا ه��ي��ه��ات وال��غ��زل وال��ل��ه��و ��ب��ا ال��صِّ ب��َردِّ ل��ي م��ن
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ال��نُّ��ُج��ِل األع��ي��ن ذواُت وأن��ك��رت��ن��ي أن��ش��ره ك��ن��ت ق��د م��ا ال��ج��دي��دان ط��وى
وال��ج��ب��ل ال��س��ه��ل ف��ي م��ع��م��ع��ٍة َوَخ��ْوض م��ه��اج��م��ة ع��ن ع��زم��ي ال��ده��ُر ث��ن��ى وم��ا

اإلسالم. بعد موضوعة أنها يغلب القصيدة هذه ولكن
إىل يستطرد ثم شطر، أو بيت يف خليله بمخاطبة شعره الجاهيل يستهل وقد
القيس امرئ كقول الخليل، يذكر أن بدون األخبار بطلب يبدأ أو … يريده الذي املوضوع

عسيب: جبل سفح يف وفاته قبيل

ال��ح��دي��دا ال��ح��يَّ ذل��ك وأب��ل��غ ع��م��رو اب��ن ح��ج��ر ب��ن��ي أب��ل��غ أال
ب��ع��ي��دا8 دي��ارك��ُم م��ن س��ح��ي��ًق��ا ق��وم ب��أرض ه��ل��ك��ت ق��د ب��أن��ي

آخر: بمكان وقوله

ال��رج��اال9 ي��ل��ت��ه��م ال��ع��ه��د َخ��ت��ور غ��ول ال��ده��ر أن ي��خ��ب��رك أل��م

يغوث: عبد كقول اثنني يخاطب كأنه باملثنى يتكلم وقد

ل��ي��ا وال ن��ف��ٌع ال��ل��وم ف��ي ل��ك��م��ا ف��م��ا ب��ي��ا م��ا ال��ل��وم ك��ف��ى ت��ل��وم��ان��ي ال أال
ش��م��ال��ي��ا م��ن أخ��ي ل��وم��ي وم��ا ق��ل��ي��ل نَ��ْف��ُع��ه��ا ال��م��الم��ة أن ت��ع��ل��م��ا أل��م

أول العبد بن طرفة ولكن منهم، كثريين مذهب وهو الخيال طرد مذاهبهم ومن
فقال: طرقه من

وص��ل10 م��ن َح��بْ��ل واص��ٌل ف��إن��ي إل��ي��ه��ا ي��ن��ق��ل��ب ال��ح��ن��ظ��ل��ي��ة ل��خ��ي��ال ف��ق��ل

التوسع أراد َمن النظم، يف الجاهلية ابتداءات من كثرية أمثلة خلدون ابن مقدمة ويف
.(٥٠١ (صفحة هناك فلرياجعها األمثلة يف

فبالفخر، فخًرا كان فإن رأًسا، املراد بالغرض يبدأوا أن نظمهم يف الغالب ولكن
فبالرثاء. رثاءً أو فبالغزل، غزًال أو فبالحماسة، حماسة
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مطلعها: قصيدة كليب ألخيه املهلهل مراثي ومن

ي��َخ��لِّ��ي��ه��ا11 ف��ي��م��ن َخ��ل��يَّ��ت��ه��ا أن��ت إن ف��ي��ه��ا وم��ن ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر ال ك��ل��ي��ب

مطلعها: أخرى ومرثية

ك��ه��ًال12 األراق��م م��ن وق��ت��ي��ًال وع��زًم��ا ح��زًم��ا األح��ج��ار ت��ح��ت إن
وذه��ًال ق��ي��ًس��ا ال��ح��ي��ي��ن نُ��ب��ي��ُد أو ب��راٍض ف��ل��س��ت ذُْه��ٌل ق��ت��ل��تْ��ه

أو للمدح ليتخلص بالحكم؛ يستهل بعضهم أن عىل األغراض… من غريه عليه وقس
يسمونها بها يتغزلون إناث أسماء ولهم قليلون، وهم يشبب أو يتغزل وبعضهم الرثاء،

وغريهن. ودعد وهند كقطام الشعر عرائس

عندهم الشعر أبواب (8)

والحماسة الفخر إال الجاهلية يف منها يكن ولم بالعرشات، تُعد اليوم الشعر أبواب إن
املديح يف واألصل امليت، مدح وهو الرثاء املديح من وتفرع … والهجاء واملديح والتشبيب
املديح من الجاهليني غرض كان ذلك … أعدائها يف والطعن القبيلة عن الدفاع والهجاء
إال االستجداء سبيل عىل ليس وفرسانها ورؤسائها قبائلهم يف مدحهم فأكثر والهجاء،
أو أبنائهم أو وأخواتهم إخوتهم غري رثوا وقلما قصرية، ذلك يف قصائدهم وكانت قليًال،
تلك كقول النفس يف وقع لرثائهم كان ولذلك الطبيعي، بالشعور مدفوعني أهلهم بعض

ابنها: رثاء يف األعرابية

أح��اذر ك��ن��ت ف��ع��ل��ي��ك ف��ل��ي��م��ت ب��ع��دك ش��اء م��ن
ال��ن��اظ��ر ع��ل��ي��ك ف��َع��ِم��ي ل��ن��اظ��ري ال��س��واد ك��ن��ت
وم��ق��اب��ر ح��ف��ائ��ٌر ر وال��دي��ا ال��م��ن��ازل ل��ي��ت
ل��ص��ائ��ر ص��رَت ح��ي��ث ل��ة م��ح��ا ال وغ��ي��ري إن��ي
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قوله: بالكرم زهري مدح أمثلة فمن واألعىش، زهري الجاهليني فأمدُح املدح أما

ن��ائ��لُ��ه ال��م��اَل يُ��ه��ل��ك ق��د ول��ك��ن��ه م��ال��ه ال��خ��م��ر تُ��ه��ل��ك ال ث��ق��ٍة أخ��ي
س��ائ��ل��ه أن��ت ال��ذي ت��ع��ط��ي��ه ك��أن��ك م��ت��ه��ل��ال ج��ئ��ت��ه م��ا إذا ت��راه
ي��ج��ادل��ه ل��خ��ص��ٍم أو ض��ي��ٍم إلن��ك��ار وم��ث��ل��ه ل��ل��ح��روب ح��ص��ن13 م��ث��ُل ف��َم��ن

سنان: بن هرم يف زهري كقول املعقول عن يخرجون ال ولكنهم يبالغون وقد

ق��ع��دوا َم��ْج��ده��م أو ب��أول��ه��م ق��وٌم ك��رم م��ن ال��ن��ج��م ف��وق ي��ق��ع��د ك��ان ل��و
ول��دوا م��ا األوالد م��ن وط��اب ط��اب��وا ت��ن��س��ب��ه��م ح��ي��ن أب��وه��م س��ن��اٌن ق��وٌم
ج��ه��دوا إذا ب��ه��ال��ي��ل ءون م��رزَّ ف��زع��وا إذا ِج��ن أم��ن��وا إذا إن��س
ُح��س��دوا ل��ه م��ا ع��ن��ه��م ال��ل��ه ي��ن��زع ال ن��ع��م م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ��دون م��ح��سَّ

… األغراض سائر ذلك عىل وقس
حيواناتهم وصف يف وأكثره الوصفي، الشعر من كثريًا منظوماتهم يف أن عىل
ووقائعهم، ومفاخرهم ومثالبهم ومناقبهم أخالقهم وصف ويف وأدواتهم، ومنازلهم
أو الناقة بوصف وآخرون خاصة، الخيل بوصف اشتهروا الوصافني من طبقة وفيهم

مكانه. يف ذلك تفصيل إىل وسنعود غريها، أو القطا أو الوحش حمار

وعاداتهم بحيواناتهم التمثل (9)

صورها كما أشعارهم، يف وأدواتهم وحيواناتهم عاداتهم الجاهلية عرب صور قد
علماء استخرج وكما ومعابدهم، قصورهم عىل والرومان واليونان واآلشوريون املرصيون
شعر يف فالباحث املحفورة، أو املنقوشة آثارها من وأخالقها األمم تلك عادات اآلثار
أحوالهم، وسائر وطبائعهم وأخالقهم وآدابهم العرب عادات منه يستخرج الجاهلية
صوابهم وشاهد وأخبارهم العرب علوم ديوان الشعر «إن خلدون: ابن قال ولذلك
«أنه ذلك عىل ونزيد وحكمهم» علومهم من الكثري يف إليه يرجعون وأصل وخطئهم،
يني جرجي املوضوع هذا درس وقد وصنائعهم» وأدواتهم وأخالقهم عاداتهم مستودع
و١٥ ١٣ سنة «املقتطف» يف ضافية مقالة فيه ونرش املباحث، صاحب الطرابليس
العرب «رموز يف مقالة وله املويلحي محمد أيًضا ودرسه التاريخ» قبل «العرب بعنوان:
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من ومعتقداتهم عاداتهم فيها استخرج ١٩ سنة «املقتطف» يف نُرشت وتخيالتهم»
أشعارهم.

والقطا والفرس الناقة وخصوًصا بها، ويتمثلون بحيواناتهم يتغزلون والعرب
الحرب. يف والخيل السفر، يف والناقة الغزل، يف الحمام يذكروا أن فيهم ويغلب والحمام،

واملقارعة واملعاظمة املفاخرة (10)

قبائلهم بني املفاخرة فقامت وفخر، واستقالل إباء أهل جاهليتهم يف العرب كان
أشهرها املعاظمة، وهي املصائب يف حتى يشء كل يف يتنافسون وأصبحوا وأحيائهم،
وأخويها أباها وتبكي املوسم تأتي الخنساء فكانت عتبة، بنت وهند الخنساء معاظمة
عتبة بنت هند فأصيبت مصيبة» العرب أعظم «أنا وتقول: براية هودجها سومت وقد
قالت: الخنساء قالته ما بلغها فلما وأخوها وعمها أبوها فُقتل بدر، واقعة يف املذكورة
وقالت: بعكاظ املوسم وشهدت براية فُسوِّم بهودجها وأمرت مصيبة» العرب أعظم «أنا

ونثًرا.14 نظًما وتعاظمتا تعارفتا تقاربتا فلما ففعلوا، الخنساء» بجمل جميل «اقرنوا
الشعراء، بني يكون أن به فأحرى الناس، عامة بني التنافس شأن هذا كان فإذا
وعلقمة جهة، من واألعىش ولبيد عامر بني جرت كالتي األحساب عىل املقارعة أنواعه ومن
يف املقارعة يف يتناشدون وأخذوا … أخرى جهة من األحوص بني من وفتيان والحطيئة

طويل.15 حديث
ربيعة أبي بن عمر بني جرى كما أشعر، أيهما قبيلتني بني املنازعة القبيل هذا ومن
ألبناء أشعاًرا يورد منهما كل فأخذ … الحرام املسجد يف اللهبي العباس بن والفضل

األخرى.16 القبيلة من الشعراء قاله مما أحسن أنها عىل ويربهن قبيلته،
واألنصار،17 املهاجرين بني املفاخرة وصارت القبائل عصبية ذهبت اإلسالم جاء وملا

باألشعار. املناشدة ومنها بالرجز املقارعة وهي املراجزة18 أيًضا وعندهم

والعفة األنفة (11)

قال إذا العرض، عىل ويغار الضيم يأبى ورشف أنفة صاحب الجاهلية يف العربي كان
للقوس قيمة وال … قوسه رهن عظيم أمر يف رهن إىل اضطر وإذا وىف وعد وإذا فعل

كلفه.19 مهما له رهنها بما قائم فهو الرجل رشف عندهم ولكنها بنفسها،
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عن الدفاع من يحىص ال ما أخبارهم ويف العرض، عىل غرية منهم أشد يكن ولم
ُقتل التي الحرب سبب كان وقد السبيل، هذا يف الحرب نشبت ما وكثريًا وعرضها، املرأة
لبني بماء غنى لبني أبيات بجانب اغتسل شأًسا ابنه أن العبيس، جذيمة بن زهري فيها
حرب إىل ذلك وجر فقتله، بسهم فرماه به يحفل فلم يسترت أن غنوي رجل فناداه عامر

وغريه. املذكور زهري فيها ُقِتَل
من باملوايل امتزجوا حني طبائعهم إليه صارت ملا خالًفا بالعفة يفتخرون وكانوا
الفاريس نواس أبو قاله بما عنرتة قاله ما قابل الحالني، بني للفرق وتمثيًال األجنبية، األمم

عنرتة: قال …

م��أواه��ا ج��ارت��ي ي��واري ح��ت��ى ج��ارت��ي ل��ي ب��دت إن ط��رف��ي وأغ��ض

نواس: أبو وقال

وال��ه��زل ال��ض��ح��ك��ات ��ن وم��ح��سِّ ال��ج��ه��ل م��ط��ي��ة ال��ش��ب��اب ك��ان
ال��بَ��ْع��ل ح��ل��ي��ل��َة أت��ي��ُت ح��ت��ى رق��دوا ق��د وال��ن��اُس وال��ب��اع��ث��ي

ظاهًرا ذلك وتجد رذيلة،20 الغزل تعد القبائل وبعض تغزلهم، يف التهتك قل ولذلك
السباب أو القول يف الفحش عن بعيد وأخالقه بألفاظه متعفف فالجاهل … أشعارهم يف

تقدم. كما الطبيعة تمثيل به يرى ما إال

يستجدون ال (12)

أو عرض، عن دفاًعا إما يحركه، لداٍع ينظم وإنما للعطاء التماًسا ينظم ال الجاهيل
ولكن يمدح وقد ذلك، نحو أو فقيد، عىل بكاءً أو الفراق، من تشكيًا أو لحرب، تحمًسا
الشعراء إليه صار كما لجائزة، استدراًرا ال صنيع عىل شكًرا الغالب عىل يكون مدحه
كهرم وأمراءهم، شيوخهم الجاهليني مدائح موضوع وكان والتزلف، بالتقرب اإلسالم يف

وغريهم. مخاشن بن وربيعة حابس، بن واألقرع الظرب، بن وعامر سنان، بن
انتجع بعضهم أن عىل لالستجداء، ال غريه ومدح سنان بن هرَم زهري مدح فقد
الغساسنة أو املناذرة مدح يف بعضالجاهليني ونظم األعىش… ذلك فعل من وأول بشعره،
الذبياني والنابغة زياد بن والربيع األعىش الجاهلية يف املداحني وأشهر أمرائهم، بعض أو
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والحطيئة، سلمى أبي بن وزهري أوس بن ومعن الطائي زبيد وأبو اليشكري واملنخل
أماكنها. يف أخبارهم عىل وسنأتي

الجاهلية يف الشاعر منزلة (13)

بإعداد تهتم وهي القبيلة، شاعر تسميه منهم واحًدا تقدم شعراء، عدة للقبيلة كان
فالن الفالنية القبيلة قائد إن فيقال: … والخطيب القائد بإعداد تهتم كما الشاعر،
ونقلة اآلثار وحفظة األعراض حماة الشعراء ألن فالن؛21 وشاعرها فالن وفارسها
فيهم نبغ إذا كانوا ولذلك الفارس، نبوغ عىل فيهم الشاعر نبوغ فضلوا وربما األخبار،
النساء واجتمع األطعمة وصنعت به فهنأتها األخرى القبائل أتت … قبيلة من شاعر
حماية أنه العتقادهم والولدان الرجال وتتبارش األعراس، يف يصنعن كما باملزاهر يلعبن
بقي ما أن الواقع ويف لذكرهم،22 وإشادة ملآثرهم وتخليد أحسابهم عن ودفاع ألعراضهم
أشعارهم. عن منقول هو إنما وأخالقهم، وعلومهم وآدابهم الجاهلية عرب أخبار من لنا
وسيلة يجعلونهم أو االستعطاف أو االسرتضاء يف واسطة الشعراء يتخذون وكانوا
شأن بلسانها وينطق غرضها عن يعرب القبيلة حال لسان الشاعر فيكون الحروب، إلثارة
الحكومة أن الناس علم قوًال، قالت إذا الرسمية الصحيفة فإن … اليوم الرسمية الصحف
فالقبيلة ولذلك السياسة، يف الشعر تأثري من يظهر كان ما سبب هو وهذا … تريده

وتقديمه. وإكرامه إليه يحتاج بما والقيام شاعرها برعاية مطالبة
الشعر يجلون كانوا ولكنهم فقط، عنهم يدافع ألنه الشاعر يقدمون يكونوا ولم
الكعبة بأستار املعلقات تعليق ذلك عىل يدلك … نفوسهم يف الوقع من له كان ملا نفسه

ذلك. إىل وسنعود لها23 إجالًال

العرب نفوس يف الشعر تأثري (14)

دقيق وشعور حساسة نفوس ذوو ألنهم شعرية؛ العرب طبيعة أن تقدم مما علمت قد
اإلفرنج عند عنهما املعرب والنجدة الفروسية صاحب شأن وتقيمهم، الكلمة تقعدهم
وتناقلوه حفظوه البيت أعجبهم إذا حافظة أهل اإلجمال عىل العرب وكان بالشفالريي.
كان فإذا ومجتمعاتهم، أنديتهم يف به ويتحدثون وصغاًرا كباًرا ألسنتهم عىل فيشيع …
وقد عليهم، غالبًا كان الهجو ولكن اسمه، اشتهر مدًحا كان وإذا فيه، املقول سقط هجًوا
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شعًرا، الناس أسري من األعىش وكان لخفتها، أشعارهم شيوع إىل الشعراء بعض ُوفق
القيس. وامرؤ والنابغة زهري وكذلك

مطابًقا الهجو كان إذا خصوًصا منها الهجو حط فحل، شاعر هجاها إذا فالقبيلة
فمن ُهجيت، إال قبيلة العرب يف وليس مقامها، إىل فتعود عنها شاعرها رد وإال للواقع،
القبائل ومن وأمثالها، وأسد ووائل وبكر تميم قبائل فيها الهجو يؤثر لم التي القبائل
ومحارب وباهلة غنى منهم قيس من أحياء الشجاعة يف مقامها مع الهجاء فيها أثر التي
الشعراء من حظها كان قبائل وهناك وغريهما، وعكل تيم منهم طابخة بن أد من وأحياء

قريش. من مخزوم كبني املديح،
غري من مادحها كان إذا سيما ال القبائل سائر فاخرت ُمدحت إذا القبيلة وكانت
قيس فافتخرت واإلعجاب، باملدح قيًسا يذكرون كانوا تميم شعراء أن ويحكى أبنائها.
قيس، من وهو العامري لبيد قام حتى رؤوسها منكسة تميم زالت وما تميم، عىل
تميم ذاك عند فتكلمت قيس، من آخر شاعر ذلك وفعل وأطراها، شعره يف تميًما فذكر

وافتخرت.24
بطن وهم الحبطات قدر من حط شعر القبائل يف الشعراء هجو تأثري أمثلة ومن

فيهم: الشاعر فقال تميم، من

ت��م��ي��م ب��ن��ي ش��رُّ ال��ح��ب��ط��ات ك��م��ا ال��م��ط��اي��ا َش��رِّ م��ن ال��ُح��ْم��َر رأي��ت

الشاعر: قول إال الرباجم ظليم أهلك وهل

ال��ب��راج��ِم ف��ق��ح��ة25 ال��ظُّ��َل��يْ��ُم ك��م��ا ل��دارم َف��ْق��َح��ٌة أب��ان��ا إن

الشاعر: قول العجالن بني أهلك وقد

ُم��ْق��ب��ِل اب��ن ره��َط ال��َع��ج��الن ب��ن��ي ف��ع��ادى ��ٍة ودقَّ ل��ؤٍم أه��ل ع��ادى ال��ل��ه إذا
خ��ردل ح��بَّ��ة ال��ن��اس ي��ظ��ل��م��ون وال ب��ذم��ٍة ي��غ��درون ال ق��ب��ي��ل��ت��ه
َم��نْ��ه��ِل26 ك��ل ع��ن ال��ورَّاد ص��در إذا ع��ش��ي��ًة إال ال��م��اء يَ��ردون وال
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فإنه األموية، الدولة يف صعصعة بن عامر من نمري بني يف جرير بيت ذلك ويشبه
البيت: هو وهذا عامري، إنه قال: نسبه عن ُسئل إذا نمريي كل جعل

ك��الب��ا وال ب��ل��غ��َت ك��ع��بً��ا ف��ال نُ��َم��ي��ٍر م��ن إن��ك ال��طَّ��ْرَف ف��ُغ��ضَّ

ُسئل إذا منهم الرجل كان فقد الرفعة؛ من الناقة أنف بني أصاب ما ذلك وبعكس
فيهم: الحطيئة قال حتى لهم، آخر نسب وهو قريع بني من قال نسبه عن

ال��ذَّن��ب��ا ال��ن��اق��ة ب��أن��ف يُ��س��وِّي وم��ن غ��ي��ره��ُم واألذن��اب األن��ف ه��م ق��وم

… بقبيلتهم يفاخرون فأصبحوا
فسلمت النابهة، الظاهرة القبائل غري هجاء يتعمدون يكونوا لم الشعراء أن عىل
البالد يف السياسية الصحف شأن مثل ذلك يف وشأنهم هجومهم، من الخاملة القبائل
يهم كان كما جانبها، إىل املهمة الصحف إحدى انحياز يهمها األحزاب فإن … األجنبية
سبيل يف يريد ما له فتبذل مشهور شاعر ينرصها أن الجاهلية يف الجماعة أو القبيلة
رجال جمع ذلك، سفيان أبا فبلغ ومدحه، الرسول عىل وفد ملا األعىش فإن ولذلك نرصتها،
بشعره العرب نريان عليكم ليرضمن واتبعه محمًدا أتى لنئ «وهللا لهم: وقال قريش

بلده.27 إىل وانطلق فأخذها ففعلوا اإلبل»، من مائة له فاجمعوا
من رجًال أن القبيل هذا من ويحكى النفوس، يف كبري تأثري األعىش لشعر وكان
يقصد األعىش وجاء معًرسا، وكان يزوجهن، لم بنات ثالث له كان املحلق اسمه كالب
ألنه له ويذبح سواه قبل للضيافة يدعوه أن زوجها فحثت به، املحلق امرأة فسمعت مكة
رفاقه وإكرام إكرامه يف املرأة وبالغت ناقة، له ونحر املحلق فدعاه شاع، شعًرا قال إذا
له فشكا عياله عن املحلق سأل عروقه يف الرشاب جرى فلما … قيسية عصابة يف وكان

مطلعها: قصيدة أنشد عكاظ سوق واىف وملا بناته، حال

َم��ْع��َش��ُق ب��ي وم��ا ُس��ْق��ٍم م��ن ب��َي وم��ا ال��م��ؤرِّق ال��س��ه��اد ه��ذا وم��ا أرق��ُت

يسمعون، والناس األخالق وكرم السخاء يف وإطرائه املحلق مدح إىل تخلص ثم
قبيلة كل من األرشاف وهرع يهنئونه املحلق إىل الناس انسل اإلنشاد من فرغ فلما
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أبيها من أفضل رجل عصمة يف إال واحدة منهن تمِس فلم بناته، يخطبون إليه يتسابقون
تأثرهم شدة ومن السود،29 الخمر إنفاق يف الدارمي سكني فعل وكذلك ضعف،28 ألف
والنابغة املرقش لُقب كما أشعاره من بيت يف ورد بلفظ لُقب ربما الشاعر أن بالشعر
أكثر الشعر معنى من تأثر ربما السامع فإن الغناء، يف حتى وغريهم30 وأفنون واملخرق

نغمه. من

الجاهلية شعراء أشعر (15)

أقوال ذلك يف ولهم شعرائهم، أشعر هو فيمن مختلفني اإلسالم صدر منذ العرب برح ما
منه ويستدل ذلك، يف إجماليٍّا حكًما يُعد قد طبقات إىل الشعراء تقسيم أن عىل … كثرية
القيس، امرؤ ثالثة: هؤالء وأشعر حكمهم، يف الشعراء أشعر هم املعلقات أصحاب أن
فيمن اختلفوا وإنما تفضيلهم، عىل تقريبًا أجمعوا وقد والنابغة. سلمى، أبي بن وزهري
امرؤ وهم خاصة الوبر أهل الناس «أشعر عبيدة: أبو قال … كثريًا اختالًفا أشعرهم هو
فلعمري نجد أهل من ليس القيس امرأ إن قائل: قال فإن والنابغة، وزهري، القيس،
الثانية الطبقة ويف خزيمة، بن أسد بني ديار شعره يف ذكرها التي الديار هذه إن
جرير: وقال الناس»، أشعر القيس «امرؤ قال: الفرزدق إن وقيل: وطرفة»، ولبيد األعىش
«زهري أحمر: ابن وقال الناس»، أشعر «األعىش األخطل: وقال الناس»، أشعر «النابغة
أشعر «طرفة مقبل: ابن وقال الناس»، أشعر «لبيد الرمة: ذو وقال الناس»، أشعر
عبيدة: أبو قال ما الراجح والقول الناس» أشعر كلثوم بن «عمرو الكميت: وقال الناس»،

وطرفة». وعمرو، ولبيد، واألعىش، والنابغة، زهري، ثم القيس، «امرؤ
قد إذ حيًفا؛ اإلطالق عىل زمانه أهل أشعر أنه شاعر عىل الحكم يف نرى أننا عىل
املديح، يف وآخر الحماسة، يف شاعر فيجيد … سواه عىل تفضله بمزية شاعر كل ينفرد
زهري أربعة: الشعراء «أشعر قالوا: ذلك وعىل الشعر، أغراض من ذلك غري أو الغزل، أو

غضب». إذا وعنرتة طرب، إذا واألعىش رهب، إذا والنابغة رغب، إذا
النصيب صاحب القيس امرأ أن املعلقات، أصحاب وصف يف األكثرون عليه والذي
رأسه، القيس امرؤ فأخذ فنُحر، جمًال كان تعبريهم يف الشعر ألن …؛ الشعر يف األوفر
بغري أحًدا يمدح وال الكالم وحيش يتبع وال كالمني بني يعاظل ال بأنه يمتاز زهريًا وأن
أوضح النابغة وأن ذاب،31 مسسته إن شهد قلت: شئت إن ديباجة ولشعره فيه، ما
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وأوصفهم للملوك أمدحهم األعىش وأن فائدة، وأكثرهم غاية وأبعدهم معنى الشعراء
أعزهم كلثوم بن وعمرو لغًوا أقلهم لبيًدا وأن قريًضا، وأحسنهم شعًرا وأقدرهم للخمر
بلغ ما سنه حداثة مع بلغ إذ أشعرهم؛ وطرفة واحدة، وأجودهم امتناًعا وأكثرهم نفًسا

أعمارهم. طول يف القوم

الشعر رواة (16)

رجل صحبه الشاعر نبغ إذا الجاهلية أيام يف كانوا أنهم الشعر، رواية يف العرب عادة من
عىل يتدرب تلميذ كأنه للشاعرية، مرشًحا يكون أن الراوية يف ويغلب أشعاره، له يروي
يكتبون يكونوا لم ألنهم الحفظ؛ عىل الجاهلية يف اعتمادهم وكان عنه، يأخذ أستاذ يد
راوية وهدية خرشم، بن هدية راوية وجميل بثينة، جميل راوية عزة ُكثرَي فكان …
يروي اإلسالم وأوائل الجاهلية يف الراوية وكان وابنه،32 زهري راوية والحطيئة الحطيئة،
عنه ويناضل بأستاذه، التلميذ إعجاب به ويعجب له، وينشد ويصحبه الواحد للشاعر

سواه. عىل ويفضله
يروون أناس عندهم كان القدماء اليونان فإن بالعرب، خاصة العادة هذه وليست
عىل … اإللياذة رواة القديم يف أشهرهم ،Rhapsodist واحدهم ويسمون وغريه الشعر
دون بشاعر التخصص بدون الشعر يروي كان العرب، من الذكاء أهل األدباء بعض أن
قريش من أربعة القديم يف كان فقد والعلم، األدب يف رغبة ذلك يفعل كان وإنما … آخر
وهيب بن نوفل بن مخرمة وهم: واألخبار، باألنساب وعلماءهم لألشعار الناس رواة كانوا
عوف، بن هللا عبد بن عامر بن غانم بن حذيفة بن الجهم وأبو زهرة، بن مناف عبد بن
الناس ملثالب ذكًرا أكثرهم عقيل وكان طالب، أبي بن وعقيل العزى، عبد بن وحويطب

األحاديث. فيه األعداء بعض ألف حتى وحمقوه فيه وقالوا لذلك فعادوه …

أغراضهم حيث من الجاهلية شعراء (17)

هذه ولكن اإلجمال، عىل بها يمتاز التي الخصائص من الجاهيل للشعر ما تقدم
إىل الوجه هذا من الشعراء وينقسم … الشعراء أغراض باختالف تختلف الخصائص
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ما غري تقسيمهم يف وسنتوخى خاص، منحى أو أسلوب أو غرض منها لكل مجاميع،
النظم. يف أغراضهم إىل بالنظر الشعراء فنقسم القدماء، كتب يف نراه

وبعض شاعر مائة نحو أخبارهم بلغتنا الذين الجاهليني الشعراء أن علمت وقد
الحسحاس لبني عبًدا كان واحًدا إال عرب وكلهم … أصولها اختالف عىل القبائل من املائة
ملا خالًفا وتركيبًا، لفًظا الُعجمة من الجاهيل الشعر خلص إذا عجب فال أعجمي، وهو
كما العرب، غري املوايل من طبقة فيهم نبغ إذ اإلسالم؛ بعد الشعراء حال إليه آلت
ومعظمهم … تقدم كما عدنان من وأكثرهم عرب، كلهم الجاهليون فالشعراء … سيجيء
قبل األخريين القرنني يف وأهمها وأغراضهم، أخالقهم يف متشابهون ورحلة بادية أهل
يتحفز كأنه ضجيعه، رمحه أو وسيفه يبيت البدوي كان يوم بينهم، فيما الحرب اإلسالم:
الحرب يف أيامه فيقيض للثأر، أو الفخر أو للرزق التماًسا للغزو؛ الصباح يف للنهوض
أكثر كان فلذلك وآدابها، أخالقها مرآة أو قبيلته حال لسان والشاعر للحرب، يتأهب أو
وقائع يف منهم جماعة اشتهر وقد الشجعان، الفرسان الحرب أهل من الجاهلية شعراء
مائة، الجاهلية شعراء عدد اعتربنا وإذا والفخر، الحماسة قصائد فيها نظموا مشهورة
وبينهم … والفخر الحماسة يف أشعارهم وأكثر الحرب، وأهل الفرسان من نصفهم كان
السياسية املناصب أكرب وهي قبائلهم يف الرياسة لهم كانت أي واألمراء، امللوك من طائفة
أخرى وطائفة والحكمة، والعلم التعقل وأهل الحكماء من طائفة ومنهم العرص، ذلك يف
الفرسان، صف يف يدخلون وآخرون شاعريتهم، العشق هاج الذين املتيمني العشاق من
طائفة ومنهم الصعاليك، ويسمونهم والغزو، العدو هي مشرتكة بصفة يختصون لكنهم
وغريهم الخيل بوصف اختصوا وآخرون املهاجاة، إىل ميل ففيهم الهجو طبيعة تجمعها
تدخل ال طائفة وهناك الشواعر النساء وأخريًا املذهب، يجمعهم من الشعراء ومن بالغناء،

الطبقات. هذه إحدى يف
علماء لكن ومراتبهم، وطبائعهم الناظمني أغراض حيث من الشعر تقسيم فهذا
ووجهة؛ غرًضا مختلفون وهم سواهم عىل املعلقات أصحاب تقديم تعودوا الشعر
الشعراء طبقات فتكون وعليه حدة، عىل باب يف فنجعلهم وشاعرية، قوة متشابهون
كل من الشعراء عدد مع هي وهذه طبقة، ١٣ ومراتبهم أغراضهم حيث من الجاهلية

طبقة:

112



الجاهيل الشعر خصائص

الشعراء عدد

املعلقات أصحاب ١٠
األمراء الشعراء ١٤

الفرسان الشعراء ٢٨
الحكماء الشعراء ٤

العشاق ٨
الصعاليك ٧
املغنون ١

الشواعر النساء ٤
الهجاءون ٤

للخيل الوصافون ٤
املوايل ١

الشعراء سائر ٣٦

املجموع ١٢١

يف شعًرا قال من كل هم وليس شاعًرا، ١٢١ وعددهم الجاهلية شعراء هؤالء
تقدم، كما العرب يف سجية كان ألنه الشعر؛ يقل لم ذكي بينهم يوجد لم إذ الجاهلية؛
أخبارهم وصلنا من كل نذكر ولم وأشعرهم، نخبتهم أولئك أخبار من وصلنا وإنما
أشعار وجمهرة الحماسة ديوان ففي وإال شاعرية، وأقواهم شعًرا أكثرهم اخرتنا وإنما
من مئات أسماء واللغة األدب كتب وسائر واألغاني الهذليني وأشعار واملفضليات العرب

أبيات. بضعة أو بيت إال أقوالهم من يصلنا لم الشعراء
عددناه وقد الراشدين، أيام يف وعاش اإلسالم أدرك نفر ذكرهم اخرتنا الذين ومن

مخرضمني. فيسمونهم املؤرخون وأما الجاهلية طبائع عىل نشأ ألنه جاهليٍّا؛
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مزية طبقة لكل

األمراء فالشعراء … غرضها حسب أشعارهم يف صبغة الشعراء هؤالء من طائفة ولكل
والرمح السيف من أكثر بالسيادة فيفتخرون وِعزِّه، امُللك بأنفة أشعارهم تمتاز امللوك أو

األودي: األفوه وهو أحدهم أقوال فمن … والقبيلة

ع��ادوا أف��س��دوا م��ا غ��ي��ره��م بَ��نَ��ى وإن ل��ق��وم��ه��م م��ج��ًدا ب��ن��وا م��ا م��ع��اش��ر

استجداءً، أو تزلًفا مدحهم يف نجد ال مدحوا وإذا العرب، حكمة من البيت هذا ويعد
ثعل: بني يمدح القيس امرئ كقول سلفت خدمة عىل للشكر يكون وإنما

ثُ��َع��ْل ل��ب��ن��ي ش��اك��ر أن��ي وك��ن��دة وط��يِّ��ئً��ا وال��ع��ب��اد ا م��ع��دٍّ ف��أب��ل��غ

فامرؤ واألمراء، امللوك يألفها الذي الرتف آنية ذكر الوصف عند تشابيههم يف وترى
وقال: عندهم، الرتف آنية من وهي باملرآة شبهها فرسه عني وصف أراد ملا القيس

��ب ال��م��ن��قَّ ال��ن��ص��ي��ف م��ن ل��م��ح��ج��ره��ا ت��دي��ره��ا ��ن��اع ال��صَّ ك��م��رآة وع��ي��ن

قروحه وصف وملا الجميلة، الويش بأنواع ألوانها فشبه الوحش، بعضحمر ووصف
الخواتم. بنقش شبهها

وغري وأعوانهم مواليهم إىل ويشريون السالف، املجد ذكر من األمراء شعر يخلو وال
مكانه. يف سرتاه مما ذلك

بيشء أو بأسلوب تختص منها كالٍّ فإن الطبقات، سائر شعراء يف ذلك نحو ويقال
الغرام وشكوى التشبيب يف أكثره املتيمني العشاق فشعر … األخرى الطبقات عن يميزها
الشاعر يشرتك أن ذلك يمنع وال وِعَرب، وعظات حكم أكثره الحكماء وشعر والهجران،
ذلك، وغري وعاشًقا وحكيًما متحمًسا يكون أن أي األغراض، هذه من غرض غري يف
ذلك لغلبة الفرسان؛ طبقة من جعلناهم وإنما وهاموا، عشقوا الفرسان من كثريين فإن

عليهم.
واملقل، الشعر من املكثر وفيهم وأشعرهم الشعراء هؤالء أشهر نصف أن لنا آن وقد
آداب تاريخ لطالب فائدة وال القليل، إال أشعارهم من يصلنا ولم كثريًا، نظموا وبعضهم
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لسواهم قدوة كانوا الذين الشعراءَ بالوصِف نختص وإنما … هؤالء تراجم إيراد من اللغة
التي املآخذ بذكر اآلخرين يف ونكتفي ومطالعتها، عليها الحصول يمكن آثاًرا خلَّفوا أو

أراد. ملن أخبارهم مطالعة يف إليها الرجوع يمكن
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املعلقات أصحاب (1)

العرب أشعار جمهرة القريشصاحب زيد فأبو وأصحابها، املعلقات عدد يف الرواة اختلف
وعمرو ولبيد، واألعىش، والنابغة، وزهري القيس، امرؤ وهم … رأيت كما ثمانية يجعلهم
أصحابها بني ليس سبًعا، املعلقات جعل الزوزني ولكن وعنرتة، وطرفة، كلثوم، بن
ذلك فوق التربيزي زكريا أبو وأضاف حلزة، بن الحارث وأضاف األعىش، وال النابغة
أصحابها: أسماء هذه … عًرشا وملحقاتها املعلقات فصارت األبرص، بن عبيد قصيدة

كلثوم بن عمرو – عنرتة – لبيد – العبد بن طرفة – زهري – النابغة – القيس امرؤ
األبرص. بن عبيد – األعىش – حلزة بن الحارث –

وأن سبع أنها املعلقات، شارح وهو ٣٣٨ه، سنة املتوىف النحاس جعفر أبو وذكر
ابن وذكر املعلقات، من يعدهما لم وإن واألعىش النابغة قصيدتْي إليها أضاف بعضهم
وسنأتي معلقته، يعني لم لكنه عبدة1 بن علقمة فيهم املعلقات أصحاب من سبعة خلدون

جميًعا. تجمعهم الشاعرية فإن … معينة معلقة إليه نُسبت من كل ترجمة عىل هنا

بالكعبة؟ املعلقات ُعلقت هل (1-1)

العرب إن بعضهم: فقال الجاهلية، يف املعلقات هذه شأن يف األخبار أصحاب اختلف
وأقدم وأكربوه، ذلك بعضهم وأنكر الكعبة. بأستار علقوها أن إياها تعظيمهم من بلغ
بالنسخة املعلقات رشحه يف قال فقد ذكره، املتقدم النحوي النحاس جعفر أبو املنكرين
السبع، القصائد هذه جمع يف «واختلفوا نصه: ما برلني مكتبة يف منه املوجودة الخطية
امللك استحسن فإذا … األشعار ويتناشدون بعكاظ يجتمع أكثرهم كان العرب إن وقيل:
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فال الكعبة يف علقت إنها قال من قول فأما خزائني. يف وأثبتوها علقوها قال: قصيدة
الناس زهد رأى ملا الراوية حماًدا «إن هذا يف قيل ما وأصلح الرواة، من أحد يعرفه
فسميت … املشهورات هي هذه لهم وقال عليها، وحضهم السبع هذه جمع الشعر يف
السبع جمع الذي (حماد) «وهو فقال: األنباري ابن ذلك ونقل املشهورة»، القصائد
من الناس ذكره ما يثبت ولم النحاس، محمد بن أحمد جعفر أبو ذكره هكذا الطوال،

الناس. ذكره ملا النحاس مخالفة يستغرب فهو الكعبة» عىل معلقة كانت أنها
معاًرصا كان ربه عبد ابن وهذا الكعبة، يف ُعلقت أنها إىل يذهبون واألكثرون
(بالشعر) به العرب كلف من بلغ «وقد قال: ٣٢٨ه) (سنة قبله وتويف املذكور للنحاس
الذهب بماء فكتبتها القديم، الشعر من ميزتها قصائد سبع إىل عمدت أن له وتفضيلها
ومذهبة القيس، امرؤ مذهبة يقال: فمنه الكعبة، أستار يف وعلقتها املدرجة القباطي يف
مختلفة، عصور يف كثريون ذلك وأيد املعلقات»،2 لها: يقال وقد سبع، واملذهبات زهري،
املعلقات «وكانت قال: الشعر، نقدة أكرب من وهو العمدة كتاب صاحب رشيق ابن منهم
الذهب بماء القباطي يف فكتبت الشعر سائر من اختريت ألنها وذلك املذهبات؛ تُسمى
واحد غري ذلك ذكر شعره، أجود كانت إذا فالن مذهبة يقال: فلذلك الكعبة، عىل وُعلقت
هذه. لنا علقوا يقول: الشاعر قصيدة استجيدت إذا امللك كان بل وقيل: العلماء، من
بذلك القول ينسب ألنه بتعليقها؛ القول إىل أميل رشيق ابن أن فرتى خزائنه»،3 يف لتكون

«وقيل». بقوله: اآلخر الرأي ويضعف العلماء» من واحد «غري إىل
انتهوا «حتى قوله: وهذا سواه، يذكر وال بتعليقها يقطع فإنه خلدون ابن أما
وبيت حجهم موضع الحرام البيت بأركان أشعارهم تعليق يف املناغاة إىل العرب) (أي
وعنرتة سلمى، أبي بن وزهري الذبياني، والنابغة حجر، بن القيس امرؤ فعل كما إبراهيم
املعلقات أصحاب من وغريهم واألعىش عبدة، بن وعلقمة العبد، بن وطرفة شداد، بن

السبع».4
ذلك إنكار استأنف وإنما املوضوع، هذا يف والباحثني العلماء أكثر وافقهم وقد

يشء. كل من الجديد يف رغبة ُكتَّابنا؛ بعض ووافقهم اإلفرنج من املسترشقني بعض
العرب نفوس يف الشعر تأثري من علمنا بعدما وتعظيمها تعليقها يف غرابة وأي
فهي بتعليقها القول بها يضعف أن النحاس أراد التي الحجة أما ألصحابه؟! وتعظيمهم
لم الناس أن والحقيقة إلخ» بالشعر الناس زهد رأى حماًدا «إن قال: ألنه وجيهة؛ غري
هذا حماًدا يستقدمون الخلفاء يكن ألم أيامه، يف رغبتهم مثل الشعر يف راغبني يكونوا
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أصحاب تراجم وإليك … قيل؟ فيَم أو قاله، َمن بيت: عن ليسألوه الشام إىل العراق من
بهم. يلحق ومن املعلقات

٥٤٠م) سنة نحو (تويف حجر القيسبن امرؤ (2-1)

كندة، بملوك نسبه يتصل منزلة، وأرفعهم أصًال وأرشفهم الجاهلية شعراء أشهر هو
عنهما أجلوا ثم واملشقر، البحرين يف يقيمون وكانوا كهالن، من بطن العرب قول يف وهم
مناصب بعض يتولون دهًرا هناك أقاموا ينسبون، وإليها حرضموت، يف كندة منازل إىل
أخباره عرفت من وأقدم أخبارهم، أكثر ضاع وقد الحمرييني، التبابعة عهد عىل الدولة
ونزل نجد إىل حجر ونزح الشاعر، القيس امرئ جد جد املرار آكل عمرو بن حجر منهم
كثريًا ملكوا قد (املناذرة) اللخميون وكان للميالد، الخامس القرن أوائل يف عاقل بطن
معه البكريون فنهض … بنجد يومئذ وهم وائل، بن بكر بالد سيما وال البالد تلك من
عليهم وملكوه تعظيمه عىل كلمتهم فاجتمعت سلطانهم، عن واستقلوا اللخميني ملحاربة
خلفه مات فلما حجر، بن عمرو ابنه فخلفه للميالد الخامس القرن بأواسط تويف حتى
مطامعه فوجه دولته، شأن فضعف اليمن األحباش فتح أيامه ويف عمرو، بن الحارث ابنه
كرسى تغري واغتنم … األكارسة من لتقربهم يحسدهم؛ وكان الحرية، يف اللخميني نحو
مكان الحرية وواله فوافقه إليه، وتقرب املزدكية بسبب السماء ماء بن املنذر عىل قباذ
يويل أن وسألوه بالطاعة إليه يتقربون وجعلوا القبائل نظر يف الحارث فعظم املنذر،
ومنهم القبائل، بعض عىل حاكًما منهم كالٍّ أقام أوالد أربعة له وكان أراد، من عليهم

وغطفان. أسد بني عىل توىل القيس امرئ والد الحارث بن حجر
وعزل املنذر وافق ابنه أنورشوان ألن قباذ؛ موت بعد الحارث عىل األمر انقلب ثم
حتى بالتحاسد أوالده بني يفسد وجعل قتله، حتى فطار املنذر فيه وطمع ففر، الحارث
أمري يكرب ومعد القيس امرئ والد حجر هما اثنان: وبقي منهم اثنان فقتل تحاربوا
وأمسكوا حجر ملكهم خالف عىل فاجتمعوا كندة، دولة تضعضع أسد بنو ورأى قيس،

فقتلوه. فحاربهم اإلتاوة أداء عن
عجزه يعتقد وهو رجع بقتله علم فلما غائبًا أبيه مقتل عند القيس امرؤ وكان
عليه، قبض مقره عرف إذا العدو ذلك أن أيًضا وعلم قوي، عدوه ألن بثأره؛ األخذ عن
القبائل، يستجري والحجاز ونجد اليمن يف متنكًرا يتجول وهو الدهر من برهة فقىض
فاستودعه فأجاره، فاستجاره األبلق حصن صاحب السموءل أتى حتى أحد يجره فلم
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ملوك ألن …؛ الروم قيرص إال أعدائه عىل يستنرصه من يرى ال وهو وأمتعته أدرعه،
تظلموا إذا العهد، ذلك يف العرب عادة جاري عىل أعداءه نرصوا الفرس عمال الحرية
القيرص إىل سبيل القيس المرئ يكن ولم األخرى، استنرصوا الدولتني هاتني إحدى من
منه وطلب يومئذ الروم قيرص عند النفوذ صاحب الغساني شمر أبي بن الحارث فوسط
أن بعد القيرص إن العرب: ويقول القيرص، إىل القيس امرؤ فسار ففعل، إليه يوصله أن
القيس امرأ «إن للقيرص: وقال أعدائه، أسد بني أحد به وىش مدائحه وسمع دعوته أجاب
هذا يفعل ا سمٍّ نعرف وال قتلته، مسمومة حلة الشاعر وألبس الوشاية، فصدق شتمك»

إربًا. ينل ولم قتل القيس امرأ إن حال كل وعىل الفعل،
يف «وذكر نصه: ما بالجدري القيس امرئ موت ذكر بعد النرصانية شعراء يف وجاء
له ينحت بأن أمر القيس امرئ وفاة بلغه ملا قسطنطينية ملك أن مخطوط قديم كتاب
املأمون، أيام إىل هناك القيس امرئ تمثال وكان ففعلوا، … رضيحه عىل وينصب تمثال

الصائفة». ليغزو الروم؛ بالد دخل ملا هناك مروره عند الخليفة هذا شاهده وقد

القيس امرئ شعر

يأنفون قبله كانوا امللوك ألن الشعر؛ يقل لم ذلك ولوال الشاعرية قوي القيس امرؤ وكان
حتى يعصاه وهو زجره ما وكثريًا حي، وأبوه يقوله عليه مطبوًعا كان ولكنه قوله، من
من األخالط بعض مع األحياء يف يجول جعل بل يباِل فلم … عنه يبعده أن أبوه اضطر
موضع أو روضة أو غديًرا صادف فإذا وائل، بن وبكر وكلب طيء من العرب شذاذ
معه وأكلوا فأكل عاد ثم فتصيد الصيد إىل وخرج يوم، كل يف معه ملن فذبح أقام صيد
ينتقل ثم الغدير ذلك ماء ينفد حتى كذلك يزال وال قيانه، وغنته وسقاهم الخمر ورشب

غريه. إىل عنه
أهاج وغضبه شديًدا، غضبًا فغضب اليمن، أرض من بدمون كان أبيه نعي أتاه فلما
األخرية، سفرته قبل الروم بالد جاء ولعله اختباره، زادت البالد يف وأسفاره شاعريته،
واستفاد آدابهم عىل اطلع وخالطهم الناس عارش وإذا الشعري، الخيال توسع واألسفار
جعلت التي األسباب من وذلك جديدة، صوًرا فتستنبط فريحته تتفتق أو جديدة معاني

فيها. الشعراء وتبعه قبله معروفة تكن لم الشعر يف أشياء إىل يسبق القيس امرأ
األسفار ثمار من رأيتها واألساليب، املعاني من استنبطه فيما النظر أمعنت وإذا
طبيعي فإنه إلخ» نبك «قفا كقوله: الديار يف الصحب استيقاف فمنها … االطالع وسعة
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املكان يف أقام إذا الوفا، كان وقد ديار، واستقبال ديار توديع يف حياته قىضمعظم فيمن
به. كلف الرجل عارش وإذا ألفه

من طبًعا وهذا والناقة، الفرس وصف الخصوصيف عىل وإجادته وصفه دقة ومنها
تعلقه مع عنه يشغله يشء ال فرسه عىل واأليام الساعات يقيض كان ألنه األسفار ثمار
قصيدة له تقرأ تكاد ال ولذلك أعدائه، من فراره يف النجاة عىل له مساعد أكرب ألنه به
قريحته واملعارشة األسفار فتقت وقد ناقته. أو فرسه بها يصف أبياتًا فيها وجدت إال
الفراق بها يصف التي البائية قصيدته يف قوله ذلك فمن اقتباسها، أو املعاني الستنباط

مطلعها: وفرسه وناقته

َش��َع��بْ��َع��ب ح��ْزم��ْي ب��ي��َن ُض��ح��يَّ��ا َس��َل��ْك��َن َظ��ع��ائ��ن م��ن ت��رى ه��ل خ��ل��ي��ل��ي ��ر ت��ب��صَّ

ذلك وعند الغريبة، األلفاظ يتعرف أن بعد إال باملعنى يستأنس ال القارئ ولكن
الفرس: وصف يف كقوله منه بأحسن الشعراء يأِت لم بديًعا وصًفا يرى

ُم��َح��نَّ��ِب ال��ف��الة ك��يَ��ْع��ف��ور أَق��بَّ ب��س��اب��ح ال��ش��روق ق��ب��ل أغ��ت��دي وق��د
ُم��َغ��رِِّب ش��أٍو ك��لَّ ال��ه��وادي ِط��راَد الَح��ُه األواب��د َق��يْ��د ب��م��ن��ج��ِرٍد
َم��ْرَق��ِب ف��وق ق��ائ��م َع��يْ��ٍر وص��ْه��وُة ن��ع��ام��ٍة وس��اق��ا َظ��بْ��ٍي أيْ��َط��ال ل��ه
ب��ُط��ْح��َل��ٍب وارس��اٌت ِغ��ي��ٍل ح��ج��ارة ك��أن��ه��ا ِص��الب ُص��مٍّ ع��ل��ى وي��خ��ط��و
ال��ُم��ذَأب ال��َغ��ِب��ي��ط م��ث��ل ح��ارٍك إل��ى ال��نَّ��دى َل��بَّ��دُه ك��ال��دِّع��ص َك��َف��ٌل ل��ه
��ِب ال��م��ن��قَّ ال��ن��ص��ي��ف م��ن ل��م��ح��ج��ره��ا ت��دي��ره��ا ال��ص��ن��اع ك��م��رآة وع��ي��ٌن
َربْ��َرِب َوْس��َط م��ذع��ورٍة ك��س��ام��ع��ت��ي ف��ي��ه��م��ا ال��ِع��تْ��َق ت��ع��رُف أذن��ان ل��ه

رضوب سائر يف أجاد وقد ديوانه، يف فلرياجع شعره، يف كثري الفرس ووصف
مطلعها: اإلجمال عىل الوصف يف وأخرى املطر وصف يف قصيدة وله الوصف،

واص��دق ش��ئ��ت إن ال��رك��ب ح��دي��َث وح��دِّث ف��ان��ل��ط��ِق ال��رَّبْ��ع أي��ه��ا ص��ب��اًح��ا ان��ع��م أال
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القيس امرؤ امتاز فقد الغريب؛ اللفظ من الجاهلية أشعار وسائر شعره يف ما ومع
كقوله: التشبيه ولطف األلفاظ برقة

ال��ب��ال��ي وال��َح��َش��ُف ال��ُع��نَّ��اُب وك��ره��ا ل��دى وي��اب��ًس��ا َرط��بً��ا ال��ط��ي��ر ق��ل��وب ك��أن

وقوله:

ي��ثَّ��ق��ِب ل��م ال��ذي ال��َج��ْزع وأْرُح��ل��ن��ا ق��ب��اب��ن��ا ح��ول ال��وح��ش ع��ي��وَن ك��أن

وقوله:

ح��ن��ظ��ِل ن��اق��ُف ال��ح��ي َس��ُم��َراِت ل��دى ��ل��وا ت��ح��مَّ ل��م��ا ال��ب��ي��ن غ��داة ك��أن��ي

بقوله: الفرس وصفه يف أجاد وقد

َع��ِل م��ن ال��س��ي��ُل ح��ط��ه َص��ْخ��ٍر ك��ج��ل��م��ود م��ًع��ا م��دب��ٍر م��ق��ب��ٍل ِم��َف��رٍّ ِم��َك��رٍّ

بعضها الشعراء واتخذ الناس، ألسنة عىل األمثال مجرى جَرت كثرية أبيات وله
قوله: واللطف الرقة يف النهاية حد بلغ ومما املعاني، رقق من أول وهو لنظمهم، قواعد

ُم��َق��تَّ��ِل ق��ل��ٍب أع��ش��ار ف��ي ب��س��ْه��َم��ي��ك ل��ت��ض��رب��ي إال ع��ي��ن��اك ذرق��ت وم��ا

وفرق والعىص، بالعقبان، الخيل وشبه واملها، بالظباء النساء وصف من أول وهو
االستعارة وأجاد األوابد فقيد الكالم مآخذ وقرب القصيدة، يف وسواه النسيب بني

به: يتغنى مما وهو تشبيهه ومن والتشبيه5

وال��م��ب��ت��س��ْم ال��م��ق��بَّ��ل ل��ذي��ذ ال��ث��ن��اي��ا ش��ت��ي��ت أغ��رَّ وث��غ��ٍر
ال��ح��َك��ْم ع��ل��ي��ك يَ��ق��ض��ي وب��ال��ظ��ن ب��ه َظ��نٍّ غ��ي��ر ذق��ت��ه وم��ا
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مطلعها: بأبيات شبب بالنساء، شبب ما أول القيس امرأ إن ويقال:

6 اق��بَّ ب��ط��ٍن ذا ��ة ال��ُج��مَّ َخ��ِج��َل ِغ��َرة ذا ن��اش��ئً��ا ع��ه��دت��ن��ي

عبيد: قول أولها األبرص، بن عبيد مع العرب أوابد يف شعرية محاورة وله

وأخ��راًس��ا س��نٍّ��ا أن��ب��ت��ْت م��ا درداءٌ ب��م��ي��ت��ت��ه��ا ق��ام��ت َم��يْ��تَ��ة ح��يَّ��ٌة م��ا

القيس: امرؤ فأجابه

أك��داًس��ا ال��م��ك��ث ط��ول ب��ع��د ف��أخ��رج��ت س��ن��اب��ل��ه��ا ف��ي تُ��س��َق��ى ال��ش��ع��ي��رة ت��ل��ك

طويلة. وهي

نظمها وسبب معلقته

بنت عنيزة عمه وابنة حبيبته مع له جرت واقعة وصف يف نظمها فقد معلقته أما
أما الشعر، يف رغبته من كان ملا منها منعوه ولعلهم لقاؤها، عليه حظر إذ رشحبيل
مىش ظعنوا إذا وكانوا الحي، ظعن فرصة فاغتنم … ملالقاتها الفرص ينتهز فكان هو
النساء، ظعنت حتى وتربص الرجال عن القيس امرؤ فتخلف النساء، ثم أوًال الرجال
امرؤ فسبقهن بنجد، كندة منازل يف جلجل دارة يسمى غدير الظاعنني طريق يف وكان
وجمع مخبئه من هو فربز املاء يف ونزلن ثيابهن فنزعن عنيزة، وفيهن الغدير إىل القيس
عارية، إليه خرجت إذا إال ثيابها منهن الواحدة يعطي ال وحلف: عليها وجلس الثياب
تخرج أن عليها وألح فأبى رشطه، عن يعدل أن عليه وأقسمت عنيزة وبقيت فخرجن
له: وقلن يعنفنه وأخذن عليه، النسوة واجتمع فلبستها ثيابها إليها دفع ثم فخرجت،
وأتني فعقرها منها» تأكلن راحلتي َلُكنَّ «سأعقر فقال: وجوعتنا»، الحي عن أخرتنا «إنك
منها فسقاهن خمر فيها ركوة معه وكان شبعن، حتى اللحم يشوين وجعلن بالحطب،
بد «ال لعنيزة: فقال له، مركب ال هو وبقي رواحلهن عىل أمتعته حملن ارتحلن فلما …
فجعل هودجها، مقدم عىل فحملته طلبه عىل صواحبها وساعده تحمليني» أن من لك

ومطلعها: معلقته نظم ثم ويحادثها يقبلها الهودج يف رأسه يدخل
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ف��ح��وَم��ِل ال��دَّخ��ول ب��ي��ن ال��لِّ��َوى ِب��ِس��ْق��ِط وم��ن��زل ح��ب��ي��ٍب ذك��رى م��ن نَ��بْ��ِك ِق��َف��ا

رشح كتاب، يف املعلقات سائر مع مدرجة وهي وصف، أحسن تقدم ما بها وصف
رشوح. عدة

املرصية، الكتب دار يف خطية نسخة منه ديوان يف ُجمعت فإنها أشعاره سائر أما
سنة املتوىف النحوي البطليويس رشحه وقد غريها ويف ١٨٣٧ سنة باريس يف ُطبع وقد
سنة هال يف طبع للمعلقة رشح وللنحاس ١٢٨٢ه سنة بمرص الرشح وُطبع ٤٩٤ه

.١٨٧٦
بطرسبورج يف العربي األصل مع وُطبعت الروسية اللغة إىل معلقته تُرجمت وقد

موركوس. بعناية ١٨٨٥ سنة
ج٢، و١٩ ج٨ ٦٢ األغاني كتاب يف وأخباره القيس امرئ أشعار من كثريًا وتجد
الستة الشعراء كتاب ويف املعلقات، رشح ويف ص٣٧، قتيبة البن والشعراء والشعر
صفحة النرصانية شعراء ويف ج٣، ٥٣٢ األدب وخزانة ،١٨٧٠ سنة لندن طبع الجاهليني

والتاريخ. األدب كتب أكثر ويف ٣٩ العرب أشعار جمهرة ويف ٦

٦١٥م) سنة نحو (تويف سلمى أبي بن زهري (3-1)

وإنما والنابغة، وزهري القيس امرؤ وهم: الشعراء، سائر عىل املقدمني الثالثة أحد هو
األفكار باستنباط القيس امرؤ امتاز وكما صاحبيه، عىل الثالثة أحد تقديم يف اختلفوا
وكثرة البالغة الحكمة من نظمه يف بما زهري امتاز فقد املعاني؛ وتلطيف واألساليب
أحًدا يمدح وال وحشيه ويتجنب الكالم يف يعاظل ال وهو املدح، عىل القدرة مع األمثال
عن وأبعدهم شعًرا أحسنهم إنه ويقولون: صاحبيه، عىل يفضلونه وكثريون فيه، بما إال

األلفاظ. من قليل يف املعاني من لكثري وأجمعهم سخف،
عبد بني منازل يف وولده وأبوه هو يقيم وكان مرض، قبائل إحدى مزينة من وهو
تزوج ألنه سلمى أبو أبوه منهم هناك نزل من وأول نجد، من بالحاجز غطفان بن هللا
امرأة زهري وتزوج زهريًا، له فولدت غطفان بن ذبيان من مرة بن قهر بني من امرأة
ويمدحهما، وغطفان مرة بني شعره يف يذكر زهري كان ولذلك مرة، بن سحيم من
منزلته القوم فرفع … وحلم صدر سعة مع كبرية ونفس عالية أخالق لزهري وكان
أبوه فكان الشاعرية يف عريًقا ذلك مع وكان ثروته، واتسعت ماله وكثر سيًدا، وجعلوه
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مقربًا وكان العرب نفوس يف كبري تأثري لشعره وكان وابناه، وأختاه خاله وكذلك شاعًرا
يف نظمها قصيدة وأول عوف، بن والحارث سنان بن هرم وخصوًصا ذبيان أمراء من

مطلعها: التي املشهورة معلقته مدحهما

ف��ال��م��ت��ث��لَّ��ِم رَّاج ال��دَّ ب��َح��ْوم��ان��ة ت��ك��لَّ��م ل��م ِدْم��نَ��ٌة ف��ي أْو أمِّ أِم��ْن

وذبيان.7 عبس بني الدماء بحقن أتياها مكرمة أثر عىل قالها
يسأله وال أعطاه، إال زهري يمدحه أال هرم حلف حتى كثرية بقصائد هرًما مدح ثم
ما كثرة من زهري فاستحيا فرًسا، أو وليدة أو عبًدا أعطاه إال عليه سلم وال أعطاه، إال
وخريكم … هرم غري صباًحا «عموا قال: الناس من مأل يف رآه إذا فأصبح منه يقبل كان
أباك» زهري مدح بعض «أنشدني هرم: ولد لبعض الخطاب بن عمر وقال استثنيت»
له نحسن كنا وهللا «ونحن فقال: القول» فيكم ليحسن كان «إنه عمر: فقال فأنشده،
سنان أيًضا زهري ومدح أعطاكم» ما وبقي أعطيتموه ما ذهب «قد عمر: فقال العطاء»،

وغريهما. بدر بن حذيفة بن وحصن املري حارثة أبي بن
قوله: أحد إليه يسبقه ولم هرم، مدح يف قاله ومما

ُط��ُرَق��ا أب��واب��ه إل��ى وال��س��ائ��ل��ون ه��رٍم ف��ي ال��خ��ي��َر ال��م��ب��ت��غ��ون ج��ع��ل ق��د
خ��ل��ق��ا وال��نَّ��دى م��ن��ه ال��س��م��اح��َة يَ��ل��ق ه��رًم��ا ت��ه ع��الَّ ع��ل��ى ي��وًم��ا ي��ل��َق م��ن
��وق��ا ال��سُّ ه��ذه وبَ��ذا ال��م��ل��وك بَ��ذَّا ح��س��بً��ا ق��دم��ا ام��رأي��ن َش��أَو ي��ط��ل��ب
ل��ح��ق��ا ف��م��ث��لُ��ه ت��ك��ال��ي��ف��ه ع��ل��ى ِب��َش��أوه��م��ا ي��ل��ح��ق ف��إن ال��ج��واد ه��و
س��ب��ق��ا ص��ال��ح م��ن ق��دَّم��ا م��ا ف��م��ث��ُل م��ه��ٍل م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى ي��س��ب��ق��اه أو

ثم الصيد بوصف استهل أن بعد حذيفة بن حصن مدح يف قوله مدحه بليغ ومن
وتجد الكتاب، هذا من سابق فصل يف منها بمثال جئنا طويلة قصيدة يف املدح إىل تخلص

منه. أخرى أماكَن يف نظمه من أمثلة
كقوله: بالبعث، مؤمنًا كان أنه أقواله بعض من ويؤخذ

ف��يُ��نْ��تَ��َق��ِم ��ل ي��ع��جَّ أو ال��ح��س��اب ل��ي��وم ف��ي��دََّخ��ْر ك��ت��اب ف��ي ف��ي��ودَْع ��ْر ي��ؤخَّ
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يف بعضها نقلنا التي معلقته يف ِحَكمه صدره وسعة وحنكته تعقله عىل يدل ومما
هو: واحد بيت يف التقايض خالصة جمع وقد الكتاب، هذا من األوىل الصفحات

ِج��الءٌ أو ِن��ف��اٌر أو يَ��م��ي��ٌن ث��الٌث م��ق��ط��ُع��ه ال��ح��ق وإن

رشحه ديوان يف أشعاره ُجمعت وقد وبالغته، وحكمياته بمدحياته يمتاز فزهري
سنة ُطبع وقد املرصية، الكتب دار يف خطية نسخة ومنه ٢٩١ه سنة املتوىف ثعلب
يف الرشح هذا ُطبع وقد ٤٧٦ه، سنة املتوىف باألعلم املعروف الشنتمري ورشحه ١٣٢٣ه
Dyroff ديروف وكتب عليها، نقف لم أو ضاعت أخرى رشوح وله ١٣٠٦ه، سنة ليدن
.١٨٩٢ سنة منشن يف ُطبع منها يُنرش لم وما وأشعاره، زهري يف باألملانية كتابًا األملاني
الشعراء ديوان ويف ج٩ و١٤٦ ٤٨ األغاني كتاب يف وأقواله أخباره ُجمعت وقد
مع معلقته وُجمعت ٥٧ والشعراء والشعر ج١ ٣٧٥ األدب وخزانة الجاهليني، الستة
ذكره املتقدم النحاس منهم كثريون رشحها وقد ص٤٧، الجمهرة ويف املعلقات سائر
مقدمة مع برلني يف ١٩٠٥ سنة األملاني هوسهري الدكتور نرشه وقد رشوحها، أهم وهو

مفيدة. أملانية

٦٠٤م) سنة (تويف الذبياني النابغة (4-1)

قيس، من ذبيان من معاوية بن زياد واسمه الشعراء سائر عىل املقدمني الثالثة أحد هو
عىل يفد وكان القيس، امرئ من غض كما منهم الشعر غض الذين األرشاف من وهو
إىل به فوىش الشاعر، املنخل وبني بينه العداوة فوقعت فيمدحه، الحرية صاحب النعمان
الغساسنة ملك األصغر الحارث بن بعمرو ونزل غسان بني إىل النابغة فهرب … النعمان
حتى معه فمكث أخوه، النعمان وخلفه عمرو مات حتى عنده مقيًما زال وما فمدحه،

إليه. فعاد الحرية صاحب النعمان مع اصطلح
كان النابغة ولكن األنصاري، ثابت بن حسان أيًضا الحرية صاحب عىل يفد وكان
يأكل وصار طائلة ثروة الحرية صاحب النعمان عطايا من فجمع الجميع، عىل مقدًما
سوق جاء فإذا عرصه، شعراء عند كربى منزلة وله والذهب، الفضة آنية يف ويرشب
ذات أنشده من وأول أشعارهم، ينشدون الشعراء وجاء جلد من قبة له رضبوا عكاظ

سواه. الشعراء من أحد ينله لم رشف وهذا الخنساء، ثم حسان ثم األعىش مرة

126



الجاهلية شعراء أشهر

كالم رونق وأكثرهم شعر ديباجة أحسنهم بأنه صاحبيه عن النابغة ويمتاز
جرى حتى أقواله كل يف ظاهر وذلك تكلف، فيه ليس كالم شعره فكان بيتًا، وأجزلهم

منها: أقواله؛ من كثريًا الشعراء واقتبس األمثال، مجرى منها كثري

األس��د م��ن زأٍر ع��ل��ى ق��راَر وال أوع��دن��ي ق��اب��وس أب��ا أن نُ��بِّ��ئْ��ُت

وقوله: مروان، بن امللك عبد عليه سخط حني يوسف بن الحجاج به تمثل

��م��اِل ال��شِّ م��ن ال��ي��م��ي��ن ألف��ردْت خ��ْونً��ا بَ��ْغ��تَ��َك ال��ي��م��ي��ن ��ي َك��فِّ ف��ل��و

فقال: العبدي املثقب أخذه

ي��م��ي��ن��ي ت��ص��اح��ب��ه��ا ل��م ب��ن��ص��ٍر ش��م��ال��ي ت��خ��ال��ف��ن��ي أن��ي ول��و

وقوله:

راِت��ُع وه��و غ��ي��ره يُ��ْك��وي ال��ُع��رِّ ك��ذي وت��رك��ت��ه ام��رئ ذن��ب ��ل��ت��ن��ي ف��ح��مَّ

فقال: الكميت أخذه

م��اُك��ِوي��ن��ا ق��ب��ل��ي ال��ع��رُّ ب��ه��ن ب��رات��ع��اٍت ال��ص��ح��اَح أك��وي وال

وقوله:

م��ل��ح��اًح��ا ب��غ��ارٍب ي��ع��ضُّ َق��تَ��بً��ا ت��ك��ن وال ل��ل��ص��دي��ق ُودَّك واس��ت��ب��ق

فقال: ميادة ابن أخذه

ال��َق��تَ��ُب ال��غ��ارب ِب��َع��ضِّ ي��ل��حُّ ك��م��ا أس��أل��ه��م اإلخ��وان ع��ل��ى أل��ح إن م��ا
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قوله: شعره من به يتمثل ومما

ال��م��ت��ع��بِّ��ِد َص��رورَة اإلل��ه َع��بَ��َد راه��ٍب ألش��م��َط ع��رض��ت أن��ه��ا ل��و
يَ��ْرُش��ِد ل��م وإن َرَش��ًدا ول��خ��اَل��ُه ح��دي��ث��ه��ا وُح��س��ن ل��ب��ه��ج��ت��ه��ا ل��رن��ا

فقال: الضبي مقروم بن ربيعة أخذه

يَ��تَ��بَ��تَّ��ُل ال��ذَُّرى ُم��ْش��ِرف��ِة رأس ف��ي راه��ٍب ألش��م��ط ع��رض��ْت أن��ه��ا ل��و
ي��ت��ن��زَُّل ن��ام��وس��ه م��ن ول��ه��مَّ ح��دي��ث��ه��ا وح��س��ن ل��ب��ه��ج��ت��ه��ا ل��َرن��ا

شعره: من أيًضا به يتمثل ومما

َض��َم��ِد ع��ل��ى ت��ق��ع��د وال ال��ظَّ��ل��وَم تَ��نْ��َه��ى م��ع��اق��ب��ة ف��ع��اق��ب��ه ع��ص��اك وم��ن

فيها: قيل ما أحسن وهو العفة يف وقال

��ب��اس��ِب ال��سَّ ي��وم ب��ال��ري��ح��ان ي��ح��يَّ��ْون ُح��ُج��زات��ه��م َط��يِّ��ٌب ال��ن��ع��ال رق��اق

فقال: زيد بن عدي أخذه

وإزاِر ب��ص��ل��ب أح��ك��ى م��ن ف��وق ف��ض��ل��ك��م ق��د ال��ل��ه إن أْج��َل

النابغة: قال — قطاة من أصدق أمثالهم: ويف العفاف، واإلزار: الحسب، فالصلب:

ف��ت��ن��ت��س��ب ت��دع��وه��ا ح��ي��ن ُح��س��ن��ه��ا ي��ا نُ��ِس��بَ��ْت إذا تُ��ْدع��ى وب��ه��ا َق��ًط��ا ت��دع��و

قطا». قطاة قول من «أصدق فقال: نواس أبو أخذه باسمها، تلفظ ألنها وذلك
الحارث بن وعمرو الحرية، أصحاب من هند بن وعمرو النعمان النابغة مدح وقد
وفاخر، واعتذر ورثى زرعة ابن وهجا الكلبي الحالج بن ووائل النعمان وأخاه الغساني
زوجة املتجردة وصف يف نظمها التي القصيدة إال منظومه يف قليل الوصفي الشعر ولكن

وصفها: يف قوله ومن مطلعها، تقدم وقد الحرية صاحب النعمان
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م��ق��لَّ��ِد ال��م��ق��ل��ت��ي��ن أَح��مَّ أْح��َوى م��ت��ربِّ��ٍب ش��ادن ب��ُم��ق��ل��ِة ن��ظ��رْت
ال��م��وَق��ِد ك��ال��ش��ه��اب ��د ت��وقَّ ذه��ٌب ن��ْح��ره��ا ي��زيِّ��ن س��ل��ٍك ف��ي وال��ن��ظ��م
ال��م��ت��أوِِّد ُغ��َل��وائ��ه ف��ي ك��ال��غ��ص��ن خ��ل��ق��ه��ا أك��ِم��َل ��ي��َراء ك��ال��سِّ ص��ف��راءُ
ب��األْس��َع��ِد ط��ل��وع��ه��ا ي��وم ك��ال��ش��م��س ِك��لَّ��ٍة ِس��ْج��َف��ي ب��ي��ن ت��راءى ق��ام��ت
وي��س��ج��َد ي��ِه��لَّ ي��ره��ا م��ت��ى بَ��ِه��ٌج َغ��وَّاص��ه��ا َص��َدف��يَّ��َة ُدرٍَّة أو
وَق��رَم��د يُ��ش��اد ب��آُج��ٍر ب��ن��ي��ْت م��رف��وع��ة م��رم��ر م��ن دم��ي��ٍة أو
ب��ال��يَ��ِد وات��ق��ت��ن��ا ف��ت��ن��اول��تْ��ه إس��ق��اط��ه تُ��رد ول��م ال��نَّ��ِص��ي��ُف س��ق��ط
يُ��ع��َق��ِد ال��ل��ط��اف��ة م��ن ي��ك��اد َع��نَ��ٌم ب��ن��ان��ه ك��أن َرْخ��ٍص ��ٍب ب��م��خ��ضَّ

عادة هي كما الطبيعة فيها وصف ولكنه نرشها، يليق ال أبيات وفيها طويلة وهي
أحسن ومن اإلنشاد، نشيد يف الحكيم سليمان فعل وكما الواقع، تمثيل يف الجاهليني

مطلعها: التي معلقته شعره

وأح��ج��ار نُ��ْؤٍي م��ن ت��ح��يُّ��ون م��اذا ال��دار ِدْم��نَ��َة ل��نُ��ْع��ٍم ف��ح��يُّ��وا ع��وج��وا

العرب. أشعار جمهرة صاحب ذكرها بيتًا ستون وهي
املرصية، الكتب دار يف خطية نسخة منه وُرشح مرة، غري مطبوع ديوان وللنابغة
األسيوية املجلة يف ديرنربج املسيو العربي األصل مع وطبعه الفرنسية إىل ترجمه وقد
ُطبع ذبيان نابغة ألشعار والبيان التوضيح اسمه كتاب وصدر ،١٨٦٨ سنة الفرنسية

بمرص.
٥٢ والجمهرة و١٢٦ ٧٠ والشعراء والشعر ج٩ ١٦٢ األغاني يف متفرقة وأخباره

األدب. كتب وسائر املعلقات رشح ويف الجاهليني الستة الشعراء دواوين ويف

٦٢٩م) سنة (تويف أعىشقيس (5-1)

شعراء من األعالم أحد وهو ربيعة، من وائل بن بكر بن جندل بن قيس بن ميمون اسمه
إذا القيس امرؤ يتقدم كما طرب، إذا سائرهم عىل يقدمونه والبعض وفحولهم، الجاهلية
الجياد طواله بكثرة يقدمونه الذين ويحتج رغب8 إذا وزهري رهب، إذا والنابغة غضب،
من أول إنه ويقال: لسواه، ليس مما الشعر فنون وسائر والهجاء املديح يف وترصفه
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تقدم وقد العرب، صناجة فسموه به يغني وكان البالد، أقايص به وانتجع بشعره سأل
لقوله: املذهب قدري أنه

ال��رج��ال ال��م��الم��َة وولَّ��ى ـ��ع��دل وب��ال��ـ ب��ال��وف��اء ال��ل��ه اس��ت��أث��ر

قالها بأبيات املحلق بنات زوج الذي وهو الحرية، نصارى من ذلك أحد أنه ويظن
الناس أسري من ألنه وضعهم؛ إال قوًما يهُج ولم رفعهم، إال قوًما يمدح يكن ولم فيه،
معظم عن األعىش ويمتاز الفحل، علقمة مع منافرة وله حظٍّا9 فيه وأعظمهم شعًرا

بقوله: وصفها فقد هو وأما ذكره من فيهم قل إذ الخمر؛ بوصف الجاهلية شعراء

ب��اِك��رام��ا َش��ْر ب��راح��ِة َص��بَ��ْح��ُت ربَ��ْح��ِل َج��ْح��ِل ع��ات��ٍق وأدك��ن
ال��زُّك��ام��ا ت��س��ت��لُّ ال��م��س��ك ك��ري��ح ال��م��ط��اي��ا ع��ل��ى ُح��م��ل��ن ال��الئ��ي م��ن

وقوله:

ال��م��زك��وم ُغ��م��ام��ة ت��س��لُّ ح��ْوٌل ل��خ��ت��ام��ه��ا أت��ى ق��د ع��انَ��ة َخ��ْم��ِر م��ن

مطلعها: بقصيدة فمدحه عليه ووفد الرسول أدرك وقد

��دا ال��م��س��هَّ ال��س��ل��ي��َم ع��اد م��ا وع��ادك أْرَم��دا ل��ي��ل��ة ع��ي��ن��اك ت��غ��ت��م��ْض أل��م
َم��ْه��ددا10 ُخ��ل��َة ال��ي��وم ق��ب��ل ت��ن��اس��ي��ت وإن��م��ا ال��ن��س��اء ع��ش��ق م��ن ذاك وم��ا

لناقته: يقول وفيها

م��ح��م��دا ت��زور ح��ت��ى َح��ًف��ا م��ن وال ك��الل��ٍة م��ن ل��ه��ا أرث��ى ال ف��آل��ي��ت
وأن��ج��دا ال��ب��الد ف��ي ل��ع��م��ري أغ��ار وذك��ره ت��رون ال م��ا ي��رى ن��ب��ي
يَ��دا ف��واض��ل��ه م��ن وتَ��ْل��َق��ي تُ��راح��ي ه��اش��م اب��ن ب��اب ع��ن��د تُ��ن��اخ��ي م��ا م��ت��ى
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يسلم أن من خوًفا بالرجوع إرضائه عىل قومه حرض بذلك سفيان أبو علم فلما
معلقة وله ورجع، فأخذها اإلبل من مائة له فجعلوا قريش، عىل بشعره الرسول فينرص

مطلعها:

س��ؤال��ي11 ت��رد وم��ا وس��ؤال��ي األط��الل ف��ي ال��ك��ب��ي��ر ب��ك��اء م��ا

األملانية إىل تُرجمتا قصيدتان وله املرصية، الكتب دار يف خط ديوان ولألعىش
أولها: والثانية ذكرها، املتقدم املعلقة األوىل “Geyer” «جاير» األملاني املسترشق ترجمهما
رشح صفحات بلغت حتى مطوًال برشحهما عني وقد مرتحل» الركب إن هريرة «ودع
يطبع وهو األعىش بشعر خاص ولع املذكور وللمسترشق صفحة، ٢٢٣ وحدها األوىل

اإلسكوريال. يف املوجودة الكاملة الوحيدة النسخة عن ديوانه
و١٤٣ ج٨ و٧٧ ج١٦ و١٦٠ ج١٥ ٥٢ األغاني يف وأشعاره األعىش أخبار وتجد
البلدان ومعجم الرسول سرية ويف وغريها ٥٦ والجمهرة ١٣٥ والشعراء والشعر ج١٠

األدب. كتب سائر ويف

٦٦٢م) سنة (تويف ربيعة بن لبيد (6-1)

والفرسان املجيدين الشعراء أرشاف من وكان قيس) (من العامري ربيعة بن لبيد هو
وأسلم اإلسالم أدرك وقد الجاهلية، يف معظمها عاش سنة ١٤٥ َر َعمَّ إنه يقال: املعمرين،
أوائل يف مات حتى بها فأقام الخطاب، بن عمر أيام الكوفة ونزل إسالمه وحسن وهاجر
يف ظاهرة الشاعرية وكانت الجاهلية، يف ٩٠ منها سنة ١٤٥ عمره فكان معاوية، خالفة
املنذر بن النعمان إىل أعمامه مع جاء غالم وهو رآه النابغة أن ذكروا … صباه منذ عينيه
شاعر، لعينا عينيك إن غالم «يا له: فقال فنسبوه، عنه فسأل الشاعرية، فيه فتوسم
ترجع «ألم قوله: فأنشده «فأنشدني» قال: عم» يا «نعم قال: شيئًا؟» الشعر أفتقرضمن
قوله: فأنشده زدني» عامر بني أشعر أنت غالم «يا له: فقال إلخ» الخوايل الدمن عىل
قيس أشعر فأنت «اذهب وقال: جبينه، عىل بيده فرضب قديم»، الرسيس يف لخولة «طلل

كلها».
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بالقرآن، الشعر عن الناس شغلوا الراشدين الخلفاء ألن الجاهلية؛ يف شعره وأكثر
«استنشد له: يقول الكوفة عىل وهو شعبة بن املغرية إىل بعث الخطاب بن عمر أن ذكروا
فقال العجيل، الراجز األغلب إىل فأرسل اإلسالم»، يف قالوا ما مرصك شعراء من قبلك من

فقال: أنشدني، له

م��وج��وًدا ه��ي��نً��ا ط��ل��ب��َت ل��ق��د ق��ص��ي��ًدا أم ت��ري��د أرج��ًزا

يف البقرة سورة فكتب اإلسالم، يف قلته ما «أنشدني فقال: لبيد، إىل أرسل ثم
بذلك املغرية فكتب الشعر» مكان اإلسالم يف هذا هللا أبدلني وقال: بها أتى ثم صحيفة،

لبيد.12 عطاء يف وجعلها خمسمائة األغلب عطاء من فنقص عمر، إىل
إنه ويقال: العرب، أجود من وكان الجاهلية، يف قيل شعره من يروونه ما فمعظم
ويروح بهما يغدو جفنتان له وكان أطعم، إال صبًا تهب ال أن الجاهلية يف نفسه عىل آىل
الكوفة، يف عقبة بن والوليد يوًما الصبا فهبت فيطعمهم، قومه مسجد عىل يوم كل يف
الجاهلية يف نذر قد ربيعة بن لبيد أخاكم «إن قال: ثم الناس، فخطب املنرب الوليد فصعد
فعل»، من أول وأنا فأعينوه، صبًا هبت قد أيامه من يوم وهذا أطعم، إال صبًا تهب ال أن

قالها: بأبيات إليه وكتب بكرة، بمائة إليه فأرسل املنرب عن نزل ثم

ع��ق��ي��ل أب��ي ري��اُح ه��ب��ت إذا ش��ف��رت��ي��ه ي��ش��َح��ذُ ال��ج��زاَر أرى
ال��ص��ق��ي��ل ك��ال��س��ي��ف ال��ب��اع ط��وي��ل ع��ام��ري أْص��ي��ُد األن��ف أش��م
ال��ق��ل��ي��ل وال��م��اِل ال��ِع��الِت ع��ل��ى ب��َح��ْل��َف��تَ��يْ��ِه ال��ج��ع��ف��ريِّ اب��ن َوَف��ى
ب��األص��ي��ل13 ت��ج��اذب َص��بً��ا ذي��وُل ع��ل��ي��ه س��ح��ب��ت إذ ال��ُك��وم ب��نَ��ح��ر

بجواب أعيا وما برهة عشت لقد فلعمري «أجيبيه البنته: قال لبيًدا أبياته بلغت فلما
ابنته: فقالت شاعر»

ال��ول��ي��دا َه��بَّ��ت��ه��ا ع��ن��د دع��ون��ا ع��ق��ي��ل أب��ي ري��اح ه��ب��ت إذا
ل��ب��ي��دا م��روءت��ه ع��ل��ى أع��ان َع��بْ��ش��ِم��يٍّ��ا أروَع األن��ف أش��مَّ
ق��ع��ودا ح��اٍم ب��ن��ي م��ن ع��ل��ي��ه��ا رك��بً��ا ك��أن ال��ه��ض��اب ب��أم��ث��ال
ال��ث��ري��دا ف��أط��ع��م��ن��ا ن��ح��رن��اه��ا خ��ي��ًرا ال��ل��ه ج��زاك وه��ب أب��ا
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ت��ع��ودا أن ل��ك أب��ا ال وظ��ن��ي َم��ع��اٌد ل��ه ال��ك��ري��م إن ف��ُع��د

من يستحي ال امللوك «إن فقالت: استطعمِته»، أنك لوال أحسنت «قد لبيد: لها فقال
أشعر». هذه يف بنية يا «وأنت فقال: مسألتهم»،
مطلعها: قصيدة قوله من يستجاد ومما

زائ��ٌل م��ح��ال��َة ال ن��ع��ي��م وك��لُّ ب��اط��ٌل ال��ل��ه خ��ال م��ا ش��يء ك��لُّ أال

وهو: واحًدا، بيتا إال اإلسالم يف يقل لم إنه ويقال:

س��رب��اال اإلس��الم م��ن ل��ب��س��ُت ح��ت��ى أج��ل��ي ي��أت��ن��ي ل��م أن ل��ل��ه ال��ح��م��د

فمطلعها: معلقته أما

ف��ِرج��ام��ه��ا َغ��ْولُ��ه��ا ت��أبَّ��َد ب��ِم��ن��ى ف��م��ق��ام��ه��ا م��ح��ل��ه��ا ال��دي��اُر َع��َف��ِت

يوسف بعناية ١٨٨٠ سنة األوىل للمرة فينا يف ُطبع ديوان يف أشعاره ُجمعت وقد
نسخ عىل باملقابلة تعليقات مع األملانية إىل الطبعة هذه تُرجمت ثم الخالدي، الدين ضياء
يف وُطبع ،«Huber «هوبر بعناية الشاعر حياة ترجمة مع وليدن سرتاسبورج يف خطية
سنة ليدن يف طبعت املذكور هوبر املسترشق بقلم باألملانية سرية وله ،١٨٩١ سنة ليدن
٩٣ األغاني يف وأخباره ،١٨٨١ سنة فينا يف ُطبعت «Kremer «لكريمر وأخرى ١٨٨٧
وغريها ،٦٣ والجمهرة ج٢ ٤٣ واملستطرف ١٤٨ والشعراء والشعر ج١٥ و١٣٧ ج١٤

األدب. كتب من

٦٠٠م) سنة (تويف كلثوم بن عمرو (7-1)

املهلهل، حفيد فهو املشهور، كليب أخي املهلهل بنت ليىل وأمه تغلب، قبيلة من هو
تغلب قومه كلثوم بن عمرو وساد بأبيها، تفاخًرا النفس وعظم باألنفة ليىل أمه واشتهرت
وأنفة، امتناًعا وأكثرهم نفًسا الناس أعز وكان طويًال ر عمِّ وقد عرشة، الخامسة يف وهو

مطلعها: التي بمعلقته اشتهر مطبوًعا شاعًرا وكان
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األن��دري��ن��ا خ��م��ور تُ��ب��ق��ي وال ف��اص��ب��ح��ي��ن��ا ب��ص��ح��ن��ك ه��ب��ي أال

بعضها، إلينا وصل وإنما بيت ألف عىل تزيد كانت إنها يقال: فخرية حماسية وهي
معجبًا هذا عمرو وكان الحرية، صاحب هند بن عمرو من وقبيلته ألمه غضبًا نظمها وقد
أمي؟» خدمة من أمه تأنف العرب من أحًدا تعلمون «هل للندماء: يوًما فقال بنفسه،
ربيعة، بن املهلهل أباها «ألن قالوا: «ولَِم؟» قال: كلثوم» بن عمرو أم … «نعم فقالوا:
عمرو وابنها العرب، أفرس مالك بن كلثوم وبعلها العرب، أعز وائل بن كليب وعمها

قومه». سيد وهو
يزير أن ويسأله يستزيره، كلثوم بن عمرو إىل الحرية صاحب هند بن عمرو فأرسل
ليىل وأقبلت تغلب، بني من جماعة يف الحرية إىل الجزيرة من كلثوم ابن فأقبل ه، أمَّ ه أمَّ
الحرية بني فيما فرضبه برواقه، هند بن عمرو وأمر تغلب، بني من ظعن يف مهلهل بنت
بن عمرو فدخل تغلب، بني وجوه يف فحرضوا مملكته أهل وجوه إىل وأرسل والفرات،
كان وقد الرواق، جانب من قبة يف وهند ليىل ودخلت رواقه، يف هند بن عمرو عىل كلثوم
عمرو فدعا ليىل، وتستخدم بالطرف دعا إذا الخدم تنحي أن أمه أمر هند بن عمرو
«لتقم ليىل: فقالت الطبق» ذلك ليىل يا «ناوليني هند: فقالت بالطرف، دعا ثم بمائدة،
لتغلب» يا ذاله «وا ليىل: فصاحت وألحت، عليها فأعادت حاجتها» إىل الحاجة صاحبة
يف الرش فعرف هند بن عمرو إليه ونظر وجهه، يف الدم فثار كلثوم، بن عمرو فسمعها
سيف هناك ليس بالرواق معلق هند بن لعمرو سيف إىل كلثوم بن عمرو فوثب عينيه،
وساقوا الرواق يف ما فانتهبوا تغلب بني يف ونادى هند بن عمرو رأس به فرضب غريه،

الجزيرة. نحو وساروا نجائبه
أو معلقته فنظم والنخوة، األنفة وأخذته غضبه وحمى كلثوم ابن نفس فجاشت
هند بن عمرو مع له جرت أخرى حادثة يف أتمها ثم الحني، ذلك يف بعضها نظم لعله
عمرو إىل وتقاضوا البكريني وإخوانهم التغلبيني قومه بني جرى خالف أثر عىل املذكور
فلما اختصما، إذا رشوًطا عليهما ورشط البسوس حرب بعد بينهما أصلح قد وكان هذا،
بني وجرى بكر، سيد هرم بن والنعمان تغلب سيد كلثوم ابن كان للمقاضاة جاءوه
هرم، ابن فطرد بكر عىل تغلبًا يؤثر هذا وكان الحرية، صاحب يدي بني جدال األمريين
وائل بكر من حلزة بن الحارث هناك حاًرضا وكان معلقته، وأنشد كلثوم ابن فنهض
حادثة يف مرتني عىل معلقته نظم كلثوم ابن أن فالغالب سيجيء، كما معلقته فأنشد
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بهذه كلثوم بن عمرو وقف وقد كليهما إىل إشارة فيها رأيت ولذلك الحادثة، وهذه أمه
صغارهم ويرويها يعظمونها تغلب بنو وكان مكة، موسم يف فأنشدها عكاظ سوق يف
بذكر استهلها فقد حفظها؛ وسهولة جزالتها مع والحماسة الفخر من حوته ملا وكبارهم؛
ليىل وصف ثم تقدم، كما الجاهلية شعر يف قيل وهذا وتأثريها، شاربها ووصف الخمر
إىل وأشار وأهله، بنفسه وافتخر هند بن عمرو خاطب ثم املتجردَة، النابغِة وصِف نحو
ثم وأبدعوا، بها فازوا أراط ذي يف لهم واقعة وذكر والدته، احتقار من هند ابن أراده ما

بعضها: هذا أبيات يف الفخر إىل تخلص

بُ��ن��ي��ن��ا ب��أبْ��َط��ح��ه��ا ُق��بَ��ٌب إذا ف��خ��ٍر غ��ي��ر ال��ق��ب��ائ��ل ع��ل��م وق��د
ع��ص��ي��ن��ا إذا ال��ع��ارم��ون وأن��ا أط��ع��ن��ا إذا ال��ع��اص��م��ون ب��أن��ا
أت��ي��ن��ا إذا ال��م��ه��ل��ك��ون وأن��ا ق��درن��ا إذا ال��م��ن��ع��م��ون وأن��ا
ش��ي��ن��ا ب��ح��ي��ث ال��ن��ازل��ون وأن��ا أردن��ا ب��م��ا ال��ح��اك��م��ون وأن��ا
ه��وي��ن��ا ل��م��ا اآلخ��ذون وأن��ا س��خ��ط��ن��ا ل��م��ا ال��ت��ارك��ون وأن��ا
اب��ت��ل��ي��ن��ا إذا ال��ض��ارب��ون وأن��ا ن��ق��م��ن��ا إذا ال��ط��ال��ب��ون وأن��ا
ال��َم��نُ��ون��ا ب��ه ال��ن��ازل��ون ي��خ��اف ثَ��ْغ��ر ب��ك��ل ال��ن��ازل��ون وأن��ا
وط��ي��ن��ا ك��دًرا غ��ي��رن��ا وي��ش��رب ص��ف��ًوا ال��م��اء وردن��ا إن ون��ش��رب

ج٩ ١٨١ األغاني يف متفرقة أشعاره ولكن معروف، ديوان كلثوم بن لعمرو وليس
العرش القصائد ورشح ١٩٧ النرصانية وشعراء ٧٤ والجمهرة ١١٧ والشعراء الشعر ويف

وغريها. الحماسة وديوان البلدان معجم ويف ١٠٨

٥٨٠م) سنة (تويف اليشكري حلزة بن الحارث (8-1)

النظم قليل وهو بََرص، أي وضح به وكان العراق، أهل بني اشتهر وقد وائل، بكر من هو
بن وطرفة كلثوم بن عمرو بمثلها اشتهر كما واحدة قصيدة وهي بمعلقته اشتهر وإنما
هند بن عمرو أتوا الذين البكريني وفد يف كان الحارث أن تقدم وقد ذكره، اآلتي العبد
تغلب، لبني يقيض أن وأوشك عليه هند ابن غضب فلما هرم، بن النعمان وخطيبهم
عىل وفلج بحجته ظفر بها قام فمن خطبة قلت قد «إني لقومه: حلزة بن الحارث قال
«إني فقال: إنشادهم»، يرضه لم امللك يدي بني قاموا فلما منهم، أناًسا فرواها … خصمه
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وينضح ستور، سبعة وراء من امللك أكلم أن أكره لكني مقامي بها يقوم أحًدا أرى ال
ابن كان بل وقيل: بََرص، فيه بمن ذلك يفعلون وكانوا عنه»، انرصفت إذا باملاء أثري
قومه عىل حلزة ابن خاف ثم سوء، به أحد إىل ينظر وال سلطانه لعظم ذلك؛ يفعل هند
أن فأمر وضًحا» به «إن هند: بن لعمرو فقيل امللك» من وأقرب ذلك محتمل «أنا وقال:
«أهذا للملك: قال كلثوم بن عمرو نظر فلما فجعلت، ستور، سبعة الحارث وبني بينه تمد
قصيدته الحارث وأنشد أفحمه، حتى امللك فأجابه راحلته» صدر يطيق ال وهو يناطقني

مطلعها: التي

ال��ثَّ��واء م��ن��ه يُ��َم��لُّ ث��اٍو ربَّ أس��م��اءُ ِب��بَ��يْ��ِن��ه��ا آذن��تْ��ن��ا

قط كاليوم رأيت ما «تاهلل فقالت: تسمع، الحرية صاحب عمرو أم هند وكانت
وأدنوا سرتًا «ارفعوا امللك: فقال ستور» سبعة وراء من يكلم القول هذا مثل يقول رجًال
وُرضب إكرامه، يف وبالغ منه قريبًا امللك أقعده السبعة الستور أزيلت إذا حتى الحارث»
يزعمون ألنهم وخصوًصا؛ حلزة» بن الحارث من «أفخر فقيل: بالفخر، املثل بالحارث
تغلب بني ببعضها عري العرب أيام من عدة فيها ذكر ألنه بعيد؛ وذلك ارتجاًال، قالها أنه

الوقائع. وصف يف املالحم قبيل من فهي هند، بن بعمرو ببعضها وعرَّض ترصيًحا
ورشح ج٩ ١٧٧ األغاني يف أخباره مع منشورة قليلة أبيات معلقته غري وللحارث
كتب سائر ويف ٤١٦ النرصانية وشعراء ٩٦ والشعراء والشعر ١٢٥ العرش القصائد

األدب.

٥٠٠م) سنة (تويف العبد بن طرفة (9-1)

املسيح عبد بن جرير أخت ابن ربيعة من وائل بكر من العبد بن طرفة عمرو أبو هو
وتويف األوىل الطبقة من يعد صار حتى حداثته منذ الشعر يف نبغ وقد باملتلمس، املعروف
االستشهاد، يف اللغة أصحاب معول كانت أشعاره فإن املقلني من كونه ومع السن، صغري
قومه يف مكانه ولكن عليها، ماله وينفق الخمر يعاقر املالهي عىل عاكًفا صباه يف وكان
وظلموه ماله يقسموا أن أعمامه فأبى صغري وهو أبوه ومات الهجاء، عىل جريئًا جعله

مطلعها: فيها أبدع قصيدة هجائهم يف فنظم وردة، ألمه ا حقٍّ
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غ��ي��ُب وردة وره��ُط ال��ب��ن��ون َص��ُغ��َر ف��ي��ك��م وردة ب��ح��ق ت��ن��ظ��رون م��ا

إبل له كانت معبًدا أخاه إن نظمها: سبب يف ويقال … بمعلقته األكثر يف واشتهر
«فرطت وقال: وانتهره، فالمه طلبها يف ليعينه مالك عمه ابن إىل طرفة أخوه فذهب ضلت

مطلعها: التي معلقته فقال طرفة، قريحة فهاجت طلبها» يف تتعب أقبلت ثم فيها

ال��ي��ِد ظ��اه��ر ف��ي ال��َوْش��م ك��ب��اق��ي ت��ل��وُح ثَ��ْه��َم��ِد ِب��بُ��ْرَق��ِة أط��الٌل ل��خ��ول��ة

جميًال وصًفا ناقته يصف ثم املاء، يف السابحة بالسفن حبيبته حدوج يشبه وفيها
عضو لكل الدقيق وصفه ترى أن تلبث ال ولكنك حبيبته، يصف أنه وهلة ألول يوهمك
عىل عمه ابن يعاتب العتاب ثم واملوعظة الحكم إىل ينتقل ثم ذيلها، حتى أعضائها من

عنده. ملقامه تعنيفه يرد أن يقدر ال ألنه ويأسف تعنيفه،
يف سببًا كان الشاعر واملتلمس الحرية صاحب هند بن عمرو مع حديث ولطرفة
املشية تلك فمىش مشيته، يف يتخلج بنفسه معجبًا صباه يف كان طرفة أن وذلك قتله،
املتلمس وكان مجلسه، من تبتلعه كادت نظرة إليه فنظر هند بن عمرو يدي بني مرة
فقال إليك» نظرته من عليك أخاف إني طرفة «يا املتلمس: له قال قاما فلما حاًرضا،
وعمان، البحرين عىل عامله وكان املكعرب، إىل كتابني لهما كتب إنه ثم «كال» طرفة:
دار شيًخا فيها رأيا الحرية من قريبة بأرض هبطا إذا حتى وسارا عنده من فخرجا
ولم األذى، من يحمله الذي الكتاب يف يكون قد ما إىل املتلمس نبه كالم وبينه بينهما
فقال الحرية، نهر من له غنًما يسقي الحرية أهل من بغالم هو فإذا القراءة يعرف يكن
من اللهم «باسمك فيها: فإذا هذه» «اقرأ قال: «نعم» قال: أتقرأ؟» غالم «يا املتلمس: له
وادفنه ورجليه يديه فاقطع املتلمس من هذا كتابي أتاك إذا املكعرب إىل هند بن عمرو
«كال فقال: مثلها» وهللا معك طرفة «يا وقال: النهر، يف الصحيفة املتلمس فألقى حيٍّا»
حيٍّا، ودفنه ورجليه يديه فقطع املكعرب، إىل طرفة أتى ثم ذلك» مثل يل ليكتب كان ما

بنفسه. حتفه يف يسعى ملن املتلمس بصحيفة املثل فرضب
ترجمة مع ١٩٠٠ سنة بفرنسا بشالون طبع ديوان يف طرفة أشعار ُجمعت وقد
ويف األغاني يف متفرقة أقواله بعض مع طرفة أخبار وتجد «سلكسن»، بعناية فرنسية
ويف ٨٣ والجمهرة ج٢ ٢٠٩ للدمريي الحيوان وحياة امليداني وأمثال املعلقات رشح
ويف ٨٨ والشعراء والشعر ج١ ٤١٤ األدب وخزانة الجاهليني الستة الشعراء ديوان
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Journal الفرنسية اآلسيوية املجلة ويف وغريها، الحماسة ويف ٣٠ العرش القصائد رشح
املتلمس. وعن عنه مقالة ١٨٤١ لسنة Asiatique

٦١٥م) سنة العبيس(تويف شداد بن عنرتة (10-1)

الشجعان، الفرسان الشعراء من وهو قيس، من عبس قبيلة من شداد بن عنرتة هو
أكثرها لكن املشهورة، قصته يف مدونة وأخباره خياله، واتسع شاعريته فهاجت وَعَشَق
وأشعار، حروب وله وجوده، يف شك فال عنرتة أما الروائية، القصص قبيل من موضوع
اعرتف مواهبه وظهرت ابنها أنجبت فلما حبشية كانت زبيبة أمه أن خربه من والصحيح

العرص. ذلك يف اصطالحهم عىل بنسبه وألحقه أبوه به
عمري بن وخفاف عنرتة ثالثة: وهم إماء أمهاتهم ممن العرب، أغربة أحد وهو
بينه مالحاة ووقعت شاب وهو والغرباء داحس حرب عنرتة وشهد السلكة، بن والسليك
جديلة بني حروب وحدثت عليها، اقتتلوا لهم حليف من أخذها إبل يف عبس بني وبني
كثرية ووقائعه غطفان، إىل ثعل فشكته فانترصوا فنرصهم جديلة مع عنرتة وكان وثعل،
وهو عمه بنت عبلة وأحب قتله، سببه يف اختالف يف وهم باملوضوع الصحيح فيها يشتبه

أشعاره. أكثر يف يذكرها
هو وما له هو فيما مختلفون والرواة كبري، ديوان يف تدخل كثرية أشعار ولعنرتة

مطلعها: التي املعلقة له ثابت هو ومما موضوع،

��م ت��وهُّ ب��ع��د ال��دار ع��رف��ت ه��ل أم م��ت��ردَّم م��ن ال��ش��ع��راء غ��ادر ه��ل

أبوه به واعرتف أبىل قد كان بعدما مجلس يف يوًما جلس إنه نظمها سبب يف ويقال
عليه، وفخر عنرتة فسبه وإخوته، وأمه سواده ذكر عبس بني من رجل فسبه وأعتقه،
ملكت بما وأجود املسألة عند وأعف املغنم وأوىف البأس ألحرض «إني له: قال فيما وقال
فقال ذلك» «ستعلم قال: منك» أشعر «أنا الرجل: له قال الصماء» الخطة وأفصل يدي

قالها. كلمة أول وهي نزال بن معاوية قتل يذكر عنرتة
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الفخر استأنف ثم والغرام، البُعد يشكو وخاطبها عبلة ديار الديار بذكر فبدأ
وابن األصمعي ومنهم له املعلقة مطلع يكون أن ينكرون الرواة وأكثر والحماسة،

الحقيقي: املعلقة أول إن يقولون: وكلهم األعرابي،

واس��ل��م��ي ع��ب��ل��ة دار ص��ب��اًح��ا وع��م��ي ت��ك��لَّ��م��ي ب��ال��ج��واءِ ع��ب��ل��َة دار ي��ا

مطلعها: الفروق يوم واقعة فيها يذكر قصيدة إليه املنسوبة القصائد غرر ومن

ال��خ��وال��ي��ا ال��س��ن��ي��ن ذك��راك وق��ات��ل ال��ب��وال��ي��ا ال��ط��ل��ول ال��ل��ه ق��ات��ل أال

بقومه ويفتخر النعمان بها يتوعد فخمة قصيدة وله … وافتخر الواقعة فيها وصف
مطلعها: وحماسة حكم كلها

ال��غ��ض��ب ط��ب��ع��ه م��ن ال��ع��ل��ى ي��ن��ال وال ال��رت��ب ب��ه ت��ع��ل��و م��ن ال��ح��ق��د ي��ح��م��ل ال

بها يهدد قصيدة أقواله ومن غاية. بعده ليس ما البالغة الحكمة من البيت هذا ويف
مطلعها: قومهما، بذكر معرًضا العبيس زياد ابني والربيع عمارة

أرغ��ب ال��ع��ي��ش ف��ي ك��ن��ت م��ا ال��ع��ال ول��وال وال��ت��ج��ن��ب ال��ِق��ال م��ن��ي ال��ع��ال ل��غ��ي��ر

قوله: منها إليها، يسبق لم معاٍن وفيه ديوانه يف يراجع كثري يشء هذه وغري

ال��م��ت��رن��م ال��ش��ارب ك��ف��ع��ل َغ��ِرًدا ب��ب��ارح ف��ل��ي��س ب��ه��ا ال��ذب��اُب وخ��ال
األج��ذِم ال��زن��اد ع��ل��ى ال��م��ك��بِّ ف��ع��ل ب��ذراع��ه ذراع��ه ي��ح��كُّ َه��ِزًج��ا

وقوله:

يُ��ْك��َل��ِم ل��م واف��ٌر وع��رض��ي م��ال��ي م��س��ت��ه��ل��ك ف��إن��ن��ي ش��رب��ت وإذا
وت��ك��رم��ي ش��م��ائ��ل��ي ع��ل��م��ِت وك��م��ا ن��دى ع��ن ��ر أق��صِّ ف��م��ا ص��ح��وت وإذا
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قوله: ذلك ومن

ب��ال��ُم��نْ��َص��ل س��ائ��ري وأح��م��ي َش��ط��ري َم��ن��ص��بً��ا ع��ب��س خ��ي��ر م��ن ام��رؤ إن��ي
م��خ��ول ُم��ِع��مٍّ م��ن خ��ي��ًرا أل��ف��ي��ُت وت��الح��ظ��ت أح��ج��م��ت ال��ك��ت��ي��ب��ُة وإذا

يف نسبه وهو اآلخر النصف وأحمي عبس، خري يف رشيف نسبي من النصف يقول:
قوله: شعره أحسن ومن أيًضا، فأرشفه بالسيف السودان

ب��م��ع��زل ال��ح��ت��وف غ��رض ع��ن أص��ب��ح��ت ك��أن��ن��ي ال��ح��ت��وف ت��خ��وِّف��ن��ي ب��ك��رْت
ال��م��ن��ه��ل ب��ذاك أُس��َق��ى أن ب��د ال م��ن��ه��ٌل ال��م��ن��ي��ة إن ف��أج��ب��ت��ه��ا
أق��ت��ل ل��م إن س��أم��وت ام��رؤ أن��ي واع��ل��م��ي ل��ك أب��ا ال ح��ي��اءَِك ف��اْق��ِن��ي
ال��م��ن��زل ب��َض��نْ��ك ن��زل��وا إذا م��ث��ل��ي ُم��ثِّ��ل��ت ت��م��ثَّ��ل ل��و ال��م��ن��ي��ة إن

قوله: إفراطه ومن

اآلج��اِل س��اب��ق م��ن��ي وال��ط��ع��ن ك��ل��ه��ا ال��م��واط��ن ف��ي ال��م��ن��ي��ة وأن��ا

يقول: إذ السودان؛ من بأخواله يفخر هذه ويف

وف��ع��ال��ي م��ش��ه��دي ع��ب��ٍس آل ف��ي م��واط��ن��ي ال��ح��روب ف��ي ل��تُ��ْع��َرف إن��ي
أخ��وال��ي ف��ه��م ح��اٍم م��ن واألم وال��د ل��َي ف��ه��م ��ا ح��قٍّ أب��ي م��ن��ه��م

وُطبع حدة، عىل ديوان يف بعضهم أفردها وقد قصته يف واردة كلها عنرتة وأشعار
ج٧ ١٤٨ األغاني يف أخباره وردت وقد له، ليس وما له هو فيما تحقيق بغري بريوت يف
ج١ ٦٢ األدب وخزانة ٩٢ والجمهرة ٧٩٤ النرصانية وشعراء ١٣٠ والشعراء والشعر
من الخامسة السنة يف له وترجمنا ٩٠ العرش القصائد ورشح ج١ ٣٤ الفريد والعقد
سنة هيدلربج يف ُطبع بشأنه كتاب Thorbecke توربكي األملاني وللمسترشق الهالل،

.١٨٦٨
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عنرتة قصة

أنهم ذلك ومعنى بالتدريج ُوضعت أنها ويظهر وضعها، يف اختلفوا فقد قصته أما
وكان اآلن، عليه هي ما بلغت حتى التاريخ مر عىل زيادات إليها وأضافوا فيها توسعوا
أخبار بتالوة للحرب الجند همم يستنهضوا أن اإلسالم صدر يف املسلمني عادة من
زمن يف للهجرة األول القرن يف ذلك يفعلون رأيناهم وقد الجاهليني، وفرسانهم الشجعان
ابن ذكر ورقاء. بن عتاب شبيب فيها ُقتل التي الواقعة يف ٧٧ سنة يوسف بن الحجاج
قال: ثم عليهم، ويقص القتال عىل يحرضهم املعركة قبل أصحابه يف سار عتابًا أن األثري
إلخ. أحد يجبه فلم عنرتة؟» شعر يروي من «أين فقال: أحد، يجبه فلم القصاص؟» «أين
وأحاديثه أخباره يجمعون صاروا ثم للحماسة، عنرتة أشعار يروون أوًال فكانوا
الرابع القرن أواخر يف بمرص ُجمعت حتى تتسع وهي األصمعي عن رواية ويتناقلونها
أن وتدوينها جمعها سبب يف جاء وقد الفاطمي، باهلل العزيز الخليفة زمن يف للهجرة
حدثت أن فاتفق … باهلل بالعزيز يتصل كان إسماعيل بن يوسف الشيخ اسمه رجًال
عىل وأشار ذلك، العزيز فساء واألسواق املنازل يف بها الناس لهجت العزيز، دار يف ريبة

الحديث. هذا عن يشغلهم أن عساه بما الناس يطرف أن املذكور يوسف الشيخ
واألحاديث، النوادر كثري العرب أخبار يف الرواية واسع هذا يوسف الشيخ وكان
وغريهم واألصمعي األخبار وجهينة هشام وابن عبيدة أبي عن شتى روايات أخذ قد وكان
سواها. عن واشتغلوا بها فأعجبوا الناس يف ويوزعها عنرتة قصة يكتب فأخذ الرواة، من
يف الكالم يقطع أن كتاب كل آخر يف والتزم كتابًا ٧٢ إىل قسمها أنه الحيلة يف تلطفه ومن
الكتاب طلب عن يفرت فال … تمامه عىل الوقوف إىل والسامع القارئ يشتاق مهم حادث
وقد القصة، نهاية إىل وهكذا األول يف انتهى ما مثل به انتهى عليه وقف فإذا يليه، الذي
النساخني تداول ولكن فيها، املذكورين العرب أشعار من ورد ما الكتب هذه يف أثبت

مراًرا. ومطبوعة مشهورة والقصة … روايتها أفسد للقصة الجهالء

٥٥٥م) سنة (تويف األبرصاألسدي بن عبيد (11-1)

لكن الشهرة، عظيم الذكر قديم األوىل الطبقة شعراء من مرض من أسد بني من هو
سبب يف وذكروا صباه. يف الشعر يقول ال عبيد وكان شهرته، من أقل شعره من الباقي
أخته ومعه له بغنم يوم ذات فأقبل املال، قليل الرزق ضيق كان أنه النظم عىل بعثه ما

141



العربية اللغة آداب تاريخ

ابتهل ثم مهموًما حزينًا فانطلق … وجبهه مالك من رجل فمنعه غنمهما، ليوردا ماوية
رأسه ووضع عليه، وانرصني منه فأدلني بالبهتان ورماني ظلمني فالن كان إن هللا: إىل
وهو فقام قم، قال: ثم ِفيِه يف ألقاها شعر من بكبة أتاه رجًال أن املنام يف فرأى فنام،
فنظم مدافع، غري أسد بني شاعر صار حتى الشعر ينظم ذلك بعد واستمر يرتجز،

مطلعها: املعلقات، من تُعد التي وهي البائية قصيدته

ف��ال��ذَّنُ��وُب ف��ال��ُق��َط��ِب��يَّ��اُت َم��ْل��ح��وُب أه��ل��ه م��ن أْق��َف��َر

والنابغة األعىش قصيدتي مع السبع باملعلقات ملحقة التربيزي نرشها بيتًا ٤٨ وهي
أشعار جمهرة صاحب عند املجمهرات أصحاب من معدود وهو العرش، القصائد رشح يف

التغيري.14 بعض مع املعلقة هذه نفس هي عنده وجمهرته العرب،
كما أسد بني عىل ملًكا القيس امرئ والد الكندي الحارث بن حجر كان أيامه ويف

مطلعها: بها، يغني قصيدة جملتها من قصائد فيه فنظم ينادمه عبيد وكان تقدم،

ب��م��ي��ع��اد يُ��ل��م��م ول��م ع��م��رو أمِّ م��ن ال��وادي ل��ي��ل��َة ع��ل��ي��ن��ا ال��خ��ي��ال ط��اف

واستباح وحاربهم فغضب رسله، وقتلوا لحجر اإلتاوة يدفعوا أن مرة أسد بنو وأبى
فذهب … األبرص بن عبيد وفيهم سادتهم بعض وحبس تهامة إىل وأخرجهم أموالهم

فيها: جاء قصيدة وأنشد فوقف عبيد وجاء إليه، وفد منهم

ِت��َه��اَم��ْه َوَج��ٍل ع��ل��ى َح��لُّ��وا ف��ق��د ن��ج��ًدا وَم��نَ��َع��تْ��ُه��ْم
ال��ح��م��ام��ه ب��ب��ي��ض��ت��ه��ا بَ��ِرَم��ْت ك��م��ا أس��د ب��ن��و بَ��ِرَم��ْت
ثُ��م��ام��ه15 م��ن وآخ��َر نَ��َش��ٍم م��ن ع��ودي��ن ل��ه��ا ج��ع��ل��ت
َم��الم��ه ف��ال ق��ت��ل��ت أو ع��ف��ًوا ت��رك��ت ت��رك��ت م��ه��م��ا
ال��ق��ي��ام��ه إل��ى ال��ع��ب��ي��د وه��ُم ع��ل��ي��ه��م ال��م��ل��ي��ُك أن��ت
ال��ِخ��زام��ه16 ذو األَش��يْ��ِق��ُر ذل م��ا م��ث��ل ل��س��وط��ك ذلَّ��وا
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امرئ ترجمة يف ذكرنا كما وقتلوه عليه ثانية أسد ثارت ثم سبيلهم، حجر فأطلق
قصيدة عبيد فقال وتوعدهم أبيه دية منهم يقبل ولم القيس امرؤ وغضب القيس،

مطلعها:

وَح��يْ��ن��ا إذالًال أب��ي��ه ـ��ل ـْ ب��َق��ت�� ال��م��خ��وِّف��ن��ا ي��اذا
وَم��يْ��ن��ا ك��ذبً��ا َس��َرات��ن��ا ـ��ت ق��ت��ل��ـ ق��د أن��ك وزع��م��ت

املنذر أن خالصته حديث، يف السماء ماء بن املنذر قتله حتى طويًال عبيد ر وعمِّ
رضيحني قربيهما عىل فبنى ندم أصبح فلما غضبان، وهو أسد بني من له نديمني قتل
نعيم، يوم أحدهما هناك؛ فيهما يجلس السنة يف يومني لنفسه وجعل الغريني سماهما
من وأول اإلبل من مائة يعطيه النعيم يوم يف عليه يطلع من فأول بؤس، يوم واآلخر
بؤسه يوم يف أتاه أن لعبيد فاتفق الغريني، بدمه ويطيل يقتله البؤس يوم يف عليه يطلع
تمثل حنظلة حادثة لكن والنعمان، حنظلة عن ذكروه ما يشبه الحديث وهذا فقتله،
ليقتل، يعود ثم سنة يغيب أن عىل بضمانة حنظلة النعمان يطلق إذ تمثيٍل؛ أحسَن الوفاء
فقال: بنفسه، نجا أن بعد املجيء عىل حمله عما النعمان وسأله جاء الوقت حان فلما

«الوفاء».
بها ليمثلوا ووفاءه؛ حنظلة وعد العرب عليها فزاد عبيد قصة فيها األصل فلعل

قبًال. ذلك إىل أرشنا وقد التمثيلية، الروايات يف اليونان يفعل كما ما نحو عىل الوفاء
مطلعها: التي الدالية قصيدته عبيد، شعر أحاسن ومن

ال��م��ج��دَّد ال��ك��ت��اب ك��ع��ن��وان ت��ل��وح ص��رغ��د ب��َح��رَّة أق��وْت ذْم��نَ��ٌة ل��م��ن

بن عامر ديوان مع بإنجلرتا جيب تذكار لجنة يد عىل الطبع تحت ديوان ولعبيد
.Lyall اليل املسترشق بتصحيح الطفيل

النرصانية وشعراء ١٤٣ والشعراء والشعر ج١٩ ٨٤ األغاني يف عبيد أخبار وتجد
البكري ومعجم والعمدة البلدان ومعجم للميداني األمثال مجمع ويف ١٠٠ والجمهرة ٥٩٦

وغريها.
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واملسترشقون املعلقات (12-1)

من جماعة وعني تقدم، كما عددها يف اختلفوا وإن املعلقات برشح واحد غري عني وقد
W. Jones جونس وليم منهم ذلك فعل من وأشهر برتجمتها، املسترشقني أوربا علماء
النمساوي Abel وابل ،١٧٨٣ سنة لندن يف ورشح ترجمة مع نرشها فقد اإلنجليزي
جنسن ثم ،١٨٩١ سنة برلني يف العربي األصل مع ونرشها النمساوية إىل ترجمها
مقدمة مع ،١٨٩٤ سنة لندن يف ونرشها اإلنجليزية إىل ترجمها اإلنجليزي Johnson
املذكور Lyall اليل الجاهلية شعر من غريها وعن عنها كتب وقد اإلبهي، فيض للشيخ

وغريهما. األملاني Noeldeke ونولدكي ١٨٨٥ سنة لندن يف ُطبع كتابًا

األمراء الشعراء (2)

هما املعلقات أصحاب من اثنان منهم شاعًرا، عرش بضعة واألمراء امللوك من الشعراء
بقي: من وإليك لهما، ترجمنا وقد كلثوم بن وعمرو القيس امرؤ

٥٧٠م) سنة (تويف األودي األفوه (1-2)

قومه سيد وكان اليمن، قبائل من مذحج إىل نسبه وينتهي أود، من عمرو بن صالءة هو
تدل دالية قصيدة وله حكمائها، من تعده والعرب رأيه، عن يصدرون وكانوا وقائدهم،

قوله: منها نظر؛ وصدق حكمة عىل

ف��إب��ع��اد إب��ع��اٌد ال��َغ��ي ��ة أجَّ م��ن بَ��ص��ٍر ذا ك��ن��ت م��ا إذا ال��ن��ج��اة إن
زاد َق��لَّ��م��ا م��ن��ه ي��ك��ف��ي��ك وال��ش��ر ب��ه ل��ق��ي��ت م��ا م��ن��ه ت��زداد وال��خ��ي��ر
أوت��اد تُ��ْرَس ل��م إذا ع��م��اَد وال َع��م��ٌد ل��ه إال يُ��بْ��تَ��نَ��ى ال وال��ب��ي��ت
ك��ادوا ال��ذي األم��ر ب��ل��غ��وا وس��اك��ٌن وأع��م��دٌة أوت��اٌد ��ع ت��ج��مَّ ف��إن
س��ادوا ��ال��ه��م ُج��هَّ إذا س��راَة وال ل��ه��م س��راة ال ف��وض��ى ال��ن��اس ي��ص��ل��ح ال
ت��ن��ق��اد ف��ب��األش��رار ت��ول��وا ف��إن ص��ل��ح��ت م��ا ال��رأي ب��أه��ل األم��ور تُ��ل��ف��ى
ف��ازدادوا ال��ق��وم أم��ر ذاك ع��ل��ى ن��م��ى أم��ره��م ال��ن��اس س��راة ت��ول��ى إذا
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قوله: حماسياته ومن

َح��ْج��ال ل��ن��س��وت��ن��ا ِع��زٍّ ذو ي��َر ول��م ن��س��اءه��م ف��نَ��ْس��ِب��ي أق��وام��ا ن��ق��ات��ل
ف��ض��ال م��ك��ارم��ه��م ف��ي ع��ل��ي��ن��ا ل��ق��وم ت��رى وال نُ��َق��اد أن ون��أب��ى ن��ق��ود
ب��ْزال ن��ج��ديَّ��ٌة ب��ال��ص��ي��ف َق��يَّ��دت ك��م��ا ن��س��ائ��ن��ا ع��ن��د ال��م��ش��ي ب��ط��اء وإنَّ��ا

والشعراء والشعر ٧٠ النرصاينة وشعراء ج١١ ٤٤ األغاني يف أقواله جمعت وقد
مجموع. ديوان له وليس ونحوها األدب كتب يف متفرقة أبيات وله ١١٠

٥٣١م) سنة نحو (تويف ربيعة بن املهلهل (2-2)

القيس امرئ خال وهو األوىل، الطبقة من نجد من كليب أخو التغلبي ربيعة بن عدي هو
السالن يوم حرب شهد وقد الحروب، يف البأس شديد فصيًحا املهلهل وكان امللك، الشاعر
املحادثة كثري لهو، صاحب أمره أول يف املهلهل وكان حسنًا، بالءً وأبىل كليب، أخيه مع
ُقتل فلما خريًا، منه يرجو يكن ولم جليسهن، أي النساء» «زير كليب أخوه فسماه للنساء،
إىل وذهب أخيه مقتل فهاجه الخمر، يعاقر املهلهل كان املشهور،17 البسوس أمر يف كليب
الغزل، وترك النساء وهجر ثوبه، وقرص شعره وجز بالثأر، األخذ عىل واستحثهم قومه
القيس، امرئ أخته ابن بعمل هذا عمله أشبه وما للحرب، ونهض والرشاب، القمار وحرم
بني الحروب وطالت ومستنبط، اف وصَّ كليهما ألن خاله؛ عن الشاعرية ورث هذا ولعل

واصطلحوا. تصافوا ثم سجاًال فيها النرص كان سنة أربعني نحو وتغلب بكر
وحماسة فخر بني األحوال مقتضيات عىل الشعر يقول ذلك أثناء يف املهلهل وكان
يبكني، النساء فرأى قومه إىل وجاء أخيه بمقتل علم يوم قوله ذلك فمن … وغريهما

شعره: أول وهو وقال األبد» آخر إىل عيونًا للبكاء «استبقني فقال:

األوط��ان ع��ن خ��ارج��ًة ب��األم��س ت��رى أن ال��ع��وات��ق ع��ل��ى ن��غ��ار ك��ن��ا
ب��ه��وان ب��ع��ده م��س��ت��ي��ق��ن��اٍت ُح��س��ًرا ك��ل��ي��ٌب ث��وى ح��ي��ن ف��خ��رج��ن
األك��ف��ان م��ن م��ص��رع��ه ح��ان إذ ع��واط��ًال ك��ال��ظ��ب��اء ال��ك��واع��ب ف��ت��رى
ب��األزم��ان ويَ��ِع��ْدَن ب��ع��ده م��ن ح��واس��ًرا ال��وج��وه أَدِم م��ن ي��خ��ُم��ش��ن
ووران��ي ب��ح��رق��ة أج��واَف��ه��ن َورى وق��د نُ��ك��ده��ن م��ت��س��ل��ب��ات
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قصيدة: من قوله أخيه يف مراثيه ومن بالثأر، والوعيد الرثاء إىل تخلص ثم

ي��خ��لِّ��ي��ه��ا ف��ي��م��ن خ��لَّ��ي��ت��ه��ا أن��ت إن ف��ي��ه��ا وم��ن ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر ال ك��ل��ي��ُب
س��اف��ي��ه��ا ي��ع��ل��وك إذ ال��س��ق��ائ��ف ت��ح��ت وم��ك��رم��ة ع��زٍّ ف��ت��ى أي ك��ل��ي��ب
رواس��ي��ه��ا م��ادت أم األرض ب��ن��ا م��ادت ل��ه��م ف��ق��ل��ت ل��ي ك��ل��ي��بً��ا ال��ن��ع��اُة ن��ع��ى
ف��ي��ه��ا ب��م��ن ف��ان��ج��اب��ت األرض ��ت وان��ش��قَّ وق��ع��ت ت��ح��ت��ه��ا م��ن ع��ل��ى ال��س��م��اء ل��ي��ت

ومطلعها: املنتقيات من املعدودة قصيدته أقواله ومن

ال��وس��وق ث��ق��ال ��اٍس َج��سَّ ره��ط ف��ي وائ��ٍل م��ن ال��ب��غ��ي رك��اب َح��لَّ��ْت

املهلهل بطلها حماسية قصة القصاصون وضع وقد الداهية، تسميها والعرب
العامية، إىل أقرب وعبارتها متأخرة ولكنها عنرتة قصة وضعوا كما الزير، بقصة تُعرف

تقدم. كما قصائده طول من أول فإنه العربي الشعر تاريخ يف ذكر وللمهلهل
هذا إلينا يصل ولم ديوان له ُجمع شاعر أقدم وهو ديوان، يف أشعاره ُجمعت وقد
وغريها األدب كتب يف أقواله من أخذه ديوانًا له جمع املعارصين بعض ولكن الديوان،
ج١ ٣٠٠ األدب وخزانة ج٤ ١٤٨ األغاني يف أشعاره معظم تجد ولكنك عليه، نقف ولم
ومعجم ياقوت ومعجم األثري ابن تاريخ ويف ١٦٥ والجمهرة ١٦٤ والشعراء والشعر

وغريها. الحماسة ديوان ويف ١٦٠ النرصانية وشعراء البكري

٥٨٠م) سنة (تويف يغوث عبد (3-2)

لقومه، سيًدا فارًسا كان كهالن، من كعب بن الحارث بني من صالءة بن يغوث عبد هو
يف عريق وهو وُقتل، يومئذ أُرس وقد تميم بني إىل الثاني الكالب يوم يف قائدهم وكان
وهو قالها قصيدة شعره وأحسن فحول، وكلهم شاعر غري أهله من ونبغ الشاعرية
يُقتل أن يريد التي الطريقة يف وخريوه بنسعة، لسانه وُشدَّ أُرس قد وكان للموت، يتأهب
األكحل عرق له وقطعوا فسقوه نفيس» عىل أنح ودعوني الخمر «اسقوني فقال: بها
هذه فنظم املشاق من أركبهما ما عىل يلومانه فجعال ابناه، ومعه ينزف ودمه وتركوه

ومطلعها: القصيدة
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ل��ي��ا وال ن��ف��ٌع ال��ل��وم ف��ي ل��ك��م��ا ف��م��ا ب��ي��ا م��ا ال��ل��وم ك��ف��ى ت��ل��وم��ان��ي ال أال

قوله: ومنها

ل��س��ان��ي��ا ع��ن أط��ل��ق��وا تَ��يْ��ٍم أم��ع��ش��َر ب��ِن��ْس��َع��ٍة ل��س��ان��ي ش��دوا وق��د أق��ول
بَ��وان��ي��ا م��ن ي��ك��ن ل��م أخ��اك��م ف��إن ف��أْس��ِج��ح��وا م��ل��ك��ت��م ق��د ت��ي��م أم��ع��ش��ر
ب��م��ال��ي��ا ت��ح��رب��ون��ي ت��ط��ل��ق��ون��ي وإن س��ي��ًدا ب��ي ت��ق��ت��ل��وا ت��ق��ت��ل��ون��ي ف��إن
ال��م��ت��ال��ي��ا ب��ي��ن ال��ُم��ْع��ِز ال��رِّع��اء ن��ش��ي��د س��ام��ًع��ا ل��س��ت أن ال��ل��ه ع��ب��اد ��ا أح��قٍّ
م��اض��ي��ا ح��يَّ ال ح��ي��ث وأم��ض��ي ـ��َم��ِط��يِّ ال��ـ وُم��ع��م��ل ال��َج��زور ��ار ن��حَّ ك��ن��ت وق��د
ردائ��ي��ا ال��َق��يْ��نَ��تَ��يْ��ِن ب��ي��ن وأص��دع م��ط��ي��ت��ي ال��ك��رام ��ْرب ل��ل��شَّ وأن��ح��ُر
ال��َع��وال��ي��ا إل��يَّ أن��ح��وا وق��د ب��ك��ف��ي وزْع��تُ��ه��ا ال��ج��راد َس��ْوَم وع��ادي��ٍة
رج��ال��ي��ا ع��ن ��س��ي ن��فِّ ُك��رِّي ل��خ��ي��ل��َي أق��ل ول��م ج��واًدا أرك��ب ل��م ك��أن��ي
ن��اري��ا ض��وءَ أع��ظ��م��وا ص��دٍق: ألي��س��ار أق��ل ول��م ال��رَّويَّ ال��زِّقَّ أس��ب��أ ول��م

والكامل ٧٥ النرصانية وشعراء ج١ ٣١٧ األدب وخزانة ج١٥ ٧٣ األغاني يف وأخباره
وغريها. البلدان ومعجم األثري البن

٥٠٠م) سنة (تويف جناب بن زهري (4-2)

يف ُولد الجاهلية، يف العرب أمراء مشاهري من وهو قضاعة، من الكلبي جناب بن زهري هو
مع كثرية حروب وله سنة، ١٥٠ عمره بلغ ربما طويًال ر وعمِّ للميالد الرابع القرن آخر
حاولوا حتى عليهم زال وما اليمن، لصاحب وتغلب بكر عىل اإلمارة وتوىل العرب قبائل

تقدم. كما اليمن من االستقالل
اليمن ملوك عند مقدًما ذلك مع وظل برصه، وُكف همته ثقلت وشاخ زهري كرب وملا
الشعراء أقدم من وهو ٥٠٠ سنة نحو تويف حتى يستشريونه الغساسنة وكان والشام،

الحماسة: يف منه أمثلة هذه القليل، إال شعره من يصلنا ولم وأجودهم

تُ��ح��َرق ال��ح��رب م��ن وأن��ي��اب إل��ي��ه ف��ان��ت��ه��وا ال��ح��ق ي��ق��ب��ل��وا أن ق��وم��ن��ا أبَ��ى
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ي��ص��ع��ُق ال��ط��رف ن��ح��وه��ا ال��ُم��رنِّ��ي ي��ك��اد م��س��ت��م��ي��زة َرْج��راج��ٍة إل��ى ف��ج��اءوا
م��خ��رِّق أف��اد م��م��ا وم��وض��ون��ة أع��زٍة ب��أي��دي وأرم��اح دروٌع
وت��غ��ب��ق تُ��ح��ف��ى ال��ح��رب ل��ي��وم َع��َق��اًرا ك��رام��ًة دخ��ي��َل ج��ع��ل��ن��اه��ا وخ��ي��ٌل
ال��م��ذلِّ��ق ال��م��ض��رح��يُّ ف��ي��ه ��ر يُ��ع��فِّ رئ��ي��س��ه��م ت��رك��ن��ا ح��ت��ى ب��رح��وا ف��م��ا

املشهور: البيت صاحب إنه ويقال:

ح��ذام ق��ال��ْت م��ا ال��ق��ول ف��إن ف��ص��دق��وه��ا ح��ذام ق��ال��َت إذا

٢٠٥ النرصانية وشعراء ٢٢٣ والشعراء والشعر ج٣ ١٧ األغاني يف أخباره وجاءت
وغريها. امليداني وأمثال

٦٣٣م) سنة (تويف العامري الطفيل بن عامر (5-2)

جيد ومن له، يولد ال عقيًما وكان وسيدهم، قيس فارس وكان الشاعر، لبيد عم ابن هو
قوله: الحماسة يف شعره

وُح��زوم��ه��ا س��ه��ل��ه��ا س��اح��ت��اه��ا ل��ه��م أه��لُ��ه��ا َع��يْ��الن ق��ي��ُس إال األرض وم��ا
وغ��ي��وم��ه��ا آف��اق��ه��ا م��ن ال��ص��ح��ُو ل��ن��ا م��ج��دن��ا ال��س��م��وات آف��اَق ن��ال وق��د

الفخر: يف قوله ومن

م��وك��ب ك��ل ف��ي ال��م��ش��ه��وَر وس��ي��َده��ا ع��ام��ٍر ف��ارس اب��َن ك��ن��ت وإن ف��إن��ي
أب وال ب��أم أس��م��و أن ال��ل��ه أب��ى وراث��ٍة م��ن ع��ام��ٌر س��ودت��ن��ي ف��م��ا
ب��م��ن��ك��ب رم��اه��ا م��ن وأرم��ي أذاه��ا وأت��ق��ي ح��م��اه��ا أح��م��ي ول��ك��ن��ن��ي

عبيد ديوان مع اإلنجليزية جيب تذكار لجنة نرشه يف أخذت ديوان املذكور ولعامر
واألغاني ١٩١ والشعراء الشعر يف أخبار وله Lyall اليل املسترشق بعناية األبرص بن

ج٣. ٤٩٢ األدب وخزانة ج١٠ ٤٦
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األسلت بن قيس أبو (6-2)

يف عليهم رئيًسا وجعلوه حروبهم إليه أسندوا سيدهم وهو األوس من جشم بن عامر هو
خفرة: امرأة يف قوله شعره ومن قيام، خري فيها فقام بعاث، يوم حرب

ف��تُ��ْع��ذَُر إت��ي��ان��ه��ن ع��ن وت��ع��ت��ل ف��ي��زرن��ه��ا ج��اراتُ��ه��ا ويُ��ك��رم��ه��ا
وتَ��ْخ��َف��ُر ت��ح��ي��ا م��ن��ه��ن ول��ك��ن��ه��ا ب��ج��ارٍة ت��س��ت��ه��ي��ن أن ل��ه��ا ول��ي��س

مذهبته: ومطلع املذهبات أصحاب من وهو

أس��م��اع��ي أب��ل��غ��َت ف��ق��د م��ه��ًال ال��َخ��نَ��ى ل��ق��ول ت��ق��ص��د ول��م ق��ال��ت

.١٢٦ والجمهرة ج١٥ ١٦٠ األغاني يف وأخباره

٦٢١م) سنة (تويف الحمام بن الحصني (7-2)

بمانع يُعرف وكان قيس، من مرة بن سهم بني سيد ربيعة بن الحمام بن الحصني هو
يف نرص أثر عىل قالها فخرية حماسية قصيدة أقواله من إلينا وصل ما وأحسن الضيم،

مطلعها: موضوع، دارة له يقال موضع

وم��أث��م��ا ع��ق��وًق��ا م��وض��وٍع ب��دارة ك��ل��ه��ا ال��ع��ش��ي��رة أف��ن��اءَ ال��ل��ُه َج��َزى

١٢٣ األغاني يف أخباره الضبي، املفضل اختارها التي املفضليات جملة من وهي
هشام البن النبوية والسرية ٧٣٣ النرصانية وشعراء ٤١٠ والشعراء والشعر ج١٢

والعمدة. والحماسة

عاصم بن قيس (8-2)

غزواته، يف مظفر الغارات كثري حكيم شجاع فارس شاعر وهو عيل، أبا ويكنَّى تميم من
عن حديث وله الجاهلية، يف بناته وأد من أحد وهو فيهما، وساد واإلسالم الجاهلية أدرك
نظمه ومن وحده، األكل يستطيع ال بالكرم مشهوًرا وكان النفس18 يف يؤثر بناته إحدى

بالطعام: امرأته جاءته وقد قوله ذلك يف
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ال��ورد وال��ف��رس ال��بُ��ْردي��ن ذي اب��ن��ة وي��ا م��ال��ٍك واب��ن��ة ال��ل��ه ع��ب��د اب��ن��ة أي��ا
وح��دي آك��ل��ه ل��س��ت ف��إن��ي أك��ي��ًال ل��ه ف��ال��ت��م��س��ي ال��زاد ص��ن��ع��ِت م��ا إذا
ب��ع��دي م��ن األح��ادي��ث م��الم��اِت أخ��اف ف��إن��ن��ي ب��ي��ٍت ج��اَر أو ط��ارًق��ا أًخ��ا
ال��ع��ب��د ِش��يَ��ِم م��ن ت��ل��ك إال ب��َي وم��ا ذل��ة غ��ي��ر م��ن ��ي��ف ال��ضَّ ل��ع��ب��د وإن��ي

إذا بالرماح االتحاد َمثل فيها لهم رضب أوالده، بها أوىص وصية يروون وعنه
ُكرست. تفرقت وإذا كرسها يعرس مًعا ُضمت

ج١ ٩٧ واملستطرف ج٣ ٤٢٨ األدب وخزانة ج١٢ ١٤٩ األغاني يف قيس وأخبار
ج١. ١٦٤ الفريد والعقد

أيًضا: األمراء الشعراء ومن

ج١١. ٨ األغاني يف ترجمته عبس. بني سيد الغطفاني زهري بن ورقاء (١)
ص١. النرصانية شعراء يف ترجمته القيس. امرئ والد عمرو بن حجر (٢)

ج١٨. ١٥٦ األغاني يف ترجمته (مرض) التيمي األسكر بن أمية (٣)
ج١١. ٥٥ األغاني يف ترجمته وقائدهم، فزارة سيد زبان بن منظور (٤)

.١٨٤ النرصانية شعراء يف ترجمته تغلب. سادات من شهاب بن األخشن (٥)
أصحاب من وهو جشم، سيد هوازن من (٦٣٠ سنة (تويف الصمة بن دريد (٦)
،٧٥٢ النرصانية وشعراء ،٤٧٠ والشعراء والشعر ج٩، ٢ األغاني يف ترجمته املنتقيات،

.١١٧ والجمهرة

مطالعة يف إليه الرجوع يمكن الذي املأخذ هؤالء من واحد كل بجانب ذكرنا وقد
وخصوًصا … األدب كتب سائر يف أيًضا وأشعار أخبار ولهم شعره، من أمثلة أو خربه

والحماسة. والشعراء الشعر

الفرسان الشعراء (3)

الشعراء من وَقل البادية، أهل طبائع من والحرب الفروسية ألن الجاهلية؛ شعراء أكثر هم
وفيهم الفروسية، عليهم غلبت من الفصل هذا يف اختصصنا ولكننا يغُز، أو يركب لم من
تراجمهم إيراد أردنا لو فارًسا، ٤٠ نحو وهم املشهورين، وغري املشهورون الفرسان
بذكر فنكتفي املقام، هذا يف التفصيل إىل الحاجة قلة مع كبريًا مكانًا ذلك الستغرق
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منهم بقي فيمن ونكتفي إليه، الرجوع يمكن محفوظ ديوان له كان من أو منهم األشهر
األشهر: تراجم وهاك أخبارهم، مطالعة يف إليها الرجوع يمكن التي املآخذ بذكر

٦٥٠م) سنة (تويف الثقفي محجن أبو (1-3)

مخرضم، فهو اإلسالم أدرك وقد بالرشاب، مولًعا وكان ثقيف، إىل يُنسب فارسشجاع هو
يف جهد أصابهم املسلمني أن قليل بعد واتفق الخمر، لرشب وقاص أبي بن سعد وحبسه

األبيات: هذه ونظم حماسته فهاجت املذكور، لسعد ولد أم عند وكان القادسية،

وث��اق��ي��ا ع��ل��يَّ م��ش��دوًدا وأت��َرَك ب��ال��ق��ن��ا ال��خ��ي��ُل تُ��ْط��َع��َن أن ح��زنً��ا ك��َف��ى
ال��م��ن��ادي��ا ت��ص��م دون��ي م��ن م��غ��ال��ي��ُق وُغ��لِّ��ق��ت ال��ح��دي��د َع��نَّ��ان��ي ق��م��ت إذا
ِل��ي��ا أخ��ا ال واح��ًدا ت��رك��ون��ي ف��ق��د وإخ��وة ك��ث��ي��ر أه��ٍل ذا ك��ن��ت وق��د
ت��م��ادي��ا إال ت��زداد ال ال��ح��رب أرى إن��ن��ي ل��ك أب��ا ال س��الح��ي ه��ل��م

الخمر: حب يف قوله ومن رساحه، اطالق يف املذكور سعد ولد أم احتالت ثم

ع��روُق��ه��ا م��وت��ي ب��ع��د ع��ظ��ام��ي ت��روِّي َك��رم��ٍة َج��نْ��ِب إل��ى ف��ادف��ن��ي م��ت إذا
أذوق��ه��ا ال أن م��ت م��ا إذا أخ��اف ف��إن��ن��ي ب��ال��ف��الة ت��دف��ن��ن��ي وال

دار يف خطية نسخة ومنه ،١٨٨٧ سنة لندن يف مطبوع شعر ديوان محجن وألبي
ويف ج٣، ٥٥٣ األدب وخزانة ،٢٥١ والشعراء الشعر يف متفرقة وأخباره املرصية، الكتب

وغريه. األغاني

٦٤٣م) سنة (تويف العجيل األغلب (2-3)

الجاهلية، يف املعمرين أحد وهو ربيعة، من عجل بني من جشم من عمرو بن األغلب هو
وقاص، أبي بن سعد مع الكوفة إىل توجه من جملة يف وكان وأسلم، اإلسالم وأدرك
العرب كان فقد … الطوال األراجيز رجز من أول وهو ٢١ه، سنة ُولد لها واقعة يف ومات
األغلب جاء ثم يسرية، بأبيات منه فيأتون واملفاخرة والحداء الحرب يف الرجز ينشدون
النظم من يمنعه لم واإلسالم طريقته، الناس سلك ثم وأطاله الرجز قصد من أول فكان
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ما غري خرب أو شعر عىل له نقف ولم لبيد، ترجمة يف ذلك خرب تقدم وقد لبيًدا، منع كما
ج١. ٣٣٣ األدب وخزانة ،٣٨٩ والشعراء والشعر ج١٨، ١٦٤ األغاني يف

٥٠٦م) سنة (تويف الطائي حاتم (3-3)

يف أخبار وله العرب أجواد من وهو سفانة، أبا ويكنى طي قبيلة من هللا عبد بن حاتم هو
وكانت طيء» حاتم من «أجود فيقال: األمثال، مجرى ذكره جرى حتى مشهورة السخاء
تبذيرها، من خوًفا أموالها عىل يحجروا أن إخوتها اضطر حتى الناس أسخى من والدته
فتهبها إبله من القطعة بعد القطعة يعطيها أبوها فكان أيًضا، سخية سفانة ابنته وكانت
وإذا غلب، قاتل وإذا شعره، جوده ويشبه وشجاًعا، شاعًرا ذلك مع حاتم وكان للناس،
يف تعظمه مرض كانت الذي األصم الشهر أهل إذا وكان سبق، سابق وإذا أنهب، غنم
تفد الشعراء وكانت الناس، فيطعم اإلبل من عرشة يوم كل يف ينحر له، وتنحر الجاهلية
تكون أن يغلب وقائع حاتم سخاء عن ويروون حازم، أبي بن وبرش كالحطيئة عليه
الشعر قبيل من الناس إىل وتحبيبها السخاء فضيلة لتمثيل فيها؛ مبالًغا أو موضوعة
السخاء: يف أقواله ومن اليونان، عند الشعر أقسام عن كالمنا يف ذلك إىل أرشنا وقد التمثييل

ال��غ��در ط��الب��ك��م ف��ي َغ��َدرت��ن��ي وق��د وال��ه��ج��ر ال��ت��ج��ن��ب ط��ال ق��د أم��اويَّ
وال��ذِّْك��ر األح��ادي��ث ال��م��ال م��ن وي��ب��ق��ى ورائ��ح غ��اد ال��م��ال إن أم��اويَّ
ال��ن��ذر م��ال��ن��ا ف��ي ح��لَّ ي��وًم��ا ج��اء إذا ل��س��ائ��ل أق��ول ال إن��ي أم��اويَّ
ال��زج��ر ي��ن��ه��ن��ه��ه ال ع��ط��اءٌ وإم��ا ف��ُم��بَ��ي��ٌن م��ان��ع إم��ا أم��اويَّ
ال��ص��در ب��ه��ا وض��اق ن��ف��س ح��ش��رج��ت إذا ال��ف��ت��ى ع��ن ال��ث��راءُ ي��غ��ن��ي م��ا أم��اويَّ

وقوله:

م��ع��بَّ��د م��ال��ي ال��ل��ه ب��ح��م��د ف��إن��ي أله��ل��ه ربٍّ��ا ال��م��ال ب��ع��ض ك��ان إذا

فقال: يعفر ابن أخذه

غ��دا ِغ��بَّ��ه ت��ح��م��دى ربٍّ��ا ال��م��ال ل��َي ي��ك��ن وال ربٍّ��ا ل��ل��م��ال أك��ن ذري��ن��ي
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م��خ��لَّ��دا ب��خ��ي��ًال أو تَ��َريْ��َن م��ا أرى ل��ع��ل��ن��ي َه��ْزًال م��ات ج��واًدا أري��ن��ي

قوله: له ويستحسن

أج��دُر ب��ال��خ��ي��ر ال��م��رء أن��ت ف��إن��ك رس��ال��ًة ع��م��رو ب��ن َوْه��َم أب��ل��غ��ا أال
وأن��ص��ر أح��ب��و ك��ن��ت م��ن��ه��م وغ��ي��ًرك ق��راب��ًة أن��اٍس م��ن أدن��ى رأي��ت��ك
ي��ت��أخ��ر ال��ذي أن��ت ف��ك��ن ب��م��وٍت ب��ي��ن��ن��ا ي��ف��رق ي��وٌم أت��ى م��ا إذا

وُطبع حسون، هللا رزق املرحوم بعناية ١٨٧٢ سنة لندن يف مطبوع ديوان ولحاتم
وخزانة ،١٢٣ والشعراء والشعر ج١٦، ٩٦ األغاني يف منثورة وأخباره بريوت، يف أيًضا
.٩٨ النرصانية وشعراء ج١، ٨١ الفريد والعقد ج١، ١٣٧ واملستطرف ج١، ٤٩٤ األدب

الخيل زيد (4-3)

مظفًرا مغواًرا فارًسا جميًال طويًال جسيًما رجًال وكان طي، من مهلهل بن زيد هو
وقرظه وَلَقبَُه به فُرسَّ … النبي عىل َوَوَفد اإلسالم وأدرك الجاهلية، يف الصيت بعيد شجاًعا
ومغازيه مفاخراته يف الشعر يقول كان إنما ألنه مقل شاعر وهو الخري، زيد وسماه
يوم خيله لكثرة الخيل زيد سمي وقد إليه، قراه يف وأحسن عليه مر من عند وأياديه
املسماة منها … كثرية خيل له فكانت والفرسان، الفرس إال العرب من لسواه يكن لم
ودوول، وكامل، والورد، والكميت، الهطال، ستة: وهي شعره يف ذكرها التي املعروفة
الحماسة يف أشعاره وأكثر شاعر، كلهم بنني ثالثة له وكان شعر منها كل يف وله والحق،

كقوله: والرضب والطعن املواقع وذكر والفخر

أَس��د م��ن ال��ح��يِّ وه��ذا ت��م��ي��ٍم وف��ي وق��ائ��ع��ن��ا ق��ي��ٍس ف��ي ل��ن��ك��ث��ر إن��ا
م��طَّ��رد ال��ح��دِّ ب��م��اض��ي ال��ق��ن��اة َص��ْدر ل��ه ن��ح��وت ق��د ط��ف��ي��ل ب��ن وع��ام��ُر
ِل��بَ��ِد ذا ال��ج��أش ورب��ي��ط وص��ارًم��ا م��درك��ه ال��َوْرَد ب��أن أح��سَّ ل��م��ا
وال��لَّ��ُغ��ِد ب��ال��َح��يْ��زوم ال��م��ن��ي��ة م��ن��ه أخ��ذت م��ا ب��ع��د ب��ِس��ْل��ٍم إل��يَّ ن��ادى
ب��ال��زنَ��ِد ك��ال��ن��ار ط��ع��ن��ًة أْس��ع��رت��ه أخ��ال��ط��ه ح��ت��ى ل��ي ت��ص��بَّ��ر ول��و
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وضيق فحبسه الشاعر الحطيئة فيها أُرس معركة القبائل بعض وبني بينه وجرت
ذلك: يف وقال عليه،

ش��اع��ُر أن��ك ي��غ��ررك وال أِث��بْ��ن��ي أس��رت��ه إذ ج��روٍل ل��ع��ب��دي أق��ول
وال��م��آث��ر وال��لُّ��ه��ي ال��م��ك��رم��ات ل��ه وال��ذي ال��ح��ق��ي��ق��ة ال��ح��ام��ي ال��ف��ارس أن��ا
ال��م��س��اع��ر األك��فُّ َش��بَّ��ت��ه��ا ال��ح��رب إذا ق��ائ��د وال��رأس ال��ن��اس رءوس وق��وم��ي
ن��اظ��ر ��َج وح��مِّ َح��ْوض��اه وأتْ��ِرع ِوْرده ح��وذر ال��م��وت م��ا إذا ف��ل��س��ت
ض��ام��ر ال��ق��بِّ م��ن ع��ن��ه��ا ي��ب��اع��دن��ي ت��ه��ي��ب��ا ال��ح��ت��وف ي��خ��ش��ى ��اف��ٍة ب��وقَّ
ي��ج��اه��ر ال��ك��ري��م إن م��ج��اه��رة ب��ص��ْع��دت��ي ال��ح��ت��وف أْغ��َش��ى ول��ك��ن��ن��ي
األي��اص��ر ��ى تُ��َرجَّ ال إذ أه��ل��ه��ا ع��ل��ى ع��زي��زٍة دم��اء م��ن س��ن��ان��ي وأروي

ج١٦، ٤٧ األغاني يف منثورة أخباره ولكن مجموًعا ديوانًا الخيل لزيد نعرف وال
ج٢. ٤٨٨ األدب وخزانة ج١، ٢٠١ والدمريي ،١٥٦ والشعراء والشعر

٦٠٨م) سنة (تويف التميمي جندل بن سالمة (5-3)

مثله، أحمر وأخوه املعدودين تميم فرسان من وكان الشعراء، قدماء من جليل شاعر هو
الحرية صاحب هند بن لعمرو معاًرصا وكان ملتانته، اللغة؛ أهل به يستشهد سلس شعره

مطلعها: التي قصيدته شعره أحسن ومن أشعار، فيهما وله قابوس أبي والنعمان

ف��َم��ع��ص��وِب ق��وٍّ م��ن ال��دَّك��ادك ب��ي��ن أض��ٍم م��ن ب��ال��ع��ل��ي��اء أس��م��اء دار ي��ا
م��ج��ل��وب ال��تُّ��رِب ب��س��اق��ي ال��ري��اح َم��ر ف��غ��يَّ��ره��ا داًرا م��رة ل��ن��ا ك��ان��ت

،٤٨٦ النرصانية وشعراء ،١٤٧ والشعراء الشعر كتاب يف شعره من أمثلة وترى
البلدان. ومعجم ج٢، ٨٦ األدب وخزانة
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الفحل علقمة (6-3)

إىل وتحاكما الشعر، وينازعه القيس المرئ معاًرصا وكان تميم، من عبدة بن علقمة هو
واحدة وقافية واحد وزن من قصيدتني أنظما لهما فقالت القيس، امرئ زوجة جندب أم

مطلعها: التي قصيدته القيس امرؤ فنظم الخيل، بها تصفان

ال��م��ع��ذَّب ال��ف��ؤاد لُ��ب��ان��ات ل��ن��ق��ض��ي ُج��نْ��َدِب أم ع��ل��ى ب��ي ُم��رَّا خ��ل��ي��ل��يَّ

مطلعها: قصيدة علقمة ونظم

ال��ت��ج��نُّ��ِب ه��ذا ك��ل ��ا ح��قٍّ ي��ك ول��م م��ذه��ب ك��لِّ ف��ي ال��ه��ج��ران م��ن ذه��ب��َت

الفرس: رسعة وصف يف قال القيس امرأ ألن لعلقمة فحكمت القصيدتني وأنشداها

َم��ِن��ْع��ِب19 أه��وج وق��ع م��ن��ه ول��ل��زَّج��ر ِدرَّة ول��ل��س��اق أل��ه��وب ف��ل��ل��س��وط

علقمة: وقال

ال��م��ت��ح��لِّ��ِب ال��رائ��ح ك��م��ر ي��م��رُّ ِع��ن��ان��ه م��ن ث��ان��يً��ا ف��أدرك��ه��نَّ

فرسه فإن علقمة أما وساقه، بسوطه فرسه أجهد القيس امرأ أن إىل حكمها ومرجع
علقمة! فتزوجها امرأته وطلق القيس امرؤ فغضب … عنانه ثان وهو طريدته أدرك

قوله: شعره جيد ومن

ط��ب��ي��ُب ال��ن��س��اء ب��أدواء بَ��ص��ي��ٌر ف��إن��ن��ي ب��ال��ن��س��اء ت��س��أل��ون��ي ف��إن
ن��ص��ي��ب ودِّه��ن ف��ي ل��ه ف��ل��ي��س م��ال��ه ق��لَّ أو ال��م��رء رأُس ش��اب إذا
ع��ج��ي��ب ع��ن��ده��ن ال��ش��ب��اب وَش��ْرُخ َع��ِل��ْم��نَ��ه ح��ي��ث ال��م��ال ث��راء يُ��ِرْدَن

سوسني ألربت بعناية تعاليق مع ١٨٦٧ سنة ليبسك يف مطبوع ديوان ولعلقمة
٥٦٥ األدب خزانة يف متفرقة أخبار وله صفحة، عرشة بضع يف بريوت يف وُطبع Socin
والعمدة ،١٠٧ والشعراء والشعر ،٤٩٨ النرصانية وشعراء ج٧، ١٢٨ واألغاني ج١،

األدب. كتب وسائر

155



العربية اللغة آداب تاريخ

٦٤٣م) سنة (تويف كرب معدي بن عمرو (7-3)

ويقدمونه اليمن فارس هو أو اليمن فرسان من فارس (كهالن) مذحج من زبيد من هو
عمر خالفة آخر يف مات حتى وجاهد وأسلم اإلسالم أدرك وقد البأس، يف الخيل زيد عىل
قوله: ذلك ومن باملحال، يفاخر فال شعره يف نفسه عن يصدق ممن وهو الخطاب، بن

ل��َف��روُر وإن��ي ال��م��وت ح��ذَر ب��ه��ا رج��لِّ��ي أج��م��ع ول��ق��د
َه��ِري��ُر ال��م��وت م��ن ل��ل��ن��ف��س ح��ي��ن ك��اوه��ة أع��ط��ف��ه��ا ول��ق��د
ج��دي��ر ال��روع ف��ي أن��ا وب��ك��لٍّ خ��ل��ق م��ن��ي ذل��ك م��ا ك��ل

قوله: األمثال مذهب الذاهبة أشعاره ومن

ت��س��ت��ط��ي��ع م��ا إل��ى وج��اوزه ف��دع��ه ش��ي��ئً��ا ت��س��ت��ط��ع ل��م إذا
ول��وع ل��ه س��م��وَت أو ل��ك س��م��ا أم��ر ف��ك��لُّ ب��ال��زَّم��اِع وص��ل��ه

ج١، ٤٢٥ األدب وخزانة ،٢١٩ والشعراء والشعر ج١٤، ٢٥ األغاني يف وأخباره
ج١. ١٧٩ واملستطرف

٦١٢م) سنة (تويف الخطيم بن قيس (8-3)

أن وعلم فقتله، غالم وهو أبيه عىل الخزرج من رجل اعتدى األوس، من فارس شاعر هو
قاتل من غرة يلتمس يزل لم ثأره موضع عرف فلما … القيس عبد من رجل قتله جده
املجاز، ذي يف جده بقاتل وظفر فقتله يثرب يف أبيه بقاتل فظفر املواسم، يف وجده أبيه
أتوا حتى عامر ببني معه فنهض زهري بن خداش فاستنجد عظيم ركب يف رآه ولكنه
عامر، بنو فمنعهم يتبعوه أن الرجل رهط فأراد ، وفرَّ قتلته بحربة قيس فطعنه القاتل،

قيس: يقول ذلك ويف

إزاءه��ا ُج��ع��ل��ت أش��ي��اٍخ والي��َة أِض��ْع ف��ل��م وال��َخ��ط��ي��م َع��ِديٍّ��ا ث��أرت
ش��ف��اءه��ا أص��ب��ُت ق��د ب��ن��ف��ٍس ف��أبْ��ت م��ال��ك رب��ق��َة ��ي��ن ال��زُّجَّ ب��ذي ض��رب��ت
وأف��اَده��ا ن��ع��م��ًة ف��أدَّى ِخ��َداٌش ع��ام��ر ب��ن ع��م��رو اب��ن ف��ي��ه��ا وس��ام��ح��ن��ي
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أض��اءه��ا ال��ش��ع��اع ل��وال نَ��َف��ذٌ ل��ه��ا ث��ائ��ٍر ط��ع��ن��ة ال��ق��ي��س ع��ب��ِد اب��ن ط��ع��ن��ُت
وراءه��ا م��ا دون��ه��ا ٌم��ن ق��ائ��م ي��رى َف��تْ��َق��َه��ا ف��أنْ��ه��ْرت ك��ف��ي ب��ه��ا م��ل��ك��ُت

مذهبته: ومطلع املذهبات، أصحاب من معدود وهو

راك��ب م��وق��ف غ��ي��ر َوْح��ًش��ا ل��ع��م��رة ال��م��ذاه��ب ك��اطِّ��راد رس��ًم��ا أت��ع��رف
ب��ح��اج��ب َوض��نَّ��ْت م��ن��ه��ا ح��اج��ٌب ب��دا غ��م��ام��ٍة ت��ح��ت ك��ال��ش��م��س ل��ن��ا ت��ب��دَّت

الفخر: يف أقواله ومن

ف��رس��ان��ه��ا ك��ي��ف ع��ل��م��وا ق��د ـ��ِع ال��رب��ي��ـ ي��وم ال��ف��وارس ون��ح��ن

أخبار وله املرصية، الكتب دار يف خطية نسخة منه ديوان الخطيم بن ولقيس
.١٢٣ والجمهرة ج٢ ١٥٩ األغاني وخصوًصا األدب كتب يف متفرقة

الفرسان الشعراء سائر (9-3)

محفوظة، دواوين لهم ليس أو قليلة أخبارهم طائفة، أيًضا الفرسان الشعراء ومن
وأخبارهم: تراجمهم يف إليها الرجوع يمكن التي املصادر بذكر فنكتفي

املصادر أسماء الشاعر اسم

ج١٣. ١١٩ األغاني من ٥٦١م) سنة (تويف الجالح بن أحيحة
املذهبات أصحاب ومن األوس

٢٦٨ النرصانية شعراء (٥٣٠) وائل بكر من ضبيعة بن جحدر
٢٤٨ والشعراء والشعر ١٩٢ النرصانية شعراء تغلب من معرش بن رضيم هو أفنون

٢٥٦ النرصانية شعراء بكر من الشيباني قيس بن بسطام
١٨٨ النرصانية شعراء (٥٦٤) التغلبي حني بن جابر

ج١٢ ٥٣ األغاني كرسى عىل وفد الطفيل بن الحارث
ج٢ ٨١ األدب وخزانة ج١٦ ١٣٩ األغاني قيس من السلمي ندبة بن خفاف
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املصادر أسماء الشاعر اسم

وشعراء ج٢ ٤٠٨ األدب وخزانة ج٣ ٢ األغاني
٦٢٥ النرصانية

(٦٠٢) العدواني اإلصبع ذو

٧٨٧ النرصانية وشعراء ج١٦ ٢٠ األغاني (٥٩٠) العبيس زياد بن الربيع
ج١٩ ١٥٦ األغاني مازن أرشاف من التميمي زهري

٢٧٠ النرصانية شعراء وائل بن بكر من عباد بن الحارث
ج٢٠ ٢٠ األغاني هذيل من هللا عبد بن صخر

ج١٣ ٦٤ واألغاني و٤٦٧ ١٦٦ج والشعراء الشعر
ج١ ٧٣ األدب وخزانة

رساقة وأخوه مرداس بن العباس

٤٥٦ والشعراء والشعر ج١٨ ١٦٣ األغاني تميم الطبيب بن عبدة
والشعر ٤٢٥ النرصانية وشعراء ج١١ ١٧١ األغاني

٢٥٠ والشعراء
يشكر كاهل أبي بن سويد

ج٢٠ ٢٢ األغاني هذيل العجالن بن عمرو
وشعراء ج٢ ٥٨ األدب وخزانة ج٢٠ ١٤٣ األغاني

٢٤١ النرصانية
بكر (٥٣٠) الزماني الفند

والشعر ج٢ ١٧٢ خلكان وابن ج١٤ ٦٦ األغاني
والجمهرة ج١ ٢٣٦ األدب وخزانة ١٩٢ والشعراء

١٤١

املراثي أصحاب من نويرة بن متمم

ج٣ ١٠١ األدب خزانة قريش الحجاج بن نبيه
٧٤٦ النرصانية وشعراء ج٣ ٦٢١ الخزانة قيس الغنوي سعد بن كعب

الحكماء الشعراء (4)

دخل وقد حكمة، له وكانت الشعر غري علم لهم كان الذين الشعراء من بالحكماء نريد
أبي بن وزهري األودي كاألفوه املعلقات أصحاب ويف واألمراء الشعراء طبقة يف بعضهم

الشاعرية. مع سواها عىل الحكمة فيه غلبت من ييل فيما ذاكرون ونحن سلمى،
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٦٢٤م) سنة (تويف الصلت أبي بن أمية (1-4)

القدماء كتب عىل فاطلع … يظهر ما عىل العربية بغري عامًلا وكان بثقيف، نسبه يتصل
يسمي وكان تعرفها، العرب تكن لم غريبة ألفاًظا شعره يف أورد وقد التوراة وخصوًصا
أو الحبشة من اقتبسهما فربما «التغرور» بعضها ويف «السلطيط» أشعاره بعض يف هللا
فلعلها بهر» «أغزا األمهرية اللغة يف هللا يسمون فاألحباش اللغة، تلك صيغ عىل صاغهما
عليها صاغ اللغة تلك من صيغة نظنها والسلطيط التغرور، لفظ إىل أقرب قبًال كانت

السلطة.20 من اسًما
فزهد الدين، أهل بعض الشام إىل تجارته يف فلقي التدين، عىل مفطوًرا أمية وكان
الجنة ووصف والحنيفية وإسماعيل إبراهيم ذكر وقد وتعبد، املسوح ولبس الدنيا يف
ينتظرون العرب وكان النبوة، يف وطمع األوثان يف وشك الخمر وحرم شعره يف والنار
كنت «إنما وقال: يده، يف أسقط النبي ظهر فلما هو، يكون أن يرجو فكان يهديهم، نبيٍّا
والقسوس الرهبان يجالس والكنائس األديرة إىل يختلف انفك ما ولكنه أكونه» أن أرجو

فلسفة: وفيه قوله ومن مسيحي، أنه البعض ظن عىل غلب حتى

��ان��ا وم��سَّ رب��ي ص��بَّ��ح��ن��ا ب��ال��خ��ي��ر وُم��ص��بَ��َح��ن��ا ُم��م��س��ان��ا ل��ل��ه ال��ح��م��د
س��ل��ط��ان��ا اآلف��اَق َط��بَّ��ق م��م��ل��وءًة خ��زائ��ن��ه��ا تَ��نْ��ْف��ْد ل��م ال��ح��ن��ي��ف��ة ربُّ
َم��ح��ي��ان��ا َرأِس م��ن غ��اي��ت��ن��ا ب��ع��د م��ا ف��ي��خ��ب��َرن��ا م��نَّ��ا ل��ن��ا ن��ب��يُّ أال
أْف��ن��ان��ا األوالد ن��ق��ت��ن��ي وب��ي��ن��م��ا ه��ل��ك��وا آب��اؤن��ا يُ��َربِّ��بُ��نَ��ا ب��ي��ن��ا
ب��أوالن��ا أخ��ران��ا يَ��ل��ح��ق س��وف أْن ي��ن��ق��ص��ن��ا ال��ع��ل��م أنَّ ل��و ع��ل��م��ن��ا وق��د

مطلعها: ومالئكته هللا بها يصف قصيدة وله

وأْم��َج��َد م��ج��ًدا م��ن��ك أع��ل��ى ش��يءَ ف��ال ربَّ��ن��ا وال��م��ل��ك وال��ن��ع��م��اء ال��ح��م��د ل��ك

بقوله: املالئكة يصف ومجلسها اإللهية العزة يصف أن وبعد

وأب��ل��دوا َك��لُّ��وا ال��ل��ه ل��وال ب��ك��ف��يَّ��ه ع��رش��ه ت��ح��ت أق��دام��ه��م م��الئ��ك��ٌة
تُ��ْرَع��ُد ال��خ��وف ش��دة م��ن ف��رائ��ص��ه��م ت��ح��ت��ه ع��ان��ي��ن األق��دام ع��ل��ى ق��ي��ام
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ُركَّ��د ل��ل��وح��ي ب��األس��م��اع يُ��ص��ي��خ��ون ق��ض��اءه ي��ن��ظ��رون ص��ف��وف وِس��بْ��ُط
ُد ال��م��س��دَّ ال��ق��وي ال��روح ذو وم��ي��ك��اُل ف��ي��ه��ُم ج��ب��ري��ل ال��ق��دس ل��وح��ي أم��ي��ٌن
��ُد ُرصَّ ب��ال��م��ق��ال��ي��د ع��ل��ي��ه��ا ق��ي��اٌم دون��ه��م ال��س��م��اوات أب��واب وح��رَّاس

وله وإبراهيم، إسحق وقصة سدود كخراب التوراة حوادث يف قصائد عدة وله
مطلعها: املجمهرات يف معدودة قصيدة

َق��ط��ي��ن��ا ب��ه��ا ت��ح��لُّ إذ ل��زي��ن��ب س��ن��ي��ن��ا أْق��َوْت ق��د ال��دار ع��رف��ت

يف وأدخلها غريه كتب من أخذها تعرفها العرب تكن لم وأساليب معان أشعاره ويف
شعره.21

األدب وخزانة ج٢ ١٥٤ والدمريي ج١٦ و٧١ ج٨ و٣ ج٣ ١٨٦ األغاني يف وأخباره
وغريها. والعمدة ٢١٩ النرصانية وشعراء ج١ ١١٩

٥٩٢م) سنة (تويف نوفل بن ورقة (2-4)

يف األوثان اعتزل من أحد وهو قريش، من العزى عبد بن أسد بن نوفل بن ورقة هو
بالحرف العربية اللغة يكتب وكان األوثان، ذبائح أكل عن وامتنع الكتب وقرأ الجاهلية
جربيل الرسول سمع عندما النبوية السرية يف ذكر وله برصه، وُكفَّ شاخ وقد العرباني
فقال: الرسول رآه عما عمها22 ابن وهو ورقة فسألت خائًفا، امرأته خديجة وجاء يكلمه

األمة. هذه لنبي وإنه موىس يأتي كان الذي األكرب الناموس إنه

قوله: منها اإلسالم صدر يف املغنون بها يغني كان أشعار وله

ال��نَّ��َدى س��َق��ط م��ا وب��ع��د ال��ُه��ُدوِّ ب��ع��د أه��ل��ه يُ��خ��ش��ى ال��ح��يَّ غ��زوت ول��ق��د
ق��ض��ى م��اذا ب��ع��َض��ه��م ف��س��ائ��ْل ع��ن��ي ق��ض��ي��ت��ه��ا ال��ش��ب��اب ل��ذاُت ف��ل��ت��ل��ك
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مطلعها: قصيدة والدين التوحيد يف شعره ومن

أح��ُد ي��غ��ررك��ُم ف��ال ال��ن��ذي��ر أن��ا ل��ه��م وق��ل��ت ألق��واٍم ن��ص��ح��ت ل��ق��د

مطلعها: أخرى وقصيدة

ح��ام��ي��ا ال��ن��ار م��ن تَ��نُّ��وًرا ت��ج��ن��ب��ت وإن��م��ا ع��م��رو اب��َن وأن��ع��م��ت رش��دَت

١٣ واألغاني ج١، و٨٠ ٧٦ هشام البن النبوية السرية يف أخباره من شيئًا وتجد
البلدان. ومعجم ج١، ٢٥٦ الحلبية والسرية ،٦١٦ النرصانية وشعراء ج٣،

٦٢٠م) سنة (تويف عمرو بن زيد (3-4)

«يا يقول: وكان ورقة، مثل األوثان اعتزل وقد قريش، من العزى عبد من أيًضا هو
فيه فرتعى السائمة ويخلق األرض بقل وينبت السماء قطر هللا أيرسل قريش معرش
أشدهم وكان يدخلها، أن ومنعوه مكة، من القرشيون فأخرجه هللا؟» لغري وتذبحوها
قريش من أربعة األوثان عبادة عن تخلف قد وكان عمر، والد نفيل بن الخطاب عليه
هؤالء فاجتمع الحويرث، بن وعثمان جحش، بن هللا وعبيد املذكوران، وزيد ورقة هم:
إبراهيم، دين الحنيفية يلتمسون البلدان يف يرضبوا أن وعىل الوثنية، رفض عىل وتواطأوا
خرج ثم آبائه، دين فراق عىل وعاتبه عمه الخطاب منعه الخروج عىل زيد أجمع فلما

منها: التدين يف أشعار وله الشام، يف ُقتل إنه ويقال: سائًحا

ِث��ق��اال َص��خ��ًرا ت��ح��م��ل األرض ل��ه أس��ل��م��ْت ل��م��ن وج��ه��ي وأس��ل��م��ُت
ال��ج��ب��اال ع��ل��ي��ه��ا أرس��ى ال��م��اء ع��ل��ى اس��ت��وت رآه��ا ف��ل��م��ا َدح��اه��ا
زالال َع��ذبً��ا ت��ح��م��ل ال��ُم��ْزُن ل��ه أس��ل��م��ت ل��م��ن وج��ه��ي وأس��ل��م��ُت
س��ج��اال ع��ل��ي��ه��ا ف��ص��بَّ��ت أط��اع��ت ب��ل��دة إل��ى س��ي��ق��ت ه��ي إذا

وشعراء ج١، ٧٦ هشام البن النبوية والسرية ج٣، ١٥ األغاني يف أخباره وتجد
ج٣. ٩٩ األدب وخزانة ،٦١٩ النرصانية
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٦٠٠م) سنة (تويف ساعدة قسبن (4-4)

عرصه، يف وحكيمها وشاعرها العرب خطيب كان ولكنه الخطباء، من يعدونه إياد من هو
من وأول عليه، وخطب رشف عىل عال من أول أنه واملشهور نجران، من أسقف وهو
وقد أنكر»، من عىل واليمني ادعى من عىل «البينة قوله: إليه وينسبون بعد»، «أما قال:
يرضب فصيًحا وكان منه، سمعه كالًما عنه يروي فكان عكاظ يف ورآه الرسول أدركه
الدنيا يف زاهًدا كان ولكنه ويعظمه، فيكرمه زائًرا قيرص عىل يفد وكان بفصاحته، املثل
يف قالها التي خطبته من يؤخذ كما فيها البقاء يف يرغب فال الفالسفة نظر إليها ينظر

بقوله: ختمها مشهورة، وهي الصديق بكر أبو ورواها عكاظ

ب��ص��ائْ��ر ل��ن��ا ال��ق��رون م��ن ـ��ي��ن األوَّل��ـ ال��ذاه��ب��ي��ن ف��ي
م��ص��ادر ل��ه��ا ل��ي��س ل��ل��م��وت م��وارًدا رأي��ت ل��م��ا
واألك��اب��ْر األص��اغ��ر يَ��م��ض��ي ن��ح��وه��ا ق��وم��ي ورأي��ت
غ��اب��ر ال��ب��اق��ي��ن م��ن ي��ب��ق��ى وال ال��م��اض��ي ي��رج��ع ال
ص��ائ��ر ال��ق��وم ص��ار ح��ي��ث ل��ة م��ح��ا ال أن��ي أي��ق��ن��ت

كانا أخوين بفقد انتابته التي املصيبة إليه وكرهها الدنيا يف زهده الذي ولعل
قربيهما عىل يرتدد فكان بهما مصابه عليه وشق مًعا ودفنهما فماتا معه، هللا يعبدان

قصيدة: يف قوله ومن ويندبهما،

ك��راك��م��ا ت��ق��ض��ي��ان ال أِج��دَّك��م��ا رق��دت��م��ا ق��د ط��ال��م��ا ُه��بَّ��ا خ��ل��ي��ل��يَّ
س��واك��م��ا خ��ل��ي��ل م��ن ف��ي��ه��ا ل��ي وم��ا م��ف��رٌد ب��َس��ْم��ع��ان أن��ي ت��ع��ل��م��ا أل��م
َص��داك��م��ا ي��ج��ي��ب أو ال��ل��ي��ال��ي ط��وال ب��ارًح��ا ل��س��ت ق��ب��ري��ك��م��ا ع��ل��ى أق��ي��م
س��ق��اك��م��ا ال��ُع��ق��ار ي��س��ق��ي ال��ذي ك��أن م��ن��ك��م��ا وال��ع��ظ��م ال��ل��ح��م م��ج��رى ال��م��وت ج��رى

كتاب يف وجمعت األمثال مجرى جرت أقوال وله معظمها ضاع كثرية أشعار وله
كتب من وغريها ج١ ٢٦٧ األدب وخزانة ج١٤ ٤١ األغاني ويف ٢١١ النرصانية شعراء

والبيان. والتاريخ األدب
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العشاق الشعراء (5)

ولذلك قاسيًا، ا جافٍّ شعره كان يحركه لم وإذا الحب، قلبه يحرك لم من الشعراء من قل
عبلة، عشق فعنرتة كبرية: طائفة الجاهلية يف ومنهم كثريون، الشعراء من فالعشاق
أسماء، عشق األكرب واملرقش ماوية، عشق الطائي وحاتم امليالء، عشق السعدي واملخبل
الذين غري عمرية،23 عشق الحسحاس بني عبد وسحيم جمرة، عشق تولب بن والنمر
الشعر عن كالمنا عند ذكرهم وسيأتي وغريهم، عذرة آل من اإلسالم صدر يف اشتهروا

األمويني. أيام يف والشعراء
للشعر ليس — الغرية مع وخصوًصا — القريحة ويشحذ الشاعرية يحرك والحب
واحد غري لهم ترجمنا الذين الفرسان الشعراء وبني خيال، إىل يفتقر ما كل يف بل فقط،
باعث له يكن لم فيمن الباب هذا خصصنا لكننا الطبقات، سائر يف وكذلك املحبني، من
قليلة كانت الطبقة وهذه معشوقته، يف كله أو شعره أكثر وكان العشق، غري النظم عىل
الغزل تحرم كانت القبائل بعض وألن سواها، عن بالحرب القوم الشتغال اإلسالم؛ قبل

اإلطالق. عىل
الرخاء، إىل القوم وركون الترسي النتشار اإلسالم بعد العشاق الشعراء تكاثر ثم
والتخنث التهتك إىل ذلك تحول العنارصاألجنبية ودخلت اإلسالمي التمدن نضج إذا حتى

أشهرهم: األصابع، عىل يُعدون املتيمون فالشعراء الجاهلية، يف أما سيجيء، كما

٥٥٢م) سنة (تويف األكرب املرقش (1-5)

عن ويمتاز املقدمني، الشعراء من وهو وائل، بكر من مالك بن سعد بن عوف اسمه
نرصاني إىل حرملة وأخاه دفعه أباه ألن الكتابة يعرف كان بأنه الجاهلية شعراء أكثر
الشعراء، خصوًصا ذلك فعل من الجاهلية أهل يف ويندر الخط، علمهما الحرية أهل من
مات بأنه الجاهلية شعراء أكثر عن ويختلف الرواة، عىل أشعارهم حفظ يف معولهم فإن
له فقال غالم، وهو عشقها أسماء اسمها له عم ابنة يهوى كان أنه موته وسبب متيًما،
يف عمه وأُصيب العال، طلب يف املرقش فسافر بالبأس» تُعرف حتى أزوجك «ال عمه:
من مائة عىل أسماء فزوجه باملال أطمعه مراد بني من رجل فأتاه بضيق غيابه أثناء
ذلك طلب يف فركب خربه، اكتشف ثم عنه، الزواج خرب أخفوا املرقش عاد فلما اإلبل،
وهي نجران، أسفل يف كهًفا فنزال الطريق يف فمرض غفيلة، من له صديق مع املرادي
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شفائه من يأًسا تركه عىل يتآمران وسمعهما وامرأته، الغفييل صديقه ومعه مراد أرض
األبيات: هذه الرحل مؤخر عىل فيها َكتب فرصة فاختلس …

ت��ع��ذال ال أن ره��ي��ُن ال��رَّواح إن ت��ع��ج��ال ال ت��ل��بَّ��ث��ا ص��اح��ب��يَّ ي��ا
وَح��ْرَم��ال ل��ق��ي��َت أن س��ع��د ب��ن أن��َس ف��ب��لِّ��غ��ْن ع��رض��ت إم��ا راك��بً��ا ي��ا
يُ��ْق��تَ��ال ح��ت��ى ال��ع��ب��دان أف��ل��ت إن أب��ي��ك��م��ا ودر َدرُّك��م��ا ل��ل��ه
ُم��ثْ��َق��ال ِع��ب��ئً��ا األص��ح��اب ع��ل��ى أض��ح��ى م��رق��ًش��ا أن األق��وام م��ب��ل��ُغ م��ن
م��ن��ه��ال ُض��بَ��يْ��َع��ة، ب��ن��ي ج��م��ُع غ��اَب إذ ب��ِش��ل��ِوِه، ال��س��ب��اع ت��رد وك��أن��م��ا

أهله أتى حتى الغفييل وانطلق أيًضا، املهلهل إىل يُنسب األبيات بعض ورأينا
الرجل صدق يف فشك الرحل، عىل ما قرأ حرملة أخاه ولكن مات، املرقش أن وأخربهم
علم املرقش أن أخرب الكهف بلغ فلما … طلبه يف فركب بالحقيقة له فاعرتف واستنطقه
يطل ولم طويل حديث يف إليهما حمل حتى فاحتال وزوجها، أسماء بوجود هناك وهو

مطلعه: شعًرا موته يف وقال عندهما، فمات مكثه

ه��ج��ود وأص��ح��اب��ي ف��أرَّق��ن��ي ُس��ل��ي��م��ى م��ن خ��ي��اٌل ل��ي��ًال س��رى

املعارك بعض بها يصف الحماسة يف أقوال وله … املنتقيات أصحاب من وهو
حبيبته: بذكر استهلها التي قصيدته الحماسة يف شعره أحسن ومن … الفخر يف وأخرى

بَ��س��اب��س َق��ْف��ٌر ال��ط��ي��ر، ف��ي��ه��ا ت��خ��طِّ��ط ال��دوارس ال��ط��ل��ول أس��م��اءَ آل أم��ن

ونجائب الطلول وصف يف أخرى وقصيدة وسفره، خروجه وصف إىل تخلص ثم
٥٢٤ سنة ونادمه الغساني، شمر أبي بن بالحارث األكرب املرقش واتصل وغريها، اإلبل

ومدحه.
وشعراء ،١٠٢ والشعراء والشعر ج٥، ١٨٩ األغاني يف وأخباره أشعاره وترى

األدب. كتب من وغريها ،١١٢ والجمهرة ج٣، ٥١٤ األدب وخزانة ،٢٨٢ النرصانية
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٥٦٦م) سنة (تويف عجالن بن هللا عبد (2-5)

طلقها؛ هند لها يقال زوجة له وكان الحب، قتله متيم شاعر قضاعة من نهد من هو
قومه يف سيًدا وكان عليها، أسًفا ومات ذلك عىل ندم ثم غريه، فتزوجها له، تلد لم ألنها
جملة يف إدخاله بنا يجدر وكان ماًال، نهد بني أكثر أبوه وكان سادتهم، من سيد وابن

فيها: أقواله ومن عليه، العشق تغلب لوال األمراء الشعراء

ف��راق��ه��ا ع��ن��د ف��ن��دم��ت ط��ائ��ًع��ا ه��ن��ًدا ف��ارق��ت
آم��اق��ه��ا م��ن ك��ال��در دم��ع��ة ت��ذري ف��ال��ع��ي��ن
رق��راق��ه��ا م��ن ي��ج��ول ء ال��ردا ف��وق ُم��ت��ح��لِّ��بً��ا
أخ��الق��ه��ا م��ن ال��ف��ح��ش م��ا َط��ْف��ل��ٌة َرداح َخ��ْوٌد
ع��ن��اق��ه��ا ع��ن��د وأَُس��رُّ ح��دي��ث��ه��ا أل��ذ ول��ق��د

.٤٤٩ والشعراء والشعر ج١٩، ١٠٢ األغاني يف ُجمعت وأشعار أخبار وله

٣٠ه)24 سنة (تويف العذري حزام بن عروة (3-5)

يف إال شعر له يُعرف ال الهوى، قتلهم وقد اإلسالم، أدركوا الذين املتيمني الشعراء من هو
فأثر … لغريه زوجها ثم فوعده أبيها من خطبها قد وكان بها وتشبيبه عمه، بنت عفراء
مكحول ابن فرآه هزال، وأصابه الخبل فيه ظنوا حتى واضطرب فضعف مزاجه يف ذلك
لك «هل عروة: له فقال جنون؟ أو خبل هو وهل به عما وسأله فجالسه اليمامة عراف

يقول: فأنشأ «نعم» قال: باألوجاع؟» علم

ك��ذوب أَُخ��يَّ ي��ا ع��م��ي ول��ك��نَّ ِج��نَّ��ٌة ب��َي وال َخ��بْ��ٍل م��ن ب��َي وم��ا
ل��ط��ب��ي��ُب داوي��ت��ن��ي إن ف��إن��ك داون��ي ال��ي��م��ام��ة ل��ع��رَّاف أق��ول
ط��ب��ي��ُب ب��ال��م��وق��دات ي��ل��ذِّع��ه��ا ك��أن��م��ا ُرف��اتً��ا أم��س��ت اك��ب��دا ف��و
ق��ري��ُب م��ن��ك ع��ف��راءُ وال ف��ت��س��ل��و ب��ع��ي��دٌة م��ن��ك ع��ف��راء ال ع��ش��يَّ��َة
َج��ن��وُب ال��ري��اح ف��ي ��ب��ت��ه��ا َع��قَّ وم��ا ال��ص��ب��ا ه��ب��ت م��ا أن��س��اك ال ف��وال��ل��ه
دب��ي��ُب وال��ع��ظ��ام ج��ل��دي ب��ي��ن ل��ه��ا ه��زٌة ل��ذك��راك ل��ت��غ��ش��ان��ي وإن��ي

165



العربية اللغة آداب تاريخ

رافقاه: له صديقني يخاطب وقال

َف��تَ��ي��اِن ي��ا ع��ف��راء م��ن ال��ض��رَّ ب��َي تَ��بَ��يَّ��نَ��ا ال��ق��م��ي��ص ع��ن��ي ت��ك��ش��ف��ا م��ت��ى
ال��خ��ف��ق��ان دائ��م وق��ل��بً��ا رق��اًق��ا وأع��ظ��ًم��ا ق��ل��ي��ًال ل��ح��ًم��ا ت��ري��ا إذًا
ش��ف��ي��ان��ي ه��م��ا إن ِح��ْج��ٍر وع��راف ح��ك��م��ه ال��ي��م��ام��ة ل��ع��رَّاف ج��ع��ل��ت
س��ق��ي��ان��ي وق��د إال ش��رب��ٍة وال ي��ع��رف��ان��ه��ا ح��ي��ل��ٍة م��ن ت��رك��ا ف��م��ا
ي��ب��ت��دران��ي ال��ع��وَّاد م��ع وق��ام��ا س��اع��ًة ال��م��اء م��ن وج��ه��ي ع��ل��ى ورش��ا
ي��دان ال��ض��ل��وع م��ن��ك َض��ِم��نَ��ْت ب��م��ا ل��ن��ا م��ا وال��ل��ه ال��ل��ه ش��ف��اك وق��اال

والشعراء والشعر ج٢، ٣٣ الوفيات وفوات ج٢٠، ١٥٢ األغاني يف أخباره وتجد
ج١. ٥٣٤ األدب وخزانة ،٣٩٤

الصمصامة بن مالك (4-5)

مالك وكان منها، أخوها فمنعه الجعدي محصن بنت جنوب يهوى كان جعدة من هو
وجز أرسه ألخته مالك تعرض إذا أقسم أخاها أن فبلغه جميًال شجاًعا فارًسا شاعًرا

فقال: ناصيته

ق��ري��ُب وه��ي وال��ه��ج��ران ال��ص��د م��ن ب��ق��ي��ًة َش��ٌر األس��ر ب��ع��د ال��ح��َل��ُق وم��ا
رق��ي��ُب ع��ل��ي��ك ه��ل يَ��س��ق��ي ب��ُق��ْري��ان دْل��وه ب��لَّ ال��ذي ال��س��اق��ي أي��ه��ا أال
رق��ي��ُب ع��ل��يَّ إال وال��ًج��ا وال خ��ارًج��ا ل��س��ُت أن ال��ل��ه ع��ب��اَد ��ا أح��قٍّ
م��ري��ُب أن��ت ق��ي��ل إال ال��ن��اس م��ن ج��م��اع��ٍة ف��ي وال وح��دي زائ��ًرا وال
ن��ج��ي��ُب يَ��ِح��نَّ أن أو إْل��ِف��ه��ا إل��ى نَ��ج��ي��بَ��ٌة تَ��ِح��نَّ أن ف��ي ري��ب��ٌة وه��ل

ج١٩. ٨٣ األغاني يف أخرى أشعار وله
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عمرو أبي بن مسافر (5-5)

ذلك، بعد سفيان أبو تزوجها التي عتبة بنت هنًدا أَحب جواًدا سيًدا كان قريش، من هو
زواجها بلغه فلما تقبله، فلم ثروة ذو وهو مسافر فخطبها وإخوته، معاوية أم وهي

ج٨. ٤٨ األغاني يف وأخباره أشعار، فيها وله ومات اعتلَّ سفيان بأبي
املتيمني: الجاهليني الشعراء ومن

ذكره. تقدم وقد أيًضا األمراء من وهو عاشًقا، كان فزارة من زبان بن منظور •
املخرضمني. من وهو تميم، من خراشة بن مسعود •

ترجمته. تقدمت وقد العبيس، عنرتة •

الصعاليك الشعراء (6)

أشهرهم: للنهب، القبائل عىل واإلغارة بالعدو اشتهروا الشعراء من طائفة هم

٥١٠م) سنة (تويف الشنفرى (1-6)

ال الذين العدائني يف معدود اليمن أهل من شاعر األزد من الحجر بن األواس من هو
وتأبط جابر، بن وأُسيد براقة، بن وعمرو السلكة، بن وسليك هذا، منهم الخيل، تلحقهم
وتسعني، تسعة فقتل سالمان بني من رجل مائة ليقتلن َحَلَف الشنفرى إن ويقال: ا، رشٍّ
منهم رجل به فمر قتله، ثم جابر بن أسيد هو اء عدَّ منهم رجل فأمسكه عليه فاحتالوا
وللشنفرى مائة، القتىل فتمت فمات، رجله يف منها شظية فدخلت … جمجمته فركل

ومطلعها: العرب بالمية املعروفة الميته أشهرها والحماسة الفخر يف أشعار

ألم��يَ��ل س��واك��م ق��وم إل��ى ف��إن��ي م��ط��ي��ك��م ص��دوَر أم��ي ب��ن��ي أق��ي��م��وا

مطلعها: املفضليات صاحب اختارها وقصيدة

ت��ولَّ��ِت إذ ج��ي��ران��ه��ا ودَّع��ت وم��ا ف��اس��ت��ق��لَّ��ِت أج��م��ع��ْت ع��م��رو أمُّ أال
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إىل وترجمتها العرب المية برتتيب Redhouseردهوس املسترشق األستاذ عني وقد
األملانية إىل وترجمها ١٨٨١ سنة اإلنجليزية األسيوية املجلة يف ُطبعت وقد اإلنجليزية،

.١٨٥٣ سنة الرشقية األملانية املجلة يف Reuss ريس
األدب وخزانة ،١٨ والشعراء والشعر ج٢١، ٨٧ األغاني يف مفرقة الشنفرى وأخبار

وغريها. واملفضليات ج٢، ١٦

٥٣٠م) سنة (تويف ا رشٍّ تأبط (2-6)

أعدى كان وأكيدهم، وأبرصهم العرب أسمع كان قيس من َفهم من جابر بن ثابت هو
أخبار وله يفوته، فال خلفه يعدو ثم أسمنها، نظره عىل فينتقي الظباء إىل ينظر رجل،

الغول: وصف يف شعره ومن املكان، هذا عنها يضيق كثرية

ِب��ط��اِن َرَح��ى ع��ن��د ق��ي��ت ال ب��م��ا َف��ْه��ٍم ف��ت��ي��ان م��ب��ل��ٌغ م��ن أال
ص��ح��ص��ح��ان ك��ال��ص��ح��ي��ف��َة ب��س��ْه��ٍب ت��ه��وي ال��غ��ول ل��ق��ي��ت ق��د ب��أن��ي
م��ك��ان��ي ل��ي ف��خ��لِّ��ي س��ف��ٍر أخ��و أيْ��ٍن ِن��ْض��ُو ك��الن��ا ل��ه��ا ف��ق��ل��ت
ي��م��ان��ي ب��م��ص��ق��ول ��ي ك��فِّ ل��ه��ا ف��أه��وى ن��ح��وي ًة ش��دَّ ف��ش��دَّت
ول��ل��ج��ران ل��ل��ي��دي��ن ص��ري��ًع��ا ف��خ��رَّت َدَه��ٍش ب��ال ف��أض��رب��ه��ا
ال��َج��ن��ان ث��ب��ت إن��ن��ي م��ك��ان��ك روي��ًدا ل��ه��ا ق��ل��ت ثَ��نِّ ف��ق��ال��ْت
أت��ان��ي م��اذا ُم��ص��ب��ًح��ا ألن��ظ��ر ع��ل��ي��ه��ا م��ت��ك��ئً��ا أن��ف��ك ف��ل��م
ال��ل��س��ان م��ش��ق��وق ال��ه��رِّ ك��رأس ق��ب��ي��ح رأس ف��ي ع��ي��ن��ان إذا
ِش��ن��ان أو َع��ب��اءٍ م��ن وث��وب ك��ل��ب وش��واة ُم��خ��َدٍج وس��اق��ا

ج١، ٦٦ األدب وخزانة ،١٧٤ والشعراء والشعر ج١٨، ٢٠٩ األغاني يف وأخباره
األملانية الرشقية املجلة يف وشعره حياته سرية يف مقالة باألملانية Baur بور عنه وكتب

.١٨٥٦ سنة
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٦٥٠م) سنة (تويف السلكة بن السليك (3-6)

النعام بيض استودع الشتاء كان إذا عاداته من وكان سوداء، أمة أمه تميم، من هو
من أدل وكان أغار، الخيل إغارة وانقطعت الصيف كان فإذا … دفنه ثم السماء ماء
فإذا اليمن، عىل يغري وإنما مرض عىل يغري ال وكان البيضة، عىل يقف حتى يجيء قطاة
وأنكرهم العرب رجال أشد من الضبي املفضل ويعده ربيعة، عىل أغار ذلك يمكنه لم
ومن مدهشة، كثرية أخبار وله بمسالكها، وأعلمهم باألرض الناس أدل وكان وأشعرهم،

رابحة: غزوة أثر عىل شعره

وس��ه��وُب دون��ه��م رم��ٍل م��ه��ام��ُه أع��رض��ت ال��ح��يَّ رأى ل��م��ا ُص��َرٌد ب��ك��ى
ف��ت��ئ��وُب ل��ه��ا، ي��ق��ض��ي م��ا ق��ض��ي��ُة إن��ه��ا ع��ي��نُ��ك تَ��بْ��ِك ال ل��ه ف��ق��ل��ت
م��ش��وُب ال��ج��ف��ان ف��ي ق��دوٍر وم��اء م��ق��دَّد ل��ح��م ال��ح��ي ف��ق��د س��ي��ك��ف��ي��ك
وك��ذوب م��رة ب��ش��ٌر وط��وران ل��ون��ه ل��ون��ان ال��ده��ر أن ت��ر أل��م
ي��ث��وب وال��غ��ب��ار ال��م��ن��اي��ا م��ص��اد أري��ت��ه ح��ت��ى ال��ش��م��س ق��رن ذرَّ ف��م��ا

.٢١٣ والشعراء والشعر ج١٨ ١٣٣ األغاني يف وأخباره

٥٩٦م) سنة (تويف الورد بن عروة (4-6)

ألنه الصعاليك؛ عروة يلقب وكان مقدًما، وصعلوًكا فارًسا شاعًرا وكان عبس، من هو
لم إذا ويعولهم غزواتهم، يف أخفقوا إذا بأمرهم ويقوم يجمعهم عليهم كالرئيس كان
يف كنتم كيف الحطيئة سئل قبيلته. نفوس يف تأثري لشعره وكان معاش، عندهم يكن
وكان زهري بن قيس فينا «كان قال: ذلك؟ وكيف فقيل، حازم»، ألف «كنا قال: حربكم؟
ألمر وننقاد الورد بن عروة بشعر ونأتم عنرتة إقدام نقدم وكنا نعصيه ال وكنا حازًما

قوله: عروة شعر ومن زياد»، بن الربيع

واح��ُد إن��ائ��ك ع��اف��ي ام��رؤ وأن��ت ش��رك��ٌة إن��ائ��ي ع��اف��ي ام��رٌؤ وإن��ي
ج��اه��د وال��ح��قُّ ، ال��ح��قِّ ش��ح��وَب ب��ج��س��م��ي ت��رى وأن س��م��ن��َت أن م��ن��ي أت��ه��زأ
ب��ارد وال��م��اءُ ال��م��اءِ، َق��راَح وأح��س��و ك��ث��ي��رة ج��س��وٍم ف��ي ج��س��م��ي أف��رِّق
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اإلقدام: يف قوله ومن

ال��ف��ق��ي��ر ش��رُّه��م ال��ن��اَس رأي��ت ف��إن��ي أس��ع��ى ل��ل��غ��ن��ى َدع��ي��ن��ي

قوله: ذلك ومن

ب��ال��رَّح��ل ال��م��ط��ي��ة ح��ي��ازي��م وش��دِّي وبُ��غ��ي��ت��ي ال��ب��الد ف��ي ارت��ي��ادي ل��ع��لَّ
وب��ال��ب��خ��ل ب��ال��ع��ق��وق ع��ن��ه��ا ي��داف��ع َه��ْج��م��ٍة رب إل��ى ي��وًم��ا س��ي��دف��ع��ن��ي

مطلعها: املنتقيات من تعد قصيدة وله األربعني، عىل زاد ما اإلبل من والهجمة

ف��اس��ه��ري ال��ن��وم ت��ش��ت��ه��ي ل��م ف��إن ون��ام��ي م��ن��ذر اب��ن��ة ي��ا ال��ل��وم ع��ل��يَّ أق��ل��ي
م��ح��ض��ري س��وء ع��ن أغ��ن��ي��ك أو أخ��ل��ي��ك ل��ع��ل��ن��ي ال��ب��الد ف��ي أط��وَّْف ذري��ن��ي

أقواله. كل يف ظاهرة واإلقدام والنشاط الهمة فرتى
لنولدكي ورشوح أملانية ترجمة مع ١٨٦٤ سنة غوتنجن يف ُطبع ديوان ولعروة
٤٢٥ والشعراء والشعر ج٢، ١٩٠ األغاني يف متفرقة أشعار وله بريوت، يف أيًضا وُطبع
عنه مقالة الفرنيس Boucher بورش وكتب ،١١٤ والجمهرة ٨٨٣ النرصانية وشعراء

.١٨٦٧ سنة الفرنسية األسيوية املجلة يف العدواني اإلصبع ذي وعن
الصعاليك: الشعراء ومن

ج١٢. ٤٩ األغاني يف ترجمته الخيل. يسبق كان (٥٧٠) األزدي حاجز (١)
ج١٣. ٢ األغاني يف ترجمته األزدي. الحدادية بن قيس (٢)

والشعر ج١١ ١٣٠ األغاني يف ترجمته مخرضم. قضاعة، من القيني الطمحان أبو (٣)
ج٣. ٤٢٨ األدب وخزانة ٩٢٩ والشعراء
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اليهود شعراء (5-6)

أشهرهم: الواحدة اليد أصابع عدد الجاهلية يف اليهود شعراء يتجاوز ال

٥٦٠م). سنة (تويف عاديا بن غريض بن السموأل (١)
بتيماء، األبلق حصن صاحب وهو موىس، أخي هرون بالكاهن نسبه ويلحقون
حتى يذكر أن من أشهر ودروعه الشاعر القيس امرئ مع وحديثه بوفائه، املثل ويُرضب
ترغيبًا التمثيل؛ سبيل عىل فيه بالغوا أو الحديث ذلك وضعوا العرب أن الذهن إىل يتبادر
إن نقول: وال الوفاء، سبيل يف بابنه يضحي أن الرحل عىل تأبى الطبيعة فإن الوفاء يف
بالسموأل تنزل العرب وكانت قبًال، ذلك إىل أرشنا وقد الحدوث بعيد لكنه مستحيل ذلك

مطلعها: التي الفخرية بقصيدته واشتهر فيضيفها،

ج��م��ي��ل ي��رت��دي��ه رداءٍ ف��ك��لُّ ع��رُض��ه ال��ل��ؤم م��ن يَ��ْدنَ��س ل��م ال��م��رء إذا

الحيل. الدين صفي أشهرهم واحد غري خمسها وقد
ج١٩ ٩٨ األغاني يف أخبار وله ١٩٠٩ سنة بريوت يف ُطبع شعر ديوان وللسموأل
مجلد واملرشق ٤٥ والشعراء والشعر ج١ ١٦٢ واملستطرف ج٩ و٣٧ ج٦ و٨٧ ج٣ و١٢

و١٢. و١٠ ٩

أيًضا: اليهود الشعراء ومن

ج١٩. ٩٤ األغاني يف ترجمته قريظة من دني بن أوس (٢)
ج٢١. ٦١ األغاني يف ترجمته قريظة رؤساء من الحقيق أبي بن الربيع (٣)

ج١٩. ١٠٦ األغاني يف ترجمته مناقضات. له النضري من األرشف بن كعب (٤)

الشواعر النساء (7)

ينمو ال والشعر وذكائها، نفسها وعزة الجاهلية يف املرأة ُرقي من كان ما ذكرنا قد
يف فظهر … ذليلة أمة يف البلغاء الشعراء نبوغ ويندر واالرتقاء، العز ظل يف إال ويزهر
بعضهن أسماء وذكرنا وغريها، الحماسة يف منهن عرشات ِذكر جاء شواعر عدة الجاهلية

أشهرهن: تراجم وهاك تقدم، فيما
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٦٤٦م) سنة (توفيت الخنساء (1-7)

رواة أجمع وقد نجد، أهل من (قيس) سليم رساة من الرشيد بن عمرو بنت تمارض هي
شعرها أنشدت وقد منها، أشعر بعدها وال قبلها العرب يف امرأة تقم لم أنه عىل الشعر
األعىش) (يعني قبلك أنشدني األعمى هذا أن «لوال لها: وقال به فأعجب عكاظ، يف النابغة
ُقتل قد وكان صخر، أخيها رثاء يف قولها أكثر أن عىل املوسم» هذا شعراء عىل لفضلتك
املراثي فيه تنظم فأخذت … سليم أرض يف وُدفن العرب أيام من الكالب يوم واقعة يف
أوالد، أربعة ولها عجوز وهي اإلسالم الخنساء أدركت وقد شاعريتها، أثار الحزن كأن
الوطيس حمي فلما القتال، يف الثبات عىل أوالدها وحرضت القادسية حرب فشهدت
آخرهم، عن ُقتلوا حتى والدتهم وصية فيه يذكرون الرجز ينشدون واحًدا واحًدا تقدموا

بقتلهم». رشفني الذي هلل «الحمد قالت: الخرب، بلغها فلما
قولها: أخيها صخر رثاء يف أشعارها ومن

س��رب��ال��ه��ا ال��دم��ُع أْخ��َض��ل ل��ق��د ل��ه��ا م��ا أم ل��ع��ي��ن��ي��ك م��ا أال
أث��ق��ال��ه��ا األرض ب��ه َح��لَّ��ْت ـ��د ��ري��ـ ال��شَّ آل م��َن ع��م��رو اب��ن أب��ع��د
تَ��ْق��ت��ال��ه��ا ي��ك��ث��ر ك��ان ف��ق��د ب��ه أودت ُم��رَّة ت��ك ف��إن
ل��ه��ا وإم��ا ع��ل��ي��ه��ا ف��إم��ا خ��طَّ��ة ع��ل��ى ن��ف��س��ي س��أح��م��ل
ل��ه��ا أش��ق��ى ال��ن��ف��س ت��ج��زع وإن ال��س��روَر تَ��ْل��َق ال��ن��ف��ُس ت��ص��ب��ر ف��إن

لستني مراٍث وفيه ،١٨٨٨ سنة مرشوًحا بريوت يف ُطبع كبري شعر ديوان وللخنساء
٦٤ باألغاني متفرقة كثرية أخبار ولها ،١٨٨٩ سنة وُطبع الفرنسية إىل وتُرجم شاعرة،

.١٩٧ والشعراء والشعر ج١، ٢٠٨ األدب وخزانة ج٤، و٣٤ ج١٣ و١٣٦

٥٧٠م) سنة (توفيت هفان بن بدر بنت خرنق (2-7)

إال منها يصلنا لم وزوجها أخيها يف كثرية أشعار ولها ألمه، العبد بن طرفة أخت هي
وقد املرصية، الكتب دار يف خطية نسخة منه ديوان، يف ُجمعت بيتًا وخمسون بضعة
يف ُطبع حدة عىل ديوان يف وأفردت ،٣٢١ النرصانية شعراء يف وأشعارها أخبارها ُطبعت

ج٢. ٣٠٦ األدب خزانة يف أخبار ولها بريوت،
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٤٨٣م) سنة (توفيت العفيفة ليىل (3-7)

شعر ولها األدب، كثرية الُحسن تامة وكانت الشعراء، أقدم من ربيعة من لكيز بنت هي
.١٤٨ النرصانية شعراء كتاب يف بعضه نُرش حسن

٥٣٨م) سنة (توفيت مرة بنت جليلة (4-7)

فلما املقتول، كليب زوجة أيًضا وهي ربيعة، بن كليب قاتل الشيباني جساس أخت هي
مطلعه: بشعر فأجابتها كليب أخت بها وشمتت بيته من رحلت زوجها ُقتل

ت��س��أل��ي ح��ت��ى ب��ال��ل��وم ت��ع��ج��ل��ي ف��ال ل��م��ِت إن األق��وام اب��ن��َة ي��ا

ج٤. ١٥١ واألغاني ،٢٥٢ النرصانية شعراء يف أخبارها وتجد

الهجاءون الشعراء (8)

هجوهم كان وإنما قوًال، له فيفرد الهجو يتوخى شاعًرا الجاهلية شعراء يف تجد تكاد ال
عرص أواخر يف الهجائني من طبقة ظهرت ولكن وحماسياتهم، مفاخراتهم أثناء يف يأتي
العبيس، الحطيئة منهم … اإلسالم أدركوا الذين املخرضمني من وأكثرهم الجاهلية،
الزبعري بن هللا وعبد الحكم، بن الرحمن وعبد الرحمن، عبد وابنه ثابت بن وحسان

الفصل. هذا لهم فأفردنا السهمي،

الحطيئة (1-8)

متني وفصحائهم، ومقدميهم الشعراء فحول من عبس بني من أوس بن جرول هو
والنسب، والفخر والهجاء املديح من الفنون جميع يف مترصف القافية رشود الشعر
ما إىل يساق وإنما له، رأي ال النفس دنيء وسفه، رش ذا كان ولكنه كله، ذلك يف مجيد
غصب فإذا غريها، من غضب إذا القبائل من واحدة كل إىل فينتمي مصلحة منه يرجو
يخاف الهجاء شديد كان لكنه بالعكس، والعكس ذهل بني من إنه قال: عبس، بني من
بالهجو؛ الناس تخويف يتعمد وكان رشه، من خوًفا باملال ويسرتضونه لسانه العرب
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طباع يف نادر وذلك chantage بقولهم اليوم اإلفرنج عنه يعرب بما ألموالهم استدراًرا
الجاهلية. أهل

من خوًفا العطايا؛ له وأرصدوا أهله، يف الخوف دب نجًعا أو مدينة نزل إذا وكان
بعضهم أرشافها فمىش مرة املدينة نزل أنه ذكروا … كثريًا الطمع يف يبالغ وهو لسانه،
يأتي وهو فيحقق، يظن والشاعر شاعر وهو الرجل هذا علينا قدم «قد فقالوا: بعض إىل
حرمه وإن تستطيع) ما (فوق بهرها نفسه جهد أعطاه فإن يسأله أرشافكم من الرجل
البيت أهل فكان … بينهم يجمعونه معًدا شيئًا له يجعلوا أن عىل رأيهم فأجمع هجاه»
له جمعوا حتى الدنانري من والثالثني والعرشين العرشة له يجمعون واألنصار قريش من
صلة وهذه فالن، آل صلة «هذه له: فقالوا فأتوه، أغنوه قد أنهم وظنوا دينار أربعمائة
يوم هو فإذا املسألة، عن كفوه قد أنهم فظنوا فأخذها فالن» آل صلة وهذه فالن، آل
مع يفعل كان هكذا … بغلني» عىل يحملني «َمن ينادي: ماثًال اإلمام استقبل قد الجمعة

بهجوه. سلقهم وإال فيهم ينزل قوم كل
عمر عمال من الزبرقان وكان وبغيض، الزبرقان يف إلينا وصل الذي هجوه وأكثر
قومه، يف وأنزله إليه فدعاه يقربه أن فأحب الحطيئة وطأة شدة عرف وقد الخطاب، بن
أنف بني من عامر بن بغيض وكان مدحه. له يستصفي أن عىل عياله مؤونة له وضمن
الزبرقان أم شذرة أم استهانة فاغتنموا الرشف، الزبرقان ينازعون وأهله وإخوته الناقة
معهم فسار هوذة، بن وعلقمة هذا بغيض مقدمتهم ويف إليهم، ودعوه بالحطيئة مرة
إبلهم عليه وأراحوا هجرية تمر) (وعاء جلة أطنابها من طنب بكل قبة له ورضبوا
رءوسهم رفع الذي املشهور بالبيت فمدحهم إكرامه، يف وبالغوا واللبن التمر من وأكثروا

وهو:

ال��ذَّنَ��ب��ا ال��ن��اق��ة ب��أن��ف ي��س��وِّي وم��ن غ��ي��ره��م واألذن��اب األن��ف ه��م ق��وم

عىل اتفقوا ثم وتنازعوا، فأبوا جاره ألنه منهم؛ الحطيئة يطلب الزبرقان جاء ثم
فحرض مغضبًا الزبرقان فرجع بغيًضا، فاختار الحيني أحد إىل الذهاب يف يخريوه أن

بغيض: عن ويناضل الزبرقان يهجو قوله ومن ففعل. هجوه عىل الحطيئة بغيض

ب��أك��ي��اِس ��اس ش��مَّ ب��ِن ألي آل ف��ي ج��ن��بً��ا ً ام��رأ الم��وا م��ع��ش��ر م��ا وال��ل��ه

174



الجاهلية شعراء أشهر

ال��ن��اس آخ��َر ي��ح��دو ج��اء ب��ائ��ٍس ف��ي ل��ك��م أب��ا ال ب��غ��ي��ض ذنْ��ُب ك��ان م��ا
وأم��راس��ي َم��تْ��ح��ي ل��ك��م ي��ك��ون ك��ي��م��ا ألرش��دك��م ع��م��ًدا م��دح��ت��ك��م وق��د
آس��ي ف��ي��ك��م ل��ج��راح��ي ي��ك��ن ول��م أن��ف��س��ك��م ع��ي��ُب م��ن��ك��م ل��ي ب��دا ل��م��ا
ك��ال��ي��اس ل��ل��ُح��رِّ ط��ارًدا ي��رى ول��ن ن��والُ��ك��م م��ن م��ب��ي��نً��ا ي��أًس��ا أزم��ع��ُت
أْرم��اس ب��ي��ن م��ق��ي��ًم��ا وغ��ادروه م��ن��زل��ه ُه��وَن أط��ال��وا ل��ق��وم ج��اٌر
وأض��راس ب��أن��ي��اٍب وَج��رَّح��وه ك��الب��ه��م وَه��رَّت��ه ِق��راه َم��لُّ��وا
ال��ك��اس��ي ال��ط��اع��م أن��ت ف��إن��ك واق��ع��د ل��بُ��ْغ��ي��ت��ه��ا ت��رح��ْل ال ال��م��ك��ارم دَِع
وال��ن��اس ال��ل��ه ب��ي��ن ال��ُع��ْرُف ي��ذه��ب ال َج��واَزي��ه ي��ع��دم ال ال��خ��ي��ر ي��ف��ع��ل م��ن

إليه يشكو أبياتًا السجن من إليه فكتب فسجنه، الخطاب بن لعمر الناس وشكاه
منها: سجنه بسبب أهله حال

ش��ج��ر وال م��اءٌ ال ال��َح��واص��ل ُح��م��ر َم��َرٍخ ب��ذي ألف��راٍخ ت��ق��ول م��اذا
ع��م��ر ي��ا ال��ل��ه س��الم ع��ل��ي��ك ف��اغ��ف��ر م��ظ��ل��م��ٍة َق��ْع��ر ف��ي ك��اِس��بَ��ه��م أل��ق��ي��ت

الصحابة، بعض له فتوسط وأذنيه لسانه بقطع وهدده السجن من أخرجه ثم
هجا أنه بالهجو الحطيئة شغف من وبلغ الهجو، عن لسانه يكف أن وأوصاه فأطلقه

قوله: أمه به هجا فمما … نفسه وهجا وأباه أمه

ال��م��ت��ح��دِّث��ي��ن��ا ع��ل��ى وك��ان��ونً��ا ِس��رٍّا اس��ت��ودع��ِت إذا ب��اًال أِغ��ْر
ال��ب��ن��ي��ن��ا م��ن ال��ع��ق��وق ��اك ول��قَّ ع��ج��وز م��ن ش��رٍّا ال��ل��ه ج��زاك

ألبيه: وقال

وخ��اٍل َع��مٍّ م��ن ول��ح��اك أب��ا ��ا ح��قٍّ ل��ح��اك ث��م ال��ل��ه ل��َح��اَك
ال��م��ع��ال��ي ل��دى أن��ت ال��ش��ي��خ وب��ئ��س ال��م��خ��ازي ل��دى أن��ت ال��ش��ي��ُخ ف��ن��ع��م
وال��ض��الِل ال��س��ف��اه��ة وأب��واَب رب��ي ح��يَّ��اك ال ال��ل��ؤم ج��م��ع��َت
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لنفسه: وقال

ق��ائ��لُ��ه أن��ا ل��م��ن أدري ف��م��ا ب��س��وءٍ ت��ك��لُّ��م��ا إال ال��ي��وَم ش��ف��ت��اَي أب��ْت
ح��ام��ل��ه وُق��ب��ح وج��ٍه م��ن ف��ُق��بِّ��ح َخ��ْل��ق��ه ال��ل��ه ش��وَّه وج��ًه��ا ِل��ي أرى

مشوبته: ومطلع املشوبات أصحاب من وهو

خ��ي��اال ب��ع��ي��ٍن م��ن��ه��ا وأب��ص��ْرَت س��ؤاال إال أم��ام��ُة نَ��أت��ك

مرص ويف ،١٨٩٣ سنة ليبسك يف ُطبع ديوان يف ُجمعت كثرية أشعار وللحطيئة
والشعراء الشعر يف وأخباره املرصية، الكتب دار يف خطي رشح وله رشوح. مع وبريوت
ويف ج٣، و١١١ ج١، ٨٠ الفريد العقد ويف ج١٦، و٣٩ ج٢ ٤٣ األغاني ويف ،١٨٠

.١٥٣ والجمهرة ج١، ٤٠٩ األدب وخزانة ج١، ١٣٩ املستطرف

٥٤ه) سنة (تويف ثابت بن حسان (2-8)

املخرضمني، من فهو … واإلسالم الجاهلية عارص وقد املدينة، أهل من الخزرج من هو
أحاديث، الذبياني النابغة مع وله الحرية، وملوك غسان ملوك بمدح الجاهلية يف واشتهر
العرص، ذلك يف املدن أهل أشعر يعد وهو عنه، والدفاع النبي بمدح اإلسالم بعد واختُص
حسان «فضل عبيدة: أبو قال ملزجه. بشعره البحر مزج لو قيل: حتى الهجاء شديد وكان
وشاعر النبوة، يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي وشاعر الجاهلية، يف األنصار شاعر كان بثالثة: الشعراء
الغساني: األيهم بن جبلة يمدح قوله الجاهلية يف شعره ومن اإلسالم»، يف كلها اليمن

ال��ُم��ف��ِض��ِل ال��ك��ري��ِم م��اريَ��َة اب��ِن ق��ب��ر أب��ي��ه��ُم ق��ب��ر ع��ن��د َج��ْف��نَ��َة أوالد
��ْل��َس��ل ال��سَّ ب��ال��رَّح��ي��ق ��ق ي��ص��فَّ بَ��َرَدى ع��ل��ي��ه��م ال��بَ��ري��َص َورَد َم��ن يَ��ْس��ق��ون
ال��م��ق��ب��ل ال��س��واد ع��ن يَ��س��أل��ون ال ك��الب��ه��م ت��ِه��رُّ م��ا ح��ت��ى يُ��غ��َش��ْون
األول ال��طِّ��راز م��ن األن��وف ش��مُّ أح��س��اب��ه��م ك��ري��م��ٌة ال��وج��وه ب��ي��ُض
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يكن ولم الرسول، ينارص وأخذ أسلم من جملة يف حسان فكان اإلسالم، يف أما
الدفاع يف األشعار ويستنشده به يُرس ملسو هيلع هللا ىلص الرسول وكان بلسانه، فنرصه حرب رجل
ذلك؛ عىل ملسو هيلع هللا ىلص الرسول حمله وقد غريهم، أو املرشكني من هاج هجاهم إذا املسلمني عن
هم: قريش من ثالثة واملسلمني ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يهجو كان فقد … الهاجني هجو عنه لريد
فقال العاص، بن وعمرو املطلب، عبد بن الحارث بن سفيان وأبو الزبعري، بن هللا عبد
يل أذن «إن عيل: فقال هجونا» قد الذين القوم عنا «اهج طالب: أبي بن لعيل قائل
هؤالء عنا يهجو كي لعيلٍّ ائذن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول «يا رجل: فقال فعلت» ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
القوم يمنع «ما قال: ثم ذلك»، عنده ليس أو هناك «ليس قال: هجونا» قد الذين القوم
ثابت: بن حسان فقال بألسنتهم؟» ينرصوه أن بسالحهم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول نرصوا الذين
وصنعاء» برصى بني مقول به يرسني ما «وهللا وقال: لسانه يطرف وأخذ لها» «أنا
العجني» من الشعرة تُسل كما منهم أسلُّك «إني فقال: منهم» وأنا تهجوهم «كيف قال:
رواحة، بن هللا وعبد مالك، بن وكعب ثابت، بن حسان األنصار: من ثالثة يهجوهم فكان
باملثالب، ويعريانهم واملآثر واأليام بالوقائع قولهم بمثل يعارضانهم وكعب حسان فكان
قول عليهم القول أشد الزمان ذلك يف فكان … بالكفر يعريهم رواحة بن هللا عبد وكان
كان اإلسالم، وفقهوا أسلموا فلما … رواحة ابن قول عليهم القول وأهون وكعب، حسان
تميم من وفًدا أن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول عن دفاعه أمثلة ومن رواحة، ابن قول عليهم القول أشد
وفيهم … تميم من الشعراء خرية فيهم رجًال ثمانون أو سبعون ملسو هيلع هللا ىلصوهم الرسول جاءوا
فقال: يجيبهم أن حسانًا الرسول فأمر فخر قصيدة الزبرقان فأنشد بدر، بن الزبرقان

تُ��تَّ��بَ��ُع ل��ل��ن��اس ُس��نَّ��ًة بَ��يَّ��نُ��وا ق��د وإخ��وت��ه��م ِف��ه��ر م��ن ال��ذوائ��ب إن
ش��رع��وا ال��ذي وب��األم��ر اإلل��ه تَ��ْق��َوى س��ري��رت��ه ك��ان��ت م��ن ك��لُّ ب��ه��ا ي��رض��ى
ن��ف��ع��وا أش��ي��اع��ه��م ف��ي ال��ن��ف��ع ح��اول��وا أو ع��دوه��م َض��رُّوا ح��ارب��وا إذا ق��وٌم
ال��ِب��دَُع ش��رُّه��ا ف��اع��ل��ْم ال��خ��الئ��ق إن ُم��ْح��َدث��ة غ��ي��ُر م��ن��ه��م ت��ل��ك س��ج��يَّ��ة
رق��ع��وا م��ا ي��وه��ون وال ال��رق��اع ع��ن��د ��ه��ُم أك��فُّ أوه��ت م��ا ال��ن��اس يَ��رق��ُع ال
تَ��بَ��ُع س��ب��ق��ه��م ألدن��ى س��ب��ق ف��ك��ل ب��ع��ده��م َس��بَّ��اق��ون ال��ن��اس ف��ي ك��ان إن
ط��م��ع ب��ه��م يُ��زِري وال ي��ط��م��ع��ون ال ��تُ��ه��م ع��فَّ ال��وح��ي ف��ي ذك��رْت ��ٌة أع��فَّ
خ��ش��ع��وا أظ��ف��اره��ا م��ن ال��زع��ان��ف إذا ك��ال��ح��ة وه��ي ت��ب��دو ل��ل��ح��رب يَ��ْس��ُم��ون
ُج��ُزُع وال ُخ��وٌر ف��ال أص��ي��ب��وا وإن ع��دوه��ُم ن��ال��وا إذا ي��ف��رح��ون ال
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قال: أن إىل

��يَ��ُع وال��شِّ األه��واء ت��ف��رق��ِت إذا ق��ائ��ده��م ال��ل��ه رس��وُل ب��ق��وٍم أك��رْم
َش��م��ع��وا أو ال��ق��ول ج��دُّ ب��ال��ن��اِس َج��دَّ إن ك��ل��ه��ِم األح��ي��اء أف��ض��ُل وإن��ه��م

مذهبته: ومطلع املذهبات أصحاب من وهو

ي��دي وال ال��خ��ط��وب ف��ي ل��س��ان��ي ع��ل��ىَّ نَ��بَ��ا ل��م��ا ��ا ح��قٍّ ال��خ��ي��ِر أب��ي��ك ل��ع��م��ر

جيب تذكار لجنة طبعته ثم وتونس، الهند يف وُطبع ديوان يف أشعاره ُجمعت وقد
وبرلني لندن مكاتب يف املوجودة الخطية النسخ عىل وضبطته ،١٩١٠ سنة إنجلرتا يف

ذكرها. املتقدم املطبوعة النسخ عىل االطالع بعد وبطرسبورج وباريس
ج١٠، و١٦٩ ج٨، و١٦٩ ج٤، ٢ واألغاني ،١٧٠ والشعراء الشعر يف أخباره وتجد
السادسة السنة ويف ،١٢١ والجمهرة ج١، ١١١ األدب وخزانة ج١٤، و٢ ج١٣، و١٥٠

.٤٨٢ الهالل من

الحكم بن الرحمن عبد (3-8)

أوالده إىل بعده وأفضت األموية، الدولة يف الخالفة توىل الذي الحكم بن مروان أخو هو
يدافع األول ثابت، بن حسان بن الرحمن عبد يهاجي هذا الرحمن عبد وكان وأحفاده،
ذهب ألنه الحارث أخاه الحكم ابن هجا وقد األنصار، عن والثاني أمية، وبني قريش عن

منها: أبياتًا فيه فقال يفلح، ولم غزوة يف

ال��ش��ب��اب م��ق��ت��ب��ُل ال��س��نِّ ح��دي��ُث ع��ن��ه أح��ج��م��َت إذا ال��غ��زَو ك��ف��اك
ال��س��ح��اِب م��ن��ق��ط��ع ع��ن��د ول��ي��ت��ك ض��الًال ذه��ب��ْت َح��بْ��ض��ٌة ف��ل��ي��ت��ك

وغريهم. األنصار هجوه عن فضًال مروان، أخاه وهجا
ج١٣. و١٥٠ ج١٢، ٧٢ األغاني يف مدونة ذلك يف أخباره وتجد

أيًضا: الهجائني الشعراء ومن
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الزبعري بن هللا عبد (4-8)

وحرضعليهم املسلمني هجو من فأكثر اءً هجَّ كان لكنه املعدودين قريش شعراء أحد هو
ج١٤. ١١ األغاني يف أخباره وتجد إسالمه، فُقبل أسلم ثم قريش، كفار

للخيل الوصافون الشعراء (9)

سيما وال املعلقات أصحاب وخصوًصا ذكرهم، تقدم من أشعار يف كثريًا وصًفا رأيت قد
الخيل بوصف اشتهروا الذين الشعراء الباب هذا نضمن أن نريد ولكننا القيس، امرأ

وهم: الحمري بوصف اشتهر شاعًرا إليهم نضيف ثالثة، وهم سواها، دون

األيادي دؤاد أبو (1-9)

والفخر املدح يف أشعار وله الخيل وصف يف أشعاره وأكثر الجاهلية، شعراء أقدم من هو
الفرس: وصف يف قوله ومن

أض��ِري��ُج َم��يْ��ع��ٍة ذو أح��وذيُّ ُرك��ن��ي ي��داف��ع اغ��ت��دى ول��ق��د
خ��روج س��ب��وٌح ِم��ْط��َرٌح ِم��نْ��َف��ٌح م��ف��ٌر ِم��َك��ٌر ِم��ْزيَ��ٌل ِم��ْخ��َل��ٌط
ُدم��وج ��راة ال��سَّ وف��ي ح��م��ل��تْ��ه رم��اًح��ا ك��أن َس��ْرَح��ٌب َس��ْل��َه��ٌب

والشعر ج٢، و٤٧ ج١٥ ٩٥ األغاني يف أخباره ولكن معروف، ديوان له وليس
.١٢٠ والشعراء

الغنوي طفيل (2-9)

ومن قيس، شعراء أشعر ومن املعدودين، الفحول من جاهيل شاعر عوف، بن طفيل هو
وصفها يدخل وهو إياها، وصفه لكثرة الخيل طفيل سموه حتى للخيل العرب أوصف

قوله: ومن شعره، من باب كل يف

ن��رك��ُب أي��ن ال��رََّدى ي��خ��ش��ون ع��واوي��ُر ل��ه��م يَ��ُق��ل ل��م ارك��ب��وا ق��ي��ل إذا ب��خ��ي��ل
ت��ض��رب ب��ال��م��ن��ي��ة ح��م��اٌة ع��ل��ي��ه��ا وخ��ي��ل��ه��م ال��م��س��ت��غ��ي��ث ي��ج��اب ول��ك��ن
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بيته: وصف يف قوله ومن

��ِب وم��ع��قِّ ب��ادئ م��ن ال��َق��ن��ا ص��دور ك��أن��ه��ا ُج��ْرٍد أرس��اُن وأط��ن��اب��ه
وأش��ي��ب غ��ري��ٍر م��ن األع��ادي ع��روَق رم��اح��ه��م تُ��ِدرُّ ق��وم ع��ل��ى ن��َص��بْ��ُت

ديوان مع اإلنجليزية جيب تذكار لجنة بنفقة الطبع تحت ديوان الغنوي ولطفيل
ج١٤، ٨٨ األغاني يف وأخباره Krenkow كرنكو املسترشق بعناية حكيم بن الطرماح

.٢٧٥ والشعراء والشعر

الجعدي النابغة (3-9)

الجاهلية، يف الشعر قال مخرضم، (قيس) جعدة من وهو الذبياني، النابغة غري هو
ممن وهو الذبياني. من أسن كان إنه ذلك: مع ويقال اإلسالم. يف نبغ ثم دهًرا وسكت
هوجى إذا مغلبًا وكان واألوثان، األزالم وهجر واملسكر الخمر فأنكر الجاهلية يف فكر
«خمار شعره: وصف يف الشعر علماء ويقول وغريها، األخيلية ليىل مع مهاجاة وله غلب،
الفرس: وصف يف قوله ومن كبريًا، تفاوتًا أشعاره بني أن يريدون بآالف» ومطرف بواف

ف��ال��َم��نْ��ق��ِب25 ال��َق��تْ��ب ط��رف إل��ى َش��راس��ي��ف��ه م��ق��طَّ ك��أن
يُ��ثْ��َق��ب ل��م ال��ج��وز َخ��ش��ب م��ن ل ��ق��ا ال��صِّ ش��دي��د ب��تُ��ْرس لُ��ِط��ْم��َن

حاله بها يصف العرب، أشعار جمهرة يف املشوبات مع زيد أبو جمعها قصيدة وله
املواقع وبعض وفرسه ناقته ووصف وأسلم، الرسول إىل سار وكيف املنذر، عند كان منذ

مطلعها: ذلك وغري

ذََرا أو ال��ده��ر أح��دث م��ا ع��ل��ى ول��وم��ا ��را وت��ه��جَّ س��اع��ًة ع��وج��ا خ��ل��ي��ل��يَّ

،١٥٨ والشعراء والشعر ج٤، ١٢٨ األغاني يف متفرقة أخبار الجعدي وللنابغة
ج١ ٥١٢ األدب خزانة ويف ،١٤٥ العرب أشعار وجمهرة
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رضار بن الشماخ (4-9)

مخرضم، وهو للحمري وصاف فإنه الذبياني، رضار بن الشماخ الباب هذا يف ويدخل
وقد كلها» غطفان أشعر أنه الشماخ «أبلغوا وصيته: يف كتب الحطيئة إن ويقولون:
عىل وأرجزهم للقوس، وأوصفهم للحمري، الشعراء أوصف أنه عىل الشعر علماء أجمع
من عده يصح وقد وضيفه، أهله يهجو إنه حتى الهجاء إىل ميل فيه وكان البديهة،

قوله: القوس، وصفه ومن عليه، غالب الوصف ولكن الهجائني، الشعراء

ح��اج��ُز ال��س��ه��َم يُ��غ��رق أن ول��ًه��ا ك��َف��ى ج��ان��ب��ا ال��لَّ��ي��ن م��ن ف��أع��ط��ت��ن��ه وذاق
ال��ج��ن��ائ��ز أوج��ع��ت��ه��ا ث��ك��ل��ى ت��رنُّ��م ت��رن��م��ت ع��ن��ه��ا ال��رام��ون أن��ب��َض إذا

ومطلعها: املشوبات من زيد أبو عدها قصيدة من البيتان وهذان

ال��نَّ��واِش��ز ف��ال��م��ش��رف��ات ��ف��ا ال��صَّ ف��ذات ف��ع��ال��ز س��ل��ي��م��ى م��ن ق��وٍّ بَ��ط��ُن َع��َف��ا

وله املرصية، الكتب دار يف خطية نسخة منه ديوان يف الشماخ أشعار جمعت وقد
ج١، ٥٢٦ األدب وخزانة ،١٧٧ والشعراء والشعر ج٨، ١٠١ األغاني يف متفرقة أخبار

.١٥٤ والجمهرة
الفرسان، الشعراء مع له ترجمنا وقد جندل بن سالمة أيًضا الخيل وصاف ومن

بريوت. يف ُطبع ديوانًا له أن هناك نذكر أن وفاتنا

املوايل الشعراء (5-9)

الحسحاس بني عبد

الحسحاس، بني عبد إال العبيد أو املوايل من شاعر الجاهليني من خربهم وصلنا فيمن ليس
بطن وهم الحسحاس بنو اشرتاه الشعر، عىل مطبوًعا كان سحيم، واسمه حبيش وهو

قوله: نظمه ومن أسد، من

وال��وِرِق األص��ل م��ق��ام ال��ف��خ��ار ع��ن��د ل��ه ُق��م��ن ال��َح��س��ح��اس ب��ن��ي ع��ب��د أش��ع��ار
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ال��خ��ل��ق أب��ي��ُض إن��ي ال��ل��ون أس��وَد أو ك��رًم��ا ُح��رٌَّة ف��ن��ف��س��ي ع��ب��ًدا ك��ن��ت إن

«ال فقال: عفان، بن لعثمان ليبيعه به جاء مالًكا اسمه كان صاحبه أن وذكروا
هجاهم» جاع وإن أهله، بنساء تشبب شبع إن له، حريم ال الشاعر إذ به؛ يل حاجة

طريقه: يف قال رحل فلما غريه فاشرتاه

ش��ه��را ب��ن��ا ال��م��ط��يُّ س��ار إذا ف��ك��ي��ف ل��ي��ل��ٍة غ��ي��ُر ل��ي ت��م��ِض ول��م��ا أش��وًق��ا
ص��ِف��را أن��ام��ل��ه أم��س��ْت ول��و ب��ش��يءٍ ي��ب��ي��ع��ن��ي أن م��ال��ًك��ا أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا
ده��را وع��اش��رك��م ف��ي��ك��م ثَ��َوى ق��د وم��ن وح��ل��ي��ف��ك��م م��ال��ك��م وم��ول��ى أخ��وك��م

غاية ويفحش بنسائهم، يشبب فكان فاسرتدوه، له رثوا هذا شعره بلغهم فلما
.٢٤١ والشعراء والشعر ج٢٠، ٢ األغاني يف وأخباره فقتلوه، الفحش،

الجاهليني الشعراء سائر (10)

كانت وإن تقدمت، التي األبواب من باب يف يدخلون ال الجاهلية شعراء من طائفة بقيت
شعراء بضعة أو شاعر يستقل أن يتفق ال إذ …؛ أغراضها تختلط ما كثريًا األبواب تلك
بعض يف املتقاربني جمعنا ولكننا سواه، دون الهجاء أو الوصف أو الفخر أو بالحكم
وهم … باب يف يجتمعون ال منهم جماعة وبقي بالذاكرة، تعليقهم ليسهل األغراض تلك
عليها الحصول يمكن باقية آثار لهم الذين وخصوًصا أشهرهم بذكر نكتفي كثريون

وهم:

الدمينة ابن (1-10)

اشتهر — سلول من الدمينة وأمه خثعم من عامر بني أحد هللا عبيد بن هللا عبد هو
فرصده خلسة، يأتيها سلول من أخواله بعض أن بلغه أنه وذلك — حمادة امرأته بحديث
وأراد فغضب إليها املجيء عن منعه الرجل يقتل أن قبل أنه عىل وقتلها، فقتله أتاه حتى
ابن فذهب … بدنها تفحص من وصَف املرأة بها يصف قصيدة فنظم منه، ينتقم أن
فغضب النساء» له «وصفته قالت: فيك؟» ذلك عرف «كيف وسألها: امرأته إىل الدمينة
… له كامنًا زوجها وكان وواعدته، إليه فبعثت ألقتلنك» منه تمكنيني لم إن «وهللا وقال:
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يف وعشق فعلته، تحققوا أهله لكن جريمته، يخفي حتى كبده عىل ضغًطا وقتله فقام
ينقطع وجعل عليها تجنى وصلته فلما بها، وهام أميمة اسمها قومه من امرأة ذلك أثناء

األبيات: هذه فقالت زارها ثم عنها

ي��ل��وُم ف��ي��ك ك��ان م��ن ب��ي وأش��م��تَّ وع��دت��ن��ي م��ا أخ��ل��ف��ت��ن��ي ال��ذي وأن��ت
َس��ل��ي��ُم وأن��ت أُْرَم��ى غ��رًض��ا ل��ه��م ت��رك��ت��ن��ي ث��م ل��ل��ن��اس وأب��رزت��ن��ي
ك��ل��وُم ال��وش��اة ق��ول م��ن ب��ج��س��م��َي ب��دا ق��د ال��ج��س��َم يَ��ْك��ِل��ُم ق��وًال أن ف��ل��و

العتاب: أساليب ألطف وهو عتابها بمثل فأجابها

ك��ل��ي��ُم ف��ه��و ال��ق��ل��ب ق��رَح وَق��رَّْح��ُت َح��َزاَزًة ق��ل��ب��ي ق��طَّ��ع��ِت ال��ت��ي وأن��ِت
ج��ث��وُم ب��ال��َج��ْل��َه��ت��يْ��ِن ال��َق��ط��ا وُج��وُن ��رى ال��سُّ َدَل��َج ك��لَّ��ف��ت��ن��ي ال��ت��ي وأن��ِت
ك��ظ��ي��ُم ��دود ال��صُّ دان��ي ال��رض��ا ب��ع��ي��ُد ف��ك��ل��ه��م ق��وم��ي أح��ف��ظ��ِت ال��ت��ي وأن��ت

أجياًال، املسلمون بها تغنى األبيات وهذه عنده، وهي وُقتل ذلك بعد تزوجها ثم
املشهورة: األبيات تُنسب وإليه

ُق��روِح ب��ذات ل��ي��س��ْت ك��ب��ًدا ب��ه��ا ي��ب��ي��ع��ن��ي َم��ن م��ق��روح��ٌة ك��ب��ٌد ول��ي

يف أخبار وله املرصية، الكتب دار يف خطية نسخة منه شعر ديوان الدمينة والبن
.٤٥٨ والشعراء والشعر ج١٥ ١٥١ األغاني

حجر أوسبن (2-10)

بالحطيئة بعضهم يقرنه الجاهليني، الشعراء فحول من تميم بطون أحد نمري من هو
فأصبح وزهري، النابغة مكانه حل حتى كلها مرض شاعر أوس كان قالوا: وبالنابغة.
هو وبينما سفر، يف فخرج بالنساء مغرًما غزًال وكان مدافع، غري الجاهلية يف تميم شاعر
يستطيع ال مكانه يف فظل فخذه، فاندقت رصعته ليًال ناقته عىل يسري أسد بني أرض يف
ملقى أوًسا ورأين بالناقة فبرصن … الكماة يجتنني الحي بنات خرجت حتى انتقاًال
يعرف وكان فضالة» بنت «حليمة فقالت: هي، عمن وسألها إحداهن فنادى ففزعن،
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السالم» يقرؤك هذا ابن له: وقويل أبيك، إىل هذا «أعطي وقال: حجًرا إليها فدفع أباها،
مدائَح أوس فيه فنظم وعالجه، بيته إىل فاحتمله فضالة فأتى قاله ما وبلَّغت فمضت

قوله: منه الرثاء، أحسن فرثاه فضالة تويف ثم فيها، ونظم ابنته وأحب كثريًة

وق��ع��ا ق��د ت��ح��ذري��ن ال��ذي إن ج��زًع��ا أْج��م��ل��ي ال��ن��ف��س أي��ت��ه��ا
ُج��ِم��ع��ا وال��ُق��وى وال��ح��زم ـ��ج��دة وال��ن��ـ ال��س��م��اح��ة ج��م��ع ال��ذي إن
َط��ِب��ع��ا ي��م��ت ول��م ب��ض��ع��ٍف يُ��م��ت��ع ل��م ال��م��رزأ ال��م��ت��ل��ف ال��ُم��خ��ل��ف
ال��ن��زع��ا ي��ح��اول ق��د ل��م��ن ش��يءٍ م��ن اإلش��اح��ة ت��ن��ف��ع وه��ل أْوَدى

املسترشق بعناية ١٨٩٢ سنة أملانية ترجمة مع فينا يف ُطبع ديوان حجر بن وألوس
وخزانة ،٩٩ والشعراء والشعر ج١٠، ٦ األغاني يف وأخباره تعليقات، وعليه Geyer جاير

ج٢. ٢٣٥ األدب

٥٨٠م) سنة (تويف املتلمس (3-10)

تنسب وإليه العبد، بن طرفة خال وهو (ربيعة) ضبيعة من املسيح عبد بن جرير هو
ولهذه الحرية، صاحب هند بن وعمرو طرفة مع حديثه يف مر كما املتلمس صحيفة
بفحوى املتلمس علم فلما بيلروفنت26 إىل تعزى اليونان قدماء تاريخ يف مثال الحكاية
ولحق الشام إىل وهرب الحرية قرب النهر يف رماها طرفة ترجمة يف تقدم كما الصحيفة
عىل طرفه استحث قد وكان نجاته، فيها ذكر قصيدة ذلك يف ونظم غسان، آل بملوك

بقوله: ورقته رمي

ال��نِّ��ق��ِرُس ال��ِح��ب��اء م��ن ع��ل��ي��ك يُ��خ��ش��ى إن��ه ل��ك أب��ا ال ال��ص��ح��ي��ف��َة أل��ِق

قال: بها ُقتل أنه بلغه فلما

ع��واق��ب��ه ال��غ��ويِّ أم��ر م��ن تَ��تَ��بَّ��ي��ن وإن��م��ا ال��رش��اد الق��ى ف��م��ا ع��ص��ان��ي
تَ��رائ��ب��ه م��ن��ه ال��ج��وف ن��ج��ي��َع ت��م��جُّ ال��رََّدى آل��ة ع��ل��ى م��ح��م��وًال ف��أص��ب��ح
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مطلعها: شعره خرية من هي طويلة قصيدة هند بن عمرو هجو يف ونظم

م��ل��ب��وُس ال��ع��ج��ز وث��وُب ال��ث��واءُ ط��ال أم��ك��ُم ل��ل��ه أال ب��ك��ٍر آل ي��ا

الفخر يف إفراط وفيه قوله ومن وفاته، إىل الغساسنة عند حوران يف املتلمس وأقام
اليشكري: الحارث خاله بها عاتب قصيدة من

دم��ا دٌم ي��م��سَّ ال ح��ت��ى ت��زايَ��ل��َن دم��اؤن��ا تُ��س��اط ل��و إن��ا أح��ارُث

ومنها: بها، االمتزاج تأبى أو غريهم دماء عن تمتاز دماءهم أن يريد

ف��ت��ق��وَّم��ا َم��يْ��ل��ه م��ن ل��ه أق��م��ن��ا خ��دَّه ��ر َص��عَّ ال��ج��ب��ار إذا وك��ن��ا
ل��ي��ع��ل��م��ا إال اإلن��س��ان ُع��لِّ��م وم��ا ال��ع��ص��ا تُ��ق��رُع م��ا ال��ي��وم ق��ب��ل ال��ح��ل��م ل��ذي
ِم��ي��س��م��ا ال��َع��ران��ي��ن ف��وق ل��ه��م ج��ع��ل��ُت ن��ق��ي��ص��ت��ي أرادوا أخ��وال��ي غ��ي��ر ول��و

قوله: شعره من به يتمثل ومما

ال��َع��ت��اد خ��ي��ر م��ن ال��ل��ه وت��ق��وى ظ��نٍّ غ��ي��ر ح��قٍّ ع��ل��م وأع��ل��ُم
زاِد ب��غ��ي��ر ال��ب��الد ف��ي وَض��رب بُ��غ��اه م��ن أي��س��ُر ال��م��ال ل��ح��ف��ُظ
ال��ف��س��اد ع��ل��ى ال��ك��ث��ي��ُر ي��ب��ق��ى وال ف��ي��ه ي��زي��د ال��ق��ل��ي��ل وإص��الُح

قصيدته: ومطلع املنتقيات أصحاب من وهو

ال��ِع��ي��ُس تُ��س��ت��ودَع ب��ه��ا ف��الٍة وم��ن َق��ِذٍف م��س��ت��ع��َم��ٍل م��ن َم��يَّ��ة دون ك��م

املرصية الكتب دار يف خطيتان نسختان منه ديوان يف املتلمس شعر جمع وقد
٢٠٩ للدمريي الحيوان وحياة ،٨٥ والشعراء والشعر ج٢١، ١٢٠ األغاني يف وأخباره
والحماسة ،٣٣٠ النرصانية وشعراء ،١١٣ والجمهرة ج٢، ١٩٩ خلكان وابن ج٢،

وغريها. العرب، ولسان البلدان، ومعجم ورشحها،

185



العربية اللغة آداب تاريخ

٥٨٧م) سنة (تويف العبدي املثقب (4-10)

عمرو عىل يرتددون كانوا الذين جملة يف وكان ربيعة، من ثعلبة بن محصن بن عائذ هو
مطلعها: قصيدة راحلته وصف يف وله قصائد، فيه وله ويمدحونه هند بن

غ��د ف��ي أو ال��ي��وم ف��ي ن��ه��ل��ٍة م��ن َص��ِد ل��ف��ؤاد ع��اٍن ع��ن��د ه��ل

مطلعها: املذكور عمًرا بها يمدح قصيدة وله

ت��ب��ي��ن��ي ك��أن س��أل��ُت م��ا وَم��نْ��ُع��ِك ودِّع��ي��ن��ي ب��ي��ِن��ك ق��ب��ل أف��اط��َم

ناقته: وصف يف القصيدة هذه من قوله عنه وأخذ إليه سبق ومما

ُج��ون ال��ِوْرِد ب��اك��رات م��ع��رَُّس م��ن��ه��ا ال��ثَّ��ِف��ن��ات م��واق��َع ك��أن

والطرماح. الرمة ذو عنه املعنى هذا فأخذ القطا، الباكرات
املشهور: البيت منها قصيدة وله

ن��ع��م ب��ع��د ال ق��ول وق��ب��ي��ٌح ال ب��ع��د م��ن نَ��َع��ْم ق��وُل ح��س��ٌن

املرصية الكتب دار يف خطية نسخة منه رشوح مع شعره حوى ديوان وللمثقب
.٤٠٠ النرصانية وشعراء ج٤، األدب وخزانة ،٢٣٣ والشعراء الشعر يف وأخباره

٥٩٧م) سنة (تويف اليشكري املنخل (5-10)

النعمان ينادم كان مقل، شاعر (ربيعة) وائل بكر من يشكر من عبيد بن املنخل هو
املنخل فسعى شعره، عىل النابغة شعر يُْؤثِر كان النعمان ولكن الذبياني، النابغة مع
بمجالسته، املنخل وخال النابغة فهرب بقتله هم حتى عليه النعمان صدر وأوغر بالنابغة
املثل ترضب والعرب حيٍّا، ُدفن إنه ويقال: فُقتل، بقتله وأمر بامرأته النعمان اتهمه ثم
له قصيدة من أبيات شعره مشهور ومن خربه، يعلم ولم منهم هلك بمن ترضبه كما به

مطلعها: الفخر يف
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تَ��ُح��وري وال ال��ع��راق ن��ح��و ف��ِس��ي��ري ع��اذل��ت��ي ك��ن��ت إن

يقول: أن إىل

وب��ال��ك��ب��ي��ر ب��ال��ص��غ��ي��ر م��ة ال��ُم��دا م��ن ش��رب��ت ول��ق��د
��دي��ِر وال��سَّ ال��َخ��َوْرنَ��ِق ربُّ ف��إن��ن��ي ان��تَ��ش��ي��ت ف��إذا
وال��ب��ع��ي��ر ��َويْ��َه��ِة ال��شُّ رب ف��إن��ن��ي ص��ح��وت وإذا

وشعراء ،٢٣٨ والشعراء والشعر ج٩، و١٦٦ ج١٨، ١٥٢ األغاني يف املنخل وأخبار
.٤٢١ النرصانية

٢٤ه) سنة (تويف زهري بن كعب (6-10)

من ألنه اإلسالم؛ ظهور عند خاص ذكر ولكعب سلمى، أبي بن زهري بن كعب هو
التي املشهورة بقصيدته ومدحه وأسلم، جاءه ثم الرسول هجا وكان املخرضمني،

مطلعها:

َم��ْك��بُ��وُل يُ��ْج��َز ل��م ع��ن��ده��ا ُم��تَ��يَّ��ٌم َم��ت��بُ��ول ال��ي��وم ف��ق��ل��ب��ي س��ع��اد ب��ان��ت

حافل واملجلس إياها أنشده األمان وطلب النبي عىل أقبل وملا … املشوبات من وهي
قوله: إىل وصل فلما وغريهم، قريش من بالصحابة

َم��ْس��لُ��وُل ال��ل��ه س��ي��وف م��ن ُم��َه��نَّ��ٌد ب��ه ي��س��ت��ض��اء ل��ن��ور ال��رس��ول إن
زول��وا أس��ل��م��وا ل��م��ا م��ك��ة ِب��بَ��ْط��ِن ق��ائ��ل��ه��م ق��ال ق��ري��ش م��ن ف��ت��ي��ٍة ف��ي
م��ع��ازي��ُل ُخ��وٌر وال ال��ل��ق��اء ع��ن��د ك��ش��ف وال أن��ك��اٌس زال ف��م��ا زال��وا

خلع اإلنشاد من فرغ وملا زهري، ابن شعر يسمعوا أن الناس إىل الرسول أشار
لبسها.27 الخلفاء تداول التي وهي بردته عليه الرسول
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دريد ابن منهم كثريون ورشحها وأوربا، بمرص مراًرا القصيدة هذه ُطبعت وقد
يف كثرية نسخ والرشوح األصل ومن اآلن، إىل املختلفة العصور يف وغريهما والتربيزي
رشحه، يطول مما واحد غري وشطرها وغريها، ومرص واإلسكوريال ولندن برلني مكاتب
١٤٨ والجمهرة و٦٧، ،٥٨ والشعراء والشعر ج١٥، ١٤٧ األغاني يف كعب وأخبار

وغريها. والحماسة

٢٩ه) سنة أوس(تويف بن معن (7-10)

وله املخرضمني من فحل مجيد شاعر (مرض) مزينة من نرص بن أوس بن معن هو
وخاطبه أمره عىل به مستعينًا الخطاب بن عمر عىل ووفد الصحابة، من جماعة يف مدائح

أولها: التي بقصيدته

ب��ن��ائ��ِم ول��ي��س رف��ي��ق��اه ف��ن��ام ال��ج��راث��ِم ب��ذات ط��يْ��ٌف ت��أوَّب��ه

«كان ويقول: الشعر يف مزينة يفضل معاوية وكان أيًضا، معاوية لقي إنه ويقال:
ومعن كعب ابنه وهما منهم، اإلسالم أهل وأشعر زهري» وهو منهم الجاهلية أهل أشعر

قوله: شعره ومن وتربيتهن، بناته صحبة يحسن مئنانًا، معن وكان أوس، بن

ِح��ْل��ُم ل��ه ل��ي��س وه��و ع��ن��ه ب��ح��ل��م��ي ِض��غ��ِن��ه أظ��ف��ار ق��ل��م��ُت رح��ٍم وذي
وال��ظ��ل��م ال��س��ف��اه��ُة ت��ل��ك ق��ط��ي��ع��تَ��ه��ا س��ام��ن��ي ال��ق��راب��ة َوْص��ل ُس��م��تُ��ه إذا
ال��ه��دم ش��أن��ه ك��م��ن ي��ب��ن��ي ال��ذي ول��ي��س ص��ال��ح��ي وي��ه��دم أب��ن��ي ل��ك��ي ف��أس��ع��ى
رغ��ُم ب��ه ي��ح��لَّ أن ع��ن��دي وك��ال��م��وت غ��ي��ره ي��ح��اول ال َرغ��م��ي ي��ح��اول
األمُّ ال��ول��د ع��ل��ى ت��ح��ن��و ك��م��ا ع��ل��ي��ه وت��ع��طُّ��ٍف ل��ه ل��ي��ٍن ف��ي زل��ت ف��م��ا
ال��ح��ل��ُم ب��ه ي��ض��ي��ق ض��غ��ٍن ذا ك��ان وإن س��ل��ل��ت��ه ح��ت��ى ��غ��ن ال��ضِّ م��ن��ه ألس��ت��لَّ

وخزانة ج١٠، ١٦٤ األغاني يف وأخباره ،١٩٠٣ سنة ليبسك يف مطبوع ديوان وله
ج٣. ٢٥٨ األدب
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الطبقة هذه من الباقي (8-10)

وفيهم تراجمهم، عن املقام ضاق جماعة واملخرضمني الجاهليني من الطبقة هذه ويف
الحروف حسب مرتبة بأسمائهم فنكتفي مقلون، أكثرهم ولكن الفحول، من بضعة

أخبارهم: معرفة يف إليها الرجوع يمكن التي املآخذ إىل اإلشارة مع األبجدية

املصادر الشاعر اسم

ج١٠ ٩٧ األغاني مخرضم شاعر تميم من الغريرة بن كثري

ج٢١ ٣٨ األغاني هذيل من الهذيل خراش أبو

والشعر ج٦ ٥٨ األغاني
٤١٣ والشعراء

املراثي أصحاب من الهذيل ذؤايب أبو

والشعر ج١١ ٢٤ األغاني
١٦٧ والشعراء

عثمان يزور كان الطائي زبيد أبو

ج٢٠ ١٦٧ األغاني معاوية أدرك فصيح شاعر هذيل من العيال أبو

واألغاني ١٣٤ والشعراء الشعر
ج١ ٩٥ والخزانة ج١١ ١٣٤

٤٧٥ النرصانية وشعراء

فصيح شاعر تميم من يعفر بن األسود

٤٥٠ والشعراء الشعر العود* جران

ج٣ ٨٢ األغاني مقل شاعر املازني† الحادرة

٨٩ النرصانية شعراء
ج١ ١٦١ واملستطرف

الوفاء صاحب الطائي حنظلة

ج١١ ١٥٩ األغاني قديم شاعر قضاعة من نهد بن خزيمة

والشعر ج١٩ ٩٠ األغاني
األدب وخزانة ١٨٠ والشعراء

ج٣ ٥٦٦

ضبة من مقروم بن ربيعة

والشعر ج١١ ١٧١ األغاني
٢٥٠ والشعراء

يشكر من كاهل أبي بن سويد
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املصادر الشاعر اسم

والشعر ج٢ ١٨ األغاني
١٠٢ والجمهرة ١١١ والشعراء

أصحاب من تميم من العبادي زيد بن عدي
كرسى كاتب شاعر، املجمهرات

ج١٣ ١٣٥ األغاني مقل شاعر قريش من نوفل بن عدي

والشعر ج١٠ ٦٣ األغاني
٢٥٤ والشعراء

أسد من شأس بن عمرو

ج٨ ٨٧ األغاني قريش من سعيد بن عمرو

ج٢١ ١٣٠ األغاني قديم شاعر براقة بن عمرو

والخزانة ج١٦ ١٦٣ األغاني
والشعراء والشعر ج٢ ٢٤٩

٢٢٢

ربيعة من قميئة بن عمرو

ج١٩ ١٤٣ األغاني مقل شاعر مرداس بن عيينة

ج١٢ ٤٥ األغاني الطائف أهل من الثقفي غيالن

ج١٠ ١٧١ األغاني الزبري ابن عىل وفد مرض من رشيك بن فضالة

والخزانة ج١٥ ٢٦ األغاني
ج١ ٢٠٠

مخرضم الخزرج من مالك بن كعب

والشعر ج٢٠ ٢٣ األغاني
٩٧ والشعراء

قديم‡ جاهيل شاعر األبادي يعمر بن لقيط

وخزانة ج٢٠ ١٤٥ األغاني
ج٢ ١٣٧ األدب

فحل شاعر هذيل من املتنخل

والشعر ج١٢ ٤٠ األغاني
األدب وخزانة ٢٥٠ والشعراء

ج٢ ٥٣٥

عمر أيام مات تميم من السعدي املخبل

٢٣٥ والشعراء الشعر قديم شاعر (٤٨٠م) العبدي املمزق

والشعر ج١٩ ١٥٧ األغاني
١٠٩ والجمهرة ١٧٣ والشعراء

املجمهرات أصحاب من عكل من تولب بن النمر
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املصادر الشاعر اسم

والشعر ج٢١ ١٦٩ األغاني
األدب وخزانة ٤٣٤ والشعراء

ج٤ ٨٤

راوية كان الحجاز بادية من الخرشم§ بن هدبة
الحطيئة

٨٠ النرصانية شعراء املدان عبد بن يزيد

مطبوع. ديوان له *
ُطبع «وقد ١٨٥٨ ليدن يف منه يشء وُطبع الربيطاني املتحف ويف املرصية الكتب دار يف خطي ديوان له †

مرص». يف
صوفيا. أيا مكتبة يف ديوان له ‡

.١٨٥٥ سنة الفرنسية األسيوية املجلة يف لدوجات بالفرنسية مقالة عنه §

بيان مع مستقلة تراجم عىل لهم وقفنا ممن واملخرضمون الجاهلية شعراء هؤالء
كتب يف كثريون ومنهم قصائد أو بأبيات ُعرفوا كبرية طائفة وهناك ومراتبهم. أغراضهم

وغريها. واملفضليات واملجمهرات والحماسة األدب

الجاهليني الشعراء مآخذ (9-10)

معرفة يف بها التوسع الشعر لطالب يمكن التي الكتب ذكر عىل نأتي أن بنا يحسن
اللغوية، املعاجم وغري ذكرها تقدم التي الدواوين غري املخرضمني، أو الجاهليني الشعراء
املصادر يف عليها عولنا التي الطبعات هنا ونذكر تناوله، ويقرب ُطبع مما أهمها وهذه

املطالع: عىل املراجعة لتسهل األبجدية؛ الحروف حسب ُمرتبة أيدينا بني التي

ومكانه الطبع سنة الكتاب اسم

١٨٥٤ سنة لندن السكري رواية الهذليني أشعار (١)
سنة١٩٠٢ ليبسك األصمعيات (٢)
١٢٨٥ سنة بوالق جزءًا ٢١ األصبهاني الفرج ألبي األغاني (٣)
١٣٢٦ سنة مرص القايل أمايل (٤)

١٣٠٠ سنة األستانة للضبي العرب أمثال (٥)
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ومكانه الطبع سنة الكتاب اسم

١٣١٣ سنة مرص جزآن للجاحظ والتبيني البيان (٦)
١٣٠٨ سنة بوالق الخطاب أبي بن زيد ألبي العرب أشعار جمهرة (٧)
١٣٠٧ سنة بمباي العسكري الحسن ألبي األمثال جمهرة (٨)
١٢٩٦ سنة بوالق أجزاء ٤ للتربيزي ورشحها تمام ألبي الحماسة (٩)
١٩٠٩ سنة بريوت للبحرتي الحماسة (١٠)
١٢٩٩ سنة بوالق أجزاء ٤ العرب لسان لباب ولب األدب خزانة (١١)
١٢٩٥ سنة بوالق أجزاء ٣ هشام البن الرسول سرية (١٢)
١٨٩٤ سنة كلكته للتربيزي العرش القصائد رشح (١٣)
١٢٨٤ سنة بوالق للرشييش الحريرية املقامات رشح (١٤)
١٩٠٢ سنة ليدن قتيبة البن والشعراء الشعر (١٥)
١٨٩٠ سنة بريوت أجزاء ٦ شيخو لألب النرصانية شعراء (١٦)
١٨٥٨ سنة بريوت أبكاريوس إلسكندر الشعراء طبقات (١٧)
١٨٧٠ سنة لندن الجاهليني الستة الشعراء يف الثمني العقد (١٨)
١٣٠٥ سنة مرص أجزاء ٣ ربه عبد البن الفريد العقد (١٩)
١٣٢٥ سنة مرص جزءان رشيق البن العمدة (٢٠)
سنة١٨٩٠ ليدن لثعلب الشعر قواعد (٢١)
١٣٠٢ سنة مرص جزءًا ١٢ األثري البن الكامل (٢٢)
١٢٨٦ سنة مرص للمربد الكامل (٢٣)
١٣٠٥ سنة مرص والدين الدنيا أدب هامشه وعىل الكشكول (٢٤)
١٣١٢ سنة بريوت مرشوح للميداني األمثال مجمع (٢٥)
١٣٠٨ سنة األستانة للرساج العشاق مصارع (٢٦)
١٨٧٠ سنة ليبسك أجزاء ٦ الحموي لياقوت البلدان معجم (٢٧)
١٨٧٧ سنة غوتنجن جزءان للبكري استعجم ما معجم (٢٨)
١٣١٩ سنة مرص ورشوحها املعلقات (٢٩)
١٨٨٥ سنة ليبسك الضبي للمفضل املفضليات (٣٠)
١٣٠٢ سنة األستانة جعفر بن لقدامة الشعر نقد (٣١)
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وانتقادات، أبحاث فيه ولهم العربي، بالشعر كربى عناية للمسترشقني أن يخفى وال
التي باللغات نذكرها عليها االطالع يحب القارئ لعل الشأن بهذا كتبوه ما أشهر وإليك

وسنته: طبعها مكان مع بها ُكتبت

• Ahlwardt, Ueber Poesie Poeetik der Araber, Gotha 1856.
• Clouston. Arabian Poetry for English readers, Glasgow 1881.
• Guyard, Théorie nouvelle de la métrique arabe précédée de Con-
sidération gén, sur le rythme natural du langue J.A. 1876.

• Muir. Ancient Arabic Poetry; its genuinness & its Authenticity.
J.R.A.S.1879.

• Noeldeke, Beitroege Zur Kenntness der Poesie der alten Araber,
Hanover 1864.

• Slane, Le diwan d’Amrou ’L’ Kais précédé de la vie de ce poéte,
Paris 1837.

• Lyall, Translation of Ancient Arabic poetry, London 1887.

يف ُطبع الفيض رياض اسمه والهندية والفارسية بالعربية للمعلقات رشح وهناك
.١٢٩٩ سنة (الهند) الهور

الجاهلية يف الخطابة (11)

منثور، شعر هي أو الشعر قبيل من عددناها ولذلك وبالغة، خيال إىل تحتاج الخطابة
تأثريها ويغلب الحماسة، إىل تحتاج فالخطابة … موقفه منهما لكل منظوم، شعر وهو
يشرتط ال مما والحرية االستقالل طالب األبية النفوس وأصحاب الفروسية عرص أبناء يف
كليهما ألن الوجه هذا من اليونان وجاهلية العرب جاهلية تشابهت ولذلك الشعر، يف
الرومان عند رائجة الخطابة كانت أيًضا ولذلك واستقالل، إباء وأهل وخطابة شعر أهل
يف تقدمهم مع الخطابة يف العربانيون قرص السبب هذا ولنفس عندهم، الشعر تأخر مع
والترضع الشكوى إىل الشعري خيالهم فتحول طباعهم، عىل والضعف الذل لغلبة الشعر

والحكم. املراثي نظم إىل قرائحهم وانرصفت
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حساسة نفوس ذوو وهم والحماسة بالحرية اإلقليم عليهم قىض فقد العرب أما
فالعبارة … نفوسهم يف شديد وقع للبالغة فأصبح الشعري، الخيال أهل سائر مثل
املنازعات واقتضت النخوة، من خواطرهم يف تثريه بما تقيمهم أو تقعدهم البليغة
وإن األحزاب، وتأليف اإلقناع يف الخطابة إىل فاحتاجوا ويتنافروا، يتفاخروا أن بينهم
العمومية واألندية املجالس يف واآلداب باألحساب املفاخرة خطبهم موضوعات يف غلب
املخارص، أيديهم يف وقوف وهم العمائم، وعليهم يخطبون وكانوا والخصوصية.
جلوس وهم يخطبون وقد والقنا، بالعيص ويشريون بالقيس األرض عىل ويعتمدون
يخطبوا أن الشعراء يف الغالب أن والخطابة الشعر تشابه عىل يدل ومما رواحلهم،28 عىل
سموه الشعر عليه غلب فإذا … وخطيبًا شاعًرا الواحد فيكون ينظموا، أن والخطباء
كثر التي غالبًا هي خطباؤها كثر التي والقبائل خطيبًا، سموه الخطابة أو شاعًرا
إياد محاربة بعد القيس عبد إن والخطابة، الشعر تاريخ يف أقوالهم ومن شعراؤها.
وقعت وفرقة العرب، خطباء وفيهم عمان وشق بعمان وقعت ففرقة فرقتني، تفرقوا
يف كانوا حني كذلك يكونوا ولم القبائل، أشعر من وهم البحرين وشق البحرين إىل
االختالط عند األفكار احتكاك نتائج عىل ذلك ويدل الفصاحة29 معدن ويف البادية رسة
الفرس وكان بالفرس، الختالطهم اليمن؛ يف أيًضا الخطباء كثر السبب ولهذا باألعاجم،

العرب. مثل خطابة أهل

الخطب موضوعات (1-11)

وإنما يكتبون، وال يقرأون ال أميون وهم فصيحة بليغة بعبارة يخطبون العرب وكان
حداثتهم؛30 من عليها فتياتهم يدربون وكانوا الشعر، مثل قريحة فيهم الخطابة كانت
األنساب حفظ يف الشعراء إىل حاجتهم مثل الوفود إيفاد يف الخطباء إىل الحتياجهم
جاء وملا الجاهلية، يف الخطيب عىل الشاعر يقدمون كانوا ولكنهم األعراض، عن والدفاع
نظًرا ولكن األحزاب، كلمة وجمع اإلقناع يف إليه لحاجتهم مقدًما الخطيب صار اإلسالم
وزعيمها، عميدها عندهم القبيلة خطيب كان فقد الوفود، يف الخطباء إىل العرب لحاجة

السنة. عن يعرب ولسان قبيلة يعدل واحد وهو
والصني والهند الروم دول فكانت العصور، تلك يف شائًعا كان فقد الوفود إيفاد أما
تستوفد دول للعرب يكن ولم للمفاخرة، أو العالقات ملبادلة الوفود يتبادلون والفرس
بني العرب فصاحة يذكرون كانوا العراق يف العرب ملوك املنادرة ولكن قبلها، من
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أن مرة فاتفق … مشاهدتهم إىل يميل فكان أنورشوان كرسى وخصوًصا األكارسة يدي
خطباء من جماعة فاستقدم منهم واحًدا يريه أن إليه فطلب ذلك، يف خاطبه النعمان
أكثم ومنهم ووجهاؤها، حكماؤها بالحقيقة هم ثالثة أو اثنني قبيلة كل من اختار العرب
من مسعود بن وقيس ظالم، بن والحارث تميم، قبيلة من زرارة بن وحاجب صيفي، بن
وغريهم عامر، بني من الطفيل بن وعامر عالثة، بن وعلقمة جعفر، بن وخالد بكر، قبيلة
يف مفصًال ربه عبد ابن ذكره خطابًا يديه بني منهم كل وخطب كرسى، علىي فقدموا

الفريد. العقد من الثالث الجزء
من للشكوى كرسى عىل يقدمون كانوا العرب جزيرة ورشقي اليمن عرب أن عىل
سبيل عىل ونحوها الخيل من بالهدايا عليه يفدون العرب من غريهم وكان هناك، عماله

معاوية. والد سفيان أبو فعل كما االستجداء
النعمان عىل ثابت بن حسان كوفود وغريهم العرب من األمراء عىل يفدون وكانوا
ذي بن سيف عىل قريش وجهاء ووفود البلقاء، يف جفنة آل وعىل بالحرية املنذر بن
جملة يف وكان بالنرص، للتهنئة عليه وفدوا … الحبشة عىل انتصاره بعد اليمن يف يزن
أن بعد النبي عىل القبائل وفود القبيل هذا ومن النبي، جد املطلب عبد الوفد ذلك خطباء
أو اإلسالم يف للدخول بلغائها وخرية وجهاؤها قبيلة كل من جاءه فقد األمر؛ له استتب
والتهنئة للتسليم الخلفاء عىل العرب وفود أيًضا القبيل هذا ومن ذلك، غري أو لالستفهام
أهل ووفود الخطاب، بن عمر عىل كرب معدي بن وعمرو األيهم، بن جبلة كوفود …

رشحه. يطول مما وغريهم بكر أبي عىل اليمامة

الخطباء (2-11)

فيهم والغالب كالشعراء، الجاهلية النهضة يف كثريين كانوا الخطباء إن القول وجملة
كما أكثر أو خطيب قبيلة لكل وكان حكماءها، أو وجهاءها أو القبائل أمراء يكونوا أن
أدركه وقد إياد بني من ساعدة بن قس الجاهلية خطباء وأشهر أكثر، أو شاعر لها كان
الناس «أيها خطابه: يف يقول وهو أحمر، جمل عىل عكاظ سوق يف فرآه ملسو هيلع هللا ىلص الرسول
تقدم وقد آت»،31 آٍت هو ما وكل فات، مات ومن مات عاش من وعوا، فاسمعوا اجتمعوا

الشعراء. بني ذكره
من أخطب «هو فيقال: بفصاحته، املثل يُرضب الذي الباهيل وائل سحبان ومنهم
حتى يقعد وال يتوقف وال كلمة يعيد وال عرًقا يسيل خطب إذا وكان وائل» سحبان
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الخري، ومرثد جناب، بن وزهري زيد، بن كدويد ِحمري من كبرية جماعة ومنهم يفرغ.
وذي العبيس، زهري بن وقيس املذحجي، كعب بن كالحارث القبائل سائر من وغريهم

وغريهم. كلثوم، بن وعمرو التميمي، صيفي بن وأكثم العدواني، اإلصبع
عىل خطبهم وكانت املألوفة. واملعاني الرقيقة األلفاظ خطبهم يف يتخريون وكانوا
حفظها، لسهولة يفضلونها؛ كانوا ألنهم عدًدا أكثر والقصار والقصار، الطوال، رضبني:
بأسماء ويسمونها األعقاب يف ويتناقلونها يتوارثونها بالخطب عنايتهم لشدة وكانوا
خطبة والشوهاء خارجة، بن قيس خطبة والعذراء رقية، آلل خطبة كالعجوز خاصة

سحبان.32
العقد سيما وال األدب، كتب يف الفتوح أثناء يف أو الجاهلية خطب من أمثلة وتجد
عيل) (خطب البالغة ونهج واألغاني للجاحظ، والتبيني والبيان ربه، عبد البن الفريد
للواقدي، الشام وفتوح البرصي، إسماعيل ألبي الشام كفتوح والفتوح املغازي كتب ويف
األثري، وابن الطربي، وتاريخ هشام، البن النبوية والسرية للبالذري، البلدان وفتوح

وغريها.

الجاهلية يف األنساب (12)

عظمى عناية للناس يكون إذ كبري؛ شأن القديمة األمم عند الجاهلية عصور يف لألنساب
حتى ذلك يف اليونان بالغ وقد باآلباء، للتفاخر أو األعداء، عىل للتنارص أنسابهم حفظ يف
فلم إليها أنفسهم نسبوا ثم بعض، من بعضها تسلسلها وكيفية آلهتهم أنساب حفظوا
يتصل نسبها وحبل إال السلطان ورجال األرشاف من كبرية أرسة اليونان جاهلية يف يكن
قرون، ببضعة املسيح قبل بذلك للتفاخر األشعار بعضهم نظم وقد اآللهة، تلك ببعض
كانوا بالبطارقة، عندهم تُعرف التي فالطبقة … أجيالهم أقدم يف الرومان كان وكذلك

البرش. من طبقة أعىل آباء إىل االنتساب يدعون

العرب نسب (1-12)

بن إسماعيل إىل األولني آبائهم أصل يف يرجعون أنسابهم حيث من العدنانيون العرب
باألنساب؛ العرب عناية زادت وقد عابر، بن يقطان إىل ينتسبون والقحطانيون إبراهيم،
أولها: طبقات، أو مراتب ست يف العرب أنساب ُرتبت وقد الغرباء، عىل التنارص يف رغبة

196



الجاهلية شعراء أشهر

األبعد النسب هو فالشعب فالفصيلة، فالفخذ، فالبطن، فالعمارة، القبيلة، ثم الشعب،
ومرض، ربيعة مثل الشعب أنساب فيها انقسمت ما وهي القبيلة ثم وقحطان، عدنان مثل
وهو البطن ثم وكنانة، قريش مثل القبائل أنساب فيها انقسمت ما وهي العمارة ثم
ما وهو الفخذ ثم مخزوم، وبني مناف، عبد بني مثل العمارة أنساب فيه انقسمت ما
طالب، أبي بني مثل الفصيلة ثم أمية، وبني هاشم، بني مثل البطن أنساب إليه انقسمت

العباس.33 وبني
بعض أسماء إىل املدن بأسماء رجعوا حتى األجداد إىل الرجوع يف العرب وبالغ
عن مثًال أحدهم ُسئل فإذا … التوراة آباء بأحد النسب ينتهي أن والغالب أجدادهم،
يحفظون النسابون وكان نوح»34 بن يافث بن أندلس «بناها قال: بناها، من األندلس
تميم بني من أنا فقال: رجل عرضلهم فإذا دقيًقا، حفًظا منها يتفرع وما القبائل أسماء
واألفخاذ والبطون العمائر من منها تفرع وما تميم قبيلة من يبدأ فإنه انسبني، مثًال

نفسه. هو إليه أو السائل والد إىل ومنها الفصيلة، إىل ينتهي حتى
ومن نسابة، من بطن أو عمارة أو قبيلة تخُل ولم الجاهلية، يف النسابون وكثر
من الحمرة لسان وابن ضمضم، أبو وعمرية شيبان، بني من السدويس دغفل أشهرهم
بن وصعصعة القضاعي، أوس بن والنخار النمري، الكيس بن وزيد الالت، تيم بني
يف محفوًظا النسب وظل وغريهم،35 املدان عبد بن الحجر عبد بن هللا وعبد صوحان،
صار واملصطنعني املوايل إىل الدولة آلت فلما النسابني، من كثري واشتهر اإلسالم، صدر

ومصطنعيهم. مواليهم، إىل ينتسبون الناس

الجاهلية يف التاريخ أو األخبار (13)

ولكنهم اليوم، الكلمة هذه من نفهمه ما قبيل من تاريخ الجاهلية عرب عند يكن لم
الذين إليهم نقله اآلخر والبعض بالدهم يف حدث بعضها متفرقة أخباًرا يتناقلون كانوا
العرب، بأيام املعروفة القبائل حروب أخبارهم أمثال فمن األخرى، األمم من عارشوهم
ذي وملك خلفه، من وبعض اليمن عىل أسعد تبان كرب أبي واستيالء مأرب سد وقصة
إىل وقدومهم الفيل أصحاب وقصة لليمن، الحبشة وفتح األخدود أصحاب وقصة نواس،
عمرو وقصة اليمن، يف الفرس أمر إليه انتهى ما آخر إىل الحمريي يزن ذي وحرب الكعبة
أيام إىل الكعبة وتاريخ زمزم، يف التماثيل ودفن جرهم وحكاية العرب وأصنام لحي بن
أمر عىل قيص تغلب من كان ما ثم الظرب، بن عامر وأمر الحج ووالية كالب، بن قيص
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بنيان وحديث الِفجار وحرب زمزم برئ وحفر الفضول وحلف املطيبني حلف وقصة مكة،
وسليمان بلقيس وحكاية البائدة، العرب من وغريهما وثمود عاد أخبار غري … الكعبة
ظهور عند يتناقلونها العرب كان التي األخبار من ذلك وغري التوراة أخبار من ونحوهما

اإلسالم.

الجاهلية يف األدب ومجالس األسواق (14)

العرب أسواق (1-14)

ويتداولون يتبايعون معينة، أوقات يف القرى أو البالد أهل فيه يجتمع مكان السوق
عن البعيدة البالد يف أو القرى يف اليوم إىل تُقام األسواق هذه أمثال تزال وال ويتقايضون،
أيام بعض يف تنعقد أسواًقا مثًال كالقاهرة الكربى املدن بعض يف أن عىل الحديث، التمدن
فيجتمع … األربعاء أو الثالثاء وسوق السبتية أو السبت كسوق بها، وتعرف األسبوع

والرشاء. للبيع الضواحي من الناس إليها
أو الشهر يف مرة إال ينعقد ال ما ومنها أسبوع، كل ينعقد ما األسواق هذه ومن
هردوار يف يقيمونها سوًقا للهنود فإن سنني، بضع يف مرة ينعقد ما ومنها السنة، يف
نفس، ٣٠٠٠٠٠ املوسم يف هناك املجتمعني عدد ويبلغ سنة، كل الكنج ضفاف عىل
نفس، مليون نحو إليه الحاجني عدد يبلغ سنة، ١٢ كل مرة ا حجٍّ املكان ذلك يف ويقيمون
وفرنسا وأملانيا وتركيا روسيا يف كثرية األسواق هذه وأمثال العالم، أسواق أكرب وهو
عدد يبلغ السنة، يف مرتني نوفكرود مدينة يف تقام سوق روسيا ففي وأمريكا، وإنجلرتا
أوربا، رشقي ومن روسيا بالد سائر من هناك يجتمعون نفس ١٢٠٠٠ يؤمونها الذين
العام، يف روبل ١٢٠٠٠٠٠٠ بنحو روسيا أسواق يف البضائع من يُباع ما قيمة ويقدرون

الكربى. األسواق سائر ذلك عىل وقس
فيها تتزاحم ال األقوام ولكن القديم، العالم يف األسواق هذه أمثال من كثري كان وقد
وتكاثروا، الحج مكان يف الناس اجتمع فإذا دينيٍّا، ا حجٍّ االجتماع من الغرض كان إذا إال
كان كذلك الغاية، لهذه األسواق فتقام وغريها واألرشبة األطعمة يبيعهم من إىل احتاجوا

الجاهلية. أسواق من وغريها عكاظ سوق يف العرب شأن
إىل إحداها من وينتقلون السنة، أشهر يف يقيمونها أسواق الجاهلية يف للعرب وكان
إىل انتقلوا سوق من فرغوا فإذا بعد، ومن منهم قرب من العرب يحرضها … األخرى
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فيقيمون األول، ربيع شهر من يوم أول نجد أعايل يف الجندل دومة ينزلون فكانوا سواها،
فيقيمون … هجر سوق إىل ينتقلون ثم والعطاء واألخذ والرشاء للبيع األسواق فيها
حرضموت إىل يرتحلون ثم سوًقا يقيمون حيث عمان إىل منها ويرتحلون شهًرا هناك
األشهر يف عكاظ إىل يرتحلون ثم أسواقهم بعض فيقيمون صنعاء ينزل وبعضهم فعدن،
وغريها.36 واملشقر وحباشة واملجنة والشحر صحار يف أخرى أسواق لهم وكانت الحرام،
صحراء ونخلة، الطائف بني مكان وهي عكاظ، سوق الجاهلية عرب أسواق وأشهر
من وبها الجاهلية، ألهل كانت التي األنصاب من كان ما إال جبل وال فيها علم ال مستوية
السوق بهذه أقامت الحج قصدت إذا العرب فكانت … العظام37 كاألرحاء البُدن، دماء
فيقضون مكة إىل يتوجهون ثم منه، عرشين إىل ويشرتون، يبيعون القعدة، ذي أول من
سوق إال بلده سوق يحرض إنما رشيف كل وكان أوطانهم، إىل يعودون ثم الحج مناسك
فدائه يف سعى أسري له كان ومن ناحية، كل من إليها يتوافدون كانوا فإنهم عكاظ،
وهم املوسم أيام يف الحكومة بأمر يقوم الذي إىل ارتفع حكومة له كانت ومن هناك،
وإذا … املواسم يف طلبه مكانه، يعرف ولم أحد عىل ثأر له كان ومن تميم، من أناس
أن أراد وإذا عكاظ،38 يف عمله فيه، يشهدها أو العرب تعرفه عمًال يعمل أن أحد أراد
كما املصائب، يف حتى يتفاخرون وكانوا هناك، فاخره الناس من مشهد عىل أحًدا يفاخر

عتبة. بنت وهند الخنساء معاظمة عن تقدم
القبائل واجتماع املواسم وقت يغتنمون كانوا العرب أن املقام هذا يف ويهمنا
ويخطب الشعراء فينشد واملفاخرة، كاملناشدة موضوع كل يف للبحث مجالس ويقيمون
وكان فيه، يختلفون فيما حكًما يجعلونه وجهائهم من كبريًا فيختارون … الخطباء
وتأتيه أدم، من حمراء قبة له رضبوا املوسم يف عكاظ سوق أتى إذا الذبياني النابغة
قصيدة أعجبتهم إذا كانوا إنهم ويقال: فيها، ليحكم أشعارها39 عليه فتعرض الشعراء

السبع. املعلقات ومنها الكعبة، يف علقوها
كانوا أبنية وهي الجمناسيوم، يف القدماء اليونان شأن ذلك يف العرب وشأن
فرصة يغتنمون فكانوا … والعلماء الفالسفة وفيهم البدنية لأللعاب فيها يجتمعون
عكاظ،40 يف العرب يفعل كان كما ويتنافرون ويتناظرون ويتباحثون هناك وجودهم
يرتتب كان عما فضًال القرائح، واستحثاث الحقائق تمحيص من ذلك يف ما يخفى وال
القبائل لغات يسمعون كانوا قريًشا فإن … ونموها اللغة تنقيح من االجتماع ذلك عىل
العرب، أفصح فصاروا به، تكلموا لغاتهم من استحسنوه فما االجتماعات، تلك أثناء يف
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والعنعنة والكسكسة كالكشكشة األلفاظ ومستقبح اللغات مستبشع من لغتهم وخلت
األمم لغات يف العيوب من ذلك وغري واالستنطاء والعجعجة والوهم والوكم والفحفحة

األخرى.41

األدب مجالس (2-14)

بعض يف والبحث األخبار ومبادلة األشعار ملناشدة فيها يجتمعون مجالس للعرب وكان
الندوة ودار قريش نادي ومنها األندية، املجالس تلك يسمون وكانوا العامة، شؤونهم
يف عام مجتمع قوم ولكل لالجتماع،42 يديه بني فناء بيت لكل وكان الكعبة، بجوار

وتفاخروا. تناشدوا اجتمعوا حيثما كانوا أنهم عىل املضارب،43
األقاليم كتب ويف الجاهيل، التاريخ جملة يف وأماكنها العرب أسواق أخبار وتجد
استعجم ما ومعجم الحموي، لياقوت البلدان معجم وخصوًصا الجغرافية، واملعاجم
يف أخبارها من جاء عما فضًال مطبوعة، وكلها للهمذاني، العرب جزيرة وصفة للبكري،
و١٢ ج٩ و١٠ ج٧، و٤٦ ج٦، و٩٢ ج٤، و١٣٦ و١١٠ و٢٢ ج٢، و٦١ ج١، ٩ األغاني
النبوية السري ويف ج١٩ و٧٣ ج١٤، و٤١ ج١٣، و١٤١ ج١٢، و٥٤ ج١٠، و١٤٨ و٢٩

وغريها.
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الطبيعية العلوم

الطب (1)

بحث من أول إنهم ويقال: بابل، كهنة الكلدان بها اشتهر التي العلوم جملة من الطب
مر إذا حتى الطرق ومعابر األزقة يف مرضاهم يضعون فكانوا … األمراض عالج يف
يعلقونها ألواح عىل ذلك فيكتبون شفائه، بسبب أخربهم الداء بذلك أصيب أحد بهم
أخذت الكلدان وعن الكهان. أعمال جملة من عندهم التطبيب كان ولذلك الهياكل، يف
وفينيقية مرص يف األمم؛ عند متشابه وهو العرب، جملتها ويف القديمة، األمم سائر
وعنهم أبوابه، ورتبوا فأتقنوه اليونان تناوله ثم فيه، خاص شأن ملرص وكان وأشور.
طبها من شيئًا اقتبسوا فقد الدول لهذه العرب ملعارصة ونظًرا والفرس، الرومان أخذ
فتألف باالختبار، أنفسهم عند من استنبطوه ما وإىل الكلدان، به جاءهم ما إىل أضافوه
البادية، قبائل يف اليوم إىل منه كثري يزال وال الجاهلية، يف بالطب عنه عربنا ما ذلك من
العالج طريقة والثانية والعرافني، الكهان طريقة األوىل طريقتان: عندهم للتطبيب وكان
والدعاء الكعبة يف الذبائح بذبح أو والسحر بالرقى يعالجون كانوا فالكهان الحقيقية،

ذلك. نحو أو بالتعزيم أو فيها
املرصية اآلثار يف وجدوا وقد كلها، القديمة األمم يف شائًعا بالرقى التطبيب وكان
كان كاهنهم أن أخبارهم يف وجاء املرىض، ملعالجة يصفونها كانوا التي العزائم من كثريًا
يحمل والثاني العزائم، كتاب يحمل أحدهما خادمان صحبه مريض ملعالجة سار إذا
العزيمة يف كالمهم يوجهون وكانوا مًعا، باالثنني يعالجون وهم الطبية العقاقري صندوق
عند يقولونها عبارات ولهم ورع، وأوزيريس إيزيس وخصوًصا آلهتهم أحد إىل الرقية أو
تناول عند يتلونها كانوا التي العزائم أمثلة فمن للمريض، مناولتها وعند األدوية وضع
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حوريس شفت كما تشفيني أن إليزيس فهل مريض، لكل الشفاء كتاب هو «هذا الدواء:
الكبرية الساحرة أنت إيزيس فيا أوزيريس؟ أباه قتل حينما ست من أصابه ألم كل من
واألمراض اللبسة أمراض ومن شيطاني رديء مكدر يشء كل من وخلصيني اشفيني
عندهم وكان 1،«… حوريس ابنك خلصت كما تعرتيني التي بأنواعها والخبيثة القاتلة

زعمهم. يف األمراض تسبب التي الرشيرة األرواح إلخراج عزائم
أو الجان إلخراج ويرقون ألصنامهم العزائم يتلون العرب كان الكيفية هذه فعىل
الحمري، نهيق نهقوا وباء خافوا إذا أنهم القبيل هذا من اعتقادهم وكان الشياطني.

الخبل. من يشفي امللوك دماء رشب وأن الوباء من يمنعهم ذلك أن يزعمون
القديمة؛ األمم من وغريهم املرصيني عند كان بما فشبيهة بالعقاقري معالجتهم وأما
قاعدة كان فإنه … العسل وخصوًصا األرشبة أو البسيطة بالعقاقري يعالجون كانوا فقد
إىل عائًدا معظمه كان األمراض معالجة يف اعتمادهم أن عىل البطن، أمراض يف العالج
وآخر … األمر آخر بالكي يحسم داء «كل أقوالهم: ومن والكي، كالحجامة الجراحة
… بالنار ذلك يكون أن والغالب البرت، أو بالقطع يعالجون كانوا ما وكثريًا الكي»، الطب
حموا عضو فصل أرادوا فإذا عندنا، الفساد مضادات مقام تقوم كانت عندهم النار فإن
من قطعة نتأت ملا الخنساء أخي عمرو بن بصخر فعلوا كما بها وقطعوه بالنار شفرة

وقطعوها.2 شفرة له فأحموا طعنة، أثر عىل الكبد مثل جوفه
ويزعمون دورانه، يف الرحى حجر إىل النظر البرصبإدامة يف الَحَول يعالجون وكانوا
املاء رشب إذا املجروح أن خرافة اليوم نعدها التي معالجتهم ومن به، تستقيم العني أن

حارٍّا.4 ماءً سقوها قلبها برد حتى املرأة خافت وإذا مات3

األطباء (2)

ممن العرب جماعة الطب تعاطى ثم الكهنة، من األمر أول يف كانوا فقد األطباء وأما
أهل من وأكثرهم الصناعة بهذه فاشتهروا عنهم، الطب وأخذوا والفرس، الروم خالطوا
من أقدم بعضهم أن عىل … للميالد السادس القرن حوايل اإلسالم قبل األخرية النهضة
وجوده وزمن أصله ويف وفيلسوفهم، حكيمهم وهو لقمان أطبائهم وأقدم كثريًا، ذلك
يف بالحذق املثل به ويرضبون حزيم ابن له يقال الرباب تيم من رجل يليه اختالف،
حجر: بن أوس يقول وفيه حزيم» ابن من «أََطبُّ بذلك: وصفه أرادوا ملن فيقولون الطب،
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ح��زي��ًم��ا ال��ن��ط��اس��يَّ أَْع��يَ��ا ب��م��ا ب��ص��ي��ر ف��إن��ن��ي إل��ي ف��ي��ه��ا ل��ك��م ف��ه��ل

من وهو … للهجرة ١٣ سنة تويف كلدة، بن الحارث الجاهلية أطباء أحدث ومن
وتعاطى جنديسابور من الطب وأخذ فارس أرض إىل رحل الطائف، أهل من ثقيف بني
واسعة شهرة ونال الطائف، يف وأقام بالده إىل عاد ثم ماًال واكتسب هناك الطب صناعة
ابن ومنهم فيستوصفه، يأتيه أن علة به كان من يأمر الرسول وكان اإلسالم، أدرك وقد

كلدة. بن الحارث بن والنرض التميمي رومية أبي
عن أخذه وبعضهم الروم، أو الفرس بالد من الطب ثقفوا األطباء هؤالء وأكثر
كما القديمة الفلسفة من شيئًا عنهم أخذوا وربما ونحوها، األديار من األحبار أو الكهان
فيغلب الجراحية لألعمال نفسه يخصص كان بعضهم أن والظاهر املذكور، النرض فعل
فقد ذكره؛ املتقدم التميمي رومية أبي ابن الجاهلية جراحي وأشهر الجراح، لقب عليه

اليد. ألعمال مزاوًال جراًحا كان
والعقاقري، واألمراض العلل أسماء من اإلسالم قبل العربية اللغة حوته مما ويؤخذ
من فيه وتوسعوا عرفوه بما وناهيك ومعالجتها، األمراض من كثريًا عرفوا العرب أن
اإلنسان. بخلق عنه يعربون وهم الترشيح، علم قبيل من وهو وأوصافها األعضاء أحوال
بني ذكرها سيأتي العرب، عن نقًال املوضوع هذا يف كثرية كتبًا املسلمني أدباء ألف وقد
أولئك أن له يتبني وأوصافها األعضاء أسماء من حوته فيما واملتأمل اللغة، أهل مؤلفات
من ووصًفا اسًما عضو لكل عندهم ألن األعضاء؛ بترشيح معرفة عىل كانوا الجاهليني
وما فاألذن … وألوانه وأقسامه الشعر إىل الصفات، من له وما منه يرتكب وما الرأس
منه يحمد وما وأنواعه فالحاجب … منه تركب وما فالوجه … وأقسامها منه تركبت
عليه، اشتملت مما ذلك وغري دمعها، ومجاري وطبقاتها وأصنافها والعني … يذم وما
وأسماء وعددها واألسنان منه، تركب وما والفم أقسامه، وبيان منه تركب وما واألنف
أسفله، يف التي والعظام األجزاء من عليه اشتمل وما واللسان ومنابتها، وأجزائها أصنافها
واللحيني، والحلقوم، والبلعوم والغلصمة والحنجرة اللغاديد من فيه ما وبيان والحلق
وسائر وألوانها وأقسامها أجزائها وأسماء واللحية منه، تركبا ما وأسماء محلهما وبيان
تركبت وما واليد عليه، اشتمال وما والكتف واملنكب منه، تركب وما والعنق أوصافها،
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واألصابع األسماء، من لذلك وضع وما والعروق، والعضالت واألعصاب العظام من منه
وعدد والجنبان منه، تركب وما والصدر وأسماؤه، وأقسامه والظفر وأجزاؤها، وأسماؤها
وقد األعضاء، سائر وكذلك حوى، وما والبطن ذلك، يلحق وما وأسمائها، أضالعهما،
الجاهيل الطب من نتًفا وتجد أسماء، عدة عضو لكل وضعوا حتى بعضها يف توسعوا
وغريها، األدب كتب من وسواها الحيوان وحياة والكشكول واألغاني الفريد العقد يف

أشعارهم. من كثري يشء ويُستخرج

أخرى طبيعية وعلوم والخيل البيطرة (3)

لعنايتهم سواهم؛ إليها يسبقهم لم وأحوالها الخيل شئون يف حسنة معرفة للعرب وكان
منهم الحيوان، أطباء من واحد غري فيهم ونبغ بالبيطرة، عنها ويعربون بأفراسهم
يف يجولون وهم اليوم، إىل منهم أفراد يف تتناقل املعرفة هذه وظلت وائل. بن العاص
العباسية، الدولة صدر يف الرواة عنهم وروى الحاذقني، معالجة الخيل يعالجون البادية
فصًال األرب بلوغ صاحب األلويس وخصص العلم. هذا من جمعوه فيما الكتب ووضعوا
يُستحب وما الخيل عيوب من كثريًا فيه ذكر كتابه، من الثالث بالجزء املوضوع هذا يف

اإلسكايف. هللا عبد ألبي الخيل كتاب عن نقًال منها
وتعد الغرض هذا نحو إىل ترمي وهي الخيل، يف الكتب من كثريًا األدباء ألف وقد

ذكرها. سيأتي اللغة كتب من
إليها: توصلوا التي الطبيعية املعارف ومن

بشم مكان يف املاء وجود يعرفون كانوا فإنهم الريافة، ويسمونه املاء استنباط أوًال:
ذلك. نحو أو النباتات بعض برائحة أو الرتاب

بالنجوم. أو باألتربة يعرفونها بأمارات الرباري يف االهتداء ثانيًا:
الجوية. الظواهر قبيل من وهو الغيث نزول ثالثًا:

عهد من لالتجار والحبشة الهند إىل ألسفارهم معرفتها إىل اضطروا وقد املالحة رابًعا:
يف األرب بلوغ كتاب من الثالث الجزء يف هذه معارفهم من أمثلة ونجد اليمن، دول

.١٣١٤ سنة بغداد يف املطبوع وهو لأللويس، العرب أحوال
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الرياح ومهاب األنواء (4)

والرياح، باملطر يتعلق مما عندنا الجوية الظواهر علم يقابل ما عندهم باألنواء ويراد
علم كان ولذلك غروبها، أو الكواكب طلوع إىل املذكورة الظواهر ينسبون كانوا ولكنهم
وسموا نهوضها أي نوءها املنزلة طلوع يسمون وكانوا النجوم، علم من فرًعا األنواء
التي طلوع إىل منها واحدة كل طلوع ومن نوءًا. السقوط وتأثري بارًحا الطلوع تأثري
ومن يوًما، ١٤ تليها التي وطلوع طلوعها بني فإن الجبهة، سوى يوًما عرش ثالثة تليها

ذلك: يف أقوالهم

أس��ب��اع واح��د رب��ع ل��ك��ل أرب��اع ك��ل��ه ف��اع��ل��م وال��ده��ر
ال��م��غ��رِب ف��ي س��اق��ٍط ن��ج��م ونَ��وءٍ ك��وك��ِب ل��ط��ل��وع س��ب��ع وك��ل
أرب��ُع ي��ل��ي��ه م��ا ط��ل��وع إل��ى ي��ط��ل��ع ن��ج��ٍم ك��ل ط��ل��وع وم��ن

ت��ت��ب��ع ت��س��ٌع ث��م ال��ل��ي��ال��ي م��ن

التي طلوع إىل منزلة طلوع بعد يكون تأثري كل أن بعضهم فزعم فيها، اختلفوا ثم
الزمن من مقداًرا وسقوطها واحدة كل لطلوع أن آخرون وزعم إليها، منسوب فهو تليها
وكانوا بعدها، يكون ما إليها يُنسب لم املدة تلك انقضت فإذا فيه، يكون ما إليها يُنسب
املنزلة خوت أو النجم خوي قالوا: األزمنة تلك يف يشء منه يظهر فلم التأثري تحقق إذا
أمثالهم: ومن ريح5 أو برد أو حر أو مطر فيه يكن ولم نوء مدة مضت أنه بذلك يعنون

عليها.6 يقدر فلم حاجة طلب ملن يُرضب نوؤك» «أخطأ
الوقت، ذلك يف املتسلط النجم تأثري إىل املطر نسبوا السماء أمطرت إذا وكانوا
إن وقالوا: بالشعرى، ومطرنا الخريف نوء هذا أو املجرة بنوء مطرنا مثًال: فيقولون
املنازل، أنجم من الرشق يف رقيبه وطلوع الفجر مع املغرب يف ينزل نجم سقوط النوء
والحر والرياح األمطار علة هي أنها يعتقدون كانوا نجًما، أو نوءًا ٢٨ األنواء كانت ولذلك
باقرتانات السنة فصول أو الجو أحوال عالقة عىل تدل كثرية أمثلة أشعارهم ويف والربد،
عندهم، الكتابة لقلة الناس؛ عىل حفظها ليسهل شعًرا نظموها وقد طلوعها، أو الكواكب

قولهم: ذلك ومن

ال��ش��ت��اء ذه��ب ف��ق��د ل��ث��ال��ث��ٍة ال��ث��ري��ا ال��ق��م��ر ق��ارن م��ا إذا
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اآلخر: وقول

ال��ش��ت��اء أولُ��ه ال��ب��رد أت��اك ال��ث��ري��ا م��ع تَ��مَّ ال��ب��در م��ا إذا

اآلخر: وقول

ال��تَّ��م��اِم ق��م��َر ع��ش��رًة ألرب��ع ي��وًم��ا ال��دب��ران ق��ارن م��ا إذا
ب��اح��ت��داِم م��ؤذن��اٌت ف��وارُس أرض ب��ك��ل ال��ش��ت��اء َح��فَّ ف��ق��د
ال��خ��ي��اِم أع��م��دة ظ��ل ي��ق��لِّ��ص ح��ت��ى ال��ب��در ال��س��م��اء ف��ي وَح��لَّ��ق
ال��غ��م��اِم ك��در م��ن ال��ج��و وي��ص��ف��و ش��ط��ًرا ال��ل��ي��ل ان��ت��ص��اف ف��ي وذل��ك

اآلخر: وقول

ال��ن��ع��ائ��م7 ب��ي��ن ال��ن��اس ل��ع��ي��ون ب��دا ل��ي��ل��ة أول ال��ش��ه��ر ه��الل م��ا إذا
ال��ع��م��ائ��م َك��ْور ال��ص��ب��ح ق��ب��ي��ل وط��اب وج��ه��ًة ك��ل م��ن ال��ق��رِّ ري��اح أت��ت��ك

اآلخر: وقول

م��ن��زال8 ل��ل��ش��م��س ال��ع��وَّاءُ وأص��ب��ح��ت ب��أه��ل��ه ال��ت��م��ام ال��ل��ي��ل ب��رد وق��د

عىل الطقس يف ذلك تأثري عىل يدل وصف منزل أو كوكب كل ملطلع عندهم وكان
عند كان ما عىل البرش أعمال يف النجوم تأثري اعتقادهم القبيل هذا ومن اعتقادهم،
فأقل وأشكالها الغيوم بألوان أيًضا املطر عىل يستدلون كانوا ما كثريًا أنهم عىل الكلدان،9
البيضاء «السحابة أقوالهم: ومن السوداء، ثم الحمراء ثم البيضاء عندهم مطًرا الغيوم

هطلة».10 والسواد عارض والحمراء جفل
فقد ولذلك أسفارهم، يف لالهتداء الرياح مهاب معرفة إىل حاجة يف العرب وكان
والبعض ستة بعضهم فحسبها جهاتها عدد يف اختلفوا ولكنهم … األسماء لها وضعوا

الثاني: القول أصحاب عند فهي أربعة، اآلخر

الشمال. من الصبا مهب (١)
الغرب. من الشمال مهب (٢)
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الجنوب. من الدبور مهب (٣)
املرشق. من الجنوب مهب (٤)

الجنوب، بجانب واملحوة الشمال بجانب النكباء األول القول أصحاب عليها ويزيد
ذلك: يف الرمة ذي قول وإليك

األع��اف��ِر ال��ِح��ب��ال أع��راَف ال��دار ع��ل��ى ج��رَّت��ا وه��ي��ف��ان أن��واءٍ أه��اض��ي��ب
ب��األع��اص��ر ال��ح��ص��ى ف��وق س��نَ��ٌن ل��ه��ا َح��ْرَج��ٌف ال��ش��ام م��ن ت��ه��وي وث��ال��ث��ة
ف��ُق��راق��ر ال��ِم��ع��ا ب��َدْق��ع��اء ع��ل��ي��ه��ا أج��ف��ل��ْت ال��ش��م��س م��ط��ل��ع م��ن وراب��ع��ة
ال��ع��واش��ر11 ال��ق��ارب��ات ال��ل��ق��اِح ح��ن��ي��َن ف��أك��ث��رت ال��س��واف��ي ال��نُّ��ْك��ُب ب��ه��ا ف��ح��نَّ��ت

الفلك. يف تبحث التي الكتب من ذكره يأتي فيما املوضوع هذا من أمثلة وتجد

هوامش

.٢٥٨ الطالبني بغية (1)
ج١٣. ١٣٧ األغاني (2)
ج١٤. ١٣١ األغاني (3)
ج١٠. ٣٢ األغاني (4)

.٣٣٩ للبريوني الباقية اآلثار (5)
ج١. ٢٠٢ للميداني األمثال مجمع (6)

القمر. منازل من النعائم: (7)
والقمر. الشمس منازل من والعواء: ،٣٣٧ البريوني (8)
.Rawlinsons Ancient Monarchies 111. 425 (9)

ج٧. ١٠٩ امليداني (10)
.٣٤٠ البريوني: (11)

209





الرياضية العلوم

والنجوم الفلك (1)

وقام إليهم هاجر ممن األخرى األمم من اقتبسوه العرب، عىل دخيل العلوم هذه معظم
عنهم أخذوا فقد الكلدان. عن أخِذهم وأكثر أسفارهم، يف بهم التقوا أو ظهرانيهم بني
كان وربما والشمس، القمر ومنازل ومناطقها األبراج، مواقع منهم وتعلموا النجوم علم
أو الهند طريق من إليهم وصل مما أو أنفسهم عند من أحكامها من بيشء علم لهم
يسمونهم وهم للكلدان، النجوم بعلم مدينون العرب إن باإلجمال: يقال ولكن غريها،
وكان تالميذهم،1 أو خلفاؤهم فهم أنفسهم، الكلدان يكونوا لم إن والصابئة الصابئة،
النجوم علم عنهم العرب فأخذ النصارى، منزلة مثل ولهم العرب، بالد يف كثريين الصابئة
… الكلداني أصله إىل يُرد ال السيارات أسماء معظم كان وإن وأسمائه، باصطالحاته

أخبارها. ضاعت عارضة أسباب له كان فربما
«مرداخ» يقابل فإنه مثًال، كاملريخ فيه ظاهًرا الكلداني أصله يزال ال بعضها أن عىل
بينها، اللفظية املشابهة ضاعت قد األسماء تلك معظم ولكن ومعنى، لفًظا الكلدانية
داللة نفس وهي والعلو، االرتفاع العربية يف معناه «زحل» فإن املعنوية، املشابهة وبقيت
عند كانت كما تزال فال القمر ومنازل األبراج وأما الكلدانية، يف السيار هذا اسم «كاون»

كليهما: عند األبراج أسماء وإليك ومعنى، لفًظا الكلدان
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الكلدانية أسماؤها العربية أسماؤها

امرا الكبش أو الحمل
ثورا الثور
نامي التوأمني أو الجوزاء

رسطان الرسطان
أريا األسد

شبلتا السنبلة
ماساثا امليزان
عقربا العقرب
قشتا الرامي أو القوس
كديا الجدي
دوال الدلو
نونا السمكة أو الحوت

السيارت، أصاب ما نحو عىل أسمائها بعض تبدل فقد والشمس؛ القمر منازل وأما
عند كانت كما العرب عند فإنها ومصطلحاته، العلم هذا قواعد يف باألكثر العربة ولكن
نفس هو التعبري هذا فإن الشمس»، و«منازل القمر» «منازل لفظ حتى تماًما الكلدان
العلم هذا أخذت التي األخرى األمم أبدلته وقد املنازل، هذه عن الكلدان، به يعرب كان ما

والعربانيني. العرب إال آخر بتعبري الكلدان عن
وعرفوا واألبراج، السيارات عرفوا أنهم رأيت فقد مشهورة؛ بالنجوم العرب ومعرفة
األخرى،2 األمم يف املنجمني مذاهب عن يختلف مذهب ذلك يف ولهم الثوابت، من كبريًا عدًدا
مثل: وبمواقعها بها العرب معرفة قدم عىل دليل العربية يف النجوم تلك أسماء قدم ويف
والذئبني، والعوائذ، والرابض، والربع، والظباء، والسها، والصغرى، الكربى نعش بنات
وعصا والسماك، والرامح، واألغنام، الراعي، وكلب والراعي، والقدر، والفرقد، والنثرة،
والكف والفوارس، واألظفار، السماء، وحارس الرامح، والسماك الضياع، وأوالد الضياع،

وغريها. والجديني، والعنز، والعيوق، والخباء، املخضب،
الهنود عند كان ملا خالًفا قسًما وعرشين ثمانية إىل قسموها فقد القمر؛ منازل أما
منها مرادهم كان إذ أولئك؛ أراده ما غري منها العرب وأراد عندهم، قسًما ٢٧ فإنها
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فلم أميني كانوا ألنهم السنة؛ فصول يف الجو وحوادث األزمنة يف الهواء أحوال معرفة
األنواء، عىل الكالم يف رأيت كما بالكواكب إليها فأشاروا يعاين بيشء إال معرفتها تمكنهم

:٢٨ وهي العربية يف القمر منازل أسماء وإليك

السعود سعد اإلكليل الجبهة الثريا
األخبية سعد القلب الدبرة الدبران
املقدم الفرغ الشولة الرصفة الهقعة
املؤخر الفرغ النعائم العواء الهنعة
الحوت بطن البلدة السماك الذراع
الرشطان الذابح سعد الغفر النثرة
البطني بلع سعد الزبانيان الطرف

بالغ وقد بإقليمهم، تتعلق ألسباب بالرشطني بدأوا املنازل عدوا إذا العرب وكان
جملة ومن النجوم، علم يف العرب براعة يف العباسية الدولة صدر يف للعرب املتعصبون
األمم أعلم العرب إن العجم»: عىل العرب «تفضيل كتابه يف قال فقد قتيبة؛ ابن املتعصبني
منه نستدل فإننا املبالغة، من ذلك يف بما اعرتافنا ومع ومساقطها،3 ومطالعها بالكواكب

العلم. هذا يف العرب توسع عىل
أسفارهم يف دليلهم كانت فإنها ومواقعها، النجوم معرفة إتقانهم يف غرابة وال
قالوا: الفالني، البلد إىل املؤدي الطريق عن سائل سألهم إذا فكانوا … أحوالهم وأكثر
أيًضا ذلك عىل استعانوا وربما املكان، يجد حتى جهته يف فيسري وكذا» كذا بنجم «عليك
سأل سعد بن سليك أن ذلك أمثلة ومن الجهات، عن بها يعربون الرياح مهاب بذكر
فتوافقا قومه، منازل له هو يصف ثم قومه منازل له يصف أن املرادي مكشوح بن قيس
حتى رس ثم والصبا الجنوب مهب بني «خذ مكشوح: بن قيس فقال يتكاذبا، أال وتعاهدا
بينها وقف رملة لك تبدو حتى أربًعا فرس املياه انقطعت فإذا الشجرة، ظل أين تدري ال
ويد سهيل مطلع «خذ السليك: فقال وخثعم»، مراد قومي عىل ترد فإنك … الطريق
مناة» زيد بن سعد بني قومي منازل فثم السماء، أفق من لها العاقد اليرسى الجوزاء
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وبنو كلب، بن مارية بنو منهم: جماعة النجوم علم إتقان يف العرب جاهلية يف واشتهر
الشيباني.4 همام بن مرة

يف متفرقة أشياء وتجد ضاعت، األنواء يف كتبًا اإلسالم صدر يف األدباء ألف وقد
وحياة للقزويني، املخلوقات وعجائب للميداني، واألمثال للبريوني، الباقية اآلثار كتاب

ومتداول. مطبوع وكلها للدمريي، الحيوان

امليثولوجيا (2)

كانوا عما عبارة وهي بامليثولوجيا، اإلفرنج عنه يعرب ما أيًضا النجوم بعلم يلحق ومما
ذلك، نحو أو الزواج أو الحروب من عندهم، اآللهة وهي الكواكب، بني وقوعه يزعمون
وعبدوها، األجرام ألهوا فالعرب … اليونان آلهة عن ذكروه ما نحو عىل البرش حوادث من
من إلينا وصل ما بعض من عليه نستدل أننا عىل تدوينه، لعدم ذلك؛ خرب ضاع وقد
بعبادتها كثريون اشتهر وقد للزهرة، اسم فالالت بعضرجالهم، وعبادة أصنامهم أسماء
قالوا: بعض، عىل بعضها أفضلية يف يتناظرون وكانوا والشعرى، والقمر الشمس وعبادة
أرى وال عرًضا، السماء تقطع الشعرى يقول وكان الشعرى، عبد من أول كبشة «وأبو

غريها».5 عرًضا السماء يقطع نجًما وال قمًرا وال شمًسا السماء يف
ومن العرب، عند معروًفا كان فقد البرش؛ منزلة وإنزالها األجرام تلك تشخيص أما
أن القمر وأراد الثريا خطب الدبران أن يتناقلونها كانوا التي امليثولوجية األقاصيص
مال ال الذي السربوت بهذا أصنع «ما للقمر: وقالت عنه وولت عليه فأبت بها، يزوجه
قدامه صداقها يسوق توجهت حيث يتبعها فهو بها يتمول قالصة الدبران فجمع له؟»

القالص. يعنون
فركضته الجوزاء ركض سهيًال وأن تريده، به تدور فبناته نعًشا قتل الجدي وأن
اليمانية الشعرى وأن وسطها. فقطع بالسيف هو ورضبها هو حيث فطرحته برجلها
فلما العبور، الشعرى فسميت املجرة وعربت ففارقتها الشامية الشعرى مع كانت
الشعرى فُسميت عينها غمصت حتى عليها بكت إياها فراقها اليمانية الشعرى رأت

الغميصاء.6
واعتبار األسالف أو القواد أو امللوك من املشاهري بعض تأليههم القبيل هذا ومن
جنية أمها كانت بلقيس أن مثًال فعندهم … الجان أو املالئكة نتاج من اآلخر البعض
آدمية أمه عندهم القرنني ذو كان وكذلك آدم، وبنات املالئكة نتاج من كان جرهًما وأن
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أما … مرصي أو يوناني أو هندي فإما االعتقادات هذه أصل وأما املالئكة،7 من وأبوه
ذلك. بأمثال عناية لهم كانت فقلما الكلدان

التوقيت (3)

إلينا وصلت التي الحوادث وأشهر مشهور، أمر فيه عام بكل يؤرخون العرب كان
من ٣٨ سنة ذلك وكان مكة، عىل األحباش هجوم أي الفيل، عام بها أرخوا مما أخبارها
عندهم وكان املخزومي، املغرية بن هشام بموت قريش وأرخت أنورشوان، كرسى ملك

هنا.8 لها محل ال أقوال وفيه أزمنتهم، أقدم وهو الفطحل» «زمن يسمى تاريخ
يزيدون أي يكبسون وكانوا اآلن، هي كما شهًرا ١٢ وأشهرها قمرية سنتها وكانت
الكبس يف ولهم الفصول، وتوايل شهورهم بني محفوظة النسبة تبقى حتى سنة كل أياًما

قال: البريوني ذكرها طريقة

سنتهم بني ما فضل إىل فينظرون جاهليتها يف تفعل العرب كانت وكذلك
بالجليل ساعة وخمس ساعة وعرشون وإحدى أيام عرشة وهو الشمس وسنة
ولكنهم شهر. أيام يستوىف ما منها تم كلما شهًرا بها فيلحقون الحساب، من
من النسأة ذلك وتتوىل ساعة، وعرشون أيام عرشة أنه عىل يعملون كانوا
ثمامة أبو وهم الغزير، البحر وهو قلمس وأحدهم بالقالمس، املعروفون كنانة
كلهم وكانوا حذيفة، بن قلع بن عباد بن قلع بن أمية بن عوف بن جنادة
بن عدي بن فقيم عبد ابن وهو حذيفة، كان منهم ذلك فعل من وأول نسأة،

ثمامة. أبو فعله من وآخر كنانة بن مالك بن ثعلبة بن عامر
غري سنة، مائتي من بقريب اإلسالم ظهور قبل اليهود من ذلك أخذ وكان
فكانت … أشهر بتسعة قمرية سنة وعرشين أربع كل يكبسون كانوا أنهم
وال أوقاتها عن تتأخر ال واحد سنن عىل جارية األزمنة مع ثابتة شهورهم
عليه: وأنزل الوداع حجة — والسالم الصالة عليه — النبي حج أن إىل تتقدم،
َويَُحرُِّمونَُه َعاًما يُِحلُّونَُه َكَفُروا الَِّذيَن ِبِه يَُضلُّ اْلُكْفِر ِيف ِزيَاَدٌة النَِّيسءُ ﴿إِنََّما
استدار قد الزمان (إن وقال: — والسالم الصالة عليه — فخطب َعاًما﴾
وهو النيسء تحريم يف اآلية عليهم وتال واألرض) السموات هللا خلق يوم كهيئته
أسماؤها وصارت عليه كانت عما شهورهم وزادت حينئذ فأهملوه الكبس،

ا.ه. ملعانيه مؤدية غري
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لهم كان إنه فيقولون: اليوم، غريها بأسماء تُعرف أشهر الجاهلية لعرب وكان
النافق، العادل، األصم، زباء، حنتم، صوان، إخوان، ناجر، املؤتمر، أسماؤها: هذه أشهر
أهون، أول، وهي: اآلن املعروفة غري أسماء األسبوع أليام وكان الربك، الهواع، الواغل،
وكذلك اسم، النهار ساعات من ساعة لكل وعندهم شبار، عروبة، مؤنس، دبار، جبار،

وغريه. الشهر أليام
الفريد، والعقد األغاني، ويف للبريوني، الباقية اآلثار كتاب يف مفرقة ذلك أخبار وتجد
وابن للمسعودي، الذهب مروج ويف األدب، كتب من وغريها امليداني، وأمثال والكشكول،

الجاهلية. العرب عن الكالم عرض يف وغريها الفداء، وأبي خلدون،

هوامش

.٢٢٦ الدول مخترص (1)
ج١. ٥٠ الدمريي هامش عىل القزويني (2)

.٢٣٨ البريوني (3)

.٢٤١ البريوني (4)
ج١. ٦٥ الخميس (5)

.٢ جزء ٣١٢ امليداني (6)
ج٢. ١٨ الدمريي (7)

.٣ جزء ٢١٩ العرب أحوال يف األرب بلوغ (8)
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والعرافة الكهانة (1)

املستقبلة، باألمور مختصة الكهانة فقال: بينهما بعضهم وفرق واحد، ملعنى لفظان هما
أن عىل … الغيب واستطالع التنبؤ بهما فاملراد حال كل وعىل املاضية. باألمور والعرافة
حوائجهم، يف يستشريونه فكانوا يشء، كل عىل القدرة الكاهن يف يعتقدون كانوا العرب
عليهم، أشكل فيما ويستفتونه أمراضهم يف ويستطبونه خصوماتهم، يف إليه ويتقاضون
هم عندهم فالكهان وبالجملة مستقبلهم، عن ويستنبئونه رؤاهم، عن منه ويستفرسون
األمم سائر عند البرش من الطبقة تلك شأن والدين، والقضاء والطب والفلسفة العلم أهل

وغريها. ومرص وفينيقية بابل يف القديمة
لهم، املجاورة األمم بعض من جاءتهم العرب، عىل الدخيلة العلوم من والكهانة
الكاهن أن ذلك ويؤيد النجوم. علم مع إليهم حملوها الكلدان أن اعتقادنا يف والغالب
أو الناظر االشتقاقي معناه كلداني لفظ وهو «حزاء» أو «حازي» أيًضا العربية يف يسمى
اقتبسه فقد «الكاهن» لفظ وأما والنبي، الحكيم عىل عندهم يدل وهو البصري، أو الرائي
أورشليم يف النكبات من أصابهم ما أثر عىل إليهم نزحوا الذين اليهود من بعدئذ العرب
من كثريًا العرب عنهم أخذ وقد للميالد، ٧٠ سنة طيطس يد عىل خرابها بعد وخصوًصا

بحثنا. يف يدخل ال مما والعادات اآلداب
العرب إىل النجوم علم حملوا الذين ولعل الكلدان، عند من فأصلها الكهانة وأما
ذلك ويؤيد إليهم. حملوه ما جملة يف الكهانة فكانت أنفسهم، الكلدانيون الكهنة هم
زالوا ما بابل أهل أن عىل واملنجم،1 الكاهن عىل الحزاء لفظ يطلقون كانوا العرب أن

وتعقلهم. لعلمهم يجلونهم والعرب اإلسالم، بعد ما إىل العرب بالد عىل يتواردون
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األرواح بواسطة يأتيهم ذلك وأن يشء، بكل العلم الكهنة يف يعتقدون كانوا فالعرب
وإذا املالئكة، أفواه عن الغيب استطالع إىل ذلك نَسب التوحيد يعتقد منهم كان فمن …
للكهان الطبيعة أرسار وإباحتها األصنام يف األرواح حلول اعتقد األصنام عبدة من كان
وأن الكهان، وتخاطب األرواح) (أي الجن تدخلها األصنام إن العرب: فيقول والسدنة،
يف «األحبار أقوالهم: ومن بالهاتف، عنه عربوا وربما السماء بخرب الجني يأتيه الكاهن

العرب». يف والكهان النصارى، يف والرهبان اليهود،
أو ألم من مريض استطبه فإذ الغيب، مصدره إنما الكاهن يصنعه كان ما فكل
العقد، يف نفث أو الرمل يف له خط معضلة يف استشاره وإذا بالرقى، عالجه صداع
بني جعله قمقًما أخذ شخص استطلعه وإذا بالقداح، لهما رمى متخاصمان حكمه وإذا
وتظاهر تمتم رؤيا عن استفرسه وإذا الوهمية، الحركات من ذلك ونحو فيه ونفث يديه

الغيب. باستطالع
الغالب يف كانوا القدماء فالكهان النهرين، بني من العرب أتت الكهانة إن قلنا:
أخذوا أن أنفسهم العرب لبث ما ثم عندهم، العلم وكان قولهم) يف صائبة (أو كلدانيني
دون علم عىل تناولوه فيما اقترصوا العرب بعض أن عىل منهم، الكهان فنشأ عنهم ذلك
القضاء. أو القيافة أو الرؤيا تعبري وبعضهم فقط الطب يتعاطى بعضهم فكان آخر،

الكهان

وسطيح شق أقدمهم والكواهن، الكهان من كبرية جماعة العرب بالد يف واشتهر
(أي إنسان شق كان األول أن فعندهم بالحقائق، منها بالخرافات أشبه وحكاياتهما
يُطوى كما يُطوى لحًما كان سطيًحا وأن واحدة، وعني واحدة ورجل واحدة بيد نصفه)
عاشا الكاهنني هذين أن ويزعمون صدره، يف ووجهه الجمجمة غري فيه عظم ال الثوب
العربية النهضة يف نبغوا الذين الكهان ومن األوهام، من ذلك غري إىل قرون، بضعة
يعرفون من وفيهم الدويس، قارب بن وسواد الحمريي، التوأم بن خنافر اإلسالم: قبل
وكاهن اليمن، وكاهن قريش، كاهن كقولهم: … القبائل أو البالد من إليه ينسبون بما

وغريهم. حرضموت،
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هذيل، كعراف وقبائلهم بلدانهم إىل ينسبون وأكثرهم العرافني، يف ذلك نحو ويقال
وكذلك — فيه قاله ببيت حزام بن عروة شهره اليمامة عراف وأشهرهم نجد، وعراف

قوله: وهو — ممدوحيهم يشهرون الشعراء

ل��ط��ب��ي��ب دواي��ت��ن��ي إن ف��إن��ك داون��ي ال��ي��م��ام��ة ل��ع��رَّاف أق��ول

أقدمهن. وهي اليمن، كاهنة طريفة منهن كثريات فإنهن النساء من الكواهن وأما
الشحر بني وزبراء العرم، سيل وإتيان مأرب سد بخراب اإلنذار ينسبون وإليها
بمكة، الخثعمية وفاطمة الحمريية، وعفرياء الحمريية، الهمدانية وسلمى وحرضموت،
أنها يزعمون سعد، بني ككاهنة املدينة أو القبيلة إىل وينسبن وغريهن، اليمامة وزرقاء
جاء حتى العرب يف الكهانة زالت وما استخلفتهما،2 وأنها وسطيح شق من عهًدا أقدم

النبوة».3 بعد كهانة «ال وهو: بإبطالها الحديث
الكهان بسجع خصويصيُعرف بتسجيع تمتاز خاصة لغة العرب عند للكهان وكان
غري تحتمل بعبارات الناس عىل للتمويه ذلك ينوخون كانوا ولعلهم وغموض، تعقيد مع
جعلوا تكهنهم يصدق لم إذا حتى األيام، هذه يف التنجيم مشايخ بعض يفعل كما وجه
طريفة عن يروونه ما الكهان سجع أمثلة ومن الكاهن. فهم يف الناس قصور السبب
فإنها عامر، بن عمرو مزيقياء وعليهم العرم سيل مأرب أهل خاف حني اليمن كاهنة
جميع رب املحكم الحكم إال أقول ما علمني وما أقول حتى مكة تؤموا «ال لهم: قالت
الشذقم البعري «خذوا قالت: طريفة؟» يا شأنك «ما لها: قالوا وعجم» عرب من األمم

املحرم».4 بيته جريان جرهم أرض لكم تكن بالدم فخضبوه

وغريها القافية (2)

األعيان، عىل منها واالستدالل اآلثار بتتبع تختص لكنها القيافة، أيًضا الكهانة قبيل ومن
الحوافر أو األقدام آثار بتتبع تختص واألوىل البرش، وقيافة األثر، قيافة قسمان: وهي
ذلك من والفائدة أصحابها، عىل الرتاب أو الرمال يف آثارها من واالستدالل األخفاف أو
فرق حتى ذلك العرب أتقن وقد الحيوان، من الضال أو الناس من الفارِّ إىل االهتداء
قيافة وأما والثيب، والبكر واملرأة، الرجل وقدم والشيخ، الشاب قدم أثر بني بعضهم
النسب يف بينهما واالتحاد املشاركة عىل الشخصني أعضاء بهيئات االستدالل فهي البرش

الفراسة. قبيل من وهي أحوالهما، وسائر والوالدة
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اآلخر، البعض دون بها القبائل بعض اختصت ثم العرب يف شائعة القيافة وكانت
اليوم إىل شائعة القيافة هذه تزال وال لهب، وبنو مدلج بنو األثر بقيافة العرب وأشهر
اإلنسان أحدهم يعرف لقد حتى بها الناس أعلم وهم مرة بني مثل نجد، قبائل بعض يف
بني يميزون منهم وكثريون فالن! بعري هذا فقال: بعري أثر إىل نظر وربما أثره، من

واملدني! واملرصي والشامي العراقي
اإلنسان بهيئة يستدلون براعة فيها لهم وكانت العرب، عند شائعة كانت والفراسة
وسجية الخاطر، ورسعة الذكاء قبيل من وهي ومناقبه، أخالقه عىل وأقواله وأشكاله

طبيعية.
إىل يفزعون وكانوا العرب، عند معروًفا وكان الرؤيا، تعبري الكهانة قبيل ومن
هذا ومن يتعاطونها5 كانوا الكهان غري من كثريين أن عىل األحالم تفسري يف الكهان

املقام. لضيق عنهما أغضينا وقد الرمل، وخط الطري زجر القبيل
الفريد والعقد األغاني وخصوًصا األدب وكتب التاريخ كتب يف كهانهم أخبار وتجد
واألول للمسعودي الذهب مروج من األول الجزء ويف التفسري وكتب النبوية السرية ويف
وحياة للبكري استعجم ما ومعجم الحموي لياقوت البلدان معجم ويف الفداء أبي من

… وغريها األدب كتب ويف للدمريي الحيوان

هوامش

ج١. ٤٨ الحلبية السرية (1)

ج١. ٣٦ الحلبية السرية (2)
ج٢. ٣٣٩ الظنون كشف (3)

ج١٣. ١١٠ األغاني (4)
ج١. ٢٩١ الحليبة السرية (5)
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٤١ه سنة إىل اإلسالم ظهور من

أيام ومعظم الرسول حياة أثناء يف أهلها فشغل العرب جزيرة يف اإلسالم ظهر
بمجامع فأخذا والحديث بالقرآن اإلسالم وجاء واألسفار، والجهاد بالفتوح الراشدين
أحوالهم، وسائر وأخالقهم عاداتهم من ا وغريَّ أذهانهم، من األول املكان يف واستقرا قلوبهم

وآدابهم. علومهم يف ذلك أثر فظهر





العرب يف اإلسالم أحدثه الذي التغيري

القبائل كلمة اجتماع (1)

اإلسالم جاء فلما باألنساب، ويتفاخرون بالعصبية يتفاضلون الجاهلية يف العرب كان
اختالف عىل واحدة يًدا وصاروا كلمتهم جمع أنه أحوالهم من بدله ما جملة يف كان
الحمريي، يفاخر واملرضي الحجازي، يفاخر اليمني كان أن وبعد ومواطنهم، أنسابهم
راية تحت فجمعهم اإلسالم جاء واألفخاذ، والبطون القبائل مفاخرات من ذلك ونحو
ألقاها خطبة من وقال إخوة» «املسلمون الرسول: فقال «اإلسالم» هو واحد باسم واحدة
باآلباء، وتعظمها الجاهلية نخوة عنكم أذهب قد هللا إن قريش معرش «يا مكة: فتح يوم
ربكم إن الناس «أيها الوداع: حجة يف خطبة من وقال تراب»،1 من وآدم آدم من الناس
لعربي ليس أتقاكم، هللا عند وأكرمكم تراب من وآدم آلدم كلكم واحد أباكم وإن واحد

بالتقوى».2 إال فضل عجمي عىل
األيهم بن جبلة فإن الخطاب، بن عمر سيما ال األولون خلفاؤه بالرسول واقتدى
فرفع فانحل، إزاره وطئ فزاريٍّا أن الكعبة يف يطوف وهو اتفق أسلم أن بعد غسان ملك
فقال: جبلة أنف يهشم أن عمر فأراد عمر، إىل فشكاه الفزاري أنف وهشم يده جبلة
جمعك اإلسالم «إن عمر: فأجابه ملك؟!» وأنا سوقة وهو املؤمنني أمري يا ذلك «وكيف
الفرار. إىل فعمد ذلك جبلة يحتمل فلم والعافية» بالتُّقى إال بيشء تفضله فلست وإياه،
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األرض يف العرب انتشار

العيش من وشظف وخشونة بادية أهل وهم القاحلة، جزيرتهم يف محصورين العرب كان
ولم وكرسى، قيرص بسطوة ويتمثلون قدره فيعظمون الفاريس، أو بالرومي يسمعون
للفتح نهضوا العرب، كلمة واجتمعت اإلسالم ظهر فلما قليًال، إال العرب جزيرة يتجاوزوا
األرض يف فانساحوا تيارهم، يقف أن يشء يستطع ولم األمصار، وفتحوا البالد يف وأوغلوا
وضفاف غربًا، األطليس املحيط وشواطئ رشًقا، الكنج ضفاف عىل أعالمهم نصبوا حتى
كرسى مدائن واحتلوا ونًرصا األرضفتًحا ومألوا جنوبًا، إفريقيا وأواسط شماًال، لورا نهر
بتوايل أنسابهم واختلطت الرتف وتعودوا الحضارة إىل وركنوا املدن يف وأقاموا وقيرص،
العدنانية من وأنصارها مرض قبائل ونرشه اإلسالم بنرصة قامت التي والقبائل األجيال.

والقحطانية.
وأنعامهم؛ وخيامهم بأهلهم أيًضا هاجروا ولكنهم فقط، بالفتح العرب ينترش ولم
من بطون جلت فقد الجديدة. مملكتهم من العامرة البالد يف العيش لسعة التماًسا
الغيث يطلبون فمشوا أجدبت أرضهم ألن اإلسالم؛ صدر يف والشام مرص إىل خزاعة
خاصة أعوام لهم كانت حتى جدب أصابها كلما العرب تفعل كانت وكذلك واملراعي،
إذا اإلسالم؛ قبل ذلك يفعلون وكانوا الجالء، أعوام يسمونها والشام مرص إىل فيها يجلون
كانوا ولكنهم … والشعري التمر الفرس فيعطيهم وفارس العراق يمموا أرضهم أجدبت
أما أعجمية، دولة سلطان يف الذل من خوًفا بالدهم؛ إىل يرجعون بل هناك يقيمون ال
وغرسوا وأخوالهم وأعمامهم آباؤهم فتحها بالد يف لهم يطيب املقام فكان اإلسالم، بعد

لهم. فيئًا وجعلوها أعالمهم فيها
لم لكنه واآلداب، اللغة يف االنقالب من االختالط هذا مثل عىل يرتتب ما يخفى وال

بعده. فما األمويني عرص يف إال ويظهر ينضج

الكريم القرآن انتشار

أو والتفاخر األشعار إنشاد سوق أو ناٍد يف اجتمعوا إذا الجاهلية عرِب َهم كان أن بعد
إىل عامًال الخليفة بعث وإذا مساء، صباح وتالوته وحفظه القرآن همهم أصبح التفاضل،
أيًضا. الحديث يعلمونهم وكانوا القرآن املسلمني يعلم وأن بالعدل يحكم أن أمره بلدة
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اللغة آداب يف التغيري ذلك تأثري (2)

يخلفها آثار من انقالب لكل بد وال اجتماعي، سيايس ديني انقالب اإلسالم ظهور إن
أحدثه الذي والتغيري وعلومهم، آدابهم يف تغيريًا فيحدث وعقولهم، أصحابه نفوس يف

أوجه: ثالثة إىل يرجع الجاهلية آداب يف اإلسالم
اآلداب. تلك بعض أبطل أنه أوًال:

اآلخر. البعض ع نوَّ أنه ثانيًا:
… قبل من تكن لم جديدة آدابًا أحدث أنه ثالثًا:

واآلداب بتحريمها،3 الحديث جاء إذ وفروعها؛ الكهانة اإلسالم أبطلها التي فاآلداب
األمم عن نُقل وبعضها واللسانية، الرشعية كالعلوم اإلسالم اقتضاه بعضها أحدثها، التي

حينه. يف عنها الكالم وسيأتي والطب، والطبيعيات كالفلسفة األخرى
وهما والخطابة الشعر يف فأكثره الجاهلية، آداب يف اإلسالم أحدثه الذي النوع أما
الرقي؛ يف الشعر سبقت الخطابة لكن رونًقا، اإلسالم زادها التي الجاهلية اآلداب من
نفوسهم تتأثر بداوتهم عىل يزالون ال والعرب والغزوات، الفتوح يف إليها املسلمني لحاجة
تناوًال؛ أقرب والخطابة الشعر، أو الخطابة قالب يف ُسبكت سواء الشعرية التصورات من
كان فكما … والشعراء الشعر يف ورد كما منها الناس يُنفر ما القرآن يف يرد لم إذ
وتفخيم مآثرهم تقييد يف الشعر إىل حاجتهم لفرط الخطيب عىل يقدم الجاهلية يف الشاعر
مقدًما اإلسالم يف الخطيب أصبح فرسانهم، من والتهيب عدوهم عىل والتهويل شأنهم
وإرهاب األحزاب وجمع الهمم استنهاض يف الخطابة إىل حاجتهم لفرط الشاعر؛ عىل

األعداء.4

هوامش

ج٢. ٢١٩ هشام ابن (1)
ج١. ١٦٤ والتبيني البيان (2)
.٣٩٢ املصابيح مشكاة (3)
ج١. ٩٨ والتبيني البيان (4)
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كان بما وحكمة بالغة زادها اإلسالم أن اإلسالم ويف الجاهلية يف الخطابة بني والفرق
للقرآن كان وقد القرآنية، اآليات واقتباس القرآن أسلوب تقليد من الخطباء يتوخاه
الخطباء فأخذ لالقتباس، مجاًال أوسع الخطابة ولكن أيًضا، الشعر يف التأثري هذا نحو
الخطبة يجعلون لقد حتى تهديًدا أو إشارة أو تمثًال القرآنية باآليات خطبهم يرصعون
أهله يحرض أن وأراد العراق قدم ملا الزبري بن مصعب فعل كما آيات، مجموع برمتها
ِتْلَك * ﴿طسم الرحيم الرحمن هللا «بسم وقال: املنرب فصعد هللا، عبد ألخيه الطاعة عىل
إِنَّ * يُْؤِمنُوَن ِلَقْوٍم ِباْلَحقِّ َوِفْرَعْوَن ُموَىسٰ نَّبَِإ ِمن َعَليَْك نَتْلُو * اْلُمِبنِي اْلِكتَاِب آيَاُت
َويَْستَْحِيي أَبْنَاءَُهْم يُذَبُِّح نُْهْم مِّ َطاِئَفًة يَْستَْضِعُف ِشيًَعا أَْهَلَها َوَجَعَل اْألَْرِض ِيف َعَال ِفْرَعْوَن
الَِّذيَن َعَىل نَُّمنَّ أَن ﴿َونُِريُد الشام) نحو بيده (وأشار اْلُمْفِسِديَن﴾ ِمَن َكاَن َُّه إِن ۚ ِنَساءَُهْم
الحجاز) نحو بيده (وأشار اْلَواِرثِني﴾، َونَْجَعَلُهُم ًة أَِئمَّ َونَْجَعَلُهْم اْألَْرِض ِيف اْستُْضِعُفوا
يَْحذَُروَن﴾، َكانُوا ا مَّ ِمنُْهم َوُجنُوَدُهَما َوَهاَماَن ِفْرَعْوَن َونُِرَي اْألَْرِض ِيف َلُهْم ﴿َونَُمكَِّن

العراق)».1 نحو بيده (وأشار
للحروب العرب بنهضة النفوس يف ووقًعا قوة اإلسالم بعد الخطابة وزادت
البالغة يف ذوقهم بها فسما نفوسهم وسمت أنفة فازدادوا مواقعها، أكثر يف وانتصارهم
الجديدة، واأللسنة الجديدة واألمم الجديدة البالد يف شاهدوه بما قرائحهم وشحذت
بالغة تقدمتهم التي األمم من أحد فيه سبقهم قلما مبلًغا عندهم الخطابة فبلغت
األمتني هاتني تفوق من كان ما ننكر وال والرومان، اليونان حتى … وتأثريًا وإيقاًعا
كديموستنيس، غبار: لهم يشق ال الذين الخطباء من رجالهما بني نبغ وما الخطابة يف
خطباء من قيرص، ويوليوس وشيرشون، اليونان، خطباء من وبريكليس، وبروتاجوراس،
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الخطباء كان وربما ووقًعا، بالغة أولئك به أتى مما بأقل يأتوا لم العرب ولكن الرومان،
وأدبًا. وخلًقا لغًة األمتني بني الفرق اعتبار مع وأبلغ أوفر وخطبهم عدًدا، أكثر اإلسالم يف
إليه منسوب نصفها خطبة ٦١ اليونان خطباء أخطب لديموستنيس ذكروا فقد
صدر يف كانوا فالعرب الخطباء كثرة يف وأما باملئات، تُعد عيل اإلمام خطب وهذه خطأ،
الخطباء من معظمهم كان وقوادهم وأمراءهم خلفاءهم ألن خطباء؛ األمم أكثر من اإلسالم

والزهاد.2 النساك حتى
شديد تأثري وللبالغة حساسة، نفوس وذوو خيال أهل العرب ألن ذلك يف غرابة وال
بينهم، اإلسالم نرش عىل ساعد ما جملة من ذلك كان وقد وتقيمهم، تقعدهم عواطفهم يف
فيهم فتثور رجاله عىل القائد يتلوه خطاب عىل الحصن أو البلد فتح توقف ما وكثريًا
الفتوح أخبار ويف الهجوم، أو الدفاع يف فيستميتون الحماسة، عروقهم يف وترسي النخوة
قوة النرص عىل ساعدهم إنما القواد من وكثريون إيرادها، عىل املقام يساعد ال كثرية أدلة

رجالهم. نفوس يف خطبهم وتأثري عارضتهم
عجبًا، رأيت الثورات، إخماد أو األحزاب جمع أو الفتح حوادث إىل رجعت وإذا
حتى فهاجوا الرسول، موت بلغهم ملا املدينة أهل ثورة اإلسالم يف تهب كادت ثورة وأول
قد محمد يكن إن الناس «أيها فقال: خطيبًا بكر أبو فقام العاقبة، سوء الصحابة خاف
ِمن َخَلْت َقْد َرُسوٌل إِالَّ ٌد ُمَحمَّ ﴿َوَما الكريمة: اآلية وتال … يمت لم حي هللا فإن مات
كافية كانت القليلة الكلمات فهذه أَْعَقاِبُكْم﴾3 َعَىلٰ انَقَلبْتُْم ُقِتَل أَْو اَت مَّ أََفِإن الرُُّسُل َقبِْلِه
الخلفاء من بعده توىل من وخطب السقيفة خطب ذلك عىل وقس الثورة، تلك إلخماد

الراشدين.
من أمثلة وترى والقواد، والخلفاء الرسول اإلسالم صدر عرص يف الخطباء وأعظم
الفريد العقد ويف والتاريخ، والفتوح الغزوات وكتب النبوية السرية يف متفرقة أقوالهم
بن عيل اإلمام العرص ذلك خطباء وأشهر مشهورة، مطبوعة وكلها األدب، كتب من وغريه
املتوىف املرتىض الرشيف جمعها البالغة» «نهج كتاب يف خطبه جمعت فقد طالب؛ أبي
واحد، غري البالغة نهج رشح وقد له، الخطب من حواه ما كل نظن وال ٤٣٦ه، سنة
املعتزيل الحديد أبي بن الحميد لعبد مطول رشح ومنها ومرص، الشام يف مراًرا وطبع

وتمدنه. اإلسالم تاريخ عن جمة فوائد وفيه جزءًا، عرشين يف طهران يف طبع
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ج٢. ٩ والشهرستاني ج١ ١٢٢ البيان (3)
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اإلسالم الشعريفعرصصدر

والشعر الرسول (1)

وأكثر الحرب، وأهل واألمراء الفرسان من الجاهلية شعراء أكثر أن تقدم مما علمت
العصبية إىل كله ذلك ومرجع التنازع، من قبائلهم بني بما والحماسة الفخر يف أشعارهم
العرب كلمة وجمع اإلسالم جاء فلما سواها، عىل لنفسها الفضل تطلب قبيلة كل …
أهل باشتغال ناهيك … الشعراء أو الشعر إىل حاجة تبَق لم الجاهلية العصبية وذهبت
أساليب أدهشتهم وقد وباألسفار، اإلسالم لنرش الجهاد يف بالحروب والقرائح املواهب
يف إليها لحاجتهم الخطابة، إىل الشعرية قرائحهم وانرصفت النبوة وبهرتهم القرآن
عىل الطعن جاء وقد منثور، شعر وهي للجهاد، الخواطر وتحريك الهمم استنهاض
يَِهيُموَن َواٍد ُكلِّ ِيف أَنَُّهْم تََر أََلْم * اْلَغاُووَن يَتَِّبُعُهُم َعَراءُ ﴿َوالشُّ الكريمة: اآلية يف الشعراء

يَْفَعلُوَن﴾. َال َما يَُقولُوَن َوأَنَُّهْم *
وهو التفريق، عوامل من ألنه الشعر؛ يف راغبًا يكن لم الرسول أن ذلك عىل وزد
«ألن أقواله: ومن وزنه،1 إىل يلتفت ال شعًرا روى إذا وكان االجتماع، إىل العرب يدعو
يبخس ذلك مع يكن ولم شعًرا»،2 يمتلئ أن من خري يريه حتى قيًحا أحدكم جوف يمتلئ
الذين قريش شعراء بها يراد إنما الشعراء يف نزلت التي الكريمة اآلية أما حقه. الشعر
شغلهم حتى قلوبهم عىل الشعر غلب الذين يف الشعر قبح وقد واألذى، بالهجاء تناولوه
«إن بقوله: به إعجابه أبدى فقد ولذلك إطالقه، عىل الشعر وليس وفروضه، الدين عن
أقواله: ومن الحق، عن دفاع أو تدين فيها التي األشعار إىل يشري لحكمة» الشعر من
يحب كان ما وكثريًا باطل» هللا خال ما يشء كل أال لبيد: قول شاعر قالها كلمة «أصدق

والبعث.3 هللا ذكر من فيه ملا الصلت؛ أبي بن أمية شعر يسمع أن
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من يروى القرآن. بكالم عليها ويرد عنها يُعرض فكان الشعر أغراض سائر أما
له: فقال اإلسالم عليه فعرض الرسول، أتى الدويس عمرو بن الطفيل أن القبيل هذا

فأنشد: «هات» فقال: أقول» ما فاسمع شاعر رجل «إني

ف��ه��م وب��ن��و م��ن��ه��ٌب ح��ارب��ت��ن��ا ول��و َح��ْرب��ه��م ن��أل��م ال��ن��اس وإل��ه ال
ض��خ��م ن��ب��أ ذو ال��رك��ب��ان ب��ه ت��ط��ي��ر ن��ج��وم��ه ت��زول ي��وٌم ي��ك��ن ول��م��ا
َح��تْ��م��ى ج��اءن��ي إذا واٍق م��ن ل��ي وم��ا ب��خ��ال��د ول��س��ت خ��ْس��ٍف ع��ل��ى أس��ِل��م��ا
ل��ح��م ع��ل��ى ك��ان��س��ات4 ط��ي��ر وت��ص��ب��ح خ��ي��ف��ٌة ال��ن��اس ت��خ��ف��ر ح��ت��ى س��ل��م ف��ال

الرحيم الرحمن هللا بسم الرجيم، الشيطان من باهلل أعوذ أقول: «وأنا النبي فأجابه
وقرأ أََحٌد﴾» ُكُفًوا لَُّه يَُكن َوَلْم * يُوَلد َوَلْم يَلِْد َلْم * َمُد الصَّ هللاُ * أََحٌد هللاُ ُهَو ﴿ُقْل
عىل ويشجعهم املسلمني الشعراء يقرب ذلك مع النبي وكان الرجل5 فأسلم املعوذتني،

األذهان.6 يف لتأثريهم الشعر؛ قول
أباها قتل قد وكان يطوف، وهو للنبي الحارث بن النرض بنت قتيلة وعرضت

مطلعها: أبياتًا وأنشدته منكبه انكشف حتى رداءه وجذبت فاستوقفته

م��وفَّ��ق وأن��ت خ��ام��س��ٍة ُص��بْ��ِح م��ن َم��ِظ��نَّ��ٌة األث��ي��َل إن راك��بً��ا ي��ا

قالت: أن إىل

ُم��ع��ِرق ف��ح��ٌل وال��ف��ح��ُل ق��وم��ه��ا م��ن ن��ج��ي��ب��ٍة نَ��ْج��ُل أن��ت ه��ا أم��ح��م��ٌد
ال��م��خ��ن��ق ال��َم��غ��ي��ظ وه��و ال��ف��ت��ى َم��نَّ ورب��م��ا َم��نَ��ن��ت ل��و َض��رَّك ك��ان م��ا
ي��ع��ت��ق ِع��تْ��ٌق ك��ان إن وأح��ق��ه��م وس��ي��ل��ًة ق��ت��ل��َت م��ن أق��رُب وال��ن��ْض��ُر

من بأًسا يرى يكن لم ولذلك قتلته»،7 ما هذا شعرها سمعت كنت «لو النبي: فقال
عليهم، بالطعن اآلية جاءت الذين قريش، شعراء أقوال عنه يدفعون له الشعراء انتصار
ترجمة يف تقدم وقد اآلخر،8 البعض ومات وجهه من بعضهم ففر الرسول وتوعدهم
سفيان، وأبو الزبعري، بن هللا عبد ثالثة: املسلمني هجا من أشهر أن ثابت بن حسان
بسالحهم هللا رسول نرصوا الذين يمنع «ما لألنصار: قال النبي وأن العاص، بن وعمرو
مالك، بن وكعب ثابت، بن حسان هم: ثالثة عنه للدفاع فانتصب بألسنتهم»، ينرصوه أن
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النفر «هؤالء أقواله: ومن أعدائه، يف تأثريًا ألشعارهم يرى وكان رواحة، بن هللا وعبد
قريًشا) (يعني «اهجهم مرة: لحسان وقال النبل» نضح من قريش عىل أشد (الشعراء)
روح جربيل ومعك اهجهم الظالم، غلس يف السهام وقع من أشد عليهم لهجاؤك فوهللا

الهنات».9 تلك يعلمك بكر أبا والق القدس

الراشدون والخلفاء الشعر (2)

ذكروا … القرآن حفظ عىل الناس تحريض يف الرسول خطة عىل الراشدون الخلفاء وسار
الجمل واقعة بعد بالبرصة عيل إىل غالم وهو بابنه جاء الشاعر الفرزدق أبا غالبًا أن

القرآن». «علمه عيل: فأجابه له» فاسمع مرض شعراء من هذا ابني «إن له: وقال
الخطاب بن عمر فعل كما القرآن إىل الشعر عن يعدل من ينشطون وكانوا
حديث تقدم وقد القرآن، إىل عدل من ففضل شعبة بن املغرية يد عىل الشعراء باستنشاد
وشاعر، وشاعر وشعر شعر بني التمييز يف بالنبي اقتدوا أنهم عىل لبيد، ترجمة يف ذلك
وحسن املثل من سار ما أوالدكم «رووا فقال: الشعر حفظ عىل املسلمني عمر وحرض

أعفه».11 الشعر من «أرووا قوله: ذلك ويؤيد أحسنه، أراد وقد الشعر»،10 من
قرأتم «إذا عباس: ابن فقال القرآن تفسري إىل عمدوا ملا الشعر إىل حاجة ازدادوا وقد
أشعار جمهرة مقدمة ويف العرب»،12 أشعار يف فاطلبوه تعرفوه فلم هللا كتاب يف شيئًا

القبيل.13 هذا من كثرية أمثلة القرييش زيد ألبي العرب
بكر ألبي رووا فقد أنفسهم؛ هم الشعر يقولوا أن من بأًسا يرون الراشدون يكن ولم
وكذلك ونحوها الحكم يف أبياتًا لعمر ورووا الغزوات، بعض يف قالها حماسية قصيدة
الصحابة بني وليس صفني،14 يف قاله بعضه كثري شعره من فاملروي عيل، أما لعثمان.

به.15 يتمثل أو الشعر يقل لم من
ذلك يف وطأة وأشدهم واملسلمني اإلسالم هجو من الشعراء يمنعون كانوا أنهم عىل

مسلًما.16 رجًال يهجو أال الحطيئة عىل عهًدا أخذ فقد عمر؛
بالفتوح عنه املسلمني الشتغال توقف الراشدين عرص يف الشعر إن باإلجمال: ويقال
واإلسالم. النبي عن الدفاع يف وأصحابه حسان كأقوال الجهاد قبيل من منه كان ما إال
نشأوا ألنهم الجاهلية؛ شعراء مع لهم ترجمنا فقد املخرضمني الشعراء سائر وأما

أهلها. بطبائع وتطبعوا فيها
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هوامش
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قرائح لترشب وألفاظها وأساليبها العربية اللغة يف كبري تأثري اإلسالم لظهور وكان
ملكة تتكيف الكاتب أن وطبيعي به، وإعجابهم كالمه وحفظهم القرآن، روح املسلمني
ظهرت إذا غرو فال وأساليبها، وأمثالها أشعارها من محفوظه مقتىض عىل فيه اللغة
التغيري ذلك ويرجع وخطابة، كتابة ونثًرا، شعًرا املسلمني: لغة يف وألفاظه القرآن أساليب

األلفاظ. يف وتغيري األسلوب، يف تغيري قسمني: إىل

األسلوب يف التغيري (1)

ما إىل بالرجوع إال أصابه الذي التغيري مقدار تعيني يمكننا فال اإلنشائي األسلوب أما
والثرى الثريا بني كالفرق القرآن أسلوب وبني بينه والفرق الجاهليني، إنشاء من وصلنا
عمرو مزيقياء وعليهم العرم سيل مأرب أهل خاف حني اليمن كاهنة طريفة قول أين …
املحكم الحكم إال أقول ما علمني وما أقول حتى مكة تؤموا «ال لهم: قالت فإنها عامر، بن

القرآن؟ أساليب من إلخ» وعجم عرب من األمم جميع رب
عليه األمثلة وأحسن يكون، ما أبلغ من اإلنشاء من رضب اإلسالم صدر يف وتولد
إىل الخطاب بن عمر ككتاب … املمتنع السهل من وكلها والقواد، الخلفاء مخاطبات
الرحمن هللا «بسم إليه: فكتب تخوف ثم مرص، فتح إىل به بعث ملا العاص بن عمرو
وبركاته، تعاىل هللا سالم عليه العاص بن عمرو إىل الخطاب بن عمر الخليفة من الرحيم،
وقد أدركك إذا وأما عنها، فارجع مرص تدخل لم وأنت هذا كتابي أدركك فإن بعد أما

ممدك». أني واعلم فامض … أرضها من شيئًا أو دخلتها
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عمر هللا عبد «من بقوله: مجاعة يف يستنجده العاص ابن إىل الخطاب ابن وكتب
شبعت إذا تبايل ما عمرو يا فلعمري بعد أما سالم، العاص ابن العايص إىل املؤمنني أمري
أمري «إىل عمرو: إليه فكتب غوثاه» يا ثم غوثاه فيا معي ومن أنا أهلك أن معك ومن أنت
بعثت قد لبيك، يا ثم لبيك فيا بعد أما العاص، بن عمرو من الخطاب بن عمر املؤمنني

والسالم». عندي وآخرها عندك أولها ِبعرٍي إليك
الحماسية الخطب أو السياسية املخابرات من يقولونه أو يكتبونه فيما أسلوبهم ذلك
فيها، اإلسالم صدر أسلوب تبينت رسالة لهم قرأت إذا إنك حتى … العقود أو العهود أو

… منها واملوضوع الصحيح بني التفريق عليك فيهون
يف اإلسالم صدر أسلوب عىل ونحوها والخطب السياسية املخابرات من أمثلة وتجد
جانب ومنها للبالذري، البلدان وفتوح للواقدي، الشام كفتوح والغزوات، الفتوح كتب
الشام فتوح كتاب يف مجموًعا معظمها وتجد مرص، فتوح عن املقريزي خطط يف كبري
الثاني القرن أواسط أهل من البرصي األزدي هللا عبد بن محمد إسماعيل أبي للشيخ
وصل مما غريه يف نشاهده لم ما فيه شاهدنا وقد ،١٨٥٤ سنة كلكته يف ُطبع للهجرة
الرسمية األوامر أو السياسية املخابرات مجموع عن عبارة فإنه … الفتح كتب من إلينا
كرباء إىل كتبوه ما أو القواد به تكاتب ما أو وقوادهم الراشدين الخلفاء بني جرت التي
وفتح فتحها إىل الشام يف حروبهم أثناء يف العهود من عقدوه ما أو وغريهم، الروم

عنها. الفتح أخبار أخذت التي األصول كأنها … أجنادها

األلفاظ يف التأثري (2)

األلفاظ من دخلها فيما فظاهر األسلوب، عن فضًال اللغة ألفاظ يف الكريم القرآن تأثري أما
يف موجودة كانت األلفاظ هذه وأكثر الرشعي، أو الديني اإلصالح اقتضاه مما اإلسالمية
من يقاربها ما عىل للداللة فتحولت أخرى معاٍن عىل تدل كانت لكنها اإلسالم، قبل اللغة
عندهم يدل كان ولكنه الجاهلية، يف معروًفا كان مثًال «مؤمن» فلفظ الجديدة، املعاني
غري وهو املؤمن عىل يدل اإلسالم بعد فأصبح … التصديق وهو اإليمان أو األمان عىل
والفاسق والكافر املسلم وكذلك قبل، من تكن لم معينة رشوط الرشيعة يف وله الكافر،
وكذلك الدعاء، العربية يف وأصلها الصالة الرشعية املصطلحات من حدث ومما ونحوها،
تبدلت معاٍن وأشباهها األلفاظ لهذه كان فقد … والزكاة والحج والسجود الركوع

وتنوعت. باإلسالم
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والنفقة والحضانة والعدة والظهار كاإليالء الفقهية، املصطلحات ذلك عىل وقس
والفرائض والشفعة والعارية والوديعة واآلبق واللقيط والتعزير واالستيالد واإلعتاق

وغريها. والقسامة
«مات كقوله: قبله العرب من تُسمع ولم الرسول بها نطق وتراكيَب ألفاًظا ويروون

مرتني».1 جحر من املؤمن يلدغ و«ال الوطيس» و«حمي أنفه» حتف
واألساليب األلفاظ من اللغة دخل فيما ضاف بحث العربية» اللغة «تاريخ كتابنا ويف

وبعده. اإلسالم قبل

هوامش

ج١. ١٠٣ املزهر: (1)
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وتدوينه القرآن جمع (1)

بجمع الرشعية العلوم جرثومة وضعت فيه ولكن علم، اإلسالم صدر عرص يف يحدث لم
عرشين أثناء يف تدريجيٍّا نزل وإنما واحدة، مرة ينزل لم والقرآن الحديث، وحفظ القرآن
وبعضه مكة يف بعضه النبي، وفاة إىل الدعوة ظهور أول من األحوال مقتىض عىل سنة
وهي األيام، تلك يف الكتابة صحف عىل كتبوها سورة أو آية قال كلما فكان املدينة، يف
قحوف وهي العسب وعىل واألضالع كاألكتاف العظام من والعريض الجلود من الرقاع
والقرآن ١١ه سنة النبي فتويف البيضاء، العريضة الحجارة وهي واللخاف النخل جريد
حفظته يسمون وكانوا الرجال، صدور يف محفوظ أو الصحف هذه أمثال عىل مدون إما

«القراء».
بن هللا وعبد طالب، أبي بن عيل النبي عهد عىل بتدوينه عناية الناس أكثر وكان
فلما وغريهم،1 كعب، بن وأبيُّ زيد، بن وثابت جبل، بن ومعاذ الدرداء، وأبو مسعود،
من فقتل ملحاربتهم جنًدا بعث اإلسالم، عن العرب جزيرة أهل وارتد باألمر بكر أبو قام
وحدها فيها ُقتل اليمامة غزوة يف وخصوًصا كبرية، جماعة الحروب تلك يف الصحابة
شديًدا فزًعا فزعوا املدينة أهل ذلك بلغ فلما القراء، من ٧٠٠ فيهم املسلمني من ١٢٠٠
القرآن؛ بجمع بكر أبي عىل فأشار واملسلمني، اإلسالم رجل الخطاب بن عمر وخصوًصا
رسول يفعله لم أمًرا أفعل «كيف وقال: بكر أبو فتوقف أهله، بموت يشء منه يذهب لئال
بكر أبو فأحرض بجمعه، أقنعه حتى عمر به زال فما عهًدا» فيه إلينا يعهد ولم هللا
وجد وربما الصحابة، عند مدونًا كان ما فجمع الوحي، كتبة من كان ألنه ثابت بن زيد
واحدة نسخة إال اآليات من يوجد ال وقد أكثر، أو ثالثة أو اثنني عند مكتوبة السورة
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األنصاري،2 خزيمة أبي عند واحدة نسخة إال منها يوجد لم فإنه التوبة، سورة كآخر
الصحف فظلت … بكر أبي إىل وسلمه الرجال صدور ومن املحفوظات تلك من فجمعه
٢٣ه، سنة تويف حتى عنده وظلت تسلمها عمر توىل فلما ١٣ه، سنة تويف حتى عنده

الكريم. الرسول أزواج من حفصة ابنته إىل فانتقلت
وفارس والعراق والشام مرص يف املسلمون وتفرق الفتوح اتسعت عثمان أيام ويف
ترتيبًا منهم كل رتبها وقد القرآن، من نسخ بعضهم وعند القراء، وفيهم وإفريقية
مثًال وحمص دمشق فأهل القراء، من بينهم قام من عىل مرص كل أهل فعول ا، خاصٍّ
أبي عن البرصة وأهل مسعود، ابن عن أخذوا الكوفة وأهل األسود، بن املقداد عن أخذوا
االختالف من ينجوا لم وضبطه، القرآن بحفظ القراء عناية شدة ومع األشعري،3 موىس

آياته. بعض قراءة يف
أرمينيا غزوة حرض من جملة يف كان اليمان بن حذيفة أن ذلك أثناء يف واتفق
وسمع اآليات، بعض قراءة يف املسلمني بني اختالًفا سفره أثناء يف فرأى وأذربيجان،
بذلك عثمان أنبأ املدينة إىل رجع فلما قراءتك» من خري «قراءتي لبعض: يقول بعضهم
يف يختلفوا أن قبل األمة هذه «أدرك قال: أن إىل األمَر يتالَف لم إن العقبى بسوء وأنذره
بالصحف إلينا «أرسيل أن حفصة إىل عثمان فبعث والنصارى» اليهود اختالف الكتاب
هللا وعبد ثابت، بن زيد عثمان فدعا فأرسلتها، إليك» نردها ثم املصاحف يف ننسخها
ينسخوا أن وأمرهم هشام، بن الحارث بن الرحمن وعبد العاص، بن وسعيد الزبري، بن
ثابت بن وزيد اختلفتم «إذا لهم: وقال القراء، حفظه بما القراءة عىل ويستعينوا القرآن
وكتبوا هجرية ٣٠ سنة ففعلوا4 بلسانهم، أُنزل فإنما قريش بلسان فاكتبوه يشء يف
والشام،5 والكوفة، والبرصة، مكة، األربعة: األمصار إىل عثمان بعثها مصاحف أربعة
أمر ثم «اإلمام» يسمونه الذي وهو لنفسه وواحد ألهلها واحد املدينة يف أبقاهما واثنني

بإحراقه». وأمر والصحف6 املصاحف من ذلك قبل كان ما بجمع
األمصار يف املسلمون واشتغل عثمان، كتبه ما عىل املصاحف يف املعول فأصبح
يف املسعودي ذكر قليلة، مدة يف كثريًا شيئًا منها فنسخوا … املصاحف تلك باستنساخ
به أشار وما عيل ظهور من كان وما ومعاوية عيل بني صفني واقعة عن كالمه عرض
خمسمائة من نحو معاوية عسكر من «وُرِفَع املصاحف: رفع من العاص بن عمرو
مصحف كتابة وبني العدد هذا فاعترب املسلمني، مصاحف كل هذه وليست مصحف»،7

سنني. سبع صفني وواقعة عثمان
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عند ظل فقد سواه، دون عثمان مصحف عىل التعويل يف الصحابة تشديد ومع
أن الشيعة ويعتقد عيل. مصحف أشهرها أخرى مصاحف من نسخ املسلمني بعض
أهل عند وبقي شيعته يف مصحفه وتنوقل النبي، وفاة عند املصاحف خط من أول عليٍّا
الحسني حمزة يعىل أبي عند رأى أنه الفهرست كتاب يف النديم ابن ذكر وقد جعفر،
كعب، بن وأبيِّ مسعود بن هللا عبد مصحف ومنها حسن8 بنو يتوارثه عيل بخط مصحًفا

سورة.9 يف خاص ترتيب منها ولكل

وتاريخه العربي الخط (2)

وإن الخط، بتاريخ نأتي الراشدين، الخلفاء زمن يف القرآن جمع عىل كالمنا بمناسبة
فنقول: واحد، موضوع يف للكالم استيفاء العرص؛ هذا بعد ما تاريخه يف تجاوزنا

قبيل إال الكتابة يعرفون كانوا أنهم عىل يدل ما بالحجاز العرب آثار يف ليس
كتابية نقوًشا خلفوا العرب من بأمم وجنوبًا شماًال محاطني كانوا أنهم مع اإلسالم،
كتبوا الشمال يف واألنباط املسند، بالحرف كتبوا اليمن، يف حمري األمم تلك وأشهر كثرية،
عثر وقد والبلقاء، حوران ضواحي يف الغاية هذه إىل باقية وآثارهم النبطي، بالحرف
الحجازيني أن ذلك يف والسبب املسند، بالخط لكنها الحجاز يف كتابية آثار عىل املنقبون

الحرضية. الفنون من والكتابة طباعهم، عىل غالبة البداوة كانت مرض عرب أو
بأخالق تخلقوا اإلسالم قبل الشام أو العراق إىل منهم رحلوا الذين بعض أن عىل
العربية يكتب وبعضهم فعادوا االستعارة، سبيل عىل منهم الكتابة واقتبسوا الحرض
ما إىل عندهم ظال والرسياني النبطي ولكن الرسياني، أو العرباني أو النبطي بالحرف
الخط الثاني وعن (الدارج) النسخي الخط األول عن فتخلف اإلسالمية، الفتوح بعد
نسبة الحريي اإلسالم قبل يسمى الكويف الخط وكان … الكوفة مدينة إىل نسبة الكويف؛
… بجوارها الكوفة املسلمون وابتنى اإلسالم، قبل العراق عرب مدينة وهي … الحرية إىل
الرسياني الخط عن أقالم ببضعة يكتبون كانوا العراق يف الرسيان أن ذلك ومعنى
فاقتبسه املقدس10 الكتاب أسفار به يكتبون كانوا «السطرنجييل» يسمونه قلم جملتها يف
تخلف وعنه عندهم، النهضة تلك أسباب من وكان اإلسالم، قبل األول القرن يف العرب

… اآلن حتى متشابهان وهما الكويف الخط
رجًال أن وذلك … نقلوه األنبار أهل أن واألشهر العرب، بالد إىل نقله فيمن واختلفوا
الجندل دومة صاحب امللك عبد بن أكيدر أخو الكندي امللك عبد بن برش اسمه منهم
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أبي أخت أمية بن حرب بنت الصهباء فتزوج مكة إىل وخرج األنبار من الخط هذا تعلم
أما اإلسالم، ظهور عند قريش11 من يكتبه من فكثر مكة، أهل من جماعة فعلم سفيان،

قرون. ببضعة ذلك قبل العربية اللغة به فكتبوا النبطي الخط
تجارتهم أثناء يف حوران من النبطي الخط تعلموا العرب أن حال كل عىل والخالصة
معروفني الخطان وظل بقليل، اإلسالم قبيل العراق من الكويف الخط وتعلموا الشام، إىل
القرآن لكتابة الكويف مًعا: القلمني يستخدمون كانوا أنهم واألرجح اإلسالم، بعد عندهم
لكتابة الرسيان عند يُستخدم السطرنجييل سلفه كان كما الدينية، النصوص من ونحوه
يدل ومما االعتيادية. واملكاتبات املراسالت لكتابة والنبطي النرصانية، املقدسة األسفار
مد حرف جاءت إذا األلف أن شكله، عن فضًال السطرنجييل، عن الكويف القلم تخلف عىل
يف شائًعا ذلك وكان الرسيانية، الكتابة يف مطردة قاعدة وتلك تُحذف، الكلمة وسط يف
بدل و«الظلمني» «الكتاب» بدل «الكتب» فيكتبون … القرآن يف وخصوًصا اإلسالم أوائل

«الظاملني».
يعرف يكن فلم شائعة، غري ولكنها الحجاز يف معروفة والكتابة اإلسالم فجاء
أبي بن عيل وهم: الصحابة كبار من أكثرهم إنسانًا عرش بضعة إال مكة يف الكتابة
بن خالد بن سعيد ابنا وأبان وعثمان هللا، عبيد بن وطلحة الخطاب، بن وعمر طالب،
الحرضمي، بن والعالء شمس، عبد بن عمرو بن وحاطب سفيان، أبي بن ويزيد حذيفة،
العزى، عبد بن وحويطب رسح، أبي بن سعد بن هللا وعبد األشهل، عبد بن سلمة وأبو
غريهم تعلم ثم مخرمة، بن الصلت بن وجهيم معاوية، وولده حرب بن سفيان وأبو
وكتاب الرسائل وكتاب الراشدين للخلفاء الدواوين كتاب خرج ومنهم الصحابة، من
الخط تفرع أيامهم ويف أمية، بني وأيام الراشدين أيام بالكويف القرآن فكتبوا القرآن،
أهل أكتَب كان قطبة اسمه كاتب بعض من بعضها اشتقها أقالم أربعة إىل املذكور
أوائل يف عجالن بن الضحاك بعده اشتهر ثم املصاحف، أمية لبني يكتب وكان زمانه،
العربية األقالم فبلغت وغريه، حماد بن إسحاق زاد ثم قطبة، عىل فزاد العباسية، الدولة
قلم الديباج، قلم السجالت، قلم الجليل، قلم وهي: قلًما، ١٢ العباسية الدولة أوائل إىل
قلم املدامرات، قلم الحرم، قلم املفتح، قلم الزنبور، قلم الثالثني، قلم الكبري، أسطورمار
الخط، تجويد يف الكتاب تنافس املأمون أيام ويف الحرفاج، قلم القصص، قلم العهود،
الرئاستني ذي مخرتعه إىل نسبة — الرئايس وقلم النسخ، وقلم املرصع القلم فحدث

الحلبة.12 غبار وقلم الرقاع وقلم — سهل بن الفضل
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أو النسخي الخط وأما الكويف، من تُعد وكلها شكًال، عرشين عىل الخطوط فزادت
مقلة ابن نبغ إذا حتى الرسمية املخطوطات لغري الناس بني شائًعا كان فقد النبطي؛
وأدخله اآلن عليه هو ما عىل جعله تحسينًا، املذكور الخط يف فأدخل ٣٢٨ه، سنة املتوىف
القلم صورة من الخط نقل مقلة ابن أن املؤرخني عند واملشهور الدواوين، كتابة يف
من مًعا شائعني كانا الخطني أن اعتقادنا يف والغالب النسخي، القلم صورة إىل الكويف
كما ونحوها للرسائل النبطي) (أو والنسخي ونحوها، للمصاحف الكويف اإلسالم، أول
لكتابة يصلح حتى جميلة قاعدة عىل النسخي الخط جعل إنما مقلة ابن وأن تقدم،
رقوًقا املرصية الكتب دار يف القديمة العربية الخطوط معرض يف شاهدنا وقد املصاحف.
للهجرة، األول القرن أواخر من بعضها النسخي بالخط كتابات عليها الربدي من وقطًعا
مستطيل ورق عىل ٢٦٤ه سنة للهجرة الثالث القرن أواسط يف مكتوبًا نكاح عقد ورأينا
بغاية النسخي بالقلم الشهود خطوط وتحتها املنتظم الكويف بالقلم العقد صورة أعاله يف

املصاحف. كتابة يف وأدخله تحسينًا الخط هذا ن حسَّ مقلة فابن … االختالل
األقالم وأصبحت كثرية، فروع إىل األعوام بتوايل املذكور النسخي الخط تفرع ثم
منها اشتهر كثرية فروع منهما ولكل والنسخي، الكويف اثنني: العربية اللغة يف الرئيسية
والريحاني، والتعليقي، والنسخي، الثلث، هي: أقالم ستة للهجرة السابع القرن بعد
والرسائل، الكتب فيه ألفوا كبرية جماعة الخطاطني من واشتهر والرقاع، واملحقق،
واملداد والدواة والقط الشق وأحوال بريها وطرق كاألقالم الخط أدوات يف بعضها
بسنة عمًال هللا؛ شاء ما إىل يزال ولن اليوم إىل يتفرع الخط زال وما ذلك، وغري والكاغد

واالرتقاء. النشوء
املرصية) الكتب دار (طبع للقلقشندي األعىش صبح كتاب من األول الجزء آخر ويف
صفحة (من كبرية صفحة ٣٠ يف يدخل وتوابعها وأدواتها، الكتابة يف خاص باب
خلكان وابن ج١، ٤٤٦ الظنون كشف يف العربي بالخط تتعلق أقواًال وتجد (٥٤٦–٥٧٦
ج٢، ١٩ واألغاني ج١، و٣٤٨ ،٢٠٥ خلدون وابن ج٢، ١٦٢ الفريد والعقد ج١، ٣٤٦

ج٢. ١٧٧ املزهر ويف ج٧، و٥٠ ج٤، ١٠٦
الكالم فسيأتي العالمات، من ونحوهما واإلعجام الحركات من الخط يلحق ما أما

األموي. العرص يف عليها
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مميزاتالعرصاألموي

بالشام، األمويني حوزة يف فيه اإلسالمية الدولة كانت الذي العرص األموي بالعرص نريد
١٣٢ه، سنة العباسيون عليها قهرهم أن إىل ٤١ه سنة بالخالفة معاوية بويع منذ
يعد إذ كثرية؛ أوجه من كبريًا اختالًفا اإلسالم صدر عرص عن األموي العرص ويختلف
زمن يف كانت ألنها اإلسالم؛ تاريخ يف عظيًما انقالبًا أمية بني إىل اإلسالمية الدولة انتقال
إرثية، فصارت شورية وكانت عضوًدا، ملًكا أيامهم يف فصارت دينية خالفة الراشدين
حق يعتقدون واملسلمون عليها، عمه وأبناء النبي أعمام وينازع يطلبها معاوية وقام
من صدره وسعة بدهائه تمكن ولكنه الخالفة له تحل ال طليق معاوية وأن فيها هؤالء
ذلك عىل ساعدته التي األسباب فصلنا وقد األموية، الدولة فأسس جميًعا عليهم التغلب

اإلسالمي. التمدن تاريخ كتاب من الرابع الجزء يف
من سلطانهم تأييد يف أمية بني مساعي عن نجم ما املقام هذا يف يهمنا وإنما
يفعلون اإلسالم قبل العرب كان كما الجاهلية، عصبية إىل والرجوع القبائل بني التفريق

اآلداب. يف ذلك تأثري من كان وما

العصبيات وإحياء القبائل بني التفريق (1)

جاء فلما األنساب، بسبب القبائل بني الجاهلية يف كانت العربية العصبية أن علمت قد
اإلسالمية، الجامعة أو اإلسالم باسم كافة العرب واجتمع العصبية تلك تنوسيت اإلسالم
أيام طول وبطونهم قبائلهم اختالف عىل العرب تشمل اإلسالمية الجامعة زالت وما
استبدوا الخالفة أزمة عىل وقبضوا امللك يف أمية بنو طمع إذا حتى الراشدين، الخلفاء
خشونة فظلت بعاداتها، وتمسكوا البداوة مقتضيات عىل وحافظوا للعرب وتعصبوا
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األخرى، البدو مناقب أكثر ذهاب مع سياستهم يف وظاهرة حكومتهم عىل غالبة البادية
… سواهم عىل أهلهم وإيثار قريش لقبيلتهم تعصبهم جاهليتهم مناقب من حفظوا وإنما
وضاع الجاهلية يف شأن لها كان التي القبائل نفوس يف الحسد عوامل فجاشت
هذين نزلوا الذين العرب أكثر ألن والكوفة البرصة أهل وخصوًصا اإلسالم، يف فضلها
بخلقه، ارتاضوا وال سريته هذبتهم وال النبي صحبة من يستكثروا لم جفاة املرصين
قبضة يف هم إذا الدولة استفحلت فلما وعصبيتها، الجاهلية جفاء من فيهم كان ما مع
ذلك من فاستنكفوا ويثرب، الحجاز وأهل وهذيل، وثقيف وكنانة قريش من املهاجرين
والروم، فارس ومصادمة وكثرتهم بأنسابهم التقدم من ألنفسهم يرون ملا به وغصوا
وقيس وتميم اليمن، من واألزد وكندة ربيعة، من القيس وعبد وائل، بن بكر قبائل مثل
ما نحو إىل العصبية فعادت عليهم، واألنفة قريش من الغض إىل فصاروا مرض، من

الجاهلية. يف عليه كانت

التفريق أسباب

حسًدا قريش؛ عىل كافة العرب فتعصب العرب، وسائر قريش بني أوًال التفريق كان
من معاوية تألفهم الذين إال التابعني، أو الصحابة سائر دون بالسلطان الستبدادهم
العاص،1 بن سعيد يد عىل عثمان أيام من الخالف هذا بدأ والعدنانية، اليمنية القبائل
اليمنية وبني بينهم وخصوًصا الحني ذلك من القبائل وسائر قريش بني الوحشة وتزايدت
يف فعلوا مثلما قريش من أهلهم ضد البيت أهل نرصة يف األنصار وثبت األنصار، وفيهم
٣٧ه سنة صفني وقعة جرت وملا أهله، من فراًرا مهاجًرا الرسول جاءهم إذ اإلسالم، أول
الوقعة، تلك يف القتال احتدم فلما وقريش، األنصار اليمنية بني عدوها ومعاوية عيل بني
والذي العوايل، تحت هللا إىل رائح من هل الناس «أيها عيل: أنصار من يمني رجل قال

تنزيله». عىل قاتلناكم كما (القرآن) تأويله عىل لنقاتلنكم بيده نفيس
فعمد … وأنصاره عيل شيعة اليمنية أكثر صار حتى النحو هذا عىل النزاع وامتد
فقرب نفًعا، يجديه ال ونحوهم بقريش اكتفاءه أن لعلمه قلوبهم اجتذاب إىل معاوية
امرأة ألن عثمان قتلة عىل واستنرصهم ابنه يزيد أم بحدل منها وتزوج كلب قبيلة منه
قدمه ورسخت حروبه يف انترص وملا معه، فحاربوا باملال واستغواهم كلبية كانت عثمان
ابنه يزيد نرصة عىل كلب وظلت واليمن مرض من كثرية قبائل منه تقربت الخالفة، يف

أخواله. ألنهم بعده
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عىل أمية بنو واختلف بالخالفة، يطالب مكة يف الزبري ابن وكان يزيد مات فلما
ابن دعاة بني الخصام وقع أمية) من (وكالهما الحكم بن مروان أو يزيد بن خالد اختيار
الزبري، البن يدعون (مرضية) قيس من الزبري ابن أنصار وكان أمية، بني ودعاة الزبري
أناس ونهض أختهم، ابن ألنه يزيد بن لخالد يدعون (يمنية) كلب من أمية بني وأنصار
عىل لشيخوخته مروان بيعة عىل وأجمعوا سنه، لصغر خالد عىل فاعرتضوا أمية بني من
وأصحاب مروان أصحاب بني راهط مرج واقعة جرت ثم لخالد، بعده الخالفة تكون أن
مروان تويف ثم الخالفة، يف قدمه وثبتت مروان وفاز وقيس، كلب بني أي الزبري، ابن
وقيس معه كلب وظلت الوطأة، الشديد مروان بن امللك عبد ابنه فخلفه لخالد، يِف ولم
الحزبني: هذين بني اإلسالمية اململكة أنحاء سائر يف العرب وانقسم عليه، مضطغنة
يف بينهما املنازعات وقامت وقحطانية، نزارية أو ويمنية، مرضية أو وكلبية، قيسية
البالد هذه من بلد كل ففي واألندلس، وإفريقيا وخراسان وفارس ومرص والعراق الشام
أو األمراء أو الخلفاء باختالف أحدهما قوة تختلف ويمني، مرضي حزبان: وغريها
ذلك ويختلف اليمنية، يقدم اليمني والعامل املرضية، يقدم املرضي فالعامل العمال،
الخلفاء تولية يف حتى أحوالهم تصاريف من يشء كل يف تأثري وله األحوال، باختالف
الحزبني. هذين أحد نرصة عىل موقوفني والعزل الوالية كانت ما وكثريًا وعزلهم، واألمراء
فكان هاشم، وبنو أمية أحزابهم: وأهم قريش بطون بني وقع الذي االنقسام غري
وكما العرب، وغري العرب بني بالتخاصم وناهيك اآلخر، عىل ألحدهما يتعصبون الناس
كانوا اإلجمال عىل فالعرب العرب، سائر عىل األموي العرص يف مقدمني القرشيون كان
بل ذلك، من يستنكفون هؤالء يكن ولم للمسلمني. دانت التي األمم سائر عىل مقدمني
يأنفون كانوا وال وأصله، مادته وأنهم الدين هذا إقامة يف العرب فضل يعتقدون كانوا
طاعتهم يعدون كانوا بل مواليهم من أنفسهم ويعدوا أسيادهم العرب يسموا أن من

عليهم. واجبًا فرًضا وحبهم
الذمة، وأهل املوايل من األمم سائر عن يرتفعون الدولة هذه أثناء يف العرب فكان
… للخدمة وذاك للسيادة ُخلق أنه ويعتقد سواه عىل سيًدا نفسه يعد العربي وكان
الشعر غري العلم من بيشء يعنون يكونوا ولم بالسياسة، االشتغال عىل العرب فاقترص
حتى … املوايل صنائع من كانا فقد والكتابة؛ الحساب وأما للسياسة، الزم ألنه والتاريخ؛

األموي. العرص أثناء يف حظٍّا منه نالوا املوايل فإن الشعر
يف طبيعي وهو عظيم، سيايس انقالب األمويني إىل الدولة انتقال إن وبالجملة
يكن ولم امللك سياسة تنايف للدولة عمر اإلمام وضعها التي القواعد ألن العمران نواميس
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املسلمون يشتغل ال وأن املال بيت يف األموال تخزن أال رشوطها من ألن بقاؤها، يرجى
وامللك السياسة ويخالف والتقوى، الدين يالئم مما ذلك ونحو األرضني يقتنوا وال بالزرع
احتكاكها أوجب الشام إىل الخالفة كريس وانتقال أمية بني أيام يف امللك إىل فانتقالها …
وعلومهم، املجاورة األمم تمدن أهلها واقتبس سياسية دعائم عىل فأقيمت األخرى، بالدول
كما التمدن ذلك اقتضاها التي واآلداب العلوم ووضعوا أنفسهم عند من تمدنًا وأنشأوا

سيجيء.

هوامش

الثالثة». «الطبعة ج٤ ٥٧ اإلسالمي التمدن تاريخ يف تفصيله راجع (1)
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تشمل وهي العجم، وخليج الروم بحر حول املسلمون فتحها التي البالد بالرشق نعني
وهي الفرس سيطرة تحت بعضها كان فتحوها فلما … وفارس والعراق والشام مرص
حيث من أما ومرص، الشام وهي الروم سيطرة تحت اآلخر والبعض وفارس، العراق
والغالب وعلومهما، بآدابهم الروم، بمملكة ملحقتني كانتا والشام فمرص والعلوم، اآلداب
املجوس، من أهلهما وأكثر فارسية آدابهما كانت وفارس والعراق النرصانية، دينهما يف
لهذه والفرس الروم بني الحرب ونشبت واملجوسية، النرصانية بني قائًما التنازع وكان
ذينك مقام البلدين ذينك يف اإلسالم فقام جميًعا، األمتني وغلبوا العرب فجاء الغاية،

الدينني.

مرصوالشام يف الروم آداب (1)

اإلسكندري عرصها يف اليونانية اآلداب عن عبارة يومئذ مرصوالشام يف الروم آداب كانت
تشعبت ومن الرومان آلداب األساسية القاعدة هي القدماء اليونان آداب ألن الروماني،
تاريخ من الثالث الجزء يف فصلناها أطوار اليونانية ولآلداب … األمم من دولتهم إليه
أثينا من وآدابهم اليونان علوم انتقلت وفيه اإلسكندري، العرص آخرها اإلسالمي التمدن
اليونان جالية من إليها انتقل بمن البطالسة عهد عىل اإلسكندرية إىل بالدهم من وغريها
العلم كتب معهم وحملوا امليالد، قبل الرابع القرن يف الرشق يف اإلسكندر فتوح أثر عىل
الكتب من البطالسة جمعه ما غري والتاريخ واللغة واألدب والشعر والطب والفلسفة

وبعلومهم. بهم اإلسكندرية فزهت األخرى،
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سيادة تحت فيه مرص كانت األول قسمني: إىل املذكور اإلسكندري العرص ويقسم
قبل الروم سيطرة يف دخولها بعد والثاني اليوناني، اإلسكندري العرص وهو البطالسة

… اإلسالم بظهور وينتهي الروماني اإلسكندري العرص وهو امليالد،
الثاني اإلسكندري عرصها يف البالد هذه كانت والشام، مرص املسلمون فتح فلما
حوزة يف أثينا دخول يوم أي قرن، بنصف الروماني الفتح قبل يبدأ الذي الروماني أو
أحماًال منها حمل أثينا فتح ملا سوال قائدهم ألن امليالد؛ قبل األول القرن يف الرومان
شأن وضعف رومية إىل أثينا من العلم فانتقل … رومية إىل والفلسفة العلم كتب من
ضعًفا، زادت امليالد قبيل رومانية صارت فلما الروم، حوزة يف دخولها قبل اإلسكندرية
برحت ما اإلسكندرية ألن الفلسفة، يف وانحرصت وجهتها تغريت قد علومها وكانت
أو لالرتزاق الرحيل يف كعادتهم إليها نزحوا العربانيني من جماعة وفيها تأسيسها منذ
اختالطهم عىل فرتتب فتكاثروا، وراحة ترحيبًا اإلسكندرية يف فآنسوا االضطهاد، من فراًرا
توحيد أهل العربانيني ألن والدين الفلسفة يف مهم تغري واألبحاث األذواق وتمازج باليونان
التقارب إىل التمازج فأدى … دينية وأساطري ومنطق فلسفة أهل واليونان وتقليد، ووحي
تطبيق يف أخذوا اليونان، واعتنقها النرصانية تأيدت وملا النرصانية، بظهور ذلك وزاد
Neo- الجديدة األفالطونية الفلسفة يسمونه ما ذلك من فتولد … الدين عىل فلسفتهم
العرص إن القول وجملة Neo-pytlagoric الجديدة الفيثاغورية والفلسفة platonic

دينية. غايتها كانت أبحاثه ألن العلم أفاد قلما الثاني اإلسكندري
الفتح عند الرشقية الرومانية اململكة يف شائعة كانت التي الفلسفة هي هذه
والهندسة الطب فيها يُعلَّم الرشقية املدارس أم اإلسكندرية مدرسة وكانت اإلسالمي،
يتفاخر كما فيها بالتخرج العلماء ويتفاخر والرياضية، الطبيعية العلوم وسائر والفلك
حسنة مدارس وعارصتها اليوم، وبرلني وباريس وكمربيدج أكسفورد جامعات متخرجو
للحقوق مدرسة بريوت يف وكان وبريوت، وأنطاكية ورودس وطرسوس برغاموس يف

اآلفاق.1 يف شهرتها ذاعت
الفلسفة كتب وأهملت كلها املدارس هذه يف انحط قد العلم كان اإلسالم، جاء فلما

… الدين سبيل يف عثرة نظرهم يف ألنها لها الدين رجال بمقاومة القديمة
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الفرس مملكة آداب (2)

من وغريها وآشور والصني الهند علوم من كثريًا إليها أضافوا قد قديمة آداب للفرس كان
العلم كتب من عاصمتهم يف كان ما نقل بالدهم اإلسكندر فتح فلما … القديم الرشق أمم
بن سابور أيام إىل العلم عن وتقاعدوا شؤونهم وتضعضعت تمدنهم فذهب بالده إىل
جماعة ونقل الروم فحارب للميالد، الثالث القرن بأواسط الساسانية الدولة يف أزدشري
إليه فحببوا وفادتهم وأكرم سابور، جندي سماها مدينة لهم وأنشأ األهواز إىل أرساهم من
إىل فبعث … بمثلها االستعاضة أو اليونان من الفرس علوم اسرتجاع إىل فعمد … العلم
مدينته، يف واختزنها الفارسية2 إىل بنقلها وأمر الفلسفة كتب استجلب من اليونان بالد

وتدارسها. نسخها يف الناس وأخذ
للعلم جديد مورد للفرس ُفتح (٥٣١م–٥٧٨م) العادل أنورشوان كرسى توىل فلما
إقفاله أثر عىل الوثنيني للفالسفة الروم قيرص يوستنيان اضطهاد من كان بما والفلسفة
بعض ففر نضجت، قد الجديدة األفالطونية الفلسفة وكانت الوثنية، واملدارس الهياكل
فأكرم أنورشوان إىل سبعة منهم وجاء العالم، يف وتفرقوا االضطهاد وجه من أصحابها
وألفوا والطب3 املنطق فنقلوا الفارسية، إىل ونقلها الفلسفة كتب بتأليف وأمرهم وفادتهم
فعل كما واملناظرة للبحث املجالس وعقد فيها، الناس ورغب هو فطالعها الكتب فيهما
من أنه أنورشوان جالسوا الذين لليونان ُخيل حتى القرن وبعض بقرنني بعده املأمون

أفالطون. تالمذة
الفرس بالد يف اشتهرت والفلسفة، للطب مدرسة سابور جندي يف أنورشوان وأنشأ

سوريا. يف بريوت ومدرسة مرص يف اإلسكندرية مدرسة اشتهرت كما
والعالم اليونان، آداب عىل قائمة كانت اإلسالم ظهور عند الفرس آداب أن فنرى
ذلك بعد اإلسالمية األمم صارت كما آدابه بأكثر لليونان مدين العهد ذلك يف املتمدن

العباسيني. أيام يف نضجت التي العربية اللغة آلداب وعلومها بآدابها مدينة
السوريانيني، أيدي عىل الرشقية األمم إىل نُقلت اليونان آداب إن قوله: يحسن ومما
اللسان إىل ذلك بعد ونقلوها الرسياني، لسانهم إىل نقلوها ثم الفارسية إىل أوًال نقلوها

العباسية. الدولة يف إال يتم لم ذلك لكن … اإلسالمي التمدن يف العربي
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العربية واللغة األموية الدولة (3)

الجاهلية العربية اآلداب إىل الخصوص عىل فيها متجهة كانت فالهمة األموية الدولة أما
األنساب، بحفظ العناية كثريي العرب منزلة عىل الحرص شديدي كانوا األمويني ألن
بنقل اإلسالمية اململكة يف العربية اللغة ونرشوا فأيدوها دولة اإلسالم جعلوا الذين وهم
رومية والشام مرص كانت أن وبعد العربية اللغة إىل والفارسية الرومية من الدواوين
وتنوسيت النزعة عربية األجيال بتوايل البالد هذه أصبحت نبطية، أو كلدانية والعراق
أو اإلفرنجي أو الرتكي نزلها وإذا العربية، البالد من اآلن تعد وهي األصلية، لغاتها

عربيٍّا. نسله عد فيها وتوالد كانت أمة أي من غريهما
يرسلون خلفاؤهم وكان وجفائهم، بداوتهم عىل أمية بني أيام يف العرب وظل
عادات من كثري وظل وآدابهم، البدو أساليب واكتساب اللغة إلتقان البادية إىل أوالدهم
فكان العمومية، األندية يف األشعار ومناشدة واملباهلة كاملفاخرة أيامهم يف شائًعا الجاهلية
ويتذاكرون ويتحادثون األشعار يتناشدون ظاهرها إىل يخرجون الكوفة أهل أرشاف
رجعوا كأنهم … سيجيء كما الغاية لهذه املربد إىل يخرجون البرصة وأهل الناس، أيام
بلغوا ما والسؤدد العز من العرب يبلغ ولم اإلسالم، قبل عليه كانوا ما إىل بعصبيتهم

األرض. ممالك يف وانترشوا عهدها عىل تكاثروا وقد الدولة، هذه أيام يف إليه

هوامش

.١٩ سنة ص٢٢ الهالل راجع (1)
ج١. ٥٠ الفداء أبو (2)

.E. Broune, Literary Hist. of Persia, I. 167 (3)

254



العربية اللغة آداب أقسام

العرصاألموي يف (1)

قسمني: إىل العرص هذا يف اللغة آداب تقسم
تحتها: ويدخل الحادثة اآلداب أوًال:

والحديث القرآن كعلوم اإلسالم اقتضاه مما اآلداب أو العلوم من حدث ما (١)
اإلسالمية. العلوم ونسميها والجغرافيا والتاريخ اللسانية والعلوم والفقه

وغريهم والفرس اليونان عن نُقلت التي العلوم من اإلسالمي التمدن اقتضاه ما (٢)
الدخيلة. اآلداب ونسميها

والشعر كاللغة الراشدين، عرص يف موجوًدا منها كان ما وهي القديمة اآلداب ثانيًا:
الجاهلية. اآلداب من واألمثال والخطابة

اآلداب وولدت الجاهلية، اآلداب نضجت األموي العرص يف إنه باإلجمال: ويقال
حدة. عىل منها كل يف فلننظر األجنبية، اللغات من النقل وبدأ اإلسالمية،

لينجيل الجاهلية يف كانت التي اآلداب إىل نعود ثم اإلسالم يف الحادثة بالعلوم ونبدأ
فيها. تلك تأثري لنا
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العلوم أعمار (2)

الحياة بأدوار الحي يمر كما بها يمر أدوار موضوعاتها اختالف عىل العلوم من علم لكل
تمر التي واألدوار خضوعهم، مثل النشوء لنواميس فتخضع األحياء توابع من العلوم ألن

هي: العلوم بها

«الوالدة». التكوين دور (١)
«الصبا». النشوء أو النمو دور (٢)

«الشباب». البلوغ دور (٣)
«الكهولة». النضج دور (٤)

«الشيخوخة». االنحالل أو التشعب أو التفرع دور (٥)

يف وينضج آخر، يف ويبلغ آخر، يف وينمو عرص، يف يتكون العلوم بعض أن وسرتى
واحد. عرص يف ثالثة أو دورين يتخطى وقد آخر،

قبله اإلسالم ألن اإلسالمية الدولة أو اإلسالمي التمدن عصور فاتحة األموي والعرص
فيما ونضجت ونمت التمدن هذا علوم أكثر ن تكوُّ بدأ العرص هذا ويف دولة، ال دينًا كان
والعلوم اإلسالمية، العلوم كبريان: قسمان اإلسالم يف الحادثة العلوم أن تقدم وقد يليه،

الدخيلة.
أقسام: ثالثة إىل وتُقسم اإلسالم، اقتضاها التي العلوم هي اإلسالمية والعلوم

اإلسالمية. الدينية العلوم وهي الرشعية العلوم (١)
قراءة ضبط يف إليها فاحتاجوا ضمنًا، اإلسالم اقتضاها التي وهي اللسانية العلوم (٢)

الحديث. وتفهم تفهمه أو تفسريه أو القرآن
والجغرافيا. التاريخ (٣)
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القرآن علوم وأهمها والحديث، القرآن من املستخرجة العلوم الرشعية بالعلوم ونريد
يف األموي العرص يف وكانت األجيال، بتوايل تولدت فروع منها ولكل والفقه، والحديث
والفقه، الحديث» «ضبط والحديث القرآن» «قراءة القراءة يومئذ وهي تكوينها، دور

والكوفة. البرصة يف بالكالم نمهد إليها التقدم وقبل

والكوفة البرصة (1)

ماشية أهل اإلسالم قبل وكانوا ألنفسهم. العرب اختطها التي اإلسالمية املدن من هما
تأيد فلما املدن، يف االنحصار من وينفرون األسوار، داخل اإلقامة يكرهون وخيل وخيام
الرأي بادئ يف كانوا ومرص، والشام العراق يف األمصار فتح عىل العرب واجتمع اإلسالم
يف أقاموا بلًدا فتحوا فإذا … وعيالهم نساءهم اصطحبوا فتح أو غزو إىل ساروا إذا
جنده عىل يشرتط الخطاب بن عمر وكان معسكرهم. وهو وأخبيتهم بخيامهم ضواحيه
أن أراد إذا حتى وبينه، بينهم فيه املاء يحول مكان يف يقيموا أال األمصار يف املقيمني
أبي بن وسعد الفسطاط، يف العاص بن عمرو فعل كذلك ركب، إليهم راحلته يركب
عنها يعربون الفاتحني العرب لجند مضارب كلها وكانت والبرصة، الكوفة يف وقاص
ذلك والقصور، املنازل وبنوا األسواق اختطوا املقام بهم طال فإذا املعسكر، أو بالرباط

الصورة. هذه عىل والكوفة البرصة فبنوا اإلسالم، صدر يف شأنهم كان
مسجدها فبنوا عهدها، ألول البرصة تخطيط بعد البداوة إىل نازعني ظلوا أنهم عىل
حتى وحفظوه وحزموه، القصب ذلك نزعوا غزوا إذا وكانوا بالقصب، إمارتها ودار
لسعة التماًسا … أيًضا الكوفة يف ذلك واعترب كان، كما بناءه فيعيدوا الغزو من يعودوا
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بلدهم البادية إىل أقربها يختارون وهم الجديدة، مملكتهم من العامرة البالد يف العيش
… والعراق جزيرتهم بني الحدود عىل ألنهما لهم البالد أوفق والكوفة فالبرصة … القديم
رشًقا اإلسالمية الفتوح اتسعت ثم وأهلهم، الفاتحون والكوفة البرصة عمر من فأول

… وخيلهم بأهلهم العرب نزح حتى املسلمني دولة ورسخت وغربًا،

اإلسالم عكاظ أو املربد

العربية، وأخالقهم الجاهلية عاداتهم معهم ونقلوا البلدين هذين إىل العرب انتقل
الطرف يف الحجاز وعرب البلد، طريف أحد يف اليمن عرب وبطونًا: قبائَل فيها فانقسموا
أدبية أسواًقا فيها وأقاموا واألفخاذ، البطون حسب جانب كل يف املنازل وانقسمت اآلخر،
البرصة يف «املربد» أشهرها واملناشدة: واملناضلة للمفاخرة الجاهلية يف أسواقهم مثل
وأقاموا الناس سكنها عظيمة محلة صار ثم اإلبل، بسوق يُعرف أسواقها من سوًقا وكان
كان املربد أن البرصة وسعة سعته عىل ويدلك الخطباء، ومجالس الشعراء مفاخرات بها
وبينه املنفرد، كالبلد العرب، دولة انحطاط بعد للهجرة السادس بالقرن ياقوت زمن يف

… فتأمل عامًرا، ذلك بني ما وكان أميال، ثالثة البرصة وبني
واملفاخرة1 املناشدة حلقات فيه وتألفت اإلسالم، عكاظ األموية الدولة يف املربد وكان
املناشدة أو للمناضلة رواتهم ومعهم يؤمونه الشعراء فكان … واآلداب2 العلم ومجالس

اإلبل.3 وراعي الفرزدق حلقة أشهرها خاصة حلقات لفحولهم وكان املحاكمة، أو
يفعل كان وكذلك املناشدة، أو للمذاكرة املربد إىل أيًضا يخرجون األرشاف وكان
سائر عىل غلب املربد لكن … الغرض هذا ملثل ضواحيها إىل يخرجون الكوفة أرشاف

الجاهلية. يف عكاظ غلبت كما األسواق

العلم ومدينة السياسة مدينة

القراء يومئذ وهم علمائهم، ومقر املسلمني عاصمة املدينة كانت اإلسالم صدر عرص ويف
إىل اإلسالم عاصمة وانتقلت أمية، بني إىل الدولة أفضت ثم الصحابة، من والحفاظ
من وأنصارهم أمية بني وأخرج مكة يف الزبري ابن وتحصن األحزاب واختلفت دمشق
البدوية، العربية الطبائع استيفاء يف األمويني رغبة علمت وقد الحجاز، وسائر املدينة
البرصة يف فوجدوا تفصيلها، سيأتي ألسباب الشعر سيما وال الجاهلية اآلداب فنشطوا
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ألن الحجاز إىل مضطرين ظلوا وإن القبيل، هذا من واملدينة مكة عن ينوب ما والكوفة
… الحج مناسك وسائر الرسول وقرب الكعبة فيه

للمطالبة قيامهم يخىش الصحابة أبناء من طائفة معاوية عهد عىل املدينة يف وكان
باإلحسان وقيدهم بالعطايا معاوية فأعماهم الزبري بن هللا عبد فعل كما بالخالفة،
ذلك يف ينفقون … وسماع ورشاب طعام من بالدنيا التمتع إىل فركنوا بالحلم، ووسعهم
٦٥ه» «سنة مروان بن امللك عبد توىل فلما الشام، خزائن من عليهم تتدفق وهي األموال
فيها وتكاثر املغنني من طائفة فيها ونبغ والغناء، للهو مرسًحا أصبحت قد املدينة كانت
أعداءه أن امللك عبد فعلم والقراء، الحفاظ من فيها كان َمن إال القصف وأهل املخنثون
األدب أهل أذهان رصف همه فجعل ومالذهم، بأنفسهم الشتغالهم بأسهم يخىش ال هناك
يف وكانت وغريهم، واألدباء الشعراء ملجأ فجعلها … البرصة إىل العرب بالد عن والعلم
الشام فأصبحت … وبطونًا قبائَل املضارب يف حولها العرب يقيم كالبادية تزال ال أيامهم
إال كلها العرب بالد يف خطيب أو شاعر ينبغ ولم العلم، دار والبرصة امللك دار أيامه يف
من العرب جزيرة خلت يسري زمن وبعد فيهما، األقدام فازدحمت والكوفة البرصة جاء

… الحجاز وبعض اليمامة إال األدب أهل

والكوفة البرصة سكان

طالب من وفارس والشام العراق يف املجاورة املدن أهل أيًضا والكوفة البرصة إىل وتقاطر
يف فاجتمع غريهما، أو الصناعة أو بالتجارة السياسية النهضة تلك من لالستفادة الرزق
أصبحت قد كانت العربية ألن …؛ التعريب إىل مصريهم شتى أمم من لفيف البقعة تلك
تحولت أن بعد وغريهم املسلمني من الديار تلك يف أقام ملن منها بد وال والدين، الدولة لغة
بعث ما غري ألفاظها، وجمع ضبطها إىل الحاجة فاشتدت تقدم، كما العربية إىل دواوينها
آداب شجعوا بالبداوة االحتفاظ يف األمويني لرغبة ونظًرا األخرى، األسباب من ذلك إىل

وغريهم. واألدباء الرواة ونبغ بتدوينها الناس فاشتغل الخصوص، عىل الجاهلية
وملتقى واألدب العلم بؤرة وبعده، األموي العرص يف والكوفة البرصة فأصبحت
املناظرة أو للمفاخرة غريهما أو املربد أو املسجد يف يزدحمون والشعراء واألدباء العلماء
يأخذون ال وهم عنهم الكوفيون يأخذ … واألدب اللغة يف أعرق البرصة وأهل املناشدة، أو
يف املختار ووقف … البرصة يف منه أكثر الكوفة يف فكان الشعر أما الكوفة، أهل عن
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عناية عىل يدل مما بالكوفة األبيض القرص يف مدفونة أشعار عىل بالعراق حروبه أثناء
يقله.5 لم من إىل ومنسوب مصنوع أكثره لكن بالشعر،4 الكوفيني

اإلسالمية الرشعية العلوم إىل نتقدم والكوفة، البرصة بوصف للكالم مهدنا أن وبعد
… اإلسالم صدر عرص يف وتدوينه جمعه كيفية ذكرنا وقد القرآن، وأساسها

العرصاألموي) (يف الكريم القرآن قراءة (2)

يومئذ عظيم اإلسالم صدر يف شأن للقراء وكان اإلسالمية، الرشعية العلوم أقدم هي
كانوا ألنهم املسلمني سائر عن لهم تمييًزا «قراء»؛ القرآن يحفظون كانوا الذين فسموا
من بلغه ما وكتابته القرآن جمع عىل عثمان حمل الذي السبب أن تقدم وقد أميني،
زمن األمصار إىل مصاحفه إرسال عىل يمِض لم أنه عىل قراءته، يف الصحابة اختالف
بصحة يثقون قارئًا فيها يتبعون خاصة قراءة مرص كل ألهل أصبح حتى قصري،
واختصت بأدائها، نقلها تواتر قراءات سبع منها استقر ثم واشتهر، ذلك وتنوقل قراءته
ويعدها للقراءة، أصوًال السبع القراءات هذه فصارت بروايتها اشتهر من إىل باالنتساب

عًرشا. بعضهم
وهم: األموي العرص تجاوز وبعضهم املوايل من معظمهم القراءات هذه وأصحاب

فارس أبناء من أصله املوايل من وهو مكة، يف ١٢٠ه سنة تويف كثري بن هللا عبد (١)
أبيض كبريًا شيًخا وكان عنها، الحبشة طرد حيث اليمن إىل بالسفن كرسى بعثهم الذين

بالحناء.6 شيبته يغرب العينني، أشهل أسمر جسيًما طويًال واللحية الرأس
أخذ جذيمة بني موىل وهو الكوفة، يف ١٢٧ه سنة تويف النجود أبي بن عاصم (٢)

حبيش.7 بن وزر السلمي الرحمن عبد أبي عن القراءة
سنة بدمشق تويف التابعني، من األوىل الطبقة من اليحصبي عامر بن هللا عبد (٣)

١١٨ه.
تويف بالكوفة، اإلقراء رياسة إليه انتهت الذي الكسائي الحسن أبو حمزة بن عيل (٤)

١٨٩ه. سنة
عكرمة. آل موىل وهو ١٥٦ه، سنة العراق بحلوان تويف الزيات، حبيب بن حمزة (٥)
يف املشهور العلم وهو بالكوفة، ١٥٥ه سنة تويف تميم، من العالء بن عمرو أبو (٦)

… اللغة آداب تاريخ يف مراًرا ذكره وسيأتي العربية، واللغة القراءة علم
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شديد أسود وكان موىل، وهو باملدينة، ١٦٩ه سنة تويف نعيم، أبي بن نافع (٧)
العباسيني إىل الدولة انتقال زمن عن وفاته تأخر من ويظهر أصبهان، من وأصله السواد

صغريًا.8 األموي العرص يف كان أنه

الشاذة القراءات

غريبة، قراءات يقرأ من وفيهم اإلسالمي، العالم أقطار يف كثريون هؤالء غري واشتهر
يف منهم جماعة «٣٠ «صفحة فهرسته يف ذكر … الشواذ قراء النديم ابن سماهم وقد
عىل الشواذ قراء وتكاثر وغريها، واليمن والشام والكوفة والبرصة مكة يف وآخرين املدينة
والخلفاء والفقه، التفسري يف اآلراء وتشعبت اإلسالمية الفرق ظهرت أن بعد الخصوص
يف النرصانية رؤساء يفعل كان كما التفرقة خوف الشاذين أولئك مقاصة يف يشددون
وخصوًصا والقول، الفكر حرية إطالق إىل أقرب كان اإلسالم ولكن للميالد، األوىل القرون
الخليفة، لرأي مخالًفا كان ولو له يخطر ما إبداء من يستنكف املسلم يكن فلم أوائله، يف
والتفسري القراءة يف أصحابها مذاهب وتعددت يومئذ اإلسالمية الفرق كثرت ولذلك
العباسية الدولة أواسط إىل الغريبة القراءات يقرءون بعضهم وظل يشء، كل ويف والفقه
بحرضة واستتابه الخليفة فاستحرضه ٣٥٤ه، سنة املتوىف العطار يعقوب جملتهم ويف

حرض.9 من عليه وأشهد توبته محرض وكتب والفقهاء القراء
فإنه ٣٢٨ه، سنة املتوىف البغدادي شنبوذ ابن الشاذة القراءات قرأ من وأشهر
خلكان، وابن النديم ابن ذكرها … املحراب يف بها يقرأ كان الشواذ من بقراءات تفرد
لريجعه ذلك يكن فلم أياًما واعتقله عليه فقبض ٣٢٣ه، سنة الوزير مقلة ابن به فعلم
إال يقرأ ال وإنه يقرأه عما رجع قد إنه وقال: فتاب، واستتابه بجلده فأمر قراءته، عن
بذلك.10 محًرضا وكتب الناس بها يقرأ التي املتعارفة بالقراءة عفان بن عثمان بمصحف
أن األئمة وعند املسلمني، عند جائزة كلها أصحابها ذكرنا التي السبع والقراءات
وقد أكثر، أو قراءتني أو واحدة قراءة الواحد اإلقليم يختار فقد صواب؛ عىل الجميع
اإلسناد إىل القراءة صحة إثبات يف يرجعون وكانوا واحد،11 إقليم يف القراءات كل تُقرأ
عاصم وقرأ عاصم، عىل سالم وقرأ سالم، عىل إسحق بن يعقوب قرأ كقولهم: املتسلسل
عىل عيل وقرأ طالب، أبي بن عيل عىل الرحمن عبد أبو وقرأ الرحمن، عبد أبي عىل

الرسول.12

261



العربية اللغة آداب تاريخ

القراءة كتب

كثريون فيها فألف … باإلسناد تنوقلت لكنها الكتب، يف قراءاتهم القراء هؤالء يدون ولم
ونحن التمدن، ذلك مدائن من وغريهما وقرطبة بغداد يف اإلسالمي التمدن نضج بعد

الفن: هذا يف كتبهم من وصلنا ما وأشهر ذلك، تاريخ خالصة موردون

منه ،٣٢٨ سنة املتوىف األنباري قاسم بن ملحمد واالبتداء الوقف يف اإليضاح كتاب (١)
الرابع القرن خطوط من يكون أن يشبه قديم بخط املرصية الكتب دار يف ناقص مجلد

باألستانة. كوبرييل مكتبة ويف الربيطاني املتحف يف نسخة ومنه للهجرة،
سنة تويف باألندلس، دانية أهل من الصرييف البن السبع القراءات يف التيسري كتاب (٢)

املرصية. الكتب دار يف خطية نسخة ومنه ٤٤٤ه،
املذكور. الصرييف البن السبع القراءات يف البيان جامع (٣)

أصحاب بني االختالف عىل فيه أتى املذكور، الصرييف البن السبع القراءات مفردات (٤)
ومنه السبعة، األئمة أصحاب من غريهم وبني القراءات عنه أخذوا الذين األربعة نافع

املرصية. الكتب دار يف خطية نسخة
فريه ابن ملحمد منظومة وهو السبع، القراءات يف التهاني ووجه األماني حرز (٥)
ومنها وغريها الهند يف ُطبعت وقد الشاطبية، بمتن وتعرف ٥٩٠ه، سنة املتوىف الشاطبي

املرصية. الكتب دار يف خطية نسخ عدة
منها ٨٣٣ه، سنة املتوىف الجزري البن منظومة التجويد علم يف الجزرية املقدمة (٦)

مراًرا. ُطبعت وقد املرصية، الكتب دار يف نسخ عدة

التفسري (3)

معانيها وأدركوا فهموها آية أو سورة عليهم تُليت كلما الدعوة ظهور عند العرب كان
أحوال يف قيلت أكثرها وألن بالغتهم، أساليب وعىل بلسانهم ألنها وتراكيبها بمفرداتها
فكان ملسو هيلع هللا ىلص الرسول سألوا منها يشء عليهم أشكل وإذا … فهمها تسهل كالقرائن كانت
فيما وتناقلوه ذلك عنه أصحابه فحفظ املنسوخ، من الناسخ ويميز املجمل لهم يبني

التابعني. وتابعي التابعني من بعدهم جاء من أخذ وعنهم بينهم،
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استنباطها، مصدر القرآن كان والقوانني األحكام إىل واحتاجوا دولة اإلسالم صار وملا
األحكام تلك استخراج يف املسلمني مرجع واملفرسون القراء وأصبح بتفسريه العناية فزادت
األول. القرن أواخر إىل شفاًها التفسري يتناقلون وكانوا اإلسالم، عهد ألول الفقهاء وهم
الكتب دار يف وجدنا ولكننا ١٠٤ه، سنة املتوىف مجاهد دون من أول أن واملشهور
سنة املتوىف املشهور الصحابي عباس ابن إىل يُنسب تفسري من نسخ بضع املرصية
له أن نظن نكن ولم القرآن، فرس من أول أنه واملتواتر ملسو هيلع هللا ىلص، الرسول عم ابن وهو ٦٨ه
واإلسناد، بالرواية نُقل أنه التفسري هذا مقدمة يف ذُكر مما يؤخذ ولكن … مدونًا تفسريًا
بن عيل بن الباقر محمد إىل ينسبونه قديم تفسري وللشيعة صاحبه، أيام يف يدون ولم
مجاهد،13 رواه عباس ابن تفسري ولعله موجود، فغري املذكور مجاهد تفسري أما الحسني،

سيأتي. كما العبايس العهد يف إال التفسري ينضج ولم

الحديث (4)

أقوال تفهمها يف إليه افتقروا ما جملة يف كان القرآن، معاني بتفهم املسلمون اشتغل ملا
الصحابة، وحفظها سمعها من وأقدم النبوية، باألحاديث عنه عربوا ما وهو الرسول،
استعانوا أحكامها من حكم أو تفسريها يف واختلفوا آية فهم عليهم أشكل إذا فكانوا
كل وعند األرض يف الصحابة تفرق الفتوح كانت فلما استيضاحها، عىل األحاديث بتلك
طالب فأصبح سواه، يسمعها لم بأحاديث بعضهم ينفرد وقد األحاديث، بعض منهم
واملدينة مكة إىل طلبه يف رحل إذا إال يستوفيه ال مثًال دمشق أهل من كان إذا الحديث
استيفاء يستطيع ال فإنه البالد، هذه أحد يف املقيم وكذلك وغريها، والري والكوفة والبرصة
العلم طلب يف بالرحلة عنه يعربون ما وهذا … األخرى البالد من يطلبه لم ما الحديث
شائًعا كان ولكنه اإلسالم، مستحدثات من يكن لم العلم طلب يف االرتحال أن عىل …
فكان العصور، تلك يف النرش وأسباب املواصالت وسائل قلة إىل بالنظر الزمان قديم من
فعل كما … البالد أقايص إىل الجغرافيا أو التاريخ طلب يف يرحل مثًال والجغرايف املؤلف
الحديث غري العلوم طلب يف يرحلون املسلمون وكان وغريهما، وإسرتابون هريودوتس

ديانتهم.14 إلتقان الروم بالد إىل يرحلون اإلسالمي العرص يف النصارى وكان أيًضا،
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األحاديث وضع

واحد، غري وادعاها الخالفة يف املسلمون واختلف عثمان الخليفة مقتل بعد الفتنة نشأت
املؤيدة األحاديث واستخراج األدلة استنباط إىل أحزابهم من حزب كل عناية فانرصفت
حجة به يقيمون أو قوًال به يؤيدون حديث أعوزهم إذا بعضهم فكان … لدعواهم
أبي بن املهلب فكان الفوىض، تلك أثناء يف ذلك وتكاثر أنفسهم، عند من حديثًا اختلقوا
مع وهو الخوارج15 أمر ويضعف املسلمني أمر بها ليشد األحاديث يضع مثًال صفرة
ذلك يعدون كانوا ألنهم األحاديث من يضعه كان بما علمهم مع النبالء من معدود ذلك

… مختلفة ألغراض الحديث يضعون كانوا كثريون املهلب وأمثال الحرب، يف خدعة
تكاثرت، قد املوضوعات تلك كانت التحقيق إىل املسلمون وعمد الفتنة هدأت فلما
صحيحه وميزوا الحديث يف كثرية كتبًا فألفوا … الصحيح وبني بينها التفريق يف فاشتغلوا
كقولهم: املراتب، لهذه عليها اصطلحوا ألفاظ ذلك يف ولهم مراتَب، وجعلوه فاسده من
وغري والغريب، والشاذ، واملعضل، واملنقطع، واملرسل، والضعيف، والحسن، الصحيح،
أو بقراءة بعض عن بعضهم الرواة يأخذ كيف وبينوا بينهم، املتداولة ألقابه من ذلك
— أمية بني زمن يف املحدثني وأشهر رتبها16 تفاوت مع إجازة أو مناولة أو كتابة

تجاوزه: وبعضهم

ابن تالمذة كبار من املكي، التيمي مليكة أبي بن هللا عبد هو مليكة: أبي ابن (١)
١١٩ه. سنة تويف عباس

كثريون، عنه أخذ وفقيهها، الشام محدث عمرو: بن الرحمن عبد األوزاعي (٢)
١٥٩ه. سنة تويف مسلم، بن الوليد العباس وأبو زياد وابن املبارك بن هللا عبد منهم

من أقدم وِمن ومحدثها، وفقيهها، املشهور، البرصة واعظ البرصي: الحسن (٣)
١١٠ه. سنة تويف القدر مسائل يف تكلموا

١٠٤ه. سنة بالكوفة تويف رشحبيل بن عامر عمرو أبو هو الشعبي: (٤)

يف قتيبة ابن ذكرهم كثريون وهم األول، العبايس العرص يف نبغوا املحدثني وأكثر
.(١٧٢–١٧٩ (صفحة املعارف كتاب
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اإلمام أنس بن مالك األحاديث ن دوَّ من وأقدم كتابًا. ن دوَّ من هؤالء بني وليس
باب يف وسيذكر ومرشوح، مطبوع وهو الفقه أبواب عىل رتبه املوطأ، كتاب يف املشهور

يشء. منه يصلنا لم لكن الحديث، ن دوَّ جريج ابن أن بعضهم وذكر الفقه،
املحدثني. األئمة أيدي عىل كتبه وُضبطت الحديث علم نضج العبايس العرص ويف

الفقه (5)

الشخصية أحوالهم يف رعاياهم بني به يقضون ما إىل أمراؤه احتاج دولة اإلسالم صار ملا
بها نظموا رشيعة منهما فاستخرجوا والحديث، القرآن إىل فرجعوا املدنية ومعامالتهم
قلما فاليونان الكربى، الدول يف طبيعي وذلك … رعاياهم بني بها وحكموا حكومتهم
كبرية دولة أهم يكونوا لم ألنهم القضائية أو الدولية واألحكام الرشائع بوضع عنوا
اتسعت فقد الرومان وأما وفروعها، الفلسفة إىل قرائحهم فانرصفت قصريًا زمنًا إال
بد لهم يكن فلم شوكتهم، وقويت سلطانهم وامتد العرب مملكة اتسعت كما مملكتهم
عىل قرنًا عرش ببضعة دولتهم تأسيس بعد إال نضجها يتم لم لكنه الرشائع، وضع من
واعتبارات عادات عن عبارة وهي ٥٣٣م، سنة املشهور القانون صاحب يوستنيان يد
دانوا ممن وغريهما والصابني الالتيني الشعب من األحقاب بتوايل تجمعت واعتقادات

املذكور. يوستنيان عهد عىل كاملة رشيعة صارت حتى بالتدريج لرومية
عليهم يمِض ولم والحديث. القرآن من أحكامهم استخرجوا فإنهم املسلمون وأما
وقد العالم، رشائع أفضل من وهو فقههم، وتكون رشيعتهم نضجت حتى والثالث قرنان

… دينهم ونرش دولتهم تأسيس يف رسعتهم مثل ذلك يف أرسعوا
األحكام يتلقون النبي عهد يف املسلمون وكان اإلسالمي، الفقه أساس القرآن إن قلنا:
رجع تويف فلما قياس، أو نظر إىل يحتاج ذلك يكن فلم … شفاًها لهم يبينها وهو منه
رشيعتهم، حاميل أو املسلمني فقهاء أول القراء فأصبح والسنة، القرآن إىل الصحابة
عظمت فلما األول، الصدر يف يقرأون الذين لقلة واألحكام الفتيا يف إليهم يرجعون وكانوا
الفقهاء باسم بدلوا صناعة وأصبح الفقه وكمل العرب من األمية وذهبت اإلسالم أمصار

… والعلماء
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الفقهاء

بن الرحمن عبد ثم الراشدون، الخلفاء وأولهم األولون، الصحابة املسلمني الفقهاء وأول
وحذيفة، يارس، بن وعمار جبل، بن ومعاذ مسعود، بن هللا وعبد كعب، بن وأبي عوف،
والفقه الفتوى انتقلت ثم األشعري،17 موىس وأبو الدرداء، وأبو وسلمان، ثابت، بن وزيد
وقاسم، الرحمن، عبد بن بكر وأبو املسيب، بن سعيد سبعة: منهم واشتهر التابعني، إىل

البيتني: هذين يف العلماء بعض جمعهم وقد وخارجة، وسليمان، وعروة، هللا، وعبيد

خ��ارج��ه ال��ح��ق ع��ن ض��ي��زي، ف��ق��س��م��ة ب��أئ��م��ٍة ي��ق��ت��دي ال م��ن ك��ل أال
خ��ارج��ه18 ب��ك��ر أب��و س��ل��ي��م��ان س��ع��ي��د ق��اس��م ع��روة ال��ل��ه ع��ب��ي��د ف��خ��ذه��م

الفقه انتقل وعنهم األسماء،19 بعض تبديل مع عرشة يحسبهم املؤرخني وبعض
علًما والحديث والتفسري والقراءة الفقه كان اإلسالم أوائل ويف اإلسالمي، العالم يف والفتيا
فلما االرتقاء، بناموس عمًال بعض؛ عن بعضها تستقل العلوم هذه أخذت ثم … واحًدا
يرتتب ملا الدولة يف كبري تأثري لهم وكان تقدم كما الفقهاء أصحابه سموا الفقه استقل
كان أمية بني أيام ففي والعفو، والقتل والتنصيب كالعزل الهامة األمور من الفتيا عىل
يخلف ولم دونهم، أمًرا يقطعون ال الخلفاء وكان املدينة، أهل إىل والفتيا الفقه يف املرجع
يف األربعة األئمة نبوغ بعد وتكيف نضج الفقه ألن مكتوبة آثاًرا األموي العرص فقهاء

العبايس. العرص

هوامش

ج٢. ١٨٢ األغاني (1)
ج٣. ٥١ األغاني (2)

ج٢٠. ١٦٩ األغاني (3)
جني. البن الخصائص (4)
ج٢. ٢٠٦–٢٠٨ املزهر (5)
ج١. ٢٥٠ خلكان ابن (6)

.٢٩ الفهرست (7)
ج٢. ١٥١ خلكان ابن (8)
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.٣٦١ األدباء طبقات (9)
ج١. ٤٩٠ خلكان ابن (10)

ج١. ١٠٤ الطيب وفتح ٣٩ املقديس (11)
ج٢. ٢٠٨ خلكان ابن (12)

.٢٣ الفهرست (13)
ج٢. ١٧٥ األطباء طبقات (14)

ج٢. ١٤٦ خلكان ابن (15)
ج١. ٢٦٨ خلدون ابن (16)

ج١. ٥١ الدموي (17)
.٩٢–١ خلكان ابن (18)
ج١. ٢٠٩ الفداء أبو (19)
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ونحوها، واألدب والرصف كالنحو العربية اللغة ضبط إىل ترجع التي العلوم بها ونريد
ويلحقه النحو العرصغري هذا يف منها يتكون ولم األموي، العرص يف بالتكون بدأت وهذه

منها: كل عن وسنتكلم واإلعجام، الحركات

النحو (1)

اإلنسان ألن مرضعه؛ من يتلقنه متكلم كل لسان عىل طبيعي الحقيقي بمعناه النحو
أن أراد إذا أما أفكاره، عن التعبري يحسن ال بدونه إذ …؛ النطق يتعلم وهو النحو يتعلم
قد فاألمة ولذلك تناوله، عليه يسهل فإنه النحو قواعد فدرس لسانه، غري لسانًا يتعلم
وتجعله النحو قواعد تدون أن قبل الشعر وتنظم وتخطب تتكلم وهي عدة قرونًا تقيض
وأول امليالد، قبل الخامس القرن يف إال لسانهم قواعد بضبط يبدأوا لم فاليونان … علًما
وبعض واملؤنث املذكر يف فتكلم ٤١١ق.م، سنة املتوىف بروتغوراس منهم بذلك بدأ من
وأتموا وغريه أرسطو جاء ثم املرتادفات، يف وتكلم عارصه وقد بروديكوس ثم األسماء،
نحو يف الرومان فعل وكذلك العربي، النحو تاريخ يشبه تاريخ وله اليوناني النحو علم
بومبيوس زمن يف امليالد قبل األول القرن يف إال قواعده يدونوا لم فإنهم الالتينية، اللغة

باليونان. اقتداء تراكس ديونيسيوس اسمه عاِلم دونه وقد …
النحو قواعد تدوين قبل والفالسفة واألدباء والخطباء الشعراء فيهم نبغ فاليونان
يرضه فلم النحو، قواعد يتعلم لم وهو وأوديسته إلياذته هومريوس فنظم … لسانهم يف
اليونان وسحر التمثيلية الروايات إسخيلوس وألف فيه، ملكة كانت اللغة ألن شيئًا؛ ذلك
تاريخه الرحالة هريودوتس وكتب وطاليس، أناكسيمندر أمثال الفالسفة ونبغ ببيانه،
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والخطباء الشعراء من جماعة فيهم نبغ فقد الرومان، وكذلك النحو، وضع قبل املشهور
النحو. تدوين قبل واألدباء

وواضعه العربي النحو وضع

النحو؛ تدوين قبل وتراسلوا وتناشدوا الخطب وألقوا الشعر نظموا فقد العرب، وهكذا
وتدوينها القواعد تلك ضبط إىل اضطروا أنهم عىل … فيهم طبيعية كانت اللغة ملكة ألن
فلم … القرآن معاني ضبط يف للدقة التماًسا والرومان؛ اليونان إليه اضطر مما بأرسع
أنهم ظننا عىل ويغلب … النحو إىل بالحاجة شعروا حتى قرن نصف دولتهم عىل يمِض
يف الكتب فيه وألفوا نحوهم دونوا الرسيان ألن الرسيان؛ منوال عىل تبويبه يف نسجوا
امللقب الرهاوي يعقوب األسقف منهم ذلك بارش من وأول للميالد، الخامس القرن أواسط
العراق يف الرسيان خالطوا ملا العرب أن فالظاهر ٤٦٠م،1 سنة املتوىف الكتب بمفرس
نحوهم تدوين إىل اضطروا فلما … فأعجبهم النحو، جملتها ويف آدابهم عىل اطلعوا
يف وهم النحو بوضع بدأوا العرب أن ذلك ويؤيد شقيقتان، اللغتني ألن منواله عىل نسجوا
الرسيانية. يف أقسامه نفس هي العربية يف الكالم وأقسام والكلدان، الرسيان بني العراق
الدين، ونرش الفتح يف الستعجالهم تابع فإنه النحو تدوين يف العرب استعجال أما
الناس فأصبح … اللغة فساد إىل دعا واالختالط باألعاجم، االختالط إىل دعت الفتوح ألن
القرآن، يف ما نحو عىل كالمهم يعربون اإلسالم ظهور عند العرب وكان اإلعراب، يهملون
يف يخطئون الرسول أيام يف حتى كانوا هؤالء فإن واملتعربني، املوايل من خالطهم من إال
ضل» فقد أخاكم «أرشدوا فقال: ملسو هيلع هللا ىلص الرسول بحرضة لحن رجًال ذكروا وقد … اإلعراب
يكثر لم اللحن ولكن فألحن»،2 أقرأ أن من إيل أحب فأسقط أقرأ «ألن بكر: أبو وقال
اللحن من يسمعونه كانوا مما العمال فتذمر اآلفاق، يف العرب وانتشار الفتوح بعد إال

اللغة. قواعد ضبط إىل شديدة بحاجة وأحسوا القرآن، قراءة يف وخصوًصا
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٦٩ه، سنة املتوىف الدؤيل األسود أبو باإلجماع فهو مدونه أو النحو علم واضع أما
أقام ثم صفني واقعة معه وشهد طالب أبي بن عيل صحب التابعني سادات من وكان
منواله، عىل النسج يف فرغب نحوها عىل اطلع أو الرسيان لغة تعلم وكأنه البرصة، يف
يشكو رجل جاءه إذا حتى … فأبى3 أبيه ابن زياد يومئذ العراقني وايل عىل ذلك فعرض
من زياد فاستنكف بنون» وترك أبانا تويف األمري هللا «أصلح يقول: فسمعه أمًرا إليه

عنه. نهاه قد كان ما يصنع أن األسود أبي إىل فبعث اللحن، ذلك سماع
أنه عىل مجمعون لكنهم النحو، وضع عىل األسود أبا بعث فيما الرواة واختلف
النحو علم فوضع طالب، أبي بن عيل عن ذلك تلقى إنه يقول: وهو قدمنا، كما واضعه
صاحب النديم ابن ذكره ما ذلك ويؤيد األسود، ألبي ثابت األقل عىل فيه الرشوع أو
جامعي أحد عليها أطلعه كتب خزانة عن كالمه عرض يف بعينه شاهده مما الفهرست
وصكاك فلحاف جلود رطل ٣٠٠ نحو فيه كبري قمطر فيها ما جملة يف فكان … الكتب
أربع وبينها خراساني، وورق أدم وجلود تهامي وورق صيني وورق مرصي وقرطاس
من واملفعول الفاعل يف كالم فيها هذه ترجمتها الصني ورق من «أحسبها قال: أوراق،
عتيق: بخط الخط هذا وتحت يعمر، بن يحيى بخط — عليه هللا رحمة — األسود أبي
فقدنا الرجل هذا مات ملا ثم شميل، بن النرض خط هذا وتحته: النحوي، عالن خط هذا

القمطر».4
لضبط املستعجلة الحاجة ليسد يكن لم القواعد من األسود أبو وضعه ما أن عىل
الفعل، من االسم أو املرفوع من املنصوب بها يتميز بعالمات ضبطها إىل فعمد القراءة،
بها يميزون أو والجر والنصب الرفع عىل بها يدلون الرسيان عند كانت عالمات فوضع

سيجيء. كما االسم من الفعل
علم قبل النظم يحسنون كانوا كما النحو علم قبل اإلعراب يعرفون كانوا فالعرب
وليس هؤالء وأسلم باألعاجم اختلطوا حتى فيهم طبيعية ملكة ذلك وكان العروض،
اشتغاًال املسلمني أكثر وكانوا ضبطها إىل فاضطروا … القرآن ليفهموا اللغة ملكة فيهم
ولم والكوفة، البرصة أهل من بعده جاء من وأتمه األسود أبو النحو بعلم بدأ بذلك،

هناك. عليه الكالم وسيأتي العبايس العرص يف إال ينضج
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الحركات (2)

اإلسالم أوائل يف وضعها إىل اضطروا ونحوها، والكرس والفتح الضم عالمات بها ونعني
القراء، صدور يف محفوًظا اإلسالم أول يف القرآن وكان القرآن، قراءة يف اإلعراب لضبط
دونوه حتى ألفاظه وضبط تناقله يف عنايتهم لكثرة قراءته؛ يف االختالف من خوف ال
وال حركات بال يقرأون والناس للهجرة األول القرن نصف فمىض … اإلسالم أهل وكثر
ذكره املتقدم الدؤيل األسود أبو رسمها من وأول الحركات، إليه افتقروا ما وأول إعجام،
أنه بعضهم توهم ولذلك الحركات، بها تُعرف أو الكلمات بها تمتاز نقًطا وضع فإنه …
وليس والحرف، الفعل من االسم لتمييز نقًطا وضع أنه والحقيقة اإلعجام، نقط وضع
الرسيان أو الكلدان من ذلك اقتبس أنه واألرجح الحاء، من الجيم أو التاء من الباء لتمييز
لفظه لتعيني تحته أو الحرف فوق توضع كبرية نقط عندهم وكان العراق، يف جريانه
«كتب» قولهم: مثل … حرف أم فعل، أم هي، اسم فيها: هو الواقع الكلمة تعيني أو
أيًضا عندهم وكان مجهوًال، أو معلوًما ماضيًا فعًال أو كتاب جمع اسًما تكون أن فيمكن
نقط، عن عبارة وهي الزمن،5 ذلك قبيل الرهاوي يعقوب وصفها حركات، هي نقط
الثالث، الحركات عن تنوب مزدوجة نقط إىل تحولت ثم الحروف حشو يف تُرسم كانت
أنه ذلك ويؤيد الحركات، هذه اقتبس األسود أبا أن فالظاهر اليوم إىل عندهم زالت وما
بالحروف فمي فتحت قد رأيتني «إذا األسود: أبو له فقال بكاتب، أتوه التنقيط أراد ملا
كرست وإن الحرف، يدي بني نقطة فانقط ضممت وإن أعاله، عىل فوقه نقطة فانقط
النقط، هذه يستعملون ذلك بعد العرب فكان الحرف»،6 تحت من النقطة فاجعل
مصحًفا املرصية الكتب دار يف شاهدنا وقد الخط، لون غري بلون يكتبوها أن والغالب
أقدم من وهو القاهرة، بجوار عمرو جامع يف وجدوه الكيفية هذه عىل منقًطا كوفيٍّا
فالنقطة اللون، حمراء نقط وفيه أسود بمداد كبرية رقوق عىل مكتوب العالم مصاحف

األسود. أبو وصفها كما ضمة، الحرف يدي وبني كرسة، وتحته فتحة، الحرف فوق

الحركات صور

واضعها نعلم فال والكرسة والفتحة الضمة نعني … إلينا وصلت التي الحركات صور أما
األوىل القرون يف ُوضعت أنها الغالب ولكن فيه، ُوضعت الذي الزمن وال واضعيها أو
لحروفهم الحركات وضعوا هؤالء ألن بالرسيان اقتداء اإلعجام نقط ُوضعت كما لإلسالم
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وعند ١١ العربانيني عند والحركات العربانيون. فعل كما نقًطا للميالد الثامن القرن يف
فقط. ثالث فهي العربية يف أما ،٥ الغربيني الرسيان وعند ٧ الرشقيني الرسيان

وبابل أشور يف التاريخ أزمنة أقدم من حركات بال ألسنتهم يكتبون الساميون ظل
وأقدم املسيحي، امليالد بعد إال الحركات لوضع يفطنوا ولم والحجاز، واليمن وفينيقية
كما الرسيان استخدمها التي الكبرية النقطة القراءة يف االلتباس لدفع اتخذوها وسيلة
فاتخذوا أخرى خطوة تقدموا ثم للميالد، الرابع القرن نحو ُوضعت أنها والغالب تقدم،
والرسيان العربان عند وهي تحته، أو الحرف فوق توضع خاصة عالمة خطوة لكل
الفتح أو الضم عىل فتدل تحته أو الحرف فوق مزدوجة أو مفردة تُوضع نقط الرشقيني

ونحوهما. واإلشمام كاإلمالة بينهما، ما أو الكرس أو
منها وأخذوا اليونانية، األبجدية من الحركات فاقتبسوا الغربيون، الرسيان أما
يجانس حرف كل الحركات، عن بها عربوا Y.E.H.O.A. هي صوتية أحرف خمسة
نهض إذ …؛ للميالد الثامنة املائة يف ذلك تم وقد اليونانية، يف عليها يدل التي الحركة
وكانت قراءتها، وضبطوا الدين كتب وسائر املقدس الكتاب ألفاظ لتحرير الرسيان

الغاية. لهذه الصوتية حروفها فاقتبسوا منهم، العلم رجال بني شائعة اليونانية
الكبرية بالنقط أوًال بهم فاقتدوا الرسيان، مثل لسانهم بضبط اهتموا فقد العرب أما
من يقتبسوها لم لكنهم … إلينا وصلت كما املستقلة الحركات وضعوا ثم والصغرية
فاستخدموا العربية األبجدية من أخذوها بل الرسيان، فعل كما األخرى األلسنة أحرف
الحركات عن عدًدا تقل ال العربية والحركات الحركات، عىل لتدل الصوتية؛ حروفها
واأللف (الواو فقط ثالث العربية يف الصوتية األحرف ولكن عليها، زادت وربما الرسيانية
وتركوا الرئيسية، الحركات وهي والكرس والفتح الضم عىل للداللة فاستعاروها والياء)
صورة تأملت وإذا القارئ، لفطنة واإلمالة والروم كاإلشمام املختلسة الحركات سائر
الكرسة وأما مائلة، األلف تشبه والفتحة تماًما كالواو الضمة رأيت املذكورة الحركات
شكل إىل أقرب استخدامها أول عند كانت أنها فإما بالياء، الشبه بعيدة اآلن فإنها
الرشقيني، الرسيان عند الكرس حركة بها قلدوا أنهم أو باالستعمال، تنوعت ثم الياء
اقتبسوا لعلهم أو كالكرسة، فجاءتا مًعا العرب فرسمهما الحرف أسفل نقطتان وهي
«الحركات الرازي: اإلمام قال وقد ٓ وهي العربية كالكرسة صورتها فإن الرسيانية الياء

املصوتات». أبعاض
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والهمزة والوصلة والشدة املدة

أحدث وهي اإلدغام، أو الوصل أو باملد التلفظ لضبط أخرى عالمات العربية الكتابة ويف
للهجرة الخامس القرن قبل ُوضعت ولكنها ذكرها، تقدم التي الحركات من استنباطها يف
من املراد املعنى تؤدي ألفاظ من مقتطعة وكلها ُ والوصلة ّ والشدة ٓ املدة وأشهرها
أن وذلك … «صل» من والوصلة «شد» من والشدة «مد» من مقطوعة فاملدة وضعها،
بصيغة «مد» قوله مده يريد الذي الحرف فوق كتب يكتبه ما ضبط أراد إذا كان الكاتب
كلمة وصلها املراد األلف وفوق نقط، بال والشني «سد» لفظ املدغم الحرف وفوق األمر،
ضبط عالمات يف اليوم حتى يفعلون كما صغرية األلفاظ هذه يرسمون وكانوا «صل»،
مقتطعة منها وكل «ط» أو «ص» أو «ج» أو «قف» الكلمة فوق فيكتبون القرآن، قراءة

الوصل. أو الوقف درجة تعيني به يراد لفظ من
اخترصوها، ثم األصلية بصورها والوصل والشد املد عالمات يكتبون دهًرا وظلوا
وعن «شد» بلفظ التشديد وعن «مد» لفظ بكتابة أوًال املد حركة عن يعربون فكانوا
«سد» والشدة «مد» املدة فصارت باالستعمال صورها اخترصوا ثم «صل» بلفظ الوصل
دار معرض يف اطلعنا وقد اآلن، عليه هي ما إىل الكتابة يف اختُرصت ثم «صل» والوصلة
العالمات هذه وفيه للهجرة، الخامس القرن أوائل يف مخطوط كتاب عىل املرصية الكتب
للشدة و«سد» للمدة «مد» الكتاب ذلك يف صورتها وهذه األصلية، ألفاظها من ا جدٍّ قريبة

للوصلة. و«ص»
بالعني عنها يرمزون ولعلهم «ع»، مصغرة العني بصورة فإنها القطع همزة أما
كما «قطع»، لفظ من مقطعة العني رسموا أنهم أو تتبادالن، ما وكثريًا لفظيهما، لتقارب

شد. من والشني صل من الصاد بقيت
بها ويُراد الكتاب، أو الرسالة آخر يف توضع عالمة الشائعة الكتابية العالمات ومن
«صح» لفظ بقية أنها اعتقادنا يف والغالب نحوها، أو «،» وهي القول نهاية عىل الداللة

بها. رسائلهم يختمون يزالون وال كانوا التي
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اإلعجام (3)

الخطوط تزال وال النقط، من خاليًا واألنباط الرسيان من العرب اقتبسه ملا الخط كان
أن والظاهر فيها، قديم وهو العربية يف حادث فاإلعجام اليوم، إىل نقط بال الرسيانية
القراءة والتبست تكاثر، قد التصحيف رأوا املذكورة الحركات استخدموا أن بعد املسلمني
بني التمييز عليهم فصعب … لغتهم ليست والعربية القراء، من األعاجم لتكاثر عليهم
فانتبه والثاء، والتاء والباء والشني والسني والحاء كالجيم شكلها يف املتشابهة األحرف
الحجاج «ففزع خلكان: ابن قال مروان، بن امللك عبد أيام يف العراق أمري الحجاج لذلك
بعض، من بعضها تميزها عالمات املختلفة األحرف لهذه يضعوا أن وسألهم كتابه إىل
أماكنها، بني وخالف وأزواًجا أفراًدا النقط فوضع بذلك قام عاصم بن نرص إن فيقال:
يقع أيًضا النقط استعمال مع فكان منقوًطا إال يكتبون ال زمانًا بذلك الناس فعرب
خلكان ابن عبارة ويف باإلعجام»،7 النقط يتبعون فكانوا اإلعجام فأحدثوا التصحيف،
وال واحد. وهما واإلعجام التنقيط بني الفرق ما وال بها املراد يُفهم فال التباس هذه
أي التصحيف؛ لكثرة إليها عمدوا إنما ألنهم الحركات بالنقط املراد يكون أن يعقل
اإلعجام قبيل من هي املذكورة النقط أن فالظاهر النقط، باختالف القراءة اختالف
وروده يكثر مما حروف بضعة إال ينقط لم هذا نًرصا ولكن املتشابهة، الحروف لتمييز
اآلن، هي كما الحروف كل بتنقيط إال تُضبط ال القراءة رأوا ثم فيه، االلتباس ويخىش

باإلعجام. عنه عربوا ما وهذا
من صحيفة عىل عربية كتابة املرصية الكتب دار يف الخطوط معرض يف شاهدنا وقد
املتشابهة الصور عىل قارص لكنه إعجام وفيها ٩١ه، سنة مؤرخة «البابريوس» الربدي
بثالث السني من لتمييزه الشني؛ حرف وصورة والتاء والياء الباء بني للتمييز للباء
رقوق عىل مكتوبة أخرى مصاحف من أجزاء وشاهدنا واحد، استواء عىل موضوعة نقط
قديمة خطوًطا تجد وقد لإلعجام، سوداء ونقط للحركات حمراء نقط وعليها صغرية

تحريك. وال تنقيط بال حديثة وخطوًطا ومحركة منقطة
يف الحاجة حسب ذلك يف تدرجوا ولكنهم واحد، وقت يف كلها الحروف تُعجم ولم
اإلعجام تجد فإنك القديمة، العربية املخطوطات يف يتأمل ملن ذلك ويتضح مختلفة، أزمنة
األلف من الياء لتمييز الياء أُعجم حرف وآخر األجيال، بتوايل إال اآلن عليه هو ما يبلغ لم
املايض. القرن أوائل يف بريوت يف األمريكيون املرسلون ذلك فعل من وأول املقصورة،
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أمية) بني زمن (يف والجغرافية التاريخ (4)

فلما يشء، يف التاريخ من ليست متفرقة أخبار إال التاريخ من الجاهلية عرب عند يكن لم
الجهاد إىل ونزعوا األمر لهم استتب حتى والحرب بالفتح املسلمون واشتغل اإلسالم ظهر

قسمان: وهو اإلسالمية، العلوم سائر يف تدرجهم مثل التاريخ وضع يف تدرجوا …

من العرب استخرجها قد وهذه رجالهم وتراجم وأعمالهم املسلمني تاريخ (١)
أعمالهم.

الدهاة ألن أمية بني زمن من ونقلها بتعريفها بدأوا وهذه … األخرى األمم تاريخ (٢)
األخرى. األمم مشاهري أخبار معرفة يف الناس أرغب من كانوا األمويني الخلفاء من

إىل العشاء بعد ليلة كل يف األخبار ألصحاب يجلس كان سفيان أبي بن فمعاوية
رعيتها يف وسياستها وملوكها والعجم وأيامها العرب أخبار من عليه فيقصون الليل، ثلث
مرتبون غلمان فيأتيه ويقوم، الليل ثلث ينام ثم ومكائدها، وحروبها األمم ملوك وسائر
امللوك ِسرَي من الكتب تلك يف ما عليه فيقرأون وقراءتها، بحفظها وكلوا قد كتب وعندهم
كانت الكتب تلك أن اعتقادنا يف والغالب السياسة،8 وأنواع ومكايدها الحروب وأخبار
ويوليوس كاإلسكندر والرومان اليونان أبطال أخبار وفيها والالتينية، اليونانية باللغتني

بالعربية. له يفرسونها كانوا الغلمان وأن وهنيبال، قيرص
القواد أكثر كان ولذلك بهم االقتداء إىل الهمم يستنهض العظماء أخبار وسماع
مشاهري من سبقهم من أخبار يستتلون العرب وغري العرب من العال يف الراغبني العظام

للعربة. والساسة القواد
عن املسلمني رغبة مع أمية بني زمن يف فبدأ العربية، اللغة يف التاريخ تدوين أما
اإلسالمي، التمدن تاريخ من الثالث الجزء يف بيناها ألسباب العرص ذلك يف التدوين
ما وأما الثاني، القرن يف إال يدونا فلم والتفسري، بالفقه التدوين عدم اختصوا ولكنهم

سماًعا. عنه مرويٌّ فإنه عباس، ابن تفسري عن ذكره تقدم
يكن لم إذ وفتوحهم؛ حروبهم تدوين قبل األجنبي التاريخ بتدوين بدأوا أنهم ويظهر
األمم أحوال عىل االطالع إىل الخلفاء لحاجة فعلوه إنما … التاريخ خدمة بالتدوين املراد
بن ملعاوية املاضني وأخبار امللوك كتاب ألَّف رشية، بن عبيد ذلك فعل من وأول األخرى،
هذا أبحاث يسمون األمويون وكان اآلن، له وجود وال الفهرست صاحب ذكره سفيان، أبي
مخنف أبو ألَّفها مختلفة موضوعات يف كتبًا النديم ابن وذكر املاضني»، أخبار «علم العلم
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الحكم بن عوانة ألفه وكتابًا ونحوهم، املشاهري تراجم فيها عيل، أصحاب من األزدي
يصل ولم للهجرة، الثاني القرن يف أمية وبني معاوية سرية يف وآخر التاريخ، يف الكلبي
أمية. بني زمن يف ُكتب مما والتاريخ األدب كتب من غريها وال الكتب هذه من يشء إلينا
أن علمت وقد األنساب، علم األموي العرص يف ُولدت التي التاريخية العلوم ومن
أنسابهم، إلثبات اإلسالم صدر يف املسلمون إليها فاحتاج الجاهلية العلوم من األنساب
علًما، فجعلوها املنصب أو الدولة من الشخص منزلة أو العطاء مقدار يتوقف وعليها
بنسبه؛ معاوية استلحقه الذي املشهور الداهية أبيه بن زياد ذلك إىل احتاج من وأول
أيًضا، النديم ابن ذلك ذكر ابنه. إىل دفعه كنابًا نسبه يف فعمل أعدائه، عىل به ليستعني
بن والحجر دغفل اإلسالم يف النسابني أقدم من أيًضا وذكر خربه، عىل وال عليه نقف ولم

كتبًا. لهم يذكر ولم الحمرة ولسان والبكري الحارث
وعىل العبايس، العرص يف إال ينضج ولم أمية، بني زمن يف ولد التاريخ إن وباإلجمال
لم الرومان ألن تمدنوا؛ أن بعد التاريخ تدوين إىل األمم أسبق من العرب فإن حال كل
أي قيرص9 يوليوس مؤرخيهم وأول قرون، بسبعة دولتهم تأسيس بعد إال فيه يؤلفوا
التاريخ يدونوا ولم خاصة، بموضوعات عندهم التاريخ بدأ واليونان الدولة، استقرار بعد

قرون. ببضعة دولتهم إنشاء بعد أي هريودوتس زمن يف إال العام
النقل قبل منها بيشء بدأوا العرب لكن دخيلة، أنها عىل يدل فلفظها الجغرافية أما

سيجيء. كما

الدخيلة العلوم (5)

ويدخل األوىل، األلسنة من العربية اللغة إىل املسلمون نقلها التي الدخلية بالعلوم نريد
كما العبايس العرص يف نُقلت وهذه وغريهم، والرسيان والهند والفرس اليونان علوم فيها
إىل يشء نقلهم من يبَق لم وإن أمية بني أيام منذ بنقلها بدأوا العرب لكن مشهور، هو

اآلن.
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يزيد بن خالد

األكرب معاوية حفيد ٨٥ه سنة املتوىف معاوية بن يزيد بن خالد ذلك فعل من وأول
عىل فغلبه الثاني، معاوية أخيه وفاة بعد الخالفة يف طامًعا وكان الحكيم، ويسمونه
يئس فلما مروان، بيت إىل سفيان أبي بيت من الخالفة وانتقلت الحكم بن مروان ذلك
وكانت بالعلم، العال اكتساب إىل ذهنه انرصف وذكاء، مطامع ذو وهو الخالفة من خالد
راهب منهم جماعة، فاستقدم اإلسكندرية، مدرسة يف يومئذ رائجة الكيمياء صناعة
بنقلها أمر تعلمها فلما … الكيمياء صناعة يعلِّمه أن إليه طلب مريانوس اسمه رومي
لغة من اإلسالم يف نقل أول وهذا القديم،10 أسطفان اسمه رجل له فنقلها العربية إىل

لغة. إىل
آالته، واستحضار طلبه يف األموال وأنفق أيًضا، النجوم علم يف راغبًا خالد وكان

خربه. يصلنا لم منه شيئًا له ترجموا ولعلهم
بالعلوم الولع شديد كان ولكنه املذكورة، خالد منقوالت من يشء يصلنا ولم
أنه السنبدي ابن ترجمة يف القفطي ابن ذكر وقد والفلك، الكيمياء وخصوًصا الطبيعية
األمري من الكرة هذه «حملت عليها ُكتب نحاس، كرة بالقاهرة الكتب خزائن يف شاهد

معاوية».11 بن يزيد بن خالد
الطب، كتب بعض نقلوا الشام، أهل بعض العرص هذا يف العلم بنقل واشتغل
مارسجويه، اسمه الحكم بن ملروان معاًرصا كان طبيب النَقَلة من خربهم وصلنا وممن
هو الطب يف كتاب أيامه يف وظهر البرصة، يف يُقيم كان املذهب يهودي الجنس رسياني
فنقله الرسيانية اللغة يف أعني بن أهرون القس ألَّفه الكنانيش، أفضل من (حاوي) كناش
الكتب خزائن يف الكتاب هذا وجد العزيز عبد بن عمر توىل فلما العربية، إىل مارسجويه
ذلك يف هللا فاستخار به، لالنتفاع املسلمني إىل إخراجه عىل بعضهم فحرضه … الشام يف
استوىل الذي الرتدد عىل ذلك ويدلك أيديهم، يف وبثه الناس إىل أخرجه ثم يوًما أربعني

الفلسفة. ال الطب كتب من أنه مع الكتاب، هذا إخراج يف الخليفة عىل
إىل أرسطو رسائل نقل امللك عبد بن هشام كاتب سامًلا أن النديم ابن وذكر

العرص. هذا منقوالت من يشء يبَق لم حال كل وعىل اإلسكندرية،
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اآلداباجلاهلية

تطورت وقد اإلسالم قبل العرب عند كانت التي العربية اآلداب الجاهلية باآلداب نريد
حدة. عىل منها كل يف وننظر واإلنشاء، والخطابة والشعر اللغة وأهمها عندهم،

اللغة (1)

يطرأ فيما تتبعهم أحوالهم، وسائر وأخالقهم آدابهم ومعرض أهلها عقول مرآة اللغة
من كثري ويذهب األمة أحوال تتبدل وقد التغيري. ذلك آثار وتحفظ التغيري من عليهم
من اللغة يف حدث ما رأيت وقد وتراكيبها، ألفاظها يف ذلك آثار وتبقى آدابها أو عاداتها
تتنوع أو جديدة ألفاظ فيها يحدث أن طبًعا ذلك فاقتىض واللسانية، الرشعية اآلداب

… الجديدة املعاني عن للتعبري ألفاظها بعض
والعروض النحو قولهم: اللسانية العلوم اقتضتها التي اللغوية املصطلحات فمن
والرفع والقلب واملنع والنقض واملجاز والحقيقة واإلعالل واإلدغام واإلعراب والشعر
اإلعراب ورضوب البحور أسماء من وغريها والطويل واملديد والخفض والنصب
الواحد للفظ أصبح لقد حتى … واشتقاقات فروع ولها ا جدٍّ كثرية وهي والترصيف،
املصطلحات أما حرصه، يمكن ال مما ديني عرويضوآخر وآخر لغوي وآخر فقهي معنى
عليها. فليقس اإلسالم، صدر عرص يف اللغة عىل الكالم يف بعضها ذكرنا فقد الرشعية

والوزارة كالخالفة اإلدارية املصطلحات من كثري العرص هذا يف اللغة ودخل
والعلوفة واملتطوعة كاملسرتزقة الجند: مصطلحات من وغريها واإلمامة والحجابة
والكفاح والبيات والفر والكر كالزحف الهجوم: وأبواب الحرب ورضوب والعسكر،
بمصطلحات ناهيك … وغريها والعرادة والكبش، كالدبابة األسلحة: وصنوف والغرة،
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والوالية والعمل والقصبة واإلقليم والعواصم الثغور كقولهم: إجمالها عىل الدواوين
واملرافق والعشور والجزية والخراج والوظيفة والتوقيع والسكة والحكومة والضياع
واملراصد واملكوس والصدقة واملستغالت واملصادرة والوقف والجباية والجوايل والصوايف
والعطاء والجاري والراتب واإليغار والخرائط والجرائد والدفاتر والضمان الرضب ودار

ا. جدٍّ كثري ذلك وغري واملؤامرة واملطالعة والخطط والختم والدعوى والبيعة
أحوال بتغري تغريت مدلوالتها لكن اللغة، يف موجودة كانت األلفاظ هذه وأكثر

التغيري.1 ذلك اقتضاها جديدة معاٍن لحدوث دولتهم إنشاء بعد العرب

العرصاألموي يف الشعر (2)

مثل العرب عصور من عرص يف الدولة يف ومنزلة النفوس يف تأثري العربي للشعر يكن لم
العرص ذلك خصائص من علمته ما بعد ذلك يف غرابة وال األموي العرص يف له كان ما
يف الشعر ازدهار عىل بعثت التي األسباب ذكر من بأس وال األمويني، وطبائع السياسية

مميزاته. عىل نأتي ثم بإيجاز، النفوس يف وتأثريه الدولة يف ومنزلته العرص هذا

رواجه أسباب

بعضها القبائل استعداء أمية بني سياسة اقتضت بالعصبية: القبائل انقسام (١)
بينه الخالف يف معاوية ذلك فعل من وأول الجاهلية، عصبية إىل بالرجوع بعض عىل
آل إىل معاوية آل من الخالفة انتقال عند القبائل انقسام كان ثم وأبنائه، عيل وبني
إىل اإلشارة تقدمت وقد راهط، مرج يف الحرب ونشبت أمية، بني من وكالهما مروان
بن امللك وعبد معاوية بن يزيد زمن يف العلويني غري من الخالفة طالب قام وأخريًا ذلك.
تقدم، كما وغريهم األشدق بن وسعيد واألزارقة الزبري وآل عيل بن الحسني وهم مروان
اختالف عىل بالشعراء يستعينون واألمويون تنرصه، قبائل بضع أو قبيلة خارج ولكل
نفوس يف التأثري من الشاعر لقول بما لعلمهم بالعطاء؛ يتألفونهم … وبطونهم قبائلهم
األمراء، أو الخلفاء من وتقربًا نفوذًا بذلك الشعراء فازداد حالها، لسان ألنه عشريته
حالها، لسان ألنه سياسته عن قبيلته رضا عىل دليًال له الشاعر مدح يعد الخليفة وكان

لها. إكراًما لشاعرها الخليفة إكرام تعد والقبيلة
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عن فضًال باملال الشعراء تألف سياستهم واقتضت باألموال: أمية بني سخاء (٢)
يومئذ والعطاء عنهم، العطاء قطع من خوًفا اسرتضائهم إىل وغريهم الشعراء اضطرار
منهم ولكل جنًدا، كلهم اإلسالم صدر يف املسلمون وكان املسلمني، وسائر الجند رواتب
املال بيت عىل قبض فمن الديوان2 يف مذكورة رشوط عىل املال بيت من يتناوله راتب
القابض كان فإذا إليه، ويتزلفوا منه يتقربوا أن بهم ويجدر الرعية، رقاب عىل قبض
العطاء فيزيد األسباب سائر عن ذلك أغناه يعطي، وملن يعطي كيف يعرف حكيًما عليه

االقتضاء. حسب عىل يقطعه أو ينقصه أو
دهاة أكرب سفيان أبي بن معاوية وقدوتهم أمية، بني من الدهاة يفعل كان كذلك
أشياع حتى املسلمني قلوب الكتساب وسيلة العطاء يف ترصفه جعل فقد … العرب
به فأحر بامللك، للمطالبة قيامهم يخاف كان الذين الصحابة أبناء من وغريهم العلويني
الشعراء يكن فلم املسلمني، سائر مثل املال بيت يف رواتب ولهم بالشعراء ذلك يفعل أن
الجوائز من يرجونه عما فضًال أعطيتهم قطع من خوًفا أمية؛ بني اسرتضاء من ا بدٍّ يرون

… إرضاءهم أحسنوا إذا
العرب لسان إحياء يف شديدة رغبة أمية لبني كان الشعر: يف أمية بني رغبة (٣)
حدث حساسة، شاعرية نفوسهم األدب، أهل من أنفسهم الخلفاء وكان قدمنا، كما وآدابه
الهرير ليلة رأيتني فلقد دأبكم، وأكثر همكم أكرب الشعر «اجعلوا قال: نفسه: عن معاوية
لشدة الهرب أريد وأنا األرض من البطن بعيد محجل أغر بفرس أتيت وقد بصفني

األطنابة»: بن عمرو أبيات إال اإلقامة عىل حملني فما البلوى،

ال��رَّب��ي��ِح ب��ال��ث��م��ن ال��ح��م��د وأْخ��ذي ب��الئ��ي وأب��ى ه��م��ت��ي ل��ي أب��ْت
ال��ُم��ش��ي��ِح ال��ب��ط��ل ه��ام��َة وض��رب��ي ن��ف��س��ي ال��م��ك��روه ع��ل��ى وإق��ح��ام��ي
تَ��س��ت��ري��ح��ي أو ت��ْح��َم��ِدي م��ك��انَ��ك وج��اش��ت ج��َش��أت ك��ل��م��ا وق��ول��ي
ص��ح��ي��ح3 َغ��َرٍض ع��ن ب��ع��ُد وأح��م��ي ص��ال��ح��اٍت م��آث��ر ع��ن ألدف��ع

جميلة فيه غنته له شعر ببيت منفاه من الشاعر األحوص رد امللك عبد بن ويزيد
قوله: وهو املغنية

وأْم��ردا َك��ه��ًال ب��ال��م��ل��ك ل��ه أق��رْت وال��ذي يُ��ن��س��ب ح��ي��ن ق��ري��ٍش ك��ري��ٌم

283



العربية اللغة آداب تاريخ

األحوص قاله وقد «أنت قالت: هذا؟» قريش كريم من «ويحك، وقال: يزيد فطرب
تمت لم «لو يوًما: له وقال وقربه، وأدناه سنية حلًال له وأنفذ برده، فكتب منفي»، وهو

بقولك: إال رحم وال صهر وال بحق إلينا

م��ط��م��ع ال��ن��اس س��ائ��ر م��ن غ��ي��رك��م إل��ى ي��ق��ودن��ي إذ ألس��ت��ح��ي��ي��ك��م وإن��ي

عندنا».4 ذلك لكفاك
وكان بمثله5 ذاك وأجابه بالشعر الزبري ابن عدوه مروان بن امللك عبد راسل وقد
جيء وطأة، أشدهم وهو فالحجاج مثلهم، وحس وخيال شعر أصحاب األمويني عمال
رجل: به صاح حتى اليوم ذلك بقية قتلهم يف فأخذ األشعث حرب بعد يديه بني باألرسى
وما فينا هللا خالفت ولقد بالعفو، أحسنت فما بالذنب أسأنا قد كنا لنئ حجاج يا «وهللا
الَِّذيَن َلِقيتُُم ﴿َفِإذَا يقول: — تعاىل — هللا «ألن قال: ويلك؟» … «وكيف له: فقال أطعته»
َحتَّٰى ِفَداءً ا َوإِمَّ بَْعُد َمنٍّا ا َفِإمَّ اْلَوثَاَق وا َفُشدُّ أَثَْخنتُُموُهْم إِذَا َحتَّٰى الرَِّقاِب َب َفَرضْ َكَفُروا
قال: ثم تقتل»، وال فأرس الحد تجاوزت حتى فأثخنت قتلت وقد أَْوَزاَرَها﴾ اْلَحْرُب تََضَع
نادى ثم الوقت» هذا قبل منك الكالم هذا كان أال لك «ويل الحجاج: فقال أمنن» «أو

الناس. وأمن السيف، برفع
كانوا ما وكثريًا وينتقدونهم، الشعراء ويباحثون الشعر يحفظون أمية بنو وكان
كما املجيد ويجيزون شيئًا يصفوا أن عليهم ويقرتحون مجلس يف منهم طائفة يجمعون
عبد بن سليمان فعل كما أيديهم بني ليتفاخروا يجمعونهم أو امللك6 عبد بن هشام فعل
شيئًا فخركم من «أنشدونا لهم: وقال الرقاع، وابن وكثريًا وجريًرا الفرزدق جمع إذ امللك؛

طويل».7 حديث يف ففعلوا … حسنًا
أو الشاعر إىل فيكتب تفسري، إىل يحتاج أو قائله يعرف ال شعر ألحدهم يخطر وقد
بعث إذ … املذكور هشام فعل كما الربيد عىل الشام إىل العراق من فيستقدمه الراوية
الربيد، عىل الراوية حماًدا إليه يشخص أن بالبرصة عامله إىل دمشق من عاجلة برسالة
هو فإذا العاجلة الدعوة تلك من خائف وهو الطريق يف ليلة عرشة اثنتي حماد فقىض

قائله»: من أدِر لم ببايل خطر لبيت إليك «بعثت له: يقول
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فقال: هو؟» «وما وقال: روعه فهدأ

إب��ري��ق ي��م��ي��ن��ه��ا ف��ي ق��ي��ن��ة ف��ج��اءْت ي��وًم��ا ��ب��وح ب��ال��صَّ ف��َدع��وا

إياها. وأنشده قصيدة» من زيد بن عدي يقوله «هذا حماد: فقال
استقدامه يف بعثوا بارع أديب أو شاعر بوجود علموا إذا عمالهم يفعل كان وكذلك

ذكره.8 بنا يطول مما
خرب وسيأتي بليًغا، شاعًرا كان فقد يزيد؛ بن كالوليد شعراء، الخلفاء من وكان

مطلعها: التي املشهورة القصيدة معاوية بن يزيد إىل وينسبون ذلك،

َج��ل��دي ب��ه أوه��ْت ِم��ع��ص��ٍم ع��ل��ى نَ��ق��ًش��ا ي��دي ت��ن��ل��ه ل��م م��ا ي��ده��ا ع��ل��ى ن��ال��ْت

الشاعرية. أصحاب من كان لكنه لغريه، كانت وربما
ثالثة: منهم ونخص اإلجمال، عىل باألدب شغف الدهاة خلفائهم لبعض وكان
عناية لهم وكانت سنة، عرشين من أكثر منهم كل حكم وهشاًما. امللك، وعبد معاوية،
امللوك من محبيه ظل يف إال ويثمر ويورق ينمو ال واألدب امللك، عبد وخصوًصا باألدباء
لكل رأيت اإلسالمي التمدن أثناء يف األدب بها مر التي النهضات تدبرت وإذا األمراء، أو
أدلة وسرتى تنشيطهم، أو أهله بتقديم األدب وأحيا ينارصها أخذ ملًكا أو أمريًا نهضة

الكتاب. هذا من يأتي فيما ذلك من كثرية
ومن الشعر يف ومنتدياتهم مجتمعاتهم يف الناس أحاديث أكثر كان إذا عجب فال
امرأ عرصهم يف الجاهلية شعراء من الرائج وكان اإلسالم، أو الجاهلية شعراء أشعر هو
واألخطل والفرزدق جريًرا ويفضلون سواهم، عىل يفضلونهم النابغة أو وزهريًا القيس
وكثريًا أشعر هؤالء أي يف يتناقشون كانوا لكنهم أيامهم. يف املسلمني الشعراء سائر عىل
بعض إىل فبعث األمري أو الخليفة اهتم وربما أصواتهم، وترتفع يتخاصمون كانوا ما
يسأله قتيبة ابن إىل بعت إذ الحجاج؛ فعل كما الشعراء أشعر يف رأيه عن يسأله العلماء

السؤال. هذا ملثل العراق إىل الشام من يبعثون وقد ذلك،9 عن
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يف البلدين هذين حال من كان ما علمت قد والكوفة: البرصة يف األدبية الحركة (٤)
املسلمون اشتغل وفيهما املتمدنة، األمم من بغريهم العرب احتك وفيهما األموي، العرص
اللسانية، اآلداب من وغريه النحو ولد وفيهما وأمثالهم، وأشعارهم العرب أخبار بجمع
من ذلك فكان تقدم، كما اإلسالم عكاظ املربد سيما وال هناك األدبية األندية فتكاثرت

األموي. العرص يف الشعر ازدهار عىل البواعث جملة

نبغ فقد واليابان والصني الهند حتى أدبية نهضة يف يومئذ كان كله الرشق أن عىل
فتوحه واتساع اإلسالم ظهور أثر عىل للميالد10 الثامن القرن يف واألدباء الشعراء فيها

النهضة. تلك فيه فحدثت أقصاه، إىل الرشق أعصاب فاهتزت

العرصاألموي يف الشعر مميزات (3)

ذلك أثر ويظهر به، املحيطة البيئة بتغري وأحواله أطواره فتتغري اإلقليم، صنيعة اإلنسان
عما األموي العرص يف أحوالهم اختلفت العرب أن رأيت وقد فكرته، أو قريحته نتاج يف
قرائحهم ثمار يف ذلك أثر فظهر اإلسالم صدر زمن يف أو الجاهلية زمن يف عليه كانت

العرص: ذلك يف مميزاته أهم وإليك الشعر، وخصوًصا

يف األمويني ورغبة الجاهلية من األموي العرص قرب إن الكالم: وحيش من خلوه (١)
بالغة األموي للشعر أبقى ذلك كل وأشعارهم، آدابهم يف الجاهلية عرب وتقليدهم البداوة
والحديث، القرآن أسلوب أكسبه اإلسالم لكن والركاكة، العجمة من وسالمتها الجاهلية
العرص هذا يف أحسن البالغة حيث من فهو الوحيش، والكالم الغريب الرتكيب فتخلصمن

مميزات. عرص لكل كان وإن العصور سائر يف مما
بذلك يعرب حبيبته، يف تغزًال األبيات يقول الجاهيل الشاعر كان التشبيب: كثرة (٢)
خطيبته، أو حبيبته غري يف يشبب وال الشوق، أو الغرام من جوارحه تكنه ما أو حبه عن
أهله يعلم لئال الشعر؛ عرائس بإحدى عنها يكني أن والغالب اسمها، بغري يسميها وقد
أحدهم إن حتى النساء عىل الغرية شديدي كانوا ألنهم بها؛ التزوج من فيمنعوه بتشبيبه
عليها غرية فيقتلها حبيبته أو امرأته إىل عمد منه حياته عىل وخاف عدو عليه سطا إذا
حبيبته، بغري شاعرهم يشبب أن الجاهليني يف ويندر موته،11 بعد سواه يمسها أن من
صدَّرها بقصيدة أخاه رثى إذ الصمة بن دريد فعل كما العادة، فوق فلداع فعل وإذا
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فأصبحوا األصابع، عىل يُعدون الجاهلية يف العشاق الشعراء رأيت وقد غزلية،12 بأبيات
… وأحواله وأعراضه الحب وصف من وأكثروا ذلك، أضعاف األموي العرص يف

ذلك كان إذا وخصوًصا الحضارة، إىل البداوة من بانتقالها األمة يف طبيعي وذلك
بضع أو جارية منهم الرجل فيصيب … السبايا من الغنائم وفيها الفتوح أثر عىل
من وأكثرهن كثريات، اإلسالم صدر يف السبايا وكانت املعارك، من معركة كل يف جواٍر
ويستبقون املنزل، حاجات يف يستخدمونهن أو يبيعونهن والفاتحون والفرس، الروم
وصار الغزلية، للموضوعات القرائح وتنبهت القلوب فتحركت للترسي، منهن الجميالت
عىل خروًجا ذلك يعدون الراشدون الخلفاء وكان الجميالت، بالنساء يشببون الشعراء
يسمع ال الخطاب بن عمر وكان القصاص، يستوجب ذنبًا التشبيب فجعلوا األدب، حرمة

جلده.13 إال بامرأة يشبب بشاعر
وكثر دمشق، إىل املدينة من عاصمتها انتقلت وقد — أمية بني إىل الدولة أفضت فلما
نفوسهم، من العفة هيبة وذهبت الحضارة، بأسباب العرب وأخذ باألعاجم، االختالط
منه فأكثروا التشبيب، عليهم هان — عليها املحافظة يف الراشدين الخلفاء شدة وانقضت
عن باللهو ليشغلهم والرواتب بالعطايا معاوية أغرقهم أهلها ألن املدينة يف سيما وال
وسبقت املدينة يف اللهو فكثر ونحوهم، املغنني عىل األموال ينفقون فكانوا امللك، طلب
التشبيب عىل الشعراء وتجرأ أهلها بني القصف وشاع الغناء إىل اإلسالمية املدائن سائر

أحبائهم. بغري

النسيب أهل إمام

معاًرصا كان العاشق الشاعر معمر بن جميل اإلسالم يف والغزل النسيب أهل إمام أن عىل
كان لكنه … فيه وتفنن منه فأكثر للشعراء، النسيب وطأ الذي وهو مروان، بن امللك لعبد
تشبيبه الناس فاستحسن املحبني»،14 «إمام األدب أهل عرف يف وهو بثينة بحبيته يشبب
الغزل أبيات الشاعر فينظم … فيه يقلدونه فأخذوا صادق، شعور عن صادر طبيعي ألنه
كليىل العاشقني الشعراء حبيبات أسماء بعضهم واستعار وهمي، ملحبوب النسيب أو
معمر، بن جميل معشوقة مثًال بثينة كانت أن وبعد تقليًدا، بهن وشببوا وهند ودعد
جميلة امرأة املستعار باالسم يعنون وقد أراد، ملن بها التغزل يباح للشعر عروًسا صارت

معروفة.
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بجميالت والتغزل تحديه الشعراء وأراد عليه، حرج وال بحبيبته يشبب كان فجميل
آبائهن، أو بعولتهن غضب فخافوا … الخلفاء أو األمراء بحوزة الغالب يف وهن النساء
منزلة أو تنرصه عصبية ذا كان من إال الشعراء من بذلك املجاهرة عىل يجرؤ يكن فلم
من للقريش كان ملا نظًرا قريش، من التشبيب إىل الشعراء أسبق كان ولذلك له، تشفع
يف لنزولهم الحضارة إىل أقرب القرشيني وألن األموي. العرص يف والهيبة الرفيعة املنزلة

النساء. أجمل ومعهم العالم أقطار من الناس يحج وإليها مكة،

والتشبيب قريش شعراء

الصديق. بكر أبي حفيد ابن وهو عتيق، أبي ابن منهم التشبيب عىل تجرأ من وأول
قريش، من ربيعة أبي بن عمر ثم ريبة، غري عن يشبب عفيًفا طاهًرا كان إنه ويقولون:
الشعراء فتجرأ العرصاألموي، شعراء من وكلهم وغريهم، أيًضا، قريش من وهو والعرجي
ال الشعر أن يعتقدون وصاروا التشبيب، شاع حتى بهم االقتداء عىل قريش غري من
والصدود الحبيب بذكر الحرضي الشاعر فيبدأ القلوب، عطف من فيه ملا به إال يحسن

الطلول. ووصف واالنتقال الرحيل بذكر البدوي يبدأ كما والهجران،
صدره إال فخًرا أو مديًحا ينظم ال الشاعر صار حتى أمية بني عرص آخر يأِت ولم
عامل سيار بن نرص أتى شاعًرا ذكروا املديح. أبيات من أكثر تكون قد الغزل يف بأبيات
له فقال مديًحا، أبيات وعرشة نسيبًا بيت مائة فيها بأرجوزة خراسان عىل أمية بني
بنسيبك»،15 مديحي عن شغلته وقد إال لطيًفا معنى وال عذبة كلمة أبقيت ما «وهللا نرص:
ذلك.16 من شيئًا اليونان شعر يف فإن العربي، بالشعر ا خاصٍّ بالغزل االستهالل يكن ولم
وقد زوجها17 أو ابنها ليفضحوا باملرأة يشببون كانوا ما كثريًا العرب شعراء أن عىل
مروان، بن العزيز عبد موىل نصيب فعل كما لزواجهن وسيلة بالبنات التشبيب يكون
قالت: اسمك؟» «ما فقال: بها، يشبب أن إليه وطلبت لبنًا فسقته ماء فتاة استسقى وقد

يقول: فأنشأ «قنا»18 قالت: الجبل؟» هذا اسم «وما قال: «هند»

ب��ع��دا أم ال��ل��ه زاده أُق��ربً��ا أب��ال��ي أك��ن ول��م ه��ن��ِد ُح��بِّ م��ن َق��نً��ا أح��ب
ع��م��دا ب��ن��ا إل��ي��ه م��ال��ت ح��اج��ًة ل��ن��ا ق��نً��ا ذي بَ��ْط��ن م��ن ب��ال��ق��ي��ع��ان إن أال
ه��ن��دا ب��ه رأي��ت إن��ي ق��نً��ا أح��بُّ ف��إن��ن��ي إل��ي��ه أن��ظ��ْر ق��نً��ا أرون��ي

أجلها.19 من الجارية هذه وُخطبت األبيات هذه وشاعت
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والتشبيب الخلفاء

عليهم، البدو طبائع لغلبة أحد بهن شبب إذا لنسائهم يغضبون والكرباء األمراء وكان
هلل.20 عصيانًا ربيعة أبي ابن شعر عدوا حتى ويعيبونه املشبب عىل وينقمون

منه فينتقم أهله ببعض شبب إذا الشاعر عىل غضبه يظهر أن الخليفة عىل يكرب وقد
بن امللك عبد به واقتدى صدًرا، الناس أوسع وهو معاوية21 يفعل كان كذلك باإلهمال،
الشعراء يتوعد فأخذ الكظم، ذلك صدره يَسع فلم امللك عبد بن الوليد ابنه أما مروان22
بن عمر فعل وكذلك يقال23 فيما فقتله بامرأته شبب اليمن وضاح أن وبلغه شببوا، إذا
يعملون أو بالخلفاء يقتدون العمال وكان التشبيب، عن ربيعة أبي ابن فمنع العزيز عبد
نسائها.24 ببعض شبب ألنه الشاعر األحوص نفى املدينة عامل فإن ذلك، يف بأوامرهم
به، التزوج ترجو ال كانت وإن مشهور شاعر بها يشبب أن يرسها كان املرأة ولكن
ذلك يف سواء الثناء) يغرهن (والغواني بجمالها اإلعجاب من التشبيب يف ما يرسها ولكن
اليمن وضاح عىل اقرتحت التي هي امللك عبد بن الوليد زوجة أن ذكروا والحقرية، األمرية
بن عمر عىل امللك عبد أخت الحكم بن مروان بنت محمد أم واقرتحت … بها يشبب أن
التشبيب، عىل يؤجر أن فأبى … دينار ألف إليه وبعثت بشعره، يشهرها أن ربيعة أبي

مطلعها: أبياتًا فيها فقال فردته، إليها وأهداه وطيبًا حلًال بالجائزة فابتاع

األْوط��ارا25 ِت��ه��ام��َة م��ن ق��ض��ى ق��د اب��ت��ك��ارا ال��ُم��ِج��دُّ ال��راك��ب أي��ه��ا

األموي. العرص يف نشأ اآلن عليه هو ما نحو عىل التشبيب فإن وبالجملة

ما أحدهم فيذكر ويتفاخرون يتنافسون الجاهليون كان الشعراء: بني املهاجاة (٣)
هذه من عليه هم ما أو الغلبة أو النرص من أوتوه وما والنجدة الشجاعة من قبيلته يف
املخرضمون منهم تخطاه من وأكثر الهجو، إىل ذلك يتخطى من فيهم ويندر الفضائل،
فيه، الشعراء وأجاد األموي العرص يف دائرته واتسعت الهجو كثر وقد تقدم، كما

ضخم. كتاب يف تدخل ونقائض مهاجاة ولبعضهم
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السيايس الهجاء

بني قام الذي االنقسام بسبب إليه األمر والة الحتياج األموي العرص يف الهجاء راج وقد
األمويني بنارص يأخذون الشعراء أكثر وكان السيايس، الهجاء وهو املختلفة، األحزاب
عىل بألسنتهم ليستعينوا للشعراء األموال يبذلون خلفاؤهم وكان السيادة، أهل ألنهم

أهلها. ونخوة إحساسها لشدة العرب نفوس يف الهجاء لتأثري أعدائهم؛
بني صارت ثم القرشيني، وأعدائه النبي شعراء بني اإلسالم يف املهاجاة بدأت وقد
تقدمت وقد منه، بأشد الهجاء عنهم يردون شعراء الجانبني من لكل وكان واليمن، قريش
كل وينشدونه، املهاجاة من هؤالء يقوله ما يحفظون املسلمون وكان ذلك. إىل اإلشارة
شتم ذلك «يف وقال: عنه، فنهى الخطاب بن عمر ذلك بلغ وملا ألصحابها، تنترص طائفة

للضغائن».26 وتجديد بامليت الحي
… الضغائن تلك يجدد أن ومصلحته سياسته اقتضت معاوية، إىل األمر أفىض فلما
خصمه، طالب أبي بن عيل أصحاب ألنهم األنصار يف الطعن عىل الشعراء يغري فجعل
الشاعر األخطل، الطعن ذلك عىل أغراهم الذين ومن الخفاء، طي تحت ذلك يفعل وكان
معاوية به واستعان نرصاني، ألنه خصوًصا األنصار عىل ذلك فعظم … املشهور التغلبي
ودخل بشري، بن النعمان يومئذ وهو وشاعرهم، األنصار متكلم فغضب املسلمني، عىل

مطلعها: األنصار عن الدفاع يف قصيدة وأنشده معاوية عىل

ال��ع��م��ائ��م ع��ل��ي��ه��ا م��ش��دوًدا األزد ِل��ح��َي ت��ع��ت��رْف ال��ح��قَّ تُ��ع��ط��ن��ا إال م��ع��اوَي
األراق��م ع��ل��ي��ك ت��ج��ري ال��ذي وم��اذا خ��ل��ة األراق��م َع��ب��ُد أي��ش��ت��م��ن��ا
ال��دراه��م م��ن��ك ي��رض��ي��ه م��ن ف��دون��ك ل��س��ان��ه ق��ط��ع دون ث��أٌر ل��َي ف��م��ا

خالفة عىل بالطعن القصيدة وختم وأنسابهم، األنصار بأعمال الفخر إىل تخلص ثم
قال:27 أن إىل معاوية

ال��س��الل��م إل��ي��ك ي��وًم��ا ب��ه��ا س��ت��رق��ى ك��ث��ي��رة أم��ور ع��ن ألغ��ض��ي وإن��ي
أك��ات��م م��ن��ي ال��ن��ف��س ف��ي ال��ت��ي ل��ت��ل��ك وإن��ن��ي ش��م��ٍس ع��ب��د ف��ي��ه��ا أص��ان��ع
ه��اش��ُم واألم��ِر ال��ح��ق ول��ي ول��ك��ْن أه��ل��ه ل��س��ت ال��ذي واألم��ر أن��ت ف��م��ا
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يدفع أن وأمر نفسه، عند من ذلك فعل األخطل أن أظهره تهديده معاوية سمع فلما
فأجاره معاوية بن بيزيد األخطل يستجر لم لو يفعل، أن وأوشك لسانه، ليقطع إليه
شاعر مروان بن امللك عبد فجعله لألخطل، الفضل هذا األمويون وعرف النعمان، وأرىض

ذلك. إىل وسنعود الدولة،
أمية، وبني هاشم بني بني املشاتمة إىل وقريش األنصار بني املهاجاة وتحولت
من جماعة يف يخرج الشاعر سديف وكان اإلسالمية، اململكة أطراف يف ذلك وانترش
ثم فيفتخرون أمية، بني موايل من جماعة يف يخرج وشبيب مكة، يف هاشم بني موايل
مكة أهل وكان والشبيبية، السديفية لهم يقال وكان بالسيوف، يتجالدون ثم يتشاتمون

العصبية. يف بينهما منقسمني

األدبي الهجاء

األحزاب عن النظر بقطع الشعراء بني التهاجي إىل جر السيايس التهاجي أن عىل
يكون وقد األحوال، باختالف املهاجاة هذه سبب ويختلف املفاخرة، قبيل من السياسية
يحكم من إىل املتهاجيان يتنافر ثم الهجاء، عىل املقدرة لبيان املقارعة منها الغرض
أيهما يف وتنافسا العذري قطبة بن وجواس املتيم الشاعر جميل تهاجى كما … بينهما

وحسبًا.28 أبًا أفضل
جرير وبني والفرزدق، جرير بن املهاجاة األموي العرص يف املهاجاة رضوب وأشهر
ملهاجاته وكان جرير، هو كله ذلك يف والبادئ املعارصين. الشعراء من وغريه واألخطل،
وموضوع مجالسهم يف القوم حديث أصبح حتى كبرية شهرة واألخطل الفرزدق مع
إىل أحدهما نسب حزبني: ذلك يف الناس وانقسم أفضل، الشاعرين أي يف مناقشاتهم
بني الجدال احتدم ما وكثريًا فرزدقيٍّا، فسمي الفرزدق إىل واآلخر جريريٍّا، فسمى جرير
بني شعراء عن الكالم يف ذلك تفصيل وسيأتي الخصام، إىل آل حتى املجالس يف األدباء
غريه، أو باملال الهاجي ليسرتيض املهجو تخويف الهجاء عىل الباعث يكون وقد أمية،

اليوم. الصحف بعض تفعل كما
برد بن بشار مهاجاة فاشتهرت العبايس، العرص إىل الشعراء بني املهاجاة واتصلت
الشعراء يف باملناقشة الناس اشتغال أن عىل ووالبة،30 العتاهية أبي ومهاجاة وحماد،29
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أيًضا اليونان كان فقد … بالعرب ا خاصٍّ هو وليس عرص، كل يف طبيعي وتفاضلهم
ذلك.31 يفعلون

إال املوايل من الجاهلية يف الشعر يقل لم أنه رأيت قد الشعر: يف املوايل نبوغ (٤)
وهم املوايل من طائفة الشعراء عداد يف فانتظم اإلسالم يف وأما الحسحاس، بني عبد
الفتح أثناء يف العرب حوزة يف دخل وممن والروم الفرس وفيهم العرب،32 غري املسلمون
الشعراء، نوابغ من جماعة وفيهم … وقريش أسد بني موايل من وأكثرهم أسلموا، ثم
لغاتهم عن نقًال الشعرية املعاني من كثريًا ألدخلوا الجاهلية بأساليب القوم تقيد ولوال

األصلية.
الجاهليني الشعراء أن تقدم مما علمت قد لالستجداء: املديح أو السيايس الشعر (٥)
شكًرا يمدحون كانوا وإنما … بمدحهم يستجدون كانوا قلما لكنهم املديح، نظموا
وقد العطاء، التماس املدح من األول الغرض فأصبح األموي، العرص يف وأما لصنيع،

قدمناها. التي لألسباب األموال ببذل للمدح الخلفاء استدرار ذلك إىل جرهم

يتذبذبون وكانوا املداحني، من كبرية طائفة ونبغت مألوفة، عادة االستجداء فأصبح
مديحهم أكثر كان ولذلك النقمة، من يخافونه أو العطاء من يرجونه ملا تبًعا مدحهم يف
أو الزبري آل أو هاشم بني أحدهم مدح وربما املال، وبيت السيادة أصحاب األمويني يف
غضبهم من خوًفا أو لعطائهم التماًسا هؤالء إىل عنهم رغب ثم األمويني، أعداء من غريهم
منهم االنتقام إىل ويتطرقون سواهم مدحوا إذا الشعراء عىل يغضبون كانوا األمويني ألن
الشعراء ومن األمويني، يف املدائح ينظمون الشيعة شعراء رأينا إذا غرو فال وسيلة، بكل

أمية. وبني الزبري ابن أو أمية وبني هاشم بني مدح من

بدأوا لكنهم العبايس، العرص يف إال الخمر وصف الشعراء يتقن لم الخمر: وصف (٦)
الدولة، أواخر يف واللهو القصف يف األمويني انغماس أثر عىل األموي العرص يف بذلك
الخمر ذكر وقد السكري، الخليع الخليفة يزيد بن الوليد املسلمني من وصفها من وأول

بقوله: الزجاجة ووصف األخطل ذكرها ثم واألعىش، زيد بن عدي الجاهلية يف

َم��ل��ثُ��وُم ب��رق��اع��ِه إب��ري��ق��ه��ا تَ��ْرِويَّ��ٌة ب��ه��ا ت��ت��ح��ف��ن��ا وت��ظ��ل
ال��م��زك��وم33 ري��اَح��ه��ا ف��َش��مَّ نَ��ف��ح��ْت زج��اج��ه��ا األك��فُّ ت��ع��اورِت ف��إذا
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منها: قال بقصيدة يزيد بن الوليد وصفها يف أجاد ثم

ال��ِح��َق��ِب ع��ل��ى ت��ع��ل��و ع��ج��وٌز ف��ه��ي ت��ق��ادُم��ه��ا زان��ه��ا ق��ه��وٍة م��ن
ال��ن��س��ب ال��ك��ري��م��ة ال��ف��ت��اة م��ن َج��ل��وت��ه��ا ي��وم ��ْرب ال��شَّ إل��ى أش��َه��ى
َع��ج��ِب م��ن��ظ��ر ف��ي ت��ب��دَّْت ح��ت��ى ج��وه��ره��ا ورقَّ ت��ج��ل��ْت ف��ق��د
ال��ذه��ب س��ائ��ُل ال��م��زج ل��دى وه��ي َش��رٍر م��ن ال��م��زاج ب��غ��ي��ر ف��ه��ي
ُم��رت��ق��ب َع��يْ��ن ف��ي ِض��ي��اء ت��ذك��و َق��بَ��ٌس زج��اج��ه��ا ف��ي ك��أن��ه��ا

سيما وال معانيها سلخوا أشعارهم يف الشعراء أخذها أشعار الخمر وصف يف وله
من أيًضا نواس أبو وأخذ شعره،34 يف وجعلها كلها الوليد معاني سلخ فإنه نواس، أبو

أستاذه. وكان والبة من وأخذ له، معاًرصا وكان الضحاك،35 بن الحسني

هوامش

٢٤ صفحة الثانية» «الطبعة العربية اللغة تاريخ كتابنا يف ذلك تفصيل راجع (1)
بعدها. وما

ج١. ١٥٤ صفحة الثانية» «الطبعة اإلسالمي التمدن تاريخ (2)
كلما أي وجاشت جشأت وكلما األمر، يف الجاد واملشيح: ج١، ١٠ العمدة (3)

جزع. أو خوف من نفيس اضطربت
ج٨. ٥٧ األغاني (4)
ج١٣. ٦٨ األغاني (5)
ج٩. ٨٠ األغاني (6)
ج١٩. ٢٢ األغاني (7)
ج٧. ٤٣ األغاني (8)
ج٢. ٢٤٠ املزهر (9)

.Lit. Comp. 107 (10)
ج١٢. ١٤٥ األغاني (11)
ج١. ١٢٢ العمدة (12)
ج٤. ٩٨ األغاني (13)
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ج٧. ٨٠ األغاني (14)
ج٢. ٩٩ العمدة (15)

.١٠ سنة ٤٢٧ املرشق يف جويدي (16)
ج١. ١٥٤ األغاني (17)

فزارة. لبني جبل قنا: (18)
ج١٣. ١٤٨ األغاني (19)
ج٦. ٣٦ األغاني (20)

ج١٣. ١٤٨ األغاني (21)
ج٦. ٢٦ األغاني (22)
ج٦. ٣٦ األغاني (23)
ج٤. ٤٨ األغاني (24)
ج١. ٦٦ األغاني (25)
ج٤. ٥ األغاني (26)

ج١٤. ١٢٦ األغاني (27)

ج١٩. ١١٢ األغاني (28)
ج١٣. ٧٤–٨٦ األغاني (29)
ج١٦. ١٥٠ األغاني (30)

.٢٠٤ نكلسن (31)
الثالثة. الطبعة ج٤ و٩١ ٢٢ اإلسالمي التمدن تاريخ راجع (32)

ج٨. ٨٤ األغاني (33)
ج٦. ١١٠ األغاني (34)
ج٦. ١٧٠ األغاني (35)
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وهي — أثنائه يف عددهم فزاد قدمناها، التي لألسباب األموي العرص يف الشعراء تكاثر
رأيت فقد القرن، وبعض قرنني أثناء يف نبغوا الذين الجاهلية شعراء عىل — سنة تسعون
شعراء عدد وزاد والبطون، القبائل اختالف عىل شاعًرا ١٢٠ نحو الجاهليني الشعراء عدد
وهناك … أخبارهم ووصلنا بالشعر اشتهروا الذين نعني … ذلك عىل األموي العرص
والجمهرات الحماسة كتب يف ذُكرت قصائد أو أبيات إال آثارهم من يبَق لم غريهم مئات

… الجاهليني أكثر أخبار ضاعت كما أخبارهم ضاعت أو األدب، كتب من وغريها

قبائلهم إىل بالنظر العرصاألموي شعراء (1)

العرب شعراء أكثر رأينا وأنسابهم، قبائلهم حيث من األموي العرص شعراء إىل نظرنا إذا
حال عن يختلفون وهم فقضاعة، فمرض، فربيعة، فتميم، فاليمن، قريش، ثم قيس، من
من األكثرية أن يف معهم اتفقوا وإن كبريًا، اختالًفا الناحية هذه من الجاهلية شعراء
وسبب ،٢٣ األموي العرص يف فصاروا عرشة، الجاهلية يف كانوا قريش فشعراء … قيس
شعراء ذلك وبعكس بهم، اإلسالم لقيام اإلسالم بعد ظهروا القرشيني ألن بديهي ذلك
أيًضا طبيعي والسبب ،١١ األموي العرص يف فصاروا ٢٠ الجاهلية يف كانوا فقد ربيعة
سلطان من الحجازيني باستقالل قامت إذ الجاهلية؛ يف األكرب الشأن لها كان ربيعة ألن

وأيامهم. حروبهم وكثرت اليمن،
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يف فصاروا ٢٢ الجاهلية يف كانوا فقد اليمن، شعراء أو القحطانية يف ذلك واعترب
شعرائها فعدد تميم وأما سواهم، إىل اإلسالم بعد السيادة عز النتقال ١٦؛ األموي العرص
العرص ذلك يف منهم ينبغ فلم إياد أما فيهما، تختلف لم حالها ألن واحد العرصين يف
األموي العرص هذا يف منهم ينبغ لم اليهود وكذلك اإلسالم، قبل عصبيتهم لذهاب شاعر
لم العرص، هذا يف ظهرت كبرية الشعراء من طبقة أن عىل ٤ الجاهلية يف وكانوا شاعر
٢١ منهم الشعراء عدد بلغ فقد العبيد، أو املوايل نعني واحد إال الجاهلية يف منها يكن
أنسابهم حيث من أمية بني وشعراء الجاهلية شعراء بني املقابلة يف جدول وهذا شاعًرا.

التقريب: وجه عىل

األموي العرص يف شعراؤها الجاهلية يف شعراؤها القبيلة اسم

٢٦ ٢٧ قيس
١١ ٢٠ ربيعة
١٣ ١٢ تميم
٩ ١٦ وتميم) وقريش قيس (غري مرض
٢٣ ١٠ قريش
١٦ ٢٢ (اليمن) القحطانية
٨ ٤ قضاعة
٠٠ ٢ إياد
٠٠ ٤ اليهود
٢١ ١ املوايل

أغراضهم إىل بالنظر العرصاألموي شعراء (2)

الشعراء أغراض عن تختلف رأيناها أغراضهم، إىل بالنظر العرص هذا شعراء اعتربنا وإذا
املحاربني، والفرسان العرصلألمراء ذلك يف األكثرية كانت فقد … كبريًا اختالًفا الجاهليني
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الفرسان الشتغال قليلني األموي العرص يف فصاروا شاعًرا، وأربعني بضعة عددهم وكان
وقد بالحضارة، نفوسهم من البدوية األريحية بعض ولذهاب الدولة، بأعمال والكرباء
الجاهلية يف وكانوا الغزل، وأهل العشاق بكثرة األموي الشعر يف الحضارة آثار ظهرت
يكن ولم ،٦ عددهم الخالعة وأهل السكريين الشعراء من طائفة ونشأت ٢١ فصاروا ٦

القليل. إال الجاهلية يف منهم
السياسة» «شعراء سميناهم الشعراء من لطبقة األموي العرص يف األكثرية أن عىل
وأكثرهم العرص، ذلك يف السيادة عىل بينها النزاع قام التي األحزاب عن بالدفاع الشتغالهم

وغريهم. والعلويني، الخوارج، ويليهم … األحزاب أقوى ألنهم األمويني بجانب طبًعا
أدوار: ثالثة إىل شعرائه أغراض إىل بالنظر األموي العرص ويقسم

مروان بخالفة معاوية آل ذهاب إىل ٤١ه) (سنة األموية الدولة بدء منذ األول: الدور
معاوية»، «دور نسميه أن ويجوز معاوية، زمن يف ومعظمه ٦٤ه، سنة الحكم بن
يف األموية الدولة وكانت اليدين، أصابع عدد عددهم يتجاوز ال الدور هذا وشعراء
وخلفائه معاوية سياسة يخالفون نصفهم نحو فكان … بعد قدمها ترسخ لم أيامهم

العلويني. أو لألنصار انتصاًرا بعدوانه يجاهرون وبعضهم فيه، ويطعنون
امللك عبد بن يزيد خالفة إىل ٦٤ه) (سنة الحكم بن مروان خالفة من الثاني: الدور
بن فعمر فسليمان، فالوليد، امللك، عبد وابنه مروان الدور: هذا وخلفاء ١٠١ه) (سنة
إليه يُنسب أن يصح بحيث مروان، بن امللك عبد زمن يف معظمه ولكن العزيز، عبد
ونشبت الخالفة، طالب وتعدد األحزاب، اختلفت أيامه ويف امللك»، عبد «دور فيقال …
األموي العرص شعراء وأكثر تفريقها، أو األحزاب لجمع الشعر سوق وراجت الحروب،
الغزل وشعراء السياسة شعراء وفيهم املائة، نحو فيه عددهم وبلغ الدور هذا يف نبغوا

غريهم. واألدب
األموية الدولة انقضاء إىل ١٠١ه) (سنة امللك عبد بن يزيد والية من الثالث: الدور
خلفائها ومن والقصف، الرتف إىل أهلها وركن الدولة تضخمت وفيه ١٣٢ه)، (سنة
املفتون، الخليع يزيد بن الوليد وابنه حبابة صاحب املتيم العاشق امللك عبد بن يزيد
شعراء عدد نحو العرص هذا يف نبغوا الذين الشعراء وعدد ملوكهم، دين عىل والناس

والرتف. الرخاء وأهل السوء شعراء من وأكثرهم األول، الدور
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٤١–٦٤ه) سنة (من العرصاألموي يف الشعر من األول الدور (3)

وتعودوا الراشدين، عرص يف شعراؤه نشأ وقد الجاهلية، إىل األدوار سائر أقرب هو
يعتقدون بل الخالفة، يف ملعاوية ا حقٍّ يرون ال وكانوا والعدل، الفكر واستقالل الصدق
آل إىل بعده رجوعها يرجون كانوا بل أهله، إىل انتقالها يتوقعون وال بالدهاء أخذها أنه
األحزاب وأهم عليه. جرأة لهم كانت ولذلك باالنتخاب، الصحابة أبناء من غريهم أو عيل
واملهاجرون عيل، شيعة املدينة أهل هم واألنصار واملهاجرون، األنصار يومئذ السياسية
يف يطعنون الذين الشعراء يقرب معاوية فكان معاوية. شيعة مكة أهل من قريش هم
الشعراء أكثر فكان … عيل لإلمام احرتاًما ذلك؛ عىل منهم أحد يجرؤ أن ويندر األنصار،
وبعضهم عليه، العلويني ينرصون أو معاوية، من خوًفا الحياد عىل إما الدور هذا يف
األمويني مع إما السياسة، شعراء من الدور هذا شعراء أكثر باملديح. إليه يتزلف كان
سيد كان املحاربي أرطأة ابن األمويني مع كانوا الذين وأهم الحياد، عىل أو عليهم أو
من عقبة بن والوليد كنانة، من الليثي واملتوكل يربوع، من بدر بن والحارث قومه،

قريش.
من مفرغ وابن األنصاري، بشري بن النعمان أشهرهم األمويني، ضد كانوا والذين
الكالبي، القتال الحياد عىل كان وممن النحو. علم واضع الدؤيل األسود وأبو حمري،

ذكرهم. وسيأتي
الدور يدركوا لم األول الدور شعراء أن أدوار، إىل األموي العرص بقسمة نعني وال
معظم يف األموية الدولة عارصوا أكثرهم فإن … األول يدركوا لم الثاني شعراء وأن الثاني
هذا يف نبغوا الذين معني، دور بشعراء نعني ولكننا … خلفائها معظم وعرفوا سنينها

فيه. ونظموا الدور

عيل أنصار (1-3)

٦٥ه) سنة (تويف األنصاري بشري بن النعمان

ولم … صفني موقعة يف معه فكان معاوية ساير لكنه يثرب، أهل من الخزرج من هو
وكان وسخائه، بدهائه اجتذبه وقد سواه، األنصار من املوقعة تلك يف معاوية مع يكن
خالفة إىل املذكور النعمان وعاش عنده، لألنصار توسطه قبل ما وكثريًا جانبه، يراعي
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الزبري البن دعا مروان إىل الخالفة أفضت فلما «حمص»، يتوىل وكان الحكم، بن مروان
فتبعوه منهم فهرب ذلك، إىل حمص أهل يجبه فلم … الضحاك قتل بعد مروان وخالف
ولذلك لألنصار، التعصب شديد كان فإنه أمية، بني مسايرته ومع وقتلوه، وأدركوه
من بشري بن والنعمان تقدم. كما عليه رد عليهم، الطعن يف األخطل بقصيدة علم ملا
شعراء.1 كلهم وأحفاده وأوالده وعمه وأباه جده فإن سلف، عن خلًفا الشعر يف العريقني
أيام عىل أمية بني أمر فساد يرى كان النعمان، بن زيد بن شبيب أحفاده ومن

يعاتبهم: قصيدة من فقال يزيد، بن الوليد

ال��ح��س��ن��ا ال��ثَّ��نَ��ا ت��وج��ه��َت ح��ي��ث ل��ق��ي��َت م��ط��ي��ت��ه ال��ُم��زج��ي ال��راك��ب أي��ه��ا ي��ا
ال��وس��نَ��ا نُ��وَّام��ه��ا ع��ن ي��ن��ف��ر ق��وًال وأس��ف��ل��ه��ا أع��اله��ا أم��ي��َة أب��ل��ْغ
وأول��ن��ا ق��ْدًم��ا أول��ك��م ِخ��ي��اُر يُ��ْع��ظ��م��ه ك��ان أم��ٌر ال��خ��الف��ة إن
األذن��ا أح��س��ن��ت��م ف��م��ا وُع��ظ��ت��م وق��د ب��ط��ون��ك��ُم ب��أي��دي��ك��م بَ��َق��ْرت��م ف��ق��د
دَرن��ا أب��واب��ك��م ��ي��ت��ُم وَغ��شَّ ب��غ��يً��ا دم��اءَُك��م ب��أي��دي��ك��م س��ف��ك��ت��م ل��م��ا

ويف ج٣، ١١٢ الفريد والعقد ج١٤، ١١٩ األغاني يف بشري بن النعمان أخبار وترى
وغريها. األثري، وابن خلكان، وابن هشام، ابن سرية

٦٩ه) سنة (تويف الحمريي مفرغ ابن

عيل، مع قلبه وكان محسنًا، غزًال شاعًرا وكان الحمريي، مفرغ بن ربيعة بن يزيد هو
بن عباد صحب أبيه، بن زياد آل من مقربًا وكان حلفائهم، من ألنه األمويني ساير لكنه
كبرية وكانت — بلحيته يهزأ وكان ا رسٍّ فهجاه صحبته يحسن فلم سجستان، وايل زياد

فيها: فقال —

ال��م��س��ل��م��ي��ن��ا ُخ��ي��وَل ف��نَ��ْع��ل��ف��ه��ا ح��ش��ي��ًش��ا ك��ان��ت ال��لِّ��ح��ى ل��ي��ت أال

آل يف يطعن وأخذ العراق إىل فهرب وحبسه، فجفاه عباد إىل بعضهم به فوىش
بنسبه معاوية استلحقه وإنما النسب، مجهول أبيه بن زياد أباهم ألن ويهجوهم زياد
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أمري وهو زياد بن هللا عبيد فعلم اإلسالم2 تاريخ يف مشهور هو كما دهائه من ليستفيد
خليفة، ألنه ذلك عن فنهاه قتله، يف معاوية واستأذن مفرغ ابن عىل فقبض البرصة،

شديًدا.3 تعذيبًا فعذبه بتعذيبه أذن ولكنه
أنسابهم: ضعف إىل إشارة وفيه وابنه، زياد يف مفرغ ابن قول ومن

ال��ي��م��ان��ي ال��رج��ل ع��ن ُم��غ��ل��غ��ل��ًة َص��ْخ��ٍر ب��ن م��ع��اوي��َة أب��ل��ْغ أال
زان��ي أب��وك ي��ق��ال أن وت��رض��ى َع��فٌّ أب��وك ي��ق��ال أن أت��غ��ض��ب
األت��ان ول��د م��ن ال��ف��ي��ل ك��ِرْح��م زي��اٍد م��ن ِرْح��م��ك أن ف��أش��ه��د
دان غ��ي��ر ُس��َم��يَّ��ة م��ن وَص��ْخ��ٌر زي��اًدا ول��دت أن��ه��ا وأش��ه��د

لطيف. غزل وله الحماسة شعراء من مفرغ ابن وكان
وابن ،٢٠٩ والشعراء والشعر ج١٧، ٥١ األغاني يف متفرقة وأخباره أشعاره ونجد

األثري. ابن تاريخ ويف هشام، ابن وسرية ،٢٨٩ خلكان

٦٩ه) سنة (تويف الدؤيل األسود أبو

والفقهاء التابعني يف معدود كنانة، من بطن الدئل من وهو سفيان، بن ظالم اسمه
علم واضع وهو والنحويني، والدهاة واألمراء والفرسان واألرشاف واملحدثني والشعراء
حيث من أما تقدم، كما النحو علم أخذ وعنه بعيل، تعلًقا الناس أكثر من وكان النحو،
أكثر فعل كما معاوية هجو عىل يجرس يكن لم لكنه الشيعة نرصاء من كان فقد الشعر؛
أمية، بني يف طعن له يُْرَو ولم يضايقه، كان ولكنه أذاه يتعمد ال معاوية وكان أمثاله،

قوله: والفخر حكمه ومن واألدب، الحكم يف شعره وأكثر

واغ��ض��ب ال��ن��ْص��ف ت��أخ��ذ ح��ت��ى ال��ق��وم ع��ن راض��يً��ا تُ��ْل��َف ف��ال م��ظ��ل��وًم��ا ك��ن��ت إذا
َم��ْج��ل��ب ك��ل م��ن ال��ح��ق ع��ل��ي��ك ج��ل��وٍب ب��ع��ال��م وب��اع��د ج��ه��ٍل ب��ذي وق��ارْب
ف��اح��ِدِب وراءك م��م��ا ل��ي��س��ت��م��ك��ن��وا ت��ق��اع��س��وا ه��م وإن ف��اق��ع��ْس َح��ِدب��وا ف��إن
أب��ي ع��ل��ى ل��ل��ب��ع��ي��د أق��ض��ي ك��ن��ت ب��ه��ا ال��ت��ي ع��ل��ى واص��ب��ر ل��ل��ج��ور تَ��ْدُع��ِن��ي وال
ت��ج��رِّب ل��م م��ا َج��رَّب��ت وق��د َم��ع��اري وأتَّ��ق��ي إل��ه��ي أخ��ش��ى ام��رٌؤ ف��إن��ي

300



األموي العرص شعراء

قوله: ومن

ن��ازٌع أن��ت م��ت��ى ت��دري ال ف��إن��ك م��ق��اربً��ا ُح��بٍّ��ا أح��ب��ب��ت إذا وأح��ب��ب
راج��ع أن��ت م��ت��ى ت��دري ال ف��إن��ك م��ق��اربً��ا ب��غ��ًض��ا أب��غ��ض��ت إذا وأب��غ��ض
وس��ام��ع ع��م��ل��َت م��ا راءٍ ف��إن��ك ال��َح��ن��ا ع��ن واص��ف��ح ل��ل��ح��ل��م م��ع��دنً��ا وك��ن

وتجد البرصة، بجوار يقيم وكان بالبخل، متهًما وكان فقريًا، األسود أبو وعاش
،٤٥٧ والشعراء والشعر ج١، ٢٤٠ خلكان ابن ويف ج١١، ١٠٥ األغاني يف ترجمته
،٤ األدباء وطبقات ج١، ٣١٧ والدمريي ج٣، ٢٥٧ الفريد والعقد ج١، ١٣٩ واملستطرف

.١٨٦٤ سنة عيل وشعر شعره عن مقالة األملانية الرشقية املجلة ويف

معاوية أنصار (2-3)

٩٠ه) سنة (تويف الدارمي مسكني

وعمر قومه، سادات من رشيًفا شاعًرا وكان تميم، من بطن دارم من عامر بن ربيعة هو
معاوية يف شعره لغلبة هنا وضعناه لكننا األموي، العرص من الثاني الدور أواخر إىل
العطاء يفرض ال معاوية وكان معاوية، أيام العطاء تاريخ يف شأن معه وله سواه، عىل
معاوية من وطلب مسكني فجاء … عيل عن وينحرفوا معه ليحاربوا لليمن إال (الرواتب)
وهي: ومرض تميم بني النسب بقرب فيها يذكره أبياتًا فقال فأبى، العطاء له يفرض أن

س��الح ب��غ��ي��ر ال��َه��يْ��َج��ا إل��ى ك��س��اٍع ل��ه أخ��ا ال م��ن إن أخ��اك أخ��اك
ج��ن��اح ب��غ��ي��ر ال��ب��ازي ي��ن��ه��ض وه��ل ج��ن��اَح��ه ف��اع��ل��ْم ال��م��رء َع��مِّ اب��ن وإن

الغرور أخذهم قد اليمنيني فيها رأى فرصة له سنحت لكن يومئذ، معاوية يجبه فلم
من آالف ألربعة ففرض القيسيني اسرتضاء إىل معاوية فعمد الدولة، عىل دالتهم وزادت
البحر يف اليمنيني يغزي وصار مرض. من وغريهم تميم، من لهم فرض من سوى قيس
يزيد. ابنه مبايعة يف بشعره استعان حتى وقربه ملسكني وفرضطبًعا الرب، يف والقيسيني
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ألن املسلمون يغضب أن العهد بوالية البنه بايع إذا يخاف كان معاوية أن وذلك
إعالن قبل العام الرأي نبض يجس أن فأحب اإلسالم، يف معروًفا يكن لم امللك توارث
تدافع التي الصحف إىل يوعزون إذ األيام، هذه يف السياسة دهاة بعض يفعل كما فكره،
عند وقعه من يكون ما إىل وينظرون الفالني، العمل عىل عزمهم تذكر أن آرائهم عن
إىل معاوية فأوعز خطًرا، فيه توسموا إذا عنه للرجوع مندوحة لهم ويكون الناس،
حافل وهو مجلسه يف إياه وينشدها ليزيد، املبايعة معنى يف أبياتًا يقول أن مسكني

فيها: قال قصيدة وأنشأ ففعل … واألرشاف بالوجوه

س��ع��ي��ُد ي��ق��ول م��اذا أم وم��روان ع��ام��ٍر اب��ُن ي��ق��ول م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ي��ري��د ح��ي��ث ال��رح��م��ن يُ��بَ��وِّئ��ه��ا ف��إن��م��ا م��ه��ًال ال��ل��ه خ��ل��ف��اء ب��ن��ي
ي��زي��د ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ف��إن ربُّ��ه خ��اله ال��غ��رب��يُّ ال��م��ن��ب��ر إذا

قال إنشاده، من فرغ فلما العهد، يزيد يويل أن عليه يقرتح أنه القصيدة ومعنى
الحارضين من أحد يتكلم ولم هللا» ونستخري مسكني يا قلت فيما «ننظر معاوية: له
مسكني رثاه أبيه، بن زياد مات وملا العطاء، معاوية عليهم فأغدق باملوافقة، إال

بقوله:

زي��اد َودَّْع��ن��ا ح��ي��ن ج��ه��اًزا ولَّ��ت اإلس��الم زي��ادة رأي��ت

أخبار وترى تكافأ، ثم مسكني فأجابه فعارضه زياد عن منحرًفا الفرزدق وكان
ج١. ٤٦٧ وخزانة ،٣٤٧ والشعراء والشعر ج١٨، ٦٨ األغاني يف مسكني

األول الدور شعراء سائر (3-3)

شاء: من ليطالعها تراجمهم أماكن إىل باإلشارة فنكتفي الدور، هذا شعراء سائر أما

ج٢. ٧٩ األغاني يف ترجمته ارطأة. ابن (١)
ج١١. ٣٩ األغاني يف ترجمته .(٦٠ سنة (تويف الليني املتوكل (٢)
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ج٤. ١٧٥ األغاني يف ترجمته .(٧٠ سنة (تويف عقبة بن الوليد (٣)
والشعراء والشعر ج٢، ١٥٨ األغاني يف ترجمته .(٦٤ سنة (تويف الكالبي القتال (٤)

.٤٤٣

٦٤–١٠١ه) سنة (من العرصاألموي يف الشعر من الثاني الدور (4)

وهم شاعر، مائة يناهز وعددهم وأبلغهم، أمية بني شعراء معظم نبغ الدور هذا يف
٤٠ نحو وعددهم السياسة، شعراء الفئات تلك وأول أغراضهم، حسب قسمناها فئات
أنصار من وثمانية العرشين، نحو وهم أمية بني أنصار عدًدا وأكثرهم وأهمهم شاعًرا،
إذ ذلك؛ من أكثر السياسة شعراء أن عىل األحزاب، سائر أنصار من والباقون املهلب، آل
منهم جماعة لكن … يومئذ شائعة كانت التي األحزاب ألحد يتعرض لم شاعر نبغ قلما
الطبقات هذه وأهم خواطرهم، األغراضعىل تلك بعض لتغلب األخرى الطبقات يف دخلوا
يُعرف ال الذين األدب شعراء من والباقون شاعًرا، وعرشون بضعة وعددهم الغزل شعراء

واملغنني. السكريين الشعراء غري خاص، غرض لهم
األمويني الشعراء مقدمة يف يعدونهم األموي، العرص شعراء من ستة النقاد ويقدم
العجيل، النجم وأبو والراعي، والفرزدق، وجرير، األخطل، وهم: الطبقات، سائر من
األول الثالثة ويقدمون السياسة، شعراء من وأكثرهم الفحول، يسمونهم … واألحوص
واألخطل، والفرزدق، جريًرا، نعني: اإلطالق، عىل أمية بني شعراء أشعر فهم سائرهم، عىل
فنون أكثرهم إنه يقولون: جريًرا يقدمون فالذين أشعرهم، هو فيمن الناس واختلف
يقولون: األخطل يقدمون والذين نسيبًا، وأرقهم تكلًفا وأقلهم ألفاًظا وأسهلهم شعر
لشعره، تهذيبًا وأكثرهم فحش، وال سقط، فيها ليس جياًدا، طواًال قصائد أكثرهم إنه
وهو بينهما األخطل فدخل والفرزدق، جرير نبغ ثم الزمن، يف األخطل تقدمهم وقد
بزهري، والفرزدق باألعىش، جريًرا يشبِّه العالء بن عمرو أبو وكان السن، يف طاعن شيخ
يف البحث بينهما جرى إال العرص ذلك أدباء من أديبان يجتمع ولم بالنابغة، واألخطل
حزبان وأهله املجلس، وينفض الجدال فيحتدم الفرزدق، أو جرير أشعر: الشاعرين أي

والجريريني. بالفرزدقيني يعرفان
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الشعراء فحول (5)

٩٥ه) سنة (تويف األخطل (1-5)

أكثر مثل نرصاني وهو تغلب، قبيلة من الصلت بن غوث بن غياث واسمه مالك أبا يكنى
األخطل يف الشاعرية وظهرت فيه، اختلفوا لسبب عليه غلب لقب واألخطل القبيلة، تلك
شاعر جعيل بن كعب وبني بينه مهاجاة فدارت الحرية، يف يقيم وكان حداثته، منذ
شعره ينتخب وكان شعرائها، يف املقدم هو فصار وأفحمه األخطل فغلبه قبله، تغلب
تسألونني «وما فقال: األخطل، عن حماد وُسئل ثالثني، منها ويختار بيتًا تسعني فينظم
إذا إال النظم يجيد وال الخمر يرشب األخطل وكان النرصانية» إىل شعره حبب رجل عن

سماعه. من العذراء تستحي شعًرا ينظم لم ولكنه رشب،
تقدم ألسباب األنصار يهجو أن أراد معاوية أن أمية بني إىل تقربه يف السبب وكان
فأبى، مسلًما وكان يهجوهم أن إليه املشار جعيل بن كعب عىل يزيد ابنه فاقرتح بيانها،
قال: ثور؟» لسان لسانه كأن يهجوهم أن يبايل ال نرصاني منا غالم عىل «أدلك وقال:
قال: تمنعني» أن «عىل فقال: بهجائهم، وأمره معاوية فدعاه «األخطل» قال: هو؟» «من

قوله: باألنصار الهجو من فيها جاء قصيدة فقال «نعم»

وح��م��ار ح��م��ارة ب��ي��ن ك��ال��ج��ح��ش ِخ��ْل��تَ��ُه ال��ُف��َريْ��ع��ة اب��ن ن��س��ب��ت وإذا
وص��رار ُص��َل��يْ��ِص��ٍل ب��ي��ن ب��ال��ِج��ْزع ِع��ص��اب��ًة ال��ي��ه��ود م��ن اإلل��ُه ل��ع��ن
ال��ُم��ْس��ط��ار م��ن ع��ي��ون��ه��م��و ح��م��ًرا رأي��ت��ه��م ال��ع��ص��ي��ُر ه��در إذا ق��وٌم
ال��ن��ج��ار ب��ن��ي م��س��اح��يَ��ك��م وُخ��ذوا أه��ل��ه��ا م��ن ل��س��ت��ُم ال��م��ك��ارم َخ��لُّ��وا
أكَّ��اِر م��ق��بَّ��ٍح ك��ل أوالُد ظ��ه��ورك��م ي��ع��ل��م��ون ال��ف��وارس إن
األن��ص��ار ع��م��ائ��م ت��ح��ت وال��ل��ؤُم وال��ُع��ال ب��ال��م��ك��ارم ق��ري��ٌش ذه��ب��ْت

مميزات عن كالمنا يف ذكرها تقدم بقصيدة عليه فرد بشري بن النعمان ذلك فبلغ
األموي. العرص شعر

نرصوا ألنهم قيس قبائل عىل ناقًما وكان مروان، بن امللك عبد إىل الخالفة أفضت ثم
أن وعلم أحزابهم. ليكتسب األخرى القبائل شعراء تقديم إىل فعمد تقدم، كما أعداءه
امللك عبد وكان وأكرمه، فقربه األنصار عىل األمويني نرصة يف يد له تغلب شاعر األخطل
أمية» بني «شاعر سماه حتى يقوله ملا فيطرب األخطل شعر يعجبه بالشعر بصريًا
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وكان العرب» شاعر هذا املؤمنني، أمري شاعر «هذا املأل رءوس عىل ينادي بموىل وبعث
خمًرا،4 يسقيه أن منه يطلب أن امللك عبد عىل الدالة وحملته بالخمر، مغرًما األخطل
عنده رشب اًرا خمَّ لقي حتى فخرج وفعلت» بك لفعلت حرمتك «لوال وقال: عليه فغضب

مطلعها: بقصيدة ومدحه امللك عبد عىل فدخل قريحته، فجادت وعاد

ِغ��يَ��ُر َص��ْرف��ه��ا ف��ي نَ��ًوى وأزع��ج��ت��ه��م واب��ت��ك��روا م��ن��ك ف��راح��وا ال��َق��ِط��ي��ن خ��فَّ

فقال: آالف» عرشة ونعطيك الفيء يف لك فنفرض تسلم «أال امللك: عبد له وقال
إذا «أما فقال: لسكر» آخرها وإن ملر أولها وإن بها تصنع «وما قال: الخمر؟» «وكيف
باإلصبع» الفرات من ماء كلعقة إال فيها ملكك ما ملنزلة هاتني بني فيما فإن ذلك قلت
جبة وعليه يجيء كان حتى والخروج الدخول عليه وسهل نرصانيته عىل وتركه فضحك
امللك عبد عىل يدخل حتى خمًرا، لحيته تنفض صليب فيها ذهب سلسلة عنقه ويف خز،

إذن. بغري
عبد أن ذلك عىل األدلة ومن ويقعده، يقيمه امللك عبد نفس يف تأثري لشعره وكان
رسيره عىل وأقعده إليه استقدمه قرقيسيا، عن الكالبي الحارث بن زفر أنزل ملا امللك
دماء من يقطر وسيفه أعدائه ألد من األمس يف كان رجل تقدير عىل بعضهم فعاتبه
امللك عبد عىل دخل فمىضحتى يرشب، وهو األخطل ذلك فبلغ … العتاب ينفع فلم قومه

وأنشد:

ال��ع��ق��وال ل��ه��ا ال��ش��ارب��ي��ن ��ي تُ��ن��سِّ ص��ْرٍف ال��دِّي��ك َع��يْ��ن م��ث��ل وك��أٍس
يَ��ُط��وال أن ح��اول ال��م��اء ب��غ��ي��ر ث��الثً��ا م��ن��ه��ا ال��ف��ت��ى ش��رب إذا
ال��ف��ض��وال م��آزرِه م��ن وأرخ��ى ف��ي��ه��ا ش��ك ال ق��رش��ي��ًة5 م��ش��ى

«أجل قال: رأسك»، يف خطة إال مالك أبا يا منك هذا أخرج «ما امللك: عبد له فقال
باألمس: القائل وهو الرسير عىل معك هذا هللا عدو تجلس حني املؤمنني أمري يا وهللا

ه��ي��ا ك��م��ا ال��ن��ف��وس ح��زازاْت وتَ��ب��ق��ى ال��ث��رى ِدَم��ِن ع��ل��ى ال��َم��ْرع��ى يَ��نْ��بُ��ُت وق��د

هللا «أذهب وقال: الرسير، عن فقلبه زفر صدر بها رضب ثم رجله امللك عبد فقبض
الصدور». تلك حزازات
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النسيب: يف قوله ومن

ي��ج��ري ف��ال م��ن��ه��ا ال��َق��ْل��ب6 وأم��ا ف��يَ��ج��ري وش��اُح��ه��ا أم��ا ال��ِب��ي��ض ال��َخ��ِف��رات م��ن
ال��خ��ص��ِر ُم��نْ��بَ��ِت��ر ال��َم��تْ��نَ��يْ��ِن ب��م��طَّ��رد وت��ل��ت��وي ب��ال��ض��ج��ي��ع وت��ح��ي��ا ت��م��وت

املديح: يف قوله ومن

ذَك��ر ع��ارٌم ي��وًم��ا ال��ن��واج��ذَ أب��دى إذا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ف��داءُ ن��ف��س��ي
ال��م��ط��ُر ب��ه يُ��ْس��تَ��ْس��َق��ى ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ُة ط��ائ��ره وال��م��ي��م��ون ال��غ��م��َر ال��خ��ائ��ض

الهجاء: يف قوله ومن

ال��ع��ب��ي��ُد أي��ه��ُم ق��ل��ت وت��ي��ًم��ا ت��يْ��ٍم ع��ب��ي��د ل��ق��ي��َت إذا وك��ن��ت
َم��س��وُد ك��ره��وا وإن وَس��يِّ��ده��م ت��ي��ًم��ا ي��س��ود ال��ع��ال��م��ي��ن ل��ئ��ي��م

مروان بن برش عند مرة كان أنه فسببه والفرزدق جرير بني الهجاء يف دخوله أما
الشعراء، بني يغري أن السياسة من يرى برش وكان والفرزدق، جرير وعنده الخليفة أخي
«احكم قال: األمري»، أيها «أعفني فقال: وجرير» الفرزدق بني «احكم لألخطل: فقال
فلم جريًرا ذلك وبلغ بحر» من يغرف وجرير صخر، من ينحت «الفرزدق فقال: بينهما»

بقوله: وهجاه يعجبه،

ال��نَّ��ْش��وان ح��ك��وم��ُة ت��ج��وز ال أن ق��ض��ى ق��د ب��ش��ًرا إن ال��غ��ب��اوة ذا ي��ا

اللحية أشهب األخطل وكان ذكره،7 يطول مما جرير عليه رد ثم األخطل عليه فرد
السكران: وصف يف قوله شعره أحاسن ومن ضفريتان، له

وم��ف��ص��ُل ع��ظ��اٌم م��ات��ْت وق��د ل��ي��ح��ي��ا رأس��ه ��ْرُب ال��شَّ ي��رف��ع ُم��دام ص��ري��ُع
ي��ع��ق��ل ب��ال��ح��ش��اش��ة إال ك��اد وم��ا ن��ج��ره وح��ي��نً��ا أح��ي��انً��ا ن��ه��ادي��ه
ُم��خ��بَّ��ُل م��ن��ه��ا ن��ال م��م��ا وآخ��ُر ص��دره تَ��َح��ام��ل ص��دًرا رف��ع��وا إذا
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مطلعها: ملحمة وله امللحمات أصحاب من وهو

ال��داِر ِدْم��نَ��ُة س��ل��ي��م��ى م��ن وأق��ف��رْت ب��أح��ف��ار س��ل��م��ى م��ن ال��رس��م ت��غ��ي��ر

قوله: وذلك أجيال، بعد فيه قلدوه تفننًا الوزن حيث من النظم يف األخطل وتفنن

ش��م��اال ت��ك��بُّ��ه��ن ال��رئِّ��ال ه��وج ت��ن��اوح��ْت ال��ري��اُح إذا ع��ل��م��ت ول��ق��د
األب��ط��اال ونَ��ْض��رب ال��ع��ي��ال ق��ب��ل ل��ض��ي��ف��ن��ا ب��ال��ع��ب��ي��ط ��ل ن��ع��جِّ أن��ا

قال: ولو

ال��رئ��ال ه��وج ت��ن��اوح��ت ح ال��ري��ا إذا ع��ل��م��ت ول��ق��د

آخر. روي من شعًرا أيًضا كان شماًال» «تكبهن فيه زدت وإذا شعًرا، لكان
نسخة عن صالحاني األب بعناية األوىل للمرة بريوت يف مطبوع ديوان ولألخطل
طبعة املذكور ولألب صفحة، وخمسمائة نيف يف ١٨٩١ سنة رشوح مع بطرسبورج
نسخة عن بالحجر طبعة غريفيني وللدكتور بغداد، يف وجدوها نسخة عن فوتوغرافية
نقائض كتاب من خطية نسخة عىل باألستانة بيازيد مكتبة يف وعثروا اليمن، يف ُوجدت

واألخطل.8 جرير
ج١٣ و١٥٤ و١٤٨ ج١٠ و٢ ج٩ و٤٦ ج٧ ١٦٩ األغاني يف متفرقة أخبار وله
٢٢٠ األدب وخزانة ج٣ ١٣٣ الفريد والعقد ٣٠١ والشعراء الشعر ويف ١٧٠ والجمهرة
اآلسيوية املجلة يف والفرزدق جرير وعن عنه مقالة برسفال دي وللمسترشق ج١،
سنة املذكورة اآلسيوية املجلة يف مقالة المنس األب عنه وكتب ،١٨٩٤ سنة الفرنسية

.١٨٩٤

١١١ه) سنة (تويف جرير (2-5)

معاوية، أيام البادية يف نشأ (تميم) يربوع بن كليب من الخطفي بن عطية بن جرير هو
يفد من مع الشام إىل يفد وكان الهجاء، إىل ميل مع الشاعرية قوي الخيال واسع وهو
وجعل أمري وهو معاوية بن يزيد إىل أحدهم فعرفه باملديح، لالستجداء الخلفاء عىل
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بشعر أباه يعاتب أن أراد يزيد أن واتفق نظمه، يزيد فاستلطف شاب، وهو إليه يختلف
قوله: وفيها لسانه، عن أبيه إىل فرفعها لجرير قصيدة من أبياتًا فاقتبس

م��اض��ي��ا َق��ن��ات��ك م��ن ِس��ن��انً��ا نَ��َزع��َت م��ا ب��ع��د ال��ق��وم ت��ط��ع��ن س��ن��اٍن ب��أيِّ

جرير، عليه وفد يزيد إىل الخالفة صارت فلما البنه، األبيات أن معاوية فاعتقد
ال شاعر إلينا يصل ال يقول: املؤمنني أمري «أن الجواب: فجاء الشعراء مع له فاستؤذن
األبيات)»، (وذكر القائل أنا له «قولوا جرير: فقال شعره» من بيشء نسمع وال نعرفه
أني إال يحسب وما الدنيا أبي فارق «لقد يزيد: قال القصيدة أنشده فلما بإدخاله، فأمر

بجائزة. له وأمر قائلها»
لعلمه عليه الوفود عىل جرير يتجرأ لم مروان بن امللك عبد إىل الخالفة صارت وملا
من (وتميم أعداءه الزبري آل يمدحون كانوا ألنهم مرض شعراء عىل امللك عبد بغضب
فأعجب عماله، بعض يد عىل العراق أمري وهو الحجاج عىل قدم حتى فاحتال مرض)
ذلك، سينكر امللك عبد أن وعلم الخليفة إىل يقدمه أن فأحب وشاعريته، ببالغته الحجاج
عىس «ماذا قائًال: يعاتبه أقبل ثم الجهد بعد امللك عبد فاستقبله محمًدا ابنه معه فأنفذ

عاملنا: الحجاج يف قولك بعد فينا تقول أن

��اج ال��ح��جَّ ك��ص��ْول��ة ي��ص��وُل َم��ن أم ع��ل��ي��ك��ُم ال��ن��ف��اق م��طَّ��َل��َع َس��دَّ م��ن

عبد وجه يف الغضب وظهر وخليفته»، دينه نرص وإنما بالحجاج ينرصنا لم هللا إن
القصيدة وأنشد اإلنشاد، يف جرير واستأذن الرضا، يف الحجاج بن محمد فتوسط امللك،

منها: يقول التي

راِح بُ��ط��وَن ال��ع��ال��م��ي��ن وأنْ��َدى ال��م��ط��اي��ا رك��ب م��ن خ��ي��َر أل��س��ت��م

وثمانية لقحة بمائة له وأمر كذلك» زلنا وما نحن «كذلك وقال: امللك عبد فتبسم
جائزته وكانت الجوائز، ويأخذ الحني ذلك من امللك عبد عىل يفد وصار … الرعاء9 من

والكسوة. الحمالن من وتوابعها درهم آالف أربعة
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وفد العطاء يف ا حقٍّ للشعراء يرى ال وهو العزيز عبد بن عمر الخالفة توىل وملا
ببضعة الفرزدق بعد ١١٠ سنة جرير وتويف يعِطه، ولم له فاعتذر عامرة بقصيدة عليه
أنفه من الكالم فيخرج لفظه يف يغن وكان األعىش10 قرب حيث اليمامة يف وُدفن أشهر،

نونًا. فيه كأن أو

والفرزدق جرير مهاجاة

الناس وكان معارصيه، من وغريه الفرزدق بمهاجاته الخصوص عىل جرير واشتهر
عشرية من ذهيل بن غسان اسمه رجًال أن بالهجاء اشتهاره يف والسبب لسانه، يخافون

منها: بأبيات هجاه سليط

ج��ري��ُره��ا ُك��َل��يْ��بً��ا أَْخ��َزى ل��ق��د َج��ِري��ٌر زان��ه��ا بَ��ج��ي��ل��ة ك��ان��ت ل��ئ��ن ل��ع��م��ري

بقصيدة جرير فأجابه … منه هو الذي البطن وهو كليبًا أخزى جريًرا أن يريد
قوله: منها السهام، وقوع الرجل رأس عىل وقعت

ي��ج��ي��ره��ا ج��اًرا ��اَن َغ��سَّ س��وى َس��ل��ي��ٌط ت��ج��د أل��م َس��ل��ي��ٍط ع��ن ش��ع��ري ل��ي��ت أال
ض��م��ي��ره��ا خ��ب��ي��ثً��ا ن��ف��ًس��ا ب��ه��ا ي��ن��اج��ي س��ْوأٍة ص��اح��ب األح��س��اب ��ن��وا ض��مَّ ف��ق��د

فيه: وقال جريًرا وهجا فنرصه البعيث، اسمه رجًال غسان فاستنرص

ل��ت��ي��ُم��ه��ا ك��ل��ي��ٌب ُع��دَّْت إذا وأن��ت ت��ع��ل��م��ون��ه ق��د ال��ن��اس ل��ئ��اُم ك��ل��ي��ٌب

فانترص جريًرا يحسد وكان الفرزدق ذلك وبلغ والقافية، الوزن عىل جرير فأجابه
تقدم، كما حزبني إىل لهما االنتصار يف األدباء وانقسم … بينهما الهجاء فاحتدم للبعيث،
يفضل ملن وفرس درهم ٤٠٠٠ قيمتها جائزة عقد أنه بالفرزدق املشغوفني أحد من وبلغ
والفرزدق جرير بنقائض يُعرف كتاب يف مناقضاتهما جمعت وقد جرير11 عىل الفرزدق

.١٩٠٥ سنة جزأين يف ليدن يف ُطبع
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وهاجاه األخطل، ترجمة يف ذكرناه لسبب واألخطل جرير بني املهاجاة وانتشبت
أعان ألنه العنربي سربة بن املستنري ثم مرداس بن ورساقة التيمي لجأ بن عمر أيًضا
يف وله عليه الفرزدق فضل ألنه الفحول من وهو اإلبل راعي هاجى ثم لجأ، ابن عليه

منها: بأبيات جريًرا فهجا نميز بني من والراعي طويل، حديث هجائه

ه��اب��ا ث��م ِدْج��ل��َة َح��ْوَض ��َم تَ��يَ��مَّ ُك��َل��يْ��ٍب ب��ن��ي َج��ْح��َش ال��َج��ْح��َش رأي��ت

والشعراء األدباء نادى — املربد يف فلقيه يعاتبه أو ليستكفه إليه جرير فذهب
«يا وقال: وحياه جرير منه فاقرتب مهر، عىل جندل ابنه وبجانبه بغلة، عىل — بالبرصة
قومك أمدح وأنا قبيًحا، تفضيًال عيل الفرزدق تفضل وإنك يستمع قولك إن جندل أبا
كريم، شاعر كالهما تقول: أن ذكرنا إذا ذاك من ويكفيك عمي، ابن وهو يهجوهم، وهو
عصاه االبن ورفع ابنه لحق ولكنه الراعي، يجبه فلم الئمة»، منه وال مني تحمل وال
كأنك كليب بني من الكلب هذا عىل واقًفا أراك «ال قائًال: أباه وخاطب بغلته عجز فرضب

خريًا». ترجو أو ا رشٍّ منه تخىش
صىل إذا حتى مغضبًا فانرصف رأسه، عن قلنسوته فوقعت جريًرا، البغلة فرفست
فأرسجوا يل» وأرسجوا نبيذ من باطية إيل «ارفعوا قال: له (غرفة) علية يف بمنزله العشاء
وقد السحر، كان حتى وينظم قريحته ويستحث يرشب وجعل نبيذ من بباطية وأتوه له

بقوله: ختمها بيتًا ٨٠ نظم

ك��الب��ا وال ب��ل��غ��ت ك��ع��بً��ا ف��ال ن��م��ي��ر م��ن إن��ك ال��طَّ��رِف ف��ُغ��ضَّ

فكان والراعي، الفرزدق وفيهم األدباء مجلس يف القصيدة هذه وأنشد املربد جاء ثم
األخري. البيت سيما وال شديد وقع لها

من أبطن ثالثة ونمريًا وكالبًا كعبًا أن يعلم لم إذا الهجاء قوة القارئ يفقه ال وقد
… أخواه أنهما مع نمري عىل وكالبًا كعبًا فضل فجرير … قيس من صعصعة بن عامر
أبًدا» ذلك بعد النمريي يفلح «ال قال: إال يومئذ العرب من أحد البيت ذلك يسمع ولم

كقوله: يكون، ما أبلغ من أبيات القصيدة هذه ومن

ِغ��ض��اب��ا ك��لَّ��ه��ُم ال��ن��اس ح��س��ب��ت ت��م��ي��ٍم ب��ن��و ع��ل��ي��ك َغ��َض��بَ��ْت إذا
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يزيد بن والعباس جرير بني املهاجاة بدأت وبسببه الفخر، يف بيت أحسن وهو
بقوله: فعارضه بتميم جرير تفاخر ساءه وقد الكندي،

غ��ض��اب��ا ك��ان��وا إن ال��ت��م��ر ُق��س��اة ت��م��ي��م ب��ن��ي أن��وُف رغ��م��ْت أال
ذُب��اب��ا ب��غ��ض��ب��ِت��ه��ا ن��َك��أْت ف��م��ا ت��م��ي��ٍم ب��ن��و ع��ل��ي��ك غ��ض��ب��ْت ل��ق��د
ش��اب��ا ��وءات ال��سَّ م��ن ف��ي��ه��ا وم��ا ت��م��ي��م ع��ل��ى ال��غ��راُب اط��لَّ��ع ل��و

أولها: والقافية الوزن نفس عىل بأبيات وهجاه العباس من سقطة جرير فاغتنم

يُ��ص��اب��ا أن أوش��ك األم��ر ل��ب��ع��ض ي��ق��دِّر ول��م ال��ش��ق��يُّ ج��ه��ل إذا

معية، بن وحكيم منقذ، بن واملرار الهزاني، جفنة أيًضا جرير هاجاهم وممن
يتناقش كما يتعارفا أن قبل الرجالن تهاجى وربما وغريهم، رميلة، بن واألشهب
يف املهاجاة هذه أخبار وتجد األميال من ألوف وبينهما اليوم الكاتبان أو الصحافيان

والشعراء: الشعر ويف والفرزدق، جرير نقائض كتاب ويف ج٧، األغاني
قوله: النسيب يف جرير أقوال وأحسن

ق��ت��الن��ا يُ��ْح��ِي��ي��ن ال ث��م َق��تَ��ل��نْ��نَ��ا َح��َوٌر ط��رف��ه��ا ف��ي ال��ت��ي ال��ع��ي��ون إن

ابنه: يرثي قوله شعره أحسن ومن

أش��بْ��ال��ي ف��ارق��ت وق��د ال��ع��زاءُ ك��ي��ف ل��ه��م ف��ق��ل��ت أج��ٍر م��ن ن��ص��ي��بَ��ك ق��ال��وا
ال��بَ��ال��ي ��ِة ال��رِّمَّ ك��ع��ظ��م ص��رُت وح��ي��ن ب��ص��ري م��ن ال��ده��ُر ك��فَّ ح��ي��ن ف��ارق��تَ��ن��ي

امرأته: يرثي قوله ومن

يُ��َزاُر وال��ح��ب��ي��ُب ق��ب��رِك ول��زرُت اس��ت��ع��ب��اُر ل��ع��ادن��ي ال��ح��ي��اء ل��وال
ص��غ��ار ب��ن��ي��ِك م��ن ال��تَّ��م��ائ��م وذوو َك��ب��رة َع��َل��تْ��ِن��ي إذ ق��ل��ب��ي ولَّ��ه��ِت
ون��ه��ار ع��ل��ي��ه��ُم يَ��ُك��رُّ ل��ي��ٌل ي��ت��ف��رق��وا أن األح��ب��اب ي��ل��ب��ث ال
واألب��رار ع��ل��ي��ك وال��ط��ي��ب��ون تُ��ُخ��يِّ��روا ال��ذي��ن ال��م��الئ��ك��ة ص��لَّ��ى
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ملحمته: ومطلع امللحمات أصحاب من وهو

ف��أح��اال َع��ْه��ُده ت��ق��ادم َرس��ًم��ا األط��الال ب��رام��ة ال��غ��داة َح��يَّ

تيم: هجاء يف قوله أيًضا ومنها هجائه، من أمثلة ذكرنا وقد

وال��َم��ِش��ي��ِم يُ��ْخ��َل��ُق األرح��ام وف��ي تَ��يْ��ٍم ل��ؤُم ي��ن��زل األص��الب ِم��َن

يقيم وكان واألمراء، الخلفاء من العطاء طالب الشعراء من اإلجمال عىل جرير وكان
من عارصهما من ذكر أهمل بهما الناس الشتغال ونظًرا البرصة، بجوار والفرزدق هو

الشعراء.
القاهرة يف ُطبع وقد املرصية، الكتب دار يف خطية نسخة منه ديوان ولجرير
ج٩، و٤٦ ج١٠ و٢ ج٧ و١٧٢ ٣٨ األغاني يف أخباره وترى غريها، ويف ١٨٩٥ سنة
١٠٢ خلكان وابن ج٣، ٣٩٧ األدب وخزانة ،٢٨٣ والشعراء والشعر ،١٦٨ والجمهرة

ج١. ١١٤ الفريد والعقد ج١، ٥٣ واملستطرف ج١،

١١٠ه) سنة (تويف الفرزدق (3-5)

وجيًها صعصعة جده وكان صعصعة، بن غالب بن همام واسمه تميم من دارم من هو
ُولد مشهورة. مناقُب وله قومه يف رئيًسا كان غالب وأبوه املوءودات، بمحيي يُعرف
… غالم وهو الشعر ملكة فيه وظهرت أبيه، مع باديتها يف وأقام البرصة يف الفرزدق
«علمه فقال: شاعر أنه وأخربه الجمل، وقعة بعد طالب أبي بن عيل إىل أبوه به فجاء
املهاجاة قامت حتى ينبغ يكد ولم القرآن، حفظ حتى شعًرا ينظم فلم تقدم، كما القرآن»
واملقاومة والضغط القريحة، يشحذ االنتقاد ألن نفعتهما؛ أنها شك وال جرير، وبني بينه
يف وهو قصيدة الفرزدق نظم … ذلك من بمثال نأتي وإنما الكامنة، القوى يظهران

فيها: قال املدينة

ك��اِس��ُره ال��رِّي��ش أْق��تَ��ُم ب��اٍز ان��ق��ضَّ ك��م��ا ق��ام��ًة ث��م��ان��ي��َن م��ن َدلَّ��ي��ان��ي ه��م��ا
نُ��ح��اذره ق��ت��ي��ل أم ف��يُ��رَج��ى أح��يُّ ق��ال��ت��ا األرض ف��ي رج��الي اس��ت��وت ف��ل��م��ا
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أب��ادره ل��ي��ٍل أع��ج��اِز ف��ي وأف��ل��تُّ ب��ن��ا ي��ش��ع��روا ال األم��راس ارف��ع��ا ف��ق��ل��ت
م��س��ام��ره ت��ص��ر س��اٍج م��ن وأْس��َوَد ب��ن��ا وك��ال ق��د ب��واب��ي��ن أح��اذر

طويلة: قصيدة جملة من نظم جريًرا األبيات هذه بلغت فلما

ال��ق��وادم ق��ص��ي��ر ب��َوْزَواٍز ف��ج��اءت ف��اج��ًرا ال��ف��رزدق أمُّ ول��دت ل��ق��د
ب��ال��س��الل��م ج��ارات��ه إل��ى ل��ي��رق��ى ل��ي��ل��ه َج��نَّ إذا َح��بْ��َل��ي��ه ��ل ي��وصِّ
وال��م��ك��ارم ال��ُع��ال ب��اع ع��ن ��ْرت وَق��صَّ ق��ام��ة ث��م��ان��ي��ن م��ن ت��زن��ي ت��دلَّ��يْ��َت
ع��ال��م ب��ال��خ��ب��ي��ث��ات رْج��ٍس ُم��داخ��َل ف��اح��ذروا ال��م��دي��ن��ة أه��ل ي��ا ال��رِّج��س ه��و
وواق��م ال��م��ص��لَّ��ى ب��ي��ن ل��م��ا َط��ه��وًرا ع��ن��ك��ُم ال��ف��رزدق إخ��راج ك��ان ل��ق��د

جملتها: يف يقول طويلة بقصيدة جاوبه القصيدة هذه عىل الفرزدق وقف فلما

ال��َخ��ض��ارِم ال��ك��رام ��مِّ ال��شُّ ب��آب��ائ��ي م��ق��اع��ًس��ا أس��بَّ أن ح��راًم��ا وإن
وه��اش��م م��ن��اف م��ن ش��م��س ع��ب��د ب��ن��و وَس��بَّ��ن��ي س��ب��ب��ُت ل��و نَ��ْص��ًف��ا ول��ك��ن
ب��دارم ك��ل��ي��بً��ا أه��ج��و أن وأْع��ن��د ب��م��ث��ل��ه��م ف��ج��ئ��ن��ي آب��ائ��ي أول��ئ��ك

املدينة وايل يومئذ وهو — الحكم بن مروان إىل وشكوه لذلك املدينة أهل وغضب
مروان فخاف بالهجاء وهدده الفرزدق، فغضب بنفيه فأمر يحده، أن إليه وطلبوا —

بالجائزة. واسرتضاه
يف امللك عبد بن بهشام أيامه أواخر يف والتقى وأهله. لعيل يتشيع الفرزدق وكان
الذي الشاب هذا «من فقال: الناس غمار يف الحسني بن عيل هناك هشام ورأى الحج،
«هذا فقالوا: وجوهها؟» الحي عذارى فيها ترتاءى صينية مرآة كأنه وجهه أرسة تربق

مطلعها: املذكور عيل مدح يف قصيدة الفرزدق فنظم الحسني» بن عيل

وال��َح��رم وال��ِح��لُّ ي��ع��رف��ه وال��ب��ي��ت وط��أتَ��ه ال��ب��ط��ح��اء تَ��ع��رُف ال��ذي ه��ذا

فقال: هناك وحبسه فغضب واملدينة، مكة بني وهو القصيدة خرب هشاًما وبلغ

ُم��ن��ي��ب��ه��ا ي��ه��وى ال��ن��اس ق��ل��وُب إل��ي��ه��ا وال��ت��ي ال��م��دي��ن��ة ب��ي��ن أت��ح��ب��س��ن��ي
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ع��ي��وبُ��ه��ا ب��اد ح��والء ل��ه وع��ي��نً��ا س��ي��ٍد رأَس ي��ك��ن ل��م رأًس��ا ي��ق��لِّ��ب

بإطالقه. أمر هشاًما ذلك بلغ فلما
هجا وقد رأيت كما لعيل يتشيع كان ألنه أمية بني مداح من الفرزدق يكن ولم

منهم. خوًفا والحجاج؛ املهلب آل وخصوًصا عمالهم بعض مدح ولكنه بعضهم،
حتى وألفاظهم العرب أساليب من كثري فيه الفرزدق شعر أن اللغة علماء ويعتقد
من وكان دالة، الحجاج عىل له وكان العرب، لغة ثلث لذهب الفرزدق شعر لوال قالوا:
قتل بعد امللك عبد بن يزيد طلب فقد الرأي؛ يف الثبات إىل العرص ذلك شعراء أقرب
بني «امتدحت وقال: الفرزدق فأبى املذكور يزيد هجاء الشعراء من املهلب بن يزيد
السن كرب عىل نفسه يكذب أن بمثيل يقبح وإنما أحًدا، بمثلها امتدحت ما بمدائح املهلب

فأعفاه.12 املؤمنني» أمري فليعفني
قوله: األمثال مجرى تجزي التي الفرزدق أقوال ومن

وم��ج��اش��ع13 نَ��ْه��َش��ٌل أب��اه��ا ك��أن ت��س��ب��ن��ي ك��ل��ي��ٌب ح��ت��ى ع��ج��ب��ا ف��ي��ا

∗∗∗
األخ��ادع ت��س��ت��ق��ي��م ح��ت��ى ض��رب��ن��اه خ��دَّه ��ر َص��عَّ ��ب��ار ال��جَّ إذا وك��ن��ا

∗∗∗
ال��دم ع��ل��ى أح��اَل ي��وًم��ا ب��ص��اح��ب��ه دًم��ا رأى ل��م��ا ال��س��وء ك��ذئ��ب وك��ن��َت

∗∗∗
ن��ج��ه��ل م��ا إذا ِج��نٍّ��ا وت��خ��ال��ن��ا رزان��ًة ال��ج��ب��ال ت��زُن أح��الم��ن��ا

∗∗∗
ن��اج��ي��ا إخ��ال��ك ال ف��إن��ي وإال ع��ظ��ي��م��ة ذي م��ن ت��ن��ُج م��ن��ي تَ��نْ��ُج ف��إن

∗∗∗
��ف��وا وقَّ ال��ن��اس إل��ى أوم��أن��ا ن��ح��ن وإن خ��ل��ف��ن��ا ي��س��ي��رون س��رن��ا م��ا ال��ن��اس ت��رى
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ملحمته: ومطلع امللحمات، أصحاب من وهو

ت��ع��رف ك��ن��ت م��ا َح��ْدراء م��ن وأن��ك��رَت ت��ع��زف ك��دت وم��ا ب��أع��ش��اٍش ع��زف��ت

وحاتم، وعروة، (النابغة، الخمسة الدواوين جملة يف مطبوع ديوان وللفرزدق
وما ١٨٧٠ سنة باريس يف حدة عىل وُطبع ،١٢٩٣ سنة بمرص والفرزدق) وعلقمة،
صوفيا أيا مكتبة من صورت خطية نسخة عن بورش للمسيو فرنسية ترجمة مع بعدها
خطية نسخة املرصية الكتب دار ويف ،١٩٠١ سنة ميونخ يف تتمتها وطبعت األستانة، يف
وغوطا وليدن أكسفورد يف أيًضا خطية نسخ ومنه مرشوحة، حبيب بن محمد إمالء

أخرى. طبعات وله ولندن، وبرلني
و٤٦ ج٧، و١٧ ج٩، و٦ ج١، و٦٥ ج٨، و١٨٦ ج١٩، ٢ األغاني يف أخباره وترى
و١٠٣ ج٢، ١٩٦ خلكان وابن و٣١٤، و٣٠٦ و٢٨٩ ٤٨ والشعراء الشعر ويف ج٩،
١٦٣ والجمهرة ج١، ١٤٦ الفريد والعقد ج٢، و١٤٢ ج١، ٥٣ واملستطرف ج١، و١٨٥

ج١. ٩ والدمريي ج١ ١٠٥ األدب وخزانة

٩٠ه) سنة (تويف الراعي (4-5)

وقد املشهور، بيته يف جرير هجاها التي نمري قبيلة من النمريي حصني بن عبيد هو
فحل، شاعر وهو إياها، نعته وجودة اإلبل وصفه لكثرة الراعي وسمي نظمه. سبب تقدم
فاستكفه … والفرزدق جرير بني اعرتض حتى الشعراء سائر عىل مفضًال مقدًما وكان
الراعي كان ولذلك ففضحه، ذكرها املتقدم بالقصيدة فهجاه يكف، أن فأبى جرير،
املعاني من إليه سبق ومما له، جرير هجاء يف السبب وهو جرير، عىل للفرزدق يقيض

عنه: أخذت وقد

م��ت��ردَّدا ت��ج��د ل��م دم��ٍع ش��آب��ي��َب َع��ش��يَّ��ًة ال��ُم��رِس��الت ال��ع��ي��وَن ك��أن
وأْح��ف��دا ال��م��خ��ل��ف��ان ب��ه��ن أخ��بَّ م��س��ي��ف��ٍة ال��ي��دي��ن َخ��ْرق��اء َم��زاي��د
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قوله: النساء يف شعره ومن

ج��وان��ح وال��م��ط��يُّ خ��دوٍر ظ��الل وف��وق��ن��ا ال��م��ض��م��راُت ت��ح��دِّث��ه��ن
م��وازح وه��نَّ ح��اج��اٍت وي��ق��ض��ي��ن ح��دي��ث��ن��ا دون ب��ال��طَّ��رف ي��ن��اج��ي��ن��ن��ا

وقوله:

ال��غ��وُل أم زارت��ن��ا َش��ذْرَة أأمُّ ل��ه��م ف��ق��ل��ت ب��أص��ح��اب��ي ال��خ��ي��ال ط��اف
م��ك��ح��ول ب��ال��ق��ار م��ح��ج��ره��ا ك��أن ط��رق��ْت إذ األق��ي��ان ب��اب��ن��ة م��رح��بً��ا ال
ت��ف��ص��ي��ل ال��ق��ار َع��ق��ي��د م��ن ��َه��ا َم��سَّ ق��د م��ع��اق��ُص��ه��ا َج��ْع��ٌد م��ع��اص��ُم��ه��ا س��وٌد

ملحمته: ومطلع امللحمات، أصحاب من معدود وهو

رح��ي��ال أردَت أم ب��ع��ي��ن��ك أق��ذًى م��ذي��ال ب��ال��ف��راش ��ك دفِّ ب��اُل م��ا

ج١، ٥٠٤ األدب وخزانة والشعراء، والشعر ج٢٠، ١٦٨ األغاني يف أخباره وتجد
.١٧٢ والجمهرة

١٢٠ه) سنة (تويف الراجز النجم أبو (5-5)

املقدمني، الفحول اإلسالم رجاز من وائل، بكر من عجل بني من قدامة بن الفضل هو
يعتدون الشعراء يكن ولم النعت، يف العجاج من أبلغ وكان منهم، األوىل الطبقة ويف
بينهما وجرت العجاج عارص وقد هذا، النجم وأبو ورؤبة العجاج نبغ حتى بالرجاز
أجاد قد له ناقة عىل خز وعمامة خز جبة وعليه محتفًال خرج العجاج أن وذلك مراجزة؛
فجرب» اإلله الدين جرب «قد قوله: فأنشدهم مجتمعون والناس باملريد وقف حتى رحلها
بيته، يف وهو النجم أبي إىل وائل بن بكر من رجل فجاء وهجاهم، ربيعة فيها وذكر
«صف قال: الناس» عليه اجتمع وقد باملربد يهجونا العجاج وهذا جالس «أنت له: فقال
من عليه أكثر قد طحانًا جمًال «أبغني فقال: له فوصفه فيه» هو الذي وزيه حاله يل
باألخرى، واتزر فيها رجليه إحدى فجعل له رساويل فأخذ إليه بالجمل فجاء الهناء»
العجاج من دنا فلما املربد، أتى حتى فانطلق يقوده من إىل خطامه ودفع الجمل وركب

ذكر». ما وجهًال القلب «تذكر فأنشد: فخلعه خطامه» «اخلع قال:
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ورحله ثيابه يفسد لئال العجاج عنه ويتباعد يتشممها الناقة من يدنو الجمل فجعل
البيت بهذا الناس تعلق ذكر» وشيطاني أنثى «شيطانه قوله: إىل بلغ إذا حتى بالقطران

العجاج. وهرب
غريه أو الفرزدق مع باملفاخرة فيأمره امللك عبد مجلس يحرض النجم أبو وكان
أن مرة الشعراء وسأل امللك، عبد بن هشام يفعل كان وكذلك املعارصين، الشعراء من
الوهوب هلل «الحمد مطلعها: التي أرجوزته النجم أبو فقال وتصدر، ترد إبًال يصفوا
يف «فهي فقال: الشمس، به يصف شطر إىل أتى حتى نظمه أفخر من وهي املجزل»
وأتم البيت يتم فلم أحول، هشاًما أن فتذكر «األحول» يقول: أن وأراد «… كعني األفق
عنه، فعفا القوم وجوه له فتوسط ونفيه، عنقه بوجأ وأمر هشام عليه فغضب األرجوزة،
يحدثه أعرابيٍّا طلب أرٌق، هشاًما أصاب إذا حتى الناس فضالت يأكل مرذوًال عاش ولكنه
بلباس املسجد يف النجم أبا فلقي الخادم فخرج الشعر، ويروي أهوج يكون أن واشرتط
عند وأتعىش هذا عند أتغذى «إني فقال: حاله عن سأله عرفه فلما هشام إىل فأخذه رث،
عما فسأله اثنتني» منهن زوجت بنات «ثالث قال: الولد؟» من عندك «وما فقال: هذا»

برة: واسمها لألوىل «قلت فقال: الزفاف عند أوصاهما

ش��رَّا وال��ح��م��اة خ��ي��ًرا ب��ال��ك��ل��ب ُح��رَّا ق��ل��بً��ا ب��رة م��ن أوص��ي��ُت
م��رَّا ال��ح��ي��اة ُح��ل��و تَ��َرْي ح��ت��ى وج��رَّا ل��ه��ا ض��ربً��ا ت��س��أم��ي ال
ُط��را» ب��ش��ٍر ��ي��ه��م ُع��مِّ وال��ح��ي ودرَّا ذه��بً��ا ك��س��ت��ك وإن

«قلت: قال: لألخرى؟» قلت «فما وقال: هشام فضحك

إل��ي��ه��ا ف��ازدل��ف��ي دن��ْت وإن ع��ل��ي��ه��ا واب��َه��ِت��ي ال��ح��م��اَة ُس��ب��يِّ
ج��ن��ب��ي��ه��ا واض��رب��ي وم��رف��ق��ي��ه��ا رك��ب��ت��ي��ه��ا ب��ال��ِف��ه��ر14 وأوج��ع��ي
اب��ن��ت��ي��ه��ا» ب��ه ال��ده��ر ت��خ��ب��ري ال ع��ل��ي��ه��ا ل��ه��ا ال��نُّ��ذَر وظ��اه��رة

فهود بها وصف أرجوزة شعره ومن البديهة، قوي وكان وأجازه، هشام فضحك
ومنها: امللك، عبد

م��خ��طَّ��ط��اِت آم��اًق��ا ت��ري��ك ُم��َض��رَّي��اِت م��ن َض��َواٍر ف��ه��ي
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��ف��ات م��وقَّ ب��أذن��اٍب تَ��ْل��وي س��ات��الت األش��داق ع��ل��ى س��واًدا

وديوان ١٣١٢ه، سنة مرص يف ُطبع العرب أراجيز كتاب يف الرجز من أمثلة وترى
رؤبة وديوان ،١٨٩٦ سنة فينا يف وُطبع املرصية الكتب دار يف خطية نسخة منه العجاج

إليه. وسنعود املرصية الكتب دار يف خطية نسخة منه العجاج بن
٤٩ األدب وخزانة ٣٨١ والشعراء والشعر ،٩ جزء ٧٧ األغاني يف النجم أبي وأخبار

.١ جزء

األحوص (6-5)

املشببني. مع سنرتجمه عليه التشبيب لغلبة نظًرا لكننا الفحول، من وهو

العرصاألموي) من الثاني الدور (يف السياسة شعراء (6)

كما الزلفى عن والبُعد البداوة أنفة عىل يزالون ال األموية الدولة صدر يف الشعراء كان
سائر عىل وغلب ٦٥ه) (سنة امللك عبد بها وقام مروان آل إىل الدولة صارت فلما رأيت،
أعدائه عىل والطعن بمدحه إليه وتقرَّبوا أيامه يف الشعراء كثر أديبًا، هو وكان األحزاب
من وكانوا هؤالء والء عىل بعضهم وظل غريهم، أو العلويني أو الخوارج أو الزبري آل من
بعضهم ذكر تقدم وقد أمية، بني أنصار من السياسة شعراء أكثر أن عىل … أنصارهم
لألمويني انترص ممن أكثرهم شاعًرا عرش بضعة منهم بقي من وأشهر الفحول، مع
وقد تراجمهم، وإليك الجوائز، يطلبون وهم الشعراء عىل بخيًال كان ألنه الزبري ابن عىل

حدة. عىل حزب أو دولة كل أنصار جمعنا

أمية بني أنصار (1-6)

األعمى العباس أبو

من وأصله بالنسب وليس بالوالء عربي فهو الدئل، بني موىل فروخ بن السائب اسمه
غري من أسلم بمن اإلسالم يف تكاثروا الذين املوايل الشعراء جملة من فهو أذربيجان
وانصباب لهم والتشيع مدحهم يف املقدمني املعدودين أمية بني شعراء من وهو العرب،
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الزبري، ابن وهجاء أمية بني مدح يف كثرية أشعار وله مكة، يف يقيم وكان إليهم، الهوى
حربه: عىل يحرضهم قوله ومن

��يَ��ُع ال��شِّ ��ت ال��ت��فَّ م��ا إذا ش��ب��ًه��ا ل��ك��م أرى ال أم��ي��ة أب��ن��ي
ال��نَّ��زع ف��ض��رَّه��ا ال��ح��ل��وم أه��ل ن��زع��ْت إذا وأح��الًم��ا س��ع��ًة
ط��م��ع��وا أط��م��ع��وا ف��ي��م��ا وال��ن��اس أن��ك��م غ��ي��ر أم��ي��ة أب��ن��ي
ال��ط��م��ع ذاك��م ف��ي ب��ه��م ف��س��م��ا ع��دوك��م ف��ي��ك��م أط��م��ع��ت��م
رج��ع��وا ل��ك��م ك��ان��وا ال��ذي م��ث��ل ك��ق��وم��ك��م��و ك��ن��ت��م أن��ك��م ف��ل��و
تَ��َزُع إن��ه��ا ال��ع��ق��وب��ة، ح��ذُر ل��ردَّه��م أو ك��ره��ت��م ع��م��ا

وكانت مكة إىل الشام من عطاءه إليه فريسلون جزاءه، يحسنون أمية بنو وكان
رثاه ٧١ه، سنة الزبري بن مصعب ُقتل وملا أمية بني إىل وتقربًا للسانه تربه؛ كلها قريش
السنني، بعض يف ا حاجٍّ مكة جاء فلما لذلك، امللك عبد فغضب صديقه كان ألنه بأبيات
العباس أبو ودخل فتكلموا، والخطباء الشعراء وقام مراتبهم عىل األعيان عليه دخل
صديقي كان ألنه رثيته «إنما وقال: فاستعفاه مصعبًا! مدحه عن امللك عبد فسأله األعمى

فأنشده: فيه» قولك أنشدني ولكن «صدقت قال: أموي» هواي أن علمت وقد

َج��س��ي��م��ا أم��ًرا ورام ك��ري��ًم��ا ت م��ا ف��ل��ق��د م��ص��ع��بً��ا ال��ل��ه رح��م

كريًما: مات لقد «أجل امللك: عبد فقال

��ِم» م��ع��مَّ ح��رٍّ ك��لُّ إال ال��ن��اس م��ن ي��روم��ه��ا ال ال��ت��ي راَم ول��ك��ن��ه

املدينة عن فينفيهم أمية بني شيعة يتتبع جعل الحجاز عىل غلب ملا الزبري ابن وكان
به فدعا ويمدحهم لهم ويتجسس األمويني يكاتب األعمى العباس أبا أن فبلغه ومكة،
أسد بني سائر وهجا فهجاه الطائف، إىل ونفاه عنه، فعفا رضير وأنه بشأنه كلموه ثم

قوله: منها بأبيات الزبري) آل (عشرية

��ق��وا وت��ح��مَّ ت��ك��ذب��وا ت��ذك��روه م��ت��ى إن��ك��م ال��ف��خ��ر ت��ذك��روا ال أس��د ب��ن��ي
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ت��ح��رق ف��ي��ه��ا ال��ش��رِّ ف��ي ون��ي��ران��ك��م وت��ب��خ��ل��وا ت��ض��ن��وا ف��ض��ًال تُ��س��أل��وا م��ت��ى
ي��س��ب��ق ال��م��ج��د وذو َس��كَّ��ا أس��د ب��ن��ي خ��رج��ت��ُم ق��ري��ٌش ي��وًم��ا اس��ت��ب��ق��ْت إذا
أص��ف��ق��وا ل��ألض��ام��ي��م ق��ري��ش م��ا إذا وج��وه��ك��م س��وًدا ال��ق��وم خ��ل��ف ت��ج��ي��ئ��ون
يَ��ْخ��ل��ق ل��ي��س َوْس��م��ُه ع��ل��ي��ك��م ي��ل��وح ط��اب��ًع��ا ل��ل��ؤم أنَّ إال ذاك وم��ا

فقال الغالية ببنادق له جارية يرامي عمر أن بلغه ثم ربيعة، أبي بن عمر وهاجى
ففعل، عليه» يدي ضع ربيعة أبي ابن مر فإذا مخزوم بني باب عىل «أوقفني لقائده:

وقال: حجزته عىل فقبض

يُ��ن��ي��م وال ي��ن��ام ال ب��ج��اٍر ت��ؤوم��ا ج��اًرا ي��ش��ت��رى م��ن أال
رج��ي��ُم ش��ي��ط��اٌن ال��ل��ي��ل وش��ط��َر ن��اس ث��ي��اَب ب��ال��ن��ه��ار وي��ل��ب��س

.٣٦٦ والشعراء والشعر ج١٥، ٥٩ األغاني يف وأخباره

٨٥ه) سنة (تويف أعيشربيعة

املذهب مرواني وهو الكوفة يف يقيم كان (ربيعة) شيبان من خارجة بن هللا عبد اسمه
بن امللك لعبد أنشدها قصيدة مروان آل يف قوله ومن شديًدا، تعصبًا أمية لبني يتعصب

منها: مروان

ِس��ن��يِّ ق��ارع وال ��ي ح��قِّ ب��م��ه��ت��َض��م خ��ص��وم��ت��ي ف��ي وال أم��ري ف��ي أن��ا وم��ا
أج��ن��ي م��ا َش��ر م��ن م��والي خ��ائ��ف وال ج��ن��اي��ٍة ع��ن��د م��والي ُم��س��ل��م وال
أذن��ي س��م��ع��ْت وم��ا ع��ي��ن��ي أب��ص��رْت ب��م��ا ع��ال��م ج��ن��ب��يَّ ب��ي��ن ف��ؤاًدا وإن
أْع��ن��ي م��ن وأع��رف ع��ل��ٍم ع��ل��ى أق��ول أن��ن��ي وال��لُّ��ب ال��ش��ع��ر ف��ي ��ل��ن��ي وف��ضَّ
واب��ن أٍب خ��ي��ر ف��ض��ل��ت ق��د ال��ن��اس ع��ل��ى واب��ن��ه م��رواَن ��ل��ُت ف��ضَّ إذ ف��أص��ب��ح��ت

تخوت وعرشة درهم آالف بعرشة له وأمر هذا؟» عىل يلومني «من امللك: عبد فقال
يكتب الكاتب زيد إىل «امض له: وقال جريب، ألف وأقطعه اإلبل من فرائض وعرش ثياب

له. وأجرى بها» لك

320



األموي العرص شعراء

«يا له: فقال الزبري، ابن ملحاربة الخروج يف يرتدد وهو امللك عبد عىل مرة ودخل
وتجنح باإلقدام وتهم العزم ويقعدك الحزم ينهضك متلوًما أراك يل ما املؤمنني أمري
مدبر، وجده مقبل فجدك … عدوك إىل وتوجه رأيك وامض لنرصتك انفذ اإلحجام، إىل
ما وهللا مجتمعة، عليك وكلمتنا مفرتقة وكلمتهم محبون، لك ونحن ماقتون له وأصحابه
غاش، عليه يحرضك وال ناصح عنه يثبطك وال أعوان، قلة وال جنان ضعف من تؤتى

فقال: ناصح» وقلب ودود بلسان تنطق فإنك «هاتها فقال: أبياتًا» ذلك يف قلت وقد

ف��أح��ال��ه��ا ب��ح��م��ل��ه��ا ال��نِّ��ت��اج َع��ِج��َل ك��ال��ت��ي ال��خ��الف��ة م��ن ال��زب��ي��ر آل
أح��م��ال��ه��ا ف��ض��يَّ��ع��ت تُ��ط��ي��ق ال م��ا ��َل��ْت ُح��مِّ ال��ح��م��ول��ة م��ن ��ع��اف ك��ال��ضِّ أو
إم��ه��ال��ه��ا أط��ل��ت��م��و ل��ل��غ��واة ك��م ع��ن��ه��م ت��ن��ام��وا ال إل��ي��ه��م ق��وم��وا
وثِ��م��ال��ه��ا أرك��ان��ه��ا زل��ت��ُم م��ا ف��ي��ه��ُم ال ف��ي��ك��م��و ال��خ��الف��ة إن
أق��ف��ال��ه��ا ف��اف��ت��ت��ح ب��يُ��ْم��ن��ك ف��ان��ه��ض ُم��ْغ��ل��ًق��ا ُق��ْف��ًال ال��خ��ي��رات ع��ل��ى أم��س��وا

وال خري كل دون لقفل خبيب أبا إن هللا عبد أبا يا «صدقت وقال: امللك عبد فضحك
له وأمر الوكيل»، ونعم حسبنا وهو عليه هللا ونستعني هللا شاء إن مناجزته عن نتأخر

ج١٦. ١٦٠ األغاني يف وأخباره سنية، بصلة

شيبان بني نابغة

البادية، يف يقيم بدويٍّا وكان املخارق، بن هللا عبد واسمه كاألعىش ربيعة من أيًضا هو
شعره ويف نرصانيٍّا، وكان عطاءه، ويجزلون فيمدحهم الشام يف أمية بني خلفاء عىل ويفد
وقد يوًما، عليه ودخل امللك، عبد مدح وقد ونحوهما، والرهبان اإلنجيل ذكر من كثري
املجلس وكان الوليد، البنه بها واملبايعة العهد والية عن العزيز عبد أخيه عزل عىل عزم
لعل قصيدة وأنشده النابغة فدخل دولته، وذهاب الزبري ابن فشل إثر عىل بالناس حافًال
بشأن قوله ومنها قبله، معاوية فعل كما العام الرأي ليجس يفعل أن إليه أوعز امللك عبد

الخلع:

ال��ُك��ُرح تُ��ِج��نُّ��ه ع��ب��ٍد ب��ربِّ ق��س��م��ي وص��ادٌق ج��ه��ًدا آل��ي��ت
َط��ِف��ُح ق��ل��ب��ه ال��ل��ه خ��ش��ي��ة م��ن ي��درس��ه اإلن��ج��ي��ل ي��ت��ل��و ي��ظ��ل

321



العربية اللغة آداب تاريخ

ُح ُم��ط��رَّ ع��ص��اك ق��د َم��ْن ون��ج��ُم وال��دِه ب��م��ْل��ك أول��ى البْ��نُ��َك
ن��َص��ح��وا ف��إن��ه��م َح��ْرب اب��ُن ث��م ب��س��ي��رت��ه ف��اح��ك��م َع��ْدٌل داود
َك��دح��وا ك��م��ا واْك��َدح ب��خ��ي��ر واح��َي ب��س��نَّ��ت��ه��م ف��اع��م��ل خ��ي��اٌر وه��م

عبد خلع رأيه أن الناس فعلم دفع، وال بإقرار ذلك يف يتكلم ولم امللك عبد فتبسم
يصف طويلة قصيدة وله جوائزه، ونال ومدحه يزيد بن الوليَد النابغُة وأدرك العزيز،
ديوان وله ج٦، ١٥١ األغاني يف وأخباره شيبان، ببني الفخر إىل منها وتخلص الخمر بها

املرصية. الكتب دار يف خطي

الرقاع بن عدي

مداًحا أمية بني عند مقدًما شاعًرا كان قضاعة، من حي عاملة، من زيد بن عدي هو
دمشق، يف منزله وكان سلمى، لها يقال شاعرة بنت وله امللك، عبد بن بالوليد ا خاصٍّ
الوليد مجلس يف وناقضه لجرير تعرض وقد باديتهم، من ال الشعراء حارضة من فهو
ومن فعل، إذا باألذى هدده ألنه الوليد من خوًفا هجائه عىل جرير يجرس ولم املذكور،

قوله: ظبية وصف يف شعره

وِع��ه��اده��ا ��ات��ه��ا ُق��فَّ أرض��ه��ا م��ن تَ��ْرت��ع��ي ال��ف��ري��دة ال��ب��ك��ر ك��ال��ظ��ب��ي��ة
وَع��راده��ا َع��َل��ج��ان��ه��ا َع��ْرك��ه��ا م��ن َج��ِب��ي��ن��ه��ا ال��ب��راق ُع��ق��ُد ل��ه��ا خ��ض��ب��ت
أرآده��ا ف��الع��ب��ْت ال��ح��ي��اء ب��ع��د ت��ب��دل��ت ال��َع��روس وج��ه ف��ي ك��ال��زَّيْ��ن
ِم��داده��ا ال��دواة م��ن أص��اب ق��ل��ٌم َرْوق��ه إب��رة ك��أنَّ أَغ��ن ن��زج��ي

وحنكته: وعلمه شعره يذكر القصيدة هذه ويف

ش��داده��ا ال��خ��ط��وب َش��ظ��ف م��ن ول��ق��ي��ت ل��ذًة ال��م��ع��ي��ش��ة م��ن أص��ب��ت ول��ق��د
أزداده��ا ل��ك��ي واح��دٍة ع��ل��م ع��ن ع��ال��ًم��ا أس��أل ل��س��ت ح��ت��ى وع��ل��م��ت
وزاده��ا ع��ل��ي��ه ن��ع��م��ت��ه وأت��مَّ ودَّْع��تُ��ه ام��رئ ع��ل��ى ال��م��ل��ي��ك َص��لَّ��ي

322



األموي العرص شعراء

حكم: وفيه الوليد بن عمر مدح يف قوله ومن

األم��راء إل��ى ن��ظ��ري ب��ه ض��نٍّ��ا زادن��ي أم��ي��ري إل��ى ن��ظ��رت وإذا
ال��ظ��ل��م��اء ُدْه��م��َة ج ف��رَّ ك��ال��ب��در ي��رون��ه ح��ي��ن إل��ي��ه ال��ع��ي��ون ت��س��م��و
ب��س��واء ب��ن��انُ��ه��ا ل��ي��س وال��ك��فُّ م��ت��أثِّ��ًال ف��ْرُع��ه ي��ن��ب��ت واألص��ل

.٣٩١ والشعراء والشعر ج٨، ١٧٩ األغاني يف وأخباره

الهذيل صخر أبو

عبد وأخاه امللك عبد مدح مروان، آلل متعصبًا وكان هذيل، من سلم بن هللا عبد واسمه
قضاعة من امرأة يف نسيب وله مات، حتى الزبري ابن فحبسه الزبري ابن وهجا العزيز

ج١. ٥٥٥ األدب وخزانة ج٢١، ٩٤ األغاني يف أخباره وتجد سواه، وتزوجها أحبها
أظهرهم، بني لقيامهم الزبري؛ آل مدح إىل اضطروا أمية بني أنصار من طائفة وهناك
شعراء من كانوا ولو خلفاءهم، ال أمية بني أمراء بعض يمدحون كانوا أكثرهم وألن

مدحهم. يف منهم أثبت كانوا ربما الخلفاء،

األسدي الزبري بن هللا عبد

يف نشأ رشه، يرهب هجاء شاعر وهو الحجاز، يف بالدعوة القائم الزبري ابن غري هو
والنرصة والتعصب فيهم الهوى ذوي ومن أمية لبني متشيًعا وكان فيها وأقام الكوفة
فمنَّ ا، رسٍّ به فأتى الكوفة عىل الزبري بن مصعب غلب حتى كذلك زال وما عدوهم، عىل
مصعب ُقتل حتى معه يزل فلم إليه وانقطع وأكثر، فمدحه إليه وأحسن ووصله عليه
مدائحه وأكثر امللك، عبد خالفة يف ومات ذلك بعد الزبري بن هللا عبد عمي ثم ،٧١ سنة

يمدحه: قوله ومن األموي، مروان بن برش يف

م��ن��ي��ُر ق��م��ر وس��ط��ه��ا ن��ج��وم ب��ش��ٍر ح��ول أم��ي��ة ب��ن��ي ك��أن
األم��ور م��آخ��ذه��ا أخ��ذت إذا ق��ري��ش م��ن ال��م��ق��دَّم ال��ف��رع ه��و
ال��ف��ق��ي��ر ن��واف��ل��ه م��ن غ��ن��يٍّ��ا ف��أض��ح��ى ن��واف��ل��ه ��ت ع��مَّ ل��ق��د

323



العربية اللغة آداب تاريخ

ال��ف��ق��ي��ر 15 ال��َك��لُّ ال��ب��ائ��س ف��ع��اش ف��ي��ن��ا وع��دل��ت م��ه��ي��ض��ن��ا َج��بَ��رت
ال��م��ط��ي��ر ال��َج��ْون وال��واك��ف ل��ن��ا ق��ري��ُش ع��ل��م��ت ق��د ال��غ��ي��ُث ف��أن��ت

قوله: خارجة بن أسماء يف مديحه ومن

ن��ائ��ل��ه أن��ت ال��ذي ت��ع��ط��ي��ه ك��أن��ك م��ت��ه��ل��ًال ج��ئ��ت��ه م��ا إذا ت��راه
س��ائ��ل��ه ال��ل��ه ف��ل��ي��ت��ق ب��ه��ا ل��ج��اد روح��ه غ��ي��ر ك��ف��ه ف��ي ي��ك��ن ل��م ول��و

مطلعها: الحكم أم بن الرحمن عبد بها يهاجي قصيدة هجائه ومن

م��ح��رَّم��ا ن��وًم��ا ال��ع��ي��ن أس��وم ك��أن��ي ي��ت��ص��رم��ا أن ب��ال��م��رَّان ال��ل��ي��ل أب��ى

.١٣ جزء ٣٧ األغاني يف وأخباره

قطيفة أبو

أمية، بني مع وهواه املدينة يف يقيم وكان أمية، بني من عقبة، بن الوليد بن عمرو هو
طال فلما الشام، إىل أمية بني من نفاه من مع نفاه الحجاز، من الزبري ابن تمكن فلما

قال: فيها مقامه

وح��اض��ُرُه ال��ع��ق��ي��ُق زال وه��ل ق��ب��اء ب��ع��دن��ا ت��غ��يَّ��ر ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت أال
تُ��ب��اك��ره ق��ري��ش م��ن غ��رٌّ أراه��ط م��ح��م��د ف��ب��ِر ب��ط��ح��اء ب��رح��ْت وه��ل
س��ائ��ره ول��ل��ن��اس م��ن��ي ال��ه��وى وم��ح��ض م��ودت��ي وَص��ف��و ُح��بِّ��ي م��ن��ت��ه��ى ل��ه��م

عبد ذلك يعجب فلم الوطن، إىل وشوقه شعره يف والحجاز املدينة ذكر من وأكثر
فقال: قطيفة أبا ذلك وبلغ الشام، عن الحجاز يف لرغبته وتنقصه امللك

ال��م��س��لَّ��م ال��ب��ريءُ ال��ن��اس م��ن ذا وم��ن ع��اب��ن��ي ال��ع��م��لَّ��س اب��ن أن وأن��ِب��ئ��ت
وتُ��ك��ت��م ت��ب��دو أش��ي��اء ج��ع��ل��ت ف��ق��د أن��ت��م م��ن خ��بِّ��رون��ا أن��ت��م م��ن أن��ت��م َم��ن
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أللحقته لحرمته رعايتي لوال وهللا نجهل، أنا ظننت «ما فقال: امللك عبد ذلك فبلغ
بالسياط». جلده ولقطعت يعلم بما

إىل يعود أن إليه فبعث املدينة، حبه سبيل يف قطيفة أبو يقاسيه ما الزبري ابن وبلغ
٧ األغاني يف أخباره وتجد مات، حتى إليها يصل فلم املدينة إىل فانكفأ آمن، وهو بلده

.١ جزء

أمية بني أنصار سائر

االثنني، مدح أو الخلفاء دون األمراء مدح من وفيهم أمية، بني أنصار من طائفة وهناك
لطال تراجمهم ذكر رأينا ولو تقدمت التي لألسباب الزبري آل ملدح بعضهم اضطر وربما
عىل االطالع أراد ملن إليها الرجوع يمكن التي املصادر إىل باإلشارة فنكتفي القول، بنا

وهم: معروف ديوان منهم ألحد وليس أخبارهم،
األغاني يف ترجمته مروان. ابني العزيز وعبد امللك عبد مدح الهذيل: عائذ أبي بن أمية

.١ جزء ٤٢١ األدب وخزانة ،٢٠ جزء ١١٥
يف ترجمته ومدحهم. بشعره الخلفاء انتجع ممن ليس بدوي شاعر األشجعي: جبهاء

.١٦ جزء ١٤٦ األغاني
آل بعض مدح اللسان خبيث اء هجَّ شاعًرا أحدب أعرج كان األسدي: عبدل بن الحكم

.١ جزء ١٤٥ الوفيات وفوات ٢ جزء ١٤٩ األغاني يف ترجمته مروان.
يف ترجمته منتجًعا. أو وافًدا إال يحرض لم بدويٍّا كان ذبيان من الربصاء: بن شبيب

ج١١. ٩٣ األغاني
ج١٧. ١١٨ األغاني أمية. ببني يعجب كان الصعاليك من حجش: هللابن عبد

األغاني يف ترجمته وهشاًما. وسليمان امللك عبد عارص مقل شاعر هو السلويل: العجري
ج٢. ٣٩٩ األدب وخزانة ج١١، ١٥٢

العرب. يف الفاخرة البيوتات من وبيته الكوفة يف يقيم كان قيس من الفراري: عويف
ج٣. ٨٧ األدب وخزانة ج١٧، ١٠٥ األغاني يف ترجمته

ج١٥. ٢ األغاني يف ترجمته امللك. عبد بن الوليد عارص قريش من العباس: بن الفضل
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ج٣، ١١٨ األغاني يف ترجمته أذربيجان. من وأصله قريش موىل موىسشهوات:
.٣٦٦ والشعراء والشعر

املهلب آل أنصار (2-6)

اشتهار مثل أمية بني أيام يف بالكرم اشتهروا األزد، من اإلسالم بيوتات من بيت املهلب آل
بن املهلب كبريهم إىل ينتسبون وهم نكبتهم، بمثل ونكبوا العباسية، الدولة يف برمك آل
بالد األعمال من توىل ما وآخر األزارقة، عنهم وحارب أمية لبني املهلب عمل صفرة، أبي
سنة تويف حتى عليها زال وما العراقان، له كان يوم الحجاج جهة من توالها خراسان،
األحدوثة، لحسن التماًسا كريًما؛ وكان الدولة، تلك يف اإلسالم رجال كبار من وهو ٨٣ه،
لم ما أعطيت ولو الحياة، من خري الحسن والثناء املوت، من خري «الحياة أقواله: ومن
طالب من فهو مت» إذا غًدا يفَّ يقال ما بها أسمع أذن يل تكون أن ألحببت أحد يعطه
أوالده: وأشهر مدحوهم، الذين الشعراء فكثر خطواته عىل أبناؤه وسار بالسخاء، الشهرة
ومنهم مأثورة، وقائع معهم له وكانت الخوارج قاتل املهلب، بن واملغرية املهلب، بن يزيد
املهلب بن وحبيب ١٠٠ه، سنة تويف املمدوحني األسخياء من امللهب بن يزيد بن مخلد

أشهرهم: فهاك مدحوهم الذين الشعراء أما وغريهم.

١٠٠ه) سنة (تويف األعجم زياد

العجمة فغلبت إصطخر ينزل وكان الحارث، بن عامر بني من القيس عبد موايل من هو
لسانه لكنة عىل األلفاظ فصيح الشعر جزل شاعًرا وكان األعجم، فسموه لسانه عىل
فيه وله املهلب، بن املغرية بخاصة مدح وقد العني، لفظ يستطيع ال األعاجم سائر مثل

مطلعها: بيتًا خمسني عىل تزيد بها يرثيه قصيدة

ال��رائ��ِح ول��ل��ُم��ِج��دِّ وال��ب��اك��ري��ن غ��زوا إذا وال��غ��زاة ل��ل��ق��واف��ل ُق��ل
ال��واض��ح ال��ط��ري��ق ع��ل��ى ب��َم��رو ق��ب��ًرا ��ت��ا ُض��مَّ وال��س��م��اح��ة ال��م��روءة إن
س��اب��ِح ط��رف وك��لَّ ال��ه��ج��ان ُك��وم ب��ه ف��اع��ِق��ر ب��ق��ب��ره م��ررت ف��إذا
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ومدحه أصبهان يف املهلب إىل مرة جاء أنه املهلب، بن حبيب مع أخباره لطيف ومن
دار يف املذكور حبيب مع عشية يف جالس هو وبينما أياًما، عنده فأقام بجائزة له فأمر

الحمامة: يخاطب زياد قال تسجع، حمامة وفيها له

ت��ط��اري ل��م أن وال��دي وذم��ة وع��ه��دي ذم��م��ي ف��ي أن��ِت ت��غ��نَّ��ْي
ص��غ��ار ��ب��ٍة م��زغَّ ُص��ْف��ٍر ع��ل��ى ت��خ��اف��ي وال ف��اص��ل��ح��ي��ه وبَ��يْ��ت��ك
داري وذك��رت أح��ب��ت��ي ذك��رت ص��وتً��ا غ��ن��ي��ت ك��ل��م��ا ف��إن��ك
ِج��واري ف��ي ألن��ك نَ��بَ��أ ل��ه ث��أًرا ط��ل��ب��ت ي��ق��ت��ل��وك ف��إم��ا

«أرمي قال: بها؟» تصنع «وما زياد: له فقال القوس» هات غالم «يا حبيب: فقال
لها فنزع بالقوس فأتى األمري» عليك الستعدين رميتها لنئ «وهللا قال: هذه» جارتك
املهلب: فقال الشعر وأنشده بالحديث فحدثه املهلب عىل فدخل زياد فوثب فقتلها، سهًما
فقال: دينار» ألف جارته دية أمامة أبا «أعِط له: فقال بحبيب فأتي بسطام» بأبي «عيل

فأعطاه. آمرك»، كما «أعطه قال: ألعب» كنت إنما األمري بقاء هللا «أطال
حتى تعجل «ال زياد: إليه فبعث زياد، موايل القيس عبد يهاجي أن الفرزدق وهمَّ

يقول: إليه فبعث الفرزدق فانتظر هدية» إليك أهدي

ال��ف��رزدق أدي��م ف��ي أراه ��ا ُم��ِص��حٍّ ه��ج��وت��ه إن ل��ي ال��ه��اج��ون ت��رك وم��ا
ل��ل��م��ت��ع��رِّق أب��ق��وه ل��ك��اس��ره ل��ح��م��ه ت��ح��ت يُ��َرى ع��ظ��ًم��ا ت��رك��وا وال
وأن��ت��ق��ي م��ن��ه ال��س��اق ُم��خَّ وأن��ك��ت ع��ظ��ام��ه م��ن ل��ي أب��ق��وه م��ا س��أك��س��ر
ي��غ��رق ال��ب��ح��ر ف��ي يُ��ْل��َق م��ه��م��ا ل��ك��ال��ب��ح��ر ه��ج��وت��ن��ا إن ل��ن��ا ت��ه��دي وم��ا وإن��ا

ومع العبد» هذا عاش ما سبيل من هؤالء هجاء إىل يل «ليس قال: الشعر بلغه فلما
املهلب: بن يزيد يخاطب قوله ومن نظمه، يف اللحن كثري كان شاعريته

ط��ارُح ت��ارك ل��ه��ا أن��ت أم ح��اج��ٌة ح��اج��ت��ي ف��ي ل��ك وه��ل
ال��ص��ال��ح ال��رج��ل ي��ف��ع��ل ك��م��ا أح��ِي��ه��ا أم ال��خ��ي��ر ل��ك أم��ت��ه��ا
رائ��ُح وال غ��اد ل��ي��س ك��م��ن أدب��رت أق��ب��ل��ْت ق��د ق��ل��ت إذا
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األشاقر: يهجو قوله هجائه خبيث ومن

اآلث��ُم ال��ك��اذب وأص��دق��ه��ا ش��ره��ا خ��ي��ره��ا ُق��بَ��يِّ��َل��ٌة
ص��ائ��ُم ص��ائ��ًم��ا ي��ك��ن ل��م وإن أب��ي��ات��ه��م وس��ط وض��ي��ف��ه��ُم

قوله: حكمه مأثور ومن

ال��ت��ك��لُّ��م ف��ي نَ��ْق��ص��ه أو زي��ادت��ه م��ع��َج��ٍب ل��ك ص��ام��ٍت م��ن ت��رى وك��ائ��ن
وال��دم ال��ل��ح��م ص��ورُة إال تَ��بْ��َق ف��ل��م ف��ؤاده ون��ص��ٌف ن��ص��ٌف ال��ف��ت��ى ل��س��اُن

وخزانة ،٢٥٧ والشعراء والشعر ج١٣، و٥٨ ج١٤، ١٠٢ األغاني يف أخباره وتجد
ج١. ١٦٤ الوفيات وفوات ج٤، ١٩٣ األدب

قطنة ثابت

يف كان شجاع، فارس شاعر كعب بن ثابت واسمه الحارث، بن أسد بني موىل هو
لكتابته مكانه فيها فيحمد الثغور أعمال من أعماًال يوليه وكان املهلب، بن يزيد صحابة
فلما خراسان، يف عمًال واله يزيد أن خربه لطيف ومن شاعريته، عن فضًال وشجاعته،
عرس بعد هللا «سيجعل فقال: وحرص عليه فتعذر الكالم رام الجمعة يوم املنرب صعد

قوال: أمري إىل منكم فعال أمري إىل وأنتم بيانًا، عي بعد أو يًرسا

ل��خ��ط��ي��ب» ال��وََغ��ي َج��دَّ إذا ب��س��ي��ف��ي ف��إن��ن��ي خ��ط��ي��بً��ا ف��ي��ك��م أك��ن ل��م وإن

يف فيتجادلون يجتمعون وكانوا املرجئة، من وقوًما الرشاة من قوًما ثابت وجالس
قوله: جملتها من فيها، وصفه قصيدة املذهب هذا ونظم املرجئة، قول إىل فمال خراسان

أح��دا ب��ه ن��ش��رْك ل��م ال��ل��ه ن��ع��ب��د أن س��ي��رت��ن��ا إن ل��ي ف��اس��ت��م��ع��ي ه��ن��د ي��ا
ع��ن��دا أو ج��اَر ف��ي��م��ن ال��ق��ول ون��ص��دق م��ش��بَّ��ه��ة ك��ان��ت إذا األم��ور نُ��رج��ي
ِق��ددا دي��ن��ه��م ف��ي اس��ت��ووا وال��م��ش��رك��ون ك��ل��ه��م اإلس��الم ع��ل��ى ال��م��س��ل��م��ون
ال��ص��م��دا وح��دوا م��ا إذا ِش��ْرًك��ا ال��ن��اس ِم أح��ًدا ب��ال��غ ذن��بً��ا أن أرى وال
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ج��َددا واح��ًدا ط��ري��ًق��ا ال��دم��اء س��ف��ُك ب��ن��ا ي��راد أن إال ال��دَّم ن��س��ِف��ك ال

قال يزيد قتل وملا الحرب،16 عىل املهلب بن يزيد بها يحرض قصيدة نظمه ومن
يرثيه: ثابت

وس��اروا وب��اي��ع��وك إل��ي��ه ت��دع��و ال��ذي ع��ل��ى ت��اب��ع��وك ال��ق��ب��ائ��ل ك��ل
وط��اروا أس��ل��م��وك األس��ن��ة نُ��ْص��َب وج��ع��ل��ت��ه��م ال��وَغ��ى َح��ِم��َي إذا ح��ت��ى
ع��اُر ق��ت��ٍل وب��ع��ُض ع��ل��ي��ك ع��اًرا ي��ك��ن ل��م ق��ت��ل��ك ف��إن ي��ق��ت��ل��وك إن

قوله: فخرياته ومن

ق��ب��ل��ي ش��ت��م��ه��ا ع��ن ك��فَّ ق��د أب��ي وج��دت إن��ن��ي ال��ع��ش��ي��رة ش��ت��م ع��ن ت��ع��ف��ف��ُت
ج��ه��ل��ي ال��ت��م��س��وا إن أح��ي��انً��ا وأج��ه��ل م��روءًة ك��ان ال��ح��ل��م م��ا إذا ح��ل��ي��ًم��ا

ج٤. ١٨٥ األدب وخزانة ،٤٠٠ والشعراء والشعر ج١٣، ٤٩ األغاني يف وأخباره

١١٦ه) سنة بيض(تويف بن حمزة

وكان طبقته. فحول من ماجن خليع الكوفة، أهل من (ربيعة) وائل بكر من حنفي هو
بالسفر واكتسب بردة، أبي بن وبالل الوليد بن أبان آىل ثم وولده املهلب آلل منقطًعا
ملجرد ينرصهم كان فهو درهم، مليون نحو اكتسب أنه ذكروا كثريًا، ماًال هؤالء إىل
الكميت: وعنده املهلب بن يزيد بن مخلد يخاطب قوله ومن تقدم، من بخالف االستجداء

ال��َم��ْرَح��ْب ي��ج��ب م��رح��بً��ا، وُق��ْل ف��اق��ض��ه��ا ح��اج��ة ف��ي أت��ي��ن��اك
ي��ك��ذب��وا ًة ِع��دَّ ي��ع��دوا م��ت��ى م��ع��ش��ٍر إل��ى ت��ت��ك��ْل��نَ��ا وال
وال��م��غ��رب ال��ش��رُق خ��ض��َع ل��ه��م أس��رٍة م��ن ال��ف��رع ف��ي ف��إن��ك
أدَّب��وا م��ا ل��ع��م��رك ون��ع��م ن��ش��أت م��ا م��ن��ه��ُم أدٍب وف��ي
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وأنشده حمزة عليه دخل املهلب، بن يزيد ُسجن وملا درهم، ألف بمائة له فأمر
مطلعها: أبياتًا

أِش��ُب17 ح��دي��ُده ب��اٌب ـ��ْج��دة ـَّ وال��ن�� وال��ج��ود ال��س��م��اح دون أْغ��ل��ق

درهم. ألف بثالثني باعها ياقوت فص يزيد إليه فدفع
امللك عبد يف وله مخلد، وابنه املذكور يزيد مع أكثرها حسنة طويلة أخبار ولحمزة

ج١. ١٤٧ الوفيات وفوات ج١٥، ١٥ األغاني يف تجدها وأخبار أقوال سليمان وابنه

األشقري كعب

الشجعان يف معدود خطيب فارس شاعر األزد، من قبيلة األشاقر من معدان بن كعب هو
يعده به، اإلعجاب شديد الفرزدق وكان لألزارقة، حروبه يف ذكر وله املهلب، أصحاب من
عن ليخربه الحجاج إىل املهلب وأوفده واألخطل) وجرير (الفرزدق الفحول الثالثة رابع

مطلعها: قصيدة فأنشده األزارقة، مع له جرت واقعة

ال��س��ه��ر ع��ي��ن��َي ف��آذى س��ه��رت وق��د ال��س��ف��ر ع��ن��ك��ُم ع��دان��ي إن��ي ح��ف��ص ي��ا

قال: أن إىل املعركة وصف ثم

نُ��ِص��روا وال َع��زُّوا ف��م��ا ب��ك��ازروَن ن��زل��وا إذ ��ْف��ِح ب��ال��سَّ ك��م��ي��ن��ه��ُم َع��بُّ��وا
ال��ق��م��ر َر نَ��وَّ ح��ت��ى ال��م��ه��ل��ب ح��ول م��س��وَّم��ًة تُ��ردي ك��ت��ائ��ب��ن��ا ب��ات��ت
وال��ج��در األن��ه��ار دون��ه��م وح��ال ه��رب��وا ب��ع��دم��ا ج��راًح��ا ولَّ��وا ه��ن��اك
ق��دروا إن يُ��ب��ق��ون وال ع��ل��ي��ه��م ن��ب��ق��ي ك��م��ا ال��ن��ف��وس ح��زازاُت ع��ل��ي��ن��ا ت��أب��ى

عبد يهجو كعب فقال القيس، لعبد ينتمي أنه علمت وقد األعجم زياد وهجاه
القيس:

أخ��وال��ي ال��ق��ي��س ع��ب��د ق��ي��ل إذا أْخ��َزى ع��ل��م��وا ق��د األزد َف��ْرَع ك��ن��ت وإن إن��ي
س��رب��ال��ي ال��ق��ي��س ع��ب��ُد ال��ع��ب��ُد وَدنَّ��س َش��رَّف��ن��ي ب��ال��م��ج��د م��ال��ٍك أب��و ف��ي��ه��م
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وعاتبه زياًدا فاستقدم املهلب، إىل فشكاه اللجاج األشاقر يهجو زياد عليه فرد
ج١٣. ٥٦ األغاني يف تراها كثرية كعب وأخبار … وصالحهما

الجرمي بيهس

الشام بنواحي يبدو كان شجاع، فارس شاعر (قضاعة) جرم من صهيب، بن بيهس هو
أبي بن املهلب صحب وقد الشام، أجناد يف معهم ويحرض وعذرة، وكلب جرم قبائل مع
هوى أنه شاعريته هاج ما أول مشهورة، مواقف له وكانت لألزارقة، حربه يف صفرة
ألبيها يخطبها وال لها وجده ويكتم إليها يتحدث وكان صفراء، اسمها قومه من امرأة
وبرشة وجًها الشبان أحسن من وكان يثرى، أن ينتظر وكان له مال ال صعلوًكا كان ألنه
له وعرض فهجرته. مرة الحي نساء بعض مع يتحدث صفراء فرأته … وشعًرا وحديثًا
قبل ماتت ثم قصيدة، يف فذكرها أسد بني من رجًال أبوها زوجها وقد إليه فخرج سفر
عىل الواقع عىل ينطبق بما شعوره عن بها عرب بقصيدة يرثيها فقال زوجها، يعرفها أن

قوله: ذلك من الجاهليني، طريقة

ال��س��اري ال��ُم��دل��ج ص��وَت ف��ي��س��م��ع ب��اٍق أح��د م��ن ب��ال��ق��اع ال��ت��ي ب��ال��دي��ار ه��ل
��ار ُس��مَّ أص��وات وال ت��ض��يء ن��اٌر ب��ه��ا ل��ي��س ص��ف��راءَ م��ن ال��م��ن��ازل ت��ل��ك
ال��ه��اري األب��ط��ح ت��راب ع��ل��ي��ه��ا يَ��س��ف��ي م��غ��بَ��رة ه��وًج��ا م��ع��ارف��ه��ا ��ت َع��فَّ
أح��ج��ار ب��ي��ن ن��خ��ي��ًال ال��رم��اد إال م��ع��رف��ة ك��ل م��ن��ه��ا ت��ن��كَّ��ْرُت ح��ت��ى
ال��ج��اري دم��ع��ه��ا بَ��وادي ال��رداء ف��وق ي��س��ب��ق��ن��ي وال��ع��ي��ن ب��ه��ا ال��وق��وف ط��ال
ال��دار ف��ي ص��ف��راءُ وال ل��دي��ه��م أل��ه��و ل��ط��ف ذوو أه��ل ال ال��ي��وم أص��ب��ح أن

منها: عليه، كانت تهمة من أجاره ألنه مروان بن محمد مدح يف قصيدة وله

ال��ع��ت��اب م��راج��ع��ة ع��ن وي��رج��ع ي��وًم��ا س��ي��ع��ود م��ح��م��ًدا وإن
ص��ح��اب��ي أب��ًدا ب��ع��ده��ا وي��ؤم��ن ج��اري وي��ح��وط ِص��بْ��ي��ت��ي ف��ي��ج��ب��ر
ال��ح��ج��اب ذوي األط��ي��ب��ي��ن ب��ي��وُت ع��ل��ي��ه بُ��ِن��ي��ْت ال��ذي ال��ف��رع ه��و

ج١٩. و١٠٧ ج١٠ ١٦١ األغاني يف أخباره وتجد
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بشعره: ونرصهم املهلب آل صحب وممن

والشعراء الشعر ويف ج٢٠ ١١ األغاني يف ترجمته ربيعة: من الفرخ بن العديل •
ج٢. ٣٦٧ األدب وخزانة ٢٤٤

٦٠١ األدب وخزانة ج١١ ١٦٢ األغاني يف ترجمته تميم: من حبناء بن املغرية •
ج٣.

ج١١. ١٠٠ األغاني يف ترجمته ثقيف: من الحكم بن يزيد •

الهاشميني أو العلويني أنصار (3-6)

خوًفا الظهور عىل يجرسون يكونوا لم لكنهم كثريين، الشعراء من العلويني أنصار كان
كما األمويني مدح إىل يعدل ثم ا رسٍّ أحدهم مدحهم وربما السيادة، أهل وهم األمويني من

العلويني: أنصار أشهر وهاك وغريه، زيد بن الكميت فعل

١٢٦ه) سنة (املتوىف زيد بن الكميت

شعراء من بأيامها، خبري العرب بلغات عالم مقدم شاعر األسدي زيد بن الكميت هو
واأليام باملثالب العلماء لشعرائهم، القارعني القحطانية عىل املتعصبني وألسنتها، مرض
الهاشميات، تسمى فيهم وقصائده هاشم، لبني بالتشيع مشهوًرا وكان بها، املفاخرين
فسمع شعره عليه وعرض الفرزدَق وجاء منظوماته، أول وكانت شعره جيد من وهي

قوله: إىل بلغ حتى به يستخف وهو له

وأغ��ض��ب ِم��راًرا أرض��ى ول��ه��م ب��ه��م ف��إن��ن��ي ال��ن��ب��يِّ ره��ُط ه��اش��ٍم ب��ن��ي
وم��ْرح��ُب أْه��ٌل ِع��ْط��ف��اه َك��ن��ٍف إل��ى م��ودٍة َج��ن��اح��ْي م��ن��ي ل��ه��م خ��ف��ض��ُت
وأغ��ض��ب أذم أن��ي ع��ل��ى ِم��َج��نَّ��ا وه��ؤالء ه��ؤالء م��ن ل��ه��م وك��ن��ت
وأونَّ��ب ف��ي��ه��م ألوذي وإن��ي أه��ل��ه��ا ب��ال��ع��داوة وأرِم��ي َوأرم��ي

من وأشعر مىض من أشعر وهللا فأنت أذع ثم أذع أخي ابن «يا الفرزدق: له فقال
بقي».
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أدركتا جدتان له كان إنه وأخبارهم العرب لغة بعلم توسعه سبب يف ويقال
فإذا … الجاهلية يف الناس بأخبار وتخربانه وأمورها البادية له تصفان فكانتا الجاهلية،
أصحاب من وهو علمه، كان هناك فمن عنه فتخربانه عليهما عرضه خرب أو شعر يف شك

ملحمته: ومطلع امللحمات

خ��ط��وب��ه��ا تَ��ْف��نَ��ى األح��داث وال ب��ط��ول ع��ج��ي��بُ��ه��ا يُ��ْق��َض��ى األي��ام أرى ال أال

أمية، بني إىل به ييش أن القرسي خالد وأراد اليمن، لشعراء ومهاجاة مناقضات وله
وكتب امللك، عبد بن هشام إىل ليهديها وأعدها حسناء لجارية الهاشميات قصائده فروى

فيها: يقول التي قصيدته وأنفذ الكميت بأخبار إليه

ل ال��م��ع��وَّ ع��ل��ي��ك إال ه��ل ربِّ وي��ا يُ��ب��ت��غ��ى ال��ن��ص��ر ب��ك إال ه��ل ربِّ ف��ي��ا

هشام، فأكربها هاشم بني ويمدح (الهاشمي) عيل بن زيد بها يرثي طويلة وهي
ففر أصدقائه، بعض ذلك إىل فنبهه … ويده لسانه يقطع أن عامله خالد إىل فكتب
إياها أنشده بقصيدة ومدحه هشام إىل وجاء بالعفو له توسطوا ثم مختفيًا زمانًا وقىض

مطلعها:

ص��اغ��ر غ��ي��ُر وإن��ك ب��ه��ا ف ال��وق��و م��ن ع��ل��ي��ك م��اذا

قال: أن إىل

م��ص��ائ��ر إل��ى واألم��ور ـ��َة ـَّ أم��ي�� إل��ى ص��رت ف��اآلن
األخ��اي��ر وال��ج��ح��اج��ح��ة ئ��ل ل��ل��ع��ق��ا ال��ع��ق��ائ��ل اب��ن ي��ا
ف��األك��اب��ر أم��ي��ة م��ن ب��ر واألك��ا ش��م��ٍس ع��ب��د م��ن
َوَواِغ��ْر َح��س��ٍد ذي ب��رغ��م َف واإلال ال��خ��الف��ة إن
ال��م��واف��ر ب��ال��رِّف��د إل��ي��ك ـ��د ال��ت��ل��ي��ـ ال��ش��رف م��ن َدَل��َف��ا
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قوله: شعره جيد ومن فأجاره، وغريها غريها وأنشده

خ��ط��وب��ه��ا ت��ف��ن��ى األح��داُث وال ل��ط��ول ع��ج��ي��بُ��ه��ا يُ��ْق��َض��ى األي��ام أرى ال أال
ل��ب��ي��بُ��ه��ا إال األق��وام م��ن ب��ب��ع��ض ب��ع��َض��ه��ا ي��ع��رف األي��ام ع��ب��رة وال
وم��ص��ي��ب��ه��ا م��ح��روم��ه��ا وب��ه ل��ه ك��نُ��ب��ل��ه إال ال��م��رء ق��وَل أَر ول��م

والهاشميات بيتًا، ٥٢٨٩ مات ملا شعره يبلغ وكان سنة، ستون وله ١٢٦ سنة وتويف
املرصية، الكتب دار يف خطية نسخة منه رشح ولها ،١٩٠٤ سنة ليدن بمرصويف مطبوعة
األدب وخزانة ،٣٦٨ والشعراء والشعر ج١٥، ١١٣ األغاني يف مطولة ترجمة وللكميت

.١٨٧ والجمهرة ،١ جزء ٦٩

األسدي خريم بن أيمن

فيهم: قوله ومن هاشم بني مدح وقد لعيل التشيع شديد كان أسد، بني من هو

واق��ت��راء ص��الٌة ول��ي��ل��ك��م وص��وٌم م��ك��اب��دٌة ن��ه��ارك��م
ال��ه��واءُ وب��ي��ن��ه��ُم وب��ي��ن��ك��م س��واء وأق��واًم��ا أأج��ع��ل��ك��م
س��م��اءُ وأع��ي��ن��ه��م ل��رؤوس��ه��م وأن��ت��م ألرج��ل��ك��م أرٌض وه��م

قصيدة النساء وصف يف وله امللك، عبد ومدح أمية بني مسايرة إىل اضطر أنه عىل
.٣٤٥ والشعراء والشعر ،٢١ جزء ٥ األغاني يف أخباره سائر مع تجدها بديعة

وغريهم الزبري وآل الخوارج أنصار (4-6)

الرشاة كالخوارج األمويني عىل كانوا الذين األحزاب سائر أنصار يف ذلك نحو ويقال
أحدهم، ظهور ويندر الظهور يستطيعون يكونوا لم شعراءهم فإن الزبري، وآل واألزارقة

أشهرهم: وهاك
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١٠٠ه) سنة (تويف حكيم بن الطرماح

الكوفة إىل وانتقل الشام يف نشأ وفصحائهم، اإلسالميني الشعراء فحول من طي، من هو
وكان واألزارقة الرشاة مذهب واعتقد الشام، أهل جيوش من وردها من مع ذلك بعد
أعجب يشء «ال مرة: الكميت وسئل صديقني، وكانا ذكره املتقدم للكميت معاًرصا
والبالد واملذهب النسب من يجمعكما ما تباعد عىل الطرماح وبني بينك ما صفاء من
وشدة املذهب تباين مع اتفقتما فكيف شيعي، نزاري كويف وأنت قحطاني شامي فهو

العامة». بُغض عىل «اتفقنا فقال: العصبية؟»
الطرماح قول ومن أشعارهما، يف يدخالنه الغريب يف رغبة والكميت للطرماح وكان

نفسه: يمدح

ال��ق��ص��ائ��د ع��ن��اُن واس��ت��رخ��ى ال��م��ج��د ُع��رى أخ��َل��ق��ت ال��ط��رم��اح ن��ف��ُس ُق��ب��ض��ت إذا

الفخر: يف قوله ومن

األم��اك��ِن ب��ب��ع��ض ال��ش��ك��وى ال��م��ظ��ه��ر وال ال��رَِّض��ا َغ��يْ��ُرُه ب��م��ا ب��ال��راض��ي أن��ا وم��ا
ال��م��ت��غ��اب��ن ال��م��ن��ط��ق َف��ْص��ل وأع��رف ت��ك��ن ول��م ع��لَّ��ي ال��نُّ��ع��َم��ى أع��رف وال

فيهم: قاله ما لطيف ومن تميم، بني هجاء يف كثرية قصائد وله

َض��لَّ��ت ال��م��ك��ارم ُس��بْ��ل س��ل��ك��ْت ول��و ال��ق��ط��ا م��ن أه��دى ال��ل��ؤم ب��ُط��رق ت��م��ي��ٌم
ل��ولَّ��ت ت��م��ي��ٍم ��ْي َص��فَّ ع��ل��ى يَ��ُك��رُّ َق��ْم��ل��ٍة ظ��ه��ر ع��ل��ى ب��رغ��وث��ا أن ول��و
وع��لَّ��ت ت��م��ي��ٌم م��ن��ه نَ��ِه��َل��ْت إذا م��ْس��ُك��ه ��ق ي��زقَّ ُح��رق��وًص��ا أن ول��و
الس��ت��ق��لَّ��ت م��ع��ق��ول��ة ذَرَّة ع��ل��ى ج��م��وع��ه��ا ت��م��ي��ٌم ي��وًم��ا ج��م��ع��ْت ول��و
ألك��نَّ��ِت ال��نَّ��َدى ي��وم َم��َظ��لَّ��ت��ه��ا ل��ه��ا بَ��نَ��ْت ال��ع��ن��ك��ب��وت أمَّ أن ول��و

ملحمته: ومطلع امللحمات، أصحاب من وهو

ال��ِم��راض ال��ع��ي��ون َه��َوى ودع��ان��ي اغ��ت��م��اض��ي ن��ه��روان َش��طَّ ف��ي َق��لَّ
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الرشاة: يف مذهبه عىل ويدل قوله ومن

ال��ن��ار م��ن تُ��ن��ج��ي ف��وزًة أُف��ْز ل��م إن ل��ه ان��ق��ط��اع ال ش��ق��اءً ش��ق��ي��ت ل��ق��د
��اري ال��شَّ ال��م��خ��ل��ص ب��ق��ل��ب ال��م��ن��ي��َب إال أح��ٌد روع��ات��ه��ا م��ن ي��ن��ُج ل��م وال��ن��اُر
ال��ب��اري ق��ه��ا َخ��الَّ م��ن ال��س��ع��ادة ل��ه م��ول��ده ق��ب��ل م��ن س��ب��ق��ْت ال��ذي أو

الثور: صفة يف قوله يستجيد األصمعي وكان

وي��غ��م��ُد ي��س��لُّ ش��رٍف ع��ل��ى س��ي��ٌف ك��أن��ه ال��ب��الد وتُ��ض��م��ره ي��ب��دو

بن الطفيل ديوان مع جيب تذكار لجنة بإرشاف إنجلرتا يف ُطبع ديوان وللطرماح
والشعر ،١٠ جزء ١٥٦ األغاني يف وأخباره ،Krenkaw كرنكو املسترشق بعناية عوف

.١٩٠ والجمهرة ،٣ جزء ٤١٨ األدب وخزانة ،٣٧١ والشعراء

٨٩ه) سنة (تويف حطان بن عمران

يف املقدمني ودعاتهم الرشاة شعراء من فصيح شاعر وائل، بكر من سدوس من هو
عىل فاقترص وحضورها، الحرب عن فضعف طال عمره ألن القعدة من وكان مذاهبهم،
ابن مدح يف قوله ذلك يؤيد عيل، عىل التعصب يف مغاٍل وهو بلسانه والتحريض الدعوة

عيل: قاتل ملجم

إن��س��ان��ا ال��خ��ل��ق ش��رِّ م��ه��ج��َة ك��ف��اه س��ف��ك��ْت ال��ذي ال��م��راديِّ َدرُّ ل��ل��ه
ع��ري��ان��ا اآلث��ام م��ن ج��ن��اه م��م��ا ب��ض��رب��ت��ه ��اه غ��شَّ ع��ش��ي��ة أم��س��ى

إىل به فذهبت مذهبها عن لريدها تزوجها خارجية ألنها امرأته عن املذهب هذا وأخذ
دخلت الحرورية غزالة أن وبلغه حطان، بن عمران طلب يف يلح الحجاج وكان رأيهم،

عمران: إليه فكتب قرصه، عليه وأغلق منها فتحصن الحجاج عىل

ال��ص��اف��ر ص��ف��ي��ر م��ن ت��ج��ف��ل َرب��داءُ ن��ع��ام��ة ال��ح��روب وف��ي ع��لَّ��ى أس��ٌد
ط��ائ��ر ج��ن��اح��ْي ف��ي ق��ل��ب��ك ك��ان ب��ل ال��وغ��ى ف��ي غ��زال��ة إل��ى ب��رزت ه��ال
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ال��داب��ِر ك��أم��س م��داب��ره ت��رك��ْت ب��ف��وارٍس ق��ل��ب��ه غ��زال��ُة ص��دع��ْت

حتى عرصه يف حطان ابن شعر واشتهر زنباع، بن روح عىل ونزل بالشام لحق ثم
ينشد وهو بالفرزدق ومر لشهرته، إليه نُسب إال شعًرا الشعراء من أحد يقول ال كان

فيه: فقال فيكذب لالستجداء يقول أنه يتهمه وكان

ال��ع��ب��اِد ب��أي��دي م��ا ل��ل��ه إن ل��يُ��ْع��َط��ى ال��ع��ب��اَد ال��م��ادُح أي��ه��ا
ال��ع��وَّاد ��م ال��م��َق��سِّ ف��ض��ل واْرُج إل��ي��ه��م ط��ل��ب��ت م��ا ال��ل��ه ف��اس��أل
ال��ج��واد ب��اس��م ال��ب��خ��ي��ل وت��س��مِّ ف��ي��ه ل��ي��س م��ا ال��ج��واد ف��ي ت��ق��ْل ال

جمرة: امرأته يخاطب قوله ذلك ومن شعره، يف يكذب لم بأنه يفتخر عمران وكان

ف��ي��ِك ك��لُّ��ه��ا ص��دٍق ب��َخ��الت ُم��ثْ��ٍن ُخ��ل��ق��ي م��ن ك��ان م��ا ع��ل��ى إن��ي ج��م��ر ي��ا
أزكِّ��ي��ِك ال وأن��ي ع��ل��م��ت ف��ي��م��ا ك��ذبً��ا أق��ل ل��م أن��ي ي��ع��ل��م ال��ل��ه

ج٢. ٤٣٦ األدب وخزانة ج١٦ ١٥٢ األغاني يف وأخباره

٩٥ه) سنة (تويف الذبياني الحجاج بن هللا عبد

من شجاع فاتك شاعر األقرع، أبا ويكنى ذبيان من محصن بن الحجاج بن هللا عبد هو
سعيد بن عمرو مع خرج ممن وكان فيهم، والنجدة البأس ذوي مرض فرسان معدودي
بن نجدة مع هللا عبد خرج عمرو عىل امللك عبد تغلب فلما مروان، بن امللك عبد عىل
عبد إىل جاء ثم قتل، أن إىل معه فكان الزبري بن هللا بعبد فلحق هرب، ثم الحنفي عامر
امللك عبد بن الوليد زمن إىل وعاش طويل، حديث يف أمنه حتى عليه واحتال متنكًرا امللك

جملتها: من قصيدة الحبس يف وهو فقال فحبسه، به وويش

ع��روض ع��ن ع��روًض��ا ب��ي وي��رك��ب ع��ن��ي ال��ع��ب��اس أب��و يُ��ْع��ِرْض ف��إن
ب��غ��ي��ض م��ن ف��إن��ي ويُ��ِب��ِغ��ْض��ِن��ي ل��غ��ي��ري ي��وًم��ا ُع��ْرَف��ه وي��ج��ع��ل
ع��ري��ِض وج��ه ذو األك��ف��اء وف��ي ق��وٍم وك��ري��م غ��ن��ى ذو ف��إن��ي

ج١٢. ٢٥ األغاني يف وأخباره
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١١٠ه) سنة (تويف النسائي يسار بن إسماعيل

مروان بن امللك لعبد األمر استتب وملا الزبري، آلل انقطع قريش) (من تيم بني موىل هو
لهم، الكره يضمرون كانوا ولكنهم غريه، فعل كما ولده من الخلفاء ومدح إليه وفد
يوًما، امللك عبد بن يزيد بن الغمر عىل وفد وقد هذا إلسماعيل جرى ما ذلك ويمثل
فقال: تبكي؟» فائد أبا يا لك «ما الغمر: له فقال يبكي فدخل له أذن ثم ساعة فحجبه
إليه يعتذر الغمر فجعل عنك» أحجب أبي ومروانية مروانيتي عىل وأنا أبكي ال «وكيف
رجل فلحقه عنده من وخرج قدر، لها بجملة الغمر وصله حتى سكت فما يبكي، وهو
إياهم، «بغضنا قال: ألبيك» أو لك كانت مروانية أي إسماعيل يا ويلك «أخربني له: فقال
أبوه يكن لم وإن التسبيح، مكان يوم كل وآله مروان تلعن أمه تكن لم إن طالق امرأته
— هللا إىل بذلك تقربًا مروان؛ هللا لعن فقال: هللا، إال إله ال قل: له: فقيل املوت حرضه

تعاىل».
قوله: ومن بالعجم، العرب عىل يفخر شعوبيٍّا وكان طويًال عمًرا إسماعيل وعاش

األن��س��اِب رف��ع��ة م��ض��اه��اَة س ب��ال��ُف��ر ال��ف��وارس ��َي ُس��مِّ إن��م��ا
ب��ال��ص��واب وان��ط��ق��ي ال��َج��ْوَر وات��رك��ي ع��ل��ي��ن��ا أم��اَم ي��ا ال��ف��خ��ر ف��ات��رك��ي
األح��ق��اب س��ال��ف ف��ي ك��ن��ا ك��ي��ف وع��ن��ك��م ع��ن��ا ج��ه��ل��ت إن واس��أل��ي
ال��ت��راب ف��ي ب��ن��ات��ك��م س��ف��اًه��ا ن ��و وت��دسُّ ب��ن��ات��ن��ا ن��رب��ي إذ

قصيدة: من الغزل يف أقواله ومن

ت��ْس��ُج��ُم ل��ي ع��ي��ن��اِك َش��َف��ق م��ن ف��اس��ت��ذرف��ت ال��ب��ي��ت دخ��ل��ُت ح��ت��ى
وال��ُم��ب��ِرُم ال��ك��اش��ح وُغ��يِّ��َب وَرْوع��اتُ��ه ال��ح��زن ان��ج��ل��ى ث��م
وال��ف��م ن��ْح��ُره��ا يَ��ْم��نَ��ُح��ن��ي��ه��ا ن��ع��م��ٍة م��ن ش��ئ��ت ف��ي��م��ا ف��ب��تُّ
وال��ِم��رزم ال��ج��وزاءُ وغ��ارت ض��وءه ب��دا ال��ص��ب��ح إذا ح��ت��ى
األَْرَق��ْم م��ك��م��ن��ه م��ن ي��ن��س��اب ك��م��ا خ��ف��ىٌّ وال��وطء خ��رج��ت

ج٤. ١١٩ األغاني يف وأخباره
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أمية بني أعداء أنصار سائر (5-6)

وهم: تراجمهم مصادر بذكر نكتفي جماعة تقدم من غري أمية بني أعداء أنصار ومن

األغاني يف أخباره الزبري، آل مدح ١٣٠ سنة تويف هوازن من السعدي وجزة أبو •
.٤٤٢ والشعراء والشعر ج١١ ٧٩

ج١٩. ١٥٢ األغاني يف أخباره األشعث. ابن أنصار من حزابة أبو •
وقتله الكوفة سكن األشعث ابن أنصار من بكر، من اليشكري، كلدة أبو •

ج١٠. ١١٠ األغاني يف أخباره الحجاج.

العرصاألموي يف الغزل شعراء (7)

املحبني، إمام معمر بن العرصجميل هذا يف التشبيب إمام إن التشبيب: عن كالمنا يف قلنا
يكونوا لم وإن ذلك يف الشعراء فقلده … بالحب حقيقي شعور عن بحبيبته يشبب وكان
بضعة املشببني عدد وبلغ عذرة، آل سيما وال بالعشق ابتلوا أكثرهم أن عىل محبني،
بن والحارث والعرجي، ربيعة، أبي بن عمر هم: قريش من خمسة منهم شاعًرا وعرشين
ربيعة، أبي بن عمر وإمامهم أذينة، بن وعروة الرقيات، قيس وابن دهبل، وأبو خالد،
بعده الشعراء تحداها طريقة فيه له وصارت بالنساء التشبيب عىل تجرأ من أول وهو

وغريهم. القرشيني الشعراء نذكر ثم بجميل فنبدأ سيجيء، كما وغريهم قريش من

٨٢ه) سنة (تويف معمر بن جميل (1-7)

للشعر جامًعا مقدًما فصيًحا شاعًرا وكان عذرة، من معمر، بن هللا عبد بن جميل هو
وادي يف يقيمان وكانا بثينة، بجميل ُعرف ولذلك عمه، ابنة بثينة بحبه اشتهر والرواية

قوله: فيها نظمه أوائل ومن صغرية، وهي بها عهده أول وكان القرى

ِس��ب��اُب بُ��ث��ي��ُن ي��ا بَ��غ��ي��ٍض ب��وادي ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودَة ق��اد م��ا وأول
ج��واب ب��ث��ي��ُن ي��ا ك��الم ل��ك��ل ب��م��ث��ل��ه ف��ج��اءت ق��وًال ل��ه��ا وق��ل��ت

أمره، اشتهر حتى فيها القصائد ينظم فأخذ شابة، صارت حتى يراها يكن ولم
تنظر فجعلت بثينة فرأته عذرة، ببني مر ليىل صاحب الحمري بن توبة أن مرة واتفق
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«أنا قال: أنت؟» «من لتوبة: فقال جميل، قلب يف الغرية فثارت … حارض وجميل إليه
حمراء مالءة بثينة فأعطته إليك»، «ذلك قال: الرصاع؟» يف لك «هل قال: الحمري» بن توبة
فناضله «نعم» قال: النضال؟» يف لك «هل قال: ثم جميل، فرصعه صارعه، ثم بها فأتزر
فقال جميل، فسبقه فسابقه «نعم» قال: السباق؟» يف لك «هل قال: ثم جميل، فنضله
فرصعه فهبط الوادي» بنا اهبط ولكن الجالسة، هذه بريح ذلك تفعل إنما هذا «يا توبة:

وسبقه. ونضله توبة
ولكنهما به، شغًفا زادت عنها مناضلته رأت وملا جميل، عند ما مثل بثينة عند وكان
لم لكنهم الرقباء، من يخلو جميل يكن ولم موعد، عىل خلسة إال يجتمعان يكونا لم
عن ا رسٍّ بها يجتمع زال وما املقام، هذا يسعها ال كثرية معها وأخباره رميه، يستطيعوا
أهل وانتجع … العامل عزل حتى اليمن إىل ففر العامل، إىل منه بالشكوى فألحوا أهلها
وهددوه، أهله فعنفه عشريته، إىل وشكوه فرتصدوه إليهم، جميل فرحل الشام بثينة
وفادته فأحسن مروان، بن العزيز عبد وعاملها مرص، إىل لجأ وأخريًا عنها، فانقطع
حسن الخلقة جميل املنكبني بني ما عريض القامة طويل وكان ومات، هناك ومرض

فيها: قوله ومن البرشة،

ب��الب��ل��ه ل��ق��رت ال��واش��ي أبْ��ص��ره ل��َو ب��ال��ذي ب��ث��ي��ن��ة م��ن ألرض��ى وإن��ي
آم��ل��ه خ��اب ق��د ال��م��رج��وِّ وب��األم��ل وب��ال��م��ن��ى أس��ت��ط��ع ال وب��أن ب��ال
وأوائ��ل��ه ن��ل��ت��ق��ي ال أواخ��ره ت��ن��ق��ض��ي وب��ال��ح��ول ال��َع��ْج��َل��ى وب��ال��ن��ظ��رة

ليىل: مجنون إىل ينسبونها أبيات قوله ومن

ل��ي��ا ب��ك��ى ال��ح��م��ام أس��ت��ب��ك��ي ال��ش��وق م��ن أن��ن��ي ل��َو ح��ت��ى بَ��ثْ��َن ي��ا زل��ت��م وم��ا
دع��ائ��ي��ا أن��ِت ك��ن��ت ح��ب��ي��ٍب دع��اء ش��ف��اؤه��ا وق��ي��ل رج��ل��ي َخ��ِدرْت إذا
ت��ق��ال��ي��ا ال��ت��الق��ي ط��ول وال ُس��لُ��وَّا ب��ع��دك��م ال��م��ف��رِّق ال��ن��أي زادن��ي وم��ا
ت��م��ادي��ا إال ال��ن��اه��ي��ن ك��ث��رة وال ص��ب��اب��ة إال ال��واش��ون زادن��ي وال
ه��ي��ا ك��م��ا إل��ي��ك ح��اج��اٌت ال��ن��ف��س وف��ي ب��غ��ت��ًة ال��م��ن��ي��ة أل��ق��ى أن خ��ف��ت ل��ق��د
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النسيب: يف قوله بديع ومن

تُ��ش��رُف ال��م��وت ع��ل��ى ك��ادت أو ال��م��وت ه��ي َم��يْ��َع��ٌة ب��ال��ح��ب ال��ق��ل��ب س��واد ف��ي ل��ه��ا
ت��ت��ل��ف ال��ن��ف��س ك��ادت إال ال��ده��ر م��ن م��رًة ب��ث��ن ي��ا ال��ن��ف��ُس ذك��رت��ك وم��ا
أط��رف ح��دي��ثُ��ك إال ب��ه أس��رُّ ل��خ��ل��ٍة ح��دي��ثً��ا ن��ف��س��ي اس��ت��ط��رف��ت وم��ا

منها: بليغة الفخر يف أبيات وله فيها شعره وأكثر

��ُف ال��م��ت��ل��هِّ ال��ص��ارُخ أت��ان��ا م��ا إذا ل��وائ��ن��ا ظ��لَّ ال��ب��ي��ُض ال��غ��وان��ي يُ��ِح��بُّ
وق��ف��وا ال��ن��اس إل��ى أوم��أن��ا ن��ح��ن ف��إن خ��ل��ف��ن��ا وال��ن��اُس ال��ن��اس أم��ام ن��س��ي��ر
وت��ع��يَّ��ف��وا َط��يْ��ره��م ج��واري وم��رت ل��ن��ا ن��ص��ب��وا م��ع��ش��ٌر م��ا إذا وك��ن��ا
��ف��وا َط��فَّ ال��ن��اس إذا ن��وف��ي��ه��ا س��وف ب��م��ا ره��ي��ن��ة ال��ق��ص��اص ص��اع ل��ه��م وض��ع��ن��ا

خربه، عىل نقف ولم خلكان، ابن أيام يف مشهوًرا كان كبري شعر ديوان ولجميل
برلني. مكتبة يف خطية نسخة منه كتاب يف مجموعة أشعاًرا منه ولكن

خلكان وابن ج٢، و١٤٢ و١٣٤ ج١٠، و٨٠ ج٧ ٧٧ األغاني يف جميل ترجمة ونرى
.٦ سنة ٢٤٢ الهالل ويف ،٢٦٠ والشعراء والشعر ج١، ١٩١ األدب وخزانة ج١، ١١٥

الغزليني قريش شعراء (2-7)

٩٣ه) سنة (تويف ربيعة أبي بن عمر

تقر العرب وكانت قريش، من بطن مخزوم من ربيعة، أبي بن هللا عبد بن عمر هو
به. لها فأقرت ربيعة أبي بن عمر ظهر حتى الشعر، إال يشء كل يف عليها بالتقدم لقريش
ال اإلسالم وكان سواهن، يصف ولم النساء وصف عىل شعره املذكور عمر وقرص
ابن يجرؤ ولم بهن، والتشبيب للنساء التعرض من يستنكفون واملسلمون أوائله، يف يزال
فقد اآلداب، عىل رضًرا شعره عدوا فقد ذلك ومع قريش، يف ملنزلته إال ذلك عىل ربيعة أبي
ربيعة» أبي ابن شعر من أرضعليهن يشء حجالهن يف العواتق دخل «ما جريح: ابن قال
الزنا يف يتورطوا لئال ربيعة أبي بن عمر شعر فتيانكم ترووا «ال عروة: بن هشام وقال
يقدر. فال عنه ليكف املال إليه ويدفع شعره من يمنعه الحارث أخوه وكان تورًطا»18
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فكان عمر أما بحبيبته، يشبب جميل وكان وقلده. جميل من عمر اقتبس وقد
ُعرفت طريقة التشبيب يف له وصار مودة، وبينها بينه يكن لم ولو جميلة بكل يشبب
تطلبه الشعراء كانت الذي «هذا قال: تشبيبه الفرزدق سمع وملا الشعراء، حاكاها باسمه
وأوصف الناس أنسب يعدونه لذلك وكانوا عليه»، هذا ووقع الديار وبكت فأخطأته
ولبس القعدة، ذي يف اعتمر الحج آن فإذا بمكة، يقيم وكان الجمال، لربات الشعراء
ملته، وأسبل والديباج، القطوع عليها بالحناء، املخضوبة النجائب وركب الفاخرة، الحلل
ويتلقى مر، إىل املدنيات ويتلقى محرمات، عرق ذات وبني بينه فيما العراقيات ولقي
مكة إىل يقدمن اللواتي النساء بشهريات فيشبب للحجاج ويتعرض الكديد، إىل الشاميات
الخارج يف يراه ال ما منهن فريى الطواف يف وهن إليهن ينظر أو الحج، مشاعر يف وهن
القوم، كربيات من جماعة وفيهن وأجملهن، العرب نساء ألشهر فتعرض … فيصفهن
خوًفا اسمها؛ يذكر يكن لم ولكن الخليفة، مروان بن امللك عبد بنت فاطمة جملتهن ويف
الحج من عادت فلما ذكرها إذا يتوعده إليه بعث قد أبوها وكان الحجاج، ومن أبيها من

فيها: قال

ال��رح��ي��ل ي��وم ق��ب��ل م��تُّ ل��ي��ت��ن��ي ح��ي��ات��ي أْق��ِض��ي ال��رح��ي��ل ي��وَم ِك��ْدت
َم��س��ي��ل ك��لَّ ي��س��ي��ُل ودم��ع��ي ف ال��خ��و ش��دة م��ن ال��ك��الم أط��ي��ق ال
أص��ي��ل ب��ل��بٍّ يُ��ل��َف��ى وك��الن��ا ع��ي��ون��ي وف��اض��ت ع��ي��نُ��ه��ا ذَرف��ْت

رآها قد وكان والتعقل، بالجمال الشهرية طلحة بنت عائشة بهن شبب وممن
وال هللا «اتق تقول: جاريتها مع إليه فبعثت فيها، يشبب أن يربح ال أنه فعلمت تطوف
أبياتًا وقال حسنًا» إال يقول ال عمك ابن لها: وقويل السالم «اقرئيها فأجابها: هجًرا» تقل

منها:

ح��م��اه��ا يُ��ْرَع��ى ال ال��ق��ل��ب، ف��ي ِح��م��ى ع��ن��دي ال��ت��ي��م��ي اب��ن��ة ل��ع��ائ��ش��َة
رب��اه��ا س��ه��ٍل ب��روض��ٍة ي��روُد ظ��ب��ٌي ال��ت��ي��م��يِّ اب��ن��َة ي��ذك��رن��ي
اش��ت��ب��اه��ا ك��ال��ي��وم ق��طُّ أَر ف��ل��م ق��ل��ب��ي يُ��َراُع وك��اد ل��ه ف��ق��ل��ت
ش��واه��ا ي��ش��ب��ه ل��م َش��واك وأنَّ م��س��ت��ب��ي��ٍن ب��س��اق��ك َح��م��ٍش س��وى
ي��داه��ا ُع��ْط��ٍل وال ب��ع��اري��ة ول��ي��س��ت ع��ار ع��اط��ٌل وأن��ك
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مطلعها: بأبيات عباس بن هللا عبد بنت بلبابة أيًضا وشبب

ت��س��أال أن ُق��َالَل��ٌه ف��إن واس��أل ��ال ن��ت��رحَّ أن ق��ب��ل لُ��ب��اب��ة ودِّع

فيها: قال قصيدة من الحسني بنت بسكينة وشبب

ش��راب وح��بِّ ظ��م��أٍ ع��ل��ى م��ن��ي وط��ي��بُ��ه ال��ف��راِت م��اءُ م��ا أُس��َك��يْ��ُن
ال��غ��يَّ��اب أم��ان��ة ال��ن��س��اءُ ت��رع��ى وق��ل��م��ا ن��أي��ِت وإن م��ن��ك ب��أل��ذَّ

سهيل اسمه رجل تزوجها قد وكان الحارث، بن هللا عبد بن عيل بنت بالثريا وشبب
عمر: يقول ذلك ويف

ي��ج��ت��م��ع��ان ك��ي��ف ال��ل��ه َع��ْم��َرك ُس��َه��يْ��ًال ال��ث��ريَّ��ا ال��م��ن��ك��ُح أي��ه��ا
ي��م��ان��ي اس��ت��ق��ل إذا وس��ه��ي��ٌل اس��ت��ق��لَّ��ْت م��ا إذا ش��ام��يَّ��ٌة ه��ي

وشعره وغريها، الطلحات طلحة أخت خلف بن هللا عبد بنت برملة أيًضا وشبب
البدن: نحول يف قوله شعره من يستحسن ومما يغنونها، حسنة طائفة ومنه كثري

ف��ي��ْخ��ص��ر ب��ال��ع��ش��يِّ وأم��ا ف��يَ��ض��َح��ى ع��ارض��ْت ال��ش��م��س إذا أم��ا رج��ًال رأت
ال��م��ح��بَّ��ُر ال��رداء ع��ن��ه نَ��بَ��ى م��ا ح��ال ش��خ��ص��ه ال��م��ط��ي��ة ظ��ه��ر ع��ل��ى ق��ل��ي��ًال

،٣٤٨ والشعراء والشعر ج١، ٣٠ من مطولة األغاني صاحب ذكرها كثرية وأخباره
ج٣. ١٣٢ الفريد والعقد ج١، ٣٢٦ والدمريي ج١، ٣٧٨ خلكان وابن

نسختان ومنه ،١٣١١ سنة مرص ويف ،١٨٩٣ سنة ليبسك يف مطبوع ديوان وله
املرصية. الكتب دار يف خطيتان

العرجي

وقد قريش شعراء من كان الخليفة، عفان بن عثمان بن عمرو بن عمر بن هللا عبد هو
املحاشاة قليل والصيد باللهو مشغوًفا وكان ربيعة، أبي بن بعمر وتشبه بالغزل اشتهر
وقد الوجه، جميل العينني أزرق أشقر وكان أهله، يف نباهة له يكن ولم فيها، ألحد
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محمد فأخذه بينهما، ملحبة ال ابنها، ليفضح املخزومي هشام بن محمد أم بجيداء شبب
السجن. يف مات حتى وحبسه ورضبه

ربيعة، أبي ابن يفعل كان ما نحو بالجمال الشهريات بالنساء أيًضا يشبب وكان
ثم شملتني، يف إبله عىل فيستسقي البذخ يف يقلده وكان مبلغه، يبلغ فلم ملقًدا كان لكنه

حبسه: يف قاله ومما دينار. بخمسمائة حلتني ويلبس يغتسل

ثَ��غ��ِر وَس��داد ك��ري��ه��ة ل��ي��وم أض��اع��وا ف��تً��ى وأيَّ أض��اع��ون��ي
ب��نَ��ح��ِري أس��نَّ��تُ��ه��ا ُش��ِرع��ت وق��د ال��م��ن��اي��ا ُم��ع��ت��َرك ع��ن��د وص��ب��ٍر
وَص��بْ��ري َم��ْظ��ل��م��ت��ي ل��ل��ه ف��ي��ا ي��وم ك��لَّ ال��ج��وام��ع ف��ي أَج��رُِّر
ع��م��رو آل ف��ي ِن��ْس��ب��ت��ي ت��ك ول��م وس��ي��ًط��ا ف��ي��ه��م أك��ن ل��م ك��أن��ي

والشعر ج٧، و١٤٥ ج٦، و٩٠ ج١، ١٥٣ األغاني يف منشورة كثرية وأخباره
.٣٦٥ والشعراء

املخزومي خالد بن الحارث

يتجاوزه ال الغزل يف مذهبه اتبع وقد ربيعة، أبي بن عمر مثل مخزوم من أيًضا هو
وخطر قدر ذا وكان بها، ويشبب طلحة بنت عائشة يهوى وكان الهجاء، أو املديح إىل
من جميًعا مخزوم بنو وكان جليل. محدث خالد بن عكرمة وأخوه قريش، يف ومنظر
يراقب وكان مكة، فواله مروان بن امللك لعبد منحاًزا فكان الحارث، إال الزبري ابن حزب
الطواف. يف وهن النساء من يستحسنهن بمن ويشبب ربيعة، أبي ابن يفعل كما الحج
العراق: إىل بها ورحل الزبري بن مصعب تزوجها ملا طلحة بنت عائشة يف قوله ومن

ال��ش��رق م��ط��ل��ع ب��لُ��بِّ��ك وغ��دا ال��خ��ل��ِق ب��أح��س��ن األم��ي��ر ظ��ع��ن
وال��ص��دق وال��ب��رِّ ال��ت��ق��ى أه��ل وِم��ن ال��رف��ي��ع ال��ح��س��ب ذي ال��ب��ي��ت ف��ي
ب��ال��ع��ش��ق ول��ي��س ال��ج��ن��ون ه��ذا ُم��ه��ج��ت��ه ك��ال��م��ق��ه��ور ف��َظ��ل��ل��ت
ال��ُح��ق ب��ج��ان��ب الِّ��ده��ان َع��بَ��َق ب��ه��ا ال��ع��ب��ي��ُر َع��ِب��َق ��ٌة أتْ��ُرجَّ
ال��طَّ��ل��ِق ب��ك��واك��ب غ��دا إال ب��رؤي��ت��ه��ا أح��ًدا ص��بَّ��ح��ْت م��ا

ج١. ٢١٧ األدب وخزانة ج٣، ١٠٠ األغاني صاحب ذكرها كثرية أقوال وله
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الجمحي دهبل أبو

شعر جمة له جميًال رجًال وكان قريش، من جمح بني أرشاف من زمعة بن وهب اسمه
ومدح طالب، أبي بن عيل خالفة آخر يف الشعر قال عفيًفا وكان منكبيه، فترضب يرسلها
عن ُشغل ولكنه اليمن أعمال بعض واله الزبري ابن وكان الزبري، بن هللا وعبد معاوية
الرجال إليها يجتمع جزلة وكانت عمرة، اسمها قومه من امرأة هوى ألنه بالغزل ذلك
أيًضا هي وكانت مجلسها، يفارق ال دهبل أبو فكان … واألخبار الشعر وإنشاد للمحادثة
فقال: عنه، احتجبت حتى به وشت داهية عجوًزا إليها فبعثت منها، امرأة فغارت تحبه،

��ُج ت��ت��وهَّ ج��م��رٌة ض��ل��وع��ي ِخ��الَل ك��أن��م��ا أن��ا م��ا ك��ئ��ي��بً��ا وب��تُّ
أن��ِش��ُج ال��ح��زن ب��ي َل��جَّ م��ا إذا وط��وًرا ال��م��ن��ى َع��م��رَة م��ن ال��ن��ف��َس أم��نِّ��ي ف��ط��وًرا
أح��وُج ال��ح��ب��ُل ي��وص��ل أن إل��ى ون��ح��ن ب��ي��ن��ن��ا ك��ان م��ا ال��واش��ون ق��ط��ع ل��ق��د

سفيان أبي بن معاوية بنت عاتكة منهن النساء شهريات من غريها يف شبب وقد
فرفعن جواريها فأمرت الحر اشتد وقد مكة، من طوى بذي فنزلت للحج جاءت وقد …
وأمرت وشتمته غضبت إليها ينظر رأته فلما تعلم، ال وهي فرآها دهبل أبو فمر السرت

ذلك: يف دهبل أبو فقال السرت، بإرخاء

ب��ال��ب��اب ال��ظ��ب��َي رأي��ت ح��ت��ى ف��اق��ت��ادن��ي ال��ح��يْ��ن دع��ان��ي إن��ي
ب��ج��ل��ب��اب ع��ن��ي م��س��ت��ت��ًرا م��دب��ًرا س��بَّ��ن��ي إذ ُح��س��ن��ه ي��ا
ب��أوص��اب ال��ق��ل��ب ع��ل��ى ُص��بَّ��ت ح��س��رًة ��ف��ه��ا وقَّ م��ن س��ب��ح��ان
��اب ب��وهَّ ل��ي��س ل��ه��ا أٌب ت��ط��ل��ب��ت��ه��ا أن ع��ن��ه��ا ي��ذود
��اِب وُح��جَّ ب��أب��واٍب ي��ح��َم��ى ال��ذُّرا م��ن��ي��ع ق��ص��ًرا أح��لَّ��ه��ا

عاتكة فبلغت املغنون، بها وغنى فشاعت إخوانه بعض األبيات هذه دهبل أبو وأنشد
الشام، إىل معها خرج مكة عن صدرت فلما بينهما، الرسل وجرت بكسوة إليه فبعثت
مطلعها: قصيدة ذلك يف فنظم دمشق، يف لقائه عن انقطعت (جريون) دمشق دخلت فلما

َج��ي��رون ف��ي ال��ث��واء وم��ل��ل��ُت ك��ال��م��ح��زون وب��ت ل��ي��ل��ي ط��ال
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فدعاه … الناعمة أساليبه من بأسلوب يمنعه أن فأحب بابنته، تشبيبه معاوية وبلغ
لسانه، عن قيلت أنها ويزعم يتنصل أن دهبل أبو فأراد قاله، ما عىل اطلع أنه وأخربه إليه
من عليك أخاف ولكنني جهتي من عليك خوف «ال قال: ولكنه له، أنها معاوية له فأكد
لكنه هاربًا، مكة إىل وخرج دهبل أبو فخاف امللوك» وأنفة الشباب سورة له فإن يزيد،
يف دهبل أبا دعا الحج أيام انقضت وملا فحج، معاوية ذلك وبلغ عاتكة، مكاتبة إىل عاد
فقال: فالنة، فقال: إليه، عمه بنات أحب عن وسأله وأجازه، واألرشاف الشعراء جملة
العفو طلب قبضها فلما دينار، بألف لك وأمرت دينار، ألفي وأصدقتها إياها زوجتك «قد
هللا عبد يف الغزل غري شعره وأكثر ذلك، من معاوية فرس الفتاة، يتزوج ولم مىض عما

اليمن». وايل األزرق الرحمن عبد بن
الشعر يف أشعار وله ج٦، ١٥٤ األغاني صاحب ذكرها طويلة أخبار دهبل وألبي

.٣٨٩ والشعراء

٧٥ه) سنة (تويف الرقيات قيس ابن

مصعب مع وخرج الزبري، ابن إىل انحاز ممن وكان قريش، من قيس، بن هللا عبيد اسمه
امللك عبد إىل انحاز ثم أمية، بني يف وطعن ومدحه مروان بن امللك عبد عىل الزبري بن

قصيدة: من يمدحه فقال فأمنه، هللا وعبد مصعب قتل بعد

وال��ُح��ُج��ُب ال��وق��ار ع��ل��ي��ه ـ��ع��اص��ي ال��ـ أب��و أب��وه ال��ذي األغ��رَّ إن
ال��ذه��ُب ك��أن��ه ج��ب��ي��ٍن ع��ل��ى َم��ْف��َرِق��ِه ف��وق ال��ت��اَج يَ��ْع��تَ��دل

مصعب: يف وتقول العجم، من كأني بالتاج تمدحني قيس ابن «يا امللك: عبد له فقال

ال��ظ��ل��م��اء وج��ه��ه ع��ن ت��ج��ل��ت ال��ل��ه م��ن ش��ه��اب م��ص��ع��ب إن��م��ا
ك��ب��ري��اء وال م��ن��ه َج��بَ��روٌت ف��ي��ه ل��ي��س ِع��زٍَّة م��ل��ُك م��ل��ُك��ه

أبًدا». عطاءً املسلمني مع تأخذ ال وهللا ولكن سبق، فقد األمان أما
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أخرى يف وله كثرية، اسمها عندها ينزل كان كوفية امرأة يف كان فقد تغزله أما
القرشيني، الشعراء من تقدم من سائر غزل من أقل غزله أن عىل كثري، غزل رقية اسمها

به: ويغنى رقية يف شعره ومن يغنونها شعره من طائفة ولكن

اْم��ُط��ل��ي��ن��ا ث��م ال��ُم��ن��ى َوم��نِّ��ي��ن��ا ت��ه��ج��ري��ن��ا ال ب��ع��ي��ش��ك��م ُرَق��يَّ
ال��واع��دي��ن��ا َم��َط��ْل��ِت وإن ن��ح��بُّ إن��ا ش��ئ��ِت م��ا غ��د ف��ي ِع��دي��ن��ا
ح��ي��ن��ا م��ن��ك ن��ؤم��ل ب��م��ا ن��ع��ي��ش وإم��ا ِع��دت��ي ت��ن��ج��زي ف��إم��ا

أيًضا: فيها وله

��رُج ال��سُّ ال��ب��ي��ع��ة ف��ي م��ا م��ث��َل ص��ورتَ��ه��ا ال��ب��ي��ت ف��ي وت��رى
َح��َرُج ق��ب��ل��ٍة ف��ي ع��اش��ٍق رج��ٍل ع��ل��ى ه��ل خ��بِّ��رون��ي

٢٦٧ األدب وخزانة ،٣٤٣ والشعراء الشعر ويف ج٤، ١٥٥ األغاني يف أخباره وترى
املتوىف السكري رشحه وقد أملانية، ترجمة مع ١٩٠٢ سنة فينا يف ُطبع ديوان وله ج٣

املذكور. الرشح من خطية نسخة املرصية الكتب دار ويف ٢٧٥ه، سنة

الغزليني الشعراء سائر (3-7)

الغزل بشعراء املراد ولكن تشبيب، أو حب عن قالها غزلية أبيات من شاعر يخلو يكاد ال
الباقني: وإليك بعضهم ذكر تقدم وقد فيه قولهم من أكثروا الذين

ليىل مجنون

بمجنون ويُعرف صعصعة، بن عامر من مزاحم بن معاذ ابن ويقال: امللوح، بن قيس هو
علماء من النقد أهل بعض ولكن مشهور، وهو يتعشقها كان التي ليىل إىل نسبة ليىل؛
يكره له عم ابنة يحب كان أمية بني من رجل وضعها موضوعة، قصته أن يرون الشعر
الناس يظنها التي األشعار وقال املجنون حديث فوضع … وبينها بينه ما يُظهر أن
األشعار من إليه يُنسب مما كثريًا أن ذلك ويؤيد بعدئذ. فيه الناس زاد وقد للمجنون.
الفضائل، بعض تمثيل به يراد الذي التمثييل الشعر قبيل من إذًا فقصته … لغريه ُروي
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بقصة فعلوا كما الرواة فيه وزاد قليًال أصًال لها لعل أو التعفف، مع العشق تمثل وهي
والعشق. الشجاعة تمثل التي عنرتة

املحبني أشعار تمثل طائفة املجنون إىل املنسوبة األشعار بني فإن حال، كل وعىل
قوله: إليه ينسب ومما ومتداول، شائع ليىل مجنون وديوان طبيعتها، عىل هي كما

ب��ي��ا م��ا أب��ثَّ��ك أن ي��وًم��ا ل��ق��ي��تُ��ك ك��ل��م��ا ل��ق��اؤك ل��ي��ن��س��ي��ن��ي وإن��ي
دوائ��ي��ا م��ك��اَن ن��ف��س��ي ع��ل��م��ْت وق��د أص��اب��ه ع��ي��اءٌ داءٌ ب��ه وق��ال��وا

وقوله:

وأع��ج��ب إل��ي��ه��ا ذن��ب��ي م��ا أف��كِّ��ر ل��دائ��ٌب إن��ي ال��ل��ه ث��م ف��وال��ل��ه
أرك��ب ل��يْ��ِل ي��ا ف��ي��ك أم��وري وأيَّ ق��ت��ل��ت��ن��ي ع��الم أدري م��ا ووال��ل��ه
ي��ش��رُب ل��ي��س م��ن��ك��ْم رنْ��ًق��ا اش��رُب أَم دون��ه وال��م��وُت ال��وص��ل، ح��ب��َل أأق��ط��ع
ف��أْغ��َل��ب أب��وح أم م��اذا اص��ن��ع أَم م��ج��اوًرا ل��ي أرى ال ح��ت��ى اه��رُب أَم
ل��م��ع��ت��ب وإن��ي ل��م��ظ��ل��وٌم ف��إن��ي ت��رت��ض��ي��ن��ه م��ا ل��ي��ل ي��ا ف��أي��ه��م��ا

١٧٠ األدب وخزانة ،٣٥٥ والشعراء والشعر ج١، ١٦٧ األغاني يف املجنون وأخبار
ومنه مراًرا، ُطبع ثم ١٨٨٢م، سنة بريوت ويف ١٣٠٠ه القاهرة يف مطبوع ديوان وله ج٢
صوفيا، وأيا وباريس، وبرلني، تونس، مكاتب: ويف املرصية، الكتب دار يف خطية نسخة

وغريها.

١٠٥ه) سنة (تويف عزة كثري

كان التي عشيقته إىل نسبة عزة بكثري ويُعرف خزاعة من الرحمن، عبد بن كثري هو
أبي آلل التعصب شديد شيعيٍّا وكان وينشده، امللك عبد عىل يدخل وكان بها، يشبب
حلَّفه يشء يف يصدقه أن أراد فإذا ينكره، فال فيه ذلك يعرف امللك عبد وكان طالب.
خندف جرأة من وبلغ مثله، التشيع شديد األسدي خندف اسمه صديق له وكان بعيل،
حق، غري عىل إنكم الناس «أيها وقال: مزدحمون والناس املوسم يف مرة وقف أنه هذا
حتى ورموه فرضبوه الناس عليه فوثب األئمة» وهم لهم والحق نبيكم بيت تركتم وقد

يرثيه: ُكثري ذاك إذ فقال بقنونا خندف وُدفن قتلوه،
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م��ح��ن��ِق ال��ب��ط��ن ض��ام��ر َع��ج��ل��ي ك��ل ع��ل��ى وم��ال��ك ك��ع��ٍب ��اج ُح��جَّ أص��ادرٌة
ُم��ْع��رق ُم��رَّة أوالد م��ن ألزه��َر م��ح��ب��ٍر ث��ن��اءُ ف��ي��ه��ا ب��م��رث��ي��ٍة

ضمرة، من وقاص بن جميل بنت فهي عزة معشوقته أما … طويلة والقصيدة
بها استهام أنه إال وجًها لها يَر لم إنه ويقال: وأعقلهن، وآدبهن النساء أجمل من وكانت
صاحبتنا وشهرت نفسك شهرت «قد فقالوا: أهلها بعض وعاتبه عنها، له ذُكر ملا قلبه

تكرهون». بما أذكرها ال «إني فقال: نفسك» فاكفف
أن إال فأبى فزجروه، راحلته عىل فتبعهم … الجالء عام مرصيف إىل خروجهم واتفق
وربطوها حمار جيفة يف وجعلوه عليه وقبضوا الطريق يف بعضهم له فرتبص يلحقهم،
أقيرش أحمر قليًال دميًما كثري وكان ببالده، وألحقه فأطلقه خندف صديقه به فمر عليه،
مرص: إىل أخرجت ملا قوله ذلك ومن هذه، عزة يف أشعاره وأكثر قبيًحا، الهامة عظيم

وج��وُم ع��ل��ي��ك ف��ي��ه��ا ��ن��ا ال��سَّ غ��داة ل��ق��ي��ت��ه��ا إذ ل��ه��ا م��ا خ��ل��ي��ل��ي وق��ال
ق��دي��م وال��ص��ف��اءُ ف��ح��ٍش غ��ي��ر ع��ل��ى ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودَة إن ل��ه ف��ق��ل��ُت
ل��م��ق��ي��م ب��ي��ن��ن��ا ف��ي��م��ا ال��ع��ه��د ع��ل��ى ت��ج��ل��ًدا ع��ن��ه��ا أع��رض��ُت وإن وإن��ي
ل��َم��ُش��وم َص��ْرف��ه ف��ي وب��ي��ن��ُك��م ب��ي��ن��ن��ا ال��ده��ر َق ف��رَّ زم��انً��ا وإن

يغني: وبه وقوله

��م��ا ت��ج��هُّ ال ه��ي��ب��ًة م��ن��ي وأظ��ه��رن م��ج��ل��س��ي أْج��ل��ْل��َن ج��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ت
ت��ب��س��م��ا إال ي��ض��ح��ك��ن ف��م��ا ق��دي��ًم��ا ع��رف��ت��ه��ا ق��د َغ��ي��رًة م��ن��ي ي��ح��اذْرَن

قوله: شعره أحاسن ومن

وس��ادي ع��ل��ى ال��ع��ائ��دات ُح��ن��وَّ ِب��نْ��تُ��ْم غ��داة ش��ه��دِت ل��و أغ��اِض��َر
ب��ال��زِّن��اِد ت��ل��ذَُّع ن��واف��ذُه تَ��ْش��ُك��م��ي��ِه ل��م ل��وام��ٍق أوي��ِت
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الحكم: يف قوله ومن

ع��ات��ُب وه��و ي��م��ْت ف��ي��ه م��ا ب��ع��ض وع��ن ص��دي��ق��ه ع��ن ع��ي��ن��ه ��ْض ي��غ��مِّ ال وم��ن
ص��اح��ُب ال��ده��َر ل��ه ي��س��ل��م ف��ال ي��ج��ده��ا َع��ث��رًة ك��ل ج��اه��ًدا ي��ت��ت��بَّ��ع وم��ن

قوله: من ويختار

وص��ال��ه��ا ف��ي َزه��دٍة م��ن ال ال��دار ب��ه��ا دن��ْت إن ألس��م��اء ِه��ْج��رانً��ا وأج��م��ُع
ب��اع��ت��زال��ه��ا واس��ت��ك��ث��رت��ه��ا ت��ذل��ل��ت دن��ت وإن ب��ك��ي��ُت ي��وًم��ا ش��ح��ط��ْت ف��إن

مطلعها: طويلة قصيدة عزة يف قوله منتخبات ومن

ح��لَّ��ِت ح��ي��ث اب��ك��ي��ا ث��م ق��ل��وص��ي��ك��م��ا ف��اع��ِق��ال ع��زة ربْ��ُع ه��ذا خ��ل��ي��ل��يَّ

إفراط: وفيه وقوله

ن��ع��ال��ه��ا خ��دوده��نَّ اإلل��ه ج��ع��ل ن��س��وٌة ع��زَة ب��ع��ي��ب إل��يَّ وم��ش��ى
ل��ه��ا ل��ق��ض��ى ��ٍق م��وفَّ ع��ن��د ال��ح��س��ن ف��ي ال��ض��ح��ى ش��م��س خ��اص��م��ْت ع��زة أنَّ ول��َو

والشعراء والشعر ج٧، و٧٨ ج٨، و٢٧ ج١١، ٤٦ األغاني يف تجدها كثرية وأخباره
ج٢ ٣٨١ األدب وخزانة ج١، و٢٠٣ ١١٥ الفريد والعقد ج١، ٤٣٣ خلكان وابن ،٣١٦

اإلسكوريال. يف خطية نسخة منه الرشيدي هللا عبد أبو رشحه ديوان وله

ميادة ابن

طويل طويًال الخلق عظيم سبًطا أحمَر وكان ذبيان، من ثوبان، بن يزيد بن الرماح هو
خريًا وكان واإلسالم، الجاهلية يف غطفان أشعر أنه وذكروا عطًرا، لباسه وكان اللحية،
(القحطانية) اليمن يمدح النابغة وكان وقيس، قريش غري يمدح لم … النابغة من لقومه
فيه ألنه به لذُكرت شعرك أصلحت «لو مرة: له قيل وقد الشعر يف قوله من يؤثر ومما
وواقع فطالع الغرض به ترمي جفريك يف كنبل الشعر «إنما فقال: السقط» من كثري

وقاصد». وعاصد
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املنصور فمدح العباسية الدولة أول وأدرك ومدحه، يزيد بن الوليد ميادة وعارصابن
الشعراء من ألنه هنا ذكرناه وإنما الثالث، الدور أهل من فهو … سليمان بن وجعفر
أبوها فعلم إليها يختلف وكان جحدر، أم اسمها مرة بني من امرأة وأحب الغزليني،
ميادة ابن فقال الشام، من رجًال فزوجها قومه، من رجًال يزوجها ال أن وأقسم وغضب

الوجد: شدة من

ِوْق��َرا ت��زي��دك��م��ا ال م��ن��ا رس��ائ��ل ب��لِّ��غ��ا ُع��ذَْرَة أب��ن��اء م��ن خ��ل��ي��ل��يَّ
ُخ��ب��را رك��ب��ه��ا م��ن ت��ي��م��اءَ ل��دى ف��إن ي��ه��وده��ا ن��س��أْل تَ��يْ��َم��اءَ ع��ل��ى ��ا أِل��مَّ
ف��ال��غ��م��را ن��يَّ��ان ذل��ك م��ن ف��َس��ْل ع��ل��ي��ه َم��ِط��يُّ��ه��ا وج��از ج��ازت ق��د وب��ال��غ��م��ر
خ��ض��را ال��ل��َوى ب��ب��ط��ن روض��اٍت وأه��لُ��ك أه��لُ��ه��ا ي��ح��ل��نَّ ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت وي��ا

بن عقال مع ومفاخرات طوال وأراجيز القرضي، الحكم مع مواقفات ميادة والبن
مطلعها: قصيدة الوليد مدح يف وله منتقيات، وهي بعضها األغاني صاحب ذكر هاشم،

تَ��نْ��تَ��ق��ب ح��ي��ن ع��يْ��نً��ا ال��ن��اس وأم��ل��َح َه��ْج��ع��ت��ه��ا ب��ع��د ري��ًق��ا ال��ن��اس أط��ي��ب ي��ا

ميادة ابن وأخبار املنصور، مدح العباسية الدولة قامت فلما رثاه، الوليد مات وملا
.٤٨٤ والشعراء والشعر ج٢، ٨٨ األغاني يف كثرية

١٠٥ه) سنة األحوص(تويف

يثرب شبان سائر مثل وكان املدينة، أهل من األوس من هللا عبد بن محمد بن هللا عبد هو
وقد الناس، هجاء إىل ميل مع والدين املروءة قليل وكان اللهو، إىل مياًال األيام تلك يف
يفضلونه الحجاز أهل ولكن وجميل، ونصيب الرقيات قيس ابن طبقة يف سالم ابن جعله
وديباجة رونق ولشعره منهم، معنى وأصح كالًما وأسهل طبًعا أسمح وهو عليهم،
بن سليماَن فبلغ متهتًكا وكان منهم، لواحد ليست ألفاظ وبه وعذوبة، وحالوة صافية
يوًما فخرت الحسني بنت سكينة إن ذلك: سبب يف ويقال فنفاه، أقوال عنه امللك عبد
فبلع ببديع»، أتيته جهل «ليس فيها: يقول التي بقصيدته األحوص ففاخرها بالرسول،

رده. ثم فناه سليمان ذلك
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وهدده أخوها وتوعده األنصار، من امرأة وهي جعفر بأم بتشبيبه األحوص واشتهر
العزيز، عبد بن عمر يومئٍذ وهو املدينة وايل عليه فاستعدى … التشبيب عن يكف فلم
ومن أخوها، فغلب «تجالدا» وقال: سوطني إليهما ودفع بحبل وأخاها األحوص فربط

فيها: شعره

أزور ال ال��ذي ال��ب��ي��ت إل��ى وق��ل��ب��ي ب��ب��ي��ت��ه��ا ال��الص��ق��اِت ال��ب��ي��وَت أزور
س��ي��زور أن ب��د ال يَ��ُزْر ل��م إذا ال��ه��وى ذا ول��ك��نَّ زواًرا ك��ن��ت وم��ا
ي��ش��ي��ر ب��ال��ب��ن��ان ع��دوٍّا أت��ي��ت ك��ل��م��ا أن��ف��كُّ ل��س��ت أن ع��ل��ى أزور

قوله: الجيد شعره ومن

ي��ت��ج��ل��دا أن ال��م��ح��زون غ��ل��ب ف��ق��د ي��ت��ب��لَّ��دا أن ال��ي��وم ت��ل��م��ه ال أال
وَف��نَّ��دا ال��ش��ن��ان ذو ف��ي��ه الم وإن وت��ش��ت��ه��ي ت��ل��ذ م��ا إال ال��ع��ي��ش وم��ا
وأس��ع��دا ال��ب��ك��اء ف��ي واس��ى ش��اء وم��ن الم��ن��ي ش��اء ف��م��ن ج��ه��دا ال��ص��ب��ا ب��ك��ي��ت
أوح��دا ال��ح��ب ف��ي ل��س��ت أن��ي ألع��ل��م ال��ص��ب��ا ط��ل��ب ف��ي ع��ي��رت وإن وإن��ي

مسلمة عمه فالمه حبابة، بجاريته الخالفة عن مشتغًال الوليد بن يزيد الخليفة وكان
إىل خارج وهو فالقته تسرتجعه أن فأرادت … زيارتها عن وانقطع فرتكها عنها ونهاه
يزيد فرضب إلخ، وتشتهي» تلذ ما إال العيش «وما األحوص: بيت وغنته بعودها املسجد

معها. حالته إىل وعاد صدقت. وقال: األرض، بخريزانته
قوله: غزله ومن

أج��ي��ُب أك��اد م��ا ح��ت��ى ف��أب��َه��ت ف��ج��اءًة أراه��ا أن إال ه��و ف��م��ا

وقوله:

ال��س��رائ��ر تَ��ب��ل��ى ي��وم ح��بٍّ س��ري��رُة وال��َح��ش��ا ال��ق��ل��ب ُم��ض��م��ِر ف��ي ل��ه��ا س��ت��ب��ق��ى

الشعر ويف ج١، و١١٧ ج٦ و٥٣ ج٤ ٤٥ األغاني يف وأقواله األحوص ترجمة وترى
األدب، كتب سائر ويف ج١، ٢٣٢ األدب وخزانة ج١، ١١٥ الفريد والعقد ،٣٢٩ والشعراء

برلني. مكتبة يف محفوظة قصيدة وله
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ذريح بن قيس

الحسني، أرضعت قيس أم ألن عيل بن الحسني رضيع وكان كنانة، من ذريح بن قيس هو
بحبه قيس واشتهر املدينة، حارضة من وأبوه هو وكان املدينة، ظاهر يف قومه منزل كان
واستسقاها مرة رآها فإنه الشعر ينظم جعلته التي وهي الكعبية، الحباب بنت لبنى
يف وقعت رآها فلما … والكالم املنظر حلوة شهالء القامة مديدة امرأة وكانت فسقته،
أبيه إىل فطلب مثله، إليه فشكت غرامه إليها وشكا بالشعر، ينطق وجعل فعشقها نفسه
تسعفه، فلم أمه إىل فشكا عمه، بنات إحدى له فأراد غنيٍّا كان ألنه فأبى له يخطبها أن
مدة عنده زوجته فأقامت … تُرد ال إشارته ألن فزوجوه له فتوسط عيل بن الحسني فأتى

شيئًا. صاحبه من أحد ينكر ال
فألهته بأمه، الناس أبر كان قيًسا أن وذلك وزوجته، االبن بني الحماة دخلت ثم
ولم زمن الزواج عىل مىض فلما … لالنتقام الفرص تتحني وأخذت فغضبت عنها لبنى
الكاللة، إىل املال فيصري مال ذو «أنت وقالت: بذلك أباه أمه خاطبت ولًدا، لقيس لبنى تلد
فأبى ذلك يف ابنه وسأل فاستمهلها، عليه وألحت ولًدا» يرزقه أن هللا لعل بغريها فزوجه
عليه فألح يرَض، فلم «طلقها»، فقال: فأبى، يترسى أن عليه فعرض غريها، يتزوج أن
الشمس حر يف فيقف يخرج فكان لبنى، يُطلق حتى أبًدا بيت سقف يكنه ال وحلف
الفيء يفيء حتى الشمس بحرِّ هو ويصيل بردائه، فيظله جانبه إىل فيقف أبوه ويجيء
«يا له: وتقول معه وتبكي ويبكي وتعانقه فيعانقها لبنى إىل قيس ويدخل فينرصف،
إنه فيقال: أبًدا»، فيك أحًدا ألطيع كنت «ما فيقول: وتهلكني» فتهلك أباك تطع ال قيس
مثل ولحقه عقله استطري أن يلبث ولم طلقها، ثم سنني. عرش وقيل: سنة. كذلك مكث
هودجها قيس رأى فلما أهله، إىل ليحملها أبوها أتى ثم … كالطفل يبكي وصار الجنون

يقول: وهو عليه مغشيٍّا سقط ليلة بعد مسافرة أنها وعلم

ك��ائ��ن ه��و أو ك��ان ق��د ال��ذي ِح��ذار ب��ال��ب��ك��ا ع��ي��ن��ي دم��َع ل��ُم��ْف��ٍن وإن��ي
ب��ائ��ن وه��و يَ��ِب��ْن ل��م ح��ب��ي��ب ف��راُق ب��ل��ي��ل��ٍة ذاك ب��ع��د أو غ��ًدا وق��ال��وا
ح��ائ��ن ح��اَن م��ا أن إال ب��ك��ف��ي��ك م��ن��ي��ت��ي ت��ك��ون أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا
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وأثر مجلسها موقع يقبل ورجع يقبله، بعريها خف أثر عىل أكب هودجها غاب ولم
فقال: ذلك عىل فالموه قدميها

ال��ت��راب��ا َوِط��ئ م��ن إثْ��َر أق��بِّ��ل ول��ك��ن أرض��ك��م أح��ب��ب��ُت وم��ا
ال��ش��راب��ا ب��ه أس��ي��غ م��ا ب��الءً ب��لُ��ب��ن��ى َك��َل��ف��ي م��ن الق��ي��ت ل��ق��د
ج��واب��ا ل��ه أط��ي��ُق ف��م��ا َع��ي��ي��ت ل��ب��ن��ى ب��اس��م ال��م��ن��ادي ن��ادى إذا

دمه، فأهدر معاوية إىل فشكوه زيارتها، قيس وعاود غطفان، من رجًال زوجوها ثم
ذلك: يف فقال

أم��ي��ر وع��ي��ُد أو واٍش م��ق��ال��ُة َوْص��ل��ه��ا دون يَ��ُح��ْل أو ي��ح��ج��ب��وه��ا ف��إن
ض��م��ي��ري أَج��نُّ ق��د م��ا يُ��ذه��ب��وا ول��ن ال��ب��ك��ا دائ��م م��ن ع��ي��ن��يَّ ي��م��ن��ع��وا ف��ل��ن

وله ،٣٩٩ والشعراء الشعر ويف ج٨، ١١٢ األغاني يف كثرية ذريح بن قيس وأخبار
برلني. يف وغريها اإلسكوريال مكتبة يف خطية نسخة ومنه مرشوح ديوان

القييس املخبل

حبه إليها فشكا ولقيها فعشقها، مرة رآها وقد عمه، ابنة ميالء صاحب وهو كعب اسمه
ونظم الشام إىل فخرج الحجاز يف منزله وكان فهددوه، سبعة وهم إخوتها فعلم فوعدته،

مطلعها: قصيدة ذلك ومن األشعار، فيها

زم��ان ك��لَّ وب��ال��ف��ت��ي��ان ب��ن��ف��س��ي ورم��ت��ه��ا األم��ور ق��س��ُت ف��د خ��ل��ي��ل��يَّ
ي��س��ت��وي��ان ال��ب��ثِّ ذا وال خ��ل��يٍّ��ا أج��د ول��م ل��ل��ص��دي��ق س��وءًا أْخ��ِف ف��ل��م

غرامه: يصف قال أن إىل

ي��ه��ت��ج��ران إن��س��ان��ي��ن ال��ن��اس ِم��ن م��ث��ل��ن��ا أَر ول��م ب��ه��ج��راٍن بُ��ل��ي��ن��ا
ي��ك��ت��ف��ي��ان ح��ي��ن ل��واٍش وأْع��َص��ى ِق��ًل��ى م��ن وأب��ع��د م��ص��اف��اًة أش��دَّ
م��ب��ت��ل��ي��ان ن��ح��ن أم ب��ن��ا م��ا ع��ل��ى ال��ه��وى ذوي أك��لُّ أدري م��ا ف��وال��ل��ه
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ومنها: طويلة، وهي

ال��ث��ق��الن يُ��ح��ش��َر ح��ت��ى ب��ْم��رح��اَب م��اش��يً��ا ل��س��ت أن ال��ل��ه ع��ب��اد ��ا أح��قٍّ

مع ذكره تقدم الذي السعدي املخبل غري وهو ج٢١، ٢٠٩ األغاني يف أخباره وتجد
الجاهليني.

انقضاء بعد توفوا ألنهم الثالث الدور من يعدون العشاق الشعراء من بضعة وهناك
األول الدور من يعدون قد آخرين عىل أتينا كما هنا تراجمهم عىل أتينا وقد الثاني، الدور

واحد. مكان يف املوضوع هذا الستيفاء

١١٧ه) سنة (تويف الرمة ذو

بنت مية وصاحبته املتيمني الشعراء من ويعد مرض، من نهيس، بن عقبة بن غيالن هو
ثم تره ولم بها تشبيبه وسمعت أسود دميًما هو وكان جميلة وكانت املنقري، مقاتل

يهجوها: وقال فغضب، سوأتاه» «وا فقالت: رأته،

ب��ادي��ا ك��ان ل��و ال��ع��اُر ال��ث��ي��اب وت��ح��ت م��الح��ٍة م��ن م��س��ح��ٌة َم��يٍّ وج��ه ع��ل��ى
ص��اف��ي��ا أب��ي��ض ال��م��اء ل��ون ك��ان وإن ط��ع��ُم��ه ي��خ��ب��ث ال��م��اء أن ت��َر أل��م
ف��ؤادي��ا ض��الل أم��ل��ك ول��م ب��م��يٍّ ف��ان��ق��ض��ى لَّ��ج ال��ذي ال��ش��ع��ر ض��ي��ع��ة ف��وا

مما وهو فيها قوله ومن صعصعة، بن عامر من وهي أيًضا، بخرقاء يشبب وكان
به: يتغنى

أض��ل��ت ف��ي��م��ن خ��رق��اءُ ل��ت��ج��ع��ل��ن��ي ِج��دي��ه��ا ن��ح��و َخ��ْرق��اء أرس��ل��ت ل��ق��د
وَج��لَّ��ت ن��وٍح ت��ع��م��ي��ر ��رْت ُع��مِّ ول��و م��الح��ة إال ت��زداد ال وخ��رق��اء

أمثلة والشعراء الشعر يف قتيبة ابن ذكر وقد غريه، من األخذ كثري الرمة ذو وكان
األشعري، موىس أبي بن بردة أبي بن لبالل املديح كثري الرمة ذو وكان ذلك، من كثرية
أنزع أقنى جعده الشعر حسن الوجه مستدير وكان شعراء، كلهم إخوة ثالثة له وكان
لسانه يضع الناس، أبلغ كلمك كلمك إذا مفوًها، الضحك حسن أكحل العارضني خفيف

ملحمته: ومطلع امللحمات أصحاب من وهو يشاء، حيث
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َس��ِرب م��ف��ريَّ��ٍة ُك��ل��ى م��ن ك��أن��ه ي��ن��س��ك��ب ال��م��اء م��ن��ه��ا ع��ي��ن��ك ب��اُل م��ا

أحسن القيس امرؤ كان كما تشبيًها، عرصه شعراء أحسن أنه شعره يف ويمتاز
عىل الفرزدق مع فكان تهاجيا، ملا والفرزدق جرير بني ودخل ذلك، يف الجاهلية شعراء
٤٠٤ خلكان وابن ،٣٣٣ والشعراء والشعر ج١٦، ١١٠ األغاني يف كثرية وأخباره جرير،
يف خطي ديوان وله ج١، ٥١ األدب وخزانة ،١٧٧ والجمهرة ،٧٨ العشاق ومصارع ج١،

وليدن. لندن مكاتب يف ومثله املرصية الكتب دار

١٢٦ه) سنة (تويف الطثرية بن يزيد

الوجه حسن وكان مكشوح، أبا ويكنى عامر من قشري، من الصمة، بن يزيد اسمه
يف ولهم نادًرا، القشرييني يف الغزل وكان النساء، بقلوب آخذًا غزًال الحديث حلو والشعر
انتهت ج٧) ١١١) مطالعتها من بأس ال األغاني، صاحب ذكرها جرم مع حادثة ذلك
املوت عىل أرشف حتى بها وجده واشتد وحشية، لها: يقال جرم من بامرأة يزيد بتعلق

فيها: قوله ومن الشعر، فيها ونظم

أن��ام��لُ��ه ش��ف��اءً ك��ان��ت ك��ب��دي ع��ل��ى بَ��ن��ان��ه ب��ْرُد م��رَّ ل��و م��ن ب��ن��ف��س��َي
س��ائ��ل��ه أن��ا وال ي��ع��ط��ي��ن��ي ه��و ف��ال وِه��بْ��تُ��ُه أم��ر ك��ل ف��ي ه��اب��ن��ي وم��ن

البيتني: هذين إليها وكتب

ف��أج��ي��ب ال��ه��وى ي��دع��ون��ي وب��ال��ل��ي��ل ب��ش��اش��ًة ال��ن��ه��ار أط��راَف أح��ب��ِك
َج��نَ��وُب وْه��ي ك��ن��ِت م��ا ل��ق��ْد َش��م��اًال ب��ي��ن��ن��ا ال��م��ودة ري��ُح أص��بَ��ح��ْت ل��ئ��ن

بقولها: فأجابته

ط��ب��ي��ب ه��واك م��ن ل��ي ي��ك��ن ل��م وإن ال��ح��يَ��ا ن��ف��ع إن ال��ي��أس ح��بَّ أح��ب��ك
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ومن كثريًا، فيها ونظم واملتيمني العشاق من غريه قاىس كما حبها يف قاىس وقد
قوله:

وأع��ت��ب��ا م��ن��ه ت��اب م��س��ي��ئً��ا وإم��ا ظ��ل��م��ت��ه ب��ري��ئً��ا إم��ا ام��رءًا ه��ب��ي��ن��ي
ت��ط��بَّ��ب��ا ي��ج��ده ل��م ف��ل��م��ا ط��ب��ي��بً��ا ل��دائ��ه ��ى ت��ب��غَّ داء ك��ذي وك��ن��ت

ويف ج٢، ٢٢٩ خلكان ابن ويف ج٧، ١١٠ األغاني يف كثرية أخبار الطثرية والبن
.٢٥٥ والشعراء الشعر

العشاق الشعراء سائر (4-7)

إىل باإلشارة فنكتفي تراجمهم، عن املكان يضيق حسنة طائفة العشاق الشعراء ومن
وهم: املصادر

األغاني يف أخباره الخلفاء. عىل يفد ولم امرأة يهوى كان تميم، من الرياحي: األبريد
ج١٢. ١٠

ج٤. ١١٨ األغاني يف أخباره امللك. عبد أيام مشبب شاعر رهيمة: ابن
األغاني يف أخباره األخيلية. ليىل وصاحب صعصعة بن عامر من الحمري: بن توبة
ليىل مع ذكره وسيأتي ،٢٦٩ والشعراء والشعر ج١، ٩٥ الوفيات وفوات ج١٠، ٦٧

األخيلية.
ج٢٠. ٦١ األغاني يف أخباره بدوي. شاعر قضاعة من النهدي: هللا عبد بن مرة

أحب الفرزدق، عارص ورجز، قصيدة صاحب بدوي شاعر هوازن من العقييل: مزاحم
٤٥ األدب وخزانة ج١٧ ١٥٠ األغاني يف أخباره قريحته. فتفتقت غريه تزوجها امرأة

ج٣.
ج١٢. ٧٧ األغاني يف أخباره بالعراق. املهلب أقرباء من البخرتي: بن مسعدة

ج٦. ٢٤ األغاني يف أخباره ثقيف.19 من النمريي:
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الوفيات وفوات ج٦، ٣٢ األغاني يف أخباره فقتله: الوليد بامرأة شبب اليمن: وضاح
ج١. ٢٥٣

العشاق. مصارع يف أخباره زرارة من علقمة: بن هللا عبد
.٢٣٠ والشعراء والشعر ج٤، ٩٨ األغاني يف أخباره الهاليل: ثور بن حميد

والسكريون الخلعاء الشعراء (8)

بهذه نعني وإنما الشعراء، من ذكرهم تقدم من بعض يف والسكر الخالعة رأيت قد
أشهرهم: واملجون، والتهتك السكر عليهم غلب الذين الشعراء الطبقة

األقيرشاألسدي (1-8)

األقيرش فسمي أقرش، الوجه أحمر وكان مرض، من أسد، بني من هللا، عبد بن املغرية هو
شعره: ومن الخمر رشب مدمنًا ماجنًا خليًعا كوفيٍّا كان معرض، أبا ويكنى

ال��م��ن��ب��ِر ع��ل��ى ك��أًس��ا ال��راِح م��ن َح��َس��ا إذ ُم��ْع��رض أب��ا ف��إن
ي��ص��ب��ر ل��م ال��خ��م��ر ف��ي ِل��ي��َم ف��إن م��ع��رض أب��و ل��ب��ي��ٌب خ��ط��ي��ٌب
ال��َم��ْك��بَ��ِر ع��ل��ى خ��ل��ي��ًع��ا ف��ص��ار م��ع��رض أب��و ال��ح��رام أح��لَّ

خياط فيه بيت يف الحرية يف مرة رشب أنه لطائفه ومن قبيحه، الهجو شديد وكان
فلما رشابه، من فسقاهم األقيرش فطرب … مطرب مغن رجل وعندهم أعمى ورجل مقعد
يف ويجهد ظلعه عىل يرقص املقعد الخياط وقفز حوائجهم يف يسعى األعمى وثب انتشوا

األقيرش: فقال جهده، كل ذلك

ف��أب��ص��را ث��الثً��ا س��ق��ي��ن��اه وأع��م��ى ش��راب��ن��ا م��ن م��ش��ى ق��د ق��وم وُم��ْق��ع��ِد
أذف��را ال��م��س��ك م��ن ه��ن��ديٍّ وم��س��ح��وِق ري��ح��ه ال��ورِد ال��ع��ن��ب��ر ك��ري��ح ش��رابً��ا

.٣٥٢ والشعراء الشعر ويف ج١٠، ٨٤ األغاني يف أخباره وترى
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الكناني الحزين (2-8)

ليس مطبوع حجازي وهو موىل، إنه وقيل: كنانة، من وهيب بن عبيد بن عمرو هو
بالشعر ويتكسب اليسري يرضيه ساقًطا، اللسان خبيث هجاء وكان طبقته، فحول من
بطني ذا أشعر وكان بمدح، انتجع وال الخلفاء يخدم لم اللسان ذرب الناس، وهجاء
يف قالها رنانة قصيدة ذلك ومن الخلفاء، غري مروان آل بعض مدح أنه عىل األنف، عظيم

منها: مروان، بن العزيز عبد

ال��َع��م��ُم ال��ن��ائ��ل ف��ثَ��مَّ م��ص��ر ائ��ت ث��م ب��ه��ا ال��خ��ب��ي��ر ي��ن��بِّ��ي��ك دم��ش��ُق ق��ال��وا
وال��خ��دم ��اب ال��ح��جَّ ت��ع��رَّض��ِت وق��د ض��ح��ى ال��ج��م��وع ف��ي ع��ل��ي��ه��ا وق��ف��ت ل��م��ا
ت��زدح��ُم ال��ب��اب ع��ن��د ال��ق��وم وض��ج��ة م��رت��ف��ٌق وه��و ب��س��الم ح��ي��ي��ت��ه
َش��م��ُم ِع��ْرن��ي��ن��ه ف��ي أروع ك��ف م��ن ٌ ع��بَ��ِق ري��ح��ه��ا خ��ي��زراٌن ك��ف��ه ف��ي
ي��ب��ت��س��م ح��ي��ن إال ي��ك��لَّ��م ف��م��ا م��ه��اب��ت��ه م��ن ويُ��ْغ��ِض��ي ح��ي��اءً يُ��ْغ��ِض��ي

ج١١. و٥٢ ج١٤، ٧٦ األغاني يف أخباره وترى
تراجمهم: مصادر بذكر نكتفي جماعة الخلعاء الشعراء ومن

ج٢٠. ٨٧ األغاني يف أخباره الحرية. سكن ماجن سكري أسد بني موىل خارجة: بن بكر
يف أخباره الهجو. كثري واللهو بالرشاب مغرًما كان يربوع من رشيك: بن الشمردل

.٤٤٣ والشعراء والشعر ج١٢، ١١٧ األغاني
ج٣، و٩٨ ج٦ ١٠١ األغاني يف أخباره الخمر. وصف من أول الخليفة: يزيد بن الوليد

ج١. ٣٢٨ األدب وخزانة ج٣، ٢٦٨ الفريد والعقد

املغنون الشعراء (3-8)

من األمويني اقرتاب ولكن وعلس، األعىش إال املغنني من الجاهلية شعراء بني يكن لم
من كثريون ونبغ املوسيقى، ولدت والعراق والشام الحجاز بني العالقات ونمو الحضارة

أشهرهم: املدينة، يف أكثرهم املغنني
ج٢. ١٢٠ األغاني يف أخباره هشام. أيام يغني كان نرصاني، شاعر الحريي: حنني
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يف أخباره العزيز. عبد بن عمر أيام مكة أهل من ظريف شاعر (تميم) الدرامي: سعيد
ج٢. ١٧٨ األغاني

األغاني يف أخباره يغني. وكان نبيًال كان يفارقها، لم الحجاز يف قريش موىل عبادل:
ج٥. ١٧٥

أحب ويغني، ينظم الكوفة أهل فتيان من كاتبًا كان قريش من األشعث: بن محمد
ج١٣. ١٢٧ األغاني يف وأخباره فيها ونظم الزرقاء سالمة

ج١، ١٢٩ األغاني يف أخباره بالغناء. اشتهر شاعر مروان بن العزيز عبد موىل نصيب:
.٢٤٢ والشعراء والشعر

األغاني يف أخباره يزيد. بن للوليد يغني كان السهمي، املطلب آل موايل من عائشة: ابن
ج٢. ٦٢

األدباء الشعراء (9)

ذكرها املتقدم الطبقات إحدى يف إدخالهم نستطع لم من الشعراء من الطبقة بهذه نريد
بضعة وهم الغناء، وال السكر، وال العشق، وال السياسة، شعراء من ليسوا فهم …
شعراء يف الكالم بنا طال أن بعد وخصوًصا تراجمهم ذكر بنا يطول شاعًرا، وعرشون
من إليها يرجع التي املصادر إىل اإلشارة مع منهم اثنني برتجمة فنكتفي … العرص هذا

الباقني. يف التوسع أراد

القطامي (1-9)

الطبقة من شعر وله األخطل، عارص نرصانيٍّا، وكان تغلب، بني من شييم بن عمري هو
فقوله: التشبيب يف أما والفخر، والحماسة التشبيب يف األوىل

ُم��ْص��َط��اِد ك��ل م��ن ت��ص��يَّ��ْدن��ن��ا ح��ت��ى ل��ن��ا بَ��َرْق��َن غ��م��ام��اٌت ال��خ��دور وف��ي
ب��ادي م��ك��ن��ون��ه وال يَ��تَّ��ق��ي��ن م��ن ي��ع��ل��م��ه ل��ي��س ب��ح��دي��ٍث ي��ق��ت��ل��ن��ن��ا
ال��ص��ادي ال��ُغ��ل��ة ذي م��ن ال��م��اء م��واق��َع ب��ه يُ��ِص��بْ��َن ق��ول م��ن يَ��نْ��ِب��ذن ف��ه��نَّ
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قد زفر وكان الفزاري، خارجة بن وأسماء الكالبي الحارث بن زفر يمدح وكان
فيه: ما النفس كرب من وفيه — فقال ناقة، مائة له ووهب أطلقه ثم أرسه

إف��ن��اِد غ��ي��ر ق��وًال ال��ق��ط��ام��يِّ ع��ن ِم��دح��ت��ه ال��ق��ي��س��يُّ َزَف��ر م��ب��ل��ٌغ م��ن
ال��ه��ادي ض��رب��ُة إال ق��وم��ك وب��ي��ن ب��ي��ن��ه��ُم ل��ي��س ق��وم��ي ك��ان وإن إن��ي
ب��اِد َم��ق��تَ��ٌل م��ن��ي ت��ع��رَّض وق��د ح��س��ٍن م��ن أول��ي��ت ب��م��ا ع��ل��ي��ك م��ث��ٍن
ب��م��رص��اد أق��واًم��ا ي��ج��ع��ل وال��ل��ه ب��ه ج��زي��ُت ي��وم ع��ل��ى ق��درُت ف��إن

قيس هجاء يريد كقوله تفننه، عىل يدل ا خاصٍّ نحًوا فيه نحا شديد هجاء وله
وأنها قيس من امرأة عىل ضيًفا ونزل مسافًرا كان بأنه استهلها قصيدة من بالبخل
جميل، أسلوب يف بينهما جرى ما ووصف … عليها سينزل ضيف أنه علمت ملا ارتاعت

القائل: وهو

ال��ه��ب��ل ال��م��خ��ط��ئ وألمِّ ي��ش��ت��ه��ي م��ا ل��ه ق��ائ��ل��ون خ��ي��ًرا يَ��ْل��َق م��ن وال��ن��اُس
ال��زَّل��ُل ال��م��س��ت��ع��ج��ل م��ع ي��ك��ون وق��د ح��اج��ت��ِه ب��ع��َض ال��م��ت��أن��ي ي��درك ق��د

كلب: قبيلة مع حربًا يصف الفخر يف قوله ومن

م��ج��دَِّل ق��ت��ي��ل أو ال��م��ن��اي��ا ح��ذار ه��ارٍب ب��ي��ن ج��م��ع��ه��م ت��رك��ن��ا وك��ل��ب
ب��ْج��دل اب��ُن ال��ِج��راء ع��ن��د س��اب��ٍح ع��ل��ى ب��ع��اق��ٍد ال��ت��ق��ي��ن��ا ل��م��ا وأْف��َل��تْ��نَ��ا
م��ف��ص��ل ال��ض��ري��ب��ة ق��ط��اع ب��أب��ي��ض ل��ع��ل��وت��ه الق��ي��ت��ه ل��و وأق��س��م

مشوبته: ومطلع املشوبات، أصحاب من وهو

ال��طِّ��يَ��ل20 ب��ك ط��ال��ت وإن بَ��ل��ي��ت وإن ال��ط��ل��ل أي��ه��ا ف��اس��ل��ْم م��ح��ي��وك إن��ا

والجمهرة ،٤٥٣ والشعراء والشعر ج٢٠، ١١٨ األغاني يف القطامي أخبار ونجد
ويف املرصية الكتب دار يف خطية نسخة ومنه ١٩٠٢ سنة ليدن يف طبع ديوان وله ١٥١

برلني. مكتبة
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٨٠ه) سنة ليىل (توفيت الحمري بن وتوبة األخيلية ليىل (2-9)

يف املتقدمات النساء من وهي عامر، من األخيل بني من الرحال بن هللا عبد بنت ليىل هي
وقال فعشقها أيًضا، عامر من عقيل بني من وهو يهواها الحمري بن توبة وكان الشعر،
يوًما فجاء األدلع، بني يف وزوجها إياها يزوجه أن فأبى أبيها إىل فخطبها … الشعر فيها
ما ألمر ذلك أن فعلم بشاشة، إال منها يَر ولم سافرة هي فإذا لزيارتها يجيء كان كما
فقال ففاتهم، فتبعوه أتاها أنه األدلع بني وبلغ ومىض، فركبها راحلته إىل فرجع كان،

ذلك: يف توبة

م��ِري��ره��ا21 واس��ت��م��رَّ ن��واه��ا وَش��طَّ��ت ت��زوره��ا ال داره��ا ب��ل��ي��ل��ى ن��أت��ك

فيها: يقول طويلة وهي

س��ف��وره��ا ال��غ��داَة م��ن��ه��ا راب��ن��ي ف��ق��د تَ��ب��ْرق��ع��ت ل��ي��ل��ى ج��ئ��ت م��ا إذا وك��ن��ت

إليه، تنظر فجعلت بثينة، فرأته … عذرة ببني فمر الشام إىل رحل توبة أن ويحكى
يف املبارزة طلب يف اليوم الغربيون يفعل كما للمصارعة فطلبه جميل عىل ذلك فشق
بريح رصعتني «إنما توبة: فقال جميل، فغلبه حارضة وبثينة فتصارعا الحال، هذه مثل

قوله: ليىل يف شعره لطيف ومن توبة، فغلبه فنزال الوادي» بنا انزل هذه،

وص��ف��ائ��ح تُ��ربَ��ٌة ودون��ي ع��ل��يَّ س��ل��م��ْت األخ��ي��ل��يَّ��ة ل��ي��ل��ى أن ول��و
ص��ائ��ح ال��ق��ب��ر ج��ان��ب م��ن َص��ًدى إل��ي��ه��ا زق��ا أو ال��ب��ش��اش��ة ت��س��ل��ي��م ل��س��ل��م��ُت
ال��ل��وام��ح ال��ع��ي��وُن ل��ي��ل��ى إل��ى ب��ط��رف��ي ألص��ع��دْت ال��س��م��اء ف��ي ل��ي��ل��ى أن ول��و

ذكره طويل حديث يف ورد كما غاراته، إحدى يف فُقتل الغارات كثري توبة وكان
الحجاج وأراد جوائزه، وتنال فتمدحه الحجاج عىل تفد ليىل وكانت األغاني، صاحب
إال عليك فأقسم توبة، وأمر أمرك واضمحل ذهب قد شبابك «إن لها: فقال يداعبها أن
إال األمري أيها وهللا «ال فقالت: ذلك؟» يف خاطبك أو قط ريبة بينكما كانت هل صدقتني:

له: فقلت األمر لبعض فيها خضع قد أنه ظننت كلمة خلونا وقد ليلة يل قال أنه
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س��ب��ي��ل ح��ي��ي��َت م��ا إل��ي��ه��ا ف��ل��ي��س ب��ه��ا تَ��بُ��ْح ال ل��ه ق��ل��ن��ا ح��اج��ة وذي
وخ��ل��ي��ل ص��اح��ٌب ألخ��رى وأن��ت ن��خ��ون��ه أن ي��ن��ب��غ��ي ال ص��اح��ٌب ل��ن��ا

كان «فما الحجاج: لها قال بيننا»، فرق حتى بعدها ريبة منه سمعت ما وهللا فال
بني من الحارض أتيت «إذا فقال: حارضنا»، إىل له صاحبًا «وجه قالت: ذلك؟» بعد منه

البيت: بهذا اهتف ثم رشًفا»، فاعُل عقيل بن عبادة

خ��ي��الُ��ه��ا إل��يَّ يَ��ْس��ري ال ال��ده��ر م��ن ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ع��ن��ه��ا ال��ل��ه ع��ف��ا

له: فقالت املعنى عرفت ذلك الرجل فعل فلما

ي��ن��ال��ه��ا» ال ح��اج��ٌة ع��ل��ي��ن��ا ع��زي��ٌز ِح��ْف��ظ��ه وأح��س��َن رب��ي ع��ف��ا وع��ن��ه

الحجاج: مدح يف قولها شعرها ومن

ت��راه��ا ح��ي��ث ال��ل��ه ب��ك��فِّ ـ��م��ن��اي��ا ال��ـ إن��م��ا س��الح��ك يُ��ف��ل��ْل ال ��اج أح��جَّ
ف��ش��ف��اه��ا دائ��ه��ا أق��ص��ى ت��تَّ��ب��ع م��ري��ض��ة أرًض��ا ال��ح��ج��اُج ه��ب��َط إذا
س��ق��اه��ا ال��ق��ن��اة ه��زَّ إذا غ��الٌم ب��ه��ا ال��ذي ال��ع��ض��ال ال��داء م��ن ش��ف��اه��ا

والشعراء والشعر ج٧، ١٦١ ج٤، و١٣٢ ج١٠، ٦٧ األغاني يف وتوبة ليىل وأخبار
ج١. ٣٤ واملستطرف ج٢، ١٤١ الوفيات وفوات ،٢٧١

الثاني الدور شعراء سائر (3-9)

الثاني: الدور شعراء من بقي من أسماء وهاك
١٣٩ األغاني يف أخباره جواد. صادق رشيف فصيح شاعر ذبيان من سهية: بن أرطأة

.٣٣٢ والشعراء والشعر ج١١،
بدا. إذا املوصل بنواحي قومه بالد وينزل حرض إذا الشام يسكن نرصاني أعىشتغلب:

ج١٠. ٩٨ األغاني يف أخباره
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فهرب األخطل، ابن فيها معركة وحرض بالبرصة ُولد سليم من السلمي: الجحاف
ج١١. ٥٧ األغاني يف أخباره امللك. عبد عنه وعفا عاد ثم الروم بالد إىل الجحاف

ج١٣. ١٠٤ األغاني يف أخباره مقل. شاعر الزبري: بن جعفر
ج٢١. ٩ األغاني يف أخباره أموي. شاعر (كندة) املرضب: بن حجية

ج٨.22 و٣١ ج٧، ج٦٧ ٤٤ األغاني يف أخباره البارقي: مرداس بن رساقة
ج١١. ١٢٧ األغاني يف أخباره فارس. شاعر عكل من كراع: بن سويد

ج٢٠. ١١٦ األغاني يف أخباره حجازي الخزرج من معقل: أبي بن هللا عبد
األعجم. زياد ومدحه الواليات ويل قيس سادات من سيد الجعدي: الحرشج بن هللا عبد

ج١٠. ١٥١ األغاني يف ترجمته
ج١٨.23 ١٢٤ واألغاني ،٣٧٤ والشعراء الشعر يف أخباره الراجز: العجاج

ج١، ٢١٢ خلكان وابن ج٢١، ١٠٥ األغاني يف أخباره كنانة. من أذينة: بن عروة
.٣٦٧ والشعراء والشعر

بيت من والبذخ والعجرفة الهوج شديد جاف مقل شاعر ذبيان من علفة: بن عقيل
ج٢. و٩٩ ج١١ ٨٥ األغاني يف أخباره قومه. يف رشف

ج١١. ٩ األغاني يف أخبارها الخوارج. رأس الشيباني: طريف بنت ليىل
يف أخباره الحجاج. إمرة تحت أصبهان توىل فزارة من خارجة: بن أسماء بن مالك

.٤٩٢ والشعراء والشعر ج١٦ ٤١ األغاني
يف أخباره املراثي. أصحاب من وهو البرصة، بادية يف نشأ مازن من الريب: بن مالك

.٢٠٥ والشعراء والشعر ج١٩، ١٦٣ األغاني
إىل منقطًعا كان املدينة، أهل من حجازي شاعر قيس من الخارجي: بشري بن محمد
عليه اشرتطت امرأة وخطب البرصة قدم القريش، ربيعة بن هللا عبد بن عبيدة أبي

ج١٤. ١٤٨ األغاني يف أخباره بها. اإلقامة
رشيًفا كان ذكره، وأخمال وجريًرا الفرزدق عارص تميم من السعدي: محكان بن مرة

.٤٣١ والشعراء والشعر ج٢٠، ٩ األغاني يف أخباره جواًدا.
ج١٥. ١٥٧ األغاني يف أخباره رشيف. الخلقة جميل شاعر الكندي: املقنع
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ج١٥. ١١ األغاني يف أخباره املخزومي: الوليد بن خالد بن املهاجر
ج١٩. ١١١ األغاني يف أخباره السابلة. يقطع كان لص القحطانية، من األحول: يعىل

١٠١–١٣٢ه) العرصاألموي (يف الشعر من الثالث الدور (10)

دور وهو األموية، الدولة أواخر يف حياتهم معظم قضوا الذين الشعراء فيه ويدخل
دين عىل والناس يزيد، بن الوليد وابنه الوليد بن يزيد توالها أن بعد وفسادها انحطاطها
أشهرهم … والقصف والتهتك والخالعة التملق إىل أميل الدور هذا شعراء فأكثر ملوكهم،

العشاق. الشعراء بني ذكرناهما وقد ميادة، وابن الطثرية، بن يزيد
األموي: العرص من الثالث الدور شعراء سائر وهاك

أخباره البرصة. يف ساكنًا وكان الدولتني، يف الخلفاء مدح عامر من النمريي: حية أبو
.٤٨٦ والشعراء والشعر ج١٥، ٦٤ األغاني يف

والشعراء والشعر ج١٦، ٨١ األغاني يف أخباره الدولتني، عارص السندي: عطاء أبو
.٤٨٢

بالعباسيني. اتصل ثم الشام إىل فخرج أبوه نفاه (تميم) الحماني: الراحز نخيلة أبو
.٣٨١ والشعراء والشعر ج١٨، ١٣٩ األغاني يف أخباره

ج١١، ١٤٦ األغاني يف أخباره وفارس. غزل شاعر (كهالن) الحارثي: علبة بن جعفر
ج٤. ٣٢٢ األدب وخزانة

هجاء. وال مدح يف للناس بالشعر يتصد لم مقل بدوي طيء، من عناب: بن حريث
ج١٣. ١٠٢ األغاني يف أخباره

١١٤ األغاني يف أخباره الدولتني مدح فصيح شاعر أسد بني موىل مطري: بن الحسني
ج٢. ٤٨٥ األدب وخزانة ج١٤،

24.٣٧٦ والشعراء والشعر ج٢١، ٥٠ األغاني يف أخباره الراجز: العجاج بن رؤبة
األغاني يف أخباره يزيد. بن الوليد مدح ثابت: بن حسان بن الرحمن عبد بن سعيد

ج٧. ١٦٤
األغاني يف أخباره يزيد. بن الوليد مدح الطائف، يف يقيم كان ثقيف موىل ضبة: بن يزيد

ج٦. ١٤٦
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اخلامتة

الكتاب نختم أن رأينا فقد األموي؛ العرص يف والشعراء الشعر يف الكالم من فرغنا وقد أما
للفائدة. إتماًما والشعراء؛ بالشعر تتعلق فصول ببضعة

قرائحهم؟ يستحثون الشعراء كان كيف (1)

أحيانًا يستغني ال فإنه البديهة ورسعة الذهن وصفاء املدارك سمو من املرء بلغ مهما
تمر ما كثريًا إذ الشعر؛ يف وخصوًصا خاطره استحثاث أو وذهنه قريحته شحذ عن
الساعة عيل تمر «قد الفرزدق: قال النظم، عىل قدرة فيها يجدون ال فرتات الشعراء عىل
الشعر أن آخرون ويرى الشعر»، من بيت نظم من عيل أهون أرضايس من رضس وقلع
من للشاعر بد ال أنه يريدون هتنت، استهتنتها وإن اندفنت تركتها إن املاء عني مثل

آخر. إىل وقت من قريحته استحثاث
وعاداتهم أمزجتهم باختالف تختلف قرائحهم استحثاث يف شتى طرق وللشعراء
ينقفل «كيف فقال: الشعر؟» دونك انقفل إذا تفعل «كيف الرمة: ذو ُسئل وطبائعهم.
األحباب» بذكر «الخلوة قال: هي؟» ما سألناك «وعنها له: قيل مفاتيحه!» وعندي دوني
يف «أطوف قال: الشعر؟» عليك عرس إذا تصنع «كيف عزة: ُكثري وُسئل عاشق، ألنه فهذا

أحسنه». إيل ويرسع أرصنه عيل فيسهل املعشبة والرياض املحيلة الرباع
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كانوا ممن كثريون يفعل كان وكذلك الخمر، برشب قريحته يستحث األخطل وكان
أُفحم وقد الفرزدق، فعل كما شياطينها، تستحث الشعراء من طائفة وكانت يرشبونها،

فيها: يقول التي حسان قصيدة سماع عند

دم��ا ن��ج��دة م��ن ي��ق��ط��رن وأس��ي��اف��ن��ا ال��ض��ح��ى ف��ي ي��ل��م��ع��ن ال��غ��رُّ ال��ج��ف��ن��ات ل��ن��ا

… قريحته عىل جمود ساعة وكانت عليها، يجيب حتى أيام ثالثة قائلها أمهله وقد
الشعر من فن كل يف وأصوب أصعد فأقبلت منزيل «أتيت قال: استحثاثها، إىل فاضطر
أخذت ثم ناقتي فرحلت بالفجر املنادي نادى حتى قط، شعًرا أقل لم أو مفحم فكأني
أخاكم صوتي: بأعىل ناديت ثم — باملدينة جبل وهو — ريانا أتيت حتى فقدتها بزمامها
عقلت ثم … املرجل يجيش كما صدري فجاش — شيطانه يعني — لبنى أبا أخاكم
إذا كان أنه عىل بيتًا» عرش وثالثة مائة قلت حتى قمت فما ذراعها، وتوسدت ناقتي
شعاب يف وحده منفرًدا خاليًا وطاف ناقته ركب الشعر عليه وصعب قريحته خانته

… قياده الكالم فيعطيه الخالية الخربة واألماكن األودية وبطون الجبال
يقبل وجعل الوادي، يف وانحدر عصاه أخذ القريحة خانته إذا الرياحي األبريد وكان
النبيذ برشب قريحته يستحث جرير وكان املعاني، فتأتيه بالشعر ويهمهم ويدبر فيه
الناظر يخاله حتى عريانًا الفراش عىل ويحبو ويهمهم الفراش عىل أو بالرمل ويتمرغ
«إي فقال: عليك؟» فيعرس أحيانًا القريض «أتطلب مرة: نصيب وُسئل بجنة، أصيب إليه
يف وأقف الخالية الشعاب يف أسري ثم رحيل، بها فيشد براحلتي فآمر فعلت ربما وهللا

الشعر». يل ويفتح ذلك فيطربني املقوية الرباع
القريحة أعيته إذا تمام أبو وكان العصور، سائر يف الشعر أحوال يف ذلك نحو ويقال

ساعة. فيه يمكث عنده ماء صهريج يف غطس
بجانب الجلوس منها الكثريون عليها يجري عامة قواعد القريحة الستحثاث أن عىل
التجول أو الخالية األماكن إىل والنزوح العالية األماكن من اإلرشاف أو الجاري املاء
وهم الظهر، عىل باالستلقاء قريحته أو العاقلة قواه يستنهض وبعضهم الرياض، يف

النوم. من الهبوب عند باألسحار العمل مباكرة عىل األكثر يف مجمعون
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الشعراء شياطني (2)

الشاعر يتوهم لقد حتى املعاني، إليه يوحي شيطانًا شاعر لكل أن يعتقدون العرب كان
يف بعضها ذكر طويلة أخبار ذلك يف وألهم إليه، وأوحى وخاطبه، شيطانه رأى أنه منهم
طوائف، عىل الجن بوجود اعتقادهم عىل مبني وذلك (١٨ (صفحة العرب أشعار جمهرة

ذكرها. من فائدة ال وأقواًال أشعاًرا إليها وينسبون
الهوبر أحدهما يدعى شيطانني للشعر أن الشعراء شياطني يف اعتقادهم غريب ومن
الهوجل به انفرد ومن كالمه، وصح شعره جاد الهوبر به انفرد فمن الهوجل، واآلخر
فكان به خاص باسم شاعر كل شيطان سموا حتى ذلك ادعاؤهم وزاد شعره،1 فسد

«مسحل».2 يسمى األعىش شيطان
من الشعر، وشياطني الجن من يعتقدونه ما عىل تدل كثرية أخبار األدب كتب ويف
قد «إنه له: وقال كتابًا إليه فدفع جريًرا جاء مروان بن برش عند من رسوًال أن ذلك
ليلتك أو نهاًرا لقيتك إن يومك يف الشعر عن تجيب حتى أبرح وال إليك أوصله أن أمرني
عنها، يجيب أن وأمره القصيدة له نسخ وقد برش كتاب إليه وأخرج ليًال»، لقيتك إن
الجن من صاحبه به فهتف (قالوا): يمكنه فال شيئًا يقول أن يجتهد ليلته ومكث فأخذها
حتى ليلة عنك غبت أن إال هو ما الشعر تقول أنك «أزعمت له: فقال البيت، زاوية من

قلت: فهال شيئًا تقول أن تحسن لم

أم��ي��ُر» وأن��ت ل��ن��ا ق��ض��ب��َت ه��ال ال��ت��ب��ش��ي��ُر ل��وج��ه��ك ح��قَّ ب��ش��ُر ي��ا

القصيدة. أتم حتى زال وما كفيتك» «حسبك، جرير: له فقال
ذلك؟» «وكيف له: قيل قولته» حتى الشعر قلت «ما قال: أنه عزة كثري عن وذكروا
قد راكب إذا حمدان بقاع أو بالغميم يل بعري عىل أسري النهار نصف يوًما أنا «بينما قال:
جرٍّا، األرض يف نفسه يجر وهو صفر من هو فإذا فتأملته جنبي إىل صار حتى مني دنا
فقلت الجن» من قرينك «أنا قال: أنت؟» «من قلت: عيل، وألقاه الشعر» «قل يل: فقال

«… الشعر
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والقراءة الشعراء (3)

توخى ومن القرآن حفظة أهمهم الناس من بطبقة خاصة اإلسالم صدر يف القراءة وكانت
يعولون ظلوا أنهم فيظهر البادية أهل أما الحضارة، عليه وغلبت املدن فسكن املدنية
يف وخصوًصا يقرأون ال فحولهم من طائفة كانت فقد الشعراء، وخصوًصا الذاكرة، عىل
كثريون فظل والكتابة القراءة انتشار بعد اإلسالم يف أما أميني، كانوا فأكثرهم الجاهلية،
أو الرواية، عىل يعولون كانوا فلعلهم البادية، أهل وخصوًصا يقرأون ال الشعراء من
حينًا وقفنا وقد الفرزدُق، يقرأون ال كانوا الذين األموي العرص شعراء ومن الحفظ، عىل
وقد الدولة، رجال بني وتقدمه الشاعرية من بمنزلته لعلمنا يقرأ ال أنه لنا تبني عندما
شعًرا قال أنه وذلك … الحكم بن مروان مع له جرت واقعة سياق يف عرًضا ذلك لنا تبني
«اخرج وقال: ثالثًا وأجله وتوعده إليه فدعاه املدينة، وايل وهو الحكم بن مروان أساء

الفرزدق: فأنشد عني»

ث��م��ود ل��م��ه��ل��ك��ه��ا وُِع��َدت ك��م��ا ث��الثً��ا ��َل��نَ��ا أجَّ ث��م دع��ان��ا

فقلت: أجبته، أني عني له قولوا مروان: قال

ف��اج��ل��س أم��رت��ك م��ا ت��ارك ك��ن��َت إن ك��اس��م��ه��ا وال��س��ف��اه��ة ل��ل��ف��رزدق ق��ل
ال��م��ق��دس ب��ب��ي��ت أو ب��م��ك��ة واْل��َح��ْق م��ح��ظ��ورة إن��ه��ا ال��م��دي��ن��ة ودع

واملدينة مكة بني ما عماله بعض إىل مروان له فكتب مكة إىل الشخوص عىل فعزم
وقال: إليه به فجاء مروان كتاب يف (الفرزدق) فارتاب دينار، بمائتي

ي��ي��أس ل��م وربَّ��ه��ا ال��ِح��ب��اء ت��رج��و م��ع��ق��ول��ٌة م��ط��ي��ت��ي إن م��رواُن
ال��ن��ْق��رس ِح��ب��اء ب��ه��ا ع��ل��يَّ يُ��ْخ��ش��ى م��خ��ت��وم��ٍة ب��ص��ح��ي��ف��ٍة آت��ي��ت��ن��ي
ال��م��ت��ل��م��س ص��ح��ي��ف��ة ك��م��ث��ل ن��ك��ًدا ت��ك��ن ال ف��رزدق ي��ا ال��ص��ح��ي��ف��ة ال��ق

من إىل بها فاذهب تقرأ ال أميٌّ إنك «ويحك وقال: فضحك، مروان إىل بها ورمى
مروان إىل فردها جائزة بها إذا قرئت فلما بها فذهب أختمها» حتى ردها ثم يقرأها،

دينار.3 بمائتي عيل بن الحسني له وأمر فختمها،
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إن ويقال: بسواه، فكيف الفرزدق عن ذلك صح فإذا يقرأ، ال أنه ذلك من لنا فتبني
يقرأ. ال كان أيًضا الرمة ذا

العرصاألموي يف والخطباء الخطابة (4)

الهمم استنهاض إىل القوم لحاجة األموي؛ العرص يف بمكانتها محتفظة الخطابة ظلت
القواد أكثر فكان ونحوها، للحرب النهوض عىل والتحريض تفريقها أو األحزاب جمع يف
بليًغا خطيبًا كان يوسف بن فالحجاج … الخطابة رجال أبلغ من جماعة وفيهم خطباء
وىل أمره أعجزه فلما امللك، عبد عىل متمرًدا العراق وكان وسطوة، عظمة الخطابة زادته
إبهامه واضًعا قوسه متنكبًا متلثًما املنرب وصعد الكوفة الحجاج فدخل عليه الحجاج
وألقى وجهه عن لثامه وأزاح فوقف بالحىص يرمونه وكادوا الناس واحتقره فمه، عىل

مطلعها: يف قال التي خطبته

ت��ع��رف��ون��ي ال��ع��م��ام��ة أض��ع م��ت��ى ال��ث��ن��اي��ا ع وط��الَّ ج��ال اب��ُن أن��ا

قال: أن إىل

ألرى إني وهللا أما بمثله. وأجزيه بنعله وأحذوه بثقله الرش ألحمل إني وهللا أما
واللحى: العمائم بني الدماء أرى وكأني قطافها، وحان أينعت قد رءوًسا

ُح��َط��ْم ب��س��وَّاٍق ال��ل��ي��ل ��ه��ا َل��فَّ ق��د زيَ��ْم ف��اش��ت��دي ال��ش��دِّ أوان ه��ذا

عيدانها، فعجم كنانته نثر مروان بن امللك عبد املؤمنني أمري وإن أال
وخالف وشقاق، بغي أهل فإنكم إليكم، فوجهني عوًدا أصلبًها فوجدني
لحو أللحونكم وهللا أما البغي، سنن وسننتم الضاللة يف سعيتم طاملا ونفاق،
رضب وألرضبنكم املروة قرع وألقرعنكم السلمة عصب وألعصبنكم العصا

إلخ. … وفيت إال أعد وال فريت إال أخلق ما وهللا اإلبل، غرائب

ومع مشهور، وأمره عليهم شديًدا وكان له، وأذعنوا هابوه حتى خطبته من فرغ فما
إليه، وإساءتهم عنهم وصفحه العراق أهل إىل إحسانه وذكر املنرب رقى إذا كان فقد ذلك

371



العربية اللغة آداب تاريخ

يخافون والخلفاء األمراء كان ولذلك ظلموه،4 العراق أهل وأن صادق أنه للسامع يخيل
الحساسة. النفوس تلك يف التأثري من أقوالهم يف ملا الشعراء؛ يخافون كما الخطباء

تلك أن عىل العارضة، وقوة البالغة يف يتفاوتون لكنهم يخطبون الخلفاء أكثر وكان
والسكون الرتف أسباب يف واالنغماس الفتوح من الفراغ بعد فيهم تضعف أخذت القوة
الخطابة فن وتداعى الشكاية، إىل ثم املواعظ إىل الحماسة من وتحولت والبذخ، الرخاء إىل
كما الخطباء وقربوا بعثوه األندلس يف دولتهم قامت فلما الرشق، يف العرب دولة بتداعي
لذهاب الفتن؛ إخماد أو الهمم إلنهاض يستخدمونهم كانوا قلما لكنهم الشعراء، قربوا
بتنصيب احتفلوا إذا كانوا أنهم عىل الفتح، من والفراغ البداوة بذهاب ذلك إىل الحاجة
وإعظام به للرتحيب الخطباء تقدمت كبري، قادم باستقبال أو عدو بالنرصعىل أو خليفة

الخالفة.5 توطيد من له تهيأ ما ووصف شأنه
فيحرضونهم العدو، عىل اإلغارة قبل الجند يف يخطبون فكانوا والقواد األمراء وأما
موقعة يف الوليد بن خالد كخطبة للنرص سببًا الخطبة كانت ما وكثريًا الثبات، عىل
األندلس، فتح يف زياد بن طارق وخطبة القادسية، موقعة يف املغرية وخطبة الريموك،

املجلدات. تسعه ال مما ذلك ونحو
الجاهلية، يف كانت كما أصقاعها اختالف عىل القبائل يف الخطابة بشيوع ناهيك
لتهنئة املسلمني عواصم من غريها أو بغداد أو دمشق أو املدينة إىل الوفود ترد وكانت
الوفد قدم إذا الكتَّاب شباب وكان استجدائه، أو استنجاده أو استنفاره أو الخليفة
البالغة أساليب والقتباس فيهم،6 الخطابة حب لشيوع خطبائهم بالغة الستماع حرضوا

منهم.

العرصاألموي يف اإلنشاء (5)

علمت وقد تقدم، كما وإيجاز بالغة وفيه مانًعا، جامًعا الراشدين عرص يف اإلنشاء كان
وكان ذلك، جملة يف القول بالغة فكانت وآدابها العربية اللغة عززت األموية الدولة أن
وعماله الخليفة بني املراسالت يف إنشائهم وأكثر األدب، أهل ينشطون واألمراء الخلفاء

مكانها. يف ذلك من أمثلة ذكرنا وقد الراشدين، عرص مكاتبات بها يقلدون
ونشأت وأطاله، ونوعه اإلنشاء يف أثر الحضارة من األموية الدولة اقرتاب أن عىل
كان أن وبعد مهنة. الكتابة فأصبحت الدولة يف الرسائل) كتَّاب (أي الكتَّاب من طائفة
الكتابة أصبحت املراسالت، وكتابة الديوان حساب ضبط يتوىل الراشدين زمن يف الكاتب
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املقصود الرسائل كاتب ومنهم خاص… كاتب منها لكل أصناف خمسة األموية الدولة يف
فكان أرساره. ومستودع وكاتبه الخليفة يد وهو الرس كاتب يسمى وقد هنا، كالمنا من
كان كما سياستهم يف تأثري للبالغة وكان املنشئني. أبلغ املنصب لهذا يتخريون الخلفاء
وتقعدهم. البالغة تقيمهم واألريحية، الفروسية عهد يف يزالون ال يومئذ القوم ألن للشعر
رسائل من شيئًا نقل وقد امللك، عبد بن هشام كاتب سالم كتابهم أشهر ومن
كتَّاب لألمراء وكان ،(١١٧ (فهرست ورقة مائة يف رسائل وله اإلسكندر. إىل أرسطو
يتنوع ذلك أثناء يف اإلنشاء وكان القليل، إال أخبارهم من يصلنا لم الرسائل لهم ينشئون
صار حتى األموية الدولة تنقِض فلم االرتقاء، بناموس وعمًال األحوال حسب ويرتقي
يحيى بن الحميد عبد أتمها أو وضعها مخصوصة وطريقة معينة صفة فيها لإلنشاء

فيه. الكتَّاب وقلده إليه نسب خاص أسلوب له وصار محمد، بن مروان كاتب

الكاتب الحميد عبد (1-5)

دخلوا الذين األصليني البالد أهل أي الشام، أهل من موىل … يحيى بن الحميد عبد هو
ُفتحت فيقال: الرسائل، يف إنشائه ببالغة يُرضب املثل وكان عربيٍّا. ليس فهو اإلسالم، يف
يف يتنقل صبية معلم أمره أول يف وكان العميد. بابن وُختمت الحميد بعبد الرسائل
معه ومات األمويني الخلفاء آخر محمد بن مروان كاتب صار حتى ارتقى ثم البلدان،
يف التحميدات واستعمل الرسائل أطال من أول بأنه الحميد عبد ويمتاز ١٣٢ه، سنة
النديم ابن ذكر بليغة رسائل وله فيه، وقلدوه بعده ذلك الناس فاستعمل الكتب، فصول

القليل. إال منها إلينا يصل لم ورقة ألف يف تجتمع أنها
املذكور. الحميد لعبد تُنسب خطية رسالة الكتب دار ويف

الخالصة (6)

يف فارتقت والخطابة، الشعر سيما وال الجاهلية اآلداب نشطوا األمويني أن والخالصة
ولم باب كل يف ونظموا الشعراء وكثر والكوفة، بالبرصة األدب سوق وراجت أيامهم

نظموه. ما كل يصلنا
باإلعجام وبدأوا الخط وضبط والنحو والتفسري الفقه ن تكوُّ بدأ العرص هذا ويف
وفيه إليها، الدواوين بنقل اإلسالمية اململكة يف العربية اللغة رسخت وفيه والحركات،

الطبيعية. العلوم بنقل بدأوا
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التاريخ يف أو األدبية أو اللسانية أو الرشعية املؤلفات من أيدينا بني ما وأهم
أما ذكره. اآلتي العبايس العرص ثمار من هو إنما العلوم من علم أي يف أو والجغرافيا

… إليه اإلشارة تقدمت فقد عباس؛ بن هللا عبد إىل ينسبونه الذي التفسري
… العبايس العرص أهل من الرواة أيدي عىل إال يصلنا لم فإنه األموي الشعر حتى

هوامش

.٢٤ العرب أشعار جمهرة (1)
.١٠٧ العالء أبي رسائل (2)

ج١٩. ٤٣ األغاني (3)
ج١. ٢٠ البيان (4)

.١٧٥ الطيب نفح (5)
ج٢. ٢٦٧ الفريد العقد (6)
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املقدمة

التأليف يفرشوط تمهيد (1)

يحرص من إال العامة، للمصلحة خادًما نفسه جعل فقد التأليف، أو للكتابة تصدى من
الكتابة يتعاطى أو سواه، يهمه وال له، يلذُّ علًما يعالج أو خصوصية، شئون يف كتابته
املعاني والغوصعىل اإلنشاء عىل قدرته بيان التأليف من مرماه يكون أو ألغراضمعينة.
يشقُّ مما العلماء إلعجاب التماًسا القديمة األساليب بتقليد الغريبة، واأللفاظ العويصة،
لغرضخاص، خاصة لطبقة أو ألنفسهم يكتبون وأمثالهم فهؤالء — القراء جمهور عىل
الجمهور من إقباًال يصادفوا لم وإذا العامة، الخدمة غري يف ولكن وفضل، منزلة ولهم
بوجودهم يشعر لم أنه مع — الكتابة عن والتقاعد باإلعراض وهددوه بالجهل، اتهموه

بلسانه. يخاطبوه لم ألنهم
يف الجهد يبذل أن وعليه إرشادها، وويلُّ األمة خادم فإنه العمومي، الكاتب وأما
يرى الذي املوضوع اختيار األول رشوط: ثالثة من تأليفه يف له بد وال مصلحتها. سبيل
صدق ى يتوخَّ أن والثالث تناوله، يسهل قالب يف يسبكه أن والثاني إليه، حاجة يف األمة
القيام عىل قدرة يتفاوتون والُكتَّاب حزب. أو طائفة إىل انحياز بال والرصاحة اللهجة
وتباين املواضيع، من الضار أو النافع عىل أحكامهم بتفاوت كلها، أو الرشوط هذه بأحد
كالتاريخ، األدبية املواضيع الخصوصيف عىل ذلك ويصعب أفكارهم، إيضاح عىل قدرتهم
بمصطلحات مقيدة فإنها الطبيعية، املواضيع بخالف — ونحوها واألخالق، واالجتماع،

فيها. اإلجادة تسهل
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العرصي األسلوب

يف وسبكها ترتيبها حيث من الفكرة إعمال إىل تأديتها يف تفتقر فإنها األدبية، األبحاث أما
يجب الذي العرصي األسلوب هو نظرنا يف وهذا والتعقيد، الركاكة من ساملة سهلة عبارة
املتفانون إال عنه يشذ ال الُكتَّاب أقالم عىل اليوم شائع وهو — يتحداه أن كاتب كل عىل
وفاتهم فيه، الترصف أو بيعه يحل ال وقًفا اللغة يحسبون الذين القديم، عىل املحافظة يف
البداوة من االجتماع أحوال بتغري تتغري االرتقاء، لناموس الخاضعة األحياء قبل من أنها
لألفكار العرصية والرتاكيب الجديدة للمعاني الجديدة األلفاظ بتولد فتنمو الحضارة؛ أو
الحي، الجسم يف املهملة كاألعضاء معانيها، بذهاب القديمة األلفاظ وتذهب العرصية،
بالعمل تندثر التي كالحويصالت هي أو مقامها، سواها ليقوم بانقراضها تقيضالطبيعة
واألساليب األلفاظ يصيب الذي فالتغيري النامية. الجديدة الحويصالت فتخلِّفها الحيوي،
فقد التغيري، هذا سبيل يف الوقوف حاول ومن اللغة. حياة عىل دليل األعرص باختالف
لتبقى الحديد قوالب يف بناتهم أقدام بحبس الصينيون يفعل كما — الطبيعة عارض
وهكذا مشوهة، األقدام فتنمو عمله يشوِّشون لكنهم النمو يوقفون ال فهم صغرية،

عمله. يشوش لكنه نموها يوقف ال فإنه اللغة سبيل يف الوقوف

اللهجة صدق

الكاتب، واجبات أهم من فهي الغرض من والخلو القول، يف والرصاحة اللهجة، صدق أما
الروابط من نفسه يجرِّد أن اإلنسان عىل يسهل ال إذ عليه؛ الرشوط أصعب من لكنها
بتوايل خاطره من وتمكَّنت اللبن من رضعها وقد تتجاذبه، التي االجتماعية أو الدينية
ألمته ب املتعصِّ يتطرف وقد الرتبية. عايل اإلرادة قويُّ مغالبتها عىل يقوى وإنما األعوام.
فهو ولذلك السيئات؛ غري سواها يف يرى وال فيها، إال الحسنات يرى ال حتى طائفته، أو

يرض. وقد العامة، الخدمة يف يفيد ال
نفعه يختلف الواحد واملوضوع بينهما، وما والضار النافع ففيها املواضيع، أما
تأديته، يف وأسلوبه تبويبه يف الكاتب نسق وباختالف األمة، حال باختالف رضه أو
إىل همه يرصف من الكتاب من ألن املواد؛ أو الحقائق من كتابه ن يضمِّ ما مقدار ويف
من ومنهم غموضه، أو املعنى تبديد إىل ذلك جرَّ ولو وتنميقها، وتزويقها العبارة رشاقة
ويحافظ تأنُّق، أو تكلف بال كتابه يف جمعها يستطيع التي الحقائق إىل اهتمامه يوجه
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ما يف تحديها يف جهدنا نبذل التي الخطة هي هذه — يشء كل قبل املعنى سالمة عىل
عىل توخيناه ما وهذا األلفاظ، إىل مما أكثر الحقائق إىل حاجة يف األمة نرى ألننا نكتبه؛
أهمية نعلق وألننا جزئياته؛ وتعدد مواضيعه ب وتشعُّ التساعه الكتاب؛ هذا الخصوصيف

إليه. العربية الناشئة حاجة إىل بالنظر كربى

اللغة؟ آداب تاريخ هو ما (2)

األدب تاريخ عىل منها يقترص فبعضهم اللغة؛ آداب تاريخ مباحث يف الُكتَّاب واختلف
تاريخه يف النظر يتجاوز ال لكنه العام بمعناه أو العلوم، سائر دون الخاص بمعناه
من بعضهم يكتفي وقد ذلك، عن النظر بقطع أو عليه، العام التاريخ مجرى اعتبار مع
لكتبهم، التعرض بدون أقوالهم من وأمثلة والشعراء، العلماء برتاجم اللغة آداب تاريخ
ومنهم العلم، وأطوار الرتاجم دون علم كل يف ظهرت التي الكتب وصف همه يجعل أو
املواضيع معالجة يف الرقي من إليه بلغوا وما اللغة، هذه أصحاب بإطراء يكتفي من
يبلغ ما عىل كله ذلك بني نجمع أن أردنا فقد نحن أما األخرى. األمم عىل بالقياس الهامة

اإلمكان. إليه

الكتاب هذا نسق (3)

وذكرنا عرص، كل يف اللغة آداب عليه تقلبت ما فيها بيَّنَّا أعرص، إىل كتابنا فقسمنا
األخرى، األمم عند يقابلها قد وما ذلك، يف أثرت التي واالجتماعية السياسية األسباب
خلفوه ما وذكرنا فيه، النابغني وترجمنا عرص، كل يف علم كل وأرَّخنا فيها، العرب ومزية
الكتب تلك أهم ووصفنا عليه، الحصول يمكن ما عىل ذلك من واقترصنا الكتب، من
يطبع لم وما ومكانه، الطبع سنة مع منها املطبوع إىل وأرشنا سواها، من ومنزلتها
من غريها أو أوروبا أو اآلستانة أو بمرص الكربى املكاتب أشهر يف وجوده مكان ذكرنا
املكاتب بعض يف إال توجد ال كتب ذكر فاتنا وربما الخصوصية. أو العمومية املكاتب
إليه ينبهنا أن ذلك من يشء عىل يقف ممن فنرجو خربها، يصلنا لم التي الخصوصية
يمكن التي املآخذ بأشهر باب أو ترجمة كل وذيَّلنا اللسان، هذا آلداب خدمة لننرشه

الباب. ذلك يف التوسع أو الرتجمة تلك تفصيل يف إليها الرجوع
تاريخه وتتبَّع عرص، كل يف طلبه مثًال العلوم من علم تاريخ عىل االطالع أحب فمن
ذلك عليه هان والعلوم اآلداب يف السياسية التقلُّبات تأثري عىل االطالع شاء ومن آخره، إىل
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ترجمة عىل االطالع أراد وإذا التقلبات، تلك تاريخ من عرص كل به صدرنا ما بمطالعة
رجال من رجل أي أو جغرايف، أو مؤرخ أو لغوي أو نحوي أو أديب أو شاعر أو عالم
هناك فيجد األعرص، حسب عليه غلب الذي العلم باب يف ترجمته طلب األدب، أو العلم
كل ووصف خربه إلينا وصل مما الكتب من خلَّفه وما منزلته، وحقيقة ترجمته، خالصة
املآخذ من ذكرناه ما إىل رجع الرجل ذلك ترجمة يف التوسع شاء وإذا يوجد، وأين كتاب
يجد فإنه فيه، التوسع يريد موضوع عن البحث غرضه كان إذا وهكذا ترجمته. ذيل يف

منها. يريده ما فيختار فيه، تبحث التي الكتب

الكتاب هذا الغرضمن (4)

عىل الوقوف يريدون الذين اللسان هذا طالب أو العربية، للناشئة الكتاب هذا ألفنا وقد
فيه الكتابة أو موضوع درس يعوزهم أو التأليف، أو للمطالعة وأماكنها العربية العلوم
تتواىل التي الكثرية األسئلة من ذلك إىل الناشئة حاجة عرفنا وقد مظانَّه، يعرفون وال
من موضوع أو دولة أو أمة تاريخ درس يف أحدهم رغب فربما القبيل، هذا من علينا
وال فيه، العرب قاله ما عىل االطالع وأحب اللغوية، أو األخالقية أو االجتماعية املواضيع
يف سواه إىل بالنظر قيمته هي وما باقيًا، يزال ال ألفوه ما وهل منهم، فيه ألف َمْن يدري
كل إىل يرشده الكتاب فهذا إلخ. يوجد؟ فأين يطبع لم وإذا وأين، طبع، وهل موضوعه،
آخره. يف الفهارس وضع بعد الغاية لهذه استخدامه ويسهل القبيل، هذا من يريده ما
العلوم من وسواها التاريخ، أو الشعر أو األدب طالب يهمُّ ما يف اإلفاضة توخينا وقد
الرشعية؛ العلوم وسائر الفقه كتب يف واخترصنا ونحوها، واألخالقية واالجتماعية األدبية
والفلسفة الطب كتب يف أيًضا ذلك وفعلنا بموضوعها، واستقاللها وتنوُّعها لكثرتها

قواعدها. تغري أو دولتها لذهاب القديمة العلوم من ونحوها واملنطق

األول الجزء موقع (5)

الجزء عىل إقبالهم من آنسناه بما الكتاب هذا مثل إىل الناشئة حاجة يف ظننا تحقق وقد
العلوم، ن تكوُّ قبل األوىل العصور يف اللغة آداب تاريخ عىل واقتصاره مواده، قلة من األول
إلينا وطلب تدريسه، الكربى املدارس بعض وقررت العمومية، املعارف نظارة فاقتنته
من الفراغ بعد ذلك وسنفعل للتدريس، مخترصة نسخة منه نستخرج أن اآلخر البعض

ونرشه. الكتاب تأليف
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واالنتقاد. بالتقريظ فتناولوه والكتَّاب األدباء لدى وقع املذكور األول للجزء وكان
بلهجة بانتقاده وا اهتمُّ فقد املنتقدون وأما ظنهم، حسن لهم فنشكر املقرِّظون أما
مركز حرج عىل وتدلُّ ورشوطه، باالنتقاد املراد من فهمهم بتفاوت وأسلوبًا شدًة تتفاوت
واألهواء املشارب اختالف فيه استحكم جمهور الدنيا يف وليس قرائه، بني الرشقي الكاتب
يتأتَّى فال وتربيًة، ومذهبًا ومرشبًا موطنًا مختلفون فهم العربية، قراء مثل واألغراض

واآلخرين. األولني علم أُوتي ولو جميًعا إرضاؤهم لكاتب
تقليله املؤلف عىل انتقد بعضهم أن املعقولة االنتقادات من إليه اإلشارة تحسن ومما
لخرجنا األمثلة من أكثرنا ولو أردناه، ما ذلك ولكن النثرية، أو الشعرية األمثلة من
األصلية املآخذ يف ذلك فليطلب التوسع أراد ومن الكتاب، هذا من املقصود الغرض عن
طائفة ومنها العرص، هذا ألدباء األدب كتب يف يطالعه أو الرتاجم، ذيل يف املذكورة
بك عاطف ملحمد العربية» اللغة «أدبيات أشهرها واألقوال األشعار نخبة جمت حسنة
نظارة رجال من املتعال عبد أفندي الجواد وعبد إبراهيم وأحمد نصار محمد والشيخني
مدرس املرصفي نائل حسن محمد للشيخ العرب» لغة «أدب وكتاب العمومية، املعارف
يف اليسوعيني لآلباء ورشحه األدب» و«مجاني مجلدين، يف الفرير بكلية العربية اللغة
ونحوها. فيكتوريا مدارس مراقب الهاشمي أحمد للشيخ األدب وجواهر مجلدات، عدة
لروحي والعرب» اإلفرنج عند األدب علم «تاريخ اللغة آداب تاريخ يف الهامة الكتب ومن

بابه. يف فريد وهو الخالدي، بك
مجلة يف عقد ألنه اليسوعي؛ شيخو لويس األب بالذكر املنتقدين من نختص وإنما
أدبه عن نمَّ نقًدا الكتاب هذا من األول الجزء نقد يف طويًال فصًال ج٨) ١٤ (سنة املرشق
ما إىل بالنسبة ومنزله الكتاب وصف أن فبعد املوضوع. من تمكُّنه عىل ودلَّ وفضله،
وإخالص، ل بتعقُّ وانتقاداته مالحظاته ذكر وغريها بالعربية موضوعه يف الكتب من ظهر
االهتمام بعني مالحظاته يف وسننظر والتنقيب، البحث يف واهتمامه ظنه حسن له فنشكر
مستحيًال تحقيقه يكون يكاد بعضها فإن أوانه، قبل أو مكانه غري يف أكثرها كان وإن
ليس اآلخر والبعض األوىل، جاهليتهم يف العرب بها يتكلم كان التي اللغات بيان كطلبه
الجزء؛ هذا يف أكثرها ذكر فقد ونحوها، والحماسات كاملفضليات الجزء ذلك يف مكانه
فيها البحث لنا سبق أبحاث يف بالتقصري واتهمنا العبايس، العرص أدباء من أصحابها ألن
ذلك لنا فصَّ فقد السامية، أخواتها إىل العربية اللغة نسبة كبيان األخرى، كتبنا يف مطوًال
أردنا لو أموًرا علينا واقرتح اإلسالم»، قبل العرب «تاريخ ويف اللغوية» «الفلسفة كتابنا يف
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عادات نستخرج أن إلينا تقدم فإنه حجمه، أضعاف الكتاب هذا الستغرق بها العمل
ذلك ومثل الكتاب، موضوع عن خارج وهو وأشعارهم، أمثالهم من وتاريخهم العرب
شاعر، لكل خاص كتاب إىل يفتقر وهذا وشعره، شاعر كل درس يف نطيل أن اقرتاحه
وأرشنا املكان، مراعاة مع املوضوع يف يقال ما وزبدة الرتجمة بخالصة اكتفينا وإنما
والتنويه العرب مآثر بيان يف مبالغتنا أيًضا علينا وانتقد ق، التعمُّ أراد ملن املآخذ إىل
من ذلك وغري الجاهلية، شعراء بعض وفيات تعيني يف أخطأنا أننا أيًضا ويرى بفضلهم!
ولذلك ننشدها؛ التي ضالتنا وهي اللغة، آداب خدمة ورائها من يريد التي املالحظات
من استفدنا فإننا حال كل ويف وامتنان، بإخالص فيها وننظر مالحظاته سنتدبَّر فإننا

للمنتقدين. قدوة وجعله خريًا هللا جزاه — انتقاده

الجزء هذا موضوع (6)

يف اللغة آداب بتاريخ ا خاصٍّ الجزء هذا نجعل أن األول الجزء من الفراغ عند املراد كان
٦٥٦ه، سنة بغداد سقوط إىل ١٣٢ه سنة العباسية الدولة ظهور من العبايس العرص
السياسة يف مشرتكة صفة منها لكل أعرص أربعة إىل الدولة أو العرص هذا فقسمنا
يف الحكمة بيان هنا نريد وإنما ذكرها، سيأتي سواه عن بها يمتاز واألدب واالجتماع

التقسيم: ذلك
السياسة حيث من الذهبي اإلسالم عرص هو ١٣٢–٢٣٢ه) (سنة فالعرصاألول:
إبَّان اإلسالمية الدولة بلغت وقد والربامكة، واملأمون الرشيد عرص هو أو والدولة،

الدخيلة. العلوم أهم ونقلت اإلسالمية، العلوم أكثر نشأت وفيه مجدها،
رجال فيها اشتغل والثالث، األول العرصين بني فرتة هو ٢٣٢–٣٣٤ه) (سنة والثاني:

واألدب. العلم رجال نرصة عن بأنفسهم الدولة
واألدب، العلم نضج حيث من الذهبي اإلسالم عرص هو ٣٣٤–٤٤٧ه) (سنة والثالث:
ملوكها تعاون دول عدة تعارصت وفيه والجغرافية، والتاريخ وعلومها اللغة سيما وال

العلماء. بنارص واألخذ بالعلم االشتغال عىل ووزراؤها وأمراؤها
واملعاجم املوسوعات ونضجت العلوم، ثمار ظهرت فيه ٤٤٧–٦٥٦ه) (سنة والرابع:

وغريها. والجغرافية التاريخية
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الجزء؛ هذا يف األوىل الثالثة باألعرص فاكتفينا املقال، بنا اتسع بالكتابة أخذنا فلما
من يليه وما الرابع العبايس العرص يف الكالم لنا وأجَّ نضجها، إىل العلوم تكون من أي:

هللا. شاء إن الكتاب هذا من الثالث الجزء إىل العصور

الخالصة (7)

عبارته وبسط حقائقه وضبط وتبويبه الكتاب هذا تنسيق يف الجهد بذلنا وقد هذا
أردناه ما فذلك أحسنَّا فإن العربية، للناشئة النفع فيه نعتقد مما ورصاحة، بإخالص
من ينشط أن األمل ولنا النية، وصدق الجهد ببذل أعذرنا فقد وإال يناه، أدَّ فرض وهو

التوفيق. وباهلل فعلنا، مما بأحسن حقه املوضوع يويف من أدبائنا
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١٣٢–٦٥٦ه سنة من

بدوية، عربية األموية الدولة كانت بيِّنًا: اختالًفا األموية عن العباسية الدولة تختلف
ويف عربية، فظلت اللغة آداب حيث من إال — فارسية صبغة العباسية الدولة واصطبغت
واألدباء الشعراء ونبغ لغتهم إىل القدماء علوم ونقلت وعلومهم، العرب آداب نضجت أيامها
والفالسفة واملحدثون واملفرسون والفقهاء واملنشئون واللغويون واملؤرخون والنحاة

وغريهم. واألطباء
— القرن وبعض قرون خمسة بغداد يف العباسية الدولة أو العبايس العرص ومدة
٦٥٦ه. سنة هوالكو يد عىل بغداد سقوط إىل ١٣٢ه سنة العباسية الدولة تأسيس من
اقتضته ما عىل األمم وتغلَّب الدول، بتقلب أثنائها يف العربية اللغة آداب تقلبت وقد
فوجدنا العصور، أو القرون باعتبار ذلك تدبَّرنا وقد االجتماعية. أو السياسية االنقالبات
أحوال باختالف لسواه عما تختلف خصائص األوىل الثالثة القرون من تقريبًا قرن لكل
األخريان القرنان أما إليها، األمور أفضت التي الدول باختالف أو السياسة أو االجتماع

وهي: أعرص أو أدوار أربعة إىل العبايس العرص فقسمنا أحوالهما، يف فيشرتكان

خالفة أول إىل ١٣٢ه سنة العباسية الدولة ظهور من العرصاألول: أو الدور (١)
األول. العبايس العرص ونسميه ٢٣٢ه، سنة املتوكل

الدولة استقرار إىل ٢٣٢ه سنة املتوكل خالفة من الثاني: العبايس العرص (٢)
٣٣٤ه. سنة بغداد يف البويهية
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دخول إىل ٣٣٤ه سنة البويهية الدولة استقرار من الثالث: العبايس العرص (٣)
٤٤٧ه. سنة بغداد السالجقة

الترت أيدي يف سقوطها إىل بغداد السالجقة دخول من الرابع: العرصالعبايس (٤)
٦٥٦ه. سنة

االجتماعي أو السيايس االنقالب من فيه حدث بما عرص كل عن الكالم وسنصدر
آداب بلغت العباسيني زمن يف إن باإلجمال: ويقال فيه. اللغة آداب تغيري عىل بعث الذي
كان ما يف الكالم د ونمهِّ العربية، اآلداب أكثر فيها ونضجت أحوالها، أرقى العربية اللغة
فأحببنا األول الجزء يف متفرًقا ذلك من يشء إىل أرشنا وقد نشوئها، يف القرآن تأثري من

فنقول. هنا فيه والتوسع جمعه
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يف علم ثالثمائة عددها تجاوز حتى اإلسالمي التمدن إبان يف واآلداب العلوم تكاثرت
خدمة تولَّد أو القرآن من نشأ وأكثرها وغريها، والشعر واألدب والتاريخ واللغة الرشع
فصًال أفردنا إذا غرو فال ضمنًا، أو رأًسا عليه القرآن تأثري من علم يخلو يكاد وال له،

ذلك. لبيان ا خاصٍّ

لخدمته نشأت أو القرآن من تفرعت التي العلوم (1)

يقرءونه القرآن غري الكتب من أيديهم يف وما اإلسالم صدر يف العالم عىل العرب حمل
قبيل من ليس ألنه ببالغته؛ ودهشوا بأسلوبه أعجبوا وقد إليه، ويتحاكمون به، ويتَّعظون
خالف وقد املوزون، املقفى الشعراء نظم وال املسجع الكهان نثر من يعرفونه كانوا ما
سجع، وال نثر وال شعر هو فال واألسجاع، األشعار مخارج عىل مقفى منثور وهو كليهما
وبما بأسلوبه، فسحروا لسانهم، يف شبيه له يكن لم ما التعبري وأساليب البالغة من وفيه
قاعدة ألنه أحكامه؛ وتفهم تالوته همهم فأصبح واألخبار، واألحكام الرشائع من حواه

وحفظه. قراءته يف أخذوا كتاب أول وهو والخالفة، السلطة تتأيد وبه والدنيا الدين
إىل نسبة السبع القراءات فتولدت آياته بعض قراءة يف واختلفوا وعلومها: القراءة
ذلك من فتولد قراءته صحة يثبت منهم كل وأخذ ذكرهم، مرَّ القراء من سبعة
وعلم الشواذ، علم هي: علوم سبعة إىل األعرص بتوايل وتفرع وشواذها، القراءة علم
وآداب القرآن، وكتابة القرآن، وعلل والوقوف، األلفاظ، ومخارج الحروف، مخارج

وكتب. قواعد العلوم هذه من كل ويف املصحف، كتابة
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يف التعجيل عىل بعثهم وقد «النحو»، القراءة ضبط يف إليه احتاجوا يشء وأول النحو:
وانتشار الفتوح بعد القرآن قراءة يف الناس لحن من شاهدوه ما قواعده وضبط وضعه
ِكنَي اْلُمْرشِ َن مِّ بَِريءٌ هللا ﴿أَنَّ يقرأ رجًال الدؤيل األسود أبو فسمع اآلفاق، يف العرب
النحو. علم أسس من وهو والنعت، العطف باب فصنف رسولُه، بخفض َوَرُسولُُه﴾
أو النحو وضع عىل البواعث أهم من القرآن فكان القراءة، لضبط اإلعجام وضع ثم
قرن يف نضج إنه أي للهجرة؛ الثاني القرن يتم ولم قواعده فتمت وضعه، يف اإلرساع
قرون، بعدة دولتهم إنشاء بعد إال عندهم النحو علم يتم لم واليونان القرن، وبعض
لنا فصَّ وقد قرون، بستة دولتهم قيام بعد إال الالتينية اللغة نحو الرومان يضع ولم

الكتاب. هذا من األول الجزء يف ذلك
وأساليبهم. العرب كالم معرفة إىل قواعده تأييد يف النحو علم ويفتقر وعلومه: األدب
وتفهم ألفاظه معاني ضبط إىل أيًضا احتاجوا القرآن تفسري يف املسلمون أخذ وملا
وأمثالهم وأشعارهم وأقوالهم العرب أساليب يف البحث إىل ذلك فجرَّهم عبارته، أساليب
«إذا عباس: ابن قال — القرآن تفسري باألكثر وضعه إىل بعث وقد األدب»، «علم وهو
العرب.» ديوان الشعر ألن أشعار؛ يف فاطلبوه تعرفوه ولم هللا كتاب من شيئًا قرأتم

عليهم التبس لفٍظ معنى إثبات أرادوا أو آية، تفسري إىل عمدوا إذا فكانوا
بهذا اللفظة تلك فيه وردت جاهيل بشعر أتوا يألفوه، لم أسلوب تفهم أو فهمه،
باألكثر اللغوي املعنى بها يراد التي التفاسري يف وخصوًصا األسلوب، ذاك أو املعنى
ضخًما مجلًدا استغرقت فيه جاءت التي الشعرية الشواهد فإن للزمخرشي، كالكشاف
األدب كتب يؤلفون وصاروا ورودها، سبب إىل واإلشارة لرشحها كتابًا بعضهم أفرد
أكثر «وكان والشعراء: الشعر كتابه مقدمة يف قتيبة ابن قال — القرآن لخدمة والتاريخ
االحتجاج يقع والذين األدب أهل جلُّ يعرفهم الذين الشعراء من للمشهورين قصدي
هللاملسو هيلع هللا ىلص.» رسول وحديث — وجل عز — هللا كتاب ويف النحو ويف الغريب يف بأشعارهم
باأللفاظ، املتعلِّقة والعلوم األدبية الفنون من األدب علم إليه ع تفرَّ بما وناهيك
والبديع، والبيان، واملعاني، واالشتقاق، والرصف، كالنحو، علًما عرشين عىل تزيد وهي

للقرآن. ظهورها تعجيل يف والفضل وغريها، والعروض،
أشكل إذا كانوا ألنهم الحديث؛ تفهم إىل أيًضا القرآن تفسري يف واحتاجوا الحديث:
النبي بأقوال استعانوا أحكامها، من حكم أو تفسريها يف واختلفوا آية فهم عليهم
معهم، األحاديث تفرَّقت الفتوح، بعد األرض يف الصحابة تفرق فلما استيضاحها، عىل
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األزمان بتوايل ذلك من وتولَّد وتدوينها، جمعها يف القرائح أهل من جماعة فاشتغل
لغاته وغرائب ورموزه وتأويله وناسخه الحديث كرشح بالحديث املتعلِّقة العلوم
وأبحاث مؤلفات العلوم هذه من علم كل ويف ذلك، ونحو الرواة وأحوال وتلفيقه

وعلماء.
السعادة، مفتاح صاحب ذكرها عديدة علوم إىل تفرع نضج ملا نفسه والتفسري التفسري:
وكان ومناظرات، وأبحاث ومؤلفات علماء منها ولكل علًما، سبعني عىل تزيد وهي
يتقن لم إن الواحدة إتقان الطالب يستطيع ال الرشعية بالعلوم ارتباط اللغوية للعلوم
مثل النحو يعرف وال الحديث يكتب الذي «إن سلمة: بن حماد قال حتى األخرى،

فيها.» شعري ال مخالة عليه الحمار
أحوالهم يف رعاياهم بني به يقضون ما إىل أمراؤه احتاج دولة اإلسالم صار وملا الفقه:
منه فاستنبطوا والحديث، القرآن عىل معولهم فكان املدنية، ومعامالتهم الشخصية
والجدل، واملناظرة النظر كعلم املشهورة، بفروعه «الفقه» وهو وأحكامها، الرشيعة

ونحوها. والفتاوي والترشيع والقضاء والرشوط والفرائض
تحقيق إىل احتاجوا األحاديث وجمع القرآن تفسري يف املسلمون اشتغل وملا التاريخ:
جمع إىل فعمدوا األحاديث، فيها قيلت أو اآليات بها كتبت التي واألحوال األماكن
إىل واألدب والنحو والفقه الحديث مسائل لتحقيق واضطروا ودوَّنوها، النبوية السرية
الرواة يف النظر إىل ذلك فجرَّهم ومتينها، ضعيفها بني والتفريق أسانيدها، يف البحث
تراجم ذلك من فتألف طبقات، إىل فن كل رواة موا وقسَّ أحوالهم، وسائر وتراجمهم
الشعراء كطبقات بالطبقات عنه يعربون مما وغريهم والنحاة والفقهاء واألدباء العلماء
ذلك وكان غريهم، أو ابني النسَّ أو اظ الُحفَّ أو الفقهاء أو النحاة أو املفرسين وطبقات
يؤلِّفون كانوا ما كثريًا حتى السبيل هذا يف تأليفهم واتسع التاريخ، علم أسس أهم من
الذين الرجال تراجم ككتاب كتاب يف الواردة األعالم لرتاجم خاصة التاريخية، الكتب
البواعث أهم من فإن األسماء، تهذيب وكتاب عنهم، النبي سرية إسحاق ابن روى
والوسيط والتنبيه واملهذب املزني مخترص كتب يف الواردة األعالم ترجمة تأليفه عىل

والروضة. والوجيز
يف االشتغال عىل تستحثهم آيات القرآن يف يجدون املسلمني أن ذلك عىل وزد
اْألَْلبَاِب﴾، ُوِيل ألِّ ِعْربٌَة َقَصِصِهْم ِيف َكاَن ﴿َلَقْد كقوله: واملوعظة للعربة واألخبار التاريخ
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نَُقصُّ ﴿َكٰذَِلَك وقوله: لِّْلُمتَِّقنَي﴾، َوَموِْعَظًة َقبِْلُكْم ِمن َخَلْوا الَِّذيَن َن مِّ ﴿َوَمثًَال وقوله:
َسبََق﴾. َقْد َما أَنبَاءِ ِمْن َعَليَْك

تقويم أو الجغرافيا علم وضع عىل املساعدة األسباب يف ذلك نحو ويقال الجغرافية:
إىل والحج حَمَلته، من الحديث طلب يف كاألسفار ونموه، نضجه يف اإلرساع أو البلدان
معرفة إىل ذلك ويفتقر والجزية، كالخراج الفقهية القواعد تطبيق يف والرغبة مكة،
ومواضعها البالد تعرف إىل ذلك فجرَّهم عنوة، أو صلًحا فتحها وكيفية البالد حال
﴿أََفَلْم كقوله: العلم، هذا طلب عىل تحض نصوًصا القرآن يف ووجدوا فتوحها، وعلة
تَْعَمى َال َفِإنََّها ِبَها يَْسَمُعوَن آذَاٌن أَْو ِبَها يَْعِقلُوَن ُقلُوٌب َلُهْم َفتَُكوَن اْألَْرِض ِيف يَِسريُوا
ثُمَّ اْألَْرِض ِيف ِسريُوا ﴿ُقْل وقوله: ُدوِر﴾، الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى َوٰلِكن اْألَبَْصاُر

ذلك. وغري اْلُمَكذِِّبنَي﴾، َعاِقبَُة َكاَن َكيَْف انُظُروا

الجاهلية آداب يف القرآن تأثري (2)

عن يقل ال تأثري وهناك اإلسالم، بعد وتفرعها العلوم تولد يف القرآن تأثري من كان ما هذا
وهاك ورقاها أسلوبها فغريَّ اإلسالم قبل شائعة كانت التي اآلداب يف القرآن أحدثه ذلك

أهمها:
رونًقا اإلسالم زادها التي الجاهلية األدبية الفنون من والشعر الخطابة الخطابة:
والغزوات، الفتوح يف إليها املسلمني لحاجة ذلك يف الشعر سبقت والخطابة وبالغة،
حفظه عىل إقبالهم من علمت ملا القرآن بأسلوب نفوسهم أرشبت وقد فمارسوها،
الخطباء فأخذ آياته، واقتباس أسلوبه بتحدي الخطابي ذوقهم فارتقى وتدارسه،
مجموع بجملتها الخطبة يجعلون لقد حتى وتهديًدا تمثًُّال باآليات خطبهم عون يرصِّ
هللا، عبد أخيه طاعة عىل أهله وحرض العراق قدم ملا الزبري بن مصعب فعل كما آيات
الخطبة ون يسمُّ املسلمون وصار الكتاب، هذا من األول الجزء يف خطبته نرشنا وقد

«الشوهاء». القرآن من بيشء تزيَّن لم التي
تعابري واكتسب ورونًقا، طالوة زاده فإنه الشعر، يف تأثريه ذلك عىل وقس الشعر:

الكتاب. هذا أثناء يف منها أمثلة وترى قبل، من له تكن لم وأساليب
منه بمثال أتينا الكهان، سجع غري الجاهيل اإلنشاء أساليب من يصلنا لم اإلنشاء:
الكاهنني وسطيح شق وأقوال األول، الجزء يف الجاهلية يف الكهانة عن كالمنا يف
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ألسنة عىل إلينا وصل ما ذلك — الذوق ها يمجُّ ركيكة باردة وكلها مشهورة، الجاهليني
كخطبة ذلك يخالف ما الجاهلية يف الخطابة أساليب من إلينا نقلوا أنهم عىل الرواة،
زمان، كل يف بأسلوبهما يتقاربان واإلنشاء والخطابة — عكاظ يف ساعدة بن قس
ودخل الخطابة، ارتقت كما وارتقى تبدَّل اإلسالم يف اإلنشاء فإن األمر من يكن ومهما
وأخذ تأديتها، طرق اختالف عىل عبارته يف والفصاحة البالغة من جديد طور يف
اإلمكان قدر عىل االختصار ويتوخون واإلعجاز، اإليجاز يف القرآن يتحدون الكتَّاب
فكانوا اختصاًرا.» الكالم يل واختُِرص الكلم، جوامع «أوتيت القائل: بالحديث عمًال
وكان اللفظ، من مجرًدا املعنى ترى تكاد حتى القليل اللفظ يف الكبري املعنى يجمعون
عن الكتَّاب ببلغاء الفتح زمن بعد فاستعاضوا الفتح يف الخطب تأثري الرسائل لتلك
من بأمثلة أتينا وقد إليه، املرسل يتلوه خطاب البليغة الرسالة كأن — الخطباء بلغاء

األول. الجزء يف ذلك
املقام، يقتضيها آيات عباراتهم ضمنوا اإلنشاء يف والتأنق البالغة أرادوا إذا وكانوا
ارتقاء عىل مثاًال ويكفي اليوم، إىل ذلك يفعلون يزالون وال التطريز، أو كالرتصيع فهي
كان ثم ورسائله. خطبه يف طالب أبي بن عيل بالغة من ظهر ما بالقرآن اإلنشاء ذوق

حينه. يف عليه سنأتي تاريخ لإلنشاء
لم اإلسالمية املعاني من كثريًا واكتسبت اإلسالمية، األلفاظ من كثري اللغة دخل اللغة:
األلفاظ من ذلك وغري واملسلم، والكافر واملؤمن والزكاة كالصالة قبل من فيها تكن

آخر. مكان يف ذلك فصلنا وقد اإلسالم، اقتضاها التي
بعضهم عدها حتى اإلسالم أو القرآن اقتضاها العربية العلوم معظم فإن وبالجملة،

بعينه.» الدين هو العربية «علم العالء: بن عمرو أبو قال الدين، قبيل من
لكنها وتفسريه، القرآن لقراءة وضعها يف استعجلوا اللسانية العلوم أن رأيت وقد
يف بها يستشهدون آياته، إىل قواعدها تحقيق يف ترجع عليه، عالة صارت أن لبثت ما
ثالثمائة النحو يف سيبويه كتاب يف اجتمع حتى اللسانية، العلوم وسائر واألدب النحو

القرآن. من شاهد
القرآن بأساليب أكثره تأيَّد ما ومنها اللغة، علوم أو األدب فنون سائر يف ذلك واعترب
عىل الحض منها م يتنسَّ أماكن القرآن يف املسلم ويرى ونحوها. والبديع والبيان كاملعاني
يَْعَلُموَن﴾. َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي ﴿َهْل كقوله: العلماء قدر ورفع العلم طلب

391



العربية اللغة آداب تاريخ

االجتماعية الوجهة من تأثريه (3)

ذلك — األخرى األمم يف الدينية الكتب من القرآن لغري يوفق لم األهمية عظيم تأثري وهناك
ويفهمونها، يقرءونها الناس من ماليني وجعل الفصحى، العربية اللغة بقاء أطال أنه
كل عىل يفرض اإلسالم ألن العربي؛ العنرص واستبقى العربية الجامعة حفظ الذي وهو
يصعب متفرقة لغات العربي العالم لغة لكانت القرآن لوال ويطالعه. يحفظه أن مسلم
فتفرق الرومان دولة ذهاب بعد الالتينية اللغة إليه صارت كما أصحابها، بني التفاهم
من سواها حت امَّ كما الرومانية واألمة الرومانية الدولة حت وامَّ وطوائف، أُمًما أصحابها
مرص— يف والقبط الشام يف واألنباط كالرسيان لغتها بذهاب جنسيتها ذهبت التي األمم

باللغة. ال بالدين جامعتهم حفظت إنما وهؤالء
يف اإلسالمية األمم بني التفاهم بها وحفظ القرآن، حفظها فقد العربية اللغة أما
كل لكانت ولواله وغريها، والسودان وزنجبار واملغرب والحجاز والعراق ومرص الشام
الدولة وتقهقر اإلسالمي التمدن ذهاب ومع صاحبتها. تفهمها ال لغة تتكلم هؤالء من أمة
عليها تسلطت التي األمم يف اندماجها أو وفناؤها، األمم تلك ضياع يخىش كان اإلسالمية
ألنها وتتكاتف تجتمع اآلن لكنها اإلسالم، بعد بالعرب اندمجت التي األمم أصاب كما

واحدة. أمة نفسها وتعد القرآن لغة واحدة بلغة تتفاهم
أقىص يف كانوا ولو القرآن، حفظ بسبب العرب غري من العربية يقرأ بمن ناهيك
قراء عدد فإن وفارس، وخراسان تركستان آسيا بأواسط أو والصني كالهند الرشق
املتعلمني اليهود من رشذمة األصلية بلغتها التوراة وقراء مليون، مائتي عىل يزيد العربية
أمم وأكثر قليلة، فئة األصلية بلغتها األناجيل وقراء بالده. بلغة يقرؤها وجمهورهم
اللغة يف يقرءونه فاملسلمون القرآن أما إليها، املرتجمة اللغات يف يقرءونها النرصانية

العربية.
من كتاب ولكل أصحابه. أخالق يف تأثريه أيًضا اللغة آداب يف تأثريه قبيل من ويعدُّ
مواطنهم تباعدت ولو فيهم يظهر الدين ذلك أتباع عىل عام تأثري الرئيسية الدين كتب
تعاليم دين ولكل واألبدان، األخالق يف العادات تأثري من نعلمه ملا طبيعي وذلك —
اآلداب من كثري يف يشرتكون فاملسيحيون أصحابه، أخالق يف آثارها تظهر وآداب وتقاليد

وغريهم. اليهود وكذلك سواهم، عن بها يمتازون واألخالق والعادات
مكلفون ألنهم سواه؛ من أصحابه يف تأثريًا أشد هو بل القرآن، يف ذلك واعترب
والدنيوية الدينية أمورهم من يشء كل يف داخل وهو أطفال، وهم علم كل قبل بحفظه
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الطعام حتى العائلية وأحوالهم اليومية معامالتهم وقاعدة القضائية رشائعهم وأساس
فيه، مثال له ويوجد منه استنباطه يمكن يشء وكل والنسل، والنوم والرشاب واللباس
فيها تجد وال فقط، اآلخرة ملصلحة تعليمية كتب فإنها مثًال؛ األناجيل يف تراه ال وهذا
تأويل. إىل ويفتقر عرًضا يأتي ما إال ذلك نحو أو شخصية أحواًال أو حكومة أو رشًعا

كتب الذين القوم أخالق حيث من أيًضا خاص شأن الكتب هذه من كتاب ولكل
سائر عن القرآن ويختلف وآدابهم، وعاداتهم أخالقهم يالئم بما بلسانهم أو لهم، الكتاب
بلسانهم القرآن جاء الذين الجاهلية العرب أخالق تختلف كما القبيل، هذا من الكتب تلك
بألسنتهم. األناجيل كتبت الذين واألقوام لهم، التوراة كتبت الذين العربانيني أخالق عن
عىل التأثري من يخلو ال والبيتية اليومية ومعامالتهم أهله أخالق يف القرآن وتأثري
أو القرآنية الدينية فالصبغة وعلومه، الدين عن بعدت ولو وآرائهم، وقرائحهم عقولهم
الحساب أو الفلك أو الطب أو الفلسفة يف ألفوا ولو املسلمني مؤلفات يف تظهر اإلسالمية
واللسانية الرشعية اإلسالمية العلوم عن فضًال الطبيعية، أو الرياضية العلوم من غريها أو

واألدب. والتاريخ
اللغات يف مثله ديني لكتاب ليس العربية اللغة آداب يف تأثريًا للقرآن فإن وبالجملة

األخرى.

393





العرصالعبايساألول

بغداد يف العباسيني سيادة من األوىل املائة أو
١٣٢–٢٣٢ه سنة من

والحضارة بالثروة مجدها قمة املسلمني دولة فيه بلغت الذهبي، اإلسالم عرص هو
العربية، إىل الدخيلة العلوم أهم ونقلت اإلسالمية، العلوم أكثر نشأت وفيه والسيادة،
ملك عرش الرابع لويس بالط مثل والعلماء والشعراء باألدباء آهلة الخلفاء دور وكانت
العالم عىل السيادة صاحبة أكثره يف العباسية الدولة وكانت مجده. إبان يف فرنسا

الجهالة. غياهب أكثف يف وأوروبا اإلسالمي،
فنهض أهله، ونبه أركانه هز اإلسالم كأن فكرية نهضة يف يومئذ الرشق وكان
إصالحية هبة هبوا فإنهم واليابان؛ الصني أهل حتى — والهنود والتتار والرتك الفرس
العارش القرن نحو الصني يف فنبغ أثره، عىل أو األول العبايس العرص أثناء يف أدبية
يف كالعباسيني وكانوا طانغ، دولة عهد عىل الشعراء فحول من كبرية طائفة للميالد
أيًضا العرص ذلك يف اليابانيون واشتغل العلماء. ويقدمون العلم يحبون األول دورهم
واملصورون والكتاب الشعراء فيهم ونبغ االجتماعية، آدابهم وتهذيب لسانهم، بإصالح

وغريهم. ارون والحفَّ
الذي السيايس االنقالب نذكر العرص ذلك يف العربية اللغة آداب يف للكالم وتمهيًدا
التغيري من حدث ما تفهم علينا ليهون العباسيني؛ إىل األمويني من الدولة بانتقال تقدمه

والعلوم. اآلداب يف
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العرصالعبايساألول السيايسيف االنقالب

تلك خلفاء وكان العرب، بادية حدود عىل دمشق يف األموية الدولة عاصمة كانت
رجال وسائر وُقضاتها ُكتَّابها وكذلك العرب، من وعمالها وقوادها وجندها عربًا، الدولة
حدود عىل (بغداد) قصبتها فجعلت الفرس، نرصها فقد العباسية الدولة أما حكومتها.
إليها تقاطر بغداد عمرت وملا منهم. وقوادها أمرائها وأكثر وزراءها واتخذت بالدهم،
فالتقى املالهي، بأسباب أو الشعر أو األدب أو الصناعة أو بالتجارة لالرتزاق الناس
والزنجي، والرببري والهندي والصقيل والرتكي والنبطي والرومي والفاريس العربي فيها

وغريهم. والبوذي واملجويس والسامري والصابي واليهودي والنرصاني املسلم وفيهم
بالناس آهلتني كانتا فقد اإلسالمية، العراق مدائن من والكوفة البرصة يف ذلك واعترب
ضواحيهما يف أقام بمن بغداد عن وتختلفان وعنارصهم، وأجناسهم نحلهم اختالف عىل
وما تقدم، كما اإلسالم بعد هناك إىل نزحت التي القبائل من البادية أهل العرب جالية من
فأصبحت بغداد، عمرت حتى والشعر والعلم األدب أهل مجتمع والكوفة البرصة زالت
العلماء، ومجتمع العلم وبؤرة اإلسالمية املدائن أم وحدها هي عمرانها من استبحر بما

وغريها. والقريوان ودمشق وقرطبة القاهرة ذلك يف شاركتها ثم
وتدفق الرخاء إىل وإركانهم العيش يف أهلها ط وتبسُّ وحضارتها بغداد بثروة وناهيك
أو املهن أهل أو األعوان من حولهم يلتف ومن الدولة، أهل عىل املال بيت من األموال

الطرب. أو األدب

واألدب والعلم الخلفاء

يف لرغبتهم العلماء الخلفاء من بغداد عرش فيه توىل بمن األول العبايس العرص ويمتاز
وبالغوا عليهم، األرزاق وأجروا إليهم، نزوحهم لوا فسهَّ واألدباء، العلماء وإجالل العلم
ذو يبَق فلم آرائهم، عىل وعوَّلوا وحادثوهم وآكلوهم وجالسوهم وقربوهم إكرامهم، يف

راتبًا. أو هدية أو جائزة ونال السالم دار م يمَّ إال أدب أو علم أو قريحة
يكون كما والناس — أهله بأيدي ويأخذ ده يتعهَّ أمري ظل يف إال العلم يزهو وال
املنصور أن يروى العلم: يف رغبة امللوك أكثر من األول العبايس العرص وخلفاء — ملوكهم
يف من «انظر وزيره: للربيع قال دفنه بعد قرصه إىل وانرصف جعفر ابنه مات ملا
الربيع فطلب مصيبتي.» عن بها أتسىل حتى تتوجع) وريبها املنون (أمن ينشدني أهيل
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بيتي بأهل ملصيبتي «وهللا املنصور: فقال يستطيعه، من يجد فلم هاشم بني من ذلك
مصيبتي من عيلَّ وأشد أعظم األدب يف رغبتهم لقلة هذا يحفظ واحد فيهم يكون أال

بابني.»1
بها املهدي ابنه أوىص حتى عليها الحرص شديد هو علم دفاتر للمنصور وكان
الشعراء ينتقد الشعر يف ذوق وله الحديث، رواة أحسن من املنصور وكان وفاته،2 عند
تشبيبهم لكثرة الشعراء ينتقد كان فقد املهدي، ابنه وكذلك واملرسوق،3 املنحول ويعرف
حافًظا والعلماء، العلم يف رغبة أكثرهم فكان الرشيد أما الغزل.4 يكره وكان املدح، قبل
بتقديم مشهور وهو الصبا،5 حفظ الرمة ذي شعر يحفظ وكان للشعراء، اًدا نقَّ للشعر،
مؤلفات له وذكروا وفضله، بعلمه يذكر أن من أشهر املأمون وابنه واألدباء، الشعراء

ضاعت. قد حسنة
املهدي. كإبراهيم باألدب منهم كثريون اشتغل فقد واألمراء، الخلفاء بأبناء وناهيك
اسمه األدب يف كتاب وله واملوسيقى، والشعر الرتسل يف العباس بني من نابغ أول إنه
يف أيًضا ذلك واعترب كلها، ضاعت الغناء وكتاب والطب، الطبخ وكتاب إبراهيم»، «أدب
امللوك سياسة يف وألَّف أديبًا كان فقد قومه، سيد العجيل دلف كأبي والوزراء األمراء
منها أعظم ير لم علم خزانة له كانت املتوكل وزير خاقان بن والفتح والصيد، والسالح
باألدب واشتغل والبرصة، الكوفة وعلماء األعراب فصحاء يحرضداره وكان وحسنًا، كثرة
وكان والزهر، الروضة وكتاب والجارح الصيد وكتاب امللوك اختالف كتاب فألَّف لنفسه
رسائل. مجموع منهما ولكل طاهر ابنه وكذلك بليًغا مرتسًال شاعًرا طاهر بن هللا عبد
بالعلم تزهو أن بها يجدر الصورة هذه عىل وأمراؤها ملوكها يكون التي فالدولة
تجد ال فإنك اإلسالم، أول من اللغة آداب عصور بسائر القاعدة هذه واعترب والعلماء،
الحكم يف األمم شأن ذلك — فيها كبري تأثري الرئيس أو األمري أو للملك كان إال نهضة

اململكة. رشيعة امللك وإرادة املطلق

الدين حرية

الخالفة؛ أو الدولة يمس ما إال التقليد قيود من الفكر إطالق العرص هذا مميزات ومن
اإلسالمية الفرق غري وغريهم، املجوس من أيامهم يف الدينية البدع تعددت فقد ولذلك
وكان شيعيٍّا، نفسه هو فكان املأمون، الدين يف تسامًحا الخلفاء أكثر وكان وتعدادها،
يف تسامحه من يكفيك معتزليٍّا، داود أبي بن أحمد ووزيره سنيٍّا أكثم بن يحيى وزيره

القرآن. بخلق القول يف للمعتزلة انتصاره الدين
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عىل الرجل يكره ال العرص ذلك يف الحرية مطلقة الدين حيث من األفكار فكانت
فأوالد مذهب، عىل منهم وكل واحد بيت يف إخوة عدة اجتمع فربما مذهبه، أو معتقده

خارجيان. واثنان مرجئان، واثنان يتشيعان، اثنان منهم ستة الجعد أبي

الفرسواملوايل الوزراء

يومئذ وكانوا قديمة، مدنية أهل والفرس النهضة، تلك يف كبري تأثري الفرس للوزراء وكان
يحبون الخصوص عىل الربامكة وكان أنورشوان، كرسى زمن من بدأت علمية نهضة يف
والشعراء األدباء فوقف قرائحهم، واستحثاث تقريبهم يف املال ويبذلون والعلماء، العلم
إىل القديم العلم ترجمة يف بيضاء أياٍد لهم وكانت الرشيد، بباب وقفوا كما أبوابهم عىل

العربية.
األمويون كان الذين العرب) غري (املسلمني املوايل أن االنقالب ذلك ثمار ومن
دولتهم، تأييد يف نرصوهم الذين الخراسانيون وفيهم العباسيون، قربهم يحتقرونهم
الحني ذلك من املوايل شأن فارتفع الدولة، أمور يف واستخدموهم املوايل سائر وقدموا
وكان الفضل. وآل برمك آل األول العبايس العرص يف أشهرهم الفرس، من وأكثرهم
فيهم فنبغ إليهم، واإلحسان معاملتهم وحسن باملوايل يتواصون العباسيون الخلفاء

والعمل. العلم ورجال والشعراء واألدباء العلماء من كبرية طائفة
حتى قبله به يسمع لم مما الجواري تكاثر العرص ذلك يف الحضارة ثمار ومن
الرشيد عند عددهن وبلغ مئات، اآلخر البعض ويف عرشات، املنازل بعض يف منهن كان
فيه الغلمان وتكاثر والجواهر.6 الحيل يتهادون كما يتهادونهن وصاروا جارية، ٢٠٠٠
كما ويتهادونهم الجواري يترسون كما ترسيهم وشاع واستخدامهم، تزيينهم يف وتفننوا

النساء.7 يحجبون كما يحجبونهم وصاروا يتهادونهن،
وظهر والعقول، األفكار يف انقالبًا أحدث إليه املشار واالجتماعي السيايس فاالنقالب

سيجيء. كما اللغة آداب يف طبًعا ذلك أثر
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أبواب: أربعة يف تدخل تاريخها يف سننظر التي اآلداب أو والعلوم
والخطابة. والشعر اللغة وأهمها اإلسالم، قبل كانت التي األصلية العربية العلوم األول:

قسمان: وهي اإلسالمية العلوم الثاني:

اإلسالمي. الرشع اقتضاها التي اإلسالمية الرشعية العلوم (١)
عىل وبعثت اإلسالمية، العلوم اقتضتها التي اللغة علوم نعني اللسانية، العلوم (٢)

ظهورها.

األخرى. األمم عن نقلت التي الدخيلة العلوم الثالث:
العلوم. سائر يف تأثريها ليظهر الدخيلة بالعلوم ولنبدأ

الدخيلة العلوم (1)

لساننا إىل منها نقل وما ومواضيعها، وأصولها العلوم هذه يف الكالم بسط أردنا لو
الرجوع يمكن ما يف الكالم نعني — الكتاب هذا من املراد عن وبعدنا املقام بنا لضاق
زوايا يف معظمها أصبح يومئذ نقلت التي الدخيلة والعلوم الكتب. من به واالنتفاع إليه
تاريخ من الثالث الجزء يف خربها فصلنا وقد الحديث، الطبيعي العلم بظهور اإلهمال

إجمالية. بفذلكة هنا فنكتفي اإلسالمي التمدن
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الفاتحني من سواهم عىل العرب امتياز (1-1)

الفاتحة األمم من سواهم عىل اإلسالمي التمدن أصحاب امتياز لبيان إيراده يحسن ومما
كما الشمال من الروم مملكة عىل سطوا الجرمان قبائل أو القوط أن القبيل هذا من
يف إيطاليا القوط امتلك وحرب، بادية أهل وكالهما الجنوب، من العرب عليها سطا
عىل هم وظلوا وعلومهم آدابهم من عليه كانوا ما عىل الروم أهلها فرتكوا الخامس، القرن
يف العرب فعل كما — حكومتهم تدبري يف الوطنيني واستخدموا الحرب، وحبهم بداوتهم
لهم فألفوا التأليف، عىل الرومان علماء حملوا تحرضوا ملا القوط لكن — دولتهم أوائل
إليه صارت بما الروم لغة وبقيت اللغة هذه فذهبت بالقوطية، وليس بالالتينية الكتب
العربية، يف الدواوين جعلوا السيادة لهم استتبت حاملا فإنهم العرب أما الفروع، من
تلك نقل رعاياهم كلفوا العلم نرش أرادوا وملا بالعربية. مكاتبتهم عىل رعاياهم وحملوا

العربية. وبقيت سلطانهم تحت كانت التي األمم لغات فذهبت العربية، إىل العلوم

الدخيلة؟ العلوم هي ما (2-1)

عرفها التي املمالك يف اإلسالم ظهور عند شائعة كانت التي القديمة العلوم بها نريد
التمدن ممالك يف واألدب والفلسفة العلم رجال أبحاث خالصة عن عبارة وهي املسلمون،
أزمنة أقدم من املتوالية القرون يف واألطوار واألماكن والدول األمم اختالف عىل القديم
والهنود واملرصيني والفينيقيني والبابليني األشوريني علوم زبدة وفيها أيامهم، إىل التاريخ
أهله عن أمة كل علم أخذوا العرب أن بذلك يراد وال — والرومان واليونان والفرس
معظمها واجتمع العنارص وتفاعل األدهار بتوايل تحلَّبت قد والعلوم جاءوا ولكنهم رأًسا،
الدول بقايا يف بعضها وبقي فيها، فأثرت النرصانية وظهرت ورقوها فبوَّبوها لليونان
خدمتهم، يف وانتظموا للمسلمني دانوا ممن وغريهم والهنود والكلدان كالفرس القديمة
أنه العلم عىل اإلسالمي التمدن أفضال جملة من كان ولذلك جميًعا؛ هؤالء من فأخذوا
وزاد العربية إىل والكلدانية والهندية والفارسية اليونانية من العلوم تلك شتات جمع

ورقاها. فيها
النظر يتناول وهو املسلمون، عرفها التي البالد يف واألدب العلم حال يف أوًال فلنبحث
يف الكالم إىل نتقدم ثم املقام، به يأذن ما عىل والكلدان والهنود والفرس اليونان آداب يف

ذلك. من العرب نقله ما
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اليونانية اللغة آداب (3-1)

والفالسفة الفلسفة

الفلسفة، عرص إىل وعصورها اليونانية، اآلداب أقسام الكتاب هذا من األول الجزء يف بيَّنَّا
عنها: تاريخية بخالصة فنكتفي

سنة، ٢٧ توالت فإنها املورية الحروب أثر عىل والعلم الفلسفة بأهداب اليونان أخذ
فساقتهم أذالء العز بعد األثينيون وأصبح اللقديمونيني، حوزة يف أثينا دخلت نهايتها ويف
أساسها وواضع زعيمها فلسفية نهضة فنهضوا الوجود، يف النظر إىل واملذلة العربة
يف قررناه ما عىل سياسية أو علمية أو أدبية نهضة يعقبها أن يغلب والحروب سقراط،

قبًال. ذلك من يشء إىل تنبهوا قد كانوا وإن — املكان هذا غري
— وانكسار اضطراب أهلها أصاب العظمة تلك بعد بالذل أثينا أصيبت فلما
عن الفلسفية بالتعليالت عنها اشتغل دفعها يف له حيلة ال بنكبة أصيب إذا واإلنسان
أثينا به أصيبت ما مثل يف وخصوًصا عليه، املصيبة تلك وطأة ليخفف وأصله؛ الوجود
وينظرون آسفني، الوراء إىل يتلفتون سقوطها بعد أهلها وأصبح شأنها، ورفعة عزها بعد
الجديدة، حكومتهم تنتظم ولم القديمة، مفاخرتهم أسباب ذهبت وقد خائفني األمام إىل
وشئونهم الجملة عىل اإلنسان شئون يف النظر إىل قرائحهم وانرصفت أذهانهم فتنبَّهت
قبل الرابع القرن فدخل والفلسفة، األدب النهضة تلك وجهة فكانت الخصوص، عىل
ونفوسهم أحوالهم، يوافق ما عىل العلماء من املتقدمني بعض آراء يتناقلون والناس امليالد

الزيادة. إىل تشتاق
الطبيعية الفلسفة يف النظر ورأى الحكيم، سقراط نبغ إذ ذلك يف الناس وكان سقراط:
جيًدا، فدرسها األدبية الفلسفة إىل عنايته فانرصفت األحوال، تلك يف نفًعا يجدي ال
األثينيني حاجات عىل وطبَّقها والغوامض الرموز من يعتورها كان مما وخلَّصها
به يتعلق ما وإىل إنسان، هو حيث من باإلنسان يتعلق ما إىل رشائعه وقسم يومئذ،
إىل وذهب الجماعة. أحد هو حيث من به يتعلق ما وإىل ومدبر، أب هو حيث من
الفلسفة محول هو أو العملية األدبية الفلسفة واضع اليونانيون ويعتربه النفس، خلود
السماء من الفلسفة أنزل سقراط «إن شيرشون: قال — العمل إىل الخيال من القديمة

األرض.» إىل
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سقراط. :1 شكل

أو أذيتهم يتمنون حساد من الجديدة اآلراء وأصحاب النوابغ ينجو أن ويندر
فقاموا يومئذ األثينيني اعتقاد يخالف ما سقراط تعاليم يف كان وقد فيها، يسعون

وقتلوه. عليه
ولكنهم بعده، من تالمذته فدوَّنها تعاليمه من شيئًا يدوِّن ولم سقراط مات أفالطون:
واألرشافية، والكلبية بالكرينية تعرف فرق ثالث إىل فانقسموا أقواله، تفسري يف اختلفوا
املولود أفالطون صاحبها إىل نسبة األفالطونية أيًضا وتسمى أشهرها، األخرية وهذه
يف هريقليطس تبع فإنه قديمة مذاهب ثالثة من مقتبس ومذهبه امليالد، قبل ٤٢٨ سنة
األدبية الفلسفة يف سقراط وتبع والنقليات، الطبيعة وراء ما يف وفيثاغورث الطبيعيات
طبقات: ثالث عنده واآللهة واإلدراك، واملادة، اإلله، أصول: بثالثة وقال واألخالق،
أسلوب عىل أفالطون وكتب األرواح، بتناسخ وعلَّم وسفليون، ومتوسطون، عليون،

املحاورات.
أرسطو وصاحبها املشائني فرقة أهمها فرق، إىل أيًضا أفالطون تالمذة وانقسم أرسطو:
العرب ويسميه القدماء، الفالسفة أقدر أنه عىل العلماء أجمع الذي أرسطوطالس أو
الفلسفة كتب أكثر العرب نقل وعنه ٣٢٢ق.م، سنة وتويف ٣٨٤ سنة ولد األول، املعلم
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أفالطون. :2 شكل

اليونان ببالد عرصه يف العلماء إليه بلغ ما زبدة كتبه يف أرسطو جمع واملنطق.
األبحاث فيها ويدخل أفالطون، أستاذه عن فأخذها الفلسفة أما والعلم. الفلسفة من
عىل املبنية الحقائق به ويراد — العلم وأما والسياسية. والنفسية والعقلية املنطقية
طالعه ما جملة من كانت فقد — ونحوها والطبيعيات كالرياضيات واالختبار املشاهدة
بالعلم الفلسفة إيضاح أرسطو غرض وكان بنفسه، اختربه وما القدماء علوم من
تزويق يهمه يكن ولم الطبيعية، النواميس إىل نظري أو عقيل بحث كل وإخضاع
يبذل فكان املوضوع، من األصيل الغرض يهمه كان إنما األلفاظ برقشة أو العبارة

أفالطون. فلسفة مازجت التي الشعرية الخياالت من عبارته تجريد يف جهده
العربية، اللغة إىل معظمها نقل كتابًا ١٩ أرسطو إىل نسبتها ثبتت التي والكتب
التمدن تاريخ من بعدها وما ،١٥١ الصفحة يف أفالطون كتب مع ذكرناها وقد

ج٣. اإلسالمي

والنجوم الطب

ذلك قبل اليونان وكان املورية، الحرب أثر عىل النهضة تلك ثمار من أيًضا والطب
إىل والعالجات الشياطني، أعمال إىل األمراض وينسبون بالكهانة، مرضاهم يعالجون
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أرسطو. :3 شكل

الطبيعي، الطب من فرع أنه باعتبار الطب يف يتكلَّمون الفالسفة وكان اآللهة، أعمال
صحيحة أسس عىل وبناه وبوَّبه الطب رتب من وأول فيه، بالبحث منهم أحد يستقلَّ ولم
املورية، الحرب نتاج من وهو الطب، أبا سموه ولذلك ٣٥٧ق.م؛ سنة املتوىف أبقراط
البابليني طب عىل اطلع ولعله سوريا، إىل وسافر انقضائها، بعد ونبغ أثنائها، يف نشأ
عىل االعتماد معالجته وأساس الكتب، فيه وألف اليونان، طب إىل فأضافهما واملرصيني
ويصف بالسماعة، األمراض ويشخص ويحقن ويكوي ويحجم يفصد وكان الطبيعة،
له يثبت ولم كتابًا ٨٧ منها ذكروا كثرية الطب يف كتب وله واملعدنية. النباتية املسهالت
العربية، إىل الطب كتب من املسلمون نقله ما جملة يف ونقلت العرشين، نحو إال منها
أو فرسها أو َحها َرشَ َمْن وفيهم الجديد، العرص إىل األطباء معول أبقراط كتب زالت وما

عليها. علق أو ترجمها
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أبقراط. :4 شكل

من وغريه أرسطو أبقراط بعد الطبية العلوم ترقية يف اليونانيني من اشتغل وممن
شأن للطب كان البطالسة عهد عىل اإلسكندرية مدرسة أنشئت فلما العظام، الفالسفة

فيها. كبري
علوم عن كالمنا يف رأيت قد كما األمم سائر عند قديم الفلك علم أو والنجوم
القديم التمدن أمم من سبقهم عمن العلم هذا مبادئ اليونان أخذ اإلسالم، قبل العرب
أبحاث جملة من فيه النظر وكان أنفسهم، عند من فيه وتوسعوا الفينيقيني، يد عىل
لهذا يتعرض ولم اليونان فالسفة من بعده جاء من وقلَّ طاليس، وأقدمهم الفالسفة
من اإليطايل للقسم وكان وأنكساغوراس، وأنكسيمينس أنكسيندر فيه وأشهرهم الفن،
سنة املتوىف الشهري فيثاغورس فيه فالسفتهم ومقدام النجوم يف كربى عناية اليونان بالد
ال ويكاد كثريون، ذلك يف وتبعه فيه وتوسع مرص من العلم هذا بعض أخذ ٥٠٠ق.م،
هذا أن عىل رشحه، يطول مما وأحكامها النجوم يف النظر من يوناني فيلسوف يخلو

اإلسكندرية. مدرسة يف مجده قمة بلغ العلم
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أوقليدس. :5 شكل

فيها اشتغل فقد والهندسة، كالحساب الرياضية العلوم سائر يف ذلك نحو ويقال
أوقليدس. يد عىل اإلسكندرية مدرسة يف إال تنضج لم لكنها الفالسفة

الثالث الجزء يف العرب أحرقها وهل اإلسكندرية مكتبة تاريخ عن فصًال عقدنا وقد
السنة من األول الهالل يف وفصًال و١٢٣، ٤٠ صفحة اإلسالمي التمدن تاريخ من
الرياضيون فيها ونبغ والفلسفة، والطب بالرياضيات اإلسكندرية زهت وقد العرشين،
وهيبارخس امليالد، قبل الثالث القرن أهل من وأبولونيوس وأرخميدس أوقليدس ومنهم
أواسط يف والريايض الجغرايف القلوذي بطليموس ظهر وفيها الثاني، القرن أهل من
إىل العالم مدارس يف املعول عليه وكان املجسطي، كتاب فوضع امليالد، بعد الثاني القرن
خصوًصا اإلسكندرية علماء واشتغل الشهري، الجغرافية كتاب أيًضا وألَّف بعيد، غري عهد

اإلسالم. أيام إىل العالم يف وحيًدا مرصدهم وظل األزياج، واستخراج األفالك برصد
توجهت اإلسكندرية مدرسة زهت فلما برغامس، مدرسة يف يعلم فكان الطب أما
الترشيح يف أيًضا اشتغلوا لكنهم أبقراط، مؤلفات عىل فيها التدريس وعمدة إليها، األنظار

سواهم. به وفاقوا
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أرخميدس. :6 شكل

القرن أواخر يف جالينوس ظهر حتى حزبني إىل الطب يف اإلسكندرية أطباء وانقسم
يف والفلسفة وللطب فيه، الناس ل معوَّ كتبه وأصبحت إليه، الطب فانتهى للميالد، الثاني
اإلسالمي. التمدن تاريخ من الثالث الجزء يف صناه لخَّ طويل تاريخ اإلسكندرية مدرسة

الفارسية اللغة آداب (4-1)

قبل اليونان حاربت قديمة أمة وهم واليونان، الهنود إخوان اآلرية الشعوب من الفرس
اليوم األرض دول أعظم عىل يمتنع قد جيًشا بالدهم عىل فجردت قرون، ببضعة املسيح
بضعة منذ فكيف األبيض، البحر إىل آسيا أوسط من ومئونته بمهماته ونقله حشده
ذكاء أهل والفرس وعلم، أدب من تخلو ال قوتها مبلغ هي التي فالدولة قرنًا، وعرشين
عىل الشعر نظم من إجادتهم من بد فال التمدن، ألسباب فطري استعداد وفيهم وتعقل،
قليًال، إلينا منه وصل ما كان وإن ونحوها، املهابهاراتة يف الهنود إخوانهم فعل ما نحو
فقد واألنواء، كالنجوم والرياضيات الطبيعيات قبيل من هي التي القديمة بالعلوم ناهيك
يف وهم باليونان واحتكُّوا واألشوريني، البابليني ورثوا ألنهم وخصوًصا منها؛ شيئًا أحرزا
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جالينوس. :7 شكل

األحجار عىل وينقشونها الكتابة يعرفون وكانوا الهنود، بجريانهم واختلطوا نهم، تمدُّ إبَّان
وما فارس بالد اإلسكندر فتوح عن األخبار كتب يف جاء ما ذلك ويؤيد الفهلوية، باللغة
من الفرس جمعه قد كان ما وفيها الكتب، خزائن من إصطخر عاصمتهم يف عليه عثر

اإليام. تلك إىل والصني الهند علوم
فبعث أزدشري، بن سابور أيام يف إال الظهور يف تأخذ لم الفرس علوم أن واملشهور
مدينته يف واختزنها الفارسية،1 إىل بنقلها وأمر الفلسفة كتب استجَلَب اليونان بالد إىل

وتدارسها. نسخها يف الناس وأخذ
جديد مورد للفرس ُفتح ٥٣١–٥٧٨م) سنة (من العادل أنورشوان كرسى توىل فلما
أثر عىل الوثنيني للفالسفة الروم قيرص يوستنيان اضطهاد من كان بما والفلسفة للعلم
ففرَّ نضجت قد الجديدة األفالطونية الفلسفة وكانت الوثنية. واملدارس الهياكل إقفاله
أنورشوان إىل سبعة منهم وجاء العالم، يف وتفرَّقوا االضطهاد، وجه من أصحابها بعض
املنطق فنقلوا الفارسية إىل نقلها أو الفلسفة كتب بتأليف وأمرهم وفادتهم، فأكرم
للبحث املجالس وعقد فيها، الناس ورغب هو فطالعها الكتب فيهما وألفوا والطب،2
جالسوا الذين لليونان خيل حتى القرن، وبعض بقرنني بعده املأمون فعل كما واملناظرة
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لتعاليم أساًسا كانت الفلسفة تلك أن واملظنون أفالطون، تالمذة من أنه أنورشوان
ذلك. بعد نشأت التي الصوفية

الهنود علوم نقل ولكنه لسانه، إىل اليونان علوم نقل عىل أنورشوان يقترص ولم
(مستشفى) مارستانًا بسابور جند يف وأنشأ الفارسية،3 إىل السنسكريتية من أيًضا
وكانوا اليونان، وبالد الهند من األطباء إليه استقدم الطب صناعة املرىضوتعليم ملعالجة

الحسنني. بني فجمع واألبقراطي الهندي الطبني فيه يعلمون

الرسيانية اللغة آداب (5-1)

الفلسفة علوم من عندهم كان ما املقام هذا يف يهمنا وإنما قديم، تمدن للرسيان كان
وسائر وطبهم فلسفتهم تعلموا ألنهم اليونان؛ تالمذة ذلك يف وهم بنقلها، اشتغلوا التي
املسلمون تعلمها وكما معهم، الفرس واقتبسها قبلهم الرومان تعلمها كما علومهم
الحكام مظالم من خواطرهم اطمأنت كلما فكانوا ونشاط، ذكاء أهل والرسيان بعدهم.
والفلسفة لالهوت املدارس فأنشئوا العلم؛ يف االشتغال إىل انرصفوا الفاتحني وتشويش
خرج ومنهم بعضها. ولخصوا بعضها ورشحوا لسانهم، إىل اليونان علوم ونقلوا واللغة،
ذكر عىل هنا ونقترص النساطرة، من وأكثرهم للعباسيني العلم ترجموا الذين أكثر

ألنفسهم. العلم يف اشتغالهم
بالرسيانية العلوم فيها تعلَّم مدرسة خمسني نحو النهرين بني ما يف للرسيان كان
القرن يف أرسطو بفلسفة يشتغلون الرسيان ابتدأ وفيها الرها، مدرسة أشهرها واليونانية
أواسط يف املنطق فنقلوا لسانهم، إىل نقلها يف أخذوا تعلموها أن وبعد للميالد، الخامس
املتحف ويف املشهور، الطبيب عيني الراس رسجيس املنطق دراسة أتم ثم املذكور، القرن
مقوالت وكذلك الرسيانية، إىل اإليساغوجي ترجمته من خطية نسخ بلندرا الربيطاني

قريب. عهد من بعضها نرش وقد وغريها، النفس وكتاب لفرفوريوس أرسطو
فلسفة بتعليم الفرات عىل قنرسين مدرسة اشتهرت للميالد السابع القرن أوائل يف
األسقف جملتهم ويف الرسيان من كبرية جماعة فيها وتخرَّج اليونانية، باللغة اليونان
تلك من تمكَّن وملا والالهوت، والرياضيات الفلسفة لدرس فيها انقطع فقد سويرس،
يف محفوظة الفلسفة يف ترجماته بعض تزال وال الرسيانية، إىل بعضها نقل العلوم
الرسياني النحو علم واضع الرهاوي يعقوب تلميذه بعده أتمها وقد الربيطاني، املتحف
(٦٨٦م)، العرب بأسقف املعروف جورجيوس أثناسيوس تالمذته ومن بلد، وأثناسيوس
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أفالطون كتب ترجمة يف آخرون جماعة واشتغل أرسطو، كتب بعض ترجم فقد
نصيبني كمدرسة أخرى مدارس هناك واشتهرت رشحه، يطول مما وغريهما وفيثاغورس

والنقلية. العقلية العلوم كل تعلِّم وكانت ثمانمائة، نحو تالمذتها عدد كان التي
واشتهر جنديسابور، مارستان إنشاء أثر عىل وافر حظ فيه لهم كان فقد الطب أما
وأتانوس ذكره، املتقدم عيني الراس رسجيس منهم كثريون الصناعة هذه أهل من فيهم
وغريهم ثيودوسيوس، والبطريرك غريغوريوس، واألسقف الطيبوتي، وسمعان اآلمدي،

وخدموها. العباسية الدولة أدركوا الذين األطباء من
يف حتى الرسياني إىل اليوناني من الطب كتب من كثريًا الرسيان أطباء نقل وقد
إىل أو فقط الرسياني إىل ينقلونها ما كثريًا كانوا ألنهم العربية؛ إىل بنقلها اشتغالهم أثناء

مًعا. والعربية الرسيانية

الهندية اللغة آداب (6-1)

املالحم نظموا وقد واليونان، الفرس إخوان منهم العليا والطبقة قديمة أمة الهنود
عندهم تولدت خاصة وتواريخ خاصة آداب ولهم الزمان، قديم من شعًرا األخبار ودونوا
كان ما كثريًا حتى أحوالهم، ودرس تواريخهم مراجعة من يستدل كما القرون بتوايل
وكما جنديسابور، مارستان يف رشوان أنو فعل كما بأطبائهم يستغيثون الفرس ملوك
الهند، من األطباء يستقدمون كانوا فإنهم نهضتهم، أوائل يف العباسيني للخلفاء وقع
معالجتهم؛ يف والرسيان الفرس أطباء حيل تفرغ أن بعد أمراضهم يف ويستشريونهم
أطباء عدة منهم اشتهر وقد الفاريس، أو اليوناني للطب ما غري طرًقا الهندي للطب ألن
وشاناق وصنجهل منكه ومنهم العربية إىل كتبهم بعض املسلمون ونقل الهندية، يف ألفوا

وغريهم.
بلسانهم، خاصة أسماء ولها وأبراجها، ومواقعها بالنجوم حسنة معرفة لهم وكانت
له يقال ثالث ومذهب األركند، ومذهب األرجهري، مذهب مذاهب: ثالثة فيها لهم وكان
حركات يف آراءهم فيه ذكروا زيج عن عبارة هو ،Siddhânta سدهنتا بالسنسكريتية:
والهنود هند، السند وسموه لسانهم إىل ونقلوه العرب إىل وصل الذي وهو الكواكب،
اكتسبها الحساب يف خاصة طرق ولهم العرب، أخذها وعنهم األرقام اخرتعوا الذين هم
بعضها املسلمون ترجم كتب فيها ولهم املوسيقى بفن معرفة لهم وكان عنهم، العرب

العربية. إىل
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ونقلتها الكتب نقل (7-1)

العربية اللغة إىل نقلها يف املرتجمون أخذ ملا املتمدنة األمم عند واآلداب العلوم حال تلك
أكثر كان املنصور فهم النقل بذلك اهتموا الذين الخلفاء أما األول، العبايس العرص يف
إال أيامه يف ينقل لم الرشيد وكذلك بذلك، اشتغل قلما واملهدي والطب، بالنجوم اهتمامه
الخصوص عىل واملنطق الفلسفة كتب بنقل اهتم الذي وهو املأمون ثم املجسطي، كتاب

العموم.4 عىل العلوم وسائر
والهند، وفارس والشام العراق أهل من فهم العبايس العرص يف العلم نقلة أما
إكرامهم يف وبالغوا وجواري رواتب لبعضهم وجعلوا الكثري بالبذل ذلك يف الخلفاء رغبهم
وأكثر اليونانية من الرتجمة عىل أقدر ألنهم النساطرة؛ الرسيان من وأكثرهم ومحاسنتهم،
بن جورجيس ساللة بختيشوع آل أشهرهم: اليوناني، والعلم الفلسفة كتب عىل اطالًعا
العيادي إسحاق بن ساللة حنني وآل املنصور، طبيب النسطوري الرسياني بختيشوع
أخت ابن الدمشقي األعسم وحبيش طويل، تاريخ وله الحرية نصارى أحد املرتجمني شيخ
الرسياني اليهودي مارسجويه وآل الشام، نصارى من البعلبكي لوقا بن وقسطا حنني،
الحميص، ناعمة وابن مطر، بن والحجاج الصابئة، من الحراني ثابت وآل الكرخي، وآل
ويوحنا الرايس، ورسجيس خالد، بن وموىس باسيل، بن وإسطفان ماسويه، بن ويوحنا
البطريق، بن ويحيى والبطريق، ذكرهم، املتقدم بختيشوع آل غري من بختيشوع بن
نقلة أشهر هؤالء عدي، بن ويحيى يونس، بن متَّى برش وأبو الدمشقي، عثمان وأبو

األول. العبايس العرص تجاوز وبعضهم العربي، إىل الرسياني أو اليوناني من العلم
كابن العربية إىل الفارسية من نقل من فمنهم األخرى، األلسنة من النقلة وأما
إىل الفاريس من نقل نوبخت بن الفضل والبنه نوبخت، كبريهم نوبخت وآل املقفع،
عبد بن داود يخدمان وكانا خالد، ابنا ويوسف موىس ومنهم وغريها، النجوم يف العربي
التميمي، زياد بن وعيل العربية، إىل الفارسية من له وينقالن قحطبة، بن حميد بن هللا
سهل بن والحسن الشهريار، زيج كتاب العربي إىل الفاريس من نقل الحسن أبا ويكنى
وإسحاق هشام، كاتب سالم بن وجبلة يحيى، بن أحمد والبالذري املنجمني، من وكان
الربمكي، الجهم بن محمد ومنهم نامه، باختيار املعروفة الفرس سرية نقل يزيد بن

وغريهم. الفرخان بن وعمر الكردي، عيىس بن وموىس القاسم، بن وهشام
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ماسويه. بن يوحنا :8 شكل

جملة يف كان الهندي، منكه (الهندية) السنسكريتية اللغة عن نقلوا الذين ومن
دهن وابن العربية، إىل الهندية اللغة من ينقل الهاشمي عيل بن سليمان بن إسحاق

العربي.5 إىل الهندي من نقل الربامكة مارستان إليه وكان الهندي،
كتبًا نقل وحشية ابن العربية إىل (الكلدانية) النبطية اللغة عن نقلوا الذين ومن

النبطية. الفالحة كتاب أهمها كثرية
شاكر بنو أشهرهم أنفسهم عند من العلم بنقل اشتغلوا النقلة من طبقة وهناك
أوالدهم وعرف والحسن، وأحمد محمد وهم شاكر، بن موىس أوالد ألنهم موىس؛ بنو أو
هؤالء، أوالده يف حقه يرعى واملأمون املأمون يصحب موىس كان املنجم. ببني بعدهم
يف أنفسهم وأتعبوا وغريها، وامليكانيكيات والطبيعيات والنجوم الهندسة يف واشتغلوا
نقل يف بذلوا وممن لنقلها. بالبذل النقلة وأحرضوا الروم، بالد من القديمة الكتب جمع
املنجم، بابن املعروف يحيى بن وعيل الزيات، امللك عبد بن محمد الخلفاء غري العلم

وغريهم. الكاتب، موىس بن محمد بن وإبراهيم امللك، عبد بن موىس بن ومحمد
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نقلت التي الكتب

٨ منها اليونانية من أكثرها مئات بضع فعددها العرص، ذلك يف نقلت التي الكتب أما
يف و١٠ ألرسطو، واألدب واملنطق الفلسفة يف كتابًا و١٩ ألفالطون، واألدب الفلسفة يف
والنجوم الرياضيات يف كتابًا وعرشون وبضعة لجالينوس، الطب يف و٤٨ ألبقراط، الطب
وغريهم. وذيوفنطس وأبرخس وبطليموس ومناالوس وأبلونيوس وأرخميدس ألوقليدس
التاريخ يف الفارسية عن نقلت كتابًا عرشين نحو فمنها األخرى اللغات منقوالت وأما
والنجوم والطب الرياضيات يف وأكثرها السنسكريتية، اللغة من كتابًا ٣٠ ونحو واألدب،
والطلسمات السحر يف أكثرها النبطية أو الرسيانية اللغة عن كتابًا عرشين ونحو واألدب،
والعربانية. الالتينية عن نقلت كتب بضعة وهناك الزراعة، يف النبطية الفالحة كتاب إال

الخالصة (2)

والفلسفة العلم من معروًفا كان ما معظم لسانهم إىل نقلوا املسلمني إن القول: وجملة
ولم العهد، ذلك يف املتمدنة األمم سائر عند واألدبيات والرياضيات والنجوم والطب
نقلهم أكثر كان وإن شيئًا، منه ينقلوا لم ذاك إذ املعروفة األمم ألسن من لسانًا يغادروا
اعتمادهم فكان عندها، ما أحسن أمة كل من فأخذوا والهندية، والفارسية اليونانية عن
النجوم ويف اليونان، عىل والنجوم واملنطق واملوسيقى والهندسة والطب الفلسفة يف
والعقاقري (الهندي) الطب ويف الفرس، عىل واملوسيقى والتاريخ والحكم واآلداب والسري
والتنجيم والزراعة الفالحة ويف الهنود، عىل واألقاصيص واملوسيقى والنجوم والحساب
فكأنهم املرصيني، عىل والترشيح الكيمياء ويف الكلدان، أو األنباط عىل والطالسم والسحر
مزجوا وقد واليونان، والهنود والفرس واملرصيني والبابليني األشوريني علوم أهم ورثوا

(الدخيلة). اإلسالمي التمدن علوم منه واستخرجوا وعجنوه كله ذلك
لم اليونان عن نقلوه ما كثرة مع العرب أن النقل ذلك أمر من نالحظه ومما
يقابلها ما نقلوا أنهم مع الشعر، أو األدبية أو التاريخية كتبهم من ليشء يتعرضوا
ملوكهم، وأخبار الفرس تواريخ من صالحة جملة نقلوا فقد والهنود، الفرس عند
وال اسرتابون جغرافية وال هريودوتس تاريخ ينقلوا لم ولكنهم الشاهنامة، وترجموا
النقل عىل املسلمني بعث ما أكثر أن ذلك يف والسبب أوديسته، وال هومريوس إلياذة
الرتاجمة كان فقد واآلداب التواريخ وأما واملنطق. والنجوم والطب الفلسفة يف رغبتهم
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فاملرتجمون جريانهم، أو أسالفهم مآثر إظهار يف حبٍّا أنفسهم عند من غالبًا ينقلونها
بآداب الرسيان الرتاجمة فعل وكذلك وآدابهم، الفرس تواريخ من شيئًا نقلوا الفرس
من واحد غري أو واحد املرتجمني أولئك يف كان فلو الهنود، الرتاجمة وكذلك أجدادهم،
من منعهم ما جملة من أن ريب وال وأشعارها، أمتهم تواريخ من كثريًا لنقلوا اليونان
من كثريًا أيًضا الشاهنامة يف ولكنَّ فيها، واألصنام اآللهة ذكر العربية إىل اإللياذة نقل

ضاعت. الرتجمة لكن نقلها، من يمنعهم فلم ذلك
لم ما القرن وبعض قرن يف األمم تلك علوم من نقلوا العرب أن أيًضا ويالحظ
تمدُّنهم أسباب أكثر يف املسلمني شأن وذلك قرون، عدة يف بعضه الرومان يستطع

العجيب.
التأثري من العرص ذلك يف األرض أمم أشهر عن النقل ذلك اقتضاه بما يستخف وال
يف معظمه ألن الفارسية؛ عن نقل مما وخصوًصا العمومية، واآلراء االجتماعية اآلداب يف
فضًال اإلفرنج، عن هذه نهضتنا يف نقلناه ما االجتماعية آدابنا يف أثر كما والتاريخ، األدب
العربية واألفكار العربية اآلداب فدخل الدولة، أبواب من باب كل يف الفرس دخول عن
عنهم، نقلت التي الكتب من العرب اقتبسها وأفكارهم الساسانيني الفرس آداب من كثريٌ
درس وقد الكتب، بعض يف متفرقة ونتف ودمنة وكليلة وليلة ليلة ألف إال منها يبَق ولم
بطرسربج يف طبع كتابًا فيه ووضع الرويس، أينوسرتانسيف املسترشق املوضوع هذا

6.١٩٠٩ سنة
ما غري تمدنهم أثناء يف العلوم هذه يف ألَّفوه ما املسلمون بنى املنقوالت هذه وعىل
يبَق ولم ضاعت ومؤلفاتهم منقوالتهم وأكثر أنفسهم، عند من إليها وأضافوه اختربوه
إلنشاء األخرية نهضتهم يف األوروبيني معول كان البعض هذا وعىل بعضها، إال منها

مكانه. يف سنبيِّنه كما ألسنتهم إىل منها نقلوه بما الحديث تمدنهم

اآلن إىل املنقوالت من الباقي (1-2)

يف مشتتة عرشات بضع يتجاوز فال اآلن، إىل ذكرها املتقدم الرتجمات من الباقي أما
املثال: سبيل عىل بعضها إليك — أوروبا مكاتب

خطية نسخة منه مطر، بن يوسف بن الحجاج ترجمة لبطليموس املجسطي كتاب
ليدن. مكتبة يف

مكاتب يف نسخ منه البطريق، بن يوحنا ترجمة الرياسة تدبري يف السياسة كتاب
وغريهما. ومنشن برلني
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واألخبار الطب يف رسائل منها وتأليفه، نقله من آثار عدة البعلبكي لوقا بن ولقسطا
٢٠٤ (صفحة وجودها أماكن إىل وأشار العربية، اللغة آداب كتابه يف بروكلمن ذكرها

ج١).
مكتبة يف الطب يف املدخل أشهرها منقوالته، من حسنة بقايا إسحاق بن ولحنني
بيوت يف الفالسفة واجتماعات برلني، مكتبة يف للمتعلمني الطب يف ومسائل األسكوريال

وغريها. النواميس وكتاب منشن، مكتبة يف الحكماء
أرسطو. منطق يف كتاب حنني بن إسحاق والبنه

ذكرها سيأتي مؤلفاته من بقايا — العرب فيلسوف — الكندي إسحاق بن وليعقوب
الثاني. العبايس الدور يف ترجمته يف

سيما وال الكتاب، هذا من ييل فيما الدخيلة العلوم يف النابغني مشاهري عىل وسنأتي
األول العبايس العرص إجماله يف وتجاوزنا هنا الكالم أجملنا وإنما بغريها، اشتغلوا الذين
فعًال، للقراء نفعه نرجو فيما العناية رصف من ْمناه قدَّ الذي للسبب االختصار؛ يف رغبًة

األصلية. العربية العلوم يف الكالم إىل ولنعد

األصلية العربية العلوم (3)

اللغة (1-3)

وما الدخيلة، العلوم من إليها نقل بما ألفاظها يف كثري تغيري الدور هذا يف اللغة أصاب
من وغريها اإلسالمية العلوم يف التوسع استلزمه وما اإلدارية، األلفاظ من التمدن اقتضاه
الجديدة املعاني من حدث ما لتأدية واإلدارية؛ والفلسفية العلمية واملصطلحات األوضاع
إىل الحديث العلم نقل يف اليوم شأننا هو كما العرب، لسان يف مثيل له يكن لم مما
ولم العربية، املعاني وتنويع األعجمية األلفاظ اقتباس إىل أحوج يومئذ وكانوا لساننا،
يف تنويًعا أحدثت ولكنها وتبديلها، األعجمية األلفاظ اقتباس عىل النهضة تلك تقترص

ذلك: من أمثلة وإليك العربية، األلفاظ معاني

العربية العلمية األلفاظ

ونحوها، والكي كالحجامة مفردات إال الجاهلية يف منها يكن ولم الطبية، األلفاظ أهمها
والتوليد، والجراحة والترشيح والصيدلة كالكحالة الطب فنون عىل يدل ما منها فحدث
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الحار من واألخالط واألمزجة الرطوبات كأسماء فن كل باصطالحات يختص ما ومنها
والهضم واإلنذار والتخمة والنبض والبلغم والصفراء والسوداء واليابس والجافِّ والبارد

واملشاركات. والبحران
والنطوالت واملسهالت واملجففات واملرطبات واملربدات كاملسخنات األدوية وأسماء

واألطلية. واملراهم واألدهان والسعوطات واالستفراغات واملخدرات
الرياح وكارس وهاضم ومخشن ومنضج ومحلل ملطف مثل األدوية تلك وأفعال
ومرطب ومخدر ومقوٍّ ومربد وكاٍو ومعفن ومفتت والذع وأكَّال ومقرح ومحكك، ومخمر

ذلك. وغري وترياقي ومملس ومزلق ومعرق ومدرٍّ ومسهل، وقابض وعارص
وتفرق والفتق، والخلع والرض والوتي والهتك الفسخ الجراحية األلفاظ ومن

وغريه. والجبار الوضع ومفارقة االتصال
واللقوة والتشنج والرصع والكابوس كالصداع أعراضها أو األمراض بأسماء ناهيك
والربو والذبحة والحانوق والرشناق والشرتة والسالق والرسطان واالختالج والرعشة
واالستسقاء، والريقان والغشيان والخفقان والضمور والجهر الرئة، وذات الجنب وذات
يمكن ال مما ذلك ونحو والبواسري، والهيضة والسدد والسحج والزحري واإلسهال والدبيلة

حرصه.
واملطبقة والغب واملختلطة والحادة كاملزمنة الحميات أنواع األمراض أوصاف ومن
العني ورطوبات الدموية األوعية كأسماء الترشيحية األلفاظ غري وغريها، والدق والربع

يعرفونها. العرب يكن لم التي الباطنية األعضاء وسائر
منها تفرَّع وما واملنطق، الفلسفة مصطلحات من ونحوها الفلسفية األلفاظ ويليها
والظهور الكون الحرصكقولهم: تفوق كثرية وهي ونحوه، والفقه والتصوف الكالم كعلم
والعدم والوجود واملباينة واملماسة والسكون والحركة والنفي واإلثبات والحدوث والقدم
الكالم، علم اصطالحات من واملصاف والتحرير، والتعديل واألعراض واألجسام والطفرة
والعناء والبقاء واألنس والهيبة والقطب والسطح واملسافر والسالك واملريد والهاجس

التصوف. اصطالحات من واملجاهدة والفرتة والشاهد
صارت حتى واألصولية، والفقهية والصوفية الكالمية االصطالحات تكاثرت وقد
اكتسبته ما ورشح لتفسريها الخصوصية املعجمات وضع إىل فاضطروا باأللوف؛ تعد
«التعريفات» كتاب املعجمات تلك أشهر ومن العلوم، تلك باختالف املختلفة املعاني من
ألفي نحو يف للتهانوي الفنون» اصطالحات و«كشاف صفحة، ومائة نيف يف للجرجاني
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الواردة الصوفية» و«اصطالحات صفحة، أربعمائة يف البقاء» أبي و«كليات كبرية، صفحة
االصطالحي معناه ثم اللغوي معناه أوردوا لفًظا ذكروا فإذا وغريها، املكية الفتوحات يف
أو الرياضية املعاني من ذلك يناسب ما مع األصول أو التصوف أو الكالم أو الفقه يف

اإلطالق. عىل اللغوي املعنى يغفلون وقد النحوية، أو الطبيعية

األعجمية العلمية األلفاظ

يكون ما وأكثر ومعناه، بلفظه لغته من نقله إىل املرتجمون اضطر ما بها ونريد
يف نظري له يكن لم مما واملصنوعات، واألدوات واألمراض العقاقري أسماء يف ذلك
من واملصطكي والقنطاريون والسقمونيا والزيزفون والبقدونس كاألفسنتني بالدهم
والزرنيخ والررجون والزاتينج شمرب وخيار والبنج والبورق والبابونج اليونانية، اللغة

الفارسية. اللغة من واملرداسنج والشريج والشاهرتج واألسفيداج والرسقني والزاج
والكيموس والرتياق القولنج الطبية االستعماالت من ونحوها األمراض أسماء ومن
الفارسية. من ومارستان ورسسام اليونانية، من وملنخوليا ولومان وقيفال والكيلوس

اليونانية، من والصابون واألنبيق والقرياط اإلصطرالب واألدوات املصنوعات ومن
الفارسية. من واألسطوانة والدسكرة والجنزار والبوتقة والربكار

والطلسم والفلسفة واألسطقس الهيويل ونحوها الفلسفية االصطالحات ومن
اللغة من اقتبسوه ما غري — اليونانية من والقانون والقاموس واإلقليم واملغنطيس

ونحوها. العقاقري أسماء من وأكثره الهندية،
األلفاظ اقتباس من يستنكفون يكونوا لم النهضة تلك أهل أن تقدم مما فرتى
عن نقلوها التي املعاني لتأدية عربية ألفاظ وضع يف أنفسهم يتعبوا ولم األعجمية،
أعجميتني، لغتني من لفظني الواحد للمعنى يستخدمون ما كثريًا كانوا بل األعاجم،
املرض، هذا عىل للداللة العرب استعمله الدماغ حجاب لورم فاريس اسم مثًال فالرسسام
ولو «قرانيطس»، وهو اليوناني، اسمه استخدموا اليونان لغة من الطب ترجموا وملا

جميًعا. اللفظني عن الستغنوا األعجمية األلفاظ استخدام من استنكفوا

العربية اللغة يف األعجمية الرتاكيب

ينقلونه فيما العرص هذا أهل كتبة أسلوب إىل العجمة تطرق من نشاهده ما عىل قياًسا
من يشء أسلوبَهم دخل العباسية النهضة يف أسالفنا أن نعتقد األعجمية، األفكار من
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إذا أننا عىل واختالطه. عهده لتباعد تماًما أصوله إىل تتبُّعه نستطيع ال كنا وإن ذلك،
رأينا األدب، كتب وعبارة والفلسفة الطب كتب عبارة بني وقابلنا العرص ذلك لغة فحصنا
تمتاز الفلسفة أصحاب عبارة رأينا ذلك سبب يف النظر ْقنا دقَّ وإذا واضًحا، بينهما الفرق

أهمها: وركاكتها ضعفها سبب هي بأمور

اإلفرنجية. اللغات أهل يستعمله ما نحو عىل بكثرة الكون فعل استخدام (١)
عندهم. الشائعة املعرتضة الجمل كثرة (٢)
املجهول. الفعل استعمال من اإلكثار (٣)

عنه. االستغناء يمكن حيث والخرب املبتدأ بني «هو» الغائب ضمري استعمال (٤)
ونفساني روحاني كقولهم: بعضالصفات يف املتكلم ياء قبل والنون األلف إدخال (٥)
العربي. اللسان يف يستحسن وال اآلرية اللغات يف مألوف هو مما ذلك ونحو وباقالني،

مندوحة لهم يكن لم ما اليونانية اللغة من العرب اقتبسها التي التعبريات ومن
منها: بأس وال عنها

الالنهائية كقولهم: عليها التعريف أل وإدخال النافية، ال مع األلفاظ تركيب (١)
والالرضورة. والالأدرية

والهوية والكمية والكيفية اللمية قولهم: مثل الضمري أو الحروف من االسم صوغ (٢)
واملاهية.

والخاصة. واملنضجة املائية كقولهم: االسمية إىل الوصفية األلفاظ نقل (٣)

«صاحب قولهم: مثل اإلدارية الفارسية التعبريات بعض اقتباسهم القبيل هذا ومن
يف التغيري من اللغة أصاب ما غري فاريس، تعبري وهو الستار» و«صاحب الرشطة»،
فضًال التغيري من االجتماعية اآلداب عىل طرأ وبما نموها، أثر عىل اإلجمال عىل ألفاظها
األلفاظ اقتباس أو العربية األلفاظ تنوع من ذلك اقتضاه وما والصناعة، التجارة عن
النمو من االرتقاء ناموس اقتضاه ما وغري ونحوها، واألخالق العادات غري األعجمية
اللغة تاريخ كتابنا يف الباب هذا يف إضافيٍّا فصًال عقدنا وقد والتفرع. والتنوع والتجدد
األلفاظ يف وفصًال العباسية، األدوار من يليه ما إىل الدور هذا فيه تجاوزنا العربية
أثناء يف اللغة هذه دخلت التي والعربانية، الرسيانية والرتاكيب واليهودية النرصانية

هناك. فلرتاَجع اإلسالمي التمدن
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املوضوع لهذا مآخذ

العربية اللغة تاريخ كتاب غري املوضوع هذا يف إليها الرجوع يمكن التي الكتب ومن
املصطلحات عىل ويشتمل ٨١٦ه، سنة املتوىف للجرجاني التعريفات» «كتاب ذكره: املتقدم
١٨٤٥ سنة باريس يف مطبوع وهو املعجم، حروف عىل مرتَّبة وغريها والنحوية الفقهية
يف فيما العليل و«شفاء وغريها، مرص يف طبع للحريري الغواص» و«درة مرص، ويف
بمرص طبع ١٠٦٩ه، سنة املتوىف الخفاجي الدين لشهاب الدخيل» من العرب كالم
سنة كلكتة يف طبع ١١٥٨ه سنة للتهانوي الفنون» اصطالحات و«كشاف ،١٢٨٢ سنة
طبع ٥٣٩ه سنة املتوىف الجواليقي منصور ألبي األعجمي» الكالم من و«املعرب ،١٨٦١
للهجرة، عرش الحادي القرن أبناء ألحد والدخيل» «املعرب وكتاب ،١٨٦٧ سنة ليبسك يف
املطرزي الفتح ألبي املعرب» ترتيب يف و«املغرب الخديوية، املكتبة يف خطية نسخة منه

اللغة. وكتب اللغوية املعاجم غري الخديوية، املكتبة يف خطية نسخة منه

هوامش

ج١. ٥٠ الفداء أبو (1)
.٢٤٢ الفهرست (2)

.E. Browne’s Lit, Hist. of Persia, 167 (3)
ج٣. ١٤٠ اإلسالمي التمدن تاريخ (4)

.٢٤٥ الفهرست (5)
.١٣ سنة ٣٩٢ املرشق (6)
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االجتماعي االنتقال (1)

إىل البداوة من العربية األمة انتقال مثل كبريًا انتقاًال العباسية الدولة يف الشعر انتقل
فتحرض الناعمة، إىل الخشنة املالبس ومن الرخاء إىل العيش شظف ومن الحضارة،
كانوا أن وبعد وشعورهم، بأخالقهم الحضارة أهل وشاركوا الشعراء، من كثريون
يبيت رمالها الرياح تسفي قاحلة صحراء عىل إال أحدهم عني تقع ال املضارب يف يقيمون
ناقته أو جواده إال له عشري ال الصحراء، ودبابات األعداء غارات من خائًفا حذًرا فيها
فاكهة كل من فيها الحدائق تكتنفها القصور يف يقيم الرخاء إىل أركن وقد أصبح —
األلوان، بأزهى األزهار بها تحف واألقنية األحواض، يف مدبرة املياه فيها تجري زوجان،
كان أن وبعد الصوت. ورخيم الريش جميل من الداجنة األطيار أكنافها يف وترسح
الحبال أو الخوص من النعال يحتذي أو الحفاء وينتعل الجمل شعر من العباءة يرتدي
واستبدل واملاليات، بالغالئل وتخفف والجورب، الخف وانتعل والويش، الحرير لبس
من الستائر جدرانها وعىل والسجاد، البسط فرشها بقاعات الرمال وفرشها املضارب
وحل البداوة أنفة ضعفت وقد الذهب، طراز عليها الفضة بمسامري والديباج الخز
األموال عليهم قت تدفَّ وقد يشاءون، بما ينغمسون وشأنهم الناس وترك الحشمة عقال
ي الترسِّ بشيوع الغرية وذهبت التهتك فانترش أيديهم، بني الذهب وتكاثر حساب، بال
واختالفهم الغناء، مجالس عىل لرتددهم ذلك من األوفر الحظ وللشعراء املسكر، وانتشار
مخيالتهم يف فانطبعت والرخاء، والرتف البذخ أهل من واألمراء والوزراء الخلفاء إىل

البادية. أهل تألفها لم صور
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لرغبة األموية الدولة يف عليه كان عما العرص هذا يف الشعر اختلف إذا غرو فال
أهل من شعرائهم أكثر فكان سواهم، وتحقري العرب بنارص واألخذ بالبداوة، األمويني
املتحرضون، فيهم ويندر نجد، أو الحجاز أو والكوفة البرصة من عليهم يفدون البادية
العباسيون كان — ذلك يخالف غرض إىل يرمون كانوا فأصحابها العباسية الدولة أما
العرب، جزيرة عن واالستغناء العرب من التخلص ويودون العرب، غري تقديم يرون
وتكون العراق، يف مقامها يقوم بما الكعبة يستبدل أن املنصور إىل بعضهم حبب حتى

يفلح. ولم وفعل للناس،1 ا حجٍّ
طبيعي، العرصاألموي يف عليه كانوا عما العباسية الدولة يف الناس طبائع فاختالف
العبايس العرص يف والشعراء الشعر مميزات أهم وإليك — وخيالهم الشعراء جملتهم ويف

األول.

الشعر مميزات (2)

العرصين اختالف مثل األموي، العرص يف عنه العرص هذا يف العربي الشعر يختلف
وسائر وآدابها األمة أخالق مرآة الشعر ألن واألدبية؛ واالجتماعية السياسية باألحوال

يأتي: ما إىل ترجع العرص هذا يف الشعر فخصائص أحوالها.

النظم طريقة (1-2)

املعنى ذلك فيه يسبك الذي القالب وعىل املعنى، وهو الشعري الخيال عىل الشعر يشتمل
أمور: ثالثة النظم يف يالحظ ما وأهم النظم. أو املوزون املقفى الكالم وهو

املعاني. تنسيق يف الشعراء عليها يجري التي الخطة وهي طريقته (١)
للتعبري. يختارونها التي العبارة وهو األسلوب (٢)

اللفظ. (٣)

حال وطريقته ولفظه أسلوبه يف يتبع أن الشعر تاريخ يف األساسية القواعد ومن
العرب ولكن أحوالها، وسائر اجتماعها نظام بتنوع شعرها ع فيتنوَّ تقوله، التي األمة
قصائدهم فيستهلُّون ينظمونه، فيما الجاهليني طريقة ْوَن يتحدَّ بعيد غري عهد إىل ظلوا
كثريًا فإنهم األلفاظ حتى الجاهلية، خصائص من وغريها واإلبل واألطالل الرحيل بذكر
الناس. لوحيش الكالم وحيش ألن املدنية؛ يالئم ال الذي الوحيش وفيها بها، يقلدونهم ما
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وشعراء الجاهلية آداب بأفضلية االعتقاد رسوخ بالقديم كهم تمسُّ يف والسبب
عظَّم ثم والرتاكيب، األلفاظ لتحقيق اإلسالم صدر يف مرجعهم إليها كان إذ الجاهلية؛
فرسخ العرب، ودولة العرب تأييد يف لرغبتهم البداوة وطباع الجاهلية مناقب األمويون
بأنصارهم العباسيون تغلب فلما يتبع. ما أفضل الجاهلية مناقب أن الناس أذهان يف

بالزوال. االعتقاد ذلك أخذ الفرس، كلمة وعلت أمرهم، عىل العرب وُغِلب الفرس،
الركاكة من سالمته مع البالغة يف عريق الجاهيل الشعر فإن األسلوب حيث من أما
االرتقاء نحو سائر البرشي العقل أن العلماء بعض فريى الشعري الخيال وأما والعجمة،
ال هومريوس هذا — مكانه يف يزال ال فإنه الشعري، الخيال حيث من إال سبيل كل يف

يشء. كل يف يتقدمون والناس سنة، ٣٠٠٠ نحو عليه مر وقد الشعراء نابغة يزال
يزالون ال فإنهم الجاهليني، من وغريهم وزهري والنابغة القيس امرئ إىل وانظر
حيث من ا خاصٍّ شأنًا العربي للشعر أن عىل اآلن، إىل الشعراء نوابغ من يعدون
يف الجاهليني كالم من طبقة أعىل العموم عىل يعدُّ اإلسالميني كالم فإن األسلوب،
أوائل إىل اإلسالم صدر يف لني واملرتسِّ والخطباء الشعراء نعني ومنظومهم، منثورهم
يف سيما وال الشعري، الخيال عىل االجتماعية األحوال تأثري عن فضًال العباسية،2 الدولة
دافع، يدفعها ال املربم كالقضاء الطبيعة ومجاري — الحضارة إىل البداوة من االنتقال
األدباء فكان الشعر، يف بهم يقتدى مثاًال الجاهليني جعل للعرب األمويني تعظيم لكن
ظلوا الخيال واتساع األسلوب ارتقاء ومع األموية، الدولة يف االعتقاد ذلك نقد يتحاشون

النظم. يف الجاهليني طريقة يتحدون
تلك تقبيح يف يفكِّرون وأخذوا االنتقاد، عليهم هان العباس بني إىل األمر انتقل فلما
للهجرة الثالث القرن أواسط يف قتيبة ابن األدباء من نقدها عىل تجرَّأ من وأول الطريقة،

الشعر. نقد تاريخ يف ذلك إىل وسنعود والشعراء،3 الشعر كتابه يف
انتقاد يف فأخذوا العباسية، الدولة صدر يف األمر هذا إىل تنبَّهوا الشعراء أن عىل
لكنهم طباعهم، عىل التقليد لغلبة بنارصهم يأخذ من يجدوا ولم الجاهليني، طريقة
القول، حرية عرص األول؛ العبايس العرص من األقل عىل القيود تلك من الخروج حاولوا
القبيل هذا من بلغنا ما وأقدم الطريقة، تلك انتقاد مجلسهم يف الشعراء حديث وأصبح

فقال: ذلك بشأن ففاوضه الكوفة، أهل من بفتى أياس بن مطيع اجتماع

س��ل��ع��ا ووص��ف��ك��م��ا ط��يٍّ ج��ب��ل��ي وم��ن ال��ق��ط��ا ب��ه��ا ي��ح��ار ب��ي��ٍد م��ن ألح��س��ن
ت��رع��ى4 ص��اح��ب��ه وج��ه ف��ي م��ق��ل��ة ل��ه ك��اله��م��ا ع��اش��ق��ي��ن ع��ي��ن��ي ت��الح��ظ
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أبو منهم به جاهر وممن ينظموه، لم وإن الشعراء أكثر حال لسان ذلك وكان
قوله: القدماء طريقة إنكاره عىل بها يستدل التي أقواله ومن نواس،

ك��ال��ورِد ح��م��راء م��ن ال��ورد ع��ل��ى واش��رب ه��ن��ٍد إل��ى ت��ط��رب وال ل��ي��ل��ى ت��ب��ك ال

قوله: القبيل هذا ومن

ال��ك��رِم5 الب��ن��ة ص��ف��ات��ك ف��اج��ع��ل ال��ِق��ْدِم ب��الغ��ة ال��ط��ل��ول ص��ف��ة

وكأنه شعره، يف يذكرها أال عليه وأخذ بالخمر اشتهاره عىل الخليفة سجنه وملا
فقال: الجاهليني طريقة عىل النظم إىل عنها الرجوع كلفه

ال��خ��م��را ن��ع��ت��ك ب��ه أزرى ط��ال��م��ا ف��ق��د ال��ق��ف��را وال��م��ن��زل األط��الل ش��ع��رك أع��ر
أم��را ل��ه أردَّ أن ذراع��ي ت��ض��ي��ق م��س��ل��ٌط ال��ط��ل��ول ن��ع��ت إل��ى دع��ان��ي
وع��را م��رك��بً��ا ��م��ت��ن��ي ج��شَّ ق��د ك��ن��ت وإن وط��اع��ًة ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��َر ف��س��م��ًع��ا

فراغ عنده فهو وإال اإلمام، خشية من هو إنما والقفر األطالل وصفه بأن فجاهر
الجاهليني يتحدى من الشعراء بني ولكن بعده، جاء ومن العتاهية أبو به واقتدى وجهل،

اآلن. حتى
من فيها حفظ أو العربية، إىل نقل ما العرص هذا يف ومعناه الشعر أسلوب يف وأثر
جديدة معاٍن فيه وزادت لطيًفا، خياًال العربي الشعر فاكتسب وأخبارهم، الفرس آداب
التمدن تأثري ذلك ويشبه الرومان، أخالق يف القدماء اليونان آداب تأثري من كان ما نحو

أفكارنا. ومجاري آدابنا يف الحديث

الخيال باتساع الجديدة املعاني (2-2)

يطرقوه، لم الشعر معاني من معنى يرتكوا لم أنهم الجاهلية شعراء يف االعتقاد كان
معاٍن لها الحضارة ولكن البادية، البن تخطر التي املعاني أكثر طرقوا أنهم الواقع ويف
يف ما تأملت فإذا األرض، يف الناس النتشار القرائح وتفتق الخيال توسع هي أو خاصة،
يف ما ثم واملخرضمني، القدماء معاني عىل الزيادات من اإلسالميني األول الصدر أشعار
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مثلها يقع ال التي العجيبة واإلبداعات التوليدات من وأصحابهما والفرزدق جرير طبقة
املعاني من زادوه ما فرتى وأصحابه نواس وأبا برد بن بشار تأتي ثم نادًرا، إال للقدماء
أحوال سائر مثل االرتقاء ُسنَّة عىل سار الشعر أن علمت — بعدهم جاءوا الذين زاده وما
األعمى: برد بن بشار قول األول العبايس العرص يف حدثت التي املعاني أمثلة ومن الحياة،

أح��ي��انَ��ا6 ال��ع��ي��ن ق��ب��ل ت��ع��ش��ق واألذن ع��اش��ق��ٌة ال��ح��ي ل��ب��ع��ض أُذِْن��ي ق��وم ي��ا
ك��ان��ا م��ا ال��ق��ل��ب ت��وف��ي ك��ال��ع��ي��ن األذن ل��ه��م ف��ق��ل��ت ت��ه��ذي ت��رى ال ب��م��ن ق��ال��وا

نواس: أبي وقول

ال��ت��ح��ك��ي��م��ا ي��زي��ن ق��ع��ديٌّ م��ن��ه��ا أزي��ن وم��ا ف��ك��أن��ي
ي��ق��ي��م��ا أال ال��م��ط��ي��ق ف��أوص��ى ِب ال��ح��ْر إل��ى ال��س��الح ح��م��ل��ه ع��ن َك��لَّ

أيًضا: وقوله عنه، وتقعد به وتأمر الخروج ترى الخوارج من فرقة والقعدة

ب��ن��ج��وِم ح��اف��ات��ه��ا م��ك��ل��ل��ة م��دام��ة س��م��اء ك��س��رى ع��ل��ى ب��ن��ي��ت
ن��دي��ِم ك��ل دون الص��ط��ف��ان��ي إذًا روح��ه س��اس��ان ب��ن ك��س��رى ف��ي ردَّ ف��ل��و

املعتز: البن ويروى الخمارات، النساء صفة يف أيًضا وقال

ال��س��رْر م��ع��اق��ده��ا أع��ك��ان زن��ان��ي��ر ع��ق��وده��ا ش��ددن زن��ان��ي��ر وت��ح��ت

أيًضا: وقال إليه يسبق لم تشبيه فهذا

ي��ت��ق��لَّ��ى م��ن ب��ذاك ي��دري ك��ي��ف ال أم ل��ي��ل��َي أط��ال أدري ل��س��ت
م��خ��الَّ ك��ن��ت ال��ن��ج��وم ول��رع��ي ل��ي��ل��ي الس��ت��ط��ال��ة ت��ف��رغ��ت ل��و

تمام: أبي قول العرص هذا يف املعاني من زاد ومما

ح��س��وِد ل��س��ان ل��ه��ا أت��اح ط��وي��ت ف��ض��ي��ل��ٍة ن��ش��ر ال��ل��ه أراد وإذا
ال��ع��وِد َع��رف ط��ي��ب ي��ع��رف ك��ان م��ا ج��اورت ف��ي��م��ا ال��ن��ار اش��ت��غ��ال ل��وال
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وقوله:

ال��م��ع��ال��ِم م��س��ت��ش��رف��ات ل��ك��م ق��ب��ور ال��ث��رى خ��ام��ل ن��ب��ه��ت ق��د م��ال��ك ب��ن��ي
ب��ال��س��الل��ِم ي��رت��ق��ى ال ع��ال وف��ي��ه��ا م��ت��ن��اوٍل م��ن ال��ك��ف ق��ي��د غ��وام��ض

والغزل. النسيب سيما وال فيه، توسعوا أو القديمة املعاني من أخذوه ما غري

باالقتباس الجديدة املعاني (3-2)

العلوم بدخول حدثت معاٍن وهناك بالحضارة، الخيال توسع اقتضاها شعرية معاٍن تلك
فيها فلسفية تعابري والشعراء والكتاب الخطباء فاستعار العربية، اللغة إىل القديمة
قول ومنها واملعاد، والتجزؤ والتوليد كالتناهي منها، أمثلة ذكر تقدم قد علمية ألفاظ

نواس: أبي

ال��م��ت��ج��رْد ق��وه��ي��ة م��ورْد خ��د وذات
ت��ن��ف��ْد ل��ي��س م��ح��اس��نً��ا م��ن��ه��ا ال��ع��ي��ن ت��أم��ل
ي��ت��ول��ْد وب��ع��ض��ه��ا ت��ن��اه��ى ق��د ف��ب��ع��ض��ه��ا
م��ردْد م��ع��اد م��ن��ه��ا ع��ض��ٍو ك��ل ف��ي وال��ح��س��ن

وقوله:

ج��الَّ ت��ذك��رت ه��ال م��ن��ي ال��ق��ل��ب ع��اق��د ي��ا
أق��الَّ ال��ق��ل��ي��ل م��ن ق��ل��ي��ًال ق��ل��ب��ي ت��رك��ت
ال7 م��ن ال��ل��ف��ظ ف��ي أق��ل ي��ت��ج��زى ال ي��ك��اد

بعض قاله ما العتاهية أبي كاقتباس اليونان أخبار من معاني آخرون واستعار
وهو: له ابن رثاء يف ونظمه اإلسكندر، تأبني يف اليونان حكماء

ي��ديَّ��ا م��ن ق��ب��رك ت��راب ن��ف��ض��ت إن��ي ث��م ب��دف��ن��ك ح��زنً��ا ك��ف��ى
ح��يَّ��ا م��ن��ك أوع��ظ ال��ي��وم ف��أن��ت ع��ظ��اٌت ل��ي ح��ي��ات��ك ف��ي وك��ان��ت
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األفكار، ورجال األئمة بعض أقوال العرص هذا يف الشعر دخلت التي املعاني ومن
كالم ودع ينفعك ما إىل «انظر القائلة: الحكمة بشار نظم كما ونظموها الشعراء اقتبسها

بشار: فقال الناس.» كالم من النجاة إىل سبيل ال إذ الناس

ال��ل��ه��ُج ال��ف��ات��ك ب��ال��ط��ي��ب��ات وف��از ب��ح��اج��ِت��ِه ي��ظ��ف��ر ل��م ال��ن��اس راق��ب م��ن

املعاني من طائفة اللغة فدخل الفرس، من عمالها أكثر العباسيني وحضارة
يف يدخلونها فارسية جمًال الشعراء يقتبس لقد حتى األلفاظ، عن فضًال الفارسية

الرشيد: بها مدح قصيدة من العماني كقول أشعارهم

ب��ال��س��رِد م��ح��ك��م��ة دغ��ف��ة ف��ي م��س��رن��دي ب��ط��ل م��ن ي��ل��ق��ه م��ن
وال��ك��رِد رأس��ه ب��ي��ن ي��ج��ول

وقوله: العنق، يعني

ال��ورْد ال��ه��زب��ر ك��ف ف��ي وص��ار األس��ْد غ��ي��اض ب��ي��ن ه��وى ل��م��ا
س��رْد آب ال��ده��ر ي��ذوق آل��ى

املغني املوصيل إبراهيم كقول السواد نبط لغة من رسيانية ألفاًظا أيًضا واقتبسوا
يقول: إذ بلفظه كالمه ينقل وكأنه — نبطي خمار وصف يف

ب��ال��ش��ي��ِن8 ع��ن��ه زل��ن��ا ل��ع��م��رك وق��د ودَّع��ن��ي ح��ي��ن ب��ش��ي��ن��ا» «أزل ف��ق��ال:

اآلنية أسماء من املدنية تلك ثمار من استحدث ما وصف الجديدة املعاني ومن
كما والخمر الغلمان سيما وال الحضارة، أسباب وسائر والرياش، والقصور واألبنية

سيجيء.
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املدح يف املبالغة (4-2)

الواقع إىل أقرب الجاهلية يف كان لكنه العصور، من عرص يف املدح من الشعر يخل لم
واضطرار الرخاء، إىل واإلركان الحضارة بازدياد مبالغة يزداد أخذ ثم املبالغة، عن وأبعد
أبي بن زهري كان أن فبعد بالفرس، االختالط بعد سيما وال والتملق، التزلف إىل الشعراء

حازم: كريم مدح يف يقول سلمى

س��ائ��ل��ْه أن��ت ال��ذي ت��ع��ط��ي��ه ك��أن��ك م��ت��ه��ل��ًال ج��ئ��ت��ه م��ا إذا ت��راه

الرشيد: يف يقول النمري منصور صار

ت��ج��ت��م��ُع ح��ي��ث م��ن��ه��ا ال��ل��ه أح��ل��ك أودي��ٌة وال��م��ع��روف ال��م��ك��ارم إن
م��ت��ض��ُع األق��وام م��ن وض��ع��ت وم��ن راف��ع��ه ف��ال��ل��ه ً ام��رأ رف��ع��ت إذا
ي��ن��ت��ف��ُع ال��خ��م��س ب��ال��ص��ل��وات ف��ل��ي��س م��ع��ت��ص��ًم��ا ال��ل��ه ب��أم��ي��ن ي��ك��ن ل��م م��ن
ف��ي��ت��س��ُع ذك��رن��اه أم��ر ض��اق أو أن��ام��ل��ه ت��خ��ل��ف ل��م ال��غ��ي��ث أخ��ل��ف إن

مدحه: يف سلمى أبي بن زهري ولد من رجل وقول

رس��وُل ال��رس��ول ب��ع��د ف��ك��أن��ه

دلف: أبي مدح يف العكوك وقول

ح��اِل إل��ى ح��ال م��ن ال��ده��ر وت��ن��ق��ل م��ن��زل��ه��ا األي��ام ت��ن��زل ال��ذي أن��ت
وآج��اِل ب��أرزاق ق��ض��ي��ت إال أح��ٍد إل��ى ط��رف م��دى م��ددت وم��ا

واالنغماس الزلفى أسباب بزيادة وجه كل العرصمن هذا بعد زادت املبالغة أن عىل
سرتاه. كما الرخاء يف

430



الشعر

والغلمان الخمر وصف (5-2)

أثر عىل الخمر بوصف بدءوا الشعراء أن األموي العرص يف الشعر مميزات من ذكرنا
الذي األول العبايس العرص يف إال ينضج لم وصفها ولكن والقصف، املسكر يف انغماسهم
بضعة ذلك يف له فإن نواس، أبو شعرائه من وصفها يف نظم من وأشهر صدده. يف نحن
إمام نواس أبا عدُّوا ولذلك ديوانه؛ يف تجدها واملقاطيع القصائد من مئات يف بيت آالف

للخمر. افني الوصَّ
من شاعر يبَق ولم العرص، هذا يف قهم تعشُّ إىل اإلشارة تقدمت فقد الغلمان أما
منهم ذلك فعل من وأقدم به، ويتغزَّل يعشقه بغالم يشتهر لم بغداد يف املقيمني شعرائه
اقتدى كما له معاًرصا وكان نواس، أبو به واقتدى اك، الضحَّ بن حسني ثم عجرد حماد
تقربهما الرذيلة هذه من تمكنًا زادهما وقد كليهما، يف فاقه لكنه الخمر، وصف يف به
املذكور ولحسني ولشعرائه. له فتنة فكانوا للغلمان االقتناء كثري وهو األمني، محمد من

ج٦). ١٧٠) ترجمته يف األغاني صاحب نرشها الغلمان وصف يف كثرية أقوال
فيه املذكر» «غزل يسمونه الغلمان بوصف خاص باب ديوانه ففي نواس أبو أما
عن لذلك أغضينا وقد مطالعتها. عن للقارئ تنزيًها إليها باإلشارة اكتفينا بيت ألف نحو
يعصمهم ولم التهتُّك، من القوم إليه بلغ ما عىل تدل املذكر بغزل تتعلق كثرية حوادث
وعلة املسكر، الرذائل هذه وسيد ارتكابه. عن الدولة يف مقامهم وال أدبهم وال علمهم
قد لكنه عنها، النهي الوارد الخمر غري ألنه النبيذ؛ رشب بتحليل الفقهاء بعض انتشاره
ألنها اليوم؛ األلعاب بعض يحللون كما مسكرة، خمر إىل مكثه طال إذا يتحول أو يسكر
هي أو بها يقامرون قد ولكنهم القمار، ألعاب من تعد فال فقط املصادفة عىل مبنية غري
أبواب من بابًا العرص هذا بعد بالغلمان التغزل وأصبح الفاحشة. املقامرة إىل تجرهم

الشعر.

املجوني الشعر (6-2)

سيما وال اللهو، أسباب من االستكثار عىل كرباءها بعث الدولة عمران استبحار إن
من طبقة فتولَّدت والشعر، األدب سماع إىل ميلهم مع والغلمان، والجواري الخمور
نواس. أبو وإمامهم ان، امُلجَّ بالشعراء وعرفوا منظومهم، يف املجون من أكثروا الشعراء
من الطبقة تلك يف االجتماعية اآلداب يمثلون وهم فيه وتفننوا مجونهم، يف تهتَّكوا وقد

عليها. يدل مثال أو األمة آداب عنوان والشعراء — العرص ذلك يف الناس
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الرياضواألزهار وصف (7-2)

كقوله: نواس، أبو فيه افها وصَّ ومن واألزهار، الرياض بوصف العرص هذا يف توسعوا

أخ��ض��را ال��ح��دائ��ق م��ل��ت��فِّ ظ��ل ف��ي ن��ع��ي��ُم��ُه واس��ت��ب��ث ت��ق��اص��ر ي��وم
وع��ن��ب��را ع��ل��ي��ك م��س��ًك��ا ب��ه ن��ث��رت روض��ٍة ف��ي ��م��ت ت��ن��سَّ ال��ري��اح وإذا

الذين الشعراء أقوال يف سيما وال وصفها، من واألموي الجاهيل الشعر يخل ولم
أو العراق مدن من غريهما أو الشام غوطة أو الحرية بساتني ورأوا الحضارة، خالطوا

القائل: بكر كأعىش الشام

ه��ط��ُل م��س��ب��ل ع��ل��ي��ه��ا ج��اد خ��ض��راء م��ع��ش��ب��ٌة ال��ح��س��ن ري��اض م��ن روض��ة م��ا
م��ك��ت��ه��ُل ال��ن��ب��ت ب��ع��م��ي��م م��ؤزر ش��رٌق ك��وك��ب ف��ي��ه��ا ال��ش��م��س ي��ض��اح��ك
األص��ُل دن��ا إذ م��ن��ه��ا ب��أح��س��ن وال رائ��ح��ٍة ن��ش��ر م��ن��ه��ا ب��أط��ي��ب ي��وًم��ا

أهل فيه وفاقهما تمام، وأبي نواس كأبي فيه فاقوهم العرص هذا أهل أن عىل
التالية. العصور

الشعراء (3)

تقدمهم من وبني بينهم الفرق (1-3)

فخًرا ألنفسهم أو لقبائلهم ينظمون كانوا أنهم الجاهلية شعراء عىل الكالم يف رأيت قد
القصد كان أمية بني شعراء أن لك تبنيَّ ثم بالشعر، بون املتكسِّ فيهم وقلَّ حماسة، أو
الدولة تلك لتعويل أعدائهم عىل بألسنتهم االستنصار الخلفاء عند تقديمهم من الرئييس
يف فكانت خراسانيون، ونرصاؤها العباسية الدولة قامت ثم القبائل، بني العصبيات عىل
باألدب للتلذُّذ أكثره الشعراء تقريب أصبح أصولها استقرت فلما السياسة، تلك عن غنًى
يستنرصه أو لعصبية شاعًرا يقدم أن األمري أو للخليفة ويندر واإلطراء، املدح سماع أو
مجالس يف األمري أو الخليفة يجالس كالنديم األعوام بتوايل الشاعر فأصبح عدو، عىل
غريها. أو الخالعة أو العلم حب من األمري أو الخليفة ذلك لحال تبًعا األدب أو األنس
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االستجداء

ونجد الحجاز من العباسيني كريس بغداد عىل يَِفدون العرص هذا يف الشعراء وأصبح
كانوا كما معينة، غري أو معينة أوقات يف وغريها والشام والكوفة البرصة ومن واليمامة،
لون يفضِّ األمويون وكان البادية، أهل من وأكثرهم األمويني كريس دمشق عىل يفدون
الشاعر وفد إذا فكانوا العباسيون أما عندهم، اإلقامة يف يرغبونهم فال البداوة، عىل بقاءهم
بغداد، يف يقيمون الشعراء أكثر فأصبح حاشيته، يف استبقاه شعره وأعجبه أحدهم، عىل
الجوائز فينالون غريها أو املواسم يف يفدون وإنما بالدهم، يف يقيمون بعضهم وظل
مذهب عن يختلف الشعر يف مذهب لهم وصار املتحرضون الشعراء فكثر وينرصفون،
أو يمدحونه الوجيه أو الوزير أو األمري أو الخلفاء ملنادمة ينقطعون وهم البادية،9 أهل
من وفيهم الربامكة. سيما وال الوزراء، أو الخليفة بمنادمة يختصون وأكثرهم ينادمونه،
بعض أو سليمان، بن ومحمد املهدي بن كإبراهيم هاشم بني من األمراء ملنادمة انقطع

طاهر. وابن دلف كأبي الدولة رجال
مدح بقصيدة غريهم أو الخلفاء عىل وفد إال بلد أو قبيلة من شاعر ينبغ يكن فلم
تحرضَّ فإذا كسبًا، أو جائزة به يلتمس وال الشعر ينظم من فيهم ويندر العطاء، يلتمس

العرص يف كثاًرا وكانوا السيادة، وأصحاب الفرسان الشعراء فقلَّ كالنديم، أو نديًما صار
كثريًا. أقل العرص هذا يف وهم القليلون إال األموي العرص يف منهم يبَق ولم الجاهيل،

والخالعة التهتك

الحضارة، تيار مع جروا فإنهم والعلم، األدب يف والوزراء واألمراء الخلفاء رغبة ومع
شعرائهم يف فكثر واملغنون؛ الشعراء يحرضها والرشاب األنس مجالس يعقدون فكانوا
منهم وأقل القليل إال األموي العرص يف هؤالء من يكن ولم والتهتك، واملجون الخالعة أهل
تقدم؛ كما الغلمان ي ترسِّ العرص ذلك يف التهتك أسباب أقبح ومن الجاهيل. العرص يف
شيوًعا أكثر العادة تلك أصبحت والطرب األنس مجالس عىل الشعراء تردد لكثرة ونظًرا
بداوتهم عىل ظلوا الذين غري منهم الفاحشة هذه من يخُل فلم الطبقات، بسائر مما فيهم

املدنية. مفاسد عن بعيدين
وقد غالم،10 عشق يف منهم رجال بضعة يشرتك أن تهتكهم من فبلغ املتهتكون أما
مما ذلك من أقبح ويفعلون البني، ذات إلصالح عاشقني بني املصالحة يف الشاعر يتوسط
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يخالطها التي الرشب موائد عىل اللهو أماكن يف مجالسهم غري ذكره11 من القلم يخجل
عنده يجتمع وكان الكويف، القراطييس إسماعيل منزل يف يفعلون كانوا كما وخالعة تهتك
وينظمون. الشعر يذاكرون الخليع، وحسني الوليد، بن ومسلم العتاهية، وأبو نواس، أبو
يف أصله رأيت الفساد، من واألمراء الخلفاء بعض لحق فيما الفكرة أعملت وإذا
بن فجعفر الشعراء، أو الخاصة من يعارشهم من أو تربيتهم يتوىل من إىل راجًعا األكثر
الضحاك بن حسني إفساده عىل ساعد األمني ومحمد أياس،12 بن مطيع أفسده املنصور

نواس. وأبو

املوايل الشعراء

إال العرب غري من فيهم يكن لم العرب، يف منحًرصا الجاهلية يف العربي الشعر وكان
عىل يزيدوا لم لكنهم األموي، العرص يف املوايل الشعراء تكاثر ثم الحسحاس، بني عبد
أكثر كان أن وبعد املائة، يف ستني عىل فزادوا العبايس العرص يف أما املائة. يف عرشين
وأكثر املدائن. من وغريهما والكوفة البرصة من أيًضا يفدون صاروا البادية من وفودهم
برد، بن وبشار العتاهية، وأبي نواس، كأبي املوايل من العرص هذا يف الشعراء فحول
العرب، أسيادهم عىل األعاجم املوايل أولئك فامتاز حفصة؛ أبي بن ومروان الخارس وسلم
ابن واآلخر موىل ابن وأولهما — الرومان شعراء كرباء من وفرجيل هوراس امتاز كما

أساليبهم. القتباس العرب بالد إىل رحلة من بد العربي للشاعر يكن ولم حطاب،13

والزندقة الدين يف الشكوك

وتجمع السيايس، االنقالب أثر عىل العرص هذا يف الفكرية الحركة من كان ما ذكرنا قد
وتزاحمها واألدبية والفلكية والرياضية والالهوتية والطبية والفلسفية العلمية الحقائق
وتركتهم اعتقادهم شوشت إال دين أهل قوم ديار تدخل لم والفلسفة الناس، أذهان يف
حدث كما به، يدينون يشء عىل رأيهم فيستقر العلم يف يرسخون ريثما مذبذبني، حيارى

العهد. لهذا الحال هذه مثل يف
العربية، إىل الفلسفة نقل قبل والشعراء األدباء يف شاعت الدين يف الشكوك أن عىل
ممن والبرصة والكوفة بغداد يف املختلفة األمم معارشة من أذهانهم إىل تطرقت فلعلها
الفلسفة عىل اطلع من وفيهم البالد تلك أهل املوايل تقريب ومن اإلسالم، يف منهم دخل
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بعضهم وانتحل وانتقاداتها، تعاليمها تنرش أن املعتزلة لطائفة فأتيح سائرهم؛ يف فبثوها
واملناظرات. واملباحثات املجادالت وقامت آخر دينًا

وكلهم إنكاره، إىل الذهاب أو الدين بانتقاد جاهروا األحرار من طائفة وظهرت
عجرد، حماد أشهرهم: والشعراء األدباء من كبرية جماعة وفيهم بدينهم، متَّهمون
وحماد الخليل، بن وعيل فروة، أبي بن ويونس املقفع، وابن وردة، أبي بن وحفص
وعمارة الالحقي، وأبان القدوس، عبد بن وصالح برد، بن وبشار الزبرقان، وابن الراوية،
يتنادمون الرشاب عىل يجتمعون وكانوا محفوظ. بن وجميل الفيض، بن ويزيد حمزة، بن
ما وكثريًا ا،14 وِجدٍّ هزًال بعًضا بعضهم ويهجو يفرتقون يكادون وال الشعر ويقولون
أياس بن مطيع فكان اليوم، االشرتاكيون يفعل كما وأحوالهم أموالهم يف يشرتكون كانوا
وال يفرتقون، وال يتنادمون الحباب بن ووالبة املقفع وابن الحارثي زياد بن ويحيى

بالزندقة. يُرَمون جميًعا وكانوا ملك، وال بمال صاحبه عىل أحدهم يستأثر
حسنًا، فيها يرون فال األسود، وجهها من الدنيا إىل ينظرون املتفلسفون أولئك وكان
.(Pessimistes) بالبسيمست اإلفرنج عنهم يعرب من نحو بفضيلة ألحد يعرتفون وال
لهما: فقال يتحادثان، وهما الراوية وحماد زياد بن بيحيى مر أياس بن مطيع أن ذكروا
ويدل تقذفانها؟» محصنة األرض «أََوِيف قال: املحصنات.» قذف «يف قاال: أنتما؟» «فيم

املرأة. يف رأيهم عىل أخرى جهة من هذا

واأللسنة األقالم حرية إطالق

العالم الخليفة للمأمون العرص ذلك أواخر يف واأللسنة األقالم إطالق يف والفضل
اليوم، نة املتمدِّ البالد يف الصحافة بحرية أشبه أيامه يف القول حرية فكانت الفيلسوف،
الهجو كثري للعلويني متشيًعا وكان الشاعر، دعبل مع خربه ذلك عىل األدلة أشهر ومن
ومن قتله، عىل املأمون يحرِّضون وأعداؤه شديد هجوها قصائد فيهم وله العباس، لبني
عىل يدخل وكان أمره، أول يف دعبل يستعيل كان فقد املخزومي؛ سعد أبو جملتهم
أراده ما املأمون عند يجد فلم عليه، ويحرضه وللخلفاء له دعبل هجاء فينشده املأمون
ما فقل ممكن، لك والقول غريك، يد يف والباطل يدك يف «الحق يقول: املأمون وكان فيه،

ذنبه.» عظم فيمن إال أستعمله لست فإني القتل فأما يكذبه،
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دعبل: قول وأنشده املأمون عىل مرة سعد أبو ودخل

م��ح��م��ِد؟ رأس ب��األم��س رأى أوم��ا ع��اج��ٍز خ��ط��ة ال��م��أم��ون وي��س��وم��ن��ي

أجيئك أن املؤمنني أمري يا يل «أتأذن قال: ثم دعبل عىل بها رد بقصيدة وأردفها
وهل فال.» حجة بال قتله فأما عليه أنت فافخر علينا فخر رجل هذا «ال، قال: برأسه؟»
صحايف يف اليوم املتمدنة الدستورية األمم وزراء أرقى من وزير ذلك من أعدل يقول

عهده. يف الدين حرية أطلقت إذا غرو فال ملك؟ أو أمري عىل طعن
يف العرب وكان العربي، العنرص انتقاد يف القول حرية إطالق القبيل هذا ومن
يكن ولم البرش، طينة غري طينة من كأنهم العنارص سائر عىل مقدَّمني األموي العرص
مادته وأنهم الدين إقامة يف فضلهم يعتقدون كانوا بل تفضيلهم، من يستنكفون هؤالء
العقل يف عليهم بفضلهم ويعرتفوا أسيادهم العرب يسموا أن من يأنفون كانوا وال وأصله،
العربي، للعنرص وإرضاءً األمويني من خوًفا ذلك يفعلون كانوا أكثرهم أن عىل والحزم،
طائفة وظهرت بالطعن، العرب أعداء تظاهر املأمون أيام يف واألقالم األلسنة أطلقت فلما
وقامت التسوية»، «أهل سموهم ولذلك اإلنسان، بني بني باملساواة القائلة: الشعوبية
الدفاع ويف العرب عىل الطعن يف الكتب وظهرت للعرب، بني املتعصِّ وبني بينهم املناظرة
الراوية عبيدة وأبو الحكمة بيت قيِّم هارون بن سهل العرب عىل طعن وممن عنهم،
بطانته، من جعلهم وقد الطاعنني هؤالء يف بأًسا املأمون يجد يكن ولم الشعوبي، وعالن

العرب».15 «تفضيل يف كتابًا فألف قتيبة ابن العرب عن دافع وممن
شعراء مثل العبايس العرص شعراء أن املقام هذا يف عنه اإلغضاء يحسن ال ومما
الشام عرب من أكثرهم األوىل اإلسالمي التمدن عصور معظم وشعراء األموي العرص
وقد واإلسالم، الجاهلية يف يجاورها وما العراق عرب من أشعر الشام وعرب والعراق،
الحجاز أهل سيما وال — العرب خطوط من بقربهم الثعالبي منصور أبو ذلك علَّل
العراق أهل أللسنة العارض الفساد من ألسنتهم وسالمة العجم، بالد عن وبُعدهم —

إياهم. ومداخلتهم والنبط الفرس بمجاورة
بني زمن يف امللك كعبد ومحبيه األدب أهل من برؤساء يمنون كانوا أنهم واتفق

سيجيء. كما غريه يف وغريهم العرص هذا يف واملأمون والرشيد أمية
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واألمراء الخلفاء عند الشعراء منزلة

يف يقربونهم فكانوا األمويون أما عرص. كل يف الشعراء يقربون كانوا واألمراء الخلفاء إن
الراوية استقدموا وربما وآدابه، بالشعر تلذذًا ذلك فعلوا ثم سياسية، ألغراض األمر أول
امللك عبد بن هشام فعل كما قاله، من أو بيت معنى عن ليسألوه الشام إىل العراق من

الراوية.16 حماد باستقدام
الخلفاء رغبة الشعراء تقريب من الغالب الغرض فكان العبايس العرص يف أما
منظر كوصف أدبي لغرض الشعراء مجالس تعقد كانت ما وكثريًا األدب، يف واألمراء
أهداه سيًفا يصفوا أن عليهم واقرتح إليه، الشعراء استقدم إذ الهادي؛ فعل كما أداة أو
للشعراء: وقال يديه بني السيف فوضع كرب، معدي بن عمرو سيف وهو املهدي، إليه

املرصي.17 يامني ابن الجائزة فنال صفوه؛
مرة مجلسه أهل سأل فقد وقائليه؛ الشعر يف بحثًا الخلفاء أكثر من الرشيد وكان

البيت: هذا صدر عن

م��ذاه��ب��ه أي��ن ال��ص��ع��ل��وك ي��س��أل وم��ن

إسحاق إليه فأرسل املجيء، عىل يقدر ال مريًضا األصمعي وكان أحد، يعرفه فلم
النشناش ألبي قصيدة من البيت أن الجواب فجاء لنفقته، دينار ألف معه وبعث املوصيل

صدره: وهذا النهشيل،

م��ذاه��ب��ه18 أي��ن ال��ص��ع��ل��وك ي��س��أل وم��ن وس��ائ��ٌل ال��رح��ي��ل أب��ن وس��ائ��ل��ة

مجلسه أهل سأل وقد بيت، معنى يف للبحث املجالس يعقد الرشيد كان ما وكثريًا
البيت: هذا معنى يوًما

م��خ��ذوال م��ث��ل��ه أر ف��ل��م ورًع��ا م��ح��رًم��ا ال��خ��ل��ي��ف��ة ع��ف��ان اب��ن ق��ت��ل��وا

يسمع،19 والخليفة بينهما الجدال فطال واألصمعي الكسائي املجلس يف وكان
يف العرب قالته بيت أحسن عىل مكافأة دينار ١٦٠٠ قيمته خاتًما الفضل الرشيد وأعطى
عليه واشرتط منه، طلبه بيت أجل من والية الربمكي الجهم ابن وىل واملأمون الذئب،20

ذلك.21
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وثروتهم الشعراء نفوذ

صحة يف الشك وقع حتى الطائلة األموال لهم بذلوا الشعراء قدموا إذا الخلفاء وكان
صحيحة، أنها اإلسالمي التمدن تاريخ يف بيَّنَّا وقد الكربى، الجوائز من ذكروه ما بعض
من الشعراء بعض خلفه ما فإن حال كل ويف لكثرتها، قيمة لها يكن لم النقود وأن
املال. من أيديهم إىل يصل كان ما كثرة عىل يدل الشعر غري من لهم تكسب وال الثروة

دينار ٥٠٠٠٠ مقدارها ثروة خلف ١٨٦ه سنة املتوىف الخارس سلم أن ذكروا
طائلة، ثروة خلَّف حفصة أبي بن مروان ومثله الضياع،22 غري درهم و١٥٠٠٠٠٠
لكنه ذلك من أكثر يكتسب نواس أبو وكان مراًرا،23 دينار ١٠٠٠٠٠ تبلغ جوائزه وكانت
الغواني ورصيع األحنف بن وعباس هو اإلنفاق يف يتساجل وكان سمًحا، متالًفا كان
كسبه، فاض قد — الثاني العبايس العرص من وهو — البحرتي وكان الوليد)، بن (مسلم

األرض. تجواله يف ماله فأنفق تمام أبو وأما عبيده، من موكب يف يركب وكان
تمام ألبي فكان األبهة، مظاهر يف عوا وتوسَّ العيش العرصيف ذلك شعراء ط تبسَّ وقد
بنو به يمر كان أنه الرشيد عىل نواس أبي دالة من وبلغ وكتاب،24 قهارمة والبحرتي
منهم.25 ألحد يتحرك فال األرجل ممدود متكئ وهو عليه يسلمون والكتاب والقواد هاشم
غضب يخافون ما بعض تبليغ يف الشعراء عىل يعوِّلون الدولة رجال كان ما وكثريًا
بالد يغزو أن وهمَّ غدر إذ الروم؛ ملك نقفور خرب الرشيد بتبليغ فعلوا كما منه، الخليفة
باملال الشعراء بعض فأطمع ذلك، الرشيد إبالغ عىل خالد بن يحيى يجرتئ ولم اإلسالم،

حرضته.26 يف قاله شعر يف الخرب نظم حتى
فحمله بالسفاح، سديف شعر فعل كما الرقاب يف السيف وضع شعر من وكم
وقد طوق بن مالك فعل كما الرقاب عن السيف رفع شعر من وكم أمية، بني قتل عىل
ربيعة عن السيف الرشيد رفع وقد عنه،27 فعفا شعًرا للرشيد فقال باإلعدام عليه حكم
السيف بكفِّ فأمر بها، استعطفه النمري منصور قالها أبياتًا سماعه بعد إليهم وأحسن

ألجله. ربيعة عن

االجتماعية الهيئة يف الشعر تأثري

ولغتهم حساسة، ونفوسهم شعرية العرب فطرة أن الكتاب هذا صدر يف تقدم قد
أو وتناقله حفظه الشعر ينظم لم فمن وشعراء شعًرا الناس أكثر كانوا ولذلك شعرية؛
عكاظ يف الجاهلية زمن من للمناشدة املجالس يعقدون وكانوا فيه. تذاكر أو تناشده
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فلوال العبايس العرص يف وأما البرصة، يف باملربد األمويني زمن يف عقدوها ثم وأمثالها،
األدب أهل منازل من منزل كل ألصبح وتفهمها ونقلها القديمة بالعلوم الناس اشتغال
ومرضب املجالس فكاهة عندهم كان الشعر فإن ذلك ومع واملناشدة، للمذاكرة ناديًا
باسم يرمزون منه محفوظهم لكثرة كانوا حتى الحكمة، ومخزن العرب وديوان األمثال
الجالس للرجل اتفق كما املعنى ذلك ويريدون بمعنى، مشهور أبياته من بيت إىل الشاعر
هللا «رحم بقوله: فاستقبلها الرصافة، من قادمة به مرت التي واملرأة بغداد جرس عىل
مرشًقا سارا بل وقفا، وما املعري.» العالء أبا هللا «رحم املرأة: له فقالت الجهم.» بن عيل
أردت وما أراد ما يل تقويل لم إن وهللا لها: وقلت املرأة «فتبعت الراوي: قال — ومغربًا

قوله: الجهم بن بعيل أراد قالت: ألفضحنَّك،

أدري وال أدري ح��ي��ث م��ن ال��ه��وى ج��ل��ب��ن وال��ج��س��ِر ال��رص��اف��ة ب��ي��ن ال��م��ه��ا ع��ي��ون

قوله: العالء بأبي وأردت

أه��واُل28 ذل��ك دون ول��ك��ن ق��ري��ب م��زاره��ا إن ب��ال��خ��ي��ف داره��ا ف��ي��ا

يصح لكنها صدده، يف نحن الذي األول العرص بعد جرت املذكورة والحادثة
عىل نقشوه أنهم بالشعر شغفهم من بلغ العرص هذا أهل ألن عنه؛ مثاًال تكون أن
وعىل مجالسهم صدور يف وكتبوه خواتمهم، فصوص وعىل وأنديتهم منازلهم جدران
والوسائد واألرسة والكلل والطنافس الستائر عىل وطرزوه واألبواب، واملستنظرات القباب
آنية وسائر والجامات، واألرطال والكاسات واألقداح القناني وعىل واملقاعد، واملرافق
واملعازف والطبول والرسنايات واملضارب العيدان عىل ونقشوه والصيني، والذهب الفضة
واألكمام، األردية وطراز واألعالم األقمصة ذيول عىل فطرزوه الثياب به وزيَّنوا والدفوف،
النعال حتى واملراوح واملذاب واملناديل والتكك والزنانري الطرر ومشادِّ العصائب وعىل
والراح، واألقدام والخد الجبني عىل بالحنَّاء فكتبوه أبدانهم مظاهر به وزيَّنوا والخفاف،
مطرًزا أو منقوًشا الشعر رأيت توجهت حيثما فكنت وغريهما، واألترج التفاح به ونقشوا

ذكره. اآلتي املوىش كتاب يف ذلك من أمثلة وتجد منسوًجا، أو مكتوبًا أو
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الشعراء طبقات (4)

العبايس العرص مدة ألن األموي؛ العرص شعراء أضعاف العرص هذا يف الشعراء عدد إن
العرب، غري من الشعراء وكثر العرب، فيها يقيم التي البالد مساحة اتسعت وقد أطول،
يأتون فصاروا ضواحيها، وبعض العرب جزيرة من يفدون األمويني زمن يف وكانوا
يف تقريبًا منحًرصا الشعر كان أن وبعد اإلسالمية، املدائن أكثر من العباسيني زمن يف
طبقة وانرصاف الكتب برتجمة القرائح اشتغال رغم وغريهم املوايل فيه شاركهم العرب،
كثريون ألنهم بهم؛ املقام لضاق العرص هذا شعراء تعداد شئنا ولو إليها. الناس من
خلفه ما عدد وذكر الفهرست، يف أسماءهم النديم ابن أورد مئات بضع عىل يزيدون
هؤالء كل بأخبار نأتي أن العبث ومن اآلن، ضاع ذلك وأكثر األبيات،29 من منهم كل

نظمه. من يشء أيدينا بني وليس له أهمية ال من وفيهم الشعراء،
الخلفاء، إىل أكثرهم انقطع الرزق طالب من الشعراء هؤالء أكثر إن باإلجمال: ويقال
للشيعة انحازوا وآخرون الربامكة، إىل انقطعوا وبعضهم البرصة أو بغداد يف وا وتحرضَّ
يتحرضوا لم منهم جماعة وهناك والوزراء، األمراء ببعض اختص من ومنهم العلوية،
يف ينظمونه ما ينشدون املواسم يف بغداد عىل يفدون وإنما البادية، يف يقيمون كانوا بل
فكانوا أحد عىل يفدوا لم طائفة ومنهم مضاربهم، إىل ويعودون غريه أو الخليفة مدح
عن لبعدهم اإلهمال ثنايا يف ظل أكثرهم إن أو قليلون وهم ألنفسهم الشعر ينظمون

الدولة.

ون املتحرضِّ الشعراء (1-4)

املوايل من وأكثرهم وتحرضوا، املدن نزلوا الذين العرص ذلك شعراء أشهر أسماء وهذه
أو أغراضهم باعتبار وزرائهم أو الخلفاء ظل تحت بغداد يف معظمهم أقام العرب غري
ولكننا ٢٣٢ه، سنة بعد تويف من وفيهم ظله، يف يعيشون أو إليه ينتمون من غرض

فيه: نبغ ألنه العرص؛ هذا شعراء من عددناه
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الخلفاء شعراء

دالمة. أبو •
عجرد. حماد •
برد. بن بشار •

حفصة. أبي بن مروان •
الخارس. سلم •
نواس. أبو •

النمري. منصور •
العتاهية. أبو •

تمام. أبو •
الجهم. بن عيل •

الضحاك. بن حسني •

الربامكة شعراء

الحميد. عبد بن أبان •
مناذر. ابن •
الرقايش. •

الوليد. بن مسلم •
السلمي. أشجع •

األمراء سائر شعراء

املوصيل. إبراهيم مدح سيابة بن إبراهيم •
املهدي. بن إبراهيم مدح وأخوه أمية بن محمد •

دلف. أبا مدح العكوك •
املدبر. ابن مدح صالح بن محمد •

املنصور. بن جعفر مدح أياس بن مطيع •
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جعفر. بن عقبة مدح الشيص أبو •

الشيعة شعراء

الحمريي. السيد •
دعبل. •

الجن. ديك •

أشهرهم: بالشعر أصحابها يتكسب لم طائفة وهناك

القدوس. عبد بن صالح •
عدي. من األحنف بن العباس •

وديك الحمريي السيد أيًضا هؤالء يف (ويدخل إياس بني موىل بشري بن محمد •
الشيعة). وشعراء الخلفاء شعراء بني ذكرا وقد الجن،

يتحرضوا لم شعراء (2-4)

الجوائز فينالون األمري أو الخليفة عىل يفدون فكانوا بداوتهم، عىل ظلوا الذين الشعراء أما
أشهرهم: وهاك العرب، من فكلهم بلدهم، إىل يعودون ثم

الرقة. من الرقي ربيعة •
العتابي. عمرو بن كلثوم •

هوازن. من عقيل بن عمارة •
عامر. من الكالبي ثومة بن ناهض •

منهم النعم، وأبناء املرتفني بطبقة عرفت العرص ذلك يف الشعراء من طائفة ونبغت
إحدى شعراء بعض يشرتك وقد الربيع، بن الفضل نسل من الربيعي عباس بن هللا عبد
بالذهن. التعليق سهولة التقسيم بهذا أردنا وإنما أخرى، بخصائصطبقة الطبقات هذه
الشعري االنقالب ذلك قام وبهم األول، العبايس العرص يف الشعراء أشهر هم هؤالء
أكثرهم االنقالب ذلك يف تأثريًا وأكثرهم تقدم، كما سواه عىل العرص هذا شعر به فامتاز
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أو أساليبهم يف الناس قلدهم مقامهم ولرفعة الشاعرية يف لتقدمهم الخلفاء من تقربًا
وفاتهم: سني مع أسماؤهم هذه االنقالب هذا عمدة هم سبعة مقدمتهم ويف استنباطاتهم،

١٦٧ه. سنة تويف برد بن بشار •
.١٧٣ سنة تويف الحمريي السيد •

.١٩٨ سنة تويف نواس أبو •
.٢٠٨ سنة تويف الوليد بن مسلم •
.٢١١ سنة تويف العتاهية أبو •

.٢٣١ سنة تويف تمام أبو •
.٢٤٦ سنة تويف دعبل •

منهم كالٍّ فإن وإال اإليجاز، من املقام يقتضيه بما الرتتيب هذا عىل تراجمهم وإليك
من إىل ذلك فنرتك بنفسه، قائم مجلد إىل ونقده شعره ودرس ترجمته، بسط يف يحتاج

األدباء. من والنقد للدرس تفرغ

الشعراء عمدة (5)

١٦٧ه) سنة (تويف برد بن بشار (1-5)

أبي بن املهلب يدي يف وقع سبي يف برد أبوه أُِخذ طخارستان، من آبائه أصل فاريس هو
عبيدها مع بالبرصة لها ضيعة يف فأقامته املهلب، امرأة القشريية يفء من فكان صفرة،
العقيلية وأعتقته بشار، له فُولد لها صديقة كانت عقيلية امرأة إىل وأهدته زوَّجته، ثم

املنصور. بناها أن بعد بغداد قِدم ثم البرصة يف ونشأ موىل، فصار
عظيم طويًال ضخًما وكان أحمر، لحم يغشاهما الحدقتني جاحظ أعمى بشار ولد
العمى قوَّى وقد الشعر، عىل العرص ذلك شعراء أطبع وكان مجدًرا، والوجه الخلق
يفوقون الشعراء من العميان أكثر رأيت ولذلك — التصور إىل املخيلة النرصاف شاعريته
العالء وأبي وبشار اإلنكليزي، وملتن اليوناني هومريوس مثل الخيال سعة يف معارصيهم

العرب. عند وغريهما
مقدم فهو فيه نبغوا الذين مقدمة يف فكان األول، العبايس العرص أوائل يف بشار جاء
بشار الشعر عىل «املطبوعون الجاحظ: قال خالف، بال ورئيسهم الرواة،30 بإجماع عليهم
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عارص وقد أطبعهم.»31 بشاًرا ولكن عيينة، أبي وابن العتاهية وأبو الحمريي والسيد
جريًرا وأدرك سنني، عرش ابن وهو الشعر وقال العباسية، وأوائل األموية الدولة أواخر
لكنت هاجاني «ولو بشار: قال — استخفاًفا عنه فأعرضجرير جريًرا وهجا والفرزدق،
وبلغ الجوائز، ونال وهجا فمدح الشعر، ينظم وهو سنة ثمانني نحو فظل الناس.» أشعر
بيت ١٢٠٠٠ له أن األدب أهل يدي بني جاهر ولذلك قصيدة؛ ١٢٠٠٠ نحو نظمه ما
يكون أال قصيدة ١٢٠٠٠ «يل فقال: الشعراء.» لكل يجتمع ال القدر «هذا له: فقالوا جيد،
صاحب النديم ابن أيام إىل القصائد هذه من يبق ولم قصيدة؟» كل من جيد بيت يل
لبشار وليس األدب، كتب يف متفرقة نتف إال اآلن منها وليس بيت، ٤٠٠٠٠ إال الفهرست
بشار ثالثة: واإلسالم الجاهلية يف شعًرا الناس أكثر إن ويقال: مجموع، شعر ديوان

الحمريي.32 والسيد العتاهية وأبو
أيامه يف شعره وراج كثريًا، شيئًا الشعر معاني يف وتفنن ف ترصَّ بأنه بشار ويمتاز
إال مغنية وال نائحة وال بشار، شعر من ويروي إال غزلة وال غزل يبق لم حتى بالبرصة
القيس امرئ مثل وبشار لسانه، معرة ويخاف يهابه وهو إال رشف ذو وال به، تتكسب
أسبق، بشاًرا ولكن نواس، أبي يف أيًضا ذلك قالوا وقد املحدثني، الشعراء إمام عندهم فهو
الحسن بن هللا عبد بن إبراهيم وكان للعلويني، منحاًزا العباسية الدولة قيام عند وكان
مطلعها: باملنصور الفتك عىل إبراهيم حرضبها قصيدة بشار فنظم املنصور، عىل ناهًضا

ب��س��ال��ِم ق��ل��ي��ل ع��م��ا س��ال��ٌم وال ب��دائ��ِم ع��ي��ش ط��ول م��ا ج��ع��ف��ر أب��ا

القصيدة قال أنه وأظهر الكنية فقلب املذكور، إبراهيم وقتله املنصور بفوز علم ثم
فقال: الخراساني مسلم أبي يف

ب��س��ال��ِم ق��ل��ي��ل ع��م��ا س��ال��ٌم وال ب��دائ��ِم ع��ي��ش ط��ول م��ا م��س��ل��م أب��ا

منها: البالغة غاية يف حكمية أبيات القصيدة هذه ويف

ح��ازِم ن��ص��ي��ح��ة أو ن��ص��ي��ح ب��رأي ف��اس��ت��ع��ن ال��م��ش��ورة ال��رأي ب��ل��غ إذا
ل��ل��ق��وادِم ق��وة ال��خ��واف��ي ف��إن غ��ض��اض��ًة ع��ل��ي��ك ال��ش��ورى ت��ج��ع��ل وال
ب��ق��ائ��ِم ي��ؤي��د ل��م س��ي��ف خ��ي��ر وم��ا أخ��ت��ه��ا ال��غ��لُّ أم��س��ك ك��ف خ��ي��ر وم��ا
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ب��ن��ائ��ِم ل��ي��س ال��ح��زم ف��إن نَ��ئُ��وًم��ا ت��ك��ن وال ل��ل��ض��ع��ي��ف ال��ه��وي��ن��ا وخ��ل
ال��م��ظ��ال��ِم ق��ب��ول م��ن خ��ي��ر ال��ح��رب ش��ب��ا ظ��الم��ًة إال ت��ع��ط ل��م إذا وح��ارب

جد برمك بن خالد ومدح املهدي، وعارص العباسيني ومدح بغداد إىل انتقل ثم
بيتان قوله ومن له، زادها ثم درهم، آالف خمسة أعطاه عليه وفد كلما وكان الربامكة،

وهما: مجلسه، صدر يف يكتبا أن خالد أمر

ال��ك��دِّ ع��ل��ى ال��ك��ن��وز ت��ب��ق��ى وال ج��م��اًال أله��ل��ه ي��ب��ق��ى ال��ح��م��د إن أخ��ال��د
ل��ل��ردِّ ال��ع��واري إن ت��ب��ق��ه��ا وال ٍة م��س��ت��ردَّ ع��ارة م��ن وك��ل ف��اط��ع��م

من الثالث الجزء من صفحة ٦٠ يف األغاني صاحب بسطها كثرية بشار وأخبار
الغزل: يف قوله ومن فيه، وأجاد طرقه إال الشعر أبواب من بابًا بشار يدع ولم كتابه،

أل��ْم ط��ي��ف ال��ك��رى ع��ن��ي ون��ف��ى أَنَ��ْم ل��م ول��ك��ن ل��ي��ل��ي ي��ط��ل ل��م
ون��ع��ْم ال ع��ن ب��ال��ص��م��ت خ��رج��ت ل��ن��ا ج��ودي ل��ه��ا: ق��ل��ت وإذا
ودْم ل��ح��م م��ن ع��ب��د ي��ا أن��ن��ي واع��ل��م��ي ع��ن��ي ع��ب��ُد ي��ا ��س��ي ن��فِّ
النْ��َه��َدْم ع��ل��ي��ه ت��وك��أِت ل��و ن��اح��ًال ج��س��ًم��ا ب��رديَّ ف��ي إن
ال��ذم��ْم أه��ل م��ن ال��خ��ات��م م��وض��ع ع��ن��ق��ي ف��ي ل��ه��ا ال��ح��ب خ��ت��م

قوله: ومن

ت��ع��ات��ب��ْه ال ال��ذي ت��ل��َق ل��م ص��دي��ق��ك م��ع��ات��بً��ا األم��ور ك��ل ف��ي ك��ن��ت إذا
وُم��ج��ان��ب��ْه م��رًة ذن��ب م��ق��ارف ف��إن��ه أخ��اك ِص��ْل أو واح��ًدا ف��ع��ش
م��ش��اربُ��ْه ت��ص��ف��و ال��ن��اس وأي ظ��م��ئ��ت ال��ق��ذى ع��ل��ى م��راًرا ت��ش��رب ل��م أن��ت إذا

قوله: الغزل ومن

ق��ل��ب��ي م��خ��ال��ف��ة ف��ي��ه��ا ق��ل��وب��ه��ُم م��ع��ش��ٌر ع��ب��دة ح��ب ف��ي ي��زه��دن��ي
ال��ح��بِّ ذو ي��ب��ص��ر ب��ال��ع��ي��ن ال ف��ب��ال��ق��ل��ب وارت��ض��ى اخ��ت��ار وم��ا ق��ل��ب��ي دع��وا ف��ق��ل��ت:
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ال��ق��ل��ِب م��ن إال األذْن��اِن ت��س��م��ع وال ال��ه��وى م��وض��ع ف��ي ال��ع��ي��ن��ان ت��ب��ص��ر ف��م��ا

مسوق اإلنسان أن ويعتقدون الدين، يف املتحريين الفلسفة أصحاب من بشار وكان
قوله: ذلك عىل يدل مخري؛ ال

ال��م��ه��ذب��ا ك��ن��ت خ��ي��رت ول��و ه��واي م��خ��يَّ��ٍر غ��ي��ر ف��يَّ م��ا ع��ل��ى ط��ب��ع��ُت
ال��م��غ��ي��ب��ا أن��ال أن ع��ل��م��ي وق��ص��ر أرد ف��ل��م وأع��ط��ى أع��ط��ى ف��ال أري��د
ال��ت��ع��ج��ب��ا إال أع��ق��ب��ت وم��ا وأم��س��ي م��ق��ص��ٌر وع��ل��م��ي ق��ص��دي ع��ن ف��أص��رف

شيئًا، القصيدة تلك مطلع تغيري يغنه ولم العباس، بني عن انحرافه خرب تقدم وقد
يشء خاطره يف ظل ولذلك قلبيٍّا؛ عنهم انحرافه يعتقد زال وما عنه سكت املنصور فإن
فلم داود بن يعقوب وزيره ومدح بشار فغضب فتوًرا؛ له يظهر بعده املهدي وكان عليه،

وهما: موته، سبب كانا ببيتني فهجاه ينفعه،

داوِد ب��ن ي��ع��ق��وب ال��خ��ل��ي��ف��ة إن ن��وم��ك��ُم ط��ال ه��ب��وا أم��ي��ة ب��ن��ي
وال��ع��وِد ال��زق ب��ي��ن ال��ل��ه خ��ل��ي��ف��ة ف��ال��ت��م��س��وا ق��وم ي��ا خ��الف��ت��ك��م ض��اع��ت

أحد؛ دفنه يف يخرج ولم مات، حتى فرضبه الزنادقة، صاحب إليه املهدي فبعث
تربزه مع اسمه خمول يف أيًضا السبب هو هذا كان وربما — الخليفة وخصمه مات ألنه

الشعر. يف
والشعراء والشعر ج١، ٨٨ خلكان وابن ج٦، و٤٧ ج٣ ١٩ األغاني يف ترجمته وتجد

.١٥٩ والفهرست ،٤٧٦

١٧٣ه) سنة (تويف الحمريي السيد (2-5)

أنه تقدم وقد مطبوًعا، متقدًما شاعًرا وكان البرصة نزل حمري، من أنه عىل يدل اسمه
٢٣٠٠ منظومه وبلغ واإلسالم، الجاهلية يف شعًرا الناس أكثر العتاهية وأبو وبشار هو
الصحابة يسب كان ألنه ذكره خمل وقد الذكر. يستحق ما منها يصلنا ولم قصيدة،
طراز فله الشاعرية حيث من أما منه. الناس وتخوَّف شعره فتُُحومي لعيل بتشيُّعه
األلفاظ حسن وفرة ذا أشنب القامة تام اللون أسمر وكان فيه، يلحق قلما ومذهب
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حديثه، من نصيبه املجلس من رجل كل أعطى قوم مجلس يف تحدث إذا الخطاب، جميل
كان أنه سائرهم عن ويمتاز املحدثني، أشعر وأنهما بشار طبقة من بعضهم ويعده

وهي: أبياتًا ذلك يف نظم وقد بالشعر، االستجداء يكره

ال��ع��ب��اِد ب��أي��دي م��ا ل��ل��ه إن ل��يُ��ْع��َط��ى ال��ع��ب��اد ال��م��ادح أي��ه��ا
ال��ع��واِد ال��م��ن��زِّل ن��ف��ع وارج إل��ي��ه��م ط��ل��ب��ت م��ا ال��ل��ه ف��اس��أل
ال��ج��واِد ب��اس��م ال��ب��خ��ي��ل وت��س��م��ي ف��ي��ه ل��ي��س م��ا ال��ج��واد ف��ي ت��ق��ل ال

لشغلنا هاشم بني بمدح عنا شغل الرجل هذا أن «لوال قال: قوله بشار سمع فلما
ألبي األمر استقرَّ ملا هاشم بني مدح يف شعره ومن لتعبنا.»33 مذهبنا يف شاركنا ولو

قوله: السفاح العباس

ال��دارس��ا ع��ه��ده��ا م��ن ف��ج��ددوا ه��اش��ٍم ب��ن��ي ي��ا دون��ك��م��وه��ا
الب��َس��ا ل��ه م��ن��ك��م ت��ع��دم��وا ال ت��اج��ه��ا ف��ال��ب��س��وا دون��ك��م��وه��ا
ف��ارَس��ا م��ن��ك��ُم إال اخ��ت��ار م��ا ف��رس��ان��ه ال��م��ن��ب��ر خ��ي��ر ل��و
ي��اب��َس��ا وال رط��بً��ا ي��ت��رك��وا ل��م س��اس��ٌة ق��ب��ل��ك��م س��اس��ه��ا ق��د
آي��َس��ا ف��ي��ك��ُم ع��ي��س��ى م��ه��ب��ط إل��ى ت��م��ل��ك��وه��ا أن م��ن ول��س��ت

الصحابة: ذم يف قوله ومن

دره��َم��ا ع��دي ب��ن��ي ت��ع��ط��ي��نَّ ال م��ح��م��ٍد س��م��يِّ ع��ب��اس الب��ن ق��ل
وم��ق��دَم��ا آخ��ًرا ال��ب��ري��ة ش��ر إن��ه��م م��رة ب��ن ت��ي��م ب��ن��ي اح��رم
وت��ش��ت��م��ا ت��ذم ب��أن وي��ك��اف��ئ��وك ن��ع��م��ًة ل��ك ي��ش��ك��روا ال ت��ع��ط��ه��م إن
م��غ��ن��َم��ا خ��راج��ك وات��خ��ذوا خ��ان��وك اس��ت��ع��م��ل��ت��ه��م أو ائ��ت��م��ن��ت��ه��ُم وإن
أظ��ل��م��ا وك��ان��وا م��ل��ك��وا إذ ب��ال��م��ن��ع ب��دءوك��ُم ل��ق��د م��ن��ع��ت��ه��ُم ول��ئ��ن
م��ري��م��ا ع��دي��ل��ة واب��ن��ت��ه وب��ن��ي��ه أع��م��اَم��ُه م��ح��م��د ت��راث م��ن��ع��وا

أن الجوائز عن ترفعه أدلة ومن القول، يف حرية عىل يدل ما العلويني مدح يف وله
الوفيات وفوات ج٧ ٢ األغاني يف وأخباره ترجمته وتجد ففرقها، جائزة أعطاه الرشيد

ج١. ١٩
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١٩٨ه) سنة نواس(تويف أبو (3-5)

وكانت املنصور، جعفر أبي خالفة يف ١٤٥ه سنة األهواز يف ولد هانئ، بن الحسن هو
بني ملوك آخر محمد بن مروان جند من دمشقيٍّا أبوه وكان جلبان، اسمها أهوازية أمه
أبو منهم أوالًدا له فولدت وتزوَّجها فأحبها جلبان فلقي األهواز إىل مروان أنفذه أمية،
إىل والداه انتقل عمره من الثانية السنة نواس أبو يتجاوز أن وقبل معاذ، وأبو نواس
كفالة يف أوالده وترك مات والده لعل أو سعة، يف والده يكن ولم فيها، فنشأ البرصة
كانت نفسه ولكن العطارة، مهنة يف عنده يتخرَّج عطار إىل نواس أبا فأسلمت أمهم،
فيه وقامت معانيه إىل نفسه ارتاحت شعًرا قرأ إذا وكان الصناعة، هذه غري إىل تميل
شعًرا وسمع أدب مجلس حرض أو شاعر أو راوية أو بأديب اجتمع فإذا النظم، يف رغبة
بهم، االجتماع وأحب أشعارهم سمع من جملة يف وكان يراه، أن وتمنى ناظمه أحبَّ
ليمدح األهواز قدم والبة أن واتفق للرشاب، اًفا وصَّ غزًال ظريًفا وكان الحباب، بن والبة
جميل وكان نواس أبا فلقي العطار، بذلك فمر عليها املنصور عامل األسدي بجري أبا
له: فقال ادة، وقَّ قريحة فيه فآنس وخاطبه فجالسه النباهة فيه فتوسم ذكيٍّا، الصورة
يكن ولم أخرِّجك؟» تصحبني فهل الشعر وستقول تضيعها ال أن أرى مخايل فيك «إن
فقال: الحباب.» بن والبة أسامة أبو «أنا قال: أنت؟ ومن فقال: مخاطبه يعرف نواس أبو
منك.» وأسمع عنك آلخذ بسببك الكوفة إىل الخروج أردت ولقد طلبك، يف وهللا أنا «نعم،

بغداد. قدما ثم الكوفة إىل معه نواس أبو فسار
وقول الرشاب عىل ليلة كل يجتمعون وندماؤه األيام تلك شعراء وبعض والبة وكان
وغريها، الخمر ويصفون ا، وجدٍّ هزًال بعًضا بعضهم فيهجون يفرتقون، يكادون ال الشعر،
إىل يختلف وكان ودربة، علًما يوم كل ويزداد ويعي فيسمع يحرضهم نواس أبو وكان
املثنى بن معمر عبيدة أبي عىل وتردَّد األلفاظ، غريب منه فتعلَّم األنصاري زيد أبي
املولَّدين من األوىل الطبقة يف أصبح حتى سيبويه نحو يف ونظر الناس، أيام منه فتعلم
الجاحظ: فيه قال حتى وفروعها اللغة علم وأحسن كلها، فيها أجاد أنواع عرشة وشعره
وقال االستكراه.» مجانبة مع لهجة أفصح وال نواس أبي من باللغة أعلم رجًال رأيت «ما
ذلك أن تقدم وقد للمتقدمني.» القيس كامرئ للمحدثني نواس أبو «كان املثنى: بن معمر

أسبق. ألنه ببشار؛ يقال أن أوىل
العرب من امرأة لستني رويت حتى الشعر قلت «ما قال: أنه نواس أبي عن ويروى
أشعار من رويت «إذا السكيت: ابن وقال بالرجال؟!» ظنك فما وليىل الخنساء منهن
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املحدثني ومن والفرزدق، فلجرير اإلسالميني ومن واألعىش، القيس فالمرئ الجاهليني
ان. امُلجَّ الشعراء من أيًضا يُعد وهو فحسبك.» نواس فألبي

نواس ألبي كان ما األول العبايس العرص يف الشعر مزايا عن كالمنا يف قدمنا وقد
ولذلك الطريقة؛ هذه إمام يعدونه فهم معانيه، يف والتوسع طريقته تغيري يف الفضل من
محدودة ألفاظ للشعر عندهم كان — القدماء طريقة عن الشعر يف بترصفه يمتاز فهو
من نواس أبي تقرُّب ولكنَّ قبله،34 األعىش تجاوزها كما فتجاوزها معيَّنة، وأساليب
يف شأنهم فيها يتحدونه الشعراء فصار طريقته، نرش عىل ساعد عندهم ونفوذه الخلفاء
تاريخ تدبرت وإذا ملوكهم، دين عىل الناس قالوا: ولذلك الكلمة؛ نافذ وجيه كل تحدي

الحياة. أحوال سائر يف قاعدة ذلك رأيت االجتماع
توسع من أول وهو صفحات، بضع أو صفحة به يفي ال نواس أبي شعر ووصف
نظمه من عديدة بمرصصفحات املطبوع ديوانه ويف بالغلمان، والتغزل الخمر وصف يف
يف تهتُّكه إىل أرشنا وقد جنان. اسمها أحبها بجارية تغزُّله عن فضًال البابني هذين يف
بعفو منه طمًعا أنواعه عىل اللهو يف انغماًسا أكثرهم ولعله العرص، ذلك متهتكي جملة

قوله: حد عىل هللا

غ��ف��ورا ربٍّ��ا ب��ال��غ ف��إن��ك ال��خ��ط��اي��ا م��ن اس��ت��ط��ع��ت م��ا ت��ك��ثَّ��ر
ك��ب��ي��را م��ل��ًك��ا س��ي��ًدا وت��ل��ق��ى ع��ف��ًوا ع��ل��ي��ه وردت إن س��ت��ب��ص��ر
ال��س��رورا ال��ن��ار م��خ��اف��ة ت��رك��ت م��م��ا ك��ف��ي��ك ن��دام��ة ت��ع��ضُّ

ناقته: يمدح قوله األمني محمد مدح يف نظمه لطيف ومن

إق��داُم ج��رأٌة ف��ي��ه��ا ه��وج��اء ت��ن��وف��ٍة ك��ل ه��ول ب��ي وت��ج��ش��م��ْت
إم��اُم وه��ي ت��ق��دم��ه��ن ص��فٌّ ف��ك��أن��ه��ا وراءه��ا ال��م��ط��ي ت��ذر
ح��راُم ال��رج��ال ع��ل��ى ف��ظ��ه��وره��ن م��ح��م��ًدا ب��ل��غ��ن ب��ن��ا ال��م��ط��ي وإذا

لقوله: الرشيد مدح يف املبالغة عليه وعابوا

ت��خ��ل��ِق ل��م ال��ت��ي ال��ن��ط��ف ل��ت��خ��اف��ك إن��ه ح��ت��ى ال��ش��رك أه��ل وأخ��ْف��َت
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الخمر: وصف يف قوله ومن

ال��س��ج��وِف م��ن��س��دل ال��ل��ي��ل وس��ت��ر ص��رًف��ا ال��راح س��ق��ي��ت ون��دم��ان
ل��ط��ي��ِف ذه��ن ف��ي دقَّ ك��م��ع��نً��ى ع��ل��ي��ه��ا زج��اج��ت��ه��ا وص��ف��ت ص��ف��ت

وقوله:

ت��خ��ت��ف��ي ث��م أن��واره��ا ل��ن��ا ت��ل��وح م��ش��رٍف م��ق��ام م��ن ت��ب��دت ُم��داٌم
ق��ف��ي ل��ه��ا: ق��ل��ت األس��رار م��وض��ع إل��ى دب��ي��ب��ه��ا ودب ش��رب��ن��اه��ا ول��م��ا
ال��خ��ف��ي س��ري ع��ل��ى س��ي ج��الَّ ف��ي��ط��ل��ع ش��ع��اع��ه��ا ع��ل��يَّ ي��س��ط��و أن م��خ��اف��ة

وقوله:

س��ل��ُك ل��ن��اظ��م��ه��ا م��ا در أك��ال��ي��ل ل��رأس��ه��ا ال��م��زاج ص��اغ م��ع��ت��ق��ة
ال��س��ب��ُك أخ��ل��ص��ه ال��ت��ب��ر ك��ذَْوب ف��ذاب��ت س��ك��ون��ه��ا ف��وق ال��ده��ر ح��رك��ات ج��رت
ال��ش��كُّ ي��ذه��ب��ه��ا ك��اد ي��ق��ي��ن ب��ق��اي��ا ف��ك��أن��ه��ا ل��ط��ف��ه��ا م��ن خ��ف��ي��ت وق��د

كقوله: النقوش من عليها وما لألقداح وصفه ذلك ويناسبك كثرية وهي

ف��ارُس ال��ت��ص��اوي��ر ب��أل��وان ح��ب��ت��ه��ا ع��س��ج��دي��ٍة ف��ي ال��راح ع��ل��ي��ن��ا ت��دور
ال��ف��وارُس ب��ال��ق��س��ي ت��دَّري��ه��ا م��ًه��ا ج��ن��ب��ات��ه��ا وف��ي ك��س��رى ق��رارت��ه��ا
ال��ق��الن��ُس ع��ل��ي��ه ح��ازت م��ا ول��ل��م��اء ج��ي��وب��ه��ا ع��ل��ي��ه زرَّت م��ا ف��ل��ل��خ��م��ر

النجوم علم سيما وال العربية، إىل املنقولة األوائل أقوال عىل مطَّلًعا كان أنه ويظهر
بالفلك: إملام وفيه قوله بدليل والطبيعيات

ف��اع��ت��دال ال��زم��ان وزن وق��ام ال��ح��م��ال ح��ل��ت ال��ش��م��س ت��َر أل��م
ك��م��ال ح��ول��ه��ا ال��خ��م��ر واس��ت��وف��ت ع��ج��م��ت��ه��ا ب��ع��د ال��ط��ي��ر وغ��ن��ت
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قوله: الطبائع علم معرفته عىل يدل ومما

م��ه��ذاُر ف��أن��ت اْك��ث��ر أََو أق��ل��ل وش��دا ح��دا إذا ل��زه��ي��ر ق��ل
ال��ن��اُر ك��أن��ك ع��ن��دي ص��رت ـ��تَ��ى ـْ ح��ت�� ال��ب��رودة ش��دة م��ن س��خ��ن��ت
ح��ارُّ ب��ارد ال��ث��ل��ج ك��ذل��ك ص��ف��ت��ي م��ن ال��س��ام��ع��ون ي��ع��ج��ب ال

يف زاد إذا اليشء أن يزعمون فهم الطبائع، يف الهند أهل نظر إىل إشارة ذلك ويف
مؤذيًا.» حارٍّا عاد حكه يف أفرط إذا األبيض الصندل «إن أقوالهم: ومن حارٍّا، عاد الربد
بن يحيى بها يمدح قصيدة من قوله والفرس اليونان بخرافات إملامه عىل يدل ومما

خالد:

ان��ت��ص��اِب ع��ن��د أن��ت وال��ش��م��س ـ��ل��ي��ل ال��ـ ب��ي��ت ل��دى ال��م��ش��ت��ري ص��ورة
الن��ص��ب��اِب ه��وى إذ وال��ب��در ـ��ح��وت ال��ـ أم��ام س��ار ح��ي��ن زاوي��ش35 ل��ي��س
ال��ح��الِب در ان��ت��ق��اص ع��ن��د ـ��ف��س األن��ـ ب��ه ت��ش��حُّ ب��م��ا أس��خ��ى م��ن��ك
ال��ح��س��اِب ف��ي رائ��ًدا ب��ال��ل��ي��ل ـ��رب ال��ع��ق��ـ ب��ه ت��س��ت��ق��لُّ وب��ه��رام ال
ال��رق��اِب ض��رب ع��ن��د ال��ع��ي��ن ف��ي ـ��ول ـْ أه�� وال ال��ح��روب ل��دى أم��ض��ى م��ن��ك

من بأمثلة اإلتيان أردنا ولو ١٩٨ه، سنة أنها واألرجح وفاته، سنة يف واختلفوا
مرة غرية مطبوع وهو واحد،36 غري جمعه وقد ديوانه، شيوع مع املقام لضاق نظمه
حمزة الديوان لجامع فصل ١٨٩٨ سنة مرص طبعة صدر ويف وبريوت. ومرص فينا يف
ويتضمن صفحة، ٤٥٠ نحو والديوان ونقده، نواس أبي شعر يف األصبهاني الحسن بن
(٣) املديح. (٢) الشعراء. مع نقائضه (١) بابًا: ١٢ عىل مرتبة بيت ١٣٠٠٠ نحو
الخمريات (٩) الخمريات. (٨) الطرد. (٧) الزهد. (٦) الهجاء. (٥) العتاب. (٤) املراثي.
باب النارش أهمل وقد املجون. (١٢) املذكر. غزل (١١) املؤنث. غزل (١٠) واملجون.

الزائد. لتهتكه املجون
خلكان وابن ج٦، و١٤٨ ج٦ و١٨٦ و١٧٠ و١١٠ ج١٨ ٢ األغاني يف أخباره وتجد
الفريد والعقد ،٦٠ والفهرست ،٥٠١ والشعراء والشعر ،٩٦ األدباء وطبقات ج١، ١٣٥

ج٣. ٣٣٧
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٢٠٨ه) سنة (تويف الوليد بن مسلم (4-5)

يف مدائحه وجل محسنًا، مداًحا كان األنصار، أبناء من وهو الغواني، برصيع ويعرف
كاتبهم، زياد بن منصور بن ومحمد والربامكة املهلبي يزيد بن وداود مزيد بن يزيد
ورقق املعاني يف ألطف من أول وهو مات، حتى بها يزل فلم جرجان بريد املأمون وواله

الوداع: يف قوله ومن نواس، أبي وعىل ذلك يف تمام أبو يعول وعليه القول، يف

ال��ن��ص��ُل زاي��ل��ه ال��روع ي��وم ل��ك��ال��غ��م��د وداع��ه ي��وم وإس��م��اع��ي��ل وأن��ي
ال��م��ح��ُل األن��س م��ن ي��دن��ي��ه��ا ف��ك��ال��وح��ش أزره��ُم أو ب��ع��ده ق��وًم��ا أغ��ش ف��إن

وغريه: تمام أبو امتثله الذي بديعه ومن

ط��الق��ه��ا ذاك ع��ن��د ال��م��ن��اي��ا ج��ع��ل��ن��ا وال��ق��ن��ا ب��ال��ب��ي��ض ال��ح��رب ن��ك��ح��ن��ا م��ا إذا

يحيى: بن الفضل يف قوله مدحه ومن

ال��ف��ص��ُل م��ن��ط��ق��ه ال��ق��ول وع��ي��ون ـ��ردى ال��ـ وش��م��ال��ه ال��ن��دى ي��م��ن��اه ت��س��اق��ط
ال��ب��خ��ُل اغ��ت��ن��م إذا غ��ن��ًم��ا ال��ن��دى ي��ع��دُّ م��ال��ه ال��ح��م��د ي��ودع أن إل��ى ع��ج��ول
ال��س��ب��ُل أط��ن��اب��ه��ا اآلم��ال ب��ه��ا م��ن��وط ب��رم��ٍك ظ��ل إل��ى ت��أوي ه��ض��ب��ة ل��ه

سفينة: وصف يف قوله ومن

ال��دب��ِر م��ن ال��ل��ج��ام ك��ب��ح ي��ق��وِّم��ه��ا ي��ع��ت��وران��ه��ا ب��م��ج��داف��ي��ن أط��ل��ت
ال��خ��دِر إل��ى ال��ع��روس َم��ْش��َي ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م واج��ه��ت ح��ي��ن ب��ه��ا ت��ح��ك��ي ال��ص��ب��ا ك��أن

غزله: لطيف ومن

ن��ف��ت��رُق ح��ي��ن ي��وًم��ا ن��الئ��م وال أع��ي��ن��ن��ا ال��ن��وم م��ن��ع��ن��ا ال��ت��ق��ي��ن��ا إذا
ف��ن��ت��ف��ُق ق��ال��ت ك��م��ا أق��ول ك��ي��م��ا أع��رف��ه ل��س��ت م��ن��ي ب��ال��ذن��ب أق��ر

،٥٢٨ والشعراء الشعر يف أخباره ونجد ،١٨٧٥ سنة ليدن يف مطبوع ديوان وله
املذكورة. الديوان طبعة ويف ج١، ١٤٢ الفريد والعقد ج١٣، ٩ األغاني ويف

452



الشعر

٢١١ه) سنة (تويف العتاهية أبو (5-5)

١٣٠ه، سنة التمر بعني ولد كيسان، بن سويد بن القاسم بن إسماعيل واسمه موىل هو
بصناعة اشتغل ثم املخنثني، زاملة فيحمل يتخنَّث أمره أول يف وكان الكوفة، يف ونشأ
منه، ويبيع الكوفة يف ويدور ظهره، عىل قفص يف ويحملها الجرار يصطنع فجعل أبيه
وموضوع الناس ديوان يومئذ الشعر وكان النظم، عىل باقتداره حداثته من أحسَّ ولكنه

فيه. وتذاكروا تناشدوه اجتمعوا وحيثما أحاديثهم،
الشعر يتذاكرون جلوس بفتيان مر أنه الجرار بقفص يدور وهو يوًما فاتفق
الشعر تتذاكرون أراكم فتيان، «يا قال: ثم ظهره عن القفص ووضع فسلم ويتناشدونه
به، وسخروا منه فهزءوا دراهم.» عرشة فلكم فعلتم فإن فتجيزونه؟ منه شيئًا فأقول
حاصل.» قمر فإنه يؤكل رطب القمرين بأحد يشرتى أن بد «ال قال: «نعم.» قالوا: لكنهم

أجيزوا: وقال أيديهم تحت رهنه وجعل

أن��ت��م األج��داث س��اك��ن��ي

يجيزوا ولم الشمس بلغتها إذا نقطة وعنيَّ املوضع ذلك يف وقتًا وبينهم بينه وجعل
مه: وتمَّ بهم يهزأ جعل ذلك أعياهم فلما الخطر، غرموا البيت

ك��ن��ت��م ب��األم��س م��ث��ل��م��ا أن��ت��م األج��داث س��اك��ن��ي
خ��س��رت��م؟ أم أرب��ح��ت��م ص��ن��ع��ت��م م��ا ش��ع��ري ل��ي��ت

فجعل الكوفة، يف خربه وأذاعوا الفتيان فخجل طويلة، شعره من قصيدة وهي
أشعاره، فينشدهم يستنشدونه معمله إىل يأتونه فتيانها من الشعر وطالب أدباؤها

فيه. فيكتبونها الخزف من تكرس ما فيأخذون
مطلعها: قصيدة وأنشده املهدي خالفة أول يف بغداد عىل وفد ثم

أدالل��ه��ا ف��أح��م��ل أدل��ت ل��ه��ا م��ا ل��س��ي��دت��ي م��ا أال
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قوله: إىل وصل إذا حتى بها، فاستخف حاًرضا برد بن بشار وكان

أذي��ال��ه��ا ت��ج��رر إل��ي��ه م��ن��ق��ادة ال��خ��الف��ة أت��ت��ه
ل��ه��ا إال ي��ص��ل��ح ي��ك وال ل��ه إال ت��ص��ل��ح ت��ك ف��ل��م
زل��زال��ه��ا األرض ل��زل��زل��ت غ��ي��ره أح��د رام��ه��ا ول��و
أع��م��ال��ه��ا ال��ل��ه ق��ب��ل ل��م��ا ب ال��ق��ل��و ب��ن��ات ت��ط��ع��ه ل��م ول��م

العتاهية أبو وصار فرشه؟» عن الخليفة طار هل ويحك «انظر له: لجار بشار قال
كثريًا حتى عنده، عظيًما نفوذًا فأحرز ويكرمه، خاطره، يراعي املهدي وكان املقربني، من
كان ألنه عليه؛ واجًدا وكان الهادي، خلفه املهدي تويف وملا لديه، بالعفو يتوسط كان ما

مطلعها: إليه بها يتقرب بقصيدة العتاهية أبو فهنأه الرشيد؛ أخاه يالزم

ي��ت��وق��ُع م��ا ش��ر ع��ن��ا ف��ي��دف��ع ي��ش��ف��ُع ال��خ��ل��ي��ف��ة ع��ن��د ش��اف��ع أال

عاهد قد العتاهية أبو وكان الرشيد، فخلفة الهادي مدة تطل ولم بإدخاله. فأذن
حتى كبرية حظوة عنده فحظي فأطاعه القول عىل الرشيد فألزمه شعًرا، يقول ال أن نفسه
الجوائز سوى درهم ٥٠٠٠٠ مقداره راتبًا له وعنيَّ سفر، وال حرض، يف يفارقه ال كان
السنوية. أو الشهرية الرواتب عليه يجرون هؤالء بعض وكان ووزرائه، أمرائه ومن منه
شتى أطوار عىل فتقلب الدين، أمر يف الرتدد كثريَ املزاج سوداويَّ العتاهية أبو وكان
فاستقر — الناقد نظر فيه وينظرون الدين قيود من أنفسهم يحلون الذين شأن —
يقول أن الرشيد فأمره الدنيا، عن والزهد باإلسالم التمسك عىل أخريًا العتاهية أبي رأي
املهدي. جارية عتبة يف كثري غزل وله عليه، شفقة أطلقه ثم ورضبه فحبسه فأبى الشعر،
التقليد من نفسه أطلق وقد العرص، هذا يف الشعري االنقالب مؤسيس من وهو
يتقدمه ولم العروض يف تدخل ال أوزان عىل ونظم جديدة، بمعاٍن فأتى واأللفاظ باملعاني
التقليد، عن الرجوع من خوًفا شعرائنا من كثريون له يتهيب مما يتهيب ولم أحد،37 فيها

فقال: شعره أبيات يف ذلك فحكى املدقة صوت فسمع قصار عند يوًما قعد

ص��رف��ه��ا ي��درن ت دائ��را ل��ل��م��ن��ون
ف��واح��ًدا واح��ًدا ي��ن��ت��ق��ي��ن��ن��ا ه��ن
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قوله: املعاني يف مخرتعاته ومن

ت��ط��ح��ُن ال��م��ن��ي��ة ورح��ى غ��ف��الت��ه��م ف��ي ال��ن��اس

يوسف: بن ألحمد وقوله

ال��ف��ق��ِر م��ن ع��ل��ي��ه ي��خ��ش��ى ال��غ��ن��ى وأن ال��غ��ن��ى ل��ه ي��رج��ى ال��ف��ق��ر أن ت��ر أل��م

الهادي: موىس يف وقوله

أزم��ع��وا ل��ل��ذي أزم��ع��وا وق��د ب��أث��ق��ال��ه��م اس��ت��ق��ل��وا ول��م��ا
ت��دم��ُع م��ق��ل��ة وأت��ب��ع��ت��ه��م ب��آث��اره��م ال��ت��ف��ات��ي ق��رن��ت

وقوله:

زواِل إل��ى ذاك م��ص��ي��ر أل��ي��س ع��ف��ًوا إل��ي��ك ت��ص��ي��ر ال��دن��ي��ا ه��ب

قوله: معانيه لطيف ومن

م��ال��ُك��ْه ه��و ال��ذي ال��م��ال ت��م��ل��ك��ه ن��ف��س��ه ال��م��ال م��ن ي��ع��ت��ق ل��م ال��م��رء إذا
ت��ارك��ه أن��ا ال��ذي ال��م��ال ل��ي ول��ي��س م��ن��ف��ٌق أن��ا ال��ذي م��ال��ي إن��م��ا أال

منها: بيت آالف بضعة يف حكمية أرجوزة له وذكروا

ي��م��وُت ل��م��ن ال��ق��وت أك��ث��ر م��ا ال��ق��وُت ت��ب��ت��غ��ي��ه م��م��ا ح��س��ب��ك
وخ��اف��ا رج��ا ال��ل��ه ات��ق��ى م��ن ال��ك��ف��اف��ا ج��اوز ف��ي��م��ا ال��ف��ق��ر

الجوهر فيها يقع امللوك؛ كساحة العتاهية أبي «شعر يقول: فاألصمعي ذلك ومع
والنوى.» والخزف والرتاب والذهب

وهيئة جعدة وفرة له الثياب نظيف الشعر أسود اللون أبيض العتاهية أبو وكان
األلفاظ، سهل املعاني لطيف الخاطر رسيع القريحة سيال وكان وحصافة، ولباقة حسنة
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أريد ما فأقول يل مثًال إال قط أردته «ما قال: الشعر؟» تقول «كيف بعضهم: سأله فقد
أريد.» ال ما وأترك

كان أنه حياته سرية من ويؤخذ بالزهد. منها وامتاز الشعر أبواب كل يف نظم وقد
الذين وخصوًصا وأوهام خيال أهل ألنهم الشعراء؛ طباع يف ذلك ويغلب متقلبًا، مرتدًدا
أن عىل كان، حيثما النفع وراء ويسعون األهواء، مع يتقلبون فإنهم بشعرهم؛ يستجدون
ولكن القاعدة، هذه يخالف الرشيد به أمره أن بعد الغزل قول عن العتاهية أبي تمنع

ذلك. عىل حمله سببًا له لعل
ببعض اختص إذا كان وأنه تقدم، كما الدين يف تذبذبه من فظاهر تقلبه وأما
لليمن موىل أنه يدعي منصور بن يزيد حياة طول كان فقد قبيلته؛ والء ادعى األمراء
«ألم له: وقال ذلك يف بعضهم وعاتبه والئه، إىل رجع يزيد مات فلما عنزة، من وينتفي
واحد يف وما الزمن، ذلك يف إليه احتجنا يشء «ذلك قال: لليمن؟» والءك أن تزعم تكن
وله بخيًال، األموال من جمعه ما مع وكان يتبع.» أن أحق الحق ولكن خري إليه انتميت

األغاني. صاحب ذكرها بخله شدة عىل تدل كثرية حوادث
و١٨٦ ج٣ ١٢٦ األغاني يف أخباره وتجد ،١٨٨٧ سنة بريوت يف مطبوع ديوان وله
ويف ،١٦٠ والفهرست ،٤٩٧ الشعراء وطبقات ج١، ٧١ خلكان وابن ج٨، و٢٤ ج٦

.١٣ سنة ١٣٣ الهالل

٢٣١ه) سنة (تويف ام تمَّ أبو (6-5)

وجاء الشام، بالد يف منبج يف ولد الطائي، أوس بن حبيب واسمه طي، من عربي هو
وكان وتعلم، عنهم وأخذ األدباء جالس ثم الجامع يف املاء يسقي وكان صغريًا، مرص
بغداد يف ذكره وشاع شعره وسار أجاده، حتى يعانيه يزل فلم الشعر، يحب فهًما فطنًا
فبعث الشعراء، من حلقة حوله ت التفَّ وقد املعتصم، وخليفتها الحني ذلك يف األدب بؤرة
أحد يقدر يعد فلم وقته، شعراء عىل وقدمه فأجازه القصائد فيه فنظم تمام أبي طلب يف
وقد يأخذه، كان ما الشعراء اقتسم مات فلما حياته، يف بالشعر درهًما يأخذ أن منهم
منه، القليل وقالوا قبله فتحوه قد كانوا وإن الشعراء به سبق املطابق يف بمذهب امتاز

طرقه.38 جميع يف والسلوك فيه اإلكثار فضل له فإن
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ومطلع الرثاء،39 إجادة ويف العبارة ورقة الديباجة بحسن املتقدمني من وهو
به يتمثلون واملؤبنون الراثون يزال ال الطويس حميد بن محمد بها رثى التي قصيدته

وهو: اليوم إىل

ع��ذُر م��اؤه��ا ي��ف��ض ل��م ل��ع��ي��ن ول��ي��س األم��ُر ول��ي��ف��دح ال��خ��ط��ب ف��ل��ي��ج��ل أال

مكنف قصيدة من مرسوق القصيدة هذه أبيات من كثريًا أن األغاني صاحب وذكر
منها.40 أبياتًا وذكر العبيس ذفافة فيها هجا سلمى، أبي بن زهري ولد من سلمى أبي

مًعا: ماتا طاهر بن هللا لعبد صغريين ابنني يرثي قوله مراثيه ومن

ش��م��ائ��ال ت��ك��ون ح��ت��ى أم��ه��ل��ت ل��و م��ن��ه��م��ا ال��م��خ��اي��ل ت��ل��ك ع��ل��ى ل��ه��ف��ي
ن��ائ��ال األري��ح��ي��ة وت��ل��ك ح��ل��ًم��ا وص��ب��اه��م��ا ح��ج��ى س��ك��ون��ه��م��ا ل��غ��دا
ك��ام��ال ب��دًرا س��ي��ك��ون أن أي��ق��ن��ت ن��م��وَّه رأي��ت إذا ال��ه��الل إن

قوله: مدائحه ومن

ق��اِر م��ن م��دارًع��ا ال��س��م��وم أي��دي ل��ه��م ن��س��ج��ت ك��أن��م��ا ال��ل��ب��اس س��ود
ال��ن��ج��اِر م��رب��ط م��ن ل��ه��م ِق��ي��دت ض��وام��ٍر م��ت��ون ف��ي وأس��روا ب��ك��روا
األس��ف��اِر م��ن س��ف��ر ع��ل��ى أب��ًدا خ��ال��ه��م رآه��م وم��ن ي��ب��رح��ون ال

أحسن فيها بنيَّ البحرتي عبادة أبا بها أوىص النظم كيفية يف وصية تمام وألبي
واعلم الغموم، من صفر الهموم قليل وأنت األوقات «تخريَّ قال: النظم. إلجادة الوسائل
أن وذلك السحر، وقت يف حفظه أو يشء لتأليف اإلنسان يقصد أن األوقات يف العادة أن
اللفظ فاجعل النسيب أردت فإن النوم، من وقسطها الراحة من حظها أخذت قد النفس
ولوعة األشواق وقلق الكآبة ع وتوجُّ الصبابة بيان من فيه وأكثر رشيًقا، واملعنى رقيًقا،
معامله وأَِبْن مناسبه، وأظهر مناقبه، فأشهر أياد ذي سيد مدح يف أخذت وإذا الفراق،
باأللفاظ شعرك تشني أن وإياك منها، املجهول واحذر املعاني وتقاض مقامه، ورشف
فأرح الضجر عارضك وإذا األجسام، مقادير عىل الثياب يقطع خياط كأنك وكن الزرية،
حسن إىل الذريعة الشعر لقول شهوتك واجعل القلب، فارغ وأنت إال تعمل وال نفسك
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شعر من سلف بما شعرك تعترب أن الحال وجملة املعني، نعم الشهوة فإن نظمه؛
تعاىل.» هللا شاء إن ترشد فاجتنبه تركوه وما فاقصده العلماء استحسنته فما املاضني،

الحماسة ديوان

لكنه الشعر، رضوب من نظمه بما يكتف لم أنه الشعراء من معارصيه عىل فضل وله
وتعرف «الحماسة»، سماه كتاب يف وغريهم الجاهلية العرب أشعار من مختارات جمع
صاحب عند نزل أنه جمعها عىل حمله البحرتي، حماسة عن لها تمييًزا تمام أبي بحماسة
السابلة، قطع كثري ثلج وقع وقد يوم ذات فأصبح فأكرمه، سلمة» «ابن اسمه همدان يف له
إال ينحرس ال الثلج إن البقاء عىل نفسك «وطِّن وقال: سلمة»، «ابن وفرح تمام أبو فغم
الشعر، يف كتب خمسة وصنف بها، واشتغل فطالعها كتب خزانة له وأحرض زمان.» بعد
آل خزائن يف الحماسة كتاب فبقي طوال، قصائد وهي والوحشيات الحماسة، كتاب منها
رجل همدان من وورد أحوالهم، تغريت حتى ألحد يربزونه يكادون وال به يضنون سلمة
عليه، أدباؤها فأقبل أصبهان، إىل وحمله به فظفر العواذل بأبي يعرف دينور أهل من

كثريون. رشحه وقد فيهم، فشهر معناه، يف املصنفة الكتب من عداه ما ورفضوا
بمرص طبع وقد ٥٠٢ه، سنة املتوىف التربيزي الخطيب رشح الرشوح أحسن ومن
وغريهم، الحماسة شعراء أسامي اشتقاق فيها بنيَّ كبار أجزاء أربعة يف ١٢٩٦ سنة
وطبعت أماكنها، يف األخبار وإيراد واإلعراب، الغريب من فيه وما بيت كل وتفسري
املعري، العالء ألبي وآخر للمرزوقي، رشح ولها ،١٨٥٦ سنة الهند يف رشح بال الحماسة

غريها. ويف الخديوية املكتبة يف خطية نسخ منها جني، البن وآخر
ترجمة مع مجلدين يف «فريتاغ» أيًضا التربيزي رشح مع الحماسة طبع يف عني وقد
ترجمها وقد بون، يف ١٨٥١ والثاني ،١٨٢٨ سنة األول املجلد ظهر التينية، ورشوح
،١٨٤٦ سنة ستتغارت يف مجلدين يف األصل مع وطبعت روكرت، فريدريك األملانية إىل
نادرة، خطية كتب جملة يف نسخة منها الوحشيات كتاب هي أخرى حماسة تمام وألبي

بمرص. لتطبع أوروبا مكاتب من النظار مجلس سكرتري باشا زكي استنسخها
رشحه ديوان وله يسرية، تمتمة فيه الكالم حلو فصيًحا طويًال أسمر تمام أبو وكان
املكتبة يف خطية نسخة منه ٣٣٥ه سنة املتوىف للصويل رشح منها حسنة، رشوًحا كثريون

.١٣٢٣ سنة بريوت ويف مرص يف الديوان طبع وقد الخديوية،
األدباء وطبقات ج١، ١٢١ خلكان وابن ج١٥، ٩٩ األغاني يف تمام أبي أخبار وتجد

.١٦٥ والفهرست ،٢١٣
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٢٤٦ه) سنة (تويف الخزاعي ِدعِبل (7-5)

وال لوًما بذلك يخىش ال النزارية، عىل للقحطانية التعصب شديد اليمن، من عربي هو
بغداد وجاء الكوفة، من أصله خزاعة، من رزين بن عيل بن دعبل اسمه تهديًدا، يخاف
الخلفاء من أحد منه يسلم لم اللسان خبيث اء هجَّ مطبوع شاعر وهو الرشيد، من بطلب
وال كبري منه أفلت وال يحسن، لم أو إليه أحسن نباهة ذو وال أوالدهم وال وزرائهم وال
ذلك واحتمل شديًدا هجاءً هجاه فإنه املأمون حتى ويتَّقونه يخافونه الناس فكان صغري،

للمأمون: قوله جرأة إىل يحتاج الذي هجائه شديد ومن منه،

ب��م��ق��ع��ِد وش��رف��ت��ك أخ��اك ق��ت��ل��ت س��ي��وف��ه��م ال��ذي��ن ال��ق��وم م��ن إن��ي
األوه��ِد ال��ح��ض��ي��ض م��ن واس��ت��ن��ق��ذوك خ��م��ول��ه ط��ول ب��ع��د ب��ذك��رك ش��ادوا

يف قوله ومن املأمون. توىل حتى األمني وقتله الخزاعي الحسني بن طاهر إىل يشري
املعتصم: هجاء

ك��ت��ُب ل��ه��ُم ث��ام��ن ع��ن ت��أت��ن��ا ول��م س��ب��ع��ٌة ال��ك��ت��ب ف��ي ال��ع��ب��اس ب��ن��ي م��ل��وك
ك��ل��ُب وث��ام��ن��ه��م ع��دوا إذا خ��ي��ار س��ب��ع��ة ال��ك��ه��ف ف��ي ال��ك��ه��ف أه��ل ك��ذل��ك
ذن��ُب ل��ه ول��ي��س ذن��ب ذو ألن��ك رف��ع��ًة ع��ن��ك ك��ل��ب��ه��م ألع��ل��ي وإن��ي
ال��ك��رُب ع��ظ��م وق��د وأش��ن��اس وص��ي��ف م��ل��ك��ه��م س��اس إذ ال��ن��اس م��ل��ك ض��اع ل��ق��د

وكان إليهم. مياًال كان أنه مع طاهر آل حتى وغريه املهدي بن إبراهيم أيًضا وهجا
مسلم، فجفاه بأستاذيته يعرتف وهو شباب ودعبل شاخ ذكره املتقدم الوليد بن مسلم

بقوله: ختمه شديد41 عتاب فيها بقصيدة دعبل فهجاه

ف��ت��ش��ج��ع��ا ب��ع��ده��ا ق��ل��ب��ي وص��بَّ��رت ف��ق��ط��ع��ت��ه��ا اس��ت��أك��ل��ت ي��م��ي��ن��ي ف��ه��ب��ك

املطلب فهجا دعبًال غاظ حديث مرص أمراء أحد هللا عبد بن املطلب مع له وجرى
فيها: قال بقصيدة

ال��م��وص��ُل وج��ه��ك ف��ي وت��ب��ص��ق ال��م��خ��زي��ات ب��ك م��ص��ر ت��ع��ل��ق
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ي��ن��ب��ل��وا ف��ل��م ق��وًم��ا وش��رف��ت ض��ره��م ف��م��ا ق��وًم��ا وع��ادي��ت
األف��ش��ُل األخ��ور وص��اح��ب��ك ال��ن��ج��ا ال��ح��روب ع��ن��د ش��ع��ارك
أوُل ان��ه��زم��وا إذا وأن��ت آخ��ٌر ال��ت��ق��وا م��ا إذا ف��أن��ت

شديد كان ألنه البيت؛ أهل يف مدائحه وأكثر البالغة، بغاية مدائح ذلك مقابل يف وله
إىل الناس فيضطر لإلرهاب هجوه يتَّخذ كان ما كثريًا أنه عىل وأهله، لعيل التعصب

املذكور: املطلب مدح يف قوله ومن ليمدحهم. أو هجائهم عن ليكف اسرتضائه

ال��ع��ج��ِب م��ن ذا إن ال��غ��ن��ى ت��رج��و م��ط��ل��ٍب وب��ع��د م��ص��ر أب��ع��د
ب��م��ط��ل��ِب ج��ئ��ن��ا واح��دون��ا أو ب��أس��رت��ه ج��ئ��ن��ا ك��اث��رون��ا إن

موته: بعد الرشيد ويهجو البيت أهل يمدح قوله قصائده أشهر ومن

م��ض��ِر وم��ن ب��ك��ر وم��ن ي��م��ان ذي م��ن ن��ع��ل��م��ه األح��ي��اء م��ن ح��ي ول��ي��س
ج��زِر ع��ل��ى أي��س��ار ت��ش��ارك ك��م��ا دم��ائ��ه��ُم ف��ي ش��رك��اء وه��م إال
وال��خ��زِر ال��روم ب��أرض ال��غ��زاة ف��ع��ل وم��ن��ه��ب��ٌة وت��ح��ري��ق وأس��ر ق��ت��ل
ع��ذِر م��ن ال��ع��ب��اس ل��ب��ن��ي أرى وال ق��ت��ل��وا إن م��ع��ذوري��ن أم��ي��ة أرى
وط��ِر إل��ى دي��ر م��ن ت��رب��ع ك��ن��ت م��ا إذا ال��زك��ي ال��ق��ب��ر ع��ل��ى ب��ط��وس ارب��ع
ال��ع��ب��ِر م��ن ه��ذا ش��ره��م وق��ب��ر ك��ل��ه��ُم ال��ن��اس خ��ي��ر ط��وس ف��ي ق��ب��ران
ض��رِر م��ن ال��رج��س ب��ق��رب ال��زك��ي ع��ل��ى وال ال��زك��ي ق��رب م��ن ال��رج��س ي��ن��ف��ع م��ا
ف��ذِر أو ش��ئ��ت م��ا ف��خ��ذ ي��داه ل��ه ك��س��ب��ت ب��م��ا ره��ن ام��رئ ك��ل ه��ي��ه��ات

الخزاعي: يزيد بن محمد رثاء يف قوله األلفاظ انتقاء عىل اقتداره أدلة ومن

ح��واش��ي��ه��ا م��ن ال��ل��ي��ال��ي م��ر ف��ق��ص ات��س��ع��ت م��ا األرض م��لء خ��زاع��ة ك��ان��ت
س��واف��ي��ه��ا م��ن ع��ل��ي��ه ال��ري��اح ت��س��ف��ي ب��ب��ل��ق��ع��ة ال��ث��اوي ال��ق��اس��م أب��و ه��ذا
ي��ب��اري��ه��ا إذ ح��س��ي��ًرا ت��ك��ون وق��د ب��ه ه��ب��وب ال أن ع��ل��م��ت وق��د ه��ب��ت
ي��ف��ري��ه��ا األي��ام س��ال��ف ف��ي وك��ان ب��ه ن��زل��ن إذ ل��ل��م��ن��اي��ا ق��رى أض��ح��ى
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قوله: الغزل يف شعره ومن

ف��ب��ك��ى ب��رأس��ه ال��م��ش��ي��ب ض��ح��ك رج��ٍل م��ن س��ل��م ي��ا ت��ع��ج��ب��ي ال
اش��ت��رك��ا دم��ي ف��ي وط��رف��ي ق��ل��ب��ي أح��ًدا ب��ظ��الم��ت��ي ت��أخ��ذوا ال

والناس — الخلفاء هجوه بسبب خمل ذكره لكن الرجل هذا شاعرية ترى فأنت
األغاني يف أخباره مع مبعثرة شذرات إال أشعاره من إلينا يصل فلم — ملوكهم دين عىل

.١٦١ والفهرست ،٥٣٩ والشعراء والشعر ج١، ١٧٨ خلكان وابن ج١٨، ٢٩

الشعراء سائر (6)

الخلفاء شعراء (1-6)

لم أنهم أو فيهم منظومهم أكثر كان أو للخلفاء انقطعوا الذين الخلفاء بشعراء نريد
بعضهم ترجمنا وقد األخرى، الطبقات من طبقة يف يدخلون وال بسواهم، يختصوا
للمقام، مراعاة الباقني أخبار خالصة عىل اآلن ونأتي العرص، هذا فحول من تقدم فيما

وفاتهم. سني حسب ونرتبهم

١٦١ه) سنة (تويف دالمة أبو

اللون أسود املنشأ كويف وهو دالمة، ابنه إىل نسبة دالمة أبا وسمي الجون، بن زند هو
األموية، الدولة أواخر دالمة أبو أدرك فأعتقه، منهم لرجل عبًدا أبوه وكان أسد، لبني موىل
وكانوا واملهدي، واملنصور السفاح العباس أبي إىل وانقطع العباسية الدولة يف نبغ ولكنه
حديثه يخلو ال وظرف دعابة وفيه ونوادره، محاسنه ويستطيبون ويصلونه يقدمونه
وكان الدين، وفساد بالزندقة املتهمني جملة يف معدوًدا ذلك مع وكان ملحة، أو نكتة من
املذكورين، الخلفاء مدح يف عديدة قصائد وله فروًضا، وال يحرضصالة وال الخمر يرشب

مطلعها: الخراساني مسلم أبي قتل يف قصيدة منها

ال��ورُد األس��د خ��وف��ت��ن��ي ب��م��ا ع��ل��ي��ك ف��ان��ت��ح��ى ال��ق��ت��ل خ��وف��ت��ن��ي م��س��ل��م أب��ا
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درهم آالف عرشة فطلب «احتكم.» له: فقال الناس من محفل يف املنصور أنشدها
فيه: قال حتى مدًحا زاده عطاءً زاده وكلما كثرية، مدائح فيه وله فقبضها،

ع��ب��اِس آل ي��ا اق��ع��دوا ل��ق��ي��ل: ق��وم ك��رٍم م��ن ال��ش��م��س ف��وق ي��ق��ع��د ك��ان ل��و
ال��ن��اِس أط��ه��ر ف��أن��ت��م ال��س��م��اء إل��ى ك��ل��ك��ُم ال��ش��م��س ش��ع��اع ف��ي ارت��ق��وا ث��م
ال��راِس ف��ي واألذن��ان واألن��ف ف��ال��ع��ي��ن رأس��ك��ُم ال��م��ن��ص��ور ال��ق��ائ��م وق��دم��وا

أبو فقال حاجتك.» «سلني له: قال السفاح العباس أبا أن ومجونه مداعباته ومن
«وأعطني دالمة: أبو فقال بإعطائه أمر لكنه طلبه فاستغرب به.» أتصيد «كلب دالمة:
«أعطوه قال: ويقوده.» بالكلب يصيد «وغالم قال: «أعطوه.» قال: عليها.» أتصيد دابة
«هؤالء قال: جارية.» «أعطوه قال: منه.» وتطعمنا الصيد لنا تصلح «وجارية قال: غالًما.»
قال: تجمعهم.» داًرا «أعطوه قال: يسكنونها.» دار من لهم بد فال عبيدك املؤمنني أمري يا
ومائة عامرة جريب مائة أعطيتك «قد قال: يعيشون؟» أين فمن ضيعة لهم تكن لم «فإن
يا أنا أقطعتك «قد فقال: فيها.» نبات ال «التي قال: الغامرة؟» «وما قال: غامرة.» جريب
«اجعلوها وقال: فضحك أسد.» بني فيايف من غامرة جريب ألف خمسمائة املؤمنني أمري

غامرة.» كلها
فغاظه يالحظه من به ووكل مسجده، يف بالصالة ألزمه املنصور أن مجونه ومن

فيها: قال رقعة املنصور إىل فكتب ذلك،

ول��ل��ق��ص��ِر ل��ي م��ا وال��ق��ص��ر ب��م��س��ج��ده ل��زَّنِ��ي ال��خ��ل��ي��ف��ة أن ت��ع��ل��م��وا أل��م
ال��ع��ص��ِر م��ن ووي��ل��ي األول��ى م��ن ف��وي��ل��ي دائ��ًم��ا ال��ع��ص��ر م��ع األول��ى ب��ه أص��ل��ي
أم��ري م��ن وال��خ��ي��ر واإلح��س��ان ال��ب��ر وال ص��الت��ه��م ف��ي ن��ي��ة ل��ي م��ا ووال��ل��ه
ظ��ه��ري ع��ل��ى ال��ع��ال��م��ي��ن ذن��وب انَّ َل��َو أم��ره ي��ص��ل��ح وال��ل��ه ض��ره وم��ا

ج١، ١٩٠ خلكان وابن ج٩، ١٢٠ األغاني يف وأخباره وأعفاه، املنصور فضحك
ج٢. ٤٣ واملستطرف ج١، ١٣٢ والدمريي ،٤٨٧ والشعراء والشعر

١٦١ه) سنة (تويف عجرد حماد
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العباسية الدولة يف نبغ لكنه الدولتني، وعارص واسط ثم الكوفة يف نشأ أيًضا، موىل هو
أياس بن مطيع ومعه املهدي أيام بغداد وجاء األموي، يزيد بن الوليد نادم أن بعد
ماجنًا وكان املجيدين، الشعراء من وحماد دينهم، يف املتهمني من وكلهم زياد، بن ويحيى
أمثلة لذكرنا فحشها لوال فاحشة أهاٍج معه وله برد، بن بشار وأدرك خليًعا، ظريًفا
حنيفة أبا اإلمام عارص وقد خليفة، أو كان عامًلا وال صغريًا وال كبريًا يهاب يكن ولم منها،

إليه: فكتب يتنقصه أنه حماًدا وبلغ حنيفة، أبو قاطعه ثم مودة، بينهما وكانت

وان��ت��ق��اص��ي ش��ت��م��ي ب��غ��ي��ر ي��ت��م ال ن��س��ك��ك ك��ان إن
واألق��اص��ي األدان��ي م��ع ش��ئ��ت ك��ي��ف ب��ي وق��م ف��اق��ع��د
ال��م��ع��اص��ي ع��ل��ى ال��م��ق��ي��م وأن��ا زك��ي��ت��ن��ي ف��ل��ط��ال��م��ا
ال��رص��اِص أب��اري��ق ف��ي ون��ع��ط��ي ن��أخ��ذه��ا أي��ام

األموي العرص يف اهتموا كما اد، وحمَّ بشار بني باملهاجاة العرص ذلك أدباء واهتم
لبشار حماد هجاء يف ليس أنه البرصة علماء أجمع وقد والفرزدق. جرير بني باملهاجاة
وكل جيد، بيت ألف من أكثر الهجاء من فله بشار أما معدودة. بيتًا ٤٠ إال جيد يشء
بالغة بفضل وتهتك عجرد فسقط عليها يجتمعان وكانا بالزندقة، صاحبه هتك منهما

يسقط. لم حاله عىل بشار وبقي معانيه، وجودة بشار
مثله، وزنديًقا صديقه وكان بردة، أبي بن حفص هجا أنه أخباره ظريف ومن
يتحدثون وجعلوا رشاب، عىل يوًما فاجتمعوا الوجه، مقبح أعضب أفطس أعمش وحفص
فقال ويلحنه، شعره ويعيب مرقش عىل يطعن بردة أبي بن حفص فأخذ ويتناشدون،

حماد: له

ت��ت��ب��ُع ع��م��ا ال��ع��ود ك��ث��ي��ل وأن��ف ش��اغ��ُل ح��ف��ص ي��ا ع��ي��ن��ي��ك ف��ي ك��ان ل��ق��د
أج��م��ُع ال��ل��ح��ن ع��ل��ى م��ب��ن��ي ووج��ه��ك م��رق��ٍش ك��الم ف��ي ل��ح��نً��ا ت��ت��ب��ع
ال��م��رق��ُع ف��أن��ت إي��ط��اء وع��ي��ن��اك م��ك��ف��أ وأن��ف��ك أق��واء ف��أُذْن��اك
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أبو اسمه يهواه كان غالم يف قوله ذلك من الغلمان، يف بالتغزل نواس أبا سبق وقد
برش:

ب��ش��ِر أب��ي ق��ل��ب ع��ن��د دوائ��ي ول��ك��ن دواؤه ع��ن��دي ل��ي��س دائ��ي إن أخ��ي
زج��ري ع��ن ألق��ص��رت ع��ي��ن��ي��ه ي��ق��ل��ب رأي��ت��ه ل��و م��ن ع��ن��د ودائ��ي دوائ��ي
ع��ذري ف��ي وأط��ن��ب��ت ل��وم��ي ع��ن ألق��ص��رت ال��ه��وى ل��وع��ة ف��ي أص��ب��ح��ت ل��و ف��أق��س��م
ت��دري ال ب��أن��ك ت��دري ال وأن��ك ن��اص��ٌح أن��ك م��ن��ك ب��الئ��ي ول��ك��ن

عيل، بن سليمان بن محمد أخت بزينب شبب أنه عجرد حماد وفاة يف السبب وكان
تنقله يف ومرض غريها إىل ففر بطلبه محمد فبعث األهواز إىل فهرب محمد غضب وبلغه

فيها. ودفن شرياز يف مات حتى
،٤٩٠ والشعراء والشعر ج١، ١٦٥ خلكان وابن ج١٣، ٧٣ األغاني يف ترجمته وتجد

.٩١ والفهرست

١٨١ه) سنة (تويف حفصة أبي بن مروان

بن عثمان اشرتاه غالًما وكان إصطخر، سبي من جده أصل املوايل، الشعراء من هو
وقد مروان، سماه غالم له وولد باليمامة، بعدئذ وأقام الحكم، بن ملروان ووهبه عفان
حارب وقد أمية بني موايل من ألنه الشيعة؛ كره عىل مروان شبَّ نسبه، حقيقة يف اختلفوا
وكان الرشيد، ثم املهدي ومدح بغداد قدم الشعر يف نبغ فلما مجربًا، شجاًعا وكان معهم،
بن معن به ونوه شهره من أول املقدمني الفحول من وهو العلويني، بهجاء إليه يتقرب

مطلعها: بها مدحه نونية بقصيدة املشهور الجواد زائدة

ش��ي��ب��اِن ب��ن��و ش��رف ع��ل��ى ش��رًف��ا ب��ه زي��دت ال��ذي زائ��دة ب��ن م��ع��ن

مطلعها: معنًا بها مدح الميَّة بقصيدة الخصوص عىل اشتهر ولكنه

أش��ب��ُل خ��ف��ان ب��ط��ن ف��ي ل��ه��م أس��ود ك��أن��ه��م ال��ل��ق��اء ي��وم م��ط��ر ب��ن��و
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غار حتى مدًحا مروان زاده عطاءً معن زاده كلما فكان كثري، بمال عليها فأجازه
فقال مدحه يف قصيدة وأنشده الشعراء جملة يف عليه دخل وقد مرة، وعنفه املهدي منه
حفصة.» أبي بن مروان وعبدك املؤمنني أمري يا «شاعرك قال: أنت؟» «من املهدي: له

القائل: أنت «ألست املهدي: له فقال

زواال ب��ه ن��ري��د ال م��ق��اًم��ا م��ع��ٍن ب��ع��د ب��ال��ي��م��ام��ة أق��م��ن��ا
ن��واال وال ال��ن��وال ذه��ب وق��د م��ع��ٍن ب��ع��د ن��رح��ل أي��ن وق��ل��ن��ا:

جروا … عندنا لك يشء ال نوالنا؟ تطلب جئت فلم زعمت كما النوال ذهب قد
مع دخل حتى تلطف املقبل العام من كان فلما أخرج، حتى برجله فجروه برجله»،
وأنشد يديه بني فمثل — مرة عام كل يف الخلفاء عىل تدخل الشعراء وكانت — الشعراء

قوله: إىل بلغ حتى مدحه يف قصيدة

ه��الل��ه��ا ت��س��ت��رون أو ب��أك��ف��ك��م ن��ج��وم��ه��ا ال��س��م��اء م��ن ت��ط��م��س��ون ه��ل
ف��ق��ال��ه��ا ال��ن��ب��ي ب��ل��غ��ه��ا ج��ب��ري��ل رب��ك��م ع��ن م��ق��ال��ة ت��ج��ح��دون أو
إب��ط��ال��ه��ا ف��أردت��ُم ب��ت��راث��ه��م آي��ة آخ��ر األن��ف��ال م��ن ش��ه��دت

بيت كل عن له فأمر بيت، مائة فقيل: بيت، كم القصيدة عن وسأل املهدي فطرب
العطية.42 هذه شاعر نال مرة أول وهي درهم، ١٠٠٠٠٠ فنال درهم بألف

مدحه ثم املهدي، مع أصابه كما معه فأصابه الشعراء مع جاءه الرشيد توىل وملا
ذلك شعراء من أحد ينل ولم درهم، ألف بيت كل عن فأعطاه أعجبته بائية بقصيدة
ذلك وظهر البخل، عىل مطبوًعا كان لكنه كثريًا ماًال فجمع بشعره، مروان ناله ما العرص
فيأتي بماله يتمتع كان هذا ألن ذكره؛ اآلتي الخارس سلم مع باملقابلة الخصوص عىل
ويتنعم ويتطيَّب والويش الخز ويلبس درهم، ١٠٠٠٠ قيمته الربذون عىل املهدي باب

مروان.43 عكس باألكل
والشعر ج٢، و١٠٩ ج٢ ٨٩ خلكان وابن ج٩، ٣٦ األغاني يف مروان أخبار وتجد

.١٦٠ والفهرست ج١، ٤٤٧ األدب وخزانة ،٤٨١ والشعراء

١٨٦ه) سنة الخارس(تويف َسْلم
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وكان البرصة، يف نشأ الصديق، بكر أبي موايل أحد عمرو، بن سالم) (ويقال: سلم هو
واملجون، والفسوق بالخالعة متظاهًرا وكان الشعر، فنون يف مترصًفا مطبوًعا شاعًرا
واغرتف عنه أخذ وتلميذه، راويته كان ألنه بشار؛ يد عىل بالشعر وتمرًحا شاعرية وزاد
مسخ كما ويمسخها فيسلخها أقواله يأخذ كان ما وكثريًا منواله، عىل ونسج بحره من

البيت: هذا

ال��ل��ه��ُج ال��ف��ات��ك ب��ال��ط��ي��ب��ات وف��از ب��ح��اج��ت��ه ي��ظ��ف��ر ل��م ال��ن��اس راق��ب م��ن

فجعله:

ال��ج��س��وُر ب��ال��ل��ذة وف��از ��ا غ��مٍّ م��ات ال��ن��اس راق��ب م��ن

فاستشفع حيٍّا، دام ما يفيده وال عليه يدخل أال وأقسم فغضب بشاًرا بيته فبلغ
إلبراهيم صديًقا وكان بيده، كانت بمخرصة وقنعه ووبخه ريض حتى صديق بكل إليه
بن الفضل وخصوًصا الربامكة يمدح وكان العتاهية، وألبي املشهور املغني املوصيل
إياها أنشده فلما العالء بن عمر إىل بشار قصيدة حمل أنه اشتهاره أول وكان يحيى،
فيك طريقه يف نال قد نفسه) (يعني خادمك «إن سلم: فقال درهم، بمائة لبشار أمر

ومطلعها: إياها فأنشده هي؟ ما قال: قصيدة.»

ال��ن��س��اءِ ح��س��ان م��ن أالق��ي م��م��ا دواءٌ ل��ي ف��م��ا ال��داء ع��زن��ي ق��د

بقوله: املدح إىل تخلص حتى

ال��ع��الءِ ب��ن ع��م��ر ف��ي��ه��ا ن��ادي��ت ض��ره��ا م��س��ن��ي ق��د ك��رب��ة ك��م

الجوائز عليه توالت ثم نالها، سنية عطية أول وهي درهم، آالف بعرشة له فأمر
تقدم، كما املالبس أحسن ويلبس املعيشة يف يتبسط وكان واألمراء، والوزراء الخلفاء من

بشار. محاسن من جزء أنه يعرتف أيامه آخر إىل وظل
ج١. ١٩٨ خلكان وابن ج٢١، ١١٠ األغاني يف ترجمته وتجد
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النمري منصور

بن كلثوم تلميذ وهو النهرين، بني الجزيرة يف نشأ قاسط، بن النمر من عربي هو
ومن أخذ وعنه وراويته، وا يتحرضَّ لم الذين الشعراء بني ذكره اآلتي العتَّابي عمرو
حتى عنده وقرظه يحيى بن للفضل فوصفه الربامكة إىل العتابي وقدَّمه استقى، بحره
العتابي وبني بينه ذلك بعد وجرت بالرشيد، وصله ثم واستصحبه، الجزيرة من استقدمه

صاحبه. هالك يف منهما كل وسعى وتناقضا تهاجرا حتى وحشة
فذكروه للرشيد يذكروه أن الربامكة إىل فطلب الشام يف النمري مسكن وكان
بنفي يمدح أن يرسه الرشيد أن فأدرك سياسية حيلة ذا وكان فاستحرضه، ووصفوه
ذلك، بسبب حفصة أبي بن مروان تقديم من يراه كان ملا عليه والطعن عيل عن اإلمامة
يرصح لم لكنه — الكسب يطلبون إنما يومئذ والشعراء — نحوه ونحا مذهبه فسلك

مطلعها: قصيدة فيه قوله ومن مروان، فعل كما والسب بالهجاء

ش��ط��ي��ِر ب��ل��د م��ن ال��ه��ول غ��م��ار خ��ض��ن��ا إل��ي��ك ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر
ال��ه��ج��ي��ِر وع��ل��ى ال��س��رى ع��ل��ى ت��ل��ي��ن خ��اف��ق��ات ك��األه��ل��ة ت��خ��وَّض
ال��م��ث��ي��ِر ال��در ال��ص��خ��رة وم��ث��ل ث��ق��اًال أح��م��اًال إل��ي��ك ح��م��ل��ن
ال��م��ص��ي��ِر إل��ى وص��ار وغ��اي��ت��ه ب��م��ن��ت��ه��اه ال��م��دي��ح وق��ف ف��ق��د

قوله: باإلرث عيل أبناء عىل تفضيله يف قاله ومما

ل��ل��ك��ف��وِر ف��ال��ن��دام��ة وإال ف��ي��ه��م أن��ع��م��ت ف��ق��د ش��ك��روا ف��إن
ل��ل��ذك��وِر ي��ن��اس��ب م��ا وردوا ف��ح��قٌّ ب��ن��ت ب��ن��و ق��ال��وا: وإن
ال��زب��وِر ورق ف��ي األع��م��ام م��ع ت��راٍث م��ن ب��ن��ات ل��ب��ن��ي وم��ا

قالها التي األبيات ذكرنا وقد قليًال، ولو بالعطاء عليه مروان يفضل الرشيد وكان
ربيعة.45 عن السيف رفعت التي بالقصيدة وناهيك املبالغة44 من الرشيد مدح يف

مطلعها: بقصيدة مزيد بن يزيد أيًضا مدح وقد

ب��ال��ح��س��ِب ال��ن��اس ل��ف��اق��وا ي��زي��ٍد س��وى ح��س��ٍب م��ن ش��ي��ب��ان ل��ب��ن��ي ي��ك��ن ل��م ل��و

ج١٧. و١٤١ و٣٢ ج١٢ ١٦ األغاني يف النمري املنصور أخبار وتجد
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٢٤٩ه) سنة (تويف الجهم بن عيل

ثم جلسائه؛ من صار حتى باملتوكل خص وقد مطبوع، فصيح شاعر قريش، عربي هو
ويثلبونه يعيبونه أنهم عرفه به خال وإذا بندمائه إليه السعاية كثري كان ألنه أبغضه
مدة، حبسه أن بعد خراسان إىل فنفاه حقيقة؛ له يجد فال ذلك، عن الخليفة فيكشف
وذمهم طالب أبي آل هجاء يف حفصة أبي بن مروان مذهب الشعر يف مذهبه وكان

كقوله: الشيعة، وهجاء بهم واإلغراء

إم��اِم م��ن ذل��ك خ��اب إم��ام، رض��وى ب��ش��ع��ب ت��ق��ول وراف��ض��ة
ال��س��ه��اِم م��ش��رع��ة األت��راك م��ن أل��ًف��ا ع��ش��رون ل��ه م��ن إم��ام

هللا عبد بن طاهر إىل الخليفة وكتب خراسان، إىل فنفاه مرة املتوكل الخليفة وهجا
فلما مجرًدا، الليل إىل يوًما الشاذياخ يف وصلبه عليه فقبض يصلبه أن خراسان صاحب

مطلعها: فخرية قصيدة ذلك يف قال نزل

م��ج��ه��وال وال م��س��ب��وًق��ا إث��ن��ي��ن ال��ـ ع��ش��ي��ة ب��ال��ش��اذي��اخ ي��ن��ص��ب��وا ل��م
ت��ب��ج��ي��ال ص��دوره��م وم��لء ش��رًف��ا ق��ل��وب��ه��م م��لء ال��ل��ه ب��ح��م��د ن��ص��ب��وا

السجن: مدح يف قيل ما أحسن وفيه منه الخروج بعد حبسه بعد قاله ومما

ي��غ��م��ُد ال م��ه��ن��د وأي ح��ب��س��ي ب��ض��ائ��ري ل��ي��س ف��ق��ل��ت ح��ب��س��َت ق��ال��وا:
ت��ردُد ال��س��ب��اع وأوب��اش ك��ب��ًرا غ��ي��ل��ه ي��أل��ف ال��ل��ي��ث رأي��ت أوم��ا
ال��ف��رق��ُد أض��اء ل��م��ا ن��اظ��ري��ك ع��ن م��ح��ج��وب��ٌة أن��ه��ا ل��وال وال��ش��م��س
م��ت��ج��دُد وك��أن��ه أي��ام��ه ف��ت��ن��ج��ل��ي ال��س��رار ي��درك��ه وال��ب��در
وي��رع��ُد ي��راع وريِّ��ق��ه إال ي��رى ف��م��ا ال��غ��م��ام ي��ح��ص��ره وال��غ��ي��ث
ت��ت��وق��ُد وج��ذوة ال��ث��ق��اف إال ك��ع��وب��ه��ا ي��ق��وم ال وال��زاع��ب��ي��ة
األزن��ُد ت��ث��ره��ا ل��م إن ت��ص��ط��ل��ي ال م��خ��ب��وءٌة أح��ج��اره��ا ف��ي وال��ن��ار
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بعد حفلة وصف يف قوله ذلك أجمل ومن الوصف، ويف والعتاب الغزل يف أقوال وله
الزعفران: عىل يرشبون وأقاموا فرشوها، صيد

ال��ت��دارِج ح��م��ر ال��ب��ي��ض ال��ب��زاة ع��ل��ي��ن��ا وأم��س��ك��ت ال��زع��ف��ران ري��اض وط��ئ��ن��ا
ال��ب��وارِج ب��ال��ك��الب ح��م��اه��ا أب��ح��ن��ا وإن��م��ا م��ن��ا األدغ��ال ت��ح��م��ه��ا ول��م
ال��زوال��ِج ال��س��ه��ام أم��ث��ال األرض ع��ل��ى ب��ط��ون��ه��ا س��اب��ح��ات ب��م��س��ت��روح��ات
ال��ص��وال��ِج رءوس م��ن��ه��ا ع��ق��ق��ت وم��ا ك��أن��ه��ا ب��ال��ه��وادي وم��س��ت��ش��رف��ات
ك��واس��ِج خ��اض��ع��ي��ن رج��ال م��ن ل��ح��ي ف��ك��أن��ه��ا أل��س��نً��ا دال��ع��ات وم��ن
ال��ح��وال��ِج ال��غ��ان��ي��ات إح��دى أن��ام��ل ك��أن��ه��ا ف��ل��يً��ا ال��غ��ي��ط��ان ب��ه��ا ف��ل��ي��ن��ا

ج١. ٣٤٩ خلكان وابن ج٩، ١٠٤ األغاني يف أخباره وتجد

٢٥٠ه) سنة (تويف اك الضحَّ بن ُحسني

خليًعا وكان العباس، بني من الخلفاء ونادم فيها ونشأ البرصة يف ولد باهلة، موىل هو
املتفننني، من فهو ورونق، قبول لشعره النظم، يف الترصف حسن ذلك مع وكان فاسًدا،
١٩٨ سنة مات نواس أبا أن ومع عنه، يأخذها نواس أبو كان الخمر يف جديدة معان وله
عمر الضحاك ابن لكن متقارب، مولدهما ألن تعارصا؛ فقد ،٢٥٠ سنة مات والضحاك

كثريًا.
بعد خراسان من املأمون رجع فلما كثريًا، مدائح فيه وله األمني، نادم من أول وهو
فيهم جماعة له فذكروا يجالسونه، األدب أهل من قوًما طلب له األمر واستتب أخيه مقتل

(األمني): محمد يف القائل هو «أليس فقال: الضحاك، بن حسني

ال��ت��ل��ُف ل��غ��ي��رك وك��ان أب��ًدا ف��اق��ت��ن��ا ل��س��د ب��ق��ي��ت ه��ال
ال��خ��ل��ُف ب��ع��دك ي��ع��وز ول��س��وف س��ل��ف��وا خ��الئ��ًف��ا خ��ل��ف��ت ف��ل��ق��د

هجائه من كان ما عىل يعاقبه ولم الطريق.» يف إال أبًدا يراني ال وهللا فيه يل حاجة ال
املأمون. أيام طول بها فأقام البرصة إىل الحسني وانحدر به، وتعريضه له
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له: فقيل الضحاك بن حسني عن سأل املعتصم توىل فلما جيدة، مراٍث األمني يف وله
قوله: املديح من فيها قصيدة وأنشده فقدم فاستقدمه البرصة، يف إنه

إس��ح��اِق أب��ا ب��ب��ه��ج��ت��ه��ا خ��ص��ت ب��خ��الف��ٍة م��ب��ش��ر ال��وف��ود خ��ي��ر
ش��ق��اِق وك��ل م��ش��ك��ل��ة ك��ل م��ن س��ل��ي��م��ة ال��ح��رام ال��ش��ه��ر ف��ي واف��ت��ه
ال��م��ي��ث��اِق ب��أوك��د األك��ف ق��ب��ل ط��اع��ًة ال��ض��م��ائ��ر ص��ف��ق��ت��ه��ا أع��ط��ت��ه
األخ��الِق م��ه��ذب ال��ض��م��ي��ر ع��ف س��الم��ٍة إم��ام إل��ى األن��ام س��ك��ن
اإلم��الِق م��ن م��م��ل��ق��ه��ا وأج��ار دون��ه��ا وداف��ع رع��ي��ت��ه ف��ح��م��ى

نواس.46 أبو بعضها اقتبس بالغلمان التغزل يف أبيات وله
ج١. ١٥٤ خلكان وابن ج٦، ١٧٠ األغاني يف أخباره وتجد

الربامكة شعراء (2-6)

أو سواهم دون بهم اختصوا أو للربامكة انقطاعهم أكثر كان الذين الشعراء بهم نريد
أشهرهم: وهاك خاص، شأن معهم لهم كان
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الحميد عبد بن أبان

العربية، إىل الفارسية من كتبًا نقل ومسمط. مزدوج شعره وأكثر املوايل، الشعراء من هو
الربامكة، بإشارة شعًرا ودمنة كليلة كتاب نظم ألنه العربية؛ اللغة آداب خاصيف ذكر وله
مطلع وهاك نثًرا، املقفع ابن نقله وقد األذهان، عىل حفظه ليسهل قبًال الفرس نظمه كما

الشعرية: الرتجمة

دم��ن��ْه ك��ل��ي��ل��ة ي��دع��ى ال��ذي وه��و وم��ح��ن��ْه أدب ك��ت��اب ه��ذا
ال��ه��ن��ُد وض��ع��ت��ه ك��ت��اب َوْه��َو رش��ُد وف��ي��ه اح��ت��ي��االت ف��ي��ه

ولم دينار، آالف خمسة الفضل وأعطاه دينار آالف عرشة خالد بن يحيى فأعطاه
راويتك؟» فأكون أحفظه أن يكفيك «أال وقال: شيئًا جعفر يعطه

ولم ضاعت املنظومة لكن العربية، اللغة عىل الربامكة أفضال جملة من النقل وهذا
الكتاب. هذا ذكر عند سنذكرهم آخرون أيًضا شعًرا ونقله البيتان، هذان إال منها يبق

وترتيبهم الشعراء امتحان خالد بن يحيى جعل حتى الربامكة أيام يف أبان وارتقى
املرتبة نواس أبو يرض فلم نواس، أبو جملتهم ويف ورتبهم فامتحنهم إليه، الجوائز يف
بذلك، يتهمونه كانوا أعدائه وأكثر بالزندقة، فيها اتهمه بقصيدة وهجاه فيها جعله التي

فيه: قال فإنه غيالن بن املعذل وفيهم

ال��ط��رْب واس��ت��ف��زن��َي ف��ك��ري ف��ق��س��م م��ص��ل��يً��ا ف��ط��ر ي��وم أب��انً��ا رأي��ت
ال��ع��ج��ْب م��ن ذاك إن م��اٍن دي��ن ع��ل��ى دي��ن��ه ال��ق��ل��ب م��ظ��ل��م ي��ص��ل��ي وك��ي��ف

مديحه، إيصال أو الرشيد إىل بإيصاله ووسطهم الربامكة من تقربه أبان واغتنم
مروان «إن قالوا: عاتبهم وملا يفعلوا، فلم حفصة أبي بن مروان حظي كما يحظى لعله
تأتي ال نصنع؟ «فماذا فقالوا: ال، فقال: تفعل؟» فهل طالب أبي آل بهجو إليهم يتقرب

فقال: الرزق التماس عليه غلب ثم يحل.» ال بما إال الدنيا

وال��ع��رْب ال��ع��ج��م ق��ل��ت��ه ق��د ب��م��ا أع��م��م م��س��ل��ًم��ا ك��ان م��ن ال��ل��ه ب��ح��ق ن��ش��دت
ال��ن��س��ْب رت��ب��ة ف��ي ال��ع��م اب��ن أم ل��دي��ه زل��ف��ًة أق��رب ال��ل��ه رس��ول أع��م
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وج��ْب ب��م��ا ال��ت��راث ح��ق ل��ه ذا وم��ن وب��ع��ه��ده ب��ه أول��ى وأي��ه��م��ا
س��ب��ْب ع��ل��ى ذاك ب��ع��د ع��ل��ي وك��ان ب��ت��ل��ك��ُم أح��ق ع��ب��اس ك��ان ف��إن
ح��ج��ْب ق��د اإلرث ف��ي ال��ع��م الب��ن ال��ع��م ك��م��ا ي��رث��ون��ه ه��ُم ع��ب��اس ف��أب��ن��اء

الحني. ذلك من به واتصل عليها فأجازه الرشيد، إىل فقدموها طويلة وهي
.١٦٣ والفهرست ج٢٠، ٧٣ األغاني يف أخباره وتجد

١٩٨ه) سنة (تويف ُمنَاذر ابن

باللغة العلم يف مقدم فصيح شاعر مناذر، بن محمد واسمه جعفر، أبا ويكنى موىل، هو
فهجا ذلك عن عدل ثم يتعبَّد أمره أول يف وكان أهلها، أكابر عنه أخذ حتى فيها وإمام
هناك. فمات الحجاز إىل عنها نفي حتى البرصة أهل أعراض وقذف وخلع، وتهتك الناس
برمك آل مدح وقد ويقدمه، إليه ويميل شعره يف زيد بن عدي نحو ينحو وكان
شعراء أصبح الربيع بن الفضل عدوهم إىل الوزارة وآلت الربامكة نكب وملا وغريهم،
إىل ذهابه فاغتنم للرزق طلبًا الرشيد إىل يتقرب أن مناذر ابن فأراد خطر، يف الربامكة
بن الفضل فقال الرشيد، وجه يف البرش َفَالح بقصيدة الرتوية يوم إليه وتقدم الحج،
ينشدك أن «مره الفضل: فقال الرشيد، فعبس الربامكة.» شاعر «هذا للرشيد: الربيع

مطلعها: التي القصيدة فأنشد عليه، فألح فاعتذر فأمره فيهم.» قوله

م��ن��ظ��ِر47 ح��س��ن وي��ا أخ��ب��ار ط��ي��ب ف��ي��ا ب��رم��ٍك آل م��ن األم��الك ب��ن��و أت��ان��ا

أمري يا أولياءك «كانوا بقوله: استدرك منها فرغ وملا الربامكة، يف إطراء وكلها
يلوي ال وخرج فحبسوه، وأمر فلطموه، يلطم أن الرشيد فأمر مدحتهم.» ملا املؤمنني
بهذه «استعن له: وقال دينار ٣٠٠ فيها رصة إليه فدفع نواس أبو فلقيه يشء، عىل

الربامكة. بعد خريًا يرى مناذر ابن يعد ولم واعذرني.»
.٥٥٣ والشعراء والشعر ج١٧، ٩ األغاني يف أخباره وتجد
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٢٠٠ه) سنة الرُّقايش(تويف

الشعر سهل كان البرصة، أهل من الرقايش الصمد عبد بن الفضل واسمه موىل، هو
عىل به يصولون وكانوا سواهم، عن بهم مستغنيًا برمك آل إىل منقطًعا وكان مطبوًعا،
وحفًظا له تعصبًا منها والكثري القليل ويدوِّنونها أشعاره أوالدهم ويروُّون الشعراء
يف إليهم صار نكبوا فلما لهم، ذلك فحفظ لنشاطه وتحريًكا باسمه وتنويًها لخدمته،
من فأكثر رثاهم ثم ماتوا، حتى ويسامرهم ينشدهم أيامهم مدة معهم فأقام حبسهم
عىل مصلوب وهو الرقايش به واجتاز يحيى بن الفضل صلب ملا قوله ذلك من رثائهم،

قال: ثم يبكي فوقف الجذع

ت��ن��اُم ال ل��ل��خ��ل��ي��ف��ة وع��ي��ن واٍش خ��وف ل��وال وال��ل��ه أم��ا
اس��ت��الُم ب��ال��ح��ج��ر ل��ل��ن��اس ك��م��ا واس��ت��ل��م��ن��ا ج��ذع��ك ح��ول ل��ط��ف��ن��ا
ال��ح��س��اُم ال��س��ي��ف ح��ت��ف��ه ح��س��اًم��ا ي��ح��ي��ى اب��ن ي��ا ق��ب��ل��ك أب��ص��رت ف��م��ا
ال��س��الُم ب��رم��ٍك آل ودول��ة ج��م��ي��ًع��ا وال��دن��ي��ا ال��ل��ذات ع��ل��ى

والشعراء والشعر ج٢، ١٢٥ الوفيات وفوات ج١٥، ٣٥ األغاني يف ترجمته وتجد
.٥١٥

َلمي السُّ أشجع

البرصة أمه به فجاءت أبوه ومات باليمامة ولد قيس. من السلمي، عمرو بن أشجع هو
الشعر وكان الفحول، من وعد وأجاد، الشعر وقال بالبرصة أشجع ونشأ هناك، فماتت
قيس، به افتخرت أشجع نجم فلما معدود، شاعر لقيس يكن ولم واليمن، ربيعة يف يومئذ
الرشيد إىل وأوصله به فأعجب مدحه، وأصفاه بجعفر واختص بالربامكة، اتصل ثم
رشطة صاحب نهيك بن عثمان بن إبراهيم يف قوله شعره بليغ ومن فأثرى، به فأعجب

عبوًسا: جباًرا وكان الرشيد

ال��م��س��ل��ِم أم��ن وف��ي��ه ال��ن��ف��اق ب��ذوي واق��ٌع خ��وٌف إب��راه��ي��م س��ي��ف ف��ي
ال��م��س��ت��س��ل��ِم وم��ه��ج��َة ال��م��ض��ي��ع م��اَل ه��واج��ٌع وال��ع��ي��ون ي��ك��أل وي��ب��ي��ت
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ي��خ��ط��ِم ل��م ال��ذي ل��ه اس��ت��ق��ام ح��ت��ى م��خ��ال��ٍف ك��ل ب��أن��ف ال��خ��ط��ام ج��ع��ل
ال��م��ج��رِم ذن��ب ب��ف��ض��ل ال��ب��ريَّ ت��غ��ش��ى ش��دًة إال ال��س��ل��ط��ان ي��ص��ل��ح ال
ال��دِم م��ن ش��ف��رت��اه ت��ق��ط��ر وال��س��ي��ف ي��ت��ق��ى ال م��ق��ح��م ال��والة وم��ن
ت��ع��ل��ِم ل��م وإن ت��ك��ره��ه ب��األم��ر ح��دي��ث��ه��ا ال��ن��ف��وس م��ه��اب��ت��ك م��ن��ع��ت

.٥٦٢ والشعراء والشعر ج١٧، ٣٠ األغاني يف وأخباره أشعاره وتجد
ذلك، يف أشهرهم عىل أتينا وإنما بهم، وانتفعوا الربامكة مدحوا الشعراء وأكثر

األخرى. األبواب يف يدخل وبعضهم

الشيعة شعراء (3-6)

غريهم، مدحوا ولو لهم ويتعصبون عيل، آلل يتشيعون كانوا الذين الشيعة بشعراء نريد
العرص، هذا شعراء عمدة جملة يف ودعبل الحمريي السيد هما منهم اثنني ترجمنا وقد

الجن: ديك ثالثهم ترجمة وإليك

٢٣٥ه) سنة (تويف الجن ديك

أول يف جده أسلم وقد سلمية)، (وقيل: مؤتة أهل من وأصله رغبان بن السالم عبد اسمه
العرب عىل والعصبية التشعب شديد وكان له، لقب الجن وديك حمص يف ولد اإلسالم،
والدة وإياهم جمعتنا فضل علينا للعرب «ما بقوله: العرب غري يحتقرون الذين عىل يرد
يف والشاميني تمام أبي مذهب يذهب مجيد شاعر وهو أسلموا»، كما وأسلمنا إبراهيم
غريه إىل وال العراق إىل وفد وال الشام نواحي يربح ولم حمص يف مقيًما وكان شعره،
آلل يتشيع وكان العرص، ذلك شعراء يف نادر وهذا ألحد، متصديًا وال بشعره منتجًعا
يناح والعام الخاص عند مشهوًرا بعضها كان عيل بن الحسني يف كثرية مراٍث وله البيت
آبائه، عن ورث ملا متالًفا واللهو القصف عىل منعكًفا ماجنًا خليًعا ذلك مع وكان به،
والغزل الخالعة يف أقواله ومن الهاشميني، عيل بني وجعفر أحمد من بشعره اكتسبه وما

مطلعها: قصيدة

ن��ظ��رْة ب��ال ل��ي ال��ك��أس ف��ب��اك��ر م��ب��ت��ك��رْة غ��الم ي��ا م��والن��ا
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وتزوجها، اإلسالم عىل حملها وردة اسمها حمص أهل من نرصانية جارية وعشق
قوله: منه تشبيب فيها وله

زه��ره��ا وب��ه��ج��ة خ��زام��اه��ا وإل��ى وب��دره��ا ال��ق��ص��ور ش��م��س إل��ى ان��ظ��ر
ش��ع��ره��ا ف��ي ك��وج��ه��ه��ا ال��ج��م��ال ج��م��ع أس��وٍد ف��ي أب��ي��ًض��ا ع��ي��ن��ك ت��ب��ك ل��م
ب��خ��ب��ره��ا ي��ح��ي��ط ال م��ن ري��ق��ه��ا م��ن اس��م��ه��ا ي��خ��ت��ب��ر ال��وج��ن��ات وردي��ة
ل��خ��ص��ره��ا ب��ك��ي��ت ول��ك��ن��ي ع��ج��بً��ا أرداف��ه��ا م��ن ف��ض��ح��ك��ت وت��م��اي��ل��ت
ث��غ��ره��ا م��ن وم��دام��ة وردي��ة ك��ف��ه��ا م��ن م��دام��ة ك��أس ت��س��ق��ي��ك

ديك صدق حتى واحتال آخر، رجل بحب واتهمها وبينها بينه أقربائه بعض ودخل
رثائها: يف فنظم بريئة أنها عرف ثم غضب، عىل وقتلها افرتاء، وهي التهمة الجن

ب��ي��دي��ه��ا ال��ردى ث��م��ر ل��ه��ا وج��ن��ى ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��م��ام ط��ل��ع ط��ل��ع��ة ي��ا
ش��ف��ت��ي��ه��ا م��ن ش��ف��ت��يَّ ال��ه��وى روَّى ول��ط��ال��م��ا ال��ث��رى دم��ه��ا م��ن ي��ُت روَّ
خ��دَّيْ��ه��ا ع��ل��ى ت��ج��ري وم��دام��ع��ي وش��اح��ه��ا م��ج��ال ف��ي س��ي��ف��ي ب��ات ق��د
ن��ع��ل��ي��ه��ا م��ن ع��ل��يَّ أع��ز ش��يء ال��ح��ص��ى وط��ئ وم��ا ن��ع��ل��ي��ه��ا ف��وح��ق
ع��ل��ي��ه��ا ال��ذب��اب س��ق��ط إذا أب��ك��ي أك��ن ل��م ألن��ي ق��ت��ل��ي��ه��ا؛ ك��ان م��ا
إل��ي��ه��ا ال��ح��س��ود ن��ظ��ر م��ن وأن��ف��ت ب��ح��س��ن��ه��ا ال��ع��ي��ون ع��ل��ى ض��ن��ن��ت ل��ك��ن

وكله فيها ذلك بعد نظمه وأحسن الجن، ديك لغري األبيات هذه ينسب وبعضهم
يف أخباره وتجد تمام.48 أبي عىل فيه فضلوه حتى الرثاء يف مجيًدا كان أنه عىل جيد،

ج١. ٣١٦ والدمريي ج١ ٢٩٣ خلكان وابن ج١٢، ١٤١ األغاني

األمراء سائر شعراء (4-6)

كبري، أو وزير أو أمري إىل منهم كل انقطع األول العبايس العرص شعراء من طبقة وهناك
انقطع أياس بن ومطيع دلف، ألبي انقطع بالعكوك املعروف جبلة بن عيل أشهرهم

تراجمهم: وهذه األشعث، بن جعفر بن لعقبة الشيص وأبو املنصور، بن لجعفر
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أَياس بن ُمطيع

وكان والعباسية، األموية الدولتني عارص وقد كنانة، إىل نسبه يرجع األصل عربي هو
لجعفر وانقطع الكوفة، يف ونشأ ولد بالزندقة. متهًما النادرة مليح ظريًفا خليًعا ماجنًا
العباسية الدولة صدر يف كانت طبقة من وهو غريه، قليلني ومدح املنصور، جعفر أبي بن
مطيع ثالثة: وكانوا الشعراء يقبل ال وهو املنصور أدركوا العتاهية، وأبي نواس أبي قبل
وما فيها، الخري وكثرة أمية بني أيام يتذاكرون فكانوا زياد، بن ويحيى عجرد وحماد

قوله: منه شعًرا ذلك يف مطيع نظم وقد املنصور، أيام القحط من ببغداد فيه هم

ذا ح��ب��ذا ال ذاك ح��ب��ذا ع��ن��ا زال ال��ذي ع��ي��ش��ن��ا ح��ب��ذا
ل��ه��ذا س��ق��يً��ا ن��ق��ول: ول��س��ن��ا ك ل��ذا س��ق��يً��ا ذاك م��ن ه��ذا أي��ن
ب��غ��ذاذا أح��لَّ��ن��ا إذ ع��ن��دن��ا وش��رٍّا ع��س��ًرا ال��زم��ان ه��ذا زاد
ال��رذاذا ال��س��م��اء ت��م��ط��ر ك��م��ا س ال��ن��ا ع��ل��ى ال��ت��راب ت��م��ط��ر ب��ل��دة
ك��ل��واذا أه��ل��ه��ا ب��أع��م��ال ش ال��ع��ر ذو وأخ��رب ع��اج��ًال خ��رب��ت

ويف الشعراء، من ذلك فعل من أقدم ولعلهم الغلمان، تعشق يف يتهتكون وكانوا
وملطيع العرص، ذلك يف تهتكهم مقدار عىل يدل ذكره من نخجل عنهم حديث األغاني

مطلعها: زائدة بن معن بها يمدح عامرة قصيدة

وال��ن��ج��ِب ال��واض��ح��ات ال��غ��رر ذي ال��ع��رِب ب��س��ي��د وس��ه��ًال أه��ًال
ك��ث��ِب م��ن ع��ان��ي��ه ح��وى ـ��ج��ود ال��ـ وأخ��ي وك��ه��ل��ه��ا ن��زار ف��ت��ى

ج٢١. و٨٦ ج١٣ و٨٥ ج١٢ ٧٨ األغاني يف أخباره وترى

١٩٦ه) سنة يص(تويف الشَّ أبو

تقدمت وقد املشهور، الشاعر دعبل عم وهو اليمنية، من رزين بن محمد جعفر أبو هو
لوقوعه الذكر؛ نبيه غري فيهم املحل متوسط عرصه شعراء الشيصمن أبو وكان ترجمته.
األشعث بن جعفر بن عقبة إىل وانقطع فخمل نواس، وأبي وأشجع الوليد بن مسلم بني
عقبة وكان غريه. يف له يروى وقلما شعره بأكثر فمدحه الرقة؛ عىل أمريًا وكان الخزاعي،
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الخمر اف وصَّ من وكان درهم، ألف بيت كل عن يعطيه كان ألنه غريه؛ عن فأغناه جواًدا
ذلك فمن عينيه، بكاء يف الشعر فنظم بالعمى عمره آخر وأصيب الغزل، عىل مقدرة وله

قوله:

س��ن��ِن ف��ي ك��ال��ج��م��ان وواك��ف ه��ت��ٍن ب��أدم��ع أب��ك��ي ن��ف��س ي��ا
ال��ب��دِن وس��اي��س وج��ه��ي ون��ور وي��دي وق��ائ��دي دل��ي��ل��ي ع��ل��ى
ق��رِن ف��ي وال��ظ��الم ي��ق��رن��ن��ي أن م��خ��اف��ة ب��ه��ا ع��ل��ي��ه��ا أب��ك��ي

الغزل: يف أقواله ومن

م��ت��ق��دُم وال ع��ن��ه م��ت��أخ��ر ل��ي ف��ل��ي��س أن��ت ح��ي��ث ب��ي ال��ه��وى وق��ف
ال��ل��وَُّم ف��ل��ي��ل��م��ن��ي ب��ذك��رك ح��بٍّ��ا ل��ذي��ذًة ه��واك ف��ي ال��م��الم��ة أج��د
م��ن��ه��ُم ح��ظ��ي م��ن��ك ح��ظ��ي ك��ان إذ أح��ب��ه��م ف��ص��رُت أع��دائ��ي أش��ب��ه��ت
ي��ك��رُم م��م��ن ع��ل��ي��ك ي��ه��ون م��ن م��ا ص��اغ��ًرا ن��ف��س��ي ف��أه��ن��ت وأه��ن��ت��ن��ي

قوله: يف فنظمه األول البيت معنى نواس أبو رسق وقد به، يتغنى مما وهو

ي��س��ي��ُر ح��ي��ث ال��ج��ود ي��س��ي��ر ول��ك��ن دون��ه ح��ل وال ج��ود ج��ازه ف��م��ا

املغاربة: بعض فقال الثاني البيت معنى آخرون ورسق

ال��س��ل��ط��اِن م��ن ال ص��دودك أخ��ش��ى وإن��م��ا ف��ي��ك ب��ال��س��ل��ط��ان ه��ددت
ي��ل��ح��ان��ي ال��ذي م��ن��ي ال��رش��ا أخ��ذ درى ف��ل��و ال��م��الم ف��ي ال��ل��ذاذة أج��د

والشعراء والشعر ج٢، ٢٢٥ الوفيات وفوات ج١٥، ١٠٨ األغاني يف أخباره وتجد
.١٦١ والفهرست ،٥٣٥
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٢١٣ه) سنة (تويف الَعَكوَّك

الخراسانية الشيعة أبناء املوايل من وهو لقبه، والَعَكوَّك األنباري جبلة بن عيل اسمه
بن بشار مثل والدته منذ رضيًرا وكان فيها، ونشأ منها الحربية يف ولد بغداد، أهل من
وقد الترصف، حسن مداح، املعاني، لطيف جزله، اللفظ عذب مطبوع شاعر وهو برد،
وزاد الطويس، الحميد عبد بن حميد غانم وأبي العجيل دلف أبي مدح يف شعره استنفد
من املأمون فاستاء مرض، عىل ربيعة ل فضَّ حتى خاصة دلف أبي وتفضيل تفضيلهما يف

منها: دلف أبي يف العكوك قالها أبيات وبلغه ذلك

ح��ض��رْه إل��ى ب��ادي��ه ب��ي��ن ع��رٍب م��ن األرض ف��ي م��ن ك��ل
م��ف��ت��خ��رْه ي��وم ي��ك��ت��س��ي��ه��ا م��ك��رم��ًة م��ن��ك م��س��ت��ع��ي��ر

متواريًا يزل ولم هرب بل ويقال: قفاه، من لسانه وسل وطلبه املأمون فغضب
يقصدونه الناس أن بلغه فقد الرزق؛ طلب دلف بأبي الَعَكوَّك معرفة وسبب مات، حتى
وهو املتقدمان، البيتان جملتها يف بيتًا أربعون وهي بها، مدحه بقصيدة فقصده لجوده؛

قوله: الغزل يف وله أسود، أبرص

ج��ِزع��ا ش��يء ك��ل م��ن خ��ائ��ًف��ا م��ك��ت��ت��ًم��ا زارن��ي م��ن ب��أب��ي
ط��ل��ع��ا ب��دًرا ال��ل��ي��ل ي��خ��ف��ي ك��ي��ف ح��س��ن��ه ع��ل��ي��ه نَ��مَّ زائ��ًرا
ه��ج��ع��ا ح��ت��ى ال��س��ام��ر ورع��ى أم��ك��ن��ت ح��ت��ى ال��غ��ف��ل��ة رص��د
ودع��ا ح��ت��ى س��لَّ��م م��ا ث��م زورت��ه ف��ي األه��وال رك��ب

املبالغة. أمثلة من دلف أبا مدحه ذكرنا وقد كثرية، العكوك وأخبار
والشعراء والشعر ج١، ٣٤٨ خلكان وابن ج١٨، ١٠٠ األغاني يف أخباره أكثر وتجد

.٥٥٠
منهم كل اسم وبجانب ذكرهم، تقدم من غري األمراء ملدح انقطعوا الذين أهم وهاك

أخباره: مطالعة يف إليه يرجع الذي املأخذ

ج١١. ٦ باألغاني أخباره املغني املوصيل إبراهيم مدح سيابة بن إبراهيم •
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ج٢٠. و٦٣ ج١١ ٣٢ أخباره املهدي بن إبراهيم مدح عيل وأخوه أمية بن محمد •
فوات٢. و٢٢٠ ج١٥ ٨٨ أخباره املدبر ابن مدح صالح بن محمد •

بالشعر يتكسبوا لم شعراء (5-6)

سائر مثل ذلك نحو أو هجاءً أو مدًحا بالشعر يرتزقون كانوا إنما ذكرهم تقدم من كل
للرزق، بابًا يجعله أي بالشعر؛ ب يتكسَّ لم من فيهم وقليل وغريه، العرص ذلك شعراء
األحنف، بن والعباس القدوس، عبد بن صالح األول: العبايس العرص يف القليل هذا ومن

الريايش. بشري بن ومحمد

١٦٧ه) سنة الُقدُّوس(تويف عبد بن صالح

متهم الشعراء حكماء من القدوس عبد بن هللا عبد بن القدوس عبد بن صالح هو
عىل يقصُّ وكان البرصة يف نشأ مذهبه. أهل عند كربى منزلة له الحجة قوي بالزندقة،
قد وكان دمشق من يستقدمه إليه فبعث زندقته خرب املهدي إىل وبلغ ويعظهم، الناس
له قال املهدي يدي بني ومثل بغداد جاء فلما السن، يف طاعن شيخ وهو إليها رحل

القائل: ألست املهدي:

رم��ِس��ِه ث��رى ف��ي ي��وارى ح��ت��ى أخ��الَق��ُه ي��ت��رك ال وال��ش��ي��خ

فقتل به فأمر تموت.» حتى أخالقك ترتك ال «وأنت قال: املؤمنني.» أمري يا «بىل قال:
أحاسن ومن الفلسفية. الحكم يف أشعاره وأكثر ١٦٧ه، سنة بغداد جرس عىل وصلب

فيها: يقول وهو البيت، ذلك منها التي القصيدة أقواله

ن��ف��ِس��ِه م��ن ال��ج��اه��ل ي��ب��ل��غ م��ا ج��اه��ٍل م��ن األع��داء ي��ب��ل��غ ال
رم��ِس��ِه ث��رى ف��ي ي��وارى ح��ت��ى أخ��الَق��ُه ي��ت��رك ال وال��ش��ي��خ
ن��ك��ِس��ِه إل��ى ع��اد ال��ض��ن��ى ك��ذي ج��ه��ل��ه إل��ى ع��اد ارع��وى إذا
غ��رِس��ِه ف��ي ال��م��اء ي��س��ق��ى ك��ال��ع��ود ال��ص��ب��ا ف��ي أدب��ت��ه م��ن وإن
ي��ب��ِس��ِه م��ن أب��ص��رت ال��ذي ب��ع��د ن��اض��ًرا م��ورًق��ا ت��راه ح��ت��ى
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وقوله:

م��ب��ذوُل وع��رض��ه ال��غ��ب��ار ح��ذر ث��ي��ابَ��ُه ي��ص��ون م��ن ي��ع��ج��ب��ن��ك ال
م��غ��س��وُل وع��رض��ه ال��ث��ي��اب دن��س ف��رأي��ت��ه ال��ف��ت��ى اف��ت��ق��ر ول��رب��م��ا

قوله: ومن الفالسفة، شأن الناس عن واالنقطاع العزلة إىل ميل فيه وكان

ال��س��روُر ون��م��ا ل��ي ال��ع��ز ف��ت��م ب��ي��ت��ي ول��زم��ت ب��وح��دت��ي أن��س��ت
أزوُر وال أزار ف��ال ه��ج��رت أن��ي ف��ل��ي��ت ال��زم��ان وأدَّب��ن��ي
األم��ي��ُر ن��زل أم ال��ج��ن��د أق��ام ح��يٍّ��ا دم��ت م��ا ب��ق��ائ��ل ول��س��ت

القائل: وهو

ت��س��ت��ط��ي��ُع م��ا إل��ى وج��اوزه ف��دع��ه ش��ي��ئً��ا ت��س��ت��ط��ع ل��م إذا

مطلعها: بديعة أخالقية حكمية قصيدة وله

ت��م��زُق وال��خ��ط��وب ي��رق��ع وي��ظ��ل ي��ف��رُِّق وال��زم��ان ي��ج��م��ع ال��م��رء

ج١. ٢٦ والدمريي ج١، ١٩١ الوفيات فوات يف أخباره أكثر وترى

١٩٢ه) سنة (تويف األْحنَف بن الَعبَّاس

خاطره، يف يجيش ما ينظم كان وإنما بالشعر، ب يتكسَّ لم النسب، رشيف عربي هو
شعره ولديباجة حسن، مذهب وله هجاء، أو مديح إىل يتجاوزه ولم الغزل، يف وأكثره
النظم من يكثر أن يقدر لم خياله وسعة حذقه ولوال ولطف، عذوبة وملعانيه رونق،
مع طبع ديوان وله وحديثًا، قديًما الشعراء يف ذلك ويندر يتجاوزه، ال واحد مذهب يف
كانوا فإنهم النفس يف وقع الغزيل ولشعره ١٢٩٨ه، سنة باآلستانة مطروح ابن ديوان

كقوله: منه كثريًا يغنون
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ل��س��ان��ي خ��ي��ر ك��ل ال��ل��ه وج��زى خ��ي��ًرا ع��ي��ن��َي دم��ع ال��ل��ه ج��زى ال
ك��ت��م��اِن ذا ال��ل��س��ان ورأي��ت ش��ي��ئً��ا ي��ك��ت��م ف��ل��ي��س دم��ع��ي نَ��مَّ
ب��ال��ع��ن��واِن ع��ل��ي��ه ف��اس��ت��دل��وا ط��ي أخ��ف��اه ال��ك��ت��اب م��ث��ل ك��ن��ت

وقوله:

م��راق��ِب غ��ي��ر وزرت رض��اك أم��ل��ي روع��ت��ي ل��س��ك��ن ع��ات��ب��ة ك��ن��ت ل��و
ال��ع��ات��ِب ص��د خ��الف ال��م��ل��ول ص��دُّ ح��ي��ل��ٌة ل��ي ت��ك��ن ف��ل��م م��ل��ل��ت ل��ك��ن

وقوله:

وال��ب��ص��ِر ال��س��م��ع ش��ه��وات ف��ع��ن��دك��م زي��ارت��ك��م ف��ي ل��ص��ب أت��أذن��ون
ال��ن��ظ��ِر ف��اس��ق ول��ك��ن ال��ض��م��ي��ر ع��ف ب��ه ال��ج��ل��وس ط��ال إن ال��س��وء ي��ض��م��ر ال

والشعراء والشعر ج١، ٢٤٥ خلكان وابن ج٨، ١٥ األغاني يف وأشعاره أخباره وتجد
.٥٢٥

الريايش بَشري بن محمد

من ظريف شاعر فإنه الريايش أما الخارجي، بشري بن محمد غري املوايل الشعراء من هو
وكان بلده، تجاوز وال منتجًعا رشيف وال خليفة عىل وفد وال يفارقها، لم البرصة أهل
بقل وفيه بستانه دخلت شاة بها هجا وصفية قصيدة الهجاء يف وله خبيثًا، اء هجَّ ماجنًا
فأكلتها شعره، وفيها القراطيس غري فيها تجد فلم داره دخلت ثم فأكلته، غرسه من

مطلعها: طويلة49 قصيدة ذلك يف فنظم وخرجت،

ت��رف ري��ان ال��خ��ض��رة ن��اض��ر زاه��ٌر أن��ي��ق ب��س��ت��ان ل��ي

عىل قصائده وأكثر لطيف، مجون ذلك ويتخلل وحركاتها، الشاة وصف يف وأحسن
مطلعها: فراًخا،50 بها وصف قصيدة منها األسلوب هذا
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ث��ب��ي��ِر وب��ي��ن م��ن��ى ب��ي��ن ب��ال��ق��وم ع��ش��ي��ًة ال��رائ��ح��ي��ن رب رب ي��ا

النوع. هذا من نظمه وأكثر مجون، وفيها طويلة وهي
ج١٢. ١٢٩ األغاني يف أخباره وتجد

يتحرضوا لم شعراء (6-6)

الخلفاء عىل يفدون كانوا بل بغداد، يف يقيموا لم أو بداوتهم عىل ظلوا الذين الشعراء أما
أشهرهم: وا تحرضَّ الذين من كثريًا أقل فهم البادية، إىل يرجعون ثم األمراء أو

٢٢٠ه) سنة (تويف العتَّابي عمرو بن ُكْلثُوم

شعره يف االعتذار حسن وكان الحسني، بن وطاهر الربامكة مدح قنرسين، من أصله
عن بعيًدا عني رأس يف يقيم وكان واللغة، واألدب املنطق يف مصنفات وله ورسائله،
فجاء إليه إشخاصه فطلب بها فأعجب قالها قصيدٌة الرشيَد وبلغ واألمراء. الخلفاء دور
الخرب رفع فلما رساويل، بغري جافية ملحفة كتفه وعىل وخف، وفروة غليظ قميص وعليه
املائدة فكانت ففعلوا، وظيفة له وتقام حجرة له تفرش بأن أمر الرشيد إىل بقدومه
وقت كان فإذا بها، فأكله بالرتاب امللح وخلط وملًحا رقاقة منها أخذ إليه قدمت إذا
فأخربوه عنه الرشيد وسأل فعله، من بون ويتعجَّ يتفقدونه والخدم األرض عىل نام النوم
عليه فسلَّم منزله، يف وهو العقييل سعيد بن يحيى أتى حتى فخرج بطرده فأمر بأمره
حاجتك؟» «فما قال: للجلوس.» آتك «لم فقال: «ارتفع.» له: وقال به فرحب له وانتسب
«ال فقال: الفالني.» الفرس أعطه غالم «يا فقال: عني.» رأس إىل عليها أبلغ «دابة قال:
معه «امض لغالمه: فقال عليها.» أتبلغ دابة يل تُْشَرتَى أن تأمر ولكن ذلك، يف يل حاجة
«إنما الغالم: فقال الحمري، سوق إىل العتابي به فعدل معه فمىض يريد.» ما له فابتع
ما عملت فإن معك، يرسلني ولم معي أرسلك «إنه له: فقال دابة.» لك أبتاع أن أمرني
إليه «ادفع وقال: درهًما وخمسني بمائة حماًرا فاشرتى معه فمىض انرصف.» وإال أريد
فقال مكشوفتان، وساقاه وبرذعة عليه بمرشحة عريًا الحمار فركب إليه فدفع ثمنه.»
رأيت «ما وقال: فضحك هذا؟» عىل مثلك يحمل أمثيل «فضحتني، سعيد: بن يحيى له
فالمته باهلة من امرأته وكانت عني، رأس إىل ومىض ذلك.» من أكثر يستوجب قدرك

482



الشعر

داره وبنى نساءه فحىلَّ األموال أخذ قد وراويتك) (تلميذك النمري منصور «هذا وقالت:
يقول: فأنشد ترى.» كما ههنا وأنت ضياًعا واشرتى

وت��ال��ِد ط��رف ك��ل ع��ن��ه��ا ال��ف��ق��ر ذوى ب��أه��ل��ي��ٌة ال��غ��ن��ى ت��رك ع��ل��ى ت��ل��وم
ب��ال��ق��الئ��ِد أع��ن��اق��ه��ا م��ق��ل��دة ال��ث��رى ف��ي ي��رف��ل��ن ال��ن��س��وان ح��ول��ه��ا رأت
خ��ال��ِد ب��ن ي��ح��ي��ى ن��ال م��ا أو ال��ع��ي��ش م��ن ج��ع��ف��ٌر ن��ال م��ا ن��ل��ت أن��ي أس��رك
ال��ن��وارِد؟ ب��ال��م��ش��رف��ات ب��غ��ص��ه��م��ا أغ��ص��ن��ي ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر وإن
ال��م��وارِد ت��ل��ك ه��ول أت��ج��ش��م ول��م م��ط��م��ئ��ن��ًة م��ن��ي��ت��ي ت��ج��ي��ن��ي دع��ي��ن��ي

واألمراء الخلفاء عىل يفد كان أنه عىل الخرب، هذا يف اضطرابًا األغاني صاحب ويرى
النمري. املنصور أستاذ وهو جوائزهم، وينال

ج٢. ١٣٩ الوفيات وفوات ج١٢، ٢ األغاني يف أخباره

الرقي ربيعة

رضير وهو مطبوًعا، شاعًرا وكان بها، ونشأ الرقة يف ولد األنصاري، ثابت بن ربيعة هو
بسبب ذكره فأخمل الخلفاء مجالسة عن بعيًدا الحضارة عن منقطًعا وكان بشار، مثل
جوائزه، ونال فمدحه املهدي؛ ذلك فعل من وأول إليهم، يستقدمونه كانوا لكنهم ذلك،
كثريًا برًدا نواس أبي غزل يف ألن نواس؛ أبي من غزًال أشعر ربيعة يرى املعتز ابن وكان
غري يمدح وكان الخليفة، بالط إىل بلغت شهرته فإن ولذلك سهل؛ عذب سليم هذا وغزل
ذلك يف وله هجاه، عطائه يف أحد قرص وإن بلده، إىل ويعود جوائزهم وينال الخلفاء
مدحه الرقي أن وذلك — العباس بني أمراء من عيل بن محمد بن العباس مع حديث

مطلعها: بقصيدة

ق��ال��ه��ا م��ا م��خ��ل��د وأن��ت «ال» ق��ل م��ح��م��ٍد اب��ن ي��ا ل��ل��ع��ب��اس ق��ي��ل ل��و
خ��ال��ه��ا أو ع��م��ه��ا وج��دت��ك إال خ��ص��ل��ًة ال��م��ك��ارم م��ن أع��د إن م��ا
ه��الل��ه��ا وك��ن��َت ك��واك��ب��ه��ا ك��ان��وا ب��ل��دٍة ف��ي ت��س��اي��روا ال��م��ل��وك وإذا
ع��ق��ال��ه��ا ب��راح��ت��ي��ك ح��ل��ل��ت ح��ت��ى م��ع��ق��ول��ًة ت��زل ل��م ال��م��ك��ارم إن
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الدينارين فأعطى دينار، ألفي يعيطه أن يتوقع وهو دينارين العباس إليه فبعث
فيها: كتب رقعة إليه يوصل أن عىل الرسول إىل

ج��ري��ُت ك��م��ا ال��ك��رام ف��ي ل��ت��ج��ري ال��م��ح��ل��ى ال��س��ي��ف م��دح��ة م��دح��ت��ك
واف��ت��ري��ُت ف��ي��ه��ا ع��ل��ي��ك ك��ذب��ت ض��ي��اًع��ا ذه��ب��ت م��دح��ة ف��ه��ب��ه��ا
زن��ي��ُت ق��د م��دح��ت��ك إن ك��أن��ي وف��اءٌ ل��ه ل��ي��س ال��م��رء ف��أن��ت

عليه فقص بقصاصه وهمَّ الرشيد فأحرضه الرشيد، إىل وشكاه العباس فغضب
ابنته، يزوجه أن ينوي وكان العباس احتقر الحقيقة عىل الرشيد اطَّلع فلما الحديث،
تعريًضا العباس يذكر ال أن وأوصاه وبغلة، درهم ألف بثالثني للرقي وأمر عليه فتغري
قدماته بعض يف لقيه وقد زائدة، بن معن مع ذلك مثل أيًضا للرقي واتفق ترصيًحا، وال

مطلعها: بقصيدة فهجاه له يهشَّ فلم فمدحه العراق إىل

ال��ب��ن��اِن ف��ي ال ال��ذراع ف��ي ال��ذي ـ��ب ال��ك��ل��ـ زائ��دة اب��ن ي��ا م��ع��ن ي��ا م��ع��ن
ال��ح��وف��زاِن ب��ع��م��ك واف��خ��ر ئ��ك ب��آب��ا ف��خ��رت إذا ت��ف��اخ��ر ال

وهي: بها، يغني أبيات غزله ومن

ُل ال��م��ت��ق��وَّ ال��ب��اط��ل وه��ذا س��واه��ا خ��ل��ًة ت��ب��دل��ت ق��د أن��ي وت��زع��م
ت��ف��ع��ُل ت��ك إن ح��اش��اك ن��ع��م ف��ق��ال��ت ب��غ��ي��ره ال��ص��دي��ق ب��اع م��ن ال��ل��ه ل��ح��ى
ت��ب��دُل م��ن ب��ع��ده ف��ان��ظ��ر ي��ح��ب��ك ص��رم��ت��ن��ي م��ا إذا إن��س��انً��ا س��ت��ص��رم

ج٣. ٥٥ األدب وخزانة ج١٥، ٣٨ األغاني يف أخباره وتجد

عقيل بن عمارة

مقدم شاعر وهو املشهور، الشاعر جرير حفيد العرص هذا يف البدو الشعراء من هو
ويمدح صلته فيجزلون العباسيني الخلفاء ويزور البرصة، بادية يسكن كان فصيح
يف أخباره وتجد عنه، يأخذون بالبرصة النحويون وكان فائدة، بكل فيحظى قوادهم

.٢٣٣ األدباء وطبقات ج٢٠، ١٣٨ األغاني
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ثومة ناهضبن

وتؤخذ شعره عنه فيكتب البرصة، يقدم كان فصيح فارس بدوي شاعر عامر من هو
ج١٢. ١٣٣ األغاني يف وأخباره اللغة، عنه

ولم البادية يف حياتهم قضوا ألنهم إلينا؛ أخبارهم تبلغ لم كثريون شعراء وهناك
اللغويني من طائفة وفيهم الشعراء غري من الشعر نظم بمن ناهيك أحد، عىل يفدوا
ممن وغريهم والنساء والخدم والوالة والخلفاء الوزراء حتى واملحدثني، والفقهاء والنحاة
ابن ذكر فقد الرابع، القرن أواسط إىل منها كثري وبقي العرص، ذلك يف أشعارهم جمعت
وعدة مئات بضع الكتاب الشعراء من فيهم الشعراء، أولئك من مئات الفهرست يف النديم
وآل املهلبي عيينة أبي وآل الالحقي وآل أمية أبي كآل أعقابها يف الشعر تسلسل عائالت

الشواعر. النساء من وطائفة العتاهية، أبي وآل املعدل
بتقدير الورق بعدد الشعر من خلفوه ما مقدار الشعراء لبعض النديم ابن وذكر
ألف له بشار منهم شاعر مائة نحو فذكر سطًرا، عرشون منهما كل يف صفحتني الورقة
٢٠ أو ٥٠ إىل وأقل ٣٠٠ وغريهم ورقة، ٥٠٠ هرمة وابن ورقة، ٨٠٠ نواس وأبو ورقة،
إال اليوم إىل ذلك من يبق ولم الرابع، القرن بأواسط عرصه يف معروًفا كان ما عىل ورقة،

الفهرست. من ١٥٩ بصفحة تبدأ فهي النديم ابن قائمة مراجعة أراد فمن القليل،

هوامش
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اللسانية العلوم

األدب وعلم واألدباء األدب (1)

عىل اصطالحهم يف فيشتمل األدب علم أما وتحديده، األدب تعريف يف العلماء اختلف
وأخبار الشعر وصنعة والقوايف والعروض والترصيف واللغة كالنحو العربية علوم أكثر
الفرق وقالوا: «أديب»،1 يسمونه كانوا أحدها أو العلوم هذه وصاحب وأنسابهم، العرب
من لفن يقصد من والعالم فيألفه أحسنه يشء كل من يأخذ األديب أن والعالم األديب بني
األدب علم من الغاية جعلوا ولذلك املراد؛ إىل أقرب األول التعريف ولكن فيتقنه.2 العلم
العلوم هذه تتميز أن قبل التسمية هذه شاعت وقد — واملنظوم املنثور فني يف اإلجادة
بالتدريج استقلت ثم متشابهة، مختلطة أمرها أول يف وكانت بعض، عن بعضها ويستقل

واالرتقاء. النشوء سنة عىل جريًا مستقلة أحكام له علًما منها كل وصار وتفرعت
وأمثالهم؛ وأخبارهم وأشعارهم العرب أقوال جمع اإلسالم أول يف باألدب املراد فكان
القرن من بذلك أخذوا — أساليبه م وتفهُّ ألفاظه وضبط القرآن تفسري عىل بها لالستعانة
فاطلبوه تعرفوه لم هللا كتاب من شيئًا قرأتم «إذا يقول: عباس ابن وكان — للهجرة األول

العرب.»3 ديوان الشعر ألن العرب؛ أشعار يف
جمع إىل الحاجة فزادت تقدم، كما املعاني لضبط النحو الدؤيل األسود أبو وضع ثم
األموية الدولة واهتمت والترصيف، اإلعراب يف بها لالستشهاد وأشعارهم العرب أقوال
يقربون فجعلوا الجاهلية، اآلداب حفظ يف خلفاؤها وأخذ وآدابها، العرب لغة إحياء يف

األعطية. لهم ويبذلون يروونها أو ينقلونها أو يحفظونها الذين



العربية اللغة آداب تاريخ

العباسية الدولة يف األدباء (1-1)

لرغبة األول؛ عرصها يف سيما وال العباسية، بالدولة متصلة وأدبها اللغة يف الرغبة وظلت
قارصة رغبتهم تكن ولم والشعر، واألدب العلم يف الربامكة ووزرائها األولني خلفائها
والبرصة الكوفة من األدباء واستقدموا اإلجمال عىل األدب نشطوا ولكنهم الشعر، عىل
القطامي رشقيَّ استقدم فاملنصور والشعر. والنحو اللغة أبنائهم لتعليم أو منهم للسماع
املفضل له فألف واألدباء، األدب حب عىل املهدي فشبَّ والنسب،4 األدب املهدي ابنه ليعلم
اللغة، أو النحو يف األدباء بني للمناظرة املجالس يعقد كان ما وكثريًا املفضليات، الضبي
(الرشيد) هارون ابنه بتعليم الكسائي إىل عهد ثم وغريهما،5 واليزيدي الكسائي يحرضها

اللغة.6 يف املهدي عناية عىل يدل لطيف حديث يف
كريس عىل يجلسه كان حتى أستاذه احرتام عىل نشأ الرشيد إىل الخالفة صارت فلما
الرشيد وكان األمني، ابنه بتعليم إليه وعهد لنهضته،7 ينزعج ال أن ويأمره حرضته، يف
األصمعي بني للمناظرة املجالس يعقد فكان األدباء، مناظرات سماع يف الرغبة شديد
ه رسَّ فإذا العرب، أخبار عليه ليقص ضجر أو أرق إذا الرواة أحد يدعو أو عبيدة،8 وأبي
وقد وغريها،9 الهدايا عن فضًال حواليها، أو درهم ألف مائة إىل عطاءه أجزل حديثه
محاًطا يكون أن يحب الرشيد وكان ومعرفة.10 علم عن يشف مما ينتقده أو يجادله
عىل ويعرضهن املتعلمات الجواري يؤثر فكان النساء، دار يف حتى والشعراء باألدباء
الوزراء يف أيًضا ذلك واعترب معارفهن،11 درجة ويعلم ليمتحنهن غريه أو األصمعي
بني فاضل الربيع بن والفضل يذكر، أن من أشهر لألدب تنشيطهم فالربامكة واألمراء،

األدب. أهل تقريب يف بالخلفاء يقتدون فكانوا األمراء أما عبيدة،12 وأبي األصمعي

العرب غري من األدب رواة (2-1)

وهم الخطابة، أو الشعر أو بالسياسة األدب عن مشتغلني األول الصدر يف العرب وكان
عن الفطرية بملكتهم الستغنائهم قراءتهم أو كالمهم ضبط يف االستشهاد عن غنى يف
والعراق فارس أهل من اإلسالم دخلوا الذين األعاجم وكان األلفاظ، وحفظ القواعد تعلم
ليست ألنها وشواهد؛ قواعد إىل العربية تعلم يف يفتقرون بالخدمة أو بالوالء وخراسان
البرصة إىل باألدب لالشتغال فتوافدوا الرزق، يلتمسون فاقة أهل ذلك مع وأكثرهم لغتهم،
وزاد والبداوة، الحضارة بني االتصال واسطة هما أو البادية حدود عىل ألنهما والكوفة؛
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البلدين هذين من مقربة عىل العراق يف قصبتها جعلت ألنها العباسية؛ الدولة يف توافدهم
معهم، مواليهم وأنزلوا اإلسالم، صدر يف نزلوهما العرب قبائل من كبرية جماعة وفيهما
من وأكثرهم اللغة آداب عىل كبري فضل لهم كان األدباء من طائفة املوايل هؤالء من فنبغ

البرصة. بجوار وغريهم الكوفة بجوار النازلني أسد بني موايل
وسموا ونحوها واألمثال واألخبار األشعار بجمع اشتغلوا جماعة األدباء أولئك فمن
يخالط لم الذين البادية عرب عن ذلك يأخذون وكانوا سمعوه، ما يروون ألنهم بالرواة؛
قبائل عن نقلوه ما وأكثر وأساليبهم، ألفاظهم تتخري قريش كانت ممن العجمة لسانهم
طي، وبعض كنانة وبعض هذيل قبيلة ثم الرواة، من الثقات وعمدة وأسد وتميم قيس
وجذام لخم من يأخذوا فلم املجاورين؛ البدو من وال الحرض عن شيئًا يأخذوا ولم
وأكثرهم الشام أهل ملجاورتهم وإياد وغسان قضاعة من وال مرص، أهل ملجاورتهما
من وال والفرس، النبط ملجاورتهم بكر من وال والرسيانية، العربانية يقرءون نصارى
أهل من وال والفرس، الهند يخالطون بالبحرين كانوا ألنهم وعمان؛ واألزد القيس عبد
وأهل ثقيف من وال اليمامة، وسكان حنيفة بني من وال والحبشة، الهند ملخالطتهم اليمن
صادفوهم اللغة نقلوا الذين ألن الحجاز؛ حارضة من وال اليمن، تجار ملخالطتهم الطائف

ألسنتهم. وفسدت األمم من غريهم خالطوا وقد العرب، لغة ينقلون ابتدءوا حني
يركبون وكانوا وعلومها، آدابها أساس وواضعو اللغة رواة هم والكوفة البرصة فأهل
بها ويعودون وأشعارهم أخبارهم ويستطلعون العرب يحادثون البادية إىل ذلك طلب يف
وال يعرفونه ما إمالء من بأًسا يرون ال األمر أول يف العرب أولئك وكان البرصة، إىل
يطلبون فصاروا عنهم يأخذونه بما يرتزقون الرواة أن علموا ثم أجًرا، ذلك عن يطلبون
أو فيها يقيمون البرصة إىل أنفسهم هم يتوافدون العرب من الفصحاء صار ثم ماًال، به
يعرفونه ما إمالء من التكسب إىل وتسابًقا الرواة عىل الرحلة ملشاق تخفيًفا ضواحيها يف
البادية إىل فريحل الوافدين عن باألخذ يكتفي ال الراوي كان وربما الشعر، أو اللغة من
يف والوافدون الرواة وتكاثر األموي، العرص أواخر يف بذلك بدءوا — أهلها عن ليأخذ
إىل أوًال األول العبايس العرص يف وفودهم أكثر وكان وبغداد، البرصة إىل العباسية الدولة

وغريهم. والفصحاء والشعراء والرواة باألدباء ًة غاصَّ فأصبحت البرصة،
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عنهم الرواة نقل الذين الفصحاء (3-1)

حواليه: أو العرص ذلك يف الرواة عنهم أخذ الذين الفصحاء فمن

بها وأقام بأجرة، الصبيان يعلِّم وكان البرصة نزل أعرابي الرباحي: البيداء أبو (١)
العلم. عنه يؤخذ عمره

وكان الحرض، يف ويورق البادية يف يعلِّم كان أعرابي كركرة: بن عمرو مالك أبو (٢)
البرصة. أهل مذهب عىل كلها اللغة يحفظ

اللغة. معرفة يف مالك أبي من يقرب فصيح عجل بني من أعرابي عرار: أبو (٣)
املهدي. أيام بغداد قدم بدوي أعرابي الكالبي: زياد أبو (٤)
عبيدة. أبو عنه وأخذ فصيًحا كان الغنوي: سوَّار أبو (٥)

أخذ وعنه عيل بن سليمان آل عىل يفد كان أعرابي يزيد: بن ثور الجاموس أبو (٦)
الفصاحة. املقفع ابن

الحرية. نزل بدوي أعرابي الشمخ: أبو (٧)
بالبرصة. مات وعلمائهم، الخوارج خطباء من الضبعي: عرعرة بن شبيل (٨)

الرباحي. البيداء أبي راوية كان األعىل، عبد الرحمن عبد أبو وهو عدنان: أبو (٩)
األموي. عنه روى أعرابي األسدي: ثوابة أبو (١٠)

الحرية. نزل عدي بني من بدوي أعرابي زيد: بن نهشل خرية أبو (١١)
بالربامكة. واتصل الرشيد عىل وفد فصيح، أعرابي العقييل: شبل أبو (١٢)

أسد. بني من مرض: بن نرص (١٣)
طبعه يغلظ كان واللغة، بالشعر الناس أعلم من أعرابي الشيباني: محلم أبو (١٤)

منطقه. ويعرب كالمه ويفخم
البرصيون. عنه يروي غريب، صاحب أعرابي مهدية: أبو (١٥)

سهل. بن الحسن عىل وافًدا بغداد حرض أعرابي مسحل: أبو (١٦)
البادية. يف يعلِّم كان فصيح أعرابي العكيل: الوحيش (١٧)

سهل. بن الحسن عىل وفد الكالبي: ضمضم أبو (١٨)
األصمعي. أخذ وعنه راوية فصيًحا راجًزا كان البهديل: (١٩)

واألصمعي. خلف عارص املازني: خلف بن جهم (٢٠)
البرصة. قدم بدوي أعرابي الحرمازي: (٢١)
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خراسان. يف طاهر بن هللا عبد ولد يؤدب كان أعرابي العميثل: أبو (٢٢)
بعده، ومن املنصور أدرك وأخبارها، مآثرها وصاحب أسد بني راوية الفقعيس: (٢٣)

أسد. بني مآثر العلماء أخذ وعنه
العلماء. عنه أخذ مات، وبها بغداد نزل بدوي أعرابي صبح: أبي ابن (٢٤)

راوية. وكان ، تحرضَّ بدوي البرصي: ربيعة (٢٥)

أسمائهم،13 إيراد من فائدة ال الفصحاء من عرشات الفهرست صاحب ذكر وقد
والغريب النوادر يف أكثرها اللغة يف ألفوها كتب األعرابيني هؤالء من تحرض من ولبعض

يشء. منها يصلنا لم اإلنسان وخلق والحرشات واإلبل الخيل وكتب والفروق،

عنهم نقلوا الذين الرواة (4-1)

البادية إىل اللغة طلب يف رحلوا أو بالبرصة، الفصحاء أولئك عن أخذوا الذين الرواة أما
منهم: املوايل من فأكثرهم

عبيد أبو أخذ وعنه األعراب، من الفصحاء العلماء لقي الكسائي: غالم اللحياني (١)
م. سالَّ بن القاسم

البادية، ودخل العلماء لقي األعراب، من ليس سعيد، بن هللا عبد هو األموي: (٢)
األعراب. من الفصحاء عن وأخذ
الرواة. أحد املنهال: أبو (٣)

إليه. وسنعود األشعري، موىس أبي موىل األحمر: خلف (٤)
بن يزيد صحب ألنه اليزيدي؛ سمي منها كبري إىل تنسب أرسة هم اليزيديون: (٥)
ولكن يشء، منها إلينا يصل لم والشعر اللغة يف كثرية مؤلفات ولهم املهدي، خال منصور
املقربني الرواة أخبار إال يصلنا ولم أخبارهم، أو كتبهم وصلتنا الذين الرواة منها استفاد
الذين بني كان وربما وغريهما، عبيدة وأبي كاألصمعي بغداد؛ يف الوزراء أو الخلفاء من

بالبقاء. أوىل جماعة أخبارهم ضاعت
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العرب علوم الناسيف مرجع أو الرواة عمدة (5-1)

من ونازل البادية، من قادم بني وأخبارها العرب علوم يف املشتغلني كثرة رأيت قد
العرب أخبار فيتبادلون الحرية أو الكوفة أو البرصة يف يلتقون وخراسان وفارس العراق
هم ثالثة إىل األول العبايس العرص يف ذلك انتهى وقد نظام، غري عىل وأشعارهم وآدابهم
زيد أبو وهم: اآلخذون، وأخذ الرواة روى وعنهم العلوم، تلك يف الناس وأئمة الرواة عمدة
القراء أحد العالء بن عمرو أبي عن أخذوا وكلهم واألصمعي، عبيدة، وأبو األنصاري،
هؤالء قبل الرواية بصدق واشتهر القراءة، عنه ورووا والشعر، والنحو اللغة السبعة
الوفاة: سني حسب تراجمهم وإليك — سالم بن القاسم بعدهم وجاء السدويس، قتادة

١١٧ه) سنة (تويف ِدعامة بن َقتَادة

للطالب مقصًدا كبريًا عامًلا كان البرصة، أهل من األكمه السدويس دعامة بن قتادة
أو خرب عن لسؤال ببابه تنيخ أمية بني من راحلة تأتيه ال يوم يمر يكن لم والباحثني،
بالعلم اشتهاره من وبلغ قائد، بغري وأسفلها أعالها البرصة يدور وكان شعر، أو نسب
لكنه قتادة،14 من أتانا يشء من أصح العرب علم من يأتنا لم قالوا: حتى الرواية وصحة
املوضوع، سياق ملواصلة هنا وضعناه لكننا األموي، العرص أهل من وهو أثًرا، يخلف لم

ج١. ٤٢٧ خلكان ابن يف وترجمته

١٥٤ه) سنة (تويف الَعَالء بن َعمرو ابو

السبعة، القراء أحد املازني، التميمي الحصني بن هللا عبد بن عمار بن العالء بن زبان هو
بالقراءات الناس أعلم وكان وغريه، الفرزدق مدحه ووجوهها، العرب أرشاف من وكان
شغف له وكان فأحرقها.15 ك تنسَّ ثم السقف، إىل دفاتره وكانت العرب، وأيام والعربية
ومع الجاهلية، أدركوا أعراب عن أخباره وعامة وأشعارهم، العرب علوم وجمع بالرواية
ذلك نحاة أكثر أخذ وعنه أقله.»16 إال العرب قاله مما إليكم انتهى «ما قال: فقد ذلك
خلكان ابن يف أخباره وتجد مكتوبًا، أثًرا يخلِّف لم لكنه وأدبائه، رواته عن فضًال العرص

.٢٨ والفهرست ج١، ١٦٤ الوفيات وفوات ،٣١ األدباء وطبقات ج١، ٣٨٦
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٢٠٩ه) سنة (تويف امُلثَنَّى بن َمْعَمر ُعبَيدة أبو

سائر أجمع وهو ،١١٠ سنة ولد قريش، من تيم بني موىل التيمي املثني بن معمر هو
وله بغداد، يف الخلفاء عىل ويفد البرصة يف كان وأنسابهم، وأخبارهم العرب لعلوم الرواة
سنة بغداد إىل انتقل ثم واملناقشة. للمناظرة األصمعي مع الرشيد مجلس يف حكايات
علمائها من جماعة عنه وأخذ األمني، خالفة يف الربيع بني الفضل إليها استقدمه ،١٨٨
وكان السجستاني. حاتم وأبو املازني، عثمان وأبو م، سالَّ بن القاسم عبيد أبو أشهرهم
فارسيهما،17 وعرفت عرفتهما إال إسالم أو جاهلية يف فرسان التقى ما يقول: عبيدة أبو
أشعار وروى اآلن،18 إىل املؤرخون يتناقلها التي العرب أيام أخبار روى الذي وهو
يميل فكان الطالب، عىل األشعار بإمالء يتكسب هللا عبد ابنه وكان الشعراء، من كثريين
ويرى العرب، عىل متعصبًا أي شعوبيٍّا؛ عبيدة أبو وكان ديناًرا،19 بثالثني كثري شعر
شديد وكان إعرابه، يُِقم لم بيتًا أنشد إذا كان اللغة يف معرفته سعة ومع الخوارج. رأي
الشفة غليظ وكان املثالب، يف كتابًا وألف طعنه من رشيف يسلم فلم اللسان حاد الطعن
صاحب له فذكر بالتأليف، االشتغال كثري كان ولكنه والنسب، الدين مدخول وسًخا
والفتوح واألمثال واللغة القرآن يف شتى مواضيع يف مؤلفات وخمسة مائة الفهرست

إال: منها يصلنا لم وغريها والرتاجم وأيامهم العرب وبيوتات واملثالب، واألنساب
طبعت وقد الخديوية، املكتبة يف خطية نسخة منها والفرزدق: جرير نقائض كتاب
السكري عن ٣١٠ه سنة املتوىف اليزيدي، هللا عبد أبي رواية ١٩٠٥ سنة ليدن النقائضيف

كتبه. بني الفهرست صاحب يذكره عبيدة،20ولم أبي عن حبيب بن محمد عن
بريوت، يف اليسوعيني اآلباء مكتبة يف خطية نسخة منه الشعراء: طبقات كتاب

والشعراء. الشعر الفهرست ويسميه
.٥٣ والفهرست ،١٣٧ األدباء وطبقات ج٢، ١٠٥ خلكان ابن يف أخباره وتجد

٢١٤ه) سنة (تويف األَْصمعي

يروى ما ولكثرة «األصمعي»، بكنيته اشتهر وقد قيس، من قريب، بن امللك عبد هو
بالشعر وأعلمهم القوم أتقن وكان «الراوي». للفظ مرادفة الكنية هذه أصبحت عنه
من وهو كثريون. عنه روى وقد األحمر، خلف من الشعر نقد تعلم حفًظا، وأحرضهم
«أما فقال: ذلك نواس ألبي فقيل عبيدة، أبي مع الرشيد أيام يف بغداد وقدم البرصة، أهل
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يطربهم فبلبل األصمعي وأما واآلخرين، األوَّلني أخبار عليهم قرأ أمكنوه فإذا عبيدة أبو
كتبه حمل انتقل وإذا أرجوزة، ١٢٠٠٠ يحفظ الحفظ شديد األصمعي وكان بنغماته.»
فاعتذر فاستقدمه البرصة إىل عاد قد األصمعي كان املأمون توىل وملا صندوًقا.21 ١٨ يف
وأخباره عنها، فيجيب إليه ويسريها املسائل من املشكل يجمع فكان وشيخوخته، بضعفه

كثرية.
ذهب مختلفة، مواضيع يف كتابًا وأربعني نيًفا النديم ابن منها ذكر فقد مؤلفاته أما
بلغ مما الباقية كتبه أما الرواة، من أسالفه حظ من خري البقاء من حظه أن عىل معظمها،
موضوع أكثرها األلفاظ، لدالالت لغوية كتب اآلخر والبعض شعرية فبعضها إلينا خربه
لإلبل واآلخر الوحوش ألسماء بعضها األسماء من خاص باب يف كتاب كل مجاميع يف

وهي: وغريها،

سنة ليسبك يف طبعت للشعراء األصمعي مختارات مجموع هي األصمعيات: (١)
.١٩٠٢

الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة منه األصمعي رواية العجاج: رجز (٢)
.١٨٨٨ سنة طبع الوحوش أسماء كتاب (٣)
.١٣٢٢ سنة بريوت يف طبع اإلبل كتاب (٤)

22.١٣٢٢ سنة بريوت يف طبع اإلنسان خلق كتاب (٥)
نمساوية. ترجمة مع ١٨٩٥ سنة فينا يف طبع الخيل كتاب (٦)

.١٨٩٦ سنة طبع الشاء كتاب (٧)
بريوت. يف طبع الدارات كتاب (٨)

فينا. يف طبع الفرق كتاب (٩)
بريوت. يف طبع والشجر النبات كتاب (١٠)

.١٩٠٢ سنة بريوت يف طبع والكرم النخل كتاب (١١)
اإلسكوريال. مكتبة يف خطية نسخة منه الغريب كتاب (١٢)

والفهرست ،١٥٠ األدباء وطبقات ج١، ٢٨٨ خلكان ابن يف األصمعي ترجمة وتجد
ج٢. ٣١٠ والدمريي ،٥٥
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٢١٥ه) سنة (تويف األَنْصاري زيد أبو

العالء، بن عمرو أبي عن أخذ البرصة، أهل من األنصاري أوس بن سعيد زيد أبو هو
زيد أبا يريد فإنه الثقة.» «سمعت قال: إذا سيبويه وكان واللغة، بالنحو ثقة عامًلا وكان
العلم استيعاب يف رغبته لفرط وكان البرصة، علماء من كثريون أخذ وعنه األنصاري،
فقد زيد،23 أبو إال الكوفة أهل عن البرصيني من يرو ولم أيًضا، الكوفة أهل عن يأخذ
العرب عن رواياته أكثر أن عىل اللغة» يف «النوادر كتابه أكثر الضبي املفضل عن روى
عبيدة أبي رفيقيه عن يمتاز وكان والغريب، والنوادر اللغة عليه غلب وقد البحت،24
أجمعهم،25 عبيدة وأبو أحفظهم األصمعي كان كما أوثقهم كان فإنه بالثقة، واألصمعي

املهدي.26 قيام حني بغداد زيد أبو وجاء
إال: منها يصلنا لم األدب علوم يف كثرية كتبًا ألف وقد

.١٨٩٤ سنة بريوت يف طبع اللغة: يف النوادر كتاب (١)
بريوت. يف وطبع بباريس، األهلية املكتبة يف خطية نسخة منه املطر: كتاب (٢)

الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة منه اللبن: كتاب (٣)

.٥٤ والفهرست ،١٧٣ األدباء وطبقات ج١، ٢٠٧ خلكان ابن يف أخباره وتجد

٢٢٣ه) سنة (تويف م سالَّ بن القاسم ُعبَيد أبو

والفقه، واألدب بالحديث عبيد أبو اشتغل هراة، أهل من لرجل روميٍّا عبًدا أبوه كان
واألخبار، والعربية والفقه والقراءات اإلسالم علوم أصناف يف متفنِّنًا ورًعا َديِّنًا وكان
من يعد أن يصح وهو دينه، من يشء يف أحد يطعن لم النقل صحيح الرواية حسن
سنة، ١٨ طرسوس يف القضاء توىل لغوي، شأن لها كان كتبه أن لوال الحديث رجال
وغريهم، والفراء، والكسائي، األعرابي، وابن عبيدة، وأبي واألصمعي، زيد، أبي عن وروى
غريب ألف من أول وهو والفقه، وغريبه والحديث القرآن يف كتابًا وعرشين بضعة وألَّف
ماًال له فيحمل إليه أهداه كتابًا ألف كلما وكان طاهر، بن هللا عبد إىل وانقطع الحديث،
صاحبه بعث عقًال «إن وقال: طاهر ابن استحسنه الحديث غريب كتاب عمل فلما كثريًا،
عرشة له فأجرى املعاش.» طلب إىل عنا يخرج ال أن لحقيق الكتاب هذا مثل عمل عىل
غريب يف كتابًا وعرشين بضعة الفهرست صاحب له وذكر شهر، كل يف درهم آالف
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إال منها يصلنا لم ونحوها، والنحو واللغة والشعر األدب ويف القرآن، ومعاني الحديث،
يأتي: ما

باآلستانة. كوبريل مكتبة يف خطية نسخة منه الحديث: غريب كتاب (١)
واملراكب، واألبنية، والرشاب، والطعام، اإلنسان، نعوت عىل به تكلم املصنف: غريب (٢)
٤٠ تأليفه يف اشتغل ذلك. وغري والقمر، والشمس، والنار، والحرشات، والطري، والسالح،
باآلستانة صوفيا أيا مكتبة يف خطية نسخة منه شاهد، و١٢٠٠٠ فصل ألف وفيه سنة،

الخديوية. املكتبة ويف
مع وطبع باآلستانة، وكوبريل باريس، مكتبة يف خطية نسخة منه األمثال: كتاب (٣)

البكري. رشحه وقد ،١٨٣٦ سنة غوتنجن يف التينية ترجمة
برلني. مكتبة يف وأدبه: القرآن فضائل كتاب (٤)

ليبسك. مكتبة يف خطية نسخة منه املواعظ: كتاب (٥)

.٧١ والفهرست ،١٨٨ األدباء وطبقات ج١، ٤١٨ خلكان ابن يف أخباره وتجد

الشعر رواة (6-1)

فاستغلوا العربية، علوم من سواه عىل الشعر رواية عليهم غلبت الرواة من طبقة وهناك
كل يختص الذين غري وهم — حفظوه أو ودوَّنوه وغريهم الجاهلية عرب شعر بجمع
كانوا أنهم الجاهلية شعراء عن كالمنا من علمت وقد — راويته فيكون بشاعر منهم راٍو
يف منهم الباقني أخبار لضياع ذلك من أكثر وهم املائة، وبعض مائة منهم عددنا كثاًرا،
النبي عهد عىل والغزو الحرب يف رواتهم ومن منهم قتل من لكثرة اإلسالم؛ ظهور أثناء

والراشدين.
والقراءة، التفسري يف األلفاظ معاني معرفة إىل اإلسالم صدر يف املسلمون احتاج فلما
بعضهم عىل غلب ثم تخصيص، بال وأقوالهم وأمثالهم العرب أشعار جمع إىل عمدوا
اللغة، وغريهم األمثال، غريهم وعىل النحو، شواهد اآلخر البعض وعىل الشعر، جمع
أن واملشهور عنهم. سمع من أو أصحابها عن وينقلونها أماكنها يف يطلبونها فأخذوا
يف مدونًا كان ذلك بعض أن ظهر ثم اإلسالم، قبل يشء منها يدون لم الجاهلية أخبار

املناذرة. أيام من الحرية عباد عند صحف
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املتوىف الراوية حماد خربه إلينا بلغ ممن اإلسالم بعد الشعر بجمع اشتغل من وأول
املتقدم العالء بن عمرو أبا وعارص والعباسية، األموية الدولتني عارص وقد ١٥٦ه، سنة

تراجمهم: وهذه وغريهما، الضبي واملفضل األحمر خلف ظهر ثم ذكره،

١٥٦ه) سنة (تويف الرَّاوية اد َحمَّ

يف وكان الكوفة، يف نشأ وائل، بن بكر بني موايل من ديلمي أصله ميرسة، بن حماد هو
وكان ماله، فأخذ رجل عىل ليلة فنقب واللصوص، الصعاليك ويصحب يتشطر أمره أول
والشعر األدب طلب ثم وحفظه، فاستحاله حماد؛ فقرأه األنصار، شعر من جزء فيه
عرف حتى بلغ ما العلم يف فبلغ عليه؛ كان ما وترك ذلك، بعد العرب ولغات الناس وأيام

االسم. بهذا آخرين بضعة عن له تمييًزا الراوية بحماد
وأشعارها العرب بأيام الناس أعلم ومن املألوف، يفوق بما الحافظة قوي وكان
بنو وكان بكالمه، يلحن بالعربية ضعيًفا وكان الشعر، بجمع اختص لكنه وأخبارها،
العرب أيام عن ويسألونه الجوائز، منهم وينال الربيد عىل ويستزيرونه يقدِّمونه أمية
الراوية؟» تدعى أن استحققت «بَم يوًما: يزيد بن الوليد وسأله وعلومها. وأشعارها
منهم ألكثر أروي ثم به، سمعت أو املؤمنني أمري يا تعرفه شاعر لكل أروي «بأني فقال:
إال محدثًا وال قديًما شعًرا أحد ينشدني ال ثم به، سمعت وال تعرفه ال أنك تعرتف ممن
«كثري، قال: الشعر؟» من تحفظ ما مقدار «فكم له: فقال املحدث.» من القديم ميزت
من املقطعات سوى كبرية قصيدة مائة املعجم حروف من حرف كل عىل أنشدك ولكنني
فأنشده باإلنشاد؛ أمره ثم هذا.» يف «سأمتحنك قال: اإلسالم.» شعر دون الجاهلية شعر
ألفني فأنشده عليه، ويستويف عنه يصدقه أن استحلفه من به فوكل الوليد، ضجر حتى

درهم. ألف بمائة له فأمر بذلك؛ الوليد وأخرب للجاهلية قصيدة وتسعمائة
يتنادمون الزبرقان، بن وحماد ذكره، املتقدم الشاعر عجرد وحماد هذا، حماد وكان
العباس بني إىل األمر آل فلما جميًعا، بالزندقة متهمني وكانوا الكوفة، يف الرشاب عىل
أبي أخيه موت عىل حزينًا وكان املنصور به فسمع بالرواية اشتهر قد هذا حماد كان
وقد أبيه، رثاء يف قالها همام بن هفان أن يعلم كان بأبيات يرثيه أن وأراد العباس،
فبكى إياها؛ وأنشده فجاءه له، لريويها حماد طلب يف فبعث املنصور، خاطر عن ذهبت
يستدعيه وكان املهدي، أيام إىل حيٍّا حماد وظل عنه.»27 ريضهللا أخي كان «هكذا وقال:
منه أصدق ألنه عليه؛ املفضل يؤثر وكان الضبي، املفضل يستنشد كما ويستنشده، إليه
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خرب وسيأتي إليهم، وينسبه منها ليس ما الناس أشعار يف يزيد حماد وكان يرويه. فيما
ذلك.

شعراء وأكثر القبائل أكثر أشعار وجمع أيدينا، بني التي املعلقات جمع الذي وهو
قريش لشعر كتاب عنده فكان — كتاب يف شاعر أو قبيلة كل شعر وجعل أمية، بني
الفهرست صاحب منها يذكر ولم كلها ضاعت لكنها لغريهم،28 وآخر ثقيف لشعر وآخر

بعده. الكتب وصنفت عنه، الناس روى وإنما شيئًا،
.٤٣ األدباء وطبقات ج١، ١٦٤ خلكان وابن ج٥، ١٦٤ األغاني يف أخباره وتجد

١٦٨ه) سنة (تويف الضبي ل املفضَّ

األنصاري زيد أبو عنه أخذ الكوفيني، أكابر من ثقة كان الضبي، محمد بن املفضل هو
املختارة األشعار له فجمع وأدناه، فقرَّبه العبايس املهدي أدرك وقد لثقته، البرصيني من
من الحماسة جمع هذا لكن الحماسة، ديوان تمام أبو جمع كما املفضليات سماها التي
اللغوي سلمة بن املفضل غري وهو — األلسنة عن أكثرها فأخذ املفضل وأما مدونة، كتب

الباقية: مؤلفاته وهذه ذكره، اآلتي

تزيد وقد قصيدة، وعرشين مائة عن عبارة وهي االختيارات: وتسمى املفضليات (١)
يف خطي رشح ولها مرص، ويف ١٨٨٥ سنة ليبسك يف طبعت الروايات، حسب تنقص أو

األنباري. بن بكر ألبي الخديوية املكتبة
.١٨٨٢ سنة اآلستانة يف طبع األمثال: كتاب (٢)

ج٣. ١٣١ الفريد والعقد ،٦٨ والفهرست ،٦٧ األدباء طبقات يف أخباره وتجد

١٨٠ه) سنة (تويف األَْحمر خَلف

عرب كالم ظه حفَّ لكنه فرغانة، من وأصله بردة، أبي موىل كان حيان، بن خلف هو
فال املتقدمني الشعراء وينحله فيجيده الشعر يقول صار حتى وأشعارهم، الجاهلية
األصمعي أخذ وقد البرصة، أهل من وكان كالمهم. كالمه ملشاكلة شعرهم؛ من يتميز
أول وهو أصحابها، وتعيني األشعار تمييز عىل عجيبة قوة وله عنه، البرصة أهل وسائر
ضنينًا وكان منه.29 فسمع الراوية حماد إىل جاء أنه وذلك بالبرصة، السماع أحدث من
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العرب عن واحًدا كتابًا الفهرست صاحب له وذكر الشعراء، بني أيًضا معدود وهو بأدبه،
الشعر. من فيها قيل وما

والعقد ،٤٩٦ والشعراء والشعر ،٥٠ والفهرست ،٦٩ األدباء طبقات يف أخباره وتجد
ج٣. ١٠٧ الفريد

٢٠٦ه) سنة (تويف الشيباني عمرو أبو

فنسب بالكوفة شيبان بني أحياء يف يؤدب كان مرار، بن إسحاق واسمه املوايل، من هو
دواوين جمع وقد السماع، كثري بالحديث ثقة باللغة العلم واسع راوية وكان إليهم،
أوالده أحد وذكر كتبه، عنه يروون بنني وبنو بنون له وكان أخذت، وعنه القبائل أشعار
للناس وأخرجها قبيلة أشعار جمع كلما وكان قبيلة، وثمانني نيف أشعار جمع أباه أن
إىل بيده يكتب وكان سنة، مائة من أكثر وعاش الكوفة، مسجد يف وجعله مصحًفا كتب
والحروف، اإلنسان وخلق والنوادر والحديث الخيل يف مؤلفات بضعة وخلف مات، أن
يف خطية نسخة منه اللغة يف الجيم كتاب إال: منها يصلنا ولم الفهرست صاحب ذكرها

أجزاء. عرشة يف اإلسكوريال مكتبة
.٦٨ والفهرست ج٢، ٢٣٣ األدباء ومعجم ج١، ٦٥ خلكان ابن يف أخباره وتجد

وعنهم عليها. يقترصوا لم وإن — العرص ذلك يف األشعار رواة عمدة هم هؤالء
عبيدة أبي عن فضًال القبائل، أو األفراد أشعار ن دوَّ أو الشعراء طبقات يف ألف من أخذ
بعدهم الشعر برواية اشتغل من وغري ذكرهم، املتقدم العالء بن عمرو وأبي واألصمعي
وقد وغريهم، األعرابي وابن كلثوم بن وخالد حبيب بن كمحمد واللغويني، النحاة من
األخبار، أو األشعار أو الرواية يف ويختلفون واحد غري القبيلة أو الشاعر أشعار يجمع
فقد القيس؛ امرئ شعر يف حدث كما ويضبط، وينقح الروايات بني يجمع من فيأتي
من صنعه ثم حبيب، بن ومحمد كلثوم بن وخالد واألصمعي العالء بن عمرو أبو رواه
السكيت. وابن األحول العباس أبو أيًضا وصنعه السكري، سعيد أبو الروايات هذه جميع
الروايات يف ينظرون الذين الجامعني من طبقة الرواة من الطبقة هذه بعد فظهر
األول العبايس العرص أهل من اثنني بالذكر منهم نخص ويعدلونها، بينها ويجمعون

القريش. الخطاب أبي وابن سالم، بن محمد هما:
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٢٣٢ه) سنة (تويف م سالَّ بن محمد

كتابًا فألف واألخبار، بالشعر عامًلا كان البرصي. الجمحي م سالَّ بن محمد هللا عبد أبو هو
من إلينا وصل ما أقدم هو اإلسالميني الشعراء وطبقات الجاهليني الشعراء طبقات يف
الفهرست صاحب ذكره وقد بعيد، غري عهد إىل الشعر طالب مرجع وظل الطبقات، كتب
األغاني صاحب وذكره اإلسالميني، يف واآلخر الجاهليني الشعراء يف أحدهما كتابني فجعله
وكذلك الشعراء، من كثريين طبقات تعيني يف إليه ورجع بأقواله واستشهد كثرية، مراًرا
«املزهر»، كتابه يف السيوطي عليه ل وعوَّ مراًرا، أماليهما يف ذكراه فقد اج والزجَّ القايل فعل
الذين مقدمة يف الظنون كشف صاحب وذكره صفحات، بضع يف تدخل أقواًال عنه ونقل
الجزء يف ذكرنا وقد غريه، قلده ثم ذلك فعل من أول وهو الشعراء، طبقات يف ألفوا
املكتبة وال اآلستانة وال أوروبا مكاتب يف نجده لم ألننا ضاع؛ أنه الكتاب هذا من األول
علمنا ثم فهارسها، عىل الوقوف لنا تيرسَّ التي الكربى املكاتب من غريها وال الخديوية
الخديوية للمكتبة الشنقيطي الشيخ املرحوم وقفها كتب بني منه خطية نسخة بوجود
مكتبة يف نسخة عن جميل بخط منقولة هي فإذا وتصفحناها خاص،30 فهرس ولها
وضع من أول يف ثم الشعر بنقد تبدأ صفحات، ٢١٠ يف وتدخل املدينة يف اإلسالم شيخ
وقسم واإلسالميني، الجاهليني إىل الشعراء املؤلف قسم ثم ذلك، وتاريخ البرصة يف النحو
بعض يف يشرتكون الفحول من أربعة طبقة كل يف طبقات عرش إىل منهما طائفة كل
املصنوع، الشعر من الرواة أدخله ما إىل وأشار وتاريخه، الشعر يف الكالم وقدم األحوال،

وهي: الجاهليني، الشعراء طبقات ذكر ثم
واألعىش. وزهري الذبياني والنابغة القيس امرؤ األوىل: الطبقة

والحطيئة. زهري بن كعب شعرائها من ولعل النسخ، يف بعضها سقط الثانية:
ربيعة. بن ولبيد رضار بن والشماخ الهذيل ذؤيب وأبو جعدة بني نابغة الثالثة:

زيد. بن وعدي عبدة بن وعلقمة األبرص بن وعبيد العبد بن طرفة الرابعة:
مقبل. بن وتميم املخبل زيد وأبو يعفر بن واألسود زهري بن خداش الخامسة:

الرابع). (وسقط كاهل أبي بن وسويد حلزة بن والحارث كلثوم بن عمرو السادسة:
علس. بن واملسيب واملتلمس الحمام بن وحصني جندل بن سالمة السابعة:
عطية. بن وعوف … بن وأوس تولب بن والنمر قميئة بن عمرو الثامنة:
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بني عبد وسحيم الذبياني، والخويدرة كراع بن وسويد الحارث بن ضابئ التاسعة:
الحسحاس.

شاس. بن وعمرو معروف بن والكميت محفص بن وحريث حرثان بن أمية العارشة:
نويرة بن متمم وهم عرشة، حادية طبقة وجعلهم املراثي، أصحاب ذلك إىل وأضاف
ومكة املدينة وهي القرى، شعراء عن تكلَّم ثم سهل، بن وكعب باهلة وأعىش والخنساء

قرية. كل فحول وذكر والبحرين، واليمامة والطائف
طبقات: عرش يف اإلسالميني الشعراء إىل وتقدم
وغريهم. واألخطل والراعي والفرزدق جرير األوىل:

الرمة. وذو وكثري والقطامي البعيث الثانية:
مغراء. بن وأوس وثيل بن وسحيم أحمد بن وعمر جعيل بن كعب الثالثة:

لجاء. بن وعمرو واألشهب ثور بن وحميد نهشل الرابعة:
لقيط. بن ونفيع همام بن هللا وعبد السلويل والعجري الطائي زبيد أبو الخامسة:

ونصيب. وجميل واألحوص الرقيات قيس ابن السادسة:
الرقاع. بن وعدي األعجم وزياد ربيعة بن ويزيد الليثي املتوكل السابعة:

حنش. بن وقراد الربصاء بن وشبيب العذير بن وبشامة املري علفة بن عقيل الثامنة:
ابنه. ورؤبة والعجاج النجم وأبو العجيل األغلب وهم رجاز كلهم التاسعة:

قابل وقد والقحيف، الروايس، داود وأبو الطثرية بن ويزيد الحارث بن مزاحم العارشة:
بينهم. وفاضل شعرائها بني طبقة كل يف

األشعار، ملح يف وآخر العرب بيوتات يف كتابًا سالم البن الفهرست صاحب وذكر
.١١٣ والفهرست ،٢١٦ األدباء طبقات يف أخباره وتجد

العرب أشعار جمهرة الخطَّابصاحب أبي ابن

نبغ أنه يظهر ولكن ترجمته، عىل نقف لم القريش، الخطاب أبي بن محمد زيد أبو اسمه
الجاهلية أشعار خرية جمع ألنه ذكره؛ إىل عمدنا وإنما للهجرة، الثالث القرن أواسط يف
يف فصلناها مجاميع، سبعة يف العرب» أشعار «جمهرة سماه كتاب يف اإلسالم وصدر
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ويف ،١٣٠٨ سنة بمرص مطبوع والكتاب األول، الجزء يف الشعراء طبقات عن كالمنا
ويف الشعراء وأقوال القرآن لغة بني واملقابلة واللغة الشعر يف انتقادية مقدمة صدره

كبرية. صفحة ٣٩ يف ذلك وغري وأقدمهم والشعراء الشعر

األشعار؟ واصطناع الرواة صدق مبلغ هو ما (7-1)

أيدي عىل إلينا وصل إنما الجاهلية، يف وأشعارهم العرب أخبار من أيدينا بني ما إن
فهل — عنهم الناس وروتها واألخبار األشعار تلك رووا فهم ذكرناهم، الذين الرواة

روايتها؟ يف صادقون هم وهل ثقة؟ عن نقلوها
من إلينا وصل ما كان وإن صادقة إجمالها عىل رواياتهم أن ذلك عىل والجواب
بالعرب أحدهما يتصل سببان ولذلك أصحابه؛ لغري املنسوب من يخلو ال الجاهلية أشعار
اإلسالم قام ملا فالعرب أنفسهم، بالرواة يتصل والثاني الرواة، عىل األشعار تلوا الذين
األمويون، وقام الراشدين دولة انقضت فلما ومناشداتهم، مفاخراتهم عن به شغلوا
تفاخر قبيلة كل مفاخراتهم إىل القبائل عادت الجاهلية عصبية إحياء سياستهم واقتضت
الشعراء أبناء فأخذ معظمه، ذهب قد وكان قالوه، وما الشعراء من فيها نبغ بمن سواها
كما العلم، أهل عىل ذلك يخفى يكن ولم قيلت، التي األشعار يف يزيدون أهلهم بعض أو
واملرية، الجلب من البدوي له يقدم ملا البرصة قدم وقد نويرة بن متمم بن داود البن اتفق
منه.31 املصنوع أدركوا حتى بعضه يرو فلم أبيه شعر عن وسألوه الرواة بعض فأتاه
واملعنى، والوزن القافية لتشابه اعتباًطا أصحابها لغري تنسب األشعار من كثريًا لكن
لتشابه أشعارهم تتشابه العشاق سائر وكذلك ليىل، ملجنون تنسب ُكثرَيِّ أشعار من فكثري
الحدادية ابن كقصيدة تفريقها وصعب اختلطت وأوزانها قوافيها اتحدت فإذا معانيها،

مطلعها: التي اليائية

ال��م��ط��ال��ي��ا ح��ل��ل��ن��ا ح��ت��ى ال��ن��وى ب��ه��نَّ ت��رادف��ت ب��ن��ع��م أط��الًال ال��ل��ه س��ق��ى

مطلعها: التي ليىل32 مجنون قصيدة يف منها أبياتًا يدخل بعضهم فإن

ع��ادي��ا ال��ده��ر ع��ل��ى أع��دي ال وأي��ام ال��خ��وال��ي��ا وال��س��ن��ي��ن ل��ي��ل��ى ت��ذك��رت
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وبعض واحد، غري إىل القصيدة ينسبون وقد كثري، وهو أمثاله ذلك عىل وقس
أربعني. أو شاعًرا عرشين إىل تنسب القصائد

التزوير تعمد (8-1)

وبعضهم التصديق، يف يتعجل من ومنهم املحقق، الثقة فمنهم ثقة؛ يتفاوتون والرواة
إليهم وينسبها الجاهليني بعض لسان عىل األبيات فينظم األهواء مع رواياته يف يتقلب
وهما ذكرهما، املتقدم وخلف حماد ذلك فعل من وأشهر آخر. غرض أو مايل ملطمع
ينسبها القصيدة أو األبيات يصنع ما كثريًا حماد فكان رأيت، كما األشعار رواة مرجع
كما عرصه، يف سيادة أو نفوذ صاحب منهم رجل إىل يتزلف أن يريد قوم من شاعر إىل
عىل اليمنية لقومه العصبية شديد خالد وكان القرسي، هللا عبد بن خالد والية يف فعل
بجيلة من كرز بن أسد بها يمدح الحدادية ابن إىل نسبها أبياتًا حماد فنظم القيسية،
البن جرت حكاية حماد فأورد جده، أبو كرز بن وأسد املذكور، القرسي خالد قبيلة
بجيلة يف نزلوا حتى فهربوا خزاعة، من قوم يف دًما أصابوا قومه من ناس مع الحدادية
بها يمدحه قصيدة فيه نظم الحدادية ابن وأن إليهم، وأحسن فآواهم كرز بن أسد عىل
الذي للغرض حماد نظم من إنها يقولون: املحققني الرواة ولكن الحديث،33 آخر إىل —
كذبة «أول الكلبي: ابن قال — باملال طمًعا األنساب وضع يف يفعلون كانوا وكذلك تقدم،
لبني بغيٍّا أمة وكانت كريز أم جدته عن سألني هللا عبد بن خالد أن النسب يف كذبتها
فُرسَّ قعني بن نرص بن خذيمة بن عرعرة بنت زينب هي له: فقلت زينب، لها: يقال أسد

ووصلني.»34 بذلك
من الشعر عىل سلط «قد قال: أيًضا لحماد معارص وهو الضبي املفضل شهد وقد
أم روايته يف أيخطئ ذلك؟ «وكيف له: فقيل أبًدا.» يصلح فال أفسده ما الراوية حماد
رجل ولكنه الصواب، إىل أخطأ من يردون العلم أهل فإن كذلك؛ كان «ليته قال: يلحن؟»
يشبه الشعر يقول يزال فال ومعانيهم، الشعراء ومذاهب وأشعارها العرب بلغات عالم
وال القدماء، أشعار فتختلط اآلفاق يف عنه ذلك ويحمل شعره يف ويدخله رجل، مذهب به

ذلك؟» وأين ناقد، عالم عند إال منها الصحيح يتميز
فاعرتف يديه، بني باالمتحان له فأكده املهدي الخليفة إىل الضبي قول بلغ وقد
ألنه روايته؛ بإبطال املهدي فأمر سلمى، أبي بن زهري أشعار يف زادها بأبيات حماد

روايته.35 وصحة لصدقه املفضل ووصل منها، ليس ما الناس بأشعار يُدخل
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األشعار ينظم كان إنه نفسه: عن قال وقد حماد، فعَل يفعل كان األحمر وخلف
ويعطيه العرب، أشعار من الصحيح حماد من يأخذ كان وإنه أصحابها، لغري وينحلها
دواوين يف ويدخلها الغر القصائد فينظم مجيًدا شاعًرا خلف وكان فيقبله. املنحول

أولها: التي للشنفرى املنسوبة القصيدة إن ويقال: الشعراء.

ألم��ي��ُل س��واك��م أه��ل إل��ى ف��إن��ي م��ط��ي��ك��م ص��دور أم��ي ب��ن��ي أق��ي��م��وا

شعًرا القيس عبد عىل وضع وقد شاعًرا، األحمر خلف كان حاتم: أبو وقال له. هي
البرصة أهل وكان وقصائد، أبياتًا القبائل من غريهم عىل أيًضا وأدخل منه، عبثًا مصنوًعا
ألسنة عىل نظم إذا والشعراء الشعر من لتمكُّنه كان ألنه عنه؛ ذلك يأخذون والكوفة
عىل وندم أيامه أواخر يف ك وتنسَّ له. يضعه الذي بشعر يقوله شعر كل أشبه الناس
وعرَّفهم يعمله كان بما لهم واعرتف الكوفة أهل إىل يوًما خرج ثم النظم، عن وكف ذلك
أوثق الوقت ذلك يف عندنا كنت «أنت فقالوا: الناس، أشعار يف أدخلها قد التي األشعار

دواوينهم.36 من ذلك إخراج يستطيعوا ولم الساعة.» منك
القطامي: سئل القطامي. بن والرشقي دأب ابن وخلف حماد فعل يفعل كان وممن
«اكذب!» له: فقيل أدري!» «ال فقال: موتاها؟» عىل صالتها يف تقول العرب كانت «ما
حتى به.37 وتحدثوا ذلك فشاع باعثة.» الخلق تبعث حتى رويدك يقولون: «كانوا فقال:
منهم كل ويضعف يتطاعنون كانوا فقد زيد وأبي عبيدة وأبي كاألصمعي الثقات الرواة
سالم بن محمد قال وقد الكذب. عن هؤالء ينزهون املحققني ولكن اآلخرين، رواية

بإعرابه.»38 حجة وال فيه خري ال مصنوع مفتعل موضوع الشعر «يف الجمحي:
وابن قتيبة وابن األصبهاني الفرج كأبي الثاني العبايس العرص يف املحققني أن عىل
املواضع من كثري يف الضعف أماكن بيَّنوا الشعر وانتقد األدب عانى ممن وغريهم ربه عبد
بن محمد وانتقد هنا. لها محل ال والتحقيق واألخذ اإلسناد يف رشوًطا39 للرواية وجعلوا

طبقاته. مقدمة يف ذلك من شيئًا م سالَّ
الرواة انتقاد يف كتاب (٣٧٥ه) سنة املتوىف البرصي حمزة بن عمر القاسم وألبي
أبي نوادر يف وقعت التي األغاليط عىل التنبيه نه ضمَّ الرواة»، أغاليط عىل «التنبيهات سماه
والكامل الدينوري، حنيفة ألبي النبات وكتاب الشيباني، عمرو أبي ونوادر الكالبي، زياد
السكيت، البن املنطق وإصالح سالم، بن للقاسم والغريب لثعلب، والفصيح للمربد،

الكتاب. هذا من خطية نسخة الخديوية املكتبة ويف وغريهم.
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يتفرع ما إىل فلنأت األدب، علم أصل وهي بأنواعها الرواية عىل الكالم من فرغنا وإذ
جملة من األصل يف كانوا أصحابهما فإن واللغة؛ النحو وأهمها العلوم، من األدب إليه

بذاك. اآلخر والبعض العلم بهذا بعضهم اختص ثم الرواة،

النحو (2)

والكوفيون البرصيون (1-2)

القراءة، ضبط إىل املسلمني الحتياج قبله ولد لكنه األدب، من فرع تقدم ما باعتبار النحو
أيام يف علًما وصار نضج وقد األموي، العرص يف تقدم كما الدؤيل األسود أبو فوضعه
الذين وهم ذلك، إىل أسبق البرصة وأهل والكوفة، البرصة أدباء أيدي عىل العباسيني
أول الحرضمي إسحاق أبي وابن واضعه، األسود أبو ومنهم فيه، وألفوا النحو ضبطوا
ضبطه، من أول موىس بن وهارون فيه، ألَّف من أول الثقفي عمر بن وعيىس علله، من
وقامت قوانينه، ببعض وخالفوهم الكوفيون قلدهم ثم تأليفه، يف أجاد من أول وسيبويه
البرصة وأهل مشهور، هو كما النحو يف مذهب منهم لكل وصار البلدين، بني املناظرة
قيام بعد الكوفيني ظهور اقتضت السياسة ولكن بالثقة، وأوىل علًما وأوسع قدًما أرسخ
دون يقربونهم فكانوا أنصارهم. من كانوا ألنهم خلفاؤها؛ فقدمهم العباسية الدولة
الضبي واملفضل والفراء فالكسائي — ألوالدهم أساتذة منهم ويختارون البرصة نحويي
الغرض ولوال الخلفاء، أبناء علموا وقد الكوفة، أهل من كلهم القطامي بن والرشقي
وبني بينه عقدها التي املناظرة يف سيبويه عىل األمني وتحامل ذكر، لهم يكن لم السيايس

تذكر.40 أن من أشهر وهي والزنبور، النحلة بشأن الكسائي

علله من أول (2-2)

األسود أبو بذلك بدأ وتنسيقه، وترقيته النحو وضع يف الفضل أصحاب فالبرصيون
أبرع فكان القراء، أو األدباء من شاء ملن ويعلمها يلقيها وأخذ قواعده بعض فوضع
عليه فتفقه يده عىل النحو يطلبون الناس فتكاتف املهري معدان بن عنبسة تالمذته
تعليل بال تلقينًا عنه النحو يأخذون الناس فجعل األقرن،41 ميمون أبرعهم كان جماعة
إسحاق أبي بن هللا عبد — إعرابه أسباب ذكر أي — علله من أول إن ويقال: ضبط، وال
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بعد إال ينضج لم اإلعراب تعليل أن اعتقادنا يف والغالب ١١٧ه، سنة املتوىف الحرضمي
صدده. يف نحن الذي العبايس العرص يف العربية إىل اليونانية الفلسفة كتب نقل

فيه وألف قواعده ضبط من أول (3-2)

البرصة، أهل من يهودي وهو موىس، بن هارون عليه أقدم من فأول قواعده ضبط أما
بن عيىس فيه ألف من وأول فيه، يؤلف لم لكنه النحو، وضبط باألدب واشتغل أسلم
كتابني ألَّف إنه فيقال: كالمه يف ر يتقعَّ فصيًحا وكان ١٤٩ه، سنة املتوىف الثقفي عمر

أحد.42 يرهما ولم شعره يف الخليل ذكرهما اإلكمال واآلخر الجامع أحدهما
ألنه العرص؛ ذلك يف األدباء من البرصة يف ظهر من كل وقواعده النحو عانى وقد
جملة يف دخل وربما سواه من أكثر النحو إىل يميل كان بعضهم أن إال األدب، علم من
عىل أتى فقد العروض، علم واضع أحمد بن الخليل فعل كما اللغة أو األدب يف يكتبه ما
اشتغلوا الذين أمثاله يف يقال وهكذا ذكره، اآلتي العني كتاب يف النحو قبيل من أشياء
وإن لإلفادة نفسه ونصب بالنحو اختص من ومنهم العالء، بن عمرو كأبي األدب بفنون
وأخذ جميًعا، لهؤالء معاًرصا وكان ،١٨٣ سنة املتوىف حبيب بن كيونس فيه يؤلف لم
بها، تفرد وأقيسة مذاهب فيه له صار حتى النحو من وتمكَّن العالء، بن عمرو أبي عن
وفصحاء العربية طلبة يقصده وكان العلم، هذا فيها يلقي البرصة يف حلقة لنفسه وعقد
استقالًال بنفسه النحو يستقل ولم بعد، يفرتقا لم وهما واللغة النحو يعلم فكان األعراب،
سني حسب العرص هذا نحاة أشهر وهاك — املشهور كتابه سيبويه فيه ألف حتى ا تامٍّ

الوفاة:

النحو علماء (4-2)

١٨٣ه) سنة (تويف سيبويِه

ولقب كعب، بن الحارث بني موىل عثمان بن عمرو برش أبو واسمه املوايل، من هو
طلب ثم والفقه، اآلثار وطلب البرصة يف نشأ التفاح، رائحة ومعناها بالفارسية، سيبويه
الذي كتابه وألف فيه، برع حتى عمر بن وعيىس ويونس الخليل عن وأخذه النحو
زيد أبي عىل واعتمد أقواله، أساتذته من كل إىل فيه ونسب مثله، إىل أحد يسبقه لم
كتابه وصار البرصة، أهل عند جميل وقع لذلك فكان الثقة؛ يسميه وكان األنصاري،
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فالن «قرأ قال: إذا قائلهم أصبح حتى واشتهر مهاداتها. إىل الفضالء يتسابق تحفة
عليه يقرأ أن أحد أراد إذا املربد العباس أبو وكان سيبويه، كتاب يعني أنه علم الكتاب.»
وقال فيه، ملا واستصعابًا للكتاب تعظيًما البحر؟» ركبت «هل له: يقول سيبويه كتاب
فليستِح.» سيبويه كتاب بعد النحو يف كبريًا كتابًا يعمل أن أراد «من املازني: عثمان أبو
منه سنٍّا أكرب وكان — األخفش الحسن أبو أشهرهم املشاهري من جماعة عنه العلم وأخذ

مناظرات. سواهما ومع معهما له وكانت وقطرب، —
واشتغلوا البرصة أهل عن فأخذوه بالنحو، هموا قد ذلك أثناء يف الكوفة أهل وكان
فوضع معاذ، أخي ابن الروايس جعفر وأبو ،١٨٧ سنة املتوىف الهراء معاذ فنبغ فيه،

ضاع. والكتاب الكوفيني، من ذلك فعل من أول وهو النحو، يف كتابًا

سيبويه كتاب

وقد وغريها، الخديوية املكتبة يف خطية نسخ عدة ومنه باٍق فإنه سيبويه كتاب أما
يف كبريين مجلدين يف ديرنبورج املسترشق بعناية ١٨٨٣–١٨٨٩ سنة باريس يف طبع
هذا مسودات عن الفرنسوية باللغة ومقدمة مفيدة تعاليق عليها كبرية صفحة ١٠٠٠
نقله وقد ،١٨٨٧ كلكته ويف ،١٨٩٦ سنة بمرص وطبع فيها، قيل وما ومظانها الكتاب
فصًال، ٧٢٠ الكتاب ويف ،١٨٩٤–١٨٩٨ سنة برلني يف وطبع ياهن، الدكتور األملانية إىل
عمله، يعمل وما فالفعل واملفعول، والفاعل وأقسامه، الكلم عىل منه األول الجزء يحتوي
واملبتدأ والصفة، والنكرة، واملعرفة والبدل، والجر، والظرف، والحال، املصدر، وأحكام
بال والنفي والرتخيم، والنداء به، املشبهة واألحرف الفعل، بمنزلة التي واألسماء والخرب،
ينرصف، ال وما ينرصف ما الثاني الجزء ويف الجر، أحرف من لكل وباب واالستثناء،
وما وأفعلت وفعلت والجمع، واملمدود، واملقصور، والتصغري، والتثنية، واإلضافة، والنسبة
الفارسية، من أبدل وما الكلم، عليه يكون وما ورشوطه الوقف ويف املزيدات، من يليها
يحتاج ما كل جامع لكنه عندنا، املألوف الرتتيب غري عىل رشحه، يطول مما ذلك وغري
كتاب النحو يف املؤلفة الكتب أصل قالوا: حتى لألبنية، مثال ٣٠٠ وفيه النحو، طالب إليه
املربد.43 منهم سيبويه كتاب النتقاد جماعة تعرض ولذلك للخليل؛ العني وكتاب سيبويه
فيه انتقد سيبويه، كتاب عىل االستدراك كتاب سماه كتابًا الزبيدي بكر أبو ألف وقد
وقد اإليطايل. املسترشق جويدي األستاذ بعناية ١٨٩٠ سنة رومية يف طبع هامة مواد
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إحداها الخديوية املكتبة يف نسخ بضع الرشح هذا ومن املرزبان، بن سعيد الكتاب رشح
الشهري. الرحالة البغدادي اللطيف عبد بخط

،٥١ والفهرست ،٧١ األدباء وطبقات ج١، ٣٨٥ خلكان ابن يف سيبويه وأخبار
ج٢. ١٢٤ والدمريي

١٨٧ه) سنة (تويف الهرَّاء معاذ

مؤلًفا، يخلف ولم ذكره، اآلتي الكسائي أساتذة من الروايس جعفر أبي عم مسلم أبو هو
الترصيف.44 وضع من أول ألنه ذكرناه وإنما

.٦٥ والفهرست ،٦٤ األدباء وطبقات ج٢، ٩٩ خلكان ابن يف وترجمته

١٨٩ه) سنة (تويف الكسائي

أخذ فارس. من وأصله أسد، بني موىل حمزة بن عيل واسمه الكوفة، نحاة أشهر هو
ولقي البرصة إىل وخرج ذكرهما، املتقدم الهرَّاء ومعاذ الروايس جعفر أبي عن النحو
الخلفاء واستقدمه السبعة، القراء من وهو النحو، وعشق عنه فأخذ أحمد، بن الخليل
يعرِّض وأخذ منزلته، فارتفعت الربامكة وقدمه أبناءهم، ليعلم بغداد إىل العباسيون
ملعلِّمه األمني الخليفة ب فتعصَّ والنحلة، الزنبور مسألة كانت حتى وكتابه بسيبويه
لكن سيبويه، رأي بصحة بدويٌّ وشهد حرضته، يف فتناظرا الرجلني وجمع الكسائي،
الكسائي وألف طويل. حديث يف الفرار إىل سيبويه اضطر حتى ملعلمه ب تعصَّ األمني
لحن يف رسالة إال منها يصلنا لم وغريها والنوادر واألدب والقراءات النحو يف كتب عدة

برسالو. يف طبعت وقد برلني، مكتبة يف خطية نسخة منها العامة
و٦٥. ٢٩ والفهرست ،٨١ األدباء وطبقات ج١، ٣٣٠ خلكان ابن يف وأخباره

الحسن وأبو كثار وهم اليزيدي، آل األول العبايس العرص يف النحاة من واشتهر
نبغوا الكوفة أهل من كبرية وجماعة البرصة، أهل من وغريهم الجرمي عمر وأبو األخفش
بغداد، يف منهم جماعة واشتهر لبلده، انتصاًرا كان انتصاره ألن الكسائي؛ فوز بعد

أشهرهم. وهاك السكيت، وابن الرضير، معاوية بن وهشام األعرابي، وابن كالفراء
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٢٠٧ه) سنة (املتوىف الفرَّاء

عن وأخذ الكوفة، يف أسد بني موايل من الديلمي الفراء زياد بن يحيى زكريا أبو هو
أبو قال ومريدون. وأتباع ومذهب اللغة يف عظيم شأن له ثقة إماًما وكان الكسائي،
لسقطت الفراء ولوال وضبطها، لها حصَّ ألنه اللغة؛ كانت ملا الفراء «لوال ثعلب: العباس
عقولهم مقادير عىل الناس ويتكلم أراد، من كل ويدَّعيها تتنازع كانت ألنها العربية؛
من والكوفة بغداد ألهل يكن لم «لو األنباري: بن بكر أبو وقال فتذهب.» وقرائحهم

الناس.» جميع عىل االفتخار بهما لهم لكان والفراء الكسائي إال العربية علماء
يقدمه كان فإنه الخليفة، املأمون عند حظوته حوله األدباء وجمع قدره رفع ومما
سمع وما النحو أصول به يجمع ما يؤلف أن عليه واقرتح النحو، ابنيه تعليم إليه وعهد
يحتاج بما للقيام وخدًما جواري بها ووكل الدار من حجرة له تفرد أن وأمر العربية، من
ثم سنتني، يف «الحدود» كتاب صنف حتى يمليه ما يكتبون الورَّاقني إليه وصري إليه،
كل بنسخه ليتكسبوا الناس عن الوراقون فخزنه «املعاني»، كتاب وأمىل للناس خرج
يف آخر كتابًا يميل أخذ كتابه إخراج أبوا فلما إليه، الناس فشكاهم بدرهم، أوراق خمس

بدرهم. أوراق عرش كل ينسخوا أن فرضوا الوراقون فخاف وأوسع، أطول املعاني
ملا إليه نعله تقديم إىل املأمون ابنا تلميذاه تسابق حتى الدولة يف الفراء قدر وعظم
فاستدعاه ذلك املأمون وبلغ فردة، منهما كل يقدم أن عىل اصطلحا ثم للخروج، نهض
سبقا مكرمة عن أدفعهما أن خشيت ولكن منعهما، أردت «لقد فقال: بذلك، له وقال
منعتهما «لو وقال: املأمون ففرح عليها.»45 حرصا رشيفة عن نفوسهما أكرس أو إليها

لوًما.» ألوجعتك ذلك عن
والطب النجوم يف ماهًرا كان فإنه النحو، عىل معرفته يف مقتًرصا الفراء يكن ولم
٦٠٠٠ أي — ورقة آالف ثالثة يف تدخل كثرية مؤلفات وله وأخبارها، العرب وأيام
أكثر وكأن الحافظة، قوي كان ألنه كتاب؛ بدون تالمذته عىل يمليها كان — صفحة
٤٠ بها أقام الكوفة إىل خرج السنة آخر كان فإذا دهره، طوال يجمع بغداد يف مقامه
يف مؤلفات عدة الفهرست صاحب له وذكر ٢٠٧ه، سنة تويف حتى جمعه ما يفرق يوًما

إال: منها يصلنا لم واللغة النحو

الخديوية. باملكتبة الشنقيطي كتب يف نسخة منه القرآن، معاني كتاب (١)
إليه. تنسب واملؤنث املذكر كتاب من نسخة بحلب األحمدية املكتبة يف أن بلغنا (٢)
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وسلمة املعتز، معلم قادم بن محمد جعفر أبو أشهرهم ومريدون أصحاب له وكان
كتبهم. وضاعت النحو يف ألفوا وأكثرهم وغريهما. الثقات الكوفة علماء أحد عاصم بن

.٦٦ والفهرست ،١٢٦ األدباء وطبقات ج٢، ٢٢٨ خلكان ابن يف الفراء أخبار وتجد

٢٤٤ه) سنة (تويف كِّيت السِّ ابن

من أصله العرص، هذا يف الكوفة نحاة آخر السكيت، إسحاق بن يعقوب يوسف أبو هو
وابن والفراء الشيباني عمرو أبي عن النحو أخذ املتوكل. جعفر ولد يؤدب وكان األهواز،
طاهر بن هللا عبد وعلم عنهم، وأخذ األعراب ولقي اللغويني، بني ذكره اآلتي األعرابي
وآله، طالب أبي بن عيل عن الدفاع يف لجرأته أيامه آخر يف املتوكل عليه وغضب وغريه،
هذان ابناي إليك: أحب أيهما يعقوب، «يا ابنيه: يعلم وهو يوًما سأله املتوكل أن وذلك
املتوكل فأمر ابنيك.» ومن منك خري عيل خادم قنربًا «إن فأجابه: والحسني؟» الحسن أم
واملنطق واللغة النحو يف مؤلًفا وعرشين بضعة خلَّف وقد فمات، قفاه من لسانه فسلوا

منها: خربه بلغنا ما وهاك الفهرست، صاحب ذكرها والشعر،

ويف واآلستانة، أوروبا مكاتب أكثر يف خطية نسخ منه املنطق: إصالح كتاب (١)
مرص ويف اليسوعي، شيخو األب بعناية ١٨٩٨ سنة بريوت يف طبع وقد الخديوية، املكتبة

.١٩٠٧ سنة
األلفاظ أحوال يف يبحث النحو يف وليس اللغة يف األلفاظ: تهذيب أو األلفاظ كتاب (٢)
األب بعناية بريوت يف طبع وقد وليدن. باريس مكتبتي يف خطية نسخة منه ومعانيها،
مخترصة طبعة منه وطبعوا للتربيزي، رشوح مع ١٨٩٦ سنة النسختني تينك عن شيخو

األلفاظ. تهذيب مخترص سموها ١٨٩٧ سنة

.٧٢ والفهرست ،٢٣٨ األدباء وطبقات ج٢، ٣٠٩ خلكان ابن يف أخباره وتجد
كان فإنه األدب، بخالف الوافية الكتب فيه ووضعت العرص، هذا يف نضج فالنحو
يف سنبيِّنه كما اللغة علم وكذلك اآلتية، األعرص يف وسينضج مضطربًا، مشتتًا يزال ال

مكانه.
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اللغة علم (3)

ينتهي وهو واشتقاقها، وأصولها معانيها حيث من اللغة بألفاظ االشتغال اللغة بعلم نريد
لكن سيجيء، كما الثالث العبايس العرص يف إال نضجها يتم ولم اللغوية، املعاجم بتأليف
املواضيع ألفاظ يف الكتب من األدباء ألفه بما يليه وما العرص هذا يف لها دت تمهَّ السبيل
ككتاب األدب، كتب من وغريها األصمعي مؤلفات يف بعضها ذكر جاء وقد الخاصة،
قراءة من األذهان إىل يتبادر وقد اإلنسان. وخلق الشاء، وكتب الوحوش، وأسماء الخيل،
أسماء منها كل يحوي لغوية كتب ولكنها الترشيح، أو الحيوان علم يف كتب أنها أسمائها
عالية همة للعرب وكانت وأحواله، أعضائه أسماء اإلنسان ومن وأعضائها، الحيوانات
إىل بالسفر إما أماكنه، من عنه التنقيب يف يتبارون دولتهم صدر يف ذلك استقصاء يف

تقدم. كما العرب فصحاء من والكوفة البرصة عىل يفد ممن بالسؤال أو البادية
هذه يف أيديهم بني يثريونها بمناقشات ذلك عىل األدباء يستحثون األمويون وكان
ومسامريه، خواصه من جماعة ضم مجالسه من مجلس يف امللك عبد فعل كما املواضيع،
بن سويد إليه فقام يتمناه؟» ما عيلَّ وله بدنه يف املعجم بحروف يأتيني «أيكم فقال:
ثغر، ترقوة، بطن، «أنف، قال: عندك؟» «ما فقال: املؤمنني.» أمري يا لها «أنا فقال: غفلة
عني، ظهر، طحال، ضلع، صدر، شفة، ساق، زند، رقبة، ذكر، دماغ، خد، حلق، جمجمة،
املعجم، حروف آخر فهذه يد، وجه، هامة، نغنغ، منخر، لسان، كتف، قفا، فم، غببة،

املؤمنني.» أمري عىل والسالم
اإلنسان جسد يف أقولها أنا املؤمنني أمري «يا وقال: امللك عبد أصحاب بعض فقام
ثالثًا.» أقولها أنا «نعم قال: قال؟» ما سمعت «أما لسويد: وقال امللك عبد فضحك مرتني،
تينة، تمرة ترقوة، بز، برص، بطن، أذن، أسنان، «أنف، فقال: تتمنى.» ما «لك له: فقال
دبر، خارصة، خرص، خد، حاجب، حنك، حلق، جبهة، جنب، جمجمة، ثدي، ثنايا، ثغر،
سبابة، رسة، ساق، زغب، زردمة، زند، ركبة، رأس، رقبة، ذراع، ذقن، ذكر، دردر، دماغ،
طرف، طرة، طحال، رضس، ضفرية، ضلع، صلعة، صدغ، صدر، شارب، شعر، شفة،
قفا، قدم، قلب، فؤاد، فك، فم، غنة، غلصمة، غببة، عاتق، عنق عني، ظلم، ظفر، ظهر،
هامة، نن، ناب، نغنوغ، منخر، منكب، مرفق، لوح، لحية، لسان، كعب، كتف، كف،
بني األرض وقبَّل مرسًعا نهض ثم يافوخ، يسار، يمني، ورك، وجنة، وجه، هيئة، هيف،
وبالغ عليه وأنعم أجازه ثم تمنى.» ما أعطوه عليها نزيد ما «وهللا فقال: امللك، عبد يدي

إليه. اإلحسان يف
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اللغة كتب أوليات (1-3)

فيها التأليف عىل اآلخرين وحمل اللغة، ألفاظ بحفظ العناية عىل الناس بعث وأمثاله فهذا
طبائع يف يبحث ال مثًال والكرم النخل فكتاب موضوع، يف مجموع كل مجاميع بشكل
وأغصانهما أنواعهما أسماء يف يبحث هو وإنما زراعتهما، أو ومعالجتهما والكرم النخل

املثال: سبيل عىل الكتاب هذا أول من قطعة وهاك فعل، أو اسم من بها يتعلق وما

والهراء الودي وهو أمه، من يطلع ما أول وهو الخبيث النخل صغار من
من فهو فيه مستأرضة تكن ولم الجذع يف الفسيلة كانت وإذا والفسيل،
بكربها أمها من الودية قلعت فإذا الراكب، تسميها والعرب النخل خسيس
برتنوق حولها كبس ثم فغرسها برئًا لها حفر غرسها فإذا منعلة، ودية قيل:
من واألشأ تفقريًا، للودية رنا فقَّ يقال: الفقري. هي البرئ فتلك والدمن، املسيل

النخل. صغار
قد قلبها: أخرجت إذا للفسيلة يقال وقلبها وكونها سعفها نعوت ومن
الحجاز. أهل لغة يف «العواهن» القلبة: يلني اللواتي للسعفات ويقال أنسغت،
الواحدة الكرانيف؛ الغالظ السعف وأصول «الخوايف»، فيسمونها نجد أهل أما
النخلة وشحمة الكربة هي الكتف مثل فتصري تيبس التي والعريضة كرنافة،
من فالن بني أرض ويف قعدت قد قيل: جذع للفسيلة صار فإذا الجمار، هي
وهو جريدة، واحدته الحجاز؛ أهل عند الجريد هو والسعف وكذا، كذا القاعد

46… خلبة واحدته الليف؛ والخلب خرصان، وجمعه الخرص

أسماء عىل يشتمل منها فكل وغريها، واإلبل اإلنسان خلق كتب ذلك عىل وقس
التي املعنوية املعاجم قبيل من فهي املعنى، يف بينها مشرتكة صفة تجمعها وأفعال
تجتمع التي اللفظية املعجمات عن لها تمييًزا معانيها حسب فيها اللغة مفردات تجمع
اللغة فقه املعنوية املعجمات وأشهر األبجدية، ترتيب عىل هجائها بحسب األلفاظ بها
تشبهها ولكنها وأترابه، األصمعي فعله مما أتم وهي سيده، البن واملخصص للثعالبي
والشجر واإلبل والشاء الخيل كتب وعىل مكانه، يف ذكرها وسيأتي بها، املراد حيث من
والفروق واللغات واألضداد واألمثال النوادر كتب من وأشباهها اإلنسان وخلق والكرم
ضبط يف املعجمات واضعو عوَّل ونحوها والجبال املياه وكتب والحديث، القرآن وغريب

األعراب. فصحاء عن املفردات تحريم عن فضًال ومعانيها األلفاظ
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اللغة علماء (2-3)

١٨٠ه) سنة (تويف أحمد بن الخليل

يف األدب أهل سيد األزدي الفراهيدي البرصي أحمد بن الخليل الرحمن عبد أبو هو
بن عمرو أبي تالمذة من وكان وتعليله، النحو مسائل واستخراج القياس، تصحيح
قال وكلما الخليل، عن سيبويه كتاب يف الحكاية وعامة سيبويه، أخذ وعنه العالء،
أيًضا عنه وأخذ الخليل. يعني فهو قائله يذكر أن غري من «قال.» أو «سألته.» سيبويه:

وغريهم. نرص بن وعيل السدويس ومؤرج شميل بن النرض
إىل العروض علم استخرج من أول أيًضا وهو اللغة، ضبط من أول أنه علمت وقد
األخفش فيه زاد ثم بحًرا، ١٥ منها يستخرج دوائر خمس يف أقسامه وحرص الوجود،
واستغرق والحركات، املقاطع عىل ووقعها الشعر أوزان ضبط وقد الخبب، سماه بحًرا
— ويحركها بأصابعه يوقع وهو حجرته، يف الساعات يقيض كان حتى ذلك درس يف

الخليل: له فقال جن، فظنه الحال، هذه يف وهو مرة عليه دخل ابنه أن رووا

ع��ذل��ت��ك��ا ت��ق��ول م��ا ت��ع��ل��م ك��ن��ت أو ع��ذرت��ن��ي أق��ول م��ا ت��ع��ل��م ك��ن��ت ل��و
ف��ع��ذرت��ك��ا ج��اه��ل أن��ك وع��ل��م��ت ف��ع��ذل��ت��ن��ي م��ق��ال��ت��ي ج��ه��ل��ت ل��ك��ن

من إليه ه وجَّ عيل بن سليمان أن وذكروا بالدنيا، يبايل ال وزهد فاقة يف الخليل وكان
عندي فما «ُكْل وقال: يابًسا خبًزا سليمان رسول إىل الخليل فأخرج ولده، لتأديب األهواز

فقال: أبلغه؟» «فما الرسول: فقال سليمان.» إىل يل حاجة فال أجده دمت وما غريه،

م��اِل ذا ل��س��ت أن��ي غ��ي��ر غ��نً��ى وف��ي س��ع��ٍة ف��ي ع��ن��ه أن��ي س��ل��ي��م��ان أب��ل��غ
ح��اِل ع��ل��ى ي��ب��ق��ى وال ه��زًال ي��م��وت أح��ًدا أرى ال أن��ي ب��ن��ف��س��ي ��ا ش��حٍّ
ال��م��اِل ال ال��ن��ف��س ف��ي ال��غ��ن��ى ذاك وم��ث��ل ت��ع��رف��ه ال��م��ال ف��ي ال ال��ن��ف��س ف��ي وال��ف��ق��ر
م��ح��ت��اِل ح��ول ف��ي��ه ي��زي��دك وال ي��ن��ق��ص��ه ال��ع��ج��ز ال ق��در ع��ن ف��ال��رزق

العني. كتاب مؤلفاته وأهم
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العني كتاب

األصمعي قبل املعجم حروف عىل ألفاظها وترتيب اللغة تدوين إىل العرب أسبق الخليل
كان ما فيه جمع العني، كتاب سماه كتاب يف والنحاة األدباء من وسواهما وسيبويه
أحرف عىل ذلك ورتب ورشوطها، وقواعدها وأحكامها اللغة ألفاظ من أيامه يف معروًفا
فالشفتني، فاألسنان، فاللسان، الحلق، من مخارجها حسب الحروف رتب لكنه الهجاء،
ش ج ك ق غ خ ه ح ع ترتيبه: وهاك اآلخر، يف العلة حروف وجعل العني، بحرف وبدأ
حذو بذلك حذا الخليل فكأن ي، ا و م ب ف ن ل ز ث ذ ظ ت د ط ر س ض ص
وينتهون الحلق بأحرف يبدءون فإنهم السنسكريتية، لغتهم حروف ترتيب يف الهنود

الشفوية.47 باألحرف
للهروي الجيم ككتاب ألفاظه من لفظ بأول الكتاب يسموا أن العرب عادة من وكان
عمرو ألبي الجيم وكتاب الجيم،48 بحرف به بدأ املعجم حروف عىل رتبه كتاب وهو
العني كتاب يف الحروف ترتيب من ويستفاد امليم، وكتاب الغني كتاب ومثلهما الشيباني،

الفارسية. كالكاف تلفظ كانت الجيم أن
أنه السيوطي عنه نقل فقد أيامه، يف اللغة ألفاظ إحصاء العني كتاب أبحاث ومن
أراد ولعله كلمة، ١٢٣٠٥٤١٢ فبلغ واملهمل املستعمل العرب كالم أبنية عدد فيه أحىص
والرباعي والثالثي الثنائي من شكل كل عىل الهجاء أحرف برتكيب تكوينه يمكن ما
اخترص الذي الزبيدي بكر أبا أن عىل منها، املستعمل الكالم عدد يذكر ولم والخمايس،
األلفاظ عدد أن درسه نتيجة فكانت ودرسها، املسألة هذه إىل نظره ه وجَّ العني كتاب
٦٦٥٣٧٨٠ وهو — والباقي لفًظا، ٥٦٢٠ إال منها يستعمل ال لفظ ٦٦٩٩٤٠٠ العربية

الصورة: هذه عىل أحرفها عدد حيث من قسمها وقد مهمل، — لفًظا

املهمل منها املستعمل األلفاظ عدد

١٦١ ٤٨٩ الثنائي ٧٥٠
١٥٣٨١ ٤٢٦٩ الثالثي ١٩٦٥٠
٣٠٢٥٨٠ ٨٢٠ الرباعي ٣٣٤٠٠
٦٣٧٥٥٥٨ ٤٢ الخمايس ٦٣٧٥٦٠٠

٦٦٩٣٧٨٠ ٥٦٢٠ ٦٦٩٩٤٠٠
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الخليل، عناه ما اللغة ألفاظ بعدد عنى الزبيدي أن لك يتبنيَّ الجدول، هذا إىل النظر ومن
باملهمل يريد فهو مهمًال، أكثرها تجد فإنك ذاك قاله ما نصف عددها جعل قد كان وإن
واستخدمها تركت التي ال تقدم كما الهجائية األحرف من ترتكب أن يمكن التي األلفاظ

األسباب. من لسبب أهملت ثم زمانًا الناس
للسيوطي كاملزهر اللغة كتب يف عنه نقل ما إال العني كتاب من إلينا يصل ولم
يليه وما الخليل عرص يف أديب وال لغوي وال نحوي ينبغ ولم لسيبويه، النحو وكتاب
صحة ويف إليه، نسبته حقيقة يف مختلفون الباحثني الثقات ولكن كتابه، من استفاد إال
ابن عن الفهرست يف النديم ابن رواه ما ذلك من واألقوال، الروايات من فيه جاء ما
وراق به قدم (ومائتني)، وأربعني ثماٍن سنة العني كتاب البرصة يف «وقع قال: دريد
بهذا سمع قد وكان ديناًرا، بخمسني فباعه جزءًا، وأربعني ثمانية يف وكان خراسان، من
عمل الخليل إن وقيل: الوراق، هذا به قدم حتى الطاهرية بخزائن خراسان يف أنه الكتاب
الطاهرية، خزائن من العراق إىل به فوجه بخراسان الكتاب وخلف وحج العني كتاب
وقيل: البتة، هذا عمل أنه األخبار من يشء يف روي وال الخليل عن الكتاب هذا يرو ولم
وأخذ له عمله الخليل وإن يسرية، مدة الخليل صحب سيار بن نرص ولد من الليث إن

الليث.»49 فتممه الخليل املنية وعاجلت طريقته،
ج١ ٣٩) املزهر يف فلرتاجع القادحني، وحجج أصله يف القوم آراء السيوطي وذكر
من أتاه ملا حسدوه أنهم الخليل عىل الحملة تلك سبب يف الغالب ولكن بعدها)، وما
اإلطالق، عىل فضله يف خالف فال — محسود سبَّاق وكل — الجليل العمل ذلك إىل السبق

فيه. والرشوع تبويبه يف الفضل فله حياته يف الكتاب يتم لم أنه وهب
أنه مع الكوفيني، مذهب عىل وأكثرها النحو قواعد عىل الكتاب ذلك يف جاء وقد
حجة هذا جعلوا وقد عنه، سيبويه رواه مما سيبويه كتاب يف جاء ما فخالف برصي،
انتقاده يمنع لم وذلك له، أنه األكثرون ويرى للخليل، ليس وإنه الكتاب، يف للطعن
محمد بن هللا وعبد سلمة، بن املفضل منهم جماعة انتقاده يف فألَّف عليه، واالستدراك
اختصاًرا ٣٧٩ه سنة املتوىف الزبيدي بكر أبو اخترصه وقد وغريهم، دريد، وابن الكرماني،
الكتاب عىل وفضلوه فاستعملوه به وتحدثوا الناس عليه وأقبل مخترصه، وشاع لطيًفا
واألبنية املصحفة والحروف املختلفة الشواهد من املؤلف أورده ما حذف لكونه نفسه
ألجل يومئذ اللغة كتب من املعجم حروف عىل ألف ما سائر عىل أيًضا لوه وفضَّ املختلة،
فكثرت العني كتاب عىل البارع يف القايل عيل أبو زاده ما بعضهم به وألحق حجمه، صغر

الشواهد. حذفه الزبيدي عىل انتقد بعضهم أن عىل الفائدة،
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وضعه، يف كبري فضل وللخليل األدب، تحف من تحفة العني كتاب فإن وبالجملة
يعثر أن يبعد وال للميالد، عرش الرابع القرن إىل موجوًدا كان وقد ضاع، أنه ولألسف

الخصوصية. املكاتب بعض يف منه نسخة عىل الباحثون
اإلسكوريال يف وأخرى برلني، مكتبة يف خطية نسخة فمنه للزبيدي مخترصه أما

باآلستانة. كوبريل مكتبة ويف مدريد، يف وكذلك بإسبانيا،
وكتاب العروض، وكتاب النغم، كتاب أيًضا املؤلفات من النديم ابن له وذكر
ينسب مما أوروبا يف الكربى املكاتب ويف اإليقاع، وكتاب والشكل النقط، وكتاب الشواهد،

الخليل: إىل
برلني. ومكتبة ليدن مكتبة يف الحروف معنى يف كتاب (٢)

منه. قطعة برلني مكتبة يف الخليل حرف رشح (٣)
باآلستانة. صوفيا أيا مكتبة يف العرب آالت جملة (٤)

(بودليان). أكسفورد مكتبة يف الفعل أصل عىل كالم من قطعة (٥)
وابن ،٤٢ والفهرست ،٥٤ األدباء وطبقات ج١، ١٧٢ خلكان ابن يف ترجمته وتجد

ج١. ٤٨٢ خلدون

١٩٥ه) سنة ُدويس(تويف السَّ ُمورَّج

زيد أبي عن وأخذ اللغة، أهل أكابر من كان السدويس، عمرو بن مؤرج فيد أبو هو
قدم البادية من أصله أصحابه، كبار من وكان أحمد، بن الخليل وصحب األنصاري،
وكان زيد، أبي حلقة يف ذلك تعلم ما وأول العربية، يف بالقياس له معرفة وال البرصة
مرو وسكن خراسان، إىل العراق من املأمون وصحب شاعًرا، وكان اللغة ثلثي يحفظ

مشائخها. عنه وكتب فيها وأقام نيسابور إىل قدم ثم مدة
وكتاب القبائل، جماهري وكتاب القرآن، غريب وكتاب األنواء، كتاب املؤلفات من وله

يشء. منها يصلنا لم وغريها املعاني،
.١٧٩ األدباء طبقات ج٢، ١٣٠ خلكان ابن يف أخباره وتجد

٣٠٢ه) سنة (تويف شميل بن النَّْرض

وعن عنه أخذ الخليل، تالمذة من البرصي، التميمي شميل بن النرض الحسن أبو هو
هذا يف سنة أربعني البادية يف وأقام الدقيش، وأبي األعرابي، خرية كأبي العرب فصحاء
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مدة البرصة يف أقام أن وبعد ذكره، اآلتي سالم بن القاسم عبيد أبو أخذ وعنه السبيل،
مرور يف إقامته وكانت عظيًما، ماًال بها فأصاب خراسان، إىل عنها فنزح الرزق به ضاق
كتب عدة وله يجالسه، كان ألنه ونوادر؛ حكايات هناك إقامته أثناء يف املأمون مع وله

عنه. الثعالبي أخذ الحديث غريب كتاب إال خربها ذهب
.٥٢ وفهرست ،١١٠ األدباء وطبقات ج٢، ١٦١ خلكان ابن يف وأخباره

٢٠٦ه) سنة (تويف ُقْطرب

عن أخذ اللغة، علماء كبار من كان املوايل، من البرصي املستنري بن محمد عيل أبو هو
منها: مؤلفات عدة وله املعتزلة، مذهب يذهب وكان البرصة، أهل من وجماعة سيبويه

برلني. مكتبة يف خطية نسخة منه األبجدية، عىل مرتب األضداد: كتاب (١)
فينا. مكتبة يف نسخة منه البهيمية: اإلنسان فيه خالف ما (٢)

الربيطاني. املتحف يف األزمنة: كتاب (٣)
يختلف التي األلفاظ عىل تحتوي بيتًا وستني بضعة يف منظومة هو قطرب: مثلث (٤)
أول وهو معنى، منها ولكل — وسهام وَسهام ِسهام مثل: — حركاتها باختالف معناها
وقد الخديوية، واملكتبة واإلسكوريال وباريس ليدن مكاتب يف نسخ ومنه ذلك، فعل من
اللخمي إبراهيم رشح منها رشوح وله التينية، ترجمة مع ١٨٥٧ سنة مابرج يف طبع

الكربى. أوروبا مكاتب أكثر يف نسخ الرشوح هذه ومن وغريه،

٢٣١ه) سنة (املتوىف األعرابي ابن

بالكوفة، اللغة أئمة أكابر من وكان هاشم، بني موايل من زياد بن محمد هللا عبد أبو هو
الضبي للمفضل ربيبًا وكان روايته، من البرصيني برواية أشبه الكوفيني يف يكن ولم
طريقة وطريقته واألنساب، للغات الناس أحفظ وكان حها، وصحَّ الدواوين منه وسمع

اآلن: إىل الباقية الكتب من وله والعلماء، الفقهاء

مجلة نرشته وقد الخديوية، املكتبة يف نسخة منه وصفاتها: البرئ أسماء كتاب (١)
األلويس. شكري محمود السيد بتصحيح صفحات سبع يف ج١) ٦ (مجلد املقتبس

باملكتبة الشنقيطي كتب بني خطية نسخة منه وأنسابها: الخيل أسماء كتاب (٢)
الخديوية.
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.٦٩ والفهرست ،٢٠٧ األدباء وطبقات ج١، ٤٩٢ خلكان ابن يف وأخباره

واملنشئون اإلنشاء (4)

اإلنشاء (1-4)

ورأيت واألمويني، الراشدين وعرص الجاهلية يف تاريخه تقدم وقد األدب، فنون من اإلنشاء
أو الحضارة ومن الجاهلية أو املدنية من أحوالها باختالف العصور هذه يف اختلف أنه

ذلك. عىل مساعد أكرب واللغة الشعر، عىل اقتدارهم مثل عليه اقتدار وللعرب البداوة،
أو وقوَّادهم وأمرائهم الخلفاء مكاتبة عىل مقصوًرا اإلسالم صدر يف اإلنشاء كان
تفرعت دولة اإلسالم صار فلما تحريض، أو حث أو صلح أو حرب طلب يف سواهم مع
الكتابة فصارت احتياجاتها، ع وتفرُّ الدولة، مصالح تعدد اقتضاها أقسام إىل الكتابة
إىل بالنظر وأهمها — اإلسالمي التمدن تاريخ من األول الجزء يف ذكرناها أنواع خمسة
ومستودع الخليفة يد وهو الرس، كاتب يسمى وصاحبها الرسائل، كتابة والبالغة اإلنشاء
الحميد عبد وأبلغهم آخرهم األموية الدولة يف الرسائل كتاب من طائفة نبغت وقد أرساره.

تقدم.50 كما
رجال فيه تبدلت الذي االنقالب ذلك أثر عىل العباسيني إىل الدولة صارت فلما
— مكانه يف ذلك بيَّنَّا كما — الخلفاء أغراض وتنوعت الخالفة كريس وانتقل الدولة،
يف واإلغراق املدنية يف االستبحار ظواهره وأهم االنقالب، ذلك يالئم تغيري اإلنشاء أصاب
قرائح يف ظهر كما املنشئني أقالم عىل ذلك أثر وظهر األموية، الدولة إىل بالنظر الحضارة

الشعراء.

الرخاء ثمار أول (2-4)

التطويل وأهمها والرتف، الرخاء ثمار إىل النزوع يف أخذ العباسية الدولة صدر يف فاإلنشاء
عن نزوًعا العبارة يف تأنًقا آدابهم من ترجم وما بالفرس االختالط وزادهم واإلطراء،
وأخذوا واإلعجاز، اإليجاز تحدي من األموي العرص ويف اإلسالم صدر يف البلغاء أسلوب
اإلطراء من يشء العرصالعبايساألول يف ذلك وخالط واألمثال، األشعار رسائلهم نون يضمِّ
كما يستعطونهم، أو يستعطفونهم األمراء إىل يكتبونه كانوا ما يف وخصوًصا والتفخيم،
التسجيع فيها توخى برمك بن خالد بن يحيى إىل كتبها رسالة يف سيابة بن إبراهيم فعل

مطلعها: يف فقال اإلطراء، عن فضًال
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الباذل، األشم الفاضل، الوزير األجداد، املاجد الزناد، الواري الجواد، لألصيد
ذا هللا أحمد فإني الرضير، اليائس املستجري املستكني من الحالحل اللباب
أما التامة. والربكة العامة بالرحمة والكبري الصغري وإىل إليك القدير العزة
يُحرم، يَِحْرم ومن يُرحم يرحم من أنه تعلم كنت إن واعلم واسلم، فاغنم بعد،
عيلَّ، تغضبك إيلَّ سبق وقد يعدم، ال املعروف يصنع ومن يغنم، يحسن ومن
فلست أرقد، وال أنتبه وال أقعد، وال له أقوم ال بما عني، وغفلتك يل واطِّراحك
… عليك بك وتحملت إليك، منك هللا بعد فررت مسرتيح، بميت وال صحيح بحي

الرسالة. آخر إىل
ثقتنا ولوال العباسية، الدولة أواسط يف اإلنشاء إليه صار بما أشبه ترى كما وهي
صحتها، يف لشككنا العرص، ذلك من عهده قرب مع الجاحظ،51 وهو راويها بصدق
عرصه، يف املألوف األسلوب عن خرج حتى عبارته تنميق يف بالغ شيابة ابن أن فالظاهر
حتى البغداديني أن الجاحظ وذكر أقواله. حفظ عىل وعملوا اقتداره، الناس فأعظم
ذلك ألسلوب مثاًال تعد أن يصح وال األيام، تلك يف الرسالة هذه يحفظون كانوا عامتهم

ذلك. إىل وسنعود مشهور، وأسلوبه املقفع ابن فيه اإلنشاء إمام وإنما العرص،
فأصبح العلوم، بتنوع العباسية الدولة يف املنشئني ومذاهب اإلنشاء أساليب وتنوعت
الطبيب أو الفيلسوف أو املحدث أو للجندي ذلك ومثل وتراكيب، وألفاظ أسلوب للفقه
أسلوبًا للصحايف فإن العهد، لهذا شأننا هو كما وفنه علمه مصطلحات منهم كل لتعود
مهنته. صبغة فيه تظهر وغريهم، واملحامي والطبيعي والروائي للمؤلف ومثله ا، خاصٍّ
تحدي إىل أصحابها الضطرار وتتقارب تتشابه — تزال وال — كانت األساليب هذه ولكن

العرباء. العرب وألفاظ القرآن أساليب

التوقيعات (3-4)

به ويراد التوقيع، يف سيما وال األدباء، نفوس يف متغلبًا واإلعجاز اإليجاز إىل امليل وظل
اإلسالم صدر يف الخلفاء وكان (العرضحاالت)، الرقاع أو القصص عىل الخليفة يعلقه ما
يكون أن توقيعهم يف والغالب بتدوينه، كتابهم يأمرون أو بأنفسهم يوقعون الذين هم
أن ذلك أمثلة ومن الحكمي، الشعر من أو مشهورة حكمة أو حديثًا أو آية من اقتباًسا
دار، ببناء فيه يستأذنه كتابًا الخطاب بن عمر إىل كتب العراق عامل وقاص أبي بن سعد
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لعمرو أيًضا ووقع املطر.» وأذى الهواجر من يكنُّك ما «ابِن الكتاب: أسفل يف عمر فوقع
يكون أن تحب كما لرعيتك «كن إليه: كتبه كتاب عىل جوابًا مرص عىل عامله العاص بن
بوجء أمر أنه وذكروا الحكم، بن مروان من عفان بن لعثمان قوم وتشكى أمريك.» لك
إليه. وأرسله تعملون.» مما بريء إني فقل عصوك «فإن الكتاب: ذلك يف فوقع أعناقهم
شكوا األنبار أهل من قوم إىل اح السفَّ وقع فقد العباس؛ بني توقيعات ذلك عىل وقس
بناء «هذا فوقع: أثمانها يعطوا ولم به أمر بناء يف وأدخلت منهم، أُخذت منازلهم أن إليه
املنصور جعفر أبي إىل الكوفة أهل وشكا األثمان، بإعطائهم وأمر تقوى.» غري عىل أسس
قصة عىل ووقع عليكم.» ر يؤمَّ تكونون «كما كتابهم: عىل فوقع عاملهم، معاملة سوء
فوقع خطأ فيه كتاب حمص عىل عامله من وجاء رزقه.» من هللا «سل عيلة: شكا رجل
يشكو املهدي إىل أرمينيا صاحب وكتب بك.» استبدل وإال بكتابك «استبدل أسفله: يف
الجاهلني.» عن وأعرض بالعرف وأمر العفو «خذ الكتاب: يف فوقع رعاياه طاعة سوء
نائم.» وأنت ساهر «أنا شكواهم: عىل فوقع خراسان عىل عامله إهمال إليه بعضهم وشكا
يتسع.» ال جرحك «داو خراسان: يف عامله إىل الرشيد هارون توقيعات ومن إليه، وأرسله
ال ما منه فيأتيك يوسف، أخي وخزانة خزانتي تخرب أن «احذر مرص: عىل عامله وإىل
عىل فوقع أمر من يتظلم املأمون إىل هشام ابن وكتب منه.» أكثر هللا ومن به لك قبل
أنت؟» الرجلني فأي دونه، من ويظلمه فوقه من يظلم أن الرشيف عالمة «من كتابه:

جعفر توقيع والوزراء األمراء توقيعات فمن بالخلفاء، خاصة التوقيعات تكن ولم
«لقد عماله: بعض شكوى يف جاءه كتاب يف ووقع كتاب.» أجل «ولكل ملحبوس: الربيكي

اعتزلت.» وإما اعتدلت فإما شاكروك وقل شاكوك كثر

املؤلفني أسلوب أو املرسل اإلنشاء (4-4)

نضج اإلنشاء من رضبًا هناك ولكن واملكاتبات، املخاطبات يف الرسائل إنشاء من كله هذا
الطويلة املقاالت كتابة أو الكتب، تأليف يف املرسل اإلنشاء نعني األول، العبايس العرص يف
إىل أقرب هذا فإن املراسالت، أسلوب غري وهو — الفلسفة أو املوعظة أو الوصف يف
موضوع وصف يف االسرتسال يقتضيه الذي املتناسق األسلوب إىل منه الشعر أو الخطابة

متسلسل. طويل
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التأليف إىل الناس الضطرار األول؛ العبايس العرص يف إال املرسل األسلوب ينضج ولم
وأشهر األخرى، اللغات من سواهم أفكار ينقلوا أو أفكارهم، يدوِّنوا بأن أنفسهم عند من
من وغريه ودمنة كليلة كتاب نقل يف املقفع بن هللا عبد املذكور العرص يف ذلك فعل من

العربية. إىل (الفهلوية) القديمة الفارسية
لغته ألنها أساليبها؛ من متمكِّنًا بآدابها عامًلا الفارسية يف عريًقا املقفع ابن وكان
من األول النصف يف البرصة يف نشأ وقد جيًِّدا، اليونانية اللغة يعرف وكان آبائه، ولغة
وكان وآدابها، العربية اللغة يف فربع والشعراء؛ باألدباء حافلة وهي للهجرة، الثاني القرن
العربية إىل الفارسية من ودمنة كليلة كتاب نقل وملا إنشائية. قريحة ذا الذوق سليم
ُحِفظ من أقدم ألنه بعده؛ جاء من اها تحدَّ وقد والسهولة، للبالغة شاملة عبارته جاءت

العربية. باللغة األدبية املواضيع يف إنشاؤه
هو واحد رجل قلم من املرسل اإلنشاء من إلينا وصل ما أقدم ودمنة كليلة وكتاب
املذكور الكتاب به يمتاز ملا ونظًرا الفرس. لغة عن الكتاب نقل وقد الفرس، علماء من
عىل يغلب األدب كتب من بعده ما أو عرصه يف كتب ما سائر عن والرشاقة السهولة من
مع املقفع ابن يعرفها كان التي األخرى، اللغات أساليب تأثري من ذلك اكتسب أنه ظننا
أحد يأت ولم بعده، بمثله جاء من قلَّ وقد األسلوب، ذلك مثل عىل فيه خاص اقتدار
من فيه نبغ وما العبايس، العرص يف الرقي من العلم إليه بلغ ما مع بابه يف منه بأحسن

الشعر. قريحة مثل خاصة قريحة اإلنشاء أن عىل يدلك مما املشاهري؛ الكتَّاب علية
الرسائل، منشئو األوىل طبقتني: إىل األول العبايس العرص يف املنشئون ويقسم

الكتب. مؤلفو والثانية

الرسائل منشئو

طائفة ومنهم قدمناها، التي لألسباب الشعراء كثرة مثل كثريون للرسائل واملنشئون
بإنشاء واشتهر والشعراء، والوزراء واألمراء الخلفاء حتى الرجال كبار من حسنة
وله الرشيد، أخو املهدي بن إبراهيم ونحوهم والوزراء األمراء من العرص هذا يف الرسائل
بن طاهر وخصوًصا طاهر، وآل خاقان بن والفتح دلف أبو ومنهم جيد، وشعر رسائل

الحسني.
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الحسني بن طاهر

مجموع وله املنشئني، نوابغ من وكان ٢٠٧ه، سنة تويف األرسة، هذه رئيس وهو
ومرص الرقة املأمون واله ملا هللا، عبد البنه كتبها بليغة رسالة إال خربها ضاع مراسالت،
الدينية اآلداب من وسلطانه دولته يف إليه يحتاج ما بجميع فيها أوصاه بينهما، وما
«أن بباب: خلدون ابن مقدمة يف منشورة وهي األخالق. ومكارم والسياسية والخلقية

صفحات. ثماني يف تدخل أمره» بها ينتظم سياسة من له بد ال العمران
ج١. ٢٣٥ خلكان ابن يف طاهر ترجمة وتجد

مسعدة بن عمرو

كان املأمون. وزير ٢١٧ه، سنة املتوىف صول، بن سعد بن مسعدة بن عمرو ومنهم
جعفر يدي بني يوقع وكان واملعاني. املقاصد سديد وجيزها، العبارة جزل بليًغا كاتبًا
بعد خلف إنه قيل حتى املأمون خدمة يف أثرى وقد الرشيد. أيام يف الربمكي يحيى بن
وطالت بنا اتصل ملن قليل «هذا فقال: للمأمون، ذلك فقيل درهم، ٨٠٠٠٠٠٠٠ موته

ترك.» فيما النظر لهم وأحسن خلف، فيما لولده هللا فبارك لنا، خدمته
ج١. ٣٩٠ خلكان ابن يف ترجمته يف إنشائه من مثاًال وتجد

خلفوا جماعة أسماء النديم ابن وذكر خالد. بن يحيى كاتب الليث ابن ومنهم
ربيعة بن وخالد ورقة، ألف يف رسائله جمعت غيالن منهم: كتاب يف مجموعة رسائل
ذكرهم؛ من فائدة ال كثريون وغريهم ورقة. ٢٠٠ ورسائله الدواوين يف نشأ األفريقي
من العباسية الدولة صدر يف أكثرهم الرسائل ديوان كتاب إن ثم ضاعت، آثارهم ألن
يوسف بن وأحمد البصري، عيل وأبي الوزير، الزيات امللك عبد كابن البلغاء، املنشئني
بن وموىس املأمون، وزير يزداد وابن الربامكة، كاتب مهران بن وحميد املأمون، كاتب

وغريهم. إبراهيم، بن وميمون امللك، عبد
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املؤلفون الكتاب

١٤٣ه) سنة (تويف املقفع بن هللا عبد

عيىس يد عىل فأسلم مجوسيٍّا؛ األمر بدء يف وكان ذكره، تقدم وقد الطبقة، هذه إمام هو
لم العمر مقتبل يف وهو قتل حتى له وكتب باملنصور، اختص ثم السفاح، عم عيل بن

أهمها: … تزال وال قرونًا ذكره حفظت آثاًرا خلف لكنه سنة، ٣٦ يتجاوز

ودمنة كليلة كتاب

منذ بيدبا اسمه هندي فيلسوف وضعه النفوس، وتهذيب األخالق إصالح يف كتاب هو
فتح بعد الهند توىل أنه ذكروا دبشليم، اسمه الهند ملوك من مللك قرنًا وعرشين نيف
النصح وجعل الكتاب، هذا فألف وتدريبه، إصالحه بيدبا فأراد وبغى؛ وطغى اإلسكندرية
فإنهم … القديمة عصورهم يف الرباهمة الهنود عادة عىل والطيور البهائم ألسنة عىل فيه
أن واملظنون األرواح. بتناسخ العتقادهم الحيوانات ألسنة عىل الحكمة يروون كانوا
هذا يف صنف وقد الهند. من أصله األقاصيص هذه أمثال من الناس يتناقله ما معظم
الباب، لهذا فاتح أول بيدبا إن ويقال الحكماء. من واحد غري الكيفية هذه وعىل املوضوع

ضيائه. من مقتبس الحكايات نوادر يف بعده صنف من وكل
معامالتهم، يف إليه الناس يحتاج ما إىل الكتاب هذا يف النصح موضوعات وترجع
األصحاب، ومنافع األرشار عاقبة ووخامة والنمام الساعي كالم سماع عن االبتعاد كوجوب
الحزم وفائدة التعجيل، وآفة والغفلة، اإلهمال ومضار العدو، كيد من األمن جواز وعدم
يف العواطف ويرقي النفوس يهذب مما ذلك ونحو الحقد، أرباب عىل االعتماد وعدم

بعض. عن بعضها يتفرع حكايات،
فاللغة التيبت، لغة إىل ونقل بابًا، ١٢ يف السنسكريتية الهندية باللغة أوًال كتب وقد
العربية الرتجمة املقفع ابن نقل وعنها القديمة، الفارسية أي الفهلوية؛ إىل ثم الرسيانية،
التحريض يف وأفاض الكتاب، بها وصف الكتاب»، «عرض سماها بمقدمة وصدرها
ويتناقلونه، يتدارسونه وأخذوا به، أعجبوا فوائده عىل العرب اطلع فلما مطالعته. عىل
عىل بعضهم فأقدم ترجمته؛ يف سبقه عىل املقفع ابن حسدوا وأدباءها اللغة علماء وكأن
كما ملعارضته آخرون وتصدى لحفظه، تسهيًال شعًرا بنظمه غريه واشتغل ثانية، نقله

سيجيء.
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تعدلت وقد أيدينا، بني هي التي املقفع ابن ترجمة إال كلها ذهبت الرتجمات أن عىل
األصل هندي بعضها بابًا ٢١ أبوابها فبلغت وتذييل، وتصدير تنقيح بني األزمان بتوايل

عربي. واآلخر فاريس واآلخر
والغربان، البوم املطوقة، الحمامة والثور، األسد باب وهي: ،١٢ الهندية فاألبواب
آوى، وابن األسد فنزة، والطائر امللك والسنور، الجرذ عرس، وابن الناسك والغيلم، القرد

وأصحابه. امللك ابن والصائغ، السائح وأبرخت، وبالذ اللبؤة
وهناك الجرذان. ملك وباب بروزيه، بعثة وباب بروزيه، مقدمة ثالثة: والفارسية
بهنود لسان عىل الكتاب مقدمة نعني العربية الرتجمة قبل معروفة تكن لم أبواب ستة
وباب املقفع، البن الكتاب عرض وباب الفاريس، الشاه بن بعيل املعروف سحوان بن
وباب والبطة، الحزين مالك وباب والضيف، الناسك وباب دمنة، أمر عن الفحص
املطبوعة النسخ يف اآلن يوجد ال الفصول هذه وبعض الحزين. ومالك والثعلب الحمامة

العربية. الرتجمة من
أخذت وعنها العربية، غري يبَق ولم الفهلوية والرتجمة الهندي األصل فقد ثم
اليونانية وإىل ثانية مرة الرسيانية اللغة إىل فنقل ألسنتها، إىل ونقلته الكتاب هذا األمم
واإلنكليزية وامللقية واإلسبانية والالتينية والعربانية والرتكية الحديثة والفارسية واإليطالية
الكتاب هذا لتاريخ عقدنا وقد أخرى، لغات إىل الرتاجم هذه بعض عن ونقل والروسية،

ج٧. ١٤ سنة الهالل يف ضافيًا فصًال
اآلن، إىل عرش الثامن القرن أواخر من مراًرا العربية يف ودمنة كليلة كتاب طبع
خليل الشيخ املرحوم الكامل بالشكل ضبطه وقد بالرسوم، مزدانة طبعاته وبعض
بمعانيه العرب شغف وقد اإلنشاء، يف الكتب خرية من اآلن إىل يزال ال وهو اليازجي،

الشعر. إىل فنقلوها

ودمنة كليلة نظم

خدم من الفاريس نوبخت بن الفضل سهل أبو العربية يف الكتاب هذا نظم من أقدم
خزانة يف الفضل له وكان العباسية. الدولة صدر يف املهدي وابنه العبايس املنصور
صاحب ذكرها العربية إىل الفارسية من نقلها كتب عدة وله الرشيد، بأيام الحكمة
ذلك ذكر الظنون كشف ولكن ودمنة، كليلة نظم بينها ليس (٢٧٤ (صفحة الفهرست
بن ليحي األهوازي هالل بن هللا عبد أيًضا «نقله فقال: الكتاب هذا عن كالمه عرض يف
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ليحيى الحكيم نوبخت بن سهل أبو ونظمه ١٦٥ه، سنة املهدي خالفة يف الربمكي خالد
ترجمة يف ذكرنا وقد دينار.» بألف أجازه عليه وقف فلما والرشيد، املهدي وزير خالد بن
سابًقا. ذكرناهما بيتان إال منه يبق لم شعًرا ودمنة كليلة نظم أنه الشاعر الالحقي أبان
بن برش بعضه ونظم الرشيد، زوج جعفر بنت زبيدة كاتب داود بن عيل نظمه ثم

ضاعت. املنظومات هذه وكل املعتمد،
يف الفطنة نتائج «كتاب سماه كتاب يف ٥٠٤ه سنة املتوىف الهبارية ابن نظمه ثم
الهند نسخة فنرشت والهند، ولندن اآلستانة يف مشتتة نسخ منه كان ودمنة، كليلة نظلم
يف أخرى نسخة عن أخرى طبعة الكتاب طبع ثم الحجر، عىل ١٣٠٤ه سنة بمباي يف
قطًعا منها ونظم حها نقَّ وقد األسمر، هللا نعمة الخوري بعناية ١٩٠١ سنة (لبنان) بعبدا

الحزين.52 ومالك والثعلب الحمامة باب منها الهبارية، ابن ينظمها لم
عبد بعده وجاء نظمه، وضاع ٦٠٦ه سنة املتوىف املرصي مماتي ابن نظمه ثم
مثاله عىل كتابًا أو منه شيئًا أو فنظمه للهجرة السابع القرن أهل من الحسن بن املؤمن
نظمه ثم ومونيخ، فينا يف خطية نسخ منها والعجم، الهنود أمثال يف الحكم «درر سماه
اليسوعيني اآلباء مكتبة يف نسخة نظمه ومن التاسع، القرن أهل من النقاش الدين جالل

الربيطاني. املتحف يف وأخرى بريوت يف
مثاله عىل كتابًا فنظم ذكره، اآلتي الكاتب هارون بن سهل ودمنة كليلة وعارض
الفارسية عن املنقولة املقفع ابن مؤلفات ومن ضاع،53 وقد وعفرة»، ثعلة «كتاب سماه

أيًضا:

مؤلفاته سائر

العروة جمعية طبعته واالجتماع، والفلسفة واملواعظ األخالق يف الصغري: األدب كتاب
باشا زكي أحمد بتحقيق الكامل بالشكل مضبوًطا ١٩١١ سنة اإلسكندرية يف الوثقى
ونسبته الكتاب أسلوب يف انتقادية بمقدمة صدره وقد النظار، مجلس أرسار كاتب

ودمنة. كليلة إىل
واإلرشاد. النصح يف رسائل هي الكبري: األدب كتاب أيًضا ويسمى اليتيمة: الدرة كتاب
األخالق من أشياء يف واعظك «وأنا القارئ: يخاطب منها الغرض يف املقفع ابن قال
تخرب لم وإن تعلمها أن خليًقا كنت سن حنكتك لو التي الغامضة واألمور اللطيفة
تجري أن قبل محاسنها عىل نفسك لرتوض قوًال فيها إليك أقدم أن أحببت ولكن عنها،
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ما عليه يغلب وقد املساوي، شبيبته إليه تبتدر قد اإلنسان فإن مساويها؛ عادة عىل
منها.» إليه يبدر

١٨٩٧ سنة بريوت طبعة منها صفحة ٥٠ نحو يف مراًرا اليتيمة الدرة طبعت وقد
بالشكل مضبوطة اآلن الطبع تحت وهي أسالن، شكيب لألمري ورشوح مقدمة مع
«عظة سماها: العربي البن تتمة ولها باشا، زكي بتحقيق الكبري» «األدب باسم الكامل

باريس. مكتبة يف نسخة منها االكتساب» وذخرية األلباب
باآلستانة. عثمانية نور مكتبة يف خطية نسخة منها األخالق: يف رسالة

أنورشوان، سرية يف التاج كتاب منها الفارسية، عن نقلها وأخالقية أدبية أخرى كتب وله
عيون كتاب يف قتيبة ابن نقلها نتًفا منها لكن عليها. نقف لم العجم ملوك سري وكتاب
القفطي البن الحكماء وتراجم ج١، ١٤٩ خلكان ابن يف املقفع ابن أخبار وتجد األخبار،

.١١٨ والفهرست ،١٤٨

هارون بن سهل

ثم البرصة إىل انتقل األصل، فاريس الدستميساني، رامنوي بن هارون بن سهل هو
حكيًما وكان له، الحكمة خزانة وصاحب املأمون خدمة يف متحقًقا وكان بغداد، يف أقام
كثرية كتب ذلك يف وله العرب، عىل العصبية شديد املذهب شعوبي شاعًرا فصيًحا
وله عنه، ويحكي وفصاحته براعته ويصف يفضله الجاحظ وكان البخل. يف ورسائل
املخزومي، الهذلية وكتاب ذكره، املتقدم وعفرة ثعلة وكتاب الرسائل، ديوان الكتب من
والدمريي ،١٢٠ الفهرست يف وأخباره عليها، نقف لم كثري وغريها والثعلب، النمر وكتاب

ج١. ٣١٣
وذكر بالزندقة، يُْرَمى وكان باملأمون، اختصاص له الريحاني عبيد بن عيل ومنهم
وللمسترشق كلها، ضاعت مؤلًفا خمسني نحو (١١٩ (صفحة الفهرست صاحب له
العربية اللغة يف الفرس آداب تأثري عن كتابه يف مؤلفاته عن كالم أينوسرتانسيف الرويس

.١٩٠٩ سنة بطرسربج يف طبع
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الغناء أو املوسيقى (5-4)

لحساسة فطري لها استعداد العرب ويف الشعر، مثل الجميلة الفنون من املوسيقى
ظهر فلما خشونتهم، توافق ألحان جاهليتهم يف لهم وكان تأثرهم، وشدة نفوسهم
العلوم سائر قبل األمم تلك عن املوسيقى اقتبسوا والفرس بالروم واختلطوا اإلسالم
اسمه مكي عبد ذلك فعل من وأول ترجمة، أو نقل إىل يحتاج ال اقتباسها ألن الدخيلة؛
األمويني حصار عند مكة يف وكان باملوسيقى، مغرًما الصوت حسن كان مسحج بن سعيد
ابن واستخدم للهجرة، األول القرن من األخري الثلث يف الزبري بن هللا عبد عهد عىل لها
بالفارسية، يغني بعضهم مسحج ابن فسمع الكعبة، ترميم يف الفرس من رجاًال الزبري
والفارسية، الرومية األلحان وأخذ وفارس، الشام إىل رحل ثم منه، النغم والتقط فطرب
هذا عىل وغنى العربي، الذوق يألفه ال مما والنغم النربات من استقبحه ما منها وألقى
منهم فنبغ املسلمني مغني من بعده جاء من عنه وأخذ ذلك، فعل من أول وهو املذهب،
الرتف من الدولة قربت كلما املغنني نبوغ ويزداد إتقانًا يزداد الغناء وكان كبرية، جماعة
أشهر ومن العباسية، الدولة وأواسط األموية الدولة أواخر يف كثروا ولذلك والقصف؛
ونشيط وسياط العوراء أبي بن وفليج الوادي وحكم ومعبد والغريض رسيج ابن املغنني
وحبابه جميلة املغنيات ومن وغريهم، إسحاق وابنه املوصيل وإبراهيم الوادي وعمر

وغريهن. وعقيلة وسالمة
لليونان املوسيقى كتب جملتها من كان الدخيلة العلوم نقل يف املسلمون اشتغل وملا
وقد بأصوٍل، علًما عندهم املوسيقى وأصبحت ودرسوها، املسلمون فتناولها والهند،
بالتمدن ا خاصٍّ علًما ذلك من فألفوا والعرب، والفرس والهنود اليونان ألحان بني جمعوا
استنبطوه عما فضًال املسهبة املؤلفات فيه فألفوا اإلتقان، من حسنة درجة بلغ اإلسالمي

اآلالت. من اخرتعوه أو األلحان من
الغناء وأصبح بهم، خاصة الغناء يف مذاهب للعرب صار األول العبايس العرص ففي
أصله الكاتب سليمان بن يونس دوَّنه من وأول تدوينه، إىل فعمدوا بنفسه؛ قائًما علًما
الديوان إىل أسلمه فقيًها أبوه وكان املدينة، يف نشأ الزبري، بن لعمرو موىل وصار فاريس،
منه، أقوم وال أحذق معبد أصحاب يف يكن ولم معبد، عن الغناء وأخذ كتابه، من فكان
كتابه، ضاع وقد ذلك،54 فعل من أول وهو األغاني، يف كتابًا فوضع حسن، غناء وله
اللحون أنواع به وحرص النغم أصناف فيه َزمَّ املوسيقى يف كتاب أحمد بن وللخليل

أيًضا. هذا ضاع وقد أعداده ونهايات أقسامه مبالغ وذكر ولخصه، كله ذلك وحدد
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األغاني يف كتابًا فألف املوصيل؛ منصور أبي بن يحيى املوسيقى بفن اشتغل وممن
ضبط كتبًا املغنون ووضع خربهما، عىل نقف لم واملالهي العود يف وآخر الحروف عىل
برع إذا كان املغني ألن القديمة؛ األصوات عن فضًال حدثت التي األلحان يف منهم كل
املوصيل، إبراهيم بن إسحاق إىل ذلك انتهى حتى نفسه عند من ألحانًا استنبط واشتهر
نسبته يف الناقدون يشك كبريًا األغاني يف كتابًا إليه وينسبون املغنني إمام هو فأصبح
هللا عبد بن محمد إىل أهداه صوت ١٢٠٠٠ فيه كتابًا املكي مرزوق بن يحيى وألف إليه،
صححه. املوصيل إسحاق لكن الكتاب، هذا وشاع درهم، ألف بثالثني فوصله طاهر؛ بن

الحديث والغناء القديم الغناء

أخذ واألفكار، األلسنة وأطلقت واملأمون، الرشيد زمن يف األول العبايس العرص زها وملا
ذلك عىل تجرَّأ من وأول جديد. أسلوب واستنباط األلحان تعديل يف يفكِّرون املغنون
البن األمر استتب فلما الخالفة، يف الطامعني من وكان — الرشيد أخو املهدي إبراهيم
ملا الكيمياء إىل األموي يزيد بن خالد انرصف كما الغناء إىل هو انرصف املأمون أخيه
يف وأطبعهم واإليقاعات، والوتر بالنغم الناس أعلم من إبراهيم وكان الخالفة. من يئس
أداء عن ا ً مقرصِّ كان لكنه عرصه، يف األوىل الطبقة من يعد وهو صوتًا، وأحسنهم الغناء
شديًدا حذًفا العمل الكثرية األغاني نغم يحذف فكان املوصيل، طريقة عىل القديم الغناء
إذا فكان الناس، عند املنزلة من ناله بما ذلك عىل تجرأ وإنما طاقته، قدر عىل يخففها أو
الحديث، الغناء يسمونها طريقة له وصارت أشتهي.»، كما أغني ملك «أنا قال: عوتب
وأصحاب قسمني، إىل ذلك يف املغنون وانقسم القديمة، الطريقة إسحاق طريقة وسموا
القديم يفضلون ألنهم الصناعة؛ هذه يف إفساًدا املهدي بن إبراهيم عمل يعدون الغناء فن

إليه. الرجوع يف فأخذوا
هللا عبيد إىل ذلك وانتهى الفن، بهذا والتعمق الفكرة إعمال عىل بعثهم ذلك أن عىل
املفكرين، العلماء كبار من وكان الثاني، العبايس العرص أهل من طاهر بن هللا عبد بن
سماه األغاني وعلل النغم يف كتابًا فوضع والهندسة، واملوسيقى األوائل علوم يف سيما وال
العرب وضعه ما أكثر ضياع مثل لضياعه ونأسف واسعة، شهرة نال الرفيعة» «اآلداب

ذكره.55 وسيأتي األصبهاني، الفرج ألبي األغاني كتاب قبل الغناء أو املوسيقى يف
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العربية. املوسيقية اآلالت :1 شكل
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531



العربية اللغة آداب تاريخ

.١٠ سنة ٦٣٨ املرشق (20)
ج٥. ٦٨ األغاني (21)

اللغوي. الكنز باسم مًعا ُطِبَعا الكتابان هذان (22)
.١٧٥ األدباء طبقات (23)

ج١. ٧٥ املزهر (24)
ج١. ٢٠٨ خلكان ابن (25)

.٥٤ الفهرست (26)
ج٥. ١٦٩ األغاني (27)
ج٥. ١٧٤ األغاني (28)
.٧٠ األدباء طبقات (29)

صدق عىل فأشكره الشاعر، الرافعي أفندي مصطفى هناك وجودها إىل نبهنا (30)
اللغة. آداب خدمة يف رغبته
ج١. ٨٧ املزهر (31)
ج١٣. ٨ األغاني (32)
ج١٣. ٥ األغاني (33)
ج١٩. ٥٨ األغاني (34)
ج٥. ١٧٢ األغاني (35)
ج٢. ٢٠٣ املزهر (36)
ج٢. ٢١٠ املزهر (37)
ج١. ٨٥ املزهر (38)
ج١. ٧١ املزهر (39)

ج٣. ٧٩ اإلسالمي التمدن تاريخ (40)
.١٦ األدباء طبقات (41)
.٢٨ األدباء طبقات (42)

ج١. ٥٨ املزهر (43)
ج٢. ٢٠٢ املزهر (44)

ج٢. ٢٢٨ خلكان وابن ،١٣١ األدباء طبقات (45)
شيخو. األب طبعة والكرم النخل كتاب (46)

532



اللسانية العلوم

.William’s Sanskrit Grammar 15 (47)
.٢٦٠ األدباء طبقات (48)

.٤٢ الفهرست (49)
.٣١٤ األول الجزء (50)

ج٢. ١١٤ والتبيني البيان (51)
.٤ سنة ٩٨١ املرشق (52)

ج١ ٢٤ والبيان ١٢٠ الفهرست (53)
ج٤. ١١٤ األغاني (54)

ج٣ ١٩٧ اإلسالمي التمدن تاريخ يف واإلسالم الجاهلية يف الغناء تاريخ راجع (55)
ج٥. و٣٢

533





الرشعية اإلسالمية العلوم

الفقه (1)

وكان العباس. بني إىل الخالفة أفضت أن بعد أحكامه ودونت الفقه العرصضبط هذا يف
أنصارهم ألنهم الفرس؛ وإعظام العرب أمر تصغري املنصور فأراد املدينة يف الفقه أئمة
فبنى الحرمني عن املسلمني أنظار تحويل ذلك يف مساعيه جملة من فكان دولتهم، وأهل
يومئذ املدينة وفقيه املدينة،1 عن املرية وقطع للناس ا حجٍّ الخرضاء القبة اه سمَّ بناءً
وبايعوا فخلعوها بيعته؛ بخلع فأفتى املنصور أمر يف أهلها فاستفتاه الشهري، مالك اإلمام
إال عليه يتغلَّب ولم املنصور وحاربه هذا محمد أمر وعظم عيل، آل من هللا عبد بن محمد
ينكر ذلك مع مالك وظل قهًرا، املنصور بيعة إىل املدينة أهل فرجع الشديد، العناء بعد
املنصور عم سليمان بن جعفر وهو يومئذ املدينة أمري فعلم العباس، لبني البيعة حق

كتفه.2 وخلع بالسياط، ورضبه ثيابه، من وجرده بمالك ودعا فغضب، بذلك

والقياس الرأي (1-1)

الفقه درس من أبنائها من ونبغ وفارس، العراق يف انترشت قد القرآن علوم وكانت
الحديث بحفظ الناس أوثق ألنهم املدينة؛ أهل عىل فيهما عياًال زالوا ما ولكنهم والفتيا،
هناك العرب غري واملسلمون الخصوص، عىل العراق يف قليًال الحديث وكان القرآن. وقراءة
استخراج يف العقيل القياس استخدام إىل فعمدوا وعلم، تمدن أهل وهم الفرس من أكثرهم
التمسك شديدي كانوا ألنهم املدينة؛ أهل بذلك فخالفوا والحديث، القرآن من الفقه أحكام
وخصوًصا — وفقهائها املدينة أمر تصغري يف املنصور مساعي جملة من فكان بالتقليد،
كبريهم وكان بالقياس، القائلني العراق فقهاء نرص أنه — بيعته بخلع أفتى أن بعد مالك
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وكان مذهبه، وعزز وأكرمه بغداد، إىل فاستقدمه الكوفة، يف النعمان حنيفة أبو يومئذ
به؛3 يبايل وال اإلعراب يحسب يكن لم إنه حتى العربية، وال العرب يحب ال حنيفة أبو
يكره وكان العرب، إىل ينتسب الربيع ألن يقاومه؛ املنصور حاجب الربيع كان ولذلك

الربامكة. قتل يف سعى الذي هو الفضل وابنه الفرس،
القياس أو الرأي بأهل املعروفون وهم — وأصحابه حنيفة أبا املنصور نرص فلما
الفقهاء وانقسم الحديث، أهل وهم الحجاز فقهاء وتبعه برأيه، تمسًكا مالك ازداد —
الحجاز أهل من وأنصاره مالك األول وزعيم الرأي، وأهل الحديث أهل قسمني إىل كافة
أهل من وغريهم حنبل بن أحمد وأصحاب الثوري سفيان وأصحاب الشافعي وأصحاب
األخبار ونقل األحاديث تحصيل يف مبذولة عنايتهم ألن الحديث؛ بأصحاب وعرفوا التقليد،
أو خربًا وجدوا ما الخفي أو الجيل القياس إىل يرجعون وال النصوص، عىل األحكام وبناء
خربًا ووجدتم مذهبًا يل وجدتم «إذا الشافعي: قول بذلك تمسكهم شدة عىل ويدلك أثًرا،

الخرب.» ذلك مذهبي أن فاعلموا مذهبي، خالف عىل
الحسن بن محمد ومنهم العراق، فقهاء وأصحابه حنيفة، أبو الرأي أصحاب وزعيم
وابن واللؤلؤي، ،١٥٨ سنة املتوىف الهذيل بن وزفر القايض، يوسف وأبو الشيباني،
سموا وقد وغريهم، القايض وعافية البلخي، مطيع وأبو ٢٣٣ه، سنة املتوىف سماعة
وبناء األحكام من املستنبط واملعنى القياس من وجه بتحصيل عنايتهم ألن الرأي؛ أهل

األخبار.4 آحاد عىل الجيل القياس يقدمون وربما عليها، الحوادث
إىل فرحل الشافعي، املطلبي إدريس بن محمد مذهبه أصحاب من مالك بعد وجاء
بطريقة الحجاز أهل طريقة ومزج عنهم، وأخذ حنيفة، أبي أصحاب وخالط العراق،
أحمد بعده جاء ثم مذهبه، من كثري يف مالًكا فيه خالف بمذهب واختص العراق، أهل
مع حنيفة أبي اإلمام أصحاب عىل أصحابه وقرأ املحدثني، علية من وكان حنبل، بن
هؤالء عند األمصار يف التقليد ووقف آخر. بمذهب فاختصوا الحديث، من بضاعتهم وفور
والحنبيل. والشافعي، واملالكي، الحنفي، األربعة: اإلسالم مذاهب منهم وتولدت األربعة،

الكتب. من خلَّفوه ما مع وفاتهم سني حسب تراجمهم خالصة وإليك
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األربعة األئمة (2-1)

١٥٠ه) سنة (تويف النُّعمان َحنيفة أبو

يبيع خزَّاًزا وكان ٨٠ه، سنة ولد الكوفة، أهل من تيم بني موىل ثابت بن النعمان هو
بالخليفة خربه فاتصل الترضع، دائم الخشوع كثري عابًدا زاهًدا عامًال عامًلا وكان الخز،
يفعل، ال أنه فحلف القضاء يوليه أن أراد جاءه فلما إليه، فبعث املنصور؛ جعفر أبي
إلخوانه، املواساة حسن الكرم شديد الوجه حسن وكان قضاء.» إىل أصلح «لن وقال:
منطًقا، الناس أحسن ومن سمرة، تعلوه طويًال كان وقيل: الرجال، يف ربعة وكان
هذه يف كلمته لو رجل «إنه مالك: اإلمام عنه قال حتى الحجة قوي وكان نغمة، وأحالهم
سألته إذا الصوت، جهوري اللسان طلق وكان بحجته.» لقام ذهبًا يجعلها أن السارية

وجهارًة. دويٍّا له وسمعت كالوداي وسال تفجر الفقه عن
عن بعيًدا وكان القياس، قاله فيما وعمدته فروًعا له وفرع الفقه بوَّب الذي وهو
إىل اإلسالمية العلوم كل يف العلم واسع وكان له. عدوٍّا كان ولو بسوء أحًدا يذكر ال الغيبة
الكوفة، أهل من ألنه كوفيٍّا؛ النحو يف مذهبه وكان بالعربية، عابوه أنهم إال العهد، ذلك
الباقية: مؤلفاته ومن صالته، يف ساجد وهو مات أنه املسعودي وذكر السجن. يف وتويف

وقد الخديوية، املكتبة ويف أوروبا، مكاتب أكثر يف خطية نسخ منه األكرب: الفقه (١)
ضد دفاع وفيه الدين، أصول قبيل من وهو هندستانية، ترجمة مع الهند لكناو يف طبع
مال رشح وعليه بمرص طبع وغريها. الخديوية املكتبة يف ومخترصات رشوح وله املرجئة،

القاري. عيل
الخديوية. باملكتبة عديدة خطية نسخ ومنه تالمذته، جمعه حنيفة: أبي مسند (٢)

رشوح وعليها وباريس، غوطا يف خطية نسخ منها األصول، يف ألصحابه: وصيته (٣)
واإلسكوريال. الخديوية واملكتبة عثمانية ونور صوفيا وأيا غوطا مكاتب يف

باريس. يف نسخة منها البنه: وصيته (٤)
يف خطية نسخة منها يوسف، أبو تلميذه رواها الفقه. يف الحيل: يف املخارج (٥)

الخديوية. املكتبة

وغريهما. ٢٠١ والفهرست ج٢، ١٦٣ خلكان ابن يف أخباره تجد
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١٧٩ه) سنة (تويف أنس بن مالك

ولد املالكي، املذهب وصاحب الهجرة دار إمام األصبحي أنس بن مالك هللا عبد أبو هو
بالهاشمية، ١٣٦ه سنة املتوىف املدينة أهل فقيه الرأي ربيعة عن الفقه أخذ ٩٥ه، سنة
ورسح فراشه صدر عىل وجلس أ توضَّ يحدث أن أراد إذا تقيٍّا ورًعا أنس بن مالك وكان
الصلوات ويشهد املسجد يأتي وكان حدث، ثم وهيبة بوقار جلوسه يف وتمكن لحيته،
ويأخذون أصحابه، إليه يجتمع وهناك املرىضويقيضالحقوق، ويعود والجنائز والجمعة
الشافعي. اإلمام أخذ وعنه فيه، وكتبوا مذهبه نرشوا الذين وهم والفتوى، الفقه عنه
يلبس أصلع الهامة عظيم طويًال الشقرة إىل ميل مع البياض شديد أنس بن مالك وكان

الكتب: من وله ويعيبه. الشارب حلق ويكره الجياد، العدنية الثياب

الليثي، محمد أبو عنه رواه كالحديث وهو املالكي، املذهب أساس املوطأ: كتاب (١)
ويف ١٢١٦ه، سنة بالهند دلهي يف طبع وقد أوروبا، مكاتب أكثر يف خطية نسخ ومنه
والزرقاني، والقرطبي العربي والبن للبطليويس رشوح وله ،١٨٨٩ سنة بالهند الهون
املتوىف الشيباني رواه وقد مجلدات، ٤ يف وغريها ١٢٨٠ه بمرصسنة األخري هذا طبع وقد
ويف ،١٢٩٧ سنة الهند لكناو يف وطبع مالك، مذهب يخالف ما عىل فيه وردَّ ١٨٩ه، سنة

ذكرها. من فائدة ال أخرى رشوح وله ،١٨٩٢ سنة الهند لودهيانا
اإلسكوريال، يف نسخة منها الربمكي، ويحيى الرشيد بشأن الوعظ: يف رسالة (٢)

.١٣١١ سنة بوالق يف وطبعت
وترجمته غوطا، يف نسخة منها الحكم، عبد ابن تلميذه لسان عن املسائل كتاب (٣)

.١٩٨ والفهرست ج١، ٤٣٩ خلكان ابن يف

٢٠٤ه) سنة (تويف الشافعي اإلمام

املطلب عبد بن هاشم إىل نسبه وينتهي الشافعي، إدريس بن محمد هللا عبد أبو اإلمام هو
٢٠٤ه سنة مرص يف وتويف ١٥٠ه، سنة الشام بالد من بغزة ولد القريش. مناف عبد بن
اآلن وبجواره مشهور، ومقامه مرص، يف القرافة يف ودفن الرشيد، بن املأمون زمن يف
إىل عاد ثم مكة إىل خرج سنتني وبعد ،١٨٥ سنة بغداد وقدم الخديوية، العائلة مدفن
وكان هللا. توفاه أن إىل زال وما فيها فأقام مرص قدم ثم شهًرا، بها فأقام سنة بعد بغداد
من وأدناها أقصاها اإلسالمية العلوم من حاز املفاخر، جم املناقب كثري الشافعي اإلمام

538



الرشعية اإلسالمية العلوم

من ذلك وغري العلماء أقاويل واختالف وآثارهم، الصحابة وكالم والسنة الكتاب يف العلم
وأحمد الشهري الراوي األصمعي بالسبق له أقر حتى والشعر، واللغة العرب كالم معرفة
هللا عبد وسأل الشافعي.» من أكمل قط رجًال رأيت «ما عبيد: أبو وقال اإلمام، حنبل بن
والعافية للدنيا كالشمس الشافعي كان بني، «يا فقال: عنه والده حنبل بن أحمد بن
نيًفا الفهرست له ذكر وقد استنبطه، الذي وهو الفقه بأصول تكلم من أول وهو للبدن.»

إال: منها إلينا يصل لم مؤلف ومائة

الحسني عيل أبو «أخربنا هكذا: يبدأ فإنه سليمان، بن الربيع عنه رواه األم، كتاب (١)
أخربنا قال: سليمان بن الربيع أخربنا قال: ٣٣٧ سنة دمشق يف امللك عبد بن حبيب بن
وطبع الخديوية، املكتبة يف خطية نسخة منه ضخم، كتاب وهو إلخ.» إدريس بن محمد

مجلدات. ٧ يف بمرص
باآلستانة. كوبريل مكتبة يف املأثورة، السنن (٢)

بمرص. طبعت األصول يف رسالة هي الفقه، أصول (٣)
رواه وقد وكوبريل، جامع يني يف خطية نسخة منه بالحديث، الشافعي مسند (٤)

األثري. ابن ورشحه النيسابوري
٢٥ والدمريي ج١، ٤٤٧ خلكان ابن يف وترجمته ليدن. يف إليه: تنسب قصيدة (٥)

.٢٠٩ والفهرست ،١٥٠ امللوك وسري ج١،

٢٤١ه) سنة (تويف حنبل بن أحمد اإلمام

سنة بغداد يف ولد ربيعة. من بشيبان بنسبه يتصل حنبل، بن أحمد هللا عبد أبو اإلمام هو
بقوله: مرص إىل خروجه عند الشافعي وشهد الشافعي، اإلمام أصحاب من وكان ١٦٤ه،
القائلون أيامه يف وظهر حنبل.» ابن من أفقه وال أتقى بها خلَّفت وما بغداد من «خرجت
االمتناع. عىل مرصٌّ وهو وحبس فرضب يجب؛ فلم بقولهم للقول فدعي القرآن، بخلق
سود. شعريات لحيته يف بالقاني، ليس خضبًا بالحناء يخضب ربعة الوجه حسن وكان
الباقية: مؤلفاته وأهم الحنبيل. املذهب صاحب وهو حرب، باب بمقربة بغداد يف ودفن

أوروبا مكاتب أكثر يف خطٍّا موجود وهو هللا، عبد ابنه رواه الحديث: يف املسند (١)
إىل فيقسم الرواة، حسب مرتب وهو بمرص، طبع وقد الخديوية، واملكتبة واآلستانة

الصحابة. من غريهم إىل فعثمان فعمر بكر أبي مسند أولها مساند
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برلني. مكتبة يف الجنة: إىل املعتقد موصل السنة كتاب (٢)
برلني. يف الزهد: (٣)

.٢٢٩ والفهرست ج١، ١٧ خلكان ابن يف وترجمته

األئمة أصحاب (3-1)

هذا يف منهم وليس بعضهم، ذكرنا وقد وأصحابهم، األئمة أولئك تالمذة من طائفة ونبغ
والثالث حنيفة، أبي أصحاب من اثنان ثالثة: إال الذكر تستحق آثاًرا خلَّف من العرص

وهم: مالك، أصحاب من

١٨٢ه) سنة (تويف يوسف القايضأبو

أهل من وهو ١١٣ه، سنة ولد األنصاري، إبراهيم بن يعقوب يوسف أبو القايض هو
فقيًها وكان به. يتعلق وما الفقه عنه أخذ وقد حنيفة، أبي لإلمام صاحبًا وكان الكوفة،
خالفه يكن وإن حنيفة، أبي مذهب عليه غلب ولكن الفقهاء، من كثريين عن أخذ عامًلا
خلفاء من ثالثة عهد عىل بغداد يف القضاء توىل حتى صيته وذاع املواضع، بعض يف
العلماء وميَّز القضاة، بقايض ُدِعَي من أول وهو والرشيد. والهادي املهدي العباس: بني
أحمد أبو ذكر وقد العامة. سائر عن ذلك من يشء يميزهم ال وكانوا خاص، بلباس

قائًال: نفسه عن تكلَّم يوسف أبا أن بغداد تاريخ يف البغدادي الخطيب

أبي عند وأنا يوًما أبي فجاءني الحال، رث مقل وأنا والفقه الحديث أطلب كنت
أبا فإن حنيفة؛ أبي مع رجلك تمد ال بني، «يا فقال: معه، فانرصفت حنيفة
الطلب من كثري عن فقرصت املعاش.» إىل تحتاج وأنت مشوي، خبزه حنيفة
مجلسه، أتعهد فجعلت عني، وسأل حنيفة أبو فتفقدني أبي، طاعة وآثرت
قلت: عنا؟» شغلك «ما يل: قال عنه تأخري بعد أتيته يوم أول كان فلما
رصة إيل دفع الناس انرصف فلما فجلست، والدي.» وطاعة باملعاش «الشغل
الحلقة، «الزم يل: وقال درهم، مائة فيها فإذا فنظرت بها.» «استمتع وقال:
إيلَّ دفع يسرية مدة مضت فلما الحلقة، فلزمت فأعلمني.» هذه فرغت وإذا
يشء، بنفاد أخربته وال قط، بخلة أعلمته وما يتعهدني، كان ثم أخرى، مائة

ا.ه. وتمولت. استغنيت حتى بنفادها يخرب كان وكأنه
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مؤلفاته: من والباقي
نسخ منه الشيباني، تلميذه رواه الرشيد، بها يخاطب مقدمة فيه الخراج، كتاب
١٣٠٢ه. سنة بمرص وطبع وكوبريل، عثمانية ونور وأياصوفيا وباريس برلني يف خطية

ج١. ١٢٩ والدمريي ج٢، ٣٠٣ خلكان ابن يف وترجمته

١٨٩ه) سنة (تويف الشيباني الحسن بن محمد

سنة ولد الحنفي. الفقيه بالوالء، الشيباني فرقد بن الحسن بن محمد هللا عبد أبو هو
وأصله بالعراق، واسط يف مولده وكان الشهري، النحوي الفراء خالة ابن وهو ١٣٥ه،
حنيفة، أبي مجلس وحرض بالكوفة، ونشأ غوطتها، وسط يف دمشق باب عند قرية من
نرش الذي وهو وغريه، الفقه يف كثرية كتبًا وألف ذكره، املتقدم يوسف أبي عىل وتفقه
أن سامعه إىل خيل تكلم «إذا إنه قالوا: حتى اللسان فصيح وكان حنيفة، أبي مذهب
بينهما وجرت الشافعي، املذهب صاحب الشافعي اإلمام عارص وقد بلغته»، نزل القرآن
أحًدا رأيت «ما الشافعي: اإلمام وقال الرشيد. هارون الخليفة بحرضة ومجالس أحاديث
وخلف الحسن.» بن محمد إال وجهه يف الكراهة تبينت إال نظر فيها مسألة عن يُسأل

أشهرها: جمة مؤلفات

ونور أياصوفيا يف خطية نسخ منه الفروع يف األصل كتاب وهو املبسوط: كتاب (١)
للرسخيس. املبسوط غري وهو الخديوية، واملكتبة عثمانية

مرشوحة. ونسخة الخديوية املكتبة يف نسخة منه الزيادات: كتاب (٢)
ولها جامع، ويني الخديوية املكتبة يف نسخة منه الفروع. يف الكبري: الجامع (٣)

والخديوية. واآلستانة أوروبا مكاتب يف متفرقة وتلخيص رشوح
ذكره. املتقدم الخراج كتاب هامش عىل بمرص مطبوع الصغري: الجامع (٤)

الخديوية. املكتبة يف اآلثار: كتاب (٥)
أوروبا مكاتب أكثر يف خطية نسخ ومنه الحرب، أحكام وفيه الكبري: السري كتاب (٦)

ج١. ٤٥٣ خلكان ابن يف الشيباني وترجمة الخديوية. املكتبة ويف
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١٩١ه) سنة (تويف القاسم بن الرحمن عبد

الحارث بن زبيد موىل جنادة بن خالد بن القاسم بن الرحمن عبد هللا عبد أبو هو
موته، بعد مالك أصحاب به وانتفع سنة، عرشين فصحبه مالك، باإلمام تفقه العتقي.
سبيل عىل ضخم كتاب وهي مذهبهم، يف الكربى باملدونة الخصوص عىل اشتهر وقد
رشح منها رشوح ولها بمرص، طبعت املالكيني، لدى كبري شأن ولها والجواب، السؤال
خلكان ابن يف ترجمته وتجد وغريها. الخديوية املكتبة يف نسخة منها املشكلة، موادها عىل

ج١. ٢٧٦
ومنهم الذكر، يستحق من منهم ينبغ لم الشيعة، فقهاء العرص هذا يف الفقهاء ومن
كتاب له ٢٠٣ه، سنة املتوىف سليمان بن آدم بن يحيى أشهرهم إمام، إىل ينسب ال من

.١٨٩٦ سنة ليدن يف جونبول طبعه الخراج
قبل والرشائع األحكام واستنبطوا وأقروه فقههم دوَّنوا املسلمني أن تقدم مما فرتى
فإن قبلهم، الدول من لدولة ذلك يتَّفق ولم دولتهم، تأسيس من الثاني القرن انقضاء
تأسيس بعد وذلك يوستنيان، زمن يف إال وتضبط أمرها يستقرَّ لم الرومانية الرشيعة

قرون. عرشة من بأكثر الرومانية الدولة

الحديث (2)

الثاني، العبايس العرص ويف العرص، هذا آخر يف إال تكوُّنه ويتم الحديث علم ينضج لم
بالحديث ذكرهم املتقدم األربعة األئمة اشتغل وقد بالفقه، مختلًطا األول العرص يف وكان
زعيم — حنيفة أبو فاإلمام منه، الصحيح عدد يف واختلفوا بالفقه، اشتغالهم جملة يف
وروى حديث، ٣٠٠ عنده صح ومالك حديثًا، ١٧ إال عنده يصح لم — الرأي أصحاب
كتابًا ألف حنيفة فأبو كتبهم، يف ذلك دوَّنوا وقد أكثر، أو حديث ٥٠٠٠٠٠ حنبل ابن
ذكره، تقدم وقد املوطأ، يف األحاديث ن دوَّ فقد أنس بن مالك وأما خاصة. الحديث يف
حديث، مليون نحو يحفظ حنبل ابن اإلمام وكان السنن، له ذكرنا قد الشافعي وكذلك

ذكرناه. وقد باسمه، يعرف املذكور ومسنده نصفها، نحو مسنده يف منها ن دوَّ لكنه
يف أكثرهم اإلسالمية اململكة أنحاء يف كبرية جماعة العرص هذا يف بالحديث واشتغل

ومكانها: الوفاة سني حسب أشهرهم هاك والبرصة، والكوفة وبغداد ومرص املدينة
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ببغداد ١٤٩ سنة املوايل من جريج ابن
ببريوت ١٥٧ سنة عربي األوزاعي
البرصة ١٦١ سنة عربي الثوري سفيان
الكوفة ١٨٣ سنة عربي البكائي زياد
الكوفة ١٩٣ سنة عربي عياش ابن
مكة ١٩٨ سنة موىل عيينة بن سفيان
البرصة ٢٠٣ سنة فاريس السمان
بغداد ٢٠٧ سنة موىل الواقدي
اليمن ٢١١ سنة موىل الصنعاني نافع ابن
مرص ٢١٤ سنة الحكم عبد بن هللا عبد
البرصة ٢٢١ سنة عربي مسلمة بن هللا عبد
بغداد ٢٣٠ سنة الواقدي كاتب
املدينة ٢٣٣ سنة الحافظ معني بن يحيى

جملة يف الحديث يف لهم ما ويذكر األخرى، األبواب يف ذكرهم سيأتي هؤالء وبعض
يف خطية نسخة منه الحديث يف كتابًا له فإن األوزاعي؛ هنا نذكر وإنما األخرى، مؤلفاتهم
الكتب أصحاب الحديث يف األئمة هؤالء وييل الخديوية، املكتبة يف الشنقيطي كتب جملة

اآلتي. العرص يف عليها الكالم وسيأتي املحدثني، عمدة الستة

والقراءة التفسري (3)

ذكرنا وقد منه، الذكر يستحق ما يدوِّنوا ولم العرص، هذا يف بالتفسري القوم اشتغل قلما
املأمون بن الثقة هللا عبد «أخربنا هكذا: يبدأ وهو األول، الجزء يف عباس ابن تفسري
بن محمود هللا عبد أبو أخربنا قال: هللا عبد أبو أخربنا قال: أبي أخربنا قال: الهروي
إسحاق بن عيل أخربنا قال: الهروي املجيد عبد بن عمار أخربنا قال: الرازي محمد
«… قال عباس ابن عن صالح أبي عن الكلبي عن مروان بن محمد عن السمرقندي
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األدباء الشتغال األخرى املواضيع عن الكالم أثناء يف التفسري كتب بعض ذكر وسيأتي
العرص يف إال الوافية املؤلفات فيه وتظهر ينضج لم والتفسري به، ابني والنسَّ واملؤرخني

العرص. هذا يف الذكر يستحق ما القراءة يف يحدث ولم اآلتي،

التاريخ (4)

إليه دعتهم فيما إال يشتغلوا لم لكنهم تقدم، كما األموي العرص يف يتكوَّن التاريخ بدأ
ولم ونحوه. العطاء ألجل األنساب تحقيق أو بمشاهريهم اإلطراء من وأغراضها دولتهم،
عدوتهم آثار محو العباسيني لتعمد أو الفتن، أثناء يف ذلك لذهاب يشء منه إلينا يصل

العباسيني. لرأي مراعاة الكتب تلك الناس إلهمال أو اللدود،
الذي األول العبايس العرص يف وال تكوُّنه يتم لم الحقيقي بمعناه التاريخ أن عىل
ظهر ثم الخاصة، أو العامة التواريخ لتأليف السبيل فيه تمهد وإنما صدده، يف نحن
األحوال واستقرار العرب غري عن واألدب العلم نقل بعد يليه الذي العرص يف التاريخ
سبيل عىل اشتغالهم كان العبايس العرص من األوىل املائة فأهل واالجتماعية، السياسية
التاريخ مواد من كثري األدب كتب ويف والحديث، والتفسري األدب يف اشتغالهم مثل التمهيد

وبالدهم. العرب عن
تحقيق إىل احتاجوا األحاديث وجمع وتفسريه القرآن جمع يف أخذوا ملا أنهم عىل
النبوية؛ السرية جمع إىل فعمدوا األحاديث، فيها قيلت أو اآليات بها كتبت التي األماكن
فتحت هل البالد يف اختلفوا الخراج برضب املسلمون اشتغل وملا ذلك، لكل شاملة ألنها

الفتوح. أخبار وتدوين ذلك تحقيق إىل فاضطروا أمانًا، أو صلًحا أو عنوة

الفتوح مؤرخو (1-4)

إسماعيل أبو الشيخ

بن محمد إسماعيل أبي للشيخ الشام فتوح كتاب إلينا وصلت التي الفتوح كتب أقدم
سنة الهند كلكتة يف طبع للهجرة، الثاني القرن أواسط أهل من البرصي األزدي هللا عبد
الراشدين، عرص من اإلنشاء باب يف مفصًال ذكرناه وقد األهمية، عظيم وهو ،١٨٥٤
باإلنكليزية. ترجمته خالصة مع واملقدمات الفهارس غري صفحة ٢٦٠ نحو والكتاب

544



الرشعية اإلسالمية العلوم

٢٠٧ه) سنة (تويف الواقدي

بن محمد هللا عبد أبو واسمه املدينة، يف هاشم بني موايل من موىل وهو الواقدي يليه
املأمون قربه وقد والفتوح، واملغازي بالحديث عامًلا كان القدر، جليل كاتب واقد بن عمرو
جانبه يراعي املأمون وكان هناك. وتويف املهدي، عسكر يف بغداد برشقي القضاء وواله
ابن منها ذكر عديدة مؤلفات وله حديثه، يستضعفون املحققني لكن إكرامه، يف ويبالغ

منها: وصلنا ما هاك كتابًا ٢٨ النديم

يف ١٧٥٦ سنة كلكتة يف كرامر طبعه النبي، غزوات عىل يشتمل املغازي: كتاب (١)
.١٨٨٢ سنة برلني يف وزن ولها طبعها إنكليزية خالصة وله صفحة، ٤٠٠

التفاصيل من حواه ملا بالتاريخ؛ منه بالقصص أشبه وهو الشام: فتوح كتاب (٢)
الفتوح، كتب من سواه يف توجد ال حقائق وفيه الحقيقة، عىل س مؤسَّ لكنه واملبالغات،
مالحظات مع مجلدات ثالثة يف ١٨٥٤–١٨٦٠ سنة الهند يف إحداها مراًرا طبع وقد

وغريها. ١٨٨٢ه سنة مرص يف أيًضا وطبع نساو، املسترشق بقلم وتعاليق
مجلدين. يف ١٣١٥ سنة تونس يف طبع أفريقيا: فتح (٣)

.١٢٨٧ سنة الهند يف طبع العجم: فتح (٤)
.١٨٢٥ سنة ليدن يف طبع واإلسكندرية: مرص فتح (٥)

الربيطاني. املتحف يف خطية نسخة منه القرآن: تفسري (٦)
بمرص طبعت والبهنسا والجزيرة منف كفتح إليه تنسب الفتوح يف كتب عدة (٧)
عنه، نقلوا املؤرخني ولكن عليه، نقف لم األمصار فتوح يسمى كتاب له وكان وغريها.
انتقادية مقالة البريوتية املرشق مجلة ويف عليها. يعول ال باملبالغات محشوة كتبه وأكثر

الفائدة. جزيلة (١٠ سنة ٩٣٦ (صفحة ومؤلفاته الواقدي يف

.٩٨ والفهرست ج١، ٥٠٦ خلكان ابن يف الواقدي وترجمة
إسحاق البن الخطاب، بن عمر عهد عىل وأعمالها مرص فتوح كتاب الفتح كتب ومن
الشام فتوح كتاب يف داخل كالقصة وهو ١٢٧٥ه، سنة بمرص الحجر عىل طبع األموي،

العصور. حسب أماكنها يف الفتوح كتب سائر وسنذكر للواقدي،
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الطبقات كتب (2-4)

اضطروا العلماء أن واألدب والنحو والحديث القرآن عن كالمنا من تقدم فيما رأيت قد
ومتينها؛ ضعيفها بني والتفريق أسانيدها، يف البحث إىل العلوم هذه مسائل لتحقيق
أصبح حتى أحوالهم؛ وسائر وتراجمهم األسانيد تلك رواة يف النظر إىل ذلك فجرَّهم
النقلة بأحوال واإلحاطة وأسانيدها بمتونها األخبار معرفة الفقه يف االجتهاد رشوط من
فقسموا بها، الخاصة بالوقائع واإلحاطة ومردودها، ومطعونها وثقاتها عدولها والرواة
والنحاة والفقهاء واألدباء العلماء تراجم ذلك من فتألَّف طبقات؛ إىل فن كل رواة
وطبقات األدباء، وطبقات الشعراء، طبقات ومنها بالطبقات، عنه يعربون مما وغريهم
واملحدثني، الفرسان، وطبقات والتابعني، الصحابة، وطبقات الفقهاء، وطبقات النحاة،
واملغنني الندماء حتى واألطباء، والنسابني، واملتكلمني، والحفاظ، واملفرسين، واللغويني،
يف كتبًا األرض أمم أكثر املسلمون كان ولذلك كتاب؛ غري باب كل يف وألفوا وغريهم،

الرجال. ألفراد الرتاجم
تقدم الذي م سالَّ البن الشعراء طبقات غري إلينا وصلت التي الطبقات كتب وأقدم

الواقدي. بكاتب املعروف سعد البن الصحابة طبقات كتاب ذكره

٢٣٠ه) سنة (تويف الطبقات صاحب سعد ابن

العلم، كثري النبالء، الفضالء من كان الزهري. منيع بن سعد بن محمد هللا عبد أبو هو
إال الفهرست صاحب له يذكر ولم به، فعرف له وكتب الواقدي صحب ثقة. صادًقا،
الصحابة طبقات اسمه إليه ينسب كتابًا عرفنا ولكننا إلينا، يصل لم النبي أخبار كتاب
–١٣٢٠ ليدن يف طبع مجلًدا، عرش بضعة يف يدخل الكبري الطبقات كتاب أو والتابعني
وتصحيحه طبعه عىل الوقوف يف اشرتك الفائدة جزيل نفيس كتاب وهو ١٣٢٥ه،
أقسام عدة إىل ويقسم وبروكلمن، وسرتستني وليربت روفتش وهو سخاو املسترشقون
١٣٧) املغازي يف والثاني صفحة)، ١٦١) النبوية السرية يف األول الجزء أجزاء: ثمانية يف
تراجم يف والرابع صفحة)، ٤٥٦) الصحابة من البدريني تراجم يف والثالث صفحة)،
والخامس صفحة)، ٢٨٤) مكة فتح قبل وأسلموا بدًرا يشهد لم ممن واملهاجرين األنصار
واليمن والطائف مكة يف الصحابة ومن منهم كان ومن التابعني من املدينة أهل تراجم
٢٩١) الكوفيني من الصحابة تراجم والسادس صفحة)، ٤١٢) والبحرين واليمامة
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من الصحابة تراجم والثامن بعد)، يطبع (لم البرصيني الصحابة عن والسابع صفحة)،
التعاليق غري كبرية صفحة وألفا نيف كله الكتاب فصفحات صفحة)، ٣٦٥) النساء
النبي سرية عىل تحتوي والطبقات أخرى، صفحة ألف نحو وهي ونحوها، والفهارس
متسلسلة صدرها يف وروايتها والتابعني، الصحابة من ٣٠٠٠ نحو وتراجم ومغازيه
أبي بن خلف بن املؤمن عبد محمد بن الدين رشف آخرهم رواة عدة إىل سعد ابن من
محمد عن روايته وأكثر حدة، عىل ترجمة كل يف سعد ابن وأسانيد الدمياطي. الحسني
هشام. بن امللك وعبد الكلبي، وهشام إسحاق، بن ومحمد (الواقدي)، واقد بن عمر بن
لندن مكاتب يف خطية نسخ ومنه وآدابها، الجاهلية تاريخ عن كثرية فوائد الكتاب ويف

وغريها. واآلستانة وبرلني وغوطا
.٩٩ والفهرست ج١، ٥٠٧ خلكان ابن يف سعد ابن وترجمة

وكتابها األنساب (3-4)

األنساب عىل العطاء إىل الناس حاجة وضعها إىل دعا التاريخ قبيل من األنساب ونعد
العرص ويف الجاهلية، يف منها كان ما األول الجزء يف ذكرنا وقد عمر. ديوان حسب
جماعة صدده يف نحن الذي األول العبايس العرص يف النسب علماء من نبغ وقد األموي،

أشهرهم:

السائب بن محمد بن هشام املنذر أبو هو ٢٠٦ه): سنة (املتوىف الكلبي هشام (١)
ومثالبها وأيامها العرب بأخبار عامًلا ابة نسَّ وكان الكوفة، يف نشأ الكلبي. برش بن
بالتفسري الكوفة علماء من هذا محمد وكان السائب، بن محمد أبيه عن أخذ ووقائعها.
ولم ١٤٦ه، سنة بالكوفة تويف ابني. والنسَّ املفرسين بني معدوًدا الناس، وأيام واألخبار
صاحب ذكرها كتاب مائة نحو فخلف هشام أما القرآن. تفسري يف كتابًا إال يخلف
والبعض األحالف يف بعضها أبواب إىل وقسمها ،(٩٦–٩٨) صفحة مفصًال الفهرست
وبعضها األوائل، أخبار يف وبعضها واملوءودات، واملنافرات والبيوتات املآثر يف اآلخر
وأخبار البلدان، وأخبار اإلسالم، أخبار يف وغريها الجاهلية، أمر من اإلسالم قارب فيما
كتاب األنساب يف كتبه وأهم واألنساب. واألسمار، األخبار، ويف العرب، وأيام الشعر،
فضًال والقحطانية، العدنانية من العرب قبائل أهم أنساب عىل ويحتوي الكبري، النسب
منه؛ فائدة وال وصفه، عن املقام يضيق مما حدة عىل القبائل ألشهر املفردة األنساب عن
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النسب كتب يف املنقولة الروايات إال منها يبق ولم أزمان، منذ ضاعت الكتب هذه ألن
منها: املكاتب بعض يف محفوظة وقطع إليه، منسوبة ونحوها

مكاتب يف خطية نسخ منه األنساب جمهرة أو الكبري النسب كتاب من جزء (أ)
وغريها. ولندن وأكسفورد واإلسكوريال باريس

وفينا. واإلسكوريال غوطا يف نسخ منه واإلسالم: الجاهلية يف الخيل فحول نسب (ب)
البلدان، معجم يف ياقوت معظمه نقل األصنام، تنكيس كتاب أو األصنام: كتاب (ج)

ورقة. ٢٩ يف باشا زكي كتب جملة يف نسخة ومنه مأخذه، إىل هناك يشري وهو
،١١٦ األدباء وطبقات ج٢، ١٩٥ خلكان ابن يف الكلبي هشام ترجمة وتجد

.٩٥ والفهرست

العرص: هذا يف النسابني ومن

عرشات الفهرست صاحب له ذكر ٢٠٧ه، سنة املتوىف الكويف: عدي بن الهيثم (٢)
الكتب. من

ذكره ما عىل تزيد املؤلفات من كثريًا أيًضا له ذكر ،٢٢٥ سنة املتوىف املدائني: (٣)
الكلبي. لهشام

عبدة. ابن (٤)
الشعوبي. عالن (٥)

منها يصلنا لم مئات بضع عىل لزادت وغريه النسب يف كتبهم جمعت ولو وغريهم.
كالطربي الفتوح، أو التاريخ أو األدب كتب يف عنهم منقوًال عرًضا ذكره يرد ما غري

وغريهم. األغاني صاحب الفرج وأبي وياقوت والبالذري

النبوية السرية (4-4)

األول القرن أواخر يف بجمعها اشتغلوا كثريين أسماء وذكروا «املغازي»، يسمونها وقد
مسلم البن املغازي كتاب إال منها يصح لم للهجرة، الثاني القرن من األول النصف ويف
١٤١ه، سنة املتوىف عقبة بن ملوىس املغازي وكتاب ضاع، وقد ،١٢٤ سنة املتوىف الزهري
الغزوات عىل تشتمل عمر بن محمد بن يوسف جمعها االسم بهذا نسخة برلني مكتبة ويف

.١٩٠٤ سنة أوروبا يف طبعت منتخبة قطع ومنها النبوية،
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هشام ابن سرية

امللك عبد رواية إسحاق بن محمد سرية منها إلينا وصل ما فأقدم كاملة النبي سرية وأما
الجاهلية أخبار من وكثري النبي نسب أيًضا وفيها صحتها، عىل اتفقوا وقد هشام، بن
عىل يغلب القصائد من كثريًا فيها الناقد ويرى ونحوها. وأديانهم وعاداتهم وأنسابهم
إىل بها ويأتون األشعار، يعملون كانوا أنهم الفهرست صاحب وذكر دخيلة، أنها الظن
فهي املغازي أو السرية أما فيفعل. السرية يف كتابه يف يدخلها أن ويسألونه إسحاق ابن

وأوثقها. أيدينا بني التي املصادر أقدم

٢١٣ه) سنة (تويف هشام بن امللك عبد

هشام بن امللك عبد محمد أبو وهو هشام، ابن رواية هي املذكورة السرية أن قدمنا وقد
وأقام البرصة، من أصله والنحو. النسب بعلم مشهوًرا كان املعافري، الحمريي أيوب بن
سرية روى الذي وهو ،٢١٣ سنة بمرص وتويف ضاعت، األنساب يف كتبًا وألف مرص، يف
الناس. أيدي يف املوجود وهي صها، ولخَّ وهذَّبها إسحاق، البن والسري املغازي من النبي

ج١. ٢٩٠ خلكان ابن يف وترجمته

١٥١ه) سنة (تويف إسحاق بن محمد

املطلبي يسار بن إسحاق بن محمد بكر أبو فهو األصيل، السرية صاحب إسحاق ابن أما
مناف، عبد بن املطلب بن مخرمة بن قيس موىل يسار جده كان باملقام، املدني بالوالء
فسمع واملغازي، الحديث يف ثبتًا إسحاق ابن وكان النمر. عني يف الوليد بن خالد سباه
أهل منه فسمع املغازي، له فكتب الحرية يف وهو املنصور إىل أتى العلماء. أكثر عن
بن امللك عبد أخذ املغازي يف كتبه ومن ١٥١ه. سنة ببغداد وتويف السبب، بذلك الكوفة

ج١. ٤٨٣ خلكان ابن يف وترجمته صددها. يف نحن التي السرية هشام
ووستنفيلد بعناية ١٨٦٠ سنة غوتنجن طبعة أضبطها مراًرا السرية طبعت وقد
تعاليق فيه ثالث بجزء وألحقها الالزم، بالشكل مضبوطة مجلدين يف األملاني املسترشق
خلكان وابن قتيبة ابن عن نقًال إسحاق ابن ترجمة صدره ويف وفهارس. ومالحظات
الثامن القرن أهل من اليعفري الناس سيد البن األثر عيون كتاب عن ونقل النجار. وابن
وغري الطعن، عىل والرد فيه الطعن من قيل وما ومناقبه، إسحاق ابن يف قيل ما للهجرة

549



العربية اللغة آداب تاريخ

.١٢٩٥ سنة أجزاء ثالثة يف بوالق يف أيًضا السرية طبعت وقد الكثرية. الفوائد من ذلك
ونرشت األملانية، إىل املسترشق وايل وترجمها أوروبا. مكاتب أكثر يف خطية نسخ ومنها

.١٨٦٤ سنة ستتجارت يف الرتجمة
كوبريل مكتبة يف نسخة منها أن فاملظنون إسحاق، ابن رواية األصلية النسخة وأما
عنهم إسحاق بن محمد روى الذين الرجال برتاجم خاص كتاب عىل ووقفنا باآلستانة.

.١٨٩٠ سنة ليدن يف طبع

الخالصة (5-4)

التاريخ من يشء عىل كتبه يف وأتى إال العرص ذلك أدباء من أديب يبق لم وبالجملة
وذهبت الحوادث من كثريًا كتبوا فإنهم املرتجمون وكذلك وأصحابه، األصمعي فعل كما
خرية من عرشات أسماء فتجد للمسعودي، الذهب مروج مقدمة راجع ذلك ولبيان كتبهم.
العرص أبناء من مؤلفيها وأكثر كتابه، تأليف يف املسعودي بهم استعان الذين املؤلفني
بالبحث منها يشء عىل نقف ولعلنا اليوم، إىل يشء مؤلفاتهم من يبق لم األول العبايس
تاريخ كتاب من السادس الجزء عىل عثر فإنه عامني؛ منذ األملاني كيلر للدكتور اتفق كما
وكما … إليه وسنعود ٢٨٠ه، سنة املتوىف بطيفور املعروف طاهر أبي بن ألحمد بغداد
لضياعها يأسفون دهًرا املسترشقون ظل أن بعد الجمحي، سالم ابن طبقات عىل وقفنا

والرسائل. الكتب ذلك يف وألفوا

عامة نظرة (5)

ووضع النحو، نضج وفيه العباسية، العصور فاتحة وهو األول، العبايس العرص انقىض
وتكاثر اآلن، إىل الباقية األربعة املذاهب أساس ووضعوا الفقه أئمة وظهر العروض، علم
فيه وتولدت أسلوبه، وتلطف طريقته وتبدلت بالحضارة، الشعر وتميز والشعراء، األدباء

جديدة. أبواب
والفرس اليونان علوم نعني القديمة؛ العلوم من طائفٌة العربية اللغة دخل وفيه

الرتجمات. عن فضًال فيها املؤلفات وظهرت وغريهم، والهند
وأخبار ألفاظها وجمع العربية، اللغة يف والكوفة البرصة أدباء اشتغال أكثر وكان
املغازي وكتب النبوية السرية وضعت وفيه وأنسابهم. وأشعارهم وأمثالهم أصحابها

العرب. وبعض الذمة وأهل املوايل النهضة هذه يف املشتغلني وأكثر والفتوح،
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يف ولدت التي العلوم وبعض اآلتية، األعرص يف تنشأ أو ستولد أخرى علوم وهناك
مكانه. يف يشء كل عىل الكالم وسيأتي ييل، فيما ستنضج العرص هذا

األدب كتب من فيه وضع ما كثرة العرص هذا أخبار من االنتباه يستلفت ومما
األلوف أو باملئات يعد مما واألمثال، واألخبار األشعار ومجاميع والنسب والنحو واللغة
ثم ألفها التي الكتب أسماء من مئات ألحدهم تقرأ وقد عرشات، بضع إال منها يبَق ولم
وأبي الكلبي وهشام املدائني أخبار يف رأيت كما كتب بضعة أو كتابًا إال منها تجد ال

يشء. آثارهم من يبق لم وبعضهم وغريهم، واألصمعي عبيدة
األعرص وستكون سبقه، الذي األموي العرص من حظٍّا أحسن العرص هذا أن عىل

منه. حظٍّا أحسن اآلتية

هوامش

ج٢. ٣٠ اإلسالمي التمدن تاريخ (1)
ج١. ٤٣٩ خلكان ابن (2)
ج٢. ١٦٥ خلكان ابن (3)

ج١. ١٢٢ الشهرستاني (4)
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العرصالعبايسالثاين

الثاني العبايس العرص من الثانية املائة أو
٢٣٢–٣٣٤ه سنة من

تاريخه (1)

الدولة بظهور وينتهي ٢٣٢ه، سنة العبايس هللا عىل املتوكل بخالفة العرص هذا يبدأ
الدولة؛ أمور عىل فيه األتراك لتسلط الرتكي العرص ى يسمَّ وقد ٣٣٤ه، سنة البويهية
فأول األتراك وأما فيه. الفاريس العنرص لتغلُّب فاريس وهو املايض العرص عن له تمييًزا
هللا؛ عىل املتوكل أيام يف استبدادهم وبدأ املعتصم،1 الدولة يف وقدمهم منهم استكثر من
األتراك رعاية يف وزاد فيهم فاستبد الفرس، من وهم العلوية، الشيعة يكره كان ألنه
قتله عىل أغروه) هم (أو املنترص ابنه أغراهم ثم الدولة، يف طمعهم فزاد عليهم، لينرصوه
حكمه مدة تطل ولم بعده، املنترص وولوا الخلفاء، عىل جرأتهم أول ذلك وكان فقتلوه،
ثم ٢٤٨ه، سنة باهلل املستعني بعده وتوىل يخزه. وضمريه فمات أشهر بضعة من أكثر
عن يحكى ومما عظيًما، استفحاًال األتراك أمر استفحل وقد ٢٥١ه، سنة باهلل املعتز
لهم: وقالوا املنجمني وأحرضوا خواصه قعد املعتز توىل ملا أنه الخلفاء يف استبدادهم
فقال: الظرفاء بعض املجلس يف وكان الخالفة.» يف يبقى وكم الخليفة يعيش كم «انظروا
وكم يعيش إنه تقول «فكم له: فقالوا وخالفته.» عمره بمقدار هؤالء من أعرف «أنا

ضحك.2 من إال املجلس يف يبق فلم األتراك.» أراد «مهما قال: يملك؟»
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ورضبوه الحجرة، باب إىل برجله جروه فإنهم قتلة؛ رش هذا املعتز قتلوا وقد
أخرى ويضع رجًال يرفع فكان بالدار، الشمس يف وأقاموه قميصه، وخرقوا بالدبابيس،
يف مات حتى حبسوه ثم عينيه سملوا واملستكفي بيده،3 يلطمه وبعضهم الحر، لشدة
قبقاب رجله ويف جبة بقطن ملتف وهو حبسوه أنهم باهلل القاهر فقر من وبلغ الحبس.4
السلطة عىل هؤالء تنازع وإذا األتراك، أيدي يف آلة الخلفاء أصبح إذا غرو فال — خشب
الخليفة صار بالطاعة للخليفة يحلفون القواد كان أن وبعد الغالب، مع الخليفة كان

لهم. يحلف

العرص هذا يف الخدم نفوذ (2)

وسبب قبله؛ شأن لهم يكن ولم العباسية الدولة يف الخدم نفوذ عظم العرص هذا ويف
استعانوا ما جملة يف كان ويعزلونهم الخلفاء يولُّون وصاروا استبدوا ملا األتراك أن ذلك
ليزيدوهم القصور يف ويحبسوهم الخالفة قبل عليهم يحجروا أن بهم االستبداد عىل به
من خوًفا وأقاربهم أوالدهم حبس إىل يميلون األخرى الجهة من الخلفاء وكان ضعًفا،
الخدم إال الحجر أثناء يف لهم عشري وال قتلهم، أو خلعهم عىل األتراك بعض مع تواطئهم
أولئك أمانة عىل باألكثر تتوقف حياتهم أن باالختبار وتحققوا أخالقهم، فألفوا والخصيان
تمنعهم فيهم عصبية ال إذ الخصيان؛ وخصوًصا عليهم، غريتهم من آنسوه ملا الخدم؛
العهد والة فأصبح وأهلهم، ألوالدهم بامللك لهم مطمع وال أسيادهم، خدمة يف التفاني من
إذا لحمايتهم التماًسا واإلكرام؛ بالعطايا الخدم تقريب يف بالغوا إليهم الخالفة أفضت إذا
ويكرمونهم يقدمونهم وكانوا الخدم، من االستكثار إىل فعمدوا بهم، الفتك األتراك أراد

أمورهم. يف ويستشريونهم
منزلتهم ورفع منهم استكثر من وأول الفرق، منهم ألَّفوا حتى منهم واستكثروا
من خادم ١١٠٠٠ والخصيان الخدم من وعنده ٢٩٥ه، سنة توىل فقد باهلل؛ املقتدر
الخدم يقدم وكان سنة، ٢٥ الحكم من فتمكن والجوهر، املال من وكثري والسودان الروم
وكان فقدمه الخادم مؤنس نبغ أيامه ويف وغريها، الجند قيادة والهم وقد بهم، ويستعني
الجيش رئاسة وتوىل يشاء، كما الدولة مصالح يف مؤنس ف فترصَّ أموره، يف يستشريه
املقتدر الخليفة خدم اإلجمال عىل لكنه يشء، كل يف واستبد األموال، وبيوت األمراء وإمارة
املقتدر. بقتل انتهت حروب إىل أدت حتى تكررت وحشة بينهما كانت ثم بال، ذات خدًما
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الناسيخافون فأصبح والفتك؛ واملصادرة الرشوة ت وعمَّ ذلك، بسبب الفساد فتكاثر
لهواهم تابعة أو القائد، أو الوزير أو الخليفة إرادة طوع ألنها وأرواحهم؛ أموالهم عىل
بالجاسوسية ناهيك وقواده،5 ووزرائه الخليفة بني متبادلة املصادرة وكانت ومطامعهم.
فتشعبت يستقلون؛ فأخذوا بأعمالهم؛ والوالة العمال طمع إىل ذلك فآل األحكام؛ وسوء
الديلم بدخول صدده يف نحن الذي العرص وانقىض وممالك، إمارات إىل العباسية اململكة
يبدأ وبها بويه، آل بدول عرفت دولة هناك وأنشئوا ٣٣٤ه، سنة املستكفي أيام يف بغداد

الثالث. العبايس العرص
آثار من هي التي اآلداب يف سيما وال اللغة، آداب يف أثَّر ذكره تقدم الذي فالفساد
قيدت وفيه سرتى، كما فيها النابغون وقل واإلنشاء، والخطابة كالشعر أعمالها أو النفس
التسرت إىل الناس وعمد الحرية، فضعفت والشيعة للمعتزلة املتوكل بمطاردة األفكار

املايض. العرص أواخر يف عليه كانوا ملا خالًفا حياتهم، عىل خوًفا بأفكارهم

العرص هذا مميزات (3)

وهي: فيه، تمت بأمور اللغة آداب إىل بالنظر الثاني العبايس العرص ويمتاز

أو وضعها وقد إلينا، وصلت التي القاعدة عىل العربي الخط استقر فيه أنه (١)
٣٢٨ه. سنة املتوىف مقلة ابن ضبطها

بعضها معاني فتنوعت العربية، اللغة ألفاظ يف األدبي االنقالب أثر ظهر فيه (٢)
أو املقاالت فوضعوا اللغة، أدباء عىل ذلك وشق املعاجم، يف له وضعت عما خرجت حتى
العمران، بطبيعة حدث التنوع ذلك ألن أفاد؛ قلما ولكنه وإصالحه؛ ذلك انتقاد يف الكتب
كتابنا وراجع — مكانه يف ذلك وسنبني الكاتب، أدب كتابه يف قتيبة ابن انتقده وممن

.٣٧ صفحة العربية اللغة تاريخ
اآلن، إىل باقية تزال ال ترجمة العربية اللغة إىل التوراة ترجمت العرص هذا ويف (٣)
وشاعت اإلسالم، قبل العربية اللغة إىل بعضها أو كلها ترجمت أنها الظن عىل ويغلب
عىل املأمون زمن يف أخرى ترجمة ترجمت ثم اإلسالم، صدر يف وضاعت العرب أدباء بني
من فصوًال عنها ينقلون العرص ذلك أدباء بعض ورأينا سالم،6 بن هللا عبد بن أحمد يد
اآلن، إىل يشء الرتجمات تلك من يبق ولم أيًضا، سواه ترجمها وربما الخليقة،7 أخبار

سعديا. له: ويقال الفيومي، يعقوب بن سعيد ترجمة ذلك من إلينا وصل ما وأقدم
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التوراة وترجمة الفيومي سعيد

عىل طولون بن أحمد بن خمارويه والية يف ٢٨٢ه سنة نحو الفيوم يف هذا سعيد ولد
القرائني وطائفة الطائفة هذه بني وكان الربانية، الطائفة من إرسائيليٍّا وكان مرص،
جدلية كثرية كتبًا فكتب فيهم، والعلم الدين رجال كبار من سعيد وكان وجدال، مناظرة
العرباني األصل من وأيوب أشعيا وسفري الخمسة موىس كتب ترجم وأخريًا العربانية، يف
من الخمسة األسفار طبعت وقد الربانيني. أحزابه لدائرة توسيًعا العربية؛ إىل للتوراة
هذه وعرفت أخرى، ترجمات مع ١٥٤٦ سنة العربانية باألحرف اآلستانة يف ترجمته
وطبعت قرن، بعد بباريس البوليغلوت طبعة يف ظهرت ثم «ترتاغلوت»، باسم الطبعة
مكتبة يف خطية نسخة فمنه أيوب سفر وأما ،١٧٩١ سنة جينا يف ألشعيا ترجمته
سنة بباريس ديرنبورج بعناية فرنسوية ترجمة مع حدة عىل طبعت وقد أكسفورد،

.١٨٩٣

هوامش

ج٤. ١٥٥ صفحة اإلسالمي التمدن تاريخ يف ذلك تفصيل راجع (1)
.٢٢٠ الفخري (2)

ج٧. ٧٧ األثري ابن (3)
ج٨. ١٧٧ األثري ابن (4)

ج٤. ١٦٧ اإلسالمي التمدن تاريخ (5)
.٢٢ الفهرست (6)

.٤ املعارف كتاب (7)
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العرص هذا يف الشعر مميزات (1)

كان الذي العرص وانقضاء الشعر دولة ذهاب من الشعراء شكوى فيه ظهرت (١)
يعرفون كانوا الذين واألمراء الخلفاء بذهاب الهمم، ويستنهض النفوس فيه يثري الشعر
أهل من (وهو ذلك عن الرومي ابن عرب وقد بالسخاء، أصحابه ويقدمون الشعر قدر

بقوله: العرص) هذا

ال��م��راِن ع��وال��ي ال��ك��م��اة ه��زَّ م��داح��ه��م ت��ه��زُّه��م ال��ذي��ن ذه��ب
ب��م��ك��اِن1 م��ن��ه��ُم األري��ح��ي��ة م��ا ف��ي��ه��ُم م��ا رأوا ام��ت��دح��وا إذا ك��ان��وا

املسلمني بني األقدمني علوم لتفيش وتعابريها الفلسفية املعاني ذكر فيه كثر (٢)
بني عدوا الشعراء من جماعة وظهر هذا، ويف املايض العرص يف الكتب ترجمة أثر عىل
يف ناضجة ظهرت الفلسفية اآلراء أن عىل نفوسهم، عىل الطبيعية العلوم لتغلب الفالسفة

ذكره. اآلتي العبايس العرص شعراء
العربية يف قديم البديع أن عىل يسري، نزر إال قبًال منه يكن ولم البديع، فيه ظهر (٣)
والكنايات.2 لالستعارات بقبولها تمتاز اللغة هذه ألن الشعر؛ عن فضًال النثر يف حتى
بهما مقتديًا اتبعهما ثم هرمة، وابن برد بن بشار البديع فتق من أول أن املشهور ولكن
هؤالء واتبع نواس، وأبو الوليد، بن ومسلم النمري، ومنصور العتابي، عمرو بن كلثوم
أصحابه ألطف فإنه به،3 وختم إليه البديع فانتهى املعتز، ابن ثم … والبحرتي تمام أبو

الثاني. العبايس العرص شعراء من وهو بديًعا، وأكثرهم شعًرا
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السابق العرص يف ينقلونه وكانوا وروايته، الشعر انتقدوا الكتاب من طبقة نبغت (٤)
بعني وأساليبه معانيه ويتدبرون فيه ينظرون العرص هذا يف فصاروا تمحيص، بال
برش أبو نقله الذي الشعر نقد يف أرسطو كتاب ترجمة عىل اطِّالعهم بعد سيما وال النقد،
يف ذكرهم وسيأتي األدباء، من ذلك يف اشتغلوا الذين وأكثر العربية، إىل الرسيانية من
إىل املؤرخني الضطرار العرص؛ هذا يف عليه يجرءوا فلم التاريخي النقد أما األدب. باب

واألمراء. الخلفاء أعداء يف الطعن من كان ما إال الدولة رجال مصانعة
املعتز ابن كقول بها، والتغزل الزهريات يف أخرى خطوة الشعراء تقدم وفيه (٥)

الريحان: من قضيبًا يصف

ال��زم��رِد ل��ون ل��ل��ع��ي��ن ب��دا م��ا إذا ل��ون��ه ش��اب��ه ال��ري��ح��ان م��ن ق��ض��ي��ب
أم��رِد ع��وارض ف��ي ت��دل��ى ع��ذاًرا ح��س��ن��ه ت��أم��ل��ت ل��م��ا وش��ب��ه��ت��ه

البحرتي: وقول

أح��ي��ان��ا األرض وت��م��س ب��ه��ا ت��س��م��و م��ه��دل��ة خ��ض��ر ع��ل��ى ت��غ��ن��ي ورق
ن��ش��وان��ا ع��ط��ف��ي��ه ه��زه م��ن وال��غ��ص��ن ط��رٍب م��ن ن��ش��وان ط��ائ��ره��ا ت��خ��ال

العرص هذا شعراء أشهر (2)

مسلك اقتضاها التي السياسية لألغراض أمية بني عرص يف الشعراء كثرة رأيت قد
ورأيت نفوسهم، عىل البداوة تغلب مع واألحزاب، العصبيات بني السياسة يف األمويني
رغبة مع الحضارة إىل البداوة من الدولة بانتقال األول العبايس العرص يف الشعراء كثرة
ظهور عىل األقوى الباعث وهو — األدب فنون وسائر الشعر يف الدولة ورجال الخلفاء

عرص. كل يف الشعراء قرائح
األسباب، تلك ضعفت فقد صدده، يف نحن الذي الثاني العبايس العرص يف أما
قويت الذين إال فيه الشعراء فحول من ينبغ فلم ورجالهم، بأنفسهم الخلفاء واشتغل
ذلك تالئم صبغة ولشعرهم اليدين، أصابع عدد يتجاوزون ال نفر وهم شاعريتهم،

وهم: العرص،
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٢٨٣ه) سنة (تويف الرومي ابن (1-2)

إىل نسبًة الرومي بابن ويعرف أوجورجيس، جريج بن العباس بن عيل الحسن أبو هو
املعاني من بكثري أتى ألنه الشعر؛ يف بالتوليد اشتهر العباس، بني موايل من وهو أصله،
تمثيًال. للقارئ ويمثله يستوفيه حتى املعنى يرتك ال أنه مميزاته ومن إليها، يسبق لم
مات حتى فيه جريئًا الهجاء شديد وكان ٢٨٣ه، سنة وتويف ٢٢١ه، سنة بغداد يف ولد
فأطعمه فراش ابن إليه فدس — املعتضد وزير — هللا عبيد بن القاسم هجا ألنه بسببه؛
«إىل الوزير: له فقال نهض، بالسم أحس فلما مجلسه؛ يف وهو مسمومة، خشكنانجة
«ما فقال: والدي.» عىل «سلم له: فقال إليه.» بعثتني الذي املوضع «إىل فقال: أين؟»
قوله: املديح يف شعره بديع ومن ومات. أياًما فيه أقام منزله وأتى النار.» عىل طريقي

م��ان��وا ل��م��ا م��ن��وا ول��و ال��ع��ط��اء ي��وم أح��ٍد ع��ل��ى م��نُّ��وا وم��ا ال��م��ن��ع��م��ون
اُن ي��دَّ وه��و ال��ع��ط��اي��ا وأع��ط��ى وف��ر وع��ن��ده��ُم أق��وام ب��ال��م��ال ض��ن ك��م

املعنى: هذا إىل أحد سبقني ما وقال: أيًضا وله

ن��ج��وُم بَ��َدْوَن إذا ال��ح��ادث��ات ف��ي وس��ي��وف��ك��م ووج��وه��ك��م آراؤك��م
رج��وُم واألخ��ري��ات ال��دج��ى ت��ج��ل��و وم��ص��اب��ٌح ل��ل��ه��دى م��ع��ال��م م��ن��ه��ا

قوله: البديعة معانيه ومن

ه��ج��اءَُه أراد ف��ق��د ف��ي��ه وأط��ال ل��ن��وال��ه ام��رءًا م��دح ام��رؤ وإذا
رش��اءَُه أط��ال ل��م��ا ال��ورود ع��ن��د ال��م��س��ت��ق��ى ب��ع��د ف��ي��ه ي��ق��در ل��م ل��و

إليه: يسبق لم مما وهو الخضاب، ذم يف قوله وكذلك

خ��ض��اب��ا ال��س��واد ظ��ن ش��ب��ي��ب��ت��ه وأخ��ل��ق��ت ال��س��واد ل��ل��م��رء دام إذا
ش��ب��اب��ا ي��خ��ال أو س��واًدا ي��ظ��ن خ��ض��اب��ه أن ال��ش��ي��خ ي��ظ��ن ف��ك��ي��ف
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خريًا: منه يتوقع ال وكان له فقضاها حاجة سأله وقد الرؤساء بعض يف وله

ت��ف��ع��ُل أن��ك خ��ل��ت م��ا أن��ن��ي ع��ل��ى ب��ب��ذل��ه ف��ج��دت أم��ر ف��ي س��أل��ت��ك
وأع��ض��ُل أده��ى ال��ح��رم��ان م��ن ع��ل��يَّ وإن��ه ش��ك��ًرا ب��ال��ب��ذل وأل��زم��ت��ن��ي
ي��ؤم��ُل م��م��ن أن��ت إذ س��اءن��ي ل��ق��د ف��إن��ه م��ن��ك ن��ل��ت م��ا س��رن��ي ل��ئ��ن

الحكم: يف نظمه ومن

ل��ج��س��ِم��ِه داء ال��زاد ف��ض��ل أن ك��م��ا ل��ع��رض��ه داءً ال��م��رء م��ال ف��ض��ل أرى
ك��ح��س��ِم��ِه ش��يء ال��ج��س��م ل��داء ول��ي��س ك��ب��ذل��ه ش��يء ال��ع��رض ل��داء ف��ل��ي��س

معانيه: بديع ومن

ش��رف��ه ي��ح��ط��ه ال��ش��ري��ف وت��رى ب��ه ال��وض��ي��ع ق��در ع��ال ده��ر
ج��ي��ُف��ْه ف��وق��ه وت��ع��ل��و س��ف��ًال ل��ؤل��ُؤُه ف��ي��ه ي��رس��ب ك��ال��ب��ح��ر

وال املعنى صحة فيطلب كاملتنبي، اللفظ عىل املعنى بتفضيله الرومي ابن ويمتاز
سهولة نظمه يف تجد فإنك ذلك ومع وخشونته،4 وقبحه اللفظ هجنة من وقع حيث يبايل

ومتانة.
عىل ورتبه الصويل، بكر أبو جمعه ثم املتنبي، عنه رواه مرتب غري شعره وكان
منه بيت، ألف نحو النسخ جميع يف وزاد عبدوس، ابن وراق الطيب أبو وجمعه الحروف،
بخط كبرية مزدوجة صفحاتها ورقة ٤٠٠٠ نحو يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة
يحيى بن عيل يف شعره وأكثر شطرين، يف نهر كل نهرين يف األبيات فيها كتبت قديم
الشطرنجي، التوزي القاسم وأبي سليمان، بن هللا عبيد بن والحسن منصور، أبي بن
شديدة أهاٍج وله عارصوه. ممن وغريهم املدبر، وابن هللا، عبيد بن والقاسم واملعتضد،
مؤثرة مراٍث وله العتاب، ويف والعواطف األخالق وصف يف أبدع وقد بليغة، ومدائح
ومن املدح، يف أكثرها بيت ٣٠٠ عىل يزيد بعضها طويلة قصائد وله وأمه، ابنه يف بعضها
عثمانية نور ويف قبو طوب مكتبة يف وأخرى اإلسكوريال مكتبة يف نسخة الديوان هذا

بعد. ينرش لم النفيس الديوان هذا أن الغريب ومن باآلستانة،
.١٦٥ والفهرست ج١، ٣٥٠ خلكان ابن يف الرومي ابن وأخبار
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٢٨٤ه) سنة (تويف البحرتي (2-2)

خرج ثم بها، وتخرج الشام أعمال من بمنبج ولد الطائي. عبيد بن الوليد عبادة أبو هو
األكابر من كثريًا وخلًقا هللا، عىل املتوكل أولهم الخلفاء، من جماعة ومدح العراق إىل
فيها يذكر كثرية أشعار وله الشام، إىل عاد ثم طويًال دهًرا بغداد يف وأقام والرؤساء،
كان من جملة يف شعره عليه وعرض بحمص تمام أبا أدرك وقد بها، يتغزل وكان حلب،
تفرقوا فلما الناس، سائر وترك عليه أقبل قوله تمام أبو سمع فلما الغرض، لهذا يأتيه
فأكرموه إليهم فصار النعمان، معرة أهل به وأوىص أنشدني.» من أشعر «أنت له: قال
ويشبهون األوىل. الطبقة من صار حتى ذلك بعد واشتهر درهم، ٤٠٠٠ له ووظفوا
مرة: هو وسئل تمام. أبي عىل يفضله بعضهم وصار لتناسبه، الذهب بسالسل شعره
رديئه.» من خري ورديئي جيدي من خري «جيده فقال: تمام؟» أبو أم أنت أشعر «من
فقال: املتنبي؟» أم البحرتي أم تمام أبو أشعر: الثالثة «أي املعري: العالء أبو وسئل
فإنه التصور، بقوة امتاز أنه عىل البحرتي.» الشاعر وإنما حكيمان، تمام وأبو «املتنبي
املتوكل يف شعره أحاسن ومن مثله، إىل أحد يسبقه لم تصويًرا املمدوح أخالق يصور كان

مطلعها: قصيدة

وأع��ذُر ع��ل��ي��ك ك��م��د ف��ي وأالم وأظ��ه��ُر ال��ض��ل��وع ف��ي ل��ك ه��ًوى أخ��ف��ي

منها: ويقول

ت��ف��ط��ُر ال��رض��ي��ة ال��ل��ه وب��س��ن��ة ص��ائ��ٍم أف��ض��ل وأن��ت ص��م��ت ب��ال��ب��ر
م��ش��ه��ُر ال��زم��ان م��ن أغ��ر ي��وم إن��ه ع��ي��نً��ا ال��ف��ط��ر ب��ي��وم ف��ان��ع��م
وي��ن��ص��ُر ف��ي��ه ال��دي��ن ي��ح��اط ل��ج��ب ب��ج��ح��ف��ٍل ف��ي��ه ال��م��ل��ك ع��ز أظ��ه��رت
األك��ث��ُر ال��ع��دي��د ب��ه��ا ي��س��ي��ر ع��دًدا غ��دت وق��د ف��ي��ه ت��س��ي��ر ال��ج��ب��ال خ��ل��ن��ا
ت��زه��ُر واألس��ن��ة ت��ل��م��ع وال��ب��ي��ض ت��دع��ي وال��ف��وارس ت��ص��ه��ل ف��ال��خ��ي��ل
أغ��ب��ُر ال��ج��وان��ب م��ع��ت��ك��ر وال��ج��و ب��ث��ق��ل��ه��ا ت��م��ي��د خ��اش��ع��ة واألرض
األك��دُر ال��ع��ج��اج وي��ط��ف��ي��ه��ا ط��وًرا ال��ض��ح��ى ف��ي ��د ت��وقَّ ط��ال��ع��ة وال��ش��م��س
ال��ع��ث��ي��ُر ذاك وان��ج��اب ال��دج��ى ذاك ف��ان��ج��ل��ى وج��ه��ك ب��ن��ور ط��ل��ع��ت ح��ت��ى
ت��ن��ظ��ُر وع��ي��ن ب��ه��ا إل��ي��ك ي��وم��ي ف��أص��ب��ٌع ال��ن��اظ��رون ف��ي��ك ف��اف��ت��ن
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ت��ك��ف��ُر ال ال��ت��ي ال��ل��ه أن��ع��م م��ن ب��ه��ا ف��ازوا ال��ت��ي رؤي��ت��ك ي��ج��دون
وك��بَّ��ُروا ال��ص��ف��وف م��ن ط��ل��ع��ت ل��م��ا ف��ه��ل��ل��وا ال��ن��ب��ي ب��ط��ل��ع��ت��ك ذك��روا
وي��ظ��ه��ُر ع��ل��ي��ك ي��ب��دو ال��ه��دى ن��ور الب��ًس��ا ال��م��ص��ل��ى إل��ى ان��ت��ه��ي��ت ح��ت��ى
ي��ت��ك��ب��ُر وال ي��زه��ى ال ل��ل��ه م��ت��واض��ٍع خ��اش��ع م��ش��ي��ة وم��ش��ي��ت
ال��م��ن��ب��ُر إل��ي��ك ل��م��ش��ى وس��ع��ه ف��ي م��ا ف��وق ت��ك��ل��ف م��ش��ت��اًق��ا انَّ ف��َل��َو

التامة الحرمة وله خاقان بن الفتح ووزيره املتوكل خدمة يف العراق يف البحرتي ظل
عىل ويقدمه له إماًما ويعده البديع يف تمام أبا تحدى وقد منبج إىل فرجع قتال، حتى
خاصة والسالسة والفصاحة والعذوبة الجزالة يف طريقة له صارت ثم رأيت، كما نفسه
وكان الشام، أهل بطريقة وعرفت الشعراء، من بعدهم جاء ومن معارصوه تحداها به
الطارئني ويستميل أصحابها، أشعار حفظ عىل ويحرِّض بها يعجب عباد بن الصاحب
يفارق ال كان عليها الحجم ضخم دفرتًا كتب حتى منها يحفظونه ما البالد تلك من عليه
سن ويف لسانه طرف عىل فيه جمعه ما وصار غريه، عينه منه أحد يمأل وال مجلسه
كما مراسالته يف يورده أو يحله وتارة ومحاوراته، مخاطباته يف به يحارض فطوًرا قلمه،

هو.
يف ويتزاور يتشادق إنشاًدا الناس أبغض ومن الثوب وسخ بخيًال البحرتي وكان
عند ويقف بكمه، ويشري أخرى وكتفه مرة رأسه يهزُّ القهقرى، ومرة جانبًا مرة مشيه

منه. املتوكل فضجر أحسنت؟» تقولون: ال لكم ما وهللا «أحسنت ويقول: بيت كل
الحروف، عىل ورتبه الصويل بكر أبو جمعه حتى مرتب غري البحرتي شعر زال وما
سنة اآلستانة يف طبع وقد األنواع، عىل ورتبه األصبهاني حمزة بن عيل أيًضا وجمعه
مدح يف أكثره كبريين، جزءين يف الكامل بالشكل مضبوًطا ،١٩١١ سنة بريوت ويف ١٣٠٠
استهالل من قصيدة تخلو تكاد وال دولتهم، ورجال واملعتمد واملستعني واملعتز املتوكل

بالغزل.

البحرتي حماسة

شيخو األب بعناية ١٩١٠ سنة بريوت يف طبعت تمام أبي حماسة مثل حماسة وللبحرتي
كثرة منها كثرية: أوجه من تمام أبي حماسة عىل تمتاز وهي بالفهارس، ذيلها وقد
بابًا ١٧٤ من البحرتي وحماسة أبواب عرشة من مؤلفة تمام أبي حماسة ألن األبواب؛
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الجاهليني من أكثرهم شاعر ٦٠٠ نحو عن رواها وقد الشعرية، املعاني معظم تتضمن
البذيئة األلفاظ من األسماع عنه تنبو مما بخلوها الخصوص عىل وتمتاز واملخرضمني،
يف وأطلعنا األيام، هذه لشبيبة جمعها البحرتي كأن تحاشاهما، فقد والنسيب الغزل حتى
صفحة ٤٠٠ يف بالفوتوغراف منقولة املذكورة الحماسة من نسخة عىل الخديوية املكتبة

ليدن. مكتبة يف محفوظة خطية نسخة عن
سنة املتوىف اآلمدي برش بن الحسن وألف الشعر، معاني كتاب أيًضا وللبحرتي
يف وجدَّ تمام أبي عىل فيه ب تعصَّ والبحرتي تمام أبي بني املوازنة يف انتقاديٍّا كتابًا ٣٧١

١٢٨٧ه. سنة اآلستانة يف طبع البحرتي، مرذول وتزيني محاسنه طمس
.١٦٥ والفهرست ج١٨، ١٦٧ واألغاني ج٢، ١٧٥ خلكان ابن يف البحرتي وأخبار

٢٩٦ه) سنة (تويف امُلْعتز ابن (3-2)

له تحزب العباسيني. الخلفاء أبناء من املتوكل بن املعتز بن هللا عبد العباس أبو هو
،٢٩٦ سنة املقتدر وخلعوا العهد، ذلك يف الجارية العادة عىل األتراك الجند من جماعة
املقتدر أصحاب تحزب ثم وليلة، يوًما أقام باهلل، املرتيض وسموه املعتز البن وبايعوا
ابن واختفى دسته، إىل املقتدر وأعادوا وشتتوهم املعتز ابن أعوان وحاربوا وتراجعوا
إىل وسلَّمه املقتدر فأخذه يومئذ، الشهري الجوهري التاجر الجصاص ابن بيت يف املعتز
عىل منحرًفا املعتز ابن وكان كساء، يف ملفوًفا أهله إىل ودفعه فقتله الخادم؛ مؤنس
عليهم الفضل للعباسيني ويجعل فيها، عليهم يطعن بائية قصيدة فيهم وله العلويني،

مطلعها: بالخالفة

ب��ه��ا وت��ن��ك��ا ال��ق��ذاة ت��ش��ك��ي وت��س��ك��اب��ه��ا ل��ع��ي��ٍن م��ن أال

يقول: أن إىل

ب��أه��داب��ه��ا ت��ج��ذب��ون ف��ل��م ال��ن��ب��ي ث��ي��اب ورث��ن��ا ون��ح��ن
ب��ه��ا أول��ى ال��ع��م أرى ول��ك��ن ب��ن��ت��ه ب��ن��ي ي��ا رح��ٌم ل��ك��م
أوص��اب��ه��ا ب��ع��د وأب��رأه��ا ال��ح��ج��اِز أه��ل ال��ل��ه ن��ص��ر ب��ه
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مطلعها: وقافيتها وزنها من بقصيدة الحيل الدين صفي وعارضه

وك��ذاب��ه��ا ق��ري��ش وط��اغ��ي اإلل��ه ع��ب��اد ل��ش��رِّ ق��ل أال

املعتضد، الخليفة بها مدح القصيص الشعر نوع من تاريخية قصيدة شعره ومن
مليح: وصف يف كقوله البديع أنواع من شعره يف بما الخصوص عىل ومزيته

ح��ذِر وم��ن خ��وف م��ن ال��خ��ط��و ي��س��ت��ع��ج��ل م��س��ت��ت��ًرا ال��ل��ي��ل ق��م��ي��ص ف��ي وج��اءن��ي
األث��ِر ع��ل��ى أذي��ال��ي وأس��ح��ب ذالٍّ َل��ُه ال��ط��ري��ق ف��ي خ��دي أف��رش ف��ق��م��ت
ال��ظ��ف��ِر م��ن ق��دت ق��د ال��ق��الم��ة م��ث��ل ي��ف��ض��ح��ن��ا ك��اد ه��الٍل ض��وء والح

خلكان: ابن ذكره وقد قوله ومن

ب��ي��ض��اءِ درة ف��ي ب��ع��ق��ي��ق��ة ال��ن��دم��اءِ إل��ى ي��س��ع��ى وم��ق��رط��ق
زرق��اءِ دي��ب��اج��ة ع��ل��ى م��ل��ق��ى ك��دره��ٍم ال��س��م��اء أف��ق ف��ي وال��ب��در
ال��رق��ب��اءِ م��ن خ��وف ب��ال ع��ن��دي ب��م��ب��ي��ت��ه س��رن��ي ق��د ل��ي��ل��ة ك��م

قوله: تشابهه ومن

أح��م��ُد وال��ع��ود ال��ن��س��ك ب��ع��د ع��دت وق��د ال��م��ورُد ال��ش��راب ط��اب ق��د خ��ل��ي��ل��يَّ
ت��ت��وق��ُد درة ف��ي ك��ي��اق��وت��ة زج��اج��ٍة ق��م��ي��ص ف��ي ع��ق��اًرا ف��ه��ات��ا
وت��ع��ق��ُد ت��ح��لُّ ب��ي��ض ح��ل��ق ل��ه ف��ض��ٍة ش��ب��اك ال��م��اء ع��ل��ي��ه��ا ي��ص��وغ
ي��ج��ح��ُد ل��ي��س إح��س��ان��ه��ا م��ن وذل��ك ب��ن��ف��س��ه��ا ال��ج��ح��ي��م ن��ار م��ن وق��ت��ن��ي

جيد اللفظ، سهل املأخذ، قريب الشعر، عىل مقتدًرا مطبوًعا، شاعًرا املعتز ابن وكان
املربد عىل تثقف والعلماء، األدباء من أيًضا وكان للمعاني، اإلبداع مزاياه ومن القريحة،

منها: وصلنا مؤلًفا عرش بضعة فيهما فألَّف واألدب بالعلم واشتغل وغريهما، وثعلب

الربيطاني. املتحف يف خطية نسخة منه األدب: كتاب (١)
اإلسكوريال. مكتبة يف الشعراء: طبقات مخترص كتاب (٢)
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خطية نسخة منه الفن، هذا يف اختصاصه إىل بالنظر كتبه أهم وهو البديع: كتاب (٣)
اإلسكوريال. مكتبة يف

أهلوارت. املسترشق مكتبة يف خطية نسخة منه امللوك: أشعار كتاب (٤)

فصول كتاب برلني مكتبة ويف ونثر، شعر الرشاب» «كتاب باريس مكتبة يف وباسمه
بعض برتجمة األملاني النغ وعني مؤرخوه. له يذكره ولم الرسور، تباشري يف التماثيل
ذلك وفعل ،١٨٨٦ سنة الرشقية األملانية املجلة يف وطبعه األملانية إىل وتاريخه شعره

.١٨٨٢ سنة ليبسك يف وطبعه لوث، أيًضا
منها وكل وغريهما، والغزل كالفخر األنواع عىل مرتب ديوان يف أشعاره جمعت وقد
بمرص وطبع وغريها، والقاهرة باريس مكاتب يف خطية نسخ منه األبجدية، عىل مرتب

وغوطا. برلني مكاتب يف متفرقة قصائد وله ،١٨٩١ سنة
٢٤١ الوفيات وفوات ،٢٩٩ األدباء وطبقات ج١، ٢٥٨ خلكان ابن يف أخباره وتجد

.١١٦ والفهرست ج٩، ١٤٠ واألغاني ج١،

٣٠٢ه) سنة (تويف البغدادي امي البسَّ (4-2)

وهو أيًضا، بسام باسم ويعرف منصور، بن نرص بن محمد بن عيل الحسن أبو هو
النديم، حمدون بنت فأمه البسامي وأما ٥٤٢ه، سنة املتوىف الشانتمريني بسام ابن غري
أباه هجا وقد كبري، وال صغري وال وزير وال أمري لسانه من يسلم لم اء هجَّ شاعًرا وكان

أبيه: يف قوله ذلك فمن بيته، أهل وسائر وإخوته

وت��ب��ق��ى أم��وت أن��ن��ي أت��رى ن��س��ًرا ع��ش��ري��ن ع��م��ر ع��م��رت ه��ب��ك
��ا ش��قَّ م��ال��ك ج��ي��ب ألش��ق��نَّ ي��وًم��ا م��وت��ك ب��ع��د ع��ش��ت ف��ل��ئ��ن

الحسني: قرب املتوكل هدم يف وقال

م��ظ��ل��وم��ا ن��ب��ي��ه��ا ب��ن��ت اب��ن ق��ت��ل أت��ت ق��د أم��ي��ة ك��ان��ت إن ت��ال��ل��ه
م��ه��دوم��ا ق��ب��ره ل��ع��م��رك ه��ذا ب��م��ث��ل��ه أب��ي��ه ب��ن��و أت��اه ف��ل��ق��د
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رم��ي��م��ا ف��ت��ت��ب��ع��وه ق��ت��ل��ه ف��ي ش��ارك��وا ي��ك��ون��وا ال أن ع��ل��ى أس��ف��وا

وعمر األحوص وأخبار الشعراء مناقضات يف مؤلفات وله معروف، ديوان له وليس
خربها. يصلنا لم ربيعة أبي بن

ج٢. ٨٣ الوفيات وفوات ،١٥٠ والفهرست ج١، ٣٥٢ خلكان ابن يف وأخباره

٣١٧ه) سنة (تويف أرزِّي الخبز (5-2)

وكان يكتب، وال يقرأ ال أميٍّا وكان البرصة، أهل من أحمد بن نرص القاسم أبو هو
أشعاره ينشد وكان الشعر، عىل مطبوًعا كان لكنه اسمه، ومنه البرصة بمربد األرز يخبز
ذاع ثم حاله، من ويعجبون شعره لسماع عليه يزدحمون والناس الغزل عىل املقصورة

قوله: غزله فمن أشعاره، الناس وتناقل خربه

ع��ب��ِد إل��ى ت��م��ش��ى م��ول��ى م��ن ب��أك��رم س��م��ع��ت��م��ا أو أب��ص��رت��م��ا ه��ل خ��ل��ي��ل��يَّ
ب��ال��وج��ِد ق��ل��ب��ك ت��ع��ل��ي��ق ع��ن أج��ل��ك ل��ي: وق��ال وع��د غ��ي��ر م��ن زائ��ًرا أت��ى
وال��س��ع��ِد ال��س��ع��ادة ب��أف��الك ي��دور وب��ي��ن��ه ب��ي��ن��ي ال��وص��ل ن��ج��م زال ف��م��ا
ال��خ��دِّ ت��ف��اح��ة ت��ع��ض��ي��ض ع��ل��ى وط��وًرا ن��اظ��ٍر ن��رج��س ت��ق��ب��ي��ل ع��ل��ى ف��ط��وًرا

أيًضا: وله

ال��ن��ظ��ْر ع��ن��د ه��الل��ي��ن ف��ك��ان��ا ال��ح��ب��ي��ِب ووج��ه ال��ه��الل رأي��ت
ال��ب��ش��ْر ه��الل م��ن ال��دج��ى ه��الل ف��ي��ه��م��ا ح��ي��رت��ي م��ن أدر ف��ل��م
ال��ش��ع��ْر س��واد م��ن راع��ن��ي وم��ا ال��وج��ن��ت��ي��ِن ف��ي ال��ت��ورد ول��وال
ال��ق��م��ْر ال��ح��ب��ي��ب أظ��ن وك��ن��ت ال��ح��ب��ي��َب ال��ه��الل أظ��ن ل��ك��ن��ت

ويف ج٢، ١٥٣ ترجمته يف الشعر من وأمثلة األخبار من كثريًا خلكان ابن له وذكر
ج٢. ١٣٢ الدهر يتيمة
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٣١٨ه) سنة (تويف العالف ابن (6-2)

واشتهر الشعر، جيد النهروان، أهل من رضيًرا كان عيل، بن الحسن بكر أبو اسمه
والقصيدة الحسني. بن عيل قتله له كان غالٌم بالرثاء واملقصود هرٍّا، بها رثى بقصيدة

مطلعها: شعره أحسن من

ال��ول��ِد ب��م��ن��زل ع��ن��دي وك��ن��ت ت��ع��ِد ول��م ف��ارق��ت��ن��ا ه��رُّ ي��ا
ال��ع��دِد م��ن ع��دة ل��ن��ا ك��ن��ت وق��د ه��واك ع��ن ت��ن��ف��ك ف��ك��ي��ف
ج��رِد وم��ن ح��ي��ة م��ن ب��ال��غ��ي��ب وت��ح��رس��ن��ا األذى ع��ن��ا ت��ط��رد
ال��س��دِد إل��ى م��ف��ت��وح��ه��ا ب��ي��ن م��ا م��ك��ام��ن��ه��ا م��ن ال��ف��أر وت��خ��رج
م��دِد ب��ال ت��ل��ق��اه��ُم وأن��ت م��دٌد م��ن��ه��ُم ال��ب��ي��ت ف��ي ي��ل��ق��اك

ج٢. ٣٣٧ والدمريي ١٣٨ج١، صفحة يف أكثرها خلكان ابن نرش طويلة وهي
٢٦٠ه سنة املتوفاة العبايس املتوكل جارية — فضل العرص هذا شعراء نوابغ ومن
وكانت مدائح، وامللوك الخلفاء يف ولها األدباء، عندها ويجتمع الشعراء تهاجي وكانت —
امللوك. عند بجاهها حوائجهم وتقيض مذهبها ألهل وتتعصب تتشيع أمرها، أول يف
ولها مذهبه، إىل فانتقلت — البيت أهل عن منحرًفا وكان — حميد بن سعيد وعشقت

ج٢١. ١١٤ واألغاني ج٢، ١٢٦ الوفيات فوات يف أمثلة منها نفيسة أشعار

هوامش

ج١. ٩ الدهر يتيمة (1)
ج١. ١٧٥ البيان (2)
ج١. ٨٥ العمدة (3)
ج١. ٨٢ العمدة (4)
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األدبواألدباء

باالستقالل علومه فبدأت والتفرع، النشوء نحو أخرى خطوة العرص هذا يف األدب خطا
واألخبار واللغة النحو األديب يدرس املايضمختلطة العرص يف وكانت بعض، عن بعضها
كما العرص ذلك يف استقل فإنه النحو إال — منها لواحد تفرغ من وقلَّ مًعا، واألمثال
باالستقالل، اللغة علم أخذ العرص هذا ففي مختلطة، األدب علوم سائر وظلت رأيت.
تمهيًدا األبجدية عىل وترتيبها ومعانيها واشتقاقها األلفاظ بتعريف اشتغلوا علماء وظهر

الثالث. العبايس العرص يف إال ناضجة تظهر لم التي املعاجم لوضع
أقسام: ثالثة إىل يقسم هنا فاألدب

وغريها. واألشعار واألمثال األخبار فيه ويدخل هو، كما األدب (١)
النحو. (٢)

حدة. عىل منها كل عن فنتكلم اللغة (٣)

اللغة: آداب تاريخ يف ني مهمَّ أمرين إىل التنبيه من لنا بد ال ذلك إىل التقدم وقبل
تفضيل من األول العبايس العرص صدر يف ذكرناها التي السياسية األغراض أن األول
وفرغ العرص، هذا يف ضعفت البلدين بني املنافسة وإثارة البرصة أهل عىل الكوفة أهل
وسًطا البادية من لقربهما البلدين ذينك أحيا الذي الغرض من والكوفيون البرصيون
املسلمني، نفوس عىل الحضارة وغلبت بغداد عمران واستبحر والبداوة، الحضارة بني
الزنج صاحب سطا أن بعد وخصوًصا بغداد، إىل االنتقال يف العلم وطالب األدباء فأخذ
إىل ميًال أكسبها العربية اللغة إىل العلوم نقل أن الثاني واألمر وأخربها، البرصة عىل
مختلفة ملواضيع الجامعة الكتب من هناك شاهدوه ما مثال عىل وغريها، الكتب تأليف
ما أوفاها األول العرص ألصحاب ذكرها جاء التي فالكتب الواحد، املوضوع يف والتوسع
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إىل فعمدوا العرص هذا يف أما والنحو، والفتوح والطبقات النبوية والسرية الفقه يف كتب
ينضج لم وإن وغريها، والتاريخية والفلسفية واألدبية العلمية املواضيع سائر يف التأليف

اآلتي. العرص يف إال اإلجمال عىل التأليف

األدب مميزات (1)

أهمها: بأشياء العرص هذا يف األدب يمتاز

األديب هم كان وإنما ترصف، بال النقل عىل مقصوًرا املايض العرص يف كان أنه (١)
واألصمعي حماد يفعل كان كما عاينه ما رسد أو الراوي إىل باإلسناد سمعه ما يروي أن
عظة أو حكمة منها يستنتج أو عليها ويبني املرويات تلك يتدبر فأصبح عبيدة، وأبو
النظر وتعودهم اختبارهم اتساع ذلك يف والسبب وغريهما، قتيبة وابن الجاحظ فعل كما
والهندية، الفارسية من العربية إىل نقلت التي األدب كتب من عليه اطلعوا بما والتدبر

اليونانية.1 عن ونحوهما القياس وتحليل املنطق وكتب
حوَّل الخلفاء عىل النكبات وتوايل الحكومة لفساد الحال تغري من باألمة ألم ما أن (٢)
العدل رجال وسري الحكماء، وأقوال والزهاد الزهد وأخبار الحكم نرش إىل املفكرين همَّ
عن الناس لرد بهم االقتداء عىل الحث مع واالعتبار العظة عليها يرتتب التي والحزم

األدب. كتب يف ذلك يجمعون فأخذوا واملظلومني، املصابني وتعزية غيهم
كتاب يف ومآخذها مواضيعها اختالف عىل العرب أخبار شتات يجمعون أخذوا (٣)
التي لألسباب منها املستفادة الحكمة عىل مبنية أبواب يف وترتيبها كتب، بضعة أو واحد

الفريد. والعقد املوىش يف كما قدَّمناها،
يف الرزق طلب باألكثر منه الغرض كان فقد األدباء؛ نظر يف األدب وجهة تغريت (٤)
وأمثالها، وأشعارها العرب أخبار عىل االطالع يف الرغبة من لهؤالء كان بما الخلفاء دور
منهم، عليها املقترصون وقل والتأليف، اإلنشاء يف علمية صناعة العرص هذا يف فأصبح
باألدب لالشتغال ينقطع ولم واللغة، النحو يف االشتغال إىل باألكثر القرائح وانرصفت
مع باألدب االشتغال عليهم غلب منهم بضعة اخرتنا وقد قليلون، إال قدمناه الذي باملعنى
سني حسب تراجمهم وهذه الشعر، أو السياسة أو التاريخ من أخرى بفنون اشتغالهم

الوفاة.
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العرصالعبايسالثاني أدباء (2)

٢٥٥ه) سنة (تويف الَجاحظ (1-2)

ويعرف البرصة، أهل من بالوالء، الليثي الكناني محبوب بن بحر بن عمرو عثمان أبو هو
بن لعمرو جماًال اللون أسود جده وكان خلقته، بقبح واشتهر عينيه، لجحوظ بالجاحظ
جعله ما والتفكري العارضة وقوة القريحة وجودة الذكاء من الجاحظ وبلغ الكناني. قلع
يف ونبغ اللغة، وأصحاب والنحاة باألدباء آهلة وهي البرصة يف نشأ األدب، أئمة كبار من
إليه فاستقدمه ولده يؤدب من اختيار عىل عازًما وكان املتوكل إىل خربه وبلغ ذلك، كل
أخبار وله ورصفه، درهم آالف بعرشة له فأمر منظره استبشع رآه فلما رأى، من ُرسَّ يف
نصفه يطيل فكان النصفي؛ بالفالج أيامه أواخر يف وأصيب منظره، بقبح تتعلق كثرية
به أحس ما باملقاريض قرض لو اآلخر والنصف حرارته لشدة والكافور بالصندل األيمن
فتقاطر اإلسالمي؛ العالم يف صيته وذاع اشتهر قد وكان اصطالحهم، يف برده شدة من
الجاحظ يرى أن طلب إال بالبرصة عالم أو أديب يمر فال منه، والسماع ملشاهدته الناس
سائل ولعاب مائل بشق تصنع «وما يقول: يراه أن يراه أن أحد طلب إذا وكان ويكلمه،

.٢٥٥ سنة بالبرصة وتويف حائل؟!» ولون
األدب يف وآراء ومذاهب أساليب وله الثاني، العبايس العرص يف األدباء إمام وهو
باسمه. وعرفت الناس بها تحداه إليه تنسب اإلنشاء يف بطريقة واشتهر به، خاصة واللغة
األول العرص يف إمامهم املقفع ابن كان كما العرص هذا يف وإمامهم املنشئني قدوة فهو

ذلك. إىل وسنعود —

الجاحظية

أبي عىل العلم تلقى العهد، ذلك يف املفكرين جماعة املعتزلة فضالء من الجاحظ وكان
الكالم علم وكان املشهور، املتكلم بالنظام املعروف البلخي سيار بن إبراهيم إسحاق
الفالسفة، كتب من كثريًا الجاحظ وطالع فيها، والتبحر الفلسفة نقل أثر عىل نشأ قد
أن مذهبه ومن بالجاحظية، عرفوا جماعة بها تابعه بمسائل املعتزلة سائر عن وانفرد
وليس طبيعية، هي وإنما العباد، أفعال من يشء فيها وليس رضورية كلها املعارف
وأن طبيعتها، من يعربون بل النار يف يخلدون ال العباد وأن اإلرادة، سوى كسب للعباد
من املنزل القرآن وأن وطبيعتها، بنفسها أهلها تجذب النار وإنما النار أحًدا يدخل ال هللا
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ال وأنه املعايص يريد ال هللا وأن حيوانًا، ومرة رجًال مرة يصري أن ويمكن األجساد، قبيل
يستحيل وأنه فقط، السهو حقه يف يصح وال يغلط ال أنه بمعنى يريد ال هللا وأن يرى،

ذلك.2 ونحو باٍق، والجوهر تتبدل األعراض وإنما األجسام من الجواهر عىل العدم

مؤلفاته

أهمها: هاك ونرش، منها كثري طبع عديدة مؤلفات الجاحظ خلف

والخطابة واإلنشاء األدب يف والتبيان) التبني (ويقال: والتبيني: البيان كتاب (أ)
والزهاد، والنساك والشعراء والشعر والسجع والخطباء والخطابة البيان يف وأبحاث
وهو ذلك، وغري ونوادر وأحاديث واللحانني اللحن ويف والخلفاء، النبي خطب من وأمثلة
وغريها ١٣١٣ بمرصسنة طبع وقد للهجرة، الثالث القرن أواسط يف لإلنشاء مثال أصدق

مجلدين. يف
كتب عن ويختلف بالعربية، الحيوان علم يف كتاب أقدم هو الحيوان: كتاب (ب)
بالناس، عالقتها حيث من الحيوانات طبائع وصف عىل يشتمل بأنه املعروفة الحيوان
٤ يف ١٩٠٦ سنة بمرص طبع وقد وتاريخية، واجتماعية أدبية فوائد ذلك ويتخلل

مجلدات.
فان املسترشق طبعه اللغة يف والغرائب: والعجائب واألضداد املحاسن كتاب (ج)

.١٩٠٦ سنة بمرص طبع ثم صفحة، ٤٠٠ يف ١٨٩٧ سنة ليدن يف فلوتن
صوفيا. أيا بمكتبة خطية نسخة منه األدب، يف امللوك: أخالق كتاب (د)

كوبريل. بمكتبة خطية نسخة منه واملكائد: امللوك تنبيه كتاب (ه)
ومرص. أوروبا يف مرة غري طبع األدب، يف البخالء: كتاب (و)

كوبريل. يف البيان: سحر كتاب (ز)
.١٨٩٨ سنة بالشكل بمرصمضبوًطا وطبع صوفيا، أيا يف األتراك: فضائل كتاب (ح)
١٣٠٢ سنة باآلستانة طبع والخريف: الربيع بني املناظرة يف الحريف سلوة كتاب (ط)

صفحة. ٤٤ مرص ويف
ليدن. مكتبة يف خط الفرس مذاهب عىل والفراسة: والزجر العرافة كتاب (ي)

برلني. بمكتبة عيل: وحكم الجاحظ: كالم من املختار (ك)
الخديوية. املكتبة يف أمية: بني يف رسالة (ل)
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بمرص. طبعت رسالة و١١ ليدن، يف طبعت رسائل ثالث (م)
ج٨). ٢ (مجلد املنتقد مجلة ذكرته املغنني: طبقات كتاب (ن)
بمرص. الطبع تحت باشا زكي كتب جملة يف التاج: كتاب (س)

.٢٥٤ األدباء وطبقات ج١، ٣٨٨ خلكان ابن يف الجاحظ وترجمة

٢٧٥ه) سنة (تويف كَّري السُّ (2-2)

السكري العالء بن الرحمن عبد بن هللا عبيد بن الحسني بن الحسن سعيد أبو هو
البرصيني، راوية وكان األشعار، بجمع الشتغاله واألدباء؛ الرواة بني ذكرناه وقد النحوي،
من أيامه إىل اإلسالم وصدر الجاهليني أشعار من أيدينا بني ما أهم جمع الذي وهو
امرؤ دواوين: يف جمعها أي أشعارهم؛ السكري عمل الذين األفراد فمن واألفراد، القبائل
معديكرب، بن وعمرو الصمة، بن ودريد ولبيد، والحطيئة، والنابغة، وزهري، القيس،
واملتلمس، حازم، أبي بن وبرش باهلة، وأعىش نويرة، بن ومتمم واملهلهل، واألعىش،
مما وغريهم الرقاع، بن وعدي زيد، بن وعدي األرقط، وحميد ثور، بن وحميد واملسيب،
وذكر ،(١٥٧ (صفحة مطوًال الفهرست يف النديم ابن ذكرهم وقد بسطه. بنا يطول
السكري جمع التي القبائل ومن أيًضا، السكري غري شعره عمل من شاعر كل بجانب

كثري. وغريها يربوع، وبنو ربيعة، أبي وبنو شيبان، وبنو ذهل، بنو أشعارها:
وإن مواضعه، يف ذكرناه جانب منها أيدينا بني يزال ال األفراد الشعراء فدواوين
ديوان رشح (١) السكري إىل ينسب ومما جمعها، من الدواوين صدور يف يذكر لم
األدب كتب يف السكري جمعها التي األفراد دواوين بعض ذكر جاء وقد القيس. امرئ
مع مقتضبًا إلينا وصل وقد الهذليني، ديوان إال منها يبق فلم القبائل أشعار أما عرًضا.
يف منه األول القسم طبع وقد وليدن، باريس مكتبتي يف خطية نسخة ومنه قليل، رشح
من شاعًرا ثالثني نحو أشعار عىل تحتوي كبرية صفحة ٣٠٠ نحو يف ١٨٥٤ سنة لندن
سعيد أبو صنعه الهذليني أشعار رشح «كتاب الجزء هذا وعنوان وأخبارهم، الهذليني
أبي عن النحوي عيل بن عيىس بن عيل الحسن أبي رواية السكري الحسني بن الحسن
تاريخ عن إنكليزية مقدمة الطبعة هذه صدر ويف عنه.» الحلواني محمد بن أحمد بكر
ما غري الهذليني أشعار من بقى ملا كتاب وهناك والحماسة، واملفضليات الكتاب هذا

.١٨٨٤ سنة برلني يف طبع السكري، جمعه
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نرشت األعراب لصوص بعض أخبار فيه اللصوص: أخبار كتاب (٢) وللسكري
نسخة منه النمريي العود جران ديوان رشح (٣) وله ،١٨٥٩ سنة ليدن يف منه قطعة
األدباء طبقات يف السكري وترجمة ضاع. النبات كتاب (٤) وله الخديوية، باملكتبة خطية

و١٥٩. و١٥٧ ٧٨ والفهرست ج٣، ٦٢ األدباء ومعجم ،٢٧٤

٢٧٦ه) سنة (تويف ُقتَيبة ابن (3-2)

ف وتثقَّ ،٢١٣ سنة الكوفة يف ولد الدينوري، قتيبة بن مسلم بن هللا عبد محمد أبو هو
والنحو اللغة يف عامًلا وكان إليها، فنسب الدينور قضاء وتوىل بغداد، وسكن أهلها، عىل
وهو الحق، قول يف جريئًا الفكر، مستقل يرويه، فيما صادًقا بالعلوم، متفننًا والرشع،
مؤلفاته من والباقي املعروفة، األدب فنون أكثر يف فألَّف األدبي، النقد عىل تجرأ من أول
إلينا وصل ما وهاك واألدب، التاريخ كتب أمهات من وبعضها وشائع، حسن اليوم إىل

منها: خربه

كتاب (٣) الحرب. كتاب (٢) السلطان. كتاب (١) كتب: عرشة يف األخبار: عيون (أ)
كتاب (٦) والعلماء. العلم بأخبار العلم كتاب (٥) واألخالق. الطبائع كتاب (٤) السؤدد.
النساء. كتاب (١٠) الطعام. كتاب (٩) الحوائج. كتاب (٨) اإلخوان. كتاب (٧) الزهد.
مجلد كل مجلدين يف ١٩٠٧ سنة مرص ويف بروكلمن، بعناية ١٨٩٨ سنة ويمار يف طبع
كتاب أول وهو واآلستانة، بطرسربج مكاتب يف خطية نسخ ومنه صفحة، مائة يف يدخل

األدب. كتاب أمهات من نوعه يف
تاريخ خالصة فيه أقدمها، ومن العام التاريخ كتب قبيل من هو املعارف: كتاب (ب)
والتابعني الصحابة وأخبار ومغازيه، النبي وسرية العرب، وأنساب واألنبياء، الخلق
واألديان، الحوادث، ونوادر العاهات، وأهل األرشاف، وصناعات الشعر، ورواة والقراء
ويف ،١٨٥٠ سنة ووستنفيلد بعناية غوتنجن يف طبع وقد والعجم، العرب ملوك وأخبار

.١٣٠٠ سنة مرص
أو الشعراء كتاب أو الشعراء طبقات بعضهم ويسميه والشعراء: الشعر كتاب (ج)
الذين الشعراء من «املشهورين تراجم عىل يحتوي وهو واحد، وكلها الشعراء، أخبار
كتاب ويف النحو ويف الغريب يف بأشعارهم االحتجاج يقع والذين األدب أهل جل يعرفهم
وأمثلة املؤلف، أيام إىل اإلسالم وصدر الجاهلية شعراء أشهر أخبار ذلك يف ويدخل هللا»،
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ويف ،١٩٠٤ سنة غويه دي بعناية ليدن يف طبع وقد وانتقاد، نظر وفيه أشعارهم، من
.١٩٠٥ سنة مرص

والعلوم، اآلداب من الكتابة صناعة يف األديب إليه يحتاج فيما يبحث الكاتب: أدب (د)
أو األلفاظ معاني يف الوهم أو الخطأ من بأيامه الكتاب فيه يقع كان ما وإصالح
يف أبواب إىل ذلك قسم وقد اليوم، حتى إليه حاجة يف نحن مما والرتاكيب االشتقاقات
نسخ ومنه مرة، غري ورشح الكتاب هذا لخص وقد واألبنية، اللسان وتقويم الهجاء إقامة
١٨٧٧ سنة ليبسك يف طبع وقد وبطرسربج، فينا ومكاتب الربيطاني املتحف يف خطية
أشهرها عديدة رشوح وله مراًرا. مرص يف أيًضا وطبع لسريول، إنكليزية خالصة مع
باالقتضاب. ويعرف ،١٩٠١ سنة بريوت يف طبع ٥٣٩ه، سنة املتوىف البطليويس رشح

النبي وفاة من طالبها إىل بالنظر ورشوطها الخالفة تاريخ هو والسياسة: اإلمامة (ه)
باريس مكاتب يف خطية نسخ ومنه ،١٩٠٠ سنة بمرص طبع واملأمون، األمني عهد إىل

ومرص. ولندن
منه يحرم، أو األرشبة من يحل فيما العلماء اختالف يف األرشبة: أو الرشاب كتاب (و)

.١٩٠٧ سنة بمرص وطبع الخديوية، املكتبة ويف لندن يف خطية نسخة
منه نقل الشعوبية ضد هو العرب: وتفضيل والعجم العرب بني التسوية كتاب (ز)
الرد يف رسالة املقتبس مجلة له ونرشت ج٢، ٧١ صفحة يف فصًال الفريد العقد صاحب

.(٤ (مجلد الشعوبية عىل
وليدن. برلني مكتبتي يف خطية نسخ منه الحديث: مختلف تأويل (ح)
وكوبريل. ليدن مكتبتي يف خطية نسخ منه القرآن: مشكل كتاب (ط)

الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة منه والقرآن: الحديث من املشتبه (ي)
غوطا. مكتبة يف نسخة منه الحديث، يف أكثره والجوابات: املسائل كتاب (ك)

الشعر «معاني كتاب أهمها قتيبة البن أخرى كتبًا الفهرست صاحب ذكر وقد
«الشعر اسمه كتاب من نسخة باآلستانة صوفيا أيا مكتبة ويف كتابًا، ١٢ يف الكبري»
ذلك وغري كتب، عرشة يف الشعر» «عيون وكتاب بعضه، أو هو لعله قتيبة البن الكبري»
ابن إىل ينسب كتاب عىل شيخو األب ووقف واللغة، والحديث واألدب النحو كتب من
مكتبة يف وجده واملنزل» «الرجل كتاب نعني غريه، وال الفهرست صاحب يذكره لم قتيبة
التي اللغة مفردات قبيل من وهو املرشق، من ١١ السنة يف ونرشه بدمشق الظاهر
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كتاب من نسخة الخديوية باملكتبة الشنقيطي كتب ويف عبيدة. وأبي لألصمعي ذكرناها
قتيبة. البن وعلومها» العرب «كتاب اسمه خطي

.٧٧ والفهرست ،٢٧٢ األدباء وطبقات ج١، ٢٥١ خلكان ابن يف قتيبة ابن وترجمة

٢٨١ه) سنة (تويف الدنيا أبي ابن (4-2)

علم وله باهلل، املكتفي يؤدب كان قريش، موىل عبيد بن محمد بن هللا عبيد بكر أبو هو
إال: منها يصلنا لم واألخبار األدب يف كثرية مؤلفات الفهرست له وذكر باألخبار،

فرج، الشدة بعد فيها أصابهم ألناس اتفقت أخبار مجموع الشدة: بعد الفرج (أ)
سنة املتوىف املدائني منحى فيه نحا .١٩٠٦ سنة بمرص وطبع وليدن، برلني يف نسخ منه
القايض إىل ذلك انتهى حتى سواهما تحداهما ثم املوضوع، هذا يف ألَّف من أول ٢٢٥
يف ١٩٠٤ سنة بمرص طبع الشدة بعد الفرج كتابه فألف ٣٨٤ه، سنة املتوىف التنوخي

املوضوع. هذا يف التأليف تاريخ مقدمته ويف مجلدين،
األخالق. مكارم (ب)

برلني. يف خطيتان نسختان منهما املالهي: وذم (ج)
ليدن. يف الحجة: ذي عرش فضائل (د)

منشن. يف املوت: بعد عاش من كتاب (ه)
باآلستانة. كوبريل يف اليقني: (و)

عثمانية. نور يف الشكر: (ز)
الندبرج. مكتبة يف الضيف: قرى (ح)

.١٨٥ والفهرست ج١، ٢٣٦ الوفيات فوات يف الدنيا أبي ابن وترجمة

٣١٠ه) سنة (املتوىف جعفر بن ُقَدامة (5-2)

املكتفي أيام يف وأسلم نرصانيٍّا، أبوه كان البغدادي. الكاتب قدامة بن جعفر بن قدامة هو
كتبًا ألَّف شاعًرا أديبًا وكان العباسية، الدولة يف كبريًا منصبًا وتوىل ،(٢٨٩–٢٩٥ (سنة

إال: منها يصلنا لم (١٣٠ (صفحة الفهرست صاحب ذكرها كثرية
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طبع إليه، وسنعود املوضوع، هذا يف مستقل كتاب أول وهو الشعر: نقد كتاب (أ)
.١٣٠١ سنة اآلستانة يف

اإلسكوريال. يف خطية نسخة منه البيان، بكتاب ويعرف النثر: نقد كتاب (ب)
الجغرافية. عىل الكالم يف ذكره سيأتي الخراج: كتاب (ج)

الثالث) القرن (يف اء الوشَّ (6-2)

يف الظرفاء األدباء أحد الوشاء، األعرابي إسحاق بن أحمد بن محمد الطيب أبو هو
صاحب له ذكر واألخبار. األشعار كتب تصنيف عليه غلب للهجرة، الثالث القرن أواخر

كتابان: إال منها يصلنا لم واألدب النحو يف كتابًا ٢٠ نحو الفهرست

املواعظ من كثري ويتخلله العرص، ذلك آداب يمثل بابه يف فريد وهو املوىش: كتاب (أ)
يومئذ شائعة كانت التي األزياء وصف وفيه والتعفف، واإلخالص املصادقة عىل والحث
كانوا فيما ضافية فصول وفيه للمكاتبات، األلفاظ من اختري وما الطبقات، اختالف عىل
والوسائد والستور واملناديل والزنانري والعصائب واألعالم الثياب عىل األشعار من يكتبونه
خطية نسخة ومنه ببابه، فريد فهو والعيدان، الرشاب وآنية املجالس وعىل النعال، حتى
الظرف كتاب وسموه ،١٣٢٤ سنة مرص ويف ،١٨٨٧ سنة فيها طبع وقد ليدن، يف

والظرفاء.
يف مخترصة خطية نسخة منه الفرج: إىل الوصول وسبب املهج تفريج كتاب (ب)

.٣٧٤ األدباء وطبقات ،٨٥ الفهرست يف الوشاء أخبار وتجد برلني، مكتبة

٣٢٨ه) سنة (تويف ربِّه عبد ابن (7-2)

موايل من أصله الفريد، العقد صاحب القرطبي ربه عبد محمد بن أحمد عمر أبو هو
من املكثرين العلماء من وكان ،(٣٤٨ (وقيل: ٣٢٨ سنة تويف األندلس، يف أمية بني
العقد بكتابه اشتهر وإنما مطبوًعا، شاعًرا وكان الناس، أخبار عىل واالطالع املحفوظات
العربية، يف قليل وهو شعًرا، القصة رسد أي القصيص؛ الشعر إىل ميل شعره ويف الفريد.
السنني، حسب األندلس صاحب النارص الرحمن عبد تاريخ فيها قصَّ أرجوزة فيه له

الفريد. العقد من الثاني الجزء يف منشورة وهي له، معاًرصا وكان
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كالخزانة هو أو وأحواها، األدب كتب أَجلِّ من فإنه الفريد العقد أما الفريد، العقد
واألنساب األخبار عن فضًال واملوسيقى، الطب حتى العرص، ذلك علوم خالصة حوت
ألف عىل صفحاتها تزيد مجلدات ثالثة يف وقواعده، والعروض والشعر واألمثال واللغة
أبوابه؛ وتسمية تقسيمه يف صاحبه تأنَّق وقد املواضيع، حسب مقسوم وهو كبرية، صفحة
الجزء ويشتمل الفريد»، «العقد الكتاب السم تطبيًقا الكريمة الحجارة بأسماء فسماها
واملواعظ، واألمثال واألدب والعلم والوفود واألصفاد واألجواد والحروب السلطان عىل األول
والخطب واألجوبة األعراب وكالم العرب وفضائل والنسب واملراثي التعازي يف والثاني
وأيام والربامكة والطالبيني والحجاج زياد أخبار يف والثالث الكتبة، وأخبار والتوقيعات
والبخالء، واملمردين واملتنبئني والنساء األلحان وعلم الشعر وفضائل ووقائعها العرب

والرشاب. الطعام ويف اإلنسان، وطبائع
زياد فأخبار التاريخ، كتب يف مثلها تجد ال تاريخية فصول األبواب هذه بعض ويف
العرب بأيام وناهيك آخر، كتاب يف عليها العثور يعز حقائق فيها والطالبيني والحجاج
األقوال من كثري عن فضًال واألزارقة؛ الخوارج أخبار من هناك وما الشعر وأعاريض
فوائد، خزانة الفريد فالعقد أصولها، ضاعت كتب عن نقًال امللوك، عظماء عن املأثورة
الكتب يف ما خالصة حوى أنه مطالعته من ويؤخذ الثقة، األدب كتب أمهات من وهو
غري وغريهم، الكلبي وابن قتيبة وابن والجاحظ عبيدة وأبي لألصمعي يومئذ السالفة
نقل بل العرب، عرفه ما عىل جمعه فيما يقترص ولم واإلنجيل، والتوراة والحديث القرآن
وهو والفارسية، والهندية اليونانية عن الزمن ذلك يف العربية إىل ترجمت التي الكتب عن
ومنه شائع، وهو مجلدات ثالثة يف مراًرا الفريد العقد طبع وقد كالمه، يف ذلك إىل يشري

سواه. له وليس أوروبا، مكاتب أكثر يف خطية نسخ
الدهر ويتيمة ج٢، ٦٧ األدباء ومعجم ج١، ٣٢ خلكان ابن يف ربه عبد ابن وترجمة

ج١. و٤١٢ ٣٦٠

٣٣٥ه) سنة (املتوىف الصويل بكر أبو (8-2)

كان جرجان. بملوك نسبه ويتصل بالشطرنجي، ويعرف الصويل، يحيى بن محمد هو
زمانه أهل وألعب الكتب، بتصنيف حاذًقا امللوك، بآداب املعرفة حسن األدب، بفنون عامًلا
السكري فعل كما كثريين أشعار وجمع الخلفاء، من لجماعة نديًما وكان الشطرنج، يف
تمام أبي وديوان املعتز، ابن كديوان أماكنه يف ذلك من إىليشء أرشنا وقد القدماء، بأشعار
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أخبار يف «األوراق سماه كتابًا وأشعارهم الخلفاء أخبار يف وألف والبحرتي، نواس وأبي
الخلفاء أخبار منه خرج والذي ه، يتمَّ لم «إنه النديم: ابن قال وأشعارهم» العباس آل
بهذا نسخة الخديوية املكتبة يف ولكن املعتز.» أيام إىل السفاح من الخلفاء أوالد وأشعار
يف وأكثره الهجاء، أحرف عىل أسماءهم رتب الشعراء أخبار قبيل من هي للصويل االسم
حمدان بن وأبان أبان بن كمحمد الشعراء، وأبنائه الربامكة شاعر الالحقي أبان أخبار
بن وأحمد أبواب، يف مرتبة وأشعاره السلمي عمرو بن أشجع وأخبار وغريهما، أبان بن
املذكور أحمد وتوقيعات العبايس، بني دولة كاتب صبيح وابن وآله، املأمون وزير يوسف
إبراهيم بن إسحاق برتجمة رشع أنه الكتاب آخر يف وجاء أشعاره، عن فضًال وكالمه

النديم. ابن ذكره عما يختلف وذلك يتمها، أن قبل وتويف املوصيل،
طبقات يف وأخباره عليها، نقف ولم الظنون كشف ذكرها هامة أخرى كتب وله

و١٥٦. ١٥٠ والفهرست ،٣٤٣ األدباء

آخرون أدباء (3)

الربمكي وجحظة ٢٨٢ه، سنة املتوىف العيناء أبو أيًضا العرص هذا يف والرواة األدباء ومن
املجالسة، كتاب له ،٣١٠ سنة املتوىف املالكي الدينوري مروان بن بكر وأبو (٣٢٦ه)،
،٣٢٢ سنة تويف الكاتب، عون أبي بن وإبراهيم باريس، يف نسخة منه وآداب أخبار وفيه
مزيد بن األزهر وأبو برلني، يف نسخة منه األلباب، ذوي جوابات يف اللباب لب كتاب وله
النيسابوري القاسم (وألبي اإلسكوريال، يف املجانني عقالء أخبار له ،(٣٢٥) النحوي
املتوىف السامري الخرائطي بكر وأبو برلني)، مكتبة يف االسم بهذا كتاب ٤٠٦ سنة املتوىف

ليدن. يف األخالق ومكارم الخديوية املكتبة يف القلوب اعتالل كتاب له ٣٢٧ سنة

اإلنشاء (4)

يف انتهى حتى واإليجاز، البالغة من اإلسالم صدر يف اإلنشاء أسلوب من كان ما رأيت
فصول يف التحميدات وأدخل الرسائل فأطال الكاتب، الحميد عبد إىل األموي العرص
العرص ذلك يف املنشئني إمام وهو املقفع، ابن نبغ األول العبايس العرص كان فلما الكتب.

تقطيع. وال تسجيع بال مرسل إنشاء وهو ودمنة، كليلة ترجمة يف يظهر كما
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املقفع ابن أسلوب (1-4)

إىل عمد التنبيه أو التهديد أو الخطابة معرض يف اإلنشاء يف التأنق أراد إذا كان لكنه
واألدب اليتيمة سيما وال األخرى، كتبه يف فعل كما ا خاصٍّ تنويًعا عبارته ع ونوَّ السجع،

اليتيمة: يف قوله ذلك فمن الصغري،

جزوا وأعوانًا رأي، بغري استقام أمًرا فرأيت دولة، جدة عند سلطانك كان إذا
األمر فإن إليه تستنم وال ذلك يغرنك فال حزم، بغري أنجح وعمًال نبل، بغري

آخرين. أنفس يف وحالوة أقوام أنفس يف مهابة له تكون مما الجديد

وأوفر أجساًدا، أعظم كانوا قبلنا الناس «وجدنا كقوله: تقطيعه يف يتفنن وقد
وأفضل أعماًرا وأطول إتقانًا، لألمور بقوتهم وأحسن قوة وأشد أحالًما، أجسادهم مع

اختباًرا.» لألشياء بأعمارهم
األدبية املقاالت أو الرسائل وإنشاء الكتب إنشاء بني التمييز من بد ال حال كل ويف
وأما ودمنة، كليلة كتاب مثل تقطيع أو سجع بال مرسًال يزال ال الكتب فإنشاء ونحوها،
الخطب، قبيل من فهي الكتب بها يصدرون التي الفصول أو األدبية املقاالت أو الرسائل
اليتيمة الدرة كتابه يف املقفع ابن فعل كما تنميقها يف جهده ويبذل بها يتأنَّق فالكاتب
إنما األعرص بتوايل اإلنشاء يصيب الذي فالتنويع — منها املذكورين باملثالني أتينا التي

الخطب. عىل يصدق عليه يصدق وما الغالب، يف اإلنشاء هذا عىل يقع

الجاحظ أسلوب (2-4)

غبار لهم يَشقُّ ال املنشئني الكتاب من طبقة نبغت الثاني العبايس العرص دخل فلما
صغرية قطًعا الجملة جعل أنه وذلك فيه؛ تحدوه اإلنشاء يف أسلوبًا وضع الجاحظ إمامهم
هللا «جنبك كقوله: القافية فيه تشرتط ال سجع هو أو قافية، وال وزن بدون لكن كالشعر
وحبب نسبًا، الصدق وبني سببًا املعرفة وبني بينك وجعل الحرية، من وعصمك الشبهة،
الحق، عز قلبك وأشعر التقوى، حالوة وأذاقك اإلنصاف، عينك يف وزين التثبت، إليك

إلخ.» … اليأس ذل عنك وطرد اليقني، برد صدرك وأودع
كقوله: املفرد بصيغة املخاطب إىل يوجه معرتًضا حشًوا الدعاء أدخل وقد
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يوم الخطل وسقطات املنازعة، عند اللسان سالطة مرضة هللا حفظك وليس
الحرص وعن الحجة، اختالل من العي عن يحدث مما بأعظم الخطية، إطالة
استوىل من يلومون وال الخرس، يعريون ال والناس الحاجة، درك فوات من

إلخ. … العي ويؤنبون الحرص يذمون وهم العجز، بيانه عىل

عىل فنسجوا معارصوه، توخاه وقد الجاحظ، إىل ينسب اإلنشاء يف األسلوب وهذا
األصفهاني حمزة قول ذلك أمثلة ومن وغريهم، ثوابة وابن واملربد قتيبة كابن منواله
قال — الجاحظ كأسلوب وأسلوبه الثاني، العرص أهل من فإنه نواس، أبي ديوان جامع

املذكور: الديوان مقدمة يف

خولك، ما أفضل من وزادك أملك، أقىص وبلغك قدرك وأعىل هللا أبقاك سألتني
عمل إىل عنايتي لك أرصف أن عودك، ما جميل أعدمك وال منحك، ما وأحسن
وقد أخباره، وجل أشعاره، كل عىل يشتمل نواس، أبي شعر من مجموع

إلخ. … ملتمسك إىل وأجبتك بطلبتك هللا أيدك أسعفتك

حتى النفس يف تأثريًا وأشد للمعنى، إبالًغا أكثر التكرار هذا إىل النزوع يرون وهم
إىل كتب ملا يزيد كقول اإلسالم، صدر يف اإليجاز من شائًعا كان ما ينتقدون رأيناهم
فاعتمد أخرى، وتؤخر رجًال تقدم أراك فإني بعد، «أما بيعته: يف تلكؤه بلغه حني مروان
بالتأثري يأت لم اآلن قيل لو هذا «إن الكاتب: أدب يف قتيبة ابن قال شئت.» أيهما عىل

«… وينذر ويحذر ويبدئ ويعيد ويكرر يطيل أن والصواب املطلوب،
فإن وجه، كل من واحدة العرص ذلك يف الكتاب أساليب تكون أن ذلك من يؤخذ وال
العرص أبناء ولكن به، يعرف أسلوب كاتب لكل يكون أن والطبيعي طبيعي، غري ذلك
فيقلدونه خطواته عىل يسريون مقداًما أحدهم يكون أن ويغلب أساليبهم، تتشابه الواحد
املنشئني. وقدوة األدب أهل إمام العرص هذا يف والجاحظ طاقته، جهد منهم كل أسلوبه يف

العقيدة وفساد البضاعة كساد (5)

قدمناها التي لألسباب الشعر أصاب كما كساد العرص هذا يف األدب صناعة وأصاب
الفلسفة إىل الناس وانرصاف التنشيط، عن واألمراء امللوك واشتغال الدولة، فساد من
العرب واحتقار الشعوبية وشيوع عندهم، الحادثة العلوم من واملنطق والطبيعيات
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وفساد األدب بضاعة كساد يشكون األدباء فأصبح وعلومهم، كفاءتهم عىل والطعن
اإلنشاء. صناعة إتقان عن األدباء وتقاعد بالفلسفة الناس عقيدة

قد أهله، كسائر زماننا كتاب من كثريًا «رأيت الكاتب: أدب يف قتيبة ابن قال
من وقلوبهم النظر كد من أنفسهم وأعفوا العجز، مركب واستوطئوا الدعة، استطابوا
فأين ذاك، كان ولعمري آلة، بغري البغية وبلغوا سبب، بغري الدرك نالوا حني الفكر، تعب
رجل موقف من لصاحبه أخزى موقف وأي البهائم، مجانسة من األنفة وأين النفس همة
ويف — كتابًا يوًما عليه فقرأ لرسه وارتضاه لنفسه، الخلفاء بعض اصطفاه الكتاب من
يف فرتدد الكأل؟» «وما ممتحنًا: الخليفة له فقال الكأل.» عنه أكثر مطًرا «ومطرنا الكتاب
مثل يف آخر مقام ومن عنه.» «سل له: فقال أدري.» «ال قال: ثم لسانه وتعثر الجواب
منه أضحك تصحيًفا فه فصحَّ «حارضطي»، فيه ذكر كتابًا الخلفاء بعض عىل قرأ حاله

الحارضين.»
لطالب الالزمة الرشوط وذكر إليه، املشار كتابه وضع عىل قتيبة ابن بعث ما ذلك
اللغوية عن فضًال واألدبية؛ اإلسالمية العلوم يف االطالع سعة سيما وال الصناعة، هذه

األبنية. وضبط اللسان وتقويم الهجاء كإقامة
قوله: عرصه يف األدباء عقيدة فساد انتقاده ومن

متطريين اسمه ومن ناكبني، األدب سبيل عن هذا زماننا أهل أكثر رأيت
لالزدياد، تارك والشادي التعليم، عن فراغب منهم الناشئ أما كارهني، وألهله
ويخرج املجدودين جملة يف ليدخل متناٍس أو ناٍس الشباب عنفوان يف واملتأدب
خوى حني مقموعون، الجهل وبكثرة مغمورون فالعلماء املحدودين، جملة عن
عىل عاًرا العلم وصار أهله، بضائع وبارت الرب، سوق وكسدت الخري نجم
زكاة هو الذي والجاه النفوس، عىل وقًفا امللوك وأموال نقًصا، والفضل صاحبه،
البنيان، وتشييد النجد زخارف يف املروءات وآضت الخلق، بيع يباع الرشف،
وجهل الصنائع ونبذت الندمان، ومعاطاة املزاهر، اصطفاق يف النفوس ولذات
الصدق لسان يف وزهد النفوس، همم وسقطت الخواطر، وماتت املعروف، قدر
قويم الخط، حسن يكون أن كتابته، يف كاتبنا غايات فأبعد امللكوت، وعقد
وصف أو قينة مدح يف أبياتًا الشعر من يقول أن أديبنا منازل وأعىل الحروف،
يف وينظر الكواكب، تقويم من شيئًا يطالع أن لطيفنا، درجات وأرفع كأس،
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يعرف ال وهو بالطعن هللا كتاب يعرتضعىل ثم املنطق، وحدِّ القضاء من يشء
إلخ. … نقله من يدري ال وهو بالتكذيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول حديث وعىل معناه،

من باإلكثار يحلو أنه موا وتوهَّ معرفة، غري عن العرص ذلك يف اإلنشاء دعاة وتكاثر
بن يحيى بقول ذلك عىل مثًال وأتى بالالئمة، قتيبة ابن عليهم فأنحى الغريب اللفظ
تطلها أنشأت وشربك شكرها ثمن سألتك «إن له: فقال امرأته خاصمته لرجل يعمر
إن «وهللا بالسياط: يرضبه هبرية بن عمر بن ويوسف عمر بن عيىس وكقول وتضهلها.»
يستثقل كان وأشباهه «فهذا قتيبة: ابن قال عشاروك.» قبضها أسيفاط يف أثيابًا إال كانت
ويرونه العلم، يف ويتنافسون بالفصاحة، فيه يتحلون وأهله زمان، والزمان غض، واألدب
الحال؟» انقالب مع اليوم به فكيف لون، يؤمِّ ما وبلوغ يطلبون ما درك يف املقدار تلو

للمربد والكامل قتيبة البن الكاتب أدب واإلنشاء األدب كتب عمدة أن واملشهور
عبد البن الفريد العقد عليها ونزيد القايل، عيل ألبي والنوادر للجاحظ والتبيني والبيان
كتب وسائر ودمنة فكليلة خاصة اإلنشاء أريد وإذا األصفهاني، الفرج ألبي واألغاني ربه

مطبوع. وكلها املقفع، ابن
وسيخطو املنشئني، من أدبائه وأكثر الثاني العرصالعبايس يف اإلنشاء شأن كان ذلك

اآلتي. العرص يف أخرى خطوة

هوامش

وبعدها. ج٣ ١٥٢ اإلسالمي التمدن تاريخ راجع (1)
ج١. ٤٠ الشهرستاني (2)
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وإنما النحو، يف اشتغلوا ألنهم النحاة؛ من عدُّهم يجوز العرص هذا أدباء أن تقدم قد
يتصدوا ولم سيبويه بكتاب النحو من اكتفوا ألنهم واللغويني؛ األدباء من أكثرهم جعلنا
يف االشتغال من املدنية إليه دعت ما إىل قرائحهم فانرصفت مقامه، يقوم كتاب لتأليف
بعضهم ألف قد كان وإن الكماليات، قبيل من النحو يف تأليفهم وأصبح واللغة، األدب
أصحاب فإن — سيبويه كتاب عىل تعليًقا أو أبوابه بعض يف أو فيه مخترص بني فيه

واللغة. األدب إىل عنايتهم رصفوا األدباء من وغريهم التعليقات أو املخترصات هذه
ما ونذكر الباب هذا يف عنهم فنتكلم النحو، يف االشتغال عليه غلب بعضهم أن عىل

وهم: مؤلفاتهم، من إلينا وصل

العرص هذا يف النحاة أشهر (1)

٢٤٩ه) سنة (تويف املازني عثمان أبو (1-1)

عبيدة أبي عن أخذ البرصة، أهل من املازني بقية بن محمد بن بكر عثمان أبو هو
يف كثرية مؤلفات وله أهله، شيخ هو فكان عرصه، يف النحو انتهى وإليه واألصمعي،
سيبويه كتاب الذمي تعليم عن امتنع الذي وهو يشء، منها يصلنا لم والعروض النحو
واملتوكل باهلل الواثق عارص وقد اآليات، من حواه مما يمكنه لئال املال؛ من له بذله ما مع

إعراب: عىل جائزة جملتها ومن جوائزهما، ونال وجالسهما، هللا عىل

ظ��ل��ُم ت��ح��ي��ة ال��س��الم أه��دى رج��ًال م��ص��اب��ك��م إن أظ��ل��وم
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وهما ٢٢٥ه، سنة املتوىف الجرمي عمر ألبي معاًرصا املازني وكان طويل. حديث يف
ذلك قبل وكان الترصيف، علم ن دوَّ من أول واملازني يومئذ، البرصة يف النحو عمدة

النحو. علم يف مندرًجا
.٢٤٢ األدباء وطبقات ج٢، ٣٨٠ األدباء ومعجم ج١، ٩٢ خلكان ابن يف وترجمته

٢٩١ه) سنة (تويف ثعلب العباس أبو (2-1)

ولد بثعلب. ويعرف شيبان، بني موىل النحوي سيار بن زيد بن أحمد العباس أبو هو
اللهجة وصدق بالحفظ مشهوًرا حجة وكان األعرابي، ابن عىل العلم وتلقى ٢٠٠ه، سنة
الكوفيني إمام وكان واللغة، النحو عن فضًال القديم، الشعر ورواية بالعربية واملعرفة
األدب فنون أكثر يف وألف ٢٩١ه، سنة فيها وتويف بغداد، يف أقام زمانه. يف والبرصيني

منها: خربه إلينا وصل ما وإليك معظمها، ذهب كتابًا ٢٢ نحو

مما العرب كالم من الفصيح فيه اختار ثعلب. بفصيح ويعرف الفصيح: كتاب (١)
عليه انتقاًدا ألف وقد صفحة، ٧٠ نحو يف ١٨٧٦ سنة ليبسك طبع الناس، كالم يف يجري
الغلط، من الفصيح يف ما عىل التنبيه كتاب سماه البرصي، حمزة بن عيل القاسم أبو
سماه الفصيح عىل رشح الهروي سهل أبي وللشيخ اإلسكوريال، يف خطية نسخة منه
الدين ملوفق الفصيح عىل ذيل ومعه ،١٢٨٩ سنة بمرص طبع الفصيح، رشح يف التلويح
غريب رشح سماه رشًحا الرتمذي العباس أبو أيًضا ورشحه ،٦٢٩ سنة املتوىف البغدادي
عليه، نقًدا الزجاج كتب وقد باآلستانة، عثمانية نور مكتبة يف خطية نسخة منه الفصيح،

الخديوية. باملكتبة الشنقيطي كتب يف نسخة منه
واستخبار، وخرب ونهي أمر أربع: الشعر قواعد أن أوله يف جاء الشعر: قواعد كتاب (٢)
طبع وقد الفاتيكان، يف خطية نسخة منه الفحول، الشعراء أقوال من عليها بأمثلة وأتى

صفحة. ٤٢ يف ١٨٩٠ سنة ليدن يف
اإلسكوريال. مكتبة يف خطية نسخة منه زهري: ديوان رشح (٣)

أيًضا. املكتبة تلك يف األعىش: ديوان رشح (٤)
مكتبة يف خطية نسخة منه األدب، وخزانة املزهر صاحب ذكره األمايل: كتاب (٥)

ورقة. ١٣٢ يف ثعلب مجالس باسم منه نسخة الخديوية املكتبة ويف برلني،
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ج٢، ١٣٣ األدباء ومعجم ،٢٩٣ األدباء وطبقات ج١، ٣٠ خلكان ابن يف أخباره
.٧٤ والفهرست

٣١١ه) سنة (تويف الزجاج إسحاق أبو (3-1)

الزجاج، يخرط كان ألنه بذلك سمي الزجاج؛ سهل بن الرسي بن إبراهيم إسحاق أبو هو
بعضهم طلب ثم يده، ذات لقلة بمشقة األجرة له يدفع وكان املربد، عىل العلم تلقى
ذلك فكان سليمان، بن هللا عبيد بن للقاسم مؤدبًا وصار عليه فدلهم املربد من معلًما

منها: بقي ما هاك كثرية مؤلفات وله غناه، سبب

تشتمل ا جدٍّ قديم بخط الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه النحو: رس كتاب (١)
بن أحمد جعفر أبو عيل «قرأه نصه: ما آخره ويف ينرصف، ال وما ينرصف ما باب عىل
الزجاج مؤلفات بني الكتاب هذا ذكر يرد ولم «… إلخ ٣٥١ سنة صفر يف مسمار محمد

الفهرست. يف
غوطا. يف نسخة منه الرحيم: الرحمن هللا بسم معنى عن والتفهيم اإلبانة كتاب (٢)
يف خطية نسخ ومنه اإلنسان، أعضاء أسماء وفيه اللغة: يف اإلنسان خلق كتاب (٣)

الخديوية. املكتبة ويف الربيطاني املتحف
الخديوية. املكتبة ويف باآلستانة عثمانية نور يف نسخ منه القرآن: معاني كتاب (٤)

األدباء وطبقات ج١، ٤٧ األدباء ومعجم ج١، ١١ خلكان ابن يف الزجاج أخبار وتجد
.٦٠ والفهرست ،٣٠٨

٣٢٨ه) سنة (تويف األنباري ابن (4-1)

كمال غري وهو األنبار، أهل من األنباري بشار بن محمد بن القاسم بن محمد بكر أبو هو
والنحو األخبار أهل من األنباري محمد أبو أبوه كان ٥٧٧ه، سنة املتوىف األنباري الدين
البديهة، وحضور الخاطر برسعة املثل به يرضب وكان ثعلب، وعن عنه العلم ابنه فتلقى
املسجد من أخرى ناحية يف وأبوه ناحية يف حفظه مما علمه يميل الذاكرة قوي وكان
كان وقيل: القرآن، يف وشاهد شعر بيت ٣٠٠٠٠٠ يحفظ األنباري ابن وكان بغداد، يف
واللغة النحو يف وألَّف الحفظ، غرائب من وذلك بأسانيدها، للقرآن تفسريًا ١٢٠ يحفظ
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إنه قالوا: الحديث غريب كتاب كتبه فمن التأليف يطيل وكان والحديث، والقرآن واألدب
كتبه: من وصلنا ما وإليك عليهما، وقس ورقة، ١٠٠٠ الكايف ورشح ورقة، ٤٥٠٠٠

.١٩٠٧ سنة مرص ويف ،١٨٨١ سنة ليدن يف طبع النحو: يف األضداد كتاب (١)
كوبريل مكتبة يف خطية نسخة منه الناس، كلمات معاني يف الزاهر: كتاب (٢)

للزجاجي. الزاهر عن كالمنا يف ذكره وسيأتي باآلستانة،
الخديوية. واملكتبة جامع ويني صوفيا أيا يف خطية نسخ منه املفضليات: رشح (٣)
وكوبريل. الربيطاني املتحف يف نسخة منه واالبتداء: الوقف يف اإليضاح كتاب (٤)

باريس. يف نسخة منه هللا: كتاب يف الهاءات كتاب (٥)

.٧٥ والفهرست ج١، ٥٠٣ خلكان ابن يف وترجمته

٣٣٢ه) سنة (تويف والد ابن (5-1)

وقد مرص، أهل من د، والَّ بن محمد بن أحمد العباس أبو واسمه اج الزجَّ تالميذ من هو
برلني يف خطية نسخ منه واملمدود، املقصور اسمه النحو يف كتابًا وخلف فيها، تويف
الهجاء. حروف عىل مرتب الفائدة جزيل وهو ،١٩٠٨ سنة بمرص طبع وقد وباريس،

٣٣٨ه) سنة النحاس(تويف جعفر أبو (6-1)

وهو الصفار، يسمى وقد الزجاج، تالميذ من النحاس، إسماعيل بن محمد بن أحمد هو
عن فأخذ بغداد إىل ورحل مرص، من أصله ٦٩٨ه، سنة املتوىف النحوي النحاس ابن غري
صاحب وكان مات، حتى بها فأقام مرص إىل عاد ثم وغريهم، والزجاج واألخفش املربد
إال: منها يصلنا لم والقرآن واألدب اللغة يف كثرية مؤلفات وخلف واسع، وعلم كثري فضل

الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة منها السبع: املعلقات رشح (١)
٢٧٧ يف جميل بخط الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه القرآن: إعراب كتاب (٢)

الحجم. كبرية ورقة
أيًضا. فيها األول الجزء منه القرآن: معاني كتاب (٣)
الربيطاني. املتحف يف ومنسوخه: القرآن ناسخ (٤)

588



والنحاة النحو

وطبقات ج١، ٢٩ خلكان وابن ج٢، ٧٢ األدباء معجم يف النحاس ترجمة وتجد
.٣٦٣ األدباء

٣٣٩ه) سنة (تويف الزجاجي القاسم أبو (7-1)

عن أخذ نهاوند، أهل من النحاة أفاضل من الزجاجي، إسحاق بن الرحمن عبد هو
الفهرست له يذكر ولم فيها، ومات وطربية، دمشق يف التعليم وتوىل إليه، فنسب الزجاج

إليه: ينسب مما إلينا وصل وقد عليه، نقف لم القوايف يف كتابًا إال

أوروبا، مكاتب أكثر يف خطية نسخ منه مؤلفاته أهم هو النحو: يف الجمل كتاب (١)
البطليويس رشحه وقد الخديوية، املكتبة يف نسخة منه العريف ابن رشح منها رشوح وله
الخط. قديمة الخديوية املكتبة يف نسخة منه الضائع البن رشح ومنها وغريه، هو وانتقده
سلمة بن للمفضل والفاخر ذكره املتقدم لألنباري الزاهر ألفاظ فيه جمع الزاهر: (٢)

ورقة. ١٧٩ يف الخديوية باملكتبة خطية نسخة منه وتهذيب، تنقيح مع ذكره اآلتي
.١٣٢٤ سنة بمرص طبع اللغة: يف األمايل (٣)

.٨٠ والفهرست ،٣٧٩ األدباء وطبقات ج١، ٢٧٨ خلكان ابن يف وترجمته
يصلنا لم ألنهم تراجمهم؛ عن أغضينا العرص هذا يف نبغوا النحاة من طائفة وهناك
وابن واليزيدي والحامض الزاهد عمرو وأبي الحائل كابن الذكر، يستحق ما كتبهم من

وغريهم. الجرمي وعمر املرزبان وابن األصغر واألخفش واملنذري ونفطويه الرساج

النحو يف والكوفيني البرصيني مذاهب (2)

النحو، قواعد يف والكوفيني البرصيني بني الجدال احتدم بعده وما العرص هذا ويف
كمال أشهرهم كثريون االختالف ذلك يف ألف وقد ورشوطه، أحكامه من كثري يف واختلفوا
وأبو الخالف»، مسائل يف «اإلنصاف يف كتابًا ألف ٥٧٧ه، سنة املتوىف األنباري الدين
وقد والكوفيني»، البرصيني بني الخالف مسائل يف «التبيني كتاب ألف العكربي البقاء
األشباه كتابه من الثاني الجزء يف الكتابني هذين عن ذلك السيوطي الدين جالل لخص
ما وبلغ مجلدات، أربعة يف ١٣١٧ه سنة الهند أباد حيدر يف مطبوع وهو والنظائر،

منها: أمثلة هذه — ومسألتني مسألة مائة فيه الخالف مسائل من جمعه
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الكوفيني عند البرصيني عند

الوسم من مشتق االسم السمو من مشتق االسم
مكانني يف معربة واحد مكان يف معربة الستة األسماء

الفعل من مشتق املصدر املصدر من مشتق الفعل
يجمع والنون بالواو يجمع ال كطلحة التأنيث بتاء املنتهي االسم
معرب مبني األمر فعل

الخرب يرفعه املبتدأ باالبتداء مرتفع املبتدأ
يتضمن ضمريًا يتضمن ال ا مختصٍّ اسًما كان إذا الخرب
يجوز ال املبتدأ عىل الخرب تقديم يجوز

يقام املفعول وجود مع واملجرور الظرف الفاعل مقام يقام ال
اسمان مبنيان فعالن وبئس نعم

والبياض السواد من يبنى األلوان من التعجب فعل يبنى ال
يجوز ال عليها ليس خرب تقديم يجوز
يجوز لكن خرب عىل التوكيد نون دخول يجوز ال
يجوز الكالم أول يف االستثناء تقديم يجوز ال
يجوز درهًما العرش الخمسة يقال: وال درهًما، عرش الخمسة قبضت يقال:

590



واللغويون اللغة

عىل الشتغالهم أفردناهم لكننا األدباء، أو النحاة من أيًضا العرص هذا لغويو يعدُّ وقد
إن باإلجمال: ويقال سبيلها، يف هو ما أو املعاجم قبيل من األلفاظ نعني اللغة. يف األكثر
السبيل مهدوا العرص هذا علماء أن عىل اآلتي، العرص يف إال تنضج لم اللغوية املعاجم
كما املعاجم تشبه كتبًا بعضهم فألَّف السابقة، العصور أهل من تقدمهم ممن أكثر لذلك

وهم: وآثارهم، تراجمهم يف سرتى

٢٥٥ه) سنة (تويف الهروي عمر أبو (1)

لألشعار راوية للغريب، حافًظا عامًلا، ثقًة كان الهروي، حمدويه بن شمر عمرو أبو هو
فيه بدأ اللغة يف معجًما ألَّف ألنه ذكرناه وإنما يشء، كتبه من يصلنا ولم واألخبار،
خربه، إال يبق ولم ضاع ولكنه مثله، إىل أحد يسبقه لم الخليل ترتيب عىل الجيم بحرف

املؤلف. ترجمة يف (٢٦٠ (صفحة األدباء طبقات صاحب ذكره وقد

٢٥٥ه) سنة (تويف السجستاني حاتم أبو (2)

زيد أبي عن أخذ والشعر، باللغة عامًلا كان السجستاني. محمد بن سهل حاتم أبو هو
له ذكر للكتب. التأليف كثري لكنه النحو يف حاذًقا يكن ولم واألصمعي، عبيدة وأبي
مشرتك أصل يف املجتمعة املعاني باب من اللغة يف أكثرها مؤلًفا ٣٢ الفهرست صاحب
والسيوف الوحوش وكتب اإلنسان، خلق وكتاب الحرشات، ككتاب واحد، باب يف تدخل
أو الطبيعي املوجودات هذه وصف قبيل من هي وليست ونحوها، والكرم والجراد واإلبل
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وإليك — بأسمائها املسميات لتمييز اللغوية الوجهة بها يراد وإنما الزراعي، أو الطبي
كتبه: من إلينا وصل ما

يف الرجال من عمروا الذين تراجم فيه التاريخ، كتب من هو املعمرين: كتاب (١)
يف رجال وعرشة مائة عددهم وبلغ أعمارهم، منتهى يف قالوه مما طرف مع الجاهلية
من وجماعة قميئة بن وعمرو ولبيد األبرص بن كعبيد الشعراء من طائفة جملتهم
جناب بن وزهري الصمة بن ودريد الظرب بن وعامر صيفي بن كأكثم والفرسان، السادة
مؤلفات بني الفهرست صاحب يذكره لم الهمداني. روق أبي رواية والكتاب وغريهم،
منها صفحة ٢٨١ يف غولتزير املسترشق بعناية ١٨٩٩ سنة ليدن طبع السجستاني،

.١٩٠٥ سنة بمرص أيًضا وطبع والتعاليق. للمقدمة والباقي لألصل صفحات ١٠٣
ومنه ،١٨٩١ سنة رومية ويف ،١٨٣٧ سنة بإيطاليا بالرمو يف طبع النخلة: كتاب (٢)

الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة

وابن ،٥٨ والفهرست ،٢٥١ األدباء طبقات يف السجستاني حاتم أبي ترجمة وتجد
ج١. ٢١٨ خلكان

٢٨٥ه) سنة (تويف املربد العباس أبو (3)

األزد، من قبيلة ثمالة إىل نسبة الثمايل األكرب عبد بن يزيد بن محمد العباس أبو هو
النحو أهل شيخ وكان بغداد، إىل وانتقل البرصة، يف ٢١٠ه سنة ولد باملربد. ويعرف
النحو وأخذ املازني، عثمان وأبي الجرمي عمر طبقة بعد علمهما انتهى وإليه والعربية،

غريهما. وعن عنهما
منازعات بينهما وجرت ذكره، املتقدم لثعلب معاًرصا الحفظ كثري الذاكرة قوي وكان
يكره وهذا بثعلب االجتماع يحب املربد وكان األدباء،1 تاريخ ختم وبهما ومعارضات،
فإذا املعلمني، مذهب مذهبه وثعلب اللسان فصيح العبارة حسن كان املربد ألن ذلك؛
من عىل أو الطلبة عىل علمه يميل األمايل كثري املربد وكان للمربَّد. حكم محفل يف اجتمعا
واللغة األدب يف مؤلًفا ٤٤ الفهرست صاحب له ذكر وقد األمايل، سميت ومنها — يدوِّنه

منها: وصلنا ما وهاك ذلك، وغري والقرآن والبالغة والعروض والنحو

رضوبًا يجمع ألَّفناه، كتاب «هذا بقوله: املربد وصفه األدب يف كتاب هو الكامل: (١)
رشيفة خطبة واختيار بالغة، وموعظة سائر، ومثل وشعر ومنظوم، منثور بني اآلداب من
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فهو مغلق.» معنى أو غريب كالم من فيه يقع ما كل يفرس أن والنية بليغة، ورسالة
يف فصل أهمها التاريخية، الفوائد من كثري وفيه للمعاجم، املمهدة اللغة كتب من يعدُّ
سنة ليبسك يف الكامل طبع وقد أمية، بني تاريخ من هامة حقائق يحوي الخوارج

.١٣٠٨ سنة مرص ويف ١٢٨٦ه، سنة اآلستانة ويف ،١٨٦٤
نسخة منه ٣٩١ه، سنة املتوىف الفارقي هللا لسعد رشح عليه املقتضب: كتاب (٢)

اإلسكوريال. مكتبة يف خطية
اإلسكوريال. يف خطية نسخة منه واملراثي: التعازي كتاب (٣)

نسخة منه والنثر، الشعر بشأن الواثق إليه وجهه سؤال عىل الجواب يف رسالة (٤)
برلني. يف وأخرى مونيخ مكتبة يف خطية

.٥٩ الفهرست ،٢٧٩ األدباء وطبقات ج١، ٤٩٥ خلكان ابن يف وترجمته

الثالث) القرن أواخر (يف سلمة بن املفضل (4)

وبني بينه االلتباس يقع ما وكثريًا اللغوي، عاصم بن سلمة بن املفضل طالب أبو هو
ترجمة يف يجدونه ما ذلك يف السبب ولعل ذكره، املتقدم األديب الضبي محمد بن املفضل
من سهًوا ذلك ونظن «الضبي»، لفظ هناك نسبه يف زاد إذ خلكان؛ ابن يف محمد ابنه
لفظ فيه ليس األدباء طبقات ويف الفهرست، يف نسبه ألن النساخ؛ من أو خلكان ابن
نقله ما يف ووقع األديب، الضبي املفضل يرتجم لم خلكان ابن أن ذلك ويؤيد «الضبي»،
كتاب اسم فجاء مؤلفاته، أسماء يف تشويش سلمة بن املفضل ترجمة من خلكان ابن
بن واملفضل الطبع، أو النسخ يف خطأ وهو «التاريخ»، البارع وكتاب «املفاخر» الفاخر
الخليل عىل استدرك وقد الكوفة، أهل مذهب عىل الثاني العبايس العرص لغويي من سلمة

إال: منها يصلنا لم مؤلًفا عرشين نحو الفهرست صاحب له وذكر كتابه، يف وخطَّأه

أمثالهم يف العامة ألسنة عىل يجري ما معاني وموضوعه اللغة، يف الفاخر: كتاب (١)
يف ما نحو ويرشحه باملثل فيأتي معناه، يدرون ال وهم العرب كالم من ومحاوراتهم
١٤٦ يف الخديوية باملكتبة الشنقيطي كتب يف نسخة منه للميداني، األمثال مجمع كتاب

ورقة. ١٣٥ يف باشا زكي كتب جملة من أخرى نسخة كبرية، صفحة
يرى وهو التقوى، يخالف تعاطيها وهل الطرب، آالت يف واملالهي: العود كتاب (٢)

باشا. زكي كتب جملة يف نسخة منها ذلك، عىل باألدلة وأتى جائز، أنه
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ج١. ٤٦٠ خلكان وابن ،٢٦٥ األدباء وطبقات ،٧٣ الفهرست يف املفضل وترجمة

٣٢١ه) سنة (تويف دريد ابن (5)

وتعلَّم ونشأ ،٢٢٣ سنة البرصة يف ولد األزدي. دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو هو
ظهور عند وانتقل األصمعي، أخي وابن والريايش السجستاني عن النحو وأخذ فيها،
وصحب فارس، نواحي إىل رحل ثم البرصة، إىل وعاد سنة ١٢ فيها أقام عمان إىل الزنج
فقلداه ذكره، اآلتي الجمهرة كتاب لهما وألف فارس، عمالة عىل يومئذ وهما ميكال ابني
انتقل ثم توقيعه، بعد إال أمر ذُ يُنَفَّ وال رأيه، عن فارس كتب تصدر وكانت الديوان،
املقتدر الخليفة عليه فأجرى فارس، عن ميكال ابني عزل بعد ٣٠٨ه سنة بغداد إىل

.٣٢١ سنة وفاته إىل الشهر يف ديناًرا خمسني
وكان واألشعار، وباألنساب بها مقدًما أكابرها من وكان اللغة، يف دريد ابن نبغ وقد
وولديه، ميكال ابن الشاه بها مدح التي املشهورة املقصورة وله الشعر، كثري شاعًرا

مطلعها:

ال��دج��ى أذي��ال ت��ح��ت ص��ب��ح ط��رة ل��ون��ه ح��اك��ى رأس��ي ت��رى أم��ا
ال��غ��ض��ى ج��زل ف��ي ال��ن��ار اش��ت��ع��ال م��ث��ل م��س��وده ف��ي ال��م��ب��ي��ضُّ واش��ت��ع��ل

وأمثالهم. وحكمهم وأخبارهم العرب آداب من كثري وفيها بيتًا، ٢٢٩ أبياتها عدد
اخرتنا وإنما أخرى، قصائد وله كثريون، ورشحها الشعراء من جماعة بها وعارضه
أحمد بن الخليل مقام قام إنه قالوا: حتى فيها كتبه أكثر ألن اللغة؛ علماء بني وضعه
١٩ الفهرست صاحب له ذكر وقد املتقدِّمني، كتب يف توجد لم منها أشياء وأورد فيها،

منها: خربه بلغنا ما هاك مؤلًفا

ورشح ترجمة مع طبعت ذكرها. تقدم قد واملمدود املقصور كتاب أو املقصورة: (١)
نسخ ومنها غريهما. ويف ،١٧٨٦ سنة هردوفيكي ويف ،١٧٧٣ سنة فرانكريي يف بالالتينية
وابن ٣٧٠ه، سنة املتوىف خالويه ابن رشح أهمها أوروبا مكاتب معظم يف ورشوح خطية
بن القادر عبد للسيد خطأ املقصورة رشح الخديوية املكتبة ويف السبتي، اللخمي هشام
نسخ وغريها أوروبا مكاتب ويف املقصورات، اآليات واسمها ١٠٣٣ه، سنة املتوىف مكرم

األخرى. أشعاره من خطية
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عىل مرتب معجم ألنها اللغة؛ إىل بالنظر مؤلفاته أهم وهي اللغة: يف الجمهرة (٢)
الثالثي ثم بالثنائي فبدأ للخليل، العني كتاب ترتيب ترتيبه يف اتبع الهجاء أحرف
يف النادرة األلفاظ وجمع وملحقاتهما، والسدايس فالخمايس الرباعي فملحق فالرباعي
فيه التفتيش وطريقة الخليل، أبجدية عىل األلفاظ تلك من طائفة كل ورتب مفرد، باب
التي الثالثة باألحرف العني فصل يف مثًال الثالثي باب يف يأتي فإنه عندنا، مألوفة غري
األمر «علن فيقول: أحرفها، وضع اختالف عىل بمعانيها ويأتي ن»، ل «ع مثل عني أولها
األرض أصاب ما الفرس ونعل … معروف والنعل … اإلبعاد أصله واللعن … علنًا يعلنه
ومنها العرب، كالم من الجمهور فيه اختار ألنه الجمهرة؛ سماه وقد إلخ.» حافره من
صوفيا وأيا عثمانية، ونور جامع، ويني وكوبريل، وباريس، لندن، مكاتب يف خطية نسخ

الخديوية. املكتبة يف ناقصة ونسخة باآلستانة،
وساداتها وبطونها وأفخاذها والعمائر القبائل أسماء يف االشتقاق: كتاب (٣)
سنة غوتنجن يف طبع لغوية، فوائد وفيه املعاجم، شكل عىل وفرسانها وشعرائها

.١٨٥٤
.١٨٥٩ سنة ليدن يف طبع واللجام: الرسج صفة كتاب (٤)

قريبًا. مرص ويف ،١٨٨٢ سنة هيدلربج يف طبع املالحن: كتاب (٥)
وأكسفورد. الربيطاني املتحف يف موجود النبي. أقوال فيه املجتبى: كتاب (٦)

واللجام. الرسج كتاب مع ليدن يف طبع الرواد: وأخبار والغيث السحاب كتاب (٧)

.٦١ والفهرست ،٣٢٢ األدباء وطبقات ج١، ٤٩٧ خلكان ابن يف وأخباره

٣٢٧ه) سنة (تويف الهمذاني الرحمن عبد (6)

لبكر وكاتبًا والنحو، اللغة يف إماًما كان الهمذاني. حماد بن عيىس بن الرحمن عبد هو
إال: منها يصلنا لم الفائدة جزيلة مؤلفات له العجيل، دلف أبي بن العزيز عبد بن

معناها؛ وضبط العبارة تنميق يف به يستعان مما وهو الكتابية: األلفاظ كتاب
قبيل من خاص باب يف مجموع منها كل الفصيحة الجمل من مرتادفات عىل الحتوائه

غريها. ويف ١٨٨٥ سنة بريوت يف الكتاب طبع وقد له. سابق ولكنه اللغة، فقه
بكراع املعروف الهنائي الحسن ألبي املنجد كتاب العرص هذا يف اللغة كتب ومن
الحيوان وأصناف البدن أعضاء يف أبواب ستة عىل رتَّبه للهجرة، الرابع القرن أوائل يف
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أيًضا له املنضد وكتاب الخديوية، املكتبة يف خطية نسخة منه واألرض، والسالح والطيور
الربيطاني. املتحف يف الهجاء عىل مرتب

هوامش

ج١. ٥٩٥ خلكان ابن (1)
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السرية وضع إىل يومئذ دعت الحاجة أن املايض العرص يف التاريخ عن كالمنا يف رأيت قد
هذا ويمتاز فيها، ألف من أشهر وذكرنا والطبقات، الفتوح وأخبار واألنساب النبوية
أهل له يتعرض لم مما واملحدثني القدماء ألخبار الشامل العام التاريخ بكتابة العرص
نقل ما عىل اطلعوا أن بعد فيه التأليف إىل العرص هذا أهل عمد وإنما املايض، العرص
كتب ترجمة أثر عىل القوم معارف اتساع وبعد الفرس،1 كتب من العربية إىل نوعه من
الخوض إىل حاجة تبَق فلم الرشع أحكام تقررت وقد األمم، أهم عن القديمة العلم
وضبطها، وتحقيقها وتبويبها أخبارها تلخيص عىل فاقترصوا وأسبابها، الفتوح يف
حاجة تبق فلم األنساب، واستقرت وغريهم األتراك لتسلط العربية العصبية وضعفت
عىل النسب عصبية ذهاب بعد الوطن عصبية وشاعت وعلومه، النسب يف الخوض إىل
الكتب تأليف إىل األفكار فاتجهت والشام، وبغداد والكوفة البرصة بني املنافسات أثر

األمم. وأحوال املدن أحوال يف الخاصة
العرب أخبار نعني عنه، تفرَّع أو األدب علم عن تخلَّف التاريخ من رضب وهناك
باللغة لعالقتها األدب علم يف داخلة كانت فهذه أحوالهم، وسائر وأشعارهم وأيامهم
كما األدب عن بالتفرع اللسانية العلوم وتولدت الناس معارف اتسعت فلما والشعر،
كلمة معنى إلثبات بها يأتون كانوا التي األخبار عن تخلف ما فروعه جملة من كان تقدم
أخبار عىل مقصور لكنه تاريًخا فصار فيه وتوسعوا ذلك، نحو أو شعر أو تعبري أو
كاألصمعي األدب علماء جملة يف إدخالهم يجوز التاريخ هذا وُكتَّاب وبالدهم. العرب
التفرع يف االرتقاء ناموس عمل لبيان املؤرِّخني جملة يف جعلناهم وإنما عبيدة، وأبي

والتنوع.
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أقسام: أربعة إىل ينقسمون العرص هذا يف فاملؤرخون

الفتوح، مؤرخو (١)
وغريها، والطبقات واألنساب وشعرائهم وأحوالهم العرب أخبار (٢)

الخاص، التاريخ أو — حدة عىل أمة أو بلد كل تاريخ أي واألمم؛ البلدان تاريخ (٣)
العام. التاريخ (٤)

الوفاة: سنة حسب الرتتيب هذا عىل األقسام هذه من قسم كل يف ألَّف من أشهر وإليك

الفتوح مؤرخو أوًال: (1)

ما إال الفتوح من بالفراغ إليه الحاجة لذهاب اإلسالمي الفتح تاريخ ختم العرص هذا يف
مىض، ما نقل أو نحوه أو املقدس بيت فتح بعد املمالك أو املدن بعض فتح يف كتبوه

الفتوح: مؤرخي أشهر وهاك

٢٥٧ه) سنة (تويف الحكم عبد ابن (1-1)

عبد بن الرحمن عبد واسمه اإلسالم، صدر يف الخاصة اإلسالمية الفتوح ن دوَّ من آخر هو
مالك، أصحاب من فقيًها ٢١٤ سنة املتوىف أبوه كان مرص. أهل من الحكم عبد بن هللا
مرص إىل الشافعي اإلمام أتى أيامه ويف وجيًها، غنيٍّا وكان املالكية، رئاسة إليه وأفضت
ألف آخرين رجلني ومن دينار، ألف التاجر عسامة ابن من له وأخذ دينار، ألف إليه فدفع
الذي الرحمن عبد واآلخر الشافعي، اإلمام صحب محمد ولدان: هذا هللا لعبد وكان دينار.
نسخة منه واألندلس» واملغرب مرص «فتوح اسمه كبري واحد مؤلف وله صدده، يف نحن
سنة غوتنجن يف طبعت أفريقية فتح عن قطعة منه نرشت وقد باريس، مكتبة يف خطية
إنكليزية، ترجمة مع ١٨٥٨ سنة لندن يف طبعت األندلس فتح عن أخرى وقطعة ،١٩٥٦
ابن يف وأخباره لندن، يف اإلنكليزية جيب تذكار لجنة بإدارة اآلن كله الطبع تحت وهو

ج١. ٢٤٨ خلكان
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٢٧٩ه) سنة (تويف البالذري (2-1)

يف ولد الفتح. مؤرخي خاتمة وهو البالذري، جابر بن يحيى بني أحمد جعفر أبو اسمه
وعهد واملعتز، واملستعني املتوكل من وتقرب بغداد، يف ونشأ للهجرة، الثاني القرن أواخر
من ينقل ومرتجًما وكاتبًا شاعًرا وكان املشهور، الشاعر هللا عبد ابنه بتثقيف هذا إليه

هما: املستعني بهما مدح بيتان شعره ومن العربية، إىل الفارسية

ص��اح��ب��ه أن��ك ال��ب��رد ل��ظ��ن ي��ظ��ن ح��وي��ت��ه إذ ال��م��ص��ط��ف��ى ب��رد أن ول��و
وم��ن��اك��ب��ه أع��ط��اف��ه ه��ذه ن��ع��م ف��ل��ب��س��ت��ه أع��ط��ي��ت��ه وق��د وق��ال

رشب ألنه البيمارستان؛ إىل فأخذ أيامه آخر يف وسوس أنه الفهرست صاحب وذكر
املعتضد، أيام أول ٢٧٩ سنة األغلب عىل ومات اسمه. ومنه معرفة، غري عىل البالذر تمر

أهمها: مؤلفات وله

قد كان منه أطول كتاب من مخترص أنه ويظهر كتبه، أشهر هو البلدان: فتوح (١)
يدخل وهو املخترص، بهذا فاكتفى ه يتمَّ لم الكبري» البلدان «كتاب وسماه تأليفه يف أخذ
لم بلًدا بلًدا آخرها إىل النبي أيام من اإلسالمية الفتوح أخبار فيها ذكر صفحة ٥٠ يف
— الفتوح عن فضًال — وضمنه الخطة، واعتدال الالزم التحقيق مع منها يشء يف يفرط
العطاء أو الخراج كأحكام التاريخ كتب يف عليها العثور يندر سياسية أو عمرانية أبحاثًا
بعناية ١٨٧٠ سنة ليدن يف الكتاب طبع وقد ذلك. ونحو والخط والنقود الخاتم وأمر
أجمع وهو ،١٩٠١ سنة العربية الكتب طبع مرصرشكة يف ونرشته غويه، ذي املسترشق

ها. وأصحُّ الفتوح كتب
لم مجلًدا ٢٠ يف مطول وهو واألنساب، األخبار أيًضا ويسمى األرشاف: أنساب (٢)
الجزء عىل املسترشق شيفر مكتبة يف أهلوارت األملاني املسترشق فعثر ضائًعا وكان يتم.
البالذري كتاب أجزاء من أنه فرجح اسم، عليه ليس التاريخ يف كتاب من عرش الحادي
صفحة. ٤٥٠ يف بخطه الحجر عىل ١٨٨٣ سنة غريزوالد يف فطبعه صدده، يف نحن الذي
وقائع تفاصيل ذلك يف ويدخل والوليد، امللك عبد زمن يف أمية بني أخبار من كثري وفيه

الخوارج. وأخبار هللا عبد وأخيه الزبري بن مصعب

البلدان. فتوح طبعة صدر ويف ،١١٣ الفهرست يف البالذري وترجمة
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العرب جزيرة مؤرخو ثانيًا: (2)

يف والغالب فيه، فكتب التاريخ إىل واألدباء الرواة من انرصف من الباب هذا يف يدخل
أحوالهم، وسائر وقبائلهم وأيامهم العرب أخبار عىل مقصوًرا يكتبونه ما يكون أن هؤالء
وجه وتغري العرب دولة ذهاب بعد األنساب ألن العرب؛ أنساب أيًضا ذلك يف ويدخل
يف الرجل نسب ثبوت كان أن وبعد حيوي، سيايس شأن لها يبَق لم القبائل عىل العطاء
قبيل من فيه الكتابة فصارت باألجداد، التفاخر عىل مقصوًرا أصبح املال عليه يدرُّ قبيلة
العرب. أخبار جملة من فأصبح الدولة، أوائل يف حدث كما كاتب له ينقطع ولم العلم،
الشعراء من املشاهري وتراجم وأيامها وحروبها القبائل أخبار أيًضا الباب هذا يف ويدخل

أشهرهم: وهاك ونحوها، كالطبقات ذلك من يتألف ما أو والنحاة،

٢٤٥ه) سنة (تويف حبيب بن محمد (1-2)

باألنساب بغداد علماء من كان العباس. بني موىل أمية بن حبيب بن محمد جعفر أبو هو
وكان عبيدة، وأبي وقطرب األعرابي ابن عن روى والقبائل. والشعر واللغة واألخبار
واألنساب والقبائل األمثال يف كتابًا ٣٣ النديم ابن منها ذكر كثرية كتبًا ألَّف وقد بًا، مؤدِّ

منها: خربه بلغنا ما وهاك واللغة، والتاريخ

ابن رآه وقد خاقان، بن للفتح ألفه كتبه، أهم هو الكبري: واأليام القبائل كتاب (١)
أبي بن القاسم أبي عند بعينها النسخة «رأيت وصفه: يف وقال الفهرست، صاحب النديم
أربعني من نحو أنها عىل تدل وكانت جزءًا، وعرشين نيف طلحي يف الفرات بن الخطاب
القبائل من عليه تحتوي ملا فهرست النسخة ولهذه وأكثر، ورقة ٢٠٠ جزء كل يف جزءًا
فقد، الكتاب هذا لكن ورقة.» ١٥ نحو طلحي يف الوراق عيل بن التسرتي بخط واأليام

املكاتب. بعض يف منه يشء وجود يعرف أحًدا لعل ألهميته ذكرناه وإنما
بيان منه الغرض النسب. يف واملختلف املؤتلف أو ومؤتلفها: القبائل مختلف (٢)
مع الفائدة جزيل وهو جيًدا، لفظها وضبط نسبًا، املختلفة لفًظا املتشابهة القبائل أسماء

.١٨٥٠ سنة غوتنجن يف وروستنفيلد طبعه صغره،
منه االسم، بهذا الفهرست صاحب يذكره لم الشعراء: من أمه إىل نسب من كتاب (٣)

جني. بن عثمان رواية الخديوية املكتبة يف خطية نسخة
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والخلفاء. والصحابة النبي عن تاريخية خالصات عىل يشتمل وهو املخرب: كتاب (٤)
الربيطاني. املتحف يف خطية نسخة منه

كتاب أيًضا ويسمى باشا، زكي كتب جملة يف خطية نسخة منه املغتالني: كتاب (٥)
.١٠٦ الفهرست يف حبيب بن محمد وترجمة غيلة. قتل من

٢٥٦ه) سنة (تويف بكار بن الزبري (2-2)

من كان العوام. بن الزبري بن هللا بعبد نسبه ويتَّصل بكار، بن الزبري هللا عبد أبو هو
مراًرا بغداد ودخل مكة، يف القضاء وتوىل ١٧٢ه، سنة ولد املدينة، يف العلماء أعيان
جليل أديبًا شاعًرا وكان ٢٥٦ه، سنة عليها قاٍض وهو مكة يف وتويف ٢٥٣ه، سنة آخرها
تخوت وعرشة درهم آالف بعرشة له وأمر ولده، لتأديب طلبه يف املتوكل بعث القدر،

رأى. َمْن ُرسَّ إىل رحله عليها يحمل أبغل وعرشة
الشعراء وأخبار والنوادر والوفود النسب يف مؤلًفا ٣٣ الفهرست صاحب له ذكر

منها: إلينا وصل ما وإليك — ذلك ونحو

(بودليان) أكسفورد مكتبة يف خطية نسخة منه وأخبارهم: قريش نسب كتاب (١)
باآلستانة. كوبريل ويف

لم جزءًا ١٩ يف املتوكل بن املوفق لتلميذه ألفها تاريخية قطع هي املوفقيات: (٢)
.١٨٧٨ سنة غوتنجن يف ووستنفيلد طبعها ،١٦–١٩ من أجزاء أربعة إال منها تصلنا

.١١٠ والفهرست ج١، ١٨٩ خلكان ابن يف بكار ابن وترجمة

٢٦٢ه) سنة (تويف شبة بن عمر (3-2)

ولد نمري. لبني موىل كان ألنه النمريي؛ ربطة ابن له: ويقال شبة بن عمر زيد أبو هو
من رس يف وتويف اللهجة، صادق راوية إخباريٍّا شاعًرا البرصة يف ونشأ ١٧٣ه، سنة
وصف يف كتابًا ٢٢ الفهرست صاحب منها ذكر كثرية كتبًا ألف وقد ٢٦٢ه. سنة رأى
املكتبة يف عليه وقفنا كتابًا إال كلها ضاعت ذلك، وغري وأمرائها ومكة والكوفة البرصة
وهو االسم، بهذا مؤلفاته يف يذكر ولم إليه ينسب «الجمهرة» اسمه ً خطأ الخديوية
مع اإلسالم قبل وحروبهم وأشعارهم أيامهم من ويشء العرباء العرب أخبار عىل يشتمل
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القصص قبيل من وهو إسحاق، وابن نافع ابن عن روايته وأكثر واليمن، والروم الفرس
الكتاب. هذا من ييل فيما املوضوع بهذا ا خاصٍّ فصًال وسنفرد التاريخية،

.١١٢ والفهرست ج١، ٢٧٨ خلكان ابن يف شبة ابن وترجمة
تراجم وسائر قتيبة، البن والشعراء الشعر كتاب التاريخ من النوع هذا يف ويدخل

أماكنها. يف ذكرت وقد للسجستاني، املعمرين وكتاب السكري، البن الشعراء

الخاصة التواريخ ثالثًا: (3)

دمشق كتاريخ حدة، عىل منها كل والطوائف والقبائل واألمم البلدان تواريخ بها ونريد
العرب عند قديم فيها والتأليف ذلك، نحو أو الروم أو القبط أو قريش أو بغداد وتاريخ
الروم تاريخ يف ألَّف العبادي زيد بن عدي أن املسعودي ذكر فقد اإلسالم، قبل حتى
العرص، هذا يف غريهم وألف أمية بني أيام يف بعضهم ألَّف وقد منه، املسعودي واقتبس
شبة، البن والكوفة البرصة وتاريخ سيار، البن مرو كتاريخ ضاع، ألفوه ما أكثر لكن

وغريها. منده بن ليحيى أصفهان وتاريخ سهل، بن ألسلم واسط وتاريخ
العرص: هذا آخر إىل الخاصة تواريخهم من يشء من إلينا وصل من أشهر وهاك

األزرقي (1-3)

بطبعه عني مكة، أيام أخبار كتاب له األزرقي: أحمد بن هللا عبد بن محمد الوليد أبو اسمه
أخبار سماها أجزاء أربعة من مؤلفة مجموعة جملة يف ١٨٥٨ سنة ليبسك يف ووستنفيلد
املذكور، األزرقي كتاب فيها ما أهم (١٨٥٨–١٨٦١) سنوات ٣ طبعها استغرق مكة،
ومن الفايس، الدين لتقي الغرام شفاء ومن الفاكهي. ملحمد مكة تاريخ من ومقتبسات
أخبار يف مجموعة أحسن وهي وغريهم، للنهرواني الحرام هللا بيت بأعالم اإلعالم كتاب

للهجرة. السادس القرن إىل مكة
.١١٢ الفهرست يف األزرقي وترجمة
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٢٨٠ه) سنة (تويف طيفور ابن (2-3)

خراسان أبناء من أصله طيفور طاهر أبي واسم طاهر، أبي بن أحمد الفضل أبو هو
به واشتهر بالتأليف، اشتغل ثم عاميٍّا، كتاب مؤدب وكان بغداد، يف ولد الدولة. أوالد من
اليسري النزر إال منها يبق لم كتابًا خمسني الفهرست صاحب له ذكر عظيًما. نبوًغا ونبغ

أهمها:

الجزء إال منه يصلنا لم ولكن تاريخها، من عليه وقفنا ما أقدم هو بغداد، تاريخ (١)
يف الحجر عىل وطبعه لندن، مخطوطات من األملاني كيلر الدكتور استخرجه السادس،
املأمون تاريخ عىل ويحتوي أملانية، ترجمة مع املالحظات عليه وعلق ،١٩٠٨ سنة ليبسك

وفاته. إىل ٢٠٤ه سنة بغداد إىل شخوصه من
إىل العربية يف نثر أو نظم ما أحسن من اختيارات هو واملنظوم: املنثور كتاب (٢)
و١٣) و١٢ ١١) الخديوية املكتبة يف أجزاء ثالثة منها رأينا جزءًا، عرش بضعة يف عرصه

لندن. يف أجزاء بضعة ومنها كبرية، صفحة ألف نحو منها كل
.١٩٠٧ مرص يف طبع النساء: بالغات (٣)

.١٤٦ والفهرست ج١، ١٥٢ األدباء معجم يف طيفور ابن ترجمة وتجد
ألَّف ٢٢٥ سنة املتوىف املدائني الحسن أبا فإن األمم، بتواريخ الخاصة الكتب أما

أمثالها. من سواها ضاع كما ضاعت وقد منها، عرشات النديم ابن ذكر جمة كتبًا
املتوىف الداية بن ليوسف خمارويه وابنه طولون ابن سرية مثل األفراد سري وكذلك

وغريه. سعيد كابن بعده مرص أرَّخ من اقتبسها شذرات منه ٣٣٤ه، سنة

العام التاريخ رابًعا: (4)

وكانت فيه، ناضًجا العام التاريخ بظهور العصور من تقدمه عما العرص هذا يمتاز
تواريخ عىل املسلمون اطلع فلما مختلفة، ألغراض متفرقة مواضيع يف قبله التواريخ
بسواهم، املسلمني عالئق ذلك أثناء يف وزادت منوالها، عىل ينسجوا أن أحبوا األخرى األمم
تبدأ التي العامة التواريخ يؤلِّفون فأخذوا اإلجمال، عىل التاريخ يف النظر همهم فأصبح
خمسة العرص هذا يف منها وصلنا ما وأهم األمم، تلك تواريخ ثم األمم وتفرق بالخليقة

كتبهم: وصف مع وفاتهم سني حسب تراجمهم إليك — املؤرخني من لخمسة كتب
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٢٧٨ه) سنة (تويف اليعقوبي (1-4)

وكان املنصور، موايل من وجده باليعقوبي، املعروف واضح بن يعقوب أبي بن أحمد هو
أرمينية، يف ٢٦٠ه سنة فكان وغربًا، رشًقا اإلسالم بالد يف ساَح األسفار، يحب رحالة
كتاب سماه كتابًا هذه سياحته يف وألَّف املغرب، وبالد مرص إىل وعاد الهند إىل ورحل
فيها تويف التي السنة تذكر لم املوضوع، يف إلينا وصل عربي كتاب أقدم وهو البلدان،

.٢٧٨ سنة بعد تويف أنه كتبه سياق من يؤخذ ولكن اليعقوبي،
سنة ليدن يف هوسما املسترشق نرشه اليعقوبي بتاريخ يعرف كتاب التاريخ يف وله
ظهور إىل بعده فما آدم من العموم عىل القديم التاريخ يف األول مجلدين: يف ١٨٨٣
والفرس والرومان واليونان والهنود والرسيان اإلرسائيليني أخبار فيه وتدخل اإلسالم،
اإلسالم، تاريخ يف والثاني واملناذرة، والغساسنة والحمرييني والزنج والبجة والنوبة
مزاياه ومن الخلفاء، حسب رتبه وقد ٢٥٩ه، سنة هللا عىل املعتمد زمن يف وينتهي
ذكرها، سواه يتحاىش العباسيني عن بأشياء فيأتي شيعيٌّ مؤلفه أن قدمه عن فضًال

الكتاب. هذا يف انتقادية أبحاث وللمسترشقني
الجغرافية. باب يف البلدان كتاب ذكر عىل وسنأتي

٢٨٢ه) سنة (تويف الدينوري حنيفة أبو (2-4)

عن أخذه وأكثر والكوفيني، البرصيني عن علمه أخذ الدينور، أهل من داود بن أحمد هو
وعلوم والحساب والهندسة واللغة النحو منها كثرية علوم يف متفننًا وكان السكيت، ابن
ما أهم ألن املؤرخني؛ من جعلناه ولكننا أيًضا، اللغويني أو النحاة من يعد فهو الهند،
اشتمل ما نحو عىل يشتمل العام التاريخ يف الطوال» «األخبار كتاب كتبه من وصلنا
بني تاريخ يف عه بتوسُّ ويمتاز القديم، التاريخ يف اخترص لكنه اليعقوبي، كتاب عليه
بوفاة املذكور التاريخ وينتهي واألزارقة، والخوارج ومعاوية عيل أخبار وخصوًصا أمية،
املسترشق بعناية صفحة ٤٠٠ يف ١٨٨٨ سنة لندن يف طبع وقد ٢٢٧ه، سنة املعتصم

جرجيس.
نقف لم اللغة حيث من النبات يف كتاب جملتها ويف ضاعت، عديدة مؤلفات وله

املخصص. عنه ونقل النحاة، أغالط عىل التنبيهات كتاب يف قطًعا منه ولكن عليه،
.٧٨ والفهرست ج١، ١٢٣ األدباء معجم يف الدينوري حنيفة أبي وترجمة
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٣١٠ه) سنة (تويف الطربي جرير ابن (3-4)

بطربستان آمل يف ولد عرصه، وإمام وقته مة عالَّ الطربي، جرير بن محمد جعفر أبو هو
والعراق والشام مرص إىل شخص ثم بغداد، فجاء العلم، طلب يف ورحل ٢٢٤ه، سنة
٣١٠ه، سنة مات حتى والفقه الحديث يقرئ بغداد يف استقر ثم العلوم، استوعب حتى
فيه تبعه الفقه يف مذهبًا لنفسه اختار ثم الشافعي، اإلمام مذهب عىل هناك.كان ودفن
بن ومحمد الدوالبي، العزيز عبد بن عيل منهم الكتب، فيه وضعوا العلماء من جماعة
بن بكر وأبو املنجم، يحيى بن أحمد الحسن وأبو العراد، وابن الثلج، أبي بن أحمد
ورد عنه ودافع الطربي جرير ابن مذهب بسط يف كتبًا ألف منهم وكل وغريهم. كامل،

مخالفيه. عىل
قالوا: حتى العمل، عىل وبصربه لهجته وفصاحة عارضته بقوة الطربي واشتهر
يشري لكنه مبالغة، من ذلك يخلو وال صفحة، ٤٠ يوم كل يكتب سنة أربعني قيض إنه
أن ذكروا — والتفسري التاريخ نعني — بهما اشتهر اللذين كتابيه فإن عمله؛ كثرة إىل
تالمذته عليه أشار ثم صفحة، ٦٠٠٠٠ أي ورقة؛ ٣٠٠٠٠ األمر أول يف كان منهما كالٍّ
مرجع منهما وكل التاريخ، قبل التفسري ألف وقد عليه، هما ما إىل فصارا باختصارهما؛
رأيه؛ إىل ويرجع بقوله يحكم ثقة وكان فيهما، الكالم استوىف ألنه موضوعه؛ يف الكتاب
إذا القول؛ رصيح الفكر حرَّ وكان وأيامهم، الناس وبأخبار وعلومه القرآن يف علمه لسعة
يتزلَّفون ومن العامة من أخصامه فكثر الئم، لومة الحق يف يخىش ال به جاهر أمًرا اعتقد
الفقهاء اختالف فيه ذكر كتابًا ألف ألنه الحنابلة؛ سيما وال بمرضاتهم يرتزقون أو إليهم
ثًا.» محدِّ كان وإنما فقيًها يكن «لم فقال: ذلك يف له فقيل حنبل، ابن فيه يذكر ولم
باإللحاد، واتهموه عليه فنقموا بغداد؛ يف ا عدٍّ يحصون ال وكانوا الحنابلة، عىل ذلك فعظم
ذلك يهمه ال وهو — عرفوه ما اإللحاد معنى عن سئلوا ولو — العامة أكثر وشاركهم
شوال يف تويف فلما طربستان، يف أبوه خلفها قرية من عليه يرد كان بما وقناعته لزهده
منها ذكر كتبًا وألَّف نهاًرا، دفنه ومنعت اجتمعت العامة ألن داره؛ يف دفن ٣١٠ه سنة

منها: بقي ما هذا مؤلًفا عرش بضعة الفهرست صاحب

يبدأ عام تاريخ وهو الطربي. بتاريخ ويعرف وامللوك: الرسل أخبار كتاب (١)
صفحة، ٧٥٠٠ نحو صفحاتها مجلدات عدة يف يدخل ٣٠٢ه سنة وينتهي بالخليقة
من سنة عرشة بضع طبعه استغرق غويه، دي املسترشق بعناية ليدن يف طبع وقد
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أخباره يف اتبع وقد مجلًدا، ١٣ يف ١٩٠٦ سنة بمرص وطبع جزءًا، ٢٣ يف ١٨٧٩–١٨٩٢
عمدة وهو العهد. ذلك يف عادتهم عىل التحقيق لزيادة بالتسلسل رواتها إىل اإلسناد
كان حتى الكتاب هذا اقتناء يف القوم وتغاىل اآلن، حتى التحقيق يف ومرجعهم املؤرخني
وكان املؤلف. بخط واحدة منها نسخة ٢٠ مرص صاحب الفاطمي العزيز خزانة يف منه
الثروة. وأهل للملوك إال اقتناؤه يتأتى يكن ولم منه، نسخة ١٢٠ بمرص العلم دار يف
فلما نسخه، فضاعت املكاتب أُحرقت الجهل وخيَّم الوسطى، األجيال يف الرشق أظلم وملا
من جمعها إىل فاضطروا واحد، مكان يف كاملة نسخة منه يجدوا لم لندن يف طبعه أرادوا
البلعمي ترجمة عن وترجمه البلعمي، الفارسية إىل الكتاب هذا ترجم وقد أماكن. عدة
أيًضا وترجم مجلدات، ٤ يف ١٨٧٤ سنة يف الرتجمة وطبعت الفرنساوية، إىل زوتنربج
يف وطبع الرتكية، إىل وترجم ،١٨٦٣ سنة غريزوالد يف وطبع الالتينية، اللغة إىل بعضه

١٢٦٠ه. سنة اآلستانة
الكاتب سعد بن عريب منهم املذكور، للتاريخ ذيل بكتابة واحد غري عني وقد
ليدن، يف الطربي تاريخ مع طبع ٣٦٥ه سنة إىل ينتهي الطربي عىل ذيًال ألَّف القرطبي،
،٤٨٧ سنة إىل التاريخ حوادث م تمَّ ٥٢١ه سنة املتوىف الهمذاني امللك عبد بن ومحمد

باريس. مكتبة يف خطية نسخة ومنه الطربي، تاريخ تكملة سماه
التفسري. باب يف ذكره سيأتي الكبري: التفسري (٢)

كوبريل. مكتبة يف بعضه ويوجد يتمه، لم الحديث: يف اآلثار تهذيب (٣)
كالبيع األحكام بعض يف األربعة الفقهاء فيه اختلف فيما يبحث الفقهاء: اختالف (٤)

.١٣٢٠ سنة بمرص طبع ذلك عن يتفرع وما والكفالة، والزرع واإليجار واإلعتاق

.٢٣٤ والفهرست ج٨، ٤٩ األثري وابن ج١، ٤٥٦ خلكان ابن يف الطربي وترجمة

٣٢٢ه) سنة (تويف البلخي زيد أبو (4-4)

ثم عنه، وأخذ الفيلسوف الكندي وأدرك العراق، يف ونشأ بلخ يف ولد سهل. بن أحمد هو
مؤلفاته يف اتخذ ولذلك القديمة؛ العلوم عىل مطَِّلًعا وكان أمراءها، فخدم بالده إىل عاد
أن وبعد عليه، الوجهاء غضب يف سببًا ذلك وكان والنظر، النقد من الفالسفة طريقة
يتظاهر من كل يف شأنهم اإللحاد إىل ونسبوه عنه، قطعوها األعطية عليه يدرُّون كانوا
صاحب ذكرها مختلفة مواضيع يف املؤلفات من عرشات زيد وألبي والقول، الفكر بحرية
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رواه بل الفهرست يذكره لم ما وصلنا وقد كلها، ضاعت (١٣٨ (صفحة الفهرست
وهو: غريه، أو الظنون كشف صاحب

أوسعها بأنه العام التاريخ كتب من تقدمه عما يمتاز والتاريخ: البدء كتاب (١)
الخلفاء تواريخ وفيه القديمة. األمم وأخبار األنبياء وقصص الخليفة، أخبار يف جميًعا
وطبع الفرنساوي، املسترشق هيوار األستاذ الفرنساوية إىل برتجمته عني وقد أيامه. إىل

.١٩١٠ سنة شالون يف والرتجمة األصل
العبايس العرص جغرافيي بني وسنذكره الجغرافية، قبيل من هو األقاليم: صور (٢)

الخرائط. رسم يف قدوتهم ألنه الثالث؛

.١٣٨ والفهرست ج١، ١٤١ األدباء معجم يف البلخي زيد أبي وترجمة

٣٢٨ه) سنة (املتوىف البطريق ابن (5-4)

كما بالطب واشتهر الفسطاط، يف ٢٦٣ سنة ولد البطريق. بن سعيد أفتيخوس هو
يف الجوهر» «نظم كتاب منها وصلنا مؤلفات عدة اآلثار من وخلف بالتاريخ، اشتهر
وينتهي الهجرة، سني إىل آدم عهد من التواريخ معرفة يف عيىس ألخيه ألَّفه التاريخ،
عىل بطريرًكا املؤلف فيها صار التي السنة وهي العباسية، الدولة من ٣٢١ه سنة إىل
مع ١٦٥٩ سنة أكسفورد يف هذا كتابه طبع وقد امللكية. مذهب عىل اإلسكندرية مدينة
صفحة، ١١٠٠ نحو صفحاتهما مجلدين يف املسترشق بوكوك إلدوارد التينية ترجمة
وأعيادهم النصارى أخبار من كثري وفيه .١٨٨٣ سنة بطرسربج يف منه قطع وطبعت
بن يحيى الكتاب هذا ذيل وقد لهم، جرى وما حياتهم ومدة وأحوالهم البطاركة وذكر
الرويس املسترشق روزن طبعه الذيل»، «تاريخ سماه بكتاب األنطاكي يحيى بن سعيد
العربي؛ األصل أضعاف الروسية اللغة يف وتعاليق ترجمة مع ١٨٨٣ سنة بطرسربج يف

العربي. لألصل فقط ٧٠ منها صفحة وخمسمائة نيف يف املطبوع الكتاب فجاء
ج٢. ٨٦ األطباء طبقات يف البطريق بن سعيد وترجمة

منها مئات فإن العرص، هذا يف أُلِّفت التي الهامة التاريخ كتب كل هذه وليست
وغري وامللوك والدول املدن وأخبار والنسب والوزراء الخلفاء أخبار يف وأكثرها ضاعت،
تأليف يف املسعودي بها استعان منها مائة نحو أسماء الذهب مروج مقدمة ففي ذلك؛
وفيما معظمها، ضاع وقد مؤلفوها، اشتهر التي الكتب إال يذكر لم وهو الكتاب، ذلك
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وغريه فضائلهم وذكر ومناقبهم األمويني وأخبار التاريخ ككتاب هامة كتب منها ضاع
الكتاب من تزلًفا العباس بني أيام يف ضاعت الدولة هذه أخبار فإن األمويني، تواريخ من
منها وقليل الفهرست، صاحب فاتت املسعودي ذكرها التي الكتب وبعض الدولة، ألهل

والطربي. اليعقوبي كتاريخ اآلن إىل باقيًا يزال ال

هوامش

ج٣. ١٥٦ اإلسالمي التمدن تاريخ (1)
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واجلغرافيون اجلغرافية

العرب عند الجغرافية وضع أسباب (1)

كتاب جملتها ويف العربية، إىل القدماء علوم نقل بعد العرص هذا يف الجغرافية علم نشأ
قبل الجغرافية بوضع بدءوا املسلمني أن عىل البلدان. تقويم يف معولهم وعليه بطليموس

وهي: وضعها، إىل اليونان دعت التي غري ألسباب الكتاب ذلك عىل اطِّالعهم
كل عىل فريضة والحج مكة، إىل يحجون بالدهم اختالف عىل املسلمني ألن الحج أوًال:

واملنازل. الطرق معرفة إىل يفتقر مكة إىل والقدوم مسلم،
تستلزم والرحلة اإلسالمية، األمصار سائر إىل العلم طلب يف يرحلون املسلمون كان ثانيًا:

واملناطق. األماكن معرفة
املقاطعات، واجتناء والجزية الخراج لرضب الفتح أسباب تحقيق يف أبحاثهم ثالثًا:
قبل البلدان يف التأليف إىل العرب فاضطر وطرقها؛ البالد تعرف إىل تفتقر أيًضا وهذه

األخبار. وأصحاب األدب رواة ذلك فعل من وأول العرص، هذا
عىل الكتب تأليف يف أخذوا عليها، العرب واطلع العربية إىل الجغرافية ترجمت فلما
والسماع، بالنقل يكتفوا ولم قبل، من عرفوه ما عليه وزادوا ذلك يف وتوسعوا مثالها،
أو شاهدوه ما وكتبوا وجنوبًا، وشماًال وغربًا رشًقا األقطار وجابوا البحار ركبوا ولكنهم
لم العرب عند الجغرافية علم أن عىل بطليموس، مغالط من كثريًا وصححوا تحققوه،

فيه. التأليف عىل الناس فتهافت للهجرة، الرابع القرن يف إال ينضج
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مهدوا صدده، يف نحن الذي الثاني) العبايس العرص (أو الثالث القرن علماء ولكن
الشتغالهم أو الرحلة، سبيل يف أسفارهم لكثرة أنفسهم؛ عند من فيه للتأليف السبيل
وأبعادها األماكن معرفة يقتيض مما الربيد طرق تعيني ويف اململكة، خراج إحصاء يف

الجغرافية. قبيل من ذلك ويعد وجهاتها،
يه ونسمِّ وغريها، اإلسالمية للمملكة شامل عام هو ما املوضوع هذا يف ألَّفوه ما وبني
الخاصة»، «الجغرافية وندعوه األرض، من ببقعة يختص ما ومنه العامة»، «الجغرافية

كليهما: يف ألَّف من أقدم وإليك

العامة الجغرافية مؤلفو (2)

للهجرة) الثالث القرن أواسط (يف خرداذبه ابن (1-2)

يد عىل وأسلم مجوسيٍّا، خرداذبه كان خرداذبه. بن أحمد بن هللا عبيد القاسم أبو هو
املعتمد ونادم بفارس، الجبل بنواحي والخرب الربيد القاسم أبو حفيده وتوىل الربامكة،
الفرس أنساب وجمهرة والرشاب واملالهي واللهو السماع أدب يف كتبًا وألف به، وخصَّ

إال: يصلنا ولم وغريها، والطبيخ
القرن أواسط يف العباسية اململكة جباية إحصاء نه ضمَّ واملمالك: املسالك كتاب
إحصاء وهو ج٢)، (ص٦٢ اإلسالمي التمدن تاريخ يف اإلحصاء ذلك ونرشنا وقد الثالث،
بعناية ١٣٠٦ه سنة ليدن يف الكتاب وطبع واملسافات، والطرق الجباية عن رسمي
تقاسيم عن فضًال تاريخية؛ كثرية فوائد وفيه فرنساوية، ترجمة مع غويه دي املسترشق

البالد. بني املسافات وطول اململكة
الفهرست١٤٩. يف وترجمته

جعفر بن قدامة (2-2)

نحو إال منه يصلنا لم الكتابة وصنعة الخراج كتاب له األدباء. بني ذكره تقدم وقد
بني واملسافات واملغرب، املرشق نواحي إىل والطرق والسكك الربيد ديوان يف صفحة مائة
وقد فرنساوية، ترجمة مع ليدن يف طبعت ٢٢٥ه، لسنة الجباية مقادير عن فضًال البالد

ج٢). (ص٥٧ اإلسالمي التمدن تاريخ يف أيًضا نرشناها
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لليعقوبي البلدان كتاب (3-2)

بنفسه عرفه ما فيه جمع فقد البلدان كتاب أما املؤرخني. بني اليعقوبي ذكر تقدم قد
تلك من رجًال رأى كلما وكان صغره، من األسفار عانى ألنه عرصه؛ يف البلدان أحوال من
ورشبهم وأكلهم وأجناسهم، أهله وأحوال ومرصه وطنه عن سأله واملغرب باملرشق البلدان
حتى إليه، وصل ما ويدون الفتح، وأخبار الخراج ومبالغ البالد، بني واألبعاد ولباسهم،
أفاض وقد آخر. كتاب عن منقول غري ألنه الكتب؛ أمهات من فهو البلدان، كتاب ألَّف
ثم وتاريخها، سامرا ووصف أيامه، يف كانت كما بغداد وصف يف الخصوص عىل املؤلف
وانتقل تركستان، إىل العراق رشقي فارس بالد اصطالحهم يف وهي املرشق، بالد ذكر
بعناية ١٨٦١ه سنة ليدن يف طبع والكتاب األندلس. إىل فاملغرب فالشام العرب بالد إىل
تشتمل املذكورة واملكتبة الجغرافية»، «املكتبة جملة يف أيًضا وطبع جونبول، املسترشق
وهي: مجلدات، ثمانية يف الرابع القرن أواخر إىل العربية الجغرافية كتب من صدر ما عىل

لقدامة. الخراج وكتاب خرداذبه البن واملمالك املسالك (١)
الفقيه. البن البلدان كتاب (٢)

لليعقوبي. البلدان وكتاب رسته البن النفيسة األعالق كتاب (٣)
لإلصطخري. املمالك مسالك (٤)
حوقل. البن واملمالك املسالك (٥)
للمقديس. التقاسيم أحسن (٦)

للمسعودي. واإلرشاف التنبيه كتاب (٧)
عمومي. أبجدي فهرس (٨)

ذكر ويأتي بعضها ذكرنا وقد غويه، دي املسترشق بعناية ليدن يف كلها طبعت
أماكنه. يف الباقي

الفقيه ابن (4-2)

الفقيه بابن ويعرف الهمذاني، إبراهيم بن إسحاق بن محمد بن أحمد هللا عبد أبو هو
ذكروا ذلك. من أكثر أمره من يعرف وال للهجرة، الثالث القرن أواخر يف األدب أهل أحد
وصف ٢٧٩ه)، (سنة املعتضد موت بعد ألَّفه البلدان»، «كتاب منها وصلنا كتب عدة له
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والشام والرببر املغرب وبالد ومرص العرب وبالد والهند الصني يف والبحار األرض به
بغداد أما والكوفة، البرصة وصف يف وأفاض الروم، وبالد النهرين بني وما وفلسطني،
كتاب وسلخ الناس كتب من أخذه «إنه النديم: ابن ويقول عرًضا، إال فيه ذكرها يرد فلم
ضاع، واملمالك املسالك كتاب له كان خراسان صاحب وزير هذا والجيهاني الجيهاني.»
املكتبة جملة يف ١٨٨٥ سنة الكتاب هذا طبع وقد مقامه، الفقيه البن البلدان كتاب وقام

الجغرافية.
ج٢. ٦٣ األدباء ومعجم ،١٥٤ الفهرست يف الفقيه ابن ترجمة وتجد

رسته ابن (5-2)

٢٩٠ه سنة كتبه النفيسة، األعالق اسمه كتاب له رسته. بن عمر بن أحمد عيل أبو هو
نسخة عىل عثروا البلدان تقويم يف مجلدات سبعة منها كاملوسوعة، وهو أصبهان، يف
الجغرافية»، «املكتبة جملة يف منها مجلد طبع وقد الربيطاني، املتحف يف منها خطية
فيبدأ يصفها ثم األرض، وحجم منها األرض ومركز السموات عجائب يف يبحث وهو
يليها، وما إيران وخصوًصا السبعة، واألقاليم واألنهار البحار ويصف واملدينة، بمكة
يف املتشابهني يف وآخر سواهم، بهم واقتدى األشياء أحدثوا الذين األوائل يف فصل وفيه
الكتاب ولهذا العاهات. ذوي من واملشهورين واحدة كنية يف واملشرتكني شتى أحوال

.١٩٠٥ سنة طبعت أملانية ترجمة

الخاصة الجغرافية مؤلفو (3)

٣٣٤ه) سنة (تويف الحائك ابن (1-3)

همدان قبيلة من الهمداني داود بن يوسف بن يعقوب بن أحمد بن الحسن محمد أبو هو
يف مؤلفات عدة وخلف صنعاء. بسجن ٣٣٤ سنة املتوىف الحائك، بابن املعروف باليمن

منها: وصلنا وغريها والجغرافية والطبيعيات الفلك

وجبالها العرب جزيرة وصف عن هامة فوائد فيها خاصة: العرب جزيرة صفة (١)
سواها. يف عليه العثور يعز مما وآثارها؛ ومعادنها وزراعتها ولغاتها ومدنها ومساكنها
للرشوح ملحق مع ١٨٨٤ سنة ليدن يف مولر هنري املسترشق الكتاب هذا نرش وقد

والتعاليق.
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وآثارها اليمن وصف يف الفائدة جزيل كتاب هذا الحائك والبن اإلكليل: كتاب (٢)
فنون عرشة عىل يشتمل أجزاء عدة يف يدخل وملوكها، حمري أنساب يف «اإلكليل» اسمه
لم ذلك، وغري األوائل وآراء النجوم وأحكام الطبيعة وعلم القرانات يف أبحاث جملتها يف
وقد وتعاليق. أملانية ترجمة مع املذكور مولر املسترشق نرشه جزء عىل إال الباحثون يقف
يف ومحافدها اليمن قصور يصف ألنه اإلسالم»؛ قبل «العرب كتابنا يف منه كثريًا اقتبسنا

املياه. ع توزُّ وكيفية السد مكان يف بنفسه شاهده مما ومأرب صنعاء

ج٣. ٩ األدباء ومعجم ،١١٣ القفطي البن الحكماء أخبار يف الحائك ابن وترجمة

فضالن ابن (2-3)

ملك إىل ٣٠٩ه سنة العبايس املقتدر أنفذه سليمان، بن محمد موىل فضالن بن أحمد هو
بغداد عن انفصل منذ شاهده ما فيها ذكر باسمه عرفت رحلة فكتب بمهمة، الصقالبة
بطرسربج يف مطبوعة وهي ذلك، وغري وعاداتهم البلغار وصف وفيها إليها، عاد أن إىل

بلغار. مادة يف البلدان معجم يف ياقوت ونرشها روسية، ترجمة مع ١٨٢٣ سنة

تواريخ سلسلة (3-3)

رحالت أو رحلة هو وإنما اسمه، من يؤخذ كما تاريًخا هو ليس الفائدة. جزيل كتاب هو
للهجرة، الثالث القرن يف العرب تجار من واحد لغري الرشق وأقىص والصني الهند يف
من وعلمه شاهده ما ووصف والصني، الهند إىل بنفسه سافر سليمان، يدعى أحدهم
ذكره ما أكثر سرياف، أهل من حسن زيد أبو واآلخر أصنافها، وبعض التجارة أحوال
التقى وقد الصني. بلغوا حتى األقىص الرشق ارتادوا العرب من آخرين تجار عن منقول
عن الذهب مروج يف ذكره مما يظهر كما األخبار وتبادال املؤرخ، باملسعودي هذا زيد أبو

الرحلة. هذه يف ما عىل باملقابلة وعجائبه الهند بحر
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القرن يف وأسفارهم تجاراتهم يف العرب إليه بلغ ما يبنيِّ الكتاب هذا إن وبالجملة
ومقدمة فرنساوية ترجمة مع ١٨٤٥ سنة باريس يف مطبوع وهو للهجرة، الثالث

الفرنساوي. املسترشق لرينو انتقادية

الهند) عجائب (صاحب شهريار بن بزرك (4-3)

للهجرة، الثالث القرن يف العرب يعرفه كان ما عىل يشتمل ألنه هام؛ كتاب أيًضا هذا
الصني، إىل والزنج والهند العرب بالد شواطئ بني األقىص الرشق بالد من الرابع وأوائل
األدب لغة — بالعربية العجائب تلك كتب لكنه فاريس، شهريار بن بزرك ومؤلفه
ُجوَّاب من سمعه عما نقًال للهجرة، الرابع القرن أوائل يف — عندهم والدين والسياسة
املحيط، البحر شواطئ بني التجارة ينقلون كانوا الذين السريافيني من وأكثرهم البحار،
وقوع روى أو بها حدثه التي السنة وعني باسمه، وسماه قائله إىل قول كل نسب وقد
يروي لكنه الزمان، هذا أهل نظر يف الحدوث بعيدة مبالغات رواياته ويتخلل فيها، الخرب
من عرفناه ما تخالف الحجم هائلة وطيور أسماك ذلك جملة ويف عالته، عىل سمعه ما
ذلك أهل ألن الحقائق؛ من الكتاب يحويه بما ذلك يطعن وال الطبيعي، التاريخ أحكام
بالعرب ا خاصٍّ ذلك يكن ولم املبالغات. من يسمعونه ما تصديق يف معذورون العرص
ال ما الوسطى أجيالهم أخبار من اإلفرنج وعند األمم، سائر يتناول هو بل الرشقيني، أو

آخر. مكان يف ذلك إىل وسنعود وليلة، ليلة ألف خرافات عن غرابة يقل
أيا مكتبة يف خطية نسخة فمنه صدده، يف نحن الذي الهند عجائب كتاب أما
فان املسترشق بعناية ١٨٨٦ سنة ليدن يف طبعت نسخة نقلت وعنها ا، جدٍّ قديمة صوفيا
منقولة ملوَّنة صور أربع الطبعة هذه ويف دفيك. ملارسل فرنساوية ترجمة مع درليت،
البحار يف العرب أسفار تمثل شيفر املسترشق مكتبة يف الحريري مقامات مسوَّدات عن

منها. سفينة صورة وهذه العهد. لذلك
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نقلها، أول يف تزال ال الدخيلة املايضوالعلوم العرص يف قواعده توطدت الفقه أن رأيت قد
والطبيعيات الفلسفة انترشت قد فكانت العرص هذا يف أما الناس. نفوس من تتمكن ولم
مذهب وتفرع قبل، من تكن لم الفقه يف مذاهب وتولدت اآلراء، من كثريًا ت فغريَّ واملنطق،

ذلك. تاريخ وإليك التوحيد، أو الكالم علم ونشأ االعتزال،

التوحيد أو الكالم علم (1)

الظاهر املطلق بالتنزيه اإلله وصف القرآن يف ورد أنه وضعه وسبب الفقه، بعد حادث هو
عىل والتابعون والصحابة اإلسالمية الرشيعة صاحب ها فرسَّ وقد تأويل، غري من الداللة
الصفات، يف ومرة الذات يف مرة التشبيه تُوِهم أخرى آيات أيًضا القرآن يف وورد ظاهرها،
ووضوح أدلته لكثرة التنزيه تفضيل معتَقدهم يف فغلب الخالف؛ ذلك األولون ورأى
التشبيه يف لوا وتوغَّ اآليات، من تشابه ما اتبعوا جماعة أن غري األكثرون. وتابعهم داللتها
وردت بظواهر عمًال والوجه؛ والقدم كاليد اآلدميني صفات هللا يف فاعتقدوا الذات، يف
يكتبون وأخذوا املطلق، التنزيه وخالفوا الرصيح، التجسيم يف فوقعوا اآليات؛ بعض يف
ألقوال التابعون وهم — السنة أهل فنهض الجمهور؛ لرأي مخالفة كثرية أقواًال ويقولون
الكالم علم وهو البدع، لتلك دفًعا العقائد؛ هذه عىل العقلية باألدلة وجاءوا — الصحابة
وعكفوا املسلمون، فأحبها العربية، إىل اليونان كتب نُقلت ذلك أثناء ويف التوحيد. أو
والجهمية والقرامطة املعتزلة وأقبلت اإلسالم، يف اليونان فلسفة فانترشت مطالعتها؛ عىل
الحجة تقوية من منها أرادوه فيما فتوسعوا فيها؛ النظر من وأكثروا عليها، وغريهم
ذلك، بسبب الفتنة وعظمت بمذهبه، تمسًكا منهم كل فازداد فيه؛ كانوا فيما والجدال
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القدرية، مذاهب العهد: ذلك إىل وهي عظيًما، انتشاًرا املسلمني بني املذاهب تلك وانترشت
والباطنية. والقرامطة، والرافضة، والخوارج، والكرامية، واملعتزلة، والجهمية،

فسلك األشعري، إسماعيل بن عيل الحسن أبو ظهر أن إىل كذلك الحال زالت وما
أهل مذهب هو الذي اإلثبات وبني االعتزال مذهب هو الذي النفي بني وسًطا طريًقا
ووافقه اآلراء، سائر بني التسوية من فيه ملا رأيه عىل وعوَّلوا جماعة إليه فمال التجسيم،
فيه. الكالم بنا يطول مما — األشعرية وهم األعرص— تلك علماء نخبة من كبرية جماعة

الكالم علماء (1-1)

من يعد األكرب الفقه كتابه فإن الكالم، علم يف ألَّف من أقدم حنيفة: أبو اإلمام (١)
الفقه. يف مؤلفاته عن كالمنا يف ذكره تقدم وقد القبيل، هذا

البلغاء األئمة من وكان ١٨١ه، سنة املتوىف الغزال: عطاء بن واصل حذيفة أبو (٢)
يفطن فال الراء، من يخلِّصكالمه واقتداره لرباعته كان لكنه بالراء، يلثغ وكان املتكلمني،

ج٢. ١٢٧ خلكان ابن يف ترجمته أحد. لذلك
البرصيني شيخ وكان ٢٣٥ه، سنة املتوىف العالف: الهذيل بن محمد الهذيل أبو (٣)
من عنه يروى ومما لألدلة. االستعمال كثري الحجة قوي الجدال حسن وكان االعتزال، يف
عليه، الجزع شديد وهو ولد له مات وقد القدوس عبد بن صالح لقي أنه القبيل هذا
قال كالزرع.» عندك اإلنسان كان إذا وجًها عليه لجزعك أعرف «ال الهذيل: أبو له فقال
«كتاب له: فقال الشكوك.» كتاب يقرأ لم ألنه عليه أجزع إنما الهذيل، أبا «يا صالح:
حتى كان فيما يشك قرأه من وضعته قد كتاب «هو قال: صالح؟» يا هو ما الشكوك
«فشك الهذيل: أبو فقال كان.» قد أنه يتوهم حتى يكن لم فيما ويشك يكن، لم أنه م يتوهَّ
كتاب قراءته يف أيًضا وشك مات، قد كان وإن يمت لم أنه عىل واعمل ابنك، موت يف أنت

ج١. ٤٨٠ خلكان ابن يف ترجمته يقرأه.» لم كان وإن الشكوك
املتكلمني إمام وكان ٣٠٣ه، سنة تويف الجبائي: الوهاب عبد بن عيلمحمد أبو (٤)
رئيس البرصي الشحام هللا عبد بن يعقوب يوسف أبي عن الكالم علم أخذ عرصه. يف

ج١. ٤٨٠ خلكان ابن يف ترجمته العلماء، مذاهب يف مقاالت وله بالبرصة، املعتزلة
وأبا الساجي، زكريا سمع ٣٣٣ه. سنة ببغداد تويف األشعري: الحسن أبو (٥)
خلف بن الرحمن وعبد املقري، يعقوب بن ومحمد نوح، بن وسهل الجمحي، خليفة
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عبد بن محمد عيل أبي أمه لزوج وتلمذ كثريًا، تفسريه يف عنهم وروى املرصي. الضبي
ثم املعتزلة، أئمة من صار حتى سنني عدة االعتزال يف برأيه واقتدى الجبائي، الوهاب
البرصة بجامع الجمعة يوم وصعد املعتزلة، آراء من وغريه القرآن بخلق القول عن رجع
أنا بنفيس. أعرِّفه يعرفني لم ومن عرفني، فقد عرفني «من صوته: بأعىل ونادى كرسيٍّا
أنا الرش أفعال وأن باألبصار، يُرى ال هللا وأن القرآن، بخلق أقول كنت فالن، بن فالن
من وأخذ ومعايبهم.» لفضائحهم مبني املعتزلة عىل الرد معتقد مقلع تائب وأنا أفعلها،
بن سعيد بن محمد بن هللا عبد محمد أبي طريق بعض وسلك عليهم، الرد يف حينئذ
اللمع، كتاب منها تصنيًفا وخمسني خمسة وصنَّف قواعده، عىل وبنى القطان، كالب
الرشح وكتاب الدين، أصول عىل التبيني وكتاب الربهان، إيضاح وكتاب املوجز، وكتاب
وغريها، مجلًدا، سبعني يف إنه يقال القرآن، تفسري وكتاب اإلبانة، وكتاب والتفصيل،
نفقته وكانت عقبه، عىل بردة أبي بن بالل وقفها ضيعة من غلته وكانت ضاع. وأكثرها
كتاب يف شيبة بن مسعود قال كثري. ومزح دعابة فيه وكانت درهًما، عرش سبعة السنة يف
الذي وهو الجبائي، عيل أبي ربيب كان ألنه الكالم؛ معتزيلَّ املذهب حنفي كان التعليم:
إسحاق أبي حلقة يف الجمعات أيام يجلس كان أنه الخطيب وذكر الكالم، وعلمه رباه
رفعوا قد املعتزلة «كان الصرييف: بن بكر أبو وقال املنصور. جامع يف الفقيه املروزي

السماسم.» أقماع يف فحجزهم األشعري؛ تعاىل هللا أظهر حتى رءوسهم

األشعرية العقيدة

متكلم بإرادة، مريد بحياة، حي بقدرة، قادر بعلم، عالم تعاىل هللا «أن عقيدته وجملة
هو هي يقال ال تعاىل بذاته قائمة أزلية صفاته وأن ببرص، بصري بسمع، سميع بكالم،
واحدة وقدرته املعلومات، بجميع يتعلق واحد وعلمه غريه، وال هو هي ال وال غريه هي وال
االختصاص، يقبل ما بجميع تتعلق واحدة وإرادته وجوده، يصح ما بجميع تتعلق
إىل راجعة الوجوه وهذه ووعيد، ووعد واستخبار وخرب ونهي أمر هو واحد وكالمه
األنبياء إىل املالئكة لسان عىل املنزلة واأللفاظ الكالم، نفس إىل ال كالمه يف اعتبارات
وهي — والداللة أزيل، قديم — املقروء القرآن وهو — فاملدلول األزيل، الكالم عىل دالالت

محدثة». مخلوقة — القراءة وهي العبارات
ج٢. ٣٥٩ واملقريزي ج١، ٣٢٦ خلكان ابن يف وترجمته
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يف ذكره سيأتي بعضهم أن عىل ذكرهم عن أغضينا املتكلمني من طائفة وهناك
األخرى. األبواب

الحديث (2)

الستة الكتب أصحاب (1-2)

عمدة وهي املشهورة، الستة الكتب فيه ووضعت الحديث، علم نضج العرص هذا يف
الوفاة: سني حسب تراجمهم وهاك اآلن، حتى ثقة وأصحابها املحدثني،

٢٦٥ه) سنة (تويف البخاري

١٩٤ه، سنة بخارا يف ولد البخاري. إسماعيل الحسن أبي بن محمد هللا عبد أبو هو
األمصار من كثري إىل لسماعه فرحل الحديث؛ طلب يف مغرًما كان ٢٥٦ه. سنة وتويف
الصحيح» «جامع كتاب صاحب وهو والدراية، الرواية بعلم معارصوه له وشهده واملدن،
املختار، املذهب عىل وأفضلها الحديث، يف الستة الكتب أول البخاري بصحيح املشهور
بالحروف وطبع ١٢٧٩ه، سنة بمرص الحجر عىل طبع وصفه. عن غنى شهرته ويف
١١ يف بمرص طبع العيني رشح منها مطبوع، بعضها كثرية رشوح وله مراًرا، بمرص
مختلفة. أزمنة يف مختلفة بخطوط مكتوبة منه كثرية نسخ الخديوية املكتبة ويف مجلًدا،
كتاب مع ١٣٠٦ سنة بالهند دلهي يف مطبوع العباد أفعال خلق كتاب وللبخاري

الشنقيطي. كتب يف خط األدب كتاب وله للذهبي، العلم
.٢٣٠ والفهرست ج١، ٤٥٥ خلكان ابن يف البخاري وترجمة

٢٦١ه) سنة (تويف القشريي مسلم

يف ٢٦١ه سنة تويف النيسابوري. القشريي الحجاج بن مسلم الحسني أبو اإلمام هو
ومرص والشام الحجاز إىل رحل املحدِّثني. وأعالم الحفاظ األئمة من وكان نيسابور،
يف خطية عديدة نسخ منه الصحيح» «الجامع سماه كتابًا فيه وألَّف الحديث، الستماع

أجزاء. تسعة يف مرص ويف ،١٢٦٥ سنة الهند يف طبع وقد الخديوية، املكتبة
.٢٣١ والفهرست ٩١ج٢، خلكان ابن يف القشريي وترجمة
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٢٧٣ه) سنة (تويف ماجه ابن

عارًفا الحديث يف إماًما كان ٢٧٣ه. سنة املتوىف القزويني ماجه بن يزيد بن محمد هو
كتاب فيه وألَّف ومرص، والشام ومكة وبغداد والكوفة البرصة إىل طلبه يف ارتحل بعلومه،
عىل دلهي يف وطبع مختلفة، أزمنة يف كتبت نسخ بضع الخديوية املكتبة يف منه «السنن»

ماجه. ابن بسنن ويعرف ،١٣١٣ سنة وبمرص ،١٢٨٢ سنة الحجر
ج١. ٤٨٤ خلكان ابن يف وترجمته

٢٧٥ه) سنة (تويف داود أبو

وكان ٢٧٥ه، سنة البرصة يف املتوىف السجستاني األزدي األشعث سليمان داود أبو هو
أبي اإلمام بسنن وتعرف «السنن»، سماه الحديث يف كتابًا ألَّف الحديث. حفاظ أحد
ويف أبجدي، فهرس مع ١٨٨٨ سنة الهند لكناو ويف ١٢٨٠ه، سنة مرص يف طبع داود.

ج١. ٢١٤ خلكان ابن يف وترجمته غريهما،

٢٧٩ه) سنة (تويف الرتمذي

«الجامع كتاب له الرضير، الرتمذي اك الضحَّ عيىس بن محمد عيىس أبو الحافظ هو
وله ١٢٩٢ه، سنة بمرص طبع وقد الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة منه الصحيح»،

ج١. ٤٨٤ خلكان ابن يف الرتمذي وترجمة كثرية، رشوح

٣٠٣ه) سنة (تويف النسائي

كتاب صاحب وهو ٣٠٣ه. سنة بمكة تويف النسائي. عيل بن أحمد الرحمن عبد أبو هو
وغريها. ١٣١٢ سنة مجلدين يف بمرص طبع باسمه، املعروف السنن

ج١. ٢١ خلكان ابن يف وترجمته
هللا عبد الدارمي سنن منها بها، بأس ال الزمن ذلك نحو ظهرت حديث كتب وهناك

.١٢٩٣ سنة الهند كنبور يف طبع ٢٥٥ه، سنة املتوىف الرحمن عبد بن
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التفسري (3)

للطربي الكبري التفسري

جرير بن جعفر ألبي الكبري التفسري فيه فظهر التفسري، علم أيًضا العرص هذا يف ونضج
والتابعني. الصحابة أقوال فيه جمع القرآن، تفسري يف البيان جامع ويسمى الطربي،
١٩٠٤ بمرصسنة طبع البعض، عىل األقوال بعض ترجيح فيه يبنيِّ صاحبه بأن ويمتاز
من كثري وفيه سواه، لسبقه خصوصية قيمة وله التفسري، أجل من وهو جزءًا، ٣١ يف
باب يف الطربي ترجمنا وقد التفسري، عن فضًال واللغوية، واألدبية التاريخية الفوائد

التاريخ.
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والرياضيات الفلسفة أوًال: (1)

املسلمني، غري من أكثرهم كان األول العبايس بالعرص العلم نقل يف املشتغلني أن رأيت قد
واألطباء الفالسفة منهم ونبغ املسلمون، بها اشتغل العربية يف العلوم تلك صارت فلما
وأكربهم العرص هذا يف املسلمني الفالسفة من اشتهر من وأقدم وغريهم، والرياضيون

الفارابي: يليه الكندي إسحاق بن يعقوب وأسبقهم

الثالث) القرن أواسط (يف الكندي يعقوب (1-1)

بحت؛ عربي فهو كندة، بملوك نسبه ويتصل الكندي، إسحاق بن يعقوب يوسف أبو هو
عندهم وله املتوكل، إىل واملعتصم للمأمون معاًرصا وكان العرب، فيلسوف سموه ولذلك
وطبائع والهندسة واأللحان واملنطق والحساب والفلسفة الطب يف برع وقد سامية. منزلة
أرسطو، حذو تآليفه يف وحذا غريه، فيلسوف املسلمني يف وليس نبغ النجوم. وعلم األعداد
ألنه بينهم؛ يذكر ولم الرتاجمة، ُحذَّاق من يعد وكان لنفسه، نقلها عديدة ترجمات وله
صاحب ذكرها كثرية كتبًا الدخيلة العلوم معظم يف الكندي ألَّف وقد بالرتجمة، يرتزق لم

العلوم: باعتبار عددها وإليك الفهرست،

كتابًا ٢٢ الفلسفة يف
كتابًا ١١ الحساب يف
كتابًا ١٩ النجوم يف
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كتابًا ٢٣ الهندسة يف
كتابًا ١٦ الفلكيات يف
كتابًا ٢٢ الطب يف
كتابًا ١٧ الجدل يف
كتابًا ١٢ السياسة يف
كتابًا ١٤ األحداث يف
كتابًا ٣٣ إلخ الطبيعيات يف
كتب ٨ الكريات يف
كتب ٩ املنطق يف
كتب ٧ املوسيقى يف
كتب ١٠ األحكام يف
كتب ٥ النفس يف
كتب ٨ األبعاد يف
كتب ٥ املعرفة تقدمة يف

كتابًا ٢٣١ كله املجموع

حتى العلوم يف التضلُّع كثري كان الرجل أن الكتب هذه أسماء مراجعة من ويؤخذ
أرسطو، إلهيات يف كتاب (١) إال: منها يبَق ولم ضاع الكتب هذه وأكثر أصحابها، انتقد
قوى معرفة يف رسالة (٣) برلني، مكتبة يف موجودان وكالهما املوسيقى. يف رسالة (٢)
(٥) والجزر، املد يف (٤) مطبوعة، التينية ترجمة ولها منشن، مكتبة يف املركبة األدوية
ذات (٦) أكسفورد، يف وكالهما السماء، جهة يف الجو يف يرى الذي الالزوردي اللون علة
يف السنني تحاويل مقالة (٨) ليدن، يف األيام اختيارات (٧) ليدن، يف فلكية آلة الشعبتني

وغريها. اإلسكوريال،
وطبقات ،٢٤٠ القفطي البن الحكماء وأخبار ،٢٥٥ الفهرست يف الكندي وترجمة

ج١. ٢٠٦ األطباء
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٣٣٩ه) سنة (تويف النرصالفارابي أبو (2-1)

لكنه فاراب، من أصله طرخان، بن محمد واسمه الفارابي، النرص أبو الكندي وييل
درسه ما كل درس كامًال، فيلسوًفا وكان فيها، واشتغل الشام يف نشأ املنتسب، فاريس
والتحليل الفلسفة يف ق وتعمَّ املنطق، يف وخصوًصا منها، كثري يف وفاقه العلوم، من الكندي
إليها أحد يسبقه لم مواضيع يف كتبًا وألف بها، االنتفاع وجوه وأفاد التعاليم، وأنحاء
االقتصاد قبيل من وهو املدنية»، «السياسة وكتاب ذكره اآلتي العلوم إحصاء يف ككتابه
منذ الفارابي فيه كتب وقد مخرتعاتهم، من أنه الحديث التمدن أهل يزعم الذي السيايس
خصوًصا الفارابي وبرع ييل. ما يف مفصًال سرتاه كما غريهما فيه كتب ثم سنة، ألف
باب يف سيأتي كما القانون واخرتع أحد، فيه يضاهيه ال أصبح حتى املوسيقى فن يف
منصور بذلك إليه أوعز ولخصها، مصلح غري الرتجمات من بقي ما وأصلح املوسيقى،
الثاني».1 «املعلم سموه ولذلك الثاني»؛ «التعليم كتابه وسمى فأجاب الساماني، نوح بن
أوروبا مكاتب يف متفرقة املنطق يف كتابًا ١٢ نحو اآلن إىل الباقية مؤلفاته ومن
الرتجمات وبعض اإلسكوريال. يف أكثرها العربانية، أو الالتينية إىل منقول بعضها

منها: واألدب، السياسة يف مؤلفات وثمانية وغريها، البندقية يف مطبوع الالتينية

.١٨٩٥ سنة ليدن يف ديرتييش طبعها الفاضلة، املدينة أهل آراء مبادئ كتاب (١)
موسوعات قبيل من وهو ذكره، املتقدم بأغراضها، والتعريف العلوم إحصاء كتاب (٢)
عربانية ترجمة وله اإلسكوريال، يف خطية نسخة منه علوم، عدة عىل يشتمل ألنه العلم؛
إىل وسنعود العربية، املوسوعات يس مؤسِّ من الفارابي ُعدَّ الكتاب وبهذا التينية، وأخرى

.١٩٠٢ سنة بريوت يف شيخو األب نرشه املدنية السياسة وكتاب ذلك.

أوروبا مكاتب يف متفرقة واملوسيقى والكيمياء والنجوم الرياضيات يف كتب ٩ وله
الالتينية. أو العربانية ترجماتها مع واآلستانة

وصف وقد مفيدة. أبحاث يف أرسطو عىل ومثلها مختلفة، مواضيع يف أخرى كتب و٩
يف وترجمته شاء. من فلرياجعها كتابه،2 يف بروكلمن وجودها أماكن وذكر البقايا هذه

.١٨٢ الحكماء وأخبار ج٢، ١٣٤ األطباء وطبقات ج٢، ٧٦ خلكان ابن
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املالك وسلوك الربيع أبي ابن (3-1)

«شهاب تأليف املمالك، تدبري يف املالك سلوك اسمه السياسة يف كتاب عىل واطلعنا
باهلل املعتصم للخليفة أُلِّف أنه أوله يف جاء وقد الربيع»، أبي بن محمد بن أحمد الدين
الكندي من أقدم الكتاب هذا مؤلف كان ذلك صحَّ فإذا ،(٢٢٧ (سنة املتوىف العبايس
ألنه التاريخ؛ ذلك بعد وضع أنه عىل يدالن وأسلوبه الكتاب موضوع ولكن والفارابي،
يتأتَّى ال مما مؤلفه ذهن يف األفكار وضوح عىل يدل أسلوب يف املشجر شكل عىل مرتب
التي األسماء من الدين شهاب اسم أن ذلك عىل وزد ا. تامٍّ نضًجا العلم نضج بعد إال
األتراك رسوخ بعد اإلسالم عىل طرأ مما هو وإنما املعتصم، زمن يف معروفة تكن لم
شهاب اسمه واحد فيهم ليس املؤلِّفني أسماء من مئات الفهرست كتاب ويف الدولة، يف
تاريخ وهذا ونصف، بقرن املعتصم وفاة بعد أي ٣٧٧؛ سنة كتب والفهرست الدين،
يُعقل فال للهجرة، الخامس القرن انقضاء قبل الدين شهاب اسم فيه يرد لم األثري ابن
ألحوال تابعة وألقاب أسماء عرص ولكل الثالث، القرن أول يف االسم بهذا رجل ينفرد أن
له، الكتاب وضع الذي الخليفة اسم تحريف يف وقع الخطأ ولعل به. خاصة اجتماعية
قراءة يف ذلك يتفق ما وكثريًا «املعتصم»، فقرئ ٦٥٦ه)، (سنة تويف «املستعصم»، فكان
الظنون كشف ذكره وإنما مؤلفه، وال الكتاب هذا يذكر لم الفهرست إن ثم الخطوط.

املؤلف. اسم بدون
والطبيعيات والفلسفة واالجتماع السياسة يف يبحث الفائدة؛ جزيل فإنه الكتاب أما
(٢) الكتاب، مقدمة (١) فصول: أربعة إىل مقسوم وهو واملوسيقى، والرياضيات
السياسات أقسام (٤) وانتظامها، العقلية السرية أصناف (٣) وأقسامها، األخالق أحكام
األحكام أو األفكار فيها ترتبت أبواب إىل مقسوم الفصول هذه من وكل وأحكامها.
١٢٨٦ سنة القاهرة يف الكتاب هذا طبع وقد الدقة. بغاية مشجرات أو جداول بشكل

منه. مثال وهذا املشجرات. تلك تصوير ليمكن كبرية صفحة ١٥٢ يف الحجر عىل

واألطباء الطب ثانيًا: (2)

سني حسب أشهرهم هاك وغريهم، املسلمني األطباء من طائفة أيًضا العرص هذا يف ونبغ
الوفاة:
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املالك. سلوك كتاب من صفحة :1 شكل

٢٤٣ه) سنة (تويف ماسويه ابن (1-2)

ف وتثقَّ سابور. جندي مارستان يف صيدليٍّا أبوه كان ماسويه. بن يوحنا زكريا أبو هو
مرتجمات وله والواثق. املأمون زمن يف وترقى بختيشوع، بن جربائيل بعناية بغداد يف
وغوطا، واإلسكوريال ليدن يف الطب نوادر كتاب (١) إال: منها يبق لم ومؤلفات حسنة
جزائر مكتبة يف الشعري ماء كتاب (٣) الطب، جواهر (٢) ورشوح، التينية ترجمة وله

املرتجمني. مع رسمه نرشنا وقد وغريها. أكسفورد يف السهلة األدوية (٤) الغرب،
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األطباء وطبقات ،٢٩٥ والفهرست ،٢٤٨ الحكماء أخبار يف ماسويه ابن وترجمة
ج١. ١٧٥

سهل ابن (2-2)

كتاب وله ٢٥٥ه، سنة تويف سابور. جندي مارستان صاحب سهل بن سابور هو
يف خطية نسخة منه اإلسالمي، التمدن أثناء يف الصيادلة معول كان الكبري، األقراباذين

منشن.
.١٤١ الحكماء وتراجم ج١، ١٦١ األطباء طبقات يف وترجمته

٣٢٠ه) سنة (تويف الرازي بكر أبو (3-2)

زكريا بن محمد بكر أبو واسمه اإلطالق، العرصعىل هذا يف األطباء من نبغ من أشهر هو
كرب، عىل العلم وتلقى العود، عىل يرضب صغره يف كان ،Razès اإلفرنج ويسميه الرازي،
يعقده كان بما مواهبه وظهرت بغداد. مارستان أطباء رئاسة توىل حتى واشتهر وأفلح
العلوم من معروًفا كان ما كل مؤلفاته يف وجمع الكتب، من يؤلِّفه أو العلم مجالس من
متفرًقا وكان جالينوس، فأحياه معدوًما كان الطب «إن أمثالهم: ومن عرصه، يف الطبية

سينا.» ابن له فكمَّ ناقًصا وكان الرازي، فجمعه
تالميذ ودونهم تالميذهم دونهم التالميذ ودونه مجلسه يف يجلس الرازي وكان
وإال علم عندهم كان فإن يلقاه، من ألول يجد ما فيصف الرجل يجيء فكان آخرون،
الطلعة جليل مسفطه الرأس كبري وكان الرازي، تكلم وإال أصابوا فإن غريهم، إىل اهم تعدَّ
باملرىض رءوًفا متفضًال كريًما وكان عينيه، يف كانت رطوبة لوال مجلسه الناُس يتهيب
هنا. لها محل ال كثرية نوادر وإصابته ذكائه عن ويروون النظر، صحيح املالحظة دقيق
األكابر بصناعته وخدم العجم، بالد من وغريها الري يف الرازي مقام أكثر وكان
آل من منصور لألمري ألَّفه املنصوري ككتاب لهم كتبه بعض وصنَّف وأمراءها، ملوكها

إليها. وسنعود طربستان، صاحب ابن لعيل امللوكي وكتاب سامان،
علم وخصوًصا نفيسة، مصنَّفات فيها وله الحكمية، بالعلوم مولًعا الرازي وكان
الكربيتيك) (الحامض الزاج زيت أهمها كيماوية اكتشافات وله بها، يتعلق وما الكيمياء
األخرض، الزاج العربية يف واسمها الحديد، كربيتات باستقطار األول استحرض والكحول،
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بالكيمياء. يشتغل معمله يف الرازي بكر أبو :2 شكل

طرق من الرازي طريقة تزال وال الزاج، زيت سماه سائل منها خرج استقطرها فلما
نشوية مواد باستقطار فاستحرضه الكحول أما اليوم. إىل الحامض هذا استحضار
أهل يعتقده ما يعتقد يكن ولم كثرية، كتبًا الكيمياء يف الرازي وألَّف مختمرة، وسكرية
أهله اعتقاد عىل الفن هذا يف يؤلِّف كان وإنما ذهب، إىل املعادن تحويل إمكان من زمانه
باستخراج طالبه املذكور الساماني منصور ألن األذى؛ به ألحق ذلك لكن للمال، التماًسا
يرضب أن وأمر عليه فغضب يستطع؛ فلم كتابه يف ذكرها التي الصفة عىل الذهب
يف سببًا الرضب ذلك فكان بغداد، إىل ه وسريَّ جهزه ثم يتقطَّع، حتى رأسه عىل بالكتاب
الرازي: فسأله اآلن، الكرتكتا عملية وهي يقدحهما، قداح وجاءه عينيه. عىل املاء نزول
قال: ثم ذلك.» يعلم ال من عينيَّ يقدح «ال فقال: أعلم!» «ال فقال: للعني؟» طبقة «كم

عينني.» إىل بي حاجة فال منها مللت حتى الدنيا نظرت «قد
٣٦٤ه. وقيل: ،٣١٠ وقيل: ،٣٢٠ سنة تويف
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العرص. ذلك يف األسنان خلع آالت :3 شكل

وعرشون بضعة اآلن إىل منها باقيًا يزال ال مؤلَّف مائتي من أكثر الرازي وخلَّف
وهي: أهمها نذكر وإنما وصفها، بنا يطول مؤلًفا

وجده ما فيه جمع الطب، صناعة يف وأعظمها كتبه أجلُّ وهو الحاوي: كتاب (١)
زمانه، إىل بعدهم أتى ومن للمتقدمني الطب كتب يف ومداواتها األمراض ذكر من متفرًِّقا
يف وأخرى الربيطاني، املتحف يف خطية نسخة الكتاب هذا ومن قائله، إىل قول كل ونسب
فراغوت، نقله الالتينية، إىل نقل وقد واإلسكوريال، أكسفورد مكاتب ويف مونيخ، مكتبة

واحد. غري اخترصه وقد مرتني، وطبع
األهلية املكتبة يف نسخة ومنه تأليفه، سبب ذكرنا وقد املنصوري: الطب كتاب (٢)
الالتينية اللغة إىل نقله وقد وغريها، وإسكوريال ودرسدن أكسفورد مكاتب ويف بباريس

فيها. وطبع الكريموني،
وقد الوصف، حق الداءين هذين وصف من أول وهو والحصبة: الجدري كتاب (٣)

كلها. فيها ونرش وغريها، الالتينية إىل كتابه ترجم
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ليدن، يف ويوجد العربانية، إىل نقل املرشد، له ويقال الطب: يف الفصول كتاب (٤)
.٤ سنة ٥٤٢ صفحة املرشق وصفه وقد فيها، وطبع الالتينية، إىل ونقل
أكسفورد. مكتبة يف موجود وهو العربانية، إىل ترجم الكايف: كتاب (٥)

املرشق مجلة يف كيك الدكتور ونرشه وغريها، برلني يف يوجد الساعة: برء كتاب (٦)
.٦ سنة ٣٩٥ صفحة

ليدن. مكتبة يف خطٍّا يوجد امللوكي: الطب كتاب (٧)

ترجمته وتجد ،١٨ سنة ٣٩٧ الهالل يف الباقية كتبه ووصفنا الرازي ترجمنا وقد
وأخبار ،٢٩٩ والفهرست ج١، ٣٠٩ األطباء وطبقات ج٢، ٧٨ خلكان ابن يف أيًضا

.١٧٨ القفطي البن الحكماء

الزراعة ثالثًا: (3)

أهل منها واستفاد اليوم، إىل كتبها وبقيت العرص هذا يف نضجت التي العلوم ومن
أحمد نقله الكلدانية، عن منقول األصل يف وهو الفالحة. أو الزراعة علم املتأخرة: األجيال
«الفالحة اه سمَّ كتاب يف ٢٩١ه سنة وحشية بابن املعروف الكلداني قيس بن عيل بن
منها أجزاء، خمسة يف وجعله الزيات، بن محمد بن عيل عىل ٣١٨ه سنة أماله النبطية»،
واملكتبة والجزائر وباريس الربيطاني واملتحف وأكسفورد وليدن برلني يف خطية نسخ
وله ،١٨٥٩ سنة بطرسبورج يف وطبعت للزيتوني، الفالحة مخترص ومنه الخديوية،

ذكرها. من فائدة ال أوروبا مكاتب يف نسخ منها النجامة يف كتب
الفالحة كتاب ٣١١ه سنة املتوىف البعلبكي النرصاني الطبيب لوقا بن ولقسطا

.١٢٩٣ سنة مرص يف طبع وقد الرسيانية، عن نقله اليونانية،

هوامش

ج١. ٤٤٨ الظنون كشف (1)
.Gesch. des Ar. Lit. I. 211 (2)
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العباسية الدولة من الثالثة املائة أو
٤٤٧ه سنة إىل ٣٣٤ه سنة من

السالجقة بدخول وينتهي ٣٣٤ه، سنة البويهية الدولة باستقرار العرص هذا يبدأ
الذهبي، اإلسالم عرص إنه األول: العبايس العرص عن كالمنا يف قلنا وقد ،٤٤٧ سنة بغداد
العلوم نقلت وفيه السلطان، واتساع الدولة َمنََعة حيث من الذهبي عرصها أنه ونعني
يف نحن الذي العرص فهو خاصة للعلم الذهبي اإلسالم عرص وأما العربية، إىل القديمة
مواضيعها، اختالف عىل العلوم نضجت فيه ألنه العباسية؛ للدولة الثالثة املائة أو صدده
التاريخ ويف وعلومها اللغة يف سيما وال أكثرها، يف الوافية الكتب وظهرت نموها، وتم
بيانها، سيأتي طبيعية اجتماعية أسباب ولذلك والفلسفة، والطب واألدب والجغرافية

اإلسالمية. العلم مدائن يف الكالم وتقدم





اإلسالمية املدائن يف العلم تنقل

إىل تحولت ثم والكوفة، البرصة يف معظمها نشأ اإلسالمية العلوم أن تقدم فيما رأيت
العرص ذلك يف بغداد فأصبحت الثاني، العبايس العرص يف عمرانها استبحار بعد بغداد
توىل إذا حتى الروماني، التمدن إبان يف رومية كانت كما العلماء وحجَّ العلم كعبة
وتباعدت الناس نفر بغداد ألهل اإلساءة منهم وظهرت األتراك من واستكثر املعتصم
فظلت الشيعة، وإكرام االعتزال يف املأمون أخيه مذهب عىل كان املعتصم ولكن القلوب،
حركاته يف باملأمون يتشبه الواثق وكان املأمون، أيام يف عليه كانت ما نحو عىل بغداد
العلوم أنواع يف واملتكلمني الفقهاء بني للمباحثة مثله املجالس يعقد وكان وسكناته،

الفروع. جميع يف والسمعية العقلية
االنحراف شديد وكان املتوكل، جعفر أخوه خلفه ٢٣٣ه سنة الواثق تويف فلما
ومنع املنازل من حوله وما عيل بن الحسني قرب بهدم أمر حتى واملعتزلة، الشيعة عن
ما وخالف ببغضه، اشتهر من يجالس بعيل االستهزاء كثري وكان إتيانه، من الناس
عن ونهى القرآن، بخلق القول فأبطل االعتقاد، من والواثق واملعتصم املأمون عليه كان
والجماعة، السنة ونرص التقليد إىل بالرجوع وأمر عليه، وعاقب اآلراء يف واملناظرة الجدل
الرشيد أيام يف رونقه بلغ أن بعد الكالم علم فانحطَّ بالتحديث، واملحدثني الشيوخ وأمر
الرأي أصحاب عىل الوطأة شديد كان ألنه املتوكل؛ أيام يف التقهقر يف فأخذ وخلفائه،
فأهلك مناوأتهم؛ يف الخالفة تويل منذ وأخذ الدخيلة، العلوم وسائر الفلسفة وأصحاب
الشدائد منه الذمة أهل والقى وأهله. العلم وعادى مراتبهم، وحطَّ العلماء من جماعة
غضب أنه العلم خدمة عىل نقمته حوادث أشهر ومن وإهانتهم. وتذليلهم زيهم بتغيري
كما النحوي السكيت ابن وقتل البحرين، إىل ونفاه ماله وقبض الطبيب بختيشوع عىل
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ماًال منه وأخذ الُكتَّاب، ِعْليَة من وكان الراجحي، مرصح بن عمر عىل وسخط تقدم،
يوم. كل يف يصفع أن وأمر وجواهر،

واستفحل الخالفة، أحوال فاضطربت رجاله؛ قتله ٢٤٧ه، سنة مقتوًال املتوكل ومات
بغداد من فتفرَّقوا والعرب، الفرس من وأكثرهم العلم طلبة قلوب فنفرت األتراك، شأن
العلماء من ظهر من أكثر كان ولذلك وغربًا؛ رشًقا اإلسالمية اململكة أنحاء إىل رويًدا رويًدا
األطباء وفيهم بغداد، خارج نبغوا بعده فما للهجرة الرابع القرن يف العلم نضج بعد
واللغويون والفقهاء املنطق وأصحاب واملتكلِّمون واملهندسون مون واملنجِّ والفالسفة

وغريهم. واملؤرخون واملحدِّثون
ثم اإلسكندرية، يف اإلسالم ظهور عند والفلسفة والطبيعيات الطب مركز فكان
والعلوم أنطاكية، إىل للهجرة األول القرن آخر يف العزيز عبد بن عمر أيام يف انتقل
فأصبحت الدخيلة، العلوم إليها وانضمت بغداد، إىل والكوفة البرصة من انتقلت اإلسالمية
فلما والنقلية، العقلية العلوم وسائر والطب والفلسفة واألدب العلم يف املدائن أم بغداد
اململكة أنحاء يف الجديدة الدول نشأت ثم املتوكل أيام يف الخالفة أحوال اضطربت
للعلم وأصبح العلماء، تفرَّق االرتقاء، ناموس مقتىض عىل والتشعب بالتفرع اإلسالمية
العراق إىل رشًقا بغداد من االنتقال ج وتدرَّ بعض، عىل بعضها يتفاضل قد كثرية مراكز

فاألندلس. فاملغرب ومرص الشام إىل وغربًا النهر، وراء فما فخراسان العجمي
من واألدب العلم يف واملشتغلون املفكرون نبغ وقد الثالث العبايس العرص فأقبل
كثرية مدائن يف والفالسفة واللغويني والجغرافيني واملؤرِّخني واملنشئني واألدباء الشعراء
ويدخل الغرب، يف األندلس أقىص إىل الرشق يف تركستان أقىص من اإلسالمية اململكة من
واملغرب النهرين بني وما وفارس وخوارزم وطربستان وأفغانستان النهر وراء ما ذلك يف

وغريها. والشام ومرص واألندلس
والرازي والنيسابوري البخاري أسماء فكثرت مواطنهم، إىل العلماء انتساب وزاد
والقريش واملازني كالحمريي أصولهم إىل انتسابهم أكثر كان أن بعد واألندليس، والبغدادي

والزجاج. اس كالنحَّ صنائعهم إىل أو ونحوها، والفاريس
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عىل فتور الثاني العبايس العرص يف عقبها علمية نهضة األول العبايس العرص يف حدث
عن بأنفسهم اشتغلوا حتى الدولة، رجال نفوس من أخذ الذي السيايس البحران أثر
العلم، أغراس ن تكوُّ فيها تَمَّ فرتة العباسية الدولة من الثانية املائة فكانت العلم، تنشيط
العباسية، الدولة يف الثانية النهضة وهي ناضجة، ثماره ظهرت وقد الثالثة املائة فأقبلت

الدولة. رجال ونرصة الطبيعي النشوء ناموس النهضة هذه يف الرئييس والفاعل

واالرتقاء النشوء ناموس (1)

آجال يف والتفرع بالنمو بهم يتعلق وما األحياء عىل واالرتقاء النشوء ناموس يقيض
تم فلما بغداد، يف ونمت والكوفة البرصة يف أكثرها ولد اإلسالمية فالعلوم — معينة
يف النمو ذلك ثمار فظهرت التفرع، دور بلغت قد الدولة كانت رشدها وأدركت نموها
اقتسمت التي الدول وتعددت الخارجية، الدول من عليها تغلَّب من أو الدولة تلك فروع
يف ذلك فصلنا وقد العراق، يف العباسيني الخلفاء بقاء مع العباسية اململكة عىل السلطة
النهضة عىل تعاونت التي بالدول هنا فنكتفي اإلسالمي، التمدن تاريخ من الرابع الجزء

وهي: العرص، ذلك يف العلمية
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مؤسسها جنس حكمها مدة مقرها الدولة اسم

عربي ١٣٨–٤٢٢ سنة من األندلس املروانية
فاريس ٢٦١–٣٨٩ سنة من النهر وراء السامانية
فاريس ٣١٦–٤٣٤ سنة من جرجان الزيارية
عربي ٣١٧–٣٩٤ سنة من وحلب النهرين بني الحمدانية
فاريس ٣٢٠–٤٤٧ سنة من وغريهما وفارس العراق البويهية
تركي ٣٥١–٥٨٢ سنة من والهند أفغانستان الغزنوية
عربي ٣٥٧–٥٦٧ سنة من مرص الفاطمية

العلم يف األمراء رغبة (2)

العلوم إحياء يف عظيم تأثري لها وكان الثالث، العبايس العرص يف تعارصت الدول فهذه
— العلماء بنارص اآلخذين العلم محبي من وزرائها أو أمرائها أو ملوكها بني نبغ بمن
وامللك ملوكهم يف العلم جعل خريًا بالناس هللا أراد وإذا — ملوكهم دين عىل والناس
بأيدي ويأخذ ده يتعهَّ أمري أو ملك ظل يف إال يثمر وال يورق ال العلم ألن علمائهم؛ يف

أصحابه.
يف واملأمون الرشيد زمن ويف األموي، بالعرص امللك عبد زمن يف األدب زها لذلك
يف نحن الذي العرص يف ناضجة ثماره ظهرت السبب هذا وملثل األول، العبايس العرص
تكاثروا. ده تعهُّ عىل العاملني ألن إنتاًجا؛ وأصح ثمًرا أكثر العرص هذا يف وهو شأنه،
يف نرصاؤه أصبح واحد بلد يف عماله بعض أو وزيره أو الخليفة نصريه كان أن وبعد
عىل تعاونت وقد اإلسالمي. العالم مدائن أشهر يف ووزراء وأمراء ملوك عدة العرص هذا
انخرط أو تعرب ممن وغريهم والروم والديلم والرتك والفرس العرب قرائح استثماره
يتسابق كما العلم خدمة يف يتسابقون الناس وأخذ والغرب. الرشق أمم من اإلسالم يف
األمراء أو امللوك من العرص ذلك يف العلم أنصار أشهر وهاك العلماء. نرصة يف ملوكهم

ذكرها: تقدَّم التي الدول يف الوزراء أو
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النهضة هذه عىل ساعدت التي الدول (3)

وفارس العراق يف البويهية الدولة (1-3)

من بويه آل ملوكها ولكن خراسان، وراء الجيالن من الديلم وأنصارها الدولة هذه رجال
بالد سكنوا ألنهم ديلم وا ُسمُّ وإنما القدماء؛ الفرس ملوك إىل نسبهم ويرتفع الفرس،
أيام من هناك دعوتهم نرش يف يسعون العلويون وكان العلوية، الشيعة من وهم الديلم،
الديلم فدعا الحسني، نسل من األطروش عيل بن الحسن ذلك يف نجح من وآخر الرشيد،

فأجابوه. الثالث؛ القرن أواخر يف مذهبه إىل
كان — شجاع أبو ولقبه بويه اسمه — الدولة هذه أسس الذي األقرب بويه آِل وجدُّ
ويلقب وأحمد الدولة، ركن ويلقب وحسن الدولة، عماد ويلقب عيل هم: أوالد ثالثة له
من بابًا يومئذ كانت ألنها بالجندية؛ أوالده فانتظم الحال؛ رقيق بويه وكان الدولة. معز
الزيارية، الدولة مؤسس مرداويج خدمة يف الدولة عماد وكان الواسعة، الرزق أبواب
وهو — العبايس الخليفة إىل فكتب أحواله اتسعت ثم الكرج، ه والَّ حتى عنده فارتقى
يحمله بمال فارس أعمال عىل يقاطعه أن — ٣٢٩ه سنة املتوىف باهلل الرايض يومئذ
الرايض فأجابه العهد، ذلك يف العباسية الدولة مع عادتهم جاري عىل الخالفة دار إىل
مع واتَّحدا األخوان وجاء خوارزم، تملَّك الدولة ركن حسن وأخوه بالخلعة. إليه وبعث
سنة املستكفي أيام يف بغداد أتوا حتى غربًا وساروا شرياز يف الدولة معز الثالث أخيهما
األمراء، أمري الدولة معز وجعل املذكورة، األلقاب بهم ولقَّ عليهم وخلع بهم فرحب ٣٣٤ه،
الشيعة، منار فرفعوا وولَّْوهم؛ الخلفاء وعزلوا الخالفة عىل واستولوا اململكة، يف فاستبدُّوا
أفضت وملا بغداد. يف تزال ال العباسية والخالفة األتراك نفوذ وأضعفوا معاملها، وأحيوا
اإلسالم. يف اللقب بهذا خوطب من أول وهو بامللك، ب لُقِّ الدولة عضد إىل األمراء إمارة

وكانوا ٤٤٧ه، سنة إىل وخراسان وفارس العراق عىل البويهيني سلطة وامتدت
فكان والكتاب، والشعراء العلماء إال يستكتبون أو يستوزرون وال واألدب العلم يحبون
العميد كابن كتابهم أو قضاتهم أو الهم عمَّ أو وزرائهم من العرص ذلك أدباء أشهر
والقضاة العمال من األدباء عن فضًال املهلبي، أردشري بن وسابور عباد بن والصاحب

الدولة. وكتَّاب
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أشهرهم والشعر األدب يف واحد غري منهم اشتهر أنفسهم بويه آل ملوك أن عىل
وكان سطوة، وأقواهم سلطانًا أوسعهم كان ٣٧٢ه، سنة املتوىف الدولة عضد ذلك يف
واستحثَّهم وفادتهم، وأحسن والكتاب العلماء إليه فقرب األدب، من فنون عدة يف مشارًكا
بويه آل أخبار يف كتابًا الصابي إسحاق أبو له فألف الكتب، وتأليف بالعلم االشتغال عىل
فحول وقصده النحو، يف والتكملة اإليضاح كتاب الفاريس عيل أبو له وألَّف الناجي، اه سمَّ
والعلماء األدباء من يخلو ال مجلسه وكان وغريهما، والسالمي كاملتنبي عرصه يف الشعراء
الوزير بقية ابن بدل املصلوب يكون أن تمنَّى بالشعر شغفه ومن ويباحثهم. يباسطهم

مطلعها: التي األنباري عمران بن محمد قصيدة فيه لتقال

ال��م��ع��ج��زات1 إح��دى ت��ل��ك ل��ع��م��رك ال��م��م��ات وف��ي ال��ح��ي��اة ف��ي ُع��لُ��وٌّ

أمثلة (ج٢) الدهر يتيمة صاحب ذكر وقد الحسن، الشعر ينظم نفسه هو وكان
قد الشام «إن إليه: كتب دمشق صاحب الرتكي أفتكني أن األدبية نكاته ومن نظمه، من
حاربت والعدد باألموال يْتني قوَّ وإن مرص، صاحب حكم عنه وزال يدي يف وصار صفا
بعد إال تقرأ ال الخط يف متشابهة كلمات جوابه الدولة عضد فكتب مستقرهم.» يف القوم
فعلك فاحش فاخش دلك ذلك قصار فصار عزُّك «غرَّك وهي: والضبط، والنقط الشكل

إليه. ينسب بغداد يف والبيمارستان تهدا.» بهذا فعلَّك
،(٣٥٦–٣٦٧ (سنة شاعًرا الدولة معز بن بختيار منصور أبو الدولة عز وكان
ييل وكان وأكرمهم، وأشعرهم بويه آل آدب وهو الدولة، عضد بن الدولة تاج وكذلك
بن فريوز بن خرسو العباس أبو وكذلك نكبته، إىل فأدت األدب حرفة فأدركته األهواز
مؤرخ للثعالبي الدهر يتيمة من الثاني الجزء يف أشعارهم من أمثلة وتجد الدولة، ركن

العرص. ذلك أدباء
والعلماء، األدباء بنارص أخذهم عىل باألكثر ف يتوقَّ النهضة هذه يف تأثريهم أن عىل
(سنة وأصبهان وهمذان الري يف بويه بن الدولة فركن ذلك، يف الرغبة شديدي وكانوا
مقصًدا العميد ابن وكان املشهور، العالم الكاتب العميد ابن استوزر (٣٢٠–٣٦٦
واألهواز العراق يف الدولة عضد بن الدولة وبهاء سرتى، كما العلم وأهل واألدباء للشعراء
خزانة بغداد كرخ يف الوزير هذا فأنشأ أردشري، بن سابور استوزر (٣٧٩–٤٠٣ (سنة
كلها كانت منها، كتب أحسن الدنيا يف يكن «لم ياقوت: قال الناس. إفادة عىل وقفها كتب

شاعًرا. أيًضا سابور وكان املحررة.» وأصولهم املعتربة األئمة بخطوط
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سنة املتوىف املهلبي الحسن استوزر (٣٢٠–٣٥٦ (سنة بويه بن الدولة ومعز
أولها: التي املشهورة األبيات صاحب وهو أديبًا، شاعًرا املهلبي وكان ٣٥٢ه،

ف��ي��ه خ��ي��ر ال م��ا ال��ع��ي��ش ف��ه��ذا ف��أش��ت��ري��ه ي��ب��اع م��وت أال

الوزارة. قبل الضيق أشد يف وهو قاله
الدولة مؤيد وزير عباد بن الصاحب النهضة هذه يف تأثريًا الدولة هذه وزراء وأكثر
حدة، عىل وسنرتجمه كاتبًا، عامًلا شاعًرا وكان أخيه، الدولة لفخر وزر ثم الدولة، ركن بن
فخر عند املنزلة عظيم وكان غريه، عند يجتمع لم ما الشعراء من عنده يجتمع وكان
من عرشات له وكان األدب؟ معالم إحياء يف تأثريه يكون فكم — طلب له يرد ال الدولة
كانوا البويهيني فإن وبالجملة عليه، يفدون وعرشات عنده يقيمون واألدب العلم أهل

األدب. نرصة عىل ويتعاونون األدباء، من كتابهم حتى الهم وعمَّ وزراءهم يختارون

تركستان يف السامانية الدولة (2-3)

وتركستان، خراسان يف عظيمة دولًة أعقابُه أنشأ بلخ، أرشاف من سامان الدولة رأسهذه
نيسابور، واشتهرت والشعراء، والعلماء األدباء مجتمع فكانت بخارا أيامهم يف وزهت
من ملوك عرشة السامانية الدولة يف وتواىل اإلسالمية،2 املدارس أقدم أنشئت وفيها
(سنة نوح بن منصور فمنهم العلم، بنرصة منهم واحد غري اشتهر ٢٦١–٣٨٩ سنة
له فرتجم الفاريس، العالم البلعمي فاستوزر والعلماء، للعلم محبٍّا كان ،(٣٥٠–٣٦٦

الطربي. ترجمة يف تقدم كما الفارسية اللغة إىل الطربي تاريخ
مجلسه كان وأهله، العلم محبي من (٣٦٦–٣٨٧ (سنة منصور بن نوح ابنه وخلفه
اقرتح الفارسية، يف الفرس) (إلياذة الشاهنامة نظم اقرتح من أول وهو الشعراء، مجتمع
بإشارة بعده الفردويس فأتمها قتل؛ ثم بعضها له فنظم الدقيقي، شاعره عىل ذلك
العلم، رجال استخدام يف رغابًا نوح وكان سيجيء، كما الغزنوي محمود السلطان
بخارا إىل يستدعيه ا رسٍّ إليه كتب البويهيني، وزير عباد بن الصاحب بشهرة سمع فلما
كتبه لنقل يحتاج بأنه ذلك عن الصاحب فاعتذر مملكته، أمر وتدبري وزارته إليه ليفوض
الكتب عىل الحرص شديد هذا نوح وكان كتمه، آخر عذًرا له ولعل — جمل ٤٠٠ إىل
والشعر األدب من علم كل يف املؤلفات أهم حوت كبرية مكتبة فجمع اقتنائها، يف راغبًا
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استفاد إنه وقال: صبوته، عن حديثه يف سينا ابن ذكرها والفلسفة، والطب والتاريخ
الوجود. نادرة كتبًا منها وإن منها،

العلماء، يحب كان لكنه يحكم لم الساماني منصور السامانية الدولة أبناء ومن
بخارا كانت وبالجملة تقدم، كما الطب يف املنصوري كتاب الرازي بكر أبو له فألَّف

والفضالء. والعلماء األدباء من الزمان أفراد ومجتمع امللك وكعبة املجد مثابة

طربستان يف الزيارية الدولة (3-3)

سنة امللك توىل زيار. بن مرداويح ملوكها أول بطربستان جرجان يف الدولة هذه مقر كان
،(٣٦٦–٤٠٣ (سنة وشمكري بن قابوس املعايل شمس العلماء بنرصة وأشهرهم ٣١٦ه،
والنجامة، والنجوم بالفلسفة معرفة وله العربية، كتاب أبلغ من كاتبًا أديبًا شاعًرا وكان
ومن مدحها. يف الصابي إسحاق أبو أطنب األسطرالب يف رسالة العربية يف ألَّف وقد

مطلعها: التي املشهورة األبيات شعره

خ��ط��ُر ل��ه م��ن إال ال��ده��ر ح��ارب ه��ل ع��يَّ��َرن��ا: ال��ده��ر ب��ص��روف ل��ل��ذي ق��ل
ال��درُر ق��ع��ره ب��أق��ص��ى وت��س��ت��ق��ر ج��ي��ٌف ف��وق��ه ت��ع��ل��و ال��ب��ح��ر ت��رى أم��ا
وال��ق��م��ُر ال��ش��م��س إال ي��ك��س��ف ول��ي��س ع��دٌد ل��ه��ا م��ا ن��ج��وم ال��س��م��اء وف��ي

بن الصاحب يراسل وكان البليغ، اإلنشاء من أمثلة الدهر يتيمة صاحب له وذكر
محمود السلطان مؤرخ العتبي نرص أبا يراسل الغانمي العباس أبو ووزيره عباد،

الغزنوي.

والهند بأفغانستان الغزنوية الدولة (4-3)

وأعظمهم أشهرهم لكن ٣٥١ه، سنة توىل ألبتجني أولهم األتراك، من وملوكها غزنة مقرها
اإلسالم ونارش الهند، يف العظيمة الفتوح صاحب (٣٨٨–٤٢١ (سنة محمود السلطان
٣٨٩ه سنة فيها السامانية الدولة وخلف بخارا فتح الدولة، بيمني يلقب وكان فيها،
وخراسان وتركستان أفغانستان عىل سلطته وامتدت وغريهم، الزياريني عىل وغلب
األدب أسباب من هنالك كان ما وورث الهند، وشمايل وكشمري وسجستان وطربستان
فاقرتح العرص، ذلك ملوك عند العادة كانت كما بالشعراء آهًال مجلسه وأصبح والعلم،
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الغزنوي. محمود السلطان :1 شكل

نظم وقد الفردويس ها فأتمَّ تقدَّم، كما الدقيقي بنظمها بدأ التي الشاهنامة إتمام عليهم
إليه. تنسب فهي ولذلك — معظمها

مأمون مجلس يف أن فعلم إليه، استقدمه إال شاعر أو بعالم يسمع ال محمود وكان
الطبيب، سينا ابن جملتهم يف الفالسفة العلم رجال من جماعة خوارزم أمري مأمون بن
الطبيب، الخمار الحسن وأبو الفيلسوف، املسيحي سهل وأبو املؤرخ، الريايض والبريوني
إىل فكتب مجلسه، يف إحرازهم إىل نفسه فتاقت وغريهم. الريايض العراق نرص وأبو
املربِّزين العلماء من جماعة مجلسك يف أن «علمت خاصته: بعض مع أرسله كتابًا مأمون
أن لألمري يكن فلم علمهم.» من ونستفيد بمجليس ليترشفوا إيلَّ فأرسلهم وفالن، فالن مثل
بأنه واعتذر الكتاب عليهم وتال فجمعهم األعالم، أولئك عىل حريًصا كان لكنه الطلب، يرد
السلطان، بسخاء طمًعا بالذهاب والعراق والخمار البريوني فقبل طلبه، رد عىل يقوى ال
السلطان رغبة بيان أردنا وإنما هنا،3 له محل ال طويل حديث يف واملسيحي سينا ابن وفرَّ
العلم أهل استدناء فإن العلم، حب ملجرد رغبته تكن لم وإن العلماء، بتقريب محمود

الحضارة. وأدلة األبهة أسباب من العرص ذلك أهل نظر يف كان وإكرامهم واألدب
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واملوصل حلب يف الحمدانية الدولة (5-3)

بأخبار كبري شأن له كان حمدان جدها املوصل، بجوار تغلب قبيلة من عربية دولة هي
املعتضد، الخليفة منها فأخرجه ماردين عىل حمدان بن محمد ابنه واستوىل الديار، تلك
واشتد ٢٩٢ه، سنة يليها وما املوصل عىل أمريًا حمدان بن الهيجاء أبو أخوه وتوىل
يف أمراء أربعة منها حكم دولة وصاروا الحني ذلك يف الحمدانيني قوة وزادت ساعده،
واستوىل ،٣٨٠ سنة البويهيني إىل منهم املوصل خرجت حتى حلب يف وخمسة املوصل

.٣٩٤ سنة حلب عىل الفاطميون
(من حلب صاحب عيل الحسن أبو الدولة سيف واألدب العلم نرصة يف أشهرهم
يحب للشعر اًدا نقَّ شاعًرا أديبًا الدولة سيف وكان — املتنبي ممدوح (٣٣٣–٣٥٦ سنة

كقوله: امللوكية التشبيهات صبغة شعره ويف لسماعه، ويطرب جيده

ال��َغ��ْم��ِض ِس��نَ��ة أج��ف��ان��ه وف��ي ف��ق��ام دع��وت��ه ل��ل��ص��ب��وح ص��ب��ي��ح وس��اق
وم��ن��ف��ضِّ ع��ل��ي��ن��ا م��ن��ق��ضٍّ ب��ي��ن ف��م��ن ك��أن��ُج��ٍم ال��ع��ق��ار ب��ك��اس��ات ي��ط��وف
األرِض ع��ل��ى وال��ح��واش��ي ك��نٍّ��ا ال��ج��ود ع��ل��ى م��ح��ارًق��ا ال��ج��ن��وب أي��دي ن��ش��رت وق��د
م��ب��ي��ضِّ ت��ح��ت أخ��ض��ر ف��ي أح��م��ر ع��ل��ى ب��أص��ف��ٍر ال��س��ح��اب ق��وس ي��ط��رزه��ا
ب��ع��ِض م��ن أق��ص��ر وال��ب��ع��ض م��ص��ب��غ��ة غ��الئ��ٍل ف��ي أق��ب��ل��ت خ��ود ك��أذي��ال

الشعراء يقرب وكان ج١)، ٨) وأخباره شعره من حسنة طائفة الدهر يتيمة ويف
ببابه اجتمع ما الخلفاء بعد امللوك من أحد بباب يجتمع لم إنه قيل: حتى األدب وأهل
وعلم، شاعرية عىل يدل نقًدا أشعارهم وينتقد الشعراء يجالس وكان الشعر، شيوخ من
الرفاء الرسي مع وكذلك مشهورة، املتنبي مع وأخباره السنية. الجوائز لهم ويبذل

الطبقة. وتلك والواواء والببغاء والنامي
الشهري، الحمداني فراس أبو أشعرهم الشعراء من واحد غري حمدان آل من واشتهر
ابنا وأحمد منصور اشتهر كما وغريهما، وائل وأبو زهري أبو ومنهم ذكره، وسيأتي

الشام. أمراء من كيغلغ
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باألندلس املروانية الدولة (6-3)

–٣٠٠ (سنة النارص الرحمن عبد ظل يف مجدها إبان يف العرص هذا يف األندلس وكانت
ويف والعلماء، العلم حبهما نبني أن من أشهر وهما ،(٣٥٠–٣٦٦) الحكم وابنه (٣٥٠
علماء عن فضًال مجالسهما يحرضون كانوا الشعراء من عرشات الرطيب األندلس غصن

واألدب. الفقه
من أحد يجمعه لم ما منها فجمع الكتب، باقتناء مولًعا النارص بن الحكم وكان
يف يبعث كان العالم. أنحاء من الكتب إليها جمع مكتبة قرطبة يف وأنشأ قبله، امللوك
بني لينافس سبيلها يف البذل عىل ويحرِّضهم األموال، ومعهم ار التجَّ من رجاًال رشائها
األغاني صاحب األصفهاني الفرج أبو وكان الكتاب، وتقريب الكتب اقتناء يف العباس
األغاني كتاب إليه يرسل أن عىل ذهبًا دينار ألف له فبذل مثله، أموي وهو له، معاًرصا
يف املالكي األبهري بكر أبي القايض مع ذلك نحو وفعل العباس، بني إىل إخراجه قبل
يف مثيل له يسبق لم ما الكتب من له فاجتمع وغريه، الحكم عبد ابن ملخترص رشحه
ووضعوا ومرشًفا، خازنًا عليها أقاموا قرصقرطبة من خاصة قاعات يف فجعلوها اإلسالم،
فهرًسا ٤٤ وحدها الدواوين فهارس أن وذكروا حدة. عىل موضوع لكل الفهارس لها
عدد مجموع كان فقط اسًما ٢٥ للصفحة ْرنَا قدَّ فإذا ورقة،4 عرشون فهرس كل يف
خلدون ابن مع سلمنا إذا نبالغ نظننا وال الكتب؟ بسائر فكيف كتاب، ٤٤٠٠٠ الدواوين
املروانية من واحد غري ونبغ مجلد، ٤٠٠٠٠٠ املكتبة تلك حوته ما مجموع أن واملقري

الشعر. يف
إسماعيل منهم أهله، ونرصوا األدب، أحبوا جماعة بعدهم الطوائف ملوك من ونبغ

باألدب. عامًلا وكان ٤٣٥ه، سنة املتوىف النون ذي بن

بمرص الفاطمية الدولة (7-3)

ونبغ صدده، يف نحن الذي العرص أواسط يف ٣٥٧ه سنة مرص عىل الفاطميون استوىل
هللا بأمر والحاكم (٣٦٥–٣٨٦ (سنة باهلل العزيز هما وأهله العلم نشطا خليفتان منهم
عىل العلوم يف املجلدات من األلوف مئات فيها الكتب خزائن فأنشآ ،(٣٨٦–٤١١ (سنة
وما باهلل العزيز خزانة وصفنا وقد الطائلة. األموال ذلك يف أنفقوا — مواضيعها اختالف
ج٣، اإلسالمي التمدن تاريخ يف عليها واإلنفاق دها بتعهُّ وعنايته الكتب أنواع من فيها
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املناظرة من أباحه وما العلم، دار أو الحكمة دار اها سمَّ التي الحاكم مكتبة أيًضا ووصفنا
والنسخ. للمطالعة الناس عىل والتسهيل كتب، من فيها ما ومقدار إليها، املرتددين بني
النجوم علم خدموا ولكنهم والفقه، األدب علوم خدمة عىل قاًرصا اشتغالهم يكن ولم
املقطم جبل عىل الحاكم بناه الذي (املرصد) الحاكمي كالرصد أنشئوها التي باملراصد
سنة برتكستان مراغة يف مرصده الطويس الدين نصري بنى حتى الراصدين عمدة زال ما

الشعراء. من واحد غري الفاطمية األرسة من ونبغ ٦٥٧ه،

والعلم الوجهاء (4)

غري فاشتهرت الدولة، وأهل الوجهاء سائر إىل حبَّبه العلم يف وامللوك السالطني فرغبة
من وأصلهم خراسان يف امليكايل آل منهم العلم إىل باالنتماء الرشف بيوتات من أرسة
الفضل كأبي واألدباء الشعراء منهم فنبغ العرب؛ بآداب وأغرموا تعرَّبوا لكنهم فارس،
الواثقي وآل املأمون، الخليفة نسل من املأموني وآل وغريهما، امليكايل محمد وأبي امليكايل
عز يف وأصحابها رائجة العلوم كانت فقد وبالجملة بخارا. يف وكالهما الواثق نسل من
وربما السنية، الجوائز عليها وينالون الوزراء، أو األمراء أو للملوك الكتب يؤلِّفون وثروة
أبو فعل كما للغزنوي، وآخر للساماني وكتابًا البويهي للملك كتابًا منهم الواحد ألف
والتمثُّل واملبهج عباد، بن للصاحب املعارف لطائف كتابه ألَّف فإنه الثعالبي؛ منصور
الفضل ألبي اللغة وفقه البالغة وسحر وشمكري، بن قابوس املعايل لشمس واملحارضة
خوارزم صاحب للمأمون والظرائف واللطائف النظم ونثر الكناية يف والنهاية امليكايل،
أكثر يف تغيري وحدث املؤلفات، وتعددت املؤلفون، كثر إذا عجب فال ذلك. عىل وقس

مكانه. يف سرتاه كما العلم أبواب
والزيارية كالسامانية العرب غري من املعارصة الدول أكثر أن تقدم مما رأيت وقد
مجدهم إعادة يف أخذوا قد الفرس وكان األصل، فارسية وأكثرها والبويهية والغزنوية
بالد يف فرس وهم الدول فأنشئوا قرون، ثالثة نحو للعرب دانوا أن بعد اإلسالم قبل
وغريها الشاهنامة ونََظُموا الشعراء فيهم فنبغ أسالفهم؛ آداب إحياء يف وأخذوا فارسية،
والسياسة العلم لغة وجعلها العربية اللغة عىل التعويل من ا بدٍّ يروا لم ذلك ومع —

والدين. واألدب
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املكاتب وكثرة العلوم نضج (1)

اإلنشاء واستقر اللغوية، املعاجم تكوَّنت وفيه اإلجمال، عىل العلم العرصبنضج هذا يمتاز
بقولهم: اإلفرنج عنه يعربِّ بما التالية العصور أهل اها يتحدَّ قاعدة أصبح أسلوب عىل
الطبيعيات قواعد واستقرت الصفا، إخوان جمعية وتألفت الفلسفة، ونضجت (كالسيك.)
املوجودات أصل يف آراؤهم جملتها ويف الصفا إخوان رسائل يف ظهرت كما والطب،
النشوء أصحاب اليوم يقول ما نحو املركبات إىل البسائط من الخلق يف وتدرجها
واالختبار املشاهد عىل املبني الفلسفي الشعر وظهر الشعراء خيال واتََّسع واالرتقاء.
أبواب واستقرت األدبي، أو الشعري االنتقاد تكوين وتم بالوجود، الحكمة يف والتفكري
التاريخ فن ونما الخيالية، الحماسية والقصص الروايات وظهرت حال، عىل الشعر
وهو النديم، البن الفهرست كتاب وظهر األوائل، معرفة علم منها وتفرع والجغرافيا،

العهد. ذلك إىل اللغة آداب تاريخ مصادر أهم
تشتمل وغريها واألندلس والعراق مرص يف الكربى املكاتب بكثرة العرص هذا وامتاز
واملطالعني العلم لطالب أبوابها وفتحت املجلدات، من األلوف مئات عىل منها املكتبة
الفقه كتب من مليون نحو عىل تحتوي كانت ذكرها تقدَّم التي الفاطمي العزيز كمكتبة
ودار القديمة، العلوم وسائر والروحانيات والنجامة والتاريخ والحديث واللغة والنحو
الكربى كاملدرسة للطالب مفتوحة أبوابها وكانت هللا، بأمر للحاكم العلم دار أو الحكمة
النارص بن الحكم ومكتبة اآلن، الخديوية الكتب بدار يراد ما نحو — والنسخ للمطالعة
وراء وما فارس ومكاتب بغداد يف أردشري بن سابور مكتبة ذلك عىل وقس قرطبة، يف

وغريها. النهر
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املوسوعات ظهور (2)

كما الفارابي أساسها وضع أن بعد الظهور يف املعارف) (دوائر املوسوعات أخذت وفيه
العقد ككتاب مواضيعه لتعدد املوسوعات قبيل من يعدُّ ما األدب كتب من أن عىل تقدم.
ألبي العلوم» «مفاتيح كتاب املؤلفات من النوع هذا إىل منه وأقرب ذكرناه، الذي الفريد
الحسن ألبي ألفه ٣٨٧ه، سنة املتوىف الخوارزمي، يوسف بن أحمد بن محمد هللا عبد

مقالتني: إىل وقسمه العتبي، أحمد بن هللا عبيد
(٣) الكالم، (٢) الفقه، (١) وهي: أبواب ستة يف تجتمع فصًال ٥٢ عىل تشتمل األوىل
يف فصًال ٤١ الثانية واملقالة األخبار. (٦) والعروض، الشعر (٥) الكتابة، (٤) النحو،
(٦) الهندسة، (٥) العدد، علم (٤) الطب، (٣) املنطق، (٢) الفلسفة، (١) أبواب: تسعة
سنة ليدن يف الكتاب هذا طبع وقد الكيمياء. (٩) الخيال، (٨) املوسيقى، (٧) النجوم،
مدخل عن عبارة وهو صفحة، وثالثمائة نيف يف فلونن فان املسترشق بعناية ١٨٩٥
أشبه فهو العلمية، واملصطلحات املوضوعات عىل فيحتوي ألوائلها جامع والفنون للعلوم
ألف وقد الفائدة. جزيل لكنه مفاتيحها، سماه ولذلك وتعريفها؛ العلوم حدود بكتاب

مكانه. يف عليها الكالم سيأتي العرص هذا بعد املوسوعات من كثريًا العرب

العلوم تعدد (3)

ستة إىل السعادة مفتاح صاحب قسمها علم ثالثمائة عىل زادت حتى العلم فروع وتعددت
اللسانية العلوم أو باأللفاظ املتعلقة العلوم (٢) علوم، تسعة الخطية العلوم (١) أبواب:
(٤) خمسة، املنقوالت من األذهان يف عما الباحثة العلوم (٣) علًما، ٤٤ وغريها والتاريخ
الطبيعي والتاريخ والطب والرياضيات الطبيعيات فيها ويدخل باألعيان املتعلقة العلوم
الرشعية العلوم (٦) علوم، ثمانية العلمية الحكمية العلوم (٥) علًما، ١٢٢ وهي والفراسة،
ومائة نيف عىل جميًعا عددها ويزيد الدين، وأصول والحديث والتفسري القراءة كعلوم
ومؤلفات مؤلِّفون العلوم هذه من علم كل ويف بأسمائها، ألتينا املقام ضيق ولوال علم،

منها. بقي ما نذكر أن وعلينا أكثرها، شاع واأللوف باملئات تعدُّ
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املنزيل التدبري (4)

تمدنهم نضج أن بعد إال الحديث التمدن أهل مثلها إىل يتصل لم فروع العلوم هذه وبني
«تدبري كعلم نحوها، أو سنة ألف منذ فيها وألَّفوا العرب عرفها وقد املايض، القرن يف
بني املشرتكة األحوال اعتدال «معرفة وحده العملية الحكمة من فرع عندهم وهو املنزل»،
وموضوعه االعتدال»، عن الخارجة األمور عالج وطريق وخدامه، وأوالده وزوجته اإلنسان
يف اإلنسان أحوال «انتظام وحاصله االنتظام»، حيث من املذكورة األشخاص «أحوال
املوضوع هذا يف املؤلفات ومن وبينهم»، بينه الواجبة الحقوق رعاية من ليتمكن منزله
التي املنزلية الكتب ومن ضاع، وقد الفهرست صاحب ذكره لربوسن، املنزل تدبري كتاب
فضًال والثاني األول العبايس العرص يف منها كثري ظهر وقد العائلة، راحة يف تدخل
ماسويه، البن وغريه املهدي، بن إلبراهيم الطبخ» «كتاب منها الطبخ، كتب الثالث: عن
والرازي ولجحظة، الطبيب، بن وألحمد يحيى، بن ولعيل الصويل، العباس بن وإلبراهيم
كتب ومنها العلم، عىل مبنية كانت أنها مؤلفيها أسماء من ويظهر ضاعت. قد وغريهم،

املنزل. تدبري باب يف وتدخل كثرية، وهي وأشباهها، العطريات

السياسة كتب (5)

عن نقلوه ما بها تحدوا العملية، الحكمة فروع من وهي السياسة، يف أيًضا وألفوا
السياسة يف ألَّف وقد واملدنية. الرشعية السياسة منها رضوب عندهم والسياسة أرسطو.
والصغري، الكبري كتابني — ذكره املتقدم الجغرايف املؤرخ — البلخي زيد أبو إجمالها عىل
كتاب القبيل هذا ومن تقدم. كما الفيلسوف الفارابي نرص أبو املدنية السياسة يف وألف
كتاب املوضوع هذا يف الهامة الكتب ومن ٤٥٠ه، سنة املتوىف للماوردي امللك سياسة
للمعتصم ألَّفه أنه مقدمته يف جاء الربيع، أبي البن املمالك» تدبري يف املالك «سياسة
عن متأخر أنه الكتاب هذا من آخر محل يف ذكرنا وقد ٢٢٧ه)، سنة (املتوىف العبايس
من بحثًا يغادر لم ا جدٍّ جليل وهو الكتاب، ووصفنا هناك بيَّنَّاها ألسباب التاريخ ذلك
املشجرات بشكل مسائله وأوضح ورتَّبه، طرقه إال واألخالق والسياسة العمران أبحاث
السلوك و«نهج للطرطويش امللوك» «رساج كتاب القبيل هذا ومن والفلسفة. الطب حتى
طبع وقد األيوبي، الدين لصالح قدمه هللا، عبد بن الرحمن عبد للشيخ امللوك» سياسة يف

.١٣٢٦ سنة بمرص
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السيايس االقتصاد (6)

من زماننا أهل يعدها التي العلوم من وهو السيايس، االقتصاد علم يف أيًضا واشتغلوا
نحن الذي العرص تاريخه يتجاوز ال لغتنا آداب يف قديم لكنه التمدن، هذا محدثات
االقتصادية التجارية املواضيع يف ألَّفوا جماعة فإن ذلك، من أقدم هو بل صدده، يف
أصناف، بضعة أو صنف يف خاصة كانت مواضيعهم لكن الثاني، العبايس العرص يف
سنة املتوىف للمعتضد ألَّفه الجوهري، شاذان بن ملحمد وأصنافها» «الجواهر ككتاب
وعمل الجواهر «مزاجات وكتاب مرص، أهل من لرجل الرقيق» «أجناس وكتاب ٢٧٩ه،
من يشء عىل نقف لم وإن السيايس، االقتصاد فن فيه م يتوسَّ مما ونحوها الفوالذ»
كتاب به نعني املوضوع، هذا يف شامل كتاب عىل عثرنا لكننا ضاعت، ألنها الكتب تلك
زمن يُعرف ال الدمشقي، عيل بن جعفر الفضل أبي للشيخ التجارة» محاسن إىل «اإلشارة
والكتاب الثالث، العرصالعبايس يتجاوز ال تأليفه أن القرائن بعض من يعرف لكن وفاته،
املال حقيقة يف وفصول املدلسني، وغشوش األعراضورديئها جيد معرفة يف يبحث نفيس
واألنسجة واألفاويه الكريمة األحجار من وفاسده رديئه عن والكشف واستثماره وأنواعه
والبغال كالخيل الدواب ويف والدقيق، كالزيت واألقوات املوسمية واملحصوالت واألبسطة
ووصايا االحتيال، أو باملغالبة واكتسابها األموال حصول يف فصول الكتاب ويف واملاشية،

.١٣١٨ سنة بمرص مطبوع والكتاب طبقاتهم، اختالف عىل للتجار نافعة

وغريه العمران علم (7)

ولد ولكنه الحديث، التمدن ثمار من أنه واملشهور العمران، علم أيًضا أبحاثهم ومن
ابن مقدمة قبل مستقلة مؤلفات فيه تظهر لم وإن بعدهم، ونضج العباسيني زمن يف
ما غري العمران قبيل من كثرية فصوًال ذكره املتقدم املالك سياسة كتاب يف فإن خلدون،
كتبه بما للعرب فيه الفضل فإن حال كل ويف القبيل، هذا من والسياسة األدب كتب يف

مكانه. يف ذلك عىل الكالم وسيأتي العلم، هذا يف العالم أستاذ وهو خلدون، ابن
صاحب وذكر دولتهم، أوائل من فيها ألَّفوا فإنهم ورضوبها، الحرب بعلوم وناهيك
مقالتني: جعله «الحيل»، كتاب اه سمَّ للمأمون ألَّفه الشعراني للهرثمي كتابًا الفهرست
الجبار لعبد قبله كتابًا وذكر وآالتها، الحروب يف كلها فصًال، ٣٦ والثانية أجزاء، ٣ األوىل
ضاع، أكثرها لكن كثري، وغريها العسكر وصورة الحروب آداب يف للمنصور ألَّفه عدي بن

بابه. يف علم كل عىل الكالم عند أخرى تفاصيل عىل وسنأتي
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والشعراء الشعر

مما أكثر الشعر يف تأثريه ظهر العرص هذا يف واألمم الدول أحوال عن ْمنَاه َقدَّ ما إن
أحواله عن بسطناه مما لك تبنيَّ كما األمة أحوال مرآة الشعر ألن اآلداب؛ سائر يف
آدابهم ومعرض العرب ديوان الجاهلية يف الشعر كان ذكرها، تقدَّم التي العصور يف
يبالغون، وال يتكلمون ال والوفاء، واألَنََفة والضيافة والفروسية الشجاعة يمثِّلون وأخالقهم
الجواري بكثرة التشبيب وظهر السياسة، يف نظمهم وأكثر أمية بني أيام يف فصاروا
استبحر فلما البدوية، صبغته عىل املحافظة مع األحزاب، الختالف الهجو وكثر والرساري،
واقتنوا الخمر، ورشبوا الحدائق، يف ورسحوا القصور، إىل الناس وأوى العباسيني عمران
العبايس العرص يف الزمان شكوى ذلك عىل زادوا ثم أشعارهم، يف ذلك أثر ظهر الغلمان،
فيه تسابق عرص يف اآلن ونحن والشعراء، الشعر عن والوزراء الخلفاء الشتغال الثاني
وطالت مدائحهم، وكثرت الشعراء، د تعدَّ إذا غرو فال األدب، أهل تقديم إىل األمر والة

أساليبهم. وتفرَّعت قصائدهم،

العرص هذا يف الشعر مزايا (1)

القديمة القيود حل (1-1)

عوَّدت ترجمتها بعد واملنطقية والطبيعية الفلسفية الكتب عىل األدب أهل اطالع إن
مذهب تبديل يف أخرى خطوة فخطوا الحقيقة، من والتقرب الصحيح النظر عىل عقولهم
العبايس العرص شعراء أن رأيت وقد واملعري. املتنبي الطريقة هذه وإماما وطرقه، الشعر
بالقيود يرسفون وهم منها كثري يف يتحدونهم ظلوا لكنهم الجاهليني، طرق انتقدوا األول
القيود تلك من واملعري املتنبي فتملَّص واملعنى، اللفظ حيث من للنظم وضعوها التي
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عند من الخلق يف والحكمة الوجود فلسفة يف فنََظَما القريحة، توحيه كما الشعر وقاال
أو الحكمة، بتلك الشعور عن التعبري هو الحقيقي والشعر املعري، سيما وال أنفسهم،
العرب ألدباء ولكنَّ بالشعر، اإلفرنج يعنيه ما وهو معانيه، بأعم الطبيعي الجمال تصوير

ذلك. إىل وسنعود واملحاز، والكتابة واللفظ الديباجة حيث من فيه آخر نظًرا

والفقه والطب والتاريخ الفلسفة مقتبسات (2-1)

اليونان، تاريخ عىل واطََّلُعوا الفلسفية، لألفكار اقتباسهم العرصزاد هذا يف العرب أن عىل
املتنبِّي: كقول بأبطالهم، يتمثَّلون فصاروا

واإلس��ك��ن��درا رس��ط��ال��ي��س ش��اه��دت ب��ع��ده��م أن��ي األع��راب م��ب��ل��غ َم��ْن
��ًرا م��ت��ح��ضِّ يً��ا م��ت��ب��دِّ م��ت��م��ل��ًك��ا ُك��تْ��ِب��ه دارس ب��ط��ل��ي��م��وس وس��م��ع��ت
واألع��ص��را ن��ف��وس��ه��م اإلل��ه رد ك��أن��م��ا ال��ف��اض��ل��ي��ن ك��ل ول��ق��ي��ت

الطبية: املعاني من البستي الفتح وقول

م��ض��ن��ي��ْه ح��ال��ة دون��ه��ا وم��ن ِب ال��ث��ي��ا خ��ز ال��م��رء ي��ل��ب��س وق��د
ال��ري��ْه ف��ي ورم وِع��لَّ��تُ��ه ح��م��رًة خ��ده ي��ك��ت��س��ي ك��م��ن

وقوله:

اس��ت��س��ق��اءُ ب��ه ب��م��ن ال��س��ع��ال ض��رر أخ��الق��ه ت��ض��رن��ي ال��ج��ه��ول إن

النجوم: علم من يشء وفيه وقوله

ال��ح��م��ِل أول ف��ي ال��م��ش��ت��ري م��ن أق��وى ع��م��ل��ي أرى أن��ي أم��ل��ي م��ن غ��ض ق��د
ُزَح��ِل م��ن ال��ح��ظ أس��ت��درُّ ك��أن��ن��ي أح��اول��ه ع��م��ا زاح��ٌل وأن��ن��ي
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كما اقتباًسا إما اليونانية، يف وأمثالهم القدماء حكم من كثريٌ العربيَّ الشعَر ودخل
نقله مما أمثلة وهذه الفرس، عن منقوٌل ذلك وأكثر وتعريبًا، نقًال أو املتنبي أشعار يف

السكري: الفضل أبو

ال��ق��ص��اْر ي��د ف��ي ره��ن ال��ث��وب األب��ص��اْر ذوي ال��ف��رس م��ث��ل م��ن
ع��اش��ا م��ا أن��ف��ه ف��ي ل��ك��ن��ه ال��خ��ش��اش��ا ي��ب��غ��ض ال��ب��ع��ي��ر إن
ال��ع��م��ْل م��ن ون��ج��ا ي��ه��وى ك��ان م��ا ال��وح��ْل ف��ي ب��ال��س��ق��وط ال��ح��م��ار ن��ال
س��ق��ْط ال��ع��ي��ر وال م��ن��ش��ق ال��زق ال ال��م��ش��ت��رْط ال��ق��دي��م ال��ش��رط ع��ل��ى ن��ح��ن

كثريين واشتغال وشيوعه، التصوف لظهور والصوفية الفقهية املعاني فيه وتكاثرت
بعضهم: كقول الشعر يف أصحابه من

إي��وان��ي ب��ن��ي��ان ف��ي ال��ي��وم ف��ل��ي��ن��ظ��ر ع��اج��ل��ًة ال��ف��ردوس ي��رى أن س��ره م��ن
ال��ب��ان��ي إل��ى ف��ل��ي��ن��ظ��ر ع��ي��ن��ي��ه ب��م��لء ك��ث��ٍب ع��ن رض��وان ي��رى أن س��ره أو

عديدة أبواب (3-1)

الرخاء، أسباب يف ع والتوسُّ الحضارة يف ط التبسُّ اقتضاها جديدة أبواب فيه وتولدت
األمويون عليه زاد واملدح، والرثاء والفخر الحماسة يف أكثره الجاهيل الشعر كان أن فبعد
وزادوا بالغلمان، والتغزل الخمريات األول العرص يف العباسيون وزاد والهجو، التشبييب
والعتاب، اإلخوانيات، أهمها واملدنية، االجتماع أحوال تالئم أبوابًا (الثالث) العرص هذا يف
وصار واملقارضات. واملجاوبات، والسلطانيات، واملداعبات، والزهد، الدهر، وشكوى
املاضية، األعرص يف أمثلة منه كان األبواب هذه وبعض بنفسه، قائًما بابًا الزهر يف النظم
وتوسع األمة أخالق تلطف عىل تدل وهي مستقلة، أبوابًا العرص هذا يف أصبحت لكنها

أذواقها. وارتقاء عالقاتها
كقول التقارب، أسباب من األصدقاء أو اإلخوان يف يُنَْظم ما مثًال باإلخوانيات فرياد

بعضهم:
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م��ع��روَف��ْه ال��ن��وى ع��ل��ى إل��يَّ أدن��ى رح��ل��ه ع��ن��ي ش��ط م��ا إذا وأٍخ
ق��ط��وف��ْه ل��ل��ُج��نَ��اة ي��ق��رِّب أن م��ن ع��ري��ش��ه بُ��ع��د ي��م��ن��ع��ه ل��م ك��ال��َك��ْرم

كقوله: واملداعبات

ال��ه��دْف أص��ب��ت رم��ي��ت إذ وه��ل ال��ص��دْف ف��ض��ض��ت ه��ل ج��ع��ف��ر أب��ا
س��دْف ف��ي س��دًف��ا ال��س��رى ل��ه��ول ح��ش��م��ٍة ب��ال ل��ي��ًال ج��ئ��ت وه��ل

كقوله: الدهر شكوى أو والدهر

ُح��رُّ ب��ط��ائ��ل ف��ي��ك ي��ح��ظ ل��م ده��ُر ي��ا أق��س��اك م��ا ده��ر ي��ا
وال��ن��ص��ُر ال��ع��ط��ف ل��دي��ك ول��ه��م ص��اح��ب��ه��م ف��أن��ت ال��ل��ئ��ام أم��ا
ص��دُر ل��ح��ادٍث م��ن��ه ي��رت��اع ف��ال ال��ح��ي��اة م��دى ال��ل��ئ��ي��م ي��ب��ق��ى

للثعالبي. الدهر يتيمة يف األبواب هذه من كثرية أمثلة وترى ذلك. عىل وقس

املبالغة (4-1)

املاضية، األعرص أهل إليه يسبقهم لم ما إىل الشعرية املبالغة يف العرص هذا أهل غاىل
املتنبي: كقول املستحيالت إىل املمكنات عن خرجوا حتى

رج��ًال ظ��ن��ه ش��يء غ��ي��ر رأى إذا ه��ارب��ه��م ص��ار ح��ت��ى األرض وض��اق��ت
س��ع��ال م��ا ال��ط��ف��ل ل��ه��وات ف��ي ب��ال��خ��ي��ل رك��ض��ت ل��و ال��ي��وم ذا وإل��ى ف��ب��ع��ده

الضعف: وصف يف قوله ومثله

ت��رن��ي ل��م إي��اك م��خ��اط��ب��ت��ي ل��وال رج��ٌل أن��ن��ي ن��ح��وًال ب��ج��س��م��ي ك��ف��ى
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يف املدَّاحني وإماما واملرشوع، املعقول فيه تجاوزوا فإنهم املدح؛ يف باملبالغة وناهيك
قصيدته املدح يف الطيب أبي مبالغات ومن هاني. وابن الطيب أبو املتنبيان العرص هذا

مطلعها: التي السينية

ن��س��ي��س��ا ش��ف��ي��ت وم��ا ان��ث��ن��ي��ت ث��م رس��ي��س��ا ف��ه��ج��ت ل��ن��ا ب��رزت ه��ذي

يقول: أن إىل

ُش��ُم��وس��ا ص��رت ال��ظ��ل��م��ات أت��ى ��ا ل��مَّ رأيَ��ُه أع��م��ل ال��ق��رن��ي��ن ذو ك��ان ل��و
ع��ي��س��ى ألع��ي��ا م��ع��رك��ة ي��وم ف��ي س��ي��ف��ه ع��ازر رأس ص��ادف ك��ان أو
م��وس��ى ف��ي��ه ج��از ح��ت��ى ان��ش��ق م��ا ي��م��ن��ه م��ث��ل ال��ب��ح��ر ل��ج ك��ان أو
م��ج��وس��ا ال��ع��ال��م��ون ف��ص��ار ع��ب��دت ج��ب��ي��ن��ه ض��وء ل��ل��ن��ي��ران ك��ان أو
خ��م��ي��س��ا م��ن��ه ف��رأي��ت ورأي��ت��ه ب��واح��ٍد س��م��ع��ت ب��ه س��م��ع��ت ل��م��ا
ن��ف��وس��ا ف��س��ال م��ن��ص��ل��ه ول��م��س��ت م��واه��بً��ا ف��س��ل��ن أن��م��ل��ه ول��ح��ظ��ت
إب��ل��ي��س��ا ب��اس��م��ه ون��ط��رد ��ا ح��قٍّ ب��ظ��ل��ه ال��زم��ان م��ن ن��ل��وذ م��ن ي��ا

قوله: ذلك ونحو

ال��ك��م��اال ال��م��ه��د ف��ي أع��ط��ي��ت وق��د ت��ن��ش��ا ق��درت ك��ي��ف م��ن��ك وأع��ج��ب
ش��م��اال ل��ه ال��ع��ب��اد ص��ل��ح ل��م��ا ش��يء ي��م��ي��ن ص��ل��ح��ت ل��و وأق��س��م

وقوله:

وال��ده��ُر دون��ك ال��ده��ر وأه��ل إل��ي��ك أق��ي��س��ه م��ن أم األم��ث��ال أض��رب ب��م��ن

لدين املعز بها مدح التي القصيدة ملبالغته مثاًال فيكتفي الغرب متنبي هاني ابن أما
قوله: ومنها الفاطمي، هللا

ال��ق��ه��اُر ال��واح��د ف��أن��ت ف��اح��ك��م األق��داُر ش��اءت م��ا ال ش��ئ��ت م��ا
األن��ص��اُر أن��ص��ارك وك��أن��م��ا م��ح��م��ٌد ال��ن��ب��ي أن��ت وك��أن��م��ا
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واألخ��ي��اُر األح��ب��ار ُك��تْ��ب��ه��ا ف��ي ب��ه ��رن��ا ت��ب��شِّ ك��ان��ت ال��ذي أن��ت

القصائد طول (5-1)

من املئات ذوات فيها كثرت حتى قبًال عليه كانت عما العرص هذا يف القصائد وطالت
شأو يدركوا لم العرب فإن ذلك ومع الواساني، وقصائد ربه عبد ابن كقصيدة األبيات،
الشاهنامه، يف والفرس واألوديسة، باإللياذة اليونان فعل كما اإلطالة، يف األخرى األمم
ذكروا أنهم عىل األلوف. بعرشات الواحدة أبيات وتعد باأليبوبة، املعروف الشعر وهو
تعد أبياتها قصيدة ٣٣٥ه سنة املتوىف األسواني الربيع بن أحمد بن محمد الرجا ألبي
القبيل هذا من ويعد املزني. ومخترص األنبياء وقصص العالم أخبار ضمنها باأللوف،
ينظمه لم أي تفكري؛ فيه ليس منقول ذلك ولكن ضاع، مما ونحوها ودمنة كليلة نظم

نحوها. أو الخيالية القصص نظم يف إال ذلك يكون وال أفكاره، بنات من الشاعر

الشعري الوصف (6-1)

الشعر يف قديم والوصف فيه، وتوسعوا الشعري الوصف يف العرص هذا أهل وأجاد
من وأول خاص، باب العرص هذا يف له وصار العمارة بزيادة وطال اتَّسع لكنه العربي،
من باب هؤالء عند الوصفي والشعر اإلفرنج، ملخالطتهم األندلس شعراء منهم أجاده
الجميلة واألبنية الطبيعية املناظر يصفون العرب شعراء فصار الكربى، الشعر أبواب

ونحوه. كاألسطرالب األدوات حتى املدنية ظواهر وسائر
وصدر الجاهلية يف العرب فكان بالجاهلية، يتصل الشعري الوصف تاريخ أن عىل
برش قصيدة عندهم الوصف قصائد وأحسن ونحوها، واملعارك الخيل يصفون اإلسالم

ومطلعها: األسد مقتل بها وصف التي عوانة بن

ب��ش��را أخ��اك ال��ه��زب��ر الق��ى وق��د خ��ب��ت ب��ب��ط��ن ش��ه��دت ل��و أف��اط��م

الهمذاني. الزمان بديع مقامات جملة يف ومنشورة بديعة وهي آخرها. إىل
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الخيال واتساع املدنية تقدم مع رويًدا رويًدا اإلسالم بعد الوصفي الشعر وتقدم
األول العبايس العرص يف األخرى باألمم واالختالط العلم، فروع بتكاثر املعاني وتكاثر
البحرتي، الثاني العرص ايف وصَّ وأبرع هذا. الثالث العرص يف أحسنه بلغ حتى فالثاني

مطلعها: هللا عىل املتوكل بناها بركة بها يصف قصيدة الوصف يف قصائده وأحسن

م��غ��ان��ي��ه��ا الح��ت إذا واآلن��س��ات رؤي��تُ��ه��ا ال��ح��س��ن��اءَ ال��ب��رك��ة رأى م��ن ي��ا

يقول: حتى

م��ج��ري��ه��ا ح��ب��ل م��ن خ��ارج��ًة ك��ال��خ��ي��ل م��ع��ج��ل��ًة ال��م��اء وف��ود ف��ي��ه��ا ت��ن��ص��بُّ
م��ج��اري��ه��ا ف��ي ت��ج��ري ال��س��ب��ائ��ك م��ن س��ائ��ل��ة ال��ب��ي��ض��اء ال��ف��ض��ة ك��أن��م��ا
ح��واش��ي��ه��ا م��ص��ق��وًال ال��ج��واش��ن م��ث��ل ح��ب��ًك��ا ل��ه��ا أب��دت ال��ص��ب��ا ع��ل��ت��ه��ا إذا
ي��ب��اك��ي��ه��ا أح��ي��انً��ا ال��غ��ي��ث وري��ق ي��ض��اح��ك��ه��ا أح��ي��انً��ا ال��ش��م��س ف��ح��اج��ب
ف��ي��ه��ا ُركِّ��بَ��ت س��م��اءً ح��س��ب��ت ل��ي��ًال ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ت��راءت ال��ن��ج��وم إذا

فيها: قال باهلل للمعتز الكامل القرص بها وصف وقصيدة

س��واح��ِل ج��ن��وب ع��ل��ى يَ��ُم��ْج��ن ل��ج��ج ب��ج��وه ال��زج��اج ح��ي��ط��ان وك��أن
ال��م��ت��ق��اب��ِل ب��ال��م��ن��ظ��ر ت��أل��ي��ف��ه ال��ت��ق��ى إذا ال��رخ��ام ت��ف��وي��ف وك��أن
وم��ش��اك��ِل وم��ق��ارب وُم��َس��يَّ��ر ��ٍر م��ن��مَّ ب��ي��ن ُرِص��ْف��َن ال��غ��م��ام ُح��بُ��ك

فيه أجاد وممن التعبري، يف ودقة الوصف يف توسًعا زادوا الثالث العرص شعراء لكن
عباد بن الصاحب بناه قرص وصف يف قصيدة األخري ولهذا واملأموني، هاني وابن املتنبي

فيها: قال

رج��اح��ا ال��ح��ل��وم م��ن ج��ب��اًال ـ��ك م��ن��ـ ح��وت ب��دار م��ن��ه��ا ف��ه��ن��ي��ئً��ا
ان��ف��س��اح��ا آم��ل��ي��ك ظ��ن ع��ل��ى د زا ق��د ص��درك ك��رح��ب ص��در ذات

الِفناء من فيتدرج إليها، للداخل يتخيل ما يطابق وصًفا الدار وصف عىل أتى ثم
إلخ. … فالصحن فالبهو
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واملعنى، اللفظ فخامة إىل يحتاج ما أو الحروب ملواقع املتنبي وصف عنك دع
شعره أحسن ومن البطريق. مع الدولة لسيف حرب وقعة بها يصف التي كقصيدته

األسد: مشية يصف قوله الوصفي

ع��ل��ي��ال ي��ج��سُّ آٍس ف��ك��أن��ه ت��ي��ه��ه م��ن م��ت��رف��ًق��ا ال��ث��رى ي��ط��أ
إك��ل��ي��ال ل��رأس��ه ت��ص��ي��ر ح��ت��ى ي��اف��وخ��ه إل��ى غ��ف��رت��ه وي��رد
م��ش��غ��وال غ��ي��ظ��ه ب��ش��دة ع��ن��ه��ا ن��ف��س��ه ت��زم��ج��ر م��م��ا وت��ظ��ن��ه
م��ش��ك��وال ج��واده ال��ك��م��ي رك��ب ف��ك��أن��م��ا ال��خ��ط��ى م��خ��اف��ت��ه ق��ص��رت

فعل كما التواريخ، أو الطويلة الحوادث بوصف اشتغلوا قلما العرب شعراء لكن
الوصفية الروايات تأليف يف اآلن اإلفرنج أدباء يفعل كما أو قديًما والفرس اليونان

املوضوع. بهذا ا خاصٍّ فصًال وسنفرد والعادات، لألخالق

وأوزانه أبحره زيادة (7-1)

أسماًطا ينظمونها حات املوشَّ أهمها قبل من فيه تكن لم جديدة أبحر الشعر يف تولدت
منها املتعدد ويسمون املختلفة، أعاريضها ومن منها يكثرون أغصانًا وأغصانًا أسماًطا
القطعة، آخر إىل بعد فيما متتالية وأوزانها األغصان تلك قوايف ويلتزمون واحًدا، بيتًا
بحسب عددها أغصان عىل بيت كل ويشتمل أبيات، سبعة إىل عندهم تنتهي ما وأكثر

القصائد. يف يفعل كما ويمدحون فيها وينسبون واملذاهب، األغراض
الفريري معافر بن مقدم منهم نظمها من وأول األندلسيني، مخرتعات من وهي
عنه وأخذ للهجرة، الثالث القرن أواخر يف املرواني محمد بن هللا عبد األمري شعراء من
املحافظني عند حسنًا موقًعا البدعة هذه تقع ولم الفريد. العقد صاحب ربه عبد ابن
صاحب صمادح بن املعتصم شاعر القزاز عبادة نبغ حتى حينًا فكسدت القديم، عىل
النون ذي بن املأمون شاعر رأس أرفع ابن بعده وجاء فأجاد، ٤٤٣ه)1 سنة (تويف املرية
نظم من أول «أن الوفيات فوات صاحب وذكر ٤٦٧ه). سنة (تويف طليطلة صاحب
املتوىف األندليس الشاعر السماء ماء بن هللا عبد بن عبادة عمادها وأقام املوشحات عقود
وأخذ ظهرت، قد التوشيح صناعة وكانت العامرية، الدولة يف الشعراء رأس ٤٢٢ه، سنة
منه إال باألندلس تسمع لم فكأنها وسنادها، ميلها وقوَّم عبادة فقام ينتهجونها، الشعراء
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وأول حسناته، من بكثري وذهب ذاته عىل غلب اشتهاًرا بها واشتهر عنه، إال أخذت وال
عبد ابن إن وقيل: الرضير، املقربي محمود بن محمد املوشحات هذه أوزان صنع من
يوسف نشأ ثم املوشحات، من النوع هذا إىل سبق من أول الفريد العقد صاحب ربه
مواضع عىل اعتمد أنه وذلك التصفري؛ فأحدث هذا، عبادة نشأ ثم الرمادي، هارون بن

املراكز». يف الوقف
صدده. يف نحن الذي الثالث العرص يف نضجت املوشحات فإن حال، كل ويف

العرص. هذا يف الشعر عروض عىل الصحاح صاحب الجوهري أدخله بما وناهيك
تاريخ الشعر ولنقد رشيق، البن العمدة كتاب بظهور الشعر نقد نضج أيًضا وفيه

هنا: إيراده يستحسن

العربي الشعر نقد تاريخ (2)

نقد (٢) الشعر، نقد (١) ثالثة: أهمها أقسام إىل املؤلفات انتقاد أو األدبي النقد يقسم
ذلك ويصح وتمحيًصا، نقًدا األمم أقل من العرب أن واملشهور التاريخ. نقد (٣) اإلنشاء،
ييل ما يف سنبيِّنها ألسباب االجتماع وأحوال الناس أعمال أو والرتاجم التاريخ حيث من
وإنما التمحيص، أو النقد إىل ميًال األمم أكثر من فهم ذلك خال ما وأما الكتاب، هذا من
األدب فنون حيث من أما فيه، الخوض لهم تيرسَّ إذا أو إليه الحاجة عند ذلك منهم يظهر
املكان يف ا خاصٍّ فصًال منها لكل وسنفرد التاريخ، وأخريًا اإلنشاء، ثم الشعر بنقد فبدءوا
حيث من أقسام إىل الشعر يف النظر وينقسم الشعر، نقد عن الكالم مكان وهذا املالئم،
معناه حيث من فيه النظر واملقصود وأسلوبه، ومعانيه ولغته وقوافيه ووزنه عروضه

النظم. يف صاحبه مذهب أو وطريقته الشعري)، (الخيال
رأيت فقد اإلسالم، بصدر يتَّصل األدب تاريخ يف قديم معناه حيث من الشعر ونقد
الشعراء، أشعر هو من بشأن األموي العرص يف واملناظرات املشاحنات من يجري كان ما
هذا من األول الجزء يف ذلك لنا فصَّ وقد الخصام، إىل يُفيض الجدال كان ما كثريًا حتى
سواه، عىل فضله ليبيِّنوا الناقد نََظَر شاعر كل قول يف ينظرون كانوا طبًعا وهم الكتاب،
بالشعر، إملام ذي كل يتناول كان بل الشعراء، أو األدباء عىل للنقد التصدي يقترص ولم
يف الحسني بنت سكينة مجالس وكانت وانتقدوه، الشعر تذاكروا األدباء اجتمع وحيثما
طبقة ظهرت ثم اليوم. نة املتمدِّ األمم أرقى يف األدبي االنتقاد بمجالس يشء أشبه املدينة
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مجالسهم فكانت األول، العبايس العرص يف جمعه يف الرواة أخذ ملَّا الشعر نقاد من أخرى
النقد. من تخلو ال املذاكرة أو للمفاكهة وأنديتهم

مثل النظم، يف ْونها يتوخَّ كانوا التي الخطة ونعني — املذهب أو الطريقة أما
البادية بحيوانات والتغزل عليها والبكاء األطالل ذكر حيث من الجاهلية، شعراء تحديهم
األول، العبايس العرص شعراء انتقدها من فأول — الجاهليون يفعل كان كما وأحوالها

عرًضا. قالوها أبيات هي وإنما الكتاب، هذا من سابق موضع يف ذلك إىل أرشنا وقد
وصلنا مما عليه أقدم من فأول وغريه، الوجه هذا من الشعر نقد يف التأليف أما
وصفناه وقد الشعراء، طبقات كتابه يف ٢٣٢ سنة املتوىف الجمحي، سالم بن محمد خربه
محمد «إن جملته: يف قال جميل نقد فيها بمقدمة الكتاب ذلك صدَّر فإنه الجزء، هذا يف
النبوية.» السرية يف الصحابة بعض إىل اإلشعار من نسبه بما الشعر أفسد إسحاق بن
العرب، أشعار جمهرة مقدمة يف القريش الخطاب أبي ابن القبيل هذا من يشء يف وبحث
العرص أدباء أما ذكره. املتقدم لثعلب الشعر قواعد كتاب يف أيًضا ذلك من شيئًا ونجد
ما ألن فيه؛ توسعوا فقد وأمثالهم ربه عبد وابن والجاحظ قتيبة كابن الثاني العبايس

الشعري. النقد من يخلو ال األدب كتب من ألَّفوه
الشعر كتابه يف ٢٧٦ه) سنة (املتوىف قتيبة ابن وتمحيًصا نقًدا أكثرهم أن عىل

بقوله: املذكور الكتاب مقدمة يف بذلك ح رصَّ وقد والشعراء،

أو قلد من سبيل له مختاًرا شاعر كل شعر من ذكرته ما يف أسلك ولم
لتقدمه الجاللة بعني منهم املتقدم إىل نظرت وال غريه، باستحسان استحسن
الفريقني، إىل العدل بعني نظرت بل لتأخره، االحتقار بعني منهم املتأخر وإىل
يستجيد من علمائنا من رأيت فإني حقه، عليه رت ووفَّ حظه كالٍّ وأعطيت
وال الرصني الشعر ويرذل متخريه يف ويضعه قائله، لتقدم السخيف الشعر
العلم هللا يقرص ولم قائله، رأى أنه أو زمانه يف قيل أنه إىل عنده له عيب
ذلك جعل بل قوم، دون قوًما به خصَّ وال زمن دون زمن عىل والبالغة والشعر
وكل عرصه يف حديثًا قديم كل وجعل دهر، كل يف عباده بني مقسوًما مشرتًكا
وأمثالهم واألخطل والفرزدق جرير كان فقد أوله، يف (كذا) خارجية رشف
وحسن املحدث هذا كثر (لقد يقول: العالء بن عمر أبو وكان محدثني، يعدون
كذلك منهم، العهد ببعد عندنا قدماء هؤالء صار ثم بروايته.) هممت لقد حتى
وأشباههم، هانئ بن والحسن والعتابي كالخزيمي بعدنا، ملن بعدهم من يكون
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عندنا يضعه ولم عليه، به وأتينا له ذكرناه فعل أو قول بحسن أتى من فكل
أو للمتقدم علينا ورد إذا الرديء أن كما سنه، حداثة وال فاعله أو قائله تأخر

تقدمه. وال صاحبه رشف يرفعه لم الرشيف

تقدم. كما الكاتب أدب كتابه صدر يف اإلنشاء قتيبة ابن انتقد وقد
«نقد سماه: ا خاصٍّ كتابًا لذلك فأفرد ٣١٠ه، سنة املتوىف جعفر بن قدامة جاء ثم
حيث من نظمه ورشوط الشعر حد فبنيَّ ذلك، فعل من أول وهو ذكره، تقدم الشعر»
والتشبيه املجاز ورشوط عرصه، يف املعروفة النظم أبواب يف وائتالفهما واملعنى اللفظ
فرتك جديد، بعمل يبدأ من كل شأن حقه املوضوع يوف ولم ذلك اخترصيف لكنه وغريه،

صدده. يف نحن الذي الثالث العبايس العرص ألدباء إتمامه
٥٤ األدباء معجم يف (ترجمته ٣٧١ه سنة املتوىف األمدي برش بن حسني بعده فجاء
البحرتي، ترجمة يف ذكرناه وقد والبحرتي، تمام أبي بني املوازنة يف كتابه فوضع ج٣)،
قواعد عىل يشتمل لكنه معينني، شاعرين بني محصور ألنه الخاص؛ النقد قبيل من وهو

عامة.
يف ٣٩٢ه سنة املتوىف الكاتب، الشاعر الجرجاني العزيز عبد بن عيل فعل وكذلك
مساوئ يف عباد بن الصاحب ألفه كتاب عىل ا ردٍّ وخصومه املتنبي بني الوساطة كتابه
أبحاثًا يتضمن لكنه وخصومه، املتنبي بني خصوصيٍّا كونه مع الوساطة فكتاب املتنبي،
العلوم مفاتيح كتاب ويف أيامه.2 إىل األعرص اختالف عىل والشعراء العموم عىل الشعر يف
ومثله النقد، من يخلو ال والعروض الشعر يف باب ذكره املتقدم الخوارزمي هللا عبد ألبي

ذكره. اآلتي اللغوي فارس البن الشعر يف الخطأ ذم كتاب
فيه ذكر فإنه للثعالبي، الدهر يتيمة كتاب أيًضا الشعري النقد قبيل من ويعد
كبرية، مجلدات أربعة يف واالنتقاد املالحظة مع أقوالهم من وأمثلة الشعراء محاسن

الثعالبي. ترجمة يف وسنذكره
قرض علم سموه الشعرية الكلمات أحوال يف يبحث خاصٌّ علم ذلك أثناء يف ونشأ
والجواز للشعر وقبحها األلفاظ حسن حيث من بل والقافية، الوزن حيث من ال الشعر

بقوله: تمام أبا الصاحب عاب كما الرتكيب ومعائب واالمتناع

وح��دي ل��م��ت��ه ل��م��ت��ه م��ا وإذا م��ع��ي وال��ورى أم��دح��ه أم��دح��ه إذا ك��ري��م
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الشعري النقد قبل من ويعدُّ وملته، أمدحه لفظ يف والتكرار باللوم املدح قابل حيث
وقابل الجنة يف جال أنه زعم فيها املتكلم ألن املعرِّي؛ العالء ألبي الغفران رسالة أيًضا

العالء. أبي ترجمة يف ذكرها وسيأتي وانتقدهم، الشعراء

العمدة كتاب (1-2)

العرص يختم ولم الشعر، نقد سبيل يف التمهيدية املقدمات قبيل من كله ذلك أن عىل
سبقوه الذين قاله ما أحسن فيه جمع رشيق البن العمدة كتاب ظهر حتى الثالث العبايس
االنتقادية النتائج استخرج وقد وآدابه. الشعر محاسن يف العمدة ليكون وغريه؛ النقد يف
ما إال التكرار خوف خاطري ونتيجة نفيس قريحة عىل أكثره يف «وعوَّلت قال: رآه ما عىل

رشيق. ابن ترجمة يف وسنذكره الرواية.» وضبط بالخرب تعلق
وقد ومعارضته، لنقده معارصوه تصدَّى النفوس يف الكتاب وقع لعظم ونظًرا
رشف أحمد بن سعيد أبي بي محمد هللا عبد ألبي االنتقاد» «رسائل ذلك: من وصلنا
وهو العمدة، كتاب بها عارض ٤٦٠ه، سنة املتوىف األديب، الشاعر القريواني الجذامي
والكنايات بالتشابيه وزيَّنها فسجعها رسائله يف تأنَّق وقد وزميله، رشيق البن معارص
فما الجاهليني الشعراء عىل انتقاًدا نها وضمَّ والجواب، الخطاب يف املقامات بها يقلِّد
املقتبس مجلة يف إليها املشار رسائله نرشت وقد رشيق، ابن وبني بينه وشتان بعدهم،

.(٦ (سنة
يوسف بن محمد هللا عبد ألبي الشعر نقد يف كتبًا الظنون كشف صاحب وذكر

عليها. نقف لم ولغريه ٥٠٣ه سنة املتوىف الكفرطابي

الشعراء (3)

العرص ذلك يف يعدُّون أمية بني شعراء من وغريهم واألخطل وجرير الفرزدق كان
والعتَّابي نواس أبو وصار قدماء، األول العبايس العرص يف يعدون فأصبحوا محدثني،
صدده، يف نحن الذي العرص يف مولَّدين أو قدماء هؤالء صار ثم محَدثني وأشباههم

قدماء. جميًعا هؤالء نعدُّ اليوم ونحن محدثني، العرص هذا أهل وصار
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العرص هذا مميزات (1-3)

أهمها: بأمور قبله سواه يف عما العرص هذا يف الشعراء ويمتاز

األدباء تفرَّق أن بعد أيًضا اإلسالمية اململكة أطراف يف وتكاثروا ظهروا أنهم (١)
يف منهم طائفة نبغت والعراق الشام يف أكثرهم كان أن فبعد تقدم، كما بغداد من
وإن األنحاء، وسائر واألندلس واملغرب ومرص واألهواز وطربستان وتركستان خراسان

املكان. هذا غري يف ذكرناها ألسباب والعراق الشام لشعراء األفضلية ظلت
وأصحاب الدولة وجوه وسائر واألمراء والقضاة الوزراء من طبقة فيهم ظهرت (٢)

والوجاهة. الثروة
واألطباء. والفالسفة واملنشئني والعلماء الفقهاء من كثريون الشعَر تعاطى (٣)

دائرة واتِّساع العلم لشيوع قبله عرص كل يف عددهم عىل فيه الشعراء عدد زاد (٤)
الوفاة: سني حسب بأشهرهم فنأتي لرتاجمهم املقام يتسع وال اإلسالمية، اململكة

العرص هذا شعراء أشهر (2-3)

٣٥٤ه) سنة (تويف املتنبي الطيب أبو

من بطن جعفي وبنو الكندي، الجعفي الصمد عبد بن الحسني بن أحمد الطيب أبو هو
محلة يف ٣٠٣ سنة الكوفة يف ولد بالعروبة. عريق فهو القحطانية، من العشرية سعد
العامة من أبوه وكان املعروفة، القبيلة كندة من هو وليس إليها فنسب كندة تسمى
واألدب، العلم طلب عىل نشأ الطيب أبا لكن اء»، السقَّ «عبدان ونه ويسمُّ الناس يسقي
من به يتنقل الشام إىل أبوه حمله ترعرع فلما الشعر. عىل مطبوًعا الحافظة قويَّ وكان
وحوشيها غريبها فحفظ باللغة أوًال فمر أصحابه، من العلم وأخذ حارضتها، إىل باديتها
النفس كرب عىل مفطوًرا وكان والبالغة. بالفصاحة واشتهر وغريهم، الجاهلية وأشعار
السيادة فطلب األدب، أو بالشعر الشهرة من سواه يتمنَّاه بما يقنع فلم الهمة وبُعد
دعوته أمر يتم كاد وحني فبايعوه، سنِّه أبناء من مريديه من قوًما بيعته إىل فدعا بالفتح
استعطف قصيدة نظم الحبس هذا ويف وحبسه، عليه فقبض البلدة وايل إىل خربه وصل

مطلعها: إطالقه عىل الوايل بها
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ال��ق��دوْد ال��ح��س��ان ق��دود وق��دَّ ال��خ��دوِد ورد ال��ل��ه َد خ��دَّ أي��ا

قال: أن إىل

ال��ح��دي��ْد ث��ق��ل رج��ل��ي وأوه��ن ال��ب��ل��ى ب��ران��ي ل��م��ا دع��وت��ك
ال��ق��ي��وْد ف��ي م��ش��ي��ه��م��ا ص��ار ف��ق��د ال��ن��ع��اِل ف��ي م��ش��ي��ه��م��ا ك��ان وق��د
ق��روْد م��ن م��ح��ف��ل ف��ي أن��ا ف��ه��ا م��ح��ف��ٍل ف��ي ال��ن��اس م��ن وك��ن��ت
ال��س��ج��وْد وج��وب ق��ب��ل وح��دِّي ال��ح��دوِد وج��وب ف��يَّ ت��ع��ج��ل

فأطلقه. بعد الصلوات عيلَّ تجب لم صبيُّ وأنا البالغ عىل الحدود تجب إنما أي
بالغة عىل اعتماًدا نبي أنه فزعم منه، أبعد هو ما طلب الفتح من يده فرغت وملا
إنه وقال النبوة. ادعى ثم علوي، أنه وادعى فيهم، أقام كلب بني إىل فخرج أسلوبه،
قرآن أنه زعم كالًما عليهم يتلو وأخذ ونواحيها، سماوة بادية يف أوًال هذه دعوته أظهر
قال سورة من جزءًا حامد بن عيل أبو أورد كثرية سوًرا له يحكون فكانوا عليه، أنزل
إن والنهار والليل الدوار والفلك السيار «والنجم وهو: حفظه يف أولها وبقي ضاعت إنها
بك قامع هللا فإن املرسلني، من قبلك من أثر واقُف سننك عىل امض أخطار لفي الكافر
أمري لؤلؤ عليه خرج الناس بني أمره شاع فلما سبيله.» عن وضل دينه يف ألحد من زيغ
من وغريهم وكالب كلب بني من معه كان من وأرس فقاتله اإلخشيدية، قبل من حمص
فاستتابه أمره يف فسئل يتلف كاد حتى طويًال دهًرا السجن يف وحبسه العرب، قبائل
فكان وأطلقه، اإلسالم إىل ورجوعه ادعاه ما ببطالن فيها عليه وأشهد وثيقة، عليه وكتب

تبعته. من التنصل وحاول أنكره ذلك بعد قرآنه له ذكر كلما املتنبي
سوق فراجت سواه ينله لم ما منها فنال األدبية، بالشهرة هذا فشله بعد فقنع
وفاق مختلفة أغراض يف القصائد فنظم فيه، واألمراء امللوك رغبة من أصابه بما شعره
الدولة بسيف وبدأ ففعل، بالجوائز استدنائه إىل امللوك فتسابق اإلطالق، عىل معارصيه
قصب املتنبي فأحرز الشعراء، بفحول حافل ومجلسه ٣٣٧ه سنة عليه فقدم حمدان ابن
ابن الدولة سيف مجلس يحرض من جملة يف وكان الركبان، بذكرها سار بقصائد السبق
املتنبي عىل خالويه ابن فوثب نفور إىل أدى كالم املتنبي وبني بينه فوقع النحوي، خالويه
فغضب عنه دفاًعا الدولة سيف من املتنبي ير ولم فشجه، معه كان بمفتاح فرضبه
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ملا ٣٤٦ه سنة اإلخشيدي كافور من فتقرب لنفسه االنتقام وأراد مرص، إىل وخرج
صار حتى فأكرماه اإلخشيد بن أنوجور وامتدح وامتدحه حمدان لبني عداوته من يعلم
من بحاجبني ويركب ومنطقة، سيف وسطه ويف خفان رجليه ويف كافور يدي بني يقف
خافه بشعره وتعاليه بنفسه سموه كافور رأى فلما واملناطق، بالسيوف وهما مماليكه
فحسبكم.» كافور؟! مع امللك يدَّعي أال ملسو هيلع هللا ىلص محمد بعد النبوة ادعى من قوم، «يا وقال:
وامتدح فارس بالد قاصًدا ذهب ثم بغداد، فأتى مرص من الطيب أبو فخرج فأغضبه

عطاءه. فأجزل الديلمي بويه بن الدولة عضد
كان إذا حتى مفلح وغالمه محمد ابنه ومعه بغداد قاصًدا فارس من رجع ثم
بغداد سواد من الغربي الجانب يف الصافية له: يقال موضع يف النعمانية من بالقرب
عدة يف األسدي الجهل أبي بن فاتك له َعَرَض ميلني، مسافة بينهما العاقول، دير عند
ال مفلح: غالمه له فقال الفرار إىل فعمد بالضعف املتنبي فأحسَّ فاقتتال، أصحابه من

القائل: وأنت بالفرار عنك الناس يتحدث

وال��ق��ل��م وال��ق��رط��اس وال��رم��ح وال��س��ي��ف ت��ع��رف��ن��ي وال��ب��ي��داء وال��ل��ي��ل ف��ال��خ��ي��ل

٣٥٤ه. سنة قتل حتى راجًعا فكر
املعاني بضخامة مشهور وهو والبالغة، املتانة من األوىل الدرجة ففي شعره أما
الحكم وخصوًصا فيه، وأجاد طرقه إال الشعر أبواب من بابًا يَدَْع ولم املباني، ومتانة
عىل جرى ما والحكمة الفلسفة من شعره وحوى والعتاب، والفخر واملديح والحماسة
نثر إىل شعرها وحلوا معانيه املنشئني من كثريون واقتبس األمثال، مجرى الناس ألسنة
بكر أبو فعل كما ألنفسهم نظموه أو عباد3 بن الصاحب فعل كما نثرهم يف أدخلوه

وشيوعه. ديوانه والشتهار لكثرته نظمه من بأمثلة نأت ولم وغريه، الخوارزمي
ما وكثريًا األدب، أهل مناقشات موضوع يزال وال سنة ألف نحو شعره عىل مىض
ورديئه جيده ذكر يف الكتب وألفت وعويصها، مشكلها وحل أشعاره، تفسري يف اشتغلوا
فرًقا وتفرقوا كالمه، أبكار عن واإلفصاح خصومه وبني بينه الوساطة يف األفاضل وتكلم
عىل وتقدمه فضله وفور عىل دليل وذلك عليه، أو له والتعصب فيه والقدح مدحه يف

هفواته. ُحِسبَت من والسعيد سقطاته عدت من والكامل أقرانه،
الجزء يف الثعالبي منصور أبو ونقده وقبيحه حسنه وبنيَّ املتنبي شعر درس وممن
مائة نحو يف أخباره سائر مع مفصًال وسيئاته حسناته بنيَّ فإنه الدهر، يتيمة من األول
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أبا أن رشيق ابن ويرى انتقده، إال املتنبي بعد جاء أديب أو شاعر يبق ولم صفحة،
وأنه شدة عتابه ويف غلظ طبعه يف كان وأنه معرفته، ليبنيِّ باملستغرب يأتي كان الطيب

واألنفة. الكربياء ظاهر التحامل كثري
وكان البحرتي.» الشاعر وإنما حكيمان، واملتنبي تمام «أبو املعري: العالء أبو وقال
يجريا لم ألنهما الشعراء؛ من واملعري املتنبي يرون ال خلدون ابن أيام يف الشعر شيوخ
عن «اإلبانة سماه كتابًا ألَّف العبيدي أحمد بن محمد سعيد وأبو العرب، أساليب عىل
يقابلها ما وأورد املتنبي، أشعار من بيتًا ٢٥٠ نحو فيه ذكر ومعنى» لفًظا املتنبي رسقات
فحول من وغريهم الجن وديك الرومي وابن تمام وأبي كالبحرتي املتقدمني نظم من
يف بمرص مطبوع والكتاب لنفسه وأعادها فيها وغريَّ رسقها املتنبي أن وزعم الشعراء،
الطيب أبي بني املعاني من توارد ما بنيَّ الحاتمي حسن بن محمد عيل وأبو صفحة، ٨٨
عىل شعره يف أتى قد الطيب أبا رأيت «ملا قال: بل بالرسقة، املتنبي يتهم ولم وأرسطو
يف أرسطو مع شعره يف به توارد ما بني املوافقة أردت منطقية ومعان فلسفية أغراض
منه ذلك يكن وإن العلوم، درس يف أغرق فقد ونظر فحص عن ذلك كان إن ألنه حكمه؛
ثم الفضل.» غاية عىل الحالني يف وهو ذلك، يف الفالسفة عىل زاد فقد االتفاق سبيل عىل
اطلعنا صفحة، عرشين نحو يف املتنبي أشعار من يقابلها وما أرسطو أقوال بعض أورد
جماعة املتنبي وانتقد ،١٨٦٨ سنة بريوت يف مطبوع سوريا راشد اسمه كتاب يف عليها
ونيكلسن وهمر وبروكلمن وبولني سايس ودي رايسكي أشهرهم أيًضا املسترشقني من

البكري. توفيق للسيد املتنبي يف مقالة ١٧ سنة ٣٦١ صفحة املقتطف ويف وغريهم،
يف وطبع كثريون، ورشحه األبجدية، الحروف عىل ورتب املتنبي ديوان جمع وقد
٣٩٢ سنة املتوىف جني ابن رشح بقيت التي رشوحه ومن وغريها، والشام ومرص الهند
وأخرى بطرسبورج مكتبة يف خطية نسخة ومنه الظنون، كشف ذكره مجلدات، ثالثة يف
يف جني ابن عىل التجني سماه كتابًا ٤٣٧ سنة فورغا ابن عليه وعلَّق اإلسكوريال. يف
برلني، مكتبة يف نسخة ومنه ٤٤١ه، سنة املتوىف اإلقلييل إبراهيم ورشحه اإلسكوريال.
وأخرى منشن مكتبة يف نسخة رشحه ومن ،٤٩٩ سنة املتوىف املعري العالء أبو ورشحه
طبع وقد ،٤٦٨ سنة املتوىف الواحدي ورشحه بطرسبورج، ويف الربيطاني املتحف يف
ومنه ،(٥٠٢) سنة التربيزي ورشحه ،١٨٦١ سنة أوروبا ويف ،١٢٨١ سنة بمباي يف
مرص ويف ،١٨٦٠ سنة بوالق يف طبع (٦١٦) العكربي ورشحه باريس، مكتبة يف نسخة
أسماء عليها ليس الديوان هذا من خطية نسخ أوروبا مكاتب ويف وبعدها، ١٢٨٧ سنة
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اليازجي، للشيخ الطيب أبي ديوان رشح يف الطيب العرف رشوحه وأحدث احها، ُرشَّ
منها ذكرها، بنا يطول املتنبي ديوان من مختارات وهناك مرة. غري بريوت يف طبع
للسارق واملنصف الخديوية، املكتبة يف موجود املتنبي، شعر يف السائرة األمثال كتاب
برلني، يف خطية نسخة منه ذلك إىل بالنظر املتنبي حقيقة يف بحث وهو واملرسوق،
أكثر يف نسخ منه ١٠٧٣ سنة املتوىف البديعي ليوسف املتنبي حيثية عن املنبي والصبح
بعض بنقل غرانجريه املوسيو ُعِنَي وقد كثري، وغريها الخديوية املكتبة ويف أوروبا مكاتب
أكثر عنه وكتب ،(١٨٢٤ (سنة اآلسيوية املجلة يف وطبعت الفرنسية، إىل املتنبي أشعار
برتجمة هذا عني وقد وجونبول، وهامر ديرتييش سيما وال انتقادية، مقاالت املسترشقني

.١٨٤٠ سنة وطبعت الالتينية، إىل أشعاره بعض
األدباء وطبقات ج١، ٧٨ الدهر ويتيمة ج١، ٣٦ خلكان ابن يف املتنبي وترجمة

.٣٦٦

٣٥٧ه) سنة (تويف الحمداني فراس أبو

الدولة. سيف عم ابن الحمداني حمدان بن سعيد العالء أبي بن الحارث فراس أبو هو
والجودة الحسن بني سائر وشعره بليًغا، وشاعًرا مغواًرا فارًسا وكان أمري، شاعر فهو
وعزة الظرف وسمة الطبع رواء مع والحالوة والفخامة والعذوبة والجزالة والسهولة
أشعر يعد فراس وأبو املعتز. بن هللا عبد شعر يف إال قبله الخالل هذه تجتمع ولم امللك،
بملك الشعر «بدئ يقول: عباد بن الصاحب وكان الكالم، ونََقَدة الصنعة أهل عند منه
والتربيز، بالتقدم له يشهد املتنبي وكان فراس. وأبا القيس امرأ يعني بملك.» وانتهى
من ومدح يمدحه لم لكنه مجاراته، عىل يجرتئ وال ملباراته ينربي فال جانبه ويتحامى
ا جدٍّ يعجب الدولة سيف وكان وإخالًال. إغفاًال ال وإجالًال له تهيبًا حمدان آل من دونه
ويستخلفه غزواته يف ويستصحبه قومه، سائر عىل باإلكرام ويميزه فراس أبي بمحاسن

أعماله. يف
إحداها فأرسيف الروم، بها حارب الدولة سيف مع معارك عدة يف فراس أبو واشتهر
يف وهو ونظم سنني، أربع فيها وسجن القسطنطينية إىل فحمل فخذه، يف جريح وهو
الروميات، بالقصائد وعرفت ذلك، وغري الوطن إىل والحنني بالرقة امتازت قصائد السجن
أبو فاعرتضه بحمص هو طمع الدولة سيف مات وملا وطنه. إىل وعاد رساحه أطلق ثم
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يف وهو ٣٥٧ سنة فراس أبي بقتل انتهت حرب بينهما وجرت الدولة سيف ابن املعايل
والثالثني. السابعة يتجاوز لم العمر مقتبل

صاحب وأفرد ،١٩٠٠ وسنة ١٨٧٣ سنة بريوت يف طبع ديوان يف شعره جمع وقد
دوفوراك املوسيو عني وقد (ج١)، وأشعاره فراس أبي لرتجمة كبريًا فصًال الدهر يتيمة

.١٨٩٥ سنة ليدن يف طبعت األملانية إىل أشعاره بعض ترجمة يف
الفخر: يف قوله شعره أمثلة ومن

ج��ن��اب��ا وأم��رع��ه��م وأم��ن��ع��ه��م ج��اًرا ال��ن��اس أع��ز ت��رن��ا أل��م
وال��ه��ض��اب��ا م��ن��ه ال��م��ج��د ح��ل��ل��ن��ا ن��زاٍر ع��ل��ى ال��م��ط��ل ال��ج��ب��ل ل��ن��ا
ن��ح��اب��ى وال ب��ال��ج��م��ي��ل ون��وص��ف ن��ح��اش��ى وال األن��ام ��ل��ن��ا ي��ف��ضِّ
ال��ذن��اب��ى وال��ن��اس ال��رأس ب��أن��ا م��زاٌر ب��ل رب��ي��ع��ة ع��ل��م��ت وق��د
ب��اب��ا ل��ل��ح��رب ب��ي��ن��ن��ا ف��ت��ح��ن��ا ك��ع��ٍب س��ف��ه��اء ط��غ��ت أن ول��م��ا
ال��ِح��راب��ا م��ن��ح��ن��اه��ا ج��ارت إذا أن��ا غ��ي��ر ال��َح��َرائ��ب م��ن��ح��ن��اه��ا
غ��ض��اب��ا آس��اًدا َه��يَّ��ج��َت ك��م��ا ث��رن��ا ال��دي��ن س��ي��ف ث��ار ول��م��ا
ض��راب��ا الق��ا إذا ص��وارم��ه ط��ع��انً��ا الق��ا إذا أَِس��نَّ��تُ��ه
ال��ج��واب��ا دع��وت��ه ع��ن��د ف��ك��ن��ا م��ش��روع��اٌت واألس��ن��ة دع��ان��ا
ف��ط��اب��ا غ��ارس��ه ط��اب وغ��رٌس ف��ف��اق��ت ص��ان��ع��ه��ا ف��اق ص��ن��ائ��ُع
أص��اب��ا ف��رام��ي��ه��ا م��رام��ي��ه��ا أص��اب��ت إذا ك��ال��س��ه��ام وك��ن��ا

العتاب: يف وقوله

وس��اع��دي ال��زم��ان اش��ت��د إذا وي��دي ب��ه��ا أس��ط��و ال��ت��ي ُع��دَّت��َي ك��ن��َت ق��د
ال��ب��ارِد ب��ال��زالل ي��ش��رق وال��م��رء أم��ل��ت��ه م��ا ب��غ��ي��ر م��ن��ك ف��ُرم��ي��ت
ال��وال��ِد ل��ض��رب أل��م ع��ل��ى أغ��ض��ى ل��ب��ره ال��ت��ق��ي ك��ال��ول��د ف��ص��ب��رت

قوله: إخوانياته ومن

ال��ص��ري��ِح ب��ال��وداد م��ن��ك واث��ق ألن��ي ب��ال��ج��ف��اء أؤاخ��ذك ل��م
ق��ب��ي��ِح غ��ي��ر ال��ص��دي��ق وق��ب��ي��ح ج��م��ي��ٍل غ��ي��ر ال��ع��دو ف��ج��م��ي��ل
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قوله: والعتاب الشكوى باب ومن

ب��ال��ي��ِد ال��ي��د ت��ق��ط��ع��وا ال ق��وم��ن��ا أي��ا ب��ي��ن��ن��ا ال��ح��رب ت��ن��ش��ب��وا ال ق��وم��ن��ا أي��ا
ي��ب��ع��ِد ل��م ب��ي��ن��ن��ا ي��ق��رِّب ل��م إذا وم��ن��ك��ُم م��ن��ا ال��رح��م دان��ي ل��ي��ت ف��ي��ا
ال��م��ه��نَّ��ِد ال��ح��س��ام وق��ع م��ن ال��م��رء ع��ل��ى م��ض��اض��ًة أش��د ال��ق��رب��ى ذي ع��داوة

وقوله:

ف��اض��ِل غ��ي��ر أَُرى أن م��ن��ه ف��أف��ض��ل ن��ف��ع��ه غ أس��وِّ ال ف��ض��ل��ي ك��ان إذا
ج��اه��ِل ح��ك��م ح��وب��ائ��ه��ا ع��ل��ى ي��ج��وز ع��اق��ٍل م��ه��ج��ة األش��ي��اء أض��ي��ع وم��ن

قوله: النسيب ومن

ص��ب��اِح ع��ن أس��ف��ر ح��ي��ن وأس��ف��ر أق��اِح ع��ن ��م تَ��بَ��سَّ إذ ��َم ت��ب��سَّ
وراِح خ��د ج��ن��ى م��ن وراح رض��اٍب م��ن ب��راٍح وأت��ح��ف��ن��ي
اص��ط��ب��اح��ي ري��ق��ت��ه ص��ه��ب��اء وم��ن ص��ب��اح��ي غ��رت��ه ألالء ف��م��ن

قوله: التشبيهات ومن

ب��م��ش��ي��ِب رأس��ه ت��ردَّى أن إل��ى راض��ٌع وال��ل��ي��ل ال��ل��ي��ل ع��ل��ي��ن��ا م��ددن��ا
رق��ي��ِب ك��ل ع��ي��ن ع��ن��ا وت��ط��رف ب��غ��ي��ظ��ه��م ال��ح��اس��دي��ن ت��رد ب��ح��ال
خ��ض��ي��ِب ع��ذار ف��ي ن��ص��ول م��ب��ادي ك��أن��ه ال��ص��ب��اح ض��وء ب��دا أن إل��ى

قوله: السهم نصل من فخذه شقت وقد رومياته ومن

وش��راب��ي ال��ص��ب��ا ب��ع��ت م��ذ ط��ع��ام��َي ف��إن��ه��ا ع��ن��دي ال��ح��رب ت��ص��ف��نَّ ف��ال
إه��اب��ي ال��ن��ص��ول زرق ع��ن وش��ق��ق م��ه��ج��ت��ي ال��م��س��ام��ي��ر وق��ع ع��رف��ت وق��د

ج١. ٢٢ الدهر ويتيمة ج١، ١٢٧ خلكان ابن يف وترجمته
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٣٦٠ه) سنة نحو (املتوىف كشاجم

يف أقام بالسندي. ويعرف األصل هندي شاهق بن الحسني بن محمود الفتح أبو هو
،١٣١٣ سنة بريوت يف طبع املعجم حروف عىل رتب ديوان وله بالرميل، فلقب الرملة
وأخالقه وفضائله النديم واجبات يف يبحث صغري وهو النديم»، أدب «كتاب مؤلفاته ومن
يف طبع وأشعار، أخبار ذلك ويتخلَّل واملحادثة، والسماع للمنادمة التداعي عند عليه وما
مكتبة يف خطية نسخة منه الصيد، علم يف البيزرة كتاب إليه وينسب ،١٢٩٨ سنة مرص

.١٣٩ الفهرست يف وأخباره غوطا،

٣٦٢ه) سنة (تويف الرفاء الرسي

فيها، ونشأ املوصل يف ولد الرفاء. الكندي الرسي بن أحمد بن الرسي الحسن أبو هو
الدولة سيف فقصد شعره، جاد حتى الشعر ينظم وهو دكان يف ويطرز يرفو وكان
من وجماعة املهلبي الوزير ومدح بغداد إىل وفاته بعد وانتقل مدة. عنده وأقام ومدحه
رسقة عليهما فادعى معاداة، املوصليني الشاعرين الخالديني وبني بينه وكان رؤسائها،
أبيات أحسن فيه ويدخل ذكره، املتقدم كشاجم ديوان ينسخ فكان غريه، وشعر شعره

ذكرهما. وسيأتي منه، رسقاه إنهما الناس: ليقول الخالديني
بالتشبيهات االفتتان وكثرة ألفاظه بعذوبة شعره يمتاز مطبوًعا شاعًرا الرسي وكان
من حسنة طائفة الدهر يتيمة ويف الشعر، غري العلوم من يحسن يكن ولم واألوصاف،
تمام وأبي حفصة أبي وابن كاملتنبي الشعراء معاني من شعره يف أدخله وما أشعاره

طويل. فصل وهو وغريهم،
قوله: الثلج وصف يف تشبيهاته ومن

ال��ع��اِر م��ن ع��اٍر أب��ًدا وف��ع��ل��ه ال��س��اري ك��ال��ع��ارض أن��ام��ل��ه م��ن ي��ا
ب��أزراِر ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ي��زرُّ ث��وبً��ا أن��ام��ل��ه خ��اط��ت ق��د ال��ث��ل��ج ت��رى أم��ا
ب��ال��ج��اري ل��ي��س ول��ك��ن وم��اءً ن��وًرا ب��م��ب��دي��ٍة ل��ي��س��ت ول��ك��ن��ه��ا ن��اٌر
ب��دي��ن��اِر دي��ن��ار وزن ول��و ب��ي��ًع��ا ص��ب��ي��ح��ت��ن��ا ف��ي أع��وزت��ن��ا ق��د وال��راح
ن��اِر وال راح ب��ال ف��إن��ا ن��اًرا ل��ن��ا ي��ك��ون راح م��ن ش��ئ��ت ب��م��ا ف��ام��ن��ن
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صناعته: يذكر قوله ومن

وأش��ع��اري وج��ه��ي ص��ائ��ن��ة م��ض��ى ف��ي��م��ا اإلب��رة وك��ان��ت
ج��اري ث��ق��ب��ه��ا م��ن ك��أن��ه ض��ي��ًق��ا ب��ه��ا ال��رزق ف��أص��ب��ح

قصيدة: جملة من املديح يف شعره محاسن ومن

ص��ف��ي��ق��ا ع��اد ال��ج��م��ع��ان ال��ت��ق��ى ف��إذا م��س��ف��ٍر وج��ه ب��رق��ي��ق ال��ن��دى ي��ل��ق��ى
م��ض��ي��ق��ا ال��ف��ض��اء ت��رك ج��ح��ف��ل ف��ي س��رى ف��إن أق��ام م��ا ال��م��ن��ازل رح��ب

قوله: لفظه عذوبة ومن

وم��غ��ت��دي ف��ي��ك ال��م��زن ع��ق��ود ي��ح��ل رائ��ٌح زال ال ال��ش��رق��ي دي��ره��ا وي��ا
ال��ن��دي ن��رج��س��ه��ا ال��ورد ب��م��اء ي��ع��ل ك��أن��م��ا ال��ري��اح أن��ف��اس ع��ل��ي��ل��ة
ي��ب��رِد ال��م��اء إل��ى ي��ن��ظ��ر م��ت��ى ن��س��ي��م ش��ج��رات��ه��ا ف��ي ال��ورد ج��ي��وب ي��ش��ق

صفحة ٤٠٠ نحو يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه ديوان الرفاء وللرسي
حمدان، وبعضبني املهلبي والوزير الدولة سيف مدح يف أكثرها املنورة، املدينة من نقلت
والنار وشبكته السمك صيد بها يصف وصفية وقصائد وغريهما الخالديني يف أهاٍج وفيه
مكاتب يف أيًضا نسخ ومنه وسهولة، رقة وصفه ويف وغريها. األبنية وبعض الصيد وكالب

وبرلني. باريس
املحبني يف أقسام أربعة وهو واملرشوب، واملشموم واملحبوب املحب كتاب وله
ليدن. يف وأخرى فينا يف خطية نسخة منه الخمر، وأسماء واألزهار واألطياب وأشعارهم

.١٦٩ والفهرست ج١، ٢٠١ خلكان وابن ج١، ٤٥٠ الدهر يتيمة يف وترجمته

٣٦٣ه) سنة األندليس(تويف هاني ابن

أبي بن املهلب آل إىل بنسبه ويرجعون األندليس، األزدي هاني بن محمد القاسم أبو هو
فُولد األندلس إىل فانتقل بأفريقيا املهدية قرى بعض يف شاعًرا هاني أبوه كان صفرة.
صاحب من تقرب مطبوًعا. شاعًرا وكان بها، ونشأ إشبيلية، يف ٣٢٦ه سنة محمد له
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إبان يف واألندلس الحكم وابنه النارص الرحمن لعبد معاًرصا وكان عنده، وحظي إشبيلية
ابن وكان بالكفر، ويتهمونهم الفلسفة طالب يطاردون كانوا لكنهم وحضارتها، زهوها
صاحب بحق املقالة وساءت الناس عليه نقم بها أمره اشتهر فلما طالبها، من هاني
فربحها أمره، يُنىس ريثما البلدة عن بالغيبة عليه فأشار بمذهبه، واتهم بسببه إشبيلية
فلقي مرص، فتح يف رغبتها أثناء يف الفاطمية والدولة املغرب بالد إىل سنة ٢٧ وعمره
ثم إليه، فاستقدمه الفاطمي هللا لدين املعز إىل خربه انتهى حتى ومدحه، جوهر القائد
به ولحق فتجهز به للِّحاق يستعد هاني ابن فأخذ فتحها بعد مرص إىل املعز انتقل
خرج إنه ويقال: أنس. مجلس يف أياًما عنده أقام أهلها من شخص فأضافه برقة فوصل
من والثالثني السادسة يف وهو ميتًا فوجد الطريق يف فنام سكران وهو الدار تلك من
املرشق.» شعراء به نفاخر أن نرجو كنا الرجل «هذا وقال: لوفاته املعز فأسف عمره؛

ألفاظه ويف الكفر. حد إىل واإلفراط املديح يف الكثرية باملبالغة هاني ابن شعر ويمتاز
الشعراء. وال املؤرخون ينصفه لم بالكفر اشتهاره من تقدم ملا ونظًرا وأنني؛ قعقعة
قرونًا.» تطحن برحى إال أشبهه «ال قال: هاني ابن شعر سمع إذا املعري العالء أبو وكان
املعري فعل وإنما األلفاظ، تلك تحت طائل ال أنه ويزعم ألفاظه، يف التي القعقعة ألجل

للمتنبي. تعصبًا ذلك
املرشق، يف كاملتنبي عندهم وهو اإلطالق، عىل األندلس أهل أشعر فإنه حال كل ويف
عند منه مثال تقدم قد الفاطمي هللا لدين املعز مدح يف شعره وأكثر له، معاًرصا وكان

املعز: بها مدح قصيدة من الخيل وصف يف قوله ومن الشعرية، املبالغة عن كالمنا

ح��زوُن ال��ح��زون ال��ب��ي��د وال ه��ض��ب م��غ��اره��ا ي��وم ال��ه��ض��ب ال وص��واه��ٍل
ع��ي��وُن ال��ره��ان ي��وم ب��ه��ا ع��ل��ق��ت أن��ه��ا ال س��ب��ق��ه��ا ب��س��اع��ة ع��رف��ت
ظ��ن��وُن َوْه��َي ب��ج��ان��ح��ت��ي��ه م��رَّت أن��ه��ا ف��ي��ه��ا ال��ب��رق ع��ل��م وأج��لُّ
ي��م��ي��ُن م��ن��ك األن��واء ع��ل��ى م��س��ح��ت ك��أن��م��ا ن��داك م��ن ش��ب��ه ال��غ��ي��ث ف��ي

أوروبا، مكاتب أكثر يف خطية نسخ منه األبجدية، عىل مرتب ديوان هاني والبن
ج٢. ٤ خلكان ابن يف وترجمته ،١٨٨٤ سنة بريوت ويف ،١٢٧٤ سنة بوالق يف وطبع
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٣٩٠ه) سنة (تويف الدمشقي الوأواء

مناديًا أمره بدء يف كان بالوأواء. امللقب الدمشقي اني الغسَّ أحمد بن محمد الفرج أبو هو
وكان واشتهر، أجاد حتى يشعر زال وما الفواكه، عىل ينادي بدمشق البطيخ دار يف
من كثري شاع ولذلك اإلشارة؛ حسن العبارة عذب اللفظ منسجم التشبيه حسن شعره

قوله: ذلك من الناس ألسنة عىل أشعاره

ي��ع��ط��ف��ه ال��ع��ت��ب ل��ع��ل وع��ات��ب��اه س��ك��ن��ي ع��ل��ى ع��وج��ا رب��ك��م��ا ب��ال��ل��ه
ت��ت��ل��ف��ه؟ ب��ال��ه��ج��ران ع��ب��دك ب��اُل م��ا ح��دي��ث��ك��م��ا: ف��ي وق��وال ب��ي وع��رض��ا
ت��س��ع��ف��ه م��ن��ك ب��وص��اٍل ل��و ض��رَّ م��ا م��الط��ف��ٍة: ع��ن ق��وال ��م ت��ب��سَّ ف��إن
ن��ع��رف��ه ل��ي��س وق��وال: ف��غ��ال��ط��اه غ��ض��ٌب س��ي��دي م��ن ل��ك��م��ا ب��دا وإن

ومطلعها: ذكره اآلتي زريق البن اشتهرت التي القصيدة بعض الثعالبي له وذكر

ي��س��م��ع��ه ل��ي��س ول��ك��ن ��ا ح��قٍّ ق��ل��ِت ق��د ي��ول��ع��ه ال��ع��ذل ف��إن ت��ع��ذل��ي��ه ال

املشهورة: األبيات التشبيهات من وله

ق��وِد؟ م��ن ال��ح��ب ل��ق��ت��ي��ل أم��ا ذا؟ ِل��َم ل��واح��ظ��ه��ا: ف��ي��ن��ا ف��ت��ك��ت وق��د ق��ال��ت
ب��ال��بَ��َرِد ال��ع��ن��اب ع��ل��ى ��ت وع��ضَّ ورًدا وس��ق��ت ن��رج��س م��ن ل��ؤل��ًؤا وأس��ب��ل��ت
أح��ِد ع��ل��ى ي��وًم��ا رؤي��ت��ه��ا ب��ع��د م��ن ط��ل��ع��ت م��ا ل��ل��ش��م��س ب��دت ل��و إن��س��ان��ة
رص��دي ال��ه��وى ط��رق ع��ل��ى ال��ح��م��ام أس��د ل��ه��ا ال��ج��ف��ون غ��اي��ات ب��ي��ن ك��أن��م��ا

املدينة من نقل صفحة ٦٥ نحو يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه ديوان وله
والغزل. الخمر يف مقاطيع أكثره املنورة،

ج١. ٢٠٥ الدهر ويتيمة ج٢، ١٤٦ الوفيات فوات يف وترجمته
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٣٩٣ه) سنة (تويف السالمي

خالد أخي املخزومي املغرية بن الوليد بن الوليد ولد من هللا عبد بن محمد الحسن أبو هو
ورحل ٣٣٦ه، سنة بغداد كرخ يف ولد السالم، دار إىل نسبة السالمي وسمي الوليد، بن
أبو منهم الشعراء مشائخ من جماعة فلقي الشعر، ينظم صبي وهو املوصل إىل منها
حداثته مع برباعته فأعجبوا وغريهما، الببغاء الفرج وأبو الخالديني أحد الخالدي عثمان
نارنجة يده يف كان الخالدي أن وذلك — بتجربة خربوه ثم له، ليس الشعر بأن فاتهموه
مرتجًال: فقال املنظر ذلك يصف أن إليه وطلبوا الساعة تلك يف تساقط برد عىل ألقاها

ال��خ��ط��ي��ِر ال��ن��دب األوح��د ال��خ��ال��دي در ل��ل��ه
ال��س��ع��ي��ِر ن��ار ج��م��وده ـ��د ع��ن��ـ ال��م��زن ل��م��اء أه��دى
ال��ص��دوِر ح��ن��ق ع��ن إل��ي��ه ب ال��ع��ت��ا ص��در إذا ح��ت��ى
ال��س��روِر أي��دي خ��اط��ري ع��ن ب��ع��ذره إل��ي��ه ب��ع��ث��ت
ال��ث��غ��وِر إل��ى ال��خ��دود أه��دى ف��إن��ه ت��ع��ذل��وه ال

الصاحب عىل ونزل حمدان. آل ومدح العراق، أهل أشعر من وهو باقتداره، فاقتنعوا
الصاحب فحمله شرياز، يف الدولة عضد قصد ثم الزمن، من ردًحا بأصفهان عباد بن
أن ظننت مجلس يف السالمي رأيت «إذا يقول: وكان الدولة عضد فأكرمه مكرًما معزًزا

يدي.» بني ووقف إيلَّ الفلك من نزل قد عطارد
قوله: إياه مدحه جملة ومن

ال��ق��ص��ُر ل��ه��ا ي��ل��وح أن ال��م��ط��اي��ا ق��ص��ارى ج��اع��ٌل ال��ب��س��ي��ط��ة ع��رض ط��وى إل��ي��ك
ال��ن��س��ُر اج��ت��م��ع ك��م��ا أش��ب��اه ث��الث��ة وص��ارم��ي ال��ظ��الم ف��ي وع��زم��ي ف��ك��ن��ت
ال��ده��ُر ه��و وي��وم ال��دن��ي��ا ه��ي ودار ال��ورى ه��و ب��م��ل��ك آم��ال��ي وب��ش��رت

الصاحب: مدح يف شعره بديع ومن

ال��ذن��وِب ث��م��ر م��ن ال��ع��ف��و رأي��ن��ا ل��م��ا اآلث��ام ع��ل��ى ت��ب��س��ط��ن��ا

ابن يف أيًضا أخباره وتجد أشعاره، أحسن من طائفة الثاني الجزء الدهر يتيمة ويف
ج١. ٥٢٤ خلكان
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٣٩٨ه) سنة (تويف البَبَّغاء

ممن وهو بالعراق، نصيبني من أصله املخزومي، نرص بن الواحد عبد الفرج أبو هو
بينه دارت رسائل الثعالبي ذكر وقد عليه. غلب الشعر ولكن واإلنشاء، الشعر بني جمع
واتصل لسانه، يف للثغة بالببغاء ولقب رشحها، يطول وأشياء الصابي إسحاق أبي وبني
ومن وبغداد، املوصل إىل وفاته بعد ل تنقَّ ثم حلب، يف الدولة بسيف شبابه ريعان يف
ويف املديح، قصائد عن فضًال الزهر، ويف والخمر الغزل يف أكثره به يتغنى ما شعره

قوله: تشبيهه ومن املقام، هذا عنها يضيق شعره من أمثلة اليتيمة

ال��ج��ل��م��ِد ف��ي أه��ل��ًة ل��ل��ن��اظ��ري��ن خ��ي��ل��ه ح��واف��ر ن��ق��ش��ت وك��أن��م��ا
اإلث��م��ِد م��ك��ان ل��ه ال��غ��ب��ار ج��ع��ل وق��د م��ط��روف ال��ش��م��س ط��رف وك��أن

جميلة. فيه ومقاصده جيد شعره وأكثر
ج١. ١٧٣ ويتيمة ج١، ٢٩٨ خلكان ابن يف وأخباره

٣٩٩ه) سنة (تويف النامي

ُمدَّاح خواص من بالنامي، املعروف املصييص الدارمي محمد بن أحمد العباس أبو هو
املتنبي. بعد عنده بالرتبة يأتي الدولة، سيف

ومعارضات املتنبي مع وقائع وله بحلب، فيها اشتغل وقد باللغة، عارًفا أديبًا وكان
لطيف ومن العمر، من سنة التسعني عىل أربى حتى دهًرا بعده عاش وقد األناشيد، يف

قوله: شعره

ب��ال��ح��ب��ي��ِب ��ب ي��ل��قَّ ل��ي ع��دو ي��س��ع��ى ال��الذ ق��م��ي��ص ف��ي أت��ان��ي
ال��ل��ه��ي��ِب ك��س��ن��ا خ��ده ف��ص��يَّ��ر ب��م��ق��ل��ت��يْ��ِه ال��ش��راب ع��ب��ث وق��د
ع��ج��ي��ِب؟ ِزيٍّ ف��ي أق��ب��ل��ت ل��ق��د ه��ذا اس��ت��ح��س��ن��َت ب��م��ا ل��ه: ف��ق��ل��ت
ال��ق��ل��وِب ب��دم ص��ب��غ��تَ��ه ان��َت أََم ه��ذا َك��َس��تْ��َك وج��ن��ت��ي��ك أح��م��رة
ال��م��غ��ي��ِب ش��ف��ق ف��ي ال��ش��م��س ك��ل��ون ق��م��ي��ًص��ا ل��ي أه��دت ال��راح ف��ق��ال:
ق��ري��ِب م��ن ق��ري��ب م��ن ق��ري��ب خ��دي ول��ون وال��م��دام ف��ث��وب��ي

ج١. ٣٨ خلكان ابن يف وأخباره
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٤٠٥ه) سنة (تويف السعدي نباتة ابن

ومدح البالد، وطاف بغداد، يف نشأ تميم. من سعد من عمر، بن العزيز عبد نرص أبو هو
مفاوضة هذا وبني بينه وجرت العميد، وابن الدولة سيف جملتهم من والرؤساء، امللوك
ويمتاز وغريهما. املهلبي والوزير الدولة عضد ومدح العميد، ابن ترجمة يف ذكرها سيأتي
أحمر فرًسا أعطاه وقد الدولة، سيف يف قوله ومن املعنى، وجودة السبك بحسن شعره

الفرس: وصف يف منها قال قصيدة محجًال

أح��ش��ائ��ه ف��ي ف��خ��اض م��ن��ه ف��اق��ت��ص ج��ب��ي��ن��ه ال��ص��ب��اح ل��ط��م ف��ك��أن��م��ا
أك��ف��ائ��ه م��ن وال��ح��س��ن م��ت��ب��رق��ًع��ا أس��م��ائ��ه م��ن وال��ب��رق م��ت��م��ه��ًال
ذك��ائ��ه ب��ع��ض ل��ل��ن��ي��ران ك��ان ل��و ح��رُّه��ا ي��ك��م��ن ال��ن��ي��ران ك��ان��ت م��ا
غ��ل��وائ��ه م��ن ك��ف��ك��ف��ت إذا إال أع��ط��اف��ه ف��ي األل��ح��اظ ت��ع��ل��ق ال
أس��رائ��ه م��ن ال��ط��رف ي��ك��ون ح��ت��ى ك��ل��ه��ا ال��م��ح��اس��ن ال��ط��رف ي��ك��م��ل ال

وسيأتي املشهور، الديوان صاحب ٧٦٨ه سنة املتوىف املرصي نباتة ابن غري وهو
وقد الخطب، ديوان صاحب ٣٨٤ه سنة املتوىف الخطيب الفارقي نباتة ابن وغري ذكره.
خطية نسخ منها عديدة رشوح ولها ،١٣١١ سنة بريوت ويف مراًرا، بمرص خطبه طبعت

ج١. ٢٨٣ خلكان ابن يف وترجمته أوروبا، مكاتب يف
ج١. ١٤٣ الدهر ويتيمة ج١، ٢٩٥ خلكان ابن يف فرتجمته السعدي نباتة ابن وأما

٤٠٦ه) سنة الريض(تويف الرشيف

بن الحسني إىل ومنه الكاظم، موىس إىل نسبه وينتهي الطاهر، بن محمد الحسن أبو هو
الشعر يقول وبدأ ،٣٥٩ سنة بغداد يف ولد املوسوي. الريض بالرشيف لقب ولذلك عيل؛
سنة إليه النقابة فصارت الطالبيني، األرشاف نقيب أبوه وكان سنة، عرشة بضع وعمره
النافعة، املؤلفات فيها وله والنحو، واللغة القرآن بعلوم عامًلا وكان حي، وأبوه ٣٨٨
أشعر الريض الرشيف أن عىل األكثرون أجمع وقد (سامرَّا). رأى من رس يف يقيم وكان
مكثر مجيد فإما قليل، شعره أن إال القول يجيد من فيهم كان قريش شعراء ألن قريش؛
الشعراء. ورثاه الكرخ يف ودفن ٤٠٦ه، سنة بغداد يف وتويف الريض. الرشيف إال فليس
نظمه أجمل ومن واألدب، الشعر يف كعبه وعلوِّ ومنصبه نسبه لرشف املنزلة رفيع وكان
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جلسة يف العبايس باهلل القادر الخليفة يف قالها قصيدة وشاعريته نفسه عظم عىل الدال
مطلعها: ٣٨٢ سنة وغريهم الحجيج إليها فأوصل جلسها،

وي��غ��رُق ال��س��راب ف��ي ي��ط��ف��و وال��رك��ب األن��ي��ُق ت��ه��زه��ن ال��ح��دوج ل��م��ن

فقال: بنسبه واالفتخار الخليفة مدح إىل وتخلص

م��ش��رُق وج��ه��ك أس��رار ع��ل��ى ن��ور ول��ل��ه��دى ال��ن��ب��ي ب��رد ف��ي وب��رزت
االس��ت��ب��رق أن��م��اط��ه��ا أو دي ال��ج��ا ح��ص��ب��اؤه��ا ج��ن��ة دارك وك��أن
ال��م��ن��ط��ُق ب��ال��ك��الم وي��ع��ث��ر ف��ي��ه ج��الل��ًة ال��ع��ي��ون ت��غ��ض��ي م��وق��ف ف��ي
م��ت��ش��وُق ن��اظ��ر أو ي��رى م��م��ا م��ت��ع��ج��ٌب ش��اخ��ص إم��ا وال��ن��اس
ف��ت��ف��رَّق��وا م��ه��اب��ة ع��ل��ي��ك ورأوا ��ع��وا ف��ت��ج��مَّ م��ح��ب��ة إل��ي��ك م��ال��وا
ن��ت��ف��رُق ال ال��ع��ل��ي��اء دوح��ة ف��ي ف��إن��ن��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ع��ط��ًف��ا
م��ع��رُق ال��م��ع��ال��ي ف��ي ك��الن��ا أب��ًدا ت��ف��اُوٌت ال��ف��خ��ار ي��وم ب��ي��ن��ن��ا م��ا
م��ط��وُق وأن��ت م��ن��ه��ا ع��اط��ل أن��ا ف��إن��ن��ي م��يَّ��َزتْ��َك ال��خ��الف��ة إال

إسحاق ألبي رثاؤه أشهرها مراٍث، عدة وله الرثاء، يف الريضبرباعته الرشيف ويمتاز
مطلعها: بقصيدة الصابي

ال��ن��ادي ض��ي��اء خ��ب��ا ك��ي��ف أرأي��ت األع��واِد ع��ل��ى ح��م��ل��وا م��ن أرأي��ت

صابئيٍّا. كان املرثيَّ ألن القصيدة؛ هذه يف قوله الناس أكرب وقد
الحكم: يف قوله ومن

م��ص��دورا األي��ام أب��د ف��ع��ش ال أو أذٍن وال ع��ي��ن ب��ال األن��ام ف��ي ك��ن
م��ع��ق��ورا ك��ن��ت وإم��ا ع��ق��رت إم��ا ف��رائ��س��ه��ا ع��ن ت��ح��ام��ي أس��د وال��ن��اس

أبواب: عىل مرتب الخريي حكيم أبي رواية كبري ديوان املذكور وللرشيف
ووصف واملشيب النسيب (٤) املراثي، (٣) الزمان، وشكوى االفتخار (٢) املديح، (١)
منه زيادات. ويليها األبجدية عىل مرتب باب وكل املختلفة. الفنون (٥) الحبيب، طيف
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الهند يف طبع وقد واإلسكوريال. ولندن برلني ومكاتب الخديوية املكتبة يف خطية نسخ
لم القرآن معاني يف مؤلفات وله ١٣٠٦ه، سنة املعجم عىل مرتب كبري واحد مجلد يف
املكتبة يف خطية نسخة منه الشعر من مختارات يف الصدر انرشاح كتاب وله تصلنا.
عنوانها أشعار الريضمجموعة الرشيف إىل ينسب مما اإلسكوريال مكتبة ويف الخديوية.

الخيال. طيف
.٢ جزء و٢٩٨ ٨٧ الدهر ويتيمة ج٢، ٢ خلكان ابن يف ترجمته وتجد

٤١٢ه) سنة (تويف الدالء رصيع

بقصيدة اشتهر الغواني. وقتيل الدالء برصيع ويعرف الواحد، عبد بن عيل الحسن أبو هو
قوله: منها دريد ابن مقصورة بها عارض مقصورة مجونية

م��ش��ى إذا ك��ف��ه ف��ي ي��ح��م��ل��ه��ا ن��ع��ال��ه ت��ن��ت��ق��ب أن ي��رد ل��م م��ن
ال��ح��ف��ا م��ن ل��ه خ��ي��ر ف��ل��ب��س��ه رج��ل��ه ي��ص��ون أن أراد وم��ن
ال��ع��م��ى ع��ن س��اع��ت��ه م��ن ف��اس��أل��ه م��س��ل��ٌة ع��ي��ن��ه ف��ي دخ��ل��ت م��ن
ال��دج��ا م��ث��ل خ��ده ص��ح��ن وراح ف��م��ه ت��س��ود ال��ف��ح��م أك��ل م��ن
اع��ت��دى ف��ع��ل��ي��ه��ُم ي��ص��ف��ع��وه أن ي��دع��ه��م ول��م ال��ن��اس ص��ف��ع م��ن
ال��دم��ا ش��ب��ه م��ف��رق��ه م��ن وس��ال رأس��ه ي��ف��ج��ر ال��ك��ب��ش ن��اط��ح م��ن
ي��ش��ا ح��ي��ث إل��ى ال��ق��در م��ن ط��ار ي��ذب��ح��ه وال ال��دي��ك ط��ب��خ م��ن

ج٢. ٢٣٧ الوفيات فوات يف وترجمته

٤٢٨ه) سنة (تويف الديلمي مهيار

عىل وأسلم مجوسيٍّا كان الديلمي، الفاريس الكاتب مرزويه بن مهيار الحسن أبو هو
يف ويمتاز قصائده، من كثريًا وازن وقد يده، عىل الشعر يف وتخرَّج الريض، الرشيف يد
فمن الشعر، أبواب أكثر طرق وقد النََّفس، وطول الحاشية ورقة القول بجزالة شعره

القناعة: يف قوله
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أب��خ��ال وج��ه��ك ب��م��اء ت��ك��ون أف��ال ب��م��ال��ه ال��ش��ح��ي��ح ال��ب��خ��ل ع��ل��ى ي��ل��ح��ى
ت��س��أال أن م��ن أق��لُّ ال��ح��ي��اة ق��در ف��إن��م��ا ال��س��ؤال ع��ن ي��دي��ك أك��رم
م��ت��زم��ال ب��ه��ا م��ش��ت��م��ًال وأب��ي��ت ق��ن��اع��ت��ي ف��ض��ل إل��يَّ أض��م ول��ق��د
م��ت��م��وال ف��ي��خ��ال��ن��ي ال��غ��ن��ى ت��ص��ف ش��ارة ال��خ��ص��اص��ة ع��ل��ى ال��ع��دو وأري
ت��وكُّ��ال أف��ن��ي��ت��ه��نَّ وأم��ان��يً��ا ح��س��رًة ال��ل��ي��ال��ي أف��ن��ى ام��رؤ وإذا

قصيدة: جملة من قوله مدائحه بديع ومن

األع��ي��ِن ق��ب��ل ع��رف��ت��ك ف��ك��أن��م��ا أرواح��ه��م ت��ف��رق��ت رأوك وإذا
واك��ت��ِن ف��ي��ه��ا ف��ت��س��مَّ الق��ي��ت��ه��ا ك��ت��ي��ب��ًة ت��ف��ل ب��أن أردت وإذا

وهي: العتب تتضمن أبيات قصيدة جملة من وله

ص��ب��رتُ��ُم ذك��ري َع��نَّ م��ا إذا وك��ي��ف أن��ت��ُم ك��ي��ف ل��ي اإلش��ف��اق ص��ور إذا
ي��ح��م��ح��ُم ل��ل��ح��ف��اظ ول��س��ان��ي ب��ه م��ف��ص��ٌح ف��ؤادي ع��ت��ب ع��ن ت��ن��ف��س��ت
أرق��ت��ُم وج��ه��ي م��اء م��ن ب��ه ك��ث��ي��ًرا ودادك��م ب��ق��اي��ا م��ن م��اء ف��يَّ وف��ي
أت��ك��ل��ُم ري��ث��م��ا ان��س��ك��اٍب وب��ي��ن وب��ي��ن��ه ع��ل��ي��ه ض��نَّ��ا ف��م��ا أرق��ت

خلكان ابن أيام يف مشهوًرا كان مجلدات، أربعة يف يدخل ديوان يف شعره جمع وقد
ج٢. ١٤٩ خلكان ابن يف وترجمته عليه، نقف ولم منه أمثلة وذكر

٤٤٩ه) سنة (تويف املعري العالء أبو

فاتحته املتنبي الطيب أبو شبيهه كان كما الثالث العبايس العرص شعراء خاتمة هو
بن هللا عبد بن أحمد الفيلسوف الحكيم الشاعر وهو — والخاتمة الفاتحة ونعم —
وتوىل األدب، أهل من أبوه وكان ٣٦٣ه، سنة املعرة يف ولد التنوخي. محمد بن سليمان
منهم اشتهر سبيكة بآل يُعَرفون وجيهة أرسة من أيًضا أمه وكانت فيها، القضاء جده
وأمريها بحلب الحمدانية الدولة سيطرة تحت املعرة وكانت واألدب، بالوجاهة واحد غري

املعايل. أبو الدولة سعد يومئذ
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عينيه بيرسى فذهب الجدري، أصابه حتى عمره من الثالثة العالء أبو يتم ولم
إال األلوان من أعرف «ال يقول: وكان طفل، وهو برصه فكف بياض، يمناها وغيش
يف واللغة النحو أبوه نَه لقَّ بالعصفر.» مصبوًغا ثوبًا الجدري يف ألبست ألني األحمر؛
سائر إىل عمد عمره من العرشين أدرك وملا بلده. أهل من جماعة عىل قرأ ثم حداثته،
كتبها له يقرءون أناًسا يقيم وكان واالجتهاد، باملطالعة فاكتسبها وآدابها اللغة علوم

التصديق. يفوق ما إىل الحافظة قوي وهو وأخبارهم، العرب وأشعار
يمنعه ولم عمره، من عرشة الحادية يتم أن قبل نظمه الشعر؛ عىل مطبوًعا وكان
يلعب كان فقد ألعابهم، يف حتى به اشتغلوا ما يف القرائح أرباب مباراة من العمى
هللا «أحمد يقول: كان هو بل نقًصا، العمى يف يرى ال لعبهما ويجيد والنرد الشطرنج
ثالثون منه له يحصل وقف من يرتزق وكان البرص.» عىل غريي يحمده كما العمى عىل

يخدمه. من عىل نصفها ينفق العام يف ديناًرا
وسواهما والالذقية طرابلس فأتى العهد؛ ذلك يف عاداتهم عىل العلم طلب يف ورحل
٣٩٨ سنة بغداد إىل رحل ثم الرهبان، عن اليونان فلسفة وأخذ الشام، بالد من
عىل هناك إقامته أثناء يف واطَّلع بالحفاوة، علماؤها فاستقبله إليها سبقته قد وشهرته
يف النظر وأمعن عقله نضج إذا حتى العلوم، سائر عن فضًال والفرس الهنود فلسفة
والتفكري، التأمل له ليتسنَّى االعتزال عىل وعزم فيها فزهد هي؛ كما الدنيا رأى الوجود
وأخذ املحبسني»، «رهني نفسه وسمى بيته ولزم املعرَّة وأتى ٤٠٠ه، سنة بغداد فغادر
اللحم أكل عن وانقطع الكتب، يف ومحفوظه وآرائه أفكاره وتدوين والنظم بالتأليف
آراء من ذلك اقتبس اليوم؛ النباتيون يفعل كما النبات عىل واقترص الحني، ذلك من
الصوم ولزم إيالمه، عن وتجافيًا بالحيوان رفًقا فيه مذهبهم فذهب الهنود الرباهمة

الدائم.
التني، وحالوته العدس، وأكله سنة، وأربعني بضًعا العزلة هذه يف العالء أبو قىض
استفهام يف يكاتبوه أو وأخباره، أقواله ليسمعوا إليه يتوافدون والناس وينظم يؤلف وهو

.٤٤٩ سنة هللا توفاه حتى مجانًا العلم عنه ويأخذوا واستفتاء
بشعره. ب يتكسَّ لم بأنه ويمتاز والشعر، واألدب العلم أقطاب من معدوًدا وكان
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مؤلفاته

فأشهرها: أشعاره أما األدب، ويف الشعر يف مؤلفات خلَّف

سنة مرص يف ثم ١٣٠٣ه، سنة بمباي يف طبع كبري ديوان وهو اللزوميات: (١)
أسلوٍب عىل وقوافيه ورشوطه الشعر يف مقدمة صدرها يف صفحة، ٩٠٠ نحو يف ١٨٩٥
الديوان هذا نظم يف التزمه ما وذكر والشعر. اللغة يف قدمه رسوخ عىل يدل انتقادي
من كثريًا نه وضمَّ عزلته أثناء يف نظمه وقد القافية، يف حرفني التزام أهمها الرشوط من
فقالوا: الفلسفة، أصحاب عند وقع له فكان والدين، والنفس والخليقة الوجود يف آرائه
تشفُّ سوداوية بصبغة عزلته يف أشعاره وتمتاز بأجيال.» عرصه قبل أتى العالء أبا «إن
الهضم عمل اختالل سببها لعل — السعادة أسباب من ويأسه الحياة يف ظنه سوء عن
الفلسفة يف أشعاره أكثر أن عىل األطعمة، من نوعني أو نوع عىل واالقتصار الصوم بتوايل
ريحاني أفندي أمني نقل وقد التشبيب، أو املدح فيها ويندر والوصف، والحكم والزهد
شعره بعض وترجم سنني، بضع منذ أمريكا يف نرشت اإلنكليزية إىل رباعياته بعض

.١٩٠٤ سنة باريس يف ونرشها الفرنساوية اللغة إىل سلمون جورج أيًضا
مراًرا. طبع العزلة، قبل نظمه آخر ديوان وهو الزند: سقط (٢)

.١٨٩٤ سنة بريوت يف طبع الدرع، يف نظمه ما عىل يقترص السقط: ضوء (٣)

اللغة يف أكثرها كتابًا خمسني عىل زادت ربما عديدة مؤلفات فيه فله األدب أما
منها: خربه إلينا بلغ ما وإليك معظمها، ضاع واملراسالت، والفلسفة والنقد والقوايف

توخى وقد كراس، ثمانمائة لبلغت كلها جمعت لو كثرية هي العالء: أبي رسائل (٤)
فال املقامات إنشاء يف يفعلون ما نحو الغريب والكالم العالية والعبارة التسجيع فيها
والنرس والجراد كالنمل الخالئق وصف يف املنثور الشعر قبيل من وهي تفسري، بال تفهم
وصف غري الحيوانات، من ونحوها والحية والضبع والفرس والضفدع والنحل والفيل
الغريب، اللفظ من فيه ما لوال تحديه يحسن مما وغريها واملآكل والثياب واملواقف األماكن
١٨٩٤ سنة بريوت يف طبع كتاب يف منها بقي ما أكثر جمع وقد ضاع معظمها ولكن
مرجليوث األستاذ بعناية ١٨٩٨ سنة أكسفورد يف أيًضا وطبع بالحركات، مضبوًطا
وقد مفيدة، وأدبية تاريخية ورشوح وتعاليق إنكليزية ترجمة مع اإلنكليزي املسترشق
ترجمته من الذهبي ذكره بما وذيَّلها باإلنكليزية، املؤلف ترجمة يف بمقدمة صدَّرها

لألعالم. بفهرس وختمها
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عىل طبعت ألنها بالكالم أفردناها ولكننا رسائله، جملة من هي الغفران: رسالة (٥)
نها وضمَّ عزلته يف كتبها خيالية فلسفية وهي موضوعها، حيث خاصمن شأن ولها حدة،
لم خيايل روائي أسلوب عىل والنحاة والرواة وأدبائهم واإلسالم الجاهلية شعراء انتقاد
دانتي فعل كما هناك، شاهده ما ووصف السماء إىل صعد رجًال فتخيَّل أحد، إليه يسبقه
الفردوس»، «ضياع يف اإلنكليزي ملتن فعل وما اإللهية» «الرواية يف اإليطاليان شاعر
نحو وملتن ٧٢٠ه سنة نحو تويف دانتي ألن قرون؛ ببضعة سبقهما العالء أبا لكن
عنه، الفكر هذا باقتباس قلنا إذا بدع فال ٤٤٩ه، سنة العالء أبو وتويف ١٠٨٤ه، سنة
اإلفرنج أسبق واإليطاليان باملسلمني، اإلفرنج احتكاك بعد إال يظهر لم (دانتي) وأقدمهما
عن خيالية ونوادر لغوي أدبي قسمني إىل الغفران رسالة مواضيع وتقسم ذلك. إىل
التمدن أثناء يف ظهورهم تواىل ممن ونحوهم واملتنبِّئني األفكار ومستقيل الزنادقة بعض
به، لهم غفر عما فيها يسألون الجاهليني الشعراء مع محاورات ذلك ويتخلل اإلسالمي،
برسالة الرسالة هذه تسمية ومنها به، له فغفر عمله عمًال أو قاله شعًرا منهم كل فيذكر
األبيات من أحيانًا منه فرط عما لنفسه املغفرة من يرجوه بما يعرض كأنه الغفران،
يف صناها ولخَّ ،١٩٠٦ سنة بمرص الرسالة هذه طبعت وقد كفرية. الناس يعدها التي

.٢٧٩ صفحة من الهالل من ١٥ السنة
أصل عن ج١ ٧ سنة املقتبس مجلة نرشتها فلسفية رسالة هي السبيل: ملقى (٦)
نسق عىل وهي التونيس، الوهاب عبد ح. ح. بعناية اإلسكوريال يف وجد قديم خطي
شوبنهور وآراء فيها املعري آراء النارشبني قابل وقد منظوم. أكثرها لكن األخرى، رسائله

.١٩١٢ سنة حدة عىل وطبعها ومصريها. الحياة حيث من األملاني الفيلسوف
وأخبار األدب يف يبحث والردف: الهمزة باسم ويعرف والغصون، األيك كتاب (٧)
يشء عىل يعثر أحًدا لعل ذكرناه وإنما قرون، بضعة منذ ضاع جزء مائة يقارب العرب،
األول املجلد عىل وقف من «حكى الذهبي: فيه قال فقد األهمية؛ عظيم أنه يظهر إذ منه؛

املجلد.» هذا بعد يعوزه كان ما أعلم ال فقال: والردف الهمزة كتاب من املائة بعد

رشح منها بعضها، ذكر مرَّ اختصارها أو هامة كتب برشح العالء أبو وعني
لغوي. رشح وهو صفحة، ٤٤٢ يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه الحماسة،

واملنطق، والنجوم والكيمياء كالفلسفة األقدمني علوم من كثري يف مشارًكا وكان
املقام، بنا لضاق منها بأمثلة اإلتيان أردنا ولو وأقواله، أشعاره يف ذلك أثر ويظهر
وقد قبله، املتنبي ميَّزنا كما الشعرية األمثلة من ترجمته بخلو فميَّزناه شائعة ودواوينه
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وسنأتي وغريه، العرص هذا يف الشعر مزايا عن كالمنا يف شعره من يشء ذكر تقدم
أخرى. أمكنة يف أخرى بأمثلة

ومنزلته مناقبه

يف النظر حيث من جديد طور يف املعري بعد دخل العربي الشعر إن باإلجمال: ويقال
إىل الخيال من يده عىل الشعر فانتقل االجتماعية، والحكمة الخلق يف والتفكري الطبيعة
خاصة فلسفة وله واعتقاده، وأخالقه العالء أبي مناقب يف الناس واختلف الحقيقة،
ويعتقد أدريني، الال مذهب إىل القبيل هذا من أقرب وهو والخليقة، والطبيعة الدين يف
األوالد تخليف ويعدُّ الزواج يقبح وكان له، نهاية ال الفضاء وأن املادة وخلود التقمص
وكان املنزل، وخدمة والنسج الغزل غري تتعلم أن لها ينبغي ال املرأة يرى وكان جناية.
أقوال وله لحًما، يذق لم عمره من األخري النصف فقىض بالحيوان؛ بالرفق القائلني من
األستاذ له وعثر قرون، عدة اليوم بالحيوان الرفق أصحاب بها سبق املوضوع هذا يف
اإلنكليزية اآلسيوية املجلة يف نرشها الفائدة، جزيلة املوضوع هذا يف رسالة عىل مرجليوث

ج٤. ١٥ سنة الهالل يف ْصناها ولخَّ
تلك يف الفكر مستقل الضمري حر كل به يتَِّهمون وكانوا بالكفر، بعضهم اتََّهَمه وقد
يرى يكن لم لكنه أشعاره، من كثري يف ظاهر ووحدانيته بالخالق اعرتافه أن مع األيام،
أن ال خريًا اإلنسان يعمل أن عنده الدين حقيقة وكانت التفكري، بل بالتسليم االعتقاد
بالدين يتظاهرون الذين الفقهاء عىل الوطأة شديد كان ولذلك والصوم؛ الصالة من يكثر
عرشة الخامسة السنة يف وأقواله أشعاره من باألمثلة وأيَّْدناه ذلك لنا فصَّ وقد لالرتزاق،

.١٩٥ صفحة من الهالل من
األدباء وطبقات ج١، ٣٣ خلكان ابن ويف الهالل من املذكورة السنة يف ترجمته وتجد

بأكسفورد. املطبوعة رسائله ذيل ويف ج١، ١٦٢ األدباء ومعجم ،٤٢٥

الشعراء سائر

االطالع أحب فمن لكثرتهم، ذكرهم عن املقام يضيق الشعراء من كبرية طائفة وهناك
للباخرزي القرص ودمية للثعالبي الدهر يتيمة بكتاب فعليه وأخبارهم تراجمهم عىل
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هنا نشري وإنما الرتاجم، كتب وسائر خلكان ابن وتاريخ الحموي لياقوت األدباء ومعجم
وهم: الشعر من برضب منهم كل امتاز شعراء بضعة إىل

٤٠ خلكان وابن ج١، ٢٣٨ الدهر يتيمة يف ترجمته مداًحا: كان الرقعمق أبو •
ج١.

ج١. ٢٦١ اليتيمة يف ترجمته اءً: هجَّ كان الواساني •
ج٢. ٢١١ اليتيمة انًا: مجَّ كان حجاج بن الحسن هللا عبد أبو •

جال العبايس، الخليفة املنصور بن املهدي بن عيل ولد من الهاشمي سكرة ابن •
بجرير الحجاج ابن مع يشبهونه وكانوا أراد، ما والسخف املجون ميدان يف
يف بيت ١٠٠٠٠ منها بيت ٥٠٠٠٠ عىل سكرة ابن ديوان ويربو والفرزدق،
حرب ابن كطيلسان وملحه نوادره عرضة وكانت خمرة، اسمها سوداء جارية

ج١. ٥٢٦ خلكان وابن ج٢، ١٨٨ اليتيمة يف ترجمته ديوانه، عىل نقف ولم
البغدادي الكاتب زريق بن عيل الحسن أبي عن اإلغضاء يصح وال زريق: ابن •
األندلس صاحب قصد أن بعد وبأسه، غمه حال يف قالها التي القصيدة صاحب
األندلس صاحب أن وذكروا ومات، ا غمٍّ فاعتلَّ قليًال عطاءً إال يعطه فلم ومدحه
كان الذي الخان يف فتفقدوه عنه، سأل أيام بعد كان فلما يختربه أن أراد إنما

ومطلعها: إليها املشار القصيدة فيها رقعة رأسه وعند ميتًا فوجدوه فيه

ي��س��م��ُع��ُه ل��ي��س ول��ك��ن ��ا ح��قٍّ ق��ل��ِت ق��د ي��ول��ع��ه ال��ع��ذل ف��إن ت��ع��ذل��ي��ه ال

وتخاميس، رشوح ولها األدب، كتب من وغريه الكشكول يف منشورة وهي
عبد بن عيل رشحها وقد الدمشقي، للوأواء بعضها ذكر الثعالبي أن تقدم وقد
يف نسخة والتخميس الرشح ومن الباعوني، نارص بن عيل سها وخمَّ العلوي، هللا

برلني.
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هوامش

ج١. ٥١٩ خلدون ابن (1)
ج٣. ٢٣٨ الدهر يتيمة يف العزيز عبد بن عيل ترجمة تجد (2)

ج١. ٨٧ الدهر يتيمة (3)
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املراسالت إنشاء بالرتسل ونعني — العرص هذا يف الرتسل أسلوب من الحضارة تمكَّنت
األدب حيث من إليه واملكتوب الكاتب أحوال معرفة به «ويريدون الخصوص. عىل
يف ذلك بيَّنَّا كما األعرص مع يتغريَّ الذي وهو طائفة.» لكل املالئمة الخاصة واملصطلحات
الكتب؛ ومقدمات والخطب املراسالت عىل ويشتمل املايض، العرص يف اإلنشاء عن كالمنا
التي والعلمية التاريخية املؤلفات عبارة أي الكتب، إنشاء أما متشابهة، أساليبها ألن
يعتِوُرها قلََّما فهذه تحريض أو تنبيه أو تهديد أو إرهاب بغري الحقائق تقرير بها يراد
فهو النفسية؛ االنفعاالت فيه تؤثِّر قلََّما التاريخية أو العلمية الحقائق تقرير ألن تغيري؛
يندر متشابهة املؤلِّفني من البلغاء عبارة رأيت ولذلك االجتماعية؛ لألحوال مجاراة أقل
إن إذ كتابه؛ وموضوع تفكريه وأسلوب الكاتب بنفس يختص ما يف إال — فيها االختالف
فيه للكتابة تجعل خاصة مصطلحات فن ولكل بالذوق، عنها يعربون طريقة كاتب لكل
أو الحكيم عبارة عن تختلف وهذه املؤرخ، عبارة عن تختلف الفقيه فعبارة ا. خاصٍّ نسًقا
ولكنها فيه، يكتب الذي املوضوع باختالف الواحد املؤلف أسلوب يختلف وقد الريايض،

الرتسل. أسلوب عن يختلف خاص أسلوب إىل كلها ترجع
حتى املرسل، املتناسق املؤلفني أسلوب عىل يزال ال العلمية املواضيع يف والكاتب
حسب نحوه أو بالتسجيع الرتسل أسلوب إىل فينتقل القارئ مخاطبة املوضوع يقتيض
املؤلفني من طائفة إال — البسيط املرسل اإلنشاء إىل عاد الخطاب من فرغ فإذا العصور،
إىل وسنعود نادر، وذلك مسجعة، كلها عباراتها فجعلوا مؤلفاتهم، يف التأنُّق زيادة أرادوا

فيه. الكالم
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الرتسل أسلوب (1)

وهذه األحوال، وسائر واألميال العواطف عن التعبري والخطب باملراسالت املراد كان ملا
األحوال. بتغريُّ تتغري وهي األدبية، وأحوالهم االجتماعية آدابهم باختالف الناس يف تختلف

هنا. بيانه نريد ما وهو وعبارته، أسلوبه يف للتغيري تعرًضا أكثر الرتسل كان
عبد كان كذلك معارصوه، اه يتحدَّ املراسالت إنشاء يف إمام عرص لكل يكون أن يغلب
اإلنشاء إمام وأما الثاني، العرص يف والجاحظ األول، العرصالعبايس يف املقفع وابن الحميد
هذا أصاب ما رأيت وقد حاله. ترجمة يف سنبيِّنها ألسباب العميد ابن فهو العرص، هذا يف
الدعاء وإدخال العبارة، تقطيع من وأصحابه الجاحظ يد عىل املايض العرص يف اإلنشاء
العرص هذا به يمتاز ما وعلمت التقفية، أو السجع اشرتاط بغري املخاطب بصيغة فيها
ط التبسُّ من واملنشئون األدباء إليه صار ما نعني والرتف، الحضارة بأسباب ع التوسُّ من
دور يف االرتزاق مصادر لتعدد فقًرا أو مزاحمًة يخافون ال ورخاء، سعة عن العيش يف
إىل يدعو والرخاء سواه، إىل نزحوا بالط يف سبًقا خافوا فإذا والخلفاء، والوزراء األمراء
وطعامهم بلباسهم يتأنَّقون كما فيه يتأنَّقون فصاروا إنشائهم، إىل ذلك فتطرَّق التأنُّق،
تساعدوا القرائح أصحاب من جماعة ونبغ التنميق، يف وتوسعوا العبارة فأطالوا وأثاثهم،
نموذًجا التالية العصور أهل اتخذها طريقة العرص هذا يف لإلنشاء صار حتى ذلك عىل
وبعبارة (كالسيك)، اإلفرنج اصطالح يف املدرسية الطريقة وهي منواله، عىل نسجوا
اإلنشاء نضج كما العرص هذا يف نضجت العربي للرتسل املدرسية الطريقة إن أخرى
هذا بعد العربي اإلنشاء أصاب وهكذا التقهقر، يف أخذ ثم شيرشون عرص يف الروماني
أهمها: هاك رشوط العربي اإلنشاء يف املدرسية وللطريقة مكانه. يف سرتاه كما العرص

العربي اإلنشاء يف املدرسية الطريقة رشوط (1-1)

ملا التأنُّق ثمار من وهو الرتسل، رشوط من رشًطا التسجيع أصبح السجع: (١)
غري من أكثر فيها التأنق يظهر املسجعة فالرسالة إتقانه، يف العناية من يقتضيه
الرخاء. يف إال ذلك يكون وال للتنميق، صاحبها تفرُّع عىل أخرى جهة من وتدل عة، املسجَّ
فرغب الثالث العرص بلغاء أتقنه وقد قوة، املعنى أكسب صياغته أُتقنت إذا والسجع
غري عن به كلفوا الفن هذا أدعياء من معارصيهم بعض لكن إليه، وتسابقوا فيه الناس
كان الوزير الخاقاني أن فكاهة وفيه القبيل هذا من يروى ومما بارًدا، فجاء عليه مقدرة
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هللا وفقك — «الزم مرة: ع فوقَّ العمال، كتب عىل التوقيع يف استخدمه حتى السجع يحب
فحمل هللا.» شاء إن الدجاج من أمكن ما واحمل االعوجاج، عواقب واحذر املنهاج، —
أن وأمر السجع.» بركة وفرته دجاج «هذا فقال: الهدية، سبيل عىل كثريًا دجاًجا العامل

السجع. دجاج ثمن إىل منسوبًا فأورد الحساب يف ثمنه ويورد يباع
الويش أو لآلنية الرتصيع قبيل من وهو الجناس من وأكثروا والبديع: الجناس (٢)
والسرت، كالدفء منه املراد الغرض حيث من لالبسه نفًعا الثوب الويش يزيد ال للثوب.
وال رونًقا، يكسبها لكنه معنًى العبارة يزيد ال البديع أو والجناس جماًال، يزيده ولكنه
«كتبت عباد: ابن الوزير نائب إىل كتابه يف الخوارزمي بكر أبي فقول السجع، مع سيما
الكتاب من قرأت وال أعتابًا، للعتاب وجدت فما كرة، ومستعتبًا مرة، معاتبًا األستاذ إىل
يضعه ال تواضع وعن وتنفعني، ترضه ال صلة عن منعه الذي ما شعري وليت جوابًا،

النفس. يف الوقع ذلك له يكن لم بسيًطا مرسًال جعله لو ويرفعني؟»
فال ى مقفٍّ لكنه املنثور، كالشعر سجعهم أصبح حتى الشعري الخيال فيه كثر (٣)

شعًرا. ليصري الوزن غري يعوزه
العلمية أو التاريخية العبارات أو األدبية النكت أو األمثال مراسالتهم تضمني كثر (٤)

الرسوي: العالء أبي إىل رسالة يف العميد ابن كقول رشح، إىل تحتاج التي

يف الخري ويلقيني بركته، فضل يعرِّفني أن وأساله حال، كل عىل هللا وأحمد
سريه، ويقرص دوره القمر عىل يقرب أن يف إليه وأرغب وخاتمته، أيامه باقي
بركة ويزيل ودائرته، فلكه مسافة وينقص نهضته، ويعجل حركته، ويخفف
لعيني، وأقرُّها عندي الغرر أرسُّ فهي شوال غرة عيلَّ ويرد ساعاته، من الطول
الرس، من أخفى هالله عيلَّ ويعرض رمضان، شهر قفا يف النعرة ويسمعني
ذريح، بن قيس من وأضنى عامر، بني مجنون من وأنحف الكفر، من وأظلم
رقاقته عيل ويرسل الكور، بعد الحور عليه ويسلط الهجر، أسري من وأبىل
وكسوًفا يغمرها كلًفا نوءُها األجسام من ويحط ضوءُها، العيون يغىش التي

إلخ. … يسرتها
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يزيد جميل ترصيع وهو مراسالتهم، أثناء يف باألشعار االستشهاد من فيه أكثروا (٥)
بعضهم بالغ وقد الكاتب. خاطر يف ما إبداء عىل قوة ويكسبه ووضوًحا، طالوة املعنى
يصف عباد بن الصاحب كقول النثر، من أكثر فيه الشعر أصبح حتى الرتصيع ذلك يف

العبارة: لطيف اإلشارة فصيح رأيته «فصل قال: العميد ابن كتب من فصًال

ب��ال��م��د ال��ف��ي��ض أت��ى إس��ه��ابً��ا رام وإن ح��ائ��ٍم ف��ش��رب��ة ال��م��ع��ن��ى اخ��ت��ص��ر إذا

مشتعًال: وفهًما معتدًال جسًما فرأيته نظرته قد فصل

ال��م��ذاِم ص��ف��و ي��ن��اس��ب وظ��رًف��ا ال��غ��م��اِم ك��ف��ي��ض ت��ف��ي��ض ون��ف��ًس��ا

بشيمه: وغمرهم بنعمه عمهم قد فصل

إل��خ. ن��ع��ل��ه.» ب��ط��ائ��ن ج��م��اج��م��ه��م ج��ع��ل��ت ف��ض��ل��ه م��ن ب��س��واب��ٍغ وغ��زاه��ُم

إىل رسالة من الهمذاني كقول شطًرا شطًرا الرتصيع بجعل آخرون وتفنن
الخوارزمي:

ال��خ��م��ر ب��ه م��ال��ت ال��ن��ش��وان ط��رب ك��م��ا األس��ت��اذ دار ل��ق��رب أن��ا
ال��ق��ط��ُر ب��ل��ل��ه ال��ع��ص��ف��ور ان��ت��ف��ض ك��م��ا ل��ل��ق��ائ��ه االرت��ي��اح وم��ن
ال��ع��ذُب وال��ب��ارد ال��ص��ه��ب��اء ال��ت��ق��ت ك��م��ا ب��والئ��ه االم��ت��زاج وم��ن
ال��رط��ُب ال��غ��ص��ن ال��ب��ارح اه��ت��ز ك��م��ا ب��م��زاره االب��ت��ه��اج وم��ن

وأبي الخوارزمي بكر أبي رسائل يف ممثًال تراه خاص نمط للرسائل صار (٦)
املرسل بمخاطبة غالبًا تبدأ فالرسالة العرص، ذلك ُكتَّاب من وأمثالهما الثعالبي منصور
كقولهم: الغائب بصيغة مخاطبته ذلك ويتلو كتابه، إىل اإلشارة بعد نعته أو بلقبه إليه
الشيخ حرضة إىل حملت «قد وقولهم: إلخ.» … وكذا بكذا فيه يأمرني األمري كتاب «ورد
بصيغة بالدعاء مشفوًعا اللقب يأتي وقد املخاطب. الشيخ يريد وهو بها.» عاتبته أبياتًا
الجيش، صاحب إبراهيم بن محمد إىل كتاب يف الخوارزمي بكر أبي كقول أيًضا الغائب
تلك من خرجت وقد الجيش، صاحب هللا أيد «كتبت الحبس: من وخرج محبوًسا وكان
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يف املخاطب بصيغة الخطاب يجعلون وقد إلخ.» … الصقال من املرشيف خروج األهوال
األحوال. بعض

الرسائل فصارت الشعر، ع تفرَّ كما النشوء بسنة عمًال أبواب إىل الرتسل تفرع (٧)
ونحو والسلطانيات اإلخوانيات وإىل والرثاء واملديح والتعزية التهنئة رسائل إىل تقسم

ذلك.
بآية وتختم النبي، عىل والصالة الحمدلة بتقديم خطبها أو الكتب مقدمات تمتاز (٨)
ونحوها. بالحسبلة أو تََوكَّْلُت﴾، َعَليِْه ِباهلل إِالَّ تَْوِفيِقي ﴿َوَما كقولهم: بها الختام يحسن
تفاوت فإن بها، خاصة بنعوت الدولة ورجال الوجهاء من طبقة كل اختصاص (٩)
عىل ذلك واستقر مخاطباتهم، أساليب تتفاوت أن اقتىض والنفوذ باملنزلة الدولة رجال
نعوت الدولة رجال من طبقة لكل عندهم فأصبح الثالث، العبايس العرص يف معني وجه
يف كقولهم لهم، بها يدعون وأدعية كتبهم بها تعنون وعبارات مخاطباتهم بها تفتتح
«أطال املظفر: وملؤنس األمري.» بقاء هللا «أطال باهلل: املقتدر زمن يف الخليفة أوالد مخاطبة
هللا أطال الحسن «ألبي والعنوان إليك.» وإحسانه نعمته وأتمَّ وأكرمك وأعزك بقاءك هللا
وأدامها عليك نعمته وأتم عمرك يف ومدَّ هللا «أكرمك ونحوه: اليمن ولصاحب بقاءه.»

عليه. وقس لك.»
يتجاوزونها ال الكتابية األلفاظ سموها خاصة ألفاظ له فنٍّا اإلنشاء صار (١٠)
والرتصيع كالتسجيع وعباراته ألساليبه خاصة مصطلحات فيه وتولَّدت سواها، إىل
واملعاظلة والتمثيل واإلرداف والتقسيم والتتميم واالستعارة واملكافأة والتبديل والترضيس

اإلنشاء. يف غرض منها ولكل وغريها، والتكرير

ألنها املدرسية؛ الطريقة سميناها وقد الثالث، العبايس العرص يف اإلنشاء رشوط أهم هذه
اقتضاه تغيري عليها طرأ وقد اإلسالمية، العصور سائر يف الكتاب اه توخَّ مثاًال صارت

مكانه. يف سنذكره االجتماع حال
مذاهبهم يف القدماء تحدي من الكتاب عليه يجري ما أن إليه التنبيه من بد ال ومما
وأشعارهم القدماء كتب بمطالعة ترسخ إنما اإلنشاء ملكة أن العتقادهم أساليبهم وتقليد
يتحدون كتاب مثًال الثالث العرص يف فينبغ الواحد، العرص يف األساليب تعدد عىل بعث
اإلسالم، صدر أسلوب أو الحميد عبد أو املقفع أسلوب يقلِّدون وآخرون الجاحظ، أسلوب
ملا يخضعوا أن الواحد العرص أهل يف يغلب ولكن العصور، سائر عىل ذلك ويصدق

به. خاصة صبغة إلنشائهم فيكون االجتماعية؛ املجاري تقتضيه
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املرتسلون أو املنشئون (2)

جميًعا بالصناعتني بعضهم واشتهر الشعراء، تكاثُر مثل العرص هذا يف املنشئون تكاثر
لني املرتسِّ من واشتهر الشعراء، من أو الُكتَّاب من أحدهم جعل يف الحرية ك تتوالَّ لقد حتى
وارتفعت الصناعة، بهم رشفت الدولة ورجال والكرباء الوزراء من طائفة العرص يف
النظم يف النهضة تلك أركان أقوى هم بل ُكتَّابها، ووجوه عمدتها كانوا ألنهم قيمتها؛

الوفاة: سني حسب أشهرهم وإليك واألدب، العلم أسباب وسائر والنثر

٣٦٠ه) سنة (تويف العميد ابن (1-2)

إجرائه يف خراسان أهل عادة عىل والده لقب والعميد العميد، بن محمد الفضل أبو هو
الدولة. عضد والد بويه بن الحسن الدولة ركن وزير العميد ابن وكان التعظيم. مجرى
والرتسل األدب عن فضًال والنجوم الفلسفة يف متوسًعا وكان ٣٢٨ه، سنة الوزارة توىل
بدئت وقيل: الثاني. بالجاحظ الرتسل يف لرباعته يلقب وكان «األستاذ»، سموه حتى
كما أتباعه بعض من عباد بن الصاحب وكان العميد. بابن وختمت الحميد بعبد الكتابة
البالد يف «بغداد فقال: عنها العميد ابن فسأله بغداد من مرة الصاحب وعاد سيجيء.
العرص، ذلك أسلوب إىل املنشئني أسبق وهو العلم، يف تفرده إىل يشري العباد.» يف كاألستاذ
وعلو منزلته رفعة طريقته شيوع عىل وساعد منواله، عىل ونسجوا فقلدوه فيه أجاد وقد
تجعل ال فهي العلمية، الشهرة أسباب جملة من الوجاهة رأينا ما وكثريًا العلم. يف كعبه
بن الصاحب وأخذ بكثرته، يشتهر أن العلم قليل تجعل لكنها بالعلم مشهوًرا الجاهل
ذلك فساعد العرص ذلك أدباء حوله يدور مركًزا الصاحب وكان العميد، ابن عن عباد

الطريقة. تلك نرش عىل
من له جرت حادثة العرص ذلك يف األدباء منزلة ويمثل العميد ابن مناقب عىل ويدل
برقعة وأتبعها بأخرى عها فشفَّ صلته رت فتأخَّ بقصيدة مدحه وقد السعدي، نباتة ابن
أن إىل فتوصل بابه، إىل عليها ورد التي حاله رقة مع اإلهمال عىل العميد ابن يزده فلم
بني فوقف الديوان، أرباب ومقدمي الدولة بأعيان حفل مجلس يف وهو يوًما عليه دخل
النعل، ذل لك وذللت الظل، لزوم لزمتك إني الرئيس، «أيها وقال: بيده إليه وأشار يديه
وهم األعداء شماتة ولكن الحرمان من بي ما وهللا لصلتك، انتظاًرا املحرق النوى وأكلت
أقاومهم، حجة وبأي ألقاهم وجه فبأي فاتهمتهم، وصدقوني فأغششتهم، نصحوني قوم
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فإن مسقم، وبأس مؤلم ندم عىل إال نظم بعد نثر ومن مديح بعد مديح من أحصل ولم
كانوا به مدحوا ما عىل نحسدهم الذين أن إال هي وما هي؟ فأين عالمة للنجاح كان
شعاًعا وأنورهم شأنًا أعظمهم بمنكبك فزاحم مثلك، كانوا هجوا الذين وأن طينتك من

بقاًعا.» وأرشفهم باًعا وأمدهم
«هذا وقال: رأسه رفع ثم ساعة فأطرق يقول، ما يدر ولم العميد ابن رشد فحار
ما تواهبنا وإذا املعذرة، يف مني اإلطالة وعن االستزادة يف منك اإلطالة عن يضيق وقت
مصدور نفثة هذه الرئيس «أيها نباتة: ابن فقال عليه.» نتحامد ما استأنفنا إليه دفعنا

لئيم.» مطل إذا والغني دهر، منذ خرص قد لسان وفضلة زمان منذ
من أحد من العتب هذا استوجب ما «وهللا وقال: غضبًا العميد ابن فاستشاط
ما بعض وإن عليك، فأغيض صنيعتي وال فأحتملك نعمتي ويل ولست تعاىل، هللا خلق
وال بكتاب استقدمتك وما هذا الصرب، شمل ويبدد الحلم مرة ينغص مسامعي يف قررته
أيها «صدقت نباتة: ابن فقال تقرييض.» كلَّفتك وال مدحي سألتك وال برسول استدعيتك
كلفتني وال مدحك سألتني وال برسول، استدعيتني وال بكتاب استقدمتني ما الرئيس
بالرئاسة إال أحد يخاطبني ال وقلت: بأبهتك ديوانك صدر يف جلست ولكن تقريضك،
والحرضة األولياء وزعيم الدولة ركن كاتب فإني السياسة، أحكام يف خلق ينازعني وال

املقال.» بلسان تدعني ولم الحال بلسان دعوتني فكأنك اململكة، بمصالح والقيِّم
وتقوضاملجلس حجرته، دخل أن إىل داره صحن يف وأرسع مغضبًا العميد ابن فثار
الرتاب سف إن «وهللا يقول: مارٍّا الدار صحن يف وهو نباتة ابن وسمع الناس وماج
مماكًسا ومشرتيه مهينًا بائعه كان إذا األدب هللا فلعن هذا، من أهون الجمر عىل وامليش

فيه.»
ويزيل إليه ليعتذر الغد من التمسه حلمه إليه وثاب العميد ابن غيظ سكن فلما
فكانت مكانه، عىل يقف ولم وبرصها األرض سمع يف غاض فكأنما منه، كان ما آثار
غري آخر شاعر إىل الحادثة هذه بعضهم ونسب مات، أن إىل العميد ابن قلب يف حرسة

نباتة. ابن
امتدحوه منهم طائفة حوله فحام والشعر، األدب أهل يقرب العميد ابن وكان
فيقرتح مجلسه يف يجتمعون كانوا وغريهم، عباد بن والصاحب نباتة وابن كاملتنبي
حادثة أو يشء وصف يف بيتًا أو شعًرا أحدهم يقول أن وهي واملقارضة؛ النظم عليهم

فاآلخر. اآلخر فيتمه
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منها: قالها قصيدة شعره أحسن من رقيًقا شاعًرا العميد ابن وكان

ه��واءِ وح��ر ه��وى ح��ر ب��ي��ن م��ا ودم��اءِ ح��ش��اش��ة غ��ي��ر ذب��ت ق��د

مبالغة: وفيه قال أن إىل

األق��ذاءِ ع��ل��ى ت��غ��ض��ي��ه��ا ك��ال��ع��ي��ن ف��ل��ع��ل��ه��ا إغ��ض��اءت��ي ت��غ��ت��ن��م ال
األس��واءِ م��ن ب��ه��ا أق��ي��ك ي��وًم��ا ف��ل��ع��ل��ن��ي ح��ش��اش��ت��ي ب��ع��ض واس��ت��ب��ق
اإلغ��ف��اءِ م��ن ي��م��ن��ع ل��م ال��ع��ي��ن ف��ي ق��ذًى ج��س��م��ي م��ن أب��ق��ي��ت م��ا انَّ ف��ل��َو

الغزل: يف قوله ومن

ن��ف��س��ي م��ن ع��ل��ي أع��ز ن��ف��س ال��ش��م��ِس م��ن ت��ظ��ل��ل��ن��ي ظ��ل��ت
ال��ش��م��ِس م��ن ت��ظ��ل��ل��ن��ي ش��م��س ع��ج��ٍب وم��ن ع��ج��بً��ا وا ف��أق��ول:

رسائل منه يصلنا ولم الثالث، الجزء الدهر يتيمة يف ونظمه ترسله من أمثلة ترى
حدة. عىل شعر وال مجموعة

شهرته. بمثل بعده الكفايتني ذو الفتح أبو ابنه واشتهر
ج٣. ٢ الدهر ويتيمة ج٢، ٥٧ خلكان ابن يف العميد ابن أخبار وتجد

٣٨٣ه) سنة (تويف الخوارزمي بكر أبو (2-2)

الطربخزي؛ أيًضا: له ويقال الشاعر، الكاتب الخوارزمي العباس بن محمد بكر أبو هو
صاحب الطربي جرير بن محمد أخت ابن وهو طربستان، من وأمه خوارزم من أباه ألن
حلب، نواحي وسكن مدة بالشام أقام والنسب، اللغة يف إماًما الخوارزمي وكان التاريخ.
وباسطه، وجالسه أرجان يف وهو عباد بن الصاحب وقصد عرصه، يف إليه يشار وكان
أن بدون عليه استأذن الصاحب إىل جاء ملا أنه ويحكى لألشعار، حفظه بكثرة واشتهر
أن نفيس ألزمت قد له: «قل الصاحب: فقال وأعلمه الحاجب عليه فدخل اسمه، يذكر
إليه فخرج العرب.» شعر من بيت ألف عرشين يحفظ من إال األدباء من عيل يدخل ال
أم الرجال شعر من القدر هذا له: وقل «ارجع بكر: أبو له فقال بذلك، وأعلمه الحاجب
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الخوارزمي» بكر أبا يكون «هذا فقال: عليه، فأعاد الحاجب فدخل النساء؟» شعر من
الدخول. يف له فأذن

وهي باسمه، تعرف رسائل مجموعة إال الخوارزمي بكر أبي آثار من إلينا يصل لم
نسخ ومنها وغريها، ١٣٠١ سنة بومباي ويف ،١٢٩٧ سنة اآلستانة ويف مرص يف مطبوعة
من كثرية أمثلة الدهر يتيمة من الرابع الجزء ويف وكوبريل، وليدن وفينا برلني يف خطية
غري وهو مختلفة، وطرق واألهاجي واملراثي املدائح من حسنة طائفة وفيه ونظمه، نثره
القفطي ابن يف (ترجمته للمأمون املعارص الريايض الفلكي الخوارزمي موىس بن محمد
مفاتيح صاحب الخوارزمي أحمد بن محمد هللا عبد أبي وغري ،(٢٧٤ والفهرست ،١٨٧

ذكره. املتقدم العلوم
ج٤. ١١٤ الدهر ويتيمة ج١، ٥٢٣ خلكان ابن يف فرتجمته هذا بكر أبو أما

٣٤٨ه) سنة (تويف الصابي إسحاق أبو (3-2)

الحسن أبي جد الصابي الحزاني حبون بن زهرون بن هالل بن إبراهيم إسحاق أبو هو
الخليفة، عن بغداد يف اإلنشاء كاتب إسحاق أبو كان التاريخ، صاحب الصابي هالل
وكانت ،٣٤٩ سنة الرسائل ديوان وتقلَّد بويه، بن الدولة معز بن بختيار الدولة عز وعن
الدولة عز قتل فلما عليه، فحقد يؤمله بما بويه بن الدولة عضد إىل مكاتبات عنه تصدر
فشفعوا الفيلة أيدي تحت إلقائه عىل وعزم ٣٦٧ه، سنة اعتقله بغداد الدولة عضد وملك
الديلمية، الدولة أخبار يف كتابًا يصنف أن أمره قد وكان ،٣٧١ سنة أطلقه ثم فيه،
شغل يف فرآه عليه دخل للصابي صديًقا إن الدولة: لعضد فقيل «التاجي» كتاب فعمل
وأكاذيب أنمقها «أباطيل فقال: يعمل عما فسأله والتبييض والتسويد التعليق من شاغل

أيامه. يف مبعًدا الصابي يزل ولم عليه حقده فهاج قها.» ألفِّ
الدولة عزُّ وكان اسمه. ذلك عىل ويدل الصابئة، مذهب عىل إسحاق أبو وكان
القرآن، ويحفظ املسلمني، مع رمضان يصوم كان لكنه يفعل، فلم اإلسالم عىل يحرضه
إسحاق أبو تويف فلما ذكره، املتقدم الريض الرشيف مع صداقة له وكانت منه. ويقتبس
عامًلا الصابي وكان الرشيف، ترجمة يف وخربها مطلعها ذكرنا التي بالقصيدة رثاه

إنشائه: من بلغنا ومما اإلنشاء، صناعة عليه غلبت لكن بالهندسة،

٤٥٤ يف تدخل االسم بهذا خطية نسخة الخديوية املكاتبة يف الصابي: منشآت (١)
آل ملوك من عرصه يف األمر والة لسان عىل الصابي كتبها مراسالت عىل تشتمل صفحة
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غريها، أو الحربية الوقائع وصف يف الرسمية كاملخابرات وهي وغريهم، والخلفاء بويه
منها األتراك وانهزام بغداد فتح فيها رشح ٣٦٤ه، سنة الدولة ركن إىل كتبها رسالة منها
جبال بفتح كتاب جواب الدولة، عضد إىل الدولة عز لسان عىل ورسالة الخالف، ووصف
عن أخرى ورسائل األكراد)، من (جيل البلوص وقهر وكرمان)، فارس (بني القفص
رسمية تاريخية حقائق عىل تشتمل وكلها وغريهم، والحمدانيني البويهيني بني حروب
رسمية تقليدات أو عهود صور وفيها العرص، ذلك تاريخ من التبس ما بعض تفرس
العبايس هلل الطائع قلَّده الذي كالعهد الخليفة، من صادرة القضاة أو العمال أو للوالة
صفحة، عرشة بضع يف يدخل الحرب وأعمال الصالة عىل الدولة ركن بن عيل الحسن أبا
يف عليه الوقوف يتيرسَّ ال مما واالجتماع واإلدارة السياسة أحوال عن هامة أمور وفيه
الحج، أمراء أو الفقهاء أو القواد إىل وغريها قايضالقضاة، إىل عهد ونسخة التاريخ، كتب
كتبها خصوصية رسائل عن فضًال القرامطة، أو العمال أو األهلني إىل بعثت ومنشورات
وعبارتها وسياسة، وتاريخ أدب خزانة املنشآت هذه إن وبالجملة أصدقائه. إىل الصابي

العرص. ذلك يف كتب ما أبلغ من هي بل متينة، بليغة
أنفذ وما واملعاتبات، والشفاعات املراسالت يف أبواب إىل تقسم الصابي: رسائل (٢)
يف تشبهها كانت وإن ذكرها املتقدم منشآته غري وهي والنواحي، واملنرصفني العمال إىل
والتقاليد السياسية املخابرات عن فضًال الودية، الرسائل من كثريًا فيها فإن موادها، أكثر
يف خطية نسخة منها هامة، واجتماعية تاريخية فوائد وفيها ونحوها، واملناشري الرسمية

بريوت. يف بعضها وطبع باريس، يف وجزء الخديوية املكتبة ويف ليدن

يشء. منه يصلنا فلم التاجي أما
٣٢٤ األدباء ومعجم ج٢، ٢٣ الدهر ويتيمة ج١، ١٢ خلكان ابن يف ترجمته وتجد

.١٣٤ والفهرست ج١،

٣٨٥ه) سنة (تويف عباد بن الصاحب (4-2)

منزلته إىل اإلشارة تقدمت وقد الطالقاني. العباس بن عباد بن إسماعيل القاسم أبو هو
أخذ وغريها. اللغة يف وعامًلا منشئًا أديبًا وكان األدبية، الحركة تلك يف وتأثريه الوجاهة من
بالصاحب لقب من أول وهو العميد، ابن وعن ذكره اآلتي اللغوي فارس بن أحمد عن
عليه أطلق ثم العميد، ابن صاحب له: فقيل العميد، ابن يصحب كان ألنه الوزراء؛ من
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وقد بعده، الوزارة ويل من كل به وسمي عليه، علًما وبقي الوزارة توىل ملا اللقب هذا
الدولة مؤيد تويف فلما العميد، ابن بعد بويه بن الدولة ركن بن الدولة ملؤيد أوًال وزر
األمر. نافذ عنده مبجًال وكان وزارته، عىل الصاحب فأَقرَّ الدولة، فخر أخوه مكانه توىل
يديه. بني يتقارضون أو يتناقشون أو يمدحونه والشعراء األدباء بؤرة مجلسه وكان
إطرائه، إىل يتسابقون القوم إعجاب موضوع أصبح حتى العرص ذلك يف شهرته وذاعت
فاعتذر، إليه يستقدمه الساماني منصور بن نوح إليه وكتب مدحه. يف القصائد ونظمت
أبوابها، الري مدينة له أغلقت ٣٨٥ه سنة تويف ملا إنه حتى القدر رفعة من بلغ وقد
املذكور الدولة فخر مخدومه وحرض جنازته، ينتظرون قرصه باب عىل الناس واجتمع
بأجمعهم الناس صاح الباب من نعشه خرج فلما لباسهم، غريوا وقد القواد وسائر أوًال
للعزاء وقعد الناس مع الجنازة أمام الدولة فخر ومىش األرض، وقبلوا واحدة صيحة

بقوله: الرستمي سعيد أبو ورثاه أياًما،

ج��واُد ي��س��ت��م��اح أو أم��ل أخ��و ال��س��رى إل��ى ي��ه��ش ع��ب��اد اب��ن أب��ع��د
م��ع��اُد ال��م��ع��اد ح��ت��ى ل��ه��م��ا ف��م��ا ب��م��وت��ه ي��م��وت��ا أن إال ال��ل��ه أب��ى

الكتابة. عن فضًال الكالم يف حتى بالسجع شديد ولع مع مرتسًال شاعًرا وكان
ملا الدولة حبل بها ويضطرب امللك، عروة بموقعها تنحلُّ سجعة رأى لو «إنه فيه: وقيل
نظمه من أمثلة الدهر يتيمة ويف ويتهادى. ويتلوى يتثنى وكان عنها.» التخيل عليه هان
املعاجم، مع ذكره سيأتي املحيط سماه معجًما ألَّف فإنه اللغة؛ معرفته عن فضًال ونثره
الشهرة عىل السيايس منصبه وساعده ذكره، اآلتي الصاحبي كتاب فارس ابن له وألَّف
وقصيدتان باريس، مكتبة يف خطية منتخبات منه الكايف كتاب الرسائل يف وله العلمية،

باآلستانة. صوفيا أيا مكتبة يف ديوان وله برلني، يف شعره من
ج٣، ٣١ الدهر ويتيمة ،٣٩٧ األدباء وطبقات ج١، ٧٥ خلكان ابن يف وترجمته

ج٤. ١٥٧ الدهر ويتيمة ،١٣٥ والفهرست ج٢، ٢٧٣ األدباء ومعجم
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٣٩٨ه) سنة (تويف الهمذاني الزمان بديع (5-2)

املعروف الحافظ، الهمذاني سعيد بن يحيى بن الحسني بن أحمد الفضل أبو هو
عىل واشتهر ولغويٍّا، وكاتبًا شاعًرا وكان بأفغانستان، هراة يف يقيم كان الزمان. ببديع
من أكثر وهي قط يسمعها لم التي القصيدة يسمع كان الحافظة. بقوة الخصوص
معنى، يخل وال حرًفا يخرم ال آخرها إىل أولها من ويؤديها كلها فيحفظها بيتًا خمسني
يتلوها ثم خفيفة، واحدة نظرة يعرفه لم كتاب من األوراق والخمسة األربعة يف وينظر

قلبه. ظهر عن
الرسالة، إنشاء أو القصيدة نظم عليه يقرتح البديهة قويَّ الخاطر رسيع وكان
سطر بآخر فيبتدئ عليه املقرتح الكتاب يكتب وربما والساعة، الوقت يف منها فيفرغ

املؤلفات: من وله األول، إىل جرٍّا وهلم منه

سنة اآلستانة يف طبعت الزمان، بديع برسائل يعرف كتاب يف مجموعة رسائل (١)
.١٨٩٠ سنة بريوت ويف ،١٢٩٨

١٣٢١ه. سنة بمرص طبع وقد باريس، مكتبة يف خطية نسخة منه شعر: ديوان (٢)
اللغة، فنون عن الفن هذا يف إلينا وصل كتاب أقدم وهي باسمه، تعرف مقامات (٣)
اللغوي فارس ابن أستاذه من نسقه اقتبس وقد علًما، وجعله حقه اه وفَّ من أول وهو
عىل موضوعة قصرية حكايات واملقامات مقاماته. نسق الحريري أخذ وعنه ذكره، اآلتي
باإلنشاء التفنن األكثر يف بها واملراد نكتة، أو موعظة أو بعربة تنتهي خيايل رجل لسان
شبَّهها وقد الهمذاني. زمن يف منها املراد كل هذا يكن ولم والحكم، األمثال وتضمينه
اسمه رجل لسان عىل تُْرَوى الهمذاني ومقامات اإلفرنجية. اللغات يف بالدرام بعضهم
مرشوحة بريوت يف ثم ،١٢٩٨ سنة اآلستانة يف املقامات هذه طبعت هشام. بن عيىس
صاحب الهمذاني الرحمن عبد غري وهو ،١٨٨٩ سنة عبده محمد للشيخ مختًرصا رشًحا

ذكره. املتقدم الكتابية األلفاظ

الدهر ويتيمة ج١، ٩٤ األدباء ومعجم ج١، ٣٩ خلكان ابن يف الزمان بديع وترجمة
ج٤. ١٦٧
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٤٢٩ه) سنة (تويف الثعالبي منصور أبو (6-2)

ذلك؛ له قيل — الثعالبي النيسابوري إسماعيل بن محمد بن امللك عبد منصور أبو هو
الخاتمة؛ ونعم أدبائه، وأهم العرص هذا مرتسيل خاتمة وهو الثعالب، بجلد فرَّاءً كان ألنه
وكان وأقوالهم، أخبارهم وذكر ترجمهم الذي وهو مادة، وأوسعهم آثاًرا أكثرهم ألنه
املؤلفني، ورأس والنظم، النثر أشتات وجامع العلم، تلعات راعي إليه املشار العرص يف

قوله: الفرس وصف يف نظمه ومن مطبوع، شاعر ذلك مع وهو املصنِّفني. وإمام

األرب��ِع ب��ال��ري��اح أن��ع��ل��وه ق��د ك��أن��م��ا ال��ج��واد ال��ط��رف واه��ب ي��ا
ال��م��وق��ِع ال��ل��ط��ي��ف ن��ائ��ل��ك وص��ف ف��ي خ��اط��ري إال م��ن��ه أس��رع ش��يء ال
األل��م��ع��ي ال��ك��ري��م م��ه��دي��ه ل��ج��الل إك��رام��ه ف��ي أن��ص��ف��ت أن��ن��ي ول��و
ال��م��دم��ِع س��واد م��رب��ط��ه وج��ع��ل��ت ل��ح��ب��ه ال��ف��ؤاد ح��ب أق��ض��م��ت��ه
وال��ب��رق��ِع ل��ج��ل��ه ال��ش��ب��اب ب��رد م��ض��ي��ٍع غ��ي��ر ق��ط��ع��ت ث��م وخ��ل��ع��ت

ونكتفي الباب، ذلك إىل ذكرها فنؤجل األدب، قبيل من أكثرها كثرية مؤلفات وله
،١٣٠١ سنة اآلستانة يف طبع الثعالبي، رسائل كتاب نعني اإلنشاء، يف كتابه بذكر هنا
والنهاية البالغة وسحر واملبهج واملحارضة التمثُّل كتب من منتخبة رسائل أربع وهو

األخرى. كتبه بني ذكرها اآلتي

آخرون منشئون (7-2)

يف الثعالبي ذكره ما غري آثاًرا يخلِّفوا لم لني املرتسِّ وبلغاء املنشئني من جماعة وهناك
إنشاء من األمثلة وجود مكان وبجانبها أسماؤهم وهذه ترجموهم، ممن غريه أو اليتيمة

حاله: وترجمة منهم كل

ج٤. ٢٠٤ الدهر يتيمة يف البستي الفتح أبو (٧)
ج٤. ٢٤٧ الدهر يتيمة يف امليكايل الفضل أبو (٨)

ج٢. ٢٧٣ الدهر يتيمة يف الحاتمي (٩)
ج١. ٣٣٨ خلكان ابن الشابشتي (١٠)

ج١. ٣٥٧ خلكان ابن الشاعر التهامي (١١)
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ج١. ٤٣٨ اليتيمة يف القسطيل (١٢)

اإلفرنج عند واإلنشاء األدب (3)

ليرتاتور بقولهم اإلفرنج يعنيه الذي األدب علم أن املقام هذا يف استطراده يحسن ومما
العرب، عند األدب علم مثل واملنظوم املنثور فني يف اإلجادة إىل يفيض (Littérature)
العبارة ال عندهم األدب علم من األصيل املراد هي انتقادية روح عىل أيًضا يشتمل لكنه
عليه يقع ما الشاعر أو الكاتب بها ينتقد التي الروح تلك يريدون وإنما األسلوب، أو
ملوكها، أو رجالها أو األمة يف النقص أماكن من له ينتبه أو الطبيعية الحوادث من نظره
موقًعا النفس من ويقع العواطف يحرك شعري انتقادي بأسلوب يصفه أو فينتقده
الروايات من ورثوه ما يشبه وهو االنتقاد، ذلك أسلوب يف يتفاضلون إنما وكتابهم مؤثًِّرا،
فيها للرتغيب الفضائل تمثيل منها األصيل املراد ألن أسالفهم؛ عن (الدرام) التمثيلية
أو يمثل أو ينظم أو يكتب عندهم الشاعر أو فالكاتب منها، للتنفري الرذائل وتمثيل
أو الوجود يف النظر من قريحته إليه توحيه بما االنتقاد عنده الرئييس والغرض يخطب،
النظر بقطع األخالق، أو السياسة أو األدب حيث من الناس أحوال أو اإلنساني املجتمع
قرائحهم النرصاف العرب أدباء يف نادر وهذا االسرتضاء، أو الكسب من يرجوه عما
تقتضيه كانت ما عىل هجاء أو مدح من األمراء أو الخلفاء إرضاء إىل دولتهم صدر يف
يتوقف رضاه عىل ألن األمري؛ أو الخليفة يطرب بما يشببون أو السياسية، األحزاب

رزقهم.
العباسية الدولة وصدر األموية الدولة يف العربي األدب من األول الغرض كان
أكثر وكان وتفريحهم، تسليتهم أو ونفوذهم سيادتهم، تأييد يف األمر والة مصلحة خدمة
أو االجتماعي النقد إىل قرائحهم تتوجه فلم الرزق، طالب املوايل من واألدباء الشعراء
ذلك ألن الدولة؛ أو االجتماع نظام أو الخليقة يف النظر يقتضيه مما الفلسفي أو السيايس
باسم األحرار يطاردون هؤالء صار أن بعد سيما وال السيادة، أصحاب أغراض يالئم ال
سبيل يف سدٍّا املطاردة تلك فقامت املأمون، عرص بعد الفلسفة أو االعتزال أو الزندقة
وإذا أمراؤهم، يشاء كما إال يفكرون ال األدباء فأصبح الفكر، واستقالل القول حرية
أو األذى من فراًرا إخفائه إىل بادروا قالوه وإذا قوله، عىل يجرسون فال غريه يف فكروا
العرص ذلك أدباء أقوال من يصلنا لم ولذلك الدين؛ من باملروق االتهام أو األحدوثة سوء

اليسري. النزر إال االنتقادية الحرة
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الفيلسوف، الشاعر املعري العالء أبو الشأن هذا يف التقليد قيود كرس من أول ولعل
ونثًرا، نظًما الشائعة واالعتقادات الدينية والتقاليد االجتماعية الهيأة انتقاد يف آراءه فنرش
ونظم االستئثار، أو االستجداء سبيل يف التقوى الحرتافهم الدين رجال نحو سهامه ه فوجَّ
قوله يعدوا ولم بالكفر واتهموه كثريون عليه فنقم االجتماع، وفلسفة الوجود فلسفة يف
بعينها، الشاعرية هي تلك أن والحقيقة الشاعرية. عليه وأنكروا الحكيم فسموه شعًرا
عمر فعل كما يتحدونه وغريهم العرب من األدباء وأخذ املجتمع، جسم يف روحه فرست

برباعياته. الخيام
نظم عىل األخالقية أو االجتماعية انتقاداتهم يف اقترصوا العرب أدباء أكثر أن عىل
يف املؤلفة الكتب وأكثر األخالق، ومحاسن واملواعظ الِحَكم نونها يضمِّ الحكمية، القصائد
وقد الكماالت. من عليه يكونوا أن ينبغي وما للملوك النصائح ن تتضمَّ ونحوها السياسة
السياسة، كتاب يف الرحمن عبد الشيخ فعل كما به ينصحونه ملك باسم الكتاب يؤلفون

األيوبي. الدين لصالح قدمه الذي
االنتقادي، األدب أو األدبي النقد من عرصنا يف اإلفرنج أدباء يريده ما غري ذلك ولكن
القصص ألف ممن وغريهم وفولتري وروسو وهوكو ودانتي شكسبري فعله ما يريدون فهم
واستخراج وانتقادها، الحقائق تصوير يف املقاالت أو القصائد أو التمثيل أو للمطالعة
بها ينتقد الكبرية الرواية أحدهم يؤلف وقد النفس. يف يؤثِّر شعري بأسلوب منها العربة
فعلوا قلما والعرب الحكومة، قوانني أو االجتماع نظام يف توسمها نكتة أو شائعة عادة
تلميحي وهو وأمثاله، ودمنة كليلة كتاب من يؤخذ ما نحو إال النثر، يف أو النظم يف ذلك
الجاهلية، يف االجتماع حالة بها صوروا مثًال عنرت قصة ألفوا وقد األصل، عربي هو وليس
يضعوا لم لكنهم والحضارة، الرخاء عرص يف االجتماع حال وليلة ليلة ألف يف روا وصوَّ
املطالعة من يتأثَّر القارئ كان وإن فيه، العربة مكان إىل نبَّهوا وال انتقادي، شكل يف ذلك
غري أنه إال فيتحداها، املناقب من هناك صور ما بعض استحسان إىل نفسه من فيساق

التأليف. يف مقصود
السبب ولعل الرشقيني، أكثر يشمل هو بل بالعرب، ا خاصٍّ ليس النقص وهذا
األجيال بتوايل نفوسهم يف االستبدادي الحكم ل تأصُّ مع لرؤسائهم احرتامهم شدة فيه
املناظرات يف فحرصوها انتقادية قرائح أصحاب وهم الرؤساء، من لالرتزاق واضطرارهم
بها ويراد الدينية، املجادالت يف أو والكوفيون، البرصيون فعل كما والنحوية اللغوية
أو سواه دون الرؤساء بعض سيادة تأييد إىل يرجع فيما األمر والة مصلحة خدمة غالبًا
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األحزاب لنرصة املهاجاة يف أو الدولة، عىل القائمني أو الخالفة دعاة من أعدائهم تحقري
يف قليل فإنه السياسية، أو االجتماعية املبادئ انتقاد أما نحوها، أو والشيعة السنة بني

قرائحهم. ثمار
اإلفرنج أدباء بحال األعرص تلك يف أدبائنا حال نقيس أن اإلنصاف من ليس ولكن
وقلب التقليد قيود حل بعد إال الحرة القرائح فيهم تظهر لم هؤالء فإن العرص، هذا يف
الدماء سفكت وقد شأن، للعامة صار حتى السيايس الحال وتبديل االجتماعي، النظام
والقول. الفكر حرية عىل القرائح فنشأت الفردية، والحقوق الشخصية الحرية سبيل يف
أصفى من فإنهم فطرتهم، يف عجز من ليس النقد ذلك عن العرب تقاعد أن عىل
ظهور عند فيهم االنقالب ذلك مثل حدث فلما للضيم، وأأباهم نظًرا وأدقهم أذهانًا الناس
كلفة بال الخليفة يخاطب الراعي كان حتى لها مثيل ال أدبية شجاعة أظهروا اإلسالم

انتقاده. يف غرابة الخليفة يرى وال خوف، بال وينتقده،
الرأي يف جرأة عن فكره يقول أن للشاعر أتيح إذا اإلسالمي، التمدن إبَّان يف حتى
روح يف اليوم اإلفرنج أَْكتَب مجاراة عن يقرص لم األمور والة أموال عن استغنائه مع

ورجالها: الحكومة انتقاد يف امَلَعرِّي العالء أبي فقول والفلسفة. والعربة النقد

ق��ط��اُن األرض ف��ي ب��ع��ده��ُم ون��ح��ن م��ًع��ا ال��ص��ال��ح��ي��ن ذه��اب ح��زنً��ا ي��ك��ف��ي��ك
س��ل��ط��اُن ل��ل��م��ل��ك ب��ه��م��ا م��ا ص��ف��ران زم��ٍن م��ذ ال��ش��ام وإن ال��ع��راق إن
ش��ي��ط��اُن ال��وال��ي��ن م��ن َم��ص��ر ك��ل ف��ي م��س��ل��ط��ٌة ش��ي��اط��ي��ن األن��ام س��اس
م��ب��ط��اُن وه��و خ��م��ًرا ي��ش��رب ب��اب أن ك��ل��ه��ُم ال��ن��اس خ��م��ص ي��ح��ف��ل ل��ي��س م��ن
م��رط��اُن وال��ط��ائ��ي ال��ع��رب ك��م��ن��ط��ق م��ن��ط��ق��ه ف��ال��روم��ي ال��ن��ج��ر ت��ش��اب��ه
أش��ط��اُن ال��ح��رب ف��ي أرم��اح��ه��م ك��أن ث��ع��ال��ب��ه��م م��ن ف��أغ��ن��ى ك��الب أم��ا
وغ��ي��ط��اُن؟! أج��ب��اٌل ال��ع��دل ف��ت��ع��رف ل��ن��ا ي��س��ت��ق��ي��د إم��ام ي��ق��وم م��ت��ى

قصائده أشد من وهي «امللوك»، قصيدة من هوكو فيكتور قاله عما قوة يقل ال
األرض هذه يف نشتغل الذين نحن نحبكم! أننا «أتظنون امللوك: يخاطب منها قال وطأة،
غري أتعابنا من ننال وال الشتاء، وبرد الشمس حر يف ونجد ونكد ثروتها ونستخرج
التبذير من جانب وعىل والنعيم، العز من مرفوعة رسر عىل وأنتم والعطش، الجوع
الفريسة نحن الذئاب، وأنتم الغنم نحن امللوك، وأنتم الخدم نحن والفحش، واإلرساف
ونحن وتلعبون فيها وترتعون وأتعابنا أموالنا من القصور تبنون املفرتسون، وأنتم
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والرتسل اإلنشاء

والقتل والفحش والسكر والنوم األكل إال لكم شغل ال لقمة. عىل املوت نزاع نقايس
والظلم.»1

فوصف سنة، تسعمائة منذ الجمهوري أو الدستوري الحكم العالء أبو تصور وقد
بقوله: الذليلة األمة

أم��راؤه��ا ص��الح��ه��ا ب��غ��ي��ر أم��رت أم��ًة أع��اش��ر ف��ك��م ال��م��ق��ام م��ل
أَُج��َراؤه��ا وه��م م��ص��ال��ح��ه��ا ف��ع��دوا ك��ي��ده��ا واس��ت��ج��ازوا ال��رع��ي��ة ظ��ل��م��وا

أماكنهم. يف ذكرهم سيأتي ادين النقَّ من واحد غري املعري بعد ظهر وقد

هوامش

.٢٣١ والعرب اإلفرنج عند األدب علم تاريخ (1)
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األدبواألدباء

يف النظر إىل باألكثر ومال العلوم، سائر عن استقالًال وزاد العرص هذا يف األدب نضج
بعد الشعر بنقد الخصوص عىل ويمتاز انتقاد، أو تلخيص أو رشح من والشعراء الشعر
وعلم والفلسفة املنطق شيوع بعد األدباء فتعوَّد ومواضيعه، أبوابه وتعددت نضج أن
عىل الفلسفة نكروا وإن — واملوازنة باملقابلة ص املمحِّ الناقد نظر األدب يف النظر الكالم
ال وهم عروقهم يف دبَّت الفلسفي والنظر النقد روح فإن بالكفر، واتََّهموهم أصحابها
الرواية انتقد من وفيهم رشيق، وابن جعفر بن كقدامة الشعر اد نُقَّ منهم فنبغ يعلمون،
فحول إىل ونظروا حمزة. بن وعمر األغاني صاحب األصبهاني الفرج كأبي واألخبار
وجمعوا واملعلقات، الحماسة كرشوح واإلسالم الجاهلية يف أقوالهم فرشحوا الشعراء
العرص، ذلك يف املؤلفني إمام الثعالبي فعل كما بينها وجمعوا صوها ومحَّ الشعراء أقوال
تراجم يف سيظهر كما ذلك وغري رشوًطا، للندماء ووضعوا املجالسة، آداب وانتقدوا

الوفاة: سني حسب أشهرهم وهاك األدباء.

٣٥٦ه) سنة (تويف األصبهاني الفرج أبو (1)

الحكم بن بمروان نسبه يتَّصل أموي عربي وهو األصل، فاريس أنه لقبه من يفهم قد
الحسني، بن عيل واسمه أمية، بني يف التشيع ويندر شيعي، ذلك مع وهو أمية، بني من
وكان بغداد، يف نشأ لكنه أصبهان، يف ولد ألنه األصبهاني لقب وإنما الفرج، أبو وكنيته
وكان الكتب، من كثريًا وطالع كثريين، عن َرَوى وقد مصنفيها، وأفراد أدبائها أعيان من
واألحاديث واآلثار واألخبار واألغاني األشعار من ألوًفا ذاكرته يف فوعى الحافظة؛ قوي
والسري والنحو اللغة يف عه توسُّ عن فضًال وُرواتها، قائليها وأسماء بأسانيدها واألنساب
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انقطاعه وكان ذلك، وغري واألرشبة والنجوم والطب والبيطرة الجوارح وعلوم واملغازي
وأمرائه العرص ذلك ملوك من سواه يلقى وكان ذكره، املتقدم املهلبي الوزير إىل باألكثر

ويجيزونه. فضله فيعرفون
تلك تدبَّر لكنه كثريون، يفعل كما واالختزان الحفظ عىل العلم من يقترص ولم
أيًضا وألَّف اشتهر، وبه األغاني كتاب أشهرها نافعة كتبًا منها وأخرج املعارف،
مجرد وكتاب األطباء، دعوة وكتاب الديارات، وكتاب الشواعر، اإلماء وكتاب القيان، كتاب
الغرباء، وآداب الحانات وكتاب الطالبيني، ومقاتل الربمكي، جحظة أخبار وكتاب األغاني،
إليهم ها وسريَّ ذاك يوم األندلس ملوك أمية لبني صنفها كتب األندلس ببالد له وحصل
العرب أيام وكتاب شمس، عبد بني نسب كتاب ذلك فمن ا، رسٍّ منهم اإلنعام وجاءه ا، رسٍّ
جمهرة وكتاب ومثالبها، العرب مآثر يف واالنتصاف التعديل وكتاب يوم، وسبعمائة ألف
ونسب تغلب، بني نسب وكتاب املهالبة، نسب وكتاب شيبان، بني جمهرة وكتاب النسب،
اإلحن بتوايل ضاع أكثرها لكن كثرية وهي وغريها، املغنني الغلمان وكتاب كالب، بني

منها: خربه وصلنا ما ذكر عىل فنأتي

مثله يعمل لم أنه عىل االتفاق وقع وقد يُعرَّف، أن من أشهر هو األغاني: كتاب (١)
بن الحكم إىل خربه وبلغ سنة، خمسني نحو وتأليفه جمعه يف اشتغل إنه ويقال: بابه. يف
لبني إخراجه قبل إليه الكتاب يرسل أن فسأله مثله، أموي وهو قرطبة صاحب النارص
حمدان، بن الدولة سيف إىل حمله تأليفه تم وملا دينار، ألف ذلك عىل له وبذل العباس
ليستغني اقتناه إال العرص ذلك أمراء من أحد يبق ولم له، واعتذر دينار ألف فأعطاه
من عرشات عىل كتبه حمل سافر إذا كان عباد بن الصاحب أن علمت وقد سواه، عن به

عنها. به استغنى األغاني كتاب اقتنى فلما الجمال،
الكتاب واسم صفحة، ٤٠٠٠ نحو يف جزءًا ٢١ منها إلينا وصل كثرية أجزاء وهو
الرشيد كان صوت بمائة فصدَّره «األغاني»، نعني األصل، يف بوضعه املراد عىل يدل
إسحاق فأمر بعده للواثق وقعت ثم له، يختاروها أن وغريه مغنيه املوصيل إبراهيم أمر
أبو فسار أخرى، أشياء إليها وأضاف أفضل أنه رأى ما منها له فاختار إبراهيم بن
بصناعة العلم أهل من أيًضا هؤالء غري اختاره ما عىل معوًِّال الخطة هذه عىل الفرج
بني يكون أن به يجدر إذ األدب؛ كتب بني الكتاب هذا وضع عىل يعرتض وقد الغناء،
ذكر إذا املؤلف ألن واألشعار؛ األخبار من فيه بما قائمة أهميته لكن املوسيقى، كتب
التي واألحوال وترجمته ناظمها ذكر إىل استطرد غنَّاها ومن نغمها وعني لحن عىل أبياتًا

708



واألدباء األدب

وأسبابه ذلك شهد ومن غنَّاها ومن اإلسالم، أو الجاهلية يف حب أو حرب من فيها قيلت
من مئات أخبار عىل الكتاب فاحتوى واإلسناد، بالدقة ذلك تفاصيل فيُوِرد وأحواله،
قبائلهم وأخبار العرب أيام وأكثر والُقوَّاد، والخلفاء اق والُعشَّ واملغنِّني واألدباء الشعراء
سيما وال واإلسالم، الجاهلية أشعار خرية وفيه ومياههم. وغزواتهم ووقائعهم وأنسابهم
وزواجهم وحروبهم، واجتماعهم، ورشابهم، طعامهم يف القوم وآداب به، يغنون كانوا ما

أحوالهم. وسائر وطالقهم،
يكون ويكاد واألخبار، الرتاجم تلك من حواه ما عىل فة متوقِّ الكتاب هذا فأهمية
وهو أمية. بني وأيام اإلسالم وصدر الجاهلية أخبار من كثري لضاع ولواله بها، منفرًدا
أوجه ويبنيِّ ينتقدهم هو بل الرواة، إىل باإلسناد يكتفي ال ألنه وتمحيصه؛ لتدقيقه ثقة
ابن عىل النقد يف وطأة أشد وكان رأيه، إىل يرجع ثم رواياتهم بني املناقضة أو الخطأ
نها تلقَّ والحوادث األخبار من كثري مرويَّاته ويف سواهما، عىل مما الكلبي وابن خرداذبه
كتب عن وأخذ بتدوينه، منفرد وهو فدوَّنه علموه بما فحدثوه عارصوه، أناس عن

ضاعت.
بعض يف جزء عىل عثروا ثم ١٢٨٥ه، سنة جزءًا ٢٠ يف بمرص األغاني طبع وقد
لها ووضع جزءًا، ٢١ فصارت ،١٨٨٨ سنة برونو يف فطبعوه بأوروبا الكتب خزائن
األغاني طبع وأعيد ،١٨٩٥ سنة مطوًال أبجديٍّا فهرًسا اإليطايل املسترشق جويدي األستاذ
وقد جويدي. فهرس عىل مبني أبجدي فهرس مع ١٣٢٢ سنة جزءًا ٢١ يف بمرص كامًال
يف خطية نسخة منه كتاب يف ٦٩٧ه سنة املتوىف الحموي الدين جمال األغاني لخص
وأبقى واألغاني، األسانيد من اليسوعي صالحاني أنطون األب وجرده الربيطاني، املتحف
األدبية، الروايات يف األول جزآن وهو األغاني»، «روايات سماه كتاب يف حدة عىل الروايات

و١٩٠٨. ١٨٨٨ سنة بريوت طبع التاريخية الروايات يف والثاني
من كثري وفيه وغريهما، ومرص العراق يف األديار فيه وصف الديارات: كتاب (٢)
منه املعتضد. إىل الرشيد، وخصوًصا العباسيني، مجالس يف وأشعارهم الشعراء أخبار
للشابشتي. أنه ويرى إليه الكتاب هذا نسبة يف يشك وبعضهم برلني. مكتبة يف نسخة

ج٢. ٢٧٨ واليتيمة ج١، ٣٣٤ خلكان ابن يف وترجمته
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٣٨٤ه) سنة (تويف التنوخي عيل أبو (2)

وأديبًا وشاعًرا قاضيًا أبوه وكان البرصة، يف ولد التنوخي. عيل بن املحسن عيل أبو هو
الصويل عن العلم ى وتلقَّ بغداد إىل املحسن وانتقل ج٢)، ١٠٥ اليتيمة يف الثعالبي (ترجمه
آثاره: وأهم أخرى، مناصب يف ل وتنقَّ يليه، وما بابل قرص عىل قاضيًا تعنيَّ ثم وغريه،

من وهو الدنيا، أبي ابن عن كالمنا يف ذكره تقدَّم قد الشدة: بعد الفرج كتاب (١)
واالجتماعية. التاريخية الحقائق من حواه ملا املفيدة األدب كتب

الخلفاء عن أكثرها وأخالق حكايات فيه األجواد: أفعال من املستجاد كتاب (٢)
وأياصوفيا. وبطرسبورج واإلسكوريال وأكسفورد غوطا مكاتب يف العباسيني.

باريس. يف تاريخية. أخبار مجموع املذاكرة: وأخبار املحارضة نشوان كتاب (٣)

ج٢. ١١٥ الدهر ويتيمة ج١، ٤٤٥ خلكان ابن يف التنوخي وترجمة

٣٩٥ه) سنة (تويف العسكري هالل أبو (3)

ى تلقَّ العسكري. مهران بن يحيى بن سعيد بن سهل بن هللا عبد بن الحسن هالل أبو هو
ذكره، اآلتي اللغوي العسكري أحمد أبي غري وهو وأصبهان، والبرصة بغداد يف العلم
وأبو متعارصين. وكانا بينهما االلتباس يقع ما فكثريًا هللا، عبد بن الحسن اسمه وكالهما
الكتب من كثريًا خلَّف فقد هالل أبو أما ٣٨٢ه. سنة هذا وتويف أحمد، أبي تلميذ هالل

منها: خربه بلغنا ما أهم هاك

أمثال هامش عىل مرص ويف ،١٣٠٦ سنة بومباي يف طبع األمثال: جمهرة كتاب (١)
.١٣١٠ سنة امليداني

اآلستانة يف وطبع وكوبريل، باريس يف نسخة منه والنثر: النظم الصناعتني كتاب (٢)
بابه. يف ا جدٍّ مفيد وهو ،١٣٢٠ سنة

يف مؤلفه قال املواضيع. حسب مرتب الشعر ملعاني معجم هو املعاني: ديوان (٣)
منها باب كل فجعل حجمه؛ يكرب ذلك رأى ثم ورقة، ٥٠٠ يف بابًا ١٢ جعله إنه مقدمته:
كتاب الخديوية املكتبة يف الشنقيطي كتب ويف الربيطاني، املتحف يف نسخة منه كتاب. يف
وفيه السابع، الباب عىل يشتمل صفحة)، ٣٤٢) ورقة ١٧١ من مؤلف االسم بهذا خطي
والثامن وغريها، والنسيم والنبات والرياض واملياه والرعد والربق واملطر السحاب وصف
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الخيل صفات يف والعارش والبالغة، الدواة وصف يف والتاسع والسالح، الحرب وصف يف
والزهد، واملوت والعلل الخضاب يف عرش والحادي والطيور، والوحوش والفلوات واإلبل

الشعرية. املعاني ب لطالَّ الفائدة جزيل وهو متفرقة. معاٍن والباقي
اإلسكوريال. يف األدب: يف املصون كتاب (٤)
صوفيا. أيا يف محجن: أبي ديوان روى (٥)

فيه. ألَّف من أول وهو الوسائل، كتاب يف السيوطي اخترصه األوائل: كتاب (٦)
باآلستانة. طبع والعجم: العرب بالغتي بني التفضيل (٧)

ج٣. ١٣٥ األدباء معجم يف وأخباره

٤٢٩ه) سنة (تويف الثعالبي منصور أبو (4)

والثعالبي هنا، إىل اإلنشاء غري يف كتبه عن الكالم لنا وأجَّ املنشئني، بني ذكره تقدم قد
واألدب والشعراء الشعر وخصوًصا صدده، يف نحن الذي العرص أخبار ن مدوِّ املذكور

منها: وصلنا ما هاك مختلفة مواضيع يف كثرية كتب وله واألدباء،

الرابعة املائة شعراء أخبار عىل تشتمل العرص: أهل محاسن يف الدهر يتيمة (١)
أبواب إىل فيها الكالم قسم مجلدات، أربعة يف الثالث العبايس العرص وهو للهجرة،
ومحاسن الدولة سيف أحوال من كان وما الشام لشعراء بابًا فأفرد البالد؛ باعتبار
لشعراء وبابًا صفحة، ٢٠٠ عنهما الكالم استغرق فراس وأبو املتنبي سيما وال الشعراء،
وآخر وكتابهم، وشعرائهم بوية آل عن وآخر املوصل، لشعراء وآخر واملغرب، مرص
شعراء ثم مفصًال، عباد بن والصاحب العميد فابن فبغداد فالعراق البرصة شعراء عن
محاسن ثم وجرجان، واألهواز وفارس الجبل وشعراء الصاحب، عىل والطارئني أصبهان
بكر أبي من لكل وفصول خوارزم ففضالء الشعراء، من فيها ومن السامانية الدولة
وغري نيسابور عىل والطارئني خراسان وشعراء وامليكايل، والبستي والهمذاني الخوارزمي
١٥٠٠ نحو عىل تحتوي مجلدات ٤ يف ١٣٠٤ سنة دمشق يف مطبوع والكتاب ذلك.
عبارته جعل أنه مؤلفه عىل وينتقد أوروبا، مكاتب أكثر يف خطية نسخ ومنه صفحة،
سنة يذكر أن فيندر الوفيات أغفل وأنه واألخبار، التاريخ بكتب تليق ال وهي مسجعة
بعض مع وإطرائها اإلنشاء أو األشعار من األمثلة عىل قارص هو وإنما الوالدة، أو الوفاة
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القرص دمية سماه لليتيمة ذيًال ٤٦٧ سنة املتوىف الباخرزي الحسن أبو وألف األخبار.
ذكره. سيأتي العرص أهل وعرصة

يتصل ال فوائد عىل يشتمل ألنه موضوعه؛ يف الفائدة جزيل هو املعارف: لطائف (٢)
هامة، تاريخية فوائد وفيه يشء، كل من األوائل باب (١) الكثرية: الكتب بمطالعة إال إليها
الحرير الكعبة كسا من وأول جذيمة، العرب ملوك من رسير عىل جلس من «أول كقوله:
وأسباب واملمزق كاملرقش بأشعارهم لقبوا الذين الشعراء ألقاب (٢) إلخ.» … نتيله
املتناسقني يف (٥) املتقدمني، كتاب (٤) واألعيان، للوجوه اإلسالمية األلقاب (٣) ذلك،
(٨) والكنى، األلقاب يف االتفاق (٧) الناس. طبقات من الغايات يف (٦) مختلفة، بأحوال
األحوال غرائب (٩) وامللوك، األرشاف وصنائع والقرشية النبوية املعارف من شتى فنون
نحو يف ليدن يف مطبوع وهو البلدان، خصائص من نموذج وأخريًا األوقات، وعجائب
بعض إىل قتيبة ابن سبقه وقد يونغ، دي املسترشق بعناية ١٨٦٧ سنة صفحة ٢٠٠

«املعارف». كتابه يف املواضيع هذه
باب يف املرتابطة أو املتقاربة املعاني فيه جمعت معنوي معجم هو اللغة: فقه (٣)
وذكر طويل. درس إىل يفتقر مما تفرُّعها أو تدرجها أو بينها الفرق بيان مع واحد،
سنة بريوت يف طبع وقد عليهم. ل عوَّ الذين والنحاة والرواة اللغويني أسماء املقدمة يف

مرص. ويف ١٨٨٥
،١٨٩٧ سنة بريوت يف طبع اإليجاز. مع قيل ما أبلغ عىل يشتمل واإليجاز: اإلعجاز (٤)

أخرى. رسائل جملة يف اآلستانة ويف
بمرص. طبع األدب. يف الخالصة خالصة وفيه الخاص: خاص (٥)

منثور. شعر إىل املنظوم الشعر تحويل عن عبارة هو العقد: حل أو النظم نثر (٦)
.١٣١٧ سنة بمرص طبع

بريوت. يف طبع وغريها. والزهد والعلم العقل يف فصول فيه األخالق: مكارم (٧)
باريس. يف طبع التاريخ. يف الفرس: ملوك أخبار غرر (٨)

أسلوب عىل تاريخية فوائد وفيه األدب، يف واملنسوب: املضاف يف القلوب ثمار (٩)
بها يتمثل أخرى أشياء إىل مضافة أشياء باعتبار فصول إىل مقسوم ألنه به؛ خاص
وذئب نوح غراب كقولهم: والخاصة، العامة ألسنة عىل والنثر النظم يف استعمالها ويكثر
كبري وهو منها، كل ورشح ذلك ونحو النبي وبردة سليمان وخاتم موىس وعصا يوسف
٦٠٠ نحو يف ١٣٢٦ سنة بمرص وطبع الخديوية، املكتبة يف خطية نسخة منه الحجم.

صفحة.
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مجاري يف والثاني اللغة، أرسار يف األول جزآن؛ العرب: استعمال يف األدب شمس (١٠)
مجاري يف األدب رس يسمى وقد منها، واإلعراب بالنحو يتعلق وما ورسومها ألفاظها

وليدن. برلني مكتبتي من كل يف خطية نسخة منه العرب، لسان
عن بالكناية األوصاف من يرد ما عىل ويشتمل البالغة، يف والتعريض: الكناية (١١)
وفينا برلني يف خطية نسخ ومنه وغريها، والعاهات واملقابح والطعام والغلمان النساء

الخديوية. املكتبة ويف واإلسكوريال
اإلسكوريال. بمكتبة الجناس، يف التجنيس: أجناس (١٢)

طبعت وقد وغريها، وكوبريل وباريس وفينا برلني مكتبة يف البالغة: سحر (١٣)
أخرى. رسائل جملة يف منه منتخبات باآلستانة

برلني. مكتبة يف الرباعة: وطرف البالغة غرر (١٤)
الخديوية املكتبة ويف وفينا، اإلسكوريال يف بابًا. ١٦ من مؤلف واللطائف: اللطف (١٥)

الشنقيطي. كتب من
الخط يف والحكم الشعر من منتخبات عىل يشتمل وهو املطرب: عنه غاب من (١٦)
نسخ منه واإلخوانيات. والخمريات والغزل واأليام الليايل وأوصاف والربيع والبالغة
التحفة مجموعة يف وطبع واإلسكوريال، الربيطاني واملتحف وباريس برلني يف خطية

باآلستانة. البهية
وغريهم والصحابة النبي عن وملح أخبار مجموعة هي األعداد: يف األكباد برد (١٧)
ثالثة العدد باب ففي العرشة. إىل فثالثة اثنني لفظ فيه جاء مما األعداد حسب مرتَّبة
يف طبع عليه. وقس والحسد.» والطرية، الظن، أحد: منهن يسلم لم «ثالثة يقول: مثًال

الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة ومنه أخرى، رسائل جملة يف اآلستانة
برلني. يف للتلفيق: التوفيق (١٨)

وقد الخديوية، واملكتبة واإلسكوريال الربيطاني املتحف يف الكناية: يف النهاية (١٩)
اآلستانة. يف منه منتخبات طبعت

برلني. يف الحسنات: وأعمال املروءات مرآة (٢٠)
الكتابة يف به يتمثَّل مما األديب إليه يحتاج ما عىل يحتوي واملحارضة: التمثل (٢١)
منتخبات منه وطبع ليدن. ويف الخديوية املكتبة يف موجود واملنشئني. الشعراء أقوال من

باآلستانة.
واإلسكوريال. برلني يف الغلمان: كتاب (٢٢)
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غوطا. مكتبة يف الوزراء: تحفة (٢٣)
خطية نسخ منه الكتاب. الستعمال شاعًرا ٢٥٠ أقوال من أمثلة فيه الكتاب: كنز (٢٤)

واآلستانة. فينا ويف الخديوية املكتبة يف
الخديوية. واملكتبة باريس مكتبة يف املحاسن: أحاسن (٢٥)

الخديوية. املكتبة ويف باآلستانة، كوبريل يف سمع: ما أحسن (٢٦)
برلني يف خطية نسخة منه بابًا. ٧٠ يف وبالغة وآداب ومواعظ أخالق فيه املبهج: (٢٧)

منه. منتخبات اآلستانة يف طبعت وقد الخديوية. واملكتبة وكوبريل وباريس
واإلسكوريال برلني يف موجود وأضدادها. أشياء مدح يف والظرائف: اللطائف (٢٨)
سماه كتاب يف هذا للثعالبي واألضداد املحاسن مع املقديس النرص أبو جمعه وقد وليدن.

.١٢٧٥ سنة مرص يف الحجر عىل طبع واللطائف الظرائف
وليدن. برلني يف ه، وذمِّ اليشء مدح يف املواقيت: يواقيت (٢٩)

للتعليم. ليدن يف قطع منه وطبع ليدن، مكتبة يف والتابعني: الصحابة لطائف (٣٠)
والوزراء واإلسالم الجاهلية وملوك والتابعني والصحابة النبي كالم أحاسن (٣١)
.١٨٤٤ سنة ليدن يف بعضه وطبع وباريس، ليدن يف موجود والحكماء. والبلغاء والُكتَّاب

والعتاب. الشكوى كتاب (٣٢)
واملمدود. املقصور (٣٣)

الخديوية. املكتبة يف خطية نسخ منها املتشابه: (٣٤)
وهو أيامه. إىل واملولَّدين واملخرضمني للجاهليني الشعر جيد يحوي املنتحل: (٣٥)
الشعراء تراجم مع ١٣٢١ بمرصسنة طبع الشعراء. ألحسن األشعار أحاسن من منتخب
الفضل ألبي املنتحل ينسب وبعضهم األزهري. عيل أبي للشيخ فيه أسماؤهم الواردة

الثعالبي. معارص امليكايل
وترجمة الخديوية، باملكتبة الشنقيطي كتب يف القرآن: تفسري يف الحسان الجواهر (٣٦)

.٤٣٦ األدباء وطبقات ج١، ٢٩٠ خلكان ابن يف الثعالبي
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٤٣٦ه) سنة املرتىض(تويف الرشيف (5)

واسمه بغداد، يف الطالبيني نقيب وكان العلويني، أرشاف من الكاظم موىس ساللة من هو
الريض الرشيف أخو وهو والشعر، واألدب الكالم علم يف إماًما وكان الطاهر، بن عيل
لم كبري شعر وديوان الشيعة مذهب عىل فقهية تصانيف وله ذكره، تقدم الذي الشاعر

تصانيفه: ومن إلينا. يصل

واملشهور عيل، اإلمام إىل تنسب وأقوال خطب عىل يشتمل وهو البالغة: نهج كتاب (١)
كتب أهم من وهو الكتاب، ذلك يف ودوَّنها وأقواله عيل خطب جمع املرتىض الرشيف أن
وإن األقوال، يف والحكم التعبري يف والدقة األسلوب بالغة من حواه ما إىل بالنظر األدب
من فيها ما ومخالفة األسلوب اختالف بدليل لعيل، لست الخطب تلك من كثريًا نرى كنا
وكتبه التاريخية، املواقف يف خطبه أما لتفصيله. محل ال مما ذلك وغري لعرصه املعاني
للشيخ قليل رشح وعليه بريوت، يف البالغة نهج طبع وقد له. فهي ورجاله قواده إىل
جزءًا ٢٠ يف مطول رشح الحديد أبي والبن بمرص. أيًضا وطبع ،١٨٨٥ سنة عبده محمد
يذكرها لم إضافات آخره ويف الحجر، عىل كبريين مجلدين يف ١٢٧١ سنة طهران يف طبع
الكتاب. هذا من األول بالجزء الخطابة باب يف البالغة نهج عن الكالم تقدم وقد جامعه،
وأخرى الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه املحارضات: يف والغرر الدرر كتاب (٢)

برلني. يف
اآلستانة. يف طبع الشهاب: كتاب (٣)

ج١. ٣٣٦ خلكان ابن يف املرتىض وترجمة

٤٥٦ه) سنة (تويف القريواني رشيق ابن (6)

األزد، موايل من رومي مملوك أبوه القريوان. أهل من رشيق، بن الحسن العباس أبو هو
وتاقت الشعر، وقال األدب قرأ ثم صناعته، أبوه فعلمه املحمدية، بلده يف صائًغا كان
بخدمته واتصل صاحبها وامتدح بها واشتهر القريوان، إىل فرحل منه، التزيد إىل نفسه
وأقام صقلية إىل فانتقل وأخربوها، أهلها وقتلوا العرب عليها هجم حتى بها يزل ولم

وأهمها: أشهرها كثرية مؤلفات وله مات، أن إىل بمازر
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كتاب أجلُّ وهو وعيوبه، ونقده الشعر صناعة يف يبحث اشتهر. وبه العمدة: كتاب (١)
ومن والفقهاء، والقضاة الخلفاء وأشعار الشعر فضل يف أبواب إىل يقسم املوضوع، هذا يف
والتكسب بشعرائها، القبائل واحتماء عليه، وقىض له قىض ومن ووضعه، الشعر رفعه
وبحوره، وأوزانه الشعر وحدود الشعراء، من واملقلني ومضاره، الشعر ومنافع بالشعر،
والجوازات الفصاحة، وأنواع البالغة، أوجه وسائر … إلخ واالستعارة واإليجاز والبالغة
والزجر، والخيول، العرب، وملوك العرب، وأيام النسب، يف فصول آخره ويف واألوزان،
يف تحلييل وبحث األشعار، أحسن من طائفة خالله ويف ذلك. وغري والوصف والقيافة،
الذي الكتاب هو العمدة كتاب «إن خلدون: ابن قال االنتقاد. طريق عىل ومعانيه الشعر
يف طبع مثله.» بعده وال قبله أحد فيها يكتب ولم حقها، وأعطاها الصناعة بهذه انفرد
بن هللا عبد أبو ومعارصه زميله ألَّف وقد غريها. ويف ١٩٠٠ سنة جزءين يف القاهرة

ذكرها. تقدم االنتقاد» «رسائل سماها رسائل رشف
وقد باريس. يف خطية نسخة منه العرب: أشعار نقد يف الذهب قراضة كتاب (٢)

كتبه. سائر ضاعت

ج١. ١٢٧ األدباء ومعجم ج١، ١٣٣ خلكان ابن يف وترجمته

األدب يف أخرى كتب (7)

تراجمهم: بدون أصحابها بذكر نكتفي األدب كتب من طائفة وهناك

٣٩٠ سنة املتوىف الجريري طرار البن مجلس مائة يف الكايف: الصالح الجليس (١)
وكمربيدج. وباريس وبرلني الخديوية املكتبة يف أجزاء منه

ج٢. ١٠٠ خلكان ابن يف طرار ابن وترجمة

املكتبة يف خطية نسخة منه .٤١٣ سنة املتوىف القريواني للحرصي اآلداب: زهر (٢)
وأشعار. ومقامات تاريخية وقطع أخبار وفيه صفحة. ٥٠٠ يف الخديوية

ج١. ٣٥٨ األدباء ومعجم ج١، ١٣ خلكان ابن يف الحرصي وترجمة

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه .٤٢١ سنة املتوىف للمرزوقي الحماسة: رشح (٣)
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يف خطية نسخة منه ٣٧٠ه، سنة تويف اآلمدي. برش البن الطائيني: بني املوازنة (٤)
اآلستانة. يف وطبع كبرية، صفحة ٤٤٠ يف الخديوية املكتبة

.١٥٥ والفهرست ج٣، ٥٤ األدباء معجم يف اآلمدي وترجمة

أشعار من مختارات مجموعة هي الخالديَّنْي: حماسة أو والنظائر األشباه (٥)
وهي تمام. أبي حماسة يف يرد لم كثري ومنها وغريهم، واملخرضمني الجاهليني املتقدمني
ابنا سعيد عثمان وأبو محمد بكر أبو وهما الثالث، العرص أدباء من الخالديني إىل تنسب
نرشها أشعار ولهما يفرتقان. يكادان وال الشعر نظم يف يشرتكان كانا الخالديان، هاشم
يف خطية نسخة منها الحماسة، هذه أيًضا ولهما ج١)، ٥٠٧) الدهر يتيمة يف الثعالبي

صفحة. ٣٠٠ يف الخديوية املكتبة
،٣٨٣ سنة املتوىف القريواني الكاتب إسحاق ألبي الخمور: وصف يف الرسور قطب (٦)

وغريها. وفينا واإلسكوريال برلني يف خطية نسخة منه
جيد من معنى مائة عىل وتشتمل نفيسة، لكنها مجهول، ملؤلف املعاني: مجموعة (٧)
٢٢٠ يف اآلستانة يف طبعت يضاده، أو يناسبه ما معنى كل إىل املؤلف أضاف وقد النظم.

صفحة.

املحارضات (8)

وفائدته املقام، يناسب بما الغري كالم إيراد عىل امللكة به تحصل األدب علوم من علم هي
املخاطبة اقتضاء حسب املقام عىل الغري عن املنقول الكالم تطبيق يف الخطأ من االحرتاز
اليونان من رجل مخرتعه إن يقال: األجنبية، الفنون من وهو األصلية، معانيه جهة من
خالفة يف األعجام عن أخذوه ما جملة يف العرب أخذه وقد للميالد، الثالث القرن قبل
الفارسية من ودمنة كليلة ترجم عندما املقفع بن هللا عبد يد عىل املنصور جعفر أبي
الثالث العرص يف إال يتضح لم لكنه الفن، لهذا أساًسا هذه ترجمته فكانت العربية، إىل
ألَّف ٤٠٠ه سنة املتوىف التوحيدي حيَّان ابن فيه ألَّف من وأشهر صدده، يف نحن الذي
هذا يف املرتىض الرشيف كتاب ذكر تقدَّم وقد واملناظرات، املحارضات كتاب سماه كتابًا
ومحاورات األدباء «محارضات كتاب املحارضات كتب من أيدينا بني ما وأشهر املوضوع.

ذكره. وسيأتي األصبهاني، الراغب القاسم ألبي والبلغاء» الشعراء
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تمهيد (1)

عندنا. القصة وهي رواية، واحدها «رومان»، بلسانهم اإلفرنج يسميه ما بالروايات نريد
عىل القصة من أدل عندهم ألنها منها؛ القراء ملفهوم مجاراة الرواية لفظ اخرتنا وإنما
أهمها. يكون يكاد اإلفرنجية اللغات آداب يف عظيم شأن له فنٌّ والروايات فيه، نحن ما
واآلداب والعادات األخالق تمثيل به ويراد األدب، فروع أضعف من فإنه العربية يف وأما
وقد «درام»، اصطالحهم يف فتسمى تمثييل بشكل تكون وقد موضوعة، قصة سياق يف
الجاهلية آداب يف ما عىل فيه اقترصنا الكتاب، هذا من األول الجزء يف ذلك من طرًفا ذكرنا
التمدن يف اإلجمال عىل الروايات فن هنا ذاكرون ونحن اليونان، عند الدرام يقابل مما

اإلسالمي.
منه كان ما إىل التفتوا وال دولتهم صدر يف الفن لهذا وا اهتمُّ قلما العرب أن يظهر
عند الروايات من غريهما وال األنياد وال اإللياذة ينقلوا فلم علومهم، نقلوا ملَّا اليونان عند
هللا عبد يد عىل والهنود الفرس عن القبيل هذا من شيئًا نقلوا لكنهم والرومان، اليونان
رستم وكتاب ودمنة، كليلة الفارسية عن نقل فمما وغريهما، سالم بن وَجبَلة املقفع بن
يف والكارنامج أبرويز، مع وشهريزاد أفسانة، وهزار الكبري، اآلداب وكتاب وأسفنديار،

ونريس. وبهرام الذهب، والصنم ودارا أنورشوان، سرية
أدب وكتاب بوداسف وكتاب والصغري، الكبري سندباد كتاب الهندية عن نقل ومما
إىل صار حتى وتبدل منها بقي ما وتغريَّ الرتجمات، هذه أكثر ضاع وقد وغريها، الهند

سرتى. كما عليه كان ما غري
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ويقرءونها، الناس، يتداولها مطبوعة وروايات قصًصا أيدينا بني ما نرى أننا عىل
وامللك سيف، وامللك والزير، الهاليل، زيد وأبي وليلة، ليلة وألف عنرت، قصة أشهرها
العرص بعد وضع أكثرها القصص فهذه ونحوها، شاه، وفريوز الزيبق، وعيل الظاهر،
وهي قبله، أو العرص ذلك يف ُدوِّنَْت التي والروايات القصص هنا يهمنا وإنما الثالث،
غريهم عن نقلوه ما والثاني أنفسهم، عند من العرب وضعه ما األول قسمني: إىل تقسم

ذلك: تفصيل وإليك فيه. عوا وتوسَّ

أنفسهم عند من وضعوها القصصالتي (2)

فيها، االجتماع وحال الجاهلية مناقب تصوير إىل الغالب يف فريجع وضعوه ما أما
يف ممثلة املناقب هذه وتجد والثأر، والعصبية والشجاعة والجوار والوفاء كالحماسة
اإلسالم، بعد تناقلوها تاريخية حقائق وهي اإلسالم، قبل املشهورة وأيامهم أخبارهم
بسالتهم واستحثاث لتحميسهم جندهم عىل دولتهم صدر يف القصص تلك يتلون وكانوا
أيدي عىل وغريها عنرتة أشعار بتالوة يفعلون كانوا كذلك حرب، أو لفتح قاموا إذا

الغرض. لهذا املعارك قبيل القصاص
روائي شكل يف فوسعوها األخبار، تلك بعض إىل عمدوا الدول وأنشئوا تحرضوا فلما
تكرب القصة كانت وإنما الرأي، بادئ يف مقصوًدا ذلك يكن ولم املطالعة، إىل يشوق
تقرير ال التحميس منها املراد أن وبما تدوينها، قبل الشفاهي بالتناقل تدريًجا وتتسع
تقتضيه ما عىل الحماسة يثري ما فيها ويزيد القصة يف يبالغ الراوي فكان الحقيقة،
الروايات بشكل تدوينها إىل األمر بهم يقيض حتى وتتشعب تنمو والقصة األحوال،
تصويرها يف ورغبة قصصهم، أكثر يف فعلوا هكذا إليه. صارت كما فيدونوها الحماسية،
عبيدة وأبي كاألصمعي املشهورين الرواة بعض إىل أخبارها أسندوا الحقيقة بشكل
مؤلفي أسماء تنوسيت كما بهم العهد بتباعد الحقيقيون مؤلفوها وتنويس وأمثالهما،

اإلفرنج. عند القديمة القصص أكثر
أو الروايات تلك فدونت الثالث العبايس العرص يف العرب عن الفن هذا نضج وقد
يتىل بعضها وصار منها وقربًا الحقيقة عن بعًدا تتفاوت وهي انقضائه، قبل القصص

عنرت. قصة إال ناضًجا كامًال منها يصلنا ولم التسلية ملجرد واألندية املنازل يف
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عنرت قصة (1-2)

تحتاج ال متسلسلة متداخلة قصص عدة هي أو العربية الحماسية القصص أكرب هي
حماسية قصة إنها باإلجمال: نقول وإنما وشيوعها، الشتهارها تفصيل إىل تعريفها يف
الواردة األسماء وأكثر وعاداتهم، وحروبهم أهلها وأخالق الجاهلية آداب تمثل غرامية
فيها ظاهرة واملبالغة قصة سياق يف مسبوكة لكنها حقيقية، تاريخية مسميات لها فيها
بن يوسف اسمه رجل وضعها للهجرة، الرابع القرن أواخر يف وضعت أنها واملشهور
األول الجزء يف ذكرناه لسبب بمرص الفاطمي باهلل العزيز الخليفة زمن يف إسماعيل
تكونت بل واحدة دفعة واضعها هو ليس الرجل هذا أن هناك وبينا الكتاب، هذا من
ألسنتهم إىل بنقلها اإلفرنج عني وقد وأفيدها، العربية القصص أحسن وهي بالتدريج،

صفحة. آالف بضعة يف عديدة مراًرا العربية يف وطبعت وملخصة، كاملة

الرباق قصة (2-2)

أرسعوا ألنهم تكونها؛ أوائل يف نموها وقف العربية الحماسية الروايات من طائفة وهناك
العرب أيام أو التاريخ قبيل من وتعد التاريخية، األخبار صبغة عليها تزال وال تدوينها يف

الجاهلية.
ذكرها)، (تقدم الجمهرة سماها ٢٦٢ه سنة املتوىف شبة بن لعمر مجموعة منها
عبس بني عنرت قصة أن كما وغريهم، ربيعة بني وقع أكثرها عديدة حوادث عىل يشتمل
التاريخ بني متوسطة األخبار هذه أن كثرية مواقف من يتبني املطالع لكن وسواهم،
املهلهل أقرباء من ربيعة من قديم شاعر وهو الرباق، اسمه األشهر بطلها والقصة،
ليىل عمه ابنة مع خرب وله عنرتة، تاريخ مثل حماسة فيه مخترص تاريخ وله وكليب،
قصة توسعت كما األيام بتوايل هذا خربه توسع وقد وفخرية، حماسية وأشعار لكيز بنت
باسمه تعرف ال هذه وقصته منها، الحقيقة إىل وأقرب حجًما أصغر زال ما لكنه عنرت
خمس يف الجمهرة كتاب شبة ابن ضمنها حربية، وقائع عن أخبار مجموع هي وإنما

متسلسلة: قصص
للفضيل ربيعة) من (بطن ضبيعة من عباد بن الحارث قتل عىل مبنية األوىل القصة
بني الحرب فانتشبت عليه اختصما قنص بسبب طي)، من (بطن سدوس من عمران بن
وابن ربيعة رؤساء من وهو الرباق فيها ودخل وقضاعة، وطي ربيعة بني ثم القبليتني
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وكليب الرباق راية تحت ربيعة قبائل فاجتعمت لهيب، بن شبيب الطائيني زعيم أخت
عىل يدل سياقها لكن تاريخية أصلها يف تكون قد وقائع ثماني الطائفتني بني وجرت
فيها الحديث وإسناد صفحة، ٣٦ القصة هذه واستغرقت الرواية، سبيل عىل فيها توسع

نافع. بن ذؤيب إىل
سبي قصة ثم صغريتان، وهما لكيز، خروج ثم وربيعة، مرض قطيعة قصة يليها
العرب بني الحروب من ذلك بسبب جرى وما العجم، بالد إىل وائل من لكيز بنت ليىل
عمرو، بن نوفل بمرضوزعيمها واستعانوا املذكور، الرباق الرواية وبطل والروم، والعجم
ويتخلل عنرتة عن يروى ما تشبه ألنها الرواية؛ إىل أقرب القسم هذا يف الرباق وأخبار

حماسية. أشعار ذلك
كليب. فقتله كليب عند كان أسريًا أن سببها واليمنيني وائل بني حروب ويليها
بنفسها قائمة قصة وهي البسوس، حرب وأخريًا ومهلهل. كليب القصة هذه يف ودخل
ومناشدات ومبارزات وحماسات عنرتية حوادث يتخللها كبرية صفحة مائة استغرقت
أسلوب إىل وأقرب لغة أصح لكنها عنرت، قصة يطالع أنه للقارئ يخيل حتى ذلك وغري
إىل شفاًها القصاص وتناقلها األيدي تداولتها لو ولعلها مبالغة، وأقل اإلسالم صدر
وبعض بقرن قبلها دونت ولكنها مثلها، لصارت عنرت قصة فيه دونت الذي العرص

الخديوية. املكتبة يف خطٍّا موجودة والجمهرة القرن،

وتغلب بكر قصة (3-2)

فيه والقصة وجساس، كليب خرب وفيه وائل ابني وتغلب بكر كتاب القبيل هذا ومن
فيها زاد وقد التاريخ. يف ذكر لها وقائع عىل تشتمل الرواية إىل منها التاريخ إىل أقرب
عىل ربيعة وقوة العرب حماسة بيان بها أراد خيالية نظنها وتفاصيل قصائد املؤلف
من شيئًا أخذ الكاتب لعل أو إسحاق، بن محمد إىل روايتها يف منسوبة وهي الخصوص،
يدخل ١٣٠٥ سنة بمباي يف مطبوع والكتاب نفسه، عند من ها وأتمَّ إسحاق، ابن رواية

كبرية. صفحة ١٢٠ يف
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أنورشوان كرسى مع شيبان قصة (4-2)

منها أقرب لكنها تلك مع بمباي يف مطبوعة صفحة سبعني يف تدخل تاريخية قصة هي
سبب فجعل بها املؤلف وتوسع أصلها، يف تاريخية حادثة عىل مبنية الخيالية، الرواية إىل
بنت الحرقة ابنته النعمان من طلب كرسى أن رشوان أنو وكرسى شيبان بني الحروب
نظمها حداثة عن تنم قصائد الحوادث تلك ويتخلل ذلك، بسبب الحرب فقامت املتجردة،
عن مروي فيها الحديث ومجمل الرواية، تلك أبطال نظمها حقيقية قصائد عن فضًال

التميمي. نافع ابن عن األسدي مروان بن برش
العرب، مبتدعات من ليس الرواية بشكل تصري حتى التاريخية الوقائع يف والتوسع
فطرة يف بسليقة بالتناقل تنمو القصص ألن التدوين؛ قبل القديمة األمم يف عام هو بل
ميل الناس بعض ويف السامع، إلعجاب استلفاتًا يقصه فيما املبالغة إىل امليل من اإلنسان
قصة وتصري الحادثة تنمو األجيال وبتوايل فيها، والتوسع وتطويلها العبارة تزويق إىل
فإن هومريوس إلياذة بيننا شيوًعا وأكثرها القبيل، هذا من القديمة األمم روايات وأكثر
هومريوس إىل انتهى حتى األجيال بتوايل اتسع طروادة حصار هو تاريخيٍّا أصًال لها
ابن إىل وكرسى شيبان بني قصة رواية تنسب كما إليه روايته فنسبت أتمه، أو فدونه
ساحة إىل اآللهة أنزلوا هؤالء فإن املبالغة، من اليونان إليه بلغ ما العرب يبلغ ولم نافع،

الحرب.

الغرامية الروايات (5-2)

وفيها ونحوهم، العذريني العشاق قصص أيًضا أنفسهم عند من العرب وضعه ومما
اإلسالم صدر عشاق أخبار يف جاء ما عىل بنوها الحب، سبيل يف التفاني أو العفة تمثيل
الثالث العرص انقضاء قبل نضجت غرامية قصًصا فألفوا بثينة. وجميل لبنى ككثري
وكتاب بالنسيب، املشهور الشاعر ربيعة أبي بن عمر كتاب منها صدده، يف نحن الذي
قتيبة بن وأحمد وعتب، العتاهية أبي وقصة وداحة، وأحمد الوزير، وابن ونعم مليكة
عيل كقصة العرب عشاق من املشهورين غري عىل غرامية قصًصا ووضعوا وبانوحة،
من املتطرفات الحبائب يف وقصًصا وقصاف، صالح بن عمرو وقصة ومنهلة أديم بن
النعمان، وابنة وهند والرباب، وسكينة وخديجة، ورقية وقرنفل، ريحانة كقصة النساء
بني قصص ومن منها عرشات الفهرست صاحب ذكر وقد وغريها، وسعادة، وسلمى
وليلة. ليلة ألف قصة يف أدخلوه منها بقي وما ضاع وأكثرها ذلك، وغري والجن اإلنس
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القصصاملنقولة (3)

التي األمة آداب الغالب عىل يمثل فهو األخرى، اللغات عن القصص من العرب نقله ما أما
األمتني، تينك آداب تمثل لذلك فهي والهند، الفرس عن نقل وأكثرها عنها، القصة نقلت
ضاعت يونانية وأسماًرا وقصًصا منها عرشات الفهرست وذكر بعضها، أسماء ذكرنا وقد

األقاصيص. تلك من وليلة ليلة ألف رواية يف ما إال منها يصلنا ولم كلها

وليلة ليلة ألف (1-3)

ومتداولة مشهورة وهي صفحة، آالف بضعة يف تدخل متسلسلة قصص مجموع هي
من مؤلفة أنها وعندنا وتاريخها، أصلها يف الباحثون واختلف عديدة، طبعات ولها
الفارسية عن نقل أصل ولها وضعوه، أو ترجموه مما األجيال بتوايل تجمعت قصص

أفسانه». «هزار كتاب نعني للهجرة الرابع القرن قبل
هذه أن الناس من كثري ذكر «وقد قال: ٣٤٦ه سنة املتوىف املسعودي ذلك روى
سبيلها وأن برواياتها للملوك تقرب من نظمها مصنوعة، خرافات من موضوعة أخبار
كتاب مثل والرومية والهندية الفارسية من لنا واملرتجمة إلينا املنقولة الكتب سبيل
الكتاب هذا يسمون والناس أفسانه، له: ويقال (خرافة)، الفارسة يف ذلك وتفسري أفسان،

زاد.» ودينار زاد شهر وجاريتها وابنته والوزير امللك خرب وهو وليلة، ليلة ألف
وضع أصل يف فقال ذكره، اآلتي الفهرست صاحب البغدادي النديم ابن بعده وجاء
وبات امرأة تزوج إذا كان ملوكهم من ملًكا «إن الفارسية: يف هذا أفسانه هزار كتاب
شهر لها: يقال ودراية عقل لها امللوك أوالد من بجارية فتزوج الغد، من قتلها ليلة معها
امللك يحمل بما الليل انقضاء عند الحديث وتصل تخرفه ابتدأت معه حصلت فلما زاد،
وهو ليلة، ألف عليها أتى أن إىل الحديث تمام عن الثانية الليلة يف ويسألها استبقائها، عىل
فاستعقلها عليه حيلتها عىل امللك وأوقفت أظهرته، ولًدا منه رزقت أن إىل يطؤها ذلك مع
عىل لها موافقة فكانت زاد دينار لها: يقال قهرمانة للملك وكان واستبقاها، إليها ومال
الوصف وهذا بهمن»، ابنة اهما) (الصحيح لحماني تأليف الكتاب هذا إن قيل: وقد ذلك

االنطباق. تمام وليلة ليلة ألف عىل ينطبق
اآلن ندري وال بارد، غث وأنه الكتاب هذا شاهد أنه آخر مكان يف النديم ابن وذكر

هو. وليلة ليلة ألف من جزء أي
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إليه أضافوا ثم للهجرة، الرابع القرن قبل الفارسية من الكتاب هذا نقلوا فالعرب
قصًصا فيه يجد عليه يطلع ومن إلينا، وصل كما صار حتى فيه وبدلوا وا وغريَّ ووسعوه
عديدة بقرون ذلك بعد كتبت أنها العادات من حوته ما وبعض وألفاظها أسلوبها يدل
ونحوه، طبق كأبي رجالهم أو املماليك من املتأخرين الحكام بعض وذكر القهوة، كرشب
بإضافة الفارسية عن املنقولة األصلية القصة توسيع من تقدم بما إال ذلك يعلل وال

سواهم. عن نقلوه أو هم وضعوه مما الناس بني شائعة كانت وأسمار قصص
العارش القرن بعد تم إلينا بها وصلت التي الصورة عىل تأليفها أن واألرجح
الرتجمة عىل الوقوف لنا أتيح لو ولعلنا مرص، يف حدثت الزيادات تلك وأكثر للهجرة،
أوذيسة بني كالفرق وليلة ليلة ألف قصة وبني بينها الفرق لوجدنا أفسانه لهزار األصلية
تنسب فهي ذلك ومع األوذيسة عن منقول أكثرها هذه فإن فرجيل، وأنيادة هومريوس
وإن العرب، مؤلفات من إنها وليلة ليلة ألف عن يقال أن يصح السبب ولهذا فرجيل؛ إىل

الفاريس. أصله عىل يزال ال بعضها كان
ويدخل الوسطى، اإلسالمية القرون يف االجتماعية اآلداب تمثل إلينا وصلت كما وهي
وسوء ضعفها عىل يدل وصًفا فيها املرأة وصفت وقد والتهتك، امللذات يف االنهماك ذلك يف
الخلق وعجائب العفاريت قصص من كثري الكتاب ويف آدابها، ويف فيها الرجل ظن
الفرس عن نقل مما ذلك كان وسواء والخيال، الوهم يصوره مما الحوادث وغرائب
قبل التدريجي بالنمو تولد وقد العصور، تلك طبيعة من فإنه العرب، وضعه مما أو
وغرائب البحري السندباد فأخبار تقدم، كما املبالغة إىل فطرته من اإلنسان مليل تدوينه
األذرع، من مئات طولها يبلغ التي الحجم الكبرية األسماك يف أسفاره يف شاهده ما
باألفاعي ويعج األملاس من حجارته الذي والوادي الحمري أو البقر بصفة هو ما ومنها
فرخه من يشبع الذي الرخ وطري اآلدميني، تأكل التي والثعابني القرود وجبل عجيًجا،
عليها، يلقيها بصخور وكرسها السفن عىل سطا كرب وإذا الناس، من عرشات الصغري
بالتناقل نما وإنما واحدة دفعة يوضع لم فإنه اآلن عندنا املألوف يخالف مما ذلك ونحو
مما الهند أخبار يف شهريار بن بزرك فعل كما الرحلة، أهل رواها قليلة مبالغة وأصله
لصارت شفاًها تنوقلت لو والخرافة الحقيقة بني وسط فمبالغاته الكتاب، هذا يف لناه فصَّ

املبالغات. سائر عليه وقس تماًما كالخرافات
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اإلفرنج خرافات (2-3)

يتناول هو بل اإلفرنج، من العلماء بعض يتهمنا كما بالرشقيني ا خاصٍّ ليس ذلك أن عىل
تلذ فيما سيما وال الغرائب، رواية يف املبالغة إىل امليل من العصور تلك يف األمم سائر
فإن العرب، من ذلك يف مبالغة أكثر واإلفرنج والفاتحني، األبطال أخبار من فيه املبالغة
بعده مع وذلك وحده، الرجال من أكثر أو واملائتني املائة مقابلة عنرتة إىل نسبوا هؤالء
اإلسكندر إىل نسبوا فإنهم الوسطى قرونهم يف اإلفرنج وأما الطبيعة، نواميس يخالف ال

الطبيعية. النواميس تخالف خرافات املكدوني

من خطية أصول عن «نقًال وحشية. رءوسهم أقواًما يحارب املكدوني اإلسكندر :1 شكل
للميالد.» عرش الثالث القرن

والنصف آدمي السفىل أجسادهم نصف أقواًما فتوحه أثناء يف لقي إنه فقالوا:
حارب وأنه ،(2 (شكل أيد ست منهم لكل وحشيني وأقواًما ،(1 (شكل وحيش العلوي
وبارز قرون، بثالثة هائًال حيوانًا مرة بارز وأنه التنني، من وأخرى السالحف من جنوًدا
1 (شكل ويف عامتهم، بني ونرشوه كتبهم يف ذلك صوروا وقد وغريها، أسوًدا أخرى مرة

ذلك. من أمثلة و2)
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من خطية أصول عن «نقًال أيٍد. ست منهم لكل متوحشني أقواًما يحارب اإلسكندر :2 شكل
بروكسل.» مكتبة يف محفوظة للميالد عرش الثالث القرن

وليلة ليلة ألف إىل عود (3-3)

بالجود العرب مشاهري من أبطالها قصرية قصص وليلة ليلة ألف حكايات ويتخلل
زائدة بن معن وقصص موته بعد الطائي حاتم كقصة ذلك، غري أو الوفاء أو والحلم
وعكرمة املوصيل وإسحاق املهدي بن وإبراهيم والفضل جعفر وابنيه الربمكي ويحيى
والتعقل الصرب تمثل حسن مغزاها قصص وفيها وغريهم، واملأمون والرشيد وخذيمة
بتوايل عليها فأدخلت مستقلة قصًصا كانت ومعظمها العواقب، يف والتبرص والحكمة
األخرى الجهة من وفيها التاريخ، سياق ويطابق الواقع من يقرب وبعضها األزمان،

ونحوها. واألسد والبطة الدجاجة كقصة البهائم ألسنة عىل خرافات
عىل عبارتها واألغراض، واألساليب املواضيع مختلفة قصص مجموع إنها وبالجملة
كما تبق لم أنها عىل وأعرصها، القصص باختالف وصحة قوة تختلف سهلة اإلجمال
أكثر إىل ونقلت مراًرا طبعت وقد عبارتها، وهذَّبوا نقحوها والطباعني اخ النسَّ ألن وضعت؛
وبعضهم وتهذيب، اختصار بني عنه وبعًدا األصل من قربًا تختلف نقوًال أوروبا لغات
إال وليلة ليلة ألف قصة من عليها ليس الرتجمة صارت حتى والتبديل االختصار يف بالغ
من حذفت تالوتها من األديب يخجل عبارات القصة هذه من املواضع بعض ويف اسمها،

ومرص. بريوت يف طبعاتها بعض
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أمثالها من قصصأخرى (4-3)

القرنني يف األدباء أخذ العربي، العالم يف ذكرها املتقدم الفارسية الرتجمات شاعت ملا
ذكر وقد يشبهها، ما أيديهم بني مما يجمعون أو منوالها عىل ينسجون والرابع الثالث
هللا عبد أبو «وابتدأ وصفه: يف قال الجهشياري تأليف بنفسه شاهده كتابًا النديم ابن
سمر ألف فيه اختار كتاب بتأليف الوزراء كتاب صاحب الجهشياري عبدوس بن محمد
وأحرض بغريه، يعلق ال بذاته قائم جزء كل وغريهم والروم والعجم العرب سمار من
يف املصنفة الكتب من واختار ويحسنون، يعرفون ما أحسن عنهم فأخذ املسامرين
ليلة أربعمائة ذلك من له فاجتمع فاضًال وكان بنفسه، يحىل ما والخرافات األسمار
أجزاء عدة ذلك من ورأيت ورقة، خمسني عىل يحتوي تام سمر ليلة كل ليلة وثمانون
ألسنة عىل والخرافات األسمار يعمل من ذلك قبل وكان الشافعي، أخي الطيب أبي بخط
داود بن وعيل هارون بن وسهل املقفع بن هللا عبد منهم جماعة والبهائم والطري الناس

وليلة. ليلة ألف غري وأمثالها الكتب هذه من يصلنا ولم وغريهم.» زبيدة كاتب
العرص انقضاء قبل ظهرت املجونية، والنكت الخرافية القصص من طائفة وهناك
ونوادر ضمضم أبي ونوادر جحا، وكتاب األسدي حوشب ككتاب صدده يف نحن الذي
اآلن أيدينا بني املتداولة الكربى القصص سائر أما القليل، إال منها يبق لم املوصيل ابن

مكانه. يف ذكرها فسيأتي وغريها هالل وبني والزيبق الزير كقصة

الدرام (5-3)

واآلداب األخالق يمثل ألنه اإلفرنج؛ عند األهمية عظيم وهو التمثيلية الروايات به ونريد
عىل التمثيل يعانوا لم العرب لكن بها، ويعتربوا الناس ليشاهدها املراسح عىل والعادات
الحريري أو الهمذاني كمقامات املقامات املسترشقني بعض عد وقد فيه، ألفوا وال املراسح
ملا اللغوية الفائدة بها يراد إنما واملقامات القول لهذا مسوًغا نرى وال الدرام، قبيل من
مغزاها املراد وليس والحكم، األمثال وإيراد الغريبة واأللفاظ البالغة من فيها يتوخونه
أو العربة تأليفها من غرضهم يكون أن عن كتابنا ونجل التمثيل، من اإلفرنج يريد كما

ونحوها. بالحيل الكسب أسباب وانتحال املجون عىل مبنية الغالب يف وهي املوعظة،
املراسح، عىل املرأة ظهور إىل يحتاج أنه التمثيل فن عن العرب تقاعد يف السبب ولعل
الشعرية القصص وضع عن لتباعدهم تابع هو أو الحجاب، بسبب عنه يتجافون وهم
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عىل وتفريعه، وتشعيبه املوضوع توسيع إىل يحتاج الذي (أيبوبه) القصيص الشعر أو
رسالة نعني كالدرام؛ شيئًا وضع الثالث العرص يف الشعراء نابغة املعري العالء أبا أن

تمثيلها. يقصد لم وإن الكوميديا نوع من تكون أن تشبه فإنها الغفران،

إيران. يف عاشوراء تشخيص :3 شكل

يف الحسني مقتل تمثيل يف املوانع بهذه يبالوا لم فارس بالد يف الشيعة أن ويظهر
بيوم الرواية هذه وتبتدئ عاشوراء، يف املراسح عىل الواقعة تلك يمثلون فإنهم كربالء،
قتل» «روز ويسمونه منها األخري الفصل هو أو بقتله، وتنتهي مكة من الحسني خروج
ساحة يف دولته ورجال الشاه بحضور عاشوراء يوم يمثلونه الفصل فهذا القتل، يوم أي:
وعمر ليىل وأم وكلثوم وسكينة وزينب والعباسوجعفر وشمر الحسني فيشخصون كبرية
وأصحابه؛ الحسني ومقتل آخره إىل النهار أول من الواقعة وكيفية وغريهم سعد بن
عىل يقرأ شيخ فيقوم الحداد، شارات عليها الخيام فيها ينصبون ساحة يف ذلك يفعلون
عواطف تهيج حتى بالقراءة يبدأ يكاد وال محزن بنغم الحسني مقتل حكاية الناس
دموعهم بها يلتقط بقطنة شيخ عليهم فيطوف وينوحون ويندبون فيبكون السامعني،
موريه الرحالة االحتفال ذلك وصف وقد لالستشفاء، بها تحفظ قارورة يف يعرصها ثم
.١٨ سنة ٤٦٦ صفحة الهالل يف ذلك ونقلنا ١٨١١م، سنة فارس إىل الثانية رحلته يف
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ألفوا الذين وقلَّ النحو يف كثريًا شيئًا يأتوا لم ولكنهم العرص، هذا يف كثريين النحاة كان
وأكثرها ذلك نحو أو إعراب أو سيبويه عىل رشوح دونوه ما وأكثر أنفسهم، عند من فيه
يستحق ما منها العرصوبقي هذا أهل من النحو يف مؤلفات خلف من أشهر وهاك ضاع،

األخرى: املواضيع يف مؤلفاتهم ونذكر الوفاة حسب نرتبهم الذكر،

٣٧٠ه) سنة (تويف خالويه ابن (1)

حلبة وأدرك بغداد ودخل همذان، من أصله خالويه بن أحمد بن الحسني هللا عبد أبو هو
الدولة، سيف وقدمه حمدان آل من وتقرب حلب يف أقام ثم الشام إىل ورحل فيها العلماء

الباقية: آثاره ومن حسنة، محارضات معه وله

أيا ويف الربيطاني املتحف يف خطية نسخة منها سورة: ثالثني إعراب يف رسالة (١)
صوفيا.

برلني. يف الشجر: كتاب (٢)
املتحف يف وجدت خطية نسخة عن أوروبا يف طبع العربية الشواذ يف ليس: كتاب (٣)

األدبية. الطرف كتاب جملة يف مرص يف وطبعت ديرنربج، بعناية الربيطاني

ج١، ٧٦ الدهر ويتيمة ،٣٨٣ األدباء وطبقات ج١ ١٥٧ خلكان ابن يف وترجمته
.٨٤ والفهرست
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٣٧٩ه) سنة (تويف الزبيدي بكر أبو (2)

قرطبة نزيل اإلشبييل، الزبيدي مذحج بن هللا عبد بن الحسن بن محمد بكر أبو هو
أهل وأخرب اللغة وحفظ النحو يف عرصه أوحد وكان اللغوي، القايل عيلٍّ أبي تالميذ من
اختاره وقد مثله، فنه يف باألندلس يكن ولم والسري، والنوادر واملعاني باإلعراب زمانه
الحساب عهده ويل املؤيد هشام فعلَّم أبناءه، ليعلم قرطبة صاحب باهلل املستنرص الحكم
إشبيلية قضاء توىل حتى عريضة دنيا منه ونال عنده رفيعة منزلة له وكانت والعربية،
كثرية كتبًا ألف وقد شاعًرا، وكان بعده، بنوه توارثها نعمة له وحصل الرشطة، وخطة
زمنه، قرب إىل األسود أبي زمن من واألندلس املرشق يف والنحاة اللغويني طبقات منها
املزهر يف عنه السيوطي وأخذ للهجرة، التاسع القرن آخر إىل موجوًدا الكتاب هذا وظل
العني كتاب ومخترص األبنية، يف وآخر العامة لحن يف أخرى كتب وله خربه، نعلم وال

إال: مؤلفاته من يبلغنا ولم السيوطي، ذكره

يف خطية نسخة منه الفائدة جزيل وهو والعربية: النحو يف الواضح كتاب (١)
األسكوريال.

رومية يف طبع سيبويه، فاتت أشياء فيه استدرك سيبويه: عىل االستدراك كتاب (٢)
اإليطايل. املسترشق جودي بعناية ١٨٩٠ سنة

ج١. ٤٠٩ الدهر يتيمة ج١، ٥١٤ خلكان ابن يف وترجمته

٣٩٢ه) سنة (تويف جني ابن (3)

مملوًكا أبوه وكان الفاريس، عيل أبي عىل قرأ املوصيل، جني بن عثمان الفتح أبو هو
ببغداد، جني ابن تويف «جنايس»، مثل يوناني لفظ عن معرب «جني» اسمه ولعل روميٍّا،
حسنة منظومات وله مطبوًعا شاعًرا وكان آثاًرا، وأكثرهم العرص هذا نحويي أعظم وهو
منها: بقي ما أشهر هاك ونقد، فلسفة فيها هامة مؤلفات فيه وله عليه، غلب النحو لكن

مذهب عىل النحو أصول يف يبحث الفائدة عظيم كبري كتاب اللغة: يف الخصائص (١)
ومآخذها وأحكامها واشتقاقها وأصولها اللغة يف فلسفي بحث وهو والفقه، الكالم أصول
املكتبة يف والثاني األول الجزآن منها ضخمة أجزاء عدة والكتاب فيه، القياس يجوز وما
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وأجزاء غوطا، مكتبة يف و٤ ٣ والجزآن صفحة، ٧٠٠ عىل صفحاتهما تزيد الخديوية
اآلستانة. يف عثمانية ونور راغب مكتبتي يف أخرى

أحكام عىل يشتمل صفحة ٦٠٠ نحو يف ضخم كتاب هو النحو: يف الصناعة رس (٢)
ومخارج الصوت يف أبحاث وفيه موقعه، حيث من منها حرف كل وأحوال املعجم حروف
تقاربه يناسب وما وفروعها الحروف وأجناس هي وما والحركات، ولفظها الحروف
آخر إىل بعدها وما فالباء بالهمزة فبدأ الدقيقة، األبحاث من ذلك ونحو اللفظ يف منها
وأحكام األلفاظ، من موقعه حيث من يقل أو يكثر وأين حرف كل يف ونظر األبجدية،
األلفاظ تحليل طالب تهمُّ التي املواضيع، من ذلك وغري واإلبدال القلب من يصيبه ما
املكتبة ويف وكوبريل، وراغب وباريس وليدن برلني يف خطية نسخ منه اللغة، وفلسفة

دمشق. يف الظاهر ومكتبة الخديوية
باآلستانة. وكوبريل باشا راغب مكتبتي يف املازني: ترصيف رشح (٣)

وليدن. وفينا برلني يف لطيف مخترص هو العروض: كتاب (٤)
األسكوريال. يف القوايف: مخترص (٥)

عديدة. رشوح وعليها صوفيا وأيا برلني يف النحو: يف اللمع (٦)
راغب. مكتبة يف الشواذ: إعراب يف املحتسب (٧)

الخديوية. املكتبة يف املتنبي: رشح (٨)
يف نسخة منه تاريخيٍّا، ال لغويٍّا رشًحا الحماسة شعراء أسماء رشح هو املبهج: (٩)

صفحة. ٧٢ يف الخديوية املكتبة
مع ليبسك يف مطبوع الترصيف: أصول جمل أو امللوكي، التعريف مخترص (١٠)

.١٨٨٥ سنة التينية ترجمة
ليدن. يف خطية نسخة منه التثنية: علل (١١)

رشح فيها صفحة و٤٠٠ نيف يف ضخم كتاب هو الحماسة: رشح يف التنبيه (١٢)
الخديوية. املكتبة ويف ليدن يف موجود نحوي لغوي

األدباء وطبقات ج١، ٧٧ الدهر ويتيمة ج١، ٣١٣ خلكان ابن يف جني ابن وترجمة
.٤٠٦
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آخرون نحاة (4)

الناس يف فإن كتبًا؛ يخلفوا لم وإن التحقيق، يف إليهم يرجع نحاة العرص يف واشتهر
ما مؤلفاتهم من يصلنا لم الذين النحاة مشاهري ومن التأليف، دون التعليم يحسن من

الذكر: يستحق

عدة ألف األصل فاريس وهو املربد، تالميذ من ٣٤٧ سنة املتوىف درستويه ابن •
أكسفورد. مكتبة يف خطية نسخة منه للكتاب» «األلفاظ إال منها يبق لم كتب

ج١. ٢٥١ خلكان ابن يف وترجمته
عريض العلم واسع وكان ،٣٦٨ سنة تويف بالقايض، ويعرف السريايف سعيد أبو •
الوصل ألفات كتاب وألف سيبويه، كتاب ورشح بغداد قضاء توىل الجاه،
وكان يشء، منها يصلنا لم وغريها البرصيني النحويني أخبار وكتاب والقطع،
والشعر والرياضيات واللغة القرآن يف فنون عدة الطالب عليه يشتغل ثقة الرجل
وطبقات ج١، ١٣٠ خلكان وابن ج٣، ٨٤ األدباء معجم يف وترجمته وغريها.

.٣٧٩ األدباء
وعضد الدولة سيف عند منزلة له وكانت ،٣٧٧ سنة املتوىف الفاريس عيل أبو •
خطية رشوح ومنه كثريون رشحه والتكملة اإليضاح كتاب مؤلفاته ومن الدولة.
ومعجم ج١، ١٣١ خلكان ابن يف وترجمته للعكربي. أحدها الخديوية املكتبة يف

.٣٨٧ األدباء وطبقات ج٣، ٩ األدباء
املتوىف بقية وابن ورشوح، مؤلفات عدة له ،٣٨٤ سنة املتوىف الرماني حسن أبو •
،٤٤٢ سنة والثمانيني ،٤٤١ سنة واألفلييل ،٤٢٠ سنة والربعي ،٤٠٦ سنة

خلكان. ابن ترجمهم وقد رشحه يطول مما وغريهم
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اللغوية املعاجم نشوء وتم اللغة، علوم نضجت فيه بأنه تقدمه عما العرص هذا يمتاز
وتدوينها األلفاظ ضبط يف اشتغلوا الذين أهمهم حسنة طائفة اللغة علماء من فنبغ
املعاجم أصحاب وهم املعاني، عىل أو املعجم حروف عىل وترتيبها معانيها وتعريف

وهم: العموم، عىل اللغة علماء عن الكالم بعد ا خاصٍّ فصًال لهم سنفرد

٣٤٥ه) سنة (تويف البارودي املطرز (1)

غالم الزاهد البارودي باملطرِّز املعروف هاشم أبي بن الواحد عبد بن محمد عمر أبو هو
واسع وكان ذكره، املتقدم ثعلب عن أخذ املكثرين، اللغة أئمة أكابر من وكان ثعلب،
طائر طار لو ويقولون: نقله أكثر يف يخطئونه عرصه أدباء لكن املادة غزير الرواية
أكثر حفظه من أمىل إنه ويقال: كذا.» األعرابي ابن عن ثعلب «حدثنا عمر: أبو لقال
صاحب ذكرها كثرية كتبًا وألف فيها، ودفن ببغداد تويف اللغة. يف ورقة ٣٠٠٠٠ من

إال: منها يصلنا لم الفهرست

نسخة منه واحد، معنى يف ألفاظ عرشة جمع عن عبارة هي العرشات: كتاب (١)
برلني. مكتبة يف خطية

يف وترجمته االسم بهذا الفهرست يذكره ولم األسكوريال يف العرب: أخبار كتاب (٢)
.٣٤٥ األدباء وطبقات ،٧٦ والفهرست ج١ ٥٠٠ خلكان ابن
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٣٥٦ه) سنة (تويف القايل عيل أبو (2)

بن امللك عبد موايل من جده اللغوي، البغدادي القايل القاسم بن إسماعيل عيل أبو هو
ونفطويه دريد البن تتلمذ البرصيني، ونحو والشعر للغة زمانه أهل أحفظ وكان مروان،
يف وأقام سنة، ٢٥ بها أقام بغداد إىل فسافر البالد وطاف وغريهم، درستويه وابن
فيها وتويف النارص، الرحمن عبد زمن عىل قرطبة فدخل األندلس إىل وسافر زمنًا املوصل

منها: وصلنا ما هاك اللغة يف أكثرها مؤلفات عدة وله ،٣٥٦ سنة

بقرطبة، الزهراء جامع يف أماله للمربد، الكامل كتاب نوع من هو األمايل: كتاب (١)
يف ١٩٠٧ سنة بمرص طبع وقد واألسكوريال، وباريس برلني يف خطية نسخ ومنه

ذيل. لهما مجلدين
ألف أي ورقة؛ ٥٠٠ نحو يف املعجم حروف عىل بناه اللغة: يف البارع كتاب (٢)

باريس. مكتبة يف نتف إال منه يبق ولم املعاجم، قبيل من فهو صفحة،
الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة منه النوادر: كتاب (٣)

ج٢. ٣٥١ األدباء ومعجم ج١، ٧٤ خلكان ابن يف وترجمته

٣٨٢ه) سنة (تويف العسكري أحمد أبو (3)

يف مكرم عسكر إىل نسبة اللغوي العسكري سعيد بن هللا عبد بن الحسن أحمد أبو هو
صاحب أحمد أبو وكان األدباء، بني ذكره املتقدم العسكري هالل أبي غري وهو األهواز،

سبيًال: إليه يجد وال به االجتماع يود عباد بن الصاحب وكان ونوادر، أخبار
منها: إلينا وصل مؤلفات عدة أحمد أبو وخلف وأطراه، ولقيه إليه السفر يف فاحتال

التي الكلمات من واملحرف املصحف فيه جمع والتحريف: التصحيف كتاب (١)
الكلمات ورشح املحارضات، فروع ومن البديع أنواع من يعد مما البلغاء، عن وردت

.١٣٢٧ مرص يف طبع مفيد وهو املشتبهة،
باآلستانة. كوبريل مكتبة يف واملواعظ: الزواجر كتاب (٢)

بمرص. باشا زكي مكتبة واألمثال: الحكم (٣)

ج٣. ١٢٦ األدباء ومعجم ج١، ١٣٢ خلكان ابن يف أحمد أبي وترجمة
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جنادة ذكرهم: اآلتي املعاجم أصحاب غري أيًضا العرص هذا يف اللغة علماء ومن
،٤١٧ سنة تويف اللغوي وصاعد ،٤١٥ سنة ببغداد تويف والسمسماني ،٣٩٩ سنة املتوىف

خلكان. ابن ترجمهم وقد ٤٢٧ه، سنة تويف القييس السيد وابن

وأصحابها اللغوية املعاجم (4)

،١٨٠ سنة املتوىف للخليل العني كتاب يف األول العبايس العرص يف اللغوية املعاجم ولدت
أن بنا فيحسن صدده يف نحن الذي الثالث العرص يف إال نموها ويتم تتضح لم لكنها

فيها. الكالم نشبع

العموم عىل املعاجم (1-4)

يف كلمة ٤٠٠٠٠ فيه معجًما وضعوا فإنهم الصينيون، اللغوية املعاجم إىل األمم أسبق
الالتينية اللغة يف لغوي معجم وأقدم باوتيش، اسمه مؤلفه امليالد، قبل عرش الحادي القرن
أو الزمن ذلك ونحو امليالد، قبل ٢٨ سنة املتوىف «وارو» ألفه (Lingua Latina) اسمه
يف اإلسكندري الغراماطيقي أبولونيوس ألفه هومريوس للغة معجم أقدم ظهر بعيده
يوليوس تأليف للميالد ١٧٧ سنة كامًال اليونانية اللغة معجم ظهر ثم أوغسطس، زمن
تاريخها. وهاك اللغوية؛ املعاجم إىل الحديثة األمم أسبق وهم العرب يأتي ثم بولكس،

العربية املعاجم مآخذ (2-4)

املعاني عىل أو املعجم حروف عىل األلفاظ فيها ترتتب التي اللغة كتب باملعاجم نريد
أدوار يف العرب أفواه من السماع عن األصل يف مأخوذة وهي املتقاربة، أو املتشابهة
اإلسالم صدر من الجاهلية وآدابها اللغة بأخذ بدءوا أنهم تقدم مما علمت وقد مختلفة،

األدب. علم عن الكالم عند بعضهم ذكرنا فصحاء من والكوفة بالبرصة
يأخذونه أو يسمعونه ما يروون وغريهم عبيدة وأبي واألصمعي كحماد الرواة فكان
وأمثالهم وأخبارهم العرب أشعار ذلك يف ويدخل ينقلونه. أو ويدونونه سمعه عمن
حدة عىل موضوع كل مستقلة كتب يف أوًال ذلك ودونوا وآدابهم، وعلومهم وألفاظهم
والنخيل والشجر والنبات والشاه والخيل اإلنسان وخلق الوحوش وأسماء اإلبل ككتب

ونحوها. األنصاري زيد ألبي واملطر اللبن وكتب لألصمعي، وغريها
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استعماله النادر عىل تشتمل وهي اللغة، يف النوادر كتب من ألفوه ما ذلك ويلحق
الغريب وكتب والقايل، والشيباني زيد وأبي للكسائي النوادر ككتب ودالالتها األلفاظ من
من كثريًا فيها فإن الشعر ورشوح األعرابي، وابن والشيباني عبيد أبي كغريب اللغة يف
واشتقاقها اللغة يف تبحث التي الكتب وسائر اللغوية، أحوالها بيان مع املرشوحة األلفاظ
الكتابية األلفاظ كتاب القبيل هذا ومن والنظائر، واألشباه األضداد كتب وكذلك وألفاظها،
للقايل، البارع وكتاب ذكره، تقدم ٣٢٧ه سنة املتوىف الهمذاني عيىس بن الرحمن لعبد

ذكره. اآلتي القوطية البن األفعال وأبنية
خال ،٣٥٠ سنة املتوىف الفارابي إبراهيم بن إلسحاق األدب» «ديوان كتاب ومنها
والثاني السالم يف أولها كتب ستة عىل جعله ذكره، اآلتي اللغة تاج صاحب الجوهري
وجعل الهمزة. كتاب (٦) األربعة. ذوات (٥) الثالثة. ذوات (٤) املثال. (٣) املضاعف يف
واستشهد األفعال، عىل األسماء وقدم وأفعال، أسماء شطرين: الكتب هذه من كتاب كل
٣٠٠ يف الخديوية املكتبة ويف وأكسفورد ليدن يف خطية نسخ الكتاب هذا ومن باألشعار،

قديم. خط صفحة
املعاجم ألفوا الذين أن عىل املعاجم، تأليف يف كبريًا عونًا كانت وأمثالها الكتب فهذه
وقد عنهم، سمعها ممن أو العاربة العرب من األلفاظ سماع إىل التحقيق يف أيًضا رجعوا

املعاجم: تاريخ وإليك عنها، اللغة أخذت التي القبائل أسماء ذكرنا

العربية املعاجم تاريخ (3-4)

ذكره تقدم وقد العني، كتاب يف أحمد بن الخليل األبجدية عىل اللغة ألفاظ رتب من أول
،٣٢١ سنة املتوىف دريد ابن جمهرة تليه األول، العبايس العرص يف اللغة عن الكالم يف
اللغة طالب معول كان وعليها الثاني، العبايس العرص يف اللغة كتب بني ذكرناها وقد
العني كتاب املعاجم فأقدم ونفطويه، جني ابن انتقدها وقد يليه، والذي العرص ذلك يف

ذكرها. تقدم وقد للقايل، فالبارع دريد البن فالجمهرة
الوفاة: تاريخ حسب مرتَّبة أصحابها تراجم مع ذلك بعد ظهرت التي املعاجم وهاك

٣٧٠ه) سنة (املتوىف لألزهري التهذيب

الهروي األزهري أزهر بن نوح بن طلحة األزهر بن أحمد بن محمد منصور أبو هو
ونفطويه، دريد وابن ثعلب عىل قرأ بها، فاشتهر اللغة عليه وغلبت فقيًها كان اللغوي،
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يف نشئوا قوم أرس يف بوقوعه ذلك إىل ووفق اللغة، طلب يف العرب أرض فطاف ورحل
زمان محارضهم يف املياه إعداد إىل ويرجعون النجع، أيام الغيث مساقط يتتبعون البادية
يف يوجد يكاد وال البدوية، بطباعهم ويتكلَّمون بألبانها ويعيشون النعم، ويرعون القيظ

فاحش. خطأ أو لحن منطقهم
بالستارين، ويقيظ الصمان يف ويربع الدهناء يف يشتي طويًال دهًرا أَْرسهم يف فبقي
أدخل «التهذيب» كتابه ألف فلما جمة، ألفاًظا ومخاطباتهم محاوراتهم من فاستفاد
وقد الحروف. مخارج حسب أي العني؛ كتاب ترتيب عىل ترتيبه يف وجرى فيه، كله ذلك
وأسماء تراجمهم خالصة مع طبقاتهم حسب الرواة أسماء فيها أورد بمقدمة صدره
نصوص مع ومدارجها الحروف ألقاب يف فصًال وعقد اللغة، يف التأليف ساءوا الذين

مفيدة. مقدمة وهي العني، كتاب من كثرية
وكوبريل عثمانية ونور صوفيا أيا مكاتب يف خطية نسخ التهذيب كتاب ومن
كبريان جزءان الخديوية املكتبة ويف بحلب، األحمدية املكتبة يف ونسخة اآلستانة، يف
كبرية والصفحات جميل والخط ذرا بمادة الثاني ينتهي صفحة، ٢٠٠٠ نحو صفحاتهما

ا. جدٍّ
وكوبريل. برلني يف نسخ منها الفقهاء: استعملها التي األلفاظ غريب كتاب

ج١. ٥٠١ خلكان ابن يف األزهري وترجمة

٣٨٥ه) سنة (املتوىف عباد بن للصاحب املحيط

هي كما األبجدية حروف عىل مرتب «املحيط» وكتابه املنشئني، بني ترجمته تقدمت قد
املكتبة يف الثالث الجزء ومنه الشواهد، وقلل األلفاظ فيه أكثر مجلدات سبعة يف اليوم

الخديوية.

٣٩٠ه) سنة (املتوىف فارس البن املجمل

يف إماًما كان الرازي، حبيب بن محمد بن زكريا بن فارس بن أحمد الحسني أبو هو
اقتبس رسائل كتب ألنه املقامات؛ وضع يف التقدم فضل وله اللغة، وخصوًصا شتى علوم
الصاحب عليه وتفقه تقدم، كما الهمذاني الزمان بديع اشتغل وعليه نسقه، منها العلماء

أشهرها: هاك شأن ذات مؤلفات خلف وقد عرصه أستاذ وكان عباد، بن
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أكثرها أخذ املستعملة، الهامة األلفاظ عىل فيه اقترص اللغة: يف املجمل كتاب (١)
اليوم، املعروفة األبجدية عىل ورتبه الشواهد، واخترص تقدمه عمن وأخذ السماع عن
واملتحف وباريس وليدن وغوطا برلني يف خطية نسخ منه اسمه، ومنه فيه الكالم وأجمل
نسخة الخديوية باملكتبة الشنقيطي كتب ويف وكوبريل، جامع ويني وأكسفورد الربيطاني

الخط. حسنة صفحة ١٣٠٠ نحو صفحاتهما كبريين مجلدين يف
نسخة منه قطرب، مثلثات مثل معان ثالثة ذات ألفاظ عىل يشتمل الثالثة: كتاب (٢)

األسكوريال. يف
برلني. يف الشعر: يف الخطأ ذم كتاب (٣)

خربه. عىل نقف ولم باملزهر السيوطي ذكره الشعر: نقد كتاب (٤)
ألفه ألنه بذلك تسمى كالمها؛ يف العرب وسنن اللغة فقه يف الصاحبي: كتاب (٥)
وخصائصها العربية اللغة أصل يف أبحاث وفيه العرص، ذلك وجيه عباد بن للصاحب
العربية واألسماء الكالم أقسام وتعريف واملواطن، القبائل بحسب لغاتها واختالف
وهو اللغوية، املواضيع من ذلك وغري الهجاء عىل وتركيبها الهجائية والحروف وأسبابها

املؤلف. حياة ترجمة يف فصل صدره ويف ،١٩١٠ سنة بمرص طبع نفيس كتاب
كقولهم: مزدوًجا العرب كالم من ورد ما فيه جمع واملزاوجة: االتباع كتاب (٦)
باملكتبة الشنقيطي كتب بني نسخة منه والليف، والسيف دايق، ومايق الغب، ساغب

مؤلفاته. بني يذكر ولم صفحة ٤٤ يف الخديوية

ج٢. ٦ األدباء ومعجم ج١، ٣٥ خلكان ابن يف فارس ابن وترجمة

٣٩٨ه) سنة (تويف للجوهري الصحاح

سموه ولذلك الرتك؛ ببالد فاراب من أصله الجوهري، حماد بن إسماعيل نرص أبو هو
محمد اسمه فإن ذكره، املتقدم الفيلسوف الفارابي نرص أبي غري وهو أيًضا، الفارابي
إسماعيل خال فإنه األدب، ديوان صاحب الفارابي إبراهيم بن إسحاق وغري طرخان، بن

صدده. يف نحن الذي حماد بن
يف وسافر وغريه، املذكور خاله عن أخذ اللغة، يف العلم واسع هذا إسماعيل وكان
اللغة وإتقان األدب طلب يف الحجاز وطاف ومرض، ربيعة ديار فدخل والحرض البدو
كان خطه ألن الخط؛ وتعليم والتأليف للتدريس نيسابور يف فأقام خراسان، إىل ورجع
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ألفاظ من فانتقى العربية»، وصحاح اللغة «تاج وسماه الصحاح كتاب وضع ثم جميًال،
ابن وجمهرة األزهري وتهذيب فارس ابن مجمل من أوعى فجاء عنده صح ما اللغة
أواخر عىل األلفاظ ترتيب يف القاعدة فجعل أحد، إليه يسبقه لم أسلوب عىل ورتَّبه دريد،
يف الشعراء عند فائدة الرتتيب ولهذا وهكذا؛ «بيت» كلمة قبل مثًال «قلب» فيضع الكلم،
مرض، ديار يف املستعملة األلفاظ استوعب أنه سواه عىل الصحاح ويمتاز القوايف، طلب
بعض ضبط يف خطأ الكتاب ويف عارشهم، ألنه هناك؛ البادية عرب من بالسماع وحققها
الصحاح كتاب صنف الجوهري «إن قال: األدباء معجم يف ياقوت سببه ذكر األلفاظ
املعجمة، الضاد باب إال منه وسمعه البيشكي محمد بن الرحيم عبد منصور أبي لألستاذ
وقال: سطحه إىل فصعد بنيسابور، القديم الجامع إىل فانتقل وسوسة الجوهري واعرتى
إليه، أسبق لم أمًرا لآلخرة فسأعمل إليه أسبق لم شيئًا الدنيا يف عملت إني الناس أيها
أنه وزعم الجامع، من عاليًا مكانًا وصعد بحبل وتأبطهما باب مرصاعي جنبيه إىل وضم
إسحاق أبو فبيضه مبيضة وال منقحة غري مسودة الكتاب بقية وظلت فمات، فوقع يطري
فاحًشا.» غلًطا مواضع عدة يف فيه فغلط موته، بعد الجوهري تلميذ الوراق صالح بن

ويف ،١٢٨٢ سنة مرص ويف الحجر، عىل ١٢٧٠ سنة تربيز يف الصحاح طبع وقد
الكتاب استخدام وكيفية املعاجم، تاريخ يف الهوريني الوفاء ألبي مقدمات مرص طبعة
سمي كتاب يف الفارسية إىل وترجم كثريون لخصه وقد منه، الساقطة الفصول هي وما
نسخ الرتجمة هذه ومن ٩٧٦ه، سنة القريش الدين جمال الفضل أبو ترجمه «الرصاح»

.١٨١٢ سنة كلكتة يف وطبعت وغريهما، الربيطاني واملتحف برلني يف خطية
للهجرة الثامن القرن أهل من الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد ولخصه
إليه وضم االستعمال يف منه بد ال ما عىل فيه اقترص الصحاح»، «مختار سماه كتاب يف
عىل بالنص ذكره األوزان من الجوهري أهمله ما وكل وغريه، األزهري تهذيب من كثريًا
أوروبا، مكاتب يف خطية نسخ ومنه وغريها، بمرص مراًرا ومطبوع شائع وهو حركاته،
لذكرها، محل ال ورسائل كتبًا قدمناها التي لألسباب الصحاح نقد يف كثريون وألف

ج٢. ٧٤ الظنون كشف راجع كثريون، عنه ودافع
خرب تقدم وقد أوزانه،1 يف والزيادة العروض علم تتميم يف فضل هذا وللجوهري

ج٤. ٢٨٩ الدهر ويتيمة ج٢، ٢٦٦ األدباء معجم يف وترجمته ذلك،
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٤١٢ه) سنة (املتوىف للقزاز الجامع

العزيز خدمة يف كان القريواني، القزاز النحوي التميمي جعفر بن محمد هللا عبد أبو هو
«الجامع» كتاب جملتها من كتبًا له وصنف وجيًها مقدًما وكان مرص، صاحب الفاطمي

ج١. ٥١٤ خلكان ابن يف وترجمته ضاعت، وكلها اللغة يف

٤٣٦ه) سنة (املتوىف للتياني املوعب

فيه وجمع املوعب ألف قرطبة، أهل من اللغوي عمر بن غالب بن تمام غالب أبو وهو
ضاع، الكتاب لكن الشواهد، يخترص ولم والجمهرة العني كتاب محتويات من الصحيح

ج١. ٩٧ خلكان ابن يف وترجمته

٤٥٨ه) سنة (املتوىف سيده واملخصصالبن املحكم

الحسن أبو الحافظ وهو العرصوأعظمهم، ذلك يف ظهرت التي املعاجم أصحاب آخر وهو
وكان رضير، وأبوه رضيًرا كان األندليس، املريص سيده بابن املعروف إسماعيل بن عيل
دانية يف وتويف مرسية، يف أقام حافًظا وكان غريه، وعن عنه فأخذها اللغة يف عامًلا أبوه

منها: وصلنا ما هاك واألدب، اللغة يف كتاب غري ألَّف وقد األندلس، أعمال من

عىل يشتمل جامع، كبري وهو األعظم، واملحيط املحكم واسمه اللغة: يف املحكم (١)
يؤخذ أبيات ثالثة بعضهم نظم وقد العني، كتاب ترتيب عىل ألفاظه رتب اللغة، أنواع

وهي: ألفاظها أوائل من املحكم حروف ترتيب

ص��ده ض��ر ش��ك��ا ج��ف��ن��ي ك��رى ق��ل��ي��ل غ��دره خ��ي��ف��ة ه��ن��ت ح��ب��ي��بً��ا ع��ل��ق��ت
ل��ح��ده رب��ع ث��وى ذن��ب ظ��الم��ت��ه ت��ائ��ب دي��ان��ة ط��ف��ًال زه��وه س��ب��ا
وج��ده ي��ن��اب��ي��ع أج��رت م��الح��ت��ه ب��ع��م��ي��ده ف��ت��اك��ة ن��واظ��ره

املصادر أوثق من شواهده انتقى وقد النظر وصدق والدقة بالضبط املحكم ويمتاز
يف سيأتي كما كتابه تأليف يف القاموس صاحب معول كان وعليه وغريها، الشعرية
ال كثرية أجزاء منه الخديوية املكتبة ويف الربيطاني، املتحف يف موجود واملحكم مكانه،
صفحاتها تزيد جزءًا ١٨ تبلغ األجزاء تلك من مجموعة وأكرب كاملة، نسخة منها يتم

742



واللغويون اللغة

سنة املتوىف األنيس ملحمد خالصة وللمحكم مغربي، قديم خطها صفحة آالف خمسة عىل
الربيطاني. املتحف يف نسخة منها ،٦٨٠

عىل وليس معانيها عىل مرتبة مواده إن أي معنوي؛ معجم وهو املخصص: (٢)
سنة مرص يف طبع وقد كثريًا، منه أوسع ولكنه للثعالبي اللغة فقه مثل فهو حروفها،
أجزاء ومنه الخديوية، املكتبة يف كانت مخرومة خطية نسخة عن مجلًدا ١٧ يف ١٣١٦
اجتمعت قد بابه يف كتاب أوىف وهو واألسكوريال، أكسفورد مكتبتي يف متفرقة خطية
واحد، باب يف بعض عن بعضها املتفرعة أو معانيها يف واملتقاربة املتشابهة األلفاظ فيه

مواده. عن البحث يسهل أبجدي فهرس ذيله ويف
الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة منه املتنبي: مشكل رشح كتاب (٣)

ج١. ٣٤٢ خلكان ابن يف سيده ابن وترجمه

هوامش

ج١. ٨٨ العمدة (1)
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اإلسالمية للمدن الخاصة التواريخ فيه فتكاثرت آخر وجًها العرص هذا يف التاريخ اتخذ
يف املتنافسة الدول وظهور العمران استبحار بعد طبيعي وذلك األشخاص، أو األمم أو
عىل ويغرونهم الكتاب يقربون وأكثرهم اإلسالمية، اململكة ترقية ويف والسيادة الشهرة
فعل وكما ذكره املتقدم الصابي إسحاق بأبي الدولة عضد فعل كما محامدهم، تدوين

ذكره. اآلتي بالعتبي الغزنوي محمود
االنقالبات من العرص ذلك يف انتهى ما املستقلة الدول تواريخ تدوين إىل دعا وقد
وأما انقضائها، بعد أو أيامها أواخر يف غالبًا يدون الدولة أو األمة وتاريخ السياسية،
التقلبات لتوايل ونظًرا منهم؛ بإيعاز أصحابها حياة يف تدوينها فيغلب األفراد تراجم
فاإلخشيديني الطولونيني إىل العباسيني من بتنقلها والرابع الثالث القرنني يف مرص عىل
منها. بقي ما وسنذكر أكثرها ضاع الخاصة التواريخ يف كتب عدة فيها ظهر فالفاطميني
أوائل يعرف ومنه األوائل»، «علم سموه التاريخ من رضب تولَّد العرص هذا ويف
العسكري، هالل أبو مستقالٍّ تأليًفا فيه ألَّف من وأول املوطن، بحسب والحوادث الوقائع

ذكره. تقدم وقد
من كان ما لكثرة الرحلة صبغة العرص هذا يف بعضه خالط فقد العام التاريخ أما
سمعه ما يصف فاملؤرخ الجغرافية، األماكن وصف مع سيجيء كما فيه الرحالت توايل
األسفار أهل من نفسه هو وكان املسعودي، ذلك يف إفاضة وأكثرهم الغرائب، من ورآه
العرص يف املؤرخني بني وذكرناه والجغرافيا، التاريخ يف ألَّف وقد البلخي، زيد أبو وكذلك

ذكرهم. اآلتي الجغرافية أصحاب غري املايض،
أكثرها ألن العرص؛ هذا تواريخ يف ينضج لم التاريخي النقد إن اإلجمال: عىل ويقال
يمتنعون وقد إلرضائهم، واألمراء امللوك سيطرة تحت الخاصة التواريخ سيما وال كتب
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وهم والشيعة السنة بني كان ما إال الدينية لألحزاب التعرض من تحاشيًا االنتقاد عن
دونوه. ما أفسد النسخ يف ذلك بعد التالعب ولعل يتحاشونه، ذلك مع

الوفاة: سني عىل كليهما يف الرتاجم ونرتب الخاصة ثم العامة التواريخ بذكر ونبدأ

العامة التواريخ أصحاب (1)

٣٤٦ه) سنة (تويف املسعودي (1-1)

يف نشأ املسعودي، له: قيل ولذلك مسعود؛ بن هللا عبد ذرية عيل بن الحسني بن عيل هو
٣٠٩ سنة وكرمان فارس فطاف البالد، أقىص إىل العلم طلب يف مرصورحل وجاء بغداد
عطف ثم واملنصورة، ملتان إىل الهند قصد التالية السنة ويف إصطخر، يف استقر حتى
وطاف الصني بالد إىل البحر ركب هناك ومن (سيالن) فرسنديب فصيمور كنباية إىل
وراء ما إىل ٣١٤ سنة أخرى رحلة ورحل عمان، إىل وعاد مداغسكر إىل الهندي البحر
الشامية والثغور أنطاكية جاء ٣٣٢ سنة ويف وفلسطني، الشام إىل ثم وجرجان أذربيجان
ولم التالية، السنة يف وتويف ،٣٤٥ سنة الفسطاط ونزل بمرص أخريًا واستقر دمشق، إىل
مواضيعها، اختالف عىل العلوم واكتساب والبحث االستقصاء عن أسفاره أثناء يف يفرت
الكتب من كثريًا وألف أحد، إليه يسبقه لم ما والجغرافية التاريخية الحقائق من فجمع

الباقية: مؤلفاته أشهر وهاك التاريخ يف أهمها شتى مواضيع يف املفيدة

مراًرا طبع وقد لشيوعه، يعرَّف أن من أشهر هو الجوهر: ومعادن الذهب مروج (أ)
البحار وصف ثم مختًرصا، األنبياء وقصص الخليقة منهما األول يف وصف جزئني، يف
الفرس من القديمة األمم تواريخ ذلك يف ويدخل العجائب، من فيهما وما واألرضني
ومذاهبهم وعاداتهم وأديانهم القدماء والعرب واإلفرنج والرومان واليونان والرسيان
عىل عطف ثم وغريها، املعظمة والبيوت القديمة والتقاويم الشهور وأطوال وأوابدهم،
تاريخ الثاني املجلد يف وذكر عثمان، مقتل إىل النبي ظهور من اإلسالمية الرسالة تاريخ

.(٣٦٣ سنة (تويف العبايس هلل املطيع أيام إىل عيل خالفة من اإلسالم
التاريخية الكتب من عرشات عن الكتاب هذا نقل أنه مقدمته يف جاء مما ويظهر
وفتوح الطربي كتاريخ قليلة بضعة إال منها يصلنا لم أيامه يف موجودة كانت وغريها
والسياسة التاريخ كتب من عرشات وفيه ضاع فقد الباقي وأما للبالذري، البلدان
عني فقد ولذلك سواه؛ يف تجدها ال كثرية فوائد الكتاب هذا خالل ويف واالجتماع،
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يف ١٨٧٢ سنة باريس يف وطبع الفرنساوية، اللغة إىل بنقله مينار دي باربيه املسترشق
إىل ونقله ،(٢ (سنة الضياء مجلة يف املراش هللا عبد الرتجمة هذه انتقد وقد مجلدات، ٩

.١٨٤١ سنة لندن يف ترجمته من األول الجزء وطبع سربنجر األستاذ اإلنكليزية
واملمالك واألجيال املاضية األمم من الحدثان أباده ومن الزمان أخبار كتاب (ب)
اإلشارة من املسعودي أكثر وقد مجلًدا، ٣٠ يف يدخل اسمه مثل طويل كبري وهو الداثرة،
أخبار كتابنا يف ذلك فصلنا «وقد قال: باب يف الكالم اخترص إذا الذهب، مروج يف إليه

فينا. مكتبة يف األول الجزء إال منه وليس اآلن، ضائع الكتاب هذا لكن الزمان.»
مكتبة يف ولكن أيًضا، ضاع وقد املتقدمني الكتابني بني وسط هو األسط: كتاب (ج)
بعض يف منه يشء عىل وقف أنه الباحثني بعض ويظن هو، أنها يظنون نسخة أكسفورد

دمشق.1 مكاتب
وتأثرياتها، والنجوم وهيئاتها، األفالك ذكر من ملًعا أودعه واإلرشاف: التنبيه كتاب (د)
واألرض ومهابها، والرياح ومنازلها، السنة وفصول األزمنة وأقسام وتركيبها، والعنارص
السبعة، األقاليم وحدود السكان، عىل وتأثريها واآلفاق والنواحي ومساحتها، وشكلها
ثم ومساكنها، ولغاتها القديمة السبع األمم وذكر األنهار، ومصاب واألطوال، والعروض،
ومعرفة واألنبياء، العالم تواريخ وجوامع وأخبارهم، والروم طبقاتهم عىل الفرس ملوك
وأعمالهم الخلفاء وسري اإلسالم، وظهور النبي وسرية والشمسية، القمرية السنني
طبع وقد التاريخ، كتب من غريه يف توجد ال كثرية أشياء وفيه ،٣٤٥ سنة إىل ومناقبهم

صفحة. ٥٠٠ يف الجغرافية املكتبة جملة يف ١٨٩٤ سنة ليدن يف

.١٥٤ والفهرست ج٢، ٤٥ الوفيات فوات يف املسعودي وترجمة

٣٥٠ه) سنة نحو (تويف األصفهاني حمزة (2-1)

من وأصله الرابع، القرن بأوائل بغداد يف مقيًما كان األصفهاني حسن بن حمزة هو
وأشهر الفارسية، املصادر عىل كتبه ما يف وعوَّل العرب، لغري ب يتعصَّ كان أصفهان

كتبه:

شيئًا فيها ذكر أبواب عرشة يف رتَّبَُه واألنبياء: األرض ملوك سني تاريخ كتاب (أ)
الفرس ملوك عن فضًال وكندة، ولخم غسان من العرب دول وسائر حمري أنساب من
مع ليبسك يف طبع والوفاة، الوالدة سنة تحقيق إىل باألكثر همه ويوجه وغريهم، والروم
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بها استعان التي الفارسية الكتب أسماء الكتاب مقدمة ويف ،١٨٤٤ سنة التينية ترجمة
تأليفه. يف

منشن. مكتبة يف نسخة منه األمثال: كتاب (ب)
املكتبة يف خطية نسخة منه والفارسية: العربية بني واملوازنة الخصائص كتاب (ج)

األصفهاني. حمزة تأليف أنها ظهرها عىل مكتوب صفحة ١٠٠ يف الخديوية

.١٣٩ الفهرست يف وترجمته

٣٨٥ه) سنة نحو (تويف النديم ابن (3-1)

الفضل صاحب البغدادي الوراق النديم يعقوب بن إسحاق بن محمد الفرج أبو هو
«الفهرست»، يف سنة ألف نحو منذ دوَّنها من أول ألنه اللغة؛ آداب تاريخ عىل األكرب
آداب يف ألف من أول فهو اللسان، هذا آداب من كثري أخبار لضاع الكتاب هذا ولوال
من األمم لغات بوصف صاحبه فيه بدأ الفهرست: كتاب كتابه: وصف وإليك اللغة،
مذاهب عىل املنزلة الرشائع كتب ذكر ثم منها، أمثلة ر وصوَّ وخطوطها، والعجم العرب
النحو وتاريخ واللغويني النحويني فذكر العلوم إىل انتقل ثم وعلومه، والقرآن املسلمني
وكتبهم، والسري واآلداب األخبار فأصحاب كتبهم، وأسماء والكوفة البرصة يف وأصحابه
فالفلسفة واملحدثني، والحديث والفقهاء، فالفقه واملتكلمني، فالكالم والشعراء، فالشعر
فاملذاهب والشعوذة، والسحر والعزائم والخرافات فاألسمار وأصحابها، القديمة والعلوم
مؤلف كل تاريخ يف تفاصيل باب كل ويف وأصحابها، الكيمياء وأخريًا واالعتقادات،

كتبه. وأسماء
يف ليدن يف ١٨٧١ سنة فلوجل املسترشق النفيس األثر هذا بطبع عني وقد
وهي األملانية، اللغة يف والرشوح الفهارس غري كبرية، صفحة ٢٦٠ صفحاته مجلد
املقالة أول من ساقطة منه قطعة عىل عثروا الفهرست طبع وبعد العدد، ذلك نحو
بن واصل وهم الكالم، علماء من طائفة تراجم عىل تشتمل (١٧٢ (صفحة الخامسة
والنايش، الروندي، وابن داود، أبي وابن والجاحظ، وتمامه، والنظام، والعالف، عطاء،
القطعة هذه نرشت وقد وغريهم، الطاق وشيطان الحكم، بن وهشام والرماني، والجبائي،

.١٨٨٩ سنة Die Kunde des Morgenlandes األملانية املجلة يف
القرون يف العربية اللغة آداب أحوال من حوى ألنه تثمن؛ ال أدب ذخرية والفهرست

التاريخ. هذا درس يف عنه غنى وال غريه له يتعرض لم ما األوىل
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٤٢١ه) سنة املرعيش(تويف (4-1)

محمود السلطان من تقرب من جملة يف كان املرعيش محمد بن الحسني منصور أبو هو
يف األول مجلدات ٤ يف وأخبارهم: امللوك سري يف الغرر كتاب خلف: وقد الغزنوي،
بن يزدجرد سقوط إىل والثاني أبنائه، بني والحروب بهرام بن يزدجرد إىل الفرس تاريخ
وظهور والروم والعراق الشام وأمراء اليمن وملوك واألنبياء اليهود ملوك وتاريخ شهريار
التي الصغرى والدول والعباسيني األمويني الخلفاء تواريخ يف والرابع الثالث اإلسالم،
وقد والغزنوية، والبويهية والحمدانية والسامانية كالطاهرية العباسية الدول من تفرعت
والثاني األول الجزآن ومنه الغزنوي، محمود السلطان أخي نرص املظفر أبي بأمر ألفه

باريس. مكتبة يف

٤٢١ه) سنة (تويف مسكويه (5-1)

وأسلم، مجوسيٍّا كان مسكويه. امللقب يعقوب بن محمد بن أحمد الخازن عيل أبو هو
تامة معرفة له وكانت األمم، يف ظهورهم يندر الذين العاملني املفكرين نوابغ من وهو
مكتبته، يف يخدمه وكان العميد ابن وصحب كتاب، غري فيها ألف وقد األقدمني بعلوم
وكان والتاريخ، والفقه األدب عن فضًال واملنطق والكيمياء بالفلسفة يشتغل كان لكنه
به وتنقلت ذلك عىل ندم ثم بالطبخ، الذهب طلب يف ماله فأنفق بالكيمياء، خاص ولع له
ير ولم عباد بن الصاحب خدمة عن ترفع حتى شأنه وعظم بويه، بني خدمة إىل حاله
ذلك أسلوب عىل أنيقة رسائل وله امللك، وعميد العميد ابن مدح شاعًرا وكان دونه، نفسه
٩١ (صفحة األدباء معجم صاحب ذكرها والتاريخ، الفلسفة يف كثرية كتبًا وألف العرص،

يأتي: ما إال منها يبلغنا لم ج٢)

ويدخل ٣٦٩ه، سنة وينتهي بالخليقة يبدأ عام تاريخ هو األمم: تجارب كتاب (أ)
كبري والكتاب والرتك، الروم أخبار من به يتعلق وما القدماء، الفرس تاريخ ذلك يف
وقد نظر. أو تدبر بال الحوادث جمع فيه همه يجعل لم أنه معارصوه كتبه عما يمتاز
الوقوف إىل الباحثون يوفق لم ضائعة وظلت كبرية، مجلدات ستة املؤلف هذا استغرق
سنة فكلف أمرها، يف اإليطايل املسترشق كايتاني األستاذ عني حتى منها كاملة نسخ عىل
يف منها نسخة عىل فعثر اآلستانة، مكاتب يف عنها للبحث هوروفيتس الدكتور ١٩٠٦
ذلك عىل وتشتمل بالفوتوغراف، فاستنسخها الكاملة الوحيدة النسخة وهي صوفيا، أيا
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األصل؛ عىل مطبوعة نرشها يف اإلنكليزية جيب تذكار لجنة عنيت أجزاء ستة يف التاريخ
األول الجزء صدر وقد الصور، تطبع كما ويطبع هو كما الخطي األصل يصور بأن أي
حوادث إىل فيه الكالم وينتهي واملقدمة، الفهارس غري صفحة ٦٠٠ يف الصورة هذه عىل

بالتدريج. األجزاء سائر وستظهر ٣٧ه، سنة
لهذا ذيًال ٤٨٨ سنة املتوىف العباسية، الدولة وزراء من شجاع أبو الوزير ألف وقد

باشا. زكي كتب جملة يف نسخة منه الكتاب
مجلدات ستة يف وهو األديب الفيلسوف نظر فيه نظر والفرس: العرب آداب كتاب (ب)
نسخ منه واليونان، والهند والفرس العرب عند واآلداب األخالق عن فيها تكلم أيًضا

وباريس. وأكسفورد ليدن يف خطية
وماهيتها وقواها النفس يف آراءه فيه بسط نفيس كتاب هو األخالق: تهذيب كتاب (ج)
الناس ومراتب وتقويمه الخلق يف وبحث واضح، أسلوب عىل وبوَّبه ذلك م وقسَّ وأفعالها،
ترتاح فلسفي تهذيبي أسلوب يف األقدمني الفالسفة كتب عىل ذلك يف مستنًدا قبوله يف
نحو املخلوقات طبقات يف أبحاث ذلك ويتخلل مواده، بأكثر العقل ويقتنع إليه، النفس
وبحث وأسبابها السعادة تعليل يف أجاد وقد اليوم، واالرتقاء النشوء أصحاب بحث
وأمراض الصداقة وآداب ومراتبها، ورضوبها واملحبة االتحاد ويف وأقسامها العدالة يف
طبع وقد الرأي، وسداد النظر صدق عىل يدل مما ذلك غري إىل وعالجها وأسبابها النفس

وغريها. مرص يف مراًرا الكتاب
املخلوقات يف رأيه ذلك جملة ويف بها، يتعلق وما الفلسفة يف األصغر: الفوز (د)
ما ونحو والحيوان والنبات الجماد من طبقاتها باختالف بعض إىل بعضها ونسبتها

أوروبا. مكاتب يف خطية نسخ ومنه مراًرا، بمرص طبع وقد النشوء. أهل إليه ذهب

وطبقات ،٢١٧ الحكماء تراجم ويف ج٢، ٨٨ األدباء معجم يف مسكويه وترجمة
ج١. ٢٤٥ األطباء

٤٦٢ه) سنة األندليس(تويف صاعد (6-1)

سنة املرية يف ولد طليطلة، قايض األندليس صاعد بن أحمد بن صاعد القاسم أبو هو
تتعرض التي العربية يف النادرة الكتب من وهو األمم»، «طبقات بكتابه واشتهر ،٤٢٠
الخامس القرن مؤرخي مرجع كان وقد الفهرست، كتاب بعد األمم عند العلوم لوصف
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فيها، العلم وحال تمدنها أحوال إىل بالنظر األمم تواريخ عن نقلوه ما يف بعده وما
مخترص صاحب امللطي الفرج وأبا األطباء، طبقات صاحب أصيبعة أبي ابن وخصوًصا
الكتاب هذا من يوجد ال أنه املظنون وكان الظنون، كشف صاحب خليفة والحاج الدول،
نسخة عىل اليسوعي شيخو األب عثر وقد غريها، يف ونتف لندن مكتبة يف نسختان إال
عىل ينرشها ولعله عليها، وعلق ١٤ سنة املرشق يف فطبعها دمشق يف الوراقني أحد عند

أيًضا. حدة
اللغوي الحسن بن صاعد وغري النرصاني، الطبيب هللا هبة بن صاعد غري وهو
املتوىف املحدث صاعد ابن غري ولكنه صاعد، ابن يسمى وقد ٤١٧ه، سنة املتوىف البغدادي

٣١٨ه. سنة

الخاصة التواريخ أصحاب (2)

٣٥٥ه) سنة نحو (تويف الكندي عمر أبو (1-2)

أوائل إىل بمرص يقيم كان التجيبي، الكندي يعقوب بن يوسف بن محمد عمر أبو هو
وله ذكره، املتقدم الفليسوف الكندي يعقوب غري وهو الرابع، القرن من الثاني النصف

املؤلفات: من

القرآن يف مرص عن جاء ما عىل يشتمل اإلخشيدي، لكافور ألفه مرص: فضائل (أ)
اإلخشيدي كافور زمن إىل الحديث وتاريخها وجغرافيتها القديم تاريخها مع والحديث
يف كافور مكتبة عن األصل يف منقولة الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه باختصار،

صفحة. ٤٤
يف نسخة منه ٢٤٦ه، سنة إىل القضاة أولئك تاريخ هو املرصيني: القضاة أخبار (ب)

نيويورك. يف كونيغ بعناية الطبع تحت اآلن وهي الربيطاني، املتحف
سنة منه األول الجزء صدر وقد املذكور، كونيغ طبعه مرص: والة تسمية كتاب (ج)

مالحظات. مع ١٩٠٨
وقد الربيطاني، املتحف يف خطية نسخة منه األهمية، عظيم هو مرص: تاريخ (د)

النسخة. تلك عن لندن يف بطبعه حبيب تذكار لجنة أخذت
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٣٥٨ه) سنة نحو (تويف الخشني هللا عبد أبو (2-2)

إىل األندلسيني والحفاظ الفقهاء أخبار كتاب له قرطبة، يف قضاعة من خشينة إىل نسبة
أكسفورد. يف خطية نسخة منه ،٣٥٨ سنة

اإلسكندراني الحسن أبو (3-2)

من كفى «ما سماه كاليومية كتابًا الفاطمي هللا لدين املعز أيام يف ٣٦٥ سنة نحو كتب
األسكوريال. يف نسخة منه األيام»، أخبار

٣٦٧ه) سنة (تويف القوطية ابن (4-2)

اإلشبييل األندليس القوطية بابن املعروف العزيز عبد بن عمر بن محمد بكر أبو هو
زمانه أهل أعلم من وكان وقرطبة، إشبيلية يف تثقف والدار، املولد القرطبي األصل
لألشعار الناس أروى وكان والنوادر، واألخبار والفقه الحديث حفظ مع والعربية باللغة
مليٍّا األندلس بأخبار مضطلًعا وكان غباره، يشق وال شأوه يلحق ال لآلثار وأدركهم
كتب وكانت قلبه، ظهر عن ذلك يميل وشعرائها فقهائها وأحوال أمرائها سري برواية
يف مفيدة كتبًا ألف وقد ٣٦٧ سنة قرطبة يف تويف عنه، وتؤخذ عليه تقرأ ما أكثر اللغة
وله واتبعه، القطاع ابن بعده وجاء األفعال، تصاريف باب فتح من أول إنه ويقال: اللغة

أهمها: أخرى كتب

يف خطية نسخة ومنه ٢٨٠ه، سنة إىل األندلس فتح عىل يشتمل األندلس: تاريخ (أ)
وعول ،١٨٥٦ سنة بباريس وطبع شاربونو، الفرنساوية إىل ترجمه وقد باريس، مكتبة
سنة باريس يف فرنساوية ترجمة مع وطبعوه اإلفرنج، من األندلس تاريخ طالب عليه

صفحة. ٢١٩ يف ١٨٨٩
.١٨٩٤ سنة ليدن يف جويدي األستاذ نرشه األفعال: كتاب (ب)

ج١. ٥١٢ خلكان ابن يف وترجمته
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٣٨٧ه) سنة (تويف زوالق ابن (5-2)

املرصيني، املؤرخني فضالء من كان الليثي، زوالق بن إبراهيم بن الحسن محمد أبو هو
املؤلفات: من له

غوطا. يف نسخة منه للهجرة: ٤٩ سنة إىل مرص تاريخ مخترص كتاب (أ)
وباريس. غوطا يف مخترص ولها باريس، يف نسخة منه وفضائلها: مرص تاريخ (ب)
الصرييف، الكندي العزيز عبد بن موىس بن محمد وهي املرصي: سيبويه أخبار (ج)

صفحة. ١٠٠ نحو يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه ،٣٥٨ سنة املتوىف
القايض بذكر يبتدئ ٣٨٦ سنة إىل مرص: قضاة أخبار يف الكندي كتاب تتمة (د)

عليه. نقف لم النعمان، بن بمحمد وينتهي بكار

ج٣. ٧ األدباء ومعجم ج١، ١٣٤ خلكان ابن يف وترجمته

٤٠٣ه) سنة الفريض(تويف ابن (6-2)

طلب يف ورحل ،٣٥١ سنة قرطبة يف ولد الفريض، األزدي محمد بن هللا عبد الوليد أبو هو
عليها سطا حتى قرطبة إىل وانتقل لبلنسية، قاضيًا وتعني ومرص، القريوان إىل العلم
يف األندلس» علماء تاريخ «كتاب الباقية آثاره ومن السنة، تلك يف فمات ٤٠٣ سنة الرببر

.١٨٩٢ سنة مدريد يف منها و٨، ٧ الجزئني كوديرا نرش مجلدات عدة

٤٢٠ه) سنة (تويف املسبحي امللك عز (7-2)

يف ولد الحراني، الكاتب باملسبحي املعروف هللا عبيد بن محمد امللك عز املختار األمري هو
والواليات األعمال وتقلد الفاطمي، هللا بأمر الحاكم وخدم األجناد، زي عىل ونشأ مرص
يف كثرية كتبًا ألف وقد ومحارضات، مجالس هللا بأمر الحاكم مع وله الديوان، وترتيب
يصلنا لم ذلك، وغري النجوم وعلم والنجامة واألدب التاريخ يف أكثرها مختلفة مواضيع

منها: خربه وصلنا ما وهاك القيل، إال منها
وما والخلفاء واألئمة واألمراء الوالة من مرص نزل من فيه ذكر مرص: أخبار كتاب
إىل أهلها وأحوال نيلها وذكر األطعمة، أصناف واختالف واألبنية، العجائب من فيها
ومجالس املغنني وأخبار الشعراء أشعار ذلك ويتخلل الكتاب، ذلك فيه كتب الذي الوقت
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أو ورقة ألف عرش ثالثة وهو وغريهم، واملتغزلني واألدباء واملعدلني والحكام القضاة
يوجد ٤١٤ه سنة بحوادث ينتهي مرص تاريخ يف كتاب أطول فهو صفحة، ٢٦٠٠٠

األسكوريال. مكتبة يف بعضه
باريس. يف نسخة منه ٥٥٣ سنة حوادث إىل ينتهي ذيًال ميرس بن محمد له ألف وقد

ج١. ٥١٥ خلكان ابن يف املسبحي وترجمة

٤٢٧ه) سنة (تويف الثعلبي إسحاق أبو (8-2)

وقد التفسري، علماء من النيسابوري الثعلبي إبراهيم بن محمد بن أحمد إسحاق أبو هو
مراًرا. بمرص طبع األنبياء، قصص يف املجالس» عرائس «كتاب التاريخ يف وله فيه، ألف

٤٢٧ه) سنة (تويف النرصالعتبي أبو (9-2)

له خال إىل خراسان وجاء الري، من وأصله العتبي، الجبار عبد بن محمد النرص أبو هو
ثم عيل أبي لألمري الكتابة فتوىل اإلنشاء بليغ وكان عنده، فنشأ هناك الوجهاء من كان
املعايل، لشمس خراسان يف نائبًا صار ثم البستي، الفتح أبي مع سبكتكني منصور ألبي
بكتاب الخصوص عىل واشتهر والعلوم، اآلداب خدمة عىل وأقبل نيسابور، واستوطن

إليه. نسبة «اليميني» سماه الغزنوي محمود السلطان الدولة يمني تاريخ يف ألفه
حياة ترجمة فيه بسط بتأليفه، العتبي النرص أبو اشتهر الذي الكتاب هو اليميني:
مع الحروب من جرى وما امللك يف طمعه وسبب سبكتكني أبيه وترجمة محمود السلطان
كثرية لطائف ذلك يف ويدخل أيامه، آخر إىل الدولة يمني تاريخ ثم توىل، حتى الخوارزمية
الثعالبي فعل كما العرص ذلك يف الرتسل أسلوب عىل مسجًعا كتبه وقد هامة، وحقائق
وكان ذكره، املتقدم الصابي إبراهيم إال بالبالغة يدانيه وال منه، أبلغ لكنه الدهر بيتيمة

التاريخ. يف هذا كتابه أهمية لوال املنشئني من عده يجب
الكرماني، الدين مجد الشيخ منهم جماعة مشكالته ورشح ألفاظه بضبط اعتنى وقد
وغريهم، النجاتي الدين وحميد محفوظ، بن الدين وتاج الخوارزمي، حسني بن وقاسم
وباريس الربيطاني واملتحف وليدن وفينا ومنشن برلني مكاتب يف خطية نسخ ومنه

جامع. ويني وبطرسربج
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مذهبة ا جدٍّ جميل فاريس بخط اليميني كتاب من نسخة الخديوية املكتبة ويف
طبع وقد جميلة، فارسية بخطوط رشوح حواشيها عىل صفحة، ٣٧٢ يف تدخل الحوايش

.١٨٨٣ سنة الهور ويف ،١٨٤٧ سنة دلهي يف الحجر عىل
الدمشقي، للمنيني العتبي النرص أبي تاريخ عىل الوهبي الفتح كتاب رشوحه ومن
مجلدين يف بمرص ١٢٨٦ سنة املعارف جمعية وطبعته وبطرسربج، فينا يف نسخة منه
ترجمه وقد جامع، يني يف للنجاتي الفضالء وبساتني العتبي، برتجمة ًرا مصدَّ كبريين
وبرلني، الربيطاني واملتحف فينا يف نسخة الرتجمة هذه ومن الجربادكاني، الفارسية إىل

.١٨٥٨ سنة لندن يف وطبع رينولد، اإلنكليزية إىل الفارسية النسخة من ترجمه وقد
الوهبي. الفتح مقدمة ويف ج٤، ٢٨١ الدهر يتيمة يف العتبي وترجمة

٤٤٨ه) سنة (تويف الصابي هالل (10-2)

املنشئ الصابي إبراهيم حفيد هالل بن إبراهيم بن املحسن بن هالل الحسن أبو هو
فأسلم هو أما صابئيٍّا أبوه وكان ،٣٥٩ سنة ولد ذكره، تقدم الذي الرسائل صاحب
التاريخ يف كثرية تصانيف وله خلف، بن محمد غالب بن امللك لفخر الكتابة وتوىل متأخًرا

إال: منها يبَق لم والسياسة والرسائل
عنها تكلم التي املدة وصف يف مسهب ألنه القدر؛ جليل كتاب وهو الوزراء: تاريخ
وىف قد والطربي ٤٤٧ه، إىل ٣٦٠ سنة من العباسيني أخبار من حدث ما عىل قارص
ضاع، أكثرها لكن بعده التي للمدة غريه وألف ،٣١٠ سنة إىل البسط من حقه التاريخ
أمدروز املسترشق ذلك يتدارك لم لو الزمان يد به تذهب كادت هذا الوزراء تاريخ حتى
مع غوطا مكتبة يف كانت خطية نسخة عن بريوت يف ١٩٠٤ سنة فطبعه اإلنكليزي
كثرية أماكن من نقص فيها قطعة بل الوزراء، تاريخ كل هي وليس ومالحظات، رشوح
الكتب يف عليها العثور يندر فوائد فيها كبرية صفحة ٥٠٠ نحو يف ٣٩٣ بسنة تنتهي
ودخائل الحكومة، وإدارة االجتماعية والحالة واملالية السياسية الدولة أحوال عن األخرى
الكالم، تضاعيف من يفهم مما ذلك غري إىل ومالهيهم وعاداتهم وثروتهم الخلفاء قصور

واألماثل. األعيان كتاب أيًضا الكتاب هذا ويسمى
تاريخ طبعة مقدمة ويف ج١، ١٨٧ الدهر ويتيمة ج٢، ٢٠٢ خلكان ابن يف وترجمته

الوزراء.

755



العربية اللغة آداب تاريخ

٤٥٤ه) سنة (تويف القضاعي (11-2)

وقد بمرص القضاء توىل الشافعي، القايض جعفر بن سالمة بن محمد هللا عبد أبو هو
خطط كتاب أهمها تصانيف عدة وله الروم، بالد إىل رسالة يف عنهم املرصيون أنابه
عددناه وبه خططه يف املقريزي عنه أخذ واألخبار، الخطط ذكر يف املختار واسمه مرص،

األخرى: مؤلفاته من إلينا وصل ما وهاك ضاع لكنه الخاصة، التواريخ أصحاب من

والوصايا الحكم يف حديث ١٢٠٠ فيه جمع واآلداب: املواعظ يف الشهاب كتاب (أ)
برلني يف نسخ منه مفيد، مخترص وهو صفحة، مائة نحو يف األسانيد بدون واآلداب

الخديوية. املكتبة ويف وليدن وباريس
سنة إىل الخليقة من العالم تاريخ وفيه الخلفاء: وتواريخ األنبياء بأنباء اإلنباء (ب)

وأكسفورد. برلني يف نسخة منه ،٤١٧
واألنبياء البطاركة تاريخ عىل يشتمل الخالئف: أخبار وفنون املعارف عيون كتاب (ج)

باريس. يف وكالهما ٩٢٦ه، سنة إىل ذيل وله والفاطميني، والعباسيني أمية وبني
الربيطاني. املتحف يف للتاريخ، ذيل وهو التواريخ: جامع األلباب نزهة (د)

إسناد أيًضا ويسمى ذكره املتقدم الشهاب أسانيد يتضمن وهو الشهاب: مسند (ه)
صفحة. و٥٠٠ نيف يف الخديوية املكتبة يف موجود الشهاب

ج١. ٢٢٧ املحارضة وحسن ج١، ٤٦٢ خلكان ابن يف القضاعي وترجمة

٤٦٣ه) سنة (تويف البغدادي الخطيب بكر أبو (12-2)

مؤرخي خاتمة بالخطيب، املعروف البغدادي ثابت بن عيل بن أحمد بكر أبو الحافظ هو
سمع املحدثني، ديوان به ختم املربَّزين اظ والحفَّ املشهورين األئمة من وكان العرص، هذا
فأقام صور وجاء ونيسابور والكوفة والدينور البرصة إىل ورحل وقته شيوخ بغداد يف
وحلب طرابلس إىل ٤٦٢ه سنة صور من وخرج املقدس، بيت إىل يرتدد وكان مدة، بها
كتابًا ٥٥ عىل تزيد مؤلفات وله ،٤٦٣ سنة فيها وتويف سنة، بها أقام بغداد إىل وعاد
بلغنا ما وهاك ضاع، أكثرها وغريها واللغة والفقه والنحو واألدب والحديث التاريخ يف

منها: خربه
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وبه مجلًدا، ١٤ يف الخصوص عىل علمائها تراجم عىل ويشتمل بغداد: تاريخ (أ)
نعلم ما عىل منه واملوجود مكان، يف كاملة نسخة له نعرف فال تبعثر لكنه اشتهر،
الخديوية، واملكتبة والجزائر وكوبريل وباريس الربيطاني واملتحف برلني يف متفرقة أجزاء
حدة عىل كتابًا ١٩٠٤ سنة بباريس التاريخ هذا مقدمة سلمون املسترشق نرش وقد
ودورها وأقسامها بنائها وتاريخ واسمها بغداد أصل عىل تحتوي صفحة ثالثمائة يف
بحواٍش النارش وذيلها الفوائد، من ذلك وغري أيامه يف كانت كما ومدائنها، وقصورها
إجماله عىل والكتاب وخططها، بغداد عمارة بوصف املستقل كالكتاب فجاءت وفهارس،

املحدثني. طريقة عىل باإلسناد مروي
قبولها، وأحكام الرواية رشوط يف يبحث الرواية، علم أصول معرفة يف الكفاية: (ب)

قديم. بخط صفحة ٣٤٠ يف نسخة الخديوية املكتبة ويف وليدن، برلني يف نسخ منه
العلم. تقييد (ج)

الحديث. أصحاب رشف (د)
برلني. يف وكلها واملختلف: املؤتلف تكملة املؤتنف (ه)

والوهم: التصحيف نوادر عن منه أشكل ما وحماية الرسم يف املتشابه تلخيص (و)
يف ويختلف الهجاء يف يتفق مما الرواة، أسماء من أشكل فيما الحجم كبري كتاب هو
الحروف بعض بتقديم أو بعضحروفه، هجاء يف ويختلف الخط يف يشتبه وما الحركات
الفائدة جزيل فهو وأنسابهم، املحدثني أسماء من يتفق وفيما ذلك، غري أو بعض عىل
يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه وأخبارهم، وأنسابهم الرواة أسماء تحقيق حيث من

نقص. آخرها ويف صفحة ٧٠٠
الربيطاني. املتحف يف البخالء: كتاب (ز)

ج١. ٢٤٦ األدباء ومعجم ج١، ٢٧ خلكان ابن يف الخطيب وترجمة

هوامش

ج٢. ١ سنة النعمة مجلة (1)
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علم ينضج ولم الرحالت عىل الجغرافية يف كتبهم العرصيبنون هذا يف الجغرافيون زال ما
دخلوها أماكن اكتشاف يف العرب فضل أبان فإنه ذلك ومع ا، تامٍّ نضًجا فيه الجغرافيا
أواسط يف التجارية األسفار أو الفتوح أثر عىل وصفها إىل أحد يسبقهم لم ومسالك وبالد
املحيط جزائر من كثريًا فاكتشفوا وغريها، فارس وبحر الهندي البحر ويف وأفريقيا آسيا
وتقسم تقدمتهم، التي األمم سائر من أكثر األرض أصقاع وعرفوا األتالنتيك، وجزائر
الخاصة، والجغرافية العامة الجغرافية إىل التاريخ يقسم كما العرص هذا يف الجغرافية

الخرائط. برسم اشتغالهم نذكر العرب من الجغرافيني أخبار ذكر إىل التقدم وقبل

العرب عند الخرائط (1)

ومرص، وآشور بابل أنقاض يف منها أمثلة وجدوا القديمة، الفنون من الخرائط رسم
الفراعنة. زمن من مرصية خريطة من مثال وهذا

الفلك كتب ترجمة بعد العباسية الدولة صدر يف الخرائط برسم فبدءوا العرب أما
رسم من وأول والطول، العرض قياس رسومهم أساس يجعلون وكانوا والجغرافية،
زمن يف بالخوارزمي املعروف موىس بن محمد األساس هذا عىل األرض خريطة منهم
الفلك علم عىل املبنية الجغرافية بالدرجات والبحور املدن مواقع عني فإنه املأمون،
وصاروا املقاييس تلك عن أغضوا الرحلة يف أخذوا فلما القلوذي، بطليموس فعل كما
للهجرة الرابع القرن أوائل يف البلخي زيد أبو فعل كما قياس بال الخرائط يرسمون
تعيني يف مشقة يرون كانوا فإنهم أواسطه، يف واملقديس واإلصطخري حوقل وابن
والغرب (الرشق األربع الجهات إىل بالنظر البالد مواقع بتعيني فاكتفوا باألقيسة األماكن
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الجهات لتعيني قاعدة عندهم تكن ولم بينها، األبعاد تقدير بال والجنوب) والشمال
أن جهاتها تعيني يف مقيدة عندنا الخرائط فإن اليوم؛ يفعلون كما الخارطة، يف املذكورة
فالغالب هم أما غربًا، وشمالها رشًقا ويمينها جنوبًا وأسفلها شماًال أعالها دائًما يكون
تكون قد مثًال واليمني األعىل بني فالزاوية الخارطة زوايا يف الجهات يجعلوا أن عندهم
عن املنقولة النهرين بني خريطة يف ترى كما غربًا أعىل من لها املقابلة والزاوية شماًال
لها املقابلة وتكون غربًا واليمني األعىل بني الزاوية تكون أن أو ،(2 (شكل اإلصطخري

ذلك. غري أو (3 (شكل عنه املنقولة الشام خريطة يف كما جنوبًا األعىل يف

الثاني. رعمسيس زمن من قديمة خريطة :1 شكل

عينها من وأقدم األماكن، بني األبعاد تعيني يف العرص ذلك بعد أخذوا العرب أن عىل
صقلية، صاحب الثاني روجر للملك رسمها التي الخريطة يف اإلدرييس الرشيف منهم

العامة: الجغرافية أصحاب تراجم وهاك ذكره. وسيأتي
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العامة الجغرافية أصحاب (2)

البلخي زيد أبو (1-2)

كتاب أقدم وهو األقاليم: صور كتاب: الجغرافية يف وله املؤرخني، بني ذكره َم تقدَّ قد
املؤلف ألن الرشوح؛ ببعض موضحة خرائط هو أو بالخرائط، موضح عربي جغرايف
األرض فرسم اإلسالمية»، األقاليم «صور وسماه الكتاب هذا فألَّف األقاليم تصوير أراد
العرص، ذلك يف العرب جهد إليه بلغ ما عىل امللونة بالخرائط اإلسالمية واألقاليم وأشكالها
بأقاليم الشبه كثرية وهي برلني، مكتبة يف امللونة بخرائطها كاملة خطية نسخة ومنه
فنكتفي البالد، أحوال رشح يف توسع لكنه عنه نقل هذا ألن ذكره؛ اآلتي اإلصطخري

اإلصطخري. جغرافية برشح

للهجرة) الرابع القرن أواسط (يف اإلصطخري (2-2)

كتابان: له بالكرخي أيًضا ويعرف أصطخر أهل من الفاريس إسحاق أبو هو

وبحارها ومدنها األرض أقاليم وصور املمالك حدود عىل يشتمل األقاليم: كتاب (أ)
واألندلس املغرب وديار فارس فبحر العرب ببالد فيبدأ مفصًال، بينها واملسافات وأنهارها
بينها، واملسافات املقدس وبيت الشام وأرض وبالدها وأقسامها ومرص ومسافاتها
فارس وبالد وخوزستان وأنهارها ومسافاتها والعراق الجزيرة وأرض الروم بحر وصفة
وبحر الديلم أو وطربستان والجبال وأذربيجان وأرمينية والسند كرمان وبالد ومسافاتها
كله ذلك وضح وقد ومسافاتها، النهر وراء وما وأفغانستان وسجستان وخراسان الخزر
عىل الكتاب هذا طبع وقد كبرية، صورة ١٩ وجملتها «الصور»، ويسميها بالخرائط،
إليها املشار الخرائط ومعه األملاني مولر الدكتور بعناية ١٨٣٩ سنة غوطا يف الحجر

الشام. يمثل 3 وشكل العراق تمثل صورة 2 شكل ويف تماًما، األصل مثل ملونة
ويف الخرائط من خاٍل لكنه األقاليم، بكتاب الشبه كثري هو املمالك: مسالك كتاب (ب)
نفس باقيه يكون ويكاد صفحات، بضع يف وتقسيمه الكتاب تأليف يف مقدمة صدره
غويه، دي بعناية الجغرافية املكتبة جملة يف ١٨٧٠ سنة ليدن يف طبع األقاليم، كتاب

البلخي. زيد ألبي األقاليم صور كتاب عىل فيه ل عوَّ إنه صدره: يف املؤلف قال وقد
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لإلصطخري. األقاليم كتاب عن العراق خريطة :2 شكل

الرابع) القرن أواسط (يف حوقل ابن (3-2)

مسالك مثل وهو واملمالك»، املسالك «كتاب له: البغدادي حوقل بن محمد القاسم أبو هو
وترجم الجغرافية، املكتبة جملة يف أيًضا طبع وقد قليلة، زيادات مع لإلصطخري املمالك
وطبع بأفريقيا، املختص بعضه وترجم ،١٨٠٠ سنة لندن يف وطبع اإلنكليزية، إىل

.١٨٤٥ سنة باريس يف طبع ببالرم يختص آخر وقسم ،١٨٤٢ سنة بباريس
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لإلصطخري. األقاليم كتاب عن الشام بالد خريطة :3 شكل

٣٧٥ه) سنة بعد املقديس(تويف (4-2)

يف وساح املقدس، بيت يف ولد باملقديس، املعروف البشاري بن محمد هللا عبد أبو هو
كتبه مما كثري يف عول وقد واألندلس، والهند السند إىل وغربًا رشًقا اإلسالم بالد أكثر
وأخالقهم وصفهم الذين األقوام عادات وذكر بعينه، شاهده مما الشخيص اختباره عىل
سماه: كتابًا ٣٧٥ه سنة فألَّف سابقيه من أيًضا واستفاد شاهدها، كما بالدهم وأحوال
العرص، ذلك يف العامة الجغرافيات أفضل وهو األقاليم: معرفة يف التقاسيم أحسن
مزية ذكر ثم بانتقاد، أيامه إىل العرب عند الجغرافية علم تاريخ يف بمقدمة صدره
بعد إال جمعه يل تم «وما فقال: حقائقه وجمع تأليفه سبيل يف قاساه وما كتابه
ومجالستي امللوك، وخدمتي العلماء، ولقائي اإلسالم، أقاليم ودخويل البلدان، يف جوالتي
ومخالطة الحديث، وكتبة والقراء األدباء إىل واختاليف الفقهاء، عىل ودريس القضاة،
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بلد كل يف التجارة لزوم مع واملذكرين، القصاص مجالس وحضور واملتصوفني، الزهاد
األقاليم ومساحة عرفتها، حتى قوي بفهم األسباب هذه يف والتفطن أحد كل مع واملعارشة
حتى األجناد إىل وتنقيل حررتها، حتى التخوم عىل ودوراني أتقنتها، حتى بالفراسخ
رتبتها، حتى واأللوان األلسن يف وتفطني علمتها، حتى املذاهب عن وتفتييش عرفتها،

إلخ. أحصيتها.» حتى األخرجة عن وبحثي فصلتها، حتى الكور يف وتدبري
أقاليم: إىل الكتاب تقسيم ذكر بعد قوله بدليل امللونة بالخرائط كتابه أوضح وقد
الذهبية رمالها وجعلنا بالحمرة، املعروفة طرقها وحررنا وخططها حدودها «ورسمنا
ليقرب بالغربة املشهورة وجبالها بالزرقة املعروفة وأنهارها بالخرضة وبحارها بالصفرة
الطبعة يف توجد ال الخرائط هذه لكن والعام.» الخاص عليه ويقف األفهام، إىل الوصف
سنة األوىل غويه: دي بعناية الجغرافية املكتبة جملة يف مرتني طبع وقد أيدينا، بني التي

ومالحظات. رشوح مع ١٩٠٦ والثانية ،١٨٧٧

األرض أشكال هيئة (5-2)

ومقدارها األرض أشكال «هيئة اسمه: كتاب العرص ذلك يف العامة الجغرافية كتب ومن
مؤلفه، فيه يذكر لم اآلستانة يف قبورساي طوب مكتبة يف نسخة منه والعرض»، الطول يف
الخرائط من عرشات وفيه له، كتب كأنه حمدان بن الدولة سيف ذكر املقدمة يف لكن

بالفوتوغراف. تلك عن منقولة باشا زكي كتب جملة يف نسخة ومنه امللونة،

الخاصة الجغرافية (3)

إال: الذكر يستحق ما العرص هذا يف الخاصة الجغرافيات يف يظهر لم

رسابيون البن بغداد جغرافية (1-3)

أيام أوائل يف وطرقها ومسافاتها البالد تلك بها وصف النهرين، بني ما جغرافية وهي
املسترشق اإلنكليزية إىل نقله فقد الكتاب أما مؤلفها، عن شيئًا نعرف وال البويهيني،
لجغرافية املؤلف وصف من استخرجها خرائط مع ١٨٩٥ سنة ونرشه اإلنكليزي، سرتانج

الفائدة. جزيلة ورشوًحا تعاليق إليها وأضاف وضواحيها، بغداد
٥٩٣ صفحة من شحادة لسليم العرب جغرافيي عن مقالة املقتطف مجلة ويف

.٧ سنة
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الفقه، ظهر ثم والحديث، والتفسري القراءة إىل اإلسالم أوائل يف اإلسالمية العلوم تفرعت
ورسخت نضح الفقه أن تقدم مما علمت وقد التمدن، بنمو تنمو العلوم هذه وأخذت
فروع ذلك أثناء يف ونشأت الثاني، العرص يف والحديث األول العبايس العرص يف قواعده
من وغريها الفلسفة انتشار أثر عىل الدينية اإلسالمية العلوم أو القرآن علوم من أخرى

بيانها. سريد اآلتية األعرص يف أخرى فروع ونشأت الدخيلة، والعلوم األقدمني علوم
من فيها استخدموه ملا يعجب اإلسالمية العلوم يف املسلمني اشتغال يتدبر ومن
أخرى؛ ألمة فيه دخل ال واجتهادهم عقولهم ثمار من فإنه الفقه، سيما وال الفكرة إعمال
ذلك اقتضاه ما يعلم وأحكامه قضاياه يف ينظر ومن القديمة، بالعلوم له عالقة ال إذ
عن نقلوه مما املنطق أو الفلسفة أما مثيل، له يسبق لم مما العقل وقوة النظر دقة من
فقد الكالم، كعلم اآلخر البعض يف والتوسع فروعه بعض إنشاء يف ساعد فقد اليونان

الثاني. العرص يف خربه تقدم وقد نموه، يف كبري تأثري واملنطق للفلسفة كان

الكالم علم (1)

جاء أخرى، مواضيع يف مؤلفات لبعضهم الكالم علماء من واحد غري العرص هذا يف ونبغ
يستحق ما يخلفوا لم اآلخر والبعض األدباء، بني املرتىض كالرشيف أبوابها يف ذكرهم

وهو: األشعري، أنصار أشهر الباب هذا يف منهم نذكر وإنما الذكر،
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الباقالني بكر أبو (1-1)

صاحب ٤٠٣ه سنة املتوىف الباقالني، محمد بن الطيب بن محمد بكر أبو القايض هو
إثبات عىل فيه البحث ومدار والبالغة، األدب طالب بني مشهور وهو القرآن»، «إعجاز
وكيفية القرآن من الشعر نفي يف فصول وفيه النبي، نبوة معجزة وأنه القرآن إعجاز
الراشدين كالم ومن وكتبه النبي خطب من حسنة وطائفة القرآن، عجز عىل الوقوف
وغريها، ١٣١٥ سنة مرص يف طبع وقد ذلك، وغري والتابعني الصحابة بلغاء من وغريهم

ج١. ٤٨١ خلكان ابن يف الباقالني وترجمة

التصوف (2)

العلوم من «أنه تاريخه وخالصة العرص، هذا يف ونضجت نشأت التي العلوم من هو
عن واإلعراض تعاىل، هللا إىل واالنقطاع العبادة، عىل العكوف وأصله الحادثة، الرشعية
الخلوة يف الخلق عن واالنفراد وجاه، ومال لذة من فيها والزهد وزينتها، الدنيا زخرف

للعبادة».
جماعة فقال الصوفية، أو التصوف كلمة أصل يف اإلسالم علماء اختلف وقد
اشتقاقها أن خلدون ابن ويرى ذلك، غري آخرون وقال الصفة، أو الصفاء من باشتقاقها
مشتقة أنها وعندنا الصوف، بلبس أصحابه الختصاص الصواب إىل أقرب الصوف من
ومن منها ويرتكب الحكمة، ومعناها (صوفيا) Σοφιа هي األصل يونانية لفظة من
بالعربية: وهي الحكمة، محب أي (فيلوصوفيا)؛ фιλοσοφιа محب (فيلوس) фιλοσ
فيما يبحثون كانوا ألنهم الحكمة؛ إىل نسبة به لقبوا قد الصوفية فيكون «الفلسفة»،
عرفوا وال هذا بعلمهم يظهروا لم أنهم ذلك ويؤيد فلسفيٍّا، بحثًا يكتبونه أو يقولونه

فيها. الفلسفة لفظ ودخول العربية إىل اليونان كتب ترجمة بعد إال الصفة بهذه
بهم خاصة وآداب والرتوك األفعال عىل النفس «محاسبة كلها: طريقتهم ومدار
املجاهدة أساليب من يريدونه ما عىل بها يدلون بينهم، تدور ألفاظ يف واصطالحات
الرتقي وكيفية طريقها، يف العارضة واملواجد األذواق يف والكالم عليها النفس ومحاسبة
اإلسالم يف العلوم دونت فلما بينهم»، تدور التي االصطالحات ورشح ذوق إىل ذوق من
النفس ومحاسبة الورع يف كتب من فمنهم املنهج ذلك عىل طريقتهم يف الصوفية كتب
املتوىف القشريي هوازن بن الكريم عبد القاسم أبو ومنهم والرتك، األخذ يف االقتداء عىل
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والكتابة والشعر واألدب واألصول والحديث والتفسري الفقه يف عامًلا وكان ٤٦٥ه، سنة
مطبوعة وهي القشريية، بالرسالة املعروف كتابه فيه ألف وقد التصوف، عن فضًال
زكريا اإلسالم شيخ رشح من تقريرات وبهامشها ،١٣٠٤ وسنة ١٢٨٤ه سنة بمرص
سنة املتوىف السهروردي الدين شهاب امللقب محمد بن عمر حفص وأبو عليها، األنصاري
األمرين بني الغزايل اإلسالم حجة جمع وقد املعارف، عوارف ذلك يف ألف ببغداد ٦٣٢ه
ورشح وسننهم، القوم آداب بنيَّ ثم واالقتداء، الورع أحكام فيه فدون األحياء كتاب يف
علًما التصوف علم وصار ومؤلفاته، حاله ترجمة عىل وسنأتي عباراتهم، يف اصطالحاتهم

فقط. عبادة الطريقة كانت أن بعد مدونًا

الفقه (3)

التلخيص غري شيئًا األربعة األئمة أيدي عىل الفقه قواعد رسوخ بعد الفقهاء يزد لم
أكثرهم ولكن الفقهاء، كبار من العرصجماعة هذا أثناء يف ظهر وقد التعليق، أو والرشح
من كل ترجمة أردنا ولو العلوم، تلك أبواب يف ترجماتهم فدخلت أخرى، بعلوم اشتغلوا
وإنما الباب، هذا يف أردناه الذي االختصار عن لخرجنا العرص هذا يف الفقهاء من ظهر
عىل جريًا اللغة آداب من األخرى األبواب بعض يف تدخل كتبًا خلَّفوا الذين الفقهاء نرتجم

العرص: هذا يف وأشهرهم الكتاب، هذا من املراد الغرض

٤٥٠ه) سنة (تويف املاوردي الحسن أبو (1-3)

وبغداد البرصة يف تعلم الشافعي الفقيه املاوردي حبيب بن محمد بن عيل الحسن أبو هو
وصلت التي كتبه من يظهر كما التأليف حسن مفكًرا وكان القضاء، مناصب يف وتقدم

أهمها: وهاك إلينا

والوزارة وأحكامها والخالفة ورشوطها اإلمامة يف يبحث السلطانية: األحكام كتاب (أ)
بها التقليد يصح التي والرشوط والقضاء، وأقسامها الجهاد وإمارة ورشوطها وأقسامها
الفيء وأحكام الصدقات ووالية الحج عىل الوالية يف وفصول األنساب، حسب والنقابة
الدواوين وترتيب اإلقطاع وأحكام األرضني حسب والخراج والجزية وأقسامها والغنيمة
مما الرشعية، القواعد من ذلك وغري الحسبة وأحكام املال ببيت اختص وما وأنواعها،

وغريها. ١٢٩٨ سنة مرص يف مطبوع وهو الكتاب، هذا غري يف عنه الباحث يتعب
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العقل فضل يف فصول عىل ويشتمل واآلداب، األخالق يف يبحث والدين: الدنيا أدب (ب)
تحتها ويدخل والدنيوية الدينية واآلداب العلماء وأخالق العلم عىل والحث الهوى وذم
الخلق كحسن به يتعلق وما النفس وأدب باملودة املؤاخاة من اإلنسان حال به يصلح ما
والصمت الكالم يف أبحاث وفيه املواضعة، وآداب وأضدادها والصدق والحلم والحياء
١٢٩٩ سنة اآلستانة يف طبع والضحك، واملزاح الرس وكتمان واملشورة والجزع والصرب

املدارس. من كثري يف عليها املعول األدب كتب من وهو مراًرا، مرص ويف
باريس. يف امللوك: نصيحة (ج)

غوطا. يف والحكومة، السياسة يف الظفر: وتعجيل النظر تسهيل (د)
مجلًدا، ٢٣ يف يدخل الشافعي الفقه يف مطول هو الفروع: يف الكبري الحاوي كتاب (ه)
كله الكتاب صفحات زادت وربما الثامن، الجزء تنقص الخديوية املكتبة يف نسخة منها

كبرية. صفحة ٧٠٠٠ عىل
اإلعجاز من القرآن تضمنه وما ورشوطها النبوات إثبات يف يبحث النبوة: أعالم (و)

صفحة. ٣٠٠ يف الخديوية واملكتبة برلني يف نسخ منه ذلك، من النبي أقوال يف وما
موجود شعر، و٣٠٠ حديث و٣٠٠ حكمة ٣٠٠ عىل يشتمل والحكم: األمثال كتاب (ز)

ليدن. يف
األسكوريال. يف الفضائل: معرفة (ح)

ج١. ٣٢٦ خلكان ابن يف املاوردي وترجمة

الفرائض (2-3)

ورضوب ومختلفاتها وأشكالها الوراثة حقوق معرفة الفرائضوهو علم الفقه من وتفرع
فيه وكتب مخصوًصا بابًا العلماء له فأفرد الحساب، من ذلك إليه يحتاج وما مواقعها
يف هؤالء ومن خاص بنوع له انقطع بعضهم ولكن وغريه، حنيفة كأبي منهم الفقهاء
ألَّف ثم املعايل، أبو ثم أكثم بن ويحيى ليىل أبي وابن شربمة ابن العباسية الدولة أوائل

ذكرهم. عن املقام يضيق كثريون فيه
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والحديث التفسري (4)

الطربي بعد املفرسين من كبرية جماعة فظهر فيه، مجال للعقل زال فما التفسري أما
٣٥٨ سنة املتوىف املوصيل النقاش العرص هذا يف ومنهم املايض، العرص يف ذكره املتقدم
املتوىف املرصي والحويف الخديوية، املكتبة يف قطعة ومنه الصدور» «شفاء كتاب صاحب
املكتبة يف خطية نسخة منه القرآن» تفسري يف «الربهان كتاب: صاحب ٤٣٠ه سنة
ضاعت كثرية مؤلفات له قرطبة، يف ٤٣٧ سنة املتوىف القييس طالب أبي وابن الخديوية،

وغريهم.
ظلوا العلماء لكن ذكرها، املتقدم الستة الكتب يف قواعده فاستقرت الحديث وأما
الطهماني العرص بهذا فيه املؤلفني من نبغ من وأشهر ورد، أخذ بني فيه يشتغلون
سنة املتوىف الرازي أيوب بن سليم الفتح وأبو ،٤٠٥ سنة املتوىف النيسابوري الحاكم
من يصلنا ولم وغريهم. ٤٥٨ سنة املتوىف والبيهقي ،٣٦٠ سنة املتوىف واألجري ،٤٤٧

الذكر. يستحق ما آثارهم
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كثرية فروع من تتألف أنها األول العبايس العرص يف العلوم هذه عن كالمنا من علمت
أكثرهم نقلها يف املشتغلون وكان والرياضيات. والنجوم والفلسفة الطب أربعة: إىل ترجع
نبغ من وذكرنا الثاني، العبايس العرص يف املسلمون بها اشتغل ثم املسلمني، غري من
فنذكر غبار، لهم يشق ال علماء فيها ونبغ العرص، هذا يف بها اشتغالهم وزاد فيها،
العلوم، تلك من فأكثر بعلمني اشتغلوا أكثرهم كان وإن حدة عىل فرع كل أصحاب

عليه. غلب الذي العلم يف منهم كالٍّ فنضع

الطب (1)

فصًال لها سنفرد لكننا والنبات، والصيدلة كالكيمياء الطبيعية فروعه الطب يف يدخل
يف الخصوص عىل األطباء وتكاثر وخدموه فيه املسلمون اشتغل فقد الطب أما ا، خاصٍّ
فقد كثريين، كانوا أنهم القرائن بعض من ويستدل سينا، ابن وإمامهم العرص هذا
عددهم فبلغ للهجرة الرابع القرن أول يف باهلل املقتدر زمن يف وحدها بغداد أطباء أحصوا
لشهرته، االمتحان عن استغنى من سوى التطبيب يف اإلذن لنيل امتحنوا طبيبًا ٨٦٠
ألف من أقل كله ذلك مجموع يكون أن يمكن فال الخليفة، خدمة يف كان من وسوى
املتوكل خدمة يف فقط النصارى أطباء عدد وبلغ واحدة، مدينة يف متعارصين طبيب
حرض املائدة عىل جلس إذا الدولة سيف وكان طبيبًا، ٥٦ للهجرة الثالث القرن بأواسط
لتعاطيه أرزاق ثالثة يأخذ ومن علمني، لتعاطيه رزقني يأخذ من منهم طبيبًا، ٢٤ معه

علوم. ثالثة
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الكفاءة فيه يرى من ويجيز يمتحنهم رئيس وعليهم نظام عندهم لألطباء وكان
مرص، يف الدخوار الدين ومهذب بغداد يف ثابت بن سنان الرؤساء هؤالء وأشهر للتطبيب،
األمر ويل اضطر حتى األدوية يف الغش وتفىشَّ كثاًرا، وكانوا الصيادلة يف ذلك نحو وفعلوا
اآلخرين، ونفي الصناعة يحسنون الذين إىل املنشورات أو اإلجازات وإعطاء امتحانهم إىل
يطول حديث يف به الطيفوري بن زكريا ووكل بغداد، يف األفشني ذلك فعل من وأول
ومنهم أسفاره يف يرافقه بالجند خاص هو من الصيادلة أو األطباء من وكان ذكره،
من ومنهم باملرتزقني، ويعرفون خاصة رواتب ولهؤالء واألمراء، بالخلفاء خاص هو من

سينا. ابن العرص هذا أطباء وأشهر مرتزقني، غري وهم العامة يطببون

٤٢٨ه) سنة (تويف سينا ابن (1-1)

عبد بن الحسني عيل أبو واسمه وأبقراطه، اإلسالم أرسطو الطبيب الفيلسوف الشيخ هو
شمايل يف بلخ من أبوه كان ،(Avicenna) اإلفرنج ويسميه الرئيس، بالشيخ ويلقب هللا،
وتوىل السامانية، الدولة من منصور بن نوح زمن يف بخارا مملكة وسكن أفغانستان،
وكان ٣٧٠ه، سنة الحسني ابنه له ولد وفيها خرميثن، اسمها قراها من بقرية الترصف
وهي بخارا مدينة إىل به والده انتقل ثم والفطنة، الذكاء يف عرصه نادرة صغره من
ولم العارشة، يتجاوز أن قبل الفقه يقرأ وأخذ القرآن وحفظ بالعلماء، حافلة يومئذ
تفرغ ثم والطب، والفلسفة والطبيعة والهندسة املنطق تعلَّم حتى عرشة السادسة يدرك

والبحث. الدرس يف الليل يحيي وكان العلوم، بهذه للتوسع
فقربه يده؛ عىل فربئ فاستقدمه سينا، ابن له فذكر مرض املذكور نوًحا أن واتفق
درًسا فدرسها له فأذن دخولها، يف فاستأذنه املثال نادرة مكتبة نوح عند وكان إليه،
عمره، من والعرشين الحادية يف وهو التأليف يف وأخذ زبدتها، وعى أن بعد احرتقت ثم
موضع وهو خراسان بالد يف ل وتنقَّ الدولة، مناصب بعض وتوىلَّ منزلته وارتفعت
ينبغي كما العربية اللغة من يتمكَّن ولم والتأليف، بالتطبيب االستفادة ومصدر اإلعجاب
وامللوك العذاب من العىل طالب يقاسيه ما وقاىس مختلفة، طوارئ به ومرت حني، بعد إال
كانت البدنية شهواته لكن وعقًال، جسًدا كلها القوى قوي وكان مريدوه، أو مناظروه
والخمسني الثامنة يف وهو ٤٢٨ه سنة بهمذان أماتته حتى مزاجه يف فأثرت عليه، غالبة

عمره. من
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سينا. ابن الرئيس الشيخ :1 شكل

واألدب، العلم من فن كل يف ألف وقد العقل، وقوة العلم بسعة املتفردين من وكان
أهمها نقلوا ألنهم األخرية؛ أوروبا نهضة يف كبري تأثري لها وكان مائة، عىل مؤلفاته وتزيد

(الالتينية). يومئذ عندهم العلم لغة إىل
املكتبة يف كبري جانب ومنها باقيًا، يزال ال مؤلفاته من فكثري العربي األصل يف أما

هناك: املوجودة الطبية كتبه فمن أراد؛ ملن عليها االطالع يمكن الخديوية

ما أهم حوى كتبه، أهم من وهو ومرص رومية يف مطبوع جزءًا ١٤ يف القانون: (١)
الحاوي كتاب وعىل وعليه وغريها، والترشيح العقاقري وخصائص الطب علوم من عرف
أوروبا نهضة ويف اإلسالمي، التمدن يف الطبي العالم معول أكثر كان الرازي بكر ألبي

الحديث. التمدن قبيل
منه األخرى، العلوم يف اآلخر والبعض الطب يف بعضها جزءًا ١٨ وهو الشفاء: (٢)
الخديوية. املكتبة يف برمته موجود والكتاب فارس، ببالد الحجر عىل مطبوعان جزآن
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الطب. يف األلفية (٣)
الطب. يف منظومة (٤)

وعىل اآلستانة، يف مطبوع للطويس رشح ولها اإلشارات: (١) الفلسفية: كتبه ومن
اإلنصاف يف رسائل (٣) مطبوع. مجلدات ثالث النجاة: (٢) الرازي. للفخر رشح هامشه
وحد الفلسفية العلوم وتقسيم يتحرك ال الذي والجوهر واملباحثات العرشين واملسائل
املكتبة يف خطٍّا توجد وكلها الطبيعة، بعد وما ألرسطو النفس كتاب ورشح الجسم،

الخديوية.
املبدأ كتاب (٢) النفس. يف العينية القصيدة (١) والتوحيد: الفقه يف كتبه ومن

اإللهية. الجمانة (٤) اإللهيات، (٣) واملعاد.
غري العروس، رسالة (٣) الرشقيني. كتاب (٢) اإلشارة. كتاب (١) املنطق: ويف

أوروبا. مكاتب يف بعضها يوجد املنطق يف مؤلفات ثمانية
الخديوية املكتبة يف منها يوجد ال مؤلًفا عرش خمسة والرياضية الطبيعية العلوم ويف
يف مؤلفات وله ذلك، لتفصيل هنا محل وال أوروبا مكاتب يف موجود أكثرها ولكن يشء،

معظمها. ضاع وعلومها العربية اللغة ويف واملوسيقى السياسية اآلداب
وكذلك غوامضه، من كثريًا أوضح وقد الطبيعي، العلم يف خصوصية آراء سينا والبن

عديدة. صفحات رشحه يستغرق مما اإللهيات
الحكماء وتراجم ج٢، ٢ األطباء وطبقات ج١، ١٥٢ خلكان ابن يف سينا ابن وترجمة
يف وكتبه وفلسفته سينا ابن يف عديدة مقاالت ولإلفرنج الهالل، من ١٨ سنة ويف ،٢٦٨

وغريها. واألملانية واإلنكليزية الفرنساوية

والنبات والكيمياء الصيدلة (2)

بدءوا الطب، فروع من وهي والنبات والكيمياء الصيدلة عىل كبري فضل وللمسلمني
العرص هذا تجاوزنا وإن عندهم تاريخها وسنلخص العباسية، الدولة صدر يف بذلك
تاريخ درس يف األخرية نهضتهم بعد اإلفرنج عني وقد واحد، باب يف املوضوع لجمع
يف اشتغل من أول وهم الفن، هذا أسس واضعو هم العرب أن فتحققوا الصيدلة، فن
ألف من أول وأنهم الجديدة، األدوية من استنبطوه عما فضًال العقاقري أو األدوية تحضري
يعتمدون العباسية النهضة يف العرب وظل إلينا، وصلت التي الصورة عىل األقرباذين
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٢٥٥ه، سنة املتوىف سهل بن سابور ألفه أقرباذين عىل الصيادلة ودكاكني املارستان يف
من أول وهم ٥٦٠ه. سنة بغداد يف املتوىف التلميذ ابن الدولة أمني أقرباذين ظهر حتى
العقاقري أسماء ذلك عىل الشواهد أقرب ومن الصورة، هذه عىل الصيادلة حوانيت أنشأ
الهندية أو الفارسية أو العربية بأسمائها عندهم تزال وال العرب، عن اإلفرنج أخذها التي

العربية. عن أخذوها كما

العقاقري. يستقطرون العرب :2 شكل

يف خالف وال والنبات، الكيمياء يف لتقدمهم تابع الصيدلة يف تقدمهم أن عىل
من وأول — ومستحرضاتهم بتجاربهم الحديثة الكيمياء أسسوا الذين هم العرب أن
أخذ وعنه اإلسكندرية، مدرسة عن نقلها يزيد بن خالد العربية إىل نقلها يف اشتغل
الرازي بكر فأبو الكندي، ثم حيان، بن جابر وبعده ١٤٠ه، سنة املتوىف الصادق جعفر
وقد الحديثة، الكيمياء عليها بنيت التي الكيمياوية املركبات من كثريًا فاكتشفوا وغريهم،
النرتيك)، (الحامض الفضة ماء استحرضوا الذين هم العرب أن اإلفرنج محققو ذكر
كلوريك)، النيرتوهيدرو (الحامض الذهب وماء الكربيتيك)، (الحامض الزاج وزيت
والسليماني الفضة) (نرتات جهنم وحجر وملحه النشادر وروح البوتاسا، واكتشفوا
(نرتات البارود وملح الطرطري وملح الزئبق)، (أكسيد األحمر والراسب الزئبق)، (كلوريد
وغري والبورق، والزرنيخ والقيل والكحول الحديد)، (كربيتات األخرض والزاج البوتاسا)،
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وجود عىل نستدل أننا عىل خربها، إلينا يصل لم التي واملكتشفات املركبات من ذلك
أواخر قبل الكيمياء تاريخ يف بمثيل له نسمع لم مما أيامهم يف الكيماوية املركبات بعض
سنة الزنج واقعة يف العرب استخدمها أدوية إىل األثري ابن أشار فقد املايض؛ القرن
الكيمياء قبيل من يعد ومما هي، ما يذكر ولم احرتاقه امتنع الخشب بها ُطيل إذا ٢٦٩ه
التقطري وصف من أول وهم ركبوه، الذين هم أنهم بالبحث لنا ترجح فقد البارود؛ أيًضا
من أول القديمة. الكيمياء إبطال يف ألفوا وقد والتذويب. والتبلور والتصعيد والرتشيح
للهجرة. الثالث القرن أواسط يف الكندي يعقوب وفيلسوفهم حكيمهم منهم ذلك ألف

يف العلم هذا أخذوا وقد فيه، والتأليف درسه يف املعىل القدح فللعرب النبات وأما
كتاب ونقل الهند. كتب ومن وجالينوس ديسقوريدس مؤلفات عن العباسية النهضة
والعقاقري العربية. إىل اليونانية من باسيل بن اصطفان نقله املتوكل، أيام ديسقوريدسيف
يبعث أن عىل اتكاًال اليوناني، لفظها عىل تركها العربية يف أسماء لها يعرف لم التي
الصورة، هذه عىل األندلس إىل الكتاب هذا وحمل ويفرسه. ذلك يعرف من بعده هللا
كاتبه إذ للهجرة. الرابع القرن أوائل يف األندلس النارصصاحب أيام إىل الناس به فانتفع
باليونانية ديسقوريدس كتاب جملتها من بكتب وهاداه ٣٣٧ه، سنة قسطنطينية ملك
اليونانية، يحسن من األندلس يف يكن ولم العجيب، الرومي بالتصوير الحشائش مصور
الالتينية إىل لينقله والالتينية اليونانية يعرف رجًال إليه يطلب امللك إىل النارص فبعث
سنة قرطبة وصل نقوال اسمه راهبًا إليه فبعث كثريون، األندلس يف اللغة هذه وعارفو
واألدوية العقاقري أسماء من ذكره ديسقوريدس فات ما استخراج عىل فتعاونوا ٣٤٠ه،

الكتاب. ذلك عىل ذيًال وجعله

البيطار ابن (1-2)

الكتاب فتناول للهجرة، السابع القرن أواسط يف النباتي املالقي البيطار ابن نبغ حتى
جماعة ولقي الروم، بالد أقىص وإىل اليونان بالد إىل سافر ثم مه وتفهَّ فدرسه املذكور
يف أيًضا واجتمع مواضعه، يف عاينه كثري نبات معرفة عنهم وأخذ الفن هذا يعانون
ودرس الشام إىل وذهب بنفسه. منابته وعاين النبات علماء من بكثري وغريه املغرب
األدوية يف عليه يعتمد وكان األيوبي، الكامل امللك خدمة يف املرصية الديار وجاء نباتها
ذلك طول وبعد البسطات. وأصحاب ابني العشَّ عىل رئيًسا جعله حتى والحشائش املفردة
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نهضتهم يف أوروبا أهل معول عليه وكان بابه، يف فريد هو النبات يف كتابًا ألَّف االختبار
الباقية: ومؤلفاته النباتات. علم يف األخرية

يف خطية نسخ منه األيوبي. الصالح للملك ألفه املفردة: األدوية يف املغني كتاب (١)
وباريس. وأكسفورد الربيطاني واملتحف وليدن غوطا

يف األملانية إىل وترجم ،١٢٩١ سنة بمرص طبع واألغذية: األدوية مفردات جامع (٢)
الكالرك بقلم الفرنسية إىل بعضه وترجم ،١٧٨٠ سنة ستتجارت يف وطبع مجلدين،

وغريه.
أوبساال. يف الطبيب: ميزان (٣)

ج١. ٢٠٤ الوفيات وفوات ج٢، ١٣٣ األطباء طبقات يف البيطار ابن وترجمة

الصوري ابن الدين رشيد (2-2)

صاحب ٦٣٩ه سنة املتوىف الصوري بن الدين رشيد النبات علم يف املربزين ومن
منابتها يف الحشائش لدرس يخرج والتدقيق البحث كثري وكان املفردة، األدوية كتاب
التي املواضع إىل ويتوجه وتنوعها، اختالفها عىل والليق األصباغ معه مصوًرا ويستصحب
ومقدار لونه فيعترب للمصور ويريه ويحققه النبات فيشاهد وسوريا لبنان يف النبات بها
هذا يف الباحثون يفعله ما غاية وذلك بالدقة. بحسبها ويصور وأصوله وأعضائه ورقه

.٧ سنة ٢٢ صفحة العرب كيمائيي عن مقالة املقتطف مجلة ويف اليوم. العلم

الفلسفة (3)

القدماء بعلوم عنوا الذين أكثر فيها واشتغل العرص، هذا يف آخر شأن للفلسفة كان
بعض وكان ذكرناه. وقد الرئيس الشيخ سينا ابن مقدمتهم ويف … األطباء سيما وال
بعض عند مرادًفا الفلسفة إىل االنتساب وكان بالكفر، يتهمون العرص هذا يف الفالسفة
نقل يف السبب كان ألنه املأمون عىل النقمة وشاعت التعطيل. إىل لالنتساب املتشددين
املأمون، عن يغفل هللا أظن «ما ذلك: بعد تيمية ابن قال حتى العربية اللغة إىل الفلسفة

األمة.» هذه عىل أدخله بما يعاقبه أن بد وال
جمعية الغرضوأشهرها لهذا الرسية الجمعيات فألفوا التسرت إىل أصحابها فاضطر
أعضائها من وذكروا للهجرة. الرابع القرن أواسط يف بغداد يف تألفت الصفا» «إخوان
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عيل الحسن وأبو باملقديس، ويعرف البستي معرش بن محمد سليمان أبو هم: خمسة
يجتمعون وكانوا رفاعة. بن وزيد والعويف، املهرجاني، أحمد وأبو الزنجابي، هارون بن
خالصة هو خاص مذهب فيها لهم صار حتى أنواعها عىل الفلسفة يف ويتباحثون ا رسٍّ
عىل وتعديلها والهند والفرس اليونان آراء عىل اطالعهم بعد املسلمني الفالسفة أبحاث
واختلطت بالجهاالت تدنست اإلسالمية الرشيعة أن مذهبهم وأساس اإلسالم. يقتضيه ما
االعتقادية للحكمة حاوية ألنها بالفلسفة؛ إال وتطهريها غسلها إىل سبيل وال بالضالالت،
حصل فقد العربية والرشيعة اليونانية الفلسفة انتظمت متى وأنه االجتهادية، واملصلحة

الكمال.

الصفا إخوان رسائل (1-3)

أسماءهم، وكتموا الصفا إخوان رسائل سموها رسالة خمسني يف هذه فلسفتهم دونوا وقد
مبادئ يف النظر وتشمل نضجها، إبان يف عليه كانت ما عىل اإلسالمية الفلسفة تمثل وهي
واألرض الطبيعة وماهية والصورة، فالهيويل العالم نضد إىل الكائنات وأصول املوجودات
وعلم والعالم والسماء العلوية واآلثار والفساد والكون وتغرياته األرض ووجه والسماء
وكيفية النطفة ومسقط الحيوانات وأوصاف النبات وعلم املعادن وتكوين النجوم،
والصنائع واملعقول والعقل واملحسوس والحاس الجسد وتركيب بها، الناس رباط
واختالف وفروعه واملنطق واملوسيقى والهندسة وخواصه والعدد والعملية العلمية
واألدوار واألكوار صغري عالم واإلنسان كبري إنسان العالم وأن العدد، وطبيعة األخالق
والرسوم، والحدود واملعلوالت والعلل الحركات وأجناس والنشور والبعث العشق وماهية

عقيل. أو إلهي أو فلسفي أو ريايض أو طبيعي علم كل ضمنوها فقد وبالجملة
والنظر الدقيق البحث بعد كتبوها أصحابها أن فيها النظر إمعان من ويظهر
من بحث وفيها منها، أحسن إىل الزمان هذا أهل يتصل لم آراء ذلك جملة ويف الطويل،
وتعاونهم الصفا، إخوان عرشة كيفية يف فصل الكتاب ذيل ويف واالرتقاء، النشوء قبيل
اإلخوان قبول رشوط وذكروا الدين، يف التعاضد منها الغرض وأن والشفقة املودة بصدق

ذلك. وغري فيها
ويحملونها ويتدارسونها الرسائل هذه يتناقلون مجراهم جرى ومن املعتزلة وكان
يد عىل األندلس دخلت حتى كتابتها عىل سنة مائة تمِض ولم اإلسالم، بالد إىل ا رسٍّ معهم
للتبحر املرشق إىل رحل قرطبة أهل من وهو الكرماني، الرحمن عبد بن عمرو الحكم أبي
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املذكورة، الرسائل معه حمل بالده إىل عاد فلما األندلسيني، عادة جاري عىل العلم يف
العقول أصحاب تناولها حتى هناك انترشت أن لبثت فما األندلس أدخلها من أول وهو

وتدبرها. درسها يف وأخذوا الباحثة
سنة ليبسك يف ديرتييش طبعة أتقنها مرة، غري الصفا إخوان رسائل طبعت وقد
يف خطية نسخة ومنها ،١٣٠٦ سنة مرص ويف ،١٣٠٣ سنة بومباي يف وطبعت ،١٨٨٣

.١٨٦١ سنة لندن يف وطبعت الهندستانية اللغة إىل ترجمت وقد الخديوية، املكتبة
نسخة ومنها ،٣٩٥ سنة املتوىف املجريطي للحكيم الصفا إخوان رسائل غري وهي
أن يريد هذه صاحب لكن تلك تشبه وهي صفحة، ١٨٠ يف الخديوية املكتبة يف خطية

بالدين. الفلسفة يفرس

اإلسالم فلسفة لطالب مآخذ (2-3)
اإلسالم: يف والفالسفة الفلسفة تاريخ درس يف بها يستعان التي اإلفرنجية الكتب ومن
(1) Boer, The history of philosophy in Islam, London, 1903.
(2) Dietrici, Die Philosophie der Araber in X Jahrhundert n, chr, Leipzig,

1897.
(3) Dugat, Histoire de philosophes et des théologiens musulmans,

Paris, 1878.
(4) Leclerc, Histoire de la médecine arabe 2 vol, Paris 1876.
(5) Wuestenfeld, Geschichte der arabischen Aerzte und Naturforscher,

Gottengen, 1840.

واألملانية، واإلنكليزية والفرنساوية والرشقية اآلسيوية املجالت يف عديدة مقاالت غري
اللغات دوائر يف ومثلها ،Arabian Philosophy مادة الربيطانية املعارف دائرة ويف
،١٠ سنة ٤٦٩ صفحة رشد وابن اإلسالمية، الفلسفة يف مقالة املقتطف ويف األخرى،

.٧ سنة ١٣ صفحة بيهم لحسني العرب فلسفة يف أخرى ومقالة
وسائر واألطباء الفالسفة تراجم درس يف بها يستعان التي العربية الكتب ومن
البن الحكماء» و«تراجم أصيبعة، أبي البن األطباء» «طبقات والرياضيني الطبيعة علماء

مطبوعان. وكالهما القفطي،
فنبغ اآلتي، العرص يف إال األندلس يف وفروعهما والفلسفة الطب ثمار تظهر ولم

سيجيء. كما وغريهم رشد وابن جزلة وابن الزهراوي

779



العربية اللغة آداب تاريخ

النجوم (4)

مذاهب فيه جمعوا أنهم يكفيك عليه كبري وفضل النجوم علم من وافٌر حظٌّ للمسلمني كان
وقد الدخيلة، العلوم أكثر يف شأنهم الجاهلية، والعرب والكلدان والفرس والهند اليونان
وقد ،١٨٩ صفحة من اإلسالمي التمدن تاريخ من الثالث الجزء يف ذلك تفصيل عىل أتينا
فضل لهم كان وإن إلينا وصلت آثاًرا يخلِّفوا لم جماعة املاضيني العرصين يف اشتهر
بن وحنني ،٢٧٢ سنة املتوىف البلخي معرش وأبو شاكر، بنو أشهرهم العلم هذا عىل كبري
املاهاني، عيىس بن ومحمد برش، بن وسهل الفرغاني، كثري بن وأحمد ،٢٨٨ سنة إسحاق
يف عرصه أوحد وكان ،٣١٧ سنة املتوىف بالبتاني املعروف الحراني جابر بن ومحمد
نحن الذي الثالث العرص يف أما األخرية، نهضتهم يف بكتبه اإلفرنج استعان وقد فنه،
عىل وسنأتي كثري، يشء منها بقي وقد البريوني، آثاًرا املسلمني فلكيي فأكثر صدده، يف

وأعماله. ترجمته

الوسطى. األجيال يف الرصد آالت وفيه فلكي مرصد :3 شكل

بإبطال قالوا املسلمني) (أو العرب أن القبيل هذا من انتباهنا يستلفت ما وأول
يستطيعوا لم كانوا وإن ذلك فعل من أول ولعلهم الوهم، عىل املبنية التنجيم صناعة
كما واالختبار املشاهدة عىل املبنية الحقائق نحو النجوم بعلم مالوا ولكنهم إبطالها،
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األزياج ويؤلفون األفالك، يرصدون الفلك بعلم العناية كثريي وكانوا الكيمياء، بعلم فعلوا
وفارس، الهند إىل العلم ذلك طلب يف ويرتحلون السيارات ويراقبون العروض ويقيسون

مذاهبها. بني يجمعون أو منها نقص ما ويتممون األوائل، كتب يف رون ويتبحَّ

العربية. الرصد آالت من السموت ذات :4 شكل

املراصد تاريخ ذكرنا وقد هنا، له محل ال العرب عند طويل تاريخ النجوم ولعلم
صفحة ج٣ اإلسالمي التمدن تاريخ يف العلم هذا يف اإلصالح من العرب أدخله وما وآالتها،

العرص: هذا يف النجوم علم نابغة ترجمة وإليك ،١٩١
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٤٣٠ه) سنة (املتوىف البريوني الريحان أبو (1-4)

بن محمد واسمه الثالث، العرص يف املسلمني من والرياضيات النجوم علماء أشهر هو
فيها اطلع سنة أربعني الهند بالد يف سافر السند، يف بلد بريون إىل نسبة البريوني أحمد
الفنون هذه يف املؤلفة أو املنقولة العلمية الكتب مطالعة عن فضًال الهنود، علوم عىل
مؤلفات وخلَّف والتاريخ، والرياضيات النجوم يف اشتغاله وأكثر خوارزم، يف مدة وأقام

إلينا: خربه وصل مما منها بقي ما إليك نفيسة

يف يبحث وهو املعايل، شمس لألمري ألفه الخالية: القرون عن الباقية اآلثار (١)
هي التي األصول يف الواقع واالختالف زمانه يف األمم تستعملها كانت التي التواريخ
األعياد ويف لذلك، الداعية واألسباب وسنوها، شهورها هي التي والفروع مبادئها،
دون األمم بعض به يعمل مما وغريها واألعمال لألوقات املذكورة واأليام املشهورة
ويدخل الكرونولوجيا، علم اإلفرنج يسميه ما أو التوقيت قبيل من فهو اآلخر، البعض
القديمة األمم عند االصطالح اختالف عىل والسنة والشهر اليوم هو ما يف النظر فيه
أصاب وما أيامه، إىل بعده وما اإلسالم إىل واليونانيني اآلشوريني عند ذلك وتاريخ
القديمة الفارسية لألشهر وجداول والتبديل، التعديل من الزمن ذلك أثناء يف التقاويم
واإلسالم، الجاهلية يف العرب وعند العربانيني عند ذلك ومثل والبالد، األعرص اختالف عىل
بعض من بعضها التواريخ استخراج ويف واملقابلة، بالتفصيل والرتك والهند الروم وعند
التوراة، رجال من بعده فما آدم من األقاويل اختالف عىل حكمهم ومدد امللوك، وتواريخ
قبل والرومان واليونان والقبط والكلدان وبابل آشور ملوك عن جداول ذلك ويحلق
مدة ملك كل وبإزاء طبقاتها، اختالف عىل اإلسالم قبل الفرس وملوك وبعدها النرصانية
وكبائسها وكيفياتها السنني مواليد يف وفضول اإلسالم، بعد تويف الذي يزدجرد إىل حكمه
اإلسالم يف البدع أهل أو األوثان أهل من وأممهم املتنبئني وتواريخ وغريهم اليهود عند
واألعياد والكبس السنني يف مرص قبط وحساب خوارزم أهل ومذاهب الفرس، وأعياد
عن ذلك ومثل الطوائف، اختالف عىل وأحوالهم النصارى وأعياد امللكية، وعند عندهم
فعله وما الجاهلية، أيام يف القبيل هذا من تستعمله العرب كانت وما والصابئة املجوس
سخاو املسترشق عني فقد ولذلك آخر؛ كتاب يف عليه تقف مما ذلك وغري فيها، اإلسالم
لندن يف والرتجمة ،١٨٧٨ سنة ليبسك يف األصل طبع وقد اإلنكليزية، إىل برتجمته األملاني

.١٨٧٩ سنة
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سخاو ترجمه بالعربية، املوضوع هذا يف النادرة الكتب من وهو الهند: تاريخ (٢)
.١٨٨٨ فيها والرتجمة ،١٨٨٧ سنة لندن يف األصل وطبع اإلنكليزية، إىل أيًضا

منه والنجامة، والفلك الهندسة يف مخترص هو التنجيم: صناعة ألوائل التفهيم (٣)
بمرص. باشا زكي كتب ويف الربيطاني واملتحف وأكسفورد برلني يف نسخ

الغزنوي محمود بن مسعود للسلطان قدمه والنجوم الهيئة يف املسعودي: القانون (٤)
وأكسفورد. الربيطاني واملتحف برلني يف موجود اسمه، ومنه

وباريس. برلني يف األسطرالب، يف رسالة (٥)
وباريس. وليدن برلني يف األسطرالب، صنعة يف املمكنة الوجوه استيعاب (٦)

وله هندسية مسائل هي فيها، املنحني الخط بخواص الدائرة يف األوتاد استخراج (٧)
ليدن. يف موجودة خصوصية، طرق فيها

بلندن. الهندي املكتب يف نسخة منه التناسب، يف الهند: راسيكات يف رسالة (٨)
باريس. يف العربية ترجمته وتوجد بالفارسية، ألفه العلوم مبادئ يف مبحث (٩)

أكسفورد. يف والغيب: السعادة سهمي سري يف رسالة (١٠)
موجود مودود، الفتح أبي املعظم للملك ألَّفه الجواهر: معرفة يف الجماهر كتاب (١١)

باشا. زكي كتب ويف األسكوريال يف

لآلثار العربية الطبعة مقدمة ويف ج٢، ٢٠ األطباء طبقات يف البريوني وترجمة
الباقية.

وابن ،٣٨١ سنة املتوىف كالبوزجاني العرص هذا يف الفلك علماء من واحد غري ونبغ
األعىل وعبد الجبيل، اللبان وابن الصويف، الحسني وأبي القمي، واملنجم الكوهي، رستم
التطويل ألن الباب؛ هذا يف االختصار أردنا وقد ذكرهم، عن املقام يضيق وغريهم الصديف
يف التوسع أراد فمن العرص، هذا يف وانقالبها العلوم تلك تغيري بعد املطالعني يفيد ال فيه

أماكنها. يف العلماء أولئك تراجم فليطالع الشأن هذا

الرياضيات (5)

ومن عظيم، شأن فيها للعرب وكان والهندسة، والجرب الحساب هنا بالرياضيات نريد
العالم، أقطار وسائر الهند من الهندية واألرقام الهندي الحساب نقلهم فيها مآثرهم أكرب
ألنهم عربية؛ يسمونها واإلفرنج الهنود، عن نقلوها ألنهم هندية؛ أرقاًما يسمونها فالعرب
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األسطرالب. :5 شكل

موىس محمد جعفر أبو الهنود من األرقام تلك تناول من وأول العرب، عن أخذوها
الخوارزمي.

العلوم نقل يف العرب أخذ وملا تأليفه، أو وضعه يف كبري فضل فللعرب الجرب وأما
الباحثون وجد وقد ألبرخس، واآلخر لذيوفانتوس أحدهما الجرب يف كتابني نقلوا اليونانية
أصول هي أو يشء، يف الجرب من ليس هذان كتبه ما أن الحديث التمدن نهضة بعد
ما عىل والحقيقة العرب، موضوعات من الجرب أن يعتقدون وهم بها، يعتد ال ضعيفة
وبنوا اليونان، عن نقلوه ما إىل أضافوه الهنود حساب عىل اطلعوا أن بعد العرب أن نرى
للخوارزمي واملقابلة الجرب كتاب الجرب يف املسلمني كتب أشهر ومن الجرب، علم ذلك عىل
اليونان عند الجربية األصول من عليه عثر ما بني جمع الخوارزمي أن فالظاهر املذكور،
والفرس الهند آراء بني زيجه يف جمع كما العربي، الجرب منه فاستخرج والفرس والهنود
أبو الجرب يف أيًضا وألف مراًرا. الخوارزمي كتاب برشح العرب عني وقد واليونان،
حنيفة وأبو الحساب، يف مؤلفاته وأكثر البوزجاني الوفاء وأبو أسلم، بن شجاع كامل
وملا وغريهم، ٢٨٦ه سنة املتوىف الرسخيس العباس وأبو ٢٨١ه، سنة املتوىف الدينوري

العرب. عن الجرب أخذوا الحديث تمدنهم يف اإلفرنج نهض
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ابن ذلك فعل وقد املنطق، عىل طبقوها أنهم الهندسة يف املسلمون أحدثه ومما
األصول فيه جمع كتابًا ألف فإنه للهجرة، الخامس القرن أوائل يف املرصي الهيثم
عليها وبرهن وقسمها األصول فيها ع ونوَّ وأبلنيوس إقليدس من والعددية الهندسية
انتقاص مع ذلك انتظم حتى واملنطقية والحسية التعليمية األمور من نظمها برباهني
املسائل استخراج يف جديدة أساليب والحساب الجرب يف وأدخل وأبلونيوس، إقليدس توايل
الجربيني أوضاع يف وعدل العددي، والتقدير الهنديس التحليل جهتي من الحسابية

وألفاظهم.
من أحد يستخرجها لم هندسية مسائل استخراج يف اشتغلوا شاكر بن موىس وبنو

متساوية. أقسام ثالثة إىل الزاوية كقسمة األولني
سبعة إىل الدائرة كقسمة الهندسة يف املشكلة املسائل أعوص يف العرب واشتغل

والكتب. الرسائل فيها ووضعوا أقسام،

الجميلة الفنون (6)

فيها ونبغ ذلك بعد ارتقت وقد الكتاب، هذا يف العربية املوسيقى نشوء تاريخ ذكرنا
كتاب يف قواعده من كثري ورد ولكن الفن، هذا يف مستقلة كتبًا يخلفوا لم وإن كثريون
أخذوها التي اآلالت وتحسني املوسيقية اآلالت اخرتاع يف شأن لهم وكان وأمثاله، األغاني

سواهم. عن
الفيلسوف الفارابي اخرتاع من أنه واملشهور القانون، املوسيقية مخرتعاتهم ومن
وتختلف عليها ويرضب يركبها عيدان من مؤلفة آلة اصطنع أنه ذكروا فقد ذكره، املتقدم

بابها. يف غريبة حال كل يف ولكنها تركيبها باختالف أنغامها
الحضور من أحد يكن ولم الدولة لسيف غناء مجلس حرض الفارابي أن ذكروا
معه كانت خريطة ففتح الغناء؛ يحسن هل الدولة سيف فسأله املغنني، فعاب يعرفه،
فكها ثم املجلس، يف كان من كل منها فضحك بها، لعب ثم وركبها اآللة تلك واستخرج
تركيبها وغري فكها ثم املجلس، يف كان من فبكى عليها ورضب آخر تركيبًا وركبها

وخرج. نياًما فرتكهم البواب؛ حتى املجلس يف كان من كل فنام آخر رضبًا ورضب

785



العربية اللغة آداب تاريخ

فرناس وابن زرياب (1-6)

عىل أوتار أربعة للعود كان باألندلس. زرياب زاده خامًسا وتًرا العود يف املسلمون وزاد
متوسًطا، أحمر خامًسا وتًرا عليها فزاد األربع، الطبائع بها قوبلت التي القديمة الصنعة
النرس، قوادم من العود مرضاب اخرتع الذي وهو الطبائع، عىل وطبقها األوتار ولون

بالخشب. يرضبون قبله وكانوا
األوقات بها يعرف باملثقال، املعروفة اآللة اصطنع األندلس يف فرناس بن وعباس

ومثال. رسم غري عىل

نظرة (7)

رأيت وقد الكتاب، هذا من الثاني الجزء تم وبانقضائه الثالث، العبايس العرص انقىض
قرائح ثمار من لنا والباقي اللغة، آداب عصور أهم من املذكور الثالث العبايس العرص أن
املعول الهامة الكتب من نخبة وفيها تقدمته، التي العصور سائر بقايا من أكثر أصحابه
بقايا من أقل ذلك مع لكنها وغريها، والجغرافية والتاريخ والشعر واألدب اللغة يف عليها
القراء يتداوله ما أكثر فإن الكتاب، هذا من الثالث الجزء يف ذكره اآلتي الرابع العرص
من هي إنما واللغة، األدب يف املطولة والكتب والجغرافية التاريخية املوسوعات كتب من
هللا. شاء إن الثالث الجزء يف مفصًال سرتاه كما يليه، والذي املذكور الرابع العرص بقايا
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مقدمة

الجزء هذا مميزات (1)

إىل بالنظر وبأهميتها الكتب من حواه ما بكثرة الكتاب أجزاء سائر عن الجزء هذا يمتاز
موضوع، كل يف الهامة الكتب وظهرت اللغة آداب أثمرت أثنائه يف فإن العربية، الناشئة
وسائر العامة والتواريخ واللغوية والجغرافية التاريخية املعاجم من أيدينا بني ما وأكثر
املغويل والعرصين الرابع العبايس العرص ثمار من هو إنما واملطالعة املراجعة كتب
أمكننا ما تصفح يف خصوصية عناية بذلنا وقد مكانه. يف مفصًال سرتاه كما والعثماني
موضوعه، من سواه إىل بالنظر منها كل قيمة وقدرنا الكتب تلك من إليه الوصول

والعلم. واألدب التاريخ طالب من العربية الناشئة حاجة إىل وبالنظر
عليها، وقفنا نكن لم مكاتب عىل والوقوف جديدة فهارس عىل االطالع لنا أتيح وقد
الخزانة الخصوص عىل منها ونذكر الكتب، نوادر من فيها ما نخبة وصف للقراء فنقلنا
مكتبته، عىل االطالع من مكننا فإنه املشهور، األديب تيمور بك أحمد لصاحبها التيمورية
خزائن عن كالمنا عند الرابع الجزء يف وسنصفها الرشقية، الكتب خزائن أغنى من وهي
اطالعنا يف الخصوصية عنايته إىل هنا نشري وإنما األخرية. النهضة يف الحديثة الكتب
األستانة، مكاتب من انتقاها كتب قائمة إلينا ودفع العربية، للناشئة نفع فيه ما كل عىل
العربية الكتب نوادر أسماء فيها الجزائري طاهر الشيخ لألستاذ مجموعة عىل وأطلعنا
الرئييس معولنا وأما حسنة. فوائد كله ذلك من فاستفدنا وغريها؛ األستانة مكاتب يف
للبحث تسهيًال منها لقينا وقد الخديوية، املكتبة عىل فهو الكتب مواضيع تحقيق يف
الكربى أوربا مكاتب فهارس عىل اطلعنا وفيها الجزيل. الشكر عليه تستحق والتنقيب

ومواضيعها. الكتب بعض وجود أماكن لتحقيق وغريها األستانة ومكاتب
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يف رحلتنا أثناء يف بعضها عىل اطلعنا فقد املكاتب تلك يف إال توجد ال التي الكتب أما
لألستاذ العربية» اللغة آداب «تاريخ عىل اآلخر البعض تعريف يف وعولنا املاضية، السنة
عليها ينطوي التي الفوائد أن عىل الشأن، هذا يف واقية خزانة فإنه األملاني، بروكلمن
هللا، شاء إن القادمة السنة يف منه الرابع الجزء ظهور بعد إال تناولها يسهل ال هذا كتابنا
عن فضًال املختلفة، واملواضيع املؤلفني وأسماء الكتب ألسماء األبجدية الفهارس وفيه
آلداب كربى موسوعة الكتاب هذا فيصري عرش، التاسع القرن يف األخرية النهضة تاريخ

منها. له يخطر ما كل الناشئ فيها يجد العربية اللغة

الثاني الجزء وقع (2)

ألنه األول؛ الجزء من أكثر األدباء لدى االهتمام موقع الكتاب هذا من الثاني الجزء وقع
األدباء أن باالهتمام ونعني كليهما، من أوسع هذا الثالث الجزء أن كما مادة منه أوسع
نشطونا الذين للمقرظني الشكر حق أداء إمكاننا يف وليس االنتقاد، أو بالتقريظ تناولوه
فكانوا املنتقدون وأما خريًا. عنا هللا جزاهم إطراء أو دفاع أو استحسان بني ظنهم بحسن
يف نقولها كلمة من بأس وال األول، الجزء منتقدي من وإنصاًفا اعتداًال أكثر اإلجمال عىل

العرشين. القرن يف اللغة آداب صور من صورة بها نرسم منتقدينا

واملنتقدون االنتقاد

الكتب انتقاد أن األذهان إىل يتبادر وقد التقريظ، من فائدة أكثر االنتقاد أن يف جدال ال
هذا مثل له رأينا وإذا الواقع، خالف وهو أصحابها بفضل يذهب أو قدرها من يحط
انتقاد بال تُرك ولو املنتقدين، عناية يستحق يكن لم املنتَقد الكتاب فألن أحيانًا التأثري
ويزداد ورواًجا شيوًعا باالنتقاد تزداد فإنها الهامة الكتب أما السقوط. إىل أرسع لكان
هذه صحة عىل عديدة أدلة الكتاب هذا أثناء ويف الشهرة، عالم يف رسوًخا أصحابها
«العني» كتاب من باالنتقاد، األدباء يتناوله لم ا هامٍّ كتابًا تجد تكاد ال فإنك القضية،
الشعراء فحول من وغريهما تمام وأبي املتنبي فشعر لسيبويه، «النحو» كتاب إىل للخليل
فلم التالية بالعصور النقد يف األدباء رغبة زادت وقد العبايس. العرص يف األدباء وفطاحل
وابن األثري ابن أصاب كما تقريع أو انتقاد من واللغويني املؤرخني كبار من أحد ينُج

وغريهم. والزبيدي واملقريزي خلدون وابن والفريوزبادي خلكان
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ظهر إذا أوربا يف املؤلفني كبار رأيت ولذلك وقارئه؛ وصاحبه للكتاب مفيد فاالنتقاد
يتصدى ال نظرهم يف املنتقد ألن لهم؛ إهانة ذلك عدوا األدباء ينتقده لم كتاب ألحدهم
دائًما، كذلك الحال فليس عندنا أما العلم. خدمة يف رغبة به الهتمامه إال كتاب النتقاد
يضعف مما نحوها أو ملنافسة التشهري أو للتشفي ينتقد من منتقدينا بني أن األسف ومن
الجارح االنتقاد من خوفهم لوال الناشئني الكتاب من عرشات ونعرف املؤلفني، عزائم
الخطأ، من يستخرجه بما املنتقد يفتخر ما وكثريًا وأفادوا. فاستفادوا الكتابة عىل لثابروا
الكتاب ألن اإلعجاب؛ عىل يبعث ما رأى ملا املنتقد، الكتاب قيمة إىل ذلك نسبة تدبر ولو
مثًال: فقولنا الحقائق، من عرشات عىل منه صفحة كل تحتوي لالنتقاد يعرض الذي
مؤلف إبراهيم» فيها ولقي ٩٧٠ سنة مرص إىل ورحل ٩٥٠ سنة دمشق يف أحمد «ولد
الرجل هذا اسم يكون أن يمكن إذ فيه. الخطأ وقوع يحتمل منها كل حقائق عدة من
تكون وأن دمشق، من بدًال بغداد أو حلب يف مولده يكون وأن «أحمد»، وليس «محمد»
ذلك. ونحو إبراهيم غري يلقى وأن مرص غري إىل رحلته تكون وأن ،٩٥٠ غري والدته سنة
حقائق، سبع عىل يشتمل واحد سطر فهذا نرشها، قبل األمور هذه كل تحقيق من بد وال
٣٠٠ من املؤلف والكتاب حقيقة، ١٧٠ نحو عىل تشتمل سطًرا ٢٥ من املؤلفة فالصفحة
اإلجمالية الحقائق من فرضه يمكن ما غري حقيقة ٥٠٠٠٠ نحو عىل يحتوي صفحة
غلطة ٥٠ كشف املنتقد استطاع فإذا ذلك، غري أو الفصول أو الجمل ترابط عن الناتجة
لإلعجاب، موجب فال األلف، إىل واحد ذلك نسبة كانت — كلها فيها مصيبًا وكان — مثًال

التأليف. إىل بالنسبة االنتقاد سهولة عن فضًال

واملنتقدون نحن

الصناعة بهذه اشتغالنا أثناء يف االنتقاد من القيناه ما العرصالقى كتاب من كاتبًا نظن ال
التحامل ونبني عليها ونرد باالنتقادات نعني أمرنا أول يف وكنا سنة، وعرشين بضع منذ
األول الجزء انتقاد عىل املؤيد يف وردودنا الهذيان» نبش عىل رنان «رد يف فعلنا كما فيها
يف واحد عليها يحاسبوننا التي األغالط من يصح يكن ولم اإلسالمي»، التمدن «تاريخ من
واالقتصار السكوت عىل فعزمنا وقتنا؛ وضاق واجباتنا تكاثرت ثم العرشين، أو العرشة
بال سواه عن وأغضينا أدخلناه حقيقيٍّا إصالًحا فيه وجدنا فإذا االنتقاد يف النظر عىل
عنه والدفاع برأيه املنتقد ك لتمسُّ بثمرة يأتي ال الحال هذه يف والرد األخذ ألن مناقشة؛
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جوابنا فجعلنا املفيد، التأليف يف نقضيه الجدال يف الوقت قضاء من فاألوىل جوارحه. بكل
العربية. اللغة وآداب اإلسالم تاريخ خدمة يف العمل عىل املثابرة االنتقاد عىل

فرأينا القدماء، كتب يف مشتت اإلسالم وتاريخ قرن ربع منذ الخدمة هذه يف أخذنا
واملنصفون هللا ويشهد والتحقيق، بالبحث مظانه من استخراجه عاتقنا عىل نأخذ أن
مهدناها عقبات واعرتضتنا حقيقته، بيان يف الجهد وبذلنا النية أخلصنا أننا القراء من
يتعودوه لم والقراء اإلسالم تاريخ يف للكتابة تصدينا والعمل، والجد واإلغضاء بالصرب
من وصلهم ما إال اإلسالم عن يعرفون ال املسلمني وغري بتاريخهم معجبون واملسلمون
ألننا املسيحيني؛ بعض غضب مضاعًفا، املؤاخذة من حظنا فكان املظلمة، األجيال مطاعن
النرصانية، من باملروق بعضهم اتهمنا حتى اإلسالم فضائل ذكر يف بالغنا زعمهم عىل

اإلسالم. فضائل ذكر يف قرصنا إننا املسلمني: بعض وقال
هذه إىل حاجة يف القراء وأن هدى عىل أننا العتقادنا ونشاًطا ثباتًا إال ذلك يزدنا ولم
مؤلفاتنا فطبعت الخاصة، ورضا العامة إقبال أحرزت أساليب عىل فيها فألفنا املواضيع،
فرتجم اإلفرنجية، اللغات وأهم الرشقية، اللغات معظم إىل ونقلت ورباع وثالث مثنى
األذربايجانية والرتكية العثمانية والرتكية والهندستانية الفارسية إىل كلها أو بعضها
الرتجمات غري والبورتغالية واإلنكليزية الفرنساوية واللغات سنغابور يف التاميل ولغة
أبعد من فإننا للتفاخر ذلك نقول ال وغريهما. واألملانية الروسية يف بعد تنرش لم التي

للحقيقة. تقريًرا إرادتنا رغم نقوله وإنما بأعمالنا التنويه عن الناس

اللغة آداب تاريخ انتقاد

بني وتزاحمها حقائقه وتعدد املوضوع هذا جزئيات كثرة املنصف املطالع عىل يخفى ال
وتسلسل طبعها، وسني وجودها وأماكن قرائحهم ثمار ووصف القرائح، أصحاب تراجم
ما نجمع أن الكتاب هذا تأليف يف أخذنا منذ عزمنا وقد ذلك، وغري واآلداب العلوم أحوال
كما الكتاب ذيل يف وننرشه السهو من نستدركه ما أو الفوائد من طبعه أثناء يف يحدث
انتقاداتهم يف األدباء إليه ينبهنا ما مع ذكره، املتقدم كتابه ذيل يف بروكلمن األستاذ فعل

الرابع. الجزء آخر بذلك وموعدنا
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الثاني الجزء صدور بعد االنتقادات من ظهر ما بشأن كلمة نقول أن أحببنا لكننا
االنتقاد يف أسهبوا العلماء أفاضل من أربعة املنتقدين من ونختص الكتاب، هذا من

وهم: ذلك، يف العناية من بذلوه ما عىل ونشكرهم التنقيب، يف أنفسهم وأتعبوا

غريته عن يشف وهو ج٨ ١٥ سنة املرشق يف انتقاده نرش شيخو: لويس األب (١)
اآلتي. الجزء ذيل يف سندرجها كثرية فوائد وفيه الحكم. يف وإنصافه اللغة آداب عىل

منها الرابع املجلد يف ظهر صيدا، يف الزين عارف أحمد ملنشئها العرفان مجلة (٢)
عاتبنا صفحة، وخمسني نيف يف الغطاء كاشف آل من نحيفي شيعي بتوقيع انتقاد
املطالعني، تفيد آثاًرا يخلفوا لم وأكثرهم األمامية الشيعة علماء بعض إهمال عىل فيها
قسًما وشغل اآلثار. من إليه الرجوع يمكن ما غري نذكر ال أن نفسنا عىل أخذنا وقد
لغوية إصالحات وذكر اللغوية، الفلسفة كتابنا يف استوفيناه بحث يف انتقاده من كبريًا
ينظر لم وجوه من فيها ننظر نحن كثرية مسائل وأورد بعضها، عىل نوافقه ومطبعية

مفيًدا. نراه ما منه وسننقل فائدة من يخلو ال اإلجمال عىل وانتقاده حرضته. فيها
األول الجزء انتقد بغداد يف الكرميل انستاس األب لصاحبها العرب: لغة مجلة (٣)
وقف ما رسد ثم باملؤلف، ظنه بحسن االنتقاد وصدر املاضية، السنة يف الكتاب هذا من
من وسنقطف املطبعية، األغالط حتى النقد يف ودقق مخلص، عالم رسد الخطأ من عليه

وننرشه. عندنا يصح ما انتقاده
املعلمني مدرسة يف العربية اللغة آداب تاريخ أستاذ اإلسكندري عمر أحمد الشيخ (٤)
لم أنه فيها بنيَّ بمقدمة وصدَّره و١٦ ١٥ لسنتيها املنار مجلة يف انتقاده نرش بالقاهرة
املعرفة وحفظ العافية يختار كان أنه مع املستفيدين إللحاح إجابة إال االنتقاد عىل يقدم
يؤخذ ما وأورد محاسنه وذكر الكتاب وصف ثم ذلك، عىل فنشكره املؤلف وبني بينه
عديدة، صفحات ذلك الستغرق فيها مناقشته أردنا لو بابًا ١٤ إىل الكالم وقسم عليه
لكننا فيها، سننظر وإصالحات بااللتفات حرية أمور عىل يشتمل انتقاده إن نقول: وإنما

وهي: انتقاده من نحن استفدنا كما منها يستفيد أن نرجو مالحظات يف نستأذنه

بعد نظنه لكننا تلميذه، عىل درًسا يلقي أستاذ لهجة االنتقاد يف لهجته جعل إنه (أ)
أخرى. لهجة يختار املوضوع هذا يف التأليف عانى أن

اللغة آداب عىل األول الفضل أصحاب وهم باملسترشقني، االزدراء كثري إنه (ب)
آثارها حفظوا وقد بها االهتمام إىل األنظار وجه من أول ألنهم النهضة؛ هذه يف العربية
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يف ذلك سنبني كما الرشق يف املطابع تظهر أن قبل مطابعهم، يف نرشوها أو خزائنهم يف
سائر مثل يخطئون أنهم يمنع ال وهذا والتنقيب، البحث يف قدوتنا وهم الرابع، الجزء

أخطأ. فقد يخطئ ال أنه زعم ومن البرش،
أو آخر وجه ملخالفه يكون وقد بتخطئته حكم قول أو رأي يف أحد خالفه إذا (ج)
فقد كتابنا، انتقاد يف املواضع من كثري يف فعل كما أخرى جهة من املسألة يف نظر أنه
واستشهد واالرتقاء» النشوء قانون تطبيق عىل املؤلف «تهافت سماه ا خاصٍّ بابًا أفرد
إنما وممالك إمارات إىل وانحاللها اإلسالمية الخالفة اضطراب «إن بقولنا: تهافتنا عىل
االنقراض من هو بل االرتقاء من ليس نظره يف هذا أن مع الناموس هذا دواعي من هو
العرص يف العلمية النهضة نسبنا إذ آخر، محل يف بقولنا قولنا ناقضنا إننا وقال والفناء!»
سببًا االرتقاء ناموس جعلنا ألننا تناقض هذا أن وعنده أيًضا، الناموس هذا إىل العبايس
االرتقاء ألن فقط؛ اللغوي معناها حيث من اللفظة هذه يف ينظر فهو والهبوط. للصعود
العلم يف اللفظ هذا تعريف يف تقرص لم واملجالت الجرائد أن مع «الصعود» القاموس يف
األمم انحالل يشمل واالرتقاء النشوء ناموس أن يعرف ال ُمطالع يبَق ولم الطبيعي،
فيها؛ خالفنا إصالحات عدة حرضته انتقاد ويف ونهوضها، ارتقاءها يشمل كما وتفرعها

أخرى.» وجوه من ونظرنا وجه من فيها نظر ألنه
عرفنا مخالفتهم، يف ا حقٍّ للمحدثني يرى وال القدماء، بأقوال التمسك شديد أنه (د)
كون يف نرتاب أن علينا أكرب إذ اإلسالم» قبل العرب «تاريخ كتابنا انتقد منذ فيه ذلك
القبيل هذا ومن منا. جسارة ذلك وعد هناك، ذكرناها ألسباب حمري من الغساسنة
ولم عنه، خلكان ابن عبارة بمدلوها خالفت عبارتنا ألن الرومي؛ ابن وصفنا انتقاده
انتقد أنه عىل الشاعر، هذا يف خلكان ابن رأي يخالف رأي لنا يكون قد أنه له يخطر

الزنبور. ومسألة والكسائي سيبويه حكاية يف خلكان ابن عىل تعويلنا علينا
وعظم تحقيق بال نرشها غلطة عىل وقع فإذا الخطأ، عىل حكمه يف يترسع إنه (ه)
أصلح أنه ذلك أمثلة ومن الحكم، يف خطأ فيجعلها بسيًطا سهًوا تكون وقد أمرها،
الثعالبي منصور أبي إىل القرآن» تفسري يف الحسان «الجواهر كتاب نسبة يف خطأ لنا
ثم إسحق» أبي للثعلبي التفسري هذا «إن وقال: الحكم! يف خطأ وعده (٢٨٧ (صفحة
وإنهما املوطن نيسابوري الرجلني كال «إن بقوله: الخطأ هذا يف أوقعنا الذي السبب علل
نبهنا فاألستاذ للهجرة)، الخامس القرن أوائل (يف متقاربة» وفاتهما وأن متعارصين كانا
اخطأ لكنه ذلك، يف مصيب وهو منصور أبي للثعالبي ليست الحسان الجواهر أن إىل
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مقدمة

زيد أبي للثعالبي أنه والحقيقة منصور، ألبي املعارص إسحق أبي للثعلبي إنه بقوله:
مادة الظنون كشف (راجع ونصف قرون بأربعة إسحق بعد أي: ٨٧٥ه سنة املتوىف
فتفسريه إسحق أبو الثعلبي أما ج١) ١٦٣ الخديوية املكتبة وفهرس الحسان الجواهر

الحسان. الجواهر وليس والبيان الكشف اسمه

بعد سالم» «ويقال: قلنا: ألننا الخارس؛ سلم اسم يف إيانا تخطئته القبيل هذا ومن
سالم» «ويقال: قلنا: إنما ونحن النكري، علينا وشدد ألف بال «سلم» اسمه ذكرنا أن
ذلك وليس لألسماء، املحققني عمدة وهو سامًلا سماه ألنه خلكان؛ ابن لرواية احرتاًما
جاء خطية نسًخا الخديوية املكتبة يف فإن قال، كما فقط املطبوعة النسخة يف وقع خطأ
فإنه الكتاب، ذلك يف الهجائي األعالم ترتيب يف االسم هذا موقع ذلك ويؤيد باأللف. فيها
وسفيان سعيد بعد لوضعه «سلم» أنه أراد ولو «سا» أولها التي األسماء بني موضوع
قلنا: املحقق املؤرخ لهذا فاحرتاًما كلها، قبلها وضعه بل ذلك، يفعل لم وهو وسكينة
عليه. يحاسبنا ً خطأ ذلك يعد أن املنتقد لحرضة يحق ال حال كل ويف سالم» «ويقال:

ثالثة من مؤلف وهو الكتاب هذا من الثالث الجزء يف ونرشع تقدم بما اآلن نكتفي
فنقول. العثماني، والعرص املغويل والعرص الرابع العبايس العرص أعرص:
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العرصالعبايسالرابع

العباسية الدولة من األخريان القرنان أو
٤٤٧–٦٥٦ه سنة من

بدخول وينتهي ٤٤٧ه سنة بغداد السالجقة بدخول يبدأ العباسية األعرص آخر هو
مرص، إىل العباسية الخالفة وانتقال هوالكو، يد عىل ٦٥٦ه سنة املغول حوزة يف بغداد
اإلسالمية. واألمم اإلسالمية اململكة يف كبري تأثري لها كان سياسية انقالبات فيه جرت وقد

السياسية االنقالبات (1)

السلجوقية الدولة

الرتكية الدول من تقدمها عما تختلف وهي السالجقة دولة ظهور االنقالبات تلك أهم
عىل حملت وسلطان بطش ذات أمة بها قامت وإنما العباسية، للدولة فرًعا تنشأ لم بأنها
الفارسية الدول سائر عن البويهية الدولة تمتاز كما بالسيف، وفتحتها اإلسالمية اململكة
ظهرت تركستان، خانات بعض خدمة يف تركي أمري بكباك بن سلجوق جدها الصغرى،
الفرس البويهيني شأن وضعف املتوالية باالنقسامات تضعضعت قد العباسية واململكة
عىل تغلبتا قد كانتا شيعيتان دولتان وهما بمرص، العرب والفاطميني وفارس العراق يف
اململكة، تلك باكتساح سلجوق فطمع والعرب، واألكراد األتراك من وأكثرهم السنة أهل



العربية اللغة آداب تاريخ

غربًا تركستان من بهم ونهض ورجاله هو فأسلم أسلم إذا إال ذلك يستطيع ال أنه وعلم
أفغانستان من سلطانهم امتد حتى ويكتسحون يفتحون وهم جيحون نهر فقطعوا
ومدتها. حكمها بأماكن بعض عن بعضها يمتاز دول إىل وتفرعوا األبيض، البحر إىل
٤٣٣–٥٨٣ه من كرمان وسالجقة ٤٢٩–٥٥٢ه سنة من حكموا العظام فالسالجقة
وسالجقة ٥١١–٥٩٠ من وكردستان العراق وسالجقة ٤٨٧–٥١١ه من الشام وسالجقة
وبلغ قرون، ثالثة نحو اإلجمال عىل السلجوقية الدولة فمدة ٤٧٠–٧٠٠ه من الروم بالد
وهي ٤٤٧ه سنة بغداد ودخلوا الشام، حدود آخر إىل الصني حدود من مملكتها اتساع

الرابع. العبايس للعرص فاتحة اخرتناها التي السنة يف

الصليبيون

ففتحوهما الصليب راية تحت وفلسطني سوريا عىل اإلفرنج حمل املدة هذه أثناء ويف
بالزواج املسيحيني سيما وال باألهلني، واختلطوا ٤٩٢–٥٨٢ه سنة من عليهما وتسلطوا
من أكثر العرب عن وعاداتهم وآدابهم ولغاتهم بأصولهم يختلفون واإلفرنج وغريه،
يف خلف سنة تسعني وفلسطني الشام بأهل فاختالطهم عنهم، والفرس األتراك اختالف

اللغة. آداب يف تأثري لها كان وأخالقية اجتماعية آثاًرا أهليهما نفوس

املغول

يف اإلسالمية اململكة عىل وحمل املغويل، القائد جنكيزخان ظهر العرص هذا أواخر ويف
يسبق لم مما أهلها وقتل مكاتبها وأحرق مدنها وخرب فاكتسحها السابع1 القرن أول
سنة املستعصم خليفتها وقتل وخربها، بغداد وفتح هوالكو ظهر نسله ومن مثيل، له
ولهؤالء هناك، إىل العباسية الخالفة فانتقلت مرص إىل العباسيني من نجا من وفر ٦٥٦ه،
يف ذلك نتائج ظهرت وقد الكتب، من أحرقوه ما لكثرة اللغة آداب تاريخ يف تأثري املغول

التالية. العصور
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هوالكو. :1 شكل

األندلس

كما إمارات إىل وانقسمت وحدتها وذهبت األندلس دولة انحلت أيًضا العرص هذا ويف
عىل والعرب واألكراد واألتراك الفرس أمراء توىل وكما قبلها، العباسية الدولة انقسمت
بني بعد فيها السيادة آلت األندلس يف األمويني مملكة ففروع العباسية اململكة فروع
القرن أوائل من يده يف ما عىل منهم كل تغلب واملوايل، الرببر من أكثرهم أمراء إىل مروان

الطوائف. بملوك ُعرفت صغرية دوًال فصاروا للهجرة، الخامس
بالدهم ويسرتجعون ضعفهم، يغتنمون واإلفرنج الدول تلك بني االنقسام وتواىل
فتحها مدينة وآخر إسبانيا، من كافة املسلمني أخرجوا حتى بلًدا، وبلًدا إمارة إمارة
وهو ٨٩٧ه سنة عيل بن هللا عبد أبو ملكها وفر نرص آل حوزة يف كانت غرناطة اإلفرنج

األندلس. يف املسلمني أمراء آخر
بالفتن الناس الشتغال االجتماعية األحوال يف أثرت إليها املشار السياسية فاالنقالبات
املغويل العرص يف إال ثماره تظهر لم اللغة آداب يف تأثريها لكن األحكام، وفساد والحروب
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ثمار فيه فظهرت صدده يف نحن الذي الرابع العبايس العرص أما سيجيء. كما بعده وما
تسابق إذ الثالث العبايس العرص يف وأزهرت وأورقت نمت التي الطبيعية اللغة آداب
يف العرص ذلك عن كالمنا يف قدمناها التي لألسباب واألدب بالعلم االشتغال إىل الناس

املايض. الجزء
كانوا لكنهم وعنارصهم، لغاتهم واختلفت العرص هذا يف املسلمون األمراء وتكاثر
وكثرت فازدهت والسياسة، والعلم الدين لغة ألنها العربية؛ اللغة تنشيط يف يتنافسون
رغبة ذلك عىل وساعد املاضية، األعرص أساليب يخالف أسلوب عىل الكربى املؤلفات فيها
ودمشق مرص حكمت فروع إىل انقسمت دولتهم فإن وأهله، العلم يف األيوبيني السالطني

العربية. األصقاع أهم وهي واليمن وحمص وحماه النهرين بني وما وحلب

والفاطميون األيوبيون

وأحبوا تعربوا لكنهم أكراد واأليوبيون عليهم، ويخلعون األدباء يقربون األيوبيون وكان
الفداء أبو أشهرهم والعلم، والشعر األدب أهل من جماعة منهم ونبغ وآدابها، العرب لغة
شاعًرا كان ٦٢٨ سنة املتوىف بعلبك صاحب فرخشاه بن شاه وبهرام الشهري، املؤرخ
بتحصيل مشتغًال كان ٦٥٦ه سنة املتوىف عيىس املعظم امللك بن النارص وامللك أديبًا،
أهل من كان ٧٢١ سنة املتوىف اليمن صاحب املؤيد وامللك األدباء، ويجيز النفيسة الكتب
صاحب العادل امللك بن عيىس املعظم وامللك مجلد، ألف مئة عىل خزانته اشتملت العلم
املفصل يحفظ من لكل رشط حتى وأهله األدب يف رغابًا كان ٦٢٤ سنة املتوىف دمشق

وخلعة. دينار مائة للزمخرشي
التفاتًا وجهوا وقد وآدابها، العربية باللغة العناية من قبلهم للفاطميني كان ما غري
من يقع قد ما فيصلح اإلنشاء لغة يراقب بالنحو عامًلا فعينوا الدواوين؛ لغة إىل ا خاصٍّ
٤٦٩ه سنة املتوىف بابشاذ بن طاهر عندهم املنصب هذا توىل اللغوي، أو النحوي الخطأ

اللغة. علماء بني ذكرهما وسيأتي ٥٨٢ سنة املتوىف الربي وابن
اختالط عىل بعث العرص هذا يف والفتوح الحروب دائرة اتساع أن ذلك عىل وزد
املستقلة اإلسالمية الدول وتعددت والكرج والجركس واإلفرنج واملغول األتراك من األمم
يقوي األباعد بني والتزاوج القرائح يفتق األمم واختالط بالعرشات، تعد صارت حتى

والعقول. األبدان
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العرص هذا مميزات (2)

املدارس

التدريس طرق وتغيري اإلسالمي العالم يف املدارس بانتشار تقدمه عما العرص هذا يمتاز
يف واألدباء والفقهاء العلماء ونبغ اإلسالمية الدول يف نضج العلم ألن قبًال؛ عليه كانت عما
الخامس القرن إىل األيام هذه مدارس مثل مدرسة اإلسالم يف وليس للهجرة األوىل القرون
اإلسالمي التمدن تاريخ يف ذكرناها سياسية ألسباب األعاجم بناها من وأول للهجرة،
السلجوقي شاه ملك وزير الفاريس امللك نظام اإلسالم يف املدارس بإنشاء واشتهر (ج٣)،
شأن لها كان إليه، نسبة بغداد يف النظامية املدرسة العرص ذلك مدارس وأشهر الرتكي،
فالعناية وبالجملة وغريهم، العلماء من كبرية طائفة منها ونبغ اإلسالمي، العالم يف كبري
إىل املايض العرص يف متجهة كانت كما املدارس إنشاء إىل العرص هذا يف متجهة كانت

املكاتب. إنشاء

التاريخية املعاجم

التخريب من لحقها وما الفتوح من اإلسالمية اململكة عىل تواىل ما والعلماء األدباء رأى
ونحوها بالفتن واألندلس وخراسان والشام بمرص الكتب بضياع سمعوا أو وشاهدوا
بحيث األسانيد حذف مع والجمع بالتلخيص واكتنازها اآلثار بتلك االحتفاظ إىل فعمدوا
الكتب، من عرشات زبدة الواحد الكتاب ويكون الصغري، الحجم يف الكثرية الحقائق تجمع
فاكتفوا بطبقاته، أصيبعة أبي وابن بوفياته، خلكان وابن بمعجمه، ياقوت فعل كما
حروف عىل أو السنني عىل برتتيبه به االنتفاع وتسهيل وتبويبه لديهم ما بجمع تقريبًا
والجغرافية، التاريخية املعاجم من طائفة بينها وافية ضخمة مؤلفاتهم فجاءت املعجم،
كتب من أيدينا بني ما أهم من وهي املعاجم، عرص العرص هذا يسمى أن يصح بحيث
بعد صدر بعضها كان وإن والجغرافية، التاريخ يف مآخذنا أهم وبينها العربية، العلم
إعجابًا كتابه بعض يف رأيت ولذلك ثماره. من يعد لكنه قليلة بسنني العرص هذا انقضاء
ياقوت فعل كما كتبهم مقدمات يف ذلك يظهر الحقائق، من جمعه استطاعوا ملا بأنفسهم

السائر. املثل مقدمة يف األديب األثري وابن األدباء معجم مقدمة يف
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اللفظية الصناعة

البديع يف والتفنن اللفظية الصناعة إتقان عىل بعثتهم التأليف إتقان يف ورغبتهم
وأتقنوا بنفسه، قائًما علًما صار حتى وضبطوه دونوه أو البيان علم فوضعوا والجناس،
الرتسل أو اإلنشاء إن اإلجمال: عىل ويقال اللفظية. الصنائع قبيل من وهي أيًضا املقامات
عندهم وأصبح السابق. العرص يف كان ما فوق اللفظ يف التأنق إىل العرص هذا يف مال
بالشعر املختص كالنسيب أهله عند به يختص معينة أساليب األدب فنون من فن لكل
لكنه قبًال ذلك من يشء كان وقد باملراسالت، املختص والدعاء بالخطب املختص والحمد
بالطريقة اإلفرنج يسميه ما هو اإلنشاء يف التقييد وهذا بقواعد، فنٍّا العرص هذا يف أصبح
وما العرص هذا يف وسعوها لكنهم املايض العرص يف نشأت أنها علمت وقد املدرسية،

سرتاه. كما بها املراد عكس إىل تخرج أن أوشكت حتى بعده
رأيت فقد املاضية، األعرص إىل بالنسبة مؤلفاته من ضاع ما بقلة العرص هذا ويمتاز
بضع أو كتاب مئة يخلف قد بعضهم أن وبعده األول العبايس العرص عن كالمنا يف
فبقي العرص هذا مؤلفات أما يشء، منها يبقى ال أو كتب بضعة إال منها يبقى فال مئات،

منها. كثري

هوامش

ج٤. ١٠٤ اإلسالمي» التمدن «تاريخ يف ذلك تفصيل راجع (1)
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الشعر

والصاحب الدولة سيف ذهاب بعد قبله عليه كانت عما العرص هذا يف الشعر حال تغريت
أكثرها الدولة أمور وصارت والشعراء، األدباء بنارص اآلخذين من وغريهما عباد بن
فأصبح الدينية، العلوم من وغريهما والتصوف الفقه إىل القرائح وانرصفت األعاجم إىل
يف ينظم وإنما األمر، والة لدى التقدم يف تنافًسا أو الجائزة يف رغبة ينظم ال الشاعر
ومع منهم، النابغون وقل النظم من الشعراء أغراض فتغريت لقريحته، إرضاءً األكثر
نصف البلغاء الشعراء من فيه ينبغ لم العرص هذا مدة وطول اإلسالمية اململكة اتساع

قبله. سواه يف نبغ ما
وأصبح الشعر، سوق كسدت والفتن اإلحن من اإلسالمية اململكة عىل تواىل ملا ونظًرا
ابن كقول برصاحة الرفد وطلب الفقر شكوى من يستنكف ال الشعراء من املنتجع

الرؤساء: رئيس بن الدين عضد يخاطب التعاويذي

ال��س��م��اء م��الئ��ك��ة م��ن ب��أن��ي ع��ن��ي ح��دث��ت ه��ل م��والي ف��ي��ا
ال��دع��اء م��ن ع��ل��ي��ه أح��ي��ا وم��ا ق��وت��ي ال��ت��س��ب��ي��ح وظ��ائ��ف وأن
ال��ب��ق��اء ض��رورات م��ن ه��و ـ��ذي ال��ـ ال��ط��ع��ام ع��ن غ��ن��ي��ت ق��د وإن��ي
ال��ه��واء م��ن أع��ي��ش ك��م��ا ي��ع��ي��ش خ��ل��ق أن��ص��ف��ت ل��و ال��ن��اس ف��ي وه��ل
اإلم��اء وال ال��ع��ب��ي��د ب��ي��ن وال أُدع��ى األح��رار ج��م��ل��ة ف��ي ف��ال

أوائل يف بعضها ظهر بقصائد والراشدين النبي ومدح األدعية إىل القرائح واتجهت
لشيوع الصوفية املعاني وكثرت مدحهم، من إلينا وصل ما أبلغ هي التايل العرص
سبقه والذي العرص هذا شعر بني الفرق يكون أن ذلك مع يرجى وال فيه، التصوف

منوالهم. عىل والنسج أسالفهم تحدي يف القوم لرغبة كبريًا
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يف تغيريًا أحدث االجتماعية واالنقالبات املدينة أطوار من الشعر انتاب ما أن عىل
آداب سائر نضجت العرصاملايضكما يف نضجت صناعته أن تقدم وقد وأساليبه، قواعده
يف وهو ونقده، الشعر صناعة يف العمدة كتاب فيه فوضع رشيق ابن إىل وانتهى اللغة،
وتمكن أساليبه، وعني شوارده قيد ألنه الفرنساوي؛ الشعر يف ببوالو أشبه العربي الشعر
ال الشعرية الصناعة بها يراد معينة ومناحيه أبوابه فأصبحت العرص هذا يف منه ذلك
إىل الشعراء يتسابق األبواب تلك من بابًا — مثًال — الفخر فصار الشعور، عن التعبري
ذلك، نحو أو باألنساب للتفاخر أو حرب يف ملفاخرة تحمس بال باملبالغة فيه اإلجادة
الشاعر امللك سناء ابن ذلك يف أجاد وممن الشعرية، الصناعة مجرد به يريدون وإنما

األبواب. سائر ذلك عىل وقس ذكره، وسيأتي بمبالغته املشهور املرصي
املناظر بوصف أهلها وتوسع األندلس يف املوشحات نضجت العرص هذا ويف
األندليس قزمان بن بكر أبو عماده وقام شهره الزجل، سموه آخر فنٍّا ووضعوا الطبيعية،
أهل واستحدث ذكره، وسيأتي الزجالني بإمام ويعرف ،٥٥٥ سنة املتوىف القرطبي
الحرضية بلغتهم نظموه مزدوجة أعاريض يف الشعر من آخر فنٍّا املغرب يف األمصار
فنوعوه بفاس الفن هذا وشاع األندليس، عمري ابن استنبطه البلد» «عروض وسموه
الزجل أنواع اآلن شاعت كما وغريها، والغزل وامللعبة والكاري املزدوج سموه أصناًفا
طويل فصل خلدون ابن مقدمة أواخر ويف الشام، يف واملعنى والقريض مرص يف املرصي

عليها. االطالع يحسن وأمثلة املوضوع هذا يف
استكثر من وأول فيه، وشاع الرشق إىل األندلس من التوشيح انتقل العرص هذا ويف
عىل اللفظية الصناعة بإتقان العرص هذا ويمتاز املذكور، امللك سناء ابن فيه وأجاد منه
اللفظ إىل همه يرصف الشاعر فأصبح كبري، حظ منه الشعر ولحق تقدم كما اإلجمال
حد إىل ذلك يف بعضهم أجاد وقد منه، املراد فهم يغلق حتى أحيانًا املعنى له سخر ولو

الفارض. ابن ديوان عليه األمثلة وأشهر اإلعجاز

الشعراء (1)

منهم أكثر مرص يف لكنهم اإلسالمية اململكة أطراف يف تكاثروا فقد العرص هذا شعراء أما
الشعراء تراجم خالصة وإليك الشعراء، فطاحل من جماعة وفيهم قبله، عرص كل يف

بمرص. ونبدأ الوالدة، سني اعتبار مع مواطنهم حسب
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مرص شعراء أوًال:

الفاطمية بالخالفة النيل وادي اعتزاز العرص هذا يف بمرص الشعراء تكاثر يف السبب
للمدينة تابعة إمارة ذلك قبل وكانت (٥٧٦–٦٥٠ه)، األيوبيني سلطة ثم (٣٥٨–٥٧٦)
عناية للفاطميني وكان األحوال، بعض يف بإدارتها استقلت وإن بغداد أو دمشق أو
الشعراء وأكثر بالعز، أهلها قرائح تجود إنما والبالد تقدم كما العربية باللغة عظيمة

الوفاة: سني حسب أشهرهم وهاك الفاطمية، الدولة أواخر يف نبغوا املرصيني

بن هللا عبد بن هللا نرص الفتوح أبو هو ٥٦٧ه): سنة (املتوىف قالقس ابن (١)
الشيخ صحب مجيًدا شاعًرا كان األعز بالقايض امللقب اإلسكندري األزهري قالقس
وامتدح اليمن وقته آخر يف ودخل مدائح، فيه وله ذكره اآلتي السلفي طاهر أبا الحافظ
عند معه كان ما وغرق املركب، فانكرس البحر فركب فأثرى وحكامها رجالها بعض
صقلية إىل انتقل ثم اليدين صفر اليمن إىل فعاد دهلك، من بالقرب الناموس جزيرة

٥٦٧ه. سنة عيذاب يف وتويف منها وعاد
سنة بمرص ُطبع السلفي، يف مدائحه من كثري فيه األبجدية عىل مرتب ديوان له
الغرق بعد قالها قصيدة شعره أمثلة ومن أخرى، أماكن يف متفرقة قصائد وله ١٣٢٣ه،

فقال: أجازه وقد ممدوحيه ببعض يستغيث

غ��ف��را ف��ال��ل��ه��م ب��ال��ب��ح��ر ت��ش��ب��ي��ه��ه ف��ي وغ��ل��ط��ت
ف��ق��را ب��ذاك ون��ل��ت ��ا ج��مٍّ غ��ن��ى ب��ذا ن��ل��ت أول��ي��س
ج��زرا ي��ع��ود وذاك ا م��دٍّ ي��زل ل��م ه��ذا وع��ه��دت

ج٢). ١٥٦ خلكان ابن يف (ترجمته
القايض بن هللا هبة السعيد القايض هو ٦٠٨ه): سنة (تويف امللك سناء ابن (٢)
كثري وكان النبالء الرؤساء من كان املرصي، امللك سناء املعتمد بن جعفر الرشيد
لهم يجري مرص يف للشعراء مجالس أيامه يف وكان السعادة، وافر والتنعم التخصص
اإلنشاء حسن منشئًا وكان عقدها، واسطة هو سماعها يروق ومحاورات مفاكهات فيها
آثاره: ومن املشارقة، من فيها وأجاد املوشحات من استكثر من أول وهو طريقتهم عىل
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منه نسخة بالقاهرة التيمورية الخزانة ويف ليدن، يف موجود ديوان الطراز: دار (أ)
مطلعها: التي الشهرية الفخرية قصيدته شعره ومن صفحة، ٢٠٠ يف قديمة

م��خ��ل��ًدا ي��ع��ي��ش أن ي��ه��وى وغ��ي��ري ال��رَّدى ي��ره��ب أو ال��م��وت ي��ه��اب س��واي

أكثرها ومراسالت ونثر شعر مجموع العقول وعقود الفصول فصوص كتاب (ب)
وقد وجده، إباه ويمدح يمدحه العرص ذلك يف املنشئني أستاذ الفاضل القايض من
يف نسخة الكتاب هذا ومن املدح، بذلك يفتخر قلمه من بمقدمة امللك سناء ابن صدرها

ج٢). ١٨٨ خلكان ابن يف (ترجمته الخديوية. واملكتبة وباريس األسكوريال

كمال الحسني بن محمد بن عيل هو ٦١٩ه): سنة (تويف النبيه بن الدين كمال (٣)
اإلنشاء له وكتب موىس، األرشف بامللك واتصل أيوب، بني مدح املرصي النبيه بن الدين
أكثر يف خطية نسخة منه األيوبيني مدح يف أكثره ديوان وله فيها. وتويف نصيبني يف وأقام
ترجمها قصيدة وله ،١٨٩٥ سنة مرص ويف ١٢٩٩ه سنة بريوت يف وُطبع أوربا، مكاتب
.١٨١٠ سنة لندن يف العربي» الشعر من «أمثلة كتاب يف ونرشها اإلنكليزية إىل كارليل

ج٢). ٧١ الوفيات فوات يف (ترجمته
شمس بن جعفر الفضل أبو هو ٦٣٢ه): سنة (تويف الخالفة شمس ابن (٤)
جميل كان امللك، مجد ويلقب بمرص الجيوش أمري األفضل إىل نسبة األفضيل الخالفة
منه األدب يف وكتاب مكانه، نعلم ال ديوان جملتها من مؤلفات وله كثريًا، وكتب الخط

قوله: الحكم يف شعره ومن ليدن، يف نسخة

ال��ع��اج��ل ب��ال��س��رور ي��ب��ش��ر وأس��ى ع��ق��ي��ب��ه��ا ال��رخ��اء ي��أت��ي ش��دة ه��ي
زائ��ل ن��ع��ي��م م��ن خ��ي��ر ل��ل��م��رء زائ��ًال ب��ؤًس��ا ف��إن ن��ظ��رت وإذا

ج١.) ١١٣ خلكان ابن يف (ترجمته
عيل الحسن أبي بن عمر حفص أبو هو ٦٣٢ه): سنة الفارض(تويف بن عمر (٥)
أشهر وهو بالرشف، ويُنعت والوفاة والدار املولد املرصي األصل الحموي عيل املرشد بن
ورًعا، الصوفية منحى شعره يف ينحو كان رشاحه، وكثرة ديوانه الشتهار يعرَّف أن من
حرض إذا وقوًرا وكان والدعاء. الربكة منه يلتمسون عليه الناس ازدحم املدينة يف مىش إذا
كان بعضها إن قيل: غيبوبة، أصابته النظم أراد وإذا أهله. عىل السكون استوىل مجلًسا
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جاور أبياتًا. الشعر من أمىل أفاق فإذا يتحرك وال يرشب وال يأكل ال أيام عرشة يستغرق
هناك. معروف وقربه املقطم سفح يف ودفن القاهرة يف وتويف زمنًا، بمكة

عرصه يف مستملًحا كان مما فيهما اإلجادة مع والبديع الجناس بكثرة شعره ويمتاز
من واستنكفوا الحقائق إىل الناس جنح ثم هذا عرصنا إىل األدباء إعجاب محل زال وما
املدارس يف يعلَّم بعيد غري عهد إىل الفارض ديوان وكان اللفظية. الصناعة يف التأنق كثرة
الشعرية. للقريحة فائدة ذلك يف يرون لكنهم يفهموه، لم وإن غيبًا، األحداث فيحفظه
البوريني حسن الشيخ رشاحه أشهر الشارحني، بني اختالف الفارض ابن أغراض ويف
منه املراد ظاهر عىل البوريني رشحه (١١٤٣ه)، النابليس الغني عبد والشيخ (١٠٢٤ه)
غالب بن رشيد جمع وقد صوفيٍّا، رشًحا النابليس ورشحه الظاهر، املعنى بحسب أي:
وترجمت .١٨٥٣ سنة مرسيليا ويف ،١٢٨٩ سنة مرص يف ُطبع كتاب يف الرشحني بني
ُطبعت الفرنساوية إىل غريها وتُرجم ،١٨٥٤ سنة وُطبعت األملانية إىل التائية قصيدته

ج١). ٣٨٣ خلكان ابن يف (ترجمته ١٨٨٦ سنة بباريس
عيىس بن يحيى الحسن أبو هو ٦٤٩ه): سنة (تويف مطروح بن الدين جمال (٦)
يف األحوال به وتنقلت قوص، يف وأقام هناك نشأ مرص صعيد أهل من الدين جمال امللقب
أبيه عن نائب وهو األيوبي، الصالح امللك السلطان بخدمة اتصل حتى والواليات الخدم
النهرين، بني ما يف عنه نائبًا الصالح ابنه سري الكامل مملكة اتسعت فلما بمرص، الكامل
وتوالها ٦٣٩ه سنة مرص إىل الصالح امللك رجع إذا حتى خدمته يف مطروح ابن فسار
وارتفعت حاله وحسنت دمشق لنائب وزيًرا عينه ثم الخزانة، يف ناظًرا مطروح ابن جعل
إىل حملة يف مطروح ابن فسري حمص صاحب ملحاربة الصالح امللك واضطر منزلته،
بينه وكانت املقطم، سفح يف ودفن فيها ومات مرص، إىل فعاد بالرجوع أمره ثم هناك،
وفيات كتابه يف بعضها خلكان ابن ذكر ومكاتبات مطارحات املؤرخ خلكان ابن وبني

شعره. من كثرية أمثلة مع ج٢) ٢٥٧) األعيان
باألستانة طبع وقد وكوبريل، الربيطاني واملتحف برلني يف خطية نسخ منه ديوان له

األحنف. بن عباس ديوان مع ١٢٩٨ سنة
قزل بن عمر بن عيل األمري هو ٦٥٦ه): سنة (تويف الياروقي الدين سيف (٧)
ودفن بدمشق وتويف ٦٠٢ سنة بمرص ولد الياروقي. الرتكماني الدين سيف جلدك بن
الدواوين مشد تعني أنه ومنها: الديوانية، املناصب بعض يف وتقلب قاسيون سفح يف
األسكوريال يف نسخ منه ديوان له العرشة، طيب ظريًفا وكان العزيز عبد للنارصيوسف

ج٢). ٦٣) الوفيات فوات يف نظمه من أمثلة وتجد الربيطاني، واملتحف
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عيل بن محمد بن زهري الفضل أبو هو ٦٥٦ه): سنة (تويف زهري الدين بهاء (٨)
أكربهم ومن وخطٍّا ونثًرا نظًما وأحسنهم عرصه فضالء من كان الكاتب، العتكي املهلبي
البالد إىل خدمته يف وتوجه ذكره املتقدم الصالح امللك السلطان بخدمة اتصل مروءة،
قربه، امللك إىل الصالح عاد فلما ذلك له فحفظ نكبته أثناء يف والئه عىل وحافظ الرشقية،
وأثنى به واجتمع خلكان ابن وعرفه ومحارضات مودة مطروح ابن وبني بينه وكانت
تتبني حتى أبياتًا منه تسمع تكاد ال الروح، وخفة والظرف بالرقة شعره ويمتاز عليه،
بعضه ويف الناس به يتمثل شائع أشعاره من وكثري عليه، فتنمُّ فيها زهري البهاء روح
بمرص ُطبع فقد منه، بأمثلة ألتينا طبعاته وكثرة ديوانه شيوع ولوال لطيف، مجون
نظًما باملر اإلنكليزي املسترشق وترجمه الكربى، املكاتب أكثر يف خطية نسخ ومنه مراًرا
الحوايش عليه وعلق مجلدين يف ١٨٧٦ سنة كمربيدج يف وطبعه اإلنكليزية اللغة إىل

ج١). ١٩٤ خلكان ابن يف (ترجمته والرشوح

أيًضا: العرص هذا يف مرص شعراء ومن

برلني. يف الهجاء عىل مرتب ديوان له ٥٢٨ه): سنة (تويف البلقيني زقاق ابن (٩)
ديوان له ٥٢٩ه): بالقاهرةسنة اإلسكندراني(تويف الحداد القاسم بن ظافر (١٠)

برلني. يف

الشام شعراء ثانيًا:

سعيد بن هللامحمد عبد محمد أبو هو ٤٦٦ه): (تويفسنة الخفاجي ابنسنان (١)
وجرت حلب أعمال من عزاز بقلعة وعيص الشيعة، رأي يرى كان الخفاجي سنان بن
أبي وبني بينه كان أنه وذلك النون، عىل الشدة بوضع املشهورة النكتة هناك وهو معه
يريد محمود وكان مؤكدة، مودة صالح بن محمود وزير النحاس الحسن بن نرصمحمد
ويؤنسه يستعطفه كتابًا إليه يكتب أن النحاس بن نرص أبا فأمر الخفاجي عىل القبض
شاء «إن وكتب منه فرغ فلما كتابًا إليه فكتب بك»، إال يثق وال إليك إال يأمن «ال وقال:
كان فلما حلب، قاصًدا عزاز من وخرج الخفاجي فقرأه إن، من النون شدد تعاىل» هللا
يف وفكر فرسه رأس فأمسك النون، عىل التشديد فرأى الكتاب يف النظر أعاد الطريق يف
يأتمرون املأل «إن أراد: أنه له فالح عبثًا، النون عىل الشدة يضع لم النحاس ابن وأن نفسه
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األلف وكرس إلخ» بإنعام املعرتف الخادم «إنا الجواب: وكتب عزاز إىل فعاد ليقتلوك» بك
به: قصد أنه وعلم رس ذلك عىل نرص أبو وقف فلما (إنا) وفتحها النون وشدة إنا من

وللخفاجي: رأيه، يستصوب الجواب إليه وكتب فيها» داموا ما أبًدا ندخلها لن «إنا

.١٣١٦ سنة بريوت يف وطبع الخديوية املكتبة يف نسخة منه ديوان (أ)
ج١). ٢٣٣ الوفيات فوات يف (ترجمته برلني يف نسخة منه الفصاحة رسُّ (ب)

محمد بن سلطان بن محمد الفتيان أبو هو ٤٧٣ه): سنة (تويف حيوس ابن (٢)
أمراء من كان أباه ألن باألمري يدعى وكان الدولة، صفي امللقب الغنوي حيوس بن
من جماعة لقي املجيدين، فحولهم ومن املحسنني الشاميني الشعراء أحد وهو املغرب.
ونال حلب أصحاب مرداس بني إىل منقطًعا وكان جوائزهم وأخذ ومدحهم امللوك
٣٥٠ يف األبجدية عىل مرتب الخديوية املكتبة يف نسخة منه شعر ديوان وله جوائزهم،

ج٢). ١٠ خلكان ابن يف (ترجمته صفحة.
منري بن أحمد الحسني أبو هو ٥٤٨ه): سنة (تويف الطرابليس منري ابن (٣)
األسواق يف ويغني األشعار ينشد أبوه كان الدين، مهذب الطرابليس أحمد بن مفلح بن
وسكنها دمشق وقدم الشعر وقال واألدب اللغة وتعلم الدين مهذب ونشأ الشام، بطرابلس
لألرشاف نقيبًا املوسوي املرتىض السيد وكان اللسان خبيث الهجاء كثري رافضيٍّا وكان
ثم دمشق صاحب طغتكني أتابك بن بوري سجنه ذلك منه كثر فلما والشام، العراق يف
مكاتبات الشاعر نرص بن محمد القيرساني ابن وبني بينه وجرت فأطلقه، فيه شفعوا
وابن الشاعر القيرساني ابن وكان ذكره1 اآلتي املحدث القيرساني ابن غري وهو وأجوبة.

فيها: قال حكمية قصيدة منري والبن صناعتهما، يف يتنافسان حلب يف مقيمني منري

ي��ت��رح��ال أن ف��ال��ح��زم م��ن��زل ف��ي ن��زي��ل��ه ال��خ��م��ول رأى ال��ك��ري��م وإذا
م��ت��ن��ق��ال ف��ح��ازه ال��ك��م��ال ط��ل��ب ف��ي ج��د ت��ض��اءل أن ل��م��ا ك��ال��ب��در

يف قالها بالترتية، تعرف طويلة رائية قصيدة األسواق تزيني صاحب له وذكر
مطلعها: ترت اسمه له مملوك

ب��ال��ف��ك��ر ق��ل��ب��ي وأذب��ت ب��ال��س��ه��ر ط��رف��ي ع��ذب��ت
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عىل له نقف ولم األسواق، تزيني صاحب ذكرها املرتىض الرشيف مع حكاية ولهما
أشعاره. من طائفة ج١) ٤٩) خلكان ابن يف ولكن ديوان

امللقب هردوز بن رستم بن الحسن أبو هو ٦٠٤ه): سنة (تويف الساعاتي ابن (٤)
املقطم، سفح يف ودفن بالقاهرة وتويف دمشق يف ولد الساعاتي، بابن ويعرف الدين بهاء
الفقيه الساعاتي ابن غري وهو صوفيا، أيا يف نسخة منه مجلدين يف شعر ديوان وله

ج١). ٣٦٢ خلكان (ابن ذكره. اآلتي
املظفر أبو األمجد امللك هو ٦٢٨ه): سنة (تويف فرخشاه بن شاه بهرام (٥)
وهو باريس، يف والحماسة والنسيب الغزل يف ديوان له أيوب بني من بعلبك صاحب

البيتني: صاحب

زج��را ف��أوس��ع��ت��ه ص��رًف��ا ب��ه��ا غ��الم ف��ج��اءن��ي إن��اء ف��ي ب��م��اء دع��وت
ال��خ��م��را ف��أوه��م��ك خ��دي ب��ه��ا ت��ج��ل��ى وإن��م��ا ال��ق��راح ال��م��اء ه��و ف��ق��ال:

ج١.) ٨١ الوفيات (فوات
بن إسماعيل بن يوسف املحاسن أبو هو ٦٣٥ه): سنة (تويف الحلبي الشواء (٦)
املوصل، يف وولد الكوفة من أصله الحلبي، بالشواء ويعرف الدين شهاب امللقب عيل
الشواء وأنشده مودة، وبينهما خلكان ابن عارص وقد والقوايف، العروض لعلم متقنًا كان
مجلدات أربعة يف كبريًا ديوانًا له وذكر ج٢)، ٤١١) ترجمته يف ذكره شعره من كثريًا

برلني. يف منتخبات منه
التنوخي حمود بن املحسن عبد هو ٦٤٣ه): سنة (تويف الحلبي الدين أمني (٧)
يف كتابًا وجمع رصخد صاحب أيبك الدين لعز ووزيًرا كاتبًا كان الحلبي، الدين أمني
املسمى ديوانه وصلنا وإنما — عليه نقف لم — مجلًدا عرشين يف والنوادر األخبار
يف خطية نسخ منه مجون وفيه نواس أبي نسق عىل الراح امتداح يف األفراح مفتاح

ج٢). ١٠) الوفيات فوات يف املحسن عبد ترجمة يف أمثلة ومنه وفينا، برلني
عيل بن عمر بن محمد هو ٦٥٣ه): سنة (املتوىف حمويه ابن الدين صدر (٨)
مرص قدم محمد، الكامل للملك ألفها مؤلفات عدة له األدباء، من الدمشقي حمويه بن
أمريها بخدمة واتصل مراكش، ودخل واملغرب القدس إىل ورحل الشيوخ مشيخة وويل
أشعار مجموع املقيم النعيم وعقبى النديم تقويم كتاب له املؤمن عبد بن املنصور امللك
صفحة. ١٣٢ يف الخديوية باملكتبة خطية نسخة منه واللذات، والغزل األدب يف وأخبار

810



الشعر

العزيز عبد بن محمد بن محمد هو ٦٥٦ه): سنة (تويف األسعردي الدين نور (٩)
سماها قصائد وله اختصاص، به النارصله امللك شعراء من كان رستم بن الصمد عبد بن
ميل شعره ويف ج٢)، ١٦١) الوفيات فوات يف وأمثلة األسكوريال يف نسخة منها النارصيات
عليه. نقف لم الزرجون، سالفة سماه كتاب يف املجونية أشعاره جمع واملجون، الخالعة إىل
الحسن بن الفرج أبي بن عيل هو :(٦٥٩ سنة (تويف البرصي الدين صدر (١٠)
الظاهر امللك بن العزيز امللك بن الدين لصالح ألفها البرصية، الحماسة صاحب البرصي
والتقريظ واملديح والشدة الحماسة الشعر: فنون عىل بابًا ١٢ يف ورتبها ،٦٤٧ سنة
والصفات النساء ومذمة والهجاء واألضياف والغزل والنسيب واألدب والرثاء والتأبني
أقوال من اختارها والزهو، واإلنابة والخرافات واألكاذيب والنعاس رَي والسِّ والنعوت
الشعرية املجاميع يف جاء ما فيها تجنب املسلمني، شعراء وفحول الجاهلية شعراء

كبرية. صفحة ٥٢٦ يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه األخرى،

والجزيرة العراق شعراء ثالثًا:

الحسني إسماعيل أبو الكتاب فخر العميد هو ٥١٣ه): سنة (تويف الطغرائي (١)
حياته، أوائل يف مهنته إىل نسبة بالطغرائي ويُعرف الدين مؤيد امللقب املنشئ عيل بن
الغليظ بالقلم البسملة فوق الكتب أعىل يف الطرة أو الطغرى يكتب أي: طغرائيٍّا كان فإنه
للسلطان وزر حتى يرتقي زال ما ثم عنه، الكتاب صدر الذي امللك نعوت ومضمونها
عرفه اللقب وبهذا باملنشئ، ويُلقب باألستاذ يُنعت وصار باملوصل السلجوقي مسعود
كبري شعر ديوان له والنثر النظم يف عرصه نابغة وكان األنساب، كتاب يف السمعاني
يف خطية نسخة منه وغريهما، امللك ونظام شاه ملك بن سعيد السلطان مدح يف أكثره
،١٣٠٠ سنة األستانة يف وطبع وبطرسبورج الربيطاني واملتحف وبرلني الخديوية املكتبة

مطلعها: التي العجم بالمية املعروفة بقصيدته الطغرائي واشتهر

ال��ع��ط��ل ل��دى زان��ت��ن��ي ال��ف��ض��ل وح��ي��ل��ة ال��خ��ط��ل ع��ن ص��ان��ت��ن��ي ال��رأي أص��ال��ة

بوكوك وترجمها كثريون، وشطرها ورشحها مراًرا ُطبعت وقد مشهورة وهي
إىل وترجمها ،١٦٦١ سنة أكسونيا يف تعليقات مع وطبعها الالتينية إىل املسترشق
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القديمة الكيمياء يف مؤلفات عدة وللطغرائي ،١٧٠٧ سنة وطبعت جويل أيًضا الالتينية
ج١). ١٥٩ خلكان (ابن ذكرها من فائدة ال أوربا، مكاتب يف نسخ منها

الوراق الخزرجي عيل بن سعد املعايل أبو هو ٥٦٨ه): سنة (تويف الكتب دالل (٢)
يف رغبة وله شاعًرا وكان بغداد يف الكتب يبيع كان الكتب، بدالل املعروف الحظريي

أهمها: كتب يف كثريًا منه فجمع الشعر جمع

واألسكوريال. أكسفورد يف نسخ منه األبجدية عىل رتبه امللح، ملح (أ)
سنة املتوىف قايماز الدين مجاهد األمري برسم ألفه واأللغاز، األحاجي يف اإلعجاز (ب)
حسب األبجدية عىل مرتبة باأللغاز جاء وأقسامها األلغاز فنون يف بمقدمة صدره ،٥٩٥
الخديوية املكتبة يف مجلد منه به، ألغز وما تفسريه لغز كل بعد ويذكر الروي، حروف

لغز. ألف نحو عىل ويحتوي صفحة، ٦٢٤ يف
القرص دمية عىل العرصذيله شعر ألطاف وذكر العرص، أهل وعرصة الدهر زينة (ج)
(ابن مكانه عىل نقف لم تقدمهم، ومن عرصه شعراء أخبار وفيه ذكره، اآلتي للباخرزي

ج١). ٢٠٣ خلكان

ويُعرف هللا، عبد بن محمد الفتح أبو هو ٥٣٨ه): سنة (تويف التعاويذي ابن (٣)
املبارك بن املبارك اسمه أجداده من آخر تعاويذي سبط ألنه التعاويذي؛ بسبط أيًضا
لم أنه خلكان ابن ويعتقد وقته، شاعر وكان حجره، يف فنشأ صغريًا كفله ألنه إليه؛ نُسب
عينيه بها يرثي أشعار عماه يف وله عمره آخر يف عمي يضاهيه، من سنة بمئتي قبله يكن
فصول، أربعة عىل ورتبه بخطبة، وصدَّره العمى قبل بنفسه ديوانه جمع شبابه. ويندب
مضبوًطا ١٩٠٣ سنة بمرص الديوان هذا طبع الزيادات، سماه ذلك بعد جد ما وكل
بأسماء وصدره مفيد أبجدي بفهرس ذيله وقد مرجليوث، األستاذ بعناية الكامل بالشكل
(ابن أشعاره يف الشكوى كثري وهو التعاويذي، ابن شعر من يشء فيها جاء التي الكتب

ج٢). ١٩ خلكان
ويعرف عيل بن محمد الغنائم أبو هو ٥٩٢ه): سنة (تويف الهرثي الدين نجم (٤)
وهو رقته، من يذوب شعره يكاد الهرثي. الدين نجم ويلقب الواسطي، املعلم بابن
املعنى، وصحة اللفظ سالسة مع املقاصد وفنون واملدح الغزل يف قوله أكثر الطبع لطيف
ومن الناس واستحاله فشاع والغرام، والصبابة والحب الشوق وصف شعره يف ويغلب

قوله: شعره أشهر
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ل��غ��وال��ي ال��ن��وى أي��دي ع��ل��ى رخ��اًص��ا ج��رت ال��ت��ي ال��دم��وع إن أج��ي��ران��ن��ا
ع��ق��ال ك��ح��لِّ أو إزار ك��ل��وث س��اع��ة ع��م��ر ول��و ال��وادي ع��ل��ى أق��ي��م��وا
ب��م��ال��ي ف��ك��ي��ف أغ��ب��ن ل��م ب��ن��ف��س��ي ش��رب��ت��ه��ا ل��و وق��ف��ة م��ن ل��ي ث��مَّ ف��ك��م

ج٢). ٢٢ خلكان (ابن األسكوريال يف نسخة منه ديوان له
عيىس يحيى بن الدين حسام هو ٦٣٢ه): سنة (تويف الحاجري الدين حسام (٥)
تغلب ديوان وله جيدة معاٍن له األجناد أبناء من جنديٍّا كان اإلربيل، بهرام بن سنجر بن
أجاد كما كلها هذه يف يجيد من ويندر واملواليا، والدوبيت الشعر فيه جمع الرقة فيه

قوله: شعره لطيف ومن املذكر بصيغة تغزله وأكثر هو،

م��ص��اح��ب��ي ال��زم��ان م��دى ي��زال ال أن أل��ي��ة ب��ك��ل ل��ي ي��ح��ل��ف زال م��ا
ال��ك��اذب وج��ه ل��س��واد ف��ت��ع��ج��ب��وا ب��خ��ده ال��ع��ذار ن��زل ج��ف��ا ل��م��ا

وقوله:

اس��ت��وى ق��د ش��ق��ي��ق ش ع��ر ف��وق م��ن خ��اٌل ل��ك
ب��ال��ه��وى ال��ن��اس ي��أم��ر م��رس��ًال ال��ص��دغ ب��ع��ث

سنة بمرص طبع أبواب سبعة عىل ورتبه دمشق يف الحسيني عمر ديوانه جمع وقد
٣٩٨ خلكان (ابن بلندن الهندي املكتب يف الحاجرية الغزالن مسارح أيًضا وله ،١٣٠٥

ج١).
الوفاء أبي بن محمد بن أحمد الطيب أبو هو ٦٥٦ه): سنة (تويف الحالوي ابن (٦)
صاحب لولو الدين بدر خدمة يف كان ٦٠٣ه سنة ولد الحالوي، بن املوصيل الدين رشف
شاعت رنانة قصائد وله والخلفاء امللوك مدح ودعابة، وظرف وأدب لطف وفيه املوصل،

مطلعها: التي قصيدته منها األمثال شيوع أبياتها

وري��ق��ه وج��ن��ت��اه إال ال��خ��م��ر وم��ا وري��ق��ه ال��رط��ي��ب ال��غ��ص��ن م��ن ح��ك��اه

حلب: صاحب محمد العزيز للملك مشط عىل كتبت أبيات من قوله نظمه ومن
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ال��ف��رائ��ض أج��ل ع��ن��دي ل��ث��م��ه��ا غ��دا ب��راح��ة ال��ع��زي��ز ال��م��ل��ك م��ن ح��ل��ل��ت
غ��ائ��ض غ��ي��ر ب��ح��ره��ا ب��ك��ف ح��ل��ل��ت ألن��ن��ي ال��ث��ن��اي��ا؛ م��ف��ت��رَّ وأص��ب��ح��ت
ع��ارض ل��ث��م م��ن ال��ح��ال��ي��ن ف��ي أخ��ُل ف��ل��م خ��ده ب��ع��د ك��ف��ه س��ام��ي وق��ب��ل��ت

ديوانًا. له نعرف وال نظمه، من كثرية أمثلة ج١) ٦٩) الوفيات فوات ويف
األنصاري يوسف بن يحيى زكريا أبو هو ٦٥٦ه): سنة (تويف الرصرصي (٧)
املكتبة يف نسخة منه ديوان له بغداد، قرب رصرص إىل نسبة الرصرصي البغدادي
يف أخرى ومقاصد الرسول ومدائح بالتصوف متفرقة وقصائد وغريها، الخديوية

وبرلني. وغوطا األسكوريال
النبي مدح يف ديوان له ٦٦٢ه): سنة (تويف البغدادي الوتري الدين محيي (٨)
سنة بمرص طبع والدين، الدنيا معرفة يف العارفني بستان أو الوترية القصائد اسمه

برلني. يف تخميسها مع املكية الحجة يف الذهبية القصيدة وله ١٣١١
ديوان له السابع القرن أدباء من املحيوي أيدمري الدين علم األمري هو الرتك: فخر (٩)

قديم. بخط الخديوية املكتبة يف

فارس شعراء رابًعا:

الكاتب الحسن بن عيل منصور أبو الرئيس هو ٤٦٥ه): سنة (تويف رصدر (١)
ومن وبهجة، طالوة وفيه املعنى وحسن السبك جودة بني شعره جمع برصدر، املعروف

سوداء: جارية يف قوله ذلك

ف��ي��ه��ا ص��ف��ة ق��ل��ب��ي س��واد م��ص��ق��ول��ة س��وداء ع��ل��ق��ت��ه��ا
ل��ي��ح��ك��ي��ه��ا إال ون��وره ت��م��ِه ع��ل��ى ال��ب��در ان��ك��س��ف م��ا
ب��ل��ي��ال��ي��ه��ا م��ؤرَّخ��ات أوق��ات��ه��ا األزم��ان ألج��ل��ه��ا

رواية الخديوية واملكتبة وبطرسبورج ولندن برلني يف خطية نسخة منه ديوان له
ج١). ٣٥٩ خلكان ابن يف (ترجمته الحريي الرحمن عبد حكيم أبي
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بني باخرز من الحسن بن عيل الحسن أبو هو ٤٦٧ه): سنة (تويف الباخرزي (٢)
واختلف بالكتابة اشتغل ثم الشافعي، بالفقه مشتغًال شبابه يف كان وهرات. نيسابور
الشعر فنظم فقهه، عىل أدبه وغلب واغرتب وسافر املناصب يف وتقلب الرسائل ديوان إىل

قوله: معانيه غريب ومن الجديدة املعاني من كثري وله

ت��ح��وم وج��ن��ت��ي��ك ف��ي ع��ق��ارب��ه��ا ال��ت��ي أص��داغ��ك ل��س��ع ألش��ك��و وإن��ي
ي��ت��ي��م وه��و ال��ض��ح��ك ي��دي��م ف��ك��ي��ف أٌب ول��ي م��ن��ك ال��ث��غ��ر ل��در وأب��ك��ي

تكملة هو العرص، أهل القرصوعرصة دمية سماه عرصه شعراء تراجم يف كتاب وله
ولندن وباريس وغوطا وفينا برلني يف خطية نسخ منه للثعالبي، الدهر ليتيمة ذيل أو
الخزانة يف نسخة ومنه القاهرة، يف األزهر ومكتبة بحلب املارونية املكتبة ويف وليدن،
٣٦٠ خلكان (ابن ١٣٢٢ه سنة املتوىف الشنقيطي بخط تصحيحات عليها التيمورية

ج١).
كان الدين معني الرزاق عبد بن أحمد هو ٤٨٥ه): سنة (تويف الطنطراني (٣)

مطلعها: التي املشهورة الرتجيعية القصيدة وله السالجقة، وزير امللك لنظام ينظم

زال ب��ال��زل��زال وال��ع��ق��ل زل��زل��ت��ن��ي ب��ال��ن��وى ب��ال ب��ال��ب��ل��ب��ال ب��ل��ب��ل��ت ق��د ال��ب��ال خ��ل��ي ي��ا

بعض يف نرشت وقد الخديوية، املكتبة ويف أوربا مكاتب أكثر يف خطية نسخ منها
األدب. كتب

بن محمد بن محمد يعيل أبو الرشيف هو ٥٠٤ه): سنة (تويف الهبارية ابن (٤)
كثري اللسان خبيث لكنه املقاصد حسن شاعًرا كان الدين، نظام امللقب البغدادي صالح
الحسن غاية يف شعره من والنظيف والخالعة، واملجون والهزل الناس يف والوقوع الهجو

قوله: مجونه ومن

ش��رب��ت م��ا ع��ام م��ن��ذ ع��ف��ي��ًف��ا رآن��ي إذ س��ع��ي��د أب��و ي��ق��ول
ت��ب��ت اإلف��الس ي��د ع��ل��ى ف��ق��ل��ت: ل��ي ق��ل ت��ب��ت ش��ي��خ أي ي��د ع��ل��ى

مكانه. نعلم ال مجلدات أربعة يف ضخًما ديوانًا خلكان ابن له وذكر
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نحو يف أراجيز وهو ودمنة، كليلة أسلوب عىل والباغم الصادح أيًضا نظمه ومن
سنة باريس يف طبع الحلة، أمري املزيدي إىل وقدمه سنني عرش يف نظمها بيت ٢٠٠٠

.١٨٨٦ سنة بريوت ويف ١٢٩٢ سنة مرص ويف ،١٨٨٦
برلني، يف الشطرنج يف أرجوزة منها وغريها، أوربا مكاتب يف متفرقة قصائد وله

ج٢). ١٥ خلكان (ابن ترجمته يف أمثلة شعره ومن
محمد بن أحمد هللا عبد أبو هو ٥١٧ه): سنة (تويف الدمشقي الخياط ابن (٥)
البالد طاف املجيدين، الشعراء من الدمشقي الشاعر الخياط بابن املعروف التغلبي
بحلب، ذكره املتقدم الشاعر حيوس بابن واجتمع فارس بالد ودخل الناس وامتدح

البيتني: بهذين بره من شيئًا يستمنحه مرة إليه وكتب شعره، عليه وعرض

م��خ��ب��ري ع��ن م��ن��ظ��ري ع��ل��ًم��ا وك��ف��اك ب��ح��ب��ة ي��ب��اع م��ا ع��ن��دي ي��ب��َق ل��م
ال��م��ش��ت��ري أي��ن وأي��ن ت��ب��اع أن ع��ن ص��ن��ت��ه��ا وج��ه م��اء ب��ق��ي��ة إال

ومن أحسن.» لكان املشرتي نعم «وأنت قال: لو قال: حيوس ابن عليهما وقف فلما
مطلعها: التي البائية الركبان؛ بذكرها سارت التي قصائده

ب��ل��ب��ه ي��ط��ي��ر ري��اه��ا ك��اد ف��ق��د ل��ق��ل��ب��ه أم��انً��ا ن��ج��د ص��ب��ا م��ن خ��ذا

الخديوية املكتبة ويف الربيطاني، واملتحف األسكوريال يف نسخة منه ديوان وله
ج١). ٤٥ خلكان ابن يف (ترجمته

بن عثمان بن إبراهيم إسحق أبو هو ٥٢٤ه): سنة (تويف الغزي إسحق أبو (٦)
ومن شعره، بجودة املثل يُرضب كان خراسان، يف تويف الغزي، األشهبي الكلبي محمد

قوله: نظمه لطيف

م��غ��ل��ق وال��ب��واع��ث ال��دواع��ي ب��اب ض��رورة ق��ل��ت: ال��ش��ع��ر ت��رك��ت ق��ال��وا:
ي��ع��ش��ق م��ل��ي��ح وال ال��ن��وال م��ن��ه ي��رت��ج��ى ك��ري��م ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ب��َق ل��م
وي��س��رق ال��ك��س��اد م��ع ف��ي��ه وي��خ��ان ي��ش��ت��رى ال أن��ه ال��ع��ج��ائ��ب وم��ن

٢٤٢ يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه بيت، ٥٠٠٠ نحو يف ديوان وله
وظهري الدولة، وغياث البويهي، وشاهنشاه مكرم، هللا عبد أبي مدح يف أكثره صفحة
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مبالغات وفيها عطايا، أو وقائع أثر عىل والعراق فارس يف عرصه أعيان من وغريهم الدين
.(٤٦٢ األدباء طبقات يف (ترجمته الهجاء. عىل مرتب غري الوصف، عن فضًال ومفاخر،
بن محمد بن أحمد بكر أبو هو ٥٤٤ه): سنة (تويف األرجاني الدين ناصح (٧)
شبابه يف وكان مكرم، وعسكر تسرت قايض كان الدين، ناصح امللقب األرجاني الحسني
عرشه إال منه يُجمع لم كثري وهو الحسن، غاية يف شعر وله بأصبهان، النظامية باملدرسة
(ترجمته بريوت يف وطبع أوربا مكاتب يف نسخ ومنه ابنه، جمعه قصائد أكثره ديوان، يف

ج١). ٤٧ خلكان ابن يف
أبي بن محمد املظفر أبو هو ٥٥٧ه): سنة (تويف األبيوردي الدين صالح (٨)
األدباء من كان أمية. بني من سفيان بأبي نسبه يتصل األبيوردي، أحمد العباس
العراقيات سماها أقسام إىل أشعاره قسم ظريًفا، شاعًرا نسابة راوية املشهورين
لعمر املستدل وجهد املقل جهد اسمه رشح وللنجديات وغريها، والوجديات والنجديات
من استعجم ما منها رشح عرش، الثاني القرن أهل من بالنظام املعروف القوام بن
كبرية. صفحة ٣٥٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه أبياتها وفرس وأعربها، ألفاظها
وأيا باريس يف نسخة منها ووزرائهما واملستظهر املقتدر، مدح يف أكثرها والعراقيات
سنة لبنان يف األبيوردي ديوان وطبع وأكسفورد، ومنشن برلني يف والوجديات صوفيا.

.١٣٠٧
مناظرات وفيها األصبهاني، محارضات وتشبه املحارضات، يف الرفاق زاد أيًضا وله
صفحة ٧٣٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه حججهم، ونقض النجوم أصحاب مع
ج٢). ١٢ خلكان (ابن عليها نقف لم واألنساب الطبقات يف مؤلفات وله جميل، بخط

األندلس شعراء خامًسا:

األندلس وشعراء الطوائف، ممالك إىل تمزقها أثناء يف العرص هذا أكثر يف األندلس كانت
الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفح يف أشعارهم من وأمثلة أخبارهم ترى كثريون
إليها: الرجوع يمكن آثاًرا خلفوا ممن بأشهرهم نأتي وإنما هنا، عنه املقام يضيق مما
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الفهري محمد أبو عبدون بن املجيد عبد هو ٥٢٠ه): سنة (تويف عبدون ابن (١)
واألثر، بالخرب عامًلا مرتسًال كاتبًا شاعًرا أديبًا كان األندلس، ملوك من األفطس بني وزير
وذكر األفطس، بني ملوك بها رثى التي الرائية القصيدة شعره أشهر عنه. الناس أخذ

مطلعها: زمان كل ملوك من الحدثان أباده من فيها

وال��ص��ور األش��ب��اح ع��ل��ى ال��ب��ك��اء ف��م��ا ب��األث��ر ال��ع��ي��ن ب��ع��د ي��ف��ج��ع ال��ده��ر

كثريون، رشحها وقد بيتًا، خمسني يف تدخل التاريخية، القصائد قبيل من وهي
،١٨٤٦ سنة ليدن يف رشحه طبع — املؤرخني بني ذكره اآلتي — بدرون ابن منهم
أويل عربة رشحه سمي ٦٩٩ه، سنة املتوىف األثري بن إسماعيل الدين عماد ورشحها
واملتحف باريس يف نسخة منه بدرون ابن من كثريًا اقتبس األمصار، ملوك من األخيار

ج٢). ٨ الوفيات (فوات الربيطاني
بن الفتح أبي بن إبراهيم إسحق أبو هو ٥٣٣ه): سنة (تويف خفاجة ابن (٢)
ملوك الستماحة يتعرض ولم األندلس رشق يف مقيًما كان األندليس، خفاجة بن هللا عبد
بن إبراهيم إسحق أبي مدح يف أكثره ديوان وله األدب، أهل عىل تهافتهم مع الطوائف
سنة بمرص وطبع الخديوية، واملكتبة أوربا مكاتب أكثر يف نسخ منه تاشفني، بن يوسف

ج١). ١٤ خلكان (ابن ١٢٨٦
ذكره تقدم امللك عبد بن محمد بكر أبو هو ٥٥٥ه): سنة (تويف قزمان ابن (٣)
من رضوبًا جمع ديوان وله الشعر)، فصل (انظر العرص هذا من الشعر باب مقدمة يف
الجهد من بذل ما فذكر الشعر من الفن هذا يف بمقدمة صدره الزجل سيما وال الشعر
غونزبرج دافيد اشتغل بطرسبورج مكتبة يف نسخة منه فيه، والتبحر ضبطه يف والعناية
ترجمة مع وتاريخية واجتماعية لغوية ورشوح وتعاليق فرنساوية ترجمة مع نرشها يف
للهجرة السادس القرن يف األندلسيون يتكلمها كان التي العربية اللغة وبيان الناظم،
برلني يف طبع مجلد منه صدر األخرى، البالد يف العرب يتكلمها التي باللغات ومقابلتها

فرنساوية. مقدمة مع صفحة ١٤٦ يف بالفوتوغراف ١٨٩٦ سنة
كان اإلرسائييل، سهل بن إبراهيم هو ٦٤٩ه): سنة (تويف اإلرسائييل سهل ابن (٤)
معه غريًقا ومات سبتة، صاحب خالص ابن عند الكتابة وتوىل أسلم األذكياء األدباء من
مدح يف قصيدة منها بالرقة، مشهورة حسنة منظومات وله عمره، من األربعني يف وهو

منها: العني قافيتها النبي
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وس��ام��ًع��ا م��ط��ي��ًع��ا إال وج��دت ف��م��ا ف��ت��ن��ة ط��ي��ب��ة ن��ح��و دع��ت��ه��م ورك��ب

مطلعها: الغناء يف املشهورة القصيدة شعره لطيف ومن

س��ه��ري ع��ن ال��ب��در أخ��اك ال��ل��ي��ل ظ��الم ف��ي س��ل
خ��ب��ري ال��ورى ي��دري ك��م��ا ال��ن��ج��وم ت��دري

مطلعها: التي وكذلك

ذه��ب أيَّ��ًة ب��ق��ل��ب��ي وخ��ب��رون��ي س��ل��ب ال��ذي ال��ن��وم ط��رف��ي ع��ل��ى ردوا

ج١). ٢٣ الوفيات (فوات بريوت ويف مرص يف مطبوع ديوان وله

الشعر: يف األندلسيني مشاهري ومن

وله ٤٧٧ه، سنة ببغداد تويف مايورقة، جزيرة من املايورقي: الحسن أبو (٥)
األسكوريال. يف قصيدة

غوطا. يف قصيدة له :(٤٨٤ (سنة إشبيلة صاحب املعتمد العبادي الخليفة (٦)
بن عيل مدح يف ديوان له :(٥٢٠) طليطلة من األعمى الطوتييل العباس أبو (٧)

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه تاشفني بن يوسف
البيت معرة اسمها أرجوزة له دمشق، يف ٥٤٩ سنة تويف املظفر: بن هللا عبيد (٨)

برلني. يف
يف املسافر زاد كتاب له :٥٩٨ سنة تويف املريس التجيبي صفوان بحر أبو (٩)
تخاميس. مع األسكوريال يف نسخة منه خاقان، البن العقبان لقالئد ذيل الشعراء تراجم
الكتابة توىل :٦٢٧ سنة املتوىف الفزاري يخلفتن بن الرحمن عبد زيد أبو (١٠)
وجاء منفيٍّا األندلس من خرج ثم املنصور، بن إسحق أبا وصاحب األندلس والة لبعض
الزهد يف تالميذه بعض جمعها والنثر الشعر من مجموعة وله فيها وتويف مراكش،
موجودة النبوية املدائح يف بيتًا ٢٠ منها كل وقصائد ومخاطبات اإلخوانيات والرسائل

برلني. يف النبي مدح يف قصيدة ٢٩ وله األسكوريال، يف
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سنة بدمياط وتويف ششرت من أصله الفايس: النمريي الششرتي الحسن أبو (١١)
وهناك وليدن، ومنشن برلني يف نسخة منه التصوف يف موشحات أكثره ديوان له ٦٦٨ه،

برلني. يف قصائده بعض عىل رشح الششرتي يف الطعن عن املفرتي رد اسمه كتاب

املغرب شعراء سادًسا:

هم: العرص هذا يف املغرب شعراء أشهر

٤٥٣ سنة املتوىف القريواني: الحرصي تميم بن عيل بن إبراهيم إسحق أبو (١)
له: القريوان يف أقام (٤١٣ (أو

بمرص ُطبع أجزاء، ٣ يف غريبة كل فيه جمع األلباب، وثمر اآلداب زهر كتاب (أ)
.١٣٠٢ سنة

ليدن. يف وآداب، ملح فيه املكنون، الهوى رس يف املصون كتاب (ب)
يف (ترجمته واألسكوريال غوطا يف قصرية قصائد الظرف، ونور الطرف نور (ج)

ج١). ١٣ خلكان ابن

إفريقية صاحب الصنهاجي: زيري بن بلكني بن املنصور باديسبن بن املعز (٢)
عن استقالله فيها ذكر القدسية النفحات اسمها قصيدة له ٤٥٤ه، سنة تويف الزيرية،

ج٢). ١٠٤ خلكان ابن (ترجمته األسكوريال يف نسخة منها الفاطميني
عدة له ٥١٣ه: سنة تويف النوزري النحوي محمد بن يوسف الفضل أبو (٣)
وغريها، غوطا يف الشدة بعد الفرج قصيدة (٢) برلني. يف الوصية (١) أهمها: مؤلفات

املنفرجة. القصيدة أيًضا وتسمى أوربا مكاتب أكثر يف رشوح ولها
يف ٥٢٧ سنة تويف الصقيل: حمديس بن بكر أبي بن الجبار عبد محمد أبو (٤)
التشبيه يف وينرصف فخمة، بألفاظ معانيه عن التعبري يف ماهر وهو مايورقة، جزيرة

نهر: وصف يف البديعة أقواله ومن الغريبة، املعاني عىل ويغوص

ض��م��ي��ره ف��ي م��ا ل��ل��ع��ي��ن أع��ل��ن��ت ص��ب��ا م��ت��ن��ه ي��ص��ق��ل األج��زاء وم��ط��رد
ب��خ��ري��ره أوج��اع��ه ش��ك��ا ع��ل��ي��ه��ا ج��رى ك��ل��م��ا ال��ح��ص��ى ب��أط��راف ج��ري��ح
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غ��دي��ره ف��ي ن��ف��س��ه ي��ل��ق��ي ف��أق��ب��ل ح��ب��اب��ه ت��ح��ت ري��ع ج��ب��انً��ا ك��أن

ابن يف (ترجمته ١٨٩٧ سنة رومية ويف ،١٨٨٣ سنة بالرم يف مطبوع ديوان وله
ج١). ٣٠٢ خلكان

٦٨٤ه، سنة بتونس تويف القرطاجني: األنصاري محمد بن حازم الحسن أبو (٥)
األسكوريال. يف نسخة منها الحفيص املستنرص مدح يف املقصورة األلفية القصيدة له

العرب جزيرة شعراء سابًعا:

مرة. غري بمرص ُطبع التصوف، يف أكثره ديوان له اليماني: الربعي (١)
صوفية قصيدة وله زبيد، يف ٥٥٤ سنة تويف خمارتاشالصويف: بن الحسن أبو (٢)

ليدن. يف مرشوحة نسخة منها الخمارتاشية تسمى
ذات اإلسالم جمهرة اسمها قصيدة له اليمن يف :(٦٢٦) الشيزري الدولة أمني (٣)

ليدن. يف والنظام النثر
اإلبراهيمي: منصور بن املقرب بن عيل بن محمد هللا عبد أبو الدين جمال (٤)
والخليفة املوصل صاحب لولو الدين بدر مدح يف ديوان له ،٦٢٩ سنة ببغداد تويف

.١٣١٠ الهند ويف ١٣٠٧ سنة بمكة ُطبع الهجاء، عىل مرتب هللا، لدين النارص

الذكر، يستحق آثارهم من يشء أخبار عىل نقف لم الشعراء من كثريين ذكر أغفلنا وقد
كتاب نعني سواه، يف توجد ال فوائد فيه بابه يف فريًدا األدب كتب من كتابًا نذكر ولكننا
إنه يظن وإنما تماًما، زمنه يعرف ال البيهقي، محمد بن إلبراهيم واملساوئ» «املحاسن
ويف ،١٣١٦ سنة ليبسك يف ُطبع والكتاب قليًال، قبله أو الرابع العبايس العرص أهل من
أو خلًقا ذكر فإذا واألخالق، اآلداب عن فيه ما أكثر كبريين، مجلدين يف ١٣٢٥ مرصسنة
والصدق الدين حتى لذلك املؤيدة واألمثال بالنوادر وأتى ومساويها محاسنها ذكر عادة

ومساويها. محاسنها ذكر الفضائل من وكثري
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هوامش

.٤٦٨ للسمعاني األنساب (1)
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وتعينت العرص ذلك يف نضج أنه الثالث العبايس العرص يف اإلنشاء عن كالمنا يف رأيت قد
من جماعة العرص هذا يف ونبغ بعده، وما الرابع العرص يف جاء من تحداها قواعد له
يف بعضهم فاشتغل الثالث، العرص أدباء فعل كما لإلنشاء منهم تفرغ من َقلَّ املنشئني
وإنما به، اشتهر الذي املوضوع حسب مكانه يف منهم كل ذكر فيأتي غريه، أو التاريخ
ومقدمات والخطب الرتسل أو الرسائل إنشاء ونريد اإلجمال، عىل اإلنشاء يف كلمة نقول

الكتب.
التملق، إىل حاجة يف األدب أهل من وغريهم العرب أصبح لألعاجم السيادة تمكنت ملا
تقتضيه ما مع اإلنشاء يف والتأنق اإلطراء يف واملبالغة العبارة تنميق إىل ذلك فجرهم
البديع بأنواع العبارة تزويق يف واالسرتسال الحضارة يف التبسط من العمران طبيعة
والتأنق الرخاء أسباب إىل يجنحون فإنهم أحوالهم سائر يف املتحرضين شأن والجناس،
سميناها التي القواعد من الثالث العرص أدباء وضعه ما اإلنشاء يف فتجاوزوا يشء، كل يف

مدرسية.
الالزم بالقدر لالكتفاء رونًقا اإلنشاء يزيد الثالث العبايس العرص يف التنميق كان
العرص أهل فاستحسن كناية، أو جناس أو سجع من السليم الذوق يقتضيه ما عىل
يف به أرادوا كالثوب املراد، عكس إىل فآل حده، وتجاوزوا فيه فاسرتسلوا ذلك الرابع
الذيل إطالة من بشكله تفننوا إذا أنهم رأوا ثم العورة سرت أو الربد اتقاء صنعه أصل
لكن ففعلوا، وجماًال، رونًقا يزداد األلوان ببعض األطراف زركشة أو األكمام توسيع أو
الضد إىل وينقلب الحد يتجاوز حتى التأنق يف ويبالغ الزينة تلك من يكثر بعضهم
اإلنشاء أصاب ما ذلك بالرضر، يعود وقد فقط للزينة ُوضع كأنه الثوب يصري بحيث
كأن فأصبح الالزم، بالقدر يكتفوا ولم تزيينه، من اإلكثار أصحابه أراد ملا الرتسل) (أو
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الكتَّاب وتنافس املعنى، دون اللفظ إىل العناية وانرصفت الفائدة، دون الزينة به املراد
غري عىل مغلًقا الرتسل أصبح حتى اللفظ يف وإغراب وسجع وبديع جناس بني ذلك يف
يف بالغ فإنه العرص، ذلك يف املنشئني عمدة األصفهاني الدين عماد فعل كما املتبحرين.
يف ظاهًرا وتراه والخطب. الرسائل عن فضًال التاريخ، كتابه يف استخدمه حتى التأنق
ال ما عبارته يف فإن املقدس، بيت الدين صالح فتح فيه أرخ الذي القيس الفتح كتابه
طالبًا للقدس عسقالن من رحل «ثم منها: مثال وهذا املعاجم مراجعة أو بالتأمل إال يحل
وأخصب مناه، ريض أصحب قد ساحبًا، العز ولذيل مصاحبًا وللنرص غالبًا، وبالعزم
اليد، ظاهر العرف، طيب العزف، سيب اإلرجاء، أرج الرجاء، رائج وأصبح غناه، روض
بسط وقد اآلالء، فأفاض املأل ومأل فضاء، بالفضاء فاض قد عسكره سنى األيد، قاهر
فاألرض الغسق، جنح الضحى رأد العجاج أعاد وكأنما الفلق، عىل مالءته فيلقه عثري
ذكره وسيأتي إلخ.» … القساطل بأقساط حاظية والسماء الجحافل، إجحاف من شاكية
لكن اإلنشاء، يف املتأنقني من منواله عىل نسج أو عارصه من عليه وقس املؤرخني، بني

قليًال. إال العرص هذا يف واألدب والتاريخ العلم كتب يتناول لم هللا بحمد ذلك

٥٩٦ه) سنة (تويف القايضالفاضل

السلطان وزير عيل بن الرحيم عبد الفاضل القايض العرص هذا يف اإلنشاء أئمة ومن
مائة عىل زادت رسائله إن قيل: حتى البديهة حارض الخاطر رسيع كان الدين، صالح
الدين عماد عارص وقد الكربى، أوربا مكاتب يف مشتتة نتف إال منها يبَق لم مجلد
وقد والتنميق، التسجيع من مثاله تقدم ما نحو كثرية مراسالت وبينهما األصفهاني
من بعده جاء من تحداها الفاضلية بالطريقة اإلنشاء يف الفاضل القايض طريقة عرفت
الفاضل القايض إنشاء رسائل عنوانه قديم خط كتاب الخديوية املكتبة ويف املنشئني،
كتب ويف صفحة، ١٨٨ يف األمراء أو لألصدقاء مراسالت فيها واإلنشاء، الرسائل كاتب
القايض الرحيم عبد ترسل يف النظيم الدر اسمه كتاب املذكورة باملكتبة باشا زكي
انتقاد عىل األدب أهل بعث ذلك أن عىل يومئذ، املنشئني أكثر ذلك عىل وقس الفاضل،

املقام. هذا يف ملخصه إيراد يحسن تاريخ اإلنشاء ولنقد وأساليبه، اإلنشاء

824



اإلنشاء

البياني النقد أو اإلنشاء نقد

كما الكاتب أدب كتابه يف ٢٦٧ه سنة املتوىف قتيبة ابن املوضوع لهذا تصدى من أقدم
به واقتدى (ج٢)، الكتاب هذا من الثاني العبايس العرص يف اإلنشاء عن كالمنا يف تقدم
واآلمدي والعسكري والثعالبي كالخوارزمي والبلغاء األدباء من بعده جاء ممن كثريون
كتابًا بعضهم أفرد وربما مقالة. أو فصل يف أو عرًضا اإلنشاء انتقدوا لكنهم واملاوردي،
األغالط، أو الركاكة من إنشاءهم يشوب ما أو الكتاب أقالم عىل الشائعة األلفاظ انتقاد يف
الباقالني بكر أبو القايض فعل كما القرآن بالغة عن كالمهم عرض يف ذلك يأتون وقد
عن هامة انتقادية بفوائد أثنائه يف أتى فإنه القرآن، إعجاز كتابه يف ٤٠٣ سنة املتوىف

الكالم.1 علماء كبار من وهو االستنباط بجودة مشهوًرا وكان والبالغة، اإلنشاء
يف ذكره اآلتي الجرجاني له فتصدى قواعد ذو فن هو حيث من اإلنشاء نقد أما
قواعد عىل العربية يف العلم هذا أساس واضع وهو البيان، علم يف البالغة أرسار كتابه

اإلنشاء. ملكة فساد رأى إنه ذلك: عىل بعثه ما سبب يف قال راسخة،
وتوسع البالغة، يف إليه املشار كتابه فوضع األلفاظ إىل املعاني عن الكتَّاب وانرصاف
عن فيه يبحث علًما اإلنشاء صار حتى البالغة وأرباب اللغة أئمة من بعده جاء من فيه
املستحسنة العبارات من املعتربة اآلداب عىل ويشتمل وفصيح، بليغ إنه حيث من املنثور
برتاكيب الواحد املعنى «إيراد أصحابه عرفه كما البيان علم وموضوع باملقام، والالئقة

بعض.» من أجىل بعضها داللة تكون بأن املقصود عىل الداللة وضوح يف مختلفة
يف واستعمالها ومعانيها األلفاظ صيغ حيث من اللغة انتقاد أيًضا ذلك يف ويدخل
والخاصة، العامة لحن يف فألقوا األول العبايس العرص أدباء أدركه قديم وهو أماكنها،
ومن وغريهم. والعسكري والزبيدي سلمة بن واملفضل والسجستاني عبيدة أو أشهرهم
اللغوية واالنتقادات ذكره، اآلتي للحريري الخواص أوهام يف الغواص درة القبيل هذا
والكوفيني، البرصيني بني الجدال وانتشب لغتهم، تدوين يف العرب اشتغل منذ كثرية
رشحه يطول مما اللغة كتب من وغريها املعاجم النتقاد العلماء من جماعة وتصدى

مكانه. يف ذكره وسيأتي
ثم العلم هذا أسس واضع فالجرجاني البيان، أو البالغة يف اآلن الكالم نحرص وإنما
صاروا حتى التنميق يف وبالغوا املنشئون واستحسنه فيه فتوسعوا وغريه السكاكي جاء
من نعرفه ما إىل بلغ حتى عليه وزادوا قواعده رشح يف وتوسعوا والتأنق، التكلف إىل
الجزري األثري بن الدين لضياء السائر» «املثل البيان علم يف الوافية الكتب ومن أمره،
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اللفظية الصناعة حيث من وانتقادها ورشوطها البالغة أبواب يف توسع وقد ذكره، اآلتي
أو البالغة أو البيان علم سبيل يف وانتقاده اإلنشاء يف كثريون ألف ثم املعنوية، والصناعة
وكلهم الفائدة، جزيلة املواضيع هذه يف فصول مقدمته يف خلدون والبن أخرى، سبل يف
الذوق. إىل الحقيقة يف ترجع قواعد للبالغة فوضعوا عينوها برشوط إال التسجيع انتقدوا

هوامش

ج١. ٤٨١ خلكان ابن يف ترجمته (1)
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واملحارضات اللغة وعلم والعروض والبيان واملعاني والرصف النحو اللغة بعلوم نريد
عىل أحدهم اقترص قلما العرص هذا يف األدباء ألن الباب؛ هذا يف مًعا جمعناها واإلنشاء،
جديدة، علوم وتولدت املاضية األعرص يف ينضج لم ما العلوم هذه من ونضج منها، واحد
العلماء معول عليها كان التي والبيان والرصف النحو كتب أهم وضعت العرص هذا ويف
اإلسالمية العصور سائر يف العلوم تلك يف اللغة علماء ألفه ما وأساس العلوم، هذه نرش يف
العلوم ومفتاح النحو يف مالك ابن وألفية الحاجب ابن كافيَّة نعني بعيد، غري عهد إىل
وفيه الرصف، يف للزنجاني العزي وترصيف الحاجب ابن وشافية البالغة يف للسكاكي
فيه ظهرت التي بالقواميس اللغة علم نضج وتم الحريري بمقامات املقامات علم نضج

ييل. فيما تقدم ما أكثر إىل وسنعود وغريه، للزمخرشي البالغة كأساس
ونبدأ والوفيات؛ املواطن باعتبار مرتبة اللغة علوم العرصيف هذا علماء أشهر وإليك

الحني. ذلك إىل العلوم هذه بؤرة تزال ال كانت ألنها بالعراق

اللغة علماء (1)

والجزيرة العراق يف

الحسن بن محمد بن عيل بن يحيى هو ٥٠٢ه): (تويفسنة التربيزي زكريا أبو (١)
واللغة، بالنحو تامة معرفة له كانت بالخطيب املعروف التربيزي الشيباني بسطام بن
يف ثقة وكان العلماء، من كبرية جماعة عليه وتخرج وغريه املعري العالء أبي عىل قرأ
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عنفوان يف مرص ودخل تربيز يف نشأ ببغداد، النظامية املدرسة يف األدب ودرس اللغة
مؤلفاته: وأهم شعرية، قريحة له وكانت فجأة فيها مات حتى بغداد إىل وعاد الشباب

واحد مجلد يف ومعه الخديوية املكتبة يف نسخة منه والقوايف: العروض يف الوايف (أ)
الحقيقي. اسمه وهو الكايف باسم برلني يف نسخة ومنه الحاجب، البن العروض كتاب

باريس. يف القرآن إعراب يف امللخص (ب)
.١٨٩١ سنة كلكتة طبع العرش بالقصائد وتُعرف املعلقات: رشح (ج)

سنة كلكتة ويف مجلدين يف ١٨٢٨–١٨٤٧ سنة يونيو يف ُطبع الحماسة، رشح (د)
.١٨٥٦

ليدن. يف تمام: أبي ديوان رشح (ه)
أوربا. مكاتب أكثر يف نسخ منه الزند: سقط رشح (و)

بحذف التربيزي فهذبه السكيت، البن املنطق إصالح أصله املنطق: إصالح تهذيب (ز)
تختلف التي الكلمات لفظ ضبط به واملراد الخطأ، وإصالح الغامض وتفسري املكرر
الفعل أوزان حسب حركاتها اختالف مع معانيها تتشابه أو حركاتها باختالف معانيها
ما أو بالعكس، أو مكسوره تفتح أو ياء واوه فتجعل العامة به تغلط وما األصلية،
املكتبة يف نسخة منه ذلك، ونحو مزيد رباعي وهو الثالثي صيغة عىل به ينطقون

قديم. خط ورقة) ٦٧٦) صفحة ١٣٥٢ يف الخديوية
.(٤٤٣ األدباء وطبقات ٢ ج ٢٣٣ خلكان ابن يف (ترجمته

بن محمد بن عيل بن القاسم محمد أبو هو ٥١٦ه): سنة (تويف الحريري (٢)
يف ولد اللغة، علوم يف عرصه أئمة أحد كان املقامات. صاحب البرصي الحريري عثمان
تشتمل وهي املعروفة بمقاماته واشتهر مشان، من أصلها أرسة من ٤٤٦ه سنة البرصة
السبب ابنه وذكر الرجل. هذا فضل عىل تدل وأمثالها ولغاتها العرب كالم من كثري عىل
وهاك طويل، حديث يف الحريري ترجمة يف خلكان ابن رواه نظمها، عىل أباه بعث الذي

الحريري: مؤلفات من خربه وصلنا ما أشهر

املوضوع ووىف فأجاد باهلل، املسرتشد اإلمام وزير الدين لرشف ألفها املقامات: (أ)
وقع لها وكان وصفها، إىل حاجة ال مشهورة وهي مثله، إىل أحد يسبقه لم مما حقه
اللغة لدرس نهضوا فلما املدينة، هذه أهل اإلفرنج عند حتى األدب طالب عند عظيم
سايس دي العربي األصل نرش عليها، والتعليق ورشحها وترجمتها بنرشها اهتموا العربية

828



اللغة علوم

رشوح مع مجلدين يف منهما كل ١٨٤٧ سنة وديرنبورج ورينو ١٨٢٢ سنة باريس يف
يف وطبعت إنكليزية، رشوح مع ١٨٩٦ سنة لندن يف ستاينجاس ونرشها فرنساوية،

وكلكتة. وتربيز بريوت ويف مراًرا القاهرة
املتحف يف نسخة منها الكربى أوربا مكاتب أكثر يف خطية نسخ املقامات هذه ومن
يف تجد ملونة، صورة ٨١ نحو فيها ٦٥٤ه سنة مؤرخة بالرسوم مزينة الربيطاني
ويريدون النعمان، معرة قايض يدي بني وابنه الرسوجي زيد أبي صورة الثاني الشكل

همام. بن الحارث اليسار إىل اآلخر بالرجل
صفحة وستمائة نيف يف اإلنكليزية إىل بريستن ثيودور املقامات هذه ترجم وقد
وطبعاها وستاينجاس تشنري أيًضا اللغة هذه إىل وترجمها ،١٨٥٠ سنة لندن يف طبعت
إىل أيًضا وترجمت ،١٨٩٨ سنة لندن يف صفحة ألف نحو مجلدين يف ورشوح مقدمة مع
بقلم الفارسية إىل وترجمت مجلدات، ثالثة يف ١٨٣٢ سنة هبسربغ يف وطبعت الالتينية
يف وطبعت الرتكية وإىل ١٢٦٣ سنة الهند لكناو يف الرتجمة وطبعت الدين شمس محمد

األسيوية. املجلة يف ونرش العربانية إىل بعضها ونقل األستانة،

الحريري. مقامات من الثامنة املقامة يف منظر :1 شكل
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مطبوع وهو ٦١٩ سنة املتوىف الرشييش رشح أشهرها كثرية رشوح املقامات ولهذه
(٦١٦) والعكربي ٥٩٠ املتوىف املطرزي ورشح مرة، مرصغري ويف ١٣٠٠ سنة بومباي يف
الرشوح هذه وأكثر وغريهم، والباجي والنارصي والطبيل والزبيدي (٦١٧) والطرائفي

مكانه. يف بعضها ذكر وسيأتي أوربا مكاتب يف خطٍّا يوجد
من يستعملونه فيما الكتَّاب أغالط فيها بنيَّ الخواص: أوهام يف الغواص درة (ب)
١٢٧٣ وبمرصسنة ١٨٧١ سنة ليبسك يف طبعت موضعه، غري يف أو معناه بغري األلفاظ

.١٢٩٩ سنة األستانة يف مطبوع للخفاجي رشح وعليها وغريها،
مطلعها: أرجوزة هي النحو: يف اإلعراب ملحة (ج)

ال��ح��ول ش��دي��د ال��ط��ول ذي ب��ح��م��د ال��ق��ول اف��ت��ت��اح ب��ع��د م��ن أق��ول

سنة بمرص وطبعت الحرضمي، محمد بن محمد رشحها مراًرا، بمرص طبعت
باريس يف وطبعت بنتو املوسيو الفرنساوية إىل نقلها وقد خطية، أخرى ورشوح ١٣٠٦

شعرية. منتخبات مع ١٨٨٥ سنة
يف أخرى ورسالة سينًا، كلمة كل أول يكون أن فيها التزم السينية: الرسالة (د)
خلكان ابن يف (ترجمته برلني. يف نسخ منهما الهجاء، عىل مرتبة والظاء الضاد بني الفرق

ج٢). ٤٢ الوفيات وفوات ٤٥٣ األدباء وطبقات ج١ ٤١٩

أحمد طاهر أبي بن موهوب منصور أبو هو ٥٣٩ه): سنة (تويف الجواليقي (٣)
قرأ بغداد، مفاخر من وهو األدب، فنون يف إماًما كان البغدادي، الجواليقي الخرض بن

أهمها: اللغة يف مهمة مؤلفاته أكثر التربيزي، عىل

املعجم حروف عىل مرتب األعجمي: الكالم من العرب به تكلمت فيما املعرب (أ)
اليوم. العلمية املصطلحات تعريب يف مفيد وهو ١٨٦٧ سنة ليبسك يف زخاو طبعه

ذكرها املتقدم الغواص لدرة كالذيل وهو العامة: فيه يلحن فيما التكملة (ب)
.١٨٧٥ سنة ليبسك يف طبعت للحريري،

األسكوريال. يف نسخة منها وفرسانها: العرب خيل أسماء (ج)
مكتبة يف ٥٥٣ه سنة بتاريخ إسماعيل ابنه بخط نسخة منه الكاتب: أدب رشح (د)

.(٤٧٣ األدباء وطبقات ج٢ ١٤٢ خلكان ابن يف (ترجمته عثمانية. نور
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عيل بن هللا هبة السعادات أبو الرشيف هو ٥٤٢ه): سنة (تويف الشجري ابن (٤)
وأشعار واللغة النحو يف إماًما كان الشجري، بابن املعروف البغدادي الحسيني محمد بن
نقف لم األمايل كتاب أكربها عديدة مؤلفات له الكرخ يف الطالبني نقيب وكان العرب،
يف (ترجمته ١٣٠٦ه سنة بمرص الحجر عىل طبع الشعراء مختارات ديوان وله عليه.

ج٢). ١٨٣ خلكان ابن
نسبه يتصل املبارك بن سعيد محمد أبو هو ٥٦٩ه): سنة (تويف الدهان ابن (٥)
وابن الجواليقي، درجة من النحو يف إماًما كان الدهان بابن ويعرف األنصاري بكعب
األصفهاني الدين جمال الوزير قاصًدا املوصل إىل منها وانتقل بغداد يف ولد الشجري
فيها وما داره فغرقت بغداد، يف خلفها قد كتبه وكانت مدة عنده فأقام باإلقبال، فتلقاه
من وأكثر ففعل الالذن، بالبخور يصلحها أن عليه فأشاروا تلفت وقد كتبه إليه فحملوا
يصلنا لم كثرية مؤلفات ج١) ٢٠٩) خلكان ابن له وذكر فأعماه. عينيه عىل فوقع إحراقه

غوطا. يف نسخة منه القوايف يف املخترص أو القوايف يف الفصول كتاب إال منها
أبي بن الرحمن عبد الربكات أبو هو ٥٧٧ه): سنة (تويف األنباري الدين كمال (٦)
من بغداد سكن الدين، كمال ويلقب األنصاري، سعيد أبي بن هللا عبيد بن محمد الوفاء
الجواليقي عىل النحو وقرأ فيها، النحو وأقرأ النظامية املدرسة يف تفقه مات، أن إىل صباه

أشهرها: نافعة مؤلفات وله الشجري ابن وصحب

صدر من واللغة والنحو األدب أهل تراجم فيه األدباء: طبقات يف األلباء نزهة (أ)
األعالم ترتب أن الرتاجم كتب يف والغالب الوفاة، سني حسب مرتبة عرصه إىل اإلسالم
يف عليه عولنا ما جملة يف وهو ١٢٩٤ سنة بمرص الحجر عىل طبع األبجدية، عىل فيها

الكتاب. هذا من واألدباء النحاة تراجم
.١٨٨٦ سنة ليدن يف طبع النحويني، مذاهب فيه ذكر النحو يف العربية: أرسار (ب)
نسخ منه والكوفيني البرصيني النحويني بني الخالف مسائل يف اإلنصاف كتاب (ج)
سنة فينا يف بعضه وطبع الخديوية، واملكتبة جامع ويني واألسكوريال ليدن مكاتب يف

وتعاليق. رشوح مع ١٩١٣ سنة باريس يف كله وطبع ١٨٧٨
ليدن. يف فصًال، ثالثني عىل مرتبة النحو أصول يف األدلة: ملعة (د)

وفاة وذكر الكتاب هذا الظنون كشف ذكر باريس يف اإلعراب: جدل يف اإلغراب (ه)
الكتاب]. هذا من الثاني الجزء [راجع األنباري ابن وفاة سنة وهي ،٣٢٨ سنة صاحبه
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ليدن. يف والياء، باأللف فيه يكتب ما معرفة يف األدباء: عمدة (و)
الكتابية األلفاظ كتاب ويشبه اللغة فقه قبيل من هو والنظائر: األشباه ألفاظ (ز)
مادة يف قوله طريقته أمثلة ومن صفحة، ١٣٢ يف ١٣٠٢ سنة األستانة يف طبع للهمذاني،
وذقته وامتحنته وسربته وعجمته واختربته وخربته أبلوه بلوته الرجل «جربت جرَّب:
إلخ»، … طعميه وذقت أشطريه وحلبت حالبيه وبلوت وزاولته واستربأته وفتشته ورزته

ج١). ٢٧٩ خلكان (ابن واملنشئني للكتاب الفائدة جزيل فهو

هللا عبد بن الحسني بن هللا عبد هو ٦١٦ه): سنة (تويف العكربي البقاء أبو (٧)
أشهر عمره آخر يف وكان فيها، ومات بغداد يف تعلم الدين، محب ويلقب الرضير النحوي
مؤلفات وخلف النحو، عليه غلب وإنما كثرية بعلوم متضلًعا وكان عرصه يف علمائها

إال: منها نعرف لم كثرية

قال صوفيا، أيا ويف الخديوية املكتبة يف نسخة منه املتنبي عىل رشح هو التبيان: (أ)
وعول الرشح هذا ألف فيه أحكامهم واختالف املتنبي رشاح كثرة رأى ملا إنه املقدمة: يف
لغاته غرائب ثم إعرابه بغرائب فبدأ العالء، وابن والتربيزي عثمان الفتح أبي عىل فيه
كبرية. صفحة ١٠٥٠ صفحاتهما كبريين مجلدين يف ١٢٨٧ سنة بمرص طبع ومعانيه،

برلني. يف امللغز: الشعر إيضاح يف املوجز (ب)
الخديوية. املكتبة يف واإلعراب: البناء علل يف اللباب (ج)

ليدن. يف مسائل، أربع عن النحو يف التلقني: (د)
الخديوية. املكتبة يف الحريري: مقامات رشح (ه)

قديم بخط مجلدين يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه النحو يف وتكملته: اإليضاح (و)
٦٢٢ سنة

صفحة. ٤٤٠ الخديوية املكتبة يف القرآن: إعراب يف التبيان (ز)
خط صفحة ٣١٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه املفصل: رشح يف املحصل (ح)

ج١). ٢٦٦ خلكان ابن يف (ترجمته قديم
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الفقيه املدائني هللا هبة بن الحميد عبد هو ٦٥٥ه): سنة (تويف الحديد أبي ابن (٨)
والنحو باللغة واشتهر ببغداد وتويف بغداد قرب املدائن يف ولد الدين، عز امللقب الشاعر

مؤلفاته: وأشهر والشعر،

ابن رشحه فقد املرتىض، الرشيف وجمعه عيل، لإلمام املنسوب البالغة: نهج رشح (أ)
يف وطبع الخديوية، املكتبة يف أجزاء عرشة يف خطية نسخة منه مجلًدا ٢٠ يف الحديد أبي
أربعة يف بمرص وطبع تقييدات، هامشه وعىل الحجر عىل كبريين مجلدين يف العجم بالد
كثرية. ورشعية ودينية تاريخية فوائد الرشح هذا ويف صفحة، ٢٠٠٠ يف تدخل مجلدات
ذكره اآلتي األثري بن الدين ضياء مؤلفه فيه آخذ السائر: املثل عىل الدائر الفلك (ب)

ليدن. يف نسخة منه وعنفه،
األسكوريال. يف لثعلب: الفصيح كتاب نظم (ج)

مطلعها: خيرب فتح فيها يذكر بيتًا ٦٩ قصيدة وهي العلويات السبع (د)

م��ره��وب ال��م��ه��ال��ك ج��م ول��ك��ن��ه م��ل��ح��وب أب��ي��ض ال��م��ج��د ن��ج��د إن أال

ذكر شاعًرا الحديد أبي بن الدين موفق أخوه وكان وليدن، برلني يف نسخ منها
ج١). (ص٦ أشعاره من أمثلة الوفيات فوات صاحب

بن الوهاب عبد الفضائل أبو الدين عز هو ٦٥٥ه): سنة (تويف الزنجاني (٩)
مؤلفاته: أشهر الخزرجي املعايل أبي بن إبراهيم

الزنجاني، ترصيف أيًضا: له ويقال ذكره تقدم الرصف، يف العزي: ترصيف (أ)
سنة القاهرة ويف ١٢٣٣ سنة األستانة ويف ،١٦١٠ سنة رومية يف التينية ترجمة مع طبع
نارص رشحه ٧٩٣ سنة التفتازاني السعد رشح أحدها كثرية رشوح وله وغريها. ١٣٠٧
الرشوح هذه وكل العبادي، قاسم بن أحمد اللقاني رشُح ورشَح ٩٥٨ سنة اللقاني الدين

هؤالء. غري ورشحها الخديوية، املكتبة يف موجودة
منه مجلدين يف يدخل الكايف سماه كبري رشح له والرصف: النحو يف الهادي (ب)

ذكره. اآلتي للميداني الهادي غري وهو بطرسربج، يف نسخة
عىل الكتاب هذا يف اقترص علًما ١٢ عنده وهي األشعار: علوم يف النظار معيار (ج)
املكتبة يف خطية نسخة منه الشعر، أبحر اتساع تاريخ عىل ويشتمل العروض علم

املعايل. بأبي املؤلف فيها لقب صفحات ٢٠٨ يف الخديوية
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فارس يف اللغة علماء

الرحمن عبد بن القاهر عبد بكر أبو هو ٤٧١ه): سنة (تويف الجرجاني (١)
وله تقدم، كما البيان علم مؤسس وهو واللغة، النحو أئمة كبار من النحوي الجرجاني

منها: خربه بلغنا ما وإليك كثرية مؤلفات

.١٣٢٠ سنة بمرص طبع والبيان: البالغة أرسار (أ)
عبده محمد الشيخ بتصحيح القاهرة يف طبع املعاني، علم يف اإلعجاز: دالئل (ب)
وهو وعلومها وفروعها والبالغة والفصاحة والنحو الشعر يف أبحاث وفيه ،١٣٢٠ سنة

الفن. هذا يف الهامة الكتب من
سنة ليدن يف وطبع أوربا مكاتب أهم يف نسخ منه عامل، مئة أو املئة: العوامل (ج)
تلك يف نسخ منها عديدة رشوح وله وغريها، ١٨١٤ وسنة ١٨٠٣ سنة كلكتة ويف ١٦١٧

الرتكية. إىل ترجمت وقد املكاتب
خطية نسخ منه أيًضا الجرجانية له: يقال النحو يف مخترص هو الجمل: كتاب (د)

أوربا. مكاتب يف ورشوح
ج١). ٢٩٧) الوفيات فوات يف ترجمته الربيطاني باملتحف النحو يف التتمة: كتاب (ه)

أحمدله: بن عيل بن الحسني هللا عبد أبو هو ٤٨٦ه): سنة (تويف الزوزني (٢)

مكاتب أكثر يف خطية نسخ منه كاملعجم األبجدية عىل مرتب املصادر: كتاب (أ)
باألستانة. كوبريل يف أوربا

غوطا. يف والفارسية بالعربية القرآن: ترجمان (ب)
وغريها. ١٣٠٤ سنة بمرص طبع املعلقات: رشوح (ج)

بن محمد بن الحسني القاسم أبو هو ٥٠٢ه): سنة (تويف األصفهاني الراغب (٣)
تأليف يف ساعده واسع علم وله واألدب، اللغة يف عامًلا فقيًها كان األصفهاني املفضل

أهمها: النافعة الكتب

وحكم وشعر أدب خزانة هو والبلغاء: الشعراء ومحاورات األدباء محارضات (أ)
والظلم، واإلنصاف والجهل العلم يف اجتماعي أخالقي موضوع كل يف ويحث وأمثال،
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ذلك، وغري والكرم والبخل واملكاسب الصناعات ويف والبنوة واألبوة والصفات األخالق ويف
مراًرا. بمرص طبع وقد

عىل مرتب معجم هو القرآن غريب يف املفردات أو القرآن: ألفاظ مفردات (ب)
واألحاديث لآليات كاملعجم ألنه الفائدة؛ جزيل والقرآن الحديث من أمثلة مع الحروف
ضخم. مجلد يف ١٣٢٤ سنة بمرص وطبع واألستانة، أوربا مكاتب يف خطية نسخ منه

صوفيا. أيا يف القرآن: تفسري (ج)
باألستانة. باشا راغب مكتبة يف القرآن: متشابهات حل (د)

الخديوية. املكتبة السعادتني: وتحصيل النشأتني تفصيل (ه)
يف فارسية ترجمة وله ١٢٩٩ سنة بمرص طبع الرشيعة: مكارم إىل الذريعة (و)

الربيطاني. املتحف
برلني. يف األخالق كتاب (ز)

أحمد بن محمد بن أحمد الفضل أبو هو ٥١٨ه): سنة (تويف امليداني (٤)
فألف بذلك امتاز العرب، وأمثال باللغة عامًلا كان بنيسابور، تويف امليداني النيسابوري

نعني: مبلغه أحد فيه يبلغ لم ما فيها

العرب أمثال من حوى فقد امليداني، اشتهر وبه األمثال كتاب أو األمثال: مجمع (أ)
مرصويف يف مراًرا طبع اآلن، إىل العربية األمثال طالب مرجع وهو قبله كتاب يحِوه لم ما
عليها أرجوزة يف األمثال نظم عن عبارة ألنها أتقنها؛ بريوت وطبعة ،١٣١٢ سنة بريوت
يف الآلل «فرائد سماه وقد ،١٣٠٨ سنة بريوت يف املتوىف األحدب إبراهيم للشيخ رشوح
وصفحة صفحة مئة يف أبجدية فهارس يليهما ضخمني مجلدين يف صدر األمثال» مجمع

شائعة. غري مخترصات وله مضاعفة، فوائده يجعل مما
امللك ثقة إسماعيل بن مسعود بن عيل الربكات أبي إىل قدمه األسامي: يف السامي (ب)
والكتب النبي أسماء فيه ويدخل الرشعيات: يف (١) أقسام: أربعة إىل قسمه كثريًا، وأطراه
ويتفرع إليها يضاف وما الحيوانات: يف (٢) األديان. وسائر اإلسالم ورشائع املنزَّلة
يف (٤) والفلك. الجوية الظواهر فيه ويدخل العلويات: يف (٣) األطعمة. أنواع من عنها
أبواب. عىل قسم كل ويشتمل األرض، عىل مما وغريها الطبيعية كالجغرافية السفليات:
أو العامة عند يقابله ما يذكر أو بالفارسية ويرتجمه االسم يذكر أن الكتاب وطريقة
املرتادفة األلفاظ من ومجموعات لغوية فوائد وفيه يناقضه، ما أو اللغة يف منه يراد ما
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٩٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه العربية، العلمية املصطلحات يف املشتغلني يفيد
كتاب يف عبيد ابنه ولخصه الحجر، عىل العجم بالد يف طبع وقد دقيق. بخط صفحة

األسماء. يف األسمى سماه
يف نسخة منها ورشوح فارسية تعليقات مع النحو يف للشادي: الهادي كتاب (ج)
الفرنساوية إىل منه جانبًا الفرنساوي املسترشق كاترمري ترجم وقد صوفيا، وأيا ليدن

.١٨٣٧ سنة باريز يف طبع
١٣٠٢ سنة باألستانة طبع أبواب عرشة عىل رتبه الرصف: علم يف الطرف نزهة (د)

ج١). ٤٦ خلكان ابن يف (ترجمته

بن عمر بن محمود القاسم أبو هو ٥٣٨ه): سنة (تويف الزمخرشي هللا جار (٥)
والحديث.كانت والتفسري والبيان والنحو اللغة يف عرصه إمام الزمخرشي، عمر بن محمد
زمخرش يف ولد زمنًا، مكة جاور ألنه هللا جار وسموه منها، فن كل يف الرحال إليه تُشد
أصيب أنه خلكان ابن وذكر كثريًا، وسافر بغداد إىل وانتقل ٤٦٧ سنة خوارزم بالد من
خشب، من برجل وأبدلها قطعت حتى رجليه إحدى يف أثر شديد بربد أسفاره بعض يف
يشبهون األعرص تلك يف واملعتزلة القرآن، بخلق ويقول به يتظاهر االعتقاد معتزيل وكان
خلف وقد خوارزم، بجرجانية وتويف برصاحة، يعتقدون ما يقولون األيام هذه أحرار
اختالف عىل اللغة آداب يف كربى منزلة لها هامة مواضيع يف عديدة مؤلفات الزمخرشي

منها: عرفناه ما وهاك مواضيعها،

سائر بني خاصة منزلة له للقرآن تفسري وهو التنزيل: حقيقة عن الكشاف (أ)
ومحٍش شارح بني به األئمة عني وقد االعتزال، من صاحبه منزلة من علمت ملا التفاسري
ذلك بيان يف كبرية صفحات خمس الظنون كشف ويف ص، وملخِّ ومختِرص وناِقد وماِدح
كشف يف فليطلبها عليها االطالع أراد فمن والناقدين، ني وامللخصِّ الشارحني أسماء مع
مجلدين يف ومرص الهند يف مراًرا طبع فقد نفسه الكتاب أما «الكشاف»، مادة الظنون

شواهده. تفسري يف ثالث جزء الطبعات بعض ومع كبريين
واملشرتك والحروف واألفعال األسماء يف أقسام أربعة جعله النحو: يف املفصل (ب)
املفرسون اهتم كما الفن هذا أئمة به اهتم وقد األنموذج، وسماه اخترصه ثم أحوالها من
«املفصل»، مادة يف ذلك تفصيل الظنون كشف وذكر عليه، وعلقوا فرشحوه بالكشاف
مئة يحفظه ملن األيوبي عيىس املعظم امللك رشط حتى الكتاب هذا قدر تعظيم من وبلغ
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بعض وطبع ١٨٧٩ سنة كريستيانا يف املتن طبع ذلك، ذكر تقدم وقد وخلعة، دينار
املفصل ترجم وقد ،١٨٨٢ سنة ليبسك يف طبع يعيش بن البقاء أبي رشح منها رشوحه
ومرص ١٢٩٨ سنة األستانة يف طبع فقد «األنموذج» أما ،١٨٧٣ سنة وطبع األملانية إىل

الكربى. املكاتب معظم يف خطية نسخ وللمفصل ١٢٨٩ سنة
عىل يبحث ألنه طريقته؛ يف له مثيل ال العربية اللغة يف معجم هو البالغة: أساس (ج)
املستقلة معانيها عن النظر بقطع الجمل من ومواضعها األلفاظ استعمال يف الخصوص
االستعمال، من موضعها يف املادة تلك فيها بجملة أتاك مادة رشح أراد فإذا اشتقاقها، أو

مجلدين. يف ١٢٩٩ سنة بمرص طبع للكتاب، الفائدة جزيل وهو
سنة ليبسك يف وطبعت شاه خوارزم بن اتسز املظفر ألبي ألفها األدب: مقدمة (د)
يف أقسام خمسة إىل تقسم وهي صفحة، ٥٧٠ صفحاتهما مجلدين يف ١٨٤٣–١٨٥٠
يف خطية نسخة منه األفعال، وترصيف األسماء وترصيف والحروف واألفعال األسماء
يسهل هامة لغوية فوائد الكتاب ويف فارسية ترجمة سطورها بني الخديوية املكتبة
يف نسخ منها الرتكية إىل وترجمت والرشوح، الفهارس بواسطة ليبسك طبعة من تناولها

األستانة. مكاتب
الخديوية. املكتبة يف واألغلوطات: األحاجي يف املحاجاة (ه)

وليدن. برلني يف العروض: يف القسطاس (و)
جامع ويني وكوبريل صوفيا أيا يف نسخ منه الحديث غريب يف الفائق: كتاب (ز)

دمشق. ومكتبة
١٨٥٦ سنة ليدن يف طبع الجغرايف، كاملعجم هو واملياه: والجبال األمكنة كتاب (ح)

التينية. ترجمة مع
،١٨٣٥ سنة فينا يف األصل مع وطبع األملانية إىل ترجم كاملقامات، الذهب: أطواق (ط)
وطبع ١٨٧٦ سنة باريس يف وطبع الفرنساوية إىل وترجم ،١٨٦٣ سنة ستتجارت ويف
سماه بكتاب األصفهاني املؤمن عبد الدين رشف عارضه وقد مراًرا، بمرص وحده العربي
عبارة وهو رشوح مع ١٣٠٩ سنة بريوت ويف ،١٢٨٠ سنة مرص يف طبع الذهب أطباق

الخوي. عيل محمود بن أحمد بإيعاز ألفه وأمثال حكم عن
أوائل حسب الهجاء عىل مرتب العربية لألمثال معجم وهو األمثال: يف املستقىص (ي)

أوربا. مكاتب ويف صفحة ١٧٨ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه األمثال
يف أيًضا وطبع عديدة رشوح وله ،١٢٨٧ سنة بمرص طبع اللغة، يف الكلم: نوابغ (ك)

.١٨٧٦ سنة فرنساوية ترجمة مع باريس
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برلني. يف العرشة نص يف وأخرى الشهادة كلمة يف رسالة (ل)
الكتاب «هذا مقدمته: يف قال املحارضات، يف األخيار: ونصوص األبرار ربيع (م)
يف نسخ منه إلخ»، التنزيل حقائق عن االكتشاف يف الناظرين خواطر إحمام به قصدت

كثرية. مخترصات وله وبرلني ليدن
الخديوية. املكتبة يف نسخة منه األبجدية عىل مرتب شعره: ديوان (ن)

.١٣١٢ سنة طبعت الزمخرشي: مقامات (س)
الربيطاني. واملتحف برلني يف الصغار: نصائح كتاب (ع)

صوفيا. أيا يف املتأنس: نزهة (ف)
برلني. يف الغزايل، مسائل يف وأخرى البعوضية: القصيدة (ص)

مقصورة ومعها ١٣٢٤ مرصسنة يف طبعت العرب: المية رشح يف العجب أعجب (ق)
.(٤٦٩ األدباء وطبقات ج٢، ٨١ خلكان ابن يف (ترجمته دريد ابن

عبد املكارم أبي بن نارص الفتح أبو هو ٦١٠ه): سنة (تويف نارصاملطرزي (٦)
والشعر واللغة بالنحو تامة معرفة له كانت الخوارزمي النحوي املطرزي عيل بن السيد
وهاك خليفته، سموه ولذلك الزمخرشي؛ وفاة سنة ولد املعتزلة، أئمة من وكان واألدب،

مؤلفاته: أهم

مكاتب أعظم يف موجود وهو أبواب خمسة عىل يشتمل النحو، يف املصباح: كتاب (أ)
بأسماء الرشوح وسموا كثريون رشحه النحو، كتب خرية من وهو لكناو، يف وطبع أوربا
املكتبة ويف أوربا مكاتب يف موجود وأكثرها الظنون، كشف صاحب ذكرها مختلفة

الخديوية.
عىل رتب الغريب من الفقهاء يستعملها التي األلفاظ يف املعرب: ترتيب يف املغرب (ب)
الخديوية. املكتبة ويف الربيطاني واملتحف وليدن برلني يف نسخ منه كاملعاجم، األبجدية
يف نسخ منه األجناس، عىل مرتبة لغوية مفردات القناع: تحت حوي ملا اإلقناع (ج)

واألسكوريال. وبرلني باريس
من وهو الخديوية املكتبة يف نسخة منه الحريري، مقامات رشح يف اإليضاح: (د)
صفحة ٦١٦ يف املقامات رشح ثم والبيان، املعاني يف بفصول صدره الرشوح، أحسن

ج٢). ١٥١ خلكان ابن يف (ترجمته
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بكر أبي بن يوسف يعقوب أبو الدين رساج هو ٦٢٦ه): سنة (تويف السكاكي (٧)
بكتابه: واشتهر فيها وتويف خوارزم يف ولد السكاكي، عيل بن محمد بن

الرصف علم منها كتابه وضمن األدب، علوم أسماء املقدمة يف ذكر العلوم: مفتاح
أقسام ثالثة إىل وقسمه والعروض والبيان واملعاني النحو علم ثم االشتقاق وعلم بتمامه
مجلد يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه فصول، إىل قسم كل وقسم االعتبار، بهذا
وتلخيص والتلخيص بالرشح فيه العلماء عنى وقد كبرية، صفحة ٤٧٢ صفحاته ضخم
للشريازي، املفتاح مفتاح رشوحه وأشهر الظنون) كشف (راجع التلخيص ورشح الرشح
املفتاح تلخيص ومفتاح اإليضاح وإيضاح دمشق، خطيب للقزويني املفتاح وتلخيص
كثريًا ذلك عىل وقس ،١٢٢٨ سنة كلكتة يف مطبوع للتفتازاني املفتاح تلخيص ورشح

منشن. يف نسخة منها املناظرة علم يف رسالة وللسكاكي واالختصارات، الرشوح من
بن الحسن بن محمد بن الحسن الدين ريض هو ٦٥٠ه): سنة (تويف الصغاني (٨)
الصاغاني أيًضا: ويقال والفقيه، املحدث اللغوي الصغاني العمري العدوي عيل بن حيدر

مؤلفاته: من إلينا وصل ما أهم

من جمعه إنه يقول: جزءًا عرشين يف معجم الفاخر: واللباب الزاخر العباب (أ)
عىل ويستشهد الفريوزآبادي، فعل كما أواخرها حسب ألفاظه ورتب املشهورة اللغة كتب
أهم تراجم وضمنه املستعصم، وزير العلقمي البن ألفه والحديث، القرآن من صحتها
حرف إىل فيه فبلغ يكمله لم إنه الظنون: كشف صاحب قال أيامه، إىل املعاجم أصحاب
بالشكل، مضبوط الخديوية املكتبة يف األول الجزء منه «بكم»، مادة عند فوقف امليم

صوفيا. أيا مكتبة يف أجزاء أربعة ومنه
قال: عليها وذيل الجوهري فات ما فيها جمع اللغة يف والصلة: والذيل التكملة (ب)
وغريها، العرب وأخبار والنحو واللغة الحديث غريب من كتاب ألف نحو من ذلك أخذ إنه
سنة ُكتبت بالحركات، مضبوطة مجلدات ستة يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منها

عليها. املؤلف عول التي الكتب أسماء ذيلها ويف ،٦٤٢
الخديوية املكتبة يف نسخة منه الصحابة: وفيات مواضع بيان يف السحابة در (ج)

صفحة. ٦٤ يف الحجم صغري وهو الهجاء أحرف عىل مرتب
بني فيه جمع أنه املقدمة يف ذكر مجلًدا ١٢ يف ألفه اللغة: يف البحرين مجمع (د)
تأليفه، من والصلة والذيل التكملة كتاب وبني للجوهري العربية وصحاح اللغة تاج كتاب
التكملة من كانت إذا و«ت» الصحاح من كانت إذا «ص» بحرف مادة كل مأخذ وعني

صفحة. ٢٥٠٠ صفحاتها مجلدين يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه
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برلني. يف األضداد: كتاب (ه)
الظاهر للمستنرصبن ألفه املصطفوية: األخبار صحاح من النبوية األنوار مشارق (و)
عن حديث كل أمام ورمز الحديث أئمة كتب من الصحاح األحاديث فيه جمع العبايس
منه حسنًا ترتيبًا ورتبه عليه. اتفقا ملا والقاف ملسلم وامليم للبخاري فالخاء مصدره،
وله عديدة، ومخترصات رشوح وله وغريها جامع ويني وباريس الخديوية املكتبة يف نسخ
.(١٧ صفحة ليبسك طبعة الرتاجم تاج يف (ترجمته عنها. أغضينا الحديث يف أخرى كتب

الشام يف اللغة علماء

الكرم أبي بن نرصهللا الفتح أبو هو ٦٣٧ه): (تويفسنة األثري بن الدين ضياء (١)
فيها. ولد ألنه عمرو ابن جزيرة إىل نسبة الجزري األثري بابن املعروف الشيباني محمد
من بفن اشتهر منهم كل ثالثة األثري وأبناء املؤرخ، األثري بن الدين عز شقيق وهو

الفنون:

.٦٠٦ سنة تويف املحدث الدين مجد •
.٦٣٠ سنة تويف املؤرخ الدين عز •

رابع أثري ابن وهناك اآلخرين، ذكر وسيأتي هذا، األديب اللغوي الدين ضياء •
زيدون. ابن قصيدة رشاح بني ذكره جاء ٦٩٩ سنة تويف الدين عماد اسمه

عىل ٥٨٧ه سنة األيوبي الدين صالح خدمة يف ودخل املوصل يف الدين ضياء تفقه
إىل وذهب حوزته من دمشق ذهبت وملا األفضل. امللك البنه وزر ثم الفاضل القايض يد
وسافر حلب إىل غازي الظاهر امللك خدمة يف سار ثم مرص، إىل الدين ضياء فر رصخد
نارص خدمة يف منشئًا ٦١٨ سنة وتعني املوصل، إىل وعاد فسنجار فإربل املوصل إىل
من حياته يف عاناه ما ومع ،٦٣٧ سنة ببغداد وتويف املوصل، صاحب محمود الدين
ولألستاذ وغريه، األدب يف الرغبة شديد كان ألنه شأن؛ ذات أدبية آثاًرا خلف فقد املشاغل
ابن أفاض وقد العارش، املسترشقني ملؤتمر قدمها هذا الدين ضياء يف رسالة مرجليوث
وهذه التعاويذي ابن وبني بينه وقابل ونثره نظمه من بأمثلة وأتى ترجمته يف خلكان

مؤلفاته: أهم
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وإىل البيان علم يف مقدمة إىل قسمه والشاعر: الكاتب أدب يف السائر املثل كتاب (أ)
مقالتني:

واملركبة املفردة األلفاظ يف النظر من تحتها ينطوي وما اللفظية الصناعة يف األوىل:
وغريها. واملعاظلة واملوازنة والرتصيع والتجنيس والتسجيع

والعطف والتجريد والتشبيه االستعارة من تحتها وما املعنوية الصناعة يف والثانية:
والتكرير واإلطناب واإليجاز واالستدراج والتأخري والتقديم واإلثبات والنفي واإلبهام
ويقول ذكره، إال بالكتابة يتعلق شيئًا يرتك لم املعاني، رضوب من وغريها والتعريض
أدلة الستنباط الفقه أصول بمنزلة والنثر للنظم السائر املثل «إن البيان: علماء
يتضح كما بنفسه معجبًا رأيته ولذلك إليه؛ أحد يسبقه لم بما فيه فأتى األحكام»،
ذكره املتقدم الحديد أبي ابن النتقاده تصدى وقد املذكور، كتابه مقدمة يطالع ملن

مراًرا. وبعدها ١٢٨٢ سنة بمرص السائر املثل وطبع كثريون،1 له وانترص
مقدمة عىل رتبه األدب، كتب خرية من هو املنظوم: حل يف املرقوم الويش كتاب (ب)
األخبار حل يف والثالث القرآن آيات حل يف والثاني الشعر حل يف األول فصول، وثالثة

.١٢٨٩ سنة بريوت يف طبع النبوية،
نسخة منه البيان، علم أو واملنثور الكالم من املنظوم صناعة يف الكبري: الجامع (ج)
أخي الكامل صاحب األثري ابن إىل الظنون كشف صاحب ونسبه الخديوية، املكتبة يف

خطأ. الدين ضياء
برلني. يف البيان: علم يف الربهان (د)

ج٢). ١٥٨ خلكان ابن يف (ترجمته باريس. يف األزهار: يف رسالة (ه)

بمرص اللغة علماء

بابشاذ بن أحمد بن الحسن أبو هو ٤٦٩ه): سنة (تويف بابشاذ بن طاهر (١)
منصبًا توىل النحو، يف عرصه إمام فيها وكان بمرص ونشأ الديلم، من أصله النحوي
ويتأمله عليه يُعرض حتى كتاب منه يخرج ال وكان للفاطميني، اإلنشاء ديوان يف رفيًعا
القوم رغبة عىل يدل مما يتقاضاه راتب ذلك عىل وله واللغة، النحو جهة يف ويصححه
كتاب منها: إلينا فوصل مؤلفاته أما ذلك، يف األمر والة وسعي اللغة ضبط يف يومئذ
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للمؤلف رشح منها رشوح عدة لها أوربا مكاتب أهم يف نسخ منها النحو: يف املقدمة
خلكان ابن يف (ترجمته املحسنية. املقدمة اسمها الخديوية، املكتبة يف نسخة منه نفسه

ج١). ٢٣٥
بن بري الوحش أبي بن هللا عبد محمد أبو هو ٥٨٢ه): سنة (تويف برِّي ابن (٢)
يف توىل زمانه، يف بمرص العربية علم إليه انتهى املرصي، املقديس بري بن الجبار عبد

مؤلفاته: ومن اإلنشاء ديوان يف بابشاذ ابن تواله ما نحو الفاطمية الدولة

باريس. يف الفقه: أهل من الضعفاء غلط (أ)
ج١). ٢٦٨ خلكان (ابن برلني. يف خالية: قصيدة (ب)

البلطي هيجون بن عيىس بن عثمان هو ٥٩٩ه): سنة (تويف البلطي الفتح أبو (٣)
الحر، يف كثرية وثياب كبرية بعمامة يعتم اللحية كبري ضخًما طويًال كان النحوي، األديب
جامع عىل جاريًا له فرتب الدين صالح زمن يف مرص أتى املوصل. قرب بلط من أصله
العروض يف كتب عدة ألف واالنفراد، الخلوة يحب وكان والقرآن النحو به يقرئ مرص
جزء وصلنا وغريه. والخط األدب يف وكتب ورقة، ثلثمائة يف الكبري العروض كتاب منها

ج٢). ٣١ (فوات أكسفورد يف العروض: يف كتابه من
املعطي عبد بن يحيى هو ٦٢٨ه): سنة (تويف الزواوي املعطي عبد ابن (٤)
الكامل امللك ورغبه بدمشق، النحو يف عرصه أئمة أحد كان الدين، زين امللقب الزواوي
وما معني، براتب األدب لتعليم العتيق الجامع يف وتصدر إليها، فانتقل مرص يف األيوبي

ومؤلفاته: تويف. حتى زال

يف املوصيل الخباز البن رشح ولها برلني يف النحو يف قصيدة األلفية: الدرة (أ)
األسكوريال.

ج٢). ٢٣٥ خلكان (ابن برلني يف النحو: يف الخمسني فصول (ب)

يونس بن بكر أبي بن عثمان عمرو أبو هو ٨٦٤ه): سنة (تويف الحاجب ابن (٥)
كرديٍّا، وكان بمرص الصالحي موسك الدين عز لألمري حاجبًا والده كان املالكي، الفقيه
جامعها، يف وعلم دمشق إىل وانتقل مالك مذهب عىل وتعلم وتفقه القاهرة، يف هذا ابنه ولد
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اإلسكندرية إىل انتقل ثم العربية، علم عليه واألغلب منه، االستفادة عىل الخلق وأكب
ومؤلفاته: فيها. فمات

أقدمها عديدة مراًرا طبعت منها، مكتبة تخلو تكاد ال مشهورة النحو: يف الكافية (أ)
دهيل ويف ،١٣١١ سنة تشقند ويف ١٨٨٩ سنة قازان يف وطبعت ،١٥٩١ سنة رومية يف
نسخ ومنها الظنون كشف فصلها وقد ذكرها، عن املقام يضيق رشوح ولها ،١٣١٠ سنة

مطبوع. بعضها أوربا مكاتب يف خطية
وغريها ومرص واألستانة كلكتة يف مراًرا طبعت النحو يف مخترص هي الشافية: (ب)

مطبوع. بعضها عديدة رشوح ولها
وأكسفورد وبرلني ليدن يف العروض يف قصيدة الخليل: علم يف الجليل املقصد (ج)

عديدة. رشوح لها
الكافية، من ومواضع املفصل من مواضع عىل دمشق يف أمالها النحوية: األمايل (د)

باريس. ويف صفحة، ٦٦٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها
الخديوية. املكتبة يف املؤنثة: باألسماء املوشحة القصيدة (ه)

ثم مطوًال ألفه مالك مذهب عىل والجدل: األصول علمي يف واألمل السؤل منتهى (و)
املكتبة يف نسخة منه الحاجب، ابن بمخترص ويعرف املنتهى، مخترص وسماه اخترصه

الخديوية.
(ترجمته صفحة. ٢٦٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه الفقه: يف األمهات جامع (ز)

.(٤٢١ األدباء وطبقات ج١، ٣١٤ خلكان ابن يف

وصقلية املغرب يف اللغة علماء

تملكها وملا فيها وتعلم صقلية يف ولد ٥١٥ه): (تويفسنة السعدي القطاع ابن (١)
له: إفريقية، ملوك األغالبة إىل بنسبه ويرجع وفاته، إىل فيها مرصوعاش إىل رحل اإلفرنج

الشنقيطي. كتب بني الخديوية املكتبة يف نسخة منه تهذيب له األفعال: أبنية كتاب (أ)
صفحات. ١٠٤ يف العروض علم يف البارع العروض (ب)

ومعجم ج١، ٣٣٩ خلكان (ابن الخديوية املكتبة يف كالهما القوايف: يف الشايف (ج)
ج٥). ١٠٧ األدباء
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مؤلفاته: ،٥٧٠ سنة تويف الصديف: السبتي اللخمي هللا عبد أبو (٢)

البيان. وتعليم اللسان تقويم إىل املدخل (أ)
األسكوريال. يف وكالهما النبوية. السرية (ب)

كفاية له: ،٦٠٠ سنة نحو تويف املغربي: الطرابليس األجدابي بن إسحق أبو (٣)
وغريها. ١٢٨٧ سنة بمرص طبع العربية، اللغة يف املتلفظ ونهاية املتحفظ

باألسكوريال. النحو يف الجزولية املقدمة صاحب :(٦٠٧) عيىسالجزويل (٤)

إسبانيا يف اللغة علماء

بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد الوليد أبو هو ٤٦٣ه): سنة (تويف زيدون ابن (١)
قرطبة يف كان مخزوم، بني شعراء خاتمة القرطبي األندليس املخزومي زيدون بن غالب
خلواته يف يجالسه خواصه من فجعله باهلل املعتضد صاحبها زمن يف إشبيلية إىل وانتقل
بنت والدة إىل بها كتب التي النونية القصيدة قصائده أشهر النظم. حسن وهو كالوزير.

مطلعها: املستكفي

ت��ج��اف��ي��ن��ا ل��ق��ي��ان��ا ط��ي��ب ع��ن ون��اب ت��دان��ي��ن��ا م��ن ب��دي��ًال ال��ت��ن��ائ��ي أض��ح��ى

تنسب رسالة له واألدب، باإلنشاء اشتهاره لوال الشعراء من نعده أن يصح وكان
به يتهكم عبدوس بن جهور بن عامر أبي الوزير إىل كتبها زيدون ابن رسالة اسمها إليه
١٧٥٥ سنة والالتينية العربية يف ليبسك يف طبعت املستكفي، بنت والدة لسان عىل فيها
رسح سماه رشًحا — ذكره اآلتي — املرصي نباتة بن الدين جمال رشحها وقد وغريها،
سنة األستانة يف وطبعت الرتكية إىل وترجمت وغريها، ١٢٧٨ سنة بمرص طبع العيون،

.١٢٥٧
غوطا. يف نسخة منها اإلفرنج يف طعنًا بيتًا ٦٠ يف باألندلسية تعرف قصيدة وله

خط نسخة منه واألحوال، املواقع بعض وصف وفيه جهور ابن يف أكثره ديوان وله
٤٣ خلكان ابن يف (ترجمته صفحة. ٢٦٠ نحو صفحاتها ناقصة الخديوية املكتبة يف

ج١).
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شنتمرية يف ولد ٤٧٦ه، سنة تويف باألعلم، ويعرف الشنتمري: الحجاج أبو (٢)
له: إشبيلية. يف ومات قرطبة إىل ورحل

منشن. يف ١٨٩٢ سنة طبع الستة، الشعراء رشح (أ)
ليدن. يف ١٣٠٦ سنة طبع زهري، ديوان رشح (ب)

ج٢). ٣٥٣ خلكان (ابن أكسفورد يف سيبويه شواهد رشح (ج)

بأصول األلباب تذكرة له بلنسية يف كان ٤٨٨ه: سنة تويف البتي جعفر أبو (٣)
صفحة. ١٦ يف الخديوية املكتبة يف األنساب

باألدب عامًلا كان :٥٢١ سنة تويف البطليويس السيد بن محمد بن هللا عبد (٤)
ثقة وكان عليه، ويقرأون إليه يجتمعون الناس وكان فيها، وتويف بلنسية سكن واللغات
وإنما الزند، لسقط رشحه عىل وال عليه، نقف لم مجلدين يف املثلث كتاب ألف اللغة يف

كتبه: من وصلنا

ومشهور. مطبوع وهو قتيبة البن الكاتب أدب رشح يف االقتضاب (أ)
برلني. يف الدينية األصول يف الحدائق (ب)

ويسمى آرائهم، يف املسلمني بني االختالف أوجبت التي األسباب يف اإلنصاف (ج)
١٣٦ يف ١٣١٩ بمرصسنة طبع املسلمني، بني للخالف املوجبة األسباب عىل التنبيه أيًضا
املالكي فيهم صار حتى املسلمني بني االختالف إىل أدت التي األسباب فيها عدَّد صفحة،

ج١). ٢٦٥ خلكان (ابن وغريهم والقدري والجربي واألوزاعي والشافعي
صفحة املذكور القيس امرئ ديوان شارح أيوب) بن (عاصم البطليويس غري وهو

الكتاب. لهذا األول الجزء من ١٠٤

االشرتكوني: الرسقسطي التميمي هللا عبد بن يوسف بن محمد طاهر أبو (٥)
قسمني إىل قسمه، ترتيبه يف غريب وهو «املسلسل» كتاب له قرطبة، يف ٥٣٨ سنة تويف
الشعر ذلك يف جاء لفظ كل تفسري إىل وعمد بشعر، فصل كل استهل فصًال ٥٠ يف
هذا له آخر بلفظ هذا ويفرس بالثاني، ويعقبه األول املعنى فيذكر آخر معنى له بلفظ
أنشده شعر يف جاء وقد «دليص» لفظ: يف كقوله بالتسلسل وهكذا آخر ومعنى املعنى
والناعم الناعم والنضري النضري والذهب الذهب «الدليص فقال: القيس المرئ الشيباني
الجازع والقاطع القاطع والجاد الجاد الساير والواضع الواضع والخافض الخافض
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يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه النمط. هذا عىل وكله إلخ» الخائف والجازع
املعارصين من املغربي القادري املكارم أبو هللا عبد الشيخ انتقده وقد صفحة، ٢٢٠

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه املسلسل كذب يف املسلسل الربهان سماه بكتاب
استقر ثم واليمن، مرص إىل ٥١٥ سنة إسبانيا برح الشنرتيني: الرساج ابن (٦)

املؤلفات: من وله ٥٤٥ سنة بعد فيها ومات القرآن لتعليم بالقاهرة

برلني. يف اإلعراب فضائل يف األلباب تنبيه (أ)
برلني. يف اإلعراب عوامل يف األلباب تلقيح (ب)

يف رشيق البن العمدة كتاب ملخص هو الكتاب شعراء وذخائر اآلداب جواهر (ج)
األسكوريال.

للهجرة، السابع وأوائل السادس القرن يف عاش البلوي: محمد بن يوسف (٧)
عىل ينسج لم مجلدين يف ١٢٨٧ سنة مرص يف طبع با» «ألف سماه له بكتاب اشتهر
الهجاء حروف عدد عىل بيتًا ٢٩ ضمنه أنه وذلك غريبًا ترتيبًا رتَّبه املحارضات، يف منواله
ويف أبواب ثمانية الشعر أول يف وأورد ومعكوسها، مقلوبها مع منها كلمة كل ورشح
كثريًا فيه لكن ترتيبه يف غريب فهو الحروف، يف متشابهات مزدوجات كلمات أربع آخرها
واألدباء، العلماء أخبار من وغريها الجاهلية العرب عن والتاريخية األدبية الفوائد من

اللغوية. عن فضًال
العروض كتاب له :٦٢٦ سنة تويف القسطي األنصاري األندليس الجيش أبو (٨)
األستانة يف طبع وقد وتلخيصها، برشحها العلماء عنى التي الكتب من وهو األندليس،

.١٢٦٢ سنة
الرامزة مؤلفاته: أهم السابع، القرن أوائل يف الجيشالخزرجي: أبو الدين ضياء (٩)
سنة رومية يف طبعت الخزرجية، بالقصيدة وتعرف والقافية، العروض علم يف الشافية

عديدة. رشوح ولها تعاليق مع ١٦٤٢
بن الحسن بن عمر الخطاب أبو هو ٦٣٤ه: سنة تويف الكلبي النسبني ذو (١٠)
دحية، بابن أيًضا ُعرف لذلك — الصحابة أحد — الكلبي دحية إىل بنسبه ويرجع عيل،
واللغة النحو عارًفا العلماء الحفاظ أعيان من كان البلنيس األندليس النسبني بذي ويعرف
رحل ثم علماءها، ولقي األندلس بالد أكثر يف الحديث وطلب وأشعارهم، العرب وأيام
فخراسان فالعجم فالعراق فالشام مرص إىل ومنها فإفريقية مراكش فدخل إفريقية إىل
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سفح يف ودفن فيها فمات القاهرة إىل وعاد بأئمته، واالجتماع الحديث طلب يف ومازندران
مؤلفاته: من ووصلنا املقطم

يف اللغوي اشتقاقها يف بحث وفيه (الخمر)، الكبائر أم أسماء يف البصائر تنبيه (أ)
ليدن.

الربيطاني. املتحف يف املغرب أهل أشعار من املطرب (ب)
الجزائر. يف البينات اآليات (ج)

برلني. يف النبوية املناقب يف الخصائص (د)
ج١). ٣٨١ خلكان (ابن بباريس النبي مدح يف قصيدة (ه)

برلني. يف العربية علم يف النحوية الضوابط صاحب املريس(٦٥٥): الدين رشف (١١)
من املمال وإقامة املغالطة عىل التنبيه صاحب (٦٥٨ه): املخزومي املطرف أبو (١٢)

األسكوريال. يف والنابغة القيس امرئ أشعار عىل ويشتمل االعتدال، طريقة
له: األندليس(٦٧٣ه) العمادي العنيس (١٣)

الربيطاني. باملتحف قطع منه الشعر يف املطربات املرقصات جامع (أ)
باريس. يف بالكيمياء تتعلق أشعار مجموع الذهب، شذور (ب)
أهلوارت. مكتبة يف السابعة، املائة شعراء يف الطالعة الغرة (ج)

يف النحو يف امللخص له بإشبيلية ٦٨٨ه: سنة تويف القريش الربيع أبي ابن (١٤)
األسكوريال.

اليمن يف اللغة علماء

هذا يف العرب بالد جنوبي يف وظهر ٥٧٣ه): سنة (تويف سعيد بن نشوان (١)
والحديث، باللغة عامًلا أديبًا شاعًرا وكان الحمريي، نشوان بن سعيد بن نشوان العرص

مؤلفاته: من وصلنا

من واألمان التأليف وصحيح الكلوم، من العرب كالم ودواء العلوم شمس (أ)
وقسمه املعجم، حروف عىل رتبه جزءًا، ١٨ يف ألفه الهامة، اللغة كتب من هو التحريف:
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واآلخر لألسماء أحدهما شطرين إىل باب كل وقسم باب الهجاء من حرف لكل أبواب إىل
لكنه لغوي معجم فهو فيه، يرشحها بابًا األفعال أو األسماء من كلمة لكل وجعل لألفعال،
عرضت فإذا وطبيعية، علمية رشوًحا يتضمن أنه اللغوية املعاجم من سواه عن يمتاز
قال: «دجاج» لفظ: يف كقوله خصائصها، ذكر معدن أو نبات أو حيوان اسم من كلمة
بعد الذهب يف وقال والرطوبة.» الحرارة يف معتدل لحمها الطري من دجاجة جمع «هو
يتغري وال النار تأكله وال الثرى يبليه ال طبعه يف األجسام أعدل «والذهب اللغوي: وصفه
عرض إذا وكذلك إلخ.» القلب ضعف يف نفع األدوية يف وخلط برد وإذا املكث، عىل ريحه
التاريخ، حيث من هي من ذكر فإنه مثًال، كالزباء عنه شيئًا ذكر القدماء من رجل اسم
هذه يف املعارف دوائر نحو وعلم لغة معجم فالكتاب الرشعية، باألحكام يأتي ما وكثريًا
نسخ ومنه كبرية، صفحة ١٥٠٠ نحو يف مجلدات ثالثة الخديوية املكتبة يف ومنه األيام،
صوفيا. أيا يف نسخة منه العلوم، ضياء سماه كتاب يف ابنه اخترصه وقد أوربا، مكاتب يف

ليدن. يف القوايف: كتاب (ب)
برلني. يف النساء، يف بحث وفيه مسجع نثر السامعني: وتنبيه العني الحور كتاب (ج)
ج١. ١٣١ صفحة اإلسالم قبل العرب تاريخ يف بعضها نرشنا الحمريية: القصيدة (د)

واألدب اللغة يف أخرى كتب

وهي: ملخًصا بذكرها نكتفي مفيدة أدبية آثاًرا العرصخلفوا هذا أدباء من طائفة وهناك

بابن الشهري سليمان بن منجب بن عيل القاسم أبي الرئاسة لتاج الرسائل قانون (أ)
قوانني عىل ويشتمل الخامس، القرن بأواخر الفاطمية الدولة كتاب رؤساء من الصرييف
بمرص بهجت بك عيل عليه والتعليق بطبعه عني الفاطمية، الدولة يف الرسمية املراسالت

مفيدة. مقدمة مع ١٩٠٥ سنة
ملنازل املناسبة الحروف بعدد كتابًا ٢٨ يف والحروف الترصيف يف اللغة دستور (ب)
،٤٩٩ سنة املتوىف النطنزي الزمان لبديع السنة أشهر بعدد بابًا ١٢ كتاب ولكل القمر،

التيمورية. الخزانة ويف وباريس ليدن يف نسخ منه
ما فيه ذكر (٥٦١ه)، العراقي عيل بن ملحمد املجلس روضة يف األنفس نزهة (ج)
ووجه املثل من معرفته يجوز وما حقيقته، يعرفوا ولم العرب كالم من العوام استعمله
غوطا. يف نسخة منه األبجدية، عىل مرتب املثل فيها ورد التي والقصة له العوام تصحيف
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الكفاة كايف املعايل أبو وهو ٥٦٢ه، سنة املتوىف حمدون البن التذكرة كتاب (د)
التاريخ يف املجاميع خرية من وكتابه بالرئاسة، مشهور بيت من البغدادي الدين بهاء
مثاله، عىل عرصه يف أحد يجمع لم مجلًدا، عرش بضعة يف واألشعار والنوادر واألدب
يف منه عرش الحادي الجزء الخديوية املكتبة ويف أوربا، مكاتب أكثر يف خطية نسخ منه
وغرائبها، األشعار وفنون وعجائبها واألخبار السري أنواع يف ٢٧ الباب أوله صفحة ٣٨٤
واألغبياء والخلعاء العاهات ذوي ونوادر واملخنثني والشعراء األدباء نوادر ذلك يف ويدخل

ج١). ١٥٦ خلكان ابن يف (ترجمته والتاريخ األدب كتب أهم من فهو والجهالء،
بنني بن سليمان وهو ٦١٤ه سنة املتوىف للدقيقي املعاني: وافرتاق املباني اتفاق (ه)
أبي الدين بهاء األمني لألرشف األرشفية الخزانة برسم هذا كتابه ألف الدقيقي، النحوي
الفن هذا يف التأليف تاريخ عىل فيه أتى الرحيم، عبد عيل أبي القايض بن أحمد العباس
يف نسخة منه املعنى، يف واملختلفة اللفظ يف املتفقة األلفاظ فذكر املوضوع يف بحث ثم

كبرية. صفحة ١٧٠ يف الخديوية املكتبة
الوزير النصيبي القريش طلحة محمد سالم ألبي السعيد: للملك الفريد العقد (و)
والجباية والديات والرشائع وأحكامها والسلطة واألخالق األدب يف ٦٥٢ه سنة املتوىف

.١٢٨٣ سنة بمرص طبع السياسة، كتب قبيل من وهو ونحوها،
سنة املتوىف املرصي العدواني إصبع أبي البن البديع: علم يف التحبري تحرير (ز)
علم يف التأليف تاريخ صدره يف صفحة ٢٨٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه ٦٥٤ه،
بابًا. ٦٠ إىل وقسمه التيفايش إىل ذلك تسلسل وكيف بعده فمن املعتز ابن من البديع

الدين صالح النارص للملك رسائل مجموع النارصية: الفرائد يف الجلية الفوائد (ح)
وأخباره، النارص امللك بنسب وصدرها محمد أبو الدين مجد ابنه جمعها األيوبي، داود
منها مختلفة، ألغراض أشعار وفيها األحوال بعض وصف يف وأكثرها بالرسائل أتى ثم

صفحة. ٢٨٨ يف الخديوية باملكتبة باشا زكي كتب يف نسخة

هوامش

ج٢. ٣٧٥ الظنون كشف (1)
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تمهيد

وأمراؤها، وسالطينها وخلفاؤها ملوكها وتعدد العرص هذا يف اإلسالمية اململكة تفرعت
مملكته أو لدولته أو لنفسه تاريًخا يتطلب فهو وفتوح، وأعوان ديوان منهم ولكل
ونضجت التاريخ استقر وقد العرص هذا يف املؤرخون تعدد إذا عجب فال أرسته، أو
رجال فقربوا أعمالهم من يدون بما التفاخر يف العظماء وتبارى أصوله ورسخت مواده
عمران وتكاثر األفرادية، الرتاجم كثرت ولذلك مآثرهم؛ يدونوا أن إليهم وأوعزوا التاريخ
واشتغل وخططها، تاريخها بتدوين آخرون جماعة فعنى عليها وخيف اإلسالمية، املدن
الدول تواريخ غري الحرصعليها، لزيادة تاريخية معاجم يف الرتاجم شتات بجمع آخرون
وتواريخ السري إىل تقدم ما باعتبار العرص هذا يف م تُقسَّ التاريخ فُكتب العامة، والتواريخ
من طائفة كل فنذكر العامة، والتواريخ والبالد املدن وتواريخ املشاهري وتراجم الدول

الوفاة. سني حسب أصحابها تراجم مع حدة عىل املؤلفات هذه

السري أصحاب (1)

له ،٥٤٤ سنة تويف املالكي: اليحصبي موىس عياضبن الفضل القايضأبو (١)
١٢٧٦ سنة بمرص طبع النبوية، السرية يف املصطفى حقوق تعريف يف الشفاء كتاب
مطبوع. بعضها الخديوية، املكتبة يف موجودة وغريه الحديث يف أخرى كتب وله وغريها،
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السادس، القرن محدثي من الفردويس: األندرسفاني السالم عبد الكرم أبو (٢)
واملوطأ، والبخاري مسلم مسند من استخرجها النبوية، السرية يف املستقىص كتاب له
الدين كمال وترجمه بالفارسية، املؤلف كتبه الراشدين، زمن يف الفتوح أخبار ويتضمن

الربيطاني. املتحف يف نسخة منه العربية، إىل الخوارزمي
سنة الهند يف ُطبع حنيفة، أبي مناقب له :٥٦٧ سنة املتوىف أحمد بن املوفق (٣)

مجلدين. يف ١٣٢١
عيل بن مرشد بن أسامة املظفر أبو هو ٥٨٤ه): سنة (تويف منقذ بن أسامة (٤)
الدولة، مؤيد الدين مجد ويلقب حمري إىل نسبه وينتهي منقذ، بن نصري بن مقلد بن
كثريًا وذكر ورحالته حياته سرية ووصف نفسه أرخ أنه املؤرخني من سواه عن ويمتاز
أمراء، وهم أهله لبعض وهي شرياز يف ولد وآدابهم، أهلها وعادات األيام تلك حوادث من
مؤلفاته: وهاك الصليبني، مع وقائع جملتها ويف وصفها هامة أموًرا أسفاره يف وشاهد

واستخرج ،١٨٨٦ سنة باريس يف نرشت إليها، املشار رحلته هو االعتبار: كتاب (أ)
العرص. ذلك عن اجتماعية فوائد منها املسترشقون

املكتبة يف نسخة منه التهذيب، وآخرها التجنيس أولها بابًا ٩٥ عىل رتبه البديع: (ب)
الخديوية.

ج٢). ١٧٣ األدباء معجم يف (ترجمته ليدن يف العصا: كتاب (ج)

النسب يف هللا رسول شجرة له ٥٨٨ه): سنة (تويف املرصي الجواني عيل أبو (٥)
برلني. يف نسخة منها تاريخية، مالحظات مع النبوي

الدين صفي بن محمد هللا عبد أبو ٥٩٧ه): سنة (تويف األصبهاني الدين عماد (٦)
صاحب الدين عزيز عمه إىل نسبة العزيز أخي بابن ويعرف األصبهاني، الدين عماد امللقب
بالوزير وتعلق النظامية املدرسة ودخل حداثته يف بغداد وأتى أصبهان، يف نشأ تكريت،
سنة دمشق إىل انتقل ثم فواسط، البرصة يف النظر فواله ببغداد هبرية بن يحيى الدين عون
صالح والد أيوب الدين نجم إىل هناك وتعرف الدين، نور العادل امللك وسلطانها ٥٦٢
العربية يف اإلنشاء ديوان فواله الدين نور السلطان عند بذكره ونوَّه فقربه األيوبي، الدين
الدين، نور تويف حتى رفه يف زال وما مودة الدين صالح وبني بينه وحصل والفارسية،
لقيامه يقيم وصار ولزمه، إليه تقرب الشام عىل لالستيالء الدين صالح بمجيء علم وملا
نعمة يف زال وما العظام، كالوزراء املعدودين الصدور من وصار فقربه لرحيله، ويرحل
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والتاريخ والشعر األدب يف العلم واسع وكان الصوفية، مدافن يف ودفن بدمشق تويف حتى
فهي: مؤلفاته وأما تقدم، العرصكما ذلك كتَّاب عادة عىل املسجع باإلنشاء واشتهر والفقه،

القيس الفتح أو القديس القدح أيًضا: له ويقال القديس: الفتح يف القديس الفتح (أ)
القديس، الفتح يف القيس الفيح يسميه أن الفاضل القايض عليه وأشار القديس، الفتح يف
عىل مغلًقا يكون يكاد العبارة مسجع وهو املقدس بيت الدين صالح فتح فيه وصف

بمرص. طبع ثم ١٨٨٨ سنة ليدن يف طبع وألفاظه، أسلوبه لغرابة العرص هذا قراء
أوقاته وشبه الشامية، الفتوح من ويشء نفسه بذكره صدره الشامي: الربق (ب)
وحوادث وفتوحه الدين صالح أخبار بسط ثم انقضائها، ورسعة لطييها الخاطف بالربق

أكسفورد. يف نسخة منه مجلدات، سبعة يف أيامه يف الشام
بعضه أخذ ووزرائهم، السالجقة تاريخ وهو القطرة: وعرصة الفطرة نرصة (ج)
حديث من عرصه يف عاينه بما عليه وذيل رشوان أنو الدين لرشف فاريس تاريخ من
السيد بن الدين صدر اخترصه باريس، ويف أكسفورد يف خطية نسخة منه األعيان،
وفاة إىل التواريخ» «زبدة سماه كتاب يف هللا لدين النارص الخليفة كاتب الحسيني الشهيد
املتحف يف نسخة منه ٦٢٠ سنة إىل األتابكة تاريخ إليه وأضاف ،٥٩٠ سنة أرطغرل
سماه كتاب يف األصفهاني البنداري محمد بن عيل بن الفتح أيًضا واخترصه الربيطاني،
وطبع مجلدات، ثالثة يف فارسية ترجمات مع ١٨٨٩ سنة ليدن يف طبع النرصة»، «زبدة
جاء سلجوق»، آل دولة «تاريخ باسم واحد مجلد يف ١٩٠٠ سنة بمرص وحده العربي
الدين عماد إنشاء من الشامي بالربق املوسوم الكتاب انتخاب من فرغ ملا أنه مقدمته يف
فوجده السلجوقية، الوزراء أخبار يف الفرتة1 وعرصة العرتة بنرصة املوسوم كتابه طالع
خدمة الكتاب هذا يف فاخترصه لبيانه، العنان فيه وأطلق األسجاع من فيه أكثر قد
بدأ أيوب، بن بكر أبي العادل امللك السلطان بن عيىس الفتح أبي املعظم امللك للسلطان
السالجقة حال ببداية يبدأ وهو السنة، هذه يف حوادثه تنتهي فالكتاب ،٦٢٣ سنة بذلك
وما ذلك بعد الحوادث من جرى وما ٤٤٧ سنة بغداد بك طغرل السلطان دخول إىل
وعبارة بعده، والوزراء أرسالن السلطان وفاة إىل ووزرائهم السالجقة ملوك من تواىل
اختصارها؟ قبل كانت فكيف مملة، العرص هذا أهل من املطالع يراها مسجعة الكتاب
من للهجرة السادس القرن أدباء تراجم يف العرص: أهل وجريدة القرص خريدة (د)
القرص دمية عىل ذيل وهذه الخطريي، للوراق الدهر دمية زينة عىل ذيًال جعله معارصيه
الربيطاني واملتحف باريس يف نسخ منه للثعالبي، الدهر ليتيمة ذيل وهذه للباخرزي

عثمانية. ونور وليدن
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يف العينني سواد كتاب له ٦٢٣ه: سنة املتوىف الرافعي محمد بن الكريم عبد (٧)
صفحة. ٣٠ يف ١٣٠١ سنة بمرص الرفاعي أحمد السيد أي: العلمني أبي الغوث مناقب
كتاب له ٦٢٤ه، سنة تويف األيوبي: الدين سيف امللك بن عيىس املعظم امللك (٨)
أبي عن دفاع وهو حنيفة، أبي عن ذكره فيما الخطيب بكر أبي عىل الرد يف املصيب السهم
صفحة. ٢٨٤ يف ٦٢٣ه سنة كتبت الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه النعمان حنيفة
رافع بن يوسف املحاسن أبو هو ٦٣٢ه): سنة (تويف شداد بن الدين بهاء (٩)
رحل علمه أتم فلما ٥٣٩ سنة املوصل يف ولد حلب، قايض محمد بن عتبة بن تميم بن
الكربى، املوصل مدرسة يف أستاذًا صار ثم النظامية، املدرسة يف معيًدا وتعني بغداد إىل
بيت وقضاء العسكر قضاء الدين صالح فواله دمشق إىل ٥٨٤ سنة حجه من وعاد
حتى األعمال اعتزل ثم فيها، قاضيًا وصار حلب إىل رحل الدين صالح تويف وملا املقدس،

مؤلفاته: وأشهر ذكرها، يف خلكان ابن أطال كثرية أخبار وله مات،

طبعت األيوبي الدين صالح سرية هي اليوسفية: واملحاسن السلطانية النوادر (أ)
الدين وعماد الفداء أبي تواريخ من الدين صالح عن منتخبات مع ١٧٣٢ سنة ليدن يف
وطبعت الفرنساوية إىل أيًضا ترجمت وقد الالتينية، باللغة كله ذلك ترجمة مع وغريها
وطبعت باإلنكليزية، تعليقات مع ١٨٩٧ سنة لندن يف وطبعت ،١٨٨٤ سنة باريس يف

.١٣١٧ سنة بمرص أخريًا
بطرسبورج. يف نسخة منه حلب: تاريخ (ب)

باريس. يف الفقه: يف األحكام دالئل (ج)
خلكان ابن يف (ترجمته الخديوية. املكتبة يف األحكام: التباس عند الحكام ملجأ (د)

ج٢.) ٣٥٤

النسوي، أحمد بن عيل بن أحمد بن محمد هو ٦٣٩ه): سنة (تويف النسوي (١٠)
خوارزم منكربتي الدين جالل السلطان خدمة ودخل بفارس، نسا قرب خرندز يف ولد
مع نُرش منكربتي، السلطان سرية يف: كتابًا وألف تكش، بن محمد السلطان بن شاه
أمرهم ومبدأ التتار يف بمقدمة يبدأ مجلدين، يف ١٨٩١ سنة باريس يف فرنساوية ترجمة
الدين جالل السلطان إىل خوارزم وأمراء وأعماله فتوحه من كان وما جنكيزخان، من
ذلك ويتخلل سواه، يف توجد ال العرص ذلك عن تفاصيل وفيه أيامه، يف الوقائع وتفصيل

وسياسية. اجتماعية فوائد
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عيل أبو بمرص النقباء نقيب هو السابع): القرن أواسط (يف الجواني عيل أبو (١١)
٦٤٥ه: سنة كتب النسابة، الجواني الحسيني عيل بن أسعد الكامل القايض بن محمد
دقيقة، جداول يف الشجرة بشكل هاشم آل أنساب يف الهاشمية والنسبة النبوية الشجرة
النبي نسب وفيها جميلة، بخطوط وفروع هندسية أشكال عىل مرتبة الرشوح وفيها
أو الشميس بالتصوير إال طبعه يصح ال جميل كتاب وهو هاشم، آل وسائر وأعمامه

كبرية. ورقة عرشين يف باشا زكي كتب جملة يف نسخة منه الزنكوغراف
إسماعيل بن الرحمن عبد هو ٦٦٥ه): سنة (تويف شامة أبو الدين شهاب (١٢)
بلده إىل رجع ثم اإلسكندرية ويف فيها وتعلم دمشق يف نشأ األصل، املقديس إبراهيم بن
مما خربه وصلنا ما هاك كثري، مؤلفات وخلف والتأليف، والفتوى بالتدريس واشتغل

الكتاب: هذا قراء يهم

حسنة تفاصيل فيه والنورية: الصالحية الدولتني أخبار يف الروضتني كتاب (أ)
خطية نسخ منه الحروب، لهذه العربية املصادر أوسع ولعلها الصليبية، الحروب عن
إىل وتُرجم مجلدين، يف ١٨٩٢ وسنة ١٢٨٧ سنة بمرص ُطبع وقد أوربا، مكاتب يف

.١٨٩٨ سنة باريس يف وُطبع الفرنساوية
الربيطاني. واملتحف برلني يف نسخة منه ٥٩١–٦٦٥ سنة من الروضتني ذيل (ب)

أوربا. بمكاتب مفرقة وغريها والشاطبية الربدة عىل رشوح له (ج)
ج١.) ٢٥٢ الوفيات (فوات

الدول تواريخ (2)

ظافر بن عيل الدين جمال الوزير هو ٦٢٣ه): سنة (تويف األزدي ظافر ابن (١)
املالكية املدرسة يف درس امللوك، وأخبار والتاريخ األدب يف بارًعا كان املرصي، األزدي

مؤلفاته: من وصلنا املال، بيت وكالة وتوىل بمرص

والساجية الحمدانية الدول تاريخ فيه يدخل مجلدات ٤ يف املنقطعة: الدول (أ)
غوطا يف نسخة منه ٦٢٢ه، سنة إىل والعباسية والفاطمية واإلخشيدية والطولونية

.١٨٢٣ سنة بون يف منها الساجية تاريخ نرش وقد الربيطاني، واملتحف
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يف األول فصالن: قبلها أبواب، خمسة جعلها األدب يف البداية: بدائع كتاب (ب)
وغريها. ١٢٧٨ سنة بمرص طبع بينهما. الفرق يف والثاني واالرتجال البديهة اشتقاق
ج٢). ٥١ (فوات األسكوريال يف الدين: لصالح قدمها النورية املناقب ذيل (ج)

بن الواحد عبد محمد أبو هو ٦٢١ه): سنة بعيد (تويف املراكيش الواحد عبد (٢)
إىل رحل ثم واألندلس فاس يف ودرس مراكش يف ولد املراكيش، التميمي الدين محيي عيل

مكة. إىل ومنها ٦١٣ سنة مرص
املوحدين تاريخ وهو ٦٢١ سنة ألفه املغرب: تاريخ تلخيص يف املعجب كتاب له
يف طبع تاشفني، بن يوسف زمن إىل فتحها من األندلس تاريخ يف تمهيد مع واملرابطني
األندلس، تاريخ يف وفذلكة املؤلف ترجمة يف لدوزي إنكليزية مقدمة مع ١٨٤٧ سنة ليدن
يف بالفرنساوية بعضه ونرش ،١٩٠٦ سنة مرص ويف ١٨٨١ سنة أيًضا ليدن يف وطبع

.١٨٩٣ سنة اإلفريقية املجلة
ما حياته ترجمة عن نعلم لم ٦٢٣ه): سنة بعيد (تويف البنداري الفتح أبو (٣)

اآلثار: من له الذكر، يستحق

ذكرهما تقدم وقد الدين عماد كتاب مخترص العرصة: ونخبة النرصة زبدة (أ)
(ص٦٢).

للملك العربية إىل ترجمها الفرس إلياذة وهي الفارسية من الشاهنامة ترجمة (ب)
وأكسفورد واألسكوريال برلني يف نسخ منها ٦٢٤ سنة املتوىف العادل، بن عيىس املعظم

وغريها.

الجماعات تراجم (3)

يف منها كثري ظهر وقد التاريخية، املعاجم أو الرتاجم مجاميع الجماعات برتاجم نعني
جمع يف رغبة الباب هذا يف أدخلناهم املحدثني من جماعة أصحابها وبني العرص، هذا

الوفاة: سني حسب وآثارهم تراجمهم وهذه واحد، باب يف الرتاجم

بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو هو ٤٦٣ه): سنة (تويف النمري الرب عبد ابن (١)
وكان قرطبة يف وتعلم ٣٦٨ سنة ولد القرطبي، النمري عاصم بن الرب عبد بن محمد
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ما إليك هام أكثرها كثرية كتبًا وألف التاريخ، يف واسع علم وله عرصه يف محدثيها أكرب
منها: خربه وبلغنا ذكره يهمنا

رواة أو للصحابة تاريخي معجم هو األصحاب: معرفة يف االستيعاب كتاب (أ)
املغرب، أهل ترتيب الحروف عىل فيه الصحابة رتب ثم النبي، بسرية صدره الحديث
ترجمة، ٣٥٠٠ نحو وفيه صفحة، ٨٠٠ نحو مجلدين يف ١٣١٩ سنة حيدرآباد يف طبع

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه اإلصابة» «إعالم كتاب يف الخلييل لخصه وقد
منه هشام البن النبوية السرية مخترص هو والسري: املغازي اختصار يف الدرر (ب)

صفحات. ٣١٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة
نسخة منه بابًا ١٢٤ عىل مرتب املحارضات يف املجالس: وأنس املجالس بهجة (ج)

الخديوية. املكتبة يف
األسكوريال. يف والشافعي، حنيفة وأبي مالك الفقهاء: الثالثة فضائل يف االنتقاء (د)
تضاعيفه يف يشتمل والتاريخ والعلم األدب يف وفضله: العلم بيان جامع مخترص (ه)
اختصار ١٣٢٠ سنة مرص يف طبع واألمراء، والفقهاء واألدباء للشعراء ترجمة ٢٨٨ عىل

البريوتي. املحمصاني عمر بن أحمد
ج٢.) ٣٤٨ خلكان (ابن عنها أغضينا الحديث يف مؤلفات وله

هبة بن نرصعيل أبو امللك سعد األمري هو ٤٨٦ه): سنة نحو (تويف ماكوال ابن (٢)
أصبهان، نواحي يف جرباذقان من أصله العجيل، دلف بأبي نسبه ويتصل عيل، بن هللا
سنة ماكوال ابن ولد بغداد، يف قاضيًا كان وعمه هللا، بأمر للقائم وزيًرا أبوه وكان
وضعناه ولذلك واللغة التاريخ يف ألف لكنه واملحدثني، الحفاظ كبار من وكان ٤٢١ه
يف واملختلف املؤتلف عن االرتياب رفع يف اإلكمال: مؤلفاته: أهم وهاك املؤرخني، بني
املؤتلف كتاب عىل اطلع إنه مقدمته: يف قال تاريخي معجم هو واأللقاب: والكنى األسماء
يضع أن فأراد املواضيع، هذه يف وغريهما الدارقطني وكتاب الخطيب بكر ألبي واملختلف
وطريقته املعجم، حروف عىل ورتبه ففعل عنها شذ وما كتبهم يف ما جامًعا كتابًا فيها
املراد هو ومن املختلفة صوره بني الفرق ويبني وقراءته لفظه املشتبه باالسم يأتي أن
وبني فذكرها الخط يف تتشابه وهي وأحمر وأحمد بالجيم) (أجمد ذلك مثال منها، بكل
فهو أحمد وأما … إلخ جيعان بن أجمد هو بالجيم «أجمد مثًال: فقال منها بكل املراد
مع الحديث رجال معجم فهو إلخ»، السدويس جزي بن أحمر فهو أحمر وأما … كثري
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واملتحف برلني يف يوجد صفحة ٦٠٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه أسمائهم، ضبط
وعليه الكربى، املكاتب يف متفرقة نسخة منه اإلكمال» «تكملة اسمه ذيل وله الربيطاني.
خلكان (ابن الخديوية. املكتبة يف ٦٧٣ سنة املتوىف اإلسكندرية محتسب الدين لوجيه ذيل

ج٥.) ٤٣٥ األدباء ومعجم ج٢، ٣٩ الوفيات وفوات ج١، ٣٣٣
الغساني أحمد بن محمد بن الحسني عيل أبو هو ٤٩٨ه): سنة (تويف الجياني (٣)
الفائدة جزيل كتاب الرتاجم يف وله الحديث يف إماًما كان املحدث، األندليس الجياني
رجال أسماء من فيه اللبس يقع لفظ كل فيه ضبط املشكل: وتمييز املهمل تقييد سماه:

ج١). ١٥٨ خلكان (ابن برلني يف نسخة منه جزءين، يف وهو الصحيحني
عيل بن طاهر بن محمد الفضل أبو هو ٥٠٧ه): سنة (تويف القيرساني ابن (٤)
العلم طلب يف الرحالني من كان القيرساني. بابن املعروف الحافظ املقديس أحمد بن
وفارس والجبال والعراق والجزيرة والثغور ومرص والشام الحجاز إىل فرحل والحديث،
الحديث، بعلوم واملعرفة بالحفظ مشهوًرا وكان همذان، واستوطن وخراسان، وخوزستان

خربه: وصلنا مما ذكره يهمنا ما هاك ة. جمَّ مؤلفات والتاريخ التصوف ويف فيه وله

فيه ترتبت معجم هو والضبط: النقط يف املتماثلة الخط يف املتفقة األنساب كتاب (أ)
األماكن إىل االنتساب فيه باألنساب ويراد املعنى، يف املختلفة الصورة يف املتشابهة األسماء

.١٨٥٨ سنة ليدن يف طبع ذكره، اآلتي للسمعاني األنساب كتاب نحو األجداد أو
نرص أبي كتابي بني فيه جمع ومسلم: البخاري الصحيحني رجال بني الجمع (ب)
حيدرآباد يف طبع واملحدِّثني، للرواة تاريخي معجم وهو األصفهاني، بكر وأبي الكالباذي

ج١). ٤٨٦ خلكان (ابن ترجمة ٢٥٠٠ فيهما مجلدين يف ١٣٢٣ سنة

أبي بن الكريم عبد سعد أبو اإلسالم تاج هو ٥٦٢ه): سنة (تويف السمعاني (٥)
السمعاني لبيت وكان ٥٠٦ سنة ولد الحافظ، املروزي السمعاني التميمي محمد بكر
األرض رشق إىل والحديث العلم طلب يف رحل رئاستهم، انتهت وإليه وجيههم وهو مقام
والري وقومس خراسان وطاف النهر وراء ما إىل فبلغ وجنوبها؛ وشمالها ومغربها
زاد حتى عنهم وأخذ العلماء ولقي وغريها، والشام والجزيرة املرشق وسائر وأصبهان

مؤلفاته: أهم هذه بمرو، وتويف شيخ ٤٠٠٠ عىل شيوخه

معجم وهو مجلدات، ثمانية يف أَلََّفُه السمعاني بأنساب ويعرف األنساب: كتاب (أ)
من البحاثني لكن الوجود، قليل إنه وقال: الظنون، كشف صاحب ذكره للرتاجم
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الربيطاني. املتحف ويف صوفيا وأيا جامع ويني كوبريل يف نسًخا منه وجدوا املسترشقني
بالزنكوغراف الربيطاني املتحف نسخة بطبع اإلنكليزية جيب تذكار لجنة عنيت وقد
١٢١٦ أو ورقات ٦٠٨ يف ضخم بمجلد ١٩١٢ سنة فصدرت تماًما، األصل حسب
صفحة، ٢٢٠٠ عىل لزادت وقطعه الهالل بحرف طبعت لو دقيق، بخط كبرية صفحة
األنساب يف ليس وهو وكتابه، املؤلف عن مرجليوث لألستاذ إنكليزية مقدمة صدره ويف
تجارة، أو صناعة أو أب أو قبيلة أو بلد إىل االنتساب به يراد وإنما اآلباء تسلُسل بمعنى
بخارا، إىل والبخاري البَز، تجارة إىل والبزَّاز اإلبر، صناعة إىل نسبة «األبَّار» كقولنا:
حروفها ويضبط املادة فيذكر املعجم، حروف عىل رتبه وقد وهكذا، املدائن إىل واملدائني
أو رجل إىل أو مكانه ذكر بلد إىل كانت فإذا النسبة تلك أصل يذكر ثم لفًظا، وحركاتها
من ذلك اقتبس ولعله وفياته، يف ترجمة كل آخر يف خلكان ابن يفعل كما عرفها قبيلة
فهو االسم، ذلك صاحب ترجمة ذكر التعريف هذا من السمعاني فرغ ومتى السمعاني،
أو ثالثة الواحد باللقب يشرتك وقد االنساب، أو األلقاب عىل مواده مرتبة تراجم معجم
املرتجمني عدد زاد وربما ووفاته، والدته فيذكر منهم كًال ويرتجم بينهم فيفرق أربعة
ويظهر بهم، يلحق ومن واملحدثني الحديث رواة يف عنايته وأكثر ترجمة، ٤٠٠٠ عىل فيه
الطبعة.2 هذه يف نجدها لم أشياء عنه ينقل خلكان ابن رأينا ألننا ذلك؛ من أطول كان أنه
منه مجلدات ثالثة يف «اللباب» سماه كتاب يف املؤرخ األثري ابن الكتاب هذا لخص وقد
طبع وقد أوربا، مكاتب يف وقطع مجلدات ثالثة يف الخديوية املكتبة يف ناقصة نسخة
يف طبع اللباب» «لب سماه كتاب يف السيوطي واخترصه ،١٨٣٥ سنة غوتنجن يف بعضه

.١٨٣٢ سنة ليدن
ليدن يف مخترص له مجلًدا، عرش خمسة يف الخطيب بكر ألبي بغداد تاريخ ذيل (ب)

ج١). ٣٠١ خلكان (ابن وكمربيدج

عبد بن الغني عبد الدين تقي محمد أبو هو ٦٠٠ه): سنة (تويف الجماعييل (٦)
يف ومات ٥٤١ سنة نابلس قرب جماعيل يف ولد املقديس، الجماعييل رسور بن الواحد

املؤلفات: من وله ،٦٠٠ سنة القاهرة

ذكر الحديث رجال ألسماء مطول معجم هو الرجال، أسماء معرفة يف الكمال (أ)
منه الهجاء، عىل ورتبها الرجال أسماء من الستة الحديث كتب عليه اشتملت ما فيه

كبرية. صفحة ١٢١٦ صفحاتهما مجلدين يف الخديوية املكتبة يف نسخة
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باريس. يف النبوية، السرية يف املضية الدرة (ب)

محمود بن محمد هللا عبد أبو هو ٦٤٣ه): سنة (تويف النجار بن الدين محب (٧)
بابن وتفقه ٥٧٨ سنة ولد البغدادي، الدين محب النجار بن هللا هبة بن الحسن بن
كثرية ومؤلفاته بغداد، يف وتويف التدريس وتوىل العلم طلب يف ورحل وغريه الجوزي

أهمها:

ومخترصات رشح عليه والرواة، املحدثني معجم هو الرجال: معرفة يف الكمال (أ)
الذهبي. الدين شمس ترجمة يف ذكرها سيأتي

التيمورية. الخزانة يف املدينة: أخبار يف الثمينة الدرة (ب)
الخطيب بكر أبي عىل فيه استدرك بغداد تاريخ عىل ذيل هو بغداد، تاريخ ذيل (ج)
سماه كتاب يف الدمياطي بابن املعروف الحسامي أيبك ابن اخترصه مجلًدا، ٣٠ يف فجاء
بخط صفحة ١٧٨ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه بغداد»، تاريخ ذيل من «املستفاد
الوفيات (فوات باختصار الهجاء أحرف عىل غريهم ثم املحمدين برتاجم يبدأ املؤلف،

ج٢). ٢٦٤

بن عيل الحسن أبو الوزير هو ٦٤٦ه): سنة (تويف القفطي الدين جمال (٨)
يف قفط إىل نسبة القفطي الدين جمال حلب وزير الواحد عبد بن إبراهيم بن يوسف
حلب جاء ثم املقدس بيت يف أقام بالعلم تفقه أن وبعد فيها، ولد ألنه مرص؛ صعيد
وكان األكرم، الوزير أو األكرم القايض وسماه الظاهر امللك زمن يف فيها القضاء وتوىل
وكانت اآلفاق، من إليه يحملونها وكانوا يوصف، ال ما الكتب من جمع محتشًما صدًرا
غريبة حكايات وله سواها الدنيا من يحب يكن ولم دينار، ألف خمسني تساوي مكتبته
مؤلفات وله حلب، صاحب للنارص بمكتبته فأوىص ولًدا يخلف، ولم بالكتب، غرامه عن

منها: خربه وصلنا ما وهاك واللغة، والنحو التاريخ يف عديدة

جامع، يني يف نسخة منها العلماء، روضة أو الحكماء: بأخبار العلماء أخبار (أ)
بهذا ١٩٠٥ سنة ليبسك يف طبع كتاب يف الزوزني محمد بن عيل بن محمد ولخصه
كتاب من امللتقطات «املنتخبات املسمى الزوزني مخترص وهو الحكماء» «تاريخ العنوان
العلماء «أخبار بعنوان ١٣٢٦ سنة مرص يف وُطبع الحكماء»، بأخبار العلماء أخبار
وأصحاب الطبيعيني والعلماء واألطباء للفالسفة تاريخي معجم وهو الحكماء» بأخبار
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ومنه منواله، عىل نسج من قل األبجدية، عىل مرتب وغريهم العرب من واللغة الرياضيات
الخديوية. واملكتبة أوربا مكاتب أكثر يف خطية نسخ

محمد اسمهم الذين الشعراء يريد وأشعارهم: الشعراء من املحمدين أخبار (ب)
باريس. يف نسخة منه آبائهم، أسماء حسب األبجدية عىل مرتب

زكي كتب جملة يف نسخة منه النحاة تاريخ هو النحاة: أنباء عىل الرواة أنباء (ج)
ليدن. يف للذهبي مخترص وله الخديوية املكتبة يف باشا

مكانه نعرف ال مجلدات ستة يف الدين، صالح أيام إىل ابتدائها من مرص: أخبار (د)
ج٥). ٤٧٧ األدباء ومعجم ج٢، ٩٦ الوفيات فوات يف (ترجمته

أخرى تراجم (1-3)

أيًضا: العرص هذا يف الرتاجم أصحاب ومن

طبقات له: ٤٧٦ه سنة املتوىف الفريوزآبادي: يوسف بن إبراهيم إسحق أبو (٩)
الخديوية. واملكتبة جامع يني يف يوجد الفقهاء

كتاب له :(٥٣٥) الحافظاألصبهاني التيمي الفضل بن إسماعيل الدين قوام (١٠)
باريس. يف وغريهم، والتابعني الصحابة تراجم يف السلف سري

العرشة، األصحاب مناقب له :(٥٤٠ الغافقي(سنة الخصال أبي عبدهللابن أبو (١١)
األسكوريال. يف

له: (٥٧٠ سنة (نحو الحسن أبو البيهقي الدين ظهري (١٢)

برلني. يف نسخة منه الحكمة، صوان ذيل هو اإلسالم حكماء تاريخ (أ)
املتحف ويف برلني يف نسخ منه ٥٦٣ه، سنة أتمه بالفارسية بيهق تاريخ (ب)

الربيطاني.

يف الشعراء تراجم يف الذيل ذيل له: السادس القرن أهل من البغدادي: عيل أبو (١٣)
األسكوريال.

مائة نحو يف بغداد شيوخ معجم له :٥٧٦ سنة املتوىف السلفي طاهر أبو (١٤)
األسكوريال. يف كراس،
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سنة تويف أيوب:، بن شاهنشاه بن عمر بن محمد املنصور امللك املعايل أبو (١٥)
له: حماة، يف مات العلماء يحب وكان الشام يف أمريًا كان ٦١٧ه

ليدن. يف الشعراء طبقات (أ)
فاليرش. مكتبة يف األلباب، ذوي ومحاسن اآلداب دور (ب)

«بهجة كتاب السابع القرن أواسط يف بمكة كتب الهمذاني: جحدم الدين نور (١٦)
باريس. يف الدين، ورجال الفقهاء تراجم يف األنوار» ومعدن األرسار

لوفيات التكملة كتاب له :٦٥٦ سنة املتوىف املنذري العظيم عبد محمد أبو (١٧)
الربيطاني. املتحف يف ،٦٢٥–٦٤٢ سنة من الحديث علماء تراجم يف النقلة

واملدن البالد تواريخ (4)

مرصوالشام يف (1-4)

التميمي محمد بن عيل بن أسد بن حمزة هو ٥٥٥ه): سنة القالنيس(تويف ابن (١)
بتاريخ عرفناه مرتني، دمشق رئاسة توىل املحدث، الكاتب القالنيش بن العميد الدمشقي
ابن لتاريخ ذيل أنه الذهن إىل يتبادر وقد دمشق: تاريخ ذيل سماه: دمشق عن ألفه
هالل لتاريخ ذيل هو وإنما واحد، بلد يف تعارصا وقد له سابق لكنه ذكره، اآلتي عساكر
(صفحة الكتاب هذا من الثاني الجزء يف وصفناه الذي الوزراء تاريخ صاحب الصابي
فيه وصف قد قرة ابن كان قرة، البن تاريًخا به ذيَّل آخر تاريخ الصابي ولهالل ،(٣٢٣
أواخر إىل ٣٢٣ من لهذا تتمة تاريخه هالل فجعل ،٢٩٥–٣٦٣ سنة من زمانه حوادث
هذا ضاع وقد اإلسالمية، الدول أخبار يف توسع بل دمشق بتاريخ يخصه ولم ٤٤٧
فأضافها الوزراء تاريخ نارش اإلنكليزي املسترشق امدروز عليها عثر قطعة إال التاريخ
يختص ما الصابي هالل تاريخ من أخذ القالنيس فابن التاريخ، هذا من نرشه ما إىل
سنة من وغريها دمشق تاريخ ضمنه دمشق، تاريخ ذيل سماه ذيًال عليه وزاد بدمشق،
قديمة نسخة الذيل هذا من وكان ٥٥٥ه، سنة املؤلف وفاة إىل ٤٤٨ الصابي هالل وفاة
بمقدمة وصدرها ،١٩٠٨ سنة بريوت يف إليه املشار امدروز فنرشها أكسفورد مكتبة يف
٦١٨ املرشق يف (ترجمته الهجاء عىل مرتب وهو والفهارس، الرشوح عليها علق تاريخية

.(١١ مجلد
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إليه ينسب بمرص مقيًما كان السادس): القرن أواسط (يف األرمني صالح أبو (٢)
يجاورها وما بمرص واألديار الكنائس وصف عىل يشتمل ونواحيها مرص عن كتاب
منه األول الجزء طبع ٥٦٤ه، سنة بتأليفه بدأ السادس، القرن أواسط يف البالد من
العربي لألصل صفحة ١٤٢ يف وفهارس إنكليزية ترجمة مع ١٨٩٥ سنة أكسفورد يف

والرشوح. للرتجمة و٣٨٢
بن عيل القاسم أبو الحافظ هو ٥٧١ه): سنة (تويف الدمشقي عساكر ابن (٣)
كان الدين، ثقة امللقب الدمشقي عساكر بابن املعروف هللا هبة بن الحسن محمد أبي
طلب يف ورحل بالحديث اشتهر الشافعية، الفقهاء أعيان ومن وقته يف الشام محدث
إىل عاد فلما الكالم حسن وكان رحلته، بعض يف السمعاني ورافق مشائخه ولقي العلم
وأشتهر تويف، حتى املنصب هذا يف زال وما بدمشق، النورية املدرسة يف أستاذًا تعني بلده
ذكر كثرية مؤلفات خلف أشهرهم، هذا والفقهاء العلماء من واحد غري عساكر بني من

إال: منها يصلنا لم عرشات األدباء معجم يف ياقوت منها

يف الخطيب بكر ألبي بغداد تاريخ نسق عىل ألفه اشتهر، وبه دمشق، تاريخ (أ)
األعيان تراجم فيه أورد وقد واتساعه، لكربه بتأليفه العلماء فأدهش مجلًدا، ثمانني
ممن أيامه، إىل اإلسالم صدر من والعلم السياسة أهل وسائر والحفاظ واملحدثني والرواة
يف متفرقة أجزاء منه املحدثني، طريقة عىل اإلسناد فيه توخى نزلها. أو دمشق سكن
امللك مكتبة يف محفوظة نسخة عن منقولة دمشق يف منه نسخة وشاهدنا أوربا، مكاتب
مكتبة يف نسخة ومنه وتحقيق، مراجعة إىل تحتاج لكنها كاملة أنها يظن هناك الظاهر
بدمشق الشام روضة مطبعة أن وعلمنا املواضع، بعض يف ناقصة القاهرة يف األزهر
وصفه وجاء األلفاظ، بعض وتفسري املكرر وضم األسانيد، حذف بعد بطبعه أخذت

ج١١. ١ سنة زحلة يف تصدر التي اآلثار مجلة يف مطوًال
البكري الدين صدر وذيل املصنف، ولد القاسم ذيل أهمها ذيول عدة التاريخ ولهذا
جمال واخترصه ذكره، املتقدم شامة البن أحدها مخترصات وله الحاجب، بن عمر وذيل
مخترص الجراح العجلوني وإلسماعيل ذكره، اآلتي العرب لسان صاحب منظور بن الدين
عساكر، ابن تاريخ بتلخيص الفاخر املنظوم العقد سماه توبنجن مكتبة يف نسخة منه
خمسة منه أنجز ،١٣١٥ سنة بدمشق املتوىف الخطيب الفتح أبو الشيخ أيًضا واخترصه

امللخص. بخط التيمورية الخزانة يف رأيناها الصاد حرف إىل أجزاء
بيت عن الحديث يف جاء ما عىل يشتمل األقىص، املسجد فضائل يف املستقىص (ب)
وال مؤلفاته بني مؤرخوه يذكره لم التيمورية، الخزانة يف ١٢–١٥ الجزء منه املقدس
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محمد «أبو املذكورة النسخة عىل املؤلف اسم قرأنا لكننا الظنون، كشف يف ذكره جاء
ابن وهو هللا» هبة بن الحسن بن عيل القاسم أبي الحافظ اإلمام الشيخ بن القاسم

دمشق. تاريخ صاحب
ليدن يف نسخ منه األشعري: الحسن أبي إىل نسب فيما املفرتي كذب تبيني (ج)
الكتب من وهو ١٨٧٨ سنة بأوربا طبع وقد مخترصات، وله واألسكوريال وأكسفورد
نفسه من فليس الكتاب ذلك عنده يكون ال سني كل «إن قالوا: حتى موضوعه يف الهامة

بصرية.» عىل
وجامع داود أبي سنن فيه جمع الحديث: يف األطراف معرفة عىل اإلرشاف (د)
صوفيا أيا يف يوجد املعجم حروف عىل ورتبه وغريها، وأسانيدها والنسائي الرتمذي

كبريين. مجلدين يف الخديوية واملكتبة
برلني. يف حديثًا، األربعني كتاب (ه)

الخديوية. املكتبة يف باالختتان، باألمر االمتنان تبيني (و)
ج٥). ١٣٩ األدباء ومعجم ج١، ٣٣٥ خلكان ابن يف (ترجمته

واليمن الحجاز يف (2-4)

بن هللا عبد بن أحمد العباس أبو هو ٤٦٠ه): سنة (تويف الرازي العباس أبو (١)
وأخبارها وضواحيها صنعاء وصف يف الرازي: تاريخ له: صنعاء، من أصله الرازي محمد
الربيطاني. واملتحف باريس يف الثالث الجزء منه واألعيان، الصحابة من فيها أقام ومن
عيل الحسن أبي بن عمارة محمد أبو هو ٥٦٩ه): سنة (تويف اليمني عمارة (٢)
باليمن، وساع وادي من مرطان يف ولد الدين، نجم امللقب اليمني الحكمي زيدان بن
قاسم وسريه مدارسها، بعض يف بالفقه واشتغل بها وأقام ٣٥١ه سنة زبيد إىل ورحل
الظافر بن الفائز خالفة يف ٥٥٠ سنة املرصية الديار إىل رسوًال مكة صاحب هاشم بن
املذكور قاسم كلفه ثم زبيد، إىل ثم مكة إىل وعاد رزيك، بن الصالح والوزير الفاطمي
شديد املذهب شافعي وكان ذلك، بعد يفارقها ولم فاستوطنها مرص إىل أخرى برسالة
اختالف مع وصحبه اإلحسان كل إليه الصالح فأحسن شاعًرا، أديبًا للسنة، التعصب
صالح إىل األمور صارت وملا البالد، يف وهو الفاطمية الدولة شوكة وضعفت العقيدة،
املتعصبني من جماعة مع عمارة دبرها دسيسة عىل الدين صالح أطلع ثم مدحه، الدين
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مؤلفات عدة وله ٥٦٩ سنة بالقاهرة وشنقهم عليهم فقبض دولتهم إلعادة للفاطميني
أهمها:

سنة لندن يف إنكليزية ترجمة مع طبع الفاضل، للقايض ألفه اليمن: تاريخ (أ)
تاريخ من وأخرى اليمن عن خلدون ابن تاريخ من قطعة الطبعة هذه ويف ،١٨٩٢
وعن عنه وكتبوا بعمارة األوروبيون واهتم اإلنكليزية. ترجمتها مع القرامطة عن الجندي

كثريًا. هذا مؤلفه
الوزراء وعن نفسه عن فيه يتكلم املرصية: الوزراء أخبار يف العرصية النكت (ب)

.١٨٩٧ سنة شالون يف طبع وأشعارهم، وابنه والكامل وشاور الصالح
متفرقة. قصائد وله بطرسبورج، يف نسخة منه ديوانه: (ج)

ج١.) ٣٧٦ خلكان ابن يف (ترجمته

واملغرب األندلس يف (3-4)

حيان، بن حسني بن خلف بن حيان مروان أبو هو :٤٦٩ سنة املتوىف حيان ابن (١)
له: األندلس مؤرخي خرية من وهو قرطبة يف ولد

تونس. مسجد يف يوجد أنه يظن جزءًا، ستني يف إسبانيا تاريخ يف املبني كتاب (أ)
يف نسخة منه العلماء تراجم وفيه مجلدات عرشة األندلس، تاريخ يف املقتبس (ب)

أكسفورد. يف وأجزاء تونس مسجد
أبي غري وهو األسكوريال، يف الثالث الجزء منه أبجدي معجم الصحابة، معرفة (ج)

ج١). ١٦٨ خلكان ابن يف (ترجمته ذكره اآلتي التوحيدي حيان

وأخبارهم األئمة سري كتاب له :٤٧١ سنة املتوىف الورجالني يحيى زكريا أبو (٢)
.١٨٧٨ سنة باريس يف طبع الجزائر، يف العبادية األئمة تاريخ وهو

وتفقه قرطبة، يف الرصافة يف ولد ٤٨٨ه: سنة املتوىف نرصالحميدي أبي ابن (٣)
جذوة كتاب له: فيها، ومات بغداد إىل رحل ثم ذكره اآلتي الظاهري حزم ابن عىل
عىل مرتب والشعراء واألدباء والفقهاء الرواة وأسماء األندلس والة ذكر يف املقتبس
يف رأيناها املكاتب من معروف هو فيما وحيدة وهي أكسفورد، يف نسخة منه األبجدية

ج١). ٤٨٥ خلكان ابن يف (ترجمته صفحة ٣٥٠ نحو صفحاتهما مجلدين
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عبيد بن محمد بن الفتح هو ٥٣٥ه: سنة املتوىف اإلشبييل خاقان بن الفتح (٤)
بكتابيه: اشتهر التنقالت رسيع األسفار كثري كان اإلشبييل، القييس خاقان بن هللا

األندلس يف والشعراء والعلماء والقضاة والوزراء األمراء تاريخ يف العقيان قالئد (أ)
وبريوت باريس يف مراًرا طبع تاشفني، بن يوسف بن إبراهيم لألمري قدمه معارصيه، من
،١٨٦٥ سنة بباريس وطبع بورجاد الفرنساوية إىل نقله العبارة، مسجع وهو ومرص
قالئد «تزيني سماه رشًحا زاكور بن الواحد عبد بن محمد بن قاسم بن محمد رشحه وقد

التيمورية. بالخزانة كبرية صفحة ٣٥٠ يف نسخة منه التبيان» بفرائد العقيان
األول أقسام ثالثة إىل قسمه األندلس، أهل ملح يف التأنس ومرسح األنفس مطمح (ب)
سنة األستانة يف طبع األدباء، يف والثالث والفقهاء والقضاة العلماء يف والثاني الكتاب يف

ج١). ٤٠٧ خلكان (ابن ١٣٠٢

محاسن يف «الذخرية بكتاب اشتهر ٥٤٢ه: سنة املتوىف الشنتمري بسام ابن (٥)
وقد للهجرة الخامس القرن يف وآدابها األندلس تاريخ وهو (األندلس)، الجزيرة» أهل
أكسفورد يف وجزء الجزائر مكتبة يف خطية نسخة منه وغريه، خلكان ابن به استعان
بالبسامي يعرف الذي الشاعر بسام البن هذه الذخرية أن واملشهور غوطا، يف وآخر
الكتاب هذا من الثاني الجزء من ١٦٣ صفحة الشعراء بني ذكرناه وقد ،٣٠٢ سنة املتوىف
وهذا إليه الذخرية نسب الظنون كشف صاحب ولكن الذخرية، صاحب غري إنه وقلنا:

منه: وهم
مؤلفاته. بني الكتاب هذا يذكروا لم الشاعر بسام ابن مؤرخي ألن أوًال:

فكيف الخامس، القرن أواخر يف توفوا أناس أخبار عنه نقل خلكان ابن أن وثانيًا:
إىل جرَّ الظنون كشف صاحب وهم ولكن الرابع؟ القرن أوائل يف مات مؤلفه يكون
اسمه كتاب ذكر (٩٦١ صفحة ١٠ (سنة املرشق مجلة يف ورأينا الخطأ، هذا شيوع
فلعله الشاعر، البسامي غري بسام، بن أحمد بن ملحمد الحسبة» طلب يف الرتبة «نهاية

لهذا.
عىل باإلمامة «املن كتاب له ٥٧٠ه: سنة نحو املتوىف الباجي هللا عبد (٦)

٥٥٤–٥٦٩ه. سنة من أكسفورد يف الثاني الجزء منه أجزاء، عدة يف املستضعفني»
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رشح له السادس القرن أواخر يف امللك عبد مروان أبو هو اإلشبييل: بدرون ابن (٧)
الشعراء بني ذكره تقدم وقد ،١٨٤٦ سنة ليدن يف طبعت التاريخية، عبدون ابن قصيدة

.٣٠ صفحة
مسعود بن امللك عبد بن خلف القاسم أبو وهو ٥٧٨ه: املتوىفسنة بشكوال ابن (٨)
له: علمائها، وأكرب األندلس مؤرخي أوثق من القرطبي، األنصاري الخزرجي بشكوال بن

العرص [انظر الفريض البن األندلس علماء تاريخ عىل ذيًال جعله الصلة: كتاب (أ)
أئمة أخبار فيه جمع الخاصة] التواريخ أصحاب – واملؤرخون التاريخ الثالث: العبايس
مرتب وهو مجلدين، يف ١٨٨٣ سنة مدريد يف طبع أيامه، إىل وأعيانها وعلمائها األندلس
يف املراكيش امللك عبد البن والتكملة الذيل اسمه ذيل وله ترجمة، ١٤٤٠ فيه الهجاء عىل

باريس.
أيًضا وتسمى املسندة، األحاديث متون يف الواقعة املبهمة األسماء غنية كتاب (ب)
ابن يف (ترجمته برلني يف نسخة منه الحديث، رواة أسماء فيه حقق واملبهمات الغوامض

ج١). ١٧٢ خلكان

السهييل: املالقي الخثعمي أحمد بن هللا عبد بن الرحمن عبد القاسم أبو (٩)
اشتمل ما تفسري يف الرِّوى» واملَرشع األُنُف «الرَّْوُض كتاب له ،٥٨١ سنة بمراكش تويف
وهو واألعراب، األنساب غوامض من ذلك يف استصعب ما وتذليل السرية حديث عليه

صفحة. ٥٢٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه النبوية السرية تتمة
أهل رجال تاريخ يف امللتمس «بغية كتاب له القرطبي: الضبى عمرية ابن (١٠)
قديمة خطية نسخة عن ١٨٨٤ سنة مدريد يف طبع الفتوح، يف مقدمة مع األندلس»

مشوهة.
هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو هو ٦٥٨ه): سنة (تويف القضاعي األبار ابن (١١)
بن محمد عند الكتابة وتوىل بلنسية، يف ولد األبار، بابن املشهور القضاعي بكر أبي بن

سماه: للصلة ذيًال ألف وقد وابنه صاحبها حفص

ترجمة ٢١٥٢ فيهما مجلدين يف ١٨٨٦–١٨٨٧ سنة مدريد يف طبع الصلة، تكملة (أ)
وشعرائها. وعلمائها األندلس ألعيان

األئمة من لطائفة ترجمة ٣١٥ وفيه الصديف عيل أبي القايض أصحاب يف املعجم، (ب)
.١٨٨٥ سنة مدريد يف طبع الهجاء، عىل مرتب األندلسيني والعلماء
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املئة تبدأ السابعة، إىل للهجرة األوىل املئة من املغرب أخبار يف السيارة، الحلة (ج)
السابعة، املئة إىل وهكذا معاوية بن الرحمن بعبد تبدأ والثانية نصري، بن بموىس األوىل
صفحة. ٢٦٠ يف ١٨٤٧ سنة املغرب» «البيان كتاب من األول الجزء مع ليدن يف طبع

وأخبارهم ونوادرهم الدواوين يف املنشئني الكتاب تراجم فيه جمع الكتاب، أعتاب (د)
ج١). ٢٢٦ (فوات صفحة مائة يف التيمورية الخزانة يف خطية نسخة منه

يف املغرب «البيان كتاب السابع القرن أواخر يف كتب املراكيش: العذاري ابن (١٢)
بقلم وافية فرنساوية مقدمة مع ١٨٤٨–١٨٥١ سنة ليدن يف طبع املغرب» أخبار
يف قال إليها، املشار للطبعة تصحيًحا كتابًا ١٨٨٣ سنة نرش ثم دوزي، املسترشق
الثاني: الجزء صدر يف وقال القطان»، البن الجمان نظم من قطع به «واختلطت املقدمة:
تواىل ما وتاريخ إفريقية بفتح األول الجزء يبدأ عريب» تاريخ من قطع به «واختلطت
الشيعة فدولة مفصًال، األغلب آل فوالية فالعباسيني، أمية بني زمن يف ذلك بعد عليها
فالصنهاجية العبيدية الدولة توايل من كان وما الشيعي، هللا عبد ظهور من العلوية
األندلس أخبار يف الثاني والجزء العبيدية، الدولة آخر إىل واملرابطني وزناتة فالزيرية
ملوك إىل مفصًال النارص الرحمن عبد وأخبار أمية، بني زمن يف وتاريخها فتحها من

املنصور. وآخرهم الطوائف

تاريخية مجموعات

أثناء يف غريها أو باألندلس تتعلق تاريخية مجموعات نرش يف املسترشقني بعض عني
وهي: أشهرها ذكر من بأس وال العرص هذا

أهل من ورجالها األندلس تاريخ يف مجلدات عرشة هي األندلسية: املكتبة (١)
وهي: أكثرها، ذكر تقدم الرابع العبايس العرص

.١٨٨٢–١٨٨٣ سنة مدريد يف طبع بشكوال البن الصلة كتاب و٢ ١ املجلد •
.١٨٨٤ سنة مدريد يف طبع الضبي عمرية البن امللتمس بغية كتاب ٣ املجلد •

.١٨٨٥ سنة مدريد يف طبع األبار، البن املعجم ٤ املجلد •
.١٨٨٦–١٨٨٧ سنة مدريد يف طبع األبار، البن التكملة و٦ ٥ املجلد •
.١٨٩١ سنة مدريد يف طبع الفريض البن األندلس تاريخ و٨ ٧ املجلد •
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والعلوم الدواوين يف شيوخه عن اإلشبييل األموي خليفة ابن رواه ما ٩ املجلد •
.١٨٩٣ سنة رسقسطة يف طبع كتب، أسماء وهو

.١٨٩٥ سنة رسقسطة يف طبع عام أبجدي فهرس ١٠ املجلد •

املسترشق انتخبها صقلية جزيرة تاريخ يف مجموعة هي الصقلية: املكتبة (٢)
أوائل يف الذهب مروج صاحب املسعودي زمن من عربيٍّا كتابًا ٨٥ من اإليطايل اماري
ليبسك يف طبعت عرش، الحادي القرن أواسط يف خليفة حاجي زمن إىل الرابع القرن
أخذ التي الكتب بأسماء وقائمة األعالم فهرس مع صفحة ٨٠٠ نحو يف ١٨٥٧ سنة
،١٨٧٥ سنة أحدهما ليبسك يف ُطبعا صغريان ذيالن ولها اإليطالية، باللغة ومقدمة عنها

.١٨٨٧ سنة واآلخر
طبعت الصليبية بالحروب تختص مجلدات خمسة هي الصليبية: املكتبة (٣)
مطبوع بعضها املؤرخني ثقات عن مأخوذة التاريخ، من الفرتة هذه إليضاح متسلسلة
الفداء أبي من منقول األول: املجلد فرنساوية. ترجمة مع اآلخر والبعض بالعربية
سيأتي ١٨٧٦ سنة طبع األثري البن األتابكية الدولة تاريخ والثاني: .١٨٧٢ سنة طبع
كتاب من والرابع: كتب. عدة من األيوبي الدين صالح سرية يف مخترص والثالث: ذكره.
أيًضا شامة أبي من والخامس: .١٨٩٨ سنة طبع الفرنساوية الرتجمة من الروضتني

كبري. قطع يف ١٩٠٦ سنة طبع

العامة التواريخ (5)

«التعريف كتاب له ٤٦٢ه، سنة املتوىف طليطلة قايض القرطبي: سعيد ابن (١)
ليدن. يف خالصة وله الربيطاني، املتحف يف نسخة منه األمم» بطبقات

سنة تويف الديلمي: الهمذاني فناخرسو بن دار شهر بن شريويه شجاع أبو (٢)
وله: ،٥٠٩

منه باختصار، والخلفاء النبي تاريخ هو األنس، لعقالء األنس رياض كتاب (أ)
العبايس. باهلل املستظهر إىل فيها انتهى صفحة ١٧٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة

١٠٠٠٠ فيه جمع الشهاب، كتاب عىل املخرج الخطاب بمأثور األخبار فردوس (ب)
عدة وله الخديوية املكتبة يف نسخة منه إسناد، بال األبجدية عىل مرتبة رواتها مع حديث

مطبوع. بعضها مخترصات
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الجزائر. مكتبة يف الحديث يف مخترص األخالق، مكارم يف األحداق نزهة (ج)
.١٣٢٠ سنة بمرص طبع الشعراني تذكرة مخترص (د)

القضاء وتوىل باألندلس املرية يف ولد ٥٨٤ه: سنة املتوىف حبيشاألنصاري ابن (٣)
يف الحافلة» الجامعة والفتوح الكافلة الضامنة الغزوات «كتاب له فيها، ومات مرسية يف
أكثره أيامهم، يف اإلسالم نرش الذين األولني الثالثة الخلفاء تاريخ عىل يشتمل املغازي،

وليدن. برلني يف نسخ منه والطربي، الواقدي عن مأخوذ
«الكامل» صاحب الشهري املؤرخ هو ٦٣٠ه): سنة (املتوىف األثري بن الدين عز (٤)
الواحد عبد بن الكريم عبد بن محمد بن محمد الكرم أبي بن عيل الحسن أبو واسمه
الدين ضياء أخويه مع بها ونشأ الجزيرة يف ولد الدين، عز ويلقب الجزري الشيباني
املوصل إىل بهم والدهم انتقل ثم ذكره، اآلتي املحدث الدين ومجد ذكره املتقدم اللغوي
ورسوًال ا حاجٍّ مراًرا بغداد وزار العلماء جلة عن العلم بها وأخذ املوصل الدين عز فسكن
عاد ثم والقدس الشام إىل رحل ثم علمائها، عن وأخذ املهام لبعض املوصل صاحب من
أهل من الفضالء مجمع بيته وكان والتأليف، العلم إىل وانقطع بيته ولزم املوصل إىل
وأيامهم العرب بأنساب خبريًا والتاريخ الحديث يف إماًما وكان عليها، والواردين املوصل

مؤلفاته: وأشهر ووقائعهم،

املتداولة التاريخ كتب أشهر وهو األثري ابن بتاريخ ويعرف التاريخ: يف الكامل (أ)
بالخليقة، فيه بدأ وأوعاها، وأوضحها اإلسالمية التاريخية املصادر أوثق ومن أيدينا، بني
الخليقة من القديم التاريخ يف األول: كبريًا؛ جزءًا ١٢ جعله ٦٢٨ه، سنة آخر إىل وانتهى
العرب سيما وال والروم الفرس تواريخ عن حسنة فذلكة وفيه اإلسالم، ظهور إىل
الكتب أوعى من وهو واقعة واقعة أو يوًما يوًما وأيامهم وقائعهم عىل أتى فإنه الجاهلية،
النبي نسب من اإلسالم بتاريخ يبدأ الثاني: والجزء الجاهلية. تاريخ من الحقبة لهذه
إىل السنني حسب التاريخ هذا ويتسلسل بعدهم، ومن الراشدين فالخلفاء اإلسالم فظهور
جنكيزخان اكتساح من املؤلف عارص ما تفصيل الجزء هذا ويف عرش، الثاني الجزء آخر
التفريق مع حدة عىل سنة كل تاريخ السنني، عىل مرتب كله والكتاب اإلسالم، بالد
تقدمته، التي التاريخية الكتب خالصة فيه جمع وقد األماكن، حسب الحوادث بني فيها
أن ويكفي ترتيبه. يف وتحداه األسانيد حذف بعد تقريبًا كله الطربي تاريخ واقتبس
النظر تجنب أنه عىل الحقيقة وتحريه األثري ابن اطالع سعة لتتبني التاريخ؛ هذا تتصفح
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١٨٥٠–١٨٧٤ سنة الكامل طبع املسلمني، املؤرخني معظم خطوات عىل فسار واالنتقاد
فيه ضخم بمجلد وذيَّله تورنربج املسترشق بعناية مجلًدا ١٢ يف وأوبساال ليدن يف
فهرس بال بمرصمراًرا طبع ثم الفائدة، جزيلة طبعة وهي والتعاليق، األبجدية الفهارس
وطبع الفرنساوية إىل وإسبانيا باملغرب منه يتعلق ما فنيان املسترشق نقل وقد أبجدي،

صفحة. ٦٦٤ يف ١٩١٠ سنة الجزائر يف
يف طبع الصحابة تراجم يف أبجدي معجم وهو الصحابة، معرفة يف الغابة أسد (ب)

باألسانيد. ترجمة ٧٥٠٠ نحو وفيه ،١٢٨٠ سنة كبرية مجلدات خمسة يف القاهرة
خط الخديوية املكتبة يف قطع ثالث منه للسمعاني، األنساب مخترص يف اللباب (ج)

.(٦٩ (صفحة ذكره تقدم وقد قديم،
بحلب. العثمانية املكتبة يف الغرائب، وطرفة العجائب تحفة (د)

صفحة ٤٠٠ يف ١٨٧٦ سنة باريس يف طبع املوصل، يف األتابكية الدولة تاريخ (ه)
يف فرنساوي اآلخر والنصف عربي الصفحة نصف كبري، بقطع فرنساوية ترجمة مع

ذكرها. املتقدم الصليبية املكتبة جملة
ج١). ٣٤٧ خلكان ابن يف (ترجمته

شهاب املؤمن عبد بن هللا عبد بن إبراهيم هو ٦٤٢ه): سنة (تويف الدم أبي ابن (٥)
وكان فيها، القضاء وتوىل ٥٨٣ سنة حماه يف ولد الحموي، الهمداني الدم أبي بن الدين

مؤلفاته: أشهر وهاك حماه، يف ومات هناك الدولة أحوال يف شأن له

سنة إىل اإلسالم تاريخ عىل يشتمل الدم: أبي ابن بتاريخ ويعرف التاريخ كتاب (أ)
أكسفورد. يف نسخة منه ٦٢٨

ترجم وقد ميافرقني، أمري املظفر باسم مجلدات ستة يف املظفري: التاريخ (ب)
.١٦٥٠ سنة بالرم يف وطبعوه بصقلية منه املختص القسم اإليطاليان

الجزائر. يف الرواية، تحقيق يف العناية تدقيق كتاب (ج)
ج٣). ١٨٢ الفداء (أبو باريس يف الشافعي، املذهب عىل القايض آداب (د)

إبراهيم بن محمد بن يوسف هو ٦٥٣ه): سنة (تويف البيايس الحجاج أبو (٦)
وله: تونس يف تويف األندلس يف بياسة من البيايس األنصاري

الفتوح أخبار عىل يشتمل اإلسالم: صدر يف الواقعة بالحروب اإلعالم كتاب (أ)
وأبنائه وعيل معاوية بني جرى وما عثمان مقتل بعد املسلمني بني الفتنة ثم اإلسالمية،
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الشاري طريف بن الوليد بخروج وختمه وبعده، العزيز عبد بن عمر زمن إىل وشيعته
باملكتبة منه مجلدين يف أمية بني لعرص مطول تاريخ عن عبارة فهو الرشيد، عىل
تاريخ يف إسهابه حيث من الكتب نوادر من وهو قديم، بخط ناقصة نسخة الخديوية

دولتهم. صدر يف األمويني
واملولدين، واإلسالميني الجاهليني أشعار من منتخبات فيه جمع الحماسة: كتاب (ب)

غوطا. يف مخترص له مجلدين يف تمام أبي حماسة ترتيب مثل رتبه
ج٢). ٤١٣ خلكان ابن يف (ترجمته

قزاوغيل بن يوسف الدين شمس هو ٦٥٤ه): سنة (تويف الجوزي بن سبط (٧)
عند تركيٍّا مملوًكا كان أباه أن وذلك ذكره، اآلتي املحدث الجوزي بن الفرج أبي حفيد
وعنى أمه ماتت يوسف ولد وملا املذكور، الفرج أبي بنت فتزوج فأعتقه هبرية ابن الوزير
أستاذًا دمشق يف استقر ثم بغداد يف دروسه وأتم التاريخ، علم يف لذلك ورغب بأمره جده

مؤلفاته: وأهم تويف، حتى وواعًظا للحنفية

يف ٦٥٤ه سنة إىل الخليقة من عام تاريخ هو األعيان: تاريخ يف الزمان مرآة (أ)
فيما ثقة أظنه وما الحكايات بمناكري يأتي «نراه بقوله: فيه الذهبي طعن مجلًدا، أربعني
وخالصة السنة دخول يذكر السنني عىل مرتب وهو ويرتفض»، ويجاوز يبخس بل ينقله
ما نحو الهجاء أحرف عىل ويرتبهم فيها تويف من يرتجم ثم يوًما، يوًما فيها جرى ما
أجزاء إال اآلن منه نعرف ال ذكره، اآلتي املنتظم كتاب يف املحدث الجوزي ابن جده فعل
والسادس ليدن يف والثاني الربيطاني املتحف يف األول منها الكربى، املكاتب يف متفرقة
٢ واألجزاء األسكوريال، يف عرش والثالث والتاسع غوطا يف عرش والحادي أكسفورد يف
املكتبة يف عرش والسابع عرش والسادس عرش والخامس كوبريل مكتبة يف و١١ و٩ و٤
عىل الحصول يعرس بحيث ذلك عىل وقس صوفيا، أيا يف أجزاء ثالثة ومنها الخديوية،
عىل اطلعنا ،١٩٧٠ سنة الحجر عىل الهند يف منه مجلد طبع وقد مكان يف كاملة نسخة
عىل تحتوي كبرية صفحة ٥٥٦ وصفحاته الخديوية املكتبة يف منه عرش السابع الجزء
إليها، املشار املكاتب يف خطية مخترصات وله ٦٧٢–٦٨٦ه، سنة من سنة ١٤ حوادث
املدرسة يف نسخة منه ،٧٢٦ سنة املتوىف البعلبكي الدين لقطب مجلدات أربعة يف ذيل وله

وأكسفورد. الخديوية املكتبة يف مخترصات وله صوفيا، أيا ويف حلب يف األحمدية
االثني واألئمة عيل اإلمام تاريخ وهو األئمة، خصائص بذكر األمة خواص تذكرة (ب)

.١٢٨٨ سنة فارس يف طبع عرش،
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صاحب أيوب بن بكر أبي بن ملوىس كتبه الناصح، واألنيس الصالح الجليس (ج)
غوطا. يف ومناقبه أخباره يف اآلخر والبعض مدحه يف بعضه ٦٣٥ سنة املتوىف دمشق

أبواب خمسة يف مرتبة وعظات حكايات مجموع السلوك، كيفية يف امللوك كنز (د)
.(٦١ الرتاجم (تاج باريس يف والزهد، والرضا والصرب والتأيس التفويض

تاريخ ذكرى يف الظرفاء بلغة «كتاب العرص هذا يف العام التاريخ كتب ومن (ه)
الدومي الرحمن عبد الرسور أبي محمد هللا عبد أبي بن عيل الحسن أبي للفقيه الخلفاء»

.١٣٢٧ سنة بمرص طبع العبايس، املستعصم أيام يف كتبه الدوحي) أو الرومي (أو

التاريخ قبيل من أدبية كتب (1-5)

له ،٥٠٠ سنة تويف البغدادي: القاري الرساج أحمد بن جعفر محمد أبو (١)
وله ،١٣٠٢ سنة األستانة يف طبع وأشعارهم، العشاق أخبار يف العشاق» «مصارع
منها ٨٨٥ سنة املتوىف للبقاعي، العشاق مصارع من األشواق أسواق اسمها خالصة
أشواق بتفصيل األسواق «تزيني اسمها: أخرى وخالصة واألسكوريال. باريس يف نسخة
وابن ج٢ ٤٠١ األدباء معجم يف (ترجمته ذكره سيأتي الطبيب، األنطاكي لداود العشاق»

ج١). ١١٢ خلكان
له: ،٥٦٥ سنة املتوىف الدين حجة الصقيل ظفر ابن (٢)

يف ٥٥٤ سنة صقلية يف القواد لبعض ألفه والتاريخ، األدب يف املطاع، سلوان (أ)
سنة بمرص طبع والوحوش، الطيور لسان عىل السالطني أخبار ونوادر الحكمة قوانني
الرتكية إىل ترجم وقد لندن، ويف ١٨٥١ سنة فلورنسا ويف وبريوت تونس ويف ،١٢٧٨

والفارسية.
وله باريس يف نسخة منه النجباء، األوالد مشاهري أخبار يف األبناء نجباء أنباء (ب)

بمرص. وطبع وغوطا، برلني يف مخترص
وطبع الخديوية املكتبة يف نسخة منه النبوة عالمات يف البرش، بخري البرش خري (ج)

الحجر. عىل ١٨٦٣ سنة بمرص
خلكان (ابن الخديوية واملكتبة باريس يف مجلدين، يف التفسري يف الحياة ينبوع (د)

ج١). ٥٢٢
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هوامش

كثري. اختالف االسم هذا تهجئة يف (1)
مادة السمعاني وأنساب ج١، ١٥٩ صفحة الطغرائي ترجمة خلكان ابن راجع (2)

.٥٤٣ ورقة املنشئ
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البكري، العزيز عبد بن هللا عبد هو ٤٨٧ه): سنة (تويف البكري عبيد أبو (١)
واألنساب املختلفة والعلوم والفقه اللغة أهل من وكان قرطبة وسكن مرسية، من أصله

مؤلفاته: أشهر واألخبار،

العرب، أشعار يف ذكرها جاء التي للبالد جغرايف معجم هو استعجم: ما معجم (أ)
أنه ويظهر ،١٨٧٦ سنة غوتنجن يف طبع العرب، قبائل عن مفيدة مقدمة صدره ويف
وكان إسبانيا، أهل من يعقوب بن إبراهيم اسمه إرسائييل تاجر رحلة من شيئًا اقتبس
١٨٧٨ سنة بطرسبورج يف رحلته طبعت الروس، بالد إىل متصلة تجارة هذا إلبراهيم

روسية. ترجمة مع
ترجمة منها والجزائر واألسكوريال باريس يف نسخة منه واملمالك: املسالك (ب)
يف العربي األصل مع طبعت الجزائر، وخصوًصا إفريقية وصف يف سالن لدي فرنساوية

.١٨٥٧ سنة الجزائر
ج٢). ٥٢ األطباء (طبقات سالم ابن وأمثال القايل أماىل عىل رشوح وله

بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو هو ٥٤٨ه): سنة (تويف اإلدرييس الرشيف (٢)
وطاف قرطبة يف وتثقف ٤٩٣ه سنة سبتة يف ولد العلويني، ساللة من الصقيل إدريس
كتابًا له فألف علمه، لسعة وقربه فأَجلَّه صقلية صاحب الثاني روجر عىل ونزل البالد
وقد روجر، كتاب أيًضا ويسمى اآلفاق» اخرتاق يف املشتاق «نزهة سماه: الجغرافية يف

قال: اختصار ببعض نصه ما تأليفه سبب عن مقدمته يف جاء
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وانكرده وإيطاليه صقلية ملك بقدرته املقتدر باهلل املعتز رجار املعظم امللك إن
وغريها الرياضية العلوم يف وتوسعه وهمته عدله ذكر أن (وبعد … وقلورية
بالده، كيفية يعرف أن أراد سلطانه اتسع فلما قال) االستنباط عىل وقوته
التي الكتب فطلب … إلخ وبحًرا برٍّا ومساكنها وحدودها أشكالها ويعلم
فلم قال)، ثم تقدمت التي الكتب أسماء (وعدد واألقاليم بالجغرافية ألفت
فباحثهم الشأن بهذا العارفني لديه فأحرض مفصًال، فيها مرشوًحا ذلك يجد
العارفني فأحرض بالده سائر إىل فبعث الكتب، يف مما أكثر عندهم يجد فلم
نقلهم عنده وصح رأيهم فيه عليه اتفق فما فيها وباحثهم عنها فسألهم فيها
أمر يشء كل تم فلما سنة، ١٥ ذلك يف أقام أرجاه فيه اختلفوا وما أبقاه،
وزن يف الجسم ضخمة الجرم عظيمة دائرة الخالصة الفضة من له يفرغ أن
الفعلة أمر ثم درهًما، و١٢ درهم مئة منها رطل كل يف بالرومي رطل ٤٠٠
وسبلها وأقطارها وأطوالها ببالدها السبعة األقاليم صورة عليها ينقشوا أن
وما وعامرها وغامرها أنهارها ونوابع ومجاريها، وبحارها وخلجانها وريفها
واملرايس واملسافات املحدودة واألميال املطروقة الطرقات من وغريه بلد كل بني
أشكالها يف ملا مطابًقا كتابًا يؤلفوا أن أمر ثم شيئًا، فيه يغادروا وال املعروفة
وبنائها خلقها يف واألرضني البالد أحوال وصف يف عليها ويزيد وصورها،
واالستعماالت نباتها، وأجناس وعملها ومسافاتها وجبالها وبحارها وأماكنها
منها تجلب التي والتجارات بها، تتقن التي والصناعات بها تستعمل التي
ومذاهبهم ومللهم وهيئاتهم أهلها أحوال ذكر مع عنها، تذكر التي والعجائب
وكان اآلفاق، اخرتاق يف املشتاق بنزهة يسمى وأن ولغاتهم، ومالبسهم وزيهم
وثمان خمسماية سنة من شوال املوافق دسمرب شهر من األول العرش يف ذلك
بصورة فبدأ الرسم، ورسم األوامر فيه اإلدرييس) (الرشيف فامتثل وأربعني،

إلخ. … جغرافيا املسماة األرض

مجمًال ذلك وغري وأطوالها واستدارتها وطبيعتها األرض أشكال وصف يف أخذ ثم
يف أوربا أهل معول هذه اإلدرييس جغرافية وكانت إليه، املشار كتابه يف تفصيًال فصله ثم
وترجموها وتناقلوها خرائطها رسموا وقد الرشق، بالد عن سيما وال أجياًال البلدان تقويم
اإلدرييس أن بفرنسا مرتني سان متحف يف محفوظة خريطة من ويؤخذ ألسنتهم، إىل
اكتشفها كالتي االستواء، خط عند بحريات فصورها النيل منابع حقيقة من بينة عىل كان
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اإلدرييس رسمها نيانزا والربت نيانزا فكتوريا نعني املايض، القرن يف التمدن هذا أهل
السنني. من بمئات قبلهم

ذكر إليها. وحاجتهم فيها األوروبيني رغبة مع كاملة طبعة الجغرافية هذه تطبع لم
العربية خالصتها طبع يف سعيا الحرصوني وحنا الصهيوني جربائيل أن شيخو األب
دوزي فطبع املسترشقني، بعض أيدي عىل أقسام منها طبع ثم ،١٥٩٢ سنة رومية يف
وطبع ليدن، يف ١٨٦٤ سنة واألندلس ومرص والسودان باملغرب منها املختص القسم
القسم وغريه اماري وطبع ١٨٢٨ سنة ليبسك يف وفلسطني الشام وصف ملر روزن
غريهم واشتغل وتعاليق، رشوح طبعة كل ويف رومية، يف ١٨٨٥ سنة بإيطاليا املختص
منها العربي، األصل مع أو وحدها الرتجمات وطبعت ألسنتهم إىل منها أقسام ترجمة يف
مع ١٧٩٩ سنة مدريد يف األصل مع طبع اإلسبانية إىل األندلس لوصف كوندي ترجمة

.١٨٤٠ سنة وطبعت الفرنساوية إىل جوبري وترجمها تعاليق،
زكي نقل وعنها األستانة ويف وأكسفورد، باريس يف خطية نسخ الكتاب هذا ومن
املعارف نظارة قررت التي النادرة الكتب جملة يف بالفوتوغراف كاملة نسخة باشا

والرسوم. الخرائط وفيها اللغة آداب إلحياء طبعها
الرحيم عبد بن محمد هللا عبد أبو هو ٥٦٥ه): سنة (تويف املازني هللا عبد أبو (٣)
ثم وحلب وخرسان فبغداد مرص إىل ورحل غرناطة يف ولد الغرناطي، القييس املازني

وله: فيها، ومات دمشق جاء

أبواب وأربعة مقدمة عىل رتبها مجموعة اإلعجاب: ونخبة األلباب تحفة كتاب (أ)
برلني. يف نسخة منها

فيها يصف هبرية بن يحيى املظفر ملكتبة ألفها البلدان، عجائب يف األذهان نخبة (ب)
نسخة منها الخزر، بالد إىل وعسقالن والقاهرة واإلسكندرية وإفريقية إسبانيا يف رحلته

غوطا. يف
أكسفورد. يف املخلوقات، عجائب (ج)

جبري بن أحمد بن محمد الحسن أبو هو السادس): القرن أواخر (يف جبري ابن (٤)
واألدب بالعلم الغرب يف العالية املنزلة أهل من كان البلنيس، األندليس الكناني سعيد بن
٥٧٨ سنة بشوال تبدأ األوىل رحالت: ثالث للهجرة السادس القرن أواخر يف رحل والشعر،
الرحلة هذه يف زار وقد إليها، عاد إذ ٥٨١ سنة باملحرم وتنتهي غرناطة من خرج يوم
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١١٦٠م. سنة رسمت مرتني سان يف خطية نسخة عن نقًال اإلدرييس خريطة :1 شكل

ودرس ودواوينها ومساجدها آثارها وتفقد وصقلية والعراق والحجاز والشام مرص
صالح السلطان زمن مرصيف حال ووصف أسفاره، يف كابده أو شاهده ما وذكر أحوالها
وانتقد فيه كانت التي العجيبة والساعة األموي والجامع األقىص واملسجد األيوبي الدين
سنة تبدأ الدين صالح يد عىل املقدس بيت فتح بعد رحلها والثانية األحوال، من كثريًا
مرص إىل تحول ثم املقدس، وبيت مكة إىل سبتة من والثالثة ،٥٨٧ سنة وتنتهي ،٥٨٥
رحلته طبعت السادس، القرن أواخر يف بربه لحق أن إىل يحدث فأقام واإلسكندرية،
وأعيد وأعيد، رايت للمسترشق إنكليزية مقدمة مع ١٨٥٢ سنة ليدن يف األوىل للمرة األوىل
نقًال املؤلف ترجمة صدرها ويف جيب، تذكار لجنة بنفقة ١٩٠٧ سنة ليدن يف طبعها
إىل ترجمت وقد الرطيب، األندلس غصن من الطيب ونفح غرناطة بأخبار اإلحاطة عن
وطبع الفرنساوية إىل بصقلية املختص القسم منها وترجم ١٨٩٦ سنة وطبعت اإليطالية

ج٢). ١٦٨ غرناطة أخبار يف (اإلحاطة .١٨٤٦ سنة بباريس

878



والرحالت الجغرافية

عيل بن بكر أبي بن عيل الحسن أبو هو ٦١١ه): سنة (تويف الهروي السائح (٥)
برٍّا يرتك لم الزيارات، من وأكثر البالد فطاف حلب ونزل املوصل يف ولد األصل، الهروي
حائطه، يف خطه كتب إال موضًعا يصل ولم قصده إال يزار جبًال أو سهًال أو بحًرا وال
لألمثال مرضبًا صار حتى رآها التي البالد يف ذلك شاهد أنه ترجمته يف خلكان ابن وذكر

الشاعر: قال

روي واخ��ت��الف م��ع��ان ات��ف��اق ع��ل��ى ف��ت��ى ك��ل ب��ي��ت ف��ي ك��دي��ت��ه أوراق
ال��ه��روي ال��س��ائ��ح ذاك خ��ط ك��أن��ه ج��ب��ل وم��ن س��ه��ل م��ن األرض ط��ب��ق ق��د

حلب صاحب الدين صالح بن الظاهر امللك عند وتقدم السيمياء، يتعاطى وكان
منها: وصلنا مؤلفات وله فيها، دفن مدرسة له وبنى

وشواطئ والشام حلب يف رحلته فيها وصف الزيارات، معرفة إىل اإلشارات (أ)
باختصار، وفارس واليمن واملدينة ومكة والعراق بكر وديار ومرص وفلسطني سوريا

الحسن. أبي رحلة هناك واسمها الخديوية املكتبة يف نسخة منه
برلني. يف دينية، عظات الهروية، الخطب (ب)

ضمنه والحرب، السياسة كتب من هو الحربية، الحيل يف الهروية التذكرة (ج)
يدخرونه وما الحروب يف عليه يعتمدون وما الرعية سياسة يف امللوك إليه يحتاج ما
السلطان واجبات يف بابًا ٢٤ يف بالدهم وحفظ دولتهم بقاء إىل يأول مما املشكالت لدفع
إرسالهم يف والحيلة والرسل والجلساء الديوان وأرباب والقضاة والوالة والحجاب والوزراء
وغري الحصون وبناء الحرب وآلة والذخائر املال وجمع األخبار وأصحاب والجواسيس
خلكان (ابن صفحة ١٥٦ باشا زكي كتب جملة يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه ذلك،

ج١). ٣٤٦

اإلدرييس، العزيز عبد بن جعفر أبو هو ٦٢٣ه): سنة (تويف العزيز عبد ابن (٦)
سماه كتاب يف يجاورها وما األهرام وصف بمرص، الكامل امللك للسلطان كاتبًا كان
وصححه هذبه وقد الكامل، للملك ألفه األهرام» أرسار عن الكشف يف اإلعالم علو «أنوار

وباريس. منشن يف يوجد ١٠٩٤ سنة املتوىف البغدادي القادر عبد
الرومي هللا، عبد بن ياقوت هللا عبد أبو هو ٦٢٦ه): (تويفسنة الحموي ياقوت (٧)
العرب جغرايف أشهر وهو الدين، شهاب ويلقب الدار، البغدادي املولد، الحموي الجنس،
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أُِرس الروم، بالد من أصله نفًعا، وأوسعهم فضًال وأوسعهم أثًرا وأبقاهم مادة وأوعاهم
الكتاب يف وجعله الحموي عسكر اسمه بغداد يف تاجر فابتاعه بالده من وحمل صغريًا
من شيئًا قرأ ياقوت كرب وملا الخط، يحسن عسكر يكن ولم تجارته، ضبط يف به لينتفع
فاشتغل ٥٩٦ه سنة عنه وأبعده أعتقه ثم متاجره يف باألسفار مواله وشغله واللغة النحو
وملا متاجره، يف وسفره عليه فعطف مواله إىل وعاد باملطالعة فاستفاد باألجرة بالنسخ
أبي بن عيل عىل متعصبًا وكان لالتجار، كفاه ما الرتكة من فأخذ مات قد سيده وجد عاد
ففر الناس عليه فثار لعيل املتعصبني بعض وناظر ،٦١٣ سنة دمشق إىل وتوجه طالب
وأقام فخراسان أربل إىل انتقل ثم يرتقب، خائًفا حلب فوصل به يظفر فلم الوايل فطلبه
سنة الترت خروج هناك وهو فاتفق فخوارزم، نسا ثم مرو وتوطن بالدها يف يتنقل بها
تقطعت وقد املوصل، أتى حتى يشء معه ليس بنفسه فانهزم جنكيزخان، بقيادة ٦١٦
حتى بظاهرها وأقام فحلب سنجار إىل انتقل ثم واللباس، الطعام وأعوزه األسباب به
وتنسيقها الحقائق جمع يتوخى فهو وجودها يندر التأليف يف ملكة هذا ولياقوت مات،

وهي: ذكرها اآلتي مؤلفاته من يظهر كما منها االستفادة تسهل بحيث وتبويبها

وأدب علم خزانة هو بل البالد، بأسماء كبري جغرايف معجم هو البلدان: معجم (أ)
نسب أو فيه اشتهر ومن تاريخه من شيئًا أورد بلًدا ذكر إذا ألنه وجغرافية؛ وتاريخ
يف مقدمة صدره يف العلم، أهل من غريهم أو الفقهاء أو الشعراء أو األدباء من إليه
التي االصطالحية األلفاظ تفسري يف وفصل بالرسوم موضحة اإلجمال عىل الجغرافية
ليبسك يف األوىل للمرة طبع الهجاء، عىل مرتبة البلدان أسماء ثم الكتاب ذلك يف وردت
طبع ثم والحوايش، للفهارس ومجلدين ضخمة مجلدات أربعة يف ١٨٦٦–١٨٧٠ سنة
النارش بأن والتعاليق، الفهارس عن فضًال ليبسك، طبعة وتمتاز ،١٩٠٩ سنة بمرص
الوارد األعالم أهم تراجم وجود أماكن إىل الفهرس صفحات ذيول يف أشار ووستنفيلد
عبد بن الدين صفي املعجم هذا لخص وقد باملئات، تعد وهي الكتاب ذلك يف ذكرها
أسماء عىل االطالع «مراصد وسماه الجغرافية عىل منه فاقترص ٧٣٩ سنة املتوىف الحق

مجلدات. أربعة يف ١٨٥٠ سنة ليدن يف طبع والبقاع» األمكنة
املختلفة باألسماء املتشابهة البالد فيه ذكر صقًعا، واملفرتق وضًعا املشرتك (ب)
وخمسمائة نيف يف الفهارس مع ١٨٤٦ سنة غوتنجن يف ووستنفيلد طبعه باملواقع،

صفحة.
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يشبه تاريخي معجم هو األديب: معرفة إىل األريب إرشاد أو األدباء: معجم (ج)
والنسابني واللغويني النحويني فيه ترجم وأوسع، منه أكرب لكنه الجغرايف معجمه
الخطوط وأرباب الرسائل وأصحاب والكتاب والوراقني واملؤرخني واإلخباريني والشعراء
واألستانة أوربا مكاتب يف متفرقة عديدة مجلدات يف يدخل األدب. يف ألف من وكل
بجمع لالشتغال مرجليوث األستاذ فنشط منها، كاملة نسخة عىل بالحصول يطمع ال
العثور يمكن ما بنرش جيب تذكار لجنة واهتمت طبعه، عىل والوقوف الكتاب هذا شتات
ونصف والثاني األول وهي: منه أجزاء خمسة نرش إىل اآلن حتى فوفقا أجزائه، من عليه
تحت والسادس باألستانة، كوبريل مكتبة من والخامس أكسفورد، مكتبة من الثالث
األجزاء. سائر مظان عن البحث يف متواصل والسعي منه، األخري القسم ينقص الطبع،
يتوقع أخرى أجزاء عن البحث يف ساٍع أنه املايض الصيف يف إليه املشار األستاذ وأخربنا
إىل يوفق لم أنه املسودة هذه نصحح ونحن كتابه جاءنا ثم الهند، لكناو يف وجودها
املكاتب بعض يف يشء منه يكون أن يمنع ال ذلك لكن آخر، مكان يف وال هناك يشء وجود
يخدم فإنه بوجودها األستاذ وأنبأ ذلك إىل وفق فمن خربها، يصله لم التي الخصوصية
يف لها وجود ال التي الرتاجم من كثريًا الكتاب هذا يف ألن حسنة؛ خدمة اللغة هذه آداب

وتحقيقه. توسعه عن فضًال سواه،
(ترجمته الخديوية املكتبة يف العرب، نسب يف النسب: جمهرة كتاب من املقتضب (د)

ج٢). ٢١٠ خلكان ابن يف

بن اللطيف عبد الدين موفق هو ٦٢٩ه): سنة (تويف البغدادي اللطيف عبد (٨)
والطب والكالم واللغة بالنحو عامًلا كان اللباد، بابن ويعرف البغدادي، محمد بن يوسف
وقد البالد يف التنقل كثري وكان ،٦٢٩ سنة فيها وتويف ٥٥٥ سنة ببغداد ولد والفلسفة،
حتى متجعده الوجه دقيق الخلقة دميم وكان آثارها، وصف يف بكتابه مرصواشتهر زار

مؤلفاته: أهم وهاك امللتحي، بالجدي بعضهم سماه

السادس القرن آخر مرصيف إىل رحلته هو اآلثار، مرصمن يف بما واالعتبار اإلفادة (أ)
فوائد يحوي اختصاره عىل وهو االجتماعية، أحوالها وسائر آثارها فيها وصف للهجرة،
مرص، أخبار مخترص اإلفرنج ويسميه مرة، غري ومرص أوربا يف طبع هامة، تاريخية
سايس دي وترجمه ١٨٠٠ سنة أوكسونا يف األصل مع وطبع الالتينية إىل هوايت ترجمه

.١٨١٠ سنة باريس يف وطبع الفرنساوية إىل
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أوكسفورد. يف والتابعني، والصحابة هللا رسول ألفاظ من التجريد، (ب)
الخديوية. املكتبة يف النبي، صفة يف التاج مقاالت كتاب ملخص (ج)

مطوًال ترجمه وقد عنها، أغضينا والرياضيات والطبيعة الطب يف عديدة مؤلفات وله
ج٢. ٧ الوفيات وفوات ج٢ ٢٠١ صفحة األطباء طبقات يف أصيبعة أبي ابن

يف يوجد الجغرافية كتاب له :(٥٣٢ سنة (تويف الغرناطي الزهري بكر أبو (٩)
وتونس. باريس

عجائب يف «االستبصار كتاب العرص هذا يف الرحلة أو الجغرافية كتب ومن (١٠)
وطبائعها ومسافاتها البالد عن يتكلم ٥٨٧ سنة ألفه السادس القرن أبناء ألحد األمصار»
مثل: البالد من يليها وما وتاريخها والقريوان ففاس الغرب بطرابلس يبدأ أهلها وعادات
العامية إىل أقرب لغته ولكن الفائدة، جزيل وهو املغرب مدائن وسائر ورقادة صربة

.١٩١٠ سنة وطبع الفرنساوية إىل وترجم ١٨٥٦ سنة فينا يف طبع
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الثاني الجزء من ٢٣٢ صفحة قلنا كما املايض العرص يف بالظهور املوسوعات بدأت
سنة (املتوىف التوحيدي حيان ألبي «املقابسات» كتاب هناك نذكر أن وفاتنا الكتاب، لهذا
يف نسخة منه العلوم، مباحث يف وثالثة مقابسة مائة يف املوسوعات من وهو ٤٠٠م)،
الباب هذا يف ويدخل يليه، وما العرص هذا يف إال تنضج لم املوسوعات لكن ليدن، مكتبة
يف كثريون وهم املواضيع، أكثر يف كتبوا بل الفنون من لفن يتخصصوا لم الذين العلماء
وفخر الجوزي ابن اثنان أشهرهم حسنة طائفة العرص هذا يف ومنهم اآلتيني، العرصين

الرازي. الدين

بن الرحمن عبد الفرج أبو هو ٥٩٧ه): سنة (تويف الجوزي بن الفرج أبو (١)
ويتصل ألمه، الجوزي ابن سبط جد الدين جمال امللقب الحنبيل البكري محمد بن عيل
شتى، فنون يف ألف لكنه والوعظ الحديث يف وقته إمام كان الصديق، بكر بأبي نسبه
سنة خمسني نحو قىض عرصه إمام وكان شيًخا، ٨٧ عن العلم وتلقى واسط يف ولد
امللوك وبينهم باأللوف، يعدون وهم املستفيدين بالسامعني يغص ومجلسه الوعظ يف
والحديث والفقه القرآن يف كتاب مائة عىل عددها يزيد مؤلفات وخلف والوزراء، واألمراء

أهمها: هاك واللغة والتصوف والوعظ والجغرافية والرتاجم والسري والتاريخ والطب

اإلسالم، ظهور إىل بالخليقة يبدأ عام تاريخ هو األمم، تاريخ يف املنتظم (أ)
يذكر السنني، عىل مرتب ٥٧٥ه سنة املتوىف العبايس، باهلل املستيضء أيام إىل ومنه
أحرف عىل أسماءهم ويرتب فيها مات من يذكر ثم حوادثها، وخالصة السنة دخول
وليدن وأكسفورد وغوطا برلني يف متفرقة أجزاء منه أخبارهم خالصة مع الهجاء
أجزاء، سبعة يف صوفيا أيا يف نسخة منه ولكن عددها، يختلف الربيطاني واملتحف
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األستانة، يف أفندي عارش مكتبة يف و٤ و٣ و٢ و١ كوبريل يف و٥ و٣ و٢ ١ األجزاء ومنه
٢٨٧ سنة وينتهي ،٢٢٨ سنة يبدأ كبرية صفحات ٥١٠ يف الخديوية املكتبة يف وجزء
التاريخ كتب من فهو كامًال الكتاب حجم يكون كم فاعترب سنة ستني من أقل تاريخ أي:
لتسهيل املؤلف اخترصه املنتظم» وملتقط «مخترصاملنتظم أحدها مخترصات وله الهامة،

آخرون. واخترصه صفحات ٣٠٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه تناوله،
«خالصة اسمه مخترص وله برلني، يف نسخة منه امللوك، سري يف املسبوك الذهب (ب)
عىل مرتب ١٨٨٥ سنة بريوت يف طبع قنيتو، سنبظ الرحمن عبد لإلربيل املسبوك» الذهب
الخلفاء آخر العبايس باملستعصم وينتهي األموي، امللك عبد بن الوليد برتجمة يبدأ السنني

التبويب. حسن العباسية الدولة عن التواريخ أحسن من وهو ،٦٥٦ سنة العباسيني
كوبريل. ويف ليدن يف جزء منه العهود، تاريخ يف العقود شذور (ج)

باريس. يف تاريخية وحوادث حكايات فيه البدائع: عجائب (د)
.١٨٩٣ سنة ليدن يف طبع واألخبار، السري مخترص يف اآلثار أهل فهوم تلقيح (ه)

يف ٤٣٠ سنة املتوىف األصفهاني نعيم ألبي األولياء حلية مخترص الصفوة: صفوة (و)
العاملني ذكر عىل واقترص املقدمة، يف ذكرها ألسباب رواياتها صحح الشافعية، طبقات
بالزهد املقرون بالعلم الصحابة من فاملشتهرين النبي بذكر بدأ الدنيا. يف الزاهدين
يف طبقاتهم عىل بعدهم ومن فالتابعني الصحابيات من املصطفيات ثم طبقاتهم، حسب
يف ذكره يصلح من كل واستخرجت وغربًا رشًقا بفكري األرض ُطْفت «وقد قال: بلدانهم،
فمكة باملدينة فبدأ نظره، يف أهميتها حسب البالد ورتب البقاع»، جميع من الكتاب هذا
والعواصم الشام إىل انتقل ثم املرشق آخر إىل وهكذا فالبرصة، فالكوفة فواسط فبغداد
من رجاله طبقات ذكر بلًدا ذكر وكلما والفلوات. فالسواحل فاملغرب ومرص والثغور
النساء، من و٢٠٠ الرجال من ٨٠٠ عىل ترجمهم الذين عدد زاد وربما والزهاد العلماء
أربعة منه صفحة ٤٠٠ نحو جزء كل صفحات كبرية، أجزاء ستة يف يدخل والكتاب
أجزاء خمسة ومنه أخرى، نسخة من السادس والجزء الخديوية املكتبة يف متتابعة أجزاء

كوبريل. يف
مراًرا. وغريها بمرص طبع األذكياء، أخبار (ز)

وبرلني. باريس يف واملغفلني، الحمقى كتاب (ح)
ليدن. يف املذكورين، قصص (ط)

التيمورية. الخزانة ويف ليدن يف املصطفى، فضائل يف الوفا (ي)
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وافيًا ذكًرا عمر أخبار فذكر واإلسناد البسط فيه توخى الخطاب: بن عمر مناقب (ك)
املكاتبات من يجري كان وما الدواوين دون وكيف اململكة، وإدارة مناقبه يف وأفاض
املكتبة يف نسخة منها بابًا ٨٠ يف أعماله وسائر ورعيته وقضاته أمرائه مع واملعامالت

صفحة. ٢٥٠ صفحاتها أولها من ناقصة الخديوية
ما نحو هامة فوائد فيه ١٩٠٠ سنة برلني يف طبع العزيز، عبد بن عمر مناقب (ل)
أمية بني تاريخ يف فجائي انتقال العزيز عبد ابن وخالفة الخطاب. بن عمر ترجمة يف

هامة. فوائد ترجمته ففي
عىل اشتملت باب مائة يف اإلمام هذا ترجمة يف مطول هو حنبل: بن أحمد مناقب (م)
معه صىل ومن وأصحابه مريديه وأخبار محنته من كان وما وأعماله، ومناقبه تاريخه
منه وتاريخية، اجتماعية فوائد ويتخلله اإلسناد طريقة بذلك التزم بجنازته، حمل أو

كبرية. صفحة ٣٧٨ يف الخديوية املكتبة يف نسخة
التيمورية. الخزانة يف املختار، أخبار من املختار (ن)

يف الجغرافية، يف األماكن أرشف إىل الساكن عظم مثري املسمى الخميس: تاريخ (س)
وأكسفورد. برلني

برلني. القدس، فضائل (ع)
الجزائر. مكتبة يف األنهار، من وأخواته مرص نيل يف األخيار تبرصة (ف)

ويف أكسفورد يف األبجدية، عىل مرتب العامة به تلحن فيما اللسان: تقويم (ص)
باألستانة. يل الله مكتبة

سبيل يف واملواعظ والتاريخ واللغة والحديث القراءة يف موسوعة هو املدهش: (ق)
الخديوية. واملكتبة أكسفورد يف املحارضات،

عىل يدل مؤلفاته سائر مثل وهو الحديث، يف مطول واأللقاب: املسانيد جامع (ر)
ألسماء املعجم حروف عىل ورتبها املسانيد أشهر فيه جمع التأليف يف املؤلف نفس طول
مسانيد ذكر الرجال مسانيد وبعد أحمد، مسند قبل يأتي كعب أبي فمسند أصحابها.
منه عنده، صحتها ثبتت التي األحاديث مسند كل من ويأخذ الرتتيب، هذا عىل النساء

ضخمة. مجلدات خمسة يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة
الخديوية. املكتبة يف الغريبني، مشكل رشح (ش)

مرص. طبع مخترص، له الحديث يف املفهوم: املنطق (ت)
الخديوية. باملكتبة الحديث يف املوضوعات: (ث)
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مجلدات. خمسة يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها التفسري، علم يف املسري زاد (خ)
يف يوجد ذكره، اآلتي للغزايل الدين علوم إحياء عىل رشح القاصدين: منهاج (ذ)

الخديوية. واملكتبة باريس

الوعظ يف كتابًا ٣٠ نحو منها الدينية املواضيع يف أخرى كتب الجوزي والبن
يف (ترجمته هنا لها محل ال وكتب وغريها، أوربا مكاتب يف خطية نسخ منها والخطب

ج١). ٢٧٩ خلكان ابن
بن عمر بن محمد هللا عبد أبو هو ٦٠٦ه): سنة (تويف الرازي الدين فخر (٢)
واملعقوالت الكالم علم يف عرصه فريد كان الشافعي، الفقيه الخطيب بابن ويعرف الحسني
والطب والكالم والفقه التفسري جملتها ويف عديدة فنون يف ألف وقد وغريها، األوائل وعلم
أرباب هرات يف مجلسه يحرض والفارسية العربية يف يعظ بليًغا واعًظا وكان واللغة،
إليها يسبقه لم تآليفه يف طريقة وله سائل، كل يجيب وهو ويسألونه واملقاالت املذاهب

مؤلفاته: وأشهر فيها، ودفن هرات يف وتويف أحد،

الخديوية. املكتبة يف الشافعي، اإلمام مناقب (أ)
تاريخ يف والثاني اململكة وتدبري الدولة سياسة يف األول مجلدين يف الدول، تاريخ (ب)
جزء منه طبع وقد باريس يف نسخة منه والفاطمية، والسالجقة والبويهيني الراشدين

بأوربا.
مخترصات. وله الخديوية املكتبة يف الفقه، أحوال يف املحصول: (ج)

سنة األستانة ويف ،١٢٨٩ سنة بمرص طبع الكبري، التفسري أو الغيب مفاتيح (د)
ضخمة. مجلدات ثمانية يف ١٣٠٧

واملنطق الفلسفة يف وثمانية والعقائد الدين أصول يف املؤلفات من عرشات وله
الخديوية، واملكتبة أوربا مكاتب يف خطية نسخ منها وغريه التنجيم يف مؤلفات وبضعة
٢٣ األطباء وطبقات ج١ ٤٧٤ خلكان (ابن ج١. ٥٠٦ صفحة كتابه يف بروكلمن ذكرها

ج٢).
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أخرى موسوعات

العرص: هذا يف املوسوعات ومن

يف أبواب إىل يقسم ١٣٢٧ سنة بمرص طبع الهموم، ومبيد العلوم مفيد كتاب (١)
وعجائب والسياسة والتاريخ واألدب الحقوق ويف مواضيعها، اختالف عىل الدينية العلوم
مؤلف تحقيق يمكنا ولم ذلك، وغري والجهاد والحروب واملناظرات والخواص البلدان
ويف الخوارزمي بكر أبي الدين لجمال إنه بمرص: طبعته صدر يف قيل فقد الكتاب هذا
هللا عبد أبي الدين لجمال إنه بروكلمن: وقال املتأخرين، املغاربة ألحد إنه الظنون كشف

٥٢٧ه. سنة ألفه وأنه القزويني
علًما، ٢٤ عىل يشتمل ٥٥٩ سنة املتوىف البلوي خري بن بكر ألبي العلوم أنموذج (٢)

فينا. يف نسخة منه
يف املصنفة الدواوين من شيوخه عن رواه فيما اإلشبييل، خليفة البن الفهرست (٣)
يف طبع أسانيدها، مع علم كل يف كتاب ١٤٠٠ أسماء وفيه املعارف، وأنواع العلم رضوب

كوديرا. فرنسيس يد عىل إسبانية مجلة يف ١٨٩٤ سنة كازيروكوستا
التاسع الجزء منه ٥٩٦ سنة املتوىف الربار للوادياش الظنون: وقامع الفنون جامع (٤)

بربلني. النجوم يف
والفقه والحديث التفسري السبعة: الفنون يف التعاليم أقاليم أو العلوم ينابيع (٥)

وفينا. وباريس ليدن يف نسخ منها والحساب، والهندسة والطب واألدب
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واللغة والجغرافية والتاريخ األدب علوم يف التوسع همنا نجعل أن نفسنا عىل أخذنا
والحديث الفقه كتب يف ونخترص املختلفة، املواضيع من األيدي تتداوله مما وغريها
تستغرق فيها اإلفاضة فإن وكثرتها، لطولها الرشعية أو الدينية العلوم من وغريهما
علماء لكن دولتها، لذهاب القديمة الطبيعية العلوم يف أيًضا نخترص وأن . مستقالٍّ كتابًا
الهامة املواضيع أكثر يف كتبوا فطاحل بينهم الدين علوم من وغريهما والحديث الفقه
فال اإلجمال، عىل اآلداب يف ممتاز تأثري أو اإلسالمية العلوم يف خاص شأن لهم كان أو
وهاك بقي، فيما نخترص ثم األئمة كبار من أهمهم تراجم عىل أوًال فنأتي إغفالهم، يصح

العرص: هذا يف وغريها والرشع والتصوف الفقه يف األئمة مشاهري

يتصل أحمد بن عيل محمد أبو هو ٤٥٦ه): سنة (تويف الظاهري حزم ابن (١)
باألندلس قرطبة يف نشأ حزم، بابن ويعرف أمية بني موايل من الفاريس بيزيد نسبه
أول يف وكان والسنة، الكتاب من األحكام يستنبط والفقه الحديث يف علمائها من وكان
من وبلغ كثرية علوم يف مشارًكا وكان الظاهر، أهل مذهب إىل مال ثم شافعيٍّا أمره
بالتأليف واشتغل عنها تخىل الوزارة أدرك أن وبعد الدنيا، زخارف عن رغب أنه تفكريه
مؤلفاته إن قيل: حتى فن كل يف علم له وكان واألدب، واللغة والتاريخ واملنطق الفقه يف

أهمها: وهاك باقيًا، منها كثري يزال ال ورقة ٨٠٠٠٠ نحو يف مجلد ٤٠٠ عىل تشتمل

للمذاهب انتقادي تاريخ عن عبارة هو والنحل: واألهواء امللل يف الفصل كتاب (أ)
النصارى ومذاهب الطبيعيني رأي عىل العالم أصل يف فلسفية أبحاث وفيه البرشية،
وتحريفهما واإلنجيل التوراة يف ونظر والسامريني، والصابئة واليهود أيامه يف املعروفة
القرآن يف وبحث وآراءها ومذاهبها اإلسالم ِفَرق وذكر الحواريني، ويف ذلك يف وأفاض
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شيعة واختص القيامة، ويف آدم، من األنبياء يف وفصول والتعديل، القدر ويف وإعجازه
فلسفة قبيل من أخرى أشياء يف وبحث ضافية، بفصول واملرجئة واملعتزلة الخوارج
خمسة يف ١٣١٧ سنة بمرص الكتاب طبع وقد العهد، ذلك يف والطبيعيات الوجود

مجلدات.
املكتبة يف نسخة منه األنساب، جمهرة أو العرب قبائل معرفة يف النسب جمهرة (ب)

الشنقيطي. كتب بني الخديوية
غوطا. يف نسخة منه والتعليل، التقليد واستحسان والراي القياس أبطال (ج)

الجاللني. تفسري هامش عىل بمرص طبع واملنسوخ، الناسخ (د)
٤٤٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه الدين، أصول يف األحكام ألصول األحكام (ه)

صفحة.
ليدن. يف األدب، يف الحمامة طوق (و)

.(١٥٦ الحكماء وأخبار ج٥ ٨٦ األدباء معجم يف (ترجمته

أحمد بن محمد بن محمد بن محمد هو ٥٠٥ه): سنة (تويف الغزايل حامد أبو (٢)
وناهضوا عرصه، يف الفالسفة وتكاثر فيها ونشأ طوس يف ولد شافعي فقيه الغزايل،
عىل فاطلع التدين، إىل ميل مع عاقًال بصريًا وكان لردهم، حامد أبو فتصدى الدين رجال
وعمد وتردد حرية يف فوقع الدين، قواعد منها ظاهره يخالف فيما وأمعن الفالسفة أقوال
املدرسة يف دروسه ويلقي ويفكر يطالع وهو أعواًما ذلك يف قىض بنفسه، التحقيق إىل
أعوام عرشة وقىض الزهد، طريق وسلك ٤٨٨ سنة التدريس عن انقطع ثم النظامية،
ويبحث يطالع وهو الصوفية، طريقة عىل املقدس وبيت والشام الحجاز بني األسفار يف
عليهم فحمل الدين، عن الدفاع عنده وثبت ضالل عىل الفالسفة أن له فتبني ويناظر،
اإلسالم. حجة لذلك فسمي برباهينهم؛ يجادلهم وكان والتأليف، باملناظرة صادفة حملة
ترجمة مع أهمها ذكرنا واملناظرة، الجدل يف أكثرها مؤلًفا سبعني عىل يزيد ما وخلف

يأتي: ما هنا منها يهمنا ٣٢٣ صفحة ١٥ سنة الهالل يف هذا حامد ألبي وافية

يف خطية نسخة منه الحرمني، إلمام املطلب نهاية عىل الفروع يف البسيط: كتاب (أ)
الخديوية. املكتبة ويف األسكوريال

منشن يف خطية نسخ ومنه الشافعي، الفقه يف البسيط: بأقطار املحيط الوسيط (ب)
هذه ومن واختصاره، الوسيط برشح العلماء عني وقد الخديوية، واملكتبة وأكسفورد

ومرص. أوربا مكاتب يف متفرقة نسخ واملخترصات الرشوح
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املكتبة يف وأخرى باريس مكتبة يف خطية نسخة منه الفروع، يف الوجيز: (ج)
تطبع. لم عديدة رشوح وله الخديوية

فيه رد ،١٣٠٤ سنة الهند بمباي ويف مرة غري مرص يف طبع الفالسفة، تهافت (د)
العربانية. إىل ترجم وقد الطبيعيني الفالسفة عىل

مع ١٨٨٨ سنة ليدن يف طبع ومقاصدهم، مذاهبهم فيه عرَّف الفالسفة: مقاصد (ه)
.١٥٠٦ سنة البندقية يف طبعت التينية ترجمة وله رشوح،

وأرسارها العلوم غاية مخترصيف وهو نيسابور، يف ألفه الضالل: من املنقذ كتاب (و)
واألسكوريال وباريس وليدن برلني مكاتب يف خطية نسخ منه وأغوارها، واملذاهب
يف املطبوع العرب فلسفة عن كتابه يف شمولدرس مطوًال عنه وتكلم الخديوية، واملكتبة

بالفرنساوية. ١٨٤٢ سنة باريس
نسخ ومنه مجموعة، يف ١٣٠٩ سنة مرص يف طبع أهله، غري عىل به املضنون (ز)
ينكر وبعضهم وبطرسبورج، وليدن وباريس برلني ومكاتب الخديوية املكتبة يف خطية

عقيدته. صحة من املعروف ملخالفته له كونه
نسخ ومنه و١٣٠٦، ١٢٨٩ سنة مرص يف طبع املواعظ، يف الدين: علوم إحياء (ح)
عديدة، رشوح وعليه وأكسفورد، الربيطاني واملتحف وليدن وبرلني فينا مكاتب يف خطية
القاهرة ويف مجلًدا، ١٣ يف ١٣٠٢ه سنة فاس يف طبع املتقني، السادة إتحاف منها
وروح ذكره، تقدم الجوزي البن القاصدين منهاج ومنها مجلدات، عرشة يف ١٣١١ سنة

رشحه. يطول مما ذلك وغري أكسفورد مكتبة يف نسخة منه يونس، البن اإلحياء
يف خطية نسخ ومنه مرات عدة القاهرة يف طبع املواعظ، يف الهداية: بداية كتاب (ط)

وبطرسبورج. والجزائر وأكسفورد وباريس ومنشن وغوطا برلني
خطية نسخة منه الحكومات، نظام يف يبحث الدارين: يف ما وكشف العاملني رس (ي)

برلني. مكتبة يف ونسخة الخديوية املكتبة يف
واملتحف ليدن يف خطية نسخ منه القرآن، زبدة عىل يشتمل القرآن: جواهر (ك)

الخديوية. املكتبة ويف وبطرسبورج الربيطاني
الطوائف من وغريهم واإلسماعيلية القرامطة تعاليم عىل يشتمل الباطنية: فضائح (ل)
ولعلها بها فاحتفظ منه نسخة الربيطاني للمتحف وقع اإلسالم، يف والبدع الباطنية

موضوعه. يف الفائدة جزيل والكتاب العالم، يف الوحيدة
بنصائح، شاه ملك بن محمد السلطان بها يخاطب الدول: عجائب يف األول غرائب (م)

التيمورية. الخزانة يف نسخة منها
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.١٣٢٩ سنة بمرص طبع املطاعن، عن القرآن تنزيه (ن)

٤٦٣ خلكان ابن وترجمه ١٥ سنة بالهالل ترجمته يف ذكرناها أخرى مؤلفات وله
ج١). ٢٨ خلكان (ابن ٥٢٠ سنة املتوىف الغزايل، أحمد أخوه العلوم هذه يف واشتغل ج١
تومرت بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو هو ٥٢٤ه): سنة (تويف تومرت ابن (٣)
جبل من أصله باملغرب، عيل بن املؤمن عبد دعوة صاحب الهرعي باملهدي املنعوت
للعلم، طالبًا شبابه يف املرشق إىل رحل ثم هناك ونشأ املغرب، بالد أقىص يف السوس
يف وتوسع وغريه — ذكره املتقدم — الغزايل حامد بأبي هناك فاجتمع العراق إىل فانتهى
بقواعد التمسك شديد اإلطراق كثري متقشًفا مخلولًقا مخشوشنًا ورًعا وكان الدين، علوم

منها: فيهمنا مؤلفاته أما فيه، اإلفاضة محل هنا وليس طويل، تاريخ وله الدين،

التيمورية. الخزانة يف نسخة منها والرشيعة، الطبيعة يف العلوم: كنز (أ)
عبد املؤمنني أمري أمالها تومرت البن تعاليق عىل يشتمل يطلب: ما أعز كتاب (ب)
يف مقدمات مع ١٩٠٣ سنة الجزائر يف طبع تومرت، ابن تعاليم وهي عيل، بن املؤمن
٣٧ خلكان (ابن غولتزير. للمسترشق الفرنساوية باللغة ومالحظات تومرت ابن ترجمة

ج٢).

عبد القاسم أبي بن محمد الفتح أبو هو ٥٤٨ه): سنة (تويف الشهرستاني (٤)
فقيًها إماًما كان األشعري، مذهب عىل املتكلم الشهرستاني أحمد بكر أبي بن الكريم

منها: وصلنا مفيدة عديدة مؤلفات له متكلًما

كل وخالصة وتاريخها والفلسفية الدينية املذاهب يف يبحث والنحل: امللل كتاب (أ)
لندن يف طبع الفائدة، جزيل وهو اإلسالمية، وغري اإلسالمية الشيع ذلك يف ويدخل منها،
حزم البن الفصل طبعة هامش وعىل ١٢٦١ سنة مرص ويف مجلدين، يف ١٨٤٦ سنة
إىل ونقله ١٨٥١ سنة هال يف وطبع هاربروكر، األملانية إىل نقله وقد ذكرها، املتقدم
وبرلني، غوطا يف نسخة الرتجمة هذه ومن .١٠٧٠ سنة املتوىف مصطفى بن نوح الرتكية

رشوح. عدة وله الهندي، املكتب ويف األصفهاني، الدين أفضل الفارسية إىل وترجمه
وله بالند، للمسترشق خصوصية مكتبة يف نسخة منه الحكماء، تاريخ كتاب (ب)

الهند. أمراء أحد من ابتاعها فرازر مكتبة يف فارسية ترجمة
جامع. ويني أكسفورد يف الكالم، علم يف اإلقدام نهاية (ج)
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ج١). ٤٨٢ خلكان (ابن غوطا يف الفالسفة، مصارعات (د)

بن محمد بكر أبو الدين محيي الشيخ هو ٦٣٨ه): سنة (تويف العربي ابن (٥)
سنة بمرسية ولد بالتصوف، املشهورة التصانيف صاحب األندليس الحاتمي الطائي عيل
وإنما كثريًا، وكتب الروم، وبالد ودمشق ومكة بغداد إىل العلم طلب يف ونزح ٥٦٠
محيي «كان مرتجميه: بعض قال حتى ألغازه، وكثرة الكالم يف شطحه عليه ينتقدون
إىل أمره نكل علينا واملشكل حسن كالمه من نفهمه والذي عظيًما صالًحا رجًال الدين
منها ذكر كتاب ٢٠٠ نحو مؤلفاته بلغت قاله» بما العمل وال اتباعه كلفنا وال تعاىل هللا
وأرسار الجفر يف وبعضها التصوف يف وأكثرها وجودها أماكن وذكر ،١٥٦ بروكلمن

للقارئ: وأهمها بأشهرها فنكتفي الحروف

غوطا، يف نسخة منه مجلدات، عدة يف امللكية، األرسار معرفة يف املكية الفتوحات (أ)
قونية. يف كانت نسخة عن كبرية مجلدات أربعة يف ١٣٢٩ سنة بمرص وطبع

أوربا. مكاتب أشهر يف خطية نسخ منه الكلم، خصوص يف الحكم فصوص (ب)
بمرص. طبع الغيب، مفاتيح (ج)

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه التصوف يف قليلة ورقات الرتاجم: تاج (د)
الخديوية. واملكتبة ليدن يف الصوفية، االصطالحات (ه)

.١٣٠٥ بمرصسنة طبع وأدب، علم خزانة هو األخيار، ومسامرة األبرار محارضة (و)
ج٢). ٢٤١ الوفيات (فوات ١٢٧١ سنة بمرص طبع ديوان (ز)

٤٨٩ خلكان (ابن ٥٤٣ سنة املتوىف املحدث العربي بن هللا عبد بن محمد غري وهو
ج١).

املحدثني بعضمشاهري

العرص: هذا يف املحدثني مشاهري ومن

بمرصسنة طبع الحديث، يف السنة» «مصابيح :٥١٠ املتوىفسنة البغوي الفراء (١)
وفروعه. الحديث يف كثرية كتب وله عديدة، ورشوح مخترصات له ١٢٩٤
له: ،٥٥٠ سنة اإلقلييشاألندليساملتوىف التوجيبي العباس أبو (٢)

النبي. كالم من املستخرج الدري الكوكب (أ)
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الخديوية. املكتبة يف كالهما والغموم، الهموم يزيل فيما املنظوم الدر (ب)

شقيق :٦٠٦ سنة املتوىف الجزري، األثري بن الدين مجد املبارك السعادات أبو (٣)
أهمها: مفيدة مؤلفات وله ذكرهما، املتقدم اللغوي الدين وضياء املؤرخ الدين عز

حسب األبجدية عىل األحاديث فيه رتب الرسول، أحاديث يف األصول جامع (أ)
مثًال الصوم باب فوضع البحث، لسهولة الهجاء أحرف عىل املواضيع ورتب مواضيعها،

أجزاء. عرشة يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه الطالق. قبل
١٣١١ وبمرصسنة ١٢٦٩ سنة طهران يف طبع واألثر، الحديث غريب يف النهاية (ب)

األبجدية. عىل مرتب مجلدات أربعة يف
املعجم، حروف عىل مرتب الكنى، يف كتاب هو والبنات واألمهات اآلباء يف املرصع (ج)
لها التي باألسماء فأتى ونحوها، وذو وابن أب من األسماء إىل يضاف ما بالكنى ويراد
وأبو األسد األبطال وأبو للنرس اسم األبرد «أبو مثًال: فقال وفرسها، عنها تنوب كنى
كقولهم: األبناء ومن املنزل»، صاحب األضياف وأبو البازي األشعث وأبو البغل األشجع
لغوية فوائد وفيه والذوين، والبنات األمهات ذلك عىل وقس املعروف. زياد أبيه ابن

فيه. البحث يسهل فهرس مع ١٨٩٦ سنة ويمار يف طبع وتاريخية،
صفحة، ٣٥٢ يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منها بإنشائه، الرسائل تحفة (د)

ج١). ٤٤١ خلكان (ابن تاريخية اجتماعية فوائد فيها

وغريهم الفقهاء مشاهري

الظلم» التياث يف األمم «غياث له :(٤٧٨) الحرمني إمام الجويني الدين ضياء (١)
خطية نسخة ومنه صفحة ٢٨٠ يف الخديوية املكتبة يف يوجد بها. يتعلق وما اإلمامة يف

التيمورية. الخزانة يف قديمة
بمرص طبع الحنفي، الفقه يف «املبسوط» كتاب له :٤٨٣ سنة املتوىف الرسخيس، (٢)

مجلًدا. ١٢ يف
كتاب له :٥٩٣ سنة املتوىف املرغياني الفرغاني الحسن أبو الدين برهان (٣)
له الحنفي، الفقه كتب أمهات من وهو مجلدين، يف الهند يف طبع البداية» رشح «الهداية

الحنفي. الفقه يف أخرى كتب وله الخديوية، املكتبة يف موجود أكثرها عديدة رشوح
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السادس، القرن أهل من السجوندي: الرشيد عبد بن طاهر أبو الدين رساج (٤)
إىل وترجمت ،١٢٦٠ سنة وكلكتة ،١٧٩٩ سنة لندن يف طبعت الرساجية»، «الفرائض له
منها زاده لطورسون رشوح عليها الرتكية وإىل ،١٨١١ سنة هناك وطبعت الفارسية،

أخرى. طبعات ولها أوربا مكاتب يف خطية نسخ

من كانوا وإن مؤلفاتهم، ذكر إىل حاجة نرى ال العرص هذا يف الفقهاء من طائفة ونبغت
وابن الشايش بكر وأبي الشريازي إسحق وأبي زاده وإمام الشهيد كالصدر األئمة كبار

الدين. تقي تيمية ابن جد تيمية بن الدين ومجد اآلمدي الدين وسيف الدهان
الصوفية ومن السخاوي. الدين وعلم الشاطبي الرعيني القاسم أبي مثل القراء ومن
نذكر ولكننا ذكرها، يهمنا ال الكتب من مئات وخلفوا األئمة خرية من عرشات أشهر
الهروي األنصاري هللا وعبد القشريي الكريم عبد منهم القهارمة أولئك بعض أسماء
محجن وأبو السهروردي القادر وعبد الجييل منصور بن وعدي الكعبي اإلسالم وتاج
وغريهم القونوي الدين وصدر الشاذيل الحسن وأبو الجيالني املؤمن وعبد األنصاري

ذكرها: يهمنا التي مؤلفاتهم ومن

مراًرا. طبعت للقشريي، التصوف، يف القشريية الرسالة (أ)

.١٨٥٩ سنة كلكتة يف طبعت للهروي، الصوفية تراجم (ب)
الخديوية. املكتبة يف نسخة منها للكعبي، األبرار منابر (ج)

بالحق الناطق أولهم الشيعة، من الزيدية علماء من طائفة العرص هذا يف ونبغ
مؤلفات عدة وله هللا، عبد وابنه ،٦٠٠ سنة املتوىف األنيس أحمد بن وزيد ،٤٢٤ سنة املتوىف
حمزة بن هللا عبد باهلل املنصور واإلمام الرصاص الحسن أبو وكذلك الزيدية. مذهب عىل
ليدن، يف نسخة منه ديوانًا، خلف شاعًرا وكان كوكبان، يف ٦١٤ سنة املتوىف سليمان بن

املذهب. يف مؤلفاته عن فضًال
سنة املتوىف الطويس جعفر أبو منهم أيًضا الشيعة من اإلمامية من واحد غري ونبغ
بفارس طبع االستبصار»، «كتاب منها اإلمامية مذهب أصول يف كتبًا وخلف ببغداد، ٤٥٩
طبع القرآن» لعلوم البيان «مجمع له ٥٤٨ سنة الطربيس الدين وريض مجلدات. ثالثة يف

مجلدين. يف ١٣٠٤ سنة بفارس
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الرشقي الشطر يف ثمارها وظهرت الثالث العبايس العرص يف الدخيلة العلوم نضجت
ومنها األندلس، إىل العلوم هذه وانتقلت وغريه سينا ابن فظهر اإلسالمية، اململكة من
اختالف عىل علومها يف واشتغلوا فيها األندلس أهل فاهتم تقدم، كما الصفا إخوان رسائل
الفالسفة من كبرية طائفة فيها نبغ حتى الرابع العبايس العرص يتوسط فلم مواضيعها،

آثارهم: أهم هاك الخافقني، شهرتهم مألت واألطباء

األندلس يف الفلسفة

واستغرقوا وأحبوها، منها بيشء األندلسيون وأخذ الثالث القرن يف األندلس الفلسفة دخلت
اضطهادهم يف للعامة مسايرة السلطة أصحاب اضطهاد سبيلها يف وقاسوا درسها يف
أشهر ومن بالكفر. واتهمهم الفلسفة أصحاب عىل نقم إال ملك من فما الفالسفة،
القرن أواخر يف األندلس صاحب عامر أبي بن املنصور نقمة القبيل هذا من الحوادث
رشد ابن جملتهم ومن بالده من ونفاهم الفالسفة اضطهد فإنه عليهم، للهجرة السادس
عىل النكري وشدد بالده يف والحكمة املنطق كتب من شيئًا يرتك ال أن وعزم والذهبي،
أنفاسه عليه وقيدت «زنديق»، لقب بالفلسفة املشتغل عىل أطلقوا حتى بها املشتغلني
حسب العرص هذا يف األندلس فالسفة أشهر وهاك بالحجارة، رجم شبهة يف زل فإن

الوفاة:
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ويسميه الصائغ، بن يحيى بن محمد بكر أبو هو ٥٣٣ه): (تويفسنة باجة ابن (١)
الفلسفة عن فضًال والعربية، باألدب مشهوًرا كان باجه بابن ويعرف Avenpace اإلفرنج
ما فأصابه الفلسفة يف عديدة كتبًا ألف العود، عىل اللعب جيد وكان واملوسيقى، والطب
شابٍّا تويف وقد حياته. عىل خطر يف وهو إال يبيت ال كان حتى الفالسفة؛ من غريه أصاب
عديدة، مؤلفات له ذكره، اآلتي رشد ابن جملتهم من كثريون، عليه وقرأ فاس، مدينة يف

منها: خربه وصلنا ما هاك

وأكسفورد. برلني يف نسخة منه والطبيعيات، والطب الفلسفة يف مجموعة (أ)
ج٢). ٦٢ األطباء (طبقات وغريها العربانية إىل مرتجمة الوداع رسالة (ب)

الطفيل بن امللك عبد بن محمد بكر أبو هو ٥٨١ه): سنة (تويف الطفيل ابن (٢)
بني الجمع عىل حريًصا الحكمة من متمكنًا كان ذكره، املتقدم باجة ابن تالميذ من

منها: وصلنا عديدة مؤلفات له والفلسفة، الرشيعة

سنة بمرص وطبع األسكوريال يف نسخة منه املرشقية، الحكمة أرسار كتاب (أ)
.١٨٨٢

يف مراًرا طبعت وقد مشهورة، وهي فلسفية، رواية شبه يقظان: بن حي رسالة (ب)
ج٢). ٣٧٤ خلكان (ابن وغريهما واإلنكليزية الالتينية إىل وترجمت وغريها، مرص

بن محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبو هو ٥٩٥ه): سنة (تويف رشد ابن (٣)
وغريه، باجة ابن عن وأخذ قرطبة يف ٥٢٠ سنة ولد ،Averroes اإلفرنج ويسميه رشد،
أشهرها عديدة مؤلفات فيهما وله والطب، الفلسفة عن فضًال اإلسالمية، بالعلوم وتفقه
إىل تُرجمت فيها مؤلفاته وأكثر الفلسفة. يف شهرته أكثر لكن الطب» يف «الكليات كتاب
ورشحوها إليه فنسبوها بالفلسفة، واشتغلوا األخرية القرون يف اإلفرنج نهض ملا الالتينية

منها: خربه وصلنا ما وهاك وقرظوها، وانتقدوها ولخصوها

األسكوريال يف نسخة منه االتصال، من والحكمة الرشيعة بني فيما املقال فصل (أ)
أيًضا وترجم ،١٨٥٩ سنة منشن يف وطبع الالتينية إىل ترجم وقد الخديوية، املكتبة ويف
الفلسفة بني التوفيق منها وغرضه األسكوريال، يف نسخة الرتجمة ومن العربانية. إىل

والدين.
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التأويل بحسب منها وقع ما وتعريف امللة، عقائد يف األدلة مناهج عن الكشف (ب)
بأوربا. طبع املضلة، والبدع الشبه من

األسكوريال. يف املنطق، يف املسائل (ج)
مراًرا. طبع الغزايل، عىل رد التهافت، تهافت (د)

وطبع. والعربانية الالتينية إىل ترجم والثرابيوتيا، الطب يف الكليات (ه)
يف وطبعت الالتينية إىل ترجمت رشد ابن مؤلفات من وغريها أرسطو فلسفة (و)
العربانية إىل أخرى ترجمات ومنها ،١٨٥٧ سنة فلورنسا ويف ١٨٧٢ سنة بإيطاليا بيزا

ذكرها. بنا يطول وغريها
املكتبة يف األربعة» أرسطو كتب «تلخيص اسمه العربية يف كتاب عىل له وقفنا (ز)

الخديوية.
.١٣٢٥ سنة بمرص طبع املدونة، اقتضته ما بيان يف املمهدات املقدمات (ح)

(طبقات مجلدين يف ١٣٢٩ سنة بمرص طبع املقتصد، ونهاية املجتهد بداية (ط)
ج٢). ٧٥ األطباء

األبهري، عمر بن املفضل الدين أثري هو ٦٦٣ه): (تويفسنة األبهري الدين أثري (٤)
له:

يف مخطوطة نسخ منه واإللهيات، والطبيعيات املنطق يف الحكمة هداية كتاب (أ)
عديدة. رشوح ولها الخديوية املكتبة ويف وأكسفورد وباريس غوطا

أوربا. مكاتب أكثر يف نسخ منها االيساغوجي، (ب)
وليدن. باريس يف الهيئة، علم يف مخترص (ج)

باريس. يف األسطرالب، يف رسالة (د)

واألطباء الطب يف

أشهرهم: هاك وغريها، األندلس يف حسنة طائفة العرص هذا أطباء من اشتهر

رضوان بن عيل الحسن أبو هو ٤٦٠ه): وقيل ٤٥٣ه سنة (تويف رضوان ابن (١)
الطريق عىل يقعد منجًما أمره أول يف وكان القاهرة. يف ونشأ مرص قرب الجيزة يف ولد
باسمه. عرفت الشمع بقرص دار يف مقامه وكان وألف، اشتهر حتى الطب إىل مال ثم
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التجربة، عىل مبني الطب يف نظر وله هذا. ترجمة يف بطالن ابن مع مناظرته وسنذكر
مؤلفاته: من وصلنا وقد

غوطا. يف نسخة منه التجاريب، من لديه صح فيما الطبيب كفاية (أ)
العربانية. الرتجمة إال يبَق لم الطب، يف األصول كتاب (ب)

كثرية وكتب رسائل وله الخديوية، املكتبة يف مرص، بأرض األبدان مضار دفع (ج)
.(٢٨٨ الحكماء وأخبار ج٢، ٩٩ األطباء (طبقات أوربا. مكاتب يف

طبيب املختار الحسن أبو هو :(٤٤٤ وقيل ٤٥٥ه سنة (تويف بطالن ابن (٢)
ذكره املتقدم املرصي رضوان ابن معارصه وبني بينه كانت بغداد، أهل من نرصاني
وانتقده عليه اآلخر حمل إال كتابًا أحدهما يؤلف ال حادة، ومناظرات ومكاتبات مراسالت
يف ٤٤١ سنة الفسطاط فوصل مناظره ملشاهدة مرص إىل بطالن ابن فسافر رأيه. ه وَسفَّ
ومناظرات وقائع بينهما أثنائها يف جرى سنني ثالث فأقام الفاطمي، باهلل املستنرص زمن
التفاضل يف أصيبعة أبي ابن ويرى مرص. من خروجه عند ألفه كتابًا ضمنها ونوادر
وأن به، يتعلق وما األدب يف وأمري ظرًفا وأكثر ألفاًظا أعذب كان بطالن ابن أن بينهما
من بطالن ابن وسافر يتبعها، وما والفلسفة والعلم الطب يف قدًما أثبت كان رضوان ابن

مؤلفاته: أشهر وهاك فيها، ومات أنطاكية إىل ومنها اإلسكندرية إىل مرص

يف وطبع الالتينية إىل ترجم وقد أوربا، مكاتب يف نسخ منه الصحة، تقويم كتاب (أ)
.١٥٢٣ سنة اسرتاسبورج يف وطبع األملانية وإىل ،١٥٣١ سنة أوربا
بمرص. وطبعت وغوطا، برلني يف نسخة منها األطباء، دعوة (ب)

الحكماء وأخبار ج١، ٢٤١ األطباء (طبقات وبرلني. غوطا يف العارضة، األمراض (ج)
.(١٩٢

وهذا الطبابة توارثوا كثريون زهر بنو ٥٥٧ه): سنة (تويف اإلشبييل زهر ابن (٣)
وتفرغ طبيبًا العالء أبو أبوه كان زهر، بن العالء أبي بن امللك عبد مروان أبو وهو منهم.

بكتابه: واشتهر للطب هو

عربانية. ترجمة وله وباريس أكسفورد يف نسخة منه والتدبري»، املداوة يف التيسري (أ)
أكسفورد. يف واملعجونات األرشبة يف الجامع «كتاب (ب)

ج٢). ٦٦ األطباء (طبقات وغريها. باريس يف األغذية كتاب (ج)
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هبل وابن ،٦٠١ سنة تويف القرطبي ميمون ابن العرص: هذا أطباء مشاهري ومن
وغريهم. ٦١٩ سنة السمرقندي الدين ونجيب ،٦١٠ سنة

الطبيعيات يف

املقام: هذا يف الطبيعيات علماء من ويهمنا

صاحب السادس القرن أهل من العوام: بن محمد بن يحيى زكريا أبو (١)
الربيطاني واملتحف وباريس ليدن يف نسخ منه اليونانية، عن نقله «الفالحة»، كتاب
األصل مع مجلدين يف ١٨٠٢ سنة مدريد يف وطبع اإلسبانية إىل وترجم واألسكوريال،
ذكرنا وقد مجلدين. يف ١٨٦٦ سنة باريس يف وطبع الفرنساوية إىل وترجم العربي،
– الدخيلة العلوم الثاني: العبايس العرص [انظر الثاني الجزء يف األخرى الفالحة كتب

الزراعة].
الدين لرشف األحجار» جواهر يف األفكار «أزهار كتاب الطبيعيات قبيل ومن (٢)
واملتحف وباريس وليدن غوطا يف نسخة منه ،٦٥١ سنة املتوىف التيفايش يوسف بن أحمد

باشا. زكي كتب جملة يف الخديوية املكتبة ويف الربيطاني،
باريس. يف البدور، مطالع اسمه املعادن يف كتاب (٣)

عليه نقف لم مجلًدا ٢٤ يف األلباب، الخمسألويل الحواس مدارك يف الخطاب فصل (٤)
ذكره. وسيأتي العرب، لسان صاحب مكرم بن محمد الدين لجمال تهذيبه عىل وقفنا لكننا

والنجوم الرياضيات يف

العرص يف نذكر أن فاتنا وقد العرص. هذا يف الهندسة سيما وال الرياضية العلوم وزهت
طائفة منها الفنون هذه يف الكتب من عرشات وله ،٤٣٠ سنة املتوىف الهيثم ابن املايض
ابن أو الخيامي عمر الفتح أبو الرياضيني: ومن أماكنها، وذكر بروكلمن ذكرها حسنة

منها: عربية آثاًرا خلف ٥١٥ سنة املتوىف الفيلسوف الفاريس الشاعر الخيام

إىل ويبكي املسترشق نقلها وقد وباريس، ليدن يف واملقابلة، الجرب يف مقالة (١)
باريس. يف ١٨٥١ سنة وطبعت الفرنساوية

ليدن. يف إقليدس مصادرات من يشكل ما رشح يف رسالة (٢)
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يف منهما، مركب جسم يف والفضة الذهب مقداري ملعرفة االحتيال يف رسالة (٣)
غوطا.

وقد مراًرا، وطبعت اإلنكليزية إىل نقلت مشهورة الفارسية يف رباعيات وللخيامي
.١٩١٢ سنة بمرص وطبعت البستاني، أفندي وديع العربية إىل نقلها

والطلسمات السحر

أشهرهم: واحد غري فيهما ونبغ الحروف وأرسار السحر علم العرص هذا يف وظهر
٦٢٢ سنة البوني عيل وابن ،٥٩٣ سنة رأس أرفع وابن ٤٨٢ه، سنة املتوىف الطبيس
«املختار اسمه والسحرة املشعوذين أرسار كشف يف كتابًا نذكر لكننا ذكرهم، يهمنا ال
الدمشقي الجوبري عمر بن الرحمن عبد الدين لزين األستار»: وهتك األرسار كشف يف
والنصابني املشعوذين أرسار من كثرية أمور كشف عىل يشتمل السابع القرن أوائل يف
أو النبوة دعاة يأتيه كان وما القديمة، الكيمياء كأصحاب الناس بخداع يرتزقون الذين
مكاتب يف خطية نسخ منه بابه، يف نادر وهو القلوب، اكتساب يف الحيل من الكرامة
.١٢ سنة املرشق مجلة يف خالصته ونرشت بريوت، يف اليسوعيني اآلباء مكتبة ويف أوربا

واإلدارة السياسة يف

األبحاث إىل عنايتهم وجهوا األقالم رجال من جماعة الرابع العبايس العرص أثناء يف وظهر
تقدم الحكومة، مصالح تنظيم أو األمور والة بواجبات يتعلق مما اإلدارية أو السياسية
السياسة يف مؤلفاتهم وذكرنا بها، الشتهارهم األخرى املواضيع جملة يف بعضهم ذكر
الهروية والتذكرة خردادبه البن واملسالك لقدامة، الخراج ككتاب ذلك، أثناء يف اإلدارة أو
تغلبت الذين برتاجم هنا فنأتي وغريها، السعيد للملك الفريد والعقد الهروي للسائح

وهم: فيها مؤلفاتهم أهم كانت أو األبحاث هذه عليهم

بن محمد بن الوليد بن محمد هو ٥٢٠ه): سنة (تويف الطرطويش بكر أبو (١)
إشبيلية يف حزم ابن عىل تفقه رندقة، أبي بابن ويعرف األندليس الفهري القريش خلف
وكان بها، ودرس مدة الشام وسكن أئمتها عن وأخذ بغداد ودخل املرشق إىل ورحل

أهمها: حسنة، آثاًرا خلف ورًعا زاهًدا
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الدخيلة العلوم

إىل يقسم بالفسطاط، املأمون للوزير قدمه واإلدارة، السياسة يف امللوك: رساج (أ)
ورشوط الرعية إىل السلطان ونسبة والقضاء، الوالة يف جاء وما امللوك مواعظ يف أبواب
األمري به يصح وما للسلطان ونصائح والجلساء الوزراء وصفات الدولة ونظام السيادة
وتدوين والجباية املال ببيت وعالقته السلطان صحبة يف يشرتط وما واملرؤوس، والرئيس
خلدون ابن ذكره وقد السياسة، باب يف يدخل مما ذلك وغري الذمة، أهل وأحكام الدواوين

مراًرا. بمرص طبع عليه، وأثنى مقدمته يف
ج١). ٤٧٩ خلكان (ابن برلني يف نسخة منه االستماع، تحريم (ب)

الرحمن عبد الشيخ هو السادس): القرن أهل (من هللا عبد بن الرحمن عبد (٢)
«املنهج سماه كتابًا له ألف األيوبي، الدين صالح للسلطان معاًرصا كان هللا عبد بن
الحكمة من طرائف عىل ويشتمل السلوك» «نهج أيًضا: ويقال امللوك»، سياسة يف املسلوك
الفيء وقسمة التدبري وقواعد اململكة ومعرفة الرعية وتدبري السياسة وأصول واألدب
يف قديم خط الخديوية املكتبة يف نسخة منه وفاتحة، بابًا عرشين جعله الجيش. وتنظيم

.١٣٢٦ سنة بمرص وطبع صفحة، ٤٤٤
الخطري بن أسعد املكارم أبو القايضاألسعد هو ٦٠٦ه): (تويفسنة مماتي ابن (٣)
الصالحية، الدولة ابتداء يف وجماعته هو وأسلم نرصانيٍّا كان املرصي، مماتي مليح أبي بن
شكر بن الدين صفي الوزير من نفسه عىل خاف ثم املرصية الدواوين نظارة وتوىل

الكتب: من وله هناك وتويف الظاهر، امللك بالسلطان الئذًا حلب إىل مرص من فهرب

بمرص طبع األيوبية. الدولة يف وقوانينها مرص حكومة نظام يف الدواوين: قوانني (أ)
الهامة. اإلدارية الكتب من وهو ١٢٩٩ سنة

الدين، صالح وزير قراقوش الدين بهاء أخبار يف قراقوش: أحكام يف الغاشوش (ب)
الخديوية. املكتبة يف خالصة منه

ابن يف (ترجمته خربها. عىل نقف لم ودمنة كليلة نظم أنه خلكان ابن ذكر (ج)
ج٢). ٢٤٤ األدباء ومعجم ج١، ٦٨ خلكان

إبراهيم بن عثمان األمري هو السابع): القرن أواسط (يف إبراهيم بن عثمان (٤)
كتاب وألف: أحوالها، فدرس ٦٣٢ سنة املرصية الدواوين يف النظر متوليًا كان النابليس
نجم أيام يف السلطانية الرشيفة للخزانة املرصية: الديار دواوين يف املضية القوانني ملع
الدين سيف العادل امللك السلطان بن محمد الدين نارص الكامل امللك السلطان بن الدين
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ذكر وأنه قدامة، البن الخراج كتاب إىل املقدمة يف وأشار أيوب، الدين نجم بن بكر أبي
أبواب وخمسة مقدمة وجعله أيامه، يف كان ما عىل فاقترص آثارها أمحت دواوين فيه
الواليات ذكر يف والثاني املال، بيت يف حفظه يجب ما يف األول والباب تمهيد، فاملقدمة
ملع والخامس الدواوين، نظار أهمله ما يف والرابع الدواوين، ترتيب يف والثالث وأقسامها،
يف الخديوية املكتبة يف يوجد الفوائد، كثري الحجم صغري وهو املستخدمني، جنايات من

صفحة. ٤٨
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العرصاملغويل

٦٥٦–٩٢٣ه) سنة (من

تاريخية فذلكة

وينتهي ٦٥٦ه، سنة هوالكو يد عىل املغول قبضة يف بغداد بسقوط العرص هذا يبدأ
اإلسالمي العالم وكان ٩٢٣ه، سنة الفاتح سليم السلطان يد مرصعىل العثمانيني بدخول
بني أقسام ثالثة إىل انقسم هو أو جنكيزخان، ساللة املغول سيادة يف أكثره أثنائه يف
سوريا حدود إىل رشًقا الهند حدود من فيه املغول سلطة امتدت والعرب: واألتراك املغول
من الرتك وحكم والعراق، فارس يف قصرية فرتة والرتك الفرس سيادة تتخللها غربًا
ذلك وراء ما يف الرببر أو العرب وساد غربًا، مرص حدود آخر إىل رشًقا سوريا حدود

اليمن. ويف األتالنتيكي شواطئ إىل غربًا
أتراك وهم ٩٢٣ه إىل ٦٤٨ سنة من املماليك السالطني حوزة يف والشام مرص كانت
من وكالهما العثمانيون، أخذها ثم السالجقة حوزة يف الصغرى آسيا وكانت ورشاكسة،
فارس صارت ثم مغولية، وهي االلخانية الدولة سلطة يف وفارس العراق وكانت الرتك،
إىل فيها األمور صارت فرتات ذلك تخلل وإنما أيًضا، مغولية وهي التيمورية الدولة إىل
واألقاقيونلية)، (القراقيونلية تركيتني وأخريني واملظفرية)، (الجاليرية فارسيتني دولتني
وكلتاهما التيمورية إىل صارتا ثم الشغطائية قبضة يف وأفغانستان تركستان وكانت

مغولية.
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وإنما عربية، دولة فيها ليس العرص ذلك يف اإلسالمية املمالك معظم هي تلك
زبيد يف صغرية إمارات فكانت اليمن أما واملغرب، اليمن يف العرب سيادة انحرصت
وغرناطة ومراكش والجزائر تونس يف صغرى دول فتولته املغرب وأما وعدن، وصنعاء
ويف العرص، هذا ذهاب بعد إال املغول يفتحها فلم الهند وأما بربر، وبعضها عرب بعضها
صاحب عيل بن محمد هللا عبد أبي بفرار إسبانيا من املسلمون خرج العرص هذا أواخر

األندلس. يف املسلمني ملوك آخر ٨٩٧ه سنة غرناطة

اإلسبان. صوره كما األندلس يف املسلمني ملوك آخر هللا عبد أبو :1 شكل

اللغة آداب وهدد العربي، العنرص ببقية ذهب اإلسالمية للمملكة املغول فاكتساح
إذا كانوا ألنهم والتحريق؛ التخريب من حروبهم أثناء يف األقوام أولئك أتاه بما العربية
فكم املنازل، وهدموا حمله يستطيعون ال ما وأحرقوا فيه ما ونهبوا أهله قتلوا بلًدا فتحوا
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وبغداد جنكيزخان عهد عىل بخارا يف فعلوا كما العلماء، من وقتلوا املكاتب من أحرقوا
وغريه. تيمورلنك يد عىل فتوحهم سائر عليه وِقس هوالكو. يد عىل

عربية دولة فيه ليس قرون ثالثة عليه مرت اإلسالمي العالم إن باإلجمال: ويقال
أثنائها يف العربية اللغة ذهبت فلو معشاره، عرش منه العرب يحكم ولم الذكر تستحق
واملؤلفون واألدباء الشعراء فيها ونبغ حية ظلت لكنها غريبًا، ذلك يكن لم آدابها وأمحت
الدين ولغة الدول، تلك معظم يف السياسة لغة كانت أنها ذلك يف والسبب فن، كل يف
يف سعيهم فإن العرب عىل لإلجهاز قاموا الذين املغول حتى تقريبًا، كلها فيها والعلم

العربية. اللغة يف ألفوه علماؤهم ألفه ما وأكثر عربيٍّا أكثره كان العلم سبيل
مرص إىل يرجع العرص ذلك يف العربية اللغة آداب بقاء يف األكرب الفضل أن عىل
امللجأ كانتا فقد األيوبيني، امللوك من بقي ومن املماليك السالطني حوزة يف وهما والشام،
وفارس خراسان اكتساحهم عند املغول وجه من فرارهم يف اللسان هذا ألبناء الوحيد
فيهما فنبغ عربية، حكومتها ولغة القاهرة مرص عاصمتها واحدة مملكة وكانتا والعراق،
مكانه. يف سرتاه كما فيه العلم رجال وسائر وأطبائه وأدبائه املغويل العرص شعراء معظم

العرص هذا مميزات

ونيسابور وبخارا بغداد من فيه واألدب العلم مراكز انتقلت العلم» «مراكز أوًال:
القاهرة إىل العباسية العصور يف العلم مدائن من وغريها وإشبيلية وقرطبة والري
مرص مدائن من وغريها وحماه وحلب وحمص ودمشق والفيوم وأسيوط واإلسكندرية
دهيل، سالطني بظل الهند يف األدباء من فيها نبغ بمن أخرى مدن واشتهرت والشام،
الرببر، سيادة تحت إفريقية ويف والعثمانيني، السالجقة عهد يف الصغرى آسيا ويف
والحلبي الدمشقي ألقاب العرص هذا يف والعلماء واألدباء الشعراء أسماء يف فكثر
والتونيس والحميص والسيوطي والحموي واملقديس واإلسكندري والفيومي والقاهري
كانت القاهرة أن عىل وغريهم، والربوسوي والباكوي والكليكوتي واللواتي والغربيني
عاصمة كانت والغرب، الرشق من عليها يفدون وعلمائها العربية اللغة أدباء ملجأ

تزال. وال العربي العالم
وغريهم والخلفاء والوزراء األمراء من والشعر األدب عشاق ذهب األدب» «نرصاء : ثانيًا
الشعر بسماع ويلتذون به ويشتغلون العلم، يطلبون كانوا الذين السلطة رجال من
األديب أو الشاعر كان أن وبعد والتغلب، القهر به يراد إنما امللك وأصبح وينظمونه،

907



العربية اللغة آداب تاريخ

الواحدة الحكاية أو الواحد بالبيت السلطان أو الخليفة أو األمري عند منزلته تعلو
وتدريب والدخل الخرج وضبط اململكة، حسابات تدوين إىل املغول امللوك َهمُّ انرصف
الختيار والنجوم واألمزجة األبدان لحفظ بالطب العلوم من اهتموا وإنما الجند،
منهم واحد غري اشتهر العلوم تلك يف رغبتهم بمرصفمع األتراك السالطني أما األوقات،
مؤلفات يف وسرتى واألدب، التاريخ يف الكتب لهم فألفوا أهله، وتنشيط العلم بحب
أولئك لبعض ألفت الكربى، واملوسوعات التاريخية الكتب أهم من طائفة العرص هذا
امللوك شأن كان وهذا بتنشيطهم. أو أوالدهم أو أمرائهم أو وزرائهم أو السالطني

النهرين. بني وما الشام يف األيوبيني
ابن بمقدمة التاريخ وفلسفة العمران علم نضج التفخيم» وألقاب جديدة «علوم ثالثًا:
أنه مقدمته آخر يف خلدون ابن رصح وقد املوضوع، هذا يف كتاب أول وهي خلدون
كدنا «وقد قوله: وهذا فيه»، يعرض وما العمران «طبيعة وسماه البحث هذا مستنبط
هو الذي األول الكتاب هذا يف القول عن العنان نقبض أن وعزمنا الغرض عن نخرج
ولعل كفاية، حسبناه ما مسائله من استوفينا وقد فيه، يعرض وما العمران طبيعة
أكثر عىل مسائله من يغوص مبني وعلم صحيح بفكر هللا يؤيده ممن بعدنا يأتي ما
العلم موضع تعيني عليه وإنما مسائله، إحصاء الفن مستنبط عىل فليس كتبنا مما
إىل فشيئًا شيئًا بعده من املسائل يلحقون واملتأخرون فيه. يتكلم وما فصوله وتنويع

ذلك. إىل وسنعود تعلمون» ال وأنتم يعلم وهللا يكمل أن
الكتب فيها ووضعت والحربية واإلدارية السياسية العلوم العرص هذا يف أتقنت رابًعا:

املماليك. سلطة تحت ونظاماتها قوانينها وضبطت
ا. خاصٍّ فصًال له وسنفرد التاريخي االنتقاد ظهر خامًسا:

التسجيع وزاد والوجهاء العلماء تراجم ويف املخاطبات يف التفخيم ألقاب كثرت سادًسا:
قد وكان املؤلفات، أسماء يف التسجيع وشاع العبارة، يف والتنميق الرتسل يف والتطويل

اآلتي. العرص يف وزاد اآلن، فتكاثر املايض العرص يف ذلك من يشء ظهر
الفتن أثناء يف وغرًقا حرًقا أكثرها لذهاب الكربى املكاتب قلت والكتب» «املكاتب سابًعا:
بدأ قد الكتب إحراق وكان الغرب، يف واإلسبان الرشق يف املغول أيدي عىل الفتوح يف أو
تحاول فرقة فكل اإلسالمية، الفرق بني التنازع بسبب ذلك قبل اإلسالمية اململكة يف
بما وناهيك املعتزلة، لكتب الغزنوي محمود السلطان كإحراق األخرى، كتب إحراق
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ليس ما بينها ولعل كثرية، وهي والفلسفة بالزندقة املتهمني العلماء كتب من أحرق
املكاتب من جنكيزخان فأحرق والتخريب اإلحراق يف فبالغوا الترت أما بقي. ما بني مثله
يرد ولم إحصاؤه يدرك ال ما فارس يف العلم مدائن من وغريها ونيسابور بخارا يف
هوالكو أما والتخريب، الهدم من الطاغية ذلك أتاه ملا تابًعا جاء ألنه مفصًال؛ ذكره

تماًما. مقدارها يعني لم وإن بغداد يف العلم كتب إتالفه التاريخ ذكر فقد
منه العرب أخرجوا بلًدا فتحوا كلما كانوا اإلسبانيني فإن األندلس يف وكذلك
أحرقها مكتبة وآخر األيام، تلك يف الفتح رجال عادة جاري عىل كتبهم وأحرقوا
التاسع القرن آخر يف زيمنس الكردينال يد عىل غرناطة مكتبة العرب كتب من اإلفرنج
عىل تحتوي ألنها بإحراقها فأمر تقدير؛ أقل عىل مجلد ٨٠٠٠٠ فيها كان للهجرة
الكتب من املسلمني أيدي يف كان ما فأخذوا املدينة يف وطافوا األناجيل. تخالف كتب
إال كتبها من يبَق فلم الكهنة، غري عىل العربية اللغة بتحريم أمًرا وأصدروا وأحرقوها،
غزتا إسبانيتني سفينتني أن فأصلها األسكوريال مكتبة يف العربية الكتب أما القليل.
أوائل يف مراكش صاحب زيدان ملوالي عربية كتبًا تحمل سفن ثالث املتوسط البحر يف
إىل الكتب تلك وحملوا فيها ما وغنموا عليها فقبضوا للهجرة، عرش الحادي القرن

املكتبة. تلك أصاب بحريق منها جانب وذهب األسكوريال يف ووضعوها إسبانيا
— السيوطي فقال أيامهم، يف الكتب بنقص املغويل العرص علماء شعر وقد
بمشقة فاعتذر امللوك بعض إىل للذهاب دعي ملا عباد بن الصاحب حكاية ذكر بعد
«وقد :— عنده كانت التي اللغة كتب عليها ينقل جمًال ستني إىل يحتاج ألنه االنتقال؛
يف اآلن املوجودة الكتب إن بحيث وغريهم، الترت بني الكائنة الفتن يف الكتب جل ذهب
من غلو وهذا — واحد»1 جمل حمل تجيء ال واملتأخرين املتقدمني تصانيف من اللغة

بالفتن. الكتب بضياع العلماء شعور مقدار عىل يدل لكنه — السيوطي
أو نفسها من أوراقها تبىل إذ والحروب؛ الفتن غري أسبابًا الكتب لضياع أن عىل
جمع يف العناية وتحولت النفقة. لغالء استنساخها عن صاحبها ويعجز حربها، يمحى
صاحب العسقالني الدين نارص مثل الكتب، عشاق أو العلماء من األفراد إىل الكتب
نفيسة، كتبًا مملوءة خزانة عرشة ثماني خلف فإنه ،٧٣٣ سنة تويف بمرص اإلنشاء

واملدارس. املساجد يف أكثرها املكاتب وصارت ذكرها، تقدم التي القفطي ومكتبة
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األسكوريال. :2 شكل

حتى الخصوص عىل والشام مرص يف املدارس تكاثرت واملوسوعات» «املدارس ثامنًا:
الشام يف املدارس أنشأ من وأول ودمشق، القاهرة يف وأهمها باملئات تعد صارت
واختلفت والسالطني، امللوك من بعده جاء من به واقتدى زنكي، الدين نور السلطان
للشافعية الفقه أو الحديث أو للتفسري وأغراضها مذاهبها حسب عندهم املدارس
وتخرج الرياضيات، أو الفلسفة أو الطب أو الحنبلية أو املالكية أو الحنفية أو
وحمص حلب مدارس ذلك عىل وقس العلماء من كبرية طائفة املدارس هذه يف
فصل كما أغراضها اختالف عىل املدارس فيها فتعددت مرص أما وغريها. والقدس
مدرسة كله العالم يف اإلسالمية املدارس أشهر بل وأشهرها والسيوطي، املقريزي ذلك

للهجرة. الرابع القرن أواسط إىل تاريخها يرجع أقدمها وهي بالقاهرة، األزهر
املواضيع درس من املكثرون وتعدد واملجاميع، العرصاملوسوعات هذا يف تكاثرت تاسًعا:
عرص يسمى أن يصح حتى مؤلفاتهم أكثر يف املعاجم من واستكثروا املختلفة،

املجاميع. أو املوسوعات
والفلك الفلسفة يف االشتغال عن القرائح أصحاب انرصف العلوم» «تحويل عاًرشا:
اإلحن من الناس توىل ما كثرة ذلك يف السبب ولعل الدينية، األبحاث إىل والرياضيات
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خدمة إىل إما العلوم تلك أكثر فحولوا وأسهلها، لهم تعزية أعظم الدين إىل فالتجأوا
أصحاب واستغرق املساجد، يف التوقيت إىل صار الفلك فعلم الخرافات. إىل أو الدين
الرمل ورضب النجامة إىل النجوم علم وصار ذهب، إىل املعادن تحويل يف الكيمياء

املواضيع. هذه يف املؤلفات وكثرت الشعوذات من وأمثاله
إىل يفتقر مما الرياضية، املسائل من العويص حل إىل انرصفت الهمم أن عىل
وقد دائرة، يف املسبع رسم أو أقسام سبعة إىل الدائرة كقسمة التفكري يف استغراق

الثالث. العرص يف الخصوص عىل هذا تكاثر
فنقول: املاضية األعرص علوم يف فعلنا كما العرص هذا علوم يف فلنبحث

هوامش

ج١. ٤٩ املزهر: (1)

911





الشعر

جموًدا قرائحهم فزادت عقولهم، وشغل ألسنتهم قيد الناس رقاب عىل املغول استيالء إن
خارج إال الذكر يستحق من الشعراء من ينبغ ولم السابق العرص يف عليه كانت عما
مجيدين شعراء من األخرى البالد تخلو وال والشام، مرص يف سيما وال املغول، مملكة
واختلط فطرية. قريحة كان أن بعد لفظية صناعة أصبح الشعر إن باإلجمال: يقال لكن
األدب يف الكتب ألفوا أكثرهم فإن الشعر بغري يشتغل لم شاعر نبغ وقلما باألدب الشعر
وتعاطاها الشعرية الصناعة وابتذلت ذلك. ونحو والحكم واملواعظ والنكات الشعر وجمع
كالخياطني الحرف وأرباب الباعة من الناظمون وكثر فقط. الفراغ ساعات لقضاء الناس
القرائح ظهرت ما كثريًا إذ العرص بهذا ا خاصٍّ ذلك وليس ونحوهم. والدهانني والنجارين
من بتقربهم صنائعهم عن استغنوا نبغوا إذا كانوا لكنهم العامة، طبقات يف الشعرية
من لكثريين اتفق كما باملعجزات ويأتون قرائحهم فتشحذ الخلفاء، أو األمراء بعض
يجد ال األدب بضاعة لكساد فنظًرا املغويل العرص يف أما والعبايس. األموي العرص شعراء
للتسلية، الشعر ويتعاطى مهنته يف فيبقى بها لالرتزاق وسيلة الشعرية القريحة صاحب
الحرب كتب أو التاريخ لهم ليؤلفوا الغالب؛ يف األدباء يقربون املماليك السالطني وكان

اإلسالمية. أو الدخيلة العلوم أو األدب أو
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والحوراني البدوي (1)

االختالط بتوايل الفصحى اللغة فساد اقتضاه الشعر من رضب تولد العرص هذا ويف
كانوا مرض لغة عن باملستعجمة خلدون ابن عرفها الشعراء من طبقة فتولدت باألعاجم،
تقدمهم، من مثل والهجاء والرثاء واملدح النسيب املعروفة الشعر أغراض يف ينظمون
ويبتدئ العامية، األلفاظ من كثري عىل وباحتوائه اإلعراب من بخلوه يمتاز شعرهم لكن
فيه. النظم املراد فاملوضوع النسيب إىل يستطرق ثم اسمه بذكر قصيدته شاعرهم
ومراكش، والجزائر بتونس املغرب أهل من كبرية طائفة الشعراء هؤالء من واشتهر
وكانوا «البدوي» والشام مرص أهل ويسميها «األصمعيات» قصائدهم يسمون وكانوا
ابن وذكر البادية. العرب منازل حوران إىل نسبة «الحوراني» به الغناء ويسمون يغنونه
يبكي هاشم ابن الرشيف شاعرهم قول ذلك من مقدمته، يف الشعر هذا من أمثلة خلدون

مطلعها: قصيدة يف رسحان بنت الجازية

زف��ي��ره��ا1 م��ن ش��ك��ت ح��رٍّا ك��ب��دي ت��رى ع��ل��ي ه��اش��م ب��ن ال��ش��ري��ف ق��ال

آخر: لشاعر مطلع القبيل هذا ومن

ع��وي��ل ال��ب��اك��ي��ي��ن ظ��ع��ون ف��ي ل��ه��ا وه��اض��ه��ا س��ع��دي ال��ح��ي ف��ت��اة ت��ق��ول
ه��ب��ي��ل ت��ك��ون ال م��ن��ي ال��ن��ع��ت خ��ذ خ��ل��ي��ف��ه ال��زن��ات��ي ق��ب��ر ع��ن س��ائ��ل��ي أي��ا

الشعر. هذا من كثرية أمثلة خلدون ابن مقدمة ويف

وغريهما املواليا عروضالبلد (2)

وهو بيت، كل من الرابعة القافية فيه يلتزمون الذي واملخمس املربع أيًضا فيه وتَولَّد
أعاريض يف الشعر من فنٍّا خلدون ابن ذكر للهجرة. الثامن القرن يف املولدون أحدثه ما
أول كان البلد» «عروض وسموه الحرضية، للغتهم األمصار أهل نظمه كاملوشح مزدوجة
عىل قطعة فنظم عمري بابن يعرف بفاس، نزل األندلس أهل من رجل فيهم استحدثه من

مطلعها: األعراب مذاهب عن فيها يخرج ولم املوشح طريقة
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ال��ص��ب��اح ق��رب ال��ب��س��ت��ان ف��ي ال��غ��ص��ن ع��ل��ى ال��ح��م��ام ن��وح ال��ن��ه��ر ب��ش��اط��ى أب��ك��ان��ي
األق��اح ب��ث��غ��ر ي��ج��ري ال��ن��دى وم��اء ال��ظ��الم م��داد ي��م��ح��و ال��س��ح��ر وك��ف

أصناًفا نوعوه ثم األعراب، إغفال مع طريقته عىل ونظموا فارس أهل فاستحسنه
ابن كقول ازدواجها باختالف أسماؤها واختلفت والغزل، وامللعبة والكاري املزدوج منها

فحولهم: من وهو شجاع

ب��اه��ي��ا ه��ي ل��ي��س وج��وًه��ا ي��ب��ه��ي ال��ن��ف��وس وع��ز ال��دن��ي��ا زي��ن��ة ال��م��ال
ال��ع��ال��ي��ا وال��رت��ب��ة ال��ك��الم ول��وه ال��ف��ل��وس ك��ت��ي��ر ه��و م��ن ك��ل ف��ه��ا

األخري وهذا «القريض»، أو «القصيد» يسمونه ما سوريا يف العامة نظم ذلك ويشبه
األصل. رسياني بعضها أوزان عىل ينظمونه

بغداد يف كان «املواليا» له: يقال العامي الشعر من رضب العرص هذا يف ونضج
القاهرة إىل وانتقل ودوبيت، فرد منه وكان» و«كان «القوما» منها كثرية فنون وتحته

قولهم: ذلك من كثريًا املرصيون فيه وأجاد العهد ذلك من فيها وشاع

س��ارق وال ن��اه��ب ال م��ف��ت��ون ف��ق��ل��ت: ال��ط��ارق؟ م��ن ق��ال��ت: ال��خ��ب��ا ب��اب ط��رق��ت
غ��ارق أدم��ع��ي ب��ح��ر ف��ي ح��ي��ران رج��ع��ت ب��ارق ث��غ��ره��ا م��ن ل��ي الح ت��ب��س��م��ت

الصليبية، الحروب أثناء يف العرص هذا قبيل سوريا يف اإلفرنج إقامة لطول ونظًرا
أشعارهم. يف يظهر قد األدباء نفوس يف أثًرا ترك وجودهم أن الظن عىل يغلب

الشعري التاريخ (3)

بأحرف واقعة تاريخ ضبط به واملراد الشعري، التاريخ ظهر العرص هذا أواخر ويف
جرت الذي التاريخ يساوي جملها مجموع يكون شطر أو جملة أو كلمة منها تتألف
اليوم شائع وهو منها، يشتق ما أو تاريخ لفظ بعد الشاعر بها يأتي الواقعة تلك فيه
العارش القرن أوائل من أقدم منه يشء عىل نقف لم األخرية. العصور محدثات من لكنه
أهل كان العثمانيني، عند ذلك من أقدم أنه ويظهر مرص، العثمانيني فتح أثر عىل للهجرة
الهندية. األرقام نستخدم كما الهجاء حروف له يستخدمون اإلسالم صدر يف الحساب
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لسهولتها اتخذوها الهندية األرقام العرب عرف فلما والعربان، الرسيان يفعل كان وكذلك
العدد تؤدي طرق ترتيبها يف ولهم الزمن. من ردًحا أيًضا الحروف يستخدمون وظلوا
ألفاظ منها يتألف كان ما وكثريًا منها، يتألف التي الكلمة معنى إىل التفات بال املطلوب
أو للجملة يكون بحيث ذلك، يتعمد أن — يظهر ما عىل — لبعضهم فخطر معنى ذات
لذلك تنبه من ندري وال املؤرخة، الحادثة يوافق معنى التاريخ منها يتألف التي الكلمة

متى. وال أوًال
ثم الحروف. وأرسار الجفر أصحاب عند معروفة كانت الطريقة هذه أن عىل
جملها مجموع أحرًفا فيجمعون التاريخية، الحوادث لتدوين نثًرا األدباء استخدمها
فتح تاريخ ذلك من عليه وقفنا ما أقدم ومن يالئمها، معنى وله الحادثة تاريخ يساوي
آخر رجل وأرخ طيبة»، «بلدة بقولهم: العثمانيون أرخه فقد ٨٥٧ه، سنة القسطنطينية
هذا قبل نظًما ذلك واستخدموا ورشب»، دنا من هللا «رحم بقوله: ٩٦٦ سنة سبيل بناء

بقوله: ٩٢٢ سنة األمايس املؤيد ابن وفاة يؤرخ بعضهم كقول التاريخ

وم��ب��روك» م��رح��وم ال��م��ؤي��د «ن��ج��ل رح��ل��ة ت��اري��خ ي��ب��ت��غ��ي ل��ل��ذي ق��ل

البيت. من الثاني الشطر إال يحسبوا ولم
بقوله: ٩٧٥ سنة مرص وايل املقتول باشا محمد وفاة آخر شاعر وأرخ

«ظ��ل��م��ه» ال��ت��اري��خ ف��ي وه��و ن��ور ب��ال��ن��ار ق��ت��ل��ه

القصيدة ينظمون صاروا حتى ذلك بعد الشعري التاريخ فن يف الشعراء توسع ثم
كل أبيات منها يرتكب ألفاظ األبيات أوائل أحرف من ويجتمع تاريخ، منها شطر وكل
الغني عبد الشيخ بها مدح بقصيدة النحالوي فعل تاريخان،كما أو تاريخ منها شطر
باشا إبراهيم بها مدح بقصيدة اليازجي ناصيف الشيخ وعارضها ،١١٣٦ سنة النابليس
تاريخ معجمه ومن تاريخ بيت كل مهمل من يتألف بأن آخرون وتفنن ،١٨٤٨ سنة

ذلك. وغري
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الشعراء (4)

بفصل والشام مرص شعراء منهم ونختص مواطنهم العرصحسب هذا يف الشعراء نقسم
يمكن آثاًرا خلفوا ممن أشهرهم عىل ونأتي آخر فصًال الشعراء لسائر ونجعل مشرتك،

الوفاة: سني حسب ونرتبهم إليها، الوصول

مرصوالشام شعراء (1-4)

مسعود بن يوسف بن محمد الدين شهاب هو ٦٧٥ه): سنة (تويف التلعفري (١)
امللوك ومدح باألدب واشتغل ٥٩٣ سنة باملوصل ولد التلعفري، الشيباني بركة بن
أعطاه وكلما بالقمار امتحن خليًعا وكان األيوبي. موىس األرشف امللك ومنهم واألعيان
إليه فأحسن الدين غياث العزيز فمدح حلب، إىل فطرده به، قامر شيئًا األرشف امللك
يده. قطعت التعلفري الشهاب مع قامر من حلب يف فنودي املسلك، ذلك معه فسلك
حمام. أتون يف بقى حتى ويقامر يستجدي يزل ولم دمشق فجاء األرض عليه فضاقت
فوات ويف ١٣١٠ سنة بريوت يف طبع ديوان وله تويف. أن إىل حماه صاحب نادم وأخريًا

أشعاره. من كثرية أمثلة ج٢) ٢٧٧) الوفيات
اآلتي — التلمساني الدين عفيف ابن هو ٦٨٨ه): سنة (تويف الظريف الشاب (٢)
عنفوان يف ومات ٦٦١ بمرصسنة ولد سليمان بن محمد واسمه قبله، تويف لكنه — ذكره
أدبية كتب وله وغريها، بمرص مراًرا مطبوع ديوان ولد بالرقة، شعره واشتهر الشباب،

ج٢). ٢١١ الوفيات (فوات وبرلني باريس يف نسخ منها املقامات أهمها أخرى
هللا عبد بن عيل بن سليمان هو ٦٩٠ه): سنة (تويف التلمساني الدين عفيف (٣)
عىل ويتكلم العرفان يدعي كان األصل كويف وهو — ذكره املتقدم — الظريف الشاب والد
حسن وكان النصريية، مذهب إىل وامليل الدين رقة إىل ينسبه بعضهم وكان القوم. إصالح
الخزانة استيفاء مباًرشا وكان بالد، عدة يف خدم ووجاهة، حرمة له األخالق كريم العرشة
وكان خلوة، أربعني الروم بالد يف بنى متصوًفا وكان سلطانها، عند مقام وله بدمشق
األبجدية عىل مرتب ديوان وله ،٦٩٠ سنة بدمشق وتويف األطوار، متقلب اإلجمال عىل
١٧٨ الوفيات (فوات بربلني العروض يف وكتاب واألسكوريال، ولندن برلني يف نسخ منه

ج١).
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البوصريي الصنهاجي سعيد بن محمد اإلمام هو ٦٩٥ه): البوصريي(تويفسنة (٤)
بعضهم فسماه دالص من واآلخر بمرص بوصري من أبويه أحد كان الربدة، صاحب
واشتهر ببلبيس، بالرشقية وتوظف والترصف الكتابة يتعاطى وكان أيًضا، الدالصريي

ومطلعها: النبي بها مدح التي الربدة بقصيدة

ب��دم م��ق��ل��ة م��ن ج��رى دم��ًع��ا م��زج��ت س��ل��م ب��ذي ج��ي��ران ت��ذك��ر أم��ن

املطلع يف منها عرشة بيتًا ١٦٢ وهي الربية، خري مدح يف الدرية بالكواكب وتعرف
مدح يف و١٠ دعائه يف و١٠ مولده يف و١٩ النبي مدح يف و٣٠ وهواها النفس يف و١٦
رشحها وقد املناجاة، يف وبقيتها االستغفار يف و١٤ جهاده يف و٢٢ املعراج يف و٣ القرآن
يطعن نونية قصيدة منها أخرى قصائد وله لذكره، محل ال مما مراًرا وطبعت كثريون،

مطلعها: بمرص الرشقية مستخدمي عىل فيها

أم��ي��ن��ا رج��ًال ب��ي��ن��ه��م أَر ف��ل��م ال��م��س��ت��خ��دم��ي��ن��ا ط��وائ��ف ن��ق��دت

ذكر يف همزية قصيدة وله ج٢)، ٢٠٦) الوفيات بفوات ترجمته يف بعضها نرش
سعاد. بانت وزن عىل املعاد

كان الوراق، حسن محمد بن عمر هو ٦٩٥ه): سنة (تويف الوراق الدين رساج (٥)
صحيح النظم كثري شاعًرا وكان مرص، وايل سباسالر بن الدين سيف يوسف لألمري كاتبًا
«ملكت الوفيات: فوات صاحب قال بالبديع. عارًفا التورية قاعد الرتكيب عذب املعاني
لنفسه اختاره الذي وهذا الغاية إىل بخطه ضخمة كبار أجزاء سبعة يف وهو شعره ديوان
فهذا مجلدين يكون مجلد وكل مجلًدا عرش خمسة حساب من كان األصل فلعل وأثبته،
الحسن غاية يف وخطه مجلًدا، ثالثني يف ورديئه جيده ترك لو ديوانه يكون ما أقل الرجل

واألصالة.» والقوة
سماها األبجدية عىل رتبها منتخبات الصفدي الدين صالح اختار الديوان هذا ومن

ج٢). ١٠٧ الوفيات (فوات برلني يف نسخة منها الرساج» «ملع
العزازي، امللك عبد بن أحمد هو ٧١٠ه): سنة (تويف العزازي الدين شهاب (٦)
وكان واملذاكرة، للفكاهة النظم ويتعاطى القاهرة، يف جركس قيسارية يف بزاًزا كان
وأجاد األلغاز إىل ميل وله الخصوص، عىل املوشح يف أجاد وقد النظم جيد ظريًفا كيًسا
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والوالة والوزراء األمراء ومدائح الرسول مدائح يف أبواب خمسة إىل قسمه ديوان وله بها،
وغرائب زمانه، وشعراء عرصه أدباء بني وقع ما ويف وأهاٍج، وألغاز وملح ونكت والكتاب
املكتبة يف ناقصة نسخة منه األندلسيون. اخرتعها التي واملوشحات املخمسات من األوزان
نظمه، من أمثلة ج٢) ٤٨) الوفيات بفوات ترجمته ويف صفحة، ١٦٠ يف الخديوية

(خط). الثالث الجزء الكامنة الدرر يف وترجمته
بن دانيال بن محمد الدين شمس هو ٧١٠ه): سنة (تويف املوصيل دانيال ابن (٧)
له النثر عذب النظم حلو راجًزا شاعًرا كان بالقاهرة. الرمدي الطبيب املوصيل يوسف
حجاج ابن الصفدي الدين صالح سماه العجيبة والنوادر الغريبة والنكت الرقيقة الطباع
لكنه شعره من كثرية أمثلة ج٢) ١٩٠) الوفيات فوات ويف مرصه، سكرة وابن عرصه
ترجمته أثناء يف نقل ألنه خطأ وهذا ٦٠٨ه؛ سنة تويف أنه هناك ذكر وقد األحماض، كثري
ابن أن يعقل فال ٧٣٤ه وتويف ٦٦١ سنة ولد وهذا رآه، الناس سيد بن الدين فتح أن

األصح. وهو ٧١٠ سنة تويف أنه الظنون كشف ويف ،٦٠٨ سنة تويف دانيال
بابه يف فريد الظل، خيال معرفة يف الخيال» «طيف سماه كتاب هذا دانيال والبن
يف نسخة منه «كراكوز» السوريون ويسميها املعروفة، الظل خيال لعبة فيه وصف
والخالعة املجون من كثري فيها الهزلية كالرواية وهي صفحة، ١٢٠ يف التيمورية الخزانة
بالعربية مثالها يندر التي التمثيلية الروايات قبيل من لكانت ذلك ولوال البذيئة، واأللفاظ

العهد. ذلك يف
بن محمد بكر أبو الدين جمال هو ٧٦٨ه): سنة (تويف املرصي نباتة ابن (٨)
وتويف ،٦٨٦ سنة مرص يف ولد املرصي، الجذامي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد
املتقدم الفاضل القايض نثره يف تحدى والنثر بالنظم مشهور وهو ،٧٦٨ سنة فيها

وله: منواله، عىل ونسج ذكره،

صفحة. ٣٥٦ يف الخديوية باملكتبة خطية نسخ منه الهجاء عىل مرتب كبري ديوان (أ)
ويف ١٢٨٨ سنة بمرص آخر جزء وطبع تاريخ بدون اإلسكندرية يف بعضه طبع وقد

.١٣٢٣ سنة بمرص كله وطبع غريها،
باريس. يف شعره، مقاطع عىل فيه اقترص النباتي: القطر (ب)

برلني. يف ونحوها، رسائل مجموع الديوان: تعليق (ج)
باريس. يف نسخة منه األدب، يف حافل كتاب هو الفرائد: ومجمع الفوائد مطلع (د)
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وتراجم — املذكور — الفوائد» «مطلع تقاريظ عىل يشتمل املطوق: سجع (ه)
املكتبة يف نسخة منه املكاتبات. من وبينهم بينه دار ما وعىل دمشق يف أصحابها

صفحة. ١٢٦ يف الخديوية
الرسالة ألن هامة؛ تاريخية فوائد فيه زيدون: رسالة رشح يف العيون رسح (و)
تراجمهم عىل الشارح فجاء اإلسالم، وصدر الجاهلية شعراء أهم فيها ذكر املذكورة

ضخم. مجلد يف بمرص طبع وقد أكسفورد، يف خطية نسخة منه وأخبارهم،
ويف ١٣٠٢ سنة مرص يف طبع وقد نباتة، ابن خطب مجموع فيه الخطب: ديوان (ز)

.١٣١١ بريوت
وواجباتهم امللوك يف الدولة، وآداب السياسة قبيل من هو امللوك: دول سلوك (ح)
هذا يف أرجوزة وله فينا، أكاديمية يف نسخة منه ورعاياهم أهلهم ونحو أنفسهم نحو

برلني. يف السلوك، فرائد اسمها املوضوع
وباريس. برلني يف غزلية، قصيدة الرقيق: سوق (ط)

يف متفرقة وخطب قصائد وله أكسفورد، يف الحجاج، شعر يف املزاج تلطيف (ي)
ج٣). الكامنة الدرر يف (ترجمته كتبه من تقدم ما يف أكثرها يدخل أوربا مكاتب

بن أحمد الدين شهاب العباس أبو هو ٧٧٦ه): سنة (تويف حجلة أبي ابن (٩)
املقامات وألف واإلنشاء، والنظم األدب يف ماهًرا كان القاهرة، نزيل التلمساني يحيى

أهمها: هاك الكثرية، واملجاميع

عن منقولة املؤلف ترجمة صدره يف وأدب شعر مجموع هو الصبابة: ديوان (أ)
العشاق وهم الهوى قتله من أخبار عىل يشتمل والديوان النفيس، الدر مغناطيس كتابه
القصار، النوادر عىل اقترص إنه مقدمته: يف قال أحوالهم، وسائر طبقاتهم اختالف عىل
من آخر شكل عىل أو السماع عىل عشق ومن والجمال الحسن يف أبواب إىل وقسمه

وغريها. ١٢٧٩ سنة بمرص طبع ذلك، وغري العشق رضوب
من مختلفة أنواع عىل ويشتمل النارص، امللك للسلطان ألفه السلطان: سكردان (ب)
قسم وقد سبعة، بالعدد يبدأ لطيف أسلوب يف ونوادر وسري وآداب ونصائح وهزل جد
خواص يف األول والباب مرص، إقليم يف املقدمة أبواب: وسبعة مقدمة إىل لذلك الكتاب
والرابع األقاليم، مناسبة يف والثالث العدد، بذلك السلطان عالقة والثاني السبعة، األقاليم
يف والسادس سريته، يف والخامس الرتكية، السالطني من السابع السلطان ذلك كون يف
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تاريخية فوائد عىل ويحتوي الكتاب. ألفاظ بعض تفسري يف والسابع الغريبة، االتفاقات
نقف لم مما الغريبة أعماله من كان وما به يتعلق وما هللا بأمر الحاكم سرية منها هامة،

.١٣١٧ سنة املخالة هامش وعىل ١٢٨٨ سنة بمرص طبع آخر، مكان يف عليه
منه أبواب، خمسة النارصيف امللك السلطان مدح يف ألفه السكردان: عىل الطارئ (ج)

وغوطا. باريس يف نسخة
البنني. موت يف الحزين سلوة (د)

الطري. منطق (ه)
برلني. يف كلها ٧٧١ سنة اإلسكندرية حرب يف أخرى قصائد (و)

مما ذلك وغري جواره وحسن وتربته عقبة أخبار يف القرار: دار يف األخيار جوار (ز)
صفحة. ٣٤٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه القبور، أهل بأمور يتعلق

الخديوية. املكتبة يف الطاعون، دفع يف املسنون الطب (ح)

محمد الدين شمس هللا عبد أبو هو ٧٨٠ه): سنة (تويف الهواري الدين شمس (١٠)
جعفر أبي إىل وانضم مرص إىل ورحل إسبانيا يف ولد الرضير، األندليس الهواري جابر بن
منها: آثاًرا وخلف هناك، ومات الفرات عىل أخريًا واستقر دمشق إىل ورحل الغرناطي،

عليها رشح وله برلني، يف الورى خري مدح يف الرسى حلة أو العميان، بديعية (أ)
الخديوية. واملكتبة األسكوريال يف العلة، وشفاء الحلة طراز سماه

برلني. يف الهجاء عىل مرتبة مدائح مجموع الكونني: سيد مدح يف الغني كتاب (ب)
بني للتفريق وأخرى واملمدود، املقصور بني التفريق بها يراد نحوية قصيدة (ج)

باريس. يف كلتاهما اللفظ، يف والظاء الضاد
باريس. يف نسخة منه حفظه، لتسهيل ثعلب: فصيح نظم (د)

أبو رواه ما عىل والتابعني الصحابة أسماء فيها جمع أرجوزة هي اآلبق: وسيلة (ه)
الجزائر. مكتبة يف نسخة منه نعيم،

ج٣). الكامنة (الدرر باريس يف أخرى، ومواضيع النبي مدح يف قصائد (و)
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هللا عبد بن إبراهيم إسحق أبو الدين برهان هو ٧٨١ه): سنة (تويف القرياطي (١١)
عرصه علماء الزم الطائي، القرياطي هالل بن شادي بن نجم بن عسكر بن محمد بن

وله: ٧٨١ سنة مكة يف ومات أماكن، عدة يف ودرس بالقاهرة

وفيه ،١٢٩٦ سنة بمرص طبع والنثر، النظم عىل يشتمل ديوان النريين: مطلع (أ)
وغريه. نباتة بن الدين جمال وبني بينه دارت وشعرية نثرية مراسالت

نسخة منه األدب يف آخر مجموع هو املحصل: الشباب خلق يف املفصل الوشاح (ب)
ج١). الكامنة (الدرر وبطرسبورج برلني يف متفرقة قصائد وله غوطا، يف

الرحمن عبد الفرج أبو الدين فخر الوزير هو ٧٩٤ه): سنة مكانس(تويف ابن (١٢)
له: الشعراء، فحول من كان بمرص، الدولة وناظر دمشق وزير القبطي، الرازق عبد بن

ومنشن برلني يف نسخ منه الدين، مجد هللا فضل ابنه جمعه إنشاء: ديوان (أ)
وغريها. الخديوية واملكتبة الربيطاني واملتحف وباريس

هللا عبد اخترصه مكانس: بن املجد ديوان بمخترص األوانس النفوس بهجة (ب)
برلني يف وقصيدة ليدن، يف أرجوزتان وله غوطا، يف نسخة منه ،١١٨٢ سنة اإلدكاوي

الربيطاني. املتحف يف وأخرى

بن بكر أبو الدين تقي املحاسن أبو ٨٣٧ه): سنة (تويف الحموي حجة ابن (١٣)
باألزراري، وعرف ٧٦٧ سنة حماة يف ولد القادري، الحموي حجة بن هللا عبد بن عيل
أدباء رئيس وكان بلده، إىل وعاد والقاهرة ودمشق املوصل إىل العلم طلب يف ورحل
يف ومات الحكومة مناصب يف وارتقى الشيخ، املؤيد زمن يف القاهرة يمم ثم عرصه،

آثاره: وهذه حماة،

عىل النبي بمدح نظمها بديعية هي بكر، أبي تقديم أو األرب: وغاية األدب خزانة (أ)
مطلعها: ووزنها وقافيتها الربدة طرز

ال��ع��ل��م ف��ي ال��دم��ع ت��س��ت��ه��ل ب��راع��ة س��ل��م ذي ع��رب ي��ا م��دح��ك��م اب��ت��دا ف��ي ل��ي

طبع وافيًا، رشًحا الكتاب هذا يف رشحها وقد البديع، أنواع كل عىل تشتمل وهي
املكتبة يف خطية نسخة ومنها و١٣٠٤ و١٢٩١ ١٢٧٣ سنة منها مراًرا بمرص الكتاب

كبرية. صفحة ٦٥٦ يف الخديوية
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مما وأدبية تاريخية فوائد فيه املادة، غزير املحارضات يف كتاب األوراق: ثمرات (ب)
دمشق إىل املرصية الديار من املؤلف رحلة ذيله ويف واملحافل، املجالس يف إليه يحتاج

.١٣٠٠ سنة منها مراًرا بمرص طبعت البلدين، هذين بها وصف
املواضيع، حسب ترتيبه مثل يف األوراق ثمرات ذيل وهو األدب، يف الغريب: تأهيل (ج)

األوراق. ثمرات مع ١٣٠٠ سنة بمرص طبع
سنة بريوت يف طبع البديع، أبواب من واالستخدام: التورية يف اللثام كشف (د)

.١٣١٢
معارصي من رسمية وغري رسمية ومكاتبات مراسالت مجموع اإلنشاء: قهوة (ه)
وفيهم املرصيني لنوابغ العرص ذلك يف واألدب اإلنشاء لحال حية صورة وهو املؤلف،

األسكوريال. ويف الخديوية املكتبة يف نسخة منه وغريهم، والرؤساء القضاة
واملكتبة برلني يف أشعاره من مجموع الحموية، الفواكه يف الشهية الثمرات (و)

واألسكوريال. الخديوية
صفي بديعيتي عىل انتقادي بحث حجة: البن والحيل املوصيل عىل الحجة ثبوت (ز)

برلني. يف املوصيل، الدين وعز الحيل الدين
البن اآلخر والبعض له بعضها والسبق الخيل يف قصائد هي السوابق: مجرى (ح)

غوطا. يف نسخة منها نباتة،
الكربى. املكاتب يف متفرقة أخرى قصائد وله برلني، يف الصادح، تغريد (ط)

محمد بن أحمد الطيب أبو هو ٨٧٤ه): سنة (تويف الحجازي الدين شهاب (١٤)
له األدباء، أعيان من صار حتى كثريين عىل درس القضاعي، الخزرجي األنصاري

منها: أدبية مجاميع

واملقاطيع واألزجال واملوشحات املطوالت يف أبواب عىل رتبه اآلداب: روض (أ)
أشهر يف نسخ منه القافية، باعتبار األبجدية عىل باب كل ورتب والحكايات، والنثريات

.١٨٩٨ سنة بمباي يف وطبع صفحة، ٦٨٦ يف الخديوية املكتبة ويف أوربا مكاتب
األسكوريال. يف شعره ديوان هو الحجازية، الربوج من الشهابة اللمع (ب)

علمي كتاب فهو األزمان، حسب النيل لزيادات جداول الزائد، النيل يف الرائد نيل (ج)
الربيطاني. واملتحف باريس يف نسخ منه

الجواري. من الحسان يف الحواري الكناس (د)
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هفنيا. يف كالهما الغلمان، من الحسان يف الولدان وجنة (ه)
ج١). ٣٣٠ املحارضة (حسن وغوطا برلني يف العروض كتاب (و)

عيل الحسن أبو الدين نور هو :(٨٦٩ وقيل: ٨٧٨ه سنة (تويف سودون ابن (١٥)
وتويف الشام، إىل ورحل فيها وتفقه ٨١٠ سنة القاهرة يف ولد البشغاوي، سودون بن

مؤلفاته: و٨٦٩) ٨٦٨ (وقيل: ٨٧٨ سنة بدمشق

يف األول قسمني جعله ونكات أشعار مجموع العبوس: ومضحك النفوس نزهة (أ)
الحجر عىل وطبع وغريها أوربا مكاتب يف نسخ منه الهزليات، يف والثاني والجديات، املدح

.١٢٨٠ سنة بمرص
نسخة منه النفوس نزهة من انتخبه آخر مجموع الخاطر: ونزهة الناظر قرة (ب)

برلني. يف مقامتان وله الخديوية، املكتبة يف

أحمد بن الوهاب عبد الدين تاج هو ٩٠١ه): (تويفسنة عربشاه بن الدين تاج (١٦)
اآلتي — تيمور مؤرخ ابن وهو العثماني، القريش بكر أبي بن عربشاه بن محمد بن
وله فيها، ومات القاهرة ثم دمشق إىل أبيه مع وأتى قبجاق من طرخان يف ولد — ذكره

منها: أوربا مكاتب يف متفرقة عديدة قصائد

غوطا. يف وخاتمة مقدمة لها بديعية هي الكريم: النبي بمدح الكليم شفاء (أ)
قصائد وله غوطا، يف توجد بيت ١٢٠٠ يف قصيدة املناسك: ألداء الناسك مرشد (ب)

برلني. يف كثرية

مرج يف قتل املماليك السالطني أحد هو ٩٢٢ه): سنة (تويف الغوري قنصو (١٧)
يف نسخة منه ديوانًا خلف شاعًرا وكان العثماني، سليم السلطان مع حربه يف دابق
كتابًا الظنون كشف وذكر غوطا، يف الرشيف املوشح عىل الظريف املنقح وكتاب هفنيا،

للسيوطي. االسم بهذا
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آخرون شعراء

اآلثار، من خلفوه ما لقلة ذكرهم عن أغضينا هؤالء غري شعراء والشام بمرص واشتهر
إىل: نشري وإنما

.١٨٢٤ سنة بمرص طبع ديوان له ٧٣٢ه: سنة تويف الجعربي الدين برهان (١٨)
األسكوريال. يف ديوان له :٧٥٦ سنة املتوىف الضفدع الخياط الدين شمس (١٩)

له: الحلبي، سنان بابن ويعرف الخفاجي: سعيد ابن (٢٠)

األسكوريال. يف ديوان (أ)
باشا. زكي كتب جملة يف الخديوية املكتبة يف الفصاحة رس (ب)

وصف يف البديع كتاب له :٧٧١ سنة املتوىف الوليد أبو الغرناطي إسماعيل (٢١)
األسكوريال. يف األندلسيني، أشعار منتخبات فيه الربيع،

غوطا. يف النبوية املوشحات صاحب :(٧٩٤) الدنيرسي العطار ابن (٢٢)
برلني. يف قصيدة له :(٨١٠) داريا خطيب بن الدين جالل (٢٣)

برلني. يف ديوان له :(٨٥١) القاهري الفرات أبي بن الدين عز (٢٤)
برلني. يف األبجدية، عىل ديوان له املقديس(٨٥٧): الوفاء أبي بن الدين تاج (٢٥)

فنون الفنون» السبعة يف املكنون «الجوهر :٨٧٣ عيىساملقديسكتبسنة ابن (٢٦)
األسكوريال. يف نسخة منه الشعر،

وباريس فينا يف الهجاء، عىل مرتب ديوان له الهائم: ابن الدين شهاب (٢٧)
واألسكوريال.

تفرق ما عىل الدموع «مسايل كتاب به :٩٠٠ سنة نحو القبطي الجيعان ابن (٢٨)
الربيطاني. املتحف يف الجموع» من

أكسفورد. يف ديوان له :٩١٢ سنة تويف العزازي أحمد الدين شهاب (٢٩)
.١٣١٢ سنة بريوت يف طبع ديوان له :(٩١٧) الحموي مليك ابن (٣٠)

برلني. يف معارصيه أشعار مجموع له :(٢٩٠) الحلبي رشيد محمد (٣١)
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مرصوالشام خارج الشعراء (2-4)

والجزيرة العراق يف

خارج املغويل العرص شعراء أشهر هو ٧٥٠ه): سنة (تويف الحيلِّ الدين صفي (١)
الدين بصفي ويعرف القاسم، أبي بن عيل بن رسايا بن العزيز عبد واسمه والشام، مرص
الدولة شاعر وكان ٦٧٧ه، سنة ولد العراق، يف الحلة إىل نسبة الحيل السنبيس الطائي
ومدحه ،٧٢٦ سنة النارص امللك السلطان زمن يف القاهرة إىل ورحل ماردين يف األرتقية
فقال غواربا»، الجانحات الشموس «بابي مطلعها التي املتنبي قصيدة بها وازى بقصيدة

مطلعها: يف

ذوائ��ب��ا ال��ق��ل��وب ح��ب��ات ف��ت��رك��ن ذوائ��ب��ا ال��ن��ه��ود ف��وق م��ن اس��ب��ل��ن

الطوال القصائد يف أجاد وقد ،٧٥٠ سنة بغداد يف وتويف ماردين، إىل عاد ثم
وله: السبك، وحسن اللفظ بسهولة واشتهر واملقاطيع،

الفخر من الشعر أبواب حسب بابًا ١١ عىل ورتبه بنفسه جمعه شعره: ديوان (أ)
١٣٠٠ سنة دمشق يف طبع وقد وغريها، والرثاء والغزل واإلخوانيات والوصف واملدح
واملتشابه املهمل يف وتفننه نثره من بأمثلة مذيلة صفحة ٥٢٨ يف ١٨٩٢ سنة بريوت ويف
املكتبة ويف أوربا مكاتب أكثر يف خطية نسخ ومنه ذكرها، اآلتي واألرتقيات املنظوم وحل
خالف فال شاعريته وأما واألحماض. املجون من فيه ما زماننا أهل انتقد وقد الخديوية،
موشح من كقوله املضمن، املوشح منها النظم يف مخرتعات وله زمانه، أهل أشعر أنه يف

البائية: نواس أبي قصيدة ضمنه

ه��وى ق��د ال��م��ح��ب��ة ف��ي ن��ج��م��ي ول��ك��ن ال��ه��وى ع��ن ي��وًم��ا ح��ل��ت م��ا ال��ه��وى وح��ق
وال��ن��وى ب��ال��ق��ط��ي��ع��ة ف��ؤادي وأض��ن��ى ن��وى ق��ت��ل��ي وص��ل��ه أرج��و ك��ن��ت وم��ن
ال��ن��ص��ب أص��اب��ن��ي إن ع��ج��ب ال��ه��وى ف��ي ل��ي��س
ال��ط��رب ي��س��ت��ف��زه ت��ع��ب ال��ه��وى ح��ام��ل

قصيدة ٢٩ األرتقيات» «القصائد وهي املنصور، امللك مدائح يف النحو درر (ب)
مدح يف وهي آخره، ويف البيت أول يف حرًفا قصيدة كل يف التزم الهجاء، أحرف عىل
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وباريس ليدن يف نسخ منه ماردين، صاحب الغازي أرتق بن الفتح أبي املنصور امللك
سنة بريوت يف ديوانه ومع ،١٢٨٣ سنة بالقاهرة وطبع الخديوية، واملكتبة واألسكوريال

.١٨٩٢
تابع والقوما وكان وكان واملوايل الزجل يف الغايل: واملرخص الحايل العاطل (ج)

منشن. يف نسخة منه لديوانه
ديوانه مع وطبعت وغريها، الخديوية املكتبة يف النبي، مدح يف البديعية: الكافية (د)

.١٨٩٢ سنة
سنة ليبسك يف وطبعت الالتينية إىل ترجمت األرتقي، الصالح مدح يف قصيدة (ه)

.١٨١٦
ففي اآلن بطل أنه وبما الصيد، من الرضب هذا يصف بالبندق، الصيد وصف (و)

برلني. يف نسخة منها الجليلة»، «الخدمة سماه وقد فائدة وصفه
األسكوريال. يف البلغاء، وخالصة الشعراء صفوة ديوان (ز)

ج١). ١٧٩ (فوات األسكوريال يف اللغوية، لألغالط معجم األغالطي، (ح)

من :٨٤٦ سنة املتوىف األيوبي الدين سيف سليمان بن أحمد بن خليل األمري (٢)
عرشة يف أشعار مجموع املنضد» «الدر كتاب له كيفا، حصن صاحب األيوبية األرسة

أيًضا. شاعًرا سليمان جده وكان برلني، يف نسخة منه بالرتكية، والعارش أبواب
غريه ويف فيه، منظومات له املذكور خليل األمري شاعر املارديني: الدين عالء (٣)

وبطرسبورج. وليدن الربيطاني املتحف يف نسخ منها

اليمن يف

له: ،٨٢٨ سنة القريشاملتوىف اآلثاري هللا جار الدين رشف (١)

عىل ورتبه البدائع، تنويع فيه قصد النبي، مدح يف الفرج: باب مفتاح ديوان (أ)
نسخة منه الربدة، وتخميس سعاد بانت تخميس وضمنه وخاتمة أبواب وعرشة مقدمة

باريس. يف
وباريس. األسكوريال يف البديع، العقد (ب)

برلني. يف البديعيات (ج)
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القالدة اسمه رشح عليها بيت ١٠٠ نحو يف أرجوزة وهي السكرية: الحالوة (د)
الخديوية. املكتبة يف نسخة منه الجوهرية،

املذكورة. املكتبة يف العروض (ه)

ديوان له :٨٧٩ سنة املتوىف الزيدي اإلمام محمد بن املطهر هللا عىل املتوكل (٢)
الربيطاني. املتحف يف نسخة منه يحيى، ابنه جمعه

برلني. يف ديوان له :٩٠٩ سنة املتوىف اليمني العيدروس هللا عبد بن بكر أبو (٣)

وراءها فارسوما يف

ديوان اسمه ديوان له :٦٧٨ سنة املتوىف األصفهاني الدين نظام القايض (١)
الربيطاني. املتحف يف املنشئات

عرشية»، االثني «املقامات :٧٣٠ سنة كتب الرازي املعظم بن محمد بن أحمد (٢)
.١٢٨٢ سنة باريس يف الحريري سليمان نرشها

:٧٤٠ سنة نظم املولد، الصيني األصل الزوزوني الحميد: عبد بن هللا فضل (٣)

.(٢٩ (صفحة األبيوردي لنجديات الذيل مثل الحكم يف الصينيات (أ)
الخديوية. املكتبة يف وكلتاهما الحاجب، ابن كافية عىل رشح الكافية، كفاية (ب)

«موارد له الثامن، القرن أهل من الغرياني: الصاحبي سنجر بن شاه هندو (٤)
الربيطاني». املتحف يف األدب

كتاب ٧٩٠ سنة كرمان سلطان يحيى شاه الدين ملظفر كتب محمود: بن جنيد (٥)
باريس. يف نسخة منه األشعار» وبدائع األنوار «حدائق

له: ،(٩٢٨) قايضهرات الحسيني الدين غياث بن الدين اختيار (٦)

قسمه ونحوها وأمثال وحكم وأحاديث آيات مجموع وهو االقتباس، أساس كتاب (أ)
األحوال واختالف املواقف، حسب و«أحرف» و«أسطر» «كلمات» سماها وفصول أبواب إىل
يف به يستعان والحكم، املواعظ من يستحسن ما أو والخلفاء وامللوك للسالطني يقال مما

األستانة. يف ١٢٩٨ سنة طبع الرسائل، وتنميق اإلنشاء
عثمانية. نور يف الحسيني مقامات (ب)

928



الشعر

املغرب يف

يف وغريها، دينية أشعار ديوان له :(٨١٦ (سنة زقاعة بن الدين برهان (١)
وبرلني. بطرسبورج

السلطان شاعر :(٨٩٩) التونيس الخلوف بن محمد بن أحمد الدين شهاب (٢)
له: الحفيص، عثمان

بريوت يف وطبع وبطرسبورج، وباريس وليدن برلني يف الهجاء عىل مرتب ديوان (أ)
.١٨٧٣ سنة

برلني. يف موشح، (ب)

هفنيا. يف ديوان له :(٨٩٨) القسنطيني الدين شهاب (٣)

األندلس يف

برلني. يف أزجال له :٧٣٩ األندلسسنة يف املالفي مقاتل ابن (١)
له: (٧٧٠) باألندلسسنة املرية أهل من األنصاري خاتمة ابن (٢)

األسكوريال. يف ديوان (أ)
األسكوريال. يف أشعار مجموع التورية: فائق يف التحلية رائق (ب)
برلني. يف الواصل مرض تفصيل يف القاصد غرض تحصيل (ج)

يف وخلفه غرناطة، يف الخطيب بن الدين لسان تلميذ زمرك: بن هللا عبيد أبو (٣)
برلني. يف قصيدة له ،(٧٩٥) الوزارة

آداب يف واألعالق الذخائر كتاب له :(٨٣٩) الباهيل اإلشبييل سالم الحسن أبو (٤)
.١٢٩٨ سنة بمرص طبع األخالق ومكارم النفوس
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بالنظم يشتغلوا لم أدباء (3-4)

واللغة كالنحو اللغة علوم أبواب من باب يف يدخل ال بما اشتغلوا الكتاب من طائفة نعني
اشتغلوا أو هامة مواضيع يف ونحوها األدبيات يف ألفوا وإنما شعراء، هم وال وغريهما

الوفاة: سني حسب أشهرهم هاك واألمثال، األشعار بجمع

صاحب الرومي ياقوت غري هو ٦٩٨ه): سنة (تويف املستعصمي ياقوت (١)
بجودة اشتهر البغدادي، املستعصمي ياقوت الدين جمال الدر أبو واسمه املعجمني،

مؤلفات: وله الخط

.١٣٠٢ سنة األستانة يف طبع منتخبة، ووصايا وحكم وملح وأشعار أخبار (أ)
.١٣٠٠ سنة األستانة يف طبع الحكماء، أرسار (ب)

بن يحيى بن إبراهيم بن محمد هو ٧١٨ه): سنة (تويف الوطواط الدين جمال (٢)
كثري يف العلماء خرية من وهو ٦٣٢ سنة ولد الوراق، الكتبي الدين جمال األنصاري عيل

مؤلفاته: أهم هاك وغريها، األدبية الفنون من

األخالق يف لطيف مجموع الفاضحة، النقائص وعرر الواضحة الخصائص غرر (أ)
والعلوم الخواص نفوس عن املختلفة واملذام املحامد يف ونظم نثر عىل يحتوي ورضوبها
يف توجد ال التاريخية الفوائد من كثري وفيه املحامد. أبواب منها قدم بابًا ١٦ إىل قسمه
وامللوك الشعراء عن كثرية وأخبار الشطرنج، وضع سبب يف فصل وفيه املظان، من سواه
واملكتبة أوربا مكاتب يف خطية نسخ ومنه وغريها، ١٢٨٤ سنة بمرص طبع وغريهم،
ابن اخترصه العرر» ومساوئ الغرر «محاسن منها مخترصات وله وتونس. الخديوية
العرر» ونقائص الغرر و«خصائص غوطا يف نسخة منه باي، قايت للسلطان بك جاني

فينا. يف
أجزاء: أربعة يف موسوعة هو العرب، ومناهج الفكر مباهج (ب)

الهيئة. علم قبيل من وتوابعه، الفلك أو السماء يف األول:
الجغرافية. يف عليها وما األرض يف والثاني:

الحيوان. يف والثالث:
النبات. يف والرابع:
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التيمورية. الخزانة يف والثاني األول الجزءان منه
يف أبواب تسعة إىل قسمها صفحة، ٢٠٠ يف الخديوية املكتبة يف الرابع والجزء
وسائر البقول وأصناف والقطاني الحبوب وفالحة األرضني من يوافقه وما النبات
والكتاب بحلب، املارونية املكتبة يف ونسخة برلني يف متفرقة أجزاء ومنه النبات. أنواع

وكوبريل. تونس يف مخترص وله أدبي، وصف يخالطه علمي
ج٣). الكامنة (الدرر ١٣١٥ سنة بمرص طبعت الوطواط، رسائل (ج)

بن سليمان بن محمود الدين شهاب الثناء أبو هو ٧٢٥ه): سنة (تويف فهد ابن (٣)
البندقداري، بيربس الظاهر امللك السلطان عند اإلنشاء ديوان صاحب الحنبيل الحلبي فهد

وله:

وليدن برلني يف نسخ منه العذري، الهوى يف األلباب، ومنازه األحباب منازل (أ)
غوطا. يف مخترص وله الربيطاني، واملتحف

ونور وكوبريل باريس يف نسخ منه اإلنشاء، يف الرتسل: صناعة إىل التوسل حسن (ب)
وغريها. ١٢٩٨ سنة بمرص وطبع عثمانية،

كوبريل. يف النبي، مدح يف املدائح: بأسنى املفاتح أهنى (ج)
برلني. يف األثري، البن الكامل عىل ذيل (د)

البهائي هللا عبد بن عيل الدين عالء هو ٨١٥ه): (تويفسنة البهائي الدين عالء (٤)
شعر خزانة الرسور، منازل يف البدور مطالع له: الرببر، من أصله الدمشقي، الغزويل
فيها قيل وما وأسبابها وآالتها واملنازل املجالس تحسني إىل ترجع وأخبار وحكم وأدب
وضعه وأحكام للبنيان املتخذ املكان انتقاء يف بابًا خمسني عىل مرتبة البليغ، املعنى من
الخدم يف وآخر اب، الُحجَّ ذم يف خاص باب وفيها أذاه، عىل والصرب الجار وأخبار
واملساند والفرش ولطفه النسيم من به يحيط ما ثم البيت، أقسام وسائر والدهليز
والستارة والشعراء والنديم والصاحب والفانوس والشطرنج والطيور واملروحة واألرائك
السالح وخزائن والوزراء والحساب والتحف الهدايا ويف والرشب، واألكل واملطبخ واملائدة
نكتة أو شعر من فيه جاء ما أورد األبواب هذه أحد ذكر فإذا وغريها، والدواب والخيل
يف ١٣٠٠ سنة بمرص طبع هامة، واجتماعية تاريخية فوائد عىل يشتمل فهو قصة، أو

مجلدين.
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أحمد بن عيل بن أحمد الدين شهاب هو ٨٢١ه): سنة (تويف القلقشندي (٥)
اسمه ورأينا — الذهب شذرات صاحب سماه هكذا — القاهرة نزيل املرصي القلقشندي
الدين «شهاب هكذا ذكره اآلتي العربان بقبائل التعريف يف الجمان قالئد كتابه صدر يف
القلقشندي إسماعيل بن سليمان بن هللا عبد بن أحمد بن هللا عبد بن أحمد العباس أبو
أخرى، أماكن يف االختالف بعض ويختلف غدة»، أبي بابن الشهري الشافعي املرصي
إىل نسبة القلقشندي سمي أحمد. الدين شهاب العباس أبو أنه عىل واقع االتفاق ولكن
األدب علوم أهم ذاكرته يف وعى الحافظة، قوي وكان باألدب تفقه قليوب، بجوار قرية
الصناعة هذه وعانى بمرص املماليك دولة يف ٧٩١ سنة اإلنشاء كتابة وتوىل عرصه، يف
عرفنا الفائدة جزيلة كتبًا وألف أشهرهم هذا األرسة هذه من واحد غري ونبغ ودرسها،

منها:

واحد غري سبقه وقد بابه، يف كتاب أهم هو اإلنشا، صناعة يف األعىش صبح (أ)
نعني — ذكره اآلتي — العمري هللا فضل ابن أشهرهم املوضوع، هذا يف الكتابة إىل
العمري لكتاب تتمة ألف الجيش ناظر ابن ومنهم الرشيف»، باملصطلح «التعريف كتابه،
اإلنشاء صناعة من أمثلة وتجد هامة. زيادات إليه وأضاف التعريف» «تثقيف سماها
التعريف عىل القلقشندي اطلع وقد وغريه. ذكره املتقدم الصرييف ابن كتاب يف أيًضا
يتعلق ما كل بإحرازه فيمتاز األعىش صبح أما نقصهما. وانتقد وذكرهما والتثقيف
األدب، يف موسوعة كأنها كبرية مجلدات سبعة من مؤلف وهو ورشوطه، وأدواته باإلنشاء

باشا. زكي مكتبة يف وأخرى الخديوية املكتبة يف كاملة نسخة منها
وهو صفحة ٥٧٣ يف ١٩٠٣ سنة منه األول الجزء الخديوية املكتبة نرشت وقد
ديوان بحقيقة والتعريف وصفاتهم وآدابهم الُكتاب ويف ومدلولها، الكتابة فضل يف يبحث
والعلوم املعارف من الكاتب إليه يحتاج وما أصحابه، ووظائف وترتيبه وقوانينه اإلنشاء
من صفحة ٤٠٠ وصفها استغرق والطبيعية، والرشعية واالجتماعية والتاريخية األدبية
كالدواة الكتابة يف تستخدم التي األدوات ثم واألوقات األزمان معرفة وأخريًا الجزء، هذا
األول الجزء فاستغرق مقاالت، وعرش مقدمة من مؤلف كله والكتاب وأنواعها. واألقالم

فقط. األوىل واملقالة املقدمة املطبوع
البلدان تقويم علم وهو واملمالك املسالك يف مقالة عىل الباقية األجزاء وتشتمل
وفارس والشام بمرص وجغرافيٍّا سياسيٍّا املمالك وصف من عليه ينطوي بما مفصًال
وقطع والكنى األلقاب من والواليات املراتب باعتبار املكاتبات رشوط يف ومقالة وغريها،
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ومقالة ذكرها، يطول عديدة وأمثلة به، وتختم املكاتبات به تفتح وما وأشكالها الورق
إىل األول الصدر من اإلسالم كتاب بني الدائرة ومصطلحاتها ومقدماتها املكاتبات يف
والبيعات الرتب، يف بينها التفاوت من بلغ وما وطبقاتها الواليات يف ومقالة املؤلف، زمن
واملسامحات الدينية الوصايا يف ومقالة ذلك، وغري العهد ومعنى وأنواعها ومعناها
بالخلفاء منها يتعلق وما اإليمان يف وأخرى والتذاكر، السنني وتحويل واالصطالحات
الكتابة من فنون يف وأخرى ذلك عىل الواردة والنصوص الصلح عقد يف ومقالة وامللوك،
الكتابة غري اإلنشاء بديوان تتعلق أمور يف والخاتمة فيها، ويتنافسون الكتاب يتداولها
والحراقات، واملناور وأبراجه الرسائل وحمام واإلسالم الجاهلية يف وتاريخه كالربيد
منه قطعة وستنفيلد وترجم لها، مثيل ال وأدب علم خزانة األعىش صبح فإن وبالجملة
نظارة قررت وقد ،١٨٧٩ سنة غوتنجن يف طبعت األملانية، إىل مرص بجغرافية تتعلق

كله. الكتاب طبع املعارف
ذكره املتقدم األعىش مخترصصبح هو املثمر: الدوح وجني املسفر الصبح ضوء (ب)

صفحة. ٤٨٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه لنفسه، املؤلف اخترصه
القبائل أسماء فيه رتب اإلنسان يف معجم العرب: قبائل معرفة يف األرب نهاية (ج)
الربيطاني، واملتحف برلني ويف الخديوية املكتبة يف نسخة منه الهجاء، أحرف عىل والبطون
ولكنها القلقشندي»، هللا عبد بن «محمد تأليف أنها الخديوية املكتبة نسخة صدر يف وجاء
«قالئد اآلخر كتابه عن الكالم يف سرتى كما صدده، يف نحن الذي أحمد الدين لشهاب
قبائل معرفة يف الذهب سبائك كتابه يف البغدادي السويدي الفوز أبو أخذ وعنه الجمان».

.١٢٨٠ سنة بغداد يف الحجر عىل املطبوع العرب
صاحب إنه املقدمة: يف يقول الزمان: عرب بقبائل التعريف يف الجمان قالئد (د)
الجم عىل القبائل ذكر عىل «يحتوي هذا األرب نهاية وأن ذكره، املتقدم األرب نهاية كتاب
القبائل وأن مقر، لها يعرف فال خربها وضاع فني ما املذكورة القبائل من ولكن الغفري
نطاق يحتويه ما هي إنما بتفصيلها واألخذ معرفتها عن اإلنشاء كاتب يستغني ال التي
إىل وتعمد مكاتبتها»، إىل السالطني حال تدعو قد إذ الزمان، عربان من املرصية الديار
لسان السلطنة نجي امللك نظام وجود ذلك عىل حمله وقد وأخبارها، أنسابها تدوين
اإلنشاء، دواوين صاحب املؤيدي الشافعي البارزي الجهني محمد املعايل أبو إلخ، اململكة
عرصه يف املوجودة العرب قبائل فيه ذكر الكتاب هذا له فألف بفضله مغمور املؤلف وأن
الحديث. ورجال والتاريخ النسب بعمود أمة كل ووصل األمم، أنساب يف مقدمة مع

933



العربية اللغة آداب تاريخ

األبجدية، عىل وذاك القبائل تفرع حسب مرتب أنه ذكره املتقدم األرب نهاية عن ويختلف
صفحة. ٢٢٠ نحو يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه

خطأ وهو األرب، نهاية صاحب والد تأليف هذا الجمان قالئد أن الظنون كشف ويف
يف الخديوية املكتبة يف املوجودة النسخة من ١٣٥ بالورقة الصبح ضوء يف جاء ما بدليل
الديار بنواحي العربان أمراء الرابعة «الطبقة قال: العربان أمراء طبقات عن كالمه أثناء
يف الجمان قالئد يف واقترصنا وقبائلهم، العرب أنساب أصول األصل يف ذكرنا قد املرصية
الكمايل املعز والد البارزي النارصي األرشف للمعز املؤلف الزمان، عرب بقبائل التعريف

العبارة: هذه من فيستفاد إلخ.» اآلن منهم املوجودين ذكر عىل الكتاب، هذا له املؤلف
يف ذكرنا «وقد قوله: بدليل األعىش صبح صاحب هو هذا الصبح ضوء مؤلف أن أوًال:

إلخ». العرب أنساب أصول األصل
قالئد مقدمة يف يقول وهو رصيًحا، قوله رأيت كما الجمان قالئد صاحب إنه وثانيًا:
صبح أن ريب يبق فلم العرب، قبائل معرفة يف األرب نهاية كتاب صاحب إنه الجمان:
ملؤلف كلها الجمان وقالئد العرب قبائل معرفة يف األرب ونهاية الصبح وضوء األعىش

القلقشندي. أحمد الدين شهاب العباس أبو هو واحد
أهل مكاتبات مصطلح يف الجمان «قالئد اسمه كتاب الربيطاني املتحف يف (ه)

أبيه. لكتاب ذيًال جعله املذكور أحمد ابن لعله القلقشندي، محمد باسم الزمان»
منه واألدب اإلنشاء يف والقلم السيف بني املفاخرة يف الكرم وتربية الفضل حلية (و)

الخديوية. املكتبة يف نسخة
يف ذكر العرب» أنساب معرفة يف األرب «نهاية اسمه كتاب باريس مكتبة يف (ز)
لزين ٨٤٦ه سنة يده بخط كتبه األعىش صبح صاحب بن محمد الدين لنجم أنه صدره
حروف عىل ورتبه والغربية، الرشقية يف العرب أمراء كبري راشد بن بقر الجود أبي الدين
القلقشندي هللا عبد بن أحمد العباس «ألبي إنه الظنون: كشف صاحب ويقول املعجم،
مثل هنا واسمه األعىش صبح صاحب فيها تويف التي السنة وهي ،«٨٢١ سنة املتوىف
ابن إنه أيًضا: يقول الظنون كشف صاحب ولكن رأيت، كما الجمان قالئد عىل اسمه
املكتبة يف املوجود األرب نهاية نفس هو هذا األرب نهاية فلعل الجمان، قالئد صاحب
الجود أبي الدين لزين املؤلف ابن بخط كتبت بأنها باريس نسخة تمتاز وإنما الخديوية،
القلقشنديني أسماء يف االلتباس وقوع تقدم مما يظهر حال كل ويف التغيري، بعض مع
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شذرات يف (ترجمته أعظمهم األعىش صبح صاحب أحمد الدين شهاب ولكن ومؤلفاتهم،
.(٨٢١ سنة وفيات بني الذهب

الخطيب أحمد بن محمد هو التاسع): القرن من األول النصف (يف األبشيهي (٦)
األدبية، املوسوعات من وهو مستظرف» فن كل يف «املستطرف بكتابه اشتهر األبشيهي،
اإلسالم مباني يف بابًا ٤٨ عىل يشتمل كبريين، مجلدين يف مراًرا وغريها بمرص طبع
السائرة واألمثال والحكم واآلداب واألدب والعلم وفضله والقرآن والحمق والذكاء والعقل
غري واألخالق، اآلداب من ذلك ونحو املسكتة واألجوبة والفصحاء والبلغاء والبالغة والبيان
السلطان عىل يجب وما األمر ويل وطاعة والسلطان امللك يف كأقواله بالسياسة، يتعلق ما
والرشف والفخر واملودة واملعارشة واإلحسان العدل ويف جميًعا، الدولة رجال من وغريه
ويف وأوابدهم، العرب وأخبار والكسب العمل ويف والجبن، والشجاعة والبخل والجود
واألنهار وعجائبها البحار ويف الهجاء، أحرف عىل مرتبة والوحوش والحرشات الدواب
تاريخية كثرية فوائد وفيه ذلك، وغري واألغاني والقيان املخلوقات وعجائب والجبال
الرتجمة وطبعت الفرنساوية إىل اإلفرنج نقله ولذلك وغريها؛ وسياسية وأدبية واجتماعية
.١٢٦٣ سنة األستانة يف الرتجمة هذه وطبعت الرتكية إىل وترجم ١٨٩٩ سنة باريس يف
حسن بن محمد هو :(٨٤٩ وقيل ٨٥٩ه سنة (تويف النواجي الدين شمس (٧)
قرية نواج إىل نسبة النواجي سمي الدين، شمس القاهري النواجي عثمان بن عيل بن
الحموي، حجة البن صديًقا وكان ٧٨٥ سنة بعد القاهرة يف ولد الغربية، مديرية يف

أهمها: مختلفة مواضيع يف عديدة ومؤلفاته وحج، الشعر ونظم التعليم وتعاطى

الخمر، وأوصاف وآدابهم الندماء ويف فيها قيل وما الخمر يف الكميت: حلبة (أ)
وختمه والفواكه، واألزهار والخالعة واملالهي واألغاني وآدابه واملجلس والساقي والنديم
حسده وقد واالجتماعية، التاريخية الفوائد من كثري وفيه الخمر. وذم التوبة يف بفصل
كتاب «إنه الظنون: كشف صاحب قال بسببه، يؤذونه وكادوا به ووشوا معارصوه عليه

مراًرا. بمرص طبع والتعصب» الحسد من فإنه بذمه عربة وال مفيد
مجموع وهو موضوعه، عىل يدل اسمه الغلمان: من الحسان يف الغزالن مراتع (ب)
وغوطا وباريس برلني يف خطية نسخة منه أبواب، خمسة يف الغلمان وصف يف مقاطيع

صفحات. ١٠٤ يف الخديوية املكتبة ويف واألسكوريال
واألسكوريال فينا يف نسخة منه أشعار، مجموع العذار: وصف يف العذار خلع (ج)

للصفدي. االسم بهذا كتابًا الظنون كشف وذكر التيمورية، الخزانة ويف وباريس
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واألسكوريال. وبرلني باريس يف الخال، وصف يف الحسنات: صحائف (د)
يف جرت ونوادر أشعار فيه الصباح، عند الرشاب مجالس يف الصبوح: كتاب (ه)

برلني. يف العبايس، العرص
برلني. يف األدب، يف التذكرة: (و)

برلني. يف وغريهم، الكرماء يف األلباب: ذوي أخبار يف األلباب نزهة (ز)
قوافيها، حسب األبجدية عىل مرتبة األمثال مجرى جرت أشعار األديب: تحفة (ح)

املؤلف. بخط برلني يف نسخة منها
األبجدية عىل مرتبة غزلية أشعار مجموع األديب): تأهيل (ويقال: الغريب تأهيل (ط)

باريس. يف قوافيها، حسب
األسكوريال. يف األزجال، موشحات يف الآلل عقود (ي)
برلني. يف أخرى، وقصائد النبي مدح يف قصيدة (ك)

باريس. يف والنثر، النظم صناعة يف مقدمة (ل)
واألسكوريال. غوطا يف البالغة، يف االكتفاء، بديع يف الشفاء (م)

ج١ ٣٣٠ املحارضة (حسن األسكوريال. يف املجانسة، وغيضة املجالسة روضة (ن)
ج١٧). ١٣ التوفيقية والخطط

العرص هذا يف األدباء سائر

جرى مما النوادر مجموع كتاب له الثامن، القرن أوائل يف الخزنداري: الغزي (١)
برلني. يف واألواخر، لألوائل

باريس. يف الكالم، جواهر كتاب له :(٧٤٤) الزرعي رشف ابن (٢)
طبع الحرف، أرباب منادمات من والطرف امللح له :(٧٤٦) البلبييس محمد (٣)

.١٨٦٦ سنة بمرص
بحر كل من امللتقط الدر كتاب له :(٧٥٣) الدمشقي الكاتب محمود ابن (٤)

الربيطاني. املتحف يف األدب، يف وسقط:
األجوبة مستحسن يف األزهار حدائق له :(٨٢٩) الغرناطي املالكي عاصم ابن (٥)
٣١٩ يف الطبع تاريخ بدون فاس يف طبع والنوادر، والحكايات واألمثال والحكم املضحكة

صفحة.
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واألرفاق: األسماع ومنازه العشاق سكردان كتاب له :(٩٠١) الحموي أويس (٦)
باريس. يف نسخة منه واجتماعية، تاريخية فوائد فيه

الهامة األدب كتب ومن

مؤلفها، اسم عليها يذكر لم ١٣٠١ سنة األستانة يف طبعت املعاني: مجموعة (١)
االستشهاد من مراسالته يف الكاتب إليه يحتاج مما املعاني حسب أبواب عىل مرتبة وهي
باب كل يف اجتمع باب، مئة األبواب وجملة فيه قيل ما أحسن باب كل ويف التنميق، أو

ذلك. وغري والكرم والبخل والهمة كالشجاعة فيه تشرتك األفكار من نوع منها
ناطان السيد جمعه األندلس: أهل كالم من واأللحان األغاني مجموع كتاب (٢)
ألحان أن منها يفهم عامية لغتها بمقدمة صدره وقد الجزائر، يف وطبعه يافيل يدمون
معه مات مات إذا املغني ألن أصحابها، وفاة بسبب الزوال يف أخذت وأنغامه األندلس
األزمان بتوايل الصناعة هذه ضياع من فخوًفا حياته، يف سواه يعلم أن يحب ال ألنه علمه؛
لكل عديدة أغاني وهي عليها، الحصول يسهل كتاب يف األلحان هذه بجمع املؤلف اهتم
عرشة خمس النوب عدد فبلغ «نوبة» اها وسمَّ املتشابهة األلحان جمع وقد لحن، منها
والغريب والرمل املاية والرمل والعراق والحسني واملجنبة الديل أسماؤها: هذه نوبة
كل وتحت فروع منها ولكل وجاركه، املاية ونوبة والصيكة واملزموم والرصد والزيدان

بابه. يف فريد وهو صفحة، ٤٣٠ يف يدخل والكتاب األوزان. مختلفة أغاني باب
الثامن القرن يف املغرب أهل من للنفراوي الخاطر: نزهة يف العاطر الروض (٣)
ألف قد كان أنه مقدمته يف املؤلف ذكر صباه، إىل الشيخ رجوع قبيل من هو للهجرة،
العزيز عبد السلطان زمن يف تونس مملكة وزير عليه اطََّلع فلما الجماع، أرسار كتاب
أبوابًا عليه ويزيد هذا من أوسع كتابًا يؤلف أن وكلفه إليه املؤلِّف استقدم تونس صاحب

مطالعته. من األديب ويخجل ١٣١٠ سنة فاس يف طبع املعالجات، يف
ورياضة األزواج بمعارشة يتعلق الزجيل: بنعرضون كتابآدابالنكاحألحمد (٤)
عىل ١٣١٩ سنة باملغرب طبع صباه، إىل الشيخ رجوع يف ما بعض من يخلو ال الولدان،

الحجر.
يف بعضهم ألفه القرآنية: األرسار حقائق يف السلطانية املجالس نفائس (٥)
مذاكرات فيها وجرت الغوري، قنصوه النرص أبي السلطان زمن يف عقدت مجالس
الخديوية. املكتبة يف باشا زكي كتب جملة من صفحة ٢٧٢ يف وتاريخية أدبية ومباحثات
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والفقه والقرآن الحديث يف مسألة ألف عددها الغوري: الدرييفمسائل الكوكب (٦)
جوابه، وأمامه سؤال كل كالفتوى، عليها فأجاب الغوري، قنصوه عىل طرحت واللغة،

صفحة. ٣٣٨ يف الخديوية باملكتبة باشا زكي كتب جملة يف نسخة منه

هوامش

ج١. ٥١١ خلدون ابن (1)
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يف علمائها اشتغال أكثر كان وإن العرص، هذا يف وعلومها اللغة يف االشتغال تكاثر
فإن املعاجم سيما وال اآلن، حتى املعول وعليها شائعة تزال ال مؤلفاتهم ولكن الرشوح
وملا وغريهم، األلفية وصاحب القاموس وصاحب العرب لسان صاحب نبغ العرص هذا يف
بباب فعلنا كما مشرتك بباب فنختصهما والشام مرص يف نبغوا اللغة علماء أكثر كان

الوفاة. سنة اعتبار مع الشعر

مرصوالشام يف اللغة علماء

جمال مالك بن هللا عبد بن محمد هو ٦٧٢ه): سنة (تويف الطائي مالك ابن (١)
العربية لتعليم وتصدر دمشق يف وتعلم ٦٠٠ سنة ولد النحوي، الجياني الطائي الدين
يف إماًما صار حتى القراءة وأتقن فأتقنها العرب، لغة إلتقان همه ورصف حلب، يف
عىل واشتهر له، تعظيًما منزله إىل خلكان ابن القضاة قايض َشيَّعه صىل إذا العادلية،

باسمه: وتعرف النحو يف نظمها التي باأللفية الخصوص

جمع وغريها، الحاجبية اشتهار العربية األصقاع يف اشتهرت مالك: ابن ألفية (أ)
مطلعها: بيت، ألف ألنها باأللفية؛ اشتهرت وإنما الخالصة وسماها العربية مقاصد فيها

م��ال��ك خ��ي��ر ال��ل��ه رب��ي أح��م��د م��ال��ك اب��ن ه��و م��ح��م��د ق��ال
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األصل مع وطبعت الفرنساوية إىل بنتو املسترشق وترجمها كثريون نرشها وقد
عقيل بن الدين بهاء قايضالقضاة رشح رشوحها وأشهر ،١٨٨٧ سنة األستانة يف العربي
األملانية إىل الرشح هذا ترجم وقد وغريها، والشام مرص يف مراًرا طبع ،٧٦٩ سنة املتوىف
ومنها رشوحها، ومع وحدها مراًرا نفسها األلفية وطبعت ١٨٥٢ سنة برلني يف وطبع
الشارحني أسماء معرفة أراد ومن أوربا، مكاتب معظم يف خطية نسخ رشوحها ومن

الظنون. كشف يف ألفية مادة فليطالع ورشوحهم
يف الفوائد» «كتاب اسمه له كتاب مخترص هو املقاصد: وتكميل الفوائد تسهيل (ب)
رشوح وله واألسكوريال، وباريس وليدن برلني يف نسخ املخترص هذا ومن ضاع، النحو
أيًضا عقيل ابن رشحها وقد ٧٤٩ سنة املتوىف قاسم أم البن أحدها الخديوية املكتبة يف

وغريه.
منها مالك» ابن «المية لها: ويقال األفعال، أبنية يف املفتاح كتاب أو األفعال: المية (ج)
الدين بدر البنه رشح منها رشوح ولها واألسكوريال، وباريس ومنشن غوطا يف نسخ
وغريهما ١٨٦٦ سنة ليبسك ويف ١٨٦٤ سنة بطرسبورج يف وطبع وباريس، برلني يف

الخديوية. املكتبة يف بعضها أخرى رشوح وهناك
املتقدم ألفيته لخص ومنها بيتًا ٢٧٥٧ يف النحو يف أرجوزة الشافية: الكافية (د)

فينا. يف األكاديمية مكتبة يف نسخة الكافية ومن ذكرها،
برلني. يف أيًضا، النحو يف الالفظ: وعمدة الحافظ عدة (ه)

برلني. يف النحو، يف املختوم: وفك املنظوم سبك (و)

األسكوريال. الترصيف، علم يف التعريف إيجاز (ز)
األسكوريال. يف الصحيح، جامع مشكالت وتصحيح التوضيح شواهد (ح)

األسكوريال. يف العروض، كتاب (ط)
ألف آخرها التي األلفاظ فيها همزية قصيدة واملمدود: املقصور يف املودود تحفة (ي)
العجم. المية مع الخديوية املكتبة يف نسخة منها ممدودة، أو مقصورة تكون أن تشتبه

برلني. يف مرتادفات، مجموع املختلفة: األلفاظ (ك)
برلني. يف مرشوحة، قصيدة والضاد: الصاد بني الفرق يف االعتقاد (ل)

لكل التي األلفاظ فيها ذكر بيت ٣٠٠٠ نحو يف أرجوزة الكالم: بمثلث األعالم (م)
كاملعجم فهي األبجدية، عىل األلفاظ تلك ورتب حركاتها، باختالف معان ثالثة منها
ج٢). ٢٢٧ الوفيات (فوات صفحة، ١٤٥ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها للمثلثات
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بن مكرم بن محمد الفضل أبو هو ٧١١ه): سنة (تويف مكرم بن الدين جمال (٢)
باللغة واشتغل ،٦٣٠ سنة ولد منظور، بابن ويعرف الدين، جمال املرصي اإلفريقي عيل
،٧١١ سنة بالقاهرة وتويف تأليفه، من املجلدات من مئات وخلف وتاريخها وعلومها

مؤلفاته: أشهر

وهو الجوهري، صحاح مثل الكلم أواخر عىل مرتب مطول معجم العرب: لسان (أ)
والصحاح سيده ابن ومحكم األزهري تهذيب بني فيه جمع العربية، املعاجم أوثق من
وأحاديث آيات من الشواهد يف به أتى ما رشح وقد األثري، ابن ونهاية دريد ابن وجمهرة

مجلًدا. عرشين يف ١٣٠٠ سنة مرص يف طبع وأشعار،
يشتمل ما وسائر واألسحار األصائل أوقات وطيب والنهار الليل يف األزهار انتثار (ب)
عرشة يف واألقوال األشعار نخبة فيه األدب يف كتاب هو الدوار: الفلك كواكبه من عليه
ذكر وإذا ذلك، ونحو مظاهره اختالف عىل والهالل واالصطباح الليل كأوصاف أبواب
.١٢٩٨ سنة األستانة يف طبع والعلم، الفكاهة بني جامع فهو طبائعه وأورد عرفه شيئًا
كلها، املحسوسات يف النظر عىل يشتمل الخمس: الحواس بمدارك النفس رسور (ج)
(صفحة الطبيعة علماء بني ذكره املتقدم التيفايش الدين رشف تأليف األصل يف وهو
يرى طفل وهو كان إنه املقدمة: يف وذكر وهذبه هذا مكرم ابن عليه وقف ثم ،(١٠٩
نسخة عىل وقف حتى الكتاب طلب ٦٤٥ سنة أبوه تويف فلما الكتاب بهذا يعجب أباه
الحواس بمدارك النفس «رسور وسماها فهذبها مختلة فاسدة فرآها الجهد، بعد منه
وأوصافهما والنهار الليل يف األول الجزء أبواب، عرشة منهما كل جزءان وهو الخمس»،
َحر السَّ يف النسيم ورقة الفجر واشتقاق وكماله، وظهوره والهالل ومدحه االصطباح ويف
املغيب إىل واالرتفاع والضحى طلوعها عند الشمس وصفات الشجر يف الطيور وتغريد
الثاني والجزء عليه. يشتمل وما والفلك فيها املنجمني وآراء الكواكب ويف والكسوف،
وهالة أوطانهم إىل العرب وحنني والربق والصحو املطر ودالئل األربعة الفصول يف
واإلعصار والرياح واألنواء السحاب ويف والفالسفة، العرب مذاهب عىل قزح وقوس القمر
والوصف أيامهم يف املعروف الطبيعي العلم حسب كله هذا وصف وقد إلخ. والزوبعة
منقولة صفحة ٤٦٠ يف باشا زكي كتب جملة يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه األدبي،

باألستانة. طوبقبو مكتبة عن
الدين ويل مكتبة يف نسخة منه بسام، ابن ذخرية مخترص الذخرية: لطائف (د)

بيازيد. بمسجد
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ومنه مجلدات عدة يف كوبريل يف نسخة منه عساكر، البن دمشق تاريخ مخترص (ه)
غوطا. يف ١١ الجزء

.(٦٩ صفحة ذكره (تقدم وكمربيدج ليدن يف للسمعاني، بغداد تاريخ مخترص (و)
املحارضة (حسن املؤلف بخط التيمورية الخزانة يف البيطار، ابن مخترصمفردات (ز)

ج١). ٣٠٧

عبد بن يوسف بن هللا عبد الدين جمال هو ٧٦١ه): سنة (تويف هشام ابن (٣)
كثري، خلق عليه وتخرج العربية اللغة علماء كبار من كان املشهور، اإلمام املرصي هللا
العالم يف صيته وذاع الكالم يف الترصف عىل واالقتدار االطالع وسعة بالتحقيق واشتهر

مؤلفاته: وأشهر عليه، وأثنى خلدون ابن وذكره اإلسالمي،

بمرص طبع املؤلف، رشح عليه النحو، كتب أهم من الصدى: وبل الندى قطر (أ)
سنة ليدن يف وطبع الفرنساوية، إىل كوجيار فنقله به اإلفرنج واهتم مراًرا، وتونس
ذكرها. بنا يطول الكربى املكاتب يف وبعضها مطبوع بعضها كثرية رشوح وعليه ١٨٨٧
واملكتبة أوربا مكاتب أكثر يف نسخ منه النحو، يف األعاريب: كتب عن اللبيب مغني (ب)
للدماميني عديدة رشوح وله مراًرا، مرص ويف ١٢٧٤ سنة طهران يف وطبع الخديوية،
مفصًال. الظنون كشف صاحب وذكرها ومشهور مطبوع أكثرها والدسوقي واألشموني
وله وغوطا برلني يف خطية نسخ منه النحو، يف اإلعراب: قواعد عن اإلعراب (ج)
وبعضها بمرص، مطبوع بعضها وغريهم واملقديس األزهري وخالد للكافياجي رشوح

مخترصات. وله أوربا مكاتب يف مخطوط
مطبوع. أكثرها رشوح وله مراًرا طبع النحو، يف الذهب: شذور (د)

يف خطية نسخ منه النحو، مسائل أعوص يف الوسنان: وموقظ األذهان موقد (ه)
الخديوية. واملكتبة وباريس برلني
بمرص. طبع نحوية، ألغاز (و)

برلني. يف جني، ابن عىل فيها ل عوَّ العربية: علوم شواهد يف األدبية الروضة (ز)
يف أخرى وكتب رسائل وله رشوح، وعليه بباريس النحو يف الصغري: الجامع (ح)
(حسن أوربا مكاتب يف متفرقة وغريها مالك ابن ألفية عىل ورشوح واإلعراب النحو

ج٢). (خط) الكامنة والدرر ج١ ٣٠٩ املحارضة
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عمر بن بكر أبي بن محمد الدين بدر هو ٨٢٧ه): سنة (تويف الدماميني (٤)
والنظم النحو يف وفاق اآلداب من وتمكن ٧٦٣ سنة اإلسكندرية يف ولد اإلسكندري،

مؤلفاته: وأشهر النحو إلقراء، األزهر يف وتصدر وغريه، الفقه يف وشارك والنثر

الهندي. واملكتب ليدن يف البلخي عمر البن رشح عليه القوايف: كتاب (أ)
الجزائر. يف الزركيش، لولو البن رشح عليها العروض، يف البحور: جواهر (ب)

العجم، لالمية رشحه يف الصفدي مع ومناقشات اعرتاضات هو الغيث: نزول (ج)
الخديوية. املكتبة يف نسخة منها

واألسكوريال. ليدن يف اللبيب، مغني رشح (د)
ليدن. يف البنباني، منهاج عىل جدال البنباني: عىل الرد يف الرباني الفتح (ه)

٣١١ املحارضة (حسن برلني. يف باألدب، واملطرب: املرقص يف املغرب شمس (و)
ج١).

له: ٦٧٣ سنة املحيل الدين أمني (٥)

الجزائر. مكتبة يف اإلعراب مفتاح كتاب (أ)
وكوبريل. ليدن يف بالعروض الخليل علم يف العليل شفاء (ب)

الخديوية. املكتبة يف األوزان معرفة يف العنوان (ج)

مراًرا. طبع األرواح، مراح صاحب مسعود: بن عيل بن أحمد (٦)
بلندن. الهندي املكتب يف اإلعراب، علم يف اللباب لب صاحب الربكوميني: (٧)

يف ولد الرحمن: عبد بن محمد املعايل أبو الدين جمال دمشق خطيب ابن (٨)
ثم مسجدها يف الخطابة وتوىل دمشق إىل وانتقل القضاء وتوىل الفقه وتعلم األناضول
عاد ثم طائًال، ماًال واكتسب النارص امللك أيام فيها نفوذه وتمكن بمرص، القضاء توىل
املعاني يف واإلفصاح املفتاح تلخيص كتاب مؤلفاته من واشتهر فيها، وتويف دمشق إىل

مشهوران. وهما والبيان،
العروض علمي يف الكايف كتاب له :٨٥٨ الحواصتويفسنة القنائي ابنشعيب (٩)

مطبوع. بعضها رشوح وله مراًرا بمرص طبع والقوايف،
العربية، علم يف األزهرية املقدمة صاحب ٩٠٥ سنة الجرجاوي: األزهري خالد (١٠)
نسخة منه النحوية، األلغاز وله وتفاسري، رشوح وله وغريها ١٢٥٢ سنة بمرص طبعت

وغريها. الخديوية املكتبة يف
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املعاني، حروف يف الداني غناء كتاب صاحب :٧٤٩ سنة املتوىف قاسم أم ابن (١١)
ذكرها. تقدم مالك ابن ألفية ورشح ليدن، يف اإلعراب، جمل وله غوطا، يف

اللفظ من استعمل ملا والتكميل التذييل كتاب صاحب ٨٢٠ه: البشبييشسنة (١٢)
لندبرج. مكتبة يف الدخيل،

الصائغ وابن ،٧٧٤ والبلدي ،٧٧٠ سنة املتوىف الفيومي والشام مرص نحاة ومن
وغريهم. ٨٠١ واملكودي ،٧٧٦

مرصوالشام خارج اللغة علماء

الصنهاجي داود بن محمد هللا عبد أبو هو ٧٢٣ه): سنة (تويف آجروم ابن (١)
«املقدمة واسمها تعرَّف، أن من أشهر وهي النحو يف اآلجرومية صاحب آجروم بن
ألول طبعت وقد اآلن، حتى التعليم يف املدارس عليها تعول النحو، مخترصيف اآلجرومية»
والشام ومرص باريس يف طبعت ثم ،١٦٧٧ سنة ليدن يف ثم ١٦٣١ سنة رومية يف مرة

بشهرتها. نكتفي ذكرها عىل املقام يضيق عديدة رشوح ولها وغريها، واألستانة
خارج العرص هذا يف اللغة علماء أشهر هو ٨١٧ه): سنة (تويف الفريوزآبادي (٢)
إبراهيم بن محمد بن يعقوب بن محمد الدين مجد طاهر أبو واسمه والشام، مرص
الشريازي إسحق أبي الشيخ إىل وينتسب القاموس، صاحب الفريوزآبادي الشريازي
،٧٢٩ سنة شرياز قرب كارزين يف ولد بكر، أبي إىل نسبه ُرفع وربما التنبيه، صاحب
واكتسب رفيعة، مرتبة ونال العثماني بيازيد السلطان بخدمة واتصل الروم بالد ودخل
عن وأخذ وغربًا رشًقا البالد طاف ثم دينار، ٥٠٠٠ تيمورلنك من ونال طائًال ماًال
اللغة من التمكن عىل ذلك فساعده الحفظ رسيع وكان كلها، العلوم يف برع حتى علمائها
وهو وتويف مصنًفا، أربعني عىل تنيف تصانيف وله الخصوص، عىل والتفسري والحديث

مؤلفاته: أهم وهذه ،٨١٧ سنة زبيد يف قاٍض

الجامع العجاب املعلم «الالمع سماه اللغة يف ألفه كتاب مخترص هو القاموس: (أ)
الكتاب أيدي بني تداوًال املعاجم أكثر من فإنه القاموس أما ضاع. والعباب» املحكم بني
ملا الجامع الوسيط والقابوس املحيط «القاموس واسمه الكلم، أواخر حسب مرتب وهو
سنة وبمرص مجلد، يف ١٨١٧ سنة كلكتة يف طبع وقد شماطيط»، العرب كالم من ذهب
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سنة بمباي ويف ،١٨٠٥ سنة لكناو ويف أخرى، مراًرا بمرص وطبع مجلدات ٤ يف ١٢٧٤
الرتكية اللغة إىل ونقله ،١٣٠٤ وسنة ١٢٥٠ سنة األستانة ويف ،١٨٨٤ وسنة ١٢٧٢
القاموس ترجمة يف البسيط «األوقيانوس وسماه ١٢٥٠ سنة بمرص وطبع عاصم، أحمد
املتحف يف خطية نسخة منه هللا، لحبيب «القاموس» وسمي الفارسية إىل ونقل املحيط»،
القرايف الدين لبدر القاموس» يف ما بتحرير املأنوس «القول منها رشوح وعليه الربيطاني،
أيًضا املذكورة املكتبة يف وللقرايف املؤلف، بخط الخديوية املكتبة يف نسخة منها (١٠٠٨)
غوطا، يف للمناوي الخطبة ورشح القاموس»، مغلق يف املأنوس «القول اسمه آخر كتاب

ذكره. اآلتي الزبيدي مرتىض للسيد العرس» «تاج رشوحه وأشهر
بذكر النفوس «ابتهاج منها مجلدات يف فاته ما بعضهم فذكر جماعة انتقده وقد
صاحب فاتت التي األلفاظ فيها جمع صفحة ١٣٦ يف العلماء لبعض القاموس» فات ما
يف آخرون وألف الخديوية، املكتبة يف نسخة منها ترتيبه، عىل رتبها وقد القاموس،
مصطفى بن ملحمد املحيط» القاموس أغالط يف اللقيط «الدر منها مستقلة كتبًا تخطئته
عىل و«الجاسوس صوفيا أيا يف نسخة منه ،١٠١٧ سنة املتوىف زاده بداود الشهري
،١٢٩٩ سنة األستانة يف طبع ١٨٨٦ سنة املتوىف الشدياق فارس أحمد للشيخ القاموس»
الحيل العزيز لعبد القاموس» صاحب اصطالح من الشموس ورياضة األدموس و«إضاعة
نظر يف الكتاب هذا أهمية عىل يدل مما هؤالء غري وانتقده الجزائر، مكتبة يف نسخة منه

خواطرهم. من مؤلفه ومنزلة العلماء
امللك السلطان لخزانة ألفه (الخمر): الخندريس أسماء يف األنيس الجليس (ب)
منعها أو تحريمها يف جاء وما الخمر أسماء فيه ذكر ٧٧٨ سنة املتوىف شعبان األرشف

صفحة. ٢٤٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه األئمة، وأقوال والحديث القرآن يف
املكتبة يف نسخة منه النبوية السرية قبيل من ويعد الحديث يف السعادة: سفر (ج)
ألهل تعطى كانت إنها يقال: عهدة آخرها يف جميل، بخط صفحة ٢٠٠ يف الخديوية
جهة من وتشبه املشهورة، النبوية العهدة نص نصها يخالف اإلسالم صدر يف الذمة
الرابع الجزء يف ونرشناها الشام، ألهل أعطاها إنه يقال: التي عمر عهدة صورة أخرى

.٩٥ صفحة اإلسالمي التمدن تاريخ من
هذين بني املشتبهة األلفاظ لتمييز والشني: بالسني يقال ما يف املوشني تحبري (د)

الربيطاني. املتحف يف نسخة منه الحرفني،
برلني. يف واللغة النحو أئمة تراجم يف البلغة (ه)
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التيمورية. الخزانة يف املعنى، املتفق املثلث (و)
فاليرش. مكتبة يف واللغات، واألماكن األسماء من الفقه كتب يف ما إىل اإلشارات (ز)

الجزائر. مكتبة يف أبيه، غري إىل نسب فيمن األبيه تحفة (ح)
الجزائر. مكتبة يف النبوية، القناديل حكم يف رسالة (ط)

النعمانية الشقائق يف (ترجمته كوبريل يف الجوهري، صحاح من السؤاالت مجمع (ي)
ج١). ٣٢ خلكان ابن هامش عىل

منه اإلعراب»، «لباب كتاب صاحب :٦٨٤ سنة املتوىف اإلسفرائيني الدين تاج (٣)
مكاتب يف عديدة رشوح وعليه الخديوية، واملكتبة صوفيا وأيا وفينا ليدن يف خطية نسخة

برلني. يف املصباح، ضوء اسمه للمطرزي املصباح رشح ولإلسفرائيني، أوربا
«الختام كتاب صاحب ٧٠٧ سنة األندلس أهل من القالويش: الفراني بكر أبو (٤)

األسكوريال. يف العروض»، خالصة عن املفضوض
النحو، علم يف «املغني» كتاب صاحب :٧٤٦ سنة املتوىف الدين فخر الجاربردي (٥)

أكسفورد. يف الكشاف ورشح الشافية رشح وله برلني، يف نسخة منه
رشح عليها النحو يف المية قصيدة صاحب :٧٨٢ الشاطبيسنة قاسم بن فرج (٦)

الخديوية. املكتبة يف
بطرسبورج. يف الكافية رشح له (٨٠٠) آباد دولة من الزوايل: الدين شمس (٧)

معاني لتحقيق الفوائد «فرائد صاحب ٨٨٨ سنة نحو السمرقندي: القاسم أبو (٨)
رشوح وعليها وغوطا برلني يف نسخ منها السمرقندية، بالرسالة وتعرف االستعارة»،
للميموني أخرى ورشوح ،١٨٣٧ سنة األستانة يف طبع عربشاه ابن رشح منها عديدة

ومشهور. مطبوع بعضها وغريهم والباجوري والصبان والكوراني والشوبري
والفارسية العربية يف اللغة» «كنز صاحب التاسع: القرن أهل معروفمن ابن (٩)

ليدن. يف خطية نسخة ومنه ،١٢٨٣ سنة فارس يف الحجر عىل طبع
النحو، يف التائية أو البهجة» «نهاية صاحب (٩٢٠) النقشبندي: الشابسرتي (١٠)

باريس. يف رشح عليها
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ما عىل ويتكيف أعمالها يدون ألنه األمة؛ حالة عىل اللغة آداب أدل من التاريخ إن
من فيها السيادة أصحاب وكثرة اإلسالمية اململكة تشتت كان فإذا أحوالها، تقتضيه
تلك فاكتساح العظماء، ألولئك اإلفرادية السري تدوين من اإلكثار عىل بعث واألمراء امللوك
العلم بنارص تأخذ كانت التي الدول وذهاب املغول حوزة يف منها كثري ودخول اململكة
مرتبة الطبقات كل من للرتاجم عامة كتب يف وأمثالها السري تلك جمع عىل بعث والعلماء
الروايات، بني والرتجيح الفكرة إعمال مع التاريخية املعاجم وهي الهجاء، أحرف عىل
بعض، إىل بعضها بالنسبة الدول بأحوال لالعتبار العام التاريخ تدوين يف الرغبة وزادت
وعليها أيدينا بني كتبهم تزال ال غبار لهم يشق ال املؤرخني من العرصطائفة هذا يف فنبغ
هي أصبحت عنها نقلوا التي األصول معظم لذهاب ونظًرا الحوادث؛ تحقيق يف معولنا

التاريخ. يف الوحيد املرجع
أصيبعة أبي وابن األعيان، وفيات صاحب خلكان ابن ظهر العرص هذا ففي
الفداء وأبو الوفيات، يف الوايف صاحب الصفدي الدين وصالح األطباء، طبقات صاحب
شاكر وابن اإلسالم، تاريخ صاحب الذهبي الدين وشمس املشهور، التاريخ صاحب
خلدون وابن السلطانية، اآلداب صاحب الطقطقي وابن الوفيات، فوات صاحب الكتبي
الدالة لذهاب ونظًرا التاريخ، أساطني من وغريهم السيوطي واملقريزي والعسقالني
اإلحن بتوايل األفكار واحتكاك العربية اآلداب عىل املسيطرة الدولة بذهاب والوساطة
ابن مقدمة يف ناضًجا ظهر والفلسفة االنتقاد من يشء التاريخ دخل االختالط كثرة مع

ذكرها. اآلتي خلدون
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التاريخي النقد (1)

أو املغالط من يعتوره قد ما وبيان النقد، بعني التاريخ يف النظر التاريخي بالنقد نعني
الشعر بنقد بدأوا فإنهم النقد، رضوب من العرب أدباء إليه التفت ما آخر وهو األوهام،
التاريخي. النقد عىل الكالم صدد يف اآلن ونحن عنها، الكالم تقدم وقد واللغة اإلنشاء ثم
همهم كان وإنما التاريخ، نقد عن الناس أبعد من دولتهم صدر يف العرب كان
ولم قبلوها الثقات إىل مسندة الرواية جاءتهم فإذا الرواية، أو باإلسناد الحوادث تحقيق

أهمها: أسباب ولذلك وانتقادها؛ وتدبرها فيها النظر أنفسهم يكلفوا

اإلسناد (1-1)

والتفسري؛ الحديث خدمة أوًال منه الغرض كان املسلمني عند بالتاريخ االشتغال إن
واألحوال األماكن تحقيق إىل احتاجوا األحاديث وجمع القرآن تفسري يف اشتغلوا ملا ألنهم
ودونوها، النبوية السرية جمع إىل فعمدوا األحاديث فيها قيلت أو اآليات بها كتبت التي
والتفريق أسانيدها يف البحث إىل واألدب والنحو والفقه الحديث مسائل لتحقيق واضطروا
وقسموا أحوالهم، وسائر وتراجمهم الرواة يف النظر إىل ذلك فَجرَّهم ومتينها، ضعيفها بني
وغريهم والنحاة والفقهاء واألدباء العلماء تراجم ذلك من فتألف طبقات. إىل فن كل رواة
أو الفقهاء أو النحاة أو املفرسين وطبقات الشعراء كطبقات بالطبقات عنه يعربون مما
لنحو واضطروا التاريخ، علم أسس أهم من ذلك وكان غريهم، أو النسابني أو الحفاظ
أو عنوة الفتح أسباب لتحقيق املفتوحة البالد يف يبحثوا أن اإلسالم صدر يف السبب هذا

فتحها.1 وعلة البالد تعرُّف إىل ذلك فجرهم صلًحا
نعني األحاديث، تحقيق يف توخوها التي الطريقة نفس كله ذلك تحقيق يف واتخذوا
اإلسناد، من تخلو ال األوىل اإلسالمية القرون تواريخ رأيت ولذلك راٍو؛ إىل راٍو من اإلسناد
وقد أسطر، بضعة إسناده يستغرق قد واحد سطر عىل نصه يزيد ال الذي والحادث
تحقيق استغرق فربما متعددة، أسانيد منها لكل روايات عدة إيراد تحقيقه يقتيض
بأسانيدها الروايات يوردون الغالب عىل وهم أكثر، أو صفحتني إليه املشار الحادث
اختالف عىل للقارئ بإيرادها يكتفون وإنما رأيًا، فيها يبدون وال متناقضة كانت ولو

رواياتها.
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وأكثر رواياته، يف واألغاني فتوحه، يف والبالذري تاريخه، يف الطربي طريقة هي تلك
من يجردونها أخذوا ثم األوىل، اإلسالمية القرون يف التاريخية الحوادث دونوا الذين

حني. بعد إال لنقدها يتعرضوا لم لكنهم فشيئًا، شيئًا األسانيد

األمر لوالة املؤرخ مجاراة (2-1)

وال إلرضائه يكتب إنما ألنه يريده؛ بما األمر صاحب مجاراة إىل املؤرخ اضطرار نعني
وليس األمري أو السلطان أو الخليفة من بإيعاز كتبوا املؤرخني وأكثر بدونه، له رزق
القراء عىل الرزق يف والتعويل والنرش الطبع وسائل من الزمان هذا لكتاب ما يومئذ لهم
يوافق ما وكتابة أمريه مسايرة عن له مندوحة ال األعرص تلك يف فاملؤرخ الجمهور، من
عىل الحقائق فيصور أغراضه يجاري وقد يرضيه، ال عما واإلغضاء وأمياله أغراضه
محامدهم وذكر أمية بني عىل الثناء يمكنه ال العباسيني دولة يف فاملؤرخ هي، ما خالف
مؤرخه يسع ال سواها عىل متعصبًا وكان مثًال السنة أهل من األمري كان وإذا وآثارهم،
املعتزلة محامد ذكر الشيعيني وال السنيني يسع وال العلويني، عىل والثناء أئمتها انتقاد
رجالهما تراجم من يصلنا ولم الطائفتني هاتني أخبار من كثري ضاع ولذلك الزنادقة؛ أو
يتم لم التاريخ ألن أمية؛ بني أخبار من كثري ضاع أيًضا السبب ولهذا اليسري؛ النزر إال
أو شوهوه أو العباسيني مؤرخو محاه عنايتهم تحت مدونًا كان فما أيامهم، يف نضجه

بدلوه.
محامد من به يحفل ما الدولة هذه رعاية تحت كتبت التي التواريخ يف تجد ال ولذلك
يف عرًضا متفرًقا ذلك تجد وإنما العباسيني، عيوب وال املعتزلة أو الشيعة أو األمويني
الِفَرق كتب يف أو األمر، والة نقمة إليه تصل لم مما غريها أو الرحلة أو األدب كتب
لك عرضت فإذا نفسها، عيوب وتخفي سواها عيوب تذكر فرقة كل لهم، املخالفة األخرى
الِفرق كتب يف عنها ابحث تعليلها عليك وأشكل الفرق هذه إحدى عن تاريخية حقيقة
أبحاثنا يف عقبة ذلك وقف ما وكثريًا واضحة، مطولة تجدها الغالب يف فإنك األخرى،
عيوب تجد ال ألنك الحقيقة؛ لنا فانكشفت املختلفة األقوال بني املقابلة فتوخينا التاريخية
عن بعيدين كتَّابها كان إذا األدب كتب بعض يف أو الشيعة كتب يف إال العباسيني الخلفاء
ذهاب بعد كتب من أو واملسعودي األغاني كصاحب خلفائها عن غنى يف هم أو بغداد

كالفخري. رأيهم غري عىل وهو دولتهم
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الثناء بغري يذكره فال يد عليه له وزير أو وجيه عيوب عن املؤرخ يغيض ما وكثريًا
األلسنة عىل متناقلة السيئات هذه وتبقى سيئاته، عن ويغيض فضائله يعدد هو أو عليه
حي وهو األحوال تقلب بعد أو الوزير ذلك دولة ذهاب بعد يأتي من يدونها حتى
ألتينا املقام ضيق ولوال األدباء، معجم ويف الدهر يتيمة يف عباد بن الصاحب كرتجمة

آخر. مكان يف ذلك فعلنا وربما الكثرية، باألمثلة

الخطأ عن بعضالعظماء تنزيه (3-1)

ونحوهم الخلفاء تنزيه يف الكتاب بعض رغبة القبيل هذا من تشويًشا التاريخ يزيد ومما
يكون ال وقد بإزالته، وتواصلوا أنكروه بأحدهم طعن فيه كتاب لهم وقع فإذا الخطأ، عن
اكتفوا ذلك يستطيعوا لم وإذا إعدامها، عليهم يسهل قليلة نسخ إال الكتاب ذلك من
من عليها دخل سواها يف يوجد ما أن وزعموا أيديهم بني التي النسخ من املطاعن بنزع
محلها يف التهمة تكون وقد بذلك، النساخون اتهم ما وكثريًا النساخني. أو الوراقني وضع
يريدون من نزاهة يف يطعن ما نزع إىل بها يتذرعون ولكنهم محلها، غري يف تكون كما
القرن يف بالطبع الكتب من نرش ما بعض يف ذلك فعلوا وقد وذويهم، كربائهم من تنزيهه
القطع هذه تزال وال األقوام، بعض تيسء أنها للنارش تراءى قطًعا منها فحذفوا املايض،
منه فيحذفون كامًال األوىل الطبعة الكتاب يطبع وقد أخرى، خطية نسخ يف موجودة

سيايس. أو ديني العتبار الثانية الطبعة يف شيئًا
طبعتيه بني امللطي الفرج ألبي الدول مخترص تاريخ كتاب نرش يف ذلك جرى وقد
قبل فكيف ونرش، طبع كتاب يف اليوم التبديل وقوع تيرس فإذا وبريوت، أوكسونبا يف
املطاعن نزع لهم يتيرس لم إذا أما يشاء؟ ما يفعل األمر صاحب واألمري الطباعة ظهور

العصبية. أو الخيانة أو بالكذب ويتهمونه باملؤرخ الظن يسيئون فإنهم

والتصوير الوصف (4-1)

األوصاف عىل التاريخ أبطال تعريف يف معولهم أكثر كان املؤرخني أولئك أن ذلك عىل وزد
الصناعية أو الطبيعية املظاهر وصف إىل يشريوا أن ويندر إعجاب، أو إطراء من املجردة
ذكرناها ألسباب الرجال وال املواقع يصورون كانوا وال املرئيات من غريها أو األبنية أو
التاريخ يف هام نقص ذلك عىل فرتتب الكتاب، هذا من اإلسالم يف التصوير عن كالمنا يف
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يف سيما وال الطبيعة عن املنقولة الصور أو والرسوم الخرائط من كتبه لخلو العربي
الخرائط من الجغرافية أو التقاويم أصحاب بعض وضعه ما إال اإلسالمي، التمدن إبان
بعض عىل تشتمل بعده وما املغويل العرص يف املتأخرين كتب تجد ولكنك ضاع، وأكثرها
بواعث من وأمثاله النقص فهذا مكانه، يف سرتاه كما الحربية للفنون املوضحة الرسوم
الوقائع، وتحقيق األسباب الستخراج الفكرة إعمال عىل تبعث والغموضواملناقضة اإلبهام
املبادئ ونضج املسيطرة الدول زوال بعد إال ذلك من ليشء يتعرضوا لم العرب كتَّاب لكن
كتب العبايس العرص يف املتقدمني الكتاب بعض يكون أن يبعد وال نفوسهم، يف االنتقادية
الكالمية األبحاث إىل االنتقادية قرائحهم رصفوا القوم أن املشهور لكن يصلنا، لم انتقاًدا
ال فإنه التاريخي االنتقاد بخالف األمري، وال الخليفة ييسء ال مما الشعرية أو الفقهية أو

إساءة. من يخلو

الفخري مقدمة (5-1)

ييسء شيئًا نرشوا أو والتدبر االنتقاد نظر التاريخ يف للنظر تصدوا الذين أقدم ومن
تجارب كتاب يف مسكويه وابن األغاني، كتاب يف األصبهاني الفرج أبو األمر صاحب
باب يف مجموًعا كثريًا شيئًا الكتب هذه يف نجد وال الذهب، مروج يف واملسعودي األمم،
للفخري السلطانية اآلداب يف وضوًحا أكثر وهو املواضع، بعض يف يتجىل تراه ولكنك
نقاد، عاقل وهو شيعيٍّا وكان العباسية الدولة ذهاب بعد كتب والرجل .٧٠١ سنة املتوىف
وال مالحظة بال التاريخية الحقائق بتقرير فيها اسرتسل انتقادية بمقدمة كتابه فصدر
وأورد كالمه عرض يف الرشيد ذكر وجاء الحاجة. عند بالطعن ينحي أن يبايل ال مراعاة

وهو: نواس أبو فيه قاله الذي البيت

ال��ل��ه خ��وف��ك أخ��اف��ك أن م��ن أم��ن��ن��ي ث��م خ��ف��ت��ك ك��ن��ت ق��د

السالم عليه عيل بأعيان وأفعاله هللا يخاف الرشيد يكن «لم بقوله: ذلك عىل فعقب
يف جرى نواس أبا لكن تعاىل، هللا من خوفه عدم عىل تدل جرم لغري نبيه بنت أوالد وهم
العباسيني. رعاية تحت مؤرخ عليه يجرأ لم الترصيح هذا فمثل الشعراء»، عادة عىل ذلك
حبٍّا والبالغة الفصاحة لتوخيهم الكتب مصنفي عىل انتقادات هذه الفخري مقدمة ويف
يومئذ القوم عادة وقبح ذلك، عىل باألمثلة وأتى القراء، بإفادة حبٍّا ال واملباهاة بالظهور
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الهمم؛ تصغر التي الحيل حوادث من تحويه ملا املقامات حفظ عىل الشبان تحريض يف
أرضت اللغة جانب من نفعت فإن القبيح، والتحيل واالستجداء السؤال عىل مبنية ألنها

العرص. هذا يف حتى باالعتبار جديرة راقية انتقادات وهي األخالق، جانب من

خلدون ابن مقدمة (6-1)

خطوة مقدمته يف خطا خلدون ابن لكن التاريخي، االنتقاد قبيل من هذه الفخري فمقدمة
من للمؤرخني يعرض ما مع مذاهبه وتحقيق التاريخ يف طويل بفصل فصدرها أخرى،
لكنه الفائدة، جزيل كبرية صفحة وعرشين نيف يف يدخل وأسبابهما، واألوهام املغالط
زعم من عىل بالالئمة فأنحى العيوب، عن العباسيني تنزيه يف الرغبة آثار من يسلم لم
العباسيني أن املؤرخني بعض قول وأنكر والزينة املالبس يف أترف أو أرسف الرشيد أن
أول ألن ركوبهم؛ أو لباسهم يف غريه أو الذهب من الحيل يقتنون دولتهم صدر يف كانوا
هذا وأن الرشيد، بعد الخلفاء ثامن املتوكل بن املعتز الذهب بحلية الركوب أحدث من
انتقال باب يف املقدمة تلك نفس يف نفسه فغالط عاد لكنه بمالبسهم، أيًضا حالهم كان
أعطى أنه فذكر عرسه يف املأمون أنفقه ما إىل وأشار الحضارة، إىل البداوة من الدولة
لها وبسط العنرب شموع وأوقد الياقوت من حصاة ألف زفافها ليلة مهرها يف عروسه
الخلفاء ثاني واملأمون والياقوت. بالدر مكلًال بالذهب منسوًجا منها الحصري كان فرًشا
نسب عن كدفاعه أخرى مواقف يف أيًضا ذلك واعترب ثامنهم، ال الرشيد بعد العباسيني

وغريه. الفاطمية الدولة مؤسس املهدي هللا عبيد
به اقتدى وقد التاريخي، االنتقاد باب فتحه يف خلدون ابن فضل يقلل ال هذا لكن
يف الجارية الحوادث تدوين أو املعارصين تراجم انتقادهم يتناول لم وإن بعده، غريه
الذين من االرتزاق إىل املؤرخني افتقار من قدمناه الذي للسبب قليًال. إال املؤلف زمن
إليه تزلًفا عرصه يف األمر لصاحب غالبًا تاريخه يؤلف كان املؤرخ ألن يؤرخونهم؛
ظل ولذلك غضبه. يأمن فال الحقيقة وقال عطاء يرجو يكن لم وإذا لعطائه، والتماًسا

بعيد. غري عهد إىل قليلني العربية اللغة يف املؤرخني من الناقدون
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التاريخ فلسفة (7-1)

منها العامة األحكام واستخراج التاريخية الحوادث تدبر التاريخي االنتقاد يف ويدخل
كتب خالل يف منها نتًفا تجد قد العرب مؤرخي عند قليلة وهذه التاريخ، فلسفة وهي
من وأول ذلك، نحو أو العربة أو النصح سبيل يف عرًضا نحوها أو الحكمة أو السياسة
فإنه امللوك»، «رساج كتابه يف ٥٢٠ سنة املتوىف الطرطويش بكر أبو الباب هذا يف أطال
لم لكنه التاريخية الحوادث تدبر عىل مبنية رشوًطا وللحكومة قواعد للسياسة وضع
إليه، ينسب أن يصح حتى به توسع وال املعقولة، األدلة عىل بناه وال علًما ذلك يجعل
واآلداب األخالق كتب أو السياسة كتب أصحاب من نحوه نحا من سائر يف يقال وهكذا

وغريه. الفخري فعل كما التاريخ كتب مقدمات يف أو
فلسفة يف وضع فإنه خلدون، ابن إىل العلم هذا استنباط يف الفضل يرجع وإنما
لم تفصيًال تاريخه مقدمة يف له فصَّ الخليقة» يف العمران «طبيعة سماه علًما التاريخ
أيًضا بذلك ترصيحه وإليك العلم، هذا مستنبط إنه قوله ذكرنا وقد مثله، إىل أحد يسبقه
بني جعلنا علم عىل وأعثرنا إلهاًما، ذلك إىل هللا ألهمنا «ونحن قال: مقدمته، صدر يف
أنظاره الصنائع سائر عن وميزت مسائله استوفيت قد كنت فإن خربه، وجهينة بكره
مسائله بغريه واشتبهت إحصائه يف يشء فاتني وإن وهداية، هللا من فتوفيق وإنحاءه
وهللا الطريق له وأوضحت السبيل له نهجت ألني الفضل ويل إصالحه، املحقق فللناظر

املقدمة. هذه عن كالمنا عند ذلك تفصيل عىل وسنأتي يشاء»، من بنوره يهدي

املؤرخون (2)

فهم املواطن، حسب املايض العرص يف قسمناهم ما نحو العرص هذا يف املؤرخني ونقسم
كبريان: قسمان االعتبار بهذا

والشام. مرص مؤرخو (١)
البالد. سائر مؤرخو (٢)

ري السِّ مؤرخي إىل كتبهم مواضيع باعتبار أقسام إىل والشام مرص مؤرخو ويقسم
فلنبسط العام، التاريخ وأصحاب والدول البالد ومؤرخي الرتاجم وأصحاب واألفراد

الوفاة: سني حسب حدة عىل باب كل يف الكالم
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مرصوالشام مؤرخو (1-2)

السري أصحاب أوًال:

بن نشوان بن الظاهر عبد بن هللا عبد هو ٦٩٣ه): سنة (تويف الظاهر عبد ابن (١)
كاتبًا وكان ٦٢٠ سنة ولد الدين، محيي القايض املرصي الجذامي نجدة بن الظاهر عبد
فوات صاحب منها أمثلة ذكر رسائل وله أسلوبه، يف الفاضل القايض تحدى وشاعًرا
«الروضة بتاريخه اشتهر وإنما نظمه، من بأمثلة وجاء ج١) ٢١٢) ترجمته يف الوفيات
وقد خططه. تأليف يف املقريزي استقى ومنها القاهرة»، املعزية خطط يف الزاهرة البهية
مؤلفات من وصلنا وإنما ضاعت، لعلها أو وجودها محل نعلم وال الظنون كشف ذكرها

الظاهر: عبد ابن

منها شعًرا منظومة ٦٧٦ه سنة املتوىف بيربس، الظاهر امللك السلطان سرية (أ)
نثًرا وضعها وقد باألستانة، الفاتح محمد مكتبة يف وأخرى الربيطاني، املتحف يف نسخة
السرية من املنتزعة الرسية «املناقب سماه كتاب يف ٧٣٠ سنة املتوىف العسقالني شافع

ليدن. يف الظاهرية»
يف مرص تاريخ وهو األرشفية: السلطانية الرشيفة السرية من الخفية األلطاف (ب)
عىل ورتبها أيامه يف ألفها (٦٨٩–٦٩٣) قالوون بن خليل األرشف امللك السلطان زمن
السنة من الثالث الشهر بحوادث يبدأ املؤلف بخط منشن يف الثالث الجزء منها السنني،

أوربا. يف طبعت وقد ٦٩١ سنة محرم ٢٧ إىل ٦٩٠
ج٢). ٢١٢ الوفيات (فوات برلني يف والنيل، مرص يف مقامة (ج)

كبار من األندليس اليعمري الدين فتح هو ٧٣٤ه): سنة الناس(تويف سيد ابن (٢)
إىل عاد ثم دمشق يف وأقام ٦٦١ سنة القاهرة يف وولد إشبيلية، من أصله املحدثني
من يهمنا وشعر، وأدب وعلم رئاسة بيت من وكان الظاهرية، املدرسة يف ودرس القاهرة

مؤلفاته:

ومرض ربيعة سيد غزوات يف والسري: والشمائل املغازي فنون يف األثر عيون (أ)
مما استخرجه النبوية السرية مطوالت من هو البرش، شمائل أرشف هي إذ شمائله ويف
وكوبريل صوفيا وأيا وباريس وغوطا برلني يف نسخ منها قبله، السرية هذه من ُكتب
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صفحة ١١٢٠ صفحاتهما مجلدين يف نسخة الخديوية املكتبة ويف الربيطاني، واملتحف
العيون «نور سماه بكتاب هو اخترصها وقد سواها، يف توجد ال هامة فوائد وفيها كبرية
ولها صغري، جزء يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه واملأمون» األمني سرية تلخيص يف
لسبط الناس» سيد ابن سرية عىل النرباس «نور اسمه رشح وعليها أخرى، مخترصات

جزءان. منه الخديوية املكتبة ويف وباريس، برلني يف العجمي بن
سرتاليسوندي يف طبعت النبي مدح يف قصيدة هي الحبيب: ذكرى يف اللبيب برشى (ب)

وغريها. ١٨١٥ سنة
.(٧٠ الحفاظ وطبقات ج٣ الكامنة والدرر ج٢ ١٦٩ الوفيات (فوات

الدين شهاب هللا عبد بن محمد بن أحمد هو ٨٥٤ه): سنة (تويف عربشاه ابن (٣)
٧٩١ سنة ولد وبالعجمي، عربشاه بابن ويعرف الرومي، الدمشقي الدين شمس بن
الخطا، وبالد سمرقند إىل ومنها الروم بالد إىل وأخوته أمه مع وهرب فيها ونشأ بدمشق
اململكة إىل نزح ثم وغريهم، البلدان تلك شيوخ عىل العلم وتلقى تركستان يف وأقام
له فنقل (٨٠٥–٨٢٤ سنة (توىل األول محمد سلطانها وخدم الصغرى آسيا يف العثمانية
األطراف ملوك إىل عنه وكتب اإلنشاء ديوان وتوىل الرتكية، إىل الفارسية من الكتب بعض
فأقام الشام، إىل عربشاه ابن عاد املذكور السلطان مات فلما وتركيها، وفارسيها عربيها
يف القاهرة إىل ونزح والبيان، الفقه يف للمطالعة وانقطع معارفه تزايدت وقد حلب يف
الخانقاه يف ٨٥٤ سنة مات حتى (٨٤٢–٨٥٧ سنة (توىل جقمق الظاهر امللك زمن
العربية الثالث اللغات يف يكتب العلوم وسائر والنثر النظم يف بارًعا وكان بالصالحية،

إلينا: وصلت التي مؤلفاته أشهر وهذه الخط، وأتقن والرتكية والفارسية

فيه بسط املغويل الفاتح تيمورلنك تاريخ هو تيمور: نوائب يف املقدور عجائب (أ)
وهو به، وسمع عارصه وقد الفظائع من حروبه أثناء يف ارتكبه وما الطاغية ذلك حال
ليدن يف مجلدين يف مرة غري وطبع الالتينية إىل ونقل مراًرا، بمرص طبع العبارة، مسجع

وأوكسفورد. وباريس
املتحف يف نسخة منه جزءين يف (جقمق): الظاهر امللك شيم يف الطاهر التأليف (ب)
سنة من العام التاريخ يف اآلخر والبعض السلطان هذا سرية يف بعضه الربيطاني،

باشا. زكي كتب بني الخديوية املكتبة يف نسخة ومنه ،٨٤١–٨٤٣
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كليلة كتاب نحو الحيوانات ألسنة عىل األدب يف الظرفاء: ومفاكهة الخلفاء فاكهة (ج)
واملكتبة أوربا مكاتب أهم يف نسخ منها مسجًعا، نثًرا نامة مرزبان عن منقولة ودمنة

.١٨٣٢ سنة بونا ويف مراًرا مرص ويف ١٨٦٩ سنة املوصل يف طبعت وقد الخديوية،
.١٢٧٨ سنة الحجر عىل مرص يف طبعت ذكرها، املتقدم تشبه نامة، مرزبان (د)

برلني. يف بيتًا ١٨٣ يف قصيدة العربية، العروض حلتي يف الجمالية األمداح جلوة (ه)

بن أحمد العباس أبو الدين شهاب اإلمام هو ٩٢٣ه): سنة (تويف القسطالني (٤)
مكة إىل وحج القاهرة يف ولد املشاهري، املحدثني من املرصي القتيبي القسطالني محمد
ذكره يهمنا ما وهاك نفيًسا، كتابًا النبوية السرية يف ألف ألنه هنا؛ ذكرناه وقد مرتني،

مؤلفاته: من

بابه، يف نظري له ليس القدر جليل كتاب هو املحمدية: املنح يف اللدنية املواهب (أ)
عىل مرتب ورساياه ومغازيه ورضاعه ووالدته النبي نسب يف مقاصد عرشة عىل رتبه
ومعجزاته وخدمه وأعمامه وأزواجه وأوالده أسمائه يف فصول وفيه وفاته، إىل السنني
وعليه وغريها، ١٢٨١ سنة القاهرة يف وطبع ،٨٩٩ سنة تبييضه من فرغ وخصائصه،
مجلدات، ثمانية يف ١٢٧٨ سنة بمرص طبع (١١٢٢) الزرقاني رشح منها رشوح عدة

.١٢٦١ سنة باألستانة وطبعت الرتكية إىل اللدنية املواهب ترجمت وقد
مجلدات عرشة يف ١٣٠٦ سنة بمرص طبع البخاري: رشح إىل الساري إرشاد (ب)

ج٦). ١١ التوفيقية (الخطط عنها أغضينا الحديث يف مؤلفات وله

أخرى سري

األرشف املعز سرية يف الجواهر: ونظم الدرر ونثر النضاروكسباملفاخر سبك (٥)
مدائح كتاب إىل أقرب هو الغزي، الرتكي هللا عبد بن محمد بن هللا لعبد أقباي، السيفي

الخديوية. املكتبة يف باشا زكي كتب جملة من نسخة منه ترجمة، أو سرية إىل منه
الدين لشمس وبنيه: قالوون بن محمد النارص امللك السلطان تاريخ (٦)

.٧٣٧–٧٤٥ سنة من برلني يف جزءان منه الشجاعي،
برلني. يف عقيل بن ملحمد سعيد: أبي الظاهر امللك مناقب يف النضيد الدر (٧)
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بن ملحمد برقوق السلطان سرية هي الظاهرية: الدولة يف املضية الدرة (٨)
أكسفورد. يف نسخة منها ٨٠٠ سنة نحو ألفها رصرصاء،

الدمشقي الشهيد بن محمد الدين لبدر (زنكي): الدين نور يفسرية الثمن الدر (٩)
أكسفورد. يف نسخة منها ٨٧٤ سنة كتبها ذكره) اآلتي (غري

املؤلف. اسم عليه ليس أكسفورد، يف قايتباي: األرشف امللك تاريخ (١٠)
بن للحسن الخوان الخارج النابليس تاريخ يف العدوان: وبيان الظلم إيضاح (١١)
ضد دمشق سكان عن دفاع فيها ذكره املتقدم الدين شهاب ابن وهو عربشاه بن أحمد

للهجرة. التاسع القرن يف فيها استبد الذي النابليس إبراهيم

مرصوالشام يف التاريخية املعاجم ثانيًا:

بن أحمد العباس أبو الدين موفق هو ٦٦٨ه): سنة (تويف أصيبعة أبي ابن (١)
طبيبًا أبوه وكان ٦٠٠ سنة دمشق يف ولد الخزرجي، السعدي أصيبعة أبي بن القاسم
وانتظم القاهرة، يف النارصي املارستان يف العلم أتم ثم عنه الطب فتلقى فيها الرمد يعالج
رصخد إىل أيدمر الدين عز ودعاه دولتهم يف املناصب ونال األيوبية، الدولة خدمة يف
يف األنباء عيون املسمى: الرتاجم يف بكتابه واشتهر ٦٦٨ سنة هناك وتويف إليه، فرحل
ال الرتاجم، كتب خرية من وهو الصالح امللك وزير الدولة ألمني ألفه األطباء، طبقات
مادة، وأوفر منه أوسع لكنه ذكره، املتقدم للقفطي الحكماء أخبار كتاب إال منها يشبهه
حسب مرتبة هي بل ذاك يف كما األبجدية عىل مرتبة غري فيه الرتاجم أن عنه ويختلف
كونكسربج يف طبع أيامه. إىل التاريخ أزمنة أقدم من الوفاة حسب بلد كل وأطباء البالد
لبعض زيادات إحداهما يف نسختني عن نقًال األملاني مولر املسترشق بعناية ١٨٨٤ سنة

كبريين. مجلدين يف ١٢٩٩ مرص يف وطبع تالمذته،
أطباء وتراجم اإلسالم، ظهور إىل اليونان أطباء تراجم عىل منهما األول يشتمل
اليوناني من العلم ونقلة العباسية الدولة يف الرسيان وأطباء اإلسالم صدر يف العرب
ويف وغريهم، مسلمني من العجم ببالد ظهروا الذين واألطباء العربي، إىل والرسياني
والشام، ومرص املغرب وبالد الهند وأطباء العجم أطباء من بقي من تراجم الثاني الجزء
ونحوهم والفالسفة والحكماء األطباء ألشهر ترجمة ٤٠٠ عىل فيه الرتاجم زادت وربما
الفوائد من عليه يشتمل عما فضًال العربية، اللغة آداب تاريخ يف عنه يستغنى ال مما
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الحكماء أخبار وعىل عليه الكالرك املسترشق عول وقد واالقتصادية، واألدبية االجتماعية
.١٨٧٦ سنة باريس يف طبع الفرنساوية، اللغة يف العربي» الطب «تاريخ كتابه تأليف يف
.١٨٧ صفحة املذكور الكالرك كتاب من الثاني الجزء يف أصيبعة أبي ابن وترجمه
العباس أبو الدين شمس القضاة قايض هو ٦٨١ه): سنة (تويف خلكان ابن (٢)
يف كبري بيت من العظام الصدور أحد األربيل خلكان بن بكر أبي بن إبراهيم بن أحمد
حلب ودخل ،٦٢٦ سنة منها وخرج إربل يف ٦٠٨ سنة ولد الربامكة، إىل ينتسب العراق
الشام قضاء وتوىل ،٦٣٣ سنة دمشق يف استقر حتى غريها يف وتنقل سنتني فيها أقام
إىل عاد ثم ٦٣٧ سنة فيها وأقام ومرص اإلسكندرية إىل ورحل مدارس عدة يف ودرس
حسن نظم له وكان سنة، ٧٣ ابن وهو وتويف بدمشق، األمينية املدرسة يف يدرس الشام
مما الزمان أبناء وأنباء األعيان وفيات بكتابه: اشتهر وإنما الجودة غاية يف ومحارضات
مولًعا كان إنه مقدمته: يف قال تاريخي معجم هو العيان: أثبته أو السماع أو بالنقل ثبت
وموالدهم، وفياتهم تحقيق يف وتعب كثريًا شيئًا منها فجمع املتقدمني أخبار عىل باالطالع
عنده فاجتمع سنني عدة ذلك قىضيف املعارصين، األئمة أفواه من وأخذ سبقه عمن فنقل
التابعني وال الصحابة من يذكر ولم مراجعتها، لتسهل األبجدية عىل فرتبها كثرية تراجم
اكتفاء منهم أحًدا يذكر لم الخلفاء وكذلك ذكرهم، إىل الحاجة دعت قليلة جماعة إال
والوزراء واألمراء وامللوك العلماء من ذلك خال ما وترجم الباب، هذا يف الكثرية باملصنفات
تحقيق يف العناية بذل وقد عنه، السؤال يقع الناس بني شهرة له من وكل والشعراء
بتقييده أيًضا ويمتاز كتابه، مميزات من وهذا وفاته، وسنة والدته وسنة واحد كل نسب
من وفرغ التاريخ، طالب إليه يفتقر مما واألشخاص األمكنة وتعريف بالحركات األعالم
الكتب من مئات يساوي لكنه الكتاب هذا غري خلكان ابن يخلف لم .٦٧٢ سنة تأليفه
الرجال تراجم يف قبله العلماء ألفه ما زبدة فيه جمع ولغة، وتاريخ وأدب علم ذخرية وهو
دالئل من كثريًا خالله يف وتجد ودقق، وحقق معارصيه من هو عرفه ما إليه وأضاف
عليه ينتقد وإنما ترجمة، ثمانمائة عىل فيه الرتاجم عدد تزيد والروية، الضبط يف العناية
املعاجم أصحاب أكثر فعل كما بها يشتهروا لم وإن أصحابها أسماء عىل األعالم رتب أنه
الحسني، اسمه ألن الحاء بباب مثًال سينا ابن يرتجمون فهم العرص، ذلك يف التاريخية
بوضع استدراكه يمكن هذا أن عىل يوسف، اسمه ألنه الياء؛ بباب األيوبي الدين وصالح
غوتنجن ويف ١٨٣٨–١٨٤٢ سنة باريس يف الكتاب هذا طبع الطبع. بعد أبجدي فهرس
كثري تحقيق يف معولنا وعليه متداول شائع وهو مراًرا، مرص ويف ١٨٣٥–١٨٤٣ سنة

الرتاجم. من
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بعض ينقصها كان عنها الطبعات هذه نرشت التي املخطوطات أن والظاهر
يف وليس ترجمة ٨٤٦ فيه الرتاجم عدد أن ذكر الظنون كشف صاحب ألن الرتاجم؛
عىل أمسرتدام مكتبة يف عثروا أنهم ذلك ويؤيد ترجمة، ٨٢٥ من أكثر املطبوعة النسخ
أبي تراجم وهي ١٨٤٥ سنة التينية ترجمة مع أمسرتدام يف طبعوها جديدة ترجمة ١٣
وشعبة شيبة بن وشبيب عيل بن والحسن مسكني وابن األصم وحاتم القسطالني العباس
بن وصالح القدوس عبد بن وصالح األسدي وائل وأبي حرب بن وشعيب الحجاج بن
برتاجم يظفروا أن يبعد وال عباس، بن هللا وعبد زيد بن وعافية عائشة املؤمنني وأم برش

األوىل. الطبعات إىل الزيادات هذه أضيفت لو حبذا ويا أخرى،
الفارسية إىل فنقله ألسنتها، إىل بنقله األمم اهتمت فقد الكتاب هذا ألهمية ونظًرا
أكسفورد، يف اللطيفي أويس وابن الربيطاني، املتحف يف ٨٩٥ سنة عثمان بن يوسف
مجلدات أربعة يف ١٨٤٢–١٨٧١ سنة لندن يف ونرش سالن دي اإلنكليزية إىل وترجمه
األدباء من كثري واشتغل ،١٩٠٨ سنة ليدن يف التينية ترجمة مع بعضه ونرش ضخمة،
أماكن يف الظنون كشف صاحب ذلك فصل وقد انتقاده، أو عليه والتذييل اختصاره يف
يف للبارزي وآخر بلندن، الهندي املكتب يف موىس البنه مخترص مخترصاته فمن كثرية،
األعيان» وفيات «تايل فأشهرها ذيوله وأما برلني، يف الحلبي حبيب البن وآخر باريس
٦٦٠–٧٢٥ سنة من بمرصوالشام تويف من تراجم يف الصقاعي فخر بن هللا فضل للموفق
و«التجريد» ذكره، اآلتي الكتبي شاكر بن ملحمد الوفيات» و«فوات باريس، يف نسخة منه
يف نسخة منه ١١٢٦ سنة املتوىف إبراهيم بن لوحدي خلكان ابن تاريخ مخترص يف
املتوىف املخزومي الدين تاج انتقده وممن املؤلف، بخط صفحة ١١٢ يف الخديوية املكتبة
شنع وقد عليه، األثري ابن وفضل كالمه وزيف ترجمة ٣٠ عليه ذيل فإنه ،٧٤٣ سنة
الشعراء تراجم يف وتطويله العلماء كبار تراجم اختصاره جهة من املؤرخني بعض عليه
الوفيات فوات يف (ترجمته النفيس الكتاب هذا قدر من شيئًا يقلل لم ذلك لكن واألدباء،

ج٢). ٤٢٢ خلكان وابن ١٥٥
العلماء طبقات يف األكرب «التاريخ اسمه كتاب أكسفورد مكتبة ويف آخر: خلكان ابن
فلعله ،٦٨٣ سنة املتوىف خلكان بن محمد بن محمد الدين بهاء إىل ينسب وأخبارهم»

أخوه.
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كان األدفوي، ثعلب بن جعفر الدين كمال هو ٧٤٨ه): سنة (تويف االدفوي (٣)
أهم ٧٤٨ سنة تويف حتى القاهرة بجوار قرية يف وعاش ٦٨٥ سنة ولد ولغويٍّا فقيًها

مؤلفاته:

عرصه مشاهري تراجم عىل يشتمل الصعيد، نجباء ألسماء الجامع السعيد الطالع (أ)
محاسنه ذكر مع اإلقليم هذا يف بمقدمة وصدره املعجم، حروف عىل رتبه الصعيد، يف
يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه بالقاهرة. ٧٣٨ سنة تأليفه من فرغ نجباءه. ترجم ثم
بكتاب تأليفه يف استعان وقد وباريس، أكسفورد يف نسخ أيًضا ومنه صفحة، ٦٨٠ نحو
القويص املخزومي القديس الدين أفضل بن ملحمد قوص مدينة مدح يف املخصوص املقال

غوطا. يف نسخة منه
فينا. يف للهجرة السابع القرن مشاهري تراجم يف املسافر، وتحفة السافر البدر (ب)
وفيه تحريمه أو جوازه حيث من الغناء رضوب يف بحث السماع، بأحكام اإلمتاع (ج)

صفحة. ٣٣٢ الخديوية املكتبة يف والرضب، العزف آالت عن موسيقية فوائد
ج١). الكامنة (الدرر غوطا يف الفروض، يف القواعد ومقاصد الفوائد فرائد (د)

خليل الصفاء أبو الدين صالح هو ٧٦٤ه): سنة (تويف الصفدي الدين صالح (٤)
الشاعر نباتة ابن عن دمشق يف العلم وتلقى ٦٩٦ه سنة صفد يف ولد الصفدي، أيبك بن
اإلنشاء ديوان وتوىل الفقيهني، واملزي جماعة وابن اللغوي حيان أبي وعن ذكره املتقدم
،٧٦٤ سنة هناك ومات دمشق يف املال بيت وكالة وتوىل حلب، يف ثم والقاهرة صفد يف
مواضيع يف ألف عمًال، وأكثرهم علًما أوسعهم ومن املغويل العرص ُكتاب أعظم من وهو
منها: خربه عىل وقفنا ما نذكر التاريخية الرتاجم عليه وغلبت حسنة أساليب وعىل شتى

كامًال يوجد النفيسال الكتاب هذا أكربأن لعله للرتاجم معجم هو الوفيات، يف الوايف (أ)
تراجم فيه جمع مجلًدا خمسني نحو يف يدخل نوعه، من املعروفة التاريخية املعاجم
الصحابة أعيان من أحًدا يغادر فلم اختياره، عليه وقع ممن الزمان ونجباء األعيان
والصلحاء واملشايخ والفقهاء واملحدثني والقراء والقضاة واألمراء وامللوك والتابعني
واآلراء والبدع النحل وأصحاب والحكماء واألطباء والشعراء واألدباء والنحاة واألولياء
قرره خربًا أو يرسه فتًحا فتح من كل وذكر ذكره، إال أتقن أو اشتهر ممن فن كل وأعيان
وزخرفها سنها بدعة أو أبداها سيئة أو أسداها حسنة أو أعمله رأيًا أو أرسله جوًدا أو
الهجاء أحرف عىل رتبه حكمه، نثًرا أو نظمه شعًرا أو جمعه تأليًفا أو وضعه كتابًا أو
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آخر يف ويأتي بعدها، فما األلف إىل عاد ثم امليم حرف بعدهم وأتم باملحمدين، بدأ لكنه
أماكن إىل فيشري أخرى، أسماء ولهم االسم بذلك اشتهروا الذين بأسماء اسم كل ترجمة

فيه. ترجمهم اسم وبأي الكتاب من تراجمهم
وربما واحد، مكان يف كامًال يوجد ال النفيس الكتاب هذا أن األسف موجبات ومن
قطعة فمنه خربها، بلغنا التي املكاتب يف املتفرقة األجزاء من كاملة نسخة جمع يتيرس ال
فينا يف األول والجزء تونس، مكتبة يف متناسقة غري أجزاء وتسعة غوطا يف املؤلف بخط
و١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و١١ و٦ و٥ الربيطاني، املتحف يف و٢٥ و٢٤ و٩ ٣ واألجزاء
يف أجزاء ٤ ومنه باريس، يف عرش والخامس والثامن أكسفورد، يف و٢٦ و٢٤ و٢١ و٢٠
أجزاء ستة عىل التيمورية الخزانة يف ووقفنا عثمانية، نور يف أجزاء وسبعة حلب مكتبة
برتجمة وينتهي عبد بن محمد برتجمة يبدأ والثالث أوله من ينقص األول وهي: منه
إىل سالم بن أحمد من والسادس أحمد إىل إبراهيم ترجمة من والخامس سعيد، بن املنذر
محمد، بن بعباد وتنتهي مرسور بن بحيدر تبدأ و١٤ و١٣ ١٢ واألجزاء محمد، بن أحمد
الخزانة هذه ويف مغربي، بخط كبرية صفحة ١٧٣٠ املذكورة الستة األجزاء وصفحات
كم فاعترب صفحة، ١٥١٦ يف حلب مكتبة عن منقولة األول الجزء من أخرى نسخة أيًضا
مقدمة طبعت وقد الرتاجم، كتب أكرب إنه قلنا: إذا غرو فال كلها، صفحاته مجموع يكون
عىل كتاب يف ونرشت ،(١٩١١–١٩١٢) سنة الفرنساوية اآلسيوية املجلة يف التاريخ هذا
كاملة نسخة املعجم هذا من توجد أن يبعد وال أمار، إلميل فرنساوية ترجمة مع حدة
يخدم فإنه الشأن ألصحاب وأعلنه بذلك علم فمن البعيدة، الخصوصية املكاتب بعض يف

حسنة. خدمة العربية اللغة آداب
ترتيب نحو مرتب مجلًدا ٣٠ يف والشعر األدب يف مطول هي الصالحية: التذكرة (ب)
ويقسم واالجتماعية، التاريخية الفوائد من كثري وفيه املواضع، حسب املستطرف كتاب
يوجد ال واألدباء، الشعراء تراجم من كثري وفيه والرذائل، الفضائل أنواع يف أبواب إىل
واملتحف وأكسفورد غوطا يف متفرقة أجزاء منه ولكن نعرفه مكان يف كاملة نسخة منه
صفحة ألف نحو يف تدخل متتالية غري أجزاء أربعة الخديوية املكتبة ويف الربيطاني،
إذا إليها يرجع للكاتب كاملذكرة ألفها أنه وترتيبها اسمها من ويظهر مختلفة، بخطوط

فيه. الكتابة يريد موضوع يف األشعار أو األقوال اقتباس أراد
استدرك األثري البن السائر املثل عىل انتقاد هو السائر: املثل عىل الثائر نرصة (ج)
ابن إن يقال: والحق عمله، وإطراءه بنفسه إعجابه عليه وانتقد فاتته، أشياء فيه عليه
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يظهر كما ذلك يف بالغ وقد بنفسه، إعجابًا الناس أكثر من السائر املثل صاحب األثري
فلم الدائر»، «الفلك كتابه يف الحديد أبي بن الدين عز فآخذه املذكور كتابه مقدمة من
يف نسخة منها هذه، الثائر نرصة فألف يريده بما وافيًا ذلك الصفدي الدين صالح يجد

صفحة. ٢٠٠ يف الخديوية املكتبة
ووصفه، الدمع يف الشعراء قاله ما فيه جمع الدمع: انسكاب يف السمع تشنيف (د)
من نبك «قفا القيس: امرئ كقول الجاهلية شعر يف بالبكاء فبدأ مراتب، يف ذلك جعل
إىل وتدرج زفرة»، ثم عربة إال الحب «هل ذريح: بن قيس وقول ومنزل» حبيب ذكرى
املنهمل كاملطر فصار املعهود األمر دائر عن خرج أن إىل رسهم، فاضح الدمع إن زعمهم
١٧٧ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه انتقادي بحث مع البحور أو كاألنهار وجرى

صفحة.
إىل للهجرة الثامن القرن مشاهري تراجم مجموع النرص: وأعوان العرص أعيان (ه)
كاملة، أجزاء تسعة يف صوفيا وأيا األسكوريال يف نسخة منه والرجال، النساء من أيامه

باألستانة. أفندي عارش مكتبة يف متفرقة أجزاء ومنه
برلني يف نسخ منه العميان مشاهري أخبار العميان: ونكت الهميان نكت (و)

.١٩١٠ سنة بمرص وطبع الخديوية، باملكتبة باشا زكي كتب ويف وبطرسبورج
مع مكاتباته وهي والراجع، الغادي أو واملراجع البوادي بني السواجع ألحان (ز)
واألستانة. أوربا مكاتب أكثر يف نسخ منها أسمائهم، باعتبار الهجاء عىل مرتبة معارصيه

برلني. يف العميان يف الهميان نكت نحو بالعور: الشعور (ح)

برلني. يف العميان يف الهميان نكت نحو بالعور: الشعور (ط)
نسخة مرصمنه أمراء يف عساكر البن كتابًا بها نظم أرجوزة األلباب: ذوي تحفة (ي)

بطرسبورج. يف
غريه أو األرشاف لسان أو لسانه عىل رسائل أو مقاالت مجموع الصفدي: منشآت (ك)
االجتماعية الفوائد من كثري عىل ويشتمل ذلك، ونحو ومناشري رسمية وتقارير وتواقيع

صفحة. ١٤٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه والتاريخية. السياسية والعادات
مطوًال زيدون ابن برتجمة صدرها زيدون: ابن رسالة رشح يف املتون تمام (ل)
منه الرشح، يليه والقواد امللوك عىل تاريخية ونوادر شعرية انتقادات مع ومراسالته

صفحة. ٢٤٠ يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة
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مطوًال الشهرية الطغرائي قصيدة رشح هو العجم: المية رشح يف املنسجم الغيث (م)
وفيها مجلدين يف ١٣٠٥ مرص ويف ١٢٩٠ سنة اإلسكندرية يف طبعت صفحة، ٥٥٠ يف

هامة. تاريخية فوائد
من كثري وفيه الغرام أهل أخبار عىل يشتمل الشاكي: ولوعة الباكي دمعة (ن)
وباريس غوطا يف نسخ منه البهية» والجوهرة السنية «املقدمة أيًضا ويسمى أقوالهم،

األستانة. ويف ١٣٠٧ سنة بمرص وطبع
جمعها ونثًرا نظًما بليغة قطع مجموع البلغاء: وترجمان الفصحاء ديوان (س)

املؤلف. بخط فينا يف نسخة منها األرشف، امللك للسلطان
املتحف يف نسخ منها الغلمان يف أشعار مجموع مليح: مائة يف الرصيح الحسن (ع)

صوفيا. وأيا الربيطاني
خالعة. وفيه املصحف، الجناس من فيه أكثر الخال: وصف يف الحال كشف (ف)

هفينا. يف نسخة منه
.١٣٠٠ سنة األستانة يف طبع البديع، يف الجناس: جنان (ص)

املكتبة يف نسخة منه البيان، أبواب من واالستخدام: التورية يف الختام فض (ق)
كوبريل. ويف صفحة ٢٠٠ يف الخديوية

األسكوريال. يف األدب يف الباسم، والثغر الناسم الروض (ر)
باريس. يف أمثلة مجموع والتشبيه: الوصف عىل والتنبيه الكشف (ش)

برلني. يف وصفه يف أشعار الهالل: وصف يف الزالل رشف (ت)
األسكوريال. يف مقامة، الحريق: وصف يف الرحيق رشف (ث)

ليدن. يف والعروض، اللغة علوم يف الخراع: اخرتاع (خ)
باألستانة. العمومية املكتبة يف باألدب، العني: حرف عن العني رصف (ذ)

وإصالح الصحاح عىل انتقاد الوهم: من الجوهري فيه وقع فيما السهم نفوذ (ض)
باألستانة. العمومية املكتبة يف كراريس عرش منه فيه، ما

ج١). الكامنة الدرر يف (ترجمته املكاتب يف متفرقة وموشحات قصائد عدة له (ظ)
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عبد بن أحمد بن شاكر بن محمد هو ٧٦٤ه): سنة (تويف الكتبي شاكر ابن (٥)
حلب يف تعلم الكتبي، الدمشقي الداراني الحلبي الدين) فخر (أو الدين صالح الرحمن

وله: ثروة، بذلك فاكتسب الكتب ببيع فاتجر فقريًا وكان ودمشق

فيه ذكر خلكان، البن األعيان لوفيات ذيًال جعله وقد به، اشتهر الوفيات: فوات (أ)
الهجاء، عىل مرتبة ترجمة ٥٥٠ نحو ذلك فبلغ الرتاجم، من ذكره خلكان، ابن فات ما
مكة يف كانت نسخة عن ١٢٨٣ سنة بمرص طبع خلكان، ابن أوردها قليلة تراجم منها

مجلدين. يف ١٢٩٩ سنة بمرص أيًضا وطبع املؤلف، خط عن منقولة
٧٦٠ سنة إىل فيه انتهى السنني، عىل مرتب للرتاجم مجموع هو التواريخ: عيون (ب)
الرتاجم فيه غوطا يف ومجلد بدمشق، الظاهرية املكتبة يف نسخة منه مجلدات، ستة يف
برومية الفاتيكان ويف الربيطاني املتحف يف وآخر باريس يف ومجلد ٢٩٧–٣٣٧ سنة من

ج٣). الكامنة الدرر يف (ترجمته

بن أحمد الفضل أبو الدين شهاب ٨٥٢ه): سنة (تويف العسقالني حجر ابن (٦)
املحدثني من معدود هو الكناني، العسقالني حجر بابن املعروف محمد بن محمد بن عيل
عسقالن من أصله الباب، هذا يف مؤلفاته لكثرة الرتاجم أصحاب بني وضعناه لكننا
وحج أقاربه، أحد فاحتضنه صغري وهو والداه تويف ٧٧٣ سنة العتيقة مرص يف وولد
عن فتلقاه العلم عىل عكف ثم الشعر، وأحب التجارة وتعاطى مرص جاء ثم غالم وهو
الفريوزآبادي إىل زبيد يف وتعرف اليمن ثم وفلسطني الصعيد إىل وسافر مرص، شيوخ
رحالت وله دمشق إىل ٨٠٢ سنة ورحل القاهرة، إىل وعاد ثانية وحج القاموس، صاحب
والتدريس اإلفتاء وتوىل والفقه الحديث إىل عنايته ووجه وغريها، اليمن إىل عديدة أخرى
وكانوا ،٨٢٧ سنة كلها مرص قضاة قايض برسباي األرشف امللك وعينه تالميذه، وكثر
التأليف يف واشتغل بليًغا خطيبًا وكان حجته، وقوة علمه لسعة اإلفتاء يف عليه يعولون
األكابر، واستنسخها امللوك وتهاداها حياته يف انترشت كتاب مائة عىل مؤلفاته فزادت
ذكره اآلتي السخاوي الدين شمس ترجمه وقد النادرة. ظريف املجلس لطيف وكان
اإلسالم شيخ ترجمة يف والدرر «الجواهر سماه وأعماله مناقبه فيه ذكر خاص بمجلد
مصنفات «فهرست كتابه يف القضاعي فعل وكذلك باريس، يف نسخة منه حجر» ابن
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يهمنا ما وهاك ٨٥٢ سنة القاهرة يف وتويف ليدن، يف نسخة منه حجر» ابن اإلسالم شيخ
مؤلفاته: من ذكره

املعجم حروف عىل مرتب الرتاجم يف مطول هو الصحابة: تمييز يف اإلصابة (أ)
كلكتة يف وطبع كثريًا، عليها واستدرك الغابة وأسد وذيله االستيعاب يف ما فيه جمع
الصحابة تراجم تتضمن ضخمة، مجدات ثمانية يف ١٣٢٣ سنة مرص ويف ١٨٥٦ سنة
عن أو عنه الرواية بطريق صحبته وردت من األوىل طبقات؛ أربع إىل قسمها والتابعني
املخرضمني ذكر يف والثالثة النبي، زمن يف ولدوا الذين الصحابة ذكر يف والثانية غريه،
عىل ذكر فيمن والرابعة بالنبي، اجتمعوا أنهم يرد ولم واإلسالم الجاهلية أدركوا الذين
بالكنى، املعروفني بالصحابة الكتاب من السابع الجزء واختص والغلط، الوهم سبيل
من وهو املعجم حروف عىل مرتب األقسام هذه من قسم وكل النساء، ألسماء والثامن

اإلسالم. صدر رجال لرتاجم الكتب أهم
فيه رتب اإلخوان بعض طلب عىل بناء ألفه الحديث، يف املفهرس: املعجم (ب)
منه الناس، عىل تناولها ليسهل األسانيد من تجريدها بعد املعجم حروف عىل األحاديث

صفحة. ٣٧٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة
عىل ورتبها وأساتذته شيوخه أسماء فيه ذكر املفهرس: للمعجم املؤسس املجمع (ج)
الدراية، بطريق عنه أخذ من والثاني الرواية بطريق عنه أخذ من األول قسمني: يف الهجاء

كبرية. صفحة ٤٦٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه ٨٣٢ سنة ألفه
الثامن القرن مشاهري لرتاجم واٍف معجم الثامنة: املئة أعيان يف الكامنة الدرر (د)
وامللوك العلماء من ٨٠٠ه سنة وآخر ٧٠١ سنة أول بني توفوا الذين فيه ترجم للهجرة،
سيما وال عنهم سمع أو عرفهم ممن والرواة، والشعراء واألدباء والوزراء والكتاب واألمراء
املتقدم الصفدي الدين لصالح العرص أعيان كتاب من شيئًا واقتبس والشام، مرص يف
واملقريزي والعمري الذهبي عن وأخذ القرص، ودمية حيان ألبي الغرر ومجايل ذكره
املكتبة يف نسخة منه بابه يف كتاب أهم هو الهجاء، حروف عىل الرتاجم ورتب وغريهم،
واملتحف وفينا باريس يف أيًضا ويوجد كبرية، صفحة ألف نحو مجلدين يف الخديوية
املؤلف. بخط التيمورية الخزانة يف نسخة منه ٨٣٢ سنة إىل به وصل ذيل وله الربيطاني،
املائة آخر إىل فتحها أول من مرص قضاة فيه ذكر مرص: قضاة عن األرص رفع (ه)
ذيله وعىل للكندي القضاة أخبار عىل تأليفه يف معتمًدا السنني عىل طبقات ورتبه الثامنة،
قسم طبع وقد صفحة، ٥٧٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه وغريهما. زوالق البن
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أخبار األول كتابني: من مؤلف ١٩٠٨ سنة جيب تذكار لجنة نرشته كتاب ذيل يف منه
عمرو من مرص أمراء أخبار عىل يشتمل 2٣٥٥ سنة املتوىف الكندي عمر ألبي مرص والة
وبحث الكندي ترجمة صدره ويف صفحة، ٣٠٠ نحو يف الفاطمي الفتح إىل العاص بن
للكندي مرص قضاة أخبار يف والثاني ٣٥٥ه، بعد تكون أن ينبغي وأنها وفاته سنة يف
هذه ذيل ويف السنني، عىل مرتبة صفحة و٢٠٠ نيف يف البزاز محمد أبي رواية املذكور
عىل يشتمل و٤١٩ ٢٣٧ سنة مرصبني تولوا الذين القضاة أخبار الستيفاء ملحق الطبعة
بتلخيص الزاهرة النجوم كتاب ومن مرص قضاة األرصعن رفع كتاب من جمعت تراجم
اإلسالم تاريخ ومن املذكور، حجر ابن سبط الدين لجمال والقاهرة مرص قضاة أخبار
ومقدمة أبجدية فهارس الكتاب هذا ومع صفحة، ١١٥ يف املذكور وامللحق للذهبي،
ذكره، سيأتي اإلرص، رفع عىل ذيل السخاوي الدين ولشمس كيست، لروفون باإلنكليزية
بتلخيص الزاهرة «النجوم سماه كتاب يف شاهني ابن الدين جمال وأئمة اخترصه وقد

برلني. يف والقاهرة» مرص قضاة أخبار
إىل والدته منذ وأدبيٍّا سياسيٍّا والشام مرص تاريخ هو العمر: بأبناء الغمر أنباء (و)
تراجم ثم السنة حوادث فيذكر السنني عىل رتبه وقد سمعه، أو أدركه مما ٨٥٠ سنة
«البداية كثري ابن لكتاب ذيًال العامة الحوادث حيث من يكون أن ويصح فيها، الوفيات
الظاهر مكتبة ويف صوفيا وأيا جامع ويني وباريس وغوطا برلني يف نسخ منه والنهاية»

باريس. يف للدمريي مخترص وعليه عثمانية، ونور دمشق يف
عىل مرجليوث األستاذ أطلعنا مرص: تاريخ أو اإلسالم يف مرص وىل فيمن اإلعالم (ز)

مجلدات. ثالثة يف املايض بالصيف أكسفورد مكتبة يف منه خطية نسخة
يف نسخة منه األبجدية، عىل مرتبة املحدثني ألقاب أي األلقاب: يف األلباب نزهة (ح)

صفحات. ١٠٣ يف الخديوية املكتبة ويف التيمورية والخزانة الربيطاني املتحف
املحدثني تراجم أي: الرجال معرفة يف الكمال تهذيب مخترص أو الكمال، تهذيب (ط)

.١٨٩١ سنة دهيل يف طبع النجار، البن
يف ١٨٨٨ سنة الهور ويف ١٢٥٣ سنة الهند لكناو يف طبع الحديث، يف الديباجة: (ي)

مجلًدا. ١٢
برلني. يف البدوي: أحمد السيد ترجمة (ك)

يف طبع رشح له الحديث، علوم يف متني متن األثر: أهل مصطلح يف الفكر نخبة (ل)
.١٣٠١ سنة مرص ويف ١٨٦٢ سنة الهند
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الربيطاني. املتحف يف للزمخرشي: البالغة أساس مخترص (م)
نسخة منه املحدث، األوزاعي ترجمة فيه األوزاعي: مناقب يف املساعي محاسن (ن)

صفحة. ٦٤ يف الخديوية املكتبة يف
املؤلف، بخط التيمورية الخزانة يف الستة الكتب رجال يف التهذيب: تقريب (س)

صفحة. ٤٠٠ يف ١٣٠٨ سنة دهيل يف وطبع
١٣٠١ بمرصسنة طبع الحديث يف مطول البخاري: صحيح رشح يف الباري فتح (ع)

مجلًدا. ١٤ يف وغريها
.١٣٢٤ سنة حيدرآباد يف طبع األربعة: األئمة رجال برواية املنفعة تعجيل (ف)

تذهيب خالصة مع ١٣٠١ بمرصسنة طبعت الليثية: الرحمة يف الغيثية الرحمة (ص)
ذكرها. وسيأتي للخزرجي، التهذيب

(الرحمة). املذكور الكتاب مع طبع إدريس: ابن بمقال التأنيس توايل (ق)
سنة كلكتة يف طبع (الجيالني): القادر عبد الشيخ ترجمة يف الناظر غبطة (ر)
التوفيقية الخطط يف (ترجمته عنها أغضينا وغريه الحديث يف أخرى كتب وله ،١٩٠٣

ج١). ٢٠٦ املحارضة وحسن ج٦ ٣٧

بن القاسم والدين امللة زين الفضل أبو هو ٨٧٩ه): سنة (تويف قطلوبغا ابن (٧)
الرتاجم يف له الحنفية الفقهاء من وهو ذكره املتقدم حجر ابن تلميذ قطلوبغا بن هللا عبد
١٨٦٢ سنة ليبسك يف طبع األبجدية عىل مرتب الحنفية، طبقات يف الرتاجم تاج كتاب:

ذكرها. أغفلنا الفقه يف كثرية كتب وله فلوغل، للمسترشق ومالحظات رشوح مع
ولد البقاعي، عمر بن إبراهيم الدين برهان هو ٨٨٥ه): سنة (تويف البقاعي (٨)
والتفسري القرآن يف كتب وله ٨٨٥ سنة بدمشق وتويف ٨٠٩ سنة سوريا يف البقاع يف

يأتي: ما منها يهمنا والتاريخ واملساحة واملنطق واألدب واألحكام

وأساتذته شيوخه تراجم فيه جمع واألقران: الشيوخ تراجم يف الزمان عنوان (أ)
منه ووفياتهم وأنسابهم أسمائهم تحقيق مع املعجم حروف عىل وتالميذه ومعارصيه
بينهما كانت ملنافسة ذلك فعل لكنه ذكره اآلتي السخاوي انتقده وقد كوبريل، يف نسخة

الدرس. يف رشيكان وهما
أكسفورد. يف نسخة منه ذكره، املتقدم الكتاب مخترص هو العنوان: عنوان (ب)

برلني. يف نسخة منه الراشدين: الخلفاء من وثالثة النبي سرية مخترص (ج)
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القاري للرساج العشاق مخترصمصارع هو العشاق: مصارع يف األشواق أسواق (د)
واألسكوريال. باريس يف نسخة منه زيادات، مع

املكتبة يف نسخة منها مرشوحة أرجوزة واملساحة، الحساب علمي يف الباحة (ه)
صفحة. ٢٠٠ نحو يف الخديوية

باألستانة. يل له ال مكتبة يف البالد، فتح يف الجالد أخبار (و)

كل يلقب ثالثة الكتاب هذا يف ٩٠٢ه): سنة (تويف السخاوي الدين شمس (٩)
محمد والثاني ،١٠٢ صفحة ذكره تقدم القراء من الدين علم أحدهم بالسخاوي: منهم
يف والنوادر الحكايات يف الناظر بهجة كتاب له ،٩٠٠ سنة نحو تويف األديب بكر أبي بن
الرحمن عبد بن محمد الخري أبو وهو صدده، يف نحن الذي الدين شمس والثالث برلني،
سخا إىل نسبة سخاويٍّا سمي — ذكره املتقدم — حجر ابن تلميذ السخاوي محمد بن
بسعة تشهد آثاًرا وخلف ،٩٠٢ سنة القاهرة يف وتويف ،٨٩٧ سنة حج وقد مرص، يف بلد

أهمها: همته وعلو اطالعه

القرن، ذلك مشاهري تراجم معجم هو التاسع: القرن أعيان يف الالمع الضوء (أ)
بدمشق الظاهرية واملكتبة األموي الجامع مكتبة يف نسختان منه مجلدات، خمسة يف
قطع ليدن ويف األول، الجزء ينقصها القاهرة يف الوفائية السجادة مكتبة يف ونسخة
تصدى وقد امليم، وبعض والقاف والفاء والغني والعني األلف حروف عىل تشتمل منه
«الكاوي سماه كتابًا انتقاده يف ألَّف السيوطي، منهم عليه، والتشنيع النتقاده معارصوه
ابن اخترصه وقد بابه، يف املثال نادر الكتاب فإن ذلك، يف عربة وال السخاوي»، تاريخ يف
نسخ منه الالمع» الضوء من الطالع «البدر سماه كتاب يف ٩٣١ سنة املتوىف السالم عبد
كتاب يف ٩٣٦ سنة املتوىف الحلبي الشماع الدين زين أيًضا واخترصه وبرلني. فينا يف

أكسفورد. يف السخاوي» ضوء لغرر الحاوي «القبس سماه
مثل كاليومية السنني عىل مرتب يومي تاريخ هو السلوك: ذيل يف املسبوك الترب (ب)
فرغت فإذا يوًما، يوًما أيامه يف حدث ما السخاوي فيه ن دوَّ الجربتي، تاريخ طريقة
للمقريزي امللوك دول ملعرفة السلوك لكتاب ذيًال جعله فيها، تويف من تراجم ذكر السنة

.١٨٩٦ سنة بمرص املسبوك الترب طبع ذكره، اآلتي
برلني. يف مخترص له معارصيه، من العلماء فيه ترجم امليضء: الكوكب (ج)

٧٤٥–٨٩٨ سنة من ذكره اآلتي للذهبي اإلسالم: دول تاريخ ذيل يف الكالم وجيز (د)
وكوبريل. الربيطاني واملتحف وأكسفورد وفينا برلني يف نسخ منه
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منه — ذكره املتقدم — العسقالني حجر البن مرص: قضاة عن اإلرص رفع ذيل (ه)
وليدن. باريس يف نسخ

العلم هذا وموضوع التاريخ تعريف فيه التواريخ: أهل ذم ملن بالتوبيخ اإلعالن (و)
بعض عىل نقد وفيه الهجاء، حروف عىل املؤرخني وأسماء فيه، ألِّف وما األمم، عند
وقد صفحة، ٢٢٦ يف التيمورية الخزانة يف نسخة منه خلدون، ابن سيما وال املؤرخني
بالسنة زحلة يف تصدر التي اآلثار مجلة يف املذكورة الخزانة صاحب بك تيمور وصفها

األول. الجزء الثانية
باألسكوريال. األدب، يف املسموعة والنوادر املجموعة الجواهر (ز)

رتبه مفيد كتاب هو األلسنة: عىل املشهورة األحاديث تمييز يف الحسنة املقاصد (ح)
نسخ منه يعلم، لم ما نقل إىل الناس تسارع تأليفه عىل بعثه األحاديث، أوائل حروف عىل

جامع. ويني عثمانية ونور الخديوية املكتبة يف
باريس. يف نسخة منه (العسقالني): حجر ابن ترجمة يف والدرر الجواهر (ط)

مؤلفات وله صوفيا، أيا مكتبة يف والراوي: الطالب إسعاد بل الغاوي إرشاد (ي)
ذكرها. يهمنا ال أخرى

الهامة الطبقات أو املعاجم كتب ومن

التيمورية. والخزانة الربيطاني املتحف يف ٧٧٢ سنة املتوىف لإلسنوي الشافعية: طبقات

مرصوالشام يف الدول أو البالد مؤرخو ثالثًا:

عبد بن عمر حفص أبو هو :(٦٦٦ وقيل ٦٦٠ه سنة (تويف العدي بن الكمال (١)
بابن املعروف الحلبي العقييل الدين كمال جرادة أبي بن هللا هبة بن أحمد بن العزيز
والحجاز والقدس وحلب بدمشق وجماعة وعمه أبيه من وسمع ،٥٨٦ سنة ولد العديم،
عن وترسل وكتب صنف وكاتبًا، وفقيًها ومؤرًخا حافًظا فاضًال محدثًا وكان والعراق،
متتالية آبائه من خمسة حلب قضاء ويل النسخ، سيما وال الخط جميل وكان امللوك،
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وقد فيها، ومات بمرص النارص امللك إىل فر ٦٥٨ سنة حلب التَّرت جاء إذا حتى هو وتواله
منها: وصلنا الكتب من كثريًا ألف

عن عبارة وهو تبييضه، إكمال قبل املنية أدركته حلب: تاريخ يف الطلب بغية (أ)
املتحف يف وآخر باريس يف جزء منها أجزاء عرشة يف األبجدية عىل رتبه علمائها، تاريخ
خطيب البن حلب» مملكة تاريخ من املنتخب «الدر اسمه مخترص وله الربيطاني،

وغوطا. الربيطاني املتحف يف الثالث املجلد منه ،٨٤٣ سنة املتوىف النارصية
— ذكرها املتقدم — الطلب بغية من اخترصه حلب، تاريخ يف الحلب زبدة (ب)
املسترشق منه وطبع وباريس، بطرسبورج يف نسخ منه ٦٤١ سنة إىل السنني عىل ورتبه
فرنساوية ترجمة منه ونرشت بن، يف ١٨٢٠ وسنة باريس يف ١٨١٩ سنة نتًفا فرايتاغ

.١٨٩٦–١٨٩٨ سنة تباًعا الرشقية املجلة يف
ابنه والدة عند غازي الظاهر للملك ٦١٠ سنة كتبه الذراري، ذكر يف الدراري (ج)

عثمانية. نور يف نسخة منه العزيز، امللك
برلني. يف والطيب، الطيبات وصف يف الحبيب إىل الوسيلة (د)

الفداء وأبو ج٢ ١٠١ الوفيات (فوات بطرسبورج يف عائشة، مدح يف قصيدة (ه)
ج٣). ٢٢٤

يحيى الحسن أبو الدين جمال هو ٦٧٩ه): سنة (تويف الجزار بن الدين جمال (٢)
املرصية، األمراء يف الدرية العقود له: ٦٠١ سنة ولد األنصاري الجزار بن العظيم عبد بن
،٦٧٦ سنة املتوىف بيربس الظاهر امللك إىل مرص حكام فيها ذكر تاريخية قصيدة
ليدن يف نسخ منه ،٨٥٧ سنة املتوىف جقمق الظاهر امللك إىل ذيًال بعضهم إليها وأضاف

وبرلني. واألسكوريال
شاه وصيف بن إبراهيم هو السابع): القرن أواخر (يف شاه وصيف ابن (٣)
املرصية الديار أخبار يف الدهور وعجائب األمور ووقائع البحور جواهر كتاب: له املرصي
املقريزي عنه أخذ وقد مختًرصا، ٦٨٨ سنة إىل الخرافية أزمانها أقدم من مرص تاريخ أو
منه وبعده، ٩٢٣ سنة املتوىف الغوري السلطان إىل زيادات مع مخترص وله خططه، يف
مجلة يف قطًعا وستنفيلد منه ونرش التيمورية الخزانة ويف وبطرسبورج غوطا يف نسخ

.١٨٦١ سنة األملانية والغرب الرشق
واصل، بن سالم بن محمد هو ٦٩٧ه): سنة (تويف واصل بن الدين جمال (٤)
إىل رحل ثم حماه، يف والتاريخ والهيئة والرياضيات والفلسفة الشافعي بالفقه عامًلا كان
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فريدريك بن منفرد إىل سفريًا بيربس الظاهر امللك السلطان فأرسله ٦٥٩ سنة القاهرة
تقريب من شاهده ما ووصف وإكراًما رعاية منه فلقي مهمة، يف صقلية صاحب الثاني
حماه، يف الشيوخ وشيخ القضاة قايض الظاهر امللك جعله عاد فلما للمسلمني، منفرد

بمؤلفه: اشتهر ٦٩٧ سنة مات حتى املنصب ذلك يف زال وما

منها مجلدات ثالثة يف األيوبية الدولة تاريخ أيوب، بني أخبار يف الكروب مفرج (أ)
املسترشق اخترصه الرحمن، عبد بن لعيل ٦٩٥ سنة إىل ذيل وله باريس يف قطعة
،١٨٢٢ سنة باريس يف طبع عربي» تاريخ «خالصة باسم بالفرنساوية رينو الفرنساوي

وغريها. غوطا يف متفرقة قطع ومنه
(أبو صوفيا أيا يف األغاني كتاب اختصار واملثاني، املثالث ذكر يف األغاني تجريد (ب)

ج٤). ٣٩ الفداء

الربزايل يوسف بن محمد القاسم هو ٧٣٩ه): سنة (تويف الربزايل الدين علم (٥)
تلقى إشبيلية، يف ٦٦٥ سنة ولد املؤرخ، املحدث الحافظ الدين علم الدمشقي اإلشبييل
له وكانت ومرص، وحلب بعلبك إىل ورحل عرصه يف علمائها أشهر عىل الرشعية العلوم
وصلنا ما وهاك واملدينة، مكة بني خليص يف ٧٣٩ سنة وتويف بمعارصيه جيدة معرفة

مؤلفاته: من خربه
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شامة. أبي تأليف دمشق، لتاريخ ذيل الوفيات، كتاب أو ودمشق، مرص تاريخ (أ)
تقي تلميذه ذيله وقد برلني، مخترصيف وله كوبريل يف نسخة منه ٧٣٨ سنة إىل به وصل
،٧٣٧–٧٧٤ سنة من «الوفيات» سماه كتاب يف ٧٧٤ سنة املتوىف السالمي رافع بن الدين

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه
٦٠١–٧٣٦ سنة من املائة هذه أعيان أخبار فيها السابعة، املائة مخترص (ب)
الوفيات وفوات ٧٢ الحفاظ (طبقات برلني يف نسخة منه الوفيات، عىل مرتبة باختصار،

ج٢). ١٣٠

شهاب (أو الدين بدر هو ٧٧٩ه): سنة (تويف الدمشقي الحلبي حبيب ابن (٦)
٧١٠ سنة دمشق يف ولد الحلبي، الدمشقي حبيب بن عمر بن الحسن محمد أبو الدين)
إىل ورحل وحج دروسه هو وأتم أبوه تويف ثم إليها، فانتقل حلب يف محتسبًا أبوه وتعني
رجع ثم فمكة، والخليل، القدس إىل سافر ثم مدة، اإلسكندرية يف فأقام ٧٣٦ سنة مرص
دمشق عىل أمريًا هذا صار وملا منجك، الدين سيف األمري عند الشام فطرابلس بلده إىل

املؤلفات: من وله ٧٧٩ سنة فيها وتويف حلب إىل عاد ثم رافقه

السنني عىل مرتب املرصية املماليك السالطني تاريخ األتراك: ملك يف األسالك درة (أ)
عز ابنه بعده وأتمه واألعيان، العلماء من ذلك أثناء يف مات ومن ٦٤٨–٧٧٧ه، سنة من
األستاذ وأطلعنا وباريس، جامع ويني برلني يف نسخ منه ٨٠٢ سنة إىل طاهر الدين
مرسلة، واألخرى مسجعة إحداهما أكسفورد يف الكتاب هذا من نسختني عىل مرجليوث
من جزء ديفريمري مكتبة ويف الدين. شهاب األخرى ويف الدين بدر إحداهما يف لقب وقد

املؤلف. بخط األسالك درة
يشتمل األمصار» ملوك يف األخبار «جهينة اسمه مخترص له التاريخ: يف املسجع (ب)
فالفرس فاليهود األنبياء من والدول األعرص حسب طبقات يف مرتبة تاريخية نتف عىل
٩٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه باختصار، املغول إىل فاملسلمني فالعرب فالقبط

كوبريل. ويف صفحة
نسخة منه وبنيه، قالوون السلطان أخبار وبنيه: املنصور أيام يف النبيه تذكرة (ج)

الربيطاني. واملتحف برلني يف
برلني. يف فصًال، ثالثني عىل رتبه (النبوية): املناقب أرشف يف الثاقب النجم (د)

املكتبة يف نسخة منه النبوية السرية مخترص املصطفى: فضائل ذكر يف املقتفى (ه)
صفحة. ١٢٦ يف الخديوية
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من أنواع وفيه املواقف حسب مرتبة شعرية منتخبات مجموع الصبا: نسيم (و)
ومنه ١٣٠٧ سنة مرص ويف ،١٢٨٩ سنة اإلسكندرية يف طبع مؤلفه، عادة عىل البديع

ج١). خط الكامنة (الدرر الخديوية املكتبة يف خطية نسخة

الدين) غرس (أو الدين صارم هو ٨٠٩ه): سنة (تويف املرصي دقماق ابن (٧)
من له املرصية، الديار مؤرخ دقماق، بابن الشهري العالئي أيدمر بن محمد بن إبراهيم

املؤلفات:

يف ٧٧٩ سنة إىل السنني عىل مرتب مرص عن أكثره اإلسالم: تاريخ يف األنام نزهة (أ)
سنة من أخرى وقطعة املؤلف، بخط غوطا يف ٤٣٦–٥٥٢ سنة من قطعة منه مجلًدا ١٢
الخديوية املكتبة ويف غوطا يف ٧٦٨–٧٧٩ ومن ٧١٠–٧٤٢ ومن باريس، يف ٦٢٨–٦٥٩

٧٧٨–٨٠٤ه. سنة من عيل املنصور بامللك تبدأ صفحة ٨٠ يف قطعة
منه كان مجلدات، عرشة يف كبري تاريخ هو األمصار: عقد بواسطة االنتصار (ب)
١٣٠٩ سنة بمرص ُطبعا املؤلف، بخط الخديوية املكتبة يف والخامس الرابع الجزءان
وجوامعها وأسواقها للفسطاط مطول وصف فيهما لإلعالم، مطولة فهارس مع و١٣١٠
من كبري وجانب وضواحيها اإلسكندرية وكذلك وشوارعها، أبنيتها وسائر ومدارسها

ذلك. وغري ومساحتها عربتها أو خراجها مقادير ذلك ويتخلل وبالدها، مرص قرى
االنتصار كتاب من مقتطف هو واإلسكندرية، مرص فضل يف املضيئة الدرة (ج)

ذكرهما. تقدم اللذين الجزءين أحد أنه ويظن
السلطان سقوط إىل مرص تاريخ هو والسالطني: الخلفاء سري يف الثمني الجوهر (د)

صوفيا. أيا ويف الربيطاني واملتحف وأكسفورد برلني يف نسخ منه برقوق،
يف األول مجلدات، ثالثة يف النعمان: إمامنا أصحاب طبقات يف الجمان نظم (ه)
وباريس ومنشن برلني يف نسخ منه أصحابه، يف والثالث والثاني حنيفة، أبي مناقب

ج١). ٣٢٠ املحارضة (حسن

بن عيل بن الحسني بن عيل بن أحمد هو :(٨٢٥ أو ٨٢٨ه سنة (تويف عنبة ابن (٨)
له: طالب، بأبي نسبه يتصل الداودي، عنبة بن مهنا

وتراجمهم، العلويني نسب عىل يشتمل طالب: أبي آل نسب يف الطالب عمدة كتاب (أ)
٣٥٣ يف التيمورية الخزانة يف نسخة منه لتيمورلنك وقدمه ،٨١٤ سنة تأليفه من فرغ
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نسخة ومنه (بالتاء)، عتبة ابن هناك اسمه وذكر ١٣١٨ سنة بمباي يف طبع وقد صفحة،
عنبسة بابن املعروف الحسيني الدين «كمال عليها املؤلف واسم الخديوية املكتبة يف

«.٨٢٧ سنة املتوىف
فصول، وخمسة مقدمة عىل رتبه هاشم، بني نسب عىل يشتمل األنساب: بحر (ب)
مرتىض السيد بخط كتابة آخرها يف صفحة ٢٧٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه
للنجفي األنساب بحر غري وهو عليها، اطلع أنه تفيد العروس تاج صاحب الزبيدي

ذكرهما. اآلتي األشهب للباز املنسوب األنساب بحر وغري النسابة

عالء بن الدين تقي العباس أبو هو ٨٤٥ه): سنة (تويف املقريزي الدين تقي (٩)
نسبة باملقريزي ويعرف بعلبك من أصله العبيدي، الحسيني الدين محيي بن الدين
وتحول بعلبك يف املحدثني كبار من جده وكان املقارزة، بحارة تعرف كانت حارة إىل
ألمه جده عىل الحديث وسمع ٧٦٦ سنة فيها الدين تقي له وولد القاهرة إىل والده
كثريين، من مكة يف وسمع وحج وغريهما، اآلمدي والربهان الصائغ بن الدين شمس
متهًما وكان شافعيٍّا صار عمره من العرشين بلغ فلما ألمه، جده مذهب عىل حنفيٍّا وكان
ونظم الكتب، عن كثريًا بخطه وكتب فنون، عدة يف ونظر (الظاهري)، حزم ابن بمذهب
والخطابة القاهرة، يف والحسبة التوقيع وكتابة الحكم، يف النيابة وتوىل وعلَّم وتعلم ونثر
واتصل باملؤيدية. الحديث وقراءة الحاكم، بجامع واإلمامة حسن، والسلطان عمرو بجامع
وصحب معه، وعاد ،٨١٦ سنة النارص امللك ولده مع دمشق ودخل برقوق بالظاهر
استقر ثم أيًضا، دمشق يف كثرية مناصب يف وتنقل ثروة، منه وأصاب الدوادار، يشبك
يف الناس مرجع هي هامة مؤلفات فيه وألَّف بالتاريخ واشتغل للعلم وانقطع القاهرة يف

منها: وصلنا ما أهم هاك التاريخ. عن فضًال واالجتماعية، السياسية مرص حالة

كان وعليه املقريزي، بخطط ويعرف واآلثار: الخطط بذكر واالعتبار املواعظ (أ)
تفرق ما جمع وضعه أصل يف به واملراد وأحوالها، مرص عن كتبناه مما كثري يف معولنا
أقاليم مجمل معرفة مجموعها من يلتئم بحيث سكانها، وأحوال املرصية الديار أخبار من
والبائدة. الباقية اآلثار من فيها كان ما عرف القارئ ذهن يف ذلك حصل فإذا مرص،
وجده وال ذلك، له يتيرس فلم الناس أسماء عىل أو السنني عىل ترتيبه يجعل أن وأراد
الخطط تجمعها أبواب يف التاريخية الحقائق تلك يجمع أن فاختار بالغرض، وافيًا
تاريخه يف أفاض سوًرا أو جامًعا أو بلًدا أو شارًعا أو بناءً أو أثًرا وصف فإذا واآلثار،
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االجتماعية النكات من تخلله أو التاريخية األحوال من عليه تواىل وما مؤسسه وتاريخ
وما موضعها يف كان بما بدأ مثًال الفسطاط ذكر فلما األخرى. األحوال من به تعلق أو
بعده تواىل ومن العاص بن عمرو زمن يف مرص فتح ذكر إىل فتطرق إنشائها، عىل بعث
فاقتىض عليه تقلبت وما وضعها أصل ذكر القاهرة ذكر وملا األمراء. من الفسطاط عىل
ما سائر ذلك عىل وقس أيامه، إىل خلفتها التي والدول الفاطمية الدولة تاريخ ذكر ذلك
الرتاجم من كثري وفيه االجتماعية، أو التاريخية الحقائق ذكر من الكالم سياق اقتضاه
وفلسفة ومدنية وجغرافية وتاريخ علم خزانة فهو سواه؛ يف تجدها ال التي والتواريخ
وتاريخ اإلسالمية الفرق يف فصل بينها هامة أشياء منه تجد فإنك الرشع، حتى واجتماع
والتنقيب. باملطالعة إال إليها يتصل ال فيه مشتتة الحقائق تلك لكن الفائدة، جزيل تفرقها
صاحبه أن الكثرية الفوائد هذه إحرازه يف السبب أن ذكره املتقدم السخاوي ويظن
لم املقريزي أن مع عليها، وزاد فأخذها املوضوع، هذا يف لألوحدي كتاب بمسودات ظفر
عن أخذ فلو صاحبها، إىل فقرة كل يسند هو بل عنها نقل التي املصادر ذكر يف يقرص
يخلو أن ويندر للمقريزي، معاًرصا كان السخاوي ولكن يذكره، أن يهمه لم األوحدي
مجلدين يف ١٢٧٠ سنة مرص يف املقريزي خطط طبعت وقد التحاسد. من املعارصون
واملكتبة وباريس وغوطا برلني يف خطية نسخ ومنه مرص. يف باألمس طبعه وأعيد كبريين
،١٧٢٤ سنة الرتجمة وطبعت الالتينية إىل ترجم وقد وغريها. جامع ويني الخديوية
منه واستخرج و١٩٠١، ١٨٩٥ سنة بباريس وطبع الفرنساوية، إىل يشء منه ونقل
بالخرائط وأوضحهما بالفرنساوية وتاريخها القاهرة قلعة وصف املسترشق كازانوفا
خطط يف رافيس ذلك نحو وفعل مجلدين، يف ١٨٩٤–١٨٩٧ سنة ذلك وطبع والرسوم،
وستنفيلد وترجم قسمني. يف و١٨٩٠ ١٨٨٨ سنة وطبع بالخرائط، وأوضحها القاهرة
سنة غوتنجن يف العربي األصل مع وطبعه األملانية، إىل القبط بتاريخ املختص القسم
غوطا مسودات عن نقًال القاهرة يف املارستانات بوصف يتعلق ما أيًضا وترجم ،١٨٤٥

العلوم. خالصة مجلة يف ونرشها وفينا
غوطا يف الحنفي ألحمد البهية» «الروضة منها كثرية مخترصات العربي ولألصل
من الشكل هذا يف قلده وقد وباريس. ليدن يف البكري الرسور ألبي األزهار» و«قطف
يف ذكرها سيأتي مجلًدا عرشين يف التوفيقية الخطط فألف مبارك، باشا عيل التأليف

الكتاب. هذا من األخرية النهضة عن كالمنا
أنه فيه ذكر ٥٧٧–٨٤٤ سنة من مرص تاريخ هو امللوك: دول ملعرفة السلوك (ب)
وهما ذكرهما: اآلتي الحنفاء» «اتعاظ وكتاب األسفاط» جواهر «عقد كتاب أكمل ملا
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منذ الحوادث من أيامهم يف كان وما والخلفاء األمراء من مرص من ملك من عىل يشتمالن
من بعدهم مرص ملك من بذكر ذلك يصل أن أراد الفاطميني، دولة زالت أن إىل فتحت
عىل رتبه الكتاب هذا فألف والوفيات، بالرتاجم فيه مقيد غري والجراكسة واألتراك األكراد
وإنما مخترصة، ترجمة األعيان من فيها مات من يرتجم ثم السنة حوادث يذكر السنني،
صوفيا وأيا الربيطاني واملتحف وباريس غوطا يف خطية نسخ منه الحوادث، يف يطيل
األستاذ وأطلعنا جزءًا، ١١ يف الفاتح محمد مكتبة يف ونسخة جامع، ويني وكوبريل
أربعة يف امللوك» دول يف السلوك «واسطة اسمها بأكسفورد منه نسخة عىل مرجليوث
واسطة من مقتطف لعله للمقريزي» الجراكسة «تاريخ عنوانه آخر وكتاب مجلدات،
الفرنساوي، املسترشق كاترمري الفرنساوية إىل السلوك كتاب برتجمة عني وقد السلوك،
املماليك»، السالطني «تاريخ وسماه مجلدين يف ١٨٣٧–١٨٤٥ سنة باريس يف وطبع

ذكره. تقدم السلوك، ذيل يف املسبوك الترب سماه عليه ذيًال السخاوي وألف
عىل رتبه بمرص، أقاموا الذين واملشاهري األمراء عيشة فيه وصف املقفى: كتاب (ج)
ثالثة منها مجلًدا، ١٦ إال منه يظهر لم مجلًدا ثمانني يستغرق أنه وقدر األبجدية،

املؤلف. بخط كلها باريس، يف ومجلد ليدن يف مجلدات
من األعيان لرتاجم معجم هو املفيدة: األعيان تراجم يف الفريدة العقود درر (د)
بخط العني حرف يف وأخرى األلف حرف يف قطعة منه مجلدات، ثالثة يف معارصيه

غوطا. يف املؤلف
يف نسخة منه الفاطمية، الدولة تاريخ الخلفاء: األئمة بأخبار الحنفاء اتعاظ (ه)

توبنجن. يف ١٩١١ سنة بنرشها بونز املسترشق عني املؤلف، بخط غوطا
آخر املستعصم إىل عثمان مقتل من اإلسالمية: الدولة تاريخ يف املضيئة الدرر (و)

كمربيدج. يف العباسيني، الخلفاء
ستة يف وأصحابه النبي أقرباء يف واألتباع: الحفدة من للنبي ما يف األسماع إمتاع (ز)

وكوبريل. غوطا يف نسخ منه واملدينة، مكة يف به حدث مجلدات
مطاع بأمر ألفها العربية، النقود تاريخ عىل يشتمل النقود، أمور يف العقود نبذة (ح)
وتاريخها اإلسالمية النقود ثم وأجزائها والروم الفرس عند القديمة النقود يف أوًال فتكلم
برلني يف نسخ منها أيامه، يف مرص نقود عن تكلم ثم عليها، يُنقش كان وما الجاهلية من
وترجمها ،١٧٩٧ سنة روستوكي يف وطبعت اإليطالية إىل ونُقلت واألسكوريال، وليدن
.١٢٩٨ سنة مرص يف طبعت وقد ١٧٩٧ باريس يف ونرشت الفرنساوية إىل سايس دي
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بالنظر العربية واألوزان املكاييل يف تبحث رسالة هي الرشعية: واملوازين املكاييل (ط)
ترجمت وقد صفحة ١٨ يف الخديوية املكتبة يف وأخرى ليدن يف نسخة منها الرشع، إىل

.١٨٠٠ سنة روستوكي يف وطبعت اإليطالية إىل
الذكر، بقاء عىل الفاضلة النفوس حرص يف رشيفة: سنية وتحفة لطيفة مقالة (ي)

الربيطاني. املتحف يف رسالة
الربيطاني. املتحف يف الداري: تميم خرب معرفة يف الساري ضوء (ك)

كمربيدج. يف الحكمة: غرائب من فيه وما النمل (ل)
بطريق الحاج إرشاد يف رسالة العجيبة: حرضموت أخبار يف الغريبة الطرفة (م)

.١٨٦٦ سنة ومرشوحة مصورة يونيو يف طبعت وقد كمربيدج، يف مكة،
وباريس فينا يف نسخة منها األعراب: من مرص أرض يف عما واإلعراب البيان (ن)
.١٨٤٧ سنة غوتنجن يف ونرشها األملانية إىل وستنفيلد ترجمها وقد الخديوية، واملكتبة
مع بتافيا يف طبع صغري كتاب اإلسالم: ملوك من الحبشة أرض يف بمن اإلملام (س)

.١٨٩٥ مرص ويف ١٧٩٠ سنة فرنساوية ترجمة
فينا. يف عداهم، من عىل الحق من الرشيف البيت آلل يجب ما معرفة (ع)

النبي أولهم نفًرا ٢٦ فيه ذكر امللوك: من َحج من ذكر يف املسبوك الذهب (ف)
كمربيدج. يف نسخة منه أجزاء، خمسة يف أيامه إىل بعدهم ومن الراشدون فالخلفاء

وقد فينا، يف نسخة منه صغري كتاب وهاشم: أمية بني بني والتخاصم النزاع (ص)
.١٨٨٨ سنة ليدن يف وطبع األملانية إىل ترجم

الخديوية. املكتبة يف املاء، لغز حل إىل واألسماء اإلشارة (ق)
باريس. يف الغناء، حال معرفة يف والعناء التعب إزالة (ر)

فينا. يف نسخة منه األقوال، من العباس وبني أمية بني يف ورد ما ذكر (ش)
النبي، وأنساب القبائل فيه ذكر أجزاء، ستة يف كبري هو البرش: عن الخرب كتاب (ت)
املرشق مجلة عنه ونقلت سرتاسبورج، ويف الفاتح خزانة ويف صوفيا أيا يف نسخ منه

.(٤٧٨ صفحة ١٠ (سنة اإلسالم يف العربية الكتابة تاريخ يف فصًال
١١٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه املعطار: الروض من األزهار جني (ث)
أهم وصف وفيه األقطار»، عجائب يف املعطار «الروض خالصة أنه فيها ذكر صفحة،
فإذا املقريزي الدين شهاب املؤلف سمي النسخة هذه صدر ويف ومساحاتها، األقاليم
الذي املعطار الروض ألن املقريزي؛ الدين تقي أعقاب أحد املؤلف كان التسمية صحت
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املقريزي الدين تقي بعد أي: ٩٠٠ سنة املتوىف الحمريي هللا عبد أبي تأليف لخصه
قرن. بنصف

الخديوية. املكتبة يف الغمة، بكشف األمة إغاثة (خ)
الخديوية. املكتبة يف والتلحيد، التوحيد بني الفرق يف املفيد البيان (ذ)

نسخة منها تلمسان، عىل خلفه ومن حمو أبو أخبار فيه الغرب، ملوك تراجم (ض)
تقدم التي املقريزي مؤلفات من مؤلًفا عرش بضعة فيها مجموعة جملة يف وفينا ليدن يف

ذكرها.
الترب يف (ترجمته خربه عىل نقف لم الفسطاط: أخبار يف األسفاط جواهر عقد (ظ)

ج١). ٢٣١ املحارضة وحسن ٢١ املسبوك

سوريا يف الغرب أمراء من هو التاسع): القرن أواسط (يف يحيى بن صالح (١٠)
بريوت «تاريخ يف كتاب له ومؤرًخا بالنجوم عامًلا وكان للهجرة، التاسع القرن بأواسط
بريوت يف طبع التاسع، إىل السادس القرن من الغرب» بني من البحرتيني األمراء وأخبار
والخرائط. والفهارس امللحقات وفيها صفحة ٣٢٠ يف ١٩٠٢ سنة شيخو األب بعناية

(أو الفضل أبو الدين شمس هو ٨٧١ه): سنة (تويف الباعوني الدين شمس (١١)
ويف ٧٧٦ سنة ولد الشافعي، الباعوني أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد هللا) عبد أبو

مؤلفاته: من وصلنا كثري، اختالف اسمه

والخلفاء األمراء أسماء تتضمن أرجوزة الخلفاء: تاريخ يف الظرفاء تحفة (أ)
«يقول مطلعها برسباي األرشف إىل اإلسالم أول من مرص تولوا الذين والسالطني
وسماها قايتباي، زمن إىل ذكره اآلتي الدين بهاء أخيه ابن وذيلها محمد»، ربه راجي
«فرائد أيًضا وتسمى الربيطاني، واملتحف وليبسك غوطا يف نسخ منها الوفية»، «اإلشارة

وامللوك». الخلفاء تاريخ يف السلوك
غوطا. يف النبي سرية عن رجز الحبيب: سرية يف اللبيب منحة (ب)
هفنيا. يف للجريدي، اإلعراب ملحة نظم امللحة: تضمني ملخص (ج)

أخرى. أشعار وله صوفيا، أيا يف املجالس: صدمات يف العابس الليث (د)

الدين جمال املحاسن أبو هو ٨٧٤ه): سنة (تويف بردي تغري املحاسن أبو (١٢)
وأبوه القاهرة يف ٨١٣ سنة ولد الجويني، الظاهري هللا عبد بردي تغري بن يوسف
٨١٥ سنة تويف ودمشق، حلب عىل أمريًا كان برقوق الظاهر امللك للسلطان تركي مملوك
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وغريه، املقريزي عىل القاهرة يف العلم وتلقى أبويه، من يتيم طفل هذا الدين جمال وابنه
أهمها: فيها أستاذه آثار اقتفى هامة مؤلفات خلف وقد ،٨٦٣ سنة وحج

إىل اإلسالمي الفتح من مرص تاريخ هو والقاهرة: مرص ملوك يف الزاهرة النجوم (أ)
املجاورة، البالد ألخبار كثرية استطرادات مع مجلدات عدة يف ٨٥٧ سنة األرشفية الدول
فتح وملا ونقصانه. النيل وزيادة فيها مات من تراجم سنة كل آخر ويف السنني، عىل مرتب
شمس فنقله الرتكية إىل بنقله أمر الكتاب هذا عىل واطلع مرص، العثماني سليم السلطان
نسخ العربي األصل ومن يومئذ، األناضول يف العسكر قايض سليمان بن أحمد الدين
نسخة ويف وكوبريل، الربيطاني واملتحف وباريس وبطرسبورج وأبساال وغوطا برلني يف
األول الجزءين فطبع نرشه يف الهولندي جونيل املسترشق واهتم ٨٦٥ سنة إىل ذيل غوطا
وظل تويف لكنه الفاطمية، الدولة أوائل إىل وينتهيان ١٨٥١–١٨٦١ سنة ليدن يف والثاني
منه قسًما فنرش إلتمامه أمريكا أدباء أحد بوبر وليم فتصدى األمس، إىل مرتوًكا العمل
يف هللا بأمر والحاكم باهلل العزيز الفاطميني الخليفتني أخبار عىل يحتوي ١٩٠٩ سنة
املؤلف لخص وقد الباقي، نرش إىل يوفق أن فعىس (٣٦٥–٤١١ سنة (من صفحة ١٢٣

مكانه. نعرف ال الزاهرة» النجوم من الباهرة «الكواكب وسماه هذا كتابه
الخلفاء ذكر عىل فيه اقترص والخالفة: السلطنة ويل من يف اللطافة مورد (ب)
بأمر القائم الخليفة إىل الراشدين فالخلفاء النبي بذكر واستفتح مزيد، بغري والسالطني
الفاتح محمد مكتبة يف نسخة منه أيامه، إىل مرص عىل خلفهم ومن العبيديني ذكر ثم هللا،
وأكسفورد باريس ويف ٩٠٦ سنة إىل ذيل مع غوطا ويف األستانة، يف آغا بشري ومكتبة
لذيل الظرافة «منهل منها ذيول وله ١٧٩٢ سنة كمربيدج يف وطبع وتونس، وكمربيدج

برلني. يف ٨٨٤ سنة إىل مرص أمراء بأسماء اللطافة» مورد
إىل أزمانها أقدم من مرص تاريخ وهو الخالفة: ويل من ذكر يف اللطافة منشأ (ج)

باريس. يف ٧١٩ سنة
سنة من العظام الرجال ملشاهري معجم هو الوايف: بعد واملستويف الصايف املنهل (د)
منه ذكره، املتقدم الصفدي تأليف للوايف ذيًال يكون أن به أراد املؤلف، أيام آخر إىل ٦٥٠
منقولة صفحة ٣٠٠٠ نحو صفحاتها كبرية مجلدات ثالثة يف الخديوية املكتبة يف نسخة
إىل رواية كل وأسند والعلماء األعيان من مئات فيها ترجم باملدينة، بك عارف مكتبة عن

صاحبها.
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قد «كنت قوله: عرصه مؤلفي أكثر به خالف وقد مقدمته، يف جاء ما لطيف ومن
التاريخ كتب يف ووقفت التاريخ) رجال (يعني وأخبارهم سريهم من نبأ عىل اطلعت
أمم أخبار من يشء وإثبات املسالك هذه سلوك عىل ذلك فحملني آثارهم من الكثري عىل
األصدقاء من به مطالب وال الزمان، أعيان من أحد من ذلك إىل مستدعي غري املمالك
وجعلت لنفيس اصطفيته بل سلطان، وال أمري من وترصيفه لتأليفه مكلف وال والخالن،
مسامًرا الجلساء وبني جليًسا يل الوحدة يف ليكون غريس؛ بباسقات مختصة حديقته
كتاب يف اخترصه وقد العهد، ذلك يف املؤلفني سائر طريقة يخالف وهذا إلخ» … وأنيًسا

باألستانة. آغا بشري مكتبة يف نسخة منه الصايف» املنهل عىل الشايف «الدليل سماه
عدة يف واأليام والشهور السنني عىل مفصل تاريخ هو التاريخ: يف الرأي نزهة (ه)

.٦٧٨–٧٤٧ سنة لحوادث أكسفورد يف التاسع الجزء منها مجلدات،
للمقريزي السلوك كتاب عىل ذيًال جعله والشهور: األيام مدى يف الدهور حوادث (و)
الرتاجم يف فأطال طريقته يف املقريزي خالف لكنه ٨٥٦ سنة إىل ذاك انتهى حيث به بدأ
وأيا الربيطاني واملتحف برلني يف نسخ منه الصايف، املنهل يف منها ذكره جاء ما إال

صوفيا.
جزء منه السنني عىل التاريخ يف مطول واألواخر: األوائل علم يف الزاخر البحر (ز)

ج٢). ٣٣٤ املعارف دائرة يف (ترجمته ٣٢–٧١ه سنة من باريس يف صغري

الحنفي األرشيف املحمدي توغان هو ٨٨٠ه): سنة (تويف األرشيف الدين شهاب (١٣)
مؤلفاته: من خربه بلغنا ما وهاك للهجرة، التاسع القرن أواخر يف نبغ الدين، شهاب

بمكة خوشقدم للظاهر ألفه مخترص هو السلطان: فضل يف الربهان كتاب (أ)
صوفيا. أيا يف نسخة منه والسياسية، الرشعية الفوائد من كثري عىل ويشتمل املكرمة،

قايتباي، األرشف امللك للسلطان ألفها الرشعية، السياسة يف السلطانية املقدمة (ب)
آخرها ويف الرشعية، األحكام أهم يف األئمة بني الخالف فيها بنيَّ أبواب تسعة عىل رتبها
نسخة منه مفيد، وهو قايتباي، إىل العاص بن عمرو مرصمن ويل من ذكر يف واسع باب

برلني. ويف صفحة، ٣٣٦ يف الخديوية املكتبة يف
صوفيا. أيا يف نسخة منه ،٨٧٥ سنة ألفه امللوك، سري يف السلوك منهاج (ج)
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النجفي الحسيني عيل الدين عميد بن أحمد بن محمد هو النسابة: النجفي (١٤)
يف له كتاب انتباهنا استلفت وإنما تماًما، عرصه عىل وال وفاته عىل نقف لم النسابة،

سماه: األهمية عظيم الخديوية املكتبة يف عليه وقفنا األنساب
األنساب بحر غري وهو واألرشاف: السادة ألصول الكشاف املشجر أو األنساب بحر
ذكره، اآلتي األشهب للباز املنسوب األنساب بحر وغري — ذكره املتقدم — عنبة البن
السادة ألصول الكشاف املشجر أو األنساب بحر وهي: البحث لتسهيل بابًا ١٥ إىل قسمه
املنسوب األنساب بحر وغري ذكره املتقدم عنبة البن األنساب بحر غري وهو واألرشاف:

وهي: البحث لتسهيل بابًا ١٥ إىل قسمه ذكره، اآلتي األشهب للباز

النبي. نسب (أ)
الباقر. محمد ذرية (ب)
الشهيد. زيد ذرية (ج)

الباهر. هللا عبد (د)
األرشف. عمر (ه)

األصغر. الحسني (و)
األصغر. عىل ذرية (ز)
الخطيب. جعفر (ح)
املحض. هللا عبد (ط)
الغمر. إبراهيم (ي)

الحسن. بن داود (ك)
املثلث. الحسن (ل)
زيد. بن الحسن (م)

طالب. أبي بن عيل (ن)
هؤالء من ذرية أو سلسلة أو طبقة كل أوضح وقد طالب. وأبي العباس ذرية (س)
سيما وال املغول من السالطني بعض أنساب شجر أيًضا وفيه املتفرع، املشجر بشكل
الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه وغريهم، األيوبيني والسالطني وهوالكو جنكيزخان
أعمال إىل تفهمها يحتاج واألسود باألحمر ملونة جداول أكثرها كبرية صفحة ٤٨٠ يف

الفكرة.
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كل أسماء ثالثة الكتاب هذا يف ٩٠٠ه): سنة (نحو الجيعان بن البقاء أبو (١٥)
الجيعان»: «ابن منها

سنة تويف األصل، القبطي الجيعان بن اللطيف عبد بن شاكر الدين علم اسمه األول:
الشعراء. بني ذكره تقدم ٩٠١

القرن أواخر أهل من الجغرايف الجيعان بن املعمر بن يحيى الدين رشف والثاني:
الجغرافيني. بني ذكره سيأتي الثامن

صدده، يف نحن الذي التاسع القرن أهل من املؤرخ يحيى بن البقاء القايضأبو والثالث:
الدين علم وبني بينه الوقت تقارب من ويظهر املذكور، يحيى الدين رشف ابن وهو

هما: مؤلفان` البقاء وألبي إخوان، أوهما واحد أنهما شاكر

امللك سفر يف جرى ما فيه ذكر األرشف: امللك سفر يف املستظرف القول (أ)
طبع وقد الحوايش، مذهبة الخديوية املكتبة يف نسخة منه ٨٨٢ سنة قايتباي األرشف
وأحوال األيام تلك عادات من اجتماعية فوائد وفيه قايتباي»، «تاريخ وسمي تورينو يف

أهلها.
املكتبة يف نسخة منه امليقات، علم يف والشهور: السنني تحويل يف البدور طوالع (ب)

الخديوية.

الدين مجري محمد بن الرحمن عبد اليمن أبو هو ٩٢٧ه): سنة (تويف العليمي (١٦)
له: املقدس بيت قضاة قايض الحنبيل الفخري العليمي

ويف أوربا مكاتب أكثر يف نسخ منه والخليل: القدس تاريخ يف الجليل األنيس (أ)
وصف يف وهو وغريها، ١٢٨٣ سنة بمرص طبع وقد صفحة ٤٤٠ يف الخديوية املكتبة

بهما. املتعلقة الحربية والوقائع وآثارهما أخبارهما يف جاء وما والخليل القدس
الخزانة يف نسخة منه حنبل): (ابن أحمد اإلمام أصحاب تراجم يف األحمد املنهج (ب)

الوفاة. سني عىل مرتب وهو صفحة، ٥٢٣ صفحاتهما مجلدين يف التيمورية
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بمرصوالشام والدول البالد تواريخ من أخرى كتب

ألبي والجغرافية التاريخ يف والجزيرة: الشام أمراء ذكر يف الخطرة األعالق (١)
الربيطاني. املتحف يف نسخة منه ٦٨٤ سنة املتوىف شداد بن الدين عز هللا عبد

نجم الصالح للملك ألفه الصفدي النابليس عثمان ألبي وبالده: الفيوم تاريخ (٢)
سكانه وأحوال اإلجمال عىل البلد هذا وصف وفيه العادل، بن الكامل امللك بن أيوب الدين

.١٨٩٨ سنة بمرص طبع السياسية، األحوال من عليه تقلب وما وإقليمه
أواخر يف اإلمام الفقيه عثمان بن الدين ملوفق األبرار: قبور إىل الزوار مرشد (٣)
وغوطا الربيطاني املتحف يف نسخة منه املقطم، بسفح القبور زيارة يف الثامن، القرن

٧٧١ه. سنة بعد كتبه الخديوية، واملكتبة
صوفيا. أيا يف (٧٨٠) الذهبي إلسماعيل األعالم: وفيات يف اإلعالم (٤)

تويف النارصية، خطيب بن الدين لعالء حلب: تاريخ تكملة يف املنتخب الدر (٥)
العديم. ابن ترجمة يف ذكره تقدم ،٨٤٣ سنة

عىل مرتب (٨٢٦) البنبي الحسن بن ملحمد املرصية: األمراء يف الدرية العقود (٦)
الربيطاني. املتحف يف نسخة منه برسباي، أيام إىل السنني

الحافظ ابن هو الشحنة ابن الدين ملحب حلب: مملكة تاريخ يف املنتخب الدر (٧)
وفينا وبرلني ليدن يف نسخ منه ،٨٩٠ سنة تويف ذكره، اآلتي الشحنة ابن حلب قايض
آثارها وصف وفيه ١٩٠٩ سنة بريوت يف وطبع عثمانية، ونور وبطرسبورج وغوطا

التاريخ. عن فضًال ومدارسها،
والعموم، بالخصوص وأعمالها: مرص عن ورد ما يف املنظوم الثمني الدر (٨)

باريس. يف ،(٨٩٠) داود ابن الجوهري للخطيب
صاحب أحمد األرشف امللك إىل مؤلفه قدمه أيوب: بني مناقب يف القلوب شفاء (٩)

الربيطاني. املتحف يف نسخة منه للهجرة، التاسع القرن أوائل يف كيفا حصن
اسم بدون صفحة ٧٥ يف ١٨٧٨ سنة بالرم يف مطبوع فاس: مدينة تاريخ (١٠)

.٨٠٣ سنة إىل فاس مدينة أخبار عىل يشتمل املؤلف،
أواسط يف السامري الحسن أبي بن الفتح ألبي اآلباء: عن تقدم ملا التاريخ (١١)

.١٨٦٥ سنة غوطا يف طبع الطائفة، هذه تاريخ وفيه الثامن، القرن
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مرصوالشام يف العامة التواريخ أصحاب رابًعا:

يارس أبي بن هللا) عبد (أو جرجيس هو ٦٧٢ه): سنة (تويف العميد بن املكني (١)
كتَّاب من مسيحيٍّا أبوه وكان ٦٠٢ سنة القاهرة يف ولد العميد، بن املكني املكارم أبي بن
شاب. وهو املنصب هذا نحو ابنه وتوىل طيربس، الدين عالء إمارة تحت الشام يف الجيش
وساقهم وأبوه جرجيس وفيهم كتَّابه وعىل عليه فقبض طيربس عىل السلطان غضب ثم
يف منصبه إىل وعاد االبن رساح وأطلق ٦٣٦ سنة األب وتويف فيها، وسجنوا مرص إىل
معتزًال وعاش الشام، إىل فعاد أُطلق ثم ثانية فحبس أخرى مرة باملناظرين وبيل الشام،
يف جعله العام التاريخ يف املبارك املجموع بتاريخه: اشتهر وقد ٦٧٢ سنة مات حتى
ظهور من والثاني غوطا. يف نسخة منه اإلسالم، ظهور إىل الخليقة من األول جزءين:
إىل فنقلوه نهضتهم يف بأمره اإلفرنج عني وقد وأكسفورد، برلني يف ٦٥٨ سنة إىل اإلسالم
يف وطبع اإلنكليزية إىل وترجم العربي، األصل مع ١٦٢٥ سنة ليدن يف وطبعوه الالتينية
العميد. ابن بتاريخ ويعرف ١٦٥٧ سنة باريس يف وطبع الفرنساوية وإىل ١٦٢٦ لندن
للمفضل العميد» ابن تاريخ بعد ما يف الفريد والدر السديد «النهج اسمه ذيل وله
بيربس الظاهر امللك من املماليك السالطني تراجم وفيه املرصي، القبطي الفضائل أبي بن
يف واملسلمني اليعاقبة البطاركة تاريخ وفيه ،٧٤١ سنة قالوون بن النارص امللك إىل ٦٥٨

باريس. يف نسخة منه والترت، والهند اليمن
أبو الراهب بن بطرس شكر أبو هو ٦٨١ه): سنة (تويف القبطي الراهب ابن (٢)
هناك زال وما ،٦٦٩ سنة بالفسطاط املعلقة دير يف قبطيٍّا شماًسا رسم املهذب، بن كرم
اآلباء من بعده ومن بآدم يبدأ العام التاريخ يف كتابًا خلف وقد ،٦٨١ سنة توىل حتى
إىل مرقص من البطاركة سري ثم املسيح، مجيء إىل الروم فملوك إرسائيل، بني قضاة إىل
ومن الراشدين الخلفاء تاريخ ثم أيامهم، يف جرى وما اإلسكندرية بطريرك أثناسيوس
السم األول: الحقل حقول: إىل مقسومة جداول يف باألكثر مرتب وهو أيامه، إىل بعدهم
والثاني: الشخصية. وصفاته أعماله وخالصة ووالدته ونسبه وأصله املرتجم الشخص

السنني. من تقدم ما لجملة والثالث: رئاسته. أو حكمه ومدة حياته سني لعدد
واإلفرنجي. الهجري للتاريخني رابع حقل املسلمني أخبار ويف

باريس يف الرتجمة هذه ونرشت الالتينية، اللغات إىل وترجموه اإلفرنج به اهتم وقد
السمعاني شمعون يوسف طبعها أعاد ثم املاروني، الحاقالني إبراهيم بهمة ١٦٥١ سنة
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ينرش فلم العربي األصل وأما ،١٧٢٩ سنة البندقية يف قلمه من ثانية برتجمة وألحقها
مع مرة ألول طبعه وتوىل الفاتيكان يف نسخة عن باستنساخه شيخو األب عني حتى
صفحة ٣٥١ نحو صفحاتهما جزءين يف ١٩٠٣ سنة والتعليق بالتنقيح الالتينية الرتجمة

الفهارس. مع
املنصوري بيربس الدين ركن األمري هو ٧٢٥ه): سنة (تويف املنصوري بيربس (٣)
زمن يف وزيًرا صار ثم الكرك إمارة توىل قالوون، املنصور السلطان مماليك من الدوادار
عليه وتقلبت وأطلق، سجن ثم للسلطنة نائبًا صار حتى أخرى مناصب وتوىل األرشف

مؤلفاته: وهاك سنة ثمانون وله ومات حج وأخريًا األيام، تلك طرز عىل شتى أحوال

سنة إىل أولها من اإلسالمية للدولة عام تاريخ هو الهجرة: تاريخ يف الفكرة زبدة (أ)
شمس كاتبه وتأليفه جمعه يف أعانه وقد السنني، عىل رتبه مجلًدا عرش أحد يف ٧٢٤
الرابع الجزء منه ولكن مكان يف كاملة نسخة منه نعرف ال املسيحي، بكر بن الرئاسة
باريس، يف ٣٢٢ سنة إىل والخامس ٢٥٢ سنة إىل العباسية الدولة تاريخ وفيه أبساال يف
أيًضا، أكسفورد يف ٥٩٩–٧٤٤ من والتاسع أكسفورد، يف ٤٠٠ السنة إىل والسادس
البن الكامل من مجلد مع الخديوية املكتبة يف قطعة ومنه الربيطاني، املتحف يف والعارش

األثري.
–٤٦٧ سنة من املماليك السالطني تاريخ هو الرتكية: الدولة يف امللوكية التحفة (ب)

ج١). ٣٢٠ املحارضة (حسن فينا يف ٧٢١

إسماعيل حماه صاحب املؤيد امللك السلطان هو ٧٣٢ه): سنة (تويف الفداء أبو (٤)
شاهنشاه الدين نور بن عمر الدين تقي املظفر بن محمد املنصور بن محمود بن عيل بن
يف وبالغ الكرك يف وهو النارص امللك وخدم دمشق عىل أمريًا كان أيوب، الدين نجم بن
مراقبة بال يشاء ما فيها يفعل عليها سلطانًا وجعله بوعده له ووىف بحماه فوعده ذلك
السلطنة وأبهة امللك بشعار أركبه القاهرة يف الفداء أبو زاره وملا غريها، وال مرص من
إىل سنة كل يتوجه الفداء أبو وكان إكرامه، يف وبالغ خدمته يف والناس األمراء ومىش
أمراءه ويأمر قدره رفع يف يبالغ والنارص والجواهر، والرقيق الخيل من بهدايا مرص
من تمكن وقد للعلم محبٍّا وكان األيام، تلك اصطالح عىل األلقاب بأجل يكاتبوه أن
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كتبًا وألف واألرزاق، الجواري لهم ويرتب العلم أهل يقرب وكان والفلسفة، والطب الفقه
وهي: اآلن حتى والجغرافية التاريخ مراجع أفضل من هي نفيسة

يف والثاني الجاهلية، يف األول قسمني، يف عام تاريخ البرش: أخبار يف املخترص (أ)
يف مفيدة بمقدمات األول الجزء يبدأ أجزاء، أربعة يف وكالهما ٧٢٩ سنة إىل اإلسالم
العربانية التوراة يف ما بني فيها قابل عرصه، يف املعروفة (الرزنامة)، التواريخ مقابلة
والفرس األنبياء تواريخ عىل أتى ثم لطيًفا، جدوًال لذلك ووضع واليونانية، والسامرية
وأحيائهم الجاهلية العرب يف وأفاض القديمة، األخرى واألمم الجاهلية والعرب القدماء
هذا يف كتب ما أفضل من ذلك يف وكالمه ودولهم، وملوكهم والباقية البائدة وقبائلهم
خالفة إىل والعباسيون فاألمويون الراشدون فالخلفاء اإلسالم ظهور ذلك ييل املوضوع.
الدول من عارصها وما األندلس يف األمويني دولة تاريخ يف الثاني والجزء املنصور،
من جمعه وقد .٧٢٩ سنة والرابع ،٦٦٣ سنة ينتهي والثالث ،٥٢٣ سنة إىل اإلسالمية
ويمتاز السنني، عىل ترتيبه يف تحداه وقد األثري، البن الكامل أهمها كتابًا وعرشين نيف
قليًال. إال ذاك له يتصد لم مما واالجتماعية والعلمية األدبية األخبار من تضمنه بما عنه
اإلسالمي التاريخ كتب أقدم من وهو أوربا علماء عند رفيعة منزلة الكتاب ولهذا
نقلوه ثم ١٧٣٢ سنة أوكسونيا يف أوًال بالعربية فطبعوه وترجمتها، بنرشها اهتموا التي
مجلدات خمسة يف هفنيا يف العربي األصل مع ونرشوه وادلر ريسكي بقلم الالتينية إىل
والجداول. الفهارس وفيها النبي بمولد الطبعة هذه تبدأ ١٧٨٩–١٧٩٤ سنة من كبرية
ونرشت ،١٨٣١ سنة وطبع حدة عىل فنقلوه بالجاهلية املختص األول القسم أما
١٧٧٦ سنة غوتنجن يف ورشوح التينية ترجمة مع مرص ديار عن منه أخرى قطعة
من مقتطفة النبي سرية ترجمة عىل منها اطلعنا وغريها، الفرنساوية إىل بعضه ونقلوا
كله طبع وقد لديفرجه، فرنساوية ترجمة مع ١٨٣٧ سنة باريس يف نرشت التاريخ ذلك
وقد أيًضا، بمرص وطبع أوربا، طبعة عن نقًال مجلدات أربعة يف ١٢٨٦ سنة األستانة يف
ذكره، سيأتي ٧٤٩ سنة إىل املخترص» «تتمة وسماه إليه وأضاف الوردي ابن لخصه
يف املخترص لباب «لب سماه كتاب يف الرىض أبي بن إبراهيم بن محمد ذلك نحو وفعل

خربه. وسيأتي الشحنة ابن فعل وكذلك بطرسبورج، يف نسخة منه البرش» أخبار
هذا يف املؤلفة الكتب طالع إنه أوله يف ذكر عامة جغرافية هو البلدان: تقويم (ب)
ما كتبهم يف فوجد وغريهم، وياقوت اإلدرييس إىل حوقل ابن من العربية يف املوضوع
األنساب تصحيح يف العرب كتبه ما فطالع واألنساب األسماء سيما وال تصحيح إىل يحتاج
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والعروض األطوال عن أخرى كتبًا وقرأ لياقوت. واملشرتك للسمعاني كاألنساب واألسماء
علمها يصل لم أشياء إليها وأضاف الكتاب، هذا يف كلها فيها تفرق ما وجمع وغريها
البن األبدان تقويم مثل الجداول شكل يف وجعله التحقيق، يف جهده وبذل قبله ألحد
بلًدا، ٦٢٣ وعددها البالد، ذكر ثم واألقاليم األرض ذكر من معرفته يجب ما وقدم جزلة،
إىل منه قطًعا فنقلوا بالتاريخ اهتمامهم قبل اإلفرنج به اهتم وقد األقاليم، عىل مرتبة
،١٦٥٠ سنة لندن يف العربي األصل مع وطبعوها النهر وراء وما خوارزم عن الالتينية
سنة غوتنجن يف إفريقية وعن ١٧٧٦ سنة ليبسك يف سوريا عن أخرى قطًعا ونرشوا
١٨٤٠ سنة العربية يف سالن دي ونرشها ،١٨٣٥ سنة الالتينية يف كلها ونرشت ١٧٩١
الفهارس مع وأحواله الكتاب وصف يف فرنساوية بمقدمة صدرها صفحة ٥٣٩ يف
مجلدات ثالثة يف وطبعاها الفرنساوية إىل وجويار رينو وترجمها والرشوح، والجداول
الرشقيني عند الجغرافية تاريخ يف طويلة مقدمة منها األول املجلد ١٨٤٨–١٨٨٣ سنة
العربي األصل من األول النصف ترجمة الثاني واملجلد خرائط، ثالث مع الفائدة جزيلة
الفرنساوية يف الكتاب هذا ويسمون الفهارس، مع الكتاب بقية فيه الثالث واملجلد

الفداء». أبي «جغرافية
بسباهي الشهري عيل بن محمد فعني التقويم، هذا يف أيًضا اإلفرنج غري واهتم
من التقطه ما إليه وأضاف املعجمة، الحروف عىل مواده برتتيب ٩٩٧ سنة املتوىف زاده
إىل وأهداه واملمالك» البلدان معرفة إىل املسالك «أوضح وسماه تناوله، ليسهل املصنفات
أوضح أما باشا، محمد الوزير إىل وأهداه الرتكية إىل نقله ثم الثالث، خان مراد السلطان
وتوجد جميل، بخط صفحة ٥٤٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة فمنها العربية املسالك

عثمانية. ونور صوفيا أيا جامع ويف الربيطاني املتحف يف أيًضا
عليها الخديوية املكتبة يف نسخة منه ٧٢٧ سنة ألفه والرصف، النحو يف الكناش (ج)

آخره). ويف تاريخه صدر ويف ج١ ١٦ الوفيات (فوات الظنون كشف صاحب خط

بن عثمان بن أحمد بن محمد هو ٧٤٨ه): سنة (تويف الذهبي الدين شمس (٥)
٦٧٣ سنة وله الحافظ، اإلمام الفارقي الرتكماني الذهبي الدين شمس هللا عبد أبو قايماز
انتقل ثم فيه، قدمه رسخت حتى طلبه يف ورحل صغره من الحديث وطلب دمشق يف
يف للحديث أستاذًا تعني دمشق إىل رجع وملا وغريها، الرشعية العلوم فيها وقرأ مرص إىل
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واملؤرخني، املحدثني من معدوًدا وكان وغريها، األرشفية املدرسة يف ثم صالح أم مسجد
منها: خربه وصلنا ما هاك هام كبري أكثرها عديدة مؤلفات وله وقته إمام وكان

رتبه مجلًدا ١٢ نحو يف كبري تاريخ هو األعالم: املشاهري وطبقات اإلسالم تاريخ (أ)
للهجرة، ٧٠٠ سنة إىل اإلسالم أول من يمتد والوفيات، الحوادث بني فيه جمع السنني، عىل
املعجم. عىل باب كل تراجم ورتب لعرشسنني. باب كل بابًا سبعني إىل املدة هذه قسم وقد
نقف ولم ذكرها، سيأتي خاص باسم منها كل يعرف مخترصات منه استخرج وقد
باريس يف األول فالجزء الكربى، املكاتب من مكتبة يف التاريخ هذا من كاملة نسخة عىل
غوطا يف والثالث ٤١–١٣٠ من أكسفورد يف والثاني ١–٤٠ه السنني حوادث عىل يشتمل
أكسفورد يف والرابع ١٨١–٢٠٠ سنة من جزء الخديوية املكتبة ويف ١٣١–١٩٠ من
٣٠١–٣٧٠ سنة أخبار فيه آخر جزء باريس ويف ناقص، وهو ١٩١–٢٤٠ سنة من
املتحف يف ٤٠١–٤٥٠ من والثامن ٣٥١–٤٠٠ من الربيطاني واملتحف غوطا يف والسابع
كلها، منها كاملة نسخة جمع يصعب بحيث األجزاء سائر ذلك عىل وقس الربيطاني،
بن محمد اخترصه وقد كاملة، تكون لعلها جزءًا ١٢ يف نسخة صوفيا أيا مكتبة يف لكن

برلني. يف تركية ترجمة وله وغريه، شهبة قايض وذيله األيوبي إسحق
عىل مرتب مخترص اإلسالمية للدول عام تاريخ اإلسالم: دول أو اإلسالمية الدول (ب)
ويف األستانة، يف كوبريل مكتبة يف نسخة منه ،٧٤٠ سنة إىل الهجرة من الهجاء أحرف
٣٦٠ وهو ٤٨٧ سنة باهلل املستظهر خالفة إىل ينتهي منه األول الجزء الخديوية املكتبة

صفحة.
محمد أبي تأليف الحديث رجال ألسماء معجم الكمال الكمال: تهذيب تذهيب (ج)
مجلدين يف نسخة منه مجلدات، ثالثة يف الجماعييل املقديس عيل الواحد عبد بن الغني عبد
ذكره، املتقدم النجار بن الدين ملحب أيًضا والكمال صفحة، ١٢١٦ يف الخديوية باملكتبة
املتوىف املزي الرحمن عبد بن يوسف الحجاج أبو الدين جمال عليه وزاد الكمال هذب وقد
اآلثار وحملة العلم رواة أسماء عىل يشتمل الكمال» «تهذيب سماه كتاب يف ٧٤٢ سنة
مرتبة العلم أهل طوائف من طائفة كل من واملشهورين والزهد الفتوى وأهل الدين وأئمة
ترجمة، ١٧٠٠ عىل يحتوي التاريخية املعاجم أكرب من فهو ونساء، رجاًال الهجاء عىل
أخذ والذهبي صفحة، آالف عرشة نحو يف مجلًدا ١٢ الخديوية املكتبة يف نسخة منه
يف الكمال» تهذيب «تذهيب وسماه عليه وزاد ترتيبه وأحسن ولخصه هذا الكمال تهذيب
ينقصها الخديوية املكتبة يف نسخة منه صفحة، ٢٢٠٠ نحو صفحاتها مجلدات خمسة

988



التاريخ

كتاب يف التهذيب هذا لخص الخزرجي هللا عبد بن أحمد الدين صفي ثم الرابع، الجزء
نحو يف ١٣٠١ سنة بمرص طبع كبري جزء يف الكمال» تهذيب تذهيب «خالصة سماه

رشوح. عليها صفحة ٥٠٠
تاريخ من إليه املحتاج «املخترص ويسمى الدبيثي: البن بغداد تاريخ مخترص (د)
زيادات. مع الذهبي انتقاه الدبيثي محمد بن سعيد بن محمد هللا عبد ألبي بغداد»
جزء املحتاج املخترص ومن الخطيب، البن بغداد تاريخ عىل ذيل هو هذا الدبيثي وتاريخ
الدبيثي هللا عبد أبي الحافظ مخترص من الثاني «الجزء عليه مكتوب الخديوية املكتبة يف
وما باأللف ثم محمد باسم يبدأ األبجدية عىل مرتب وهو الذهبي»، هللا عبد أبي للحافظ

صفحة. ٢٦٤ يف بعدها
مجلدين يف ١٣١٥ سنة حيدرآباد يف طبع تاريخي، الصحابة: أسماء يف التجريد (ه)

صفحة. ٨٣٠ صفحاتهما
مجلدات. أربعة يف الهند يف طبع كبري، الحفاظ: تذكرة (و)

اللفظ، أو الصورة يف املتشابهة األسماء تراجم وفيه واألنساب: األسماء يف املشتبه (ز)
التي األلقاب أو الكنى أو األنساب أو األسماء يف والنساء الرجال من اشتبه ما فيه جمع
األبجدية عىل ورتبها وغريه، الحديث أسانيد يف يأتي مما نطقها واختلف وضعها، اتفق

النسبة». «مشتبه أيًضا ويسمى صفحة ٦٠٠ نحو يف ١٨٦٣ ليدن يف طبع
املعجم، حروف عىل رتبه الحديث، رجال يعني الرجال: نقد يف االعتدال ميزان (ح)
لكناو يف طبع عليهم، وزاد الستة الكتب من الرواة أسماء فيه جمع جليل كتاب وهو

عديدة. مخترصات وله مجلدات ثالثة يف ١٣٢٥ سنة مرص ويف ١٨٨٤ سنة الهند
املكتبة يف نسخة منه الحديث) (رجال الرجال أسماء معرفة يف الكاشف: (ط)

األسكوريال. ويف الخديوية
تاريخه من اقتطفه مجلدين يف عام تاريخ هو عرب: ممن البرش أخبار يف العرب (ي)
أول من والوفيات الحوادث أشهر فيه ذكر السنني عىل رتبه اإلسالم)، (تاريخ الكبري
وكوبريل، صوفيا وأيا الربيطاني واملتحف وباريس فينا يف نسخ منه ٧٤٠ سنة إىل الهجرة
منه ٩٣٦ سنة املتوىف الشماع ابن تذييل ذيوله من وصلنا كثريون واخترصه ذيله وقد

املؤلف. بخط الربيطاني املتحف يف نسخة
حسب الرتاجم فيه ورتب أيًضا الكبري تاريخه من اقتطفه الحفاظ: طبقات (ك)
ويني وكوبريل غوطا يف نسخة منه كتاب يف وأتمه السيوطي اخترصه وقد طبقاتهم،

أبجدي. فهرس مع أجزاء ثالثة يف ١٨٣٣ سنة غوتنجن يف وستنفيلد وطبعه جامع،
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الحفاظ طبقات ترتيب نحو ورتبه الكبري تاريخه من اخترصه القراء: طبقات (ل)
كثريون. ذيله وقد وكوبريل، باريس يف نسخة منه

ذيًال له لكن مكانه، نعرف ال أيًضا الكبري تاريخه من استخرجه النبالء: تاريخ (م)
برلني. يف النبالء» من الذهبي يذكره لم بمن العالء ذوي «تعريف اسمه

ليدن. يف القفطي: البن النحويني أخبار مخترص (ن)
اإلنكليزي. Lee يل مكتبة يف الكنى: يف املسرتجل (س)

برلني. يف خالصة له األبجدية عىل رتبه الكنى: رسد يف املقتنى (ع)
عىل ورتبه شيخ ١٣٠٠ نحو وهم شيوخه تراجم فيه دون أشياخه: معجم (ف)

صفحة. ٤٠٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه الهجاء،
الجزائر يف وطبع الفرنساوية إىل وترجم مرص يف الحجر عىل طبع النبي: طب (ص)

.١٨٦٠ سنة
املكتبة يف نسخة منه عنها، ونهى كبرية ٧٦ فيه ذكر املحارم: وبيان الكبائر (ق)
ذكرها من فائدة ال وأحكامه الحديث يف أخرى كتب وله صفحة، ٩٦ يف الخديوية

ج٣). ٦٨ الحفاظ وطبقات ج٢ ١٨٣ الوفيات فوات يف (ترجمته

عمر بن املظفر بن عمر الدين زين هو ٧٤٩ه): سنة (تويف الوردي بن عمر (٦)
يف ومات ٦٨٩ سنة املعرة يف ولد الفوارس. أبي بابن ويعرف البكري، املعري الوردي بن
النحو يف وألف الشعر فنظم ومؤرًخا، وفقيًها ونحويٍّا وأديبًا شاعًرا كان .٧٤٩ سنة حلب
مطلعها: بيتًا ٧٧ يف البنه نظمها باسمه املعروفة الميته شعره وأشهر وغريه، والتاريخ

ه��زل م��ن وج��ان��ب ال��ف��ص��ل وق��ل وال��غ��زل األغ��ان��ي ذك��ر اع��ت��زل

وله منشورة، وتخاميس رشوح عدة ولها األخوان، بنصيحة وتعرف مشهورة وهي
يف «املناظرات» منها أخرى وأشعار مقامات وله ،١٣٥٠ سنة األستانة يف طبع ديوان

برلني. يف الحريق» وصف يف الرحيق و«شفو الربيطاني واملتحف األسكوريال
عىل تذييل فيه الفداء ألبي البرش» أخبار يف املخترص «تتمة كتاب التاريخ يف وله
وله ،١٢٨٦ سنة األستانة ويف ١٢٨٥ سنة بمرص طبع ،٧٤٩ سنة إىل الفداء أبي تاريخ

ج٢). ١١٦ الوفيات (فوات ذكرها يهمنا ال والتصوف الفقه يف كتب
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صاحب أيبك بن هللا عبد بن بكر أبو هو الثامن): القرن أواسط (يف أيبك ابن (٧)
الرومي بلباي الدين سيف األمري لخدمة انتسابًا بالدواداري يعرف والده كان رصخد،

له: الظاهري، الدوادار

بدأ قالوون بن محمد النارص امللك للسلطان ألفه الغرر: وجامع الدرر كنز كتاب (أ)
يف األول الجزء أجزاء: تسعة يف ٧٤٥ سنة وينتهي الدنيا بخلق يبدأ ،٧٠٩ سنة بتأليفه
(٥) األموية. الدولة (٤) والراشدين. النبي سرية (٣) القديمة. األمم يف (٢) الخلق. بدء
الذي النارص امللك سرية (٩) الرتكية. (٨) األيوبية. (٧) الفاطمية. (٦) العباسية. الدولة

األعوام. حسب الحوادث فيه رتب له الكتاب ألف
بالفوتوغراف باشا زكي نقلها صفحة ٣٢٠٠ نحو يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه
طبعها يف وأخذت املعارف، نظارة ابتاعتها التي الكتب جملة يف األستانة مكاتب من

العربية. اللغة آداب ألحياء
سنة به بدأ املولوية العالية للخزانة ألفه األزمان: تواريخ وغرر التيجان درر (ب)
أخبار من اإلسالم قبل كان وما الخليقة ذكر عىل فيه جاء ،٧٣٢ سنة تسويده وأتم ٧٠٩
أيًضا وفيه السنني، عىل رتبه بعدهم، ومن فالخلفاء النبوية فالسرية وشعرائها الجاهلية
٤٧٦ يف الخديوية باملكتبة باشا زكي كتب بني نسخة منه ٧١٠ سنة إىل النيل زيادات

صفحة.

هللا عبد بن قليج بن مغلطاي هللا عبد أبو هو ٧٦٢ه): سنة (تويف مغلطاي (٨)
املظفرية يف الحديث مشيخة وتوىل ٦٨٩ سنة ولد األصل تركي هو البكجري، الدين عالء

مؤلفات: وله ٧٦٢ سنة وتويف وغريها، والنارصية والرصغتمشية

من عاريًا لخصه ثم النبوية، السرية وهي القاسم: أبي سرية يف الباسم الزهر (أ)
من وآثار املصطفى النبي سرية إىل «اإلشارة وسماه الخلفاء تاريخ به وألحق الشواهد
بغداد يف العباسية الدولة إىل بعده والخلفاء النبوية السرية عىل يشتمل الخلفاء» من بعده
برلني ويف صفحة ١٦٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه كيل، باختصار هوالكو وفتح

الربيطاني. واملتحف ومنشن
الرتاجم تاج يف (ترجمته الخديوية املكتبة يف نسخة منه ماجة: ابن سنن رشح (ب)

ج٣) ٧٩ الحفاظ وطبقات ٥٧
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عماد كثري بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو هو ٧٧٤ه): سنة (تويف كثري ابن (٩)
املزي بيوسف وتخرج ٧٠٠ سنة دمشق يف ولد البرصوي، القريش الخطيب بن الدين
ما وهاك األرشفية، يف ثم صالح أم مسجد يف للحديث أستاذًا ٧٤٨ سنة وتعني ولزمه،

مؤلفاته: من وصلنا

عىل تأليفه يف اعتمد مجلدات عرشة يف العام التاريخ يف مطول والنهاية: البداية (أ)
ما ورتب اإلرسائييل، الخرب من والسقيم الصحيح بني وميز والسنة الكتاب من النص
وأجود والوفيات، الحوادث بني جمع مما وهو عرصه، آخر إىل السنوات عىل الهجرة بعد
وذيلوه، كثريون لخصه وقد الربزايل، تاريخ عىل منه كثري يف عول النبوية السرية فيه ما
السنة إىل النبي زواج من الثالث الجزء تنقص مجلدات ثمانية يف فينا يف نسخة منه
والجزء النهاية، إىل ٧٤٧ والثامن ٢٩٨–٦١٤ سنة من السادس والجزء للهجرة، السابعة
والثاني الخديوية، املكتبة ويف الربيطاني واملتحف وأكسفورد وغوطا برلني يف منه األول
وقد وغريها، وبيازيد وكوبريل صوفيا أيا يف وأجزاء املعراج إىل املسيح من أكسفورد يف
باشا إبراهيم مكتبة ويف وباريس، ليبسك يف نسخ الرتجمة ومن الرتكية إىل بعضه ترجم
منه ٧٤١–٧٦٩ سنة من عليه ذيل ٨١٦ سنة املتوىف حجي بن الدين ولشهاب باألستانة،

برلني. يف ذيل ٨٣٥ سنة املتوىف وللطرباني برلني، يف نسخة
اخترصه الخديوية، املكتبة يف نسخة منه أجزاء عرشة من أكثر يف القرآن: تفسري (ب)

عثمانية. نور يف املنري» «البدر سماه كتاب يف الكازروني
كتابًا ألف قد وكان الحديث، رواة يف السنن: ألقدم الهادي والسنن املسانيد جامع (ج)
تحقيق به أراد املجلدات من عرشات يف «التكميل» وسماه والضعفاء الثقات معرفة يف
جامع كتاب املعنى بهذا جمع ثم ثقتهم، درجة هي وما الحديث يف الرواية أصحاب
املعجم عىل ورتبة رواية له صحابي كل فيه ترجم الستة الكتب عن نقًال هذا املسانيد

كوبريل. ويف مجلدات ثمانية يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه
جاور ما إىل لريسله منجك األمري القرتاح إجابة ألفه الجهاد: طلب يف االجتهاد (د)
عىل اإلفرنج هجمات فيه وذكر فأماله الجهاد، من بحظهم ليأخذوا البالد من البحر
وذكر سواها، عىل وجرأتهم فيها فعلوه وما طرابلس إىل عصائبهم وانتقال اإلسكندرية
من املراد وهو النخوة، تستحث الدين صالح زمن يف اإلسالمي الفتح أخبار من طائفة
(طبقات كوبريل ويف صفحة ٨٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه الكتاب، هذا تأليف

ج١). الكامنة والدرر ج٣ ٧٦ الحفاظ
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محمد بن محمد الوليد أبو هو ٨١٥ه): سنة (تويف الشحنة ابن الدين زين (١٠)
يف الحنفية قاضني وكان ٧٤٩ سنة ولد الحلبي، الدين زين الشحنة بن محمود بن
والفرائض واألحكام والتصوف والدين اللغة يف أراجيز عدة وله فنون عدة يف كتب حلب،
رشحها البيان يف أرجوزة منها الخديوية، واملكتبة وباريس برلني يف متفرقة واملنطق

هنا: مؤلفاته من يهمنا وإنما أوربا، مكاتب يف متفرقة ورشوحها كثريون

إشارة عىل بناء ألفه التاريخ يف مطول هو واألواخر: األوائل علم يف املناظر روض (أ)
وخاتمة، ومرصاعني مفتاح إىل وقسمه حلب، بمدينة النائب موىس بن محمد الدين عماد
واملرصاع والهجرة آدم هبوط بني ما يف األول واملرصاع الدنيا خلق بدء ففي املفتاح أما
الزمان، آخر يكون ما عىل مشتملة والخاتمة هللا، يقدرها مدة آخر إىل الهجرة من الثاني
ويف عليه، وزاد الفداء أبي بتاريخ استعان أنه والظاهر ٨٠٦ سنة الثاني املرصاع فانتهى
عىل طبع وقد مخترص، فهو ٨٠٦ سنة تنتهي صفحة ٤٠٠ يف نسخة الخديوية املكتبة
أوربا. مكاتب معظم يف خطية نسخ ومنه بوالق، يف ١٢٩٠ سنة األثري البن الكامل هامش
وعليها أوربا مكاتب أكثر يف خطية نسخ منها البيان علم يف البيانية: األرجوزة (ب)

وغوطا. برلني يف الحموي، الدين ملحب أحدها رشوح

برلني. يف بيتًا، ٩٩ الرسول سرية يف أرجوزة (ج)
الدين. محب البنه أنه ١٨٤ صفحة تقدم حلب: مملكة تاريخ يف املنتخب الدر (د)

عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو هو ٨٥١ه): سنة (تويف قايضشهبة ابن (١١)
املدرسة يف التدريس وتوىل ٧٧٩ سنة ولد الدمشقي، األسدي قايضشهبة بن الدين تقي
يف النظر وتوىل القضاء رئاسة إىل وارتقى ،٨٢٠ سنة قاضيًا صار ثم واإلقبالية، األمينية

أهمها: مؤلفات عدة وله املدارس، أهم يف الدروس يلقي وهو املنصوري املارستان

أخبار يف — ذكره املتقدم — الذهبي لتاريخ ذيل هو اإلسالم: بتاريخ اإلعالم (أ)
وباريس. أكسفورد يف متفرقة أجزاء منه ترتيبه عىل رتبه املشاهري

الربيطاني. املتحف يف الذهبي: عرب مخترص (ب)
برلني. يف الشافعي: اإلمام مناقب (ج)

حسب مرتب ٨٤٠ سنة إىل الشافعية مشاهري تراجم وفيه الشافعية: طبقات (د)
وبطرسبورج وغوطا برلني يف نسخ منه الحروف. عىل مرتب باب وكل بابًا، ٢٩ يف الطبقات
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سنة غوتنجن يف قطعة منه وستنفيلد نرش وقد الخديوية، املكتبة ويف الربيطاني واملتحف
.١٨٣٧

باريس. يف الحلبي، حبيب البن األسالك: درة مخترص (ه)

بن محمود الدين بدر القضاة قايض هو ٨٥٥ه): سنة (تويف العيني الدين بدر (١٢)
أبوه وكان بشيوخها وتفقه حلب إىل وسافر فيها ونشأ عينتاب يف ولد موىس، بن أحمد
وجاء وغريها، القدس وزار دمشق إىل ورحل أبيه، عن نائبًا هو صار ثم فيها قاضيًا
القاهرة إىل ورجع دمشق إىل عاد ثم عنه، وأخذ فالزمه السريايف الدين عالء مع القاهرة
الحال رقيق وهو القاهرة إىل عاد ثم بلده، إىل وعاد املناصب يف وتقلب الربقوقية يف وأقام
وتحسنت الظاهر، امللك من تقرب حتى له فتوسط العثماني، قلمطاي لألمري كتابًا فألف
مرة، غري وتناوباها بينهما نفور ذلك بسبب فوقع املقريزي من بدًال الحسبة وتوىل حاله
وال شتى بعلوم عامًلا وكان التأليف، إىل وعمد األعمال اعتزل ثم الحنفية قضاء وتوىل

منها: وصلنا عديدة مؤلفات وله الكتابة، رسيع الخط جميل وكان التاريخ، سيما

حسب ٨٥٠ سنة إىل الخليقة من عام تاريخ الزمان: أهل تاريخ يف الجمان عقد (أ)
سرية إىل ينتهي كمربيدج يف األول الجزء منه مجلًدا وعرشين بضعة يف واألمم األعرص
ينتهي األول هي مجلدات، ستة الخديوية املكتبة ويف بطرسبورج، يف ٢–٤ واألجزاء النبي
تاريخ فيه والثالث األنبياء، قصص سائر عىل يشتمل والثاني إبراهيم، قصة أول إىل
متناسقة، غري متفرقات فيها الباقية واألجزاء واليونان، والفراعنة والكلدان الفرس ملوك

بيازيد. مكتبة يف جزءًا ٢٤ يف ونسخة باريس، يف أجزاء ومنه
عىل الحوادث فيه ترتبت كبري تاريخ هو العرص: أهل أوصاف يف البدر تاريخ (ب)
ثم البلدان تقويم عن نقًال جغرافية فذلكة أوله يف أيامه، إىل الخلق أول من السنني
أشياء. عليه وزاد لخصه كأنه أو كثري البن والنهاية» «البداية عىل فيه عول وقد التاريخ،
حجر ابن إليه أشار حرفيٍّا أخذًا دقماق ابن عن أيًضا وأخذ الغرائب، ببيان ذلك وألَحق
قول دقماق ابن قالها أقواًال نقله ذكر ألنه منه؛ وضحك الغمر أنباء كتابه يف العسقالني

الربيطاني. املتحف يف جزء منه عينتاب، يف وهو العيني فقالها بمرص مشاهد
بالجوهرة. وتعرف منشن يف نظًما، املؤيد: امللك السلطان سرية (ج)

باريس. يف وإطراء، مدح وكله املؤيد: سرية يف املهند السيف (د)

994



التاريخ

كبريًا. مجلًدا ١١ يف ١٣٠٨ سنة باألستانة طبع البخاري: رشح يف القاري عمدة (ه)
الخطط يف (ترجمته أوربا مكاتب يف متفرقة واللغة والفقه الحديث يف أخرى مؤلفات وله

ج١). ٢٧٠ املحارضة وحسن ج٦، ١٠ التوفيقية

أحمد بن يوسف بن محمد هو ٩١٠ه): سنة (تويف الباعوني الدين بهاء (١٣)
املتقدم الباعوني الدين شمس أخي ابن هو بدمشق الصالحية يف ولد الدمشقي، الباعوني

تاريخية: أراجيز عمه، مؤلفات مثل ومؤلفاته ،(١٧٩ (صفحة ذكره

زمن إىل أتمها عمه أرجوزة نفس هي والخلفاء: امللوك تواريخ يف الظرفاء تحفة (أ)
باريس. يف نسخة منها قايتباي،

بيتًا ٥٥٧ يف أرجوزة األرشف: امللك السعيد سرية يف األظرف السديد القول (ب)
برلني. يف قايتباي، إىل برسباي سرية عىل تشتمل

باريس. يف قايتباي، مدح يف إشعار السنية: والبهجة األرشفية اللمحة (ج)
برلني. يف الرتبية، يف أرجوزة الولد: نصح يف الخلد بهجة (د)

ذكرها يحسن التي العامة التواريخ ومن

أواخر يف الحموي بركات البن اململوك: العبد ووسيلة وامللوك األوائل مخترصسري (١)
يف نسخة منه (٢٥٥ه) املهتدي الخليفة إىل واإلسالم الجاهلية تاريخ هو السابع، القرن

بطرسبورج. يف املنصوري» «التاريخ وله باريس،
النبي سرية يف تاريخية أرجوزة وهي ٦٨٣ سنة املتوىف للبارزي األيام: مداولة (٢)
اإلسالمية، وغري اإلسالمية اململكة وجغرافية واألندلس وإفريقية آسيا يف اإلسالمية والدول

فينا. يف نسخة منها
البرصة نزيل املوصيل بكر أبي بن ملحمد الزمان: مشاهري أخبار يف األعيان روضة (٣)
فاألمويني فالراشدين النبي بسرية فيه بدأ ٧٥٠ سنة تويف حماد، بابن ويعرف ودفينها،
منه وغريهم، والقواد واألدباء والشعراء النبي آلل أبواب وفيه فالفاطميني، فالعباسيني

كبرية. صفحة ٥٣٤ يف التيمورية الخزانة يف نسخة
سنة آخر إىل الحسيني عيل بن محمد الدين شمس تأليف للذهبي: العرب ذيل (٤)

أكسفورد. يف نسخة منه ٧٦٤
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الفرات بن الدين لنارص ٧٩٩ سنة إىل الهجرة أول من وامللوك: الدول تاريخ (٥)
فينا يف أجزاء تسعة منه كراس، مئة يف الفرات ابن بتاريخ ويعرف ٨٠٧ سنة املتوىف

أخرى. مكاتب يف متفرقة وأجزاء
التاسع، القرن أهل من الدمشقي للبودي األواخر: معرفة يف الزواهر النجوم (٦)

املدينة. يف بك حكمت عارف مكتبة يف نسخة منه للسيوطي، األوائل كتاب يقابل
سنة إىل اإلسالم ظهور من وامللوك والسالطني الخلفاء تاريخ يف السالك: بهجة (٧)
الطرائق «نهج باسم آخر تاريخ وله التاسع، القرن أهل من الجعفري الدين لنرص ٨٨٦

باريس. يف كالهما وامللوك» والخلفاء األنبياء تواريخ إىل والسلوك واملناهج
وهو ،٨٩٨ سنة املتوىف قطري البن العصور: أهل تاريخ يف القصور مخدرات (٨)

املدينة. يف بك عارف مكتبة يف نسخة منه التاريخ، يف مخترص
أهل من الرسميني صدقة بن الفتح ألبي األخيار: الصفوة وصف يف األبكار درر (٩)
املكتبة يف نسخة منه واألئمة، والصحابة السلف أخبار من طرًفا فيه جمع التاسع، القرن

.٨٢١ سنة املؤلف بخط صفحات ٣٠٦ يف الخديوية
إىل آدم من السلموني، الجود أبي ابن السعادات ألبي الخالئف: وتاج املعارف تاج (١٠)
باريس. ويف التيمورية الخزانة يف نسخة منه وأعيانها قضاة فيه وترجم قايتباي. سلطة
إىل ينسب األنساب بحر اسمه كتاب من نسخة الخديوية املكتبة يف األنساب: بحر (١١)
النسب يف منهما األول صفحة، ١٤٥٠ صفحاتهما مجلدين يف البطائحي، األشهب الباز
بحر غري وهو وكراماته، البدوي السيد نسب يف والثاني كالعادة، فاآلباء آدم من القديم

ذكرهما. املتقدم النسابة، للنجفي األنساب وبحر عنبة البن األنساب
قسمه التاسع القرن أهل من املغربي الشطيبي ملحمد الزمان: أخبار يف الجمان (١٢)
تاريخ ذلك يف ويدخل املؤلف. أيام آخر إىل النبي فمولد الدنيا، بدء أول من فصول إىل
٨٤٦ سنة املستكفي خالفة إىل بمرص ثم بغداد يف والعباسية والشام األموية الدولة
خوشقدم، الظاهر امللك إىل واملماليك األكراد من بعدهم جاء ومن العبيديني مرص وملوك

صفحة. ٤٣٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه املؤلف. أيام يف ٨٧٢ سنة املتوىف
ذيل هو ٩٢٠ سنة املتوىف امللطي شاهني بن خليل بن الباسط لعبد األمل: نيل (١٣)

أكسفورد. يف نسخة منه ٧٤٤–٨٩٦ سنة من الذهبي عىل
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مرصوالشام خارج املؤرخون (2-2)

العراق يف املؤرخون أوًال:

بن أنجب بن عيل طالب أبو الدين تاج هو ٦٧٤ه): سنة (تويف الساعي ابن (١)
وأخذ النجار ابن صحب العبايس، للمستنرص الكتب خازن البغدادي هللا عبد بن عثمان
وصلنا كثرية كتبًا والتاريخ التفسري يف وألف الثقات املحدثني من وكان غريه، وعن عنه

منها:

نقف لم مجلًدا ٣٠ نحو يف كبري تاريخ الساعي، البن الخلفاء: أخبار مخترص (أ)
الدولة بظهور يبدأ نفيس كتاب وهو هذا، مخترصه عىل وقفنا الخلفاء» «أخبار وله عليه،
واإلمارات امللك بيوت يف مخترصة خالصة وفيه بغداد، يف بانقضائها وينتهي العباسية
جزيرة يف له املعارصين وملوكها اإلسالمية الصغرى الدول ذكر فيها ويدخل اإلسالم، يف
طبع والشام، مرص يف البدو وأمراء واملغرب والشام الصغرى وآسيا والسودان العرب
«غاية كتاب: الطبعة هذه ذيل يف الساعي، ابن بتاريخ ويعرف ،١٣٠٩ سنة بمرص
حمزة بن محمد بن الدين لتاج الغبار» من املحفوظة العلوية البيوت أخبار يف االختصار
الوزير بإشارة ألفه وأنواعه، باملشجر النسب يف بحث فيه حلب، نقيب الحسيني زهرة بن
الحسن بني بذيول فبدأ الطويس، الفضل أبي بن جعفر أبي بن الحسن محمد أبي

صفحة. ومئة نيف يف وفروعها األنساب من ذلك يلحق وما الحسني بني ففروع
مجلًدا ٢٥ يف كبري تاريخ وهو السري: وعيون التواريخ عنوان املخترصيف الجامع (ب)
يأتي ثم حوادثها فيذكر بالسنة يبدأ ٦٥٦ سنة آخر إىل فيه بلغ السنني، عىل مرتب
املحدث املؤرخ أحمد بن الرازق عبد الدين كمال تلميذه عليه وذيل فيها، مات من برتاجم
عىل فوقفنا املخترص الجامع أما عليه، نقف لم مجلًدا ثمانني نحو يف ٧٢٣ سنة املتوىف
نحو يف (٥٩٥–٥٠٦ (من سنة ١٢ حوادث وفيه التيمورية، الخزانة يف منه التاسع الجزء

ج٢). ٦٣ الحفاظ (طبقات صفحة. ٤٠٠

الفرج أبو غريغوريوس هو ٦٨٥ه/١٢٨٦م): سنة (تويف امللطي الفرج أبو (٢)
سنة الصغرى أرمينية قاعدة ملطية يف ولد العربي، بابن ويعرف امللطي أهرون بن
والعربية، والرسيانية اليونانية فتعلم غنيٍّا كان أباه ألن تربية؛ أحسن وتربى ١٢٢٦م
شبابه ووافق اليعاقبة، الرسيان طائفة من وكان والطب، والالهوت بالفلسفة واشتغل
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ففر وإحراق، وسبي قتل بني واإلفرنج املغول أيدي عىل اإلسالمية اململكة يف الفتن تزاحم
شخص ثم مغارة، يف وانفرد الزهد إىل الغالم فمال ١٢٣٤م سنة أنطاكية إىل أبوه به
من جوباس عىل أسقًفا فجعله سابا أغناطيوس البطريرك ثقة نال وقد طرابلس إىل
ذلك أثناء يف البطريرك وتويف القبني، أسقفية إىل نقله ثم ١٢٤٦م، سنة ملطية أعمال
انتهت شتى أحوال عليه وتقلبت البطريركية يتوىل من عىل األساقفة بني الشقاق فوقع
هناك سيادته واعرتض املرشق، عىل مفريانًا البطريرك فجعله النارص امللك من بتقربه
فأخذ وثبته، عليه فأنعم واستعطفه الفاتح هذا مع السياسة أحسن لكنه هوالكو أحن
سنة تويف حتى والتصنيف التأليف إىل وعمد رعيته، أحوال ويتفقد أسقفيته يف يتجول
يف كتابًا ثالثني عىل يزيد ما خلف وقد أذربايجان، أعمال من مراغة يف (١٢٨٦ / ٦٨٥ه)
الفلسفة يف أو كنائسية ورشائع دينية رشوح أو والهوتية أدبية أكثرها والرسيانية العربية
العربي تاريخه املقام هذا يف منها يهمنا وإنما واألدب، والشعر واللغة والتاريخ والطب
ينقله أن الوجهاء بعض إليه فطلب الرسيانية يف أوًال ألفه الدول: مخترص تاريخ املسمى:
فيه وأدخل واملغول، اإلسالم دولة يف وأطال الفتوح يف اخترص لكنه ففعل، العربية إىل
كثريًا يتضمن فهو السيايس، التاريخ عن كالمه أثناء يف مؤلفاتهم وأسماء العلماء تراجم
كصاعد املؤرخني ثقات عن ذلك اقتبس ونقلها، القديمة العلوم حيث من العرب آداب من
فطبعه نهضتهم، أول من اإلفرنج عند وقع هذا لكتابه وكان القفطي، وابن األندليس
بريوت يف طبعه أعيد ثم التينية، ترجمة مع ١٦٦٣ سنة (أكسفورد) أوكسونيا يف بوكوك
مع اإلسكندرية مكتبة بإحراق املتعلقة الفقرة الطبعة هذه من حذفوا لكنهم ١٨٩٠ سنة
يف الفرج أبي (وترجمه ١٧٨٣ سنة األملانية إىل بور وترجمه بوكوك، طبعة يف وجودها

بريوت). يف مطبوع حدة عىل كتاب ويف البريوتية، الدول مخترص طبعة صدر
الطقطقي بن طباطبا بن عيل بن محمد هو ٧٠١ه): (تويفسنة الطقطقي ابن (٣)
صاحبها إبراهيم بن عيىس الدين لفخر وألف املوصل، يف ونشأ ،٦٦٠ سنة نحو ولد
به، واشتهر إليه نسبة «الفخري» وسماه اإلسالمية: والدول السلطانية اآلداب كتابه:
الدولة بانقضاء وينتهي فالعباسيني فاألمويني الراشدين بالخلفاء يبدأ عام تاريخ وهو
خليفة كل واختص خليفة، وخليفة دولة دولة السنني عىل رتبه بغداد، وسقوط العباسية
الوزراء أعمال تدوين يريد كأنه توالها ومن أيامه يف الوزارة حال ببسط العباسيني من
صدر ويف انتقادية، روًحا كالمه أثناء يف املطالع ويرى تقدمه، عما بذلك يمتاز فهو
فلسفة قبيل من وهي امللكية، والسياسات السلطانية األمور يف طويلة مقدمة الكتاب
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والفرق مطوًال، مقدمته يف خلدون ابن فعل ما نحو الحضارة أسباب يف البحث أو التاريخ
أرشنا وقد ينتقدهم، والفخري العباسيني عن املدافعة شديد كان خلدون ابن أن بينهما
باريس ويف ،١٨٦٠ سنة غوطا يف الفخري طبع التاريخي، االنتقاد عن كالمنا يف ذلك إىل
سنة وطبعت الفرنساوية إىل منه قطعة وترجمت ١٣١٧ سنة مرص ويف ١٨٩٥ سنة
يف ١٩١٠ سنة وطبع إمار إميل الفرنساوية إىل كله وترجمه رشبونو، ترجمها ١٨٤٧

مفيد. املؤلف عن درس مع صفحة ٦٢٨

ونجد الحجاز مؤرخو ثانيًا:

محيطهم بطبيعة لكنهم املؤرخني، من واحد العرصغري هذا يف العرب بالد شمايل يف نبغ
ومرص الشام مؤرخو انرصف كما وآله النبي وسرية الحرمني أخبار إىل اهتمامهم رصفوا
أشهرهم: هاك الدولة، وعاصمة وامللوك السالطني بجوار لقيامهم الدول تواريخ تدوين إىل

بن محمد الدين تقي الطيب أبو هو ٨٣٢ه): سنة (تويف الفايس الدين تقي (١)
بمكة املالكية قضاء وويل الحفاظ من وكان ٧٧٥ سنة ولد املالكي، املكي الفايس عىل

وآثاره: فيها ومات

كتاب وهو وصفتها، مكة أعيان تاريخ يف األمني: البلد تاريخ يف الثمني العقد (أ)
املكتبة يف الرابع الجزء منه األبجدية، عىل األعيان فيه رتبت مجلدات عدة يف ضخم
ومنه لأللقاب صفحة ٧٢ ثم صفحة ١٨٠ يف بالياء وينتهي الغني حرف أوله الخديوية
للراغب القرى «عجالة سماه كتابًا منه اخترص وقد وتونس، باريس يف خطية أجزاء
يف نسخة منه الحرام» البلد أخبار يف الكرام «تحفة سماه وآخر القرى»، أم تاريخ يف

باريس.
واملكتبة وغوطا برلني يف األزرقي، عن نقًال ألفه الحرام: البلد بأخبار الغرام شفاء (ب)

الخديوية.
عن بعضها مأخوذ الكتب وهذه برلني، يف الحرام: البلد تاريخ يف املرام تحصيل (ج)

بعض.
٧٥ج). الحفاظ (طبقات أوربا يف طبع والخلفاء: امللوك أخبار من املقنع (د)
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بن هللا عبد بن عيل الحسن أبو هو ٩١١ه): سنة (يف السمهودي الدين نور (٢)
يف وتعلم الصعيد يف سمهود من أصله الشافعي، السمهودي الدين نور الحسيني أحمد

أهمها: كتبًا وخلف وارتقى وتقدم بالتعليم واشتغل املدينة، يف وأقام حج ثم القاهرة

كان «الوفاء»، اسمه مطول كتاب مخترص هو املصطفى: دار بأخبار الوفا وفاء (أ)
بها يظفر لم أمور من عاينه وما املدينة، تواريخ من عليه الوقوف أمكنه ما فيه جمع قد
هذا، وبقي األصل احرتق ثم الوفاء» «وفاء سماه كتاب يف إتمامه قبل اخترصه ثم غريه،
يف وجاء كبرية، صفحة وألف نيف صفحاتهما مجلدين يف ١٣٢٦ سنة بمرص طبع وقد
األثر خالصة عن ذلك نقل ١٠١١ سنة تويف مؤلفه السمهودي أن الطبعة هذه صدر
مادة الظنون كشف (راجع ٩١١ه سنة تويف أنه والصواب خطأ، وهو ج١)، ٤٠ (صفحة

الوفاء).
يف أبواب ثمانية إىل يقسم ذكره، املتقدم الكتاب خالصة هي الوفاء، خالصة (ب)
وأخبار زيارتها وفضل لها والدعاء فيها اإلقامة يف وبحث وتفضيلها، وأسمائها املدينة
يشء مع وضواحيها للمدينة مطولة جغرافية فهي ذلك، وغري مسجدها وعمارة سكانها
منشن ويف صفحات، ٥٠٨ يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منها تاريخها من
املدينة تاريخ يف قطعة وستنفيلد منها ونرش الربيطاني، واملتحف واألسكوريال وليدن
برلني يف فارسية ترجمة ولها ،١٢٨٥ سنة بمرص وطبعت ١٨٦٤ سنة غوتنجن يف

وأكسفورد.
جعله العيل، والنسب الجيل العلم رشف الرشفني: فضل يف العقدين جواهر (ج)
ليدن يف نسخ منه البيت، أهل رشف يف والثاني: والعلماء، العلم فضل يف األول: قسمني،

وباريس. واألسكوريال
ذكرها. إىل بنا حاجة ال والنحو واللغة الفقه يف أخرى مؤلفات وله

ونجد الحجاز عن أخرى تواريخ

سنة املتوىف املطري خلف البن الهجرة: دار معالم من الهجرة أنست بما التعريف (١)
الخديوية املكتبة يف نسخة منه وضواحيها، مفصًال ومسجدها املدينة به وصف ،٧٤١

صفحة. ١١٤ يف املدينة مكتبة عن منقولة
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الدين لتاج عليه ترجمة ٣٢ زيادة مع األعيان: وفيات مخترص يف العجالن لقطة (٢)
أكسفورد. يف نسخة منه ٧٤٣ سنة املتوىف املخزومي

٧٦٢ سنة املتوىف املكي اإلسفرائيني الدين لسعد األفعال: وخالصة األعمال زبدة (٣)
قربه ووصف النبي سرية والثاني مكة، تاريخ يف األزرقي مخترص منه األول الجزء

الربيطاني. واملتحف باريس يف نسخة منها املدينة، ومميزات
سنة املتوىف املراغي العثماني الدين لزين الهجرة: معالم بتخليص النرصة تحقيق (٤)
بخط (Lee) يل مكتبة يف نسخة منه وغريه، النجار ابن عن املدينة تاريخ وهو ،٨١٦

الربيطاني. املتحف ويف املؤلف،
يف (٨٣٧) سنة الشيبي للعبدري املعىل: باب مقربة قبور ذكر يف األعىل الرشف (٥)

برلني.
معجم هو (٨٩١) الوزيري التونيس عزم البن األعالم: بمعارف اإلعالم دستور (٦)
أقسام خمسة عىل مرتب املؤلف، زمن إىل اإلسالم صدر من املسلمني من املشاهري تراجم

برلني. يف ذلك، غري أو نسبه أو كنيته أو باسمه اشتهر من يف
يف التاسع، القرن أهل من هللا عبد أبي للمحجوب الحرمني: أوصاف يف العني قرة (٧)

باريس.
عز الهاشمي املكي فهد بن العزيز لعبد الحرام: البلد سلطنة بأخبار املرام غاية (٨)
برلني. يف املؤلف، زمن إىل األزمان أقدم من مكة أمراء تراجم عىل يشتمل (٩٢١) الدين

اليمن مؤرخو ثالثًا:

محمد أبو الرشيف الكبري األمري هو ٧١٤ه): سنة (تويف إدريس الدين عماد (١)
زمن يف ولحج القحمة عىل أمريًا كان الدين، عماد سليمان بن هللا عبد بن عيل بن إدريس
كتاب يف األثري البن الكامل فلخص للعلم محبٍّا وكان املؤيد، امللك بأيام الرسولية الدولة
والشام ومرص العراق أخبار إليه أضاف واألخبار»، السري معرفة يف األخيار «كنز سماه

الربيطاني. املتحف يف نسخة منه ٧١٤ سنة إىل اليمن وأخبار ٧١٣ سنة إىل
بن يوسف هللا عبد أبو القايض هو ٧٣٢ه): سنة (تويف الجندي الدين بهاء (٢)
تاريخ يف بكتاب اشتهر الجندي) الدين بهاء يوسف بن يعقوب بن محمد (وقيل: يعقوب
إليه وأضاف اليمن علماء غالب فيه جمع وامللوك: العلماء طبقات يف السلوك اسمه: اليمن
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عمر حفص أبي كتاب من أخبارهم أكثر واستقى ،٥٧٧ سنة إىل امللوك أخبار من طرًفا
الصنعاني جرير البن صنعاء وتاريخ الرازي هللا عبد بن أحمد وكتاب سمرة بن عيل بن
اطلع أنه سنغافورة يف الكاليل محمد السيد إلينا وكتب باريس. يف نسخة منه وغريه،
بامخرمة تاريخ أيًضا هذا عند وأن أباد، حيدر يف القعيطي غالب األمري عند نسخة عىل
نرش وقد يليها، وما باليمن املختصة التاريخية الكتب من وغريهما باكثري وتاريخ الكبري
اليمن تاريخ كتاب يف إنكليزية ترجمة مع القرامطة أخبار يف فصل الجندي تاريخ من

.١٨٩٢ سنة لندن يف املطبوع اليمني لعمارة
امللك بن عباس األفضل امللك هو ٧٧٨ه): سنة (تويف عباس األفضل امللك (٣)

الكتب: من وله ٧٧٨ سنة وتويف ،٧٦٤ سنة زبيد توىل اليمن، صاحب عيل املجاهد

يف نسخة منه مفيد، مخترص والعجم: العرب أنساب معرفة يف الهمم ذوي بغية (أ)
برلني.

مشاهري تراجم عىل يشتمل اليمنية: املناقب يف الهنية واملواهب السنية العطايا (ب)
الخديوية املكتبة يف نسخة منه الهجاء، عىل مرتب والفقهاء والرؤساء العلماء من اليمن

صفحة. ١١٤ يف
«العطايا ألف أن بعد إنه مقدمته: يف قال القرون: طوائف تاريخ يف العيون نزهة (ج)
مشاهري فيه ذكر كتابًا، ٣٢ يف العيون نزهة فألف املوضوع؛ يستويف أن أراد السنية»
ألن ذلك؛ استوىف نظنه وال املعجم، حروف عىل ورتبه واألمم، األعرص اختالف عىل الناس

صفحة. ٤٥٠ عىل تزيد ال منه الخديوية املكتبة يف املوجودة النسخة

بن الحسن بن عيل الحسن أبو هو ٨١٢ه): سنة (تويف الخزرجي حسن أبو (٤)
امللك السلطان خدمة يف للهجرة الثامن القرن أواخر يف نبغ النسابة، الخزرجي وهاس
الدولة خلفت التي الرسولية الدولة من ٧٧٨–٨٠٣ه) سنة (توىل إسماعيل األرشف
مكة، إىل حرضموت من تمتد مملكتهم وكانت ،(٦٢٦–٨٤٥ سنة (من اليمن يف األيوبية
فلما األيوبيني، حوزة يف وهي مكة إىل أنفذه العبايس الخليفة من رسول إىل وينتسبون
مسعود تويف ثم ،٦١٩ سنة مكة عىل أمريًا رسول بن عيل عني مسعود السلطان ملكها
األرشف أحدهم أيام ويف أعقابه، عليها وتواىل باململكة عيل بن عمر فاستقل ٦٢٥ سنة

سماه: الدولة هذه تاريخ يف كتابًا وألف الخزرجي، الحسن بن عيل نبغ إسماعيل
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أول من تاريخهم عىل يشتمل وهو الرسولية: الدولة تاريخ يف اللؤلؤية العقود (أ)
شهًرا، وشهًرا سنة سنة السنني عىل مرتب ٨٠٣ سنة املذكور األرشف وفاة إىل أمرهم
تاريخ عىل كثريًا عول وقد السنة، تلك يف مات ملن الرتاجم ثم العامة الحوادث يذكر
هذا من يكن ولم اليمن، تاريخ يف تمهيدية مقدمة صدره ويف ذكره، املتقدم الجندي
تذكار لجنة فعنيت كمربيدج مكتبة إىل نقلت لندن يف الهندي املكتب يف نسخة إال الكتاب
سنة إىل وينتهي بمرص ١٩١٢ سنة منها األول الجزء وصدر نرشها، يف اإلنكليزية جيب
اللغة إىل اإلنكليزي املسترشق براون األستاذ نقله وقد الطبع، تحت الثاني والجزء ٧٢١

.١٩٠٨ سنة مجلدات ثالثة يف الرتجمة وصدر اإلنكليزية
اقتبس الهجاء عىل مرتبة تراجم اليمن: أعيان طبقات يف الزمن أعالم طراز (ب)
الربيطاني. واملتحف ليدن يف نسخة منه النبي، سرية يف مقدمة مع الجندي من أكثرها

ليدن. يف نسخة منه الدول، حسب مرتب اليمن: دول يف واألعالم الكفاية (ج)

بن عيل بن محمد الدين بدر هو العارش): القرن أوائل (يف الصعدي الدين بدر (٥)
وهي ،٩٠٦ سنة تأليفها من فرغ البسامة: رشح يف األبرار مآثر كتاب: له الصعدي يونس
املؤيد لإلمام محمد بن إبراهيم الدين صارم نظمها األخبار» «جوهر اسمها قصيدة رشح
واقرتح بالبسامة، املعروفة عبدون ابن قصيدة بها ضاهى اليمن، يف النارص بن محمد
مطلعها: بيتًا ٣٦ أصلها يف والقصيدة ففعل، يرشحها أن هذا الدين بدر عيل املذكور اإلمام

وال��ح��ض��ر ل��ل��ب��دو ش��ام��ل وص��رف��ه غ��ي��ر وذو ع��ظ��م��ى ع��ب��ر ذو ال��ده��ر

وهو األخبار»، جواهر مجمالت تفصيل يف األبرار «مآثر لها: رشحه وسمي فرشحها
كبرية. صفحة ٤٠٠ يف التيمورية الخزانة يف نسخة منه اليمن، أئمة تاريخ عىل يشتمل

اليمن عن أخرى تواريخ

رسول بن عيل بن عمر بن يوسف بن لعمر األنساب: معرفة يف األصحاب طرفة (١)
برلني. يف آدم، من البرش أنساب فيه (٧٢٠) الغساني

لبدر ذكره: اآلتي لليافعي اليقظان وعربة الجنان مرآة مخترص الزمان غربال (٢)
ويف وباريس، فينا يف نسخة منه (٨٨٥) األهدل الحسيني الرحمن عبد بن الحسني الدين

باملدينة. بك عارف مكتبة
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نسخة منه ،(٨٩٣) الزبيدي الدين لزين اليمن، أهل ملجأ يف الخواص: طبقات (٣)
التيمورية. الخزانة يف

برلني. يف (٩٠٠) للحرضمي إدريس: اإلمام مناقب يف النفيس الدر (٤)

املغرب مؤرخو رابًعا:

ابن الوفاة بحسب أولهم املحققني: املؤرخني من جماعة العرص هذا يف املغرب يف نبغ
تراجمهم: وإليك خلدون ابن وأهمهم املغربي، سعيد

الدين نور الحسن ابن هو :(٦٧٥ وقيل ٦٧٣ه سنة (تويف املغربي سعيد ابن (١)
عمار إىل نسبه وينتهي املغربي، الغرناطي سعيد بن امللك عبد بن محمد بن موىس عيل
والعراق مرص إىل ورحل إشبيلية يف العلم وتلقى ٦١٠ سنة غرناطة يف ولد يارس. بن
شاعًرا وكان عديدة، كتب يف شاهده ما ودون رعاية، كل أمرائها من ولقي والشام،
ما وإليك معظمها، ضاع كتابًا، عرش بضعة فألف والتاريخ باألدب عناية وله مطبوًعا،

منها: خربه إلينا وصل

الدين ملحيي ألفه مجلًدا ١٥ نحو يف القدر عظيم كتاب هو املغرب: حىل يف املغرب (أ)
وأعمامه املؤلف آباء من ستة تأليفه توارث الجزري، ندى بن الصاحب محمد بن محمد
ضائًعا الكتاب هذا وكان الرتجمة، صاحب عيل الدين نور آخرهم سنة، ١١٥ نحو يف
إىل — الخديوية املكتبة وكيل — الببالوي محمد السيد وفق حتى بمكانه؛ أحد يعلم لم
وهو عثر أنه حدثنا ،١٨٨٨ سنة بالقاهرة املؤيد جامع يف منه ناقصة نسخة عىل العثور
كتب وكانت الجوانب. بعض يف (دشت) مبعثرة أوراق عىل آخر لغرض الجامع ذلك يف
فولرس، الدكتور فأنبأ شيئًا األوراق تلك يف فتوسم الخديوية، املكتبة إىل نقلت قد الجامع
عىل خطها وقابلوا املكتبة، إىل األوراق تلك نقل يف فسعى يومئذ، الخديوية املكتبة ناظر
تلك فرز يف يشتغلون وأخذوا متشابهني الخطني فوجدوا سعيد البن يعرفونه عندهم خط
املجاميع وهذه املواضيع، حسب مجاميع إىل أوراقه ففرقوا املغرب كتاب هي فإذا األوراق،
وفيها أقل أو أكثر أو أربعني من وبعضها ورقة عرشين من بعضها فرزها إىل وفقوا التي
وهي: الكتاب هذا أهمية للقارئ ليتبني املواضيع رؤوس نذكر وإنما والناقص، الكامل
الفسطاط. مدينة حىل يف االغتباط (٢) القاهرة. حرضة حىل يف الزاهرة النجوم (١)
حىل يف الشباب أردية (٥) باألندلس. شلب مدينة حىل يف الخلب (٤) أيوب. بني دولة (٣)
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العيش رغد (٨) امللوك. حىل يف السلوك (٧) البيوت. ذوي حىل يف الياقوت (٦) الكتاب.
تلقيح (١١) العمال. حىل يف اآلمال بلوغ (١٠) النساء. حىل يف املاء ذهبية (٩) قريش. يف
مرص عمال تاريخ (١٣) األندلس. سالطني تاريخ (١٢) والوزراء. الحجاب حىل يف اآلراء
يف السماء نجوم (١٦) الفاطمية. الدولة (١٥) اإلخشيدية. الدولة (١٤) طولون. ابن قبل

ذلك. عىل وقس العلماء، حىل
منها فنرشوا ودرسها، بنرشها اهتموا املسترشقني بني النسخة هذه خرب انترش وملا
نرشها صقلية عن وقطعة ١٨٩٩ سنة ليدن يف الفسطاط وأهل اإلخشيديني تاريخ
آماري مليالد تذكاًرا ١٩١٠ سنة بالرم يف صدر إيطايل كتاب جملة يف مورتس الدكتور
الخطية األصول تزال وال ،١٨٩٤ سنة طولون ابن عن فولرس نرشها وقطعة املسترشق،

الخديوية. املكتبة يف باقية
أكسفورد يف نسخة منها الجغرافية. يف والعرض: طولها يف األرض بسط (ب)

وبطرسبورج.
واملطربات املرقصات جامع لكتاب مقدمة جعله واملطربات: صات املرقِّ عنوان (ج)
املذكور الجامع يبنى التي والطبقات األعصار عىل رتبها األزدي، معيل بن محمد تأليف
بمرص طبع واملرتوك، واملسموع واملقبول واملطرب املرقص خمسة، وهي فيها الكالم عىل

املغرب». أهل أخبار يف واملطرب «املرقص أيًضا ويسمى ،١٢٨٦ سنة
توبنجن. مكتبة يف نسخة منه العرب: جاهلية تاريخ يف الطرب نشوة (د)

الربيطاني. واملتحف أكسفورد يف الكون: وصف (ه)
القرن من األول النصف يف األندلس شعراء تراجم املحيل: التاريخ يف املعيل القدح (و)
وقدمه جليل بن هللا عبد بن محمد لخصه خاقان، البن العقيان قالئد طريقة عىل السابع

باريس. يف نسخة منه الحفيص، باهلل املستنرص الخليفة بن زكريا أبي لألمري
أنه الظنون كشف صاحب ذكر املرشق» حىل يف «املرشق منها هامة أخرى كتب وله
كشف صاحب ذكرها أدبية وكتب رحالت وله خربه، عىل نقف لم سفًرا ٦٠ يف يدخل

ج١). ٣٢٠ املحارضة وحسن ج٢ ٨٩ الوفيات فوات يف (ترجمته الظنون.

الغربيني هللا عبد بن أحمد بن أحمد هو ٧١٤ه): سنة (تويف الغربيني أحمد (٢)
ومات قضاءها وتوىل ٦٤٤ سنة بجاية يف ولد املغرب، يف الرببر قبائل من غربا إىل نسبه
هو بجاية: يف السابعة املئة علماء من عرف َمن يف الدراية عنوان له: ٧١٤ سنة بها
نسخة ومنه ،١٣٢٨ سنة الجزائر يف طبع بجاية، يف السابع القرن ألهل تاريخي معجم

باريس. يف
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بن هللا عبد بن عيل الحسن أبو هو ٧٢٦ه): سنة الفايس(تويف زرع أبي ابن (٣)
يف القرطاس وروض املطرب األنيس اسمه: اإلفرنج به اهتم مؤلف له الفايس، زرع أبي
فيه ويدخل املظفر بن عثمان سعيد ألبي ألفه فاس، مدينة وتاريخ املغرب ملوك أخبار
وباريس غوطا يف نسخة منه واملرينيني، واملوحدين واملرابطني وزناتة اإلدريسية تاريخ
يف وطبع ١٣٠٥ سنة فاس يف الحجر عىل وطبع وتونس، الربيطاني واملتحف ومرسيليا
إىل وترجم ١٧٩٦ سنة أغرام يف وطبع األملانية إىل وترجم ،١٨٤٣ سنة جزءين يف ابساال
.١٧٦٠ سنة باريس يف وطبع الفرنساوية وإىل ١٨٢٨ سنة لشبونة يف وطبع اإلسبانية
قبيلة من التنوخي الناجي بن محمد هو ٨٠٠ه): سنة نحو (تويف الناجي ابن (٤)
مناصب يف وتقلب القريوان، يف الزيتونة جامع يف خطيبًا سنة ٢١ قىض باملغرب، تنوخ
تبسة يف وتويف فقابس بيجة إىل انتقل ثم جربة، جزيرة قضاء جملتها من مختلفة علمية
وتاريخ القديمة املساجد وصف يف اإليمان معالم اسمه: كتابًا وخلف ٨٠٠ سنة نحو
والتطويل» التعليل وترك «التحصيل اسمها خالصة له مشاهريها وتراجم القريوان بناء

تونس. يف للرباذعي،
بن أحمد العباس أبو هو التاسع): القرن أوائل (يف القسنطيني قنفود ابن (٥)
القرن أوائل يف كتب قايضقسنطينة، القسنطيني قنفود بن الخطيب بن عيل بن الحسني

التاسع:

–٤٦١ سنة من حفص بني تاريخ الحفصية: الدولة مبادي يف الفارسية كتاب (أ)
منه الكاتب، ينسب وإليه املريني، العزيز عبد فارس أبي يومئذ الحاكم لألمري ألفه ٨٠٤

األسكوريال. يف نسخة
نسخة منه ٨٠٧ سنة إىل العلماء مشاهري تراجم املطالب: أسنى يف الطالب رشح (ب)

باريس. يف

من لنا بد ال لكننا يعرف، أن من أشهر هو ٨٠٨ه): سنة (تويف خلدون ابن (٦)
بمقدمته: خاص شأن وله جديًدا، مسلًكا فيه سلك ألنه التاريخ؛ يف سواه عىل مزيته بيان

الدين ويل خلدون بن محمد بن محمد بن الرحمن عبد زيد أبو هو حاله: ترجمة (أ)
أجداده انتقل باألندلس، إشبيلية أرسة من أصله املالكي، اإلشبييل الحرضمي التونيس
ويرجعون الجاللقة، غلبة عند للهجرة السابع القرن أواسط يف تونس إىل إشبيلية من
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الثالث القرن يف األندلس إىل خلدون األعىل جدهم نزح اليمن، عرب من وائل إىل بأنسابهم
للهجرة.

تونس غادر ثم عرصه، يف املعروفة بالعلوم وتفقه ٧٣٢ سنة تونس يف املؤرخ ولد
إىل السفر عىل فأعانه عبدون ابن صاحبها عىل ونزل هوارة إىل الطاعون من فراًرا
أبو السلطان استقدمه ثم الشباب، مقتبل يف يزال ال وهو كثرية بالد يف وتنقل املغرب،
أقرانه فحسده ورقاه، واستكتبه وقربه ٧٥٥ سنة فاس إىل تلمسان صاحب املريني عنان
،٧٥٩ سنة السلطان مات حتى معتقًال زال وما فاعتقله، املؤامرة بتهمة فيه وسعوا
املريني سالم أبا السلطان أن واتفق به. واحتفظ عليه وخلع عمر ابن الوزير فأطلقه
من مرين بني شيوخ وبني بينه ملا خلدون بابن فاستعان مكة يطلب األندلس من أقبل
فأجاد رسه كاتب فجعله ٧٦٠ سنة ركابه يف خلدون وابن فاس ودخل ففاز املحبة،
ابن فانقبض فيه، وسعى السلطان هوى عىل غلب مرزوق ابن الخطيب ولكن وبرع،

فمات. عليه وانتقضوا السلطان عىل فتغريوا الدولة رجال من وغريه خلدون
األندلس إىل السفر وأراد هللا عبد بن عمر الوزير بواسطة خلدون ابن إىل النفوذ وعاد
من هللا عبد أبو يومئذ والسلطان ٧٦٤ سنة األندلس إىل فسافر التوسط قبل ثم فمنعه،
قصوره أعىل يف منزًال له وهيأ لقدومه السلطان فاهتز فقصده غرناطة، يف األحمر بني
الصلح عقد يف وتوسط صاحبها ولقي قشتالة إىل ٧٦٥ سنة رحل ثم إكرامه، يف وبالغ
فأركبه فأبى عنده املقام يف قشتالة صاحب فرغبه فاخرة، بهدية العدوة ملوك وبني بينه
وأنزله بلًدا فأقطعه صاحبها إىل أهداهما غرناطة إىل رجع فلما ذهب، بلجام فارهة بغلة

والسعة. الرحب عىل
أهل عليه وتهافت هللا، عبد أبو سلطانها فلقيه بجاية إىل فرحل أهله إىل اشتاق ثم
أبا لكن ونفوذه، وعلمه بقلمه فخدمه دولته أعمال السلطان وقلده يديه يقبلون البلد
واستبقى بلده، وملك بجاية صاحب هللا عبد أبي عىل تغلب قسنطينة صاحب العباس
العرب، إىل وذهب االنرصاف يف فاستأذن فيه السعايات كثرت ثم وأكرمه، خلدون ابن
ألنه فاعتذر، والعالمة، الحجابة ليتوىل يستقدمه تلمسان صاحب حمو أبو إليه كتب ثم
له فأذن بذلك حمو أبا فاستأذن األندلس إىل الخروج وأراد السياسة. عن العلم يف رغب
العزيز عبد السلطان وبلغ البحر، ركوب عن عجز لكنه األحمر، ابن إىل رسالة وحمله
ولم فاستقدمه األندلس سلطان إىل وديعة معه وأن األقىصخربه املغرب صاحب املريني
محل ال طويل حديث يف بجاية عىل واستعانه عنده واستبقاه فأكرمه صحيًحا الخرب يجد

هنا. له
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ونزل وولده، أهله مع تلمسان يف خلدون بابن أخريًا استقر الحال فإن وبالجملة
بتأليف رشع وهناك سنني أربع بها فأقام توجني، بني بالد من سالمة بني قلعة يف بهم
رأسه مسقط تونس إىل العودة رأى ثم التاريخ، بعض وكتب املقدمة فأكمل تاريخه
بنارصه وأخذ بأرساره واختصه سلطانها وأكرمه ٧٨٠ سنة فوصلها له فأذن فاستأذن
بالسفر فاستأذن عليه بالسعايات وأحس له تيرس ما فكتب تأليفه، إتمام عىل وحرضه
األزهر، يف للتدريس وجلس القاهرة إىل منها وانتقل ٧٨٤ سنة فجاءها اإلسكندرية، إىل
حق باملنصب فقام ٧٨٦ سنة املالكية قضاء وواله وأكرمه مرص صاحب بربقوق واتصل
األراجيف، عنه وأشاعوا به فوشوا حساده وتكاثر به املعجبون وكثر أمره واشتهر القيام،
يف جميًعا فغرقوا القاهرة يف معه ليقيموا تونس من وولده أهله يستقدم بعث قد وكان
ويف والتأليف، للتدريس وانقطع منصبه من فاستقال عليه األمر فعظم الطريق، أثناء
فأتم العمل إىل وعاد مرص إىل التالية السنة يف ورجع للحج القاهرة من خرج ٧٨٩ سنة
مقيًما زال وما الزمان، قديم من واألدب العلم أهل ملجأ ومرص ،٧٩٧ سنة فيها كتابه

٨٠٨ه. سنة األجل وافاه حتى فيها
من واحد بجزء بل واحد بكتاب خلدون ابن اشتهر خلدون: ابن تاريخ مؤلفاته (ب)
يف والخرب املبتدأ وديوان «العرب فاسمه التاريخ أما تاريخه، مقدمة نعني الكتاب، ذلك
طويل اسم وهو األكرب»، السلطان ذوي من عارشهم ومن والرببر والعجم العرب أيام
يف األول الكتاب مجلدات: سبعة يف كتب ثالثة وهو خلدون، ابن بتاريخ يعرف لكنه
واملعاش والكسب والسلطان امللك من الذاتية العوارض من فيه يعرض وما العمران
خلدون، ابن بمقدمة املشهور وهو واألسباب، العلل من لذلك وما والعلوم، والصنائع
ما قبيل من جديدة بأبحاث فيها أتى ألنه املعىل؛ القدح خلدون ابن نال وحدها وبها
تصدى وقد التاريخ، وفلسفة السيايس واالقتصاد االجتماع بعلوم الزمان هذا أهل يسميه
إال الباب هذا يف العرب من غريه يكتب ولم غفلتهم يف أوربا وأهل فيه وأجاد لذلك
بمقابلة والعلل األسباب من استخرجه بما ذلك يف هو فتوسع بيانها، تقدم متفرقة نتًفا
إن شك وال بنفسه، كابده أو طالعه مما عللها عن والبحث املسائل، ودرس الحوادث
اطلع عما فضًال ذلك، عىل أعانه املتباينة والدول املختلفة باألمم واحتكاكه اغرتابه تواىل
مكيافييل فعله ما الوجوه بعض من ذلك ويشبه وغريها. اإلسالمية التواريخ من عليه
من بنفسه خربه ما عىل بناء السياسة يف الدهاء قواعد وضمنه األمري كتاب فوضع بعده
أوسع خلدون ابن مقدمة لكن وغريهم، والرومان اليونان تواريخ من عرفه وما التقلبات
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قسمها صفحة ٦٠٠ نحو يف تدخل فهي اجتماعية عمرانية علوم عدة عىل وتشتمل 3 كثريًا
ييل: مما يظهر كما الهامة، العلوم من علم فصل كل فصول ستة إىل

من فيها وما األرض من العمران قسط يف منها األول الفصل خلدون: ابن مقدمة
الخصب من العمران أحوال واختالف وأخالقهم، البرش ألوان يف الهواء وتأثري األقاليم،
علماء يفعل ما نحو وأخالقهم، البرش أبدان يف اآلثار من ذلك عن ينشأ وما والجوع

اليوم. واالرتقاء النشوء
ذلك يف يعرض وما والقبائل، الوحشية واألمم البدوي العمران يف الثاني الفصل
والعصبية األنساب حيث من بينهما والفرق والحضارة البداوة طبيعة يف األبحاث من
لنظام العامة القواعد قبيل من وهو ذلك، وغري والسياسة وامللك والحسب والرئاسة

(السوسيولوجيا). املعارصون االجتماع علماء يفعل كما االجتماع
السيادة أسباب فيه علل السلطانية، واملراتب والخالفة وامللك العامة الدول يف والثالث
البيعة ومعنى امللك وطبائع والخالفة السلطة ورشوط اإلمارة تحفظ وكيف الدول وتشييد
وقواعد وشاراتها وأساطيلها وجندها الدولة ودواوين السلطان ومراتب العهد ووالية
العملية. السياسة علم قبيل من وهو وسقوطها، الدولة ثبوت وأسباب والحرب الجند

الدول إىل ونسبتها والهياكل املدن، يف العمران وسائر واألمصار البلدان يف والرابع
ونسبتها والبيوت املساجد بناء ويف والبحر الرب حيث من وضعها يف مراعاته تجب وما

الحربية. الهندسة قبيل من وهو اإلسالمية، امللة إىل
والكسب الرزق يف مسائل وفيه والصنائع، الكسب من ووجوهه املعاش يف والخامس
العمران، طبيعة إىل ذلك ونسبة ومذاهبه وأصنافه املعاش ويف البرشية، األعمال قيمة وإنه
رضوبها اختالف عىل والصناعة التجارة من الرزق أبواب يف مستفيضة أبحاث وفيه
والخياطة والحياكة والبناء كالفالحة أيامه يف الصنائع أمهات ووصف والخدمة، وأنواعها
أهل يسميها التي املعاشية األبحاث من وهو وغريها، والغناء والوراقة والطب والتوليد

السيايس». «االقتصاد الزمان هذا
التعليم يف أبحاث وفيه وجوهه، وسائر وطرقه والتعليم وأصنافها العلوم يف السادس
القرآن علوم من ورشوطه وتاريخه حدة عىل علم كل يف والكالم الحضارة إىل ونسبته
ويف والتاريخ، والشعر فاألدب والطبية والطبيعية اللسانية فالعلوم والفقه، والحديث

العربية. اللغة آداب تاريخ قبيل من وهو وعلومها، اإللهيات
فضًال وأدبية، واقتصادية وسياسية اجتماعية علوم خزانة خلدون ابن فمقدمة
الذهب؛ سالسل كأنها مرتابطة متناسقة وعبارتها بها، خاص فإنه اللغوي أسلوبها عن
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إىل كاترمري فنقلها أيًضا اإلفرنج من التفكري أهل عند عظيم وقع املقدمة لهذه كان ولذلك
قطع منها وترجمت ،١٨٥٨ سنة هناك وطبعت باريس مكتبة يف نسخة عن الفرنساوية
وأوربا، والشام مرص يف مراًرا العربية يف طبعت وقد والرتكية، واألملانية اإلنكليزية إىل

أوربا. مكاتب أهم يف خطية نسخ ومنها
الثاني الجزء يف بعضه ذكرنا كلها إليها تطرق مطبعي خطأ الشائعة الطبعات ويف

اإلسالمي. التمدن تاريخ من
ستة يف والثالث الثاني الكتابني عىل يشتمل فإنه نفسه التاريخ أما خلدون: ابن تاريخ
إىل الخليقة منذ ودولهم وأجيالهم العرب أخبار عىل الثاني الكتاب يشتمل مجلدات،
والقبط والفرس والرسيان كالنبط ودولهم األمم من عارصهم من إىل اإلملاع مع عهده
أهل من الثانية واألمة الرببر أخبار عىل يشتمل الثالث والكتاب وغريهم، واليونان
تاريخ ويمتاز الدول. من املغرب بديار لهم كان وما وأخبارهم أوليتهم وذكر املغرب،
صدور يف الفلسفية املقدمات من تضمنه بما التاريخ كتب من تقدمه عما خلدون ابن
والعلل باألسباب غالبًا ذلك يصدر فإنه دولة، إىل دولة من االنتقال عند الفصول أكثر
بعض ظلمه وقد الجاهلية. وللعرب ودولهم للرببر تاريخ أوسع وهو اإلمكان، قدر عىل
الطبعة أن ذلك يف والسبب والغموض، التعقيد إليه ونسبوا قدره من الحط يف الناقدين
وقد أوراقها. يف النقص عن فضًال كثري، مطبعي خطأ وفيها سقيمة أيدينا بني التي
الطبع إعادة إىل حاجة يف فهي الدهشة، عىل يبعث األعالم ضبط يف نقص عىل عثرنا

والتصحيح.
املقدمة فيها مجلدات سبعة يف ١٢٨٤ مرصسنة يف صدرت إليها املشار والطبعة
يهمهم ما ونرشوا بمقدمته اهتموا كما ذلك قبل التاريخ بهذا اهتموا املسترشقني لكن
الجزائر يف فنرشه والرببر املغرب ببالد املختص القسم بنرش سالن دي فاشتغل منه،
اإلسالمية الدول كتاب وسماه كبرية، صفحة ألف نحو كبريين مجلدين يف ١٨٤٧ سنة
أربعة يف ١٨٥٢ سنة الجزائر يف ونرشه الفرنساوية إىل القسم هذا نقل ثم املغرب، يف
الرببرية لألعالم الرضورية والتفاسري املفيدة والتعاليق باملالحظات وألحقه مجلدات،
عن ترجمها الرببر عن بأخبار وذيله العربية. أهل عىل قراءتها أو فهمها يشكل التي
يف مقالة وأخريًا للنويري، وفصول الحكم عبد البن املغرب فتح منها خلدون ابن غري
إفريقية يف األغلب بني بأخبار املختص الجزء أيًضا التاريخ من واقتطفوا الربابرة. لغة
سنة فرنساوية ترجمة مع باريس يف طبعت عليها. اإلفرنج استيالء حني إىل وصقلية
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نرشت األحمر ببني تختص قطعة وترجمت وتفاسري، تعاليق وعليها لديفرجه ١٨٤١
الربيطاني واملتحف باريس يف خطية نسخ خلدون ابن تاريخ ومن اآلسيوية. املجلة يف

بمرص. باشا زكي ومكتبة الخديوية واملكتبة جامع ويني عثمانية ونور وتوبنجن
نسق يف أسالفه وتاريخ ونسبه خلدون ابن ترجمة هو خلدون: بابن التعريف (ج)
مراسالت ذلك ويتخلل حياته يف عاناه ما فيها رشح (Mémoire) الخصوصية املذكرات
األندلس إىل رحلته ومنها النوائب، من أصابه مما وكثري األحوال بعض يف نظمها وقصائد
املطالع ويجد فيه، له جرى وما املغرب إىل عودته ثم الشئون من فيها له كان وما
من فيها تواله وما القاهرة إىل مجيئه ثم والسياسية، االجتماعية الفوائد من كثريًا فيها
منها بسنة، وفاته قبل أي: ٨٠٧ سنة حوادثها تنتهي املناصب، أو والخوانق الدروس

مذهب. جميل بخط صفحة ١٥٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة
هذا هو خلدون» بابن «التعريف عنوانه طويل فصل املطبوع تاريخه ذيل ويف
املخطوطة النسخة ويف حاله. ترجمة من ٧٩٧ سنة وينتهي االختصار ببعض الكتاب
والية أهمها ترجمته، من فصول عىل تشتمل التاريخ هذا بعد صفحة ٤٢ ذكرها املتقدم
بني املهاداة يف والسعي النارصي، وفتنة بيربس خانقاه ووالية بمرص والخوانق الدروس
التعريف كتاب يف (ترجمته ذلك وغري بمرص القضاء وواليته الظاهر وامللك املغرب ملوك

خلدون). بابن

بن محمد بن أحمد بن محمد هو ٩١٩ه): سنة (تويف املكنايس هللا عبد أبو (٧)
فاس إىل ورحل مكناسة يف ٨٤١ سنة ولد املكنايس، العثماني غازي بن عيل بن محمد

املؤلفات: من وله ٩١٩ سنة فاس يف وتويف كتامة، يف سنة عرشين وأقام

يف نسخة منه ٩١٩ سنة إىل الزيتون، مكناسة أخبار يف الهتون الروض كتاب (أ)
الربيطاني. املتحف

أبساال. يف وكتابها، فاس محدثي أسماء عىل يشتمل املباركة: الفهرست (ب)
بالجزائر. القرآن، رسم يف القصيد: ضوال من الرشيد إنشاد (ج)

والجزائر. األسكوريال يف وغريه، القرآن قراءة يف الدرر: تفصيل (د)
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املغرب عن أخرى تواريخ

وهذبه جمعه ٦٩٦ سنة املتوىف غ للدبا بالقريوان: حل بمن اإليمان معالم (١)
بدأ ،٨٣٧ سنة املتوىف القريواني التنوخي ناجي بن عيىس بن القاسم أبو عليه وعلق
العلماء من بعدهم ومن الصحابة من فيهما نزل من ثم والقريوان إفريقيا عن بالكالم

مجلدات. أربعة يف ١٣٢٥ سنة تونس يف طبع
املتوىف خلدون بن يحيى زكريا ألبي الواد: عبد من امللوك ذكر يف الرواد بغية (٢)
منه ٧٧٧ سنة إىل الزيانية الدولة تاريخ عىل ويشتمل املشهور)، املؤرخ (غري ٧٨٨ سنة

الجزائر. مكتبة يف نسخة
مالقة أمري يوسف بن إلسماعيل املرينية: الدولة تاريخ يف النرسينية النفحة (٣)

األسكوريال. يف نسخة منها (٧٨٩)
وباريس. برلني يف (٨٩٢) األصييل هللا لعبد أبيطالب: الطالبيفنسبآل عمدة (٤)
لسلطان قدمه (٨٠٤) األحمر بن هللا لعبد مرين: بني دولة يف النرسين روضة (٥)

الجزائر. يف نسخة منه عثمان، سعيد أبي مراكش
(٨٩٩) التنيس هللا عبد بن ملحمد زيان: بني بيانرشف يف والعقيان الدر نظم (٦)

.١٨٥٢ سنة باريس يف وطبع الفرنساوية إىل نقل أنسابهم، يف يبحث
ألحمد الدمري، وجواهر الدرجيني وطبقات زكريا أبي سري تكملة السري: كتاب (٧)

.١٣٠١ سنة طبع (٩٢٨) الشماخي الواحد عبد بن عثمان بن

األندلس مؤرخو خامًسا:

يف األندلس مؤرخي أشهر هو ٧٧٦ه): سنة (تويف الخطيب بن الدين لسان (١)
الخطيب، بن هللا عبد بن سعيد بن هللا عبد بن محمد هللا عبد أبو واسمه العرص، هذا
فأقامت األندلس إىل نزحت شامية أرسة من أصله اللويش، السلماني الدين لسان ويلقب
غرناطة، يف أخريًا واستقرت وطليطلة قرطبة يف ثم غرناطة، من مرحلة عىل لوشة يف
العامة النكبة يف ومات غرناطة، يف وزيًرا أبوه وكان ٧١٣ سنة الدين لسان ولد وفيها
ألبي وزيًرا صار حتى وذكائه بعلمه ارتقى الدين لسان لكن أمواله، وأخذت ٧٤١ سنة
هذا يف وظل األعظم، النفوذ إليه وصار (٧٣٣–٧٥٥) غرناطة سلطان يوسف الحجاج

1012



التاريخ

غرناطة إىل محمد عاد ثم إفريقية، إىل وتبعه الخامس محمد ابنه سلطنة يف املنصب
ثم وأوالده، السلطان أهل مع إفريقية يف الدين لسان وظل ٧٦٣ سنة ملكه واسرتجع
وتآمروا حساده فكثر نفوذه استفحل وقد الوزارة يف منصبة إىل وعاد غرناطة إىل رجع
وكان بفاس ٧٧٦ سنة وتويف السجن يف فألقي أخريًا، فازوا لكنهم طويل حديث يف عليه
وصلنا ما وهاك كلها فيها وألف والفقه والطب والرياضيات والفلسفة التاريخ يف عامًلا

آثاره: من خربه

مجلدات ثالثة يف غرناطة ملشاهري تاريخي معجم هو غرناطة: تاريخ يف اإلحاطة (أ)
وذكر يتبعها وما غرناطة والية فيها خطط جغرافية فذلكة صدره يف الهجاء، عىل مرتبة
االجتماعية أحوالهم من وكثريًا وسالحهم، وجندهم وأزياءهم ومعائشهم أهلها عادات
ومناقبه حياته تاريخ يف أبواب إىل رجل كل ترجمة وقسم الرتاجم عىل أتى ثم لعهده.
خطية نسخة ومنه نفسه. برتجمة الكتاب وختم ترجمته، تقتضيه ما عىل أحواله وسائر
فوجدت بنرشه املرصية الكتب طبع رشكة واهتمت واألسكوريال، الربيطاني املتحف يف
الجزء فصدر اآلخرين، الجزءين عن تبحث وأخذت الخديوية املكتبة يف منه األول الجزء
وقد ،١٣١٩ سنة صفحات ٣٠٨ يف والثاني صفحة ٤٠٠ نحو يف مطبوًعا منه األول
برلني يف غرناطة» بأخبار اإلحاطة «مركز اسمه مخترص وله كازيري، الكتاب هذا لخص

ومدريد. وباريس
الكالم: من بذلك يتعلق وما اإلسالم ملوك من االحتالم قبل بويع فيمن األعالم (ب)
البحرية واملماليك املرشق ودول والعباسيني األمويني تاريخ وأكثر النبي تاريخ فيه يدخل
النصاري وامللوك يوسف بن محمد إىل األندلس وتاريخ واملدينة، بمكة العلوية والدولة

.١٩١٠ سنة بالرم يف وطبع الجزائر، يف نسخة منه املغرب، وتاريخ فيها
نسخة منه وإفريقية، واألندلس املرشق يف الخلفاء تاريخ هو املرقومة: الحلل (ج)
يف سواها مع الرتجمة ونرشت الالتينية، إىل بعضه كازيري ترجم وقد األسكوريال يف

.١٧٩٠ سنة بانورمي
١٤٤ يف ١٩١١ سنة تونس يف طبع املراكشية، األخبار ذكر يف املوشية الحلل (د)

صفحة.
نسخة منه ،٧٦٥ سنة إىل غرناطة أمراء تاريخ النرصية: الدولة يف البدرية اللمحة (ه)

األسكوريال. يف
.١٣١٦ سنة تونس يف وطبع الربيطاني املتحف يف الدول: نظم يف الحلل رقم (و)
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بني دولة ظهور من األندلس تاريخ هو املعىل: القدح مساجلة يف املحىل الطاق (ز)
األسكوريال. يف مخترص له أيامه، إىل (٦٢٩ (سنة غرناطة يف األحمر

األسكوريال. يف ومكاتبها وعلمائها األندلس مدن وصف يف الجراب: نفاضة (ح)
سنة ألفها إفريقيا، إىل رحلته وصف والصيف، الشتاء رحلة يف الطيف خطرة (ط)

األسكوريال. يف ٧٤٨
األسكوريال. يف غرناطة، طاعون وصف الهائل: املرض يف السائل منفعة (ي)

األندلس مدن وأشهر الناس مشاهري من مائة نحو مناقب فيه االختيار: معيار (ك)
غرناطة ويف ١٨٦١ سنة مدريد يف وطبع اإلسبانية إىل بعضها ترجم وقد األسكوريال، يف

.١٨٧٢ سنة
الربيطاني واملتحف ليدن يف رسائل مجموع املنتاب: ونجعة الكتاب ريحانة (ل)

واألسكوريال. وأوبساال
األسكوريال. يف شعر: ديوان (م)

وغوطا. برلني يف وموشحات: أشعار (ن)
نسخة منه املريني، إبراهيم سالم ألبي قدمه الطب، يف حب: ملن طب من عمل (س)

وباريس. ليدن يف
الجزءين استغرقت مطولة ترجمة (له األسكوريال. يف األدب، يف والشعر السحر (ع)

اإلحاطة). ويف الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفح من والرابع الثالث

بن محمد بن عيل بن إبراهيم الوفاء أبو هو ٧٩٩ه): سنة (تويف فرحون ابن (٢)
له: األندليس اليعمري الدين برهان فرحون

ويدخل املالكية. طبقات أو مالك): (مذهب املذهب علماء معرفة يف املذهب الديباج (أ)
١٣١٦ سنة فاس يف طبع األبجدية، عىل مرتبة املاليكة من والعلماء الرواة مشاهري ذلك يف
من نسخة عن منقولة صفحات ٥٠٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة ومنه مرص، ويف
املؤلف، بها استعان التي الكتب أسماء آخرها ويف املدينة، يف بك حكمت عارف مكتبة
طبع الديباج»، بتطريز االبتهاج «نيل اسمه ذيل عليه ٧٦١ سنه تأليفه من الفراغ وكان
«كفاية اسمها ١٠٣٢ سنة املتوىف التمبكتي بابا ألحمد خالصة له: ،١٣١٧ سنة بفاس
«توشيح اسمه ذيل القرايف يحيى بن الدين ولبدر الديباج»، يف ليس من ملعرفة املحتاج

باريس. يف االبتهاج» وحيلة الديباج
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والجزائر الربيطاني املتحف يف األحكام: ومناهج األقضية أصول يف الحكام تبرصة (ب)
وغريها. ١٣٠١ سنة بمرص وطبع

األسكوريال. يف نسخة منه ،٧٦١ سنة ألفه العرب: علماء طبقات (ج)
ج١). الكامنة (الدرر الخديوية املكتبة يف الخواص، محارضة يف الغواص نبذة (د)

وراءها فارسوما مؤرخو سادًسا:

شد كتاب له :(٧٩١) الشريازي العمري جنيد محمد بن محمود الدين معني (١)
يف والعلماء، األولياء من شرياز يف املدفونني تراجم عىل يشتمل األوزار، حط يف اإلزار

الربيطاني. املتحف
قرمان يف ولد يعقوب قره بالقرماني ويعرف القرماني: إدريس بن يعقوب (٢)
بذكر فيه بدأ التواريخ، إرشاق له ٨٣٣ سنة الرنده يف وتويف ومرص، دمشق يف وتعلم
يف نسخة منه الغزايل، حامد بأبي وختم واألئمة والتابعني الصحابة كبار ثم األنبياء

ذكره. اآلتي الدول أخبار صاحب القرماني غري وهو غوطا،
املسلمني، يحب الذي للسامري املبني الفتح له الكليكوتي: العزيز عبد بن محمد (٣)
منه ٩٠٣ه سنة والهنود البورتغاليني بني زاموري واقعة عن بيت ٥٠٠ نحو يف أرجوزة

بلندن. الهندي املكتب يف نسخة

هوامش

.١٢ صفحة الكتاب هذا من الثاني الجزء (1)
الكتاب. هذا من الثاني الجزء راجع (2)

صفحة ٢١ سنة الهالل يف خلدون وابن مكيافييل بني املقابلة يف مقالة نجد (3)
.٣١٠
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مرصوالشام يف أوًال:

هللا عبد أبو الدين شمس هو ٧٢٧ه): سنة (تويف الدمشقي الدين شمس (١)
له: الدمشقي الربوة شيخ الصويف األنصاري طالب أبي بن محمد

األرضوأقاليمها بهيئة العلم عىل يشتمل وهو والبحر: الرب عجائب يف الدهر نخبة (أ)
والرساتيق والطرق والجبال والجزائر البحار من فيها وما ذلك، يف القدماء واختالف
الذائبة واملعادن الغريب والنبات النادر والحيوان واآلبار والعيون والعمائر واآلثار
واختالف األمم وأنساب ومسافاتها، األرضني ومساحات وطبائعها الكريمة واألحجار
سنة بطرسبورج يف طبعت ذلك، وغري الحيوان إىل بالنسبة اإلنسان وخواص طبائعهم
كوبنهاغن يف وطبعت الفرنساوية إىل ترجمت وقد ،١٨٩٨ باريسسنة يف وبعضها ١٨٦٥

بالرسوم. املزينة كالرحلة املختلفة والصور بالخرائط مؤلفه زينه ١٨٧٤ سنة
الخديوية. املكتبة يف الفراسة: علم يف السياسة كتاب (ب)

إسحق بن إبراهيم الدين برهان هو ٧٢٩ه): سنة (تويف الفزاري الدين برهان (٢)
له: الفزاري فركاح بن الرحمن عبد بن

املستقىص الجامع كتاب من مخترص املحروس: القدس زيارة إىل النفوس باعث (أ)
وباريس. وبرلني ليدن يف نسخ منه وغريه، عساكر البن

املتوىف للربعي ودمشق الشام فضائل كتاب من مخترص الشام: بفضائل اإلعالم (ب)
غوطا. يف ٤٣٥ سنة
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غوطا. يف والذبائح: الصيد لطالب املنائح (ج)

غوطا. يف املحزون وسلوة الفنون جامع له :(٧٣٢) الحنبيل الحراني الدين نجم (٣)
من :(٧٦٥) املقديس هالل بن محمد بن أحمد محمود أبو الدين شهاب (٤)

له: بمرص، تويف القدس، يف العلم شيوخ

الشام، فضائل يف األول قسمني: جعله والشام، القدس زيارة إىل الغرام مثري (أ)
عمار ابن اخترصه الخديوية، واملكتبة برلني يف يوجد األقىص، املسجد فضائل يف والثاني

برلني. يف الغرام» مثري تحصيل يف املرام «منتهى سماه كتاب يف
برلني. يف والسالح، األذكار بني الجمع يف املصباح (ب)

أسماء يف السنية التحفة :٧٧٧ سنة كتب الجيعان بن يحيى الدين رشف (٥)
وخراجها وعربتها األرضني عن وخراجية إدارية إحصاءات عىل ويشتمل املرصية، البلدان

.١٨٩٨ سنة بمرص طبع البحري، بالوجه بدأ شعبان، األرشف امللك أيام يف
له العبايس(٨٠٤): الزيات بن السعودي الدين جمال بن محمد نارصالدين (٦)
لزيارة كالدليل وهو والصغرى، الكربى بالقرافتني الزيارة ترتيب يف السيارة الكواكب

صفحة. ٣٠٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها اآلثار، تلك
له :(٨٣٣) الخلييل الخطيب التدمري كمال بن أحمد بن إبراهيم بن إسحق (٧)

باريس. يف الخليل، قبل لزيارة السالم، عليه الخليل زيارة يف الغرام مثري كتاب
يف الغرائب وفريدة العجائب خريدة له :(٨٥٠) الوردي بن الدين رساج (٨)
وضع إليه طلب وقد املؤيدي، شاهني القلعة يف السلطنة نائب بأمر ألفه الجغرافية،
والرفع والعرض الطول من عليه اشتملت ما توضح األرض دائرة عىل يشتمل رسم
بشكل األرض ورسم أيامه، إىل البلدان وتقويم الهيئة يف القوم ألفه ما فطالع والخفض
ووصف وبحًرا، برٍّا العجائب من فيها ما وذكر أحوالها، وسائر أقاليمها ووصف دائرة
من الزمان هذا أهل ينكره مما كثري ذلك ويتخلل وعماراتها، وطبائعها وأطوارها املدن
صورة بينها صفحة ٩٥٠ يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه الطبيعة، خوارق
يراد املدن، أسماء فيها مركزها من متشعبة مثلثات حولها دائرة وسط يف املدينة يثرب
إىل نقلت وقد مراًرا، بمرص وطبعت وجنوبًا، وشماًال وغربًا رشًقا املدينة إىل نسبتها بها
كشف ويف وباريس، عثمانية نور يف نسخة ترجمتها ومن الرتكية، وإىل وطبعت، الالتينية
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الدين رساج وفاة وسنة ذكره، املتقدم الوردي بن الدين لزين الكتاب هذا أن الظنون
تحقيق. إىل تحتاج

واملراتب املقامات بيان يف املواهب واهب تحفة له املقديس(٨٥٦): اللطيف عبد (٩)
سنة ألفه البكري الحسن أبي للشيخ االسم بهذا كتاب الظنون كشف ويف األسكوريال، يف

.٩٢٢
البيت فضائل يف املغرس الروض له :(٨٧٥) الحسيني الوهاب عبد الدين تاج (١٠)

برلني. يف املقدس،
–٨٧٥ سنة من وراءها وما الصغرى آسيا يف الظاهري يشبك األمري رحلة (١١)
للعسكر، قاضيًا كان املؤلف أن مطالعتها من يؤخذ لكن مؤلفها، اسم عليها ليس ٨٧٧ه:
من الرحلة تبدأ رحلته، يف لألمري رفيًقا كان وإنه سياسية مهمات يف يشبك األمري وانتدبه
وغريها، فتربيز الصغرى آسيا إىل وقنرسين فحلب فالشام فالحرمني العريش إىل القاهرة
هو واملحاربة املقاومة أو الحفاوة من األمري هذا القاه ما دون وقد مرص إىل عاد ثم
الحربية األدوات بعض وذكر وسياسية تاريخية فوائد ذلك ويتخلل الكبرية، وحاشيته
عثمان، آل سالطني مع سياسية ومخابرات استخدامها، وكيفية الحجارة لرمي كاملكحلة

صفحة. ١٣٩ يف باشا زكي كتب جملة من الخديوية املكتبة يف نسخة منها
طبعت (٨٨٢ه): مرصوالشام يف املشهور املرصي السلطان قايتباي رحلة (١٢)

خرائط. مع ١٨٧٨ سنة
له: (٨٨٧) الوفائي املرصي الدمشقي البدري الدين تقي البقاء أبو (١٣)

الخديوية. واملكتبة باريس يف الشام، محاسن يف األنام نزهة (أ)
باريس. يف ونوادر، شعر مجموع والراح، الحشيش يف األرواح راحة (ب)

الربيطاني. املتحف يف بابًا، ١٧ عىل شعر الصباح، الوجوه وصف يف الصباح غرة (ج)
املؤلف. بخط أكسفورد يف القمرية، املنازل يف البدرية املطالع (د)

يف والقاهرة، مرص محاسن يف الفضائل له :(٨٨٨) القديساملرصي حامد أبو (١٤)
الربيطاني. واملتحف غوطا يف مختًرصا وتاريخها. وصفها

يف األقىص، املسجد بفضائل األخصاء إتحاف له :(٨٨٠) السيوطي شمسالدين (١٥)
اإلنكليزية ويف ١٨١٧ سنة هفنيا يف بالالتينية بعضه طبع الكربى، املكاتب وسائر برلني
الظنون كشف ويف ذكره، اآلتي السيوطي الدين جالل غري وهو ،١٨٣٦ سنة لندن يف

.٩٠٦ سنة املتوىف رشيف أبي بن الدين لكمال االسم بهذا كتاب

1019



العربية اللغة آداب تاريخ

يف الفاخرة التحفة له :(٩١٥) الغوري قنصو السلطان وزير الخاصكي أقبغا (١٦)
املؤلف. بخط باريس يف القاهرة خطط رسوم ذكر

املؤلف. بخط برلني يف الشام فضائل له :(٩٢٠) الحنفي الدين عماد (١٧)
له: (٩٢٧) املفاخر أبو النعيمي الدين محيي (١٨)

اخترصه واملدارس، الجوامع من دمشق يف ما إىل الدارس وإرشاد الطالب تنبيه (أ)
ومنشن. برلني يف نسخة منه العلموي، الباسط عبد

فاليرش. مكتبة يف الزمان، ألهل والوفيات املواليد ضبط يف العنوان (ب)

مرصوالشام خارج الجغرافية ثانيًا:

يرجع القزويني، محمود بن محمد بن زكريا هو ٦٨٢ه): (تويفسنة القزويني (١)
إىل ورحل السابع، القرن أوائل يف قزوين يف ولد املشهور، اإلمام مالك بن أنس إىل بنسبه
املستعصم زمن يف والحلة واسط قضاء وتوىل العربي، ابن إىل وتعرف شاب وهو دمشق
وقد ٦٨٢ سنة وتويف املنصب، ذلك يف وهو املغول حوزة يف بغداد فسقطت العبايس،

أهمها: مؤلفات خلف

الكتب أوىف من وهو العرب، عند الطبيعية والجغرافية الفلك يف املخلوقات: عجائب (أ)
بالعلويات يعني والسفليات، العلويات إىل املخلوقات فيه قسم املوضوع، هذا يف العربية
ذلك عىل ترتب وما وحركاتها واألبراج الكواكب فوصف الفلك علم وهو فيها وما السماء
األرض والسفليات عرصه، يف معروف هو ما عىل واأليام والشهور السنة فصول من
األرض أصل فذكر الطبيعية، الجغرافية أو الطبيعي التاريخ قبيل من وهو عليها وما
والجزر البحور من فيها وما املاء وكرة وأنواعها، الرياح وأصول الهواء وكرة وطبيعتها
وحيوان، ونبات جماد من عليها وما اليبس يعني األرض كرة ثم العجيبة، والحيوانات
ذكره اآلتي الدمريي فعل كما املعجم حروف عىل والنباتات الحيوانات من كالٍّ ورتب
الدمريي هامش وعىل ،١٨٤٩ سنة غوتنجن يف املخلوقات عجائب طبع الحيوان، علم يف
ملونة، الحيوانات صور إليه وأضيفت الفارسية إىل وترجم وغريها، ١٣٠٩ سنة بمرص
سنة ليبسك يف وطبع األملانية إىل وترجم ١٢٨٣ سنة لكناو يف الرتجمة هذه وطبعت
إىل أيًضا وترجم ،١٨٠٥ سنة باريس يف وطبع الفرنساوية إىل بعضه وترجم ١٨٦٨
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والرحالت الجغرافية

عن «اآلثار سماه كتاب يف ٨٠٦ سنة املتوىف الباكوي اخترصه وقد فيها، ونرش الرتكية
«عجائب كتاب الخديوية املكتبة ويف باريس، يف خطية نسخة منه املخلوقات» عجائب
،٥٥٥ سنة املتوىف الطويس محمود بن ملحمد املذهبة بالرسوم مزين خط املخلوقات»
هللا عبد بخط الصويف حسني بأبي الشهري الرحمن لعبد االسم بهذا مصور آخر وكتاب

ملونة. فلكية صور فيه ١٠٤٣ سنة محمد بن
هامش وعىل ١٨٥٠ سنة غوتنجن يف طبع التاريخ يف العباد: وأخبار البالد آثار (ب)
صفحة. ٣٤٤ الخديوية املكتبة يف خطية نسخة ومنه ،١٣٠٥ سنة بمرص الخلفاء تاريخ
وخططها مرص تاريخ يف كتاب عىل حلب يف وقف أنه اليسوعي شيخو األب ذكر (ج)
مطوًال، جوهر بناها منذ القاهرة تاريخ وفيه للقزويني، ينسب املقريزي خطط نحو

ص٩٢٦. ٨ سنة املرشق يف نرش الفائدة، جزيل الكتب خزانة يف فصًال منها ونقل

البلنيس العبدري محمد أبو هو ٦٨٨ه): سنة بعد (تويف العبدري محمد أبو (٢)
فبيت مكة إىل برٍّا ومنها اإلسكندرية إىل إفريقية من ٦٨٨ سنة رحل بلنسية، من أصله
نسخة منها جبري، ابن فيها ذكر رحلة وألف بلده، إىل ومنها اإلسكندرية إىل وعاد املقدس

واألسكوريال. وباريس ليدن يف
له قنطورية قايض البلوي البقاء أبو هو ٧٤٠ه): سنة (تويف البلوي البقاء أبو (٣)
وأخذ ومكة والقدس إفريقية فيها وصف املرشق، علماء بتحلية املفرق تاج اسمها: رحله
التيمورية الخزانة ويف وتونس، وفاس وغوطا برلني يف نسخ منها جبري، ابن عن شيئًا

بمرص.
اللواتي عبد بن محمد بن محمد هللا عبد أبو :(٧٧٩ سنة (نحو بطوطة ابن (٤)
سنة طنجة يف ولد العرص، ذلك رحاالت أشهر وهو بطوطة، بابن املعروف الطنجي
فالعراق فالشام بالحرمني فبدأ الرحلة يف أخذ ثم للحج ٧٢٥ سنة بلده من وخرج ٧٠٣
فآسيا واألستانة روسيا فجنوب قبجاق، إىل الصغرى فآسيا النهرين بني فما ففارس
تغلق السلطان وأنفذه قاضيًا. سنتني هناك فأقام دهيل إىل فأفغانستان فبخارا الصغرى
سيالن إىل رحل ثم سنة، ونصف سنة فيها أقام ملدافيا إىل فوصل الصني إىل بعثة يف
سنة السودان إىل ثم غرناطة إىل التالية السنة يف ورحل ،٧٥٠ سنة بلده إىل وعاد والصني
رحلة يف هذه أسفاره دون وقد مراكش، يف ٧٧٩ سنة وتويف وتبمكتو، ميل فدخل ٧٥٢
بطوطة، ابن برحلة وتعرف األسفار، وعجائب األمصار غرائب يف النظار تحفة سماها:
بمرص وطبعت و١٨٩٣ ١٨٦٩ سنة ثم مجلدات أربعة يف ١٨٥٣ سنة باريس يف طبعت

وغريها. مجلدين يف ١٢٨٧ سنة
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عند إليه والسفر بالرشق اهتمامهم قبيل من كثريًا الرحلة بهذه اإلفرنج اهتم وقد
الالتينية اللغة إىل بعضها ونقلوا عليها وعلقوا وانتقدوها عليها فعولوا نهضتهم، أول
ديفريمري ونقلها ،١٨٢٩ سنة لندن يف وطبعت اإلنكليزية، إىل Lee يل ونقلها ونرشوه،
خمسة يف ١٨٥٣–١٨٥٩ سنة من باريس يف وطبعت الفرنساوية، إىل وسنكوينيتي
السودان، عن الفرنساوية إىل بعضها سالن دي وترجم أبجدي، فهرس فيها مجلدات
ترجمها وقد الصغرى، بآسيا يختص ملا وآخر آسيا بأواسط يختص ما ترجم وآخر
ولها وقائع» «تقويم اسمها تركية ترجمة ولها ١٩١٢ سنة وطبعت األملانية إىل مزيك
الحجر عىل طبع مجهول لكاتب آخر ومخترص وكمربيدج، غوطا يف للبيلوني مخترص

.١٢٧٨ سنة
عبد بن بهادر بن محمد الدين بدر هو :(٧٩٤ سنة الزركيش(تويف الدين بدر (٥)
ثالث جعله املسافر، إليه يحتاج فيما السوافر الغرر كتاب له: الشافعي الزركيش هللا
مكتبة يف نسخة منه إليه، املسافر يحتاج قد وما به يتعلق وما السفر مدلول يف أبواب

توبتجن.
بن ماجد بن أحمد الدين شهاب هو ٨٩٥ه): سنة (نحو الركائب أبي ابن (٦)

:٨٩٥ سنة ألف النجدي الركائب أبي بن السعدي معلق بن محمد

املالحة، تاريخ عىل يشتمل املالحة علم يف والقواعد البحر علم أصول يف الفوائد (أ)
وسومطرة العرب جزيرة وشواطئ الهندي والبحر العجم خليج يف بالنجوم وعالقتها

باريس. يف نسخة منها وغريها، وزنجبار وسيالن
يف أخرى قصائد وله باريس، يف أرجوزة البحار، علم أصول يف االختصار حاوية (ب)

باريس. يف العرب، جزيرة شواطئ وصف
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املوسوعاتواملجاميع

أن يصح حتى العرص هذا يف املتعددة للمواضيع الجامعة والكتب املوسوعات تكاثرت
العلماء سائر مثل والشام مرص يف أكثرهم وأصحابها واملجاميع، املوسوعات عرص يسمى
ولم كثرية علوم يف اشتغلوا الذين األدباء فيهم ويدخل بيانها، تقدم ألسباب واألدباء

الوفاة: سني حسب أشهرهم هاك واحد، بفن يختصوا

مرصوالشام يف املوسوعات أصحاب (1)

الوهاب عبد بن أحمد الدين العباسشهاب أبو هو ٧٣٢ه): النويري(تويفسنة (١)
قالوون، بن محمد النارص امللك رجال أحد الشافعي الكندي التيمي البكري أحمد بن

نعني: اآلفاق يف ذكرها طار بموسوعة واشتهر طرابلس، يف الجيش نظارة توىل
فن وكل فنون خمسة إىل قسمها مجلًدا وثالثني نيف يف األدب: فنون يف األرب نهاية

أبواب: خمسة إىل
السماء ذلك يف ويدخل الفلسفية، والعوالم العلوية واآلثار السماء يف األول: فالفن
واأليام والليايل والنيازك والصواعق والثلج املطر وأسباب والسحاب واملالئكة وأجرامها
وطبائعها واألقاليم وآالتها والبحار والجبال األرض ويف واألعياد، واملواسم والفصول
اليوم يعرف ما يقابل وهو ونحوها، واملعاقل واملباني سكانها واختالف وخصائصها

الطبيعي. والتاريخ الطبيعية والجغرافية الجوية والظواهر الفلك بعلم
والعشق األمثال من عنه نقل وما وعواطفه وأعضائه وطبائعه اإلنسان يف الثاني: والفن
ونحوها، والفكاهات واملجون والذم واملدح الجاهلية وعاداتهم العرب وأحوال واألنساب
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والوالة والقواد الوزراء وذكر الرعية وسياسة إليه يحتاج أو فيه يشرتط وما وامللك
السياسة وآداب والطب اإلنسان بعلم اآلن يعرف ما يشبه وهو املناصب، وسائر

واالجتماع.
والخيل والظباء والوحوش األسود من وطبائعها األخرى الحيوانات يف الثالث: والفن
وآالته، والصيد واألسماك والطري السموم وذوات والبقر والغنم واإلبل والحمر والبغال

بفروعه. الحيوان علم وهم
علم وهو وغريها الطيب وأنواع وأقداره أشكاله اختالف عىل النبات يف الرابع: والفن

بفروعه. النبات
ولوط ونمرود إبراهيم فقصة بالخلق يبدأ كلها أكربها وهو التاريخ، يف الخامس: والفن
فامللة الجاهلية، عرب إىل األنبياء وسائر ويوسف وفرعون فموىس ويعقوب، وإسحق
والعلويني فالعباسيني فاألمويني الراشدين الخلفاء إىل اإلسالم ظهور من اإلسالمية
وكل واألمم الدول عىل مرتبة قسًما ١٢ إىل يقسم كبري باب وهذا اإلسالم، ملوك ودول

.٧٣١ سنة إىل األثري ابن يف كما السنني عىل حوادثها مرتبة دولة
عىل باشا زكي أحمد فعثر مكان، يف كامًال يوجد ال الكتاب هذا أن املظنون وكان
وهي صفحة، ٤٤٠٠ نحو يف الشميس بالتصوير األستانة مكاتب من نقلها كاملة نسخة
اللغة آداب إلحياء طبعه املعارف نظارة قررت ما جملة يف الخديوية املكتبة يف اآلن

ج١). ٣٢٠ املحارضة (حسن العربية
أحمد الدين شهاب العباس أبو هو ٧٤٨ه): سنة (تويف العمري هللا فضل ابن (٢)
الخطاب بن بعمر نسبه ويتصل خليفة، بن دعجان بن يحيى بن هللا فضل بن يحيى بن
واإلسكندرية القاهرة ويف فيها وتعلم ،٧٠٠ سنة دمشق يف ولد بالعمري، عرف ولذلك
وكان ٧٤٨ سنة بدمشق وتويف بلده إىل رحل ثم القاهرة يف وغريه القضاء وتوىل والحجاز،
مواضيعها، اختالف عىل العلوم بسائر مشاركة وله واإلنشاء، والتاريخ األدب يف إماًما
معرفة له وكانت األسلوب، وبالغة الذوق وسالمة القريحة وذكاء الحافظة بقوة واشتهر
األقاليم وخطوط واملسالك واملمالك واألتراك الهند وملوك املغول بتواريخ خصوصية
شتى مواضيع يف هامة كتبًا ألف فقد طويًال يعمر لم إنه ومع الهيئة، وعلم وطبائعها

منها: خربه وصلنا ما هاك
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من مجلًدا وعرشين بضعة يف موسوعة هو األمصار: ممالك يف األبصار مسالك (أ)
متفرقة أجزاء منه وغريها، الطبيعي والتاريخ والجغرافية والتاريخ األدب يف الهامة الكتب
من بالفوتوغراف نقلها كاملة نسخة منه استحرض باشا زكي لكن أوربا، مكاتب يف
عىل صفحة، ٩٣٨١ صفحاتها كبريًا جزءًا ١٦ يف باألستانة وطوبقبو صوفيا أيا مكتبتي
بالجامع نرصه عز الشيخ املؤيد امللك السلطان خزانة «برسم أنه منه األوىل الصفحة
النرص أبو املؤيد امللك وبعده قبله وما الجزء هذا وقف هللا، عمره زويله بباب أنشأه الذي

ا.ه. منه.» يخرج ال أن والرشط املؤيدي بالجامع الشيخ
قسمني، إىل يقسم التعديل. بعض مع األرب نهاية يشبه مواضيعه حيث من وهو
ما إىل هذا ويقسم األرض سكان يف والثاني يلحقها، وما الجغرافية أي: األرض يف األول
الطبيعي التاريخ يف منه األوىل األجزاء يف فبحث الناطق، وغري الناطق بالحيوان يتعلق
ومواقع والبحر الرب وعجائب والرياح املمالك مسالك من ذلك يتبع وما والجغرافية
واختص ونظامها، وترتيبها والحجاز والشام مرص مملكة وخصوًصا البالد، مشاهري
إىل وقسمهم األرض سكان وصف يف وأفاض زمانه، يف كانت كما بالكالم العرب منازل
عىل فأتى البلدين، بني التفاضل شكل يف رجالهم وترجم الرشق، وسكان الغرب سكان
باب وهو فيهما واإلدارة والسياسة العلم رجال وسائر والفقهاء والعلماء األطباء تراجم
والحيوان كاملعادن الطبيعية العلوم يف ويحث والجماد الناطق غري يف نظر ثم كبري،
والبلدان األمم حسب التاريخ وقسم الحيوان، وسائر الطيور وصف يف وتوسع والنبات،
واألتراك الهنود املغول تواريخ يف ودقق ٧٤٤ سنة إىل واألصقاع األزمان اختالف عىل
ويف أوربا مكاتب يف متفرقة أجزاء الكتاب هذا ومن األخرى، األمم عن فضًال واألكراد،
النسخة هذه طبع املعارف نظارة قررت وقد باشا. زكي نسخة غري الخديوية املكتبة

جاريًا. العمل يزال وال فيه ورشعت
األمصار ممالك من األبصار «مسالك اسمه آخر كتاب من جزء الخديوية املكتبة ويف
بن محمد «تأليف أنه أوله يف جاء اآلثار»، وعيون األشعار ومحاسن األخبار وعجائب
هللا لدين املهدي األمني النبي جده وخليفة املؤمنني أمري بأمر العصامي حسن بن صالح
جاء ما خالصة فيه جمع إنه املقدمة: يف وقال املؤمنني»، أمري بن هللا عبد أبي العاملني رب
واألخبار األدب كتب قبيل من وهو البيان، جوامع ومحصول األدب يف الكتب من غريه به
وآداب حكم ذلك ويتخلل والشعراء، واآلباء الصحابة من املتقدمني عن تاريخية قطع فيه
أخبار يف وأكثره كبرية، صفحة ٥٧٦ صفحاته املذكورة املكتبة يف فقط األول الجزء منه

كتاب. يف اجتماعه يندر مما والحجاج مروان بن امللك عبد
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قسمه به يتعلق وما امللك مراسم يف رسائل مجموع الرشيف: باملصطلح التعريف (ب)
(٢) واملناشري. والتفاويض والتقاليد العهود عادات (١) الكائنات. رتب أقسام: سبعة إىل
يضاف وما مملكة كل نطاق (٤) واملواضعات. والهدن األمانات (٣) اإليمان. نسخ
(٦) واملراكب الثلج وهجن والحمام الربيد مراكز والرساتيق. (٥) املدن من إليها
ما ذلك ومعنى وصفه، إىل الحالة تدعو ما أوصاف واملحرقات. واملناور بالبحر املسافرة
أو وصف من األبواب هذه من كل يف واملصطلحات التعابري من القوم عليه اصطلح (٧)
تقدم وقد كثريًا أوسع هذا لكن للقلقشندي األعىش صبح يشبه بابه يف مفيد وهو مخاطبة،
.١٣١٢ سنة بمرص طبع وقد صفحة، ٤٧٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه ذلك بيان
بلبان عن ذلك روى عرصه، يف اإلفرنج ملوك فيه وصف الصليب: عباد ممالك (ج)
السياسية وأحوالهما أملانيا وملك فرنسا ملك فوصف املعزي، بهادر مماليك أحد الجنوي
باملسلمني، عالئقهم وبني جنوه وأهل واإليطاليان البنادقة يف ذلك نحو وفعل واالجتماعية،

الماري. إيطالية ترجمة مع ١٨٨٣ سنة رومية يف طبع والكتاب
كتبت التيمورية الخزانة يف نسخة منه العقيان، قالئد مخترص يف الفرائد: الدرر (د)

.٧٢٠ سنة
ليدن. يف الشتاء يف كتبها رسائل مجموع الشتويات: (ه)

ج١). ٧ الوفيات فاليرش(فوات مكتبة يف والقافية: الكتابة معرفة يف الكافية النبذة (و)

العرص هذا يف ظهر من آخر هو ٩١١ه): سنة (تويف السيوطي الدين جالل (٣)
جالل وهو آثاًرا، وأكثرهم علًما وأوسعهم همة أعظمهم لكنه العلماء، كبار من بمرص
همام بالشيخ نسبه ويتصل محمد، بن بكر أبي بن الكمال بن الرحمن عبد الدين
الثروة وأهل الرؤساء الوجهاء من طائفة نسبه سلسلة ويف السيوطي، الخضريي الدين
بغداد، يف محله الخضريية إىل ينسب لعله أعجميٍّا كان األعىل جده أن ويقول: والفقهاء
فحفظ الحافظة قوي ذكيٍّا وكان يتيًما، نشأ وقد ٨٤٩ سنة املذكور الدين جالل ولد
نفسه ترجم وقد فيها، وتوسع عرصه بعلوم تفقه ثم عمره من الثامنة يف وهو القرآن
١٥٠ عددهم فبلغ علم أو فن كل يف شيوخه أسماء وذكر املحارضة»، «حسن كتابه يف
عىل مثابًرا زال وما عمره، من عرشة السابعة يف وهو ٨٦٦ سنة التأليف يف رشع شيًخا،
واليمن والحجاز الشام إىل وغريه العلم طلب يف رحل وقد ٩١١ه سنة وفاته إىل ذلك
تبحر وقد ،٨٧٢ سنة الحديث وأمىل ٨٧١ سنة اإلفتاء وتوىل والتكرور واملغرب والهند
والبديع والبيان واملعاني والنحو والفقه والحديث التفسري علوم: سبعة يف األوىل بالدرجة
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والترصيف والجدل الفقه أصول الثانية: الدرجة يف هذه بعد ويأتي العرب، طريقة عىل
العلوم أعرس الحساب وكان والحساب، والطب والقراءات والفرائض والرتسل واإلنشاء
توسعه عن فضًال بتحريمه، اإلفتاء سمع ملا تركه ثم املنطق وطلب ذهنه. عن وأبعده عليه

واللغة. واألدب بالتاريخ
ذكرها فاستغرق ترجمته يف ذكرها ورسالة كتاب ٣٠٠ من أكثر مؤلفاته عدد بلغ
و٤٣ اللغة يف و٢١ الحديث يف و٩٥ ومتعلقاته التفسري يف مؤلًفا ٢٣ منها صفحات سبع
كتابًا و٥٠ والتصوف والبيان األصول يف و٢١ العربية العلوم يف و٣٥ املفردة األجزاء يف
ذكر يف بروكلمن أفاض وقد باقيًا. مؤلفاته أكثر يزال وال ذلك، وغري واألدب التاريخ يف
كتابًا ٣١٦ ذلك فبلغ الفنون، حسب مرتبة طبعه سنة أو وجوده ومحل منها بقي ما
منها. بنفسنا عرفناه ما إليه ونضيف باملهم فنكتفي ذكره، يهمنا ال ما بينها ورسالة

واألدب التاريخ يف مؤلفاته

رتب وقد عليه، وزاد للذهبي، الحفاظ طبقات من لخصه الحفاظ: طبقات (١)
.١٨٣٣–١٨٣٤ سنة غوتنجن يف وستنفيلد طبعه طبقاتهم، حسب فيه الحفاظ

يف طبع طبقاتهم، اختالف عىل للمفرسين أبجدي معجم هو املفرسين: طبقات (٢)
التينية. وترجمة وفهارس رشوح فيها صفحة ٤٣ يف منه وجد ما ١٨٣٩ سنة ليدن

منها والوسطى ضاعت، الكربى نسخ، ثالث هو واللغويني: النحويني طبقات (٣)
طبقات يف الوعاة «بغية واسمها والصغرى ١٣٢٢ سنة طبعت وقد باريس يف نسخة
والزبيدي السريايف طبقات عن أخذها ٨٦٨ سنة بتأليفها بدأ والنحاة»، اللغويني
وذيوله الخطيب بكر ألبي بغداد كتاريخ التاريخ، كتب أمهات وعن والفريوزآبادي
بمقدمة الكتاب وصدر ورجالها، البالد تواريخ من وغريها عساكر البن دمشق وتاريخ
بدأ لكنه املعجم حروف عىل هذا كتابه رتب وقد بالعرشات، تعد وهي مآخذه فيها ذكر
وآخر واملختلف للمؤتلف بابًا وأفرد الهجاء. عىل بعدهم ما رتب ثم فاألحمدين باملحمدين
نحو فيها صفحة ألف نحو يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه وغريهما، واألبناء لآلباء
برلني يف خطية نسخ ومنه صفحة، ٤٦٣ يف ١٣٢٦ سنة بمرص طبع وقد ترجمة، ٢٣٠٠

وغريها. وكوبريل وفينا
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األرشف إىل بكر أبي عهد من والسالطني الخلفاء فيه ترجم الخلفاء: تاريخ (٤)
أيامه يف وقع ما منهم كل ترجمة يف وذكر أزمانهم، ترتيب عىل ٩٠١ سنة املتوىف قايتباي
السنوات. عىل ورتبه األمة، وأعالم الدين أئمة من عارصه ومن املستغربة الحوادث من
دهيل ويف ،١٣٠٥ سنة القاهرة ويف ،١٨٨٦ سنة الهور ويف ،١٨٩٧ سنة كلكتة يف طبع
نسخ ومنه .١٨٨١ سنة كلكتة يف وطبع اإلنكليزية، إىل وترجم وغريها، ،١٣٠٦ سنة

أماكنها. يف ذكرها يأتي وذيول مخترصات وله جامع ويني وباريس برلني يف خطية
عىل منهما األول يشتمل مجلدين يف والقاهرة: مرص أخبار يف املحارضة حسن (٥)
مرص وفتح واإلسكندرية األهرام يف قيل وما الفراعنة، زمن إىل عهدها قديم مرصمن أخبار
يف وأبحاث والنوبة وبرقة الفيوم يف أخرى وفتوح الفسطاط يف وكالم العرب، أيدي عىل
وترجمة أخرى وطبقات وأتباعهم والتابعني الصحابة مرصمن دخل ومن والجند الجزية
والنحويني والشعراء والفقهاء واملحدثني الحفاظ من بمرص كان من يف وأبواب املؤلف،
الخالفة بني الفرق يف وأبحاث أيامه. إىل فتحت منذ مرص أمراء يف الثاني والجزء وغريهم،
والنيل ومدارسها جوامعها وأهم وكتابها مرصووزرائها قضاة يف وأبواب والسلطة وامللك
وطبع وغوطا برلني يف خطية نسخ منه الرتاجم، من كثري يف عليه عولنا وقد وأحكامه،

وغريها. ١٢٩٩ سنة بمرص
يف الجواري، من املولودين الخلفاء أبناء أسماء فيه الرساري: أبناء يف الدراري (٦)

ورقات. بضع يف الخديوية واملكتبة برلني
ذكره اآلتي الرشف» «عنوان شكل عىل موسوعة املكية: والتحفة املسكية النفحة (٧)

والجزائر. فينا يف سطًرا، ١٦٦ يف واملعاني والبديع النحو يف جداول وهي
يف األستانة يف طبع املعنى، هذا يف أشعار مجموع الهالل: وصف يف الآلل رصف (٨)

.١٣٠٢ سنة البهية التحفة جملة
.١٣١٧ سنة حيدرآباد يف طبع الجنة: يف هللا رسول أبوي أن يف واملنة التعظيم (٩)

.١٣١٨ سنة حيدرآباد يف طبع املصطفى: والدي يف الحنفا مسالك (١٠)
يف يشء، كل من قيل ما أحسن فيه رسالة النقول: منتهى يف العقول مشتهى (١١)

.١٢٧٦ سنة بمرص وطبع وفينا، الخديوية املكتبة
.١٢٩٨ سنة األستانة يف طبعت مقامة ١٢ مقامات: (١٢)

ترتيبه، وأحسن فيه وزاد العسكري كتاب عن أخذ األوائل: معرفة إىل الوسائل (١٣)
فالن، كذا لبس من وأول فالن خطب من أول كقولهم: حادث كل من األوائل وموضوعه

صفحة. ١١٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه املواضيع. عىل رتبه
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.١٨٩٦ سنة ليدن يف طبع التاريخ: علم يف الشماريخ (١٤)
البن اللباب فيه هذب األنساب، يف مخترص هو األنساب: تحرير يف اللباب لب (١٥)
سنة أتمه أهملها، أشياء وتتبع كثرية زيادات عليه وزاد ألفاظه ضبط واستوىف األثري
نسبة البوصريي كقولهم: واألجداد اآلباء أنساب ال البالد إىل االنتساب به واملراد ٨٧٣
يشتمل وهو للسمعاني. األنساب كتاب عن ذكرنا كما بغداد. إىل والبغدادي بوصري إىل
٣٠٠ نحو يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه تفسريها، مع منسوبة اسم ٩٠٠٠ نحو عىل

أوربا. يف طبع وقد صفحة
ثالث يف ورتبهم منهم سمع الذين شيوخه أعيان فيه ذكر املعجم: يف املنجم (١٦)
يف نسخة منه طبقته، عىل يدل حرًفا االسم بجانب وذكر الهجاء، أحرف عىل طبقات
فيها ملا نظًرا بعد؛ تبيض لم مسودة أنها يظهر صفحة ٥٥٠ نحو يف الخديوية املكتبة

والتصحيح. الشطب من
الخديوية املكتبة يف نسخة منه الروضة، جزيرة بها وصف مقامة الروضة: بلبل (١٧)

ورقات. بضع يف
البن والحبش السودان فضل يف الغبش، تنوير رشح هو الحبش: شأن رفع (١٨)

باريس. يف الجوزي
واألسكوريال. غوطا يف (األحباش): الحبوش أخبار يف العروس أزهار (١٩)

الهندي. واملكتب باريس يف للدمريي، الحيوان حياة خالصة الحيوان: ديوان (٢٠)
.١٣١٧ سنة حيدرآباد يف طبع حنيفة: أبي مناقب يف الصحيفة تبييض (٢١)

.١٣١٦ سنة حيدرآباد يف طبعت رسالة املنيفني: العلمني نرش (٢٢)
.١٣٢٠ سنة حيدرآباد يف طبع املوطأ: رجال يف املبطأ إسعاف (٢٣)

.١٣١٦ سنة حيدرآباد يف طبع النبي): (آباء العلية اآلباء يف الجلية السبل (٢٤)
التيمورية. الخزانة يف مالك: مناقب يف املمالك تزيني (٢٥)

.١٣١٦ سنة أباد حيد يف طبع املصطفوية: النسبة يف السندسية املقامة (٢٦)
التيمورية. الخزانة يف النووي: ترجمة يف السوي املنهاج (٢٧)

وسني الخلفاء أسماء فيها نظم رائية قصيدة الخلفاء: أخبار يف الظرفاء تحفة (٢٨)
الخديوية. املكتبة يف وفاتهم،

وباريس. الخديوية املكتبة يف الصحابة: من مرص دخل من يف السحابة در (٢٩)
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اللغوية العلوم يف مؤلفاته

جزءين، يف يدخل بابه يف فريد وهو اللغوية كتبه أهم هو اللغة: علوم يف املزهر (٣٠)
وطرق واملنقطع واملرسل ومتواترها وصحيحها وأصلها اللغة ألفاظ يف يبحث األول الجزء
والشاذ واملطرد واملذموم والرديء واملنكر والضعيف والفصيح املصنوع ومعرفة األخذ،
وخصائص اإلسالمية واأللفاظ واملولد، واملعرب واملهمل واملستعمل والنادر والغريب
واملقيد واملطلق واألتباع واملرتادفات واألضداد واملشرتك واملجاز والحقيقة واشتقاقها اللغة
وأبنية الكالم أوزان يف والثاني ذلك. ونحو والنحت واإلبدال القلب وأحكام واملشجر،
يف للباحث عظمى فائدة وفيها وروده، يندر مما األبنية يف واستثناءات وضوابط األفعال
وأحكام اللغوي آداب معرفة يف وفصول السامية بأخواتها العربية وعالقة األلفاظ أصول
لألسماء وباب والضعفاء والثقات والحفاظ الطبقات معرفة يف خاص وباب الرواية،
عظيم كتاب وهو ذلك. وغري العرب وأغالط والوفيات واملواليد واألنساب واأللقاب والكنى
األقوال إيراد عىل غالبًا اقترص وإن اللغة، فلسفة يف الناظر أو اللغوي للباحث األهمية
طبع مؤلفاتهم، ضاعت ثقات عن نقلها هامة حقائق يتضمن لكنه أصحابها، عن نقًال

وغريها. ١٢٨٢ سنة بمرص
كأنه مستقلة مقدمة له فن كل فنون سبعة عىل رتبه النحوية: والنظائر األشباه (٣١)

مجلدات. أربعة يف ١٣١٧ سنة حيدرآباد يف طبع كتب، سبعة
طبع وغريه، النحو أبواب يف كتب وسبعة مقدمة جعله النحو، يف الجوامع: جمع (٣٢)

.١٣٢٧ سنة مجلدين يف بمرص
.١٣١٥ سنة حيدرآباد يف طبع النحو: أصول يف االقرتاح (٣٣)

الخديوية. املكتبة يف الجناس: جناس (٣٤)

الرشعية أو الدينية العلوم يف مؤلفاته

نزوله مواطن حيث من بالقرآن املتعلقة العلوم يف يبحث القرآن: علوم يف اإلتقان (٣٥)
إىل قسمه ذلك، ونحو باأللفاظ أو باألحكام املتعلقة واملعاني واأللفاظ واألداء والسند
١٨٥٤ سنة كلكتة يف وطبع مجلدين، يف ١٣٠٦ سنة بمرص وطبع عديدة، وفروع أنواع

وغريها. تعاليق مع
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.١٣١٤ سنة بمرص طبع املسند: تفسري يف القرآن ترجمان (٣٦)
.١٣١٣ سنة الجاللني هامش عىل بمرص طبع النزول: أسباب يف العقول لباب (٣٧)

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه املعرب: من القرآن يف وقع ما يف املذهب (٣٨)
،١٢٥٧ سنة كلكتة يف طبع عليها، املعول التفاسري أهم من هو الجاللني: تفسري (٣٩)
يف وغريها ،١٣٠٥ سنة القاهرة ويف ،١٨٨٤ سنة دهيل ويف ،١٨٦٩ سنة لكناو ويف

مطبوع. أكثرها عديدة ورشوح معاجم وله مجلدين،
األحاديث جمع استيفاء به أراد الحديث، يف الكبري الجامع أو الجوامع: جمع (٤٠)
كل وألحق بنصه، النبي لفظ فيها التي األحاديث فيه ذكر األول، قسمني: إىل فقسمه
من الصحابة من رواه ومن الستة الكتب وأصحاب األئمة من خرَّجه من بذكر حديث
كل بجانب ويرمز األوىل، الكلمة مراعيًا األبجدية عىل ترتيبها مع أكثر أو عرشة إىل واحد
الفعلية األحاديث الثاني القسم يف وذكر اسمه. من بحرف خرجه أو رواه عمن حديث
معجم فهو الصحابة، مسانيد عىل ورتبها سبب، أو فعل أو قول عىل املشتملة أو املحضة

الخديوية. املكتبة يف أجزاء منه مجلدات عدة يف واٍف لألحاديث
منه كبرية، مجلدات سبعة يف القرآن تفسري باملأثور: التفسري يف املنثور الدر (٤١)

الخديوية. املكتبة يف نسخة
برلني. يف القرآن، يف املعربة األلفاظ يف املقدمة: (٤٢)

الخديوية. املكتبة يف القرآن: معربات (٤٣)
له وبرلني، وباريس الخديوية املكتبة يف النبي، معجزات يف النبوية: الخصائص (٤٤)

الخديوية. املكتبة يف للمناوي رشح وله وغريها برلني يف مخترصات
ينفخ أن إىل الربزخ أمور فيه ذكر القبور: يف املوتى حال رشح يف الصدور رشح (٤٥)

مرص. يف طبع مخترص وله ١٨٧١ سنة الهور يف طبع الصور، يف
وأكسفورد. برلني يف النبوي: الطب يف الروي واملنهل السوي املنهج (٤٦)

برلني. يف أحاديث فيها منظومات هي اآلثار، من الشعراء عقده فيما االزدهار (٤٧)
الخديوية. املكتبة يف املعظم: االسم يف املنظم الدر (٤٨)

وبرلني. الخديوية املكتبة يف الفقه: يف والنظائر األشباه (٤٩)
جمة» علوم يف املهمة «األصول مجموعها يسمى علًما ١٤ يف موسوعة هي النقاية: (٥٠)
والخط، واملعاني والبيان والبديع والترشيح الدين وأصول التفسري يف يبحث جزء منها
والنحو الترصيف يف آخر وجزء البهية، التحفة كتاب يف ١٣٠٢ سنة األستانة يف طبع

1031



العربية اللغة آداب تاريخ

رشح ولها برلني، يف نسخة منه والطب، والتصوف والحديث الفقه وأصول والفرائض
.١٣٠٩ سنة بمباي يف طبع الدراية» «إتمام اسمه

ست فيها مجموعة منها واحد، مجلد يف طبعت رسائل من مجموعات وللسيوطي
أيًضا. الهند يف طبعت رسالة ثالثون فيها وأخرى الهند، يف طبعت رسائل

للسيوطي مؤلفات عدة منها كل يف مجاميع التيمورية والخزانة الخديوية املكتبة ويف
ج١). ١٨٨ املحارضة حسن يف (ترجمته بعضها ذكر تقدم مختلفة مواضيع يف

مرصوالشام خارج املوسوعات أصحاب (2)

بن محمد بن محمد جعفر أبو هو ٦٧٢ه): سنة الطويس(تويف الدين نصري (١)
فاتح هوالكو من مقربًا كان الفلكي، الريايض الفيلسوف الطويس الدين نصري الحسن
العلم يحب وكان ترصيفه، يف واألموال عليه به يشري فيما يطيعه نفوذ عنده وله بغداد
من مألها خزانة واتخذ عظيًما، مرصًدا مراغة يف فابتنى الفلك، سيما وال الطبيعي،
مجلد، ٤٠٠٠٠٠ عىل عددها زاد وقد والجزيرة، والشام بغداد من نهبت التي الكتب
هذا يد عىل املغول بالد يف العلم فزها األوقاف، عليها ووقف والفالسفة املنجمني وأقام
سنة بغداد يف ومات ٦٠٧ سنة طوس يف ولد مدلهمة. ظلمة يف منري قبس كأنه الفاريس
والرياضيات والفلسفة واملنطق الفقه يف مؤلفات وله شتى، بعلوم إملام له وكان ٦٧٢

أهمها: هاك وغريها والسحر والطب والنجوم والطبيعيات

برلني. يف الفقه، يف الفرائض: جواهر (أ)
أيًضا ويسمى والجواب. السؤال بطريق الكالم، علم يف العقائد: تجريد كتاب (ب)

مطبوع. بعضها ومخترصات رشوح له وليبسك، برلني يف الكالم»، «تجريد
فيها. للرازي رشح له برلني، يف العقائد: قواعد (ج)

برلني. يف الحكمة: أقسام (د)
برلني. يف املفارق: الجوهر إثبات (ه)

وغريهما. ومنشن برلني يف أوقليدس: كتاب (و)
.١٨٢٤ سنة طبع الست: املقاالت (ز)

ليدن. يف قرة، بن لثابت أرخميدس: كرات مخترص (ح)
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املوضوع. هذا يف الكتب أحسن من والهيئة: الهندسة بني املتوسطات (ط)
برلني. يف الشعاعات: انعكاس كتاب (ي)

الربيطاني. واملتحف برلني يف املجسطي: تحرير (ك)
واألستانة. أوربا مكاتب، أكثر يف رشوح لها النجوم علم يف النصريية: التذكرة (ل)

بأكسفورد. النجوم، يف التحصيل: (م)
برلني يف والبلدان النجوم وأحكام األفالك وحركات التقويم علوم يف البارع: (ن)

وغريها.

اللغة إىل مؤلفاته من ونقل الرتكية أو العربية إىل نقلت الفارسية يف مؤلفات وله
وبعضها ،١٦٤٨ سنة ليدن يف بعضها طبع والجغرافية، بالتقويم تتعلق أجزاء الالتينية
صفحة كتابه من الثاني الجزء يف ذلك بروكلمن فصل وقد .١٦٥٢ سنة لندن يف

ج٢). ١٤٩ الوفيات فوات يف (ترجمته ٥٠٨–٥١٢
عمر بن مسعود الدين سعد هو ٧٩١ه): سنة (تويف التفتازاني الدين سعد (٢)
وأبعده رسخس، يف التدريس وتوىل ،٧٢٢ سنة نسا قرب تفتازان يف ولد التفتازاني،
التي مؤلفاته ومن كثرية، علوم يف بارًعا وكان ٧٩١ سنة وتويف سمرقند، إىل تيمورلنك

ذكرها: يهمنا

يف نسخة منه الكالم، وعلم املنطق علم يف متني متن والكالم: املنطق تهذيب (أ)
مع طبع وقد عثمانية، ونور باريس ويف صفحة، ١٦٦ يف جميل بخط الخديوية املكتبة
الهند يف مطبوع أكثرها عديدة رشوح وله ،١٨٦٩ سنة الهند لكناو يف فارسية رشوح

الظنون. كشف صاحب ذكرها كثرية ترجمات وله
أوربا. مكاتب يف رشوح عدة له النحو، يف الهادي: إرشاد (ب)

فرغ مقاصد، ستة عىل رتبه الكالم، علم يف الدين: أصول يف الطالبني مقاصد (ج)
رشح عليه وله الكالم، علم يف الكتب خرية من وهو سمرقند، يف ٧٨٤ سنة تأليفه من
استنباط يف عقولهم القدماء أجهد ما مقدار له يتبني يطالعه من املقاصد»، «رشح اسمه

كبريين. مجلدين يف ١٢٧٧ سنة األستانة يف طبع الرباهني، واستخراج األدلة
ورشح الكشاف، رشح منها وغريها والتفسري والرصف النحو يف كثرية رشوح له (د)

ذكرها. إىل حاجة ال وغريها النسفي، عقائد
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مجموعة والفرائد» «الفوائد كتاب ٩٠٦ سنة نحو املتوىف التفتازاني أحمد ولحفيده
يف نفيسة» «مجموعة أيًضا وله وغريها، الخديوية املكتبة يف نسخة منها علوم عدة يف

الربيطاني. املتحف يف ذلك نحو
الجرجاني محمد بن عيل هو ٨١٦ه): سنة (تويف الجرجاني الرشيف السيد (٣)
وتوىل التفتازاني، عىل وتفقه ،٧٤٠ سنة اسرتاباد قرب تاكو يف ولد الرشيف، السيد
مات وملا سمرقند، إىل هرب ٧٨٩ سنة املدينة هذه تيمور فتح فلما شرياز، يف التعليم
وأهم متبحًرا، االطالع واسع وكان ،٨١٦ سنة فيها ومات شرياز إىل عاد ٨٠٧ سنة تيمور

مؤلفاته:

مصطلح عىل العربية لأللفاظ االصطالحية املعاني تحديد فيه التعريفات: كتاب (أ)
الكتب من وهو Technical Terms اإلفرنج يسميه ما قبيل من فهو أيامه، يف العلوم
ليبسك يف طبع االستعمال. لتسهيل املعجم حروف عىل مرتب العربية، يف املثال النادرة
هذه ذيل ويف ،١٣٠٦ وسنة ١٢٨٣ مرصسنة ويف ،١٨٣٧ سنة األستانة ويف ،١٨٤٣ سنة
«التوقيف اسمه ذيل وللتعريفات العربي، البن الصوفية» «االصطالحات كتاب الطبعة

باريس. يف ذكره، اآلتي للمناوي التعريف» مهمات عىل
نسخة منه علًما، ٢١ تعريف عىل ويشتمل والرسوم: الحدود يف العلوم مقاليد (ب)

الربيطاني. املتحف يف
برلني. يف التعريفات قبيل من الكليات: تحقيق (ج)
برلني. يف الخلق، ترتيب يف املوجودات: مراتب (د)

الصديقي، اإلسالم لغوث رشح عليها املناظرة، علم أي البحث: قواعد يف رسالة (ه)
برلني. يف

بلندن. الهندي املكتب يف العلوم: تقسيم (و)
وآداب واملفتاح النصريية والفرائض للكشاف ولغوية فقهية رشوح عدة له (ز)
لإليجي، الكالم علم يف املواقف» «رشح أهمها أوربا مكاتب يف متفرقة وغريها، البحث
ويف ،١٨٤٨ سنة ليبسك ويف ،١٢٨٦ وسنة ١٢٣٩ سنة األستانة يف طبع ذكره، اآلتي

.١٢٦٦ سنة مرص

الحنفي، الفناري حمزة بن محمد الدين شمس هو ٨٣٤ه): الفناري(تويفسنة (٤)
،٨٣٣ سنة وحج بروسة قضاء وتوىل ومرص، الصغرى آسيا يف وتفقه ٧٥١ سنة ولد
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والعقليات واملنطق والدين الفقه يف عديدة مؤلفات له التالية، السنة يف عودته حال ومات
كتبه: أهم ومن لغوية ورشوح

.١٣٠٤ سنة األستانة يف طبع املنطق: كتاب (أ)
بطريق العقلية العلوم يف صغرية رسالة األبصار: أوىل أخبار يف األفكار عويصات (ب)
السلطانية املدرسة شيخ جلبي شاه محمد والبنه الخديوية. املكتبة يف نسخة منها السؤال،
مائة من مسألة مائة يف ٨٣٨ سنة ألفه العلوم» «أنموذج كتاب ٨٣٩ املتوىف بروسة يف
ستني حدائقه ضمن قد الرازي وكان الرازي، الدين لفخر األنوار حدائق عىل بناها فن،
و٣٦ ٢٣ النعمانية الشقائق يف (ترجمتهما وفينا برلني يف نسخة األنموذج ومن علًما،

ج١). ١٦١ الظنون وكشف

بن بكر أبي إسماعيل الدين رشف هو ٨٣٧ه): سنة (تويف املقري الدين رشف (٥)
التدريس وتوىل باليمن، رسدد يف حسني أبيات يف ٧٥٥ سنة ولد اليمني، الشاوري املقري

ومؤلفاته: ،٨٣٧ سنة وتويف بزبيد النظامية يف ثم تعز، يف املجاهدية املدرسة يف أوًال

يف مرتب والقوايف: والعروض والتاريخ والنحو الفقه يف الوايف الرشف عنوان (أ)
حقل أنها باعتبار أفقيٍّا تقرأ (أنهار) حقول ثالثة صفحة كل غريب، شكل عىل جداول
حقل كل من السطور أوائل من ويؤخذ وأحكامه، الفقه يف تبحث ذاك إذ وهي واحد
ذكر وقد والتاريخ، والقوايف والنحو العروض يف بحث منها يرتكب أحرف أواخرها ومن
أنه تأليفه سبب يف السخاوي وذكر بوضعه. أمره إسماعيل األرشف امللك أن أوله يف
وضع قد هذا وكان القاموس، صاحب الفريوزآبادي بعد القضاء منصب يف يطمع كان
رشف فعمد األرشف فاستعظمه ألف، منه سطر كل أول كتابًا اليمن صاحب لألرشف
غري علوم عدة وآخره ووسطه أوله من يخرج أن والتزم الكتاب، هذا وضع إىل الدين
وبرلني، وباريس وغوطا الخديوية املكتبة يف نسخ منه له. الكتاب وضع الذي الفقه

.١٢٩٤ سنة حلب يف وبالحروف كلكتة يف الحجر عىل وطبع
مختلفة. مواضيع يف أخرى أشعار وله ،١٣٠٥ سنة الهند يف طبع شعر ديوان (ب)

محمد الدين مجد بن عيل وامللة الدين عالء هو ٨٧٥ه): سنة (تويف مصنفك (٦)
الرازي، الدين بفخر نسبه يتصل البسطامي، الشاهرودي مصنفك الهروي مسعود بن
ولد للتصغري. الفارسية يف والكاف سنه، حداثة من بالتأليف الشتغاله «مصنفك» سمي
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يف أستاذًا وتعني الصغرى، آسيا إىل انتقل ثم هرات، إىل أخيه مع وانتقل ٨٠٣ سنة
منها: يهمنا مؤلفات عدة وله .٨٧٥ سنة هناك وتويف األستانة، إىل وانتقل قونية،

فاتح مراد بن محمد السلطان بأمر ٨٦٦ سنة ألفه الكنوز: ومفاتيح الرموز حل
وتفصيله املؤلفبرشحه فأمر مخترصالسهروردي عىل نظره وقع قد وكان القسطنطينية
وأفعال السحر قبيل من أشياء وفيه األولياء، ومراتب التصوف أو الباطن علم يف وهو
أنه الظنون كشف ويف صفحة، ٣٢٤ يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه القلوب،
وغريها واألدب باللغة مختلفة مواضيع يف عديدة رشوح وملصنفك ذكره، اآلتي دده لعيل

.(١٨١ النعمانية (الشقائق
باشا سنان تلميذ التوقاتي هللا لطف هو ٩٠٠ه): سنة نحو (تويف لطفي مال (٧)
بيازيد السلطان توىل وملا محمد، السلطان زمن يف الكتب خزانة توىل والقوشجي،
كتاب: وله بروسة إىل عاد ثم فاألستانة أدرنة إىل انتقل ثم بروسة، يف أستاذًا جعله
واملتحف فينا يف نسخة منه بيازيد للسلطان قدمه العلوم، موضوعات يف اإللهية: املطالب
تاريخ يف املذبح» «تضعيف رسالة منها مختلفة مواضيع عدة يف رسائل وله الربيطاني،
يف طبع لإليجي، الكالم علم يف املواقف رشح وله ،١٨٢٧ سنة ليدن يف طبع أفالطون

.(٣١٣ النعمانية (الشقائق ١٢٣٩ سنة األستانة
وينتسب الدواني، أسعد بن محمد الدين جالل هو ٩٠٧ه): سنة (تويف الدواني (٨)
يف وأقام هناك، قاضيًا أبوه وكان كازرون، من دوان يف ٨٣٠ سنة ولد بكر، أبي إىل

ومؤلفاته: األيتام، مدرسة يف والتدريس فارس قضاء وتوىل شرياز،

محمد للسلطان قدمه األيام تلك علوم من مخترصات فيه العلوم: أنموذج (أ)
الخديوية. واملكتبة برلني يف نسخة ومنه العثماني،

فقهية مختلفة مسائل يف رسائل عدة وله الخديوية، املكتبة يف العلم: تعريف (ب)
برلني سيما وال أوربا مكاتب يف متفرقة وغريها واألصول التفسري ويف وفلسفية وكالمية
يف نسخة منها هللا) (وجود القديم» الواجب «إثبات يف رسالة منها واألسكوريال، وفينا
بعض يف تبحث «الزوراء» اسمها رسالة وله مختلفة، رشوح عليها الخديوية املكتبة

الكربى. املكاتب يف متفرقة نسخ منها برشحها، العلماء اهتم الصوفية أحوال
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أخرى موسوعات

ومنها األخرى، املواضيع بني الرتاجم أثناء يف ذكره جاء ما العرص هذا يف املوسوعات ومن
أيًضا:

يف ٦٩٥ سنة املتوىف الحراني الدين لنجم املحزون: وسلوة العلوم جامع كتاب (١)
البحور ويف والنحس والسعد والتوقيت والخسوف والكواكب واألرض والسماء الحديث
يف نسخة منه ذلك، وغري األرض وأمم واألهرام واملدن واألحجار والجبال واآلبار والجزر

باريس.
الرشيعة صدر مسعود بن هللا لعبيد والطبيعيات الفلسفة يف العلوم: كتابتعديل (٢)
الكالم يف والثاني املنطق، يف األول قسمني: جعله ٧٤٧ سنة املتوىف البخاري، املحبوبي

وفينا. برلني يف نسخة منه غريبة، ومباحثه
ساعد بن إبراهيم بن محمد الدين لشمس املقاصد: أسنى إىل القاصد إرشاد (٣)
صاحب زاده طاشكربي أخذ وعنه وأصنافها العلوم يف ،٧٩٤ سنة نحو تويف األنصاري،

.١٣١٨ سنة بمرص طبع علًما، ستني فيه جمع السعادة مفتاح
أهل من خليل بن ملصطفى املؤلفني، وتراجم العلوم تعريفات يف العلوم: مدينة (٤)
هذا نسبة ويف صفحة. ٣٤٦ يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منها العارش، القرن
عنوانها يف ذكر الخديوية املكتبة يف املوجودة النسخة فإن اختالف، مؤلفه إىل الكتاب
مؤلفه أن املقدمة صدر ويف املسلمني»، مفتي وسيدنا موالنا اإلمام، األجل للشيخ «أنها
سنة القاهرة يف كان األنصاري ساعد بن إبراهيم الدين برهان القايض بن الدين «شمس
ذكًرا الكتاب يف تجد ولكنك «األرتقي»، العلوم مدينة صاحب أن العلوم أبجد ويف ،«٧٣٠
كتابة وتمت ٩١١ سنة املتوىف بالسيوطي استشهد وقد التاسع، القرن بعد توفوا ألناس
عرش، الحادي أو العارش القرن أهل من فاملؤلف .١١١٤ سنة الخديوية املكتبة نسخة
أوًال بحث الظنون، كشف أو زاده لطاشكربي السعادة مفتاح قبيل من الكتاب وموضوع
وعلومها فاللغة وفروعها، فالكتابة بالخط بدأ فيها ألف من وأشهر وأقسامها العلوم يف
لم والدين، والسياسة وامليكانيكية الطبيعية والعلوم واألدب والشعر نشوئها وتاريخ
أصحاب برتجمة يفضله لكنه الظنون كشف صاحب فعل كما الهجاء عىل ذلك يرتب

املؤلفات.
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اإلسالمية العلوم يف االختصار يقتيض الكتاب هذا من الغرض إن املكان: هذا غري يف قلنا
هذه تفرعت إذ األخرية العصور يف وخصوًصا والتطويل، التوسع من ذلك إليه يبعث ملا
كان الذين سيما وال أشهرهم عىل هؤالء من فتقترص علماؤها، وتكاثر وتعددت العلوم
االنتفاع الناشئ لألديب يمكن آثاًرا خلفوا أو اإلجمال عىل األدب يف اشتغال أو تأثري لهم

ذلك: من ذكره يهمنا ما فهناك الكتاب بهذا املراد الغرض وهو بها،

الحديث يف

له: (٦٩٤) املكي الطربي الدين محب (١)

وعدوا الذين العرشة الصحابة وهم العرشة، فضائل يف النرضة الرياض كتاب (أ)
مجلدين. يف ١٣٢٧ سنة بمرص طبع بالجنة،

غوطا. يف النبي، أقارب أي: القربى، ذوي مناقب يف العقبى ذخائر (ب)

ومسلم البخاري رجال كتاب له: الثامن القرن بأواسط الهكاري: عيىس ابن (٢)
ينتهي املؤلف بخط التيمورية الخزانة يف األول الجزء منه األبجدية عىل أسماؤهم مرتبة

الزبيدي. مرتىض السيد خط آخره يف وعليه الصمد» «عبد بمادة
له: (٧٦٧) الكناني جماعة بن الدين عز (٣)

صغري. جزء يف الخديوية املكتبة يف النبوية السرية مخترص (أ)
التيمورية. الخزانة يف بخطه األلباب نزهة منتخب (ب)
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الرياض كتاب له :٨٩٣ سنة املتوىف اليمني العامري بكر أبي بن يحيى (٤)
التعريف يف مخترص وهو الصحابة، عن الصحيحني يف روي ما جملة يف املستطابة
سنة بهوبال يف وطبع الهجاء، عىل مرتب رؤية أو رواية الصحيحني يف له صح ملن

.١٣٠٣

الحنفي الفقه

وملتقى البحرين مجمع كتاب له :(٦٩٦) البغدادي الساعاتي بن الدين مظفر (١)
ابن غري وهو مطبوعة، عديدة رشوح وله الفقه يف الشائعة الكتب من وهو النهرين،

ذكره. املتقدم الشاعر الساعاتي
له: (٧١٠) النسفي الدين حافظ (٢)

مطبوع. أكثرها كثرية رشوح عليه الفقه، أصول يف األنوار منار (أ)
الخديوية. واملكتبة أوربا مكاتب يف عديدة رشوح عليها الفروع، يف الوايف (ب)

سنة لكناو ويف ،١٨٨٣ وسنة ١٨٧٠ سنة دهيل يف طبع الفروع، يف الدقائق كنز (ج)
ترجمة وله وغريها. ،١٣٠٩ مرصسنة ويف ،١٨٨٣ سنة بمباي ويف ،١٨٧٧ وسنة ١٨٧٤

أخرى. كتب وله برلني، يف فارسية

الدقائق، كنز عىل الحقائق تبيني كتاب له :٧٤٣ املتوىفسنة الزيلعي الدين فخر (٣)
أجزاء. ٦ يف ١٣٠٣ سنة بمرص طبع

الهداية عىل رشح الفقري، للعاجز القدير فتح له :٨٦١ سنة املتوىف همام ابن (٤)
أجزاء. ٨ يف ١٣١١ سنة بمرص طبع

األستانة يف والقضاء أدرنة التدريسيف وتوىل تركماني، أصله :(٨٨٥) مالخرسو (٥)
يف ودفن وتويف األستانة يف اإلفتاء توىل ثم بروسة إىل ورحل صوفيا، أيا يف أستاذًا وصار
١٢٩٤ سنة القاهرة يف طبعت األحكام، غرر رشح يف الحكام درر مؤلفاته: أهم بروسة،

وحواش. رشوح وعليها مجلدين يف و١٣٠٥
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املالكي الفقه

طبع املالكي، الفقه يف الفروق كتاب له :٦٨٤ سنة املتوىف القرايف الدين شهاب (١)
.١٣٠٤ سنة تونس يف

القاهرة يف تعلم :(٧٦٧) املرصي املالكي الجندي موىس بن إسحق بن خليل (٢)
له: أيًضا، واإلفتاء الشيخونية يف التدريس وتوىل

لسانها إىل بنقله الفرنساوية الحكومة اهتمت املالكي، الفقه يف املخترص كتاب (أ)
بريون املسترشق إىل بذلك فعهدت الجزائر، عىل استيالئها بعد املايض القرن أواسط من
ستة يف ١٨٥١–١٨٥٢ سنة باريس يف والتعاليق الرشوح من معها وما الرتجمة وطبعت
تملكها بعد اإليطالية الحكومة وأخذت ،١٨٧٧ سنة باريس يف أيًضا وطبع مجلدات،
«مخترص باسم عندهم ويعرف مشهور، وهو العربية، إىل ترجمته يف الغرب طرابلس
األحكام عن فضًال وأدبية، اجتماعية فوائد منه اإلفرنج استخرج وقد خليل»، سيدي
وبمرص ،١٨٧٨ سنة بهتان ويف ،١٣٠٠ سنة بفاس العربي األصل طبع وقد الفقهية.
كبرية. صفحة ذكرها يستغرق مطبوع أكثرها عديدة رشوح وله وغريها. ،١٣٠٩ سنة

الخديوية. املكتبة يف املناسك كتاب (ب)
الخديوية. املكتبة يف والعلوم بالرتاجم يتعلق فيما الفهوم محرضات كتاب (ج)

ج١). ٢٦٢ املحارضة (حسن الخديوية. املكتبة يف املنويف هللا عبد الشيخ مناقب (د)

سنة جزءًا ١٢ يف بفاس طبع املعيار، نوازل له :٩١٤ سنة املتوىف الونرسييس (٣)
.١٣١٥

الشافعي الفقه

الخزامي حسن بن مرا بن رشف بن يحيى هو النووي: الدين محيي زكريا أبو (١)
وسافر وحج دمشق يف وتعلم دمشق قرب نوا يف ٦٣١ سنة ولد الدين، محيي الحوراني

مؤلفاته: أشهر ،٦٧٦ سنة نوا بلده يف ومات

واملهذب املزني مخترص يف املوجودة األلفاظ فيه جمع واللغات: األسماء تهذيب (أ)
الرجال أسماء من فيها ليس مما جمًال إليها وضم والروضة، والتنبيه والوجيز والوسيط
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اللغات، يف والثاني األسماء يف األول قسمني، وجعله وغريهم، والجن واملالئكة والنساء
كاملعجم وهو صفحة ٨٨٠ نحو كبري مجلد يف ١٨٤٢–١٨٤٧ سنة غوتنجن يف طبع

الكتب. تلك يف ذكرها جاء التي لألعالم التاريخي
وقد وبرلني، غوطا يف نسخ منه رافع، ابن محرر مخترص هو الطالبني، منهاج (ب)
سنة بتافيا يف العربي األصل مع وطبعته لسانها إىل بنقله الفرنساوية الحكومة اهتمت
ومخترصات كثرية رشوح وعليه ،١٣٠٥ سنة بمرص وطبع مجلدات، ثالثة يف ١٨٨٢

لذكرها. محل ال بالعرشات تعد الفقهاء ألشهر
أيًضا. كثريون رشحه وقد واملحرر للمنهاج معجم هو الدقائق (ج)

لتسهيل زيادات مع التنبيه كتاب تهذيب فيه جمع الفقه، يف التنبيه تصحيح (د)
فقهية أخرى مؤلفات وللنووي صفحة. ٦٤ يف بها اإلفتاء املراد املسائل إىل الوصول
سنة القسطنطينية يف طبع مسلم، صحيح رشح منها والحديث الفقه عىل عديدة ورشوح

مجلدات. خمسة يف ١٢٨٣

القاهرة يف وتعلم ،٦٨٣ سنة بمرص سبك يف ولد :(٧٥٦) السبكي الدين تقي (٢)
قايض صار ثم مكة، إىل وحج والخليل القدس وزار ودمشق اإلسكندرية إىل ورحل
شاطئ عىل بعزبة حياته آخر يف وانقطع عديدة، مناصب يف وتقلب الشام يف القضاة
العلماء. كبار من وكان ،٧٥٦ سنة تويف حتى ابنه موت عىل أصابه حزن بسبب النيل

عنها. أغضينا كتابًا عرشين عىل تزيد الفقه يف مؤلفات وله
القاهرة يف ولد ذكره، املتقدم الدين تقي بن الوهاب عبد هو السبكي: الدين تاج (٣)
يف وخطب صغره مع مهمة مناصب وتوىل أبيه، مع دمشق إىل ورحل فيها وتعلم (٧٢٧)
له: .٧٧١ سنة وتويف وُسجن بالتبذير، اتهم ثم القضاء، عىل أباه وخلف األموي الجامع

يف نسخ منه الشافعي الفقه كتب أمهات من هو األصول، يف الجوامع جمع (أ)
بعضها ومخترصات عديدة رشوح وله الخديوية، املكتبة ويف واألسكوريال وليدن برلني

مطبوع.
رشوح. وعليه الخديوية املكتبة يف الفقه أصول يف التصحيح، توشيح (ب)

ليدن. يف والنظائر األشباه كتاب (ج)
أو دينية نعمة ُسلب ملن طريقة من «هل موضوعه النقم، ومبيد النعم معيد (د)
١٩١٠ سنة لندن يف طبع الخديوية، واملكتبة برلني يف إليه؟» عادت سلكها إذا دنيوية

وتعاليق. مقدمة مع
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الشافعي جالسوا ممن الشافعية الفقهاء تراجم هي الكربى الشافعية طبقات (ه)
ستة يف ١٣٢٤ سنة مرص يف طبعت الهجاء عىل مرتبة طبقة وكل بعدهم، جاء فمن

والحديث. التاريخ يف هامة فوائد وفيها مجلدات،
صفحة. ٢٨٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها الوسطى، الطبقات (و)

بدون األبجدية عىل ورتبها والوسطى الكربى فيها اخترص الصغرى، الطبقات (ز)
٢٢٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها غريها، من تناوًال أقرب فهي بالطبقات، تقييد
أهم تراجم عىل تشتمل اإلجمال عىل الطبقات أن إليه اإلشارة تحسن ومما صفحة،
طبقات يف فإن خاصة، طبقات الظاهر يف بها املراد كان وإن طبقة كل من املشاهري
مؤلفات السبكي الدين ولتاج وغريه. شاه ملك وزير امللك نظام ترجمة مثًال الشافعية

ذكرها. يهمنا ال أخرى

القاهرة، قرب سنيكة، يف ولد :(٩٢٦) األنصاري زكريا يحيى أبو الدين زين (٤)
ومات مرض ثم الشافعي، القضاء ورأس القاهرة، يف أستاذًا صار حتى العلم يف وترقى
التعلم روم يف النظيم اللؤلؤ منها: وغريه الفقه يف عديدة كتب له ،٩٢٦ سنة املارستان يف

عديدة. رشوح وله برلني، يف وحدودها العلوم أصناف فيه ذكر والتعليم،

الحنبيل الفقه

العرص هذا يف — سواه عن الحنبيل الفقه يمتاز :(٧٢٨ سنة (تويف تيمية ابن (١)
تيمية بن السالم عبد بن الحليم عبد بن أحمد الدين تقي وهو تيمية، ابن بظهور —
سنة حران يف ولد اإلسالمية، العلوم يف عرصه علماء أعظم كان الشهري، اإلمام الحراني
يفرون الناس وأخذ أيديهم يف بغداد وسقطت املغول بهجوم الرشق أصيب وقد ،٦٦١
بالعلماء حافلة وهي ٦٦٧ سنة دمشق أتى حتى طفل وهو أبوه به فانتقل وجوههم، من
فاستوعب شيخ، ٢٠٠ عددهم فبلغ وغريهم، شيوخها عىل العلم تلقي يف فأخذ واملدارس،
ذكي كان ألنه سنة؛ عرشة بضع ابن وهو والتفسري والحساب والخط والفقه الحديث
العارضة قوي وكان والتقشف. الزهد إىل مياًال صغره من نشأ الحافظة، قوي الفؤاد
التأليف يف ورشع عمره، من عرشة السابعة يف وهو وأفتى وناظر تكلم الحجة، حارض
وحج القرآن، تفسري يف صيته فبعد سنة، ٢١ وله املناصب بعض وتوىل الحني ذلك من
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املناقب وسائر والورع والزهد والعمل العلم يف اإلمامة إليه انتهت وقد ورجع ٦٩١ سنة
يهاب ال فكان رأيه، إبداء يف أدبية وجرأة الرتتيب وحسن التصنيف يف ذوق مع الفاضلة
الثالثني يتجاوز لم وهو املجتهدين وآخر السنة محيي سموه حتى الحق سبيل يف املوت
ضخًما كتابًا ذلك يف وألف واملنقول، املعقول بني املوافقة مذهبه من وكان عمره، من
تحريض إىل الحاجة مست إذا وكان أشياعه، وكثر الناس نفوس يف تأثري لقوله وأصبح

املغول. جهاد يف ذلك فعل وقد الستحثاثهم، تصدر الجهاد عىل الناس
يف والجرأة الفكر استقالل من عليه هو ما مع أقرانه وفاق شهرته اتسعت فلما
ونازعوه فنازعهم فيها، خالفهم أموًرا عليه فانتقدوا ومنافسوه مناظروه كثر القول،
مجلس وعقد مرص إىل فنقل أرادوا، بما وفازوا بمرص، السلطنة مقام إىل أمره وأبلغوا
قلعة يف وحبسوه عليه فحكموا الدولة وأكابر القضاة حرضه وصوله ساعة ملحاكمته
ففاز خصومه عىل مجلًسا وعقدوا أخرجوه ثم أخويه، مع سنة ونصف سنة الجبل
سنة مطالبته إىل فعادوا االتحادية، عىل بالطعن بعضهم فاتهمه اإلقراء فتوىل عليهم،
فيها حبسوه اإلسكندرية إىل أرسلوه ثم وحبسوه اسرتجعوه ثم الشام، إىل ونفوه ٧٠٧
واألعيان بالقضاة حافل مجلس يف بالسلطان واجتمع مرص إىل عاد وأخريًا أشهر، ثمانية
القاهرة يف وأقام عنهم. فعفى بخصومه؟ يفعلون ماذا فسألوه براءته، رأوا وقد واألمراء
وأكب سنني سبع عنها غاب أن بعد دمشق إىل وتوجه الفتنة، فعادت العلم، نرش إىل وعاد

واإلفتاء. والتأليف التعليم عىل فيها
كالحلف يعتربها وهو بالثالثة بالطالق الحلف يف اإلفتاء مسألة ذلك أثناء يف وعرضت
السلطان أمر وجاء فأبى، الصورة هذه عىل بها اإلفتاء برتك أصحابه عليه وأشار بالواحد.
بالقلعة وحبسوه عليه فقبضوا العلم»، كتمان يسعني «ال وقال: يأبه فلم أيًضا بذلك
يتعلق بجواب له ظفروا حتى يناوئونه وخصومه عادته إىل فرجع أخرج ثم أشهر، ستة
يرى ال وهو ذلك، بسبب عليه فشنعوا والصالحني، األنبياء قبور إىل الرحال شد بمسألة
خاصة قاعة يف القلعة يف عليه فحجروا القضية وكربت الدين، بحسب واجبة الزيارة تلك
ما وأخرجوا الكتابة من فمنعوه والعبادة، التأليف عىل عامل وهو يخدمه أخوه ومعه
وقع لنعيه وكان .٧٢٨ سنة فمات عليه عظيًما ذلك فكان والورق، والحرب الكتب من عنده
أكثرها مجلد، ٣٠٠ مصنفاته وبلغت ثيابه، وبقايا آثاره اقتناء إىل الناس وتسابق عظيم،
الدينية والقواعد والفتاوى واألجوبة الردود من كثري بينها وأصوله، والفقه التفسري يف
مجلدات، ٤ الفالسفة عىل والرد مجلدات، ٤ يف والنقل العقل تعارض مثل والجدلية،
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والجربية القدرية وعىل والحلولية االتحادية عىل والرد سينا، ابن عىل والرد املعاد وإثبات
والتقليد االجتهاد ويف وعمر، بكر أبي فضائل ويف مطهر، ابن وعىل واإلمامية والرافضة

منها: عرفناه ما وهاك ونحوها، أحمد اإلمام وتفضيل

١٣٢٦ بمرصسنة طبع شهرته، بُنيت وعليه به، أفتى ما وفيها تيمية: ابن فتاوى (أ)
مجلدات. خمسة يف

األوطار، نيل سماه رشًحا ١٢٥٠ سنة املتوىف الشوكاني رشحه األخبار: منتقى (ب)
.١٢٩٧ سنة يف بمرص طبع

.١٣١٠ سنة الهند يف طبع اإليمان: (ج)
التيمورية. الخزانة يف الرابع الجزء منه والنقل: العقل بني الجمع (د)

.١٣٢١ سنة بمرص طبع والقدرية، الشيعة نقض يف النبوية السنة منهاج (ه)
.١٣١٠ سنة بمرص طبع الشيطان: وأولياء هللا أولياء بني الفرقان (و)

.١٣١٨ سنة بمرص طبع والخلق: الحق بني الواسطة (ز)
٦٠٠ يف ١٣٢٢ سنة آباد حيدر يف طبع الرسول: شاتم عىل املسلول الصارم (ح)

صفحة.
(ترجمته ١٣٢٣ بمرصسنة مًعا طبعت رسالة ٢٩ هي الكربى: الرسائل مجموع (ط)

ج٣). ٦٨ الحفاظ وطبقات ج١، ٣٥ الوفيات فوات يف

بن محمد هللا عبد أبو الدين شمس هو ٧٥١ه): سنة (تويف الجوزية قيم ابن (٢)
٦٩١ سنة دمشق يف ولد الحنبيل، الدمشقي الزرعي الجوزية قيم بن أيوب بن بكر أبي
ونحوها والردود الجدل يف أكثرها كثرية كتب وله مرص. إىل ورافقه تيمية ابن عىل وتفقه

منها:

يصح «هل يف الحكام بعض باقرتاح ألفه الرشعية: السياسة يف الحكمية الطرق (أ)
تاريخية فوائد ذلك ويتخلل الرشعية؟»، األدلة تتوفر لم إذا والقرائن بالفراسة الحكم
.١٣١٧ بمرصسنة طبع وقد صفحة ٤٢٨ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه واجتماعية.
سنة بمرص طبع والتعليل: والحكم والقدر القضاء مسائل يف الغليل شفاء (ب)

.١٣٢٣
مجلدين. يف ١٣٢٣ سنة بمرص طبع التصوف، يف السعادة: دار مفتاح (ج)

.١٣٢٣ سنة بمرص طبع العباد: خري حج يف املعاد زاد (د)
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الهند. يف طبع والجهمية: املرجئة لغزو اإلسالمية الجيوش اجتماع (ه)
وأوصافهن، النساء أخبار عىل ويشتمل ١٣٠٧ سنة بمرص طبع النساء: أخبار (و)

ج٣). الكامنة (الدرر ذلك ونحو وغدرهن منهم التحذير يف يقال وما

وعلومه القرآن يف

توىل البيضاوي عمر بن هللا عبد هو السابع. القرن أواخر يف نبغ البيضاوي: (١)
أشهرها: مؤلفات عدة له ،٦٨٥ سنة نحو فيها وتويف تربيز، ثم شرياز، قضاء

وغريه، للزمخرشي الكشاف عىل بناه التفسري، يف التأويل، وأرسار التنزيل أنوار (أ)
الرشوح من بقي ما يبلغ كثريون، ورشحه مراًرا، طبع السنة، أهل عند املنزلة رفيع وهو

جماعة. وانتقده والعلماء، األئمة ألحسن كتابًا أربعني نحو الحوايش أو
واحد. غري رشحه وباريس برلني يف األصول، علم إىل الوصول منهاج كتاب (ب)

باريس. يف األعراب، علم يف اللباب لب (ج)
الخديوية. املكتبة يف وتعريفها، العلوم موضوعات يف رسالة (د)

،٦٧٤ سنة إىل آدم من بالفارسية، واإلسالم الفرس تاريخ وفيه التواريخ، نظام (ه)
الربيطاني. املتحف يف

الجياني الغرناطي عيل بن يوسف بن محمد هو :(٧٤٥) الغرناطي حيان أبو (٢)
حتى مالقة يف ودرس ٦٥٤ سنة غرناطة يف ولد نفزة. قبيلة من بربري أصله الدين أثري
عىل ودرس القاهرة يف وأقام والشام، والحجاز مرص إىل ورحل وعلومه، القرآن يف برع
يف والقراءة املنصورية يف الحديث علم ثم النحو تدريس يف وخلفه النحاس الدين بهاء
له تغري. ثم مدحه ملرص اليتيمة ابن جاء وملا ظاهريٍّا، األمر بادئ يف وكان األقمر، الجامع

املؤلفات: من

عدة يف باشا وراغب جامع ويني صوفيا أيا يف القرآن تفسري يف املحيط البحر (أ)
مجلدات.

باريس. يف اللغة، يف الغريب: من القرآن يف بما األريب تحفة (ب)
يف الخديوية املكتبة يف النحو، يف مطول العرب، لسان من الرضب ارتشاف (ج)

باملدينة. بك عارف مكتبة عن منقولة كبرية صفحة ١٢٧٠
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الوفيات (فوات الربيطاني املتحف يف رشوح لها العربية، علم يف البدرية اللمحة (د)
ج٢). ٢٨٢

كبار من كان الدمشقي: القريش الجزري بن محمد الخري أبو الدين شمس (٣)
العثماني السلطان لبيازيد معاًرصا وكان ،٨٣٣ سنة تويف القراءات، وأصحاب الحفاظ
عديدة مؤلفات وله فارس إىل عاد تيمور مات فلما تيمورلنك، قبضة يف ٨٠٥ سنة ووقع

منها: يهمنا

املعجم، حروف عىل رتبه والدراية، الرواية أويل القراءات رجال يف النهاية غاية (أ)
الكتاب بهذا فاخترصه مطوًال وكان دمشق، يف ٧٧٤ سنة وانتهى ٧٧٢ سنة تأليفه ابتدأ
الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه .٧٩٥ سنة القاهرة يف تأليفه من وفرغ ،٧٨٣ سنة

كبرية. صفحة ٦٠٠ يف
املكتبة يف نسخة منه والتجويد، القراءة علم يف مطول العرش، القراءات يف النرش (ب)

صفحة. ألف نحو يف الخديوية
مؤلفات وله بمرصمراًرا، طبعت مشهورة، التجويد يف منظومة الجزرية، املقدمة (ج)

ج٣). ٨٥ الحفاظ (طبقات ذكرها. عن أغضينا ومنظومات أخرى

والزيدية الشيعة

منهم: نذكر العرص هذا يف الشيعة من القرآن علوم يف املشتغلون تكاثر

من الحديث رجال كتاب له: السابع، القرن أواخر يف داود: بن عيل بن حسن (١)
ولد املؤلف أن وفيه األبجدية، عىل مرتب التيمورية الخزانة يف خطية نسخة منه الشيعة
معجم فهو ١٠٨١ سنة املتوىف البغدادي عمر بن القادر عبد خط وعليه ،٦٤٧ سنة

الشيعة. من املحدثني
الدين نصري تلميذ يوسف بن حسن الدين جمال هو :(٧٢٦) الحيل املطهر ابن (٢)
الشيعة. أئمة كبار من وهو العراق، يف خدابنده السلطان زمن يف اإلمامية الطويسورئيس

منها: وأحكامه مذهبه أصول يف عديدة مؤلفات خلف

النظم، رشح يف الفهم معارج اسمه له رشح مع الدين، أصول يف الرباهني نظم (أ)
برلني. يف
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وخصوًصا أوربا مكاتب يف كثري وغريهما برلني. يف اإلمام أحكام إىل األذهان إرشاد (ب)
أشهرهم: األعالم األئمة من واحد غري العرص هذا يف الزيدية من واشتهر برلني،

يف ٨٤٠ سنة تويف اليمن، يف هللا: لدين املهدي املرتىض بن يحيى بن أحمد (٣)
وله: بصنعاء، السجن

«الغيث سماه رشًحا ورشحه السجن يف ألفه األخيار، األئمة فقه يف األزهار كتاب (أ)
كثريون. ورشحه برلني يف نسخة منه املدرار»

عديدة. رشوح وعليه برلني يف األمصار، علماء ملذاهب الجامع الزخار البحر (ب)

التصوف

تيمية، ابن مقاومي أكرب من كان الشاذيل: هللاإلسكندري عطاء بن الدين تاج (١)
مواضيع يف كتابًا عرشين نحو وألف اإلسالمية، العلوم ألنواع جامًعا وكان ،٧٠٩ سنة تويف

منها: شتى

املكتبة ويف وباريس برلني يف الصوفية، أبحاث يف إليه نسبة العطائية الحكم (أ)
وسنة ١٢٨٤ سنة بمرص طبع للنفزي. أحدها رشوح عليها صفحة، ٢٠ يف الخديوية

أخرى. ورشوح ١٣٠٦
مراًرا. طبع الوصايا، يف النفوس وقمع العروس تاج (ب)

الشاذيل، الحسن أبي وشيخه املريس العباس أبي الشيخ مناقب يف املنن لطائف (ج)
صفحات. ٦٠٨ يف الخديوية املكتبة ويف وغوطا برلني يف صوفية، وأبحاث ترجمتهما يف

منها: يهمنا عديدة كتب له :٧٣٠ سنة تويف الكلساني الرازق عبد الدين جمال (٢)

يف األول قسمني، عىل رتبه لغوي علمي كتاب وهو الصوفية، اصطالحات (أ)
ويعرف وغوطا، برلني يف نسخ منه التفاريع يف والثاني األبجدية، عىل املصطلحات
سربنحر، بعناية ١٨٤٥ سنة كلكتة يف طبع الصوفية، لالصطالحات الرزاق عبد بمعجم

الصوفية. أبحاثهم يف أوربا علماء عليه ويعول
سنة وطبعت الفرنساوية إىل وترجمت برلني، يف والقدر، القضاء يف رسالة (ب)

.١٨٧٥
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كثرية كتب له الحرمني، نزيل :(٧٦٨) اليافعي أسعد بن هللا عبد الدين عفيف (٣)
منها: يهمنا هنا، لها محل ال التصوف يف

تاريخية حكاية ٥٠٠ نحو فيه العيون» «نزهة أيًضا ويسمى الرياحني، روض (أ)
وغريها. ١٣٠١ سنة بمرص طبع وغريهم، الصوفية من الصالحني عن

برلني. يف القادر، عبد الشيخ مناقب يف املفاخر أسنى (ب)
اإلنسان أحوال وتقلب الزمان حوادث معرفة يف اليقظان وعربة الجنان مرآة (ج)
الربيطاني، واملتحف وباريس فينا يف ٧٥٠ سنة إىل األعيان، مشاهري بعض موت وتاريخ
ذكره. تقدم ٨٨٥ سنة املتوىف األهدل هللا عبد ألبي الزمان» «غربال اسمه مخترص وله

(الكيالني) الجييل القادر عبد سبط بن إبراهيم بن الكريم عبد الدين قطب (٤)
يهمنا كتابًا ٢٠ نحو منها باقيًا يزال ال عديدة مؤلفات له :٨٢٦ سنة تويف الصويف،

منها:

مكاتب يف متفرقة أجزاء منها مجلًدا ٤٠ يف األقدم، والناموس األعظم الناموس (أ)
الخديوية. املكتبة يف أجزاء وبضعة أوربا

١٣٠٤ وسنة ١٣٠١ بمرصسنة طبع واألوائل، األواخر معرفة يف الكامل اإلنسان (ب)
رشوح. وله وغريها

القاهرة يف وتعلم أنطاكية يف ولد الحرويف: الحنفي البسطامي الرحمن عبد (٥)
منها: يهمنا عديدة كتب له ،٨٥٨ سنة فيها وتويف بروسة، يف وقطن

يكملها، لم علم مائة نحو يف موسوعة هو املكية، الفوائح يف املسكية الفواتح (أ)
واملكتبة واألسكوريال وليبسك وليدن فينا يف نسخ منها الثاني مراد للسلطان قدمها

الخديوية.
إىل النبي وفاة من السنني عىل مرتب مخترص تاريخ والسري، الحوادث يف الدرر (ب)
للسلطان أيًضا قدمه األعوام» ترتيب عىل «وفيات اسمها ليدن يف نسخة منه ،٧٠٠ سنة

بروسة. يف مراد
غوطا. يف والجوهري، الطربي إىل ودمنة كليلة صاحب من العلماء تراجم (ج)
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املكتبة يف نسخة منه أدبية، لطائف مجموع الرتسل، مباهج يف التوسل مناهج (د)
من فائدة ال واألوفاق والجفر الحروف علم يف كثرية كتب وله صفحة، ٧٢ يف الخديوية

ذكرها.

التاسع، القرن أواخر يف تويف املغرب، أهل من السماليل: الجزويل بكر أبي ابن (٦)
رشوح وله مشهور وهو املختار، عىل الصالة ذكر يف األنوار وشوارق الخريات دالئل له:

مراًرا. مطبوعة
يف وتعلم الروم بالد يف ولد :٨٧٩ سنة تويف جي الكافيه سليمان بن محمد (٧)

منها: التفسري كتب من عرشات وله والقاهرة، تربيز

الخديوية. املكتبة يف التفسري: علم يف التيسري (أ)
صوفيا. أيا يف متشابهات آيات تفسري (ب)

تلمسان يف أقام الصويف: السنويس الحسني يوسف بن محمد هللا عبد أبو (٨)
فيها: وله باسمه تعرف طريقة صاحب وهو ٨٩٢ سنة وتويف متصوًفا

ويسمى التقليد، وريقة الجهل ظلمات من املخرجة التوحيد أهل عقيدة كتاب (أ)
يف ومخترصات رشوح ولها الخديوية، املكتبة ويف برلني يف الكربى، العقيدة كتاب أيًضا

أوربا. مكاتب أهم
وباريس وغوطا برلني يف الرباهني، أم وتسمى الصغرى التوحيد أهل عقيدة (ب)
ليبسك يف وتعليقات األملانية، ترجمتها مع العربية يف طبعت وقد الربيطاني واملتحف
يف العربي األصل مع وطبعت الجزائر حاكم بأمر الفرنساوية إىل وترجمت ١٨٤٨ سنة
يف أخرى كتب وله الكربى، املكاتب يف متفرقة عديدة رشوح ولها ١٨٩٦ سنة الجزائر

وغريها. واألصول والعقائد والفرائض والفلسفة املنطق

له :٨٩٩ سنة تويف الفايس، الربليس الربنويس زروق بن أحمد الدين شهاب (٩)
الطب. يف وبعضها التصوف يف عديدة كتب
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من وغريها والنجوم والطب والفلسفة الرياضيات علماء من طائفة العرص هذا يف ظهر
منهم ذكرهم يهمنا من وإليك تقدمهم، من تأليف عىل بنوا أكثرهم لكن الدخيلة، العلوم

باختصار:

الطب يف

سنة دمشق يف تويف أصيبعة، أبي ابن تلميذ املسيحي: القف بن الفرج أبو (١)
وله: ،٦٨٥

الخديوية. املكتبة ويف وباريس برلني يف الجراح، صناعة يف العمدة كتاب (أ)
(طبقات الربيطاني املتحف يف املرض، ودفع الصحة حفظ يف الغرض جامع (ب)

ج٢). ٢٧٣ األطباء

باريس. يف الهادية، التذكرة له :(٦٩٠) السويدي الدين عز (٢)
له: ٦٩٦ سنة تويف النفيس بن الدين عالء (٣)

برلني. يف األغذية، من املختار (أ)
وغوطا. برلني يف القانون، موجز (ب)

يسع ال ما له: ،(٧١١) الكبري بابن ويعرف الكتبي: بن الخويي) (أو الجويني (٤)
الخديوية. املكتبة يف ومركبها، األدوية مفردات يف جهله، الطبيب
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الفرحة كمال كتاب: الغوري النرصقنصوه ألبي ألف الطبيب: القوصوي محمد (٥)
السموم معالجة عن مفيدة تفاصيل وفيه منه، بإشارة الصحة، وحفظ السموم دفع يف
كتب جملة يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه منها، بأحسن الحديث العلم يأِت لم بعضها

صفحة. ٢٤٦ يف باشا زكي

الفلسفة يف

له: ،٦٧٥ سنة تويف بدبريان ويعرف القزويني: الكاتبي الدين نجم (١)

لقطب أحدها رشوح عدة لها برلني، يف املنطقية، القواعد يف الشمسية الرسالة (أ)
الرشح هذا وعىل وغريها، القاهرة ويف ١٨١٥ سنة كلكتة يف طبع التحتاني، الرازي الدين

عديدة. وحواٍش تعاليق
كلكتة يف طبع رشح لها الخديوية، املكتبة يف فوقها، وما الطبيعة يف العني حكمة (ب)

والطبيعيات. املنطق يف أخرى كتب وله ١٨٤٥ سنة

واملنطق، الحكمة يف األنوار مطالع له :(٦٨٢) األرموي الثناء أبو الدين رساج (٢)
الخديوية. املكتبة يف املطامع لوامع منها عدة رشوح عليها واألسكوريال بباريس

له: ،(٦٨٧) النسفي الدين برهان (٣)

برلني. يف للخوارزمي رشح عليه الجدل، علم يف الفصول (أ)
بطرسبورج. يف الخالف، يف الربهانية املقدمة (ب)

له: ،(٦٩٠) السمرقندي بنرشف الدين شمس (٤)

يف طبع الكيالني، الدين لقطب رشح عليه أوربا، مكاتب أكثر يف البحث آداب (أ)
.١٧٩٤ سنة تشقند

برلني. يف املنطق، يف امليزان قسطاس (ب)

له: (٧٥٦) اإليجي الدين عضد (٥)

عديدة. رشوح عليه برلني، يف املنطق، يف البحث آداب (أ)
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تقدم وغريهما، والجرجاني للتفتازاني رشوح عليها الكالم، علم يف املواقف (ب)
ذكرها.

الخديوية. واملكتبة برلني يف األخالق، علم يف الشاهية (ج)
سنة األستانة يف طبع للدواني، رشح لها الخديوية، املكتبة يف العضدية، العقائد (د)

وغريها. ١٨١٧
عيل الرتكية إىل نقله والصحابة، والنبي األولني اآلباء تاريخ هو التواريخ، إرشاق (ه)

فينا. يف التواريخ»، «زبدة سماه ١٠٠٨ سنة املتوىف جلبي مصطفى

والنجوم الرياضيات يف

سنة تربيز يف تويف الطويس، الدين نصري تلميذ الشريازي: محمود الدين قطب (١)
يف وله وغريها، وباريس وليدن وغوطا برلني يف األفالك، دراية يف اإلدراك نهاية له: ٧١٠

يتبعها. وما النجوم يف أخرى كتب املكاتب هذه
له: املراكيش(٧٢١)، البناء ابن (٢)

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه عرصه، يف اشتهر الحساب، أعمال تلخيص (أ)
أخرى كتب املتحف هذا ويف الربيطاني، املتحف يف الشهور، أوائل معرفة يف املناخ (ب)

وغريهما. والتوقيت الحساب يف البناء البن

منه باسمه، املعروف الزيج له :(٧٧٧) األموي الجامع يف املوقت الشاطر ابن (٣)
والرياضيات والجغرافية النجوم يف عديدة كتب وله وأكسفورد، وباريس برلني يف نسخة

وغريها. الخديوية املكتبة يف والجيوب
له: ،(٨١٥) الدين الفريضشهاب الهائم ابن (٤)

يف بعضها رشوح وله برلني يف الحساب، يف املطالب، أسنى إىل الطالب مرشد (أ)
الخديوية. املكتبة

نسخ منها أخرى كتب وله وغوطا، برلني يف بيتًا ٦٠ يف منظوم الجرب، يف املقنع (ب)
الخديوية. املكتبة يف
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الوقت معرفة يف األقوال خالصة له :(٨٥٠) القاهري طيبوغا بن الدين شهاب (٥)
الهندسة يف مؤلفات عدة وله الخديوية، واملكتبة وأكسفورد ليدن يف الهالل، ورؤية

الخديوية. املكتبة يف موجود معظمها واألزياج والتقويم والنجوم
تحفة له :٨٩١ سنة نحو الريايضالشهري املارديني سبط محمد الدين بدر (٦)
الفرائض يف هامة مؤلفات عدة وله الخديوية، واملكتبة برلني يف الحساب علم يف األلباب
العالية الهندسة أبواب من وغريها واملقنطرات واملقطوعات والجيوب والتوقيت والهندسة

الخديوية. واملكتبة أوربا مكاتب يف خطية نسخ منها

والصناعة الطبيعيات يف

النبات معرفة يف واألفكار النفوس نزهة له األندليس: داود بن الرحمن عبد (١)
للحرشات، وباب علمي وصف فيه الطبية واملواد واألحجار للنبات معجم هو واألحجار،

صفحة. ٤٤٧ يف ٨٤٨ سنة كتبت التيمورية، الخزانة يف خطية نسخة منه
واألحجار»: الجواهر معرفة يف األرسار «رس اسمه كتاب املذكورة الخزانة ويف (٢)
حيث من الكريمة الحجارة بها يصف صفحة، ٨٠ نحو يف املؤلف، اسم عليه يذكر لم

الطبيعية. وخصائصها األمزجة يف تأثريها
فن يف نفيس وهو الفالحة، كتاب له الثامن: القرن أهل الجركيسمن طيبوغا (٣)
منه الزمان، هذا أهل تنفع عملية فوائد عىل ويشتمل القدماء، رأي عىل ورشوطها الزراعة

صفحة. ٢٢٨ يف الخديوية املكتبة يف نسخة
كالياقوت الكريمة األحجار وصف يف األحجار: جواهر يف األفكار أزهار كتاب (٤)
وما العربي، اسمه وأصل وجوده، ومحل منها، كل وخصائص وغريها، والزمرد واللؤلؤ
الخديوية املكتبة يف يوجد وأدبيٍّا، علميٍّا ورديئه جيده هو وما يتكون وكيف معدنه، هو
عليه ليس باألستانة، طوبقبو مكتبة عن منقولة صفحة ٧٤ يف باشا زكي كتب جملة يف

املؤلف. اسم
صدره بها، والعمل الساعات علم كتاب له الخراساني: محمد بن رضوان (٥)
ساعات إصالح يتوىل كان والده إن قال: الكتاب هذا تأليف عىل بعثه ما فيها ذكر بمقدمة
أمرها عهد ثم فأفسدها، إلصالحها النقاش ابن اسمه رجًال انتدبوا تويف فلما دمشق،
فألف والسيارات، الشمس فيها تمثلت كبرية شمسية ساعة وفيها فأصلحها. املؤلف إىل
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باسمها وسماها منها قطعة كل ر وصوَّ والدقة بالتفصيل الساعات علم يف الكتاب هذا
مسميات استخراج يف بها االستعانة يمكن ا جدٍّ كثرية وهي وعملها، مكانها ووصف
تلك ساعات تركيب عىل الكتاب هذا ويدلنا الحديثة، اآلالت لتعريف صناعية اصطالحية
جملة يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه التاريخ، أو الرحلة كتب يف عنه نقرأ مما األيام

صفحة. ١١٥ يف كوبريل مكتبة من منقولة باشا زكي كتب
العلم بني الجامع أو الحيل كتاب له الجزري: الرزاز بن إسماعيل بن العز أبو (٦)
يف بكر بديار ارتق آل من أرسالن قرا بن محمد الفتح أبي الصالح للملك ألفه والعمل،
مغرًما املؤلف وكان سنة، ٢٥ وأخاه أباه خدم أن بعد الثامن، القرن من الثاني النصف
لرشح الرسوم من فيه أكثر فيهما الكتاب هذا فألف والرياضيات (الحيل) بامليكانيكيات
للماء الرفع وآالت النهار ساعات من مىض ما به يعرف البنكام وفيها وأجزائها، اآلالت
وهو الساعة يدق أو يتحرك أو يميش رجًال يريك كأن مدهشة حركات تظهر رسية وآالت
كتب جملة يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه مخفية، آالت تحركه حديد أو خشب من
رسم مائة من أكثر فيها األستانة مكاتب من منقولة كبرية صفحة ٣٢٦ يف باشا زكي
األوضاع يف الراغبون إليها يحتاج صناعية مصطلحات ذلك ويتخلل وميكانيكي، هنديس

الحديثة. اآلالت أجزاء عن للتعبري الجديدة العلمية
حيل عن للكشف النارنجات يف الباهر كتاب له: ويقال الحيل: عجائب يف الباهر (٧)
وإخفاء تحرتق وال النار يف إلقائها أو الزجاجة يف البيضة كإدخال املشعوذين بعض
زكي كتب جملة يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها ذلك، ونحو األقداح وألعاب الخواتم

املؤلف. اسم عليها ليس صفحة ٨٩ يف باشا

الحيوان علم يف

العرص: هذا يف املوضوع هذا ُكتاب أشهر
حياة كتاب له: ٨٠٨ سنة بالقاهرة املتوىف عيىسالدمريي: بن محمد الدين كمال
توسع وقد الحيوانات، أسماء عىل مرتب الحيوان علم يف معجم هو الكربى: الحيوان
بشأنه األمثال أو األشعار أو الحديث من جاء وما اسمه وأصل حيوان كل وصف يف
املشاهري بعض أسماء الكالم أثناء يف عرض وإذا األحالم، يف وتفسريه الطبية وخصائصه
يعرس ما الكتاب هذا حواها التي التاريخية الحقائق وبني تراجمهم. أو بأخبارهم أتى
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وأخبار والفالسفة، والعلماء واألدباء الشعراء من نخبة تراجم وفيه سواه. يف عليه الوقوف
وقد كبريين، مجلدين يف مراًرا بمرص طبع وغريهم. والراشدين أمية بني خلفاء من عدة
املطبعة من األول الجزء يقابالن كبريان مجلدان الرتجمة من وظهر اإلنكليزية، إىل ترجم
،١٢٧٢ سنة األستانة يف وطبع الرتكية إىل أيًضا وترجم جاريًا، العمل يزال وال العربية،

وباريس. وغوطا برلني يف نسخة منه الوسطى» الحيوان «حياة اسمه مخترص وله
برلني، يف الحياة» «عني مخترصه وسمى الدماميني منهم كثريون اخترصه وقد
تقدم الحيوان ديوان اسمه للسيوطي ومخترص أكسفورد، يف قايضشهبة البن ومخترص
وقد باريس، يف الحسان» «حاوي اسمه الدمريي القادر عبد بن ملحمد ومخترص ذكره،
منهاج رشح أيًضا وللدمريي عباس، للشاه التربيزي الدين تقي ابن الفارسية يف لخصه

الخديوية. املكتبة يف العجم لالمية الصفدي رشح وملخص النووي

ونحوها واأللعاب والصيد الحربية العلوم

والصيد الحرب علم أو العسكرية الحركات فنون العرص هذا يف نضجت التي العلوم ومن
منهم: حسنة آثاًرا خلفوا واحد غري فيها ونبغ وغريها، والفروسية

تحفة له :(٧٣٨) الطرابليس الحسامي الذهبي هللا عبد بن الجني األمري (١)
اآلتي محمد البنه أيًضا وينسب العسكرية، الحركات يف بامليادين، العمل يف املجاهدين

برلني. يف نسخة منه ذكره،
الحلقة مقدمي أحد :(٧٥٩) املرصي اليوسفي محمد موىسبن الدين عماد (٢)
جقمق الظاهر امللك للسلطان ألفه الحروب، معرفة يف الكروب كشف كتاب له: املنصورة،

أبواب: عرشة عىل رتبه الجند، ونظام الحرب فن يف

السلطان. وقوف (أ)
منها. والخروج الحرب يف الدخول (ب)

عليها. به يستعان ما (ج)
الرجال. النتقاء الفراسة من السلطان إليه يحتاج ما (د)

بنفسه. وفداه الحرب يف أستاذه نفع من (ه)
بالوفاء. والعمل والبغي، العجب تجنب (و)

بنفسه. الحرب أصىل من (ز)
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بها. وامللوك الخلفاء وافتخار الحيل فضل (ح)
الشجاعة. يف الشعراء قاله ما (ط)

والغارة. والدخول الحصار فضل (ي)
كتبت الخديوية، املكتبة يف نسخة منه وأسلحتهم، العسكرية طرقهم يبني فالكتاب

الحجم. مزدوجة صفحة خمسني يف جقمق لخزانة

كتاب له: ،٧٧١ سنة اإلسكندرية نائب الخازنداري: الرماح بكتوت الدين بدر (٣)
الربيطاني. املتحف يف الفروسية

سنة مرص سلطان شعبان األرشف زمن يف الجيش نقيب منكيل: بن محمد (٤)
له: ٧٦٤–٧٧٨

يف بابًا ١٢٢ إىل قسمه القتال، فن يف الناموسية، والضوابط امللوكية األحكام كتاب (أ)
كثرية، خرافات ذلك ويتخلل والزراقات باملدافع والرمي وحركاتها وآالتها الحربية السفن
الباب إىل فيها الكالم ينتهي بحيث آخرها من ناقصة التيمورية الخزانة يف نسخة منه
«التدبريات اسمه الكتاب هذا أثناء يف ذكره الفن هذا يف آخر كتاب املؤلف ولهذا ،١١٠

عليه. نقف لم شعبان لألرشف ألفه الحربية» الصنائع سياسة يف السلطانية
باريس. يف الصيد يف الفال، بوحش املال أنس (ب)

غوطا مكتبة يف خطية مجموعة عىل وستنفيلد املسترشق وقف الجيوش: تعبئة (٥)
هي الحروب يف العسكرية والحركات الجيوش تعبئة يف تبحث كبرية عربية قطعة فيها
يف واضعه اسم عليه ليس إلليانوس العسكرية الحركات كتاب من فصول ثالثة عن عبارة
وستنفيلد وعني للهجرة، الثامن القرن من األول النصف أهل من أنه يظهر ولكن العربية،
العربي األصل ويشتمل ١٨٨٠ سنة غوتنجن يف األملانية ترجمتها مع القطعة هذه بنرش
وترتيبه املعسكر وتنظيم وأمرائها ووالئها وجمعها الجيوش، عقد يف الثامن التعليم عىل
القتال، يف للصفوف األمري تعبئة يف التاسع والتعليم منه، مكانه يف قسم كل ومنزلة
أصولها اختالف عىل وأنواعها بالسيوف والعمل وأعدادها وأسمائها الصفوف يف وفصول
مربعات يف الجند تنظيم من الحربية باألشكال موضحة كبرية صفحة ٣٢ يف ذلك وغري
(انظر تعبئته يف الكامل املعسكر صورة ذلك جملة ومن دوائر، أو مثلثات أو أهلة أو

.(1 شكل صورته
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له: ،(٧٧٠) اليوناني البكلمييش األرشيف طيبوغا (٦)

الخيل ركوب علم يف مطول وهو الحربية، اآلداب وفنون والفروسية الجهاد (أ)
فوائد وفيه عنه، يتحول حتى الجواد صهوة الفارس يعتيل منذ الحرب يف سيما وال
أجزاء من جزء لكل ا خاصٍّ فصًال أفرد وقد الفارس، إىل بالنسبة األسلحة عن جزيلة
الرمح ينقل وكيف الفرس، متن الفارس يعتيل وكيف واملقرعة والركاب كالعنان الرسج
وقد أشكالها، عىل امليادين ونصب الحربية والحيل فيها والجري امليادين ويف بيديه،
رضوب باختالف األفراس طرق عىل بالخطوط ودل هندسية رسوًما للميادين وضع
تعرف أسماء ولها واملستطيل واملربع املستدير امليدان فمنها الهجوم، طرق أو السباق
ميدانًا ١١ وجملتها املقابلة»، و«ميدان املقلوبة» املشقوقة الكالبني «ميدان كقولهم: بها
فيه أوضح كبريًا ا خاصٍّ شكًال له ورسم والفر، الكر من الحرب لرضوب تفاصيل وهناك
الفروسية رضوب سائر ذلك عىل وقس الحرب، ساحة يف الفرسان جوالن وكيفية طريقته
٢١٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه وغريها، والرمح السيف ولعب النشاب ورمي

كبرية. صفحة
امللك للسلطان قدمها السهام، رمي يف قصيدة الغرام، وغاية املرام بغية كتاب (ب)

ليدن. يف األرشف،
الخديوية. واملكتبة وباريس غوطا يف والنشاب، الرمح معرفة يف الطالب غنية (ج)

الكافية األقوال له الثامن: القرن أواسط يف الرسويل داود بن عيل املجاهد امللك (٧)
الربيطاني. املتحف يف الشافية الفصول يف

له: ،(٧٨٠) الرماح الطرابليس الحسامي الجني بن محمد (٨)

املارديني الدين سيف لألمري ألفه الفروسية يف بامليادين العمل يف القاصدين بغية (أ)
ليدن. يف حلب، صاحب

بباريس. بالبنود، والعمل العلم من املقصود غاية (ب)
ليدن. يف وغريها، الرماح يف كتاب (ج)

بشواهد وتعليمه رميه وسبب والنشاب القوس رمي تعليم يف كتاب القوس: رمي (٩)
املؤلف. اسم عليه يذكر لم والسنة، الكتاب من

بخط صفحة ١٣٦ يف ٨٠٠ سنة كتابتها تاريخ الخديوية املكتبة يف نسخة منه
فرض وأنه بالنشاب الرمي وجوب بإثبات املؤلف بدأه الكماخي، محمود بن ملحمد جميل
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للهجرة. الثامن القرن يف نظامه أكمل يف املسلمني معسكر :1 شكل

ينبغي ما فيها رشح قصيدة يف ورشوطها وأطوالها السهام وصف ثم املسلمني، عىل
املواقف. اختالف عىل القيس وأنواع إليه يتفرع وما الرمي من فنية علمية بطريقة رشحه
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املحارصة. القالع عىل الهجوم آله :2 شكل

ألفه لكنه مؤلفه، اسم عليه يذكر لم السالح وصف يف كتاب السالح: خزانة (١٠)
وصف ٨٤٠ سنة تأليفه من فرغ شاه، مظفر السلطان بن شاه محمد السلطان بإشارة

صفحة. ٤٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه شعريٍّا وصًفا السالح به
أنواع به وصف ٨٦٧ سنة الزردكاش ارنبغا ابن تأليف املجانيق: يف األنيق (١١)
أعني التفصيلية، باألشكال ذلك وأوضح أنواعها اختالف عىل بها يرمى وكيف املجانيق،
عربي اسم قطعة ولكل منه، جزء كل وصور ره وصوَّ املجانيق من نوع كل وصف أنه
لها، مسميات عىل يعثرون فال الحديثة اآلالت وصف نقل عند حرية يف اليوم كتابنا نرى
كتب جملة يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها املصطلحات، هذه من كثري الكتاب هذا ويف
القالع وصور وأجزائها للمجانيق ميكانيكية رسوم أكثرها صفحات ١٠٩ يف باشا زكي
لشمس ألفه القاطعة، اآلالت وسائر السيوف سقي ووصف فيها، املجانيق وضع وأماكن
الرسوم بلغت وربما الهالل، يف نرشت مجانيق رسوم وبينها الشميس، بغا منكيل العالء

رسم. خمسمائة نحو فيه التي
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املكتبة يف نسخة منه ملونة، صور فيه الفروسية: تعليم يف واملنية السؤال (١٢)
أولها. من ناقصة ٨٠١ه سنة كتبت الخديوية

الدين لصفي الفتوة يف رسالة الباب هذا تحت تدخل قد التي الكتب ومن الفتوة: (١٣)
والربهان «الحجة اسمها تيمية ابن تالميذ من الرتكماني هللا عبد بن بيدكني بن إدريس
صفحة، ١٦ يف التيمورية الخزانة يف نسخة منها فيها، ينتقدهم الزمان» هذا فتيان عىل

للمريدين. يعطونه كانوا الذي الفتوة عهد صورة هناك مجموعة ويف
صوفيا. أيا يف الصيادين منية له :(٨٥٠) الكرماني امللك بن اللطيف عبد (١٤)

ومعالجتها وتضمريها الخيل أوصاف عىل يشتمل السوابق: علم يف املطابق الدر (١٥)
يف مؤلف أصله وعالجه، وأمراضه وخصائصه حدة عىل عضو كل بها يتعلق ما وكل
من الخديوية املكتبة يف نسخة منه العربية، إىل ونقل العرب مؤلفات عن نقًال األرمنية

كاملة. غري باشا زكي كتب جملة
ليس التيمورية الخزانة يف الشطرنج كتاب نحوه أو القبيل هذا ومن الشطرنج: (١٦)
وسبب وتاريخها الشطرنج لعبة أصل يف ويبحث عرصه، تاريخ وال املؤلف اسم عليه
مواقع اختالف عىل الشطرنج لرقعة عديدة صور وفيه بها، اللعب وكيفية وضعها،

أحجارها.
العربية القيس عن السهام رمي يف أرجوزة له :(٩٢٠) املنقار الحلبي بكر أبو (١٧)

برلني. يف بيت، ٤٠٠ يف الحلبية» «األرجوزة اسمها
الوليد وترصيد الرشيد تقييد يف الفريد له :(٩٢٠) الفجيجي الجبار عبد ابن (١٨)

ومنشن. وباريس برلني يف رشحها، مع الصيد يف بيتًا ٢١٣ يف قصيدة

واإلدارة السياسة

يف تبحث التي نعني واإلدارة، السياسة باب يف تدخل كثرية كتب العرص هذا يف ظهرت
نحو أو الرعية معاملة أو اململكة تدبري حيث من واألمراء والسالطني الخلفاء واجبات

سائرها: وهاك أخرى، مؤلفات جملة يف أماكنها يف بعضها ذكر جاء وقد ذلك،

محتسب الشافعي: املرصي الرفعة بن عيل بن محمد بن أحمد الدين نجم (١)
له: ،٧١٠ سنة وتويف ٦٤٥ سنة ولد القاهرة
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يف الرعية، وسائر األمور ووالة السلطان عىل فيما الرشعية النصائح بذل كتاب (أ)
يف نسخة منه التاسع، القرن أواسط يف املقديس الدين ملحب االسم بهذا ذيل وله غوطا،

برلني.
الخديوية. املكتبة يف وامليزان، املكيال معرفة يف والتبيان اإليضاح (ب)

السلطان املظفر للملك ألف العباس: بني إىل العبايسنسبة هللا عبد بن حسن (٢)
عىل رتبه الدول، تدبري يف األول آثار كتاب: ٧٠٨ سنة مرص صاحب املنصوري بيربس

أقسام: أربعة

اململكة. وقواعد واألصول الضوابط يف (أ)
وخدمه. خواصه مع ذاته يف امللك أحوال يف (ب)
وحاشيته. وخواصه بامللك املختصة األمور (ج)

وبحًرا. برٍّا بها يتعلق وما ورشوطها الحروب يف (د)

.١٢٩٥ سنة بمرص طبع هامة، وإدارية واجتماعية سياسية فوائد الكتاب ويف

له: الثامن القرن من األول النصف يف النور: أبي بن الواحد عبد بن إبراهيم (٣)
الحفيص، هللا عىل للمتوكل ألفه عهود، ثالثة ويتضمن الجند، ووالة األمراء سياسة كتاب

األسكوريال. يف نسخة منه
يف الوزراء منهاج كتاب ٧٢٩ سنة كتب األصفهبذي: الجبيل محمود بن أحمد (٤)

صوفيا. أيا يف نسخة منه النصيحة،
النصف أوائل يف الجزائر أمري وادي: العبد زيان بن يوسف موىسبن حمو أبو (٥)
سنة تونس يف طبع امللوك، سياسة يف السلوك واسطة كتاب له: الثامن، القرن من الثاني

.١٢٩٥ سنة األستانة ويف ١٢٧٩
أحد برقوق للسلطان للهجرة الثامن القرن أدباء أحد كتبه امللوك: محاسن (٦)
ببابه كالوقوف خدمته يف املستعملة واآلداب السلطان يف أبحاثًا ضمنه املماليك، سالطني
أن السلطان عىل يجب وكيف عليها، املصطلح اآلداب من ذلك يقتضيه وما عليه والدخول
وأتى ذلك، وغري ويحادثونه ويواكلونه يخاطبونه وكيف مجالسيه ويراعي رعيته يتعهد
زكي كتب جملة يف نسخة منه ٧٩٥ سنة زمنه إىل اإلسالم أول من والشواهد باألمثلة
بن الحسني عيل ألبي امللوك» «رسل اسمه آخر كتاب مع طوبقبو مكتبة عن منقولة باشا

ورشوطه. امللك رسل إرسال يف تبحث صفحة ٥٥ يف الفراء بابن املعروف محمد
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امللوك نصائح يف الغراء الدرة له :٨٤٥ سنة الجيزينحو إسماعيل بن محمود (٧)
فاليرش. مكتبة يف نسخة منه أبواب، عرشة يف جقمق سعيد ألبي ألفه والوزراء، والوالة

حكومة وتوىل ٨١٣ سنة ولد الظاهري: شاهني بن خليل الدين غرس (٨)
وغريها، وصفد الكرك إمارة أيًضا وتوىل ،٨٤٠ سنة للحاج أمريًا صار ثم اإلسكندرية
أبواب: يف جعله واملسالك، الطرق وبيان املمالك كشف زبدة كتاب له: ،٨٧٢ سنة وتويف

واملدن. واملزارات العمارات من مرص يف ما (أ)
واملالبس. املواكب من له وما املناقب من به يتحىل وما السلطان وصف (ب)

القضاة. وقضاة وأحواله الخليفة وصف (ج)
اإلنشاء مثل وكتابه ديوان بكل يتعلق وما واملبارشين والسادة الوزير الصاحب (د)

الدواوين. وسائر والجيش
طبقاتهم. اختالف عىل واملقدمني واألمراء السلطنة ونائب امللك ونظام امللوك أوالد (ه)

وطبقاتهم. واألجناد امللكية الوظائف أرباب (و)
واألسلحة. والخزائن الخدم من بها يتعلق وما الرشيفة الدور (ز)

يتبعها. وما واإلسطبالت املطابخ (ح)
ثمان. وهي الرشيفة املمالك (ط)

واألكراد. الرتكمان وأمراء ومشايخهم العرب أمراء وصف (ي)
املكتبة يف نسخة منه إداري، اجتماعي سيايس كتاب فهو الحوادث، بعض (ك)

.١٨٩٤ سنة باريس يف وطبع الخديوية،

له: (٨٨٠) األرشيف املحمدي توغان (٩)

برلني. يف السلطان، فضل يف الربهان (أ)
صوفيا. أيا يف امللوك، سرية يف السلوك منهج (ب)

الخديوية. املكتبة يف الرشعية، السياسة يف السلطانية املقدمة (ج)

إىل القارص العبد هدية له الصالحي: يحيى بن أحمد بن يحيى بن الصمد عبد (١٠)
يف السلطان هذا مآثر فيه ذكر قايتباي، األرشف امللك بن محمد النارص امللك السلطان
والجواب الرعية أحوال يف النظر عىل تشتمل فصول إىل وقسمه وغريها، املساجد عمارة
أمر يف والنظر والعمال الوالة وواجبات السلطان إىل تقدم التي (العرائض) القصص عىل
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بها، للعمل قواعد وفيه املال، بيت أموال ورصف والجسور والحصون والقالع املساجد
الخديوية. املكتبة يف باشا زكي كتب جملة يف صفحة مائة يف نسخة منه
املؤلف. اسم عليه ليس غوطا، يف الرتك: وموكب امللك كوكب (١١)

٨٨٣ سنة ألفه األصبحي، عيل بن ملحمد امللوك: أدب كيفية يف املسبوك اإلبريز (١٢)
الجزائر. يف نسخة منه

األطعمة يف

اختالف عىل األطعمة صناعة أي: األطعمة» «كتاب العهد ذلك يف املثال النادرة الكتب ومن
كتبهم يف أسماءها نقرأ التي أطعمتهم اصطناع يف تفصيل وفيه الطباخ، وآداب أجناسها
نسخة منه ومنافعها، تُصنع وكيف لها كاف وصف الكتاب هذا ويف ماهيتها، نفهم وال
وليس باألستانة طوبقبو مكتبة عن منقولة صفحة ٣٥٤ يف باشا زكي كتب جملة يف

املؤلف. اسم عليها
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املوسيقى (1)

أبوابه، يف الشعر وصف يف أفضنا وقد والتصوير، واملوسيقى الشعر الجميلة الفنون أهم
– األول العبايس العرص [انظر الكتاب هذا من الثاني الجزء يف املوسيقى عن وتكلمنا
بعد فيها يحدث ولم الجميلة] الفنون – الثالث العبايس العرص الغناء، أو املوسيقى
منوال عىل نسجوا ذلك بعد العربية املوسيقى يف ألفوا الذين ألن الذكر؛ يستحق ما ذلك
وألف العلمية، وجهته من الجميلة الفنون من النوع لهذا تخصص من وقل املتقدمني
املواضيع تحت ينطوي فيه التأليف أصبح وإنما وغريه، األغاني صاحب فعل كما فيه

مكانه. يف تراه كما مختلفة لعلوم الشاملة املوسوعات يف سيما وال األخرى
ألبي املحزون» وسلوة الفنون «حاوي اسمه كتاب عىل الخديوية املكتبة يف وقفنا وقد
عىل يشتمل قديم خط صفحة، ٢٢٢ يف الطحان بابن املعروف الحسن بن محمد الحسن
وتاريخ الغناء ورضوب األلحان وضع من قديًما فيها قيل وما املوسيقى، يف بابًا ثمانني
وأول والنساء الرجال من اإلسالم يف غنى من أول ومن واإلسالم، الجاهلية يف املغنني
طبيٍّا أصواتها تصح حتى ومعالجتها الحلوق وأنواع التلحني، ورضوب الغناء دون من
فالرتخيم التغريد من وأشكالها درجاتها حسب وترتيبها األلحان تقدير ويف وجراحيٍّا،
واإلخشيدية والعباسية األموية الدولة يف واملغنيات املغنني وذكر ذلك، ونحو فالرتجيع
وغري الغناء يف والرخصة والطنبوريات والطنبوريني الخلفاء أوالد من واملغنني والعلوية،

ونقصها. النسخة هذه سقم لوال األهمية عظيم وهو ذلك،
لسيف صاحبها ألفها الطرب» آلة رشح يف والكرب الهموم «كشف اسمه وكتاب
وما صنعها وكيفية الطرب آالت فيها رشح الفخري. بغا منكيل املقر بن بكر أبي الدين
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٣٧٢ يف باشا زكي كتب جملة يف منها نسخة الخديوية املكتبة يف منها، الرشع أباح
صفحة.

وصفناه الذي األندلس أهل كالم من واأللحان األغاني مجموع كتاب القبيل هذا ومن
العرص]. هذا يف األدباء سائر – الشعر املغويل: العرص [انظر الكتاب هذا يف

التصوير (2)

ثم صوًرا نشأتها أصل يف الكتابة وكانت للكتابة، سابق األمم آداب يف قديم والتصوير
يستخدمون تكونها بعد الناس وظل هجائية، حروًفا صارت حتى االرتقاء يف تدرجت
ويف باأللوان، يصورونه أو أبنيتهم عىل ذلك ينقشون ومعتقداتهم عاداتهم لتمثيل الصور
لعاداتهم تصويًرا الناس أكثر من القدماء املرصيني ألن األمثلة؛ هذه من ألوف النيل وادي
آثاًرا تخلف لم عظيمة أمة من وما وغريهم، والفرس والرومان اليونان وكذلك وحوادثهم
الجاهلية العرب حتى السياسية، أو الدينية أو االجتماعية أحوالها عن بها تعرب مصورة
صورة ٨ الشكل ويف ومعتقداتهم، عاداتهم بعض عىل تدل نقوًشا باليمن آثارهم يف فإن

لألوثان. ليضحي ذاهب يمني
عند مكروًها كان ألنه التصوير؛ عن األمم أبعد من العرب فأصبح اإلسالم بعد أما
يف األئمة اختلف وقد مستحب، غري األقل عىل هو أو محرًما بضعهم ويعده املسلمني،
أو الصور وتحليل فقط التماثيل وصنع النحت بتحريم طائفة: فقالت تحريمه درجة
الفنون من التصوير كان حال كل ويف اإلطالق، عىل تحريمه إىل آخرون وذهب الرسوم،
الفرس عند فيه الرتغيب أسباب من باملسلمني يحيط كان ما رغم اإلسالم يف املهملة

وغريهم. والهند والروم
صنع من الرسوم وعليه املزركش األثاث اقتناء من يستنكفون يكونوا لم أنهم عىل
عليها أبسطة ذلك جملة ومن والبهائم، الناس صور وعليه الرياش اقتنوا وقد األمم، تلك
املنترص أيام يف العباسية الخالفة دار يف كان أنه املسعودي ذكر إسالمية. وقائع صور
امللك عبد بن الوليد بن يزيد جملتهم يف ملوك صور عليه بساط ٢٤٨ه سنة املتوىف
غري املرصعة، الصور من عليه وما املستعني أم ببساط وناهيك أبرويز، بن وشريويه
الوقائع تمثل امللونة الصور عليها كاألقداح املصورة اآلنية من يستخدمونه كانوا ما
صورها إذا اآلدميني صور عليها والرياش األثاث يقتنون املسلمون فكان العادات، أو

سواهم.
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للتضحية. ذاهب يمني :1 شكل

ثم مطلًقا، به يحفلوا لم أنهم املظنون فكان بالتصوير أنفسهم املسلمني اشتغال أما
ولذلك اليشء؛ بعض فيه اشتغلوا أنهم القديمة املخطوطات ومراجعة اآلثار بتفقد تبني

باالختصار. إيراده من بأس ال تاريخ
اثنان: أهمها أقسام عدة إىل فيه نحن ما حيث من التصوير يقسم

البنائية. اآلثار من وغريها األحجار عىل التصوير (١)
حدة: عىل منها كل عن فلنتكلم ونحوها، الكتب يف التصوير (٢)
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اآلثار عىل التصوير أوًال:

املنحوتات وسائر التماثيل فيه ويدخل نحتًا يكون أن إما البنائية اآلثار عىل فالتصوير
اآلن حتى يظهر لم فاملسلمون باأللوان، رسًما يكون أن أو الجدران، عىل والنقوش
مساجدهم أو قصورهم جدران عىل مجسمة آدمية صوًرا نقشوا وال تمثاًال نحتوا أنهم
سامرَّا آثار يف البارزة الصور عن ذكره اآلتي هرسفيلد الدكتور رواه ما إال أناًسا، تمثل
إبان يف الفرسان أو الحيوانات بعض تماثيل اصطنعوا لكنهم أمرها، من ريب يف ونحن
عىل والروم الفرس بها قلدوا وإشبيلية وغرناطة وطليطلة وقرطبة بغداد يف حضارتهم
التي بداره للهجرة الرابع القرن أول يف العبايس باهلل املقتدر فعل كذلك الزينة، سبيل
الفرسان وبجانبها الطيور تماثيل الذهبية أغصانها عىل كان لشجرة الشجرة بدار عرفت
ذلك يف ير ولم الحيوانات أشكال عىل السفن اصطنع قد قبله األمني وكان أفراسهم،1 عىل
الذهب تماثيل من قصورها يف أقامه بما الزهراء يف النارص الخليفة فعل وهكذا بأًسا،
عىل والطيور والثعابني والغزالن األسود سيما وال الحيوان، أنواع بعض بها يمثل األحمر
بني وقصور غرناطة يف الحمراء وقصور إشبيلية قرص ذلك عىل وقس أشكالها، اختالف
يؤخذ ما الفاطميني أخبار يف جاء وقد بالقاهرة، الفاطميني وأبنية القطائع يف طولون
التبسط سبيل عىل الذهب أو العنرب من ونحوها األفيال تماثيل يتخذون كانوا أنهم منه

بالثروة. والتفاخر بالرخاء
إبان يف يتعاطوه لم املسلمني أن املظنون كان فقد باأللوان األبنية عىل التصوير أما
األعظم الجامع سيما وال سامرَّا يف هرسفيلد الدكتور تنقيب عىل اطلعنا حتى تمدنهم
مطبوعة نقوًشا جدرانه عىل وجد أنه الدكتور هذا ذكر فقد هللا، عىل املتوكل بناه الذي
جدرانها عىل زينت وردهات غرًفا تنقيبه جملة يف وجد وأنه وفسيفساء، ملونة وتصاوير
أناس صور بينها بالجص بارزة صور وفيها حفظ، أحسن محفوظة رشقية بتصاوير
سامرَّا؛ بناء عند للهجرة الثالث القرن صنع من الرسوم هذه أن والراجح مثال2 أبدع عىل
الحني ذلك من وخربت ٢٨٩ه، سنة املتوىف باهلل املعتضد زمن يف أهملت املدينة هذه ألن

أطاللها. عن بالتنقيب العرص هذا أهل أخذ حتى الرتاب وغشيها
الحرير من ستور بينها املطرزة والستائر األبسطة من كثري الفاطميني أخبار ويف
اسمه واحد كل صورة وعىل فيها، واملشاهري وملوكها الدول صور فيها بالذهب منسوجة
الفاطميون يأمر لم الخارج من مجلوبة ستائر إنها قيل: فإن حاله، ورشح أيامه ومدة
املنظرة بنى ملا هللا بأحكام اآلمر أن أخبارهم ففي خالفتهم يف ترسم لم أنها أو برسمها
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خرضة عىل ترشف طاقات فيها مدهونة خشب من دكة فيها جعل الحبش بركة عىل
يف الشعر من قطعة منهم واحد كل من واستدعى وبلده، شاعر كل فيها صور الربكة
فلما مذهب، لطيف رف شاعر كل صورة وبجانب الشاعر، ذلك رأس عند كتبها املدح
ديناًرا خمسون فيها مختومة رصة رف كل عىل يحط أن أمر األشعار وقرأ اآلمر دخل

رصته. ويأخذ شاعر كل يدخل وأن

الحمراء. أطالل عن نقًال غرناطة، يف القضاة مجلس :2 شكل

آثار من عليه وقفوا ما أقدم هي سامرَّا أنقاض عىل هرسفيلد رآها التي فالصور
املنترص، بساط عن ذكروه ما غري الفاطميني، عن ذكرناه ما يليها الفن، هذا يف املسلمني
الصور من عليه وقفنا ما وأقدم نرشه، إىل لنا سبيل ال مما ونحوهما، املستعني أم وبساط
يف الحمراء قرص جدران عىل مصوًرا وجدوه قضاة مجلس صورة األبنية عىل اآلدمية

.(2 شكل (انظر للهجرة الثامن القرن صنع من أنه ويظن غرناطة،

الكتب يف التصوير ثانيًا:

قدمناه، الذي للسبب العرب أو املسلمني مؤلفات يف أيًضا قليل التصوير من النوع وهذا
الكتب: مواضيع باختالف أنواع إىل يقسم وهو

ونحوها. كالخرائط الجغرافية الرسوم (١)
وتركيبها. األعضاء صور وفيها الطبية الرسوم (٢)

واألدوات. اآلالت صور فيها ويدخل الصناعية الرسوم (٣)
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والتاريخ. األدب بكتب تلحق التي والتاريخية األدبية الصور (٤)
الدينية. الصور (٥)

حدة. عىل منها كل يف فلننظر

الكتب يف قديمة وهي البالد وتخطيط الخرائط بها ونعني الجغرافية: الصور (١)
من مثالني نرشنا وقد للهجرة، الرابع القرن يف الجغرافية تأليف أول منذ العربية،
الكتاب هذا من الثاني الجزء يف لإلصطخري األقاليم كتاب عن نقًال العربية الخرائط
العامة] الجغرافية أصحاب – والجغرافيون الجغرافية الثالث: العبايس العرص [انظر
بعد واألقاليم الجغرافية كتب يف كثري الخرائط هذه ومثل الرابع، القرن أواسط يف رسًما

التاريخ. هذا
أو القتال ميادين يف الحربية الحركات تصوير الصور من النوع هذا يف ويدخل
تعبئة كتاب مثل الكتاب، هذا من الحربية الكتب عن كالمنا يف تقدم كما السباق ساحات
العلوم – الدخيلة العلوم املغويل: العرص [انظر وغريهما املجانيق يف واألنيق الجيوش

ونحوها]. واأللعاب والصيد الحربية
ملا العرب ألن قديم؛ يشء منها يصلنا لم وإن أيًضا قديمة وهي الطبية: الصور (٢)
صور معه نقلوا أنهم يغلب األول العبايس العرص يف والفرس اليونان عن الطب نقلوا
بعض، عن بعضها لتمييزها الدوائية والنباتات الحشائش أو الترشيحية األعضاء بعض
يف الحشائش بتصوير ٦٣٩ه سنة املتوىف الصوري الدين رشيد ذلك بعد فعل كما
املخطوطة الكتب بني الصور هذه من يشء عىل نقف لم ولكننا املفردة،3 األدوية كتاب
الخزانة يف عليه اطلعنا تركي مخطوط لذهننا ذلك يمثل وإنما إلينا، وصلت التي
عرش الثاني القرن أوائل يف كتب الطبية» واملفردات األقراباذين «كتاب اسمه التيمورية
الطبيعة بها تمثل اإلتقان غاية يف الدوائية واألعشاب النباتية للعقاقري رسوم فيه للهجرة
صنع ومواعني الكيماوية اآلالت ورسوم ألوانها، اختالف عىل باألصباغ مدهًشا تمثيًال
واآلالت واألجران، والكوانني والحمامات واألباريق واألنابيب كاألنابيق واالستقطار األدوية
لونت وقد وغريها، والكالليب واملقصات والسكاكني واملباضع كالنيشرتات الجراحية

يكون. ما أتقن يف الالمع الفوالذ يشبه بما نصالها
إسحق بن لحنني العني ترشيح منها إلينا وصل ما فأقدم الترشيحية الصور أما
وجالينوس»، أبقراط رأي عىل وعالجها وعللها العني «تركيب املسمى كتابه يف مرسومة
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تشتمل ٥٩٢ه سنة كتبت التيمورية الخزانة يف نفيسة خطية مجموعة يف عليه وقفنا
إسحق بن لحنني العني» «تركيب كتاب جملتها من العني أمراض يف كتب تسعة عىل
الشكل ويف وحركاتها، وعضالتها ورطوباتها العني أشكال تمثل ملونة صور بضع فيه
القرن مصنوعات من فهي ترشيحها، حسب العني طبقات تبني منها صورة العارش

للهجرة. السادس

إسحق. بن لحنني العني تركيب كتاب من العني، ترشيح :3 شكل

لم العرب ألن تقدم؛ مما عهًدا أحدث امليكانيكية والصور امليكانيكية: الصور (٣)
املصورة امليكانيكية الكتب لكن النقل، عرص بعد إال ا خاصٍّ اهتماًما بامليكانيكيات يهتموا
أنواعها، اختالف عىل املحركة أو الرافعة اآلالت صور وفيها الحيل، بكتب وتعرف كثرية
أهمها املغويل العرص يف الصناعية الكتب بني القبيل هذا من كتب بضعة ذكر تقدم وقد
يف – الدخيلة العلوم املغويل: العرص [انظر الحيل وكتاب بها، والعمل الساعات كتاب
وبينها ملونة، وغري ملونة بني اآلالت صور من عرشات وفيهما والصناعة]، الطبيعيات
إال تُكتب لم الكتب هذه فإن حال كل وعىل مدهشة، مصنوعات تمثل الرتكيب كثرية آالت
كتابًا فو دي كارا الفرنساوي املسترشق نرش وقد للهجرة، السادس القرن انقضاء بعد
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مخطوطة نسخة عن املاء» وميخانيقا الروحانية «الحيل اسمه امليكانيكيات يف عربيٍّا
والطيور الصناعي كالتنني مدهشة آالت تمثل الرسوم من كثري فيها باريس مكتبة يف
(صفحة املرشق مجلة ويف البيزانطي، فيلون عن األصل يف منقول والكتاب الصافرة،

الفائدة. جزيلة الكتاب هذا وصف يف مقالة (٧ سنة ٢٦٥
انقضاء قبل إليها التفتوا العرب أن يظهر ال وهذه والتاريخية: األدبية الصور (٤)
مقامات نعلم ما عىل املصورة العربية األدبية الكتب وأقدم املذكور، السادس القرن
عن كالمنا يف ذكرناها وقد الربيطاني املتحف يف املوجودة النسخة نعني الحريري،
كتبت اللغة] علماء – اللغة علوم الرابع: العبايس العرص [انظر الكتاب هذا من الحريري
التي شيفر نسخة غري وهي واحدة، منها نرشنا ملونة صورة ٨١ وفيها ٦٥٤ه، سنة
الجغرافية الثاني: العبايس العرص [انظر الثاني الجزء يف عربية سفينة صورة عنها نقلنا

الخاصة]. الجغرافية مؤلفو – والجغرافيون
القرن من شلومربجر مكتبة يف عربي مخطوط القدم يف املقامات هذه ويضاهي
إىل خارج عربي جند صورة بينها تاريخية صور عدة فيه للميالد) ١٣) للهجرة السابع

شكل4). (انظر وأبواقه وأفراسه بجماله الحرب
وييل خربه، بلغنا ما أقدم نذكر لكننا منها، أقدم صور عن منقولة الصور هذه ولعل
النضري بني حصار صورة بينها التاريخ هذا بعد مخطوطة كتب يف كثرية صور ذلك

الربيطاني. املتحف يف مخطوط كتاب يف للهجرة الثامن القرن يف مرسومة
أن ذهنه إىل يتبادر يطالعها من فإن األقاليم، أو الرحلة كتب الباب هذا يف ويدخل
عىل إال كتبهم يف ذلك من نقف ولم فيها، يصفه ما بعض تصوير من له بدَّ ال الرحالة
املغويل: العرص [انظر الدمشقي الدين لشمس الدهر نخبة كتاب عن ذكرنا كما النادر،
وآلة الغريبة األسماك تمثل رسوًما فيه فإن والشام]، مرص يف – والرحالت الجغرافية
الهواء وطواحني الصني يف األبنية وغرائب وأقسامها األرض وكروية العطريات استقطار
تحتاج ألنها الفروسية؛ كتب أيًضا فيه ويدخل متقنة، غري لكنها ذلك ونحو سجستان يف
واملنية السؤل وكتاب والفروسية الجهاد كتاب يف كما خيولهم عىل الفرسان تمثيل إىل

ذكرهما. املتقدم
الفرس سيما وال املسلمني من العرب غري إىل الزمن ذلك نحو انتقل الفن هذا أن عىل
العرب، سيادة تحت التنازع شغلهم ثم اإلسالم قبل تصوير أهل الفرس وكان واملغول،
هذا إىل عنايتهم وجهوا املغول فتوح بعد واحدة دولة وصاروا كلمتهم اجتمعت فلما
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للميالد). ١٣) للهجرة السابع القرن يف رسم عربي، جند :4 شكل

معهم املغول حمله وما الروم آثار من شاهدوه وما عندهم كان ما بني فجمعوا الفن
بدولتهم الفرس استقل وملا املغول، سيطرة تحت أوًال ذلك يف أخذوا األقىص، الرشق من
وال العرب، غري املسلمني عند املصورة الكتب وكثرت وأتقنوه، فيه رغبة ازدادوا الصفوية
املشاهد تصوير من فأكثروا للهجرة، العارش القرن يف الشهري خان أكرب زمن يف سيما
رشيد وتاريخ اليزدي وظفرنامة السعدى وكليات وتيمورنامة الشاهنامة يف واألشخاص
ملك مجلس صورة التاريخية صورهم أقدم ومن واألدب، التاريخ كتب من وغريها الدين
تاريخ من مخطوطة نسخة عن نقًال للميالد) ١٤) للهجرة الثامن القرن أوائل يف املغول

.(5 شكل (انظر الدين رشيد
املخلوقات عجائب بينها باأللوان مصورة كثرية فارسية كتب الخديوية املكتبة ويف
فيها وليس والشعر، والعلم األدب كتب من وغريهما للفردويس والشاهنامة للطويس
املكتبة يف للجمهور معروضة إليها املشار والكتب للهجرة، الثامن القرن من أقدم صورة

املالمح. دون الرسم ودقة األلوان وضوح حيث من متقنة وهي الخديوية،
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للهجرة. الثامن القرن أوائل يف املغول ملك مجلس :5 شكل

ال ولذلك املسلمني؛ أذهان عن تكون ما أبعد الدينية والصور الدينية: الصور (٥)
هذا من رأيناه ما غريب ومن مواضيعها. اختالف عىل الدينية كتبهم يف منها شيئًا تجد
الوهاب لعبد الشافعي بالفقه الكربى امليزان كتاب يف منشورة خيالية صور ثماني القبيل
الرشيعة لعني ذهنه يف صوًرا فيه مثل وقد ،١٢٧٥ سنة بوالق يف مطبوع وهو الشعراني،
ال مما ذلك، ونحو األئمة وقباب اعوج ومن الدنيا دار يف استقام ملن والرصاط وفروعها

الكتاب. هذا غري يف مثيًال له نعرف
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بلده. عىل استيالئهم بعد اإلسبان صوره كما غرناطة صاحب هللا عبد أبي ثوب :6 شكل

هوامش

ج٥. ٩٤ اإلسالمي التمدن تاريخ راجع (1)
.٢٠ سنة ١١٧ الهالل (2)

.٣٤١ صفحة العربية اللغة آداب تاريخ من الثاني الجزء راجع (3)
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العرصالعثامين

٩٢٣ سنة مرص العثمانيني فتح من
١٢١٣ه سنة إليها نابوليون مجيء إىل

تاريخية فذلكة

قدم رسخت أن وبعد املغويل، العرص أثناء يف الصغرى بآسيا العثمانية الدولة نشأت
يف وأوغلوا ٨٥٧ه، سنة القسطنطينية ففتحوا أوربا إىل البحر قطعوا فيها العثمانيني
يف البلقان جزيرة شبه عىل اإلسالم لواء ونرشوا فينا، حارصوا حتى وإماراتها ممالكها
زالوا ما اإلسبانيني ألن (األندلس)؛ غربيها عن الزمن ذلك نحو تقلص لكنه أوربا، رشقي
سنة كلها منها أخرجوهم حتى البلد بعد البلد ويفتحون فيها العرب املسلمني يطاردون

اإلسبان. جزيرة شبه مقام رايتهم تحت قامت البلقان جزيرة شبه فكأن ٨٩٧ه،
اململكة يف املرشق نحو خيولهم أعنة حولوا القسطنطينية العثمانيون فتح أن وبعد
٩٠٧ه سنة شاه إسماعيل أسسها التي الشيعية الصفوية الدولة ظهور أثر عىل اإلسالمية
أيدي من وخراسان العراق عىل استوىل ثم ملكه، عاصمة تربيز وجعل فارس، بالد يف
ونهر فارس خليج إىل رشًقا (اكسوس) جيحون نهر من سلطته فامتدت التيموريني،
الثاني سليم السلطان يومئذ وزعيمهم سنيون وهم العثمانيون فخافه غربًا، الفرات
حماة والصفويون السنة حماة والعثمانيون بينهما الضغائن فتنبهت العظيم، الفاتح
باالستيالء، الطمع هو إنما الحرب وسبب الفاتحون، ينتحلها حجة هي أو الشيعة،

ذلك. من براء والدين
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ألنه أحمد؛ أخيه عصيان أثناء يف سليًما السلطان أغضب قد شاه إسماعيل كان
العثمانيني عىل محالفتها يطلب مرص إىل فبعث ذلك عاقبة إسماعيل فخاف منه حماه
جميًعا، البلدين فتح عىل وعزم سليم السلطان فغضب األتراك، املماليك سيطرة يف وهي
شاه، إسماعيل وهرب صاحبها عرش عىل واستوىل تربيز فتح حتى إيران عىل فحمل
حينًا عدوه وطارد لجنده، الالزمة املؤن لقلة تربيز إخالء إىل سليم السلطان اضطر ثم
من انتقاًما والشام مرص فتح إىل وعمد اسرتاح، ريثما فتوقف األسفار من جنده فتعب
وقد والفساد االضطراب غاية يف مرص وكانت عليه، عدوه حالف ألنه الغوري؛ سلطانها
السلطان ففتح مقامها، الشابة الدولة تلك لتقوم بالزوال شمسها وآذنت دولتها شاخت
الذي العثماني العرص يبدأ وبها ٩٢٣ سنة عثمانية والية فأصبحتا ومرص الشام سليم

صدده. يف نحن
واملغول الفرس أمم: ثالث يتنازعه اإلسالمي الرشق أصبح مرص العثمانيون فتح ملا

واألتراك.
نهري بني وخراسان إيران نعني اإلسالمي، العالم أواسط عىل استولوا فالفرس
وامتد القريش، النسب ادعوا وإن فرس، وهم الصفوية الدولة راية تحت ودجلة جيحون
فنرشوا العثمانيون وهم األتراك أما الهند، أقىص إىل أفغانستان من رشًقا املغول سلطان
هذه وكانت والجزائر، وتونس والعراق والشام مرص عىل الصغرى آسيا وراء أعالمهم
تونس يف والحفصية العراق يف والفرس والشام بمرص املماليك يحكمها ذلك قبل البالد
أقىص يف مراكش إليها أضفت فإذا الجزائر، يف والوطاسية واملرينية الغرب وطرابلس
تألف وغربها إفريقيا أواسط يف مرصجنوبًا ييل وما العراق وسائر العرب وجزيرة الغرب
واملحيط الرشق من العجم وخليج دجلة يحدها العربية، يتكلمون أهلها بقعة كله ذلك من
والبحر االستواء وخط الشمال من املتوسط والبحر الصغرى وآسيا الغرب من األتالنتيكي

العثمانية. الدولة سيادة يف ومعظمه العربي العالم وهو الجنوب، من العربي
رشاكسة أو أتراك وهم مرصوالشام، يف املماليك السالطني خلفوا أتراك فالعثمانيون
عهد يف قدًما أرسخ العربية واآلداب جانبًا أعز كان العربي العالم لكن سنيون، وكالهما

أهمها: كثرية ألسباب املماليك

العربي. العالم قلب وهي مرص عاصمتهم كانت املماليك السالطني أن (١)
ويتخاطبون يتكاتبون كانوا وبها الحكومة لغة العربية اللغة جعلوا املماليك أن (٢)
اإلسالمية الدول من البالد هذه توىل من سائر فعل كما واألوامر، املناشري ويصدرون
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واملحدثني القراء يستقدمون واألدباء العلماء بنارص يأخذون املماليك وكان العربية، غري
كما والسياسية والحربية واالجتماعية التاريخية الكتب تأليف ويقرتحون األطراف، من
بلسانهم احتفظوا لكنهم أحيانًا وينشطونهم العلماء يقربون فكانوا العثمانيون أما رأيت،

املعامالت. وسائر واملخابرات للمخاطبات الرتكي
األيام تلك يف النقل وسائل وضعف البالد هذه عن (األستانة) العاصمة بُعد أن (٣)
رجال بني التفريق فيها اإلدارة أساس فجعلوا العربية، والياتهم عىل السالطني أخاف
إىل طبًعا ذلك فآل االستقالل، أو الطاعة خلع عىل اجتماعهم يخىش ال بحيث الحكومة،
االستبداد عىل والتنازع األموال سلب الحكام هم وأصبح املظالم، وزيادة األحكام فساد
يدري ال بيته من وخرج فراشه من نهض إذا هؤالء من الرجل وبات املسكينة، الرعية يف
إىل بقاءه يأمن ال مال يده يف كان إذا اإلهانة، رضوب أو املظالم أنواع من يلقاه ما
إىل مرص من التجارة تحول عن فضًال للسخرة، عرضة فهي دابة له كانت وإذا املساء
أحد ينجو وال ضاربها يسأل ال التي املتوالية بالرضائب وناهيك العهد، ذلك يف سواها
وفتحوها الفرنساويون بها طمع حتى حالها ذلك زال وما غاضبًا، أو راضيًا دفعها من
نحن الذي اللغة آداب تاريخ من العثماني العرص ينقيض وبها ١٢١٣ه/١٧٩٨م، سنة
يف فدخلت العلوية، املحمدية العائلة مؤسس عيل محمد إىل مرص صارت ثم صدده، يف

الكتاب. هذا من الرابع الجزء يف عنها وسنتكلم األخرية» «النهضة هو جديد عرص

اللغة آداب حال

إن فيها؟ واألدب العلم رواج يرجى كيف والشدة الضنك من حالها هذا التي فاألمة
يف إال العربية اآلداب يف تأثريه يظهر لم املغويل العرص يف واالجتماعي السيايس التغيري
اآلداب أن رأيت وقد السابقة، األعرص يف العلم نضج ثمار فظهرت أوائله يف أما أواخره،
بعض ظهور مع العربي العالم من يليهما وما والشام مرص يف معظمها انحرص العربية
فتمكن العثماني العرص يف أما األندلس، ويف وراءها وما فارس بالد يف واألدباء الشعراء
يستحق شاعر ينبغ فلم القرائح وجمدت اللسان ملكة وفسدت النفوس، من الذل فيه

العربية. البقعة خارج الذكر
أقصاه من اإلسالمي العالم يف الدين لغة هي زالت ما العربية فاللغة ذلك ومع
أوائل يف اإلفرنج حتى فيها، واملطالعة معرفتها عن مسلم عالم يستغني ال أقصاه إىل
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العلم يف التوسع أراد من وسائر والفالسفة األطباء من الطبيعيني علماءهم فإن نهضتهم
وسنفرد وغريها. الالتينية إىل آدابها من نقل ما أو العربية اللغة عن يستغني يكن لم
كالمنا عند لسانهم إىل منها نقلوه وما العربية اللغة بآداب اإلفرنج الشتغال ا خاصٍّ فصًال

األخرية. النهضة عن
العلماء نبوغ وندر أدوارها أحط يف فأصبحت اإلجمال عىل العربية اآلداب أما
الرشوح قبيل من هو إنما العرص هذا يف كتب ما وأكثر فيها، املستنبطني أو املفكرين
«عرص العرص هذا يسمى أن ويصح ونحوها، الرشوح ورشوح والتعاليق والحوايش
يف وشاع واملجاميع، املوسوعات عرص املغويل العرص سمينا كما والحوايش» الرشوح
الكشكول، مثل نظام بال التأليف وكثر الصوفية، الطرق وتعددت التصوف العرص هذا
مما ونحوها هالل بني قصص يف كما عاميٍّا يكون أن أوشك حتى اإلنشاء أسلوب وانحط
العرص أواخر يف وضع بعضها االنحطاط، عصور يف املوضوعة القصص من إلينا وصل

العثماني. العرص يف اآلخر والبعض املغويل

االجتماعية اآلداب

يشغلهم ما إىل وانرصفوا أفكارهم، فتشوشت نياتهم الناس عىل أفسد اإلدارة وسوء
واستعان والحشيش، األفيون استخدام وشاع واملسكرات املخدرات من املظالم تلك عن
واشتدت بينها، البغضاء فتمكنت الطوائف بني بالتفريق سيادتهم حفظ يف الظاملون
معابدهم بناء يف ومشقة عذابًا وكلفوهم خصوًصا، والنصارى اليهود عىل الظاملني وطأة
يستغربه بما اسمه شفعوا الكتب بعض يف أحدهم ذكر ورد إذا وصاروا لألموال، ابتزاًزا
(صفحة اإلسالمي التمدن تاريخ يف منه مثاًال نرشنا وقد عليه. وقفوا إذا العرص هذا أدباء

ج٤). ١٢٧
عىل فاستوىل جرًفا، األحياء يحرف وكان الطاعون سيما ال الوافدة األوبئة وتوالت
الخرافات يف اعتقادهم وزاد عقولهم من األوهام وتمكنت الحياة من الخوف الناس
وكثر النبوة، من ٤٦/١ الرؤية بأن االعتقاد وشاع لها املفرسون فكثر باألحالم وتمسكوا

فيه. املؤلفون وتعدد مدعوه فكثر أنواعه عىل بالسحر الناس اعتقاد
الحياء قلة فشاعت األخالق، بفساد العامة اآلداب انحطاط املظالم عواقب ومن
كتب يف حتى البذيئة التعابري عىل جرأة الُكتاب فزاد اللغة آداب يف ذلك آثار وظهرت
بالخالعة خاصة كتب وظهرت األول، أخبار كتابه يف اإلسحاقي فعل كما التاريخ،
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يف املجون يف السفه وكثر وغريهما، النساء وعرشة صباه إىل الشيخ كرجوع والفحشاء
املايض العرص يف ذلك ظهر خاص، باب لألحماض وصار الشعر ويف األخرى الكتب
العقد صاحب ذلك فوصف اإلجمال، عىل األدب بضاعة وكسدت العرص، هذا يف واتسع
(أهله) يرون زمان إىل انتهيت قد «فأنا بقوله: ٩٩٢ سنة املتوىف الروم أفاضل يف املنظوم
الزمان»، هذا من املشتكى الحنان هللا وإىل ذنبًا الفنون من التضلع ويعدون عيبًا األدب
جزيرة يف الوهابية طائفة فظهرت الفعل برد اإلصالح دعاة ظهور إىل الفساد هذا وآل

ذكرها. وسيأتي العرب
اململكة يف بعضهم وظهر والشام بمرص املايض العرص يف األدباء ظهور أكثر وكان

العرص. هذا يف هناك ظهورهم تكاثر وقد العثمانية،
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عىل الجمود فاستوىل العرص، هذا يف العربية اآلداب سائر أصاب ما الشعر أصاب
إنما منهم املجيدين أن عىل املظلمة، الفرتة تلك يف الذل من األمة عىل تواىل ملا القرائح
واألساليب املعاني يف يقلدونهم املتقدمني خطة عىل فيها ساروا تقليدية إجادتهم كانت
العبارة تنميق يهمه إنما الشاعر أو الكاتب وأصبح اللفظ عىل تعويلهم وزاد واأللفاظ،
فيما أوقاتهم فأضاعوا املألوف، الذوق عن بذلك خرجوا حتى والسجع والتورية بالجناس
ويشبه الباردة. األساليب تلك ضحية املعاني فذهبت اللفظية الصنائع من فيه فائدة ال
عن بها خرجوا حتى الجديدة باألزياء املرأة ظواهر بتزيني هذا زماننا أهل مبالغة ذلك
شكلها إىل فيها يلتفت إنما الزينة أدوات سائر مثل فأصبحت خلقتها، من األصيل الغرض
يف الطبيعية وظيفتها سبيل يف الوقوف إىل ذلك يف اجتهادها جر ما وكثريًا الخارجي.
عن التعبري باأللفاظ املراد كان أن بعد العثماني العرص يف اللغة وهكذا العمران، جسم

املعاني. وأضاعوا األلفاظ بتنميق الُكتاب اشتغل األفكار وتصوير املعاني
وسنجعل الديني، الشعر من وأكثروا العرص هذا يف باألدباء الشعراء اختالط وازداد

مًعا. واألدباء الشعراء عىل يشتمل الكالم



العربية اللغة آداب تاريخ

واألدباء الشعراء (1)

مرصوالشام يف واألدباء الشعراء (1-1)

لها: ٩٣٠ سنة نحو بمرص نبغت الصالحية: الباعونية عائشة (١)

برلني. يف األمني، مدح يف املبني الفتح (أ)
التيمورية. الخزانة يف شعر ديوان الفضل، فيض (ب)

املؤلفة. بخط التيمورية الخزانة يف نسخة منه األسنى، املولد يف األهنأ املورد (ج)

له: السيوطي، تالميذ من صادق: بن قصنوه بن محمد (٢)

يف والشعر، والحديث األدب يف مقامات خمس الجالل، إبداع من الحالل السحر (أ)
لندن. يف الهندي املكتب

الربيطاني. املتحف يف قصائد اآلداب، مرابع من األلباب مراتع (ب)

يف ولد ٩٨٧ سنة املتوىف أحمد بن محمد هو اإلنجشاري: الرومي ماماية (٣)
عن عدل ثم معهم، وحج اإلنكشارية سلك يف وانتظم صغريًا دمشق وجاء األستانة،
الكثرية املدائح ونظم بالشعر وتعلق الصالحية محكمة يف الرتجمة وتوىل الجندية
ذلك إىل والرتك الفرس يفعل كان كما التاريخية الحوادث ونظم املعميات، يف وأكثرها

وله: العهد،

يف وأكثرها ومدائحه غزلياته فيه جمع العشاق، وبهجة املشتاق روضة ديوان (أ)
٩٣٠–٩٨٣ سنة من الحوادث وتاريخ الثاني، ومراد الثاني وسليم سليمان السالطني:
برلني يف أيًضا ويوجد صفحة، ٥٤٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه املعميات، وأخريًا

ومنشن. وباريس وغوطا
برلني. يف الربهان» «برهان اسمه آخر ديوان (ب)

له: ٩٩٥ سنة تويف الحميدي الدين زين (٤)

وطبع القافية حسب األبجدية عىل رتب األعظم، الحبيب مدح يف املنظم الدر ديوان (أ)
.١٣١٣ سنة بمرص
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برلني. يف أخرى منظومات وله وباريس، برلني يف الشفيع، بمديح البديع تمليح (ب)

ولد :١٠١٢ سنة املتوىف الهاليل الصالحي الدين نجم بن محمد الدين شمس (٥)
الخط بجودة واشتهر العزلة، يف ورغب دمشق يف أقام ثم مكة ويف فيها وتعلم دمشق يف
وأقام إليها فسافر الشام طرابلس يف تزوجت أخت وله يتزوج، ولم كثريًا ماًال منه فجمع
الحمام سجع ديوان له: بدمشق، وتويف أبناءه وعلم سيفا بن عيل األمري إىل وتعرف عندها
املعجم، حروف عىل قصيدة ٢٩ فيه ١٢٩٨ سنة األستانة يف طبع األنام، خري مدح يف

ج٤). ٢٣٩ األثر (خالصة أحواله من يشء فيها بمقدمة وصدره
ورحل نابلس من أصله ١٠١٤ سنة تويف النابليس: العناياتي الدين شهاب (٦)
املدرسة يف يعلم دمشق يف واستقر الشام، مدن من وغريها وحلب والقدس الحجاز إىل
وغريها ونسيب وغزل وهجو بديع من الشعر طرق جميع يف ونظم مات، حتى الباذرائية

وله:

الربيطاني. املتحف يف شعرية مجموعة أو ديوان (أ)
األثر خالصة يف (ترجمته غوطا يف األدب، يف املرضية األخالق يف املضية الدرر (ب)

ج١). ١٦٦

جاء جنديٍّا أبوه كان :١٠١٤ سنة تويف الدمشقي، األرتقي الطالوي درويش (٧)
إىل ومال فيها درويش ابنه فنشأ وتزوج؛ فيها وأقام دمشق، إىل سليم السلطان مع
آسيا إىل معه وارتحل عنه وناب بدمشق القضاة قايض وخدم مناصبه، يف فارتقى العلم
علمية مناصب وتوىل وغريها، والحرمني مرص زار أن بعد دمشق إىل وعاد الصغرى
ويسمى العرص، بني مطارحات يف القرص دمى سانحات كتاب وله دمشق يف مات حتى
نسخة منه معارصيه وبني بينه دار وما أشعاره فيه جمع الطالوية» «السانحات أيًضا

ج٢). ١٤٩ األثر (خالصة وباريس برلني ويف صفحة، ٤٠٠ يف الخديوية املكتبة يف
له: ١٠٣٠ سنة تويف الحصكفي، الحلبي املال ابن (٨)

مطارحاته فيها جمع واملراسلة، املطارحة يف املناضلة وحلية املفاضلة حلبة (أ)
وبرلني. غوطا يف واألستانة الشام يف أصحابه مع ومراسالته

خالصة يف (ترجمته باريس يف املذخرة املباني وأرسار املخدرة املعاني أبكار (ب)
ج١). ١١ األثر
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املواضيع عىل مرتب ديوان وله: ،١٠٣٤ سنة تويف الحلبي، الجزري بن حسني (٩)
ج٢). ٨١ األثر خالصة يف (ترجمته برلني يف

له: ١٠٤٢ سنة تويف الحلبي البيلوني محمود بن هللا فتح (١٠)

باريس. يف األبجدية عىل مرتب ديوان (أ)
الخديوية املكتبة يف الطاعون، أدوية يف الساعون عليه تحصل ما خالصة (ب)

ج٣). ٢٥٤ األثر خالصة يف (ترجمته

برلني. يف معارصيه مدح يف ديوان له :(١٠٥٣) حفصالقربيسالدمشقي أبو (١١)
يف قاضيًا كان :١٠٥٥ سنة تويف العجمي بن القديس الدين جالل بن محمد (١٢)
فتعني األستانة إىل ومنها دمشق إىل ورحل القدس يف والتعليم اإلفتاء توىل ثم القاهرة،
أعيان مدح يف الطاهرة، السادة عىل الظاهرة املنن كتاب وله: وصوفيا، البوسنة يف قاضيًا

ج٣). ٤١٢ األثر خالصة يف (ترجمته برلني يف عرصه، يف األستانة
األستانة، إىل وسافر دمشق يف ولد :١٠٨٠ سنة املتوىف الدمشقي باشا منجك (١٣)
إحداهما نسختني يف ذكره اآلتي املؤرخ املحبي والد جمعه ديوان له تويف، حتى فيها وأقام
برلني، يف نسخة منها ،١٠٥٥ سنة إبراهيم السلطان بمدح تبدأ التواريخ، عىل مرتبة

ج٤). ٤٠٩ األثر (خالصة ١٣٠١ سنة بدمشق طبعت األبجدية، عىل مرتبة والثانية
يف وتعلم حلب يف ولد :١٠٩١ سنة املتوىف الباي عثمان بن أفندي مصطفى (١٤)
الشام، طرابلس يف قاضيًا وتعني املولوية، طريقة ودخل األناطول، إىل ورحل دمشق،

الربيطاني. املتحف ويف وبطرسبورج غوطا يف ديوان له: مكة، يف وتويف
«هز سماه بابه يف غريب كتاب له :١٠٩٨ سنة تويف الرشبيني، الجواد عبد ابن (١٥)
والقصيدة شادوف أبي قصيدة رشح وضعه أصل يف وهو واملجون»، الشكوى يف القحوف
شادوف أبو «يقول مطلعها بمرص الفالحني بعض عادات انتقاد يف مجونية املذكورة
وتشتمل العامية، من تقرب بلغة مجونيٍّا رشًحا الرشبيني فرشحها شكى» ما عظم من
وحكاياتهم وحكمهم وأمثالهم الفالحني عادات حيث من االجتماعية الفوائد من كثري عىل
بمقدمة صدرها سماعها، الزمان هذا أدباء يأبى ألفاًظا فيها لكن ونكاتهم، وخرافاتهم
٢٣٠ يف ١٢٧٤ بمرصسنة مطبوع والكتاب القصيدة، رشح يف رشع ثم صفحة، مائة يف

اإلسكندرية. ويف فيها مراًرا طبع ثم صفحة
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تويف األزهر أساتذة من األزهري: القاهري الشرباوي الدين هللابنرشف عبد (١٦)
وله: ١١٧٢ سنة

مراًرا. بمرص طبع األرشاف، مدائح يف األلطاف منائح ديوان (أ)
.١٣١٦ سنة بمرص طبع األرشاف، بحب اإلتحاف (ب)

غوطا. يف الشرباوية، االستغاثة (ج)
الشعراء وتراجم للحكام ونصائح األخالق تقويم يف األلباب، وفرجة اآلداب عروس (د)

ليدن. يف ذلك، وغري والصداقة الكرم ويف أشعارهم من وأمثلة
وصايا عىل يشتمل والتهذيب واألخالق األدب يف األذهان وبستان البيان عنوان (ه)

صفحة. مائة نحو يف مراًرا بمرص طبع ونصائح،
باريس. يف ونثر، شعر األشعار، رقائق يف األبصار نزهة (و)

.١٣٠٣ سنة بمرص طبع بدر، بغزوة الصدر رشح (ز)
أخرى، قصائد وله الخديوية املكتبة يف وأجزائها، الشعر بحور أسماء نظم (ح)

ج٣). ١٠٧ الدرر سلك يف (ترجمته

يف البارعني من كان :١١٧٢ سنة املتوىف الدمشقي، السمان سعيد محمد (١٧)
وله: الغواني، يف متهتًكا املوسيقى وعلم والنثر النظم

برلني. يف املدائح، من الفالقنيس الفتح عىل ورد فيما النافح الروض ديوان (أ)
ذلك، له يتم فلم والخفاجي املحبي به يتحدى أن أراد معارصيه، تراجم يف كتاب (ب)
الدرر (سلك هي: لعلها معارصيه من شاعًرا ٦٩ تراجم فيها قطعة برلني مكتبة ويف

ج٢). ١٤١

وصار دمشق قدم ثم منني يف ولد :١١٧٢ املتوىفسنة الطرابليس، املنيني أحمد (١٨)
منها: وصلنا كثرية مؤلفات له األموي، الجامع يف أستاذًا

التيمورية. الخزانة يف نسخة منه ديوانه، (أ)
مجلدين، يف ١٢٨٦ سنة القاهرة يف طبع العتبي، تاريخ عىل الوهبي الفتح كتاب (ب)
أبو ألفه الغزنوي، محمود السلطان الدولة يمني تاريخ اليميني كتاب هو العتبي وتاريخ
الكتاب هذا من الثاني الجزء يف خربه تفصيل تقدم وقد ٤٢٧ سنة املتوىف العتبي نرص

الخاصة]. التواريخ أصحاب – واملؤرخون التاريخ الثالث: العبايس العرص [انظر
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ج١). ١٣٣ الدرر (سلك الخديوية املكتبة يف الشام، بفضائل اإلعالم (ج)

وله: ١١٧٨ سنة تويف املرصي، املحاسن أبو الحفني يوسف (١٩)

املؤلف. بخط بطرسبورج يف ديوان (أ)
برلني. يف والزهور، املدام بني املحاكمة مقامة (ب)

الربيطاني. املتحف يف الباهي العباس أبي مدح يف أخرى مقامة (ج)
التوفيقية (الخطط الخديوية املكتبة يف واألحد، الواحد لفظي عىل الكالم يف رسالة (د)

ج١٠). ٧٥

القاهرة يف وتعلم إدكو يف ولد :١١٨٤ املتوىفسنة اإلدكاوياملرصي ابنسالمة (٢٠)
وله:

باريس. يف أشعاره، من مجموعة الغريب، شعر يف األريب بضاعة (أ)
باريس. يف امللتزم، الشعر يف املنتظم الدر (ب)

الجلفي، كتخدا لألمري شعراء عدة مدائح الرضوانية، املدائح يف الجنانية الفوائح (ج)
بباريس.

يف البالغة أساطني كالم من نبذ مجموع هو التضمني، محاسن يف الثمني الدر (د)
صفحة. ٢٤٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه الشعري، التضمني

بالتصحيف، معانيها تتغري التي األلفاظ ضمنها التصحيفية، اإلسكندرية املقامة (ه)
برلني. يف

(الجربتي غوطا يف املنجمني، دعوى فيها كذب املنجمني، كذب يف املتوهمني هداية (و)
السنة). هذه وفيات يف

مرصوالشام يف أخرى شعرية دواوين

برلني. يف ٩٤٠ سنة املتوىف الحسيني: دقماق بن عيل بديعية (١)
الربيطاني. املتحف يف ،١٠٠٠ سنة تويف البكري: بكر أبي ديوان (٢)

القواس الحلبي الدين لشمس مقامات تسع األسحار: ونسيم األزهار رياض (٣)
برلني. يف (١٠٠٠ (نحو
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وتاريخية. فلكية فوائد وفيه برلني: يف (١٠١٦) الحموي املعرويف ديوان (٤)
منشن. يف (١٠٣٤ (نحو الوفاء ألبي رشح مع للربدة ذيل البديع: الطراز (٥)

برلني. يف الدمشقي: الصالحي األكرم ابن ديوان (٦)
برلني. يف والزهور، والخمر النسيب يف (١٠٤٧) الوارثي البكري بن أحمد ديوان (٧)
الصنيع «حسن اسمه رشح ولها برلني: يف (١٠٥٩) الزفتاوي هللا عبد بديعية (٨)

باريس. يف العشماوي، اللطيف لعبد الربيع» نور برشح
فينا. يف ١٠٦٠ سنة املتوىف اإلسحاقي الباقي لعبد اإلنشاء: سالفة ديوان (٩)

برلني. يف :(١٠٦٢) الدمشقي األسطواني الحسن ديوان (١٠)
برلني. يف :(١٠٦٥) الدمشقي الدراع ابن ديوان (١١)

«صبابة كتاب أيًضا وله :(١٠٦٥ (نحو الدمشقي السالطي بكر أبي ديوان (١٢)
برلني. يف كالهما املعاني» وصبابة املعاني

برلني. يف :(١٠٦٨) الدمشقي الكريمي يوسف بن محمد ديوان (١٣)
باريس. يف (١٠٧٨) الحسيني أحمد بن الدين لصدر املختوم: الرحيق ديوان (١٤)

برلني. يف :(١٠٨٩) للرامحمدائي النبي مدح يف قصائد (١٥)
برلني. يف :(١٠٩٦) البان قضيب البن قصائد (١٦)

باريس. يف الحسيني: حيدر ابن ديوان (١٧)
برلني. يف :(١١٠٤ (نحو الحبوري موىس أبي ديوان (١٨)

برلني. يف األبجدية: عىل مرتب (١١١٢) السفرجالني ديوان (١٩)
برلني. يف :(١١١٧) الخال الطويل ابن ديوان (٢٠)

برلني. يف :(١١١٨) الحسيني الدين لكمال دمشق مدح يف موشح (٢١)
برلني. يف :(١١١٨) امليداني الشيباني املوصيل ابن ديوان (٢٢)

برلني. يف :(١١٢٠) العرودكي بكر أبي ديوان (٢٣)
.١٣٠٣ سنة بمرص طبع :(١١٢٣) الدلنجاوي أحمد ديوان (٢٤)

برلني. يف (١١٢٧) للسعودي دمشق: مدح يف موشح (٢٥)
برلني. يف (١١٢٩) السكري البن والروح: النفس طرب يف الفتوح نظم (٢٦)

برلني. يف :(١١٣٥) الدمشقي العمادي محمد ديوان (٢٧)
برلني. يف :(١١٣٧) الصمادي مصطفى ديوان (٢٨)

برلني. يف (١١٤٣) النابليس الغني عبد صهر للخراط: دمشق بمدح موشح (٢٩)
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برلني. يف دمشق: مدح يف (١١٤٧) سعدي محمد موشح (٣٠)
حرفوش، بن إسماعيل األمري مدح يف :(١١٤٧ الخاليص(نحو الطبيب أحمد ديوان (٣١)

الربيطاني. املتحف يف وابنه
برلني. يف :(١١٥٠ (نحو الشام مدح يف شمعة ابن موشح (٣٢)

برلني. يف النخالوي: البهلول الرتكماني موشح (٣٣)
غوطا. يف ١١٥٠ سنة الوزير هللا لعبد األرواح: وقوت األفراح جوارش (٣٤)

برلني. يف الدمشقي: الرتزي ديوان (٣٥)
برلني. يف النجار: للحافظ والبيان الكشف (٣٦)

،(١١٧٠) الراعي البن وجوارها الشام وصف يف جلق محاسن يف املتألق: الربق (٣٧)
وصًفا وضواحيها دمشق بها وصف الدمشقي. خداوردي بن مصطفى بن محمد وهو
املكتبة يف نسخة منها وأنهارها، الغوطة وصف ذلك ويتخلل ومنثوًرا، منظوًما شعريٍّا

باملدينة. بك حكمت عارف مكتبة ويف وفينا برلني ويف صفحة، ٢٠٠ يف الخديوية
.١٣٠١ سنة دمشق يف طبع :(١١٧٣) الكيواني بك أحمد ديوان (٣٨)

برلني. يف :١١٩٣ الحكواتي ألحمد النبي مدح يف قصيدة (٣٩)
برلني. يف ١١٩٤ اليوسفي هللا عبد جمعها أشعار: ديوان (٤٠)

مرصوالشام خارج واألدباء الشعراء (2-1)

العراق يف

الدرة له :١٠١٥ سنة نحو تويف أرغون، الحاصوري سويدان بن نارصالدين (١)
الربيطاني. املتحف يف وأهله، لعيل أشعار مجموع والتقية، العلم ألهل النقية

أهل من الحويزي املوسوي الدين شهاب هو :١٠٨٧ سنة تويف معتوق ابن (٢)
وبريوت، والقاهرة اإلسكندرية يف مراًرا طبع مشهور، ديوان وله فقريًا، كان البرصه،

برقته. مشهور وهو املوسوي، الدين كمال بن خان السيد مدح يف أكثره
وبرلني. غوطا يف ديوان له :(١١١٨) الشيباني املوصيل الرحمن عبد (٣)

ورحل املوصل يف ولد :١١٨٤ سنة املتوىف املوصيل، العمري مراد بن عثمان (٤)
فعينوه األستانة إىل ورحل باشا، أمني ومحمد باشا حسني خدمة يف ورجع اليمن إىل
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إىل عاد ثم املوصل إىل وأرسله عليه قبض الوزارة باشا عايل توىل وملا بغداد، يف محاسبًا
وله: مختلفة مناصب يف وتقلب بغداد إىل عاد باشا عايل وفاة وبعد األستانة،

واملتحف برلني يف أشعارهم، من وأمثلة العرص أدباء تراجم يف النرض الروض (أ)
الربيطاني.

ج٣). ١٦٤ الدرر (سلك برلني يف املجروح، الكئيب القلب وسلوة الروح راحة (ب)

حروف عىل مرتب ديوان له: عرش، الحادي القرن أهل من الخلييل: الدين غرس (٥)
يف نسخة منه ونحوهما، والعني كالخال املعاني الكثرية األلفاظ من قوافيه أكثر املعجم

التيمورية. الخزانة
علم يف الذهب أوراق له :(١٠٢٢) املوصيل الحسيني ياسني بن أمني محمد (٦)

برلني. يف واألدب، املحارضات

ونجد الحجاز يف واألدباء الشعراء

له: (٩٦٣) الخطيب الزمزمي العزيز عبد (١)

باريس. يف والصحابة النبي مدح يف ديوان (أ)
الخديوية. املكتبة يف هود» «شيبتني حديث عىل الوجود فيض (ب)

رسقات فيه بني والحكم، الشعر من الطيب أبي مآخذ إىل الهمم ذوي تنبيه (ج)
٣٣٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه العرب، أشعار من واملعنوية اللفظية املتنبي

صفحة.

وقصائد مرشوحة بديعية له :١٠٣٣ سنة املتوىف املكي الطربي القادر عبد (٢)
برلني. يف أخرى،

برلني. يف الفوائد، من نظم فيما الفرائد عقد له :(١٠٠٥) الخطيب الباقي عبد (٣)
برلني. يف أرجوزة، له :(١٠٤٠) املكي الهجاء املختار (٤)

وعليها برلني، يف مختلفة قصائد له :(١٠٤٢) الحسني الرشيف نمي أبي ابن (٥)
الخديوية. املكتبة يف للشرباوي رشح

واملكتبة باريس يف ديوان له :(١٠٥٢) املدني الحلبي النحاس هللا فتح (٦)
صفحة. ٦٨ يف ١٢٩٠ سنة بمرص وطبع الخديوية،
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برلني. يف :(١٠٦٦) املكي يعقوب البن قصائد (٧)
رشح عليها النبي مدح يف قصيدة له :(١٠٨٠) الطرابليس درويشمصطفى (٨)

باريس. يف قريب» وفتح هللا من «نرص اسمه
له: ١١٢٠ سنة املتوىف الدمشقي الذهبي شاشو ابن (٩)

برلني. يف الذهبية، األفكار ورشحات امللكية األرسار نفحات (أ)
الريحانة نفحة بها ضاهى وأدبائها، علمائها من دمشق أعيان بعض تراجم (ب)

.١٨٨٦ سنة بريوت يف طبع ذكره، اآلتي للمحبي

له: (١١٨٢) املدني السقاب العلوي البيتي جعفر السيد (١٠)

الخديوية. املكتبة يف ديوان (أ)
وهو مجلدين، يف ١٣٢٦ سنة بمرص طبع والعرب، العجم وآثار األدب مواسم (ب)

مفيد. كتاب

اليمن يف واألدباء الشعراء

الفائق الرشاب إىل الشائق السائق له :(٩٥٠ (نحو القصيعي الدين رساج (١)
ليدن. يف النبي مدح يف الرائق،

األلباب ونزهة األصحاب تحفة له :(٩٩٩ (نحو الرشجي اليمني الدين شمس (٢)
وباريس. وليدن برلني يف األدب، يف

الروض له :(١٠١١) الزيدي هللا عىل املتوكل هللا عبد بن محمد الدين رشف (٣)
ليدن. يف املنظوم، والدر املرحوم

له :(١٠٥٠) الزيدي هللا عىل املتوكل الدين شمس بن يحيى الدين رشف (٤)
ليدن. يف مرشوح الخلق، خري مدح يف الحق قصص

برلني. يف اآلنيس(١٠٥٠): الهادي ابن ديوان (٥)
عرشله: الثاني القرن أوائل يف الوزير العال عبد بن هللا عبد (٦)

ليدن. يف صنعاء، قرب العرب، وبرئ الروضة بني املفاخرة يف الذهب أقراط (أ)
فيها. األرواح وقوت األفراح جوارش ديوان (ب)
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يف ١٠٤٦–١٠٩٠ سنة اليمن تاريخ والسلوى، املن وصحاف الحلوى طبق (ج)
الربيطاني. املتحف

له: (١١٠٢) الهندي صالح بن إبراهيم (٧)

غوطا. يف ابنه جمعه الهندي، الصارم شعر من الندي العرف ديوان (أ)
هي املفاخرة، من والبندق القوس بني وقع فيما واملناظرة االحتجاج براهني (ب)

ليدن. يف عنها، يرمونه كانوا الذي والبندق القوس بني محاورة

ليدن. يف ١٢ القرن يف صالح ابن ديوان (٨)
باريس. يف (١١١٠) العدوي ديوان (٩)

أشعار مجموع السحر أوقات يف السمر طيب له :(١١٤٣) الكوكباني الحيمي (١٠)
الربيطاني. واملتحف برلني يف املعارصين

سنة املتوىف الرتيمي الحسيني الحدادي محمد بن علوي بن هللا عبد السيد (١١)
.١٣٠٢ سنة بمرص طبع الفهوم، لذوي املنظوم الدر له :١١٣٢

الربيطاني. املتحف يف ديوان له :١١٩٩ املتوىف القاطن الدين صفي (١٢)
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كتباألدبخاصة

نذكر تاريخية فوائد وفيها نظمهم غري من أدبية مجاميع خلفوا األدباء من طائفة وهناك
والشام. مرص أدباء مجاميع أوًال منها:

بمرصوالشام األدب كتب

نبوية وأحاديث تاريخية فوائد فيه الزمن، مصائب عند والتذكرة الحزن مسالة (١)
٩٣٠ سنة نحو كتب السيوطي، تالميذ من املرصي الغزي رمضان بن ملحمد وصوفية،

وكوبريل. برلني يف
سنة املتوىف الشامي البالطنيس خالد بن الدين لزين الخاطر، وبهجة الناظر نزهة (٢)

األسكوريال. يف ٩٣٦
بن الدمشقي العاميل الغزي الدين لبدر والصغائر: الكبائر يف الذخائر جواهر (٣)

فيها. املقديس الدين لريض رشح وعليها الخديوية، املكتبة يف (٩٤٩) الدين رياض
يف ٩٨٤ ألفها الجزار، بن عيل الدين لنور الزالزل: هول من املنازل تحصني (٤)

الخديوية. املكتبة
مجموع (١٠٢٤) الباجي التواتي هللا عبد ألبي البرش: عجائب معرفة عن الخرب (٥)

الربيطاني. املتحف يف حكايات،
أحمد باهلل العارف اإلسالم لشيخ ونثًرا نظًما العشاق، وبهجة املشتاق روضة (٦)

الربيطاني. املتحف يف (١٠٣٠ (نحو أفندي
الخلوتي معروف بن الوفاء أبي البن واألخبار: النوادر ومجموع األخيار نزهة (٧)

برلني. يف (١٠٣١ (نحو الحموي



العربية اللغة آداب تاريخ

الهريري ملحمد اجتماعية، أدبية فوائد فيها الراشدين: الخلفاء أوالد بني مفاخرة (٨)
برلني. يف (١٠٣٧) الدمشقي الحلبي

يف (١٠٤٤ (نحو الرشبيني لعيل األدبية، الرسور منازل يف العلية البدور مطالع (٩)
برلني.

التمرتايش لصالح املطالع سلوان مثال عىل األخيار، وفاكهة األفكار أبكار (١٠)
برلني. يف ،(١٠٥٥)

املطربة، والهزليات املضحكة النوادر وكتاب املفيدة، النوادر يف الفريدة الجواهر (١١)
بن أحمد بن ملحمد الثالثة الكتب هذه الشعر: فنون أي فنون السبع يف املكنون والدر
أبي غري وهو باريس، يف والثالث برلني يف األوالن ،١٠٦٥ سنة نحو املتوىف الحنفي إياس

ذكره. اآلتي املؤرخ إياس بن الربكات
غوطا. يف (١٠٦٦) األحدب عمر البن األحباب: وبغية األلباب نزهة (١٢)

(١٠٧٢) األموي الجامع يف األستاذ الدين تاج محمد املحاسني البن خطب: ديوان (١٣)
برلني. يف

(١١٠٠) األتليدي دياب ملحمد العباس، بني مع للربامكة وقع بما الناس إعالم (١٤)
يخلو ال لكنه سواه، يف يوجد ال الربامكة لنكبة تفصيل فيه والتاريخ األدب كتب من هو

مراًرا. بمرص طبع القصيص، والتزويق املبالغات من
تويف الشامي، معن بن قرقماس بن الدين فخر بن لحسني النصائح: يف التمييز (١٥)

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه ١١٠٩ سنة باألستانة
.١٢٨٦ سنة باألستانة طبع (١١٣٠) األنطاكي لحسن األدب: روض (١٦)

بالناس»، الوثوق من اإلياس «إجماع أيًضا ويسمى والضار: للنافع األفكار تنبيه (١٧)
سنة املتوىف الحجازي، األزهري البدري حسن للشيخ األبجدية عىل مرتبة قصائد هي
عن والنهي النافع عىل الحث يف صفحة ٢٤٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها ،١١٣١

الضار.
يف ،١١٥٠ العوني اللطيف عبد بن ملصطفى الزاهر: األنيق والروض النوادر (١٨)

برلني.
املختلطات ونظم الظالم، مصباح رشح مع السالم وفتح جامعة، خطب ديوان (١٩)
املكتبة يف موجودة وكلها (١١٨١) امللوي املجريي ألحمد كلها املعقوالت، أرسار رشح مع

الخديوية.
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خاصة األدب كتب

الدين شمس بن لخليل الفاضلة، الثالثة بالشهور املتعلقة الكاملة اليتيمة الدرر (٢٠)
برلني. يف (١١٨٦) الرشيدي الخرضي

غوطا. يف (١١٩٧) كتبها أدبية قصص إبراهيم، للشيخ والفرح: الرشح (٢١)
حسب مرتبة والنوادر، األشعار يف والخواطر األرواح ونزهة املسامر الجليس بغية (٢٢)
بابًا ٢١ يف والغلمان والجواري واألعراب والعلماء والنحويني القضاة أصحابها طبقات

وباريس. غوطا يف عرش الثاني القرن يف البشاري الدين لشهاب

مرصوالشام خارج األدب كتب

٩٢٧ سنة بمكة جمعها الشماع، الحلبي عيل بن أحمد بن لعمر نوح: سفينة (١)
منها مجلدات، عدة يف ذلك وغري وأحكام وفقه وحكم وأشعار وآداب وتراجم أخبار وفيها

قديم. بخط الخديوية املكتبة يف ٢٢ املجلد
(٩٣٠) اإلشبييل اللخمي أحمد بن لعيىس وقصص وأمثال أحاديث األخبار: عيون (٢)

وبرلني. باريس يف
سنة تويف اماسيا، من يعقوب بن قاسم الخطيب بن الدين ملحيي األخيار: روض (٣)

مراًرا. بمرص طبع للزمخرشي، األبرار ربيع من مأخوذ أكثره ٩٤٠
مواضيع يف املحارضات علم يف واملقاالت فينا، يف الغرور: وسالب الرسور جالب (٤)
املكتبة يف واإلماء، والنساء والوزارة والسلطة األخالق كمكارم أدبية إدارية أخالقية

.(٩٤٢) القرياغي ملحمد كالهما صفحة، ٢٠٠ يف الخديوية
يف (٩٤٥) نحو الحارثي الصمد عبد بن لحسني الحديقة: ونور الحقيقة نور (٥)

ليدن.
فينا. يف (٩٨١) حلب قايض بن زاده الولد ألم مختلفة رسائل (٦)

الحرمني، مفتي الدين شمس بن الدين عالء بن الدين لقطب واملحارضة التمثال (٧)
األوىل الحروف حسب األبجدية عىل رتبها النادرة، املفردة األبيات يف ٩٨٨ سنة املتوىف
«ألمري الكتاب أهدى وقد الشعرية، املذاكرة يف الراغبون منها يستفيد بحيث أبياتها من
الخديوية املكتبة يف نسخة منه املغرب» صاحب هللا عبد الرشيف هللا بأمر الغالب املؤمنني

صفحة. ١٠٠ يف
غوطا. يف (١٠٠٢) املغربي ليوسف بابًا ٥٥ يف األديب: وغنية األريب بغية (٨)
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يف أقام ١١٠٤ سنة املتوىف خان عيل املدني الحسيني معصوم بن الدين صدر (٩)
هامة: أدبية مؤلفات وخلف فيها آثار وله الهند أباد حيدر

الحادي القرن شعراء تراجم عىل يشتمل العرص، أعيان محاسن العرصيف سالفة (أ)
املعارصين الشعراء أخبار فيها جمع ١٠٨٢ سنة تنتهي األلباء لريحانة ذيل وهو عرش،
ريحانة عىل اطلع وغريه، الثعالبي فعل ما نحو تقدمهم ممن أو أقوالهم من ونخبًا
أبواب: خمسة إىل وقسمه غريهم وزاد كثريين أغفل ولكنه نحوه فنحا للخفاجي األلباء
اليمن. أهل محاسن (٣) ومرص. الشام أهل محاسن (٢) الحرمني. أهل محاسن (١)
املكتبة يف نسخة منه املغرب. أهل محاسن (٥) والعراق. والبحرين العجم محاسن (٤)

.١٣٢٨ سنة بمرص طبع وقد صفحة، ٦٨٠ يف الخديوية
نسخة منه ١٠٦٦ سنة أباد حيدر إىل رحلته هي األريب، وأسوة الغريب سلوة (ب)

برلني. يف
برلني. يف الشيعة، من اإلمامية طبقات يف الرفيعة الدرجات (ج)

الخديوية املكتبة يف البديع، علماء مشاهري تراجم آخره يف رشح عليها بديعية (د)
وباريس. وبرلني

يف تفقه يويس بني قبيلة من بربري أصله املراكيش اليويس مسعود بن الحسن (١٠)
من وله ١١١١ سنة وتويف فاس يف التدريس وتوىل ومراكش، والسوس ودرعة سجلماسة

املؤلفات:

.١٢٩١ سنة اإلسكندرية يف طبعت الدالية (أ)
بطرسبورج. يف والحكم، األمثال يف األكم زهر (ب)

باريس. يف السنويس كربى عىل حاشية (ج)
.١٣١٧ بفاس طبع املحارضات كتاب (د)

مواضيع يف موسوعة املتعلمني وأحكام العالم وأحكام العلم أحكام عىل قانون (ه)
.١٣١٠ سنة بفاس طبعت شتى

هللا لعبد املسامرات، وغرائب الحكايات نوادر يف العبوس: ومبلج النفوس مبهج (١١)
بطرسبورج. يف (١١٢٢) الالهوري حجلة بن

كريت من الرسمي إبراهيم بن ألحمد نقط، بدون البشارية الزاللية املقامة (١٢)
برلني. يف (١١٩٧)
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املعاجم بمعني واللغة والرصف النحو من تحتها ينطوي ما كل اللغة بعلوم نريد
بالذكر نختص وإنما اللغة، علماء غري من كثريون العلوم هذه يف واملشتغلون ونحوها،
ما كان إذا آخر باب يف اللغوي ندخل أننا كما بها، االشتغال عليهم غلب الذين هنا
لغوي فإنه العامري، الغزي الدين برياض فعلنا كما فائدة، أكثر الباب ذلك من أخرجه

اللغة: علماء أشهر وهاك الباب، ذلك يف فوضعناه الفالحة يف آثاًرا ألف لكنه

اللغة علماء (1)

عمر بن محمد بن أحمد هو ١٠٦٩ه): سنه (تويف الخفاجي الدين شهاب (١)
يدي عىل أوًال وتعلم القاهرة، قرب رسياقوس يف ولد املرصي، الخفاجي الدين شهاب
قاضيًا وتعني األستانة، إىل ثم الحرمني إىل أبيه مع رحل ثم ،١٠١٩ سنة املتوىف الشنواني
استقال ثم بمرص، للعسكر قاضيًا مراد السلطان وعينه سالنيك، يف ثم الروميل عىل
وكان ،١٠٦٩ سنة وتويف القاهرة، عىل قاضيًا وعاد فاألستانة، فحلب دمشق إىل وسافر

الباقية: آثاره ومن لغويٍّا، أديبًا

وزاد قبله العلماء ذكره ما فيه جمع الدخيل، من العرب كالم يف بما العليل شفاء (أ)
عىل رتبها املعربة، باأللفاظ أتى ثم ورشوطه، التعريب يف بمقدمة الكتاب وصدر عليه،
صفحة، ٢٤٥ يف ١٢٨٢ سنة بمرص طبع كلمة، ١٢٠٠ عىل عددها زاد وربما األبجدية

غريها. يف وطبع
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وغريها، ١٢٧٣ بمرصسنة طبع الخواصللحريري، أوهام الغواصيف درة رشح (ب)
انتقادي. لغوي كتاب وهو

وضمنه مجلًسا خمسني إىل قسمه واللغة، األدب كتب من هو املجالس، طراز (ج)
يف مقاالت وفيها وغريهما، والصاحب كالجاحظ األدب قهارمة عن نقلها ومقاالت أبحاثًا
الشعر من منتخبات ذلك ويتخلل فيها، توسع ورشوطها وأسبابها السلطان عند الحجابة

وغريها. ١٢٨٤ سنة بمرص طبع والبيان، واللغة الشعر يف الثابتة والقواعد والحكم
مجلدات. ثمانية يف ١٢٨٣ سنة بمرص طبعت البيضاوي: عىل حاشية (د)

يف ١٢٦٧ سنة األستانة يف طبع املصطفى: حقوق تاريخ يف الشفاء كتاب رشح (ه)
مجلدات. ٤

املؤلف بخط صفحة، ٢٠٠ نحو يف التيمورية الخزانة يف نسخة منه شعر: ديوان (و)
األرجح. عىل

وغوطا. الخديوية واملكتبة برلني يف مختلفة قصائد (ز)
باريس. يف مثًال، بيت كل يتضمن األمثال ذوات أو النار: ريحانة (ح)

ترجمة يتضمن لكنه األدب كتب من هو البقايا: من الرجال يف بما الزوايا خبايا (ط)
وسبعني بضعة عىل عددهم يزيد ابنه، وشيوخ شيوخه وفيهم عرصه علماء من نخبة
أبواب خمسة إىل فيه الكالم قسم وقد سواه، يف تراجمهم عىل الوقوف يعز طائفة بينهم
نسخ منه الروم، وبالد واملغرب ومرص فالحجاز الشام أهل بمحاسن فبدأ البالد، حسب

وكوبريل. وفينا وغوطا برلني ويف صفحة ٢٣٦ يف الخديوية املكتبة يف
توسع لكنه موضوعه أصل يف كالسابق وهو الدنيا: الحياة ونزهة األلبا ريحانة (ي)
يف األول: أقسام: ثالثة إىل قسمه وإيضاحها، انتقادها مع األمثلة من وأكثر الشعراء يف
واالها وما املغرب أهل من العرصين محاسن يف والثاني: ونواحيها. الشام أهل محاسن
واألعيان، والشعراء العلماء بقية من بها ومن الحسينية والدولة بحماها ومن ومكة
ووصفها. وأحوالها مرص يف الثالث: والقسم الزمن. ذلك يف اليمن نفحات من ونفحة
الريحانة» «نفحة اسمه ذيل وله والتاريخ، األدب كتب خرية من وهو بمرص مراًرا طبع

ج١). ٢٣١ األثر (خالصة ذكره اآلتي املؤرخ للمحبي
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قضاء توىل الدمشقي، البديعي يوسف هو ١٠٧٣ه): سنة (تويف البديعي (٢)
وله: ١٠٧٣ سنة وتويف املوصل،

الجزء منه والشعر، البيان يف مطول األدبية: األنواع يف البديعية الحدائق كتاب (أ)
غوطا. يف األول

ما نحو أخباره من وملع الشاعر هذا درس هو تمام: بأبي يتعلق فيما األيام هبة (ب)
صفحة. ١٦٠ يف املؤلف بخط الخديوية املكتبة يف نسخة منه ،Etude اإلفرنج يسميه

كما املتنبي عىل انتقادية مطولة ترجمة هو املتنبي: حيثية عن املنبي، الصبح (ج)
وبرلني غوطا يف ونسخ صفحة ٢٦٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه تمام، بأبي فعل

ج٤). ٥١٠ األثر (خالصة وباريس

البغدادي، عمر بن القادر عبد هو ١٠٩٣ه): سنة (تويف البغدادي القادر عبد (٣)
إىل وتعرف أدرنة، إىل رحل ثم القاهرة، عىل وتردد دمشق يف ودرس بغداد، من أصله
مات وأخريًا القاهرة. إىل وعاد مرض ثم هناك باملحبي والتقى باشا، أحمد األعظم الصدر

وله: فيها،

ويتخلل الكافية رشح شواهد رشح هي العرب: لسان لباب ولب األدب خزانة (أ)
بأقوالهم يستشهد ممن اإلسالم وصدر الجاهلية يف واألدباء الشعراء معظم تراجم الرشح

كبرية. مجلدات ٤ يف ١٢٩٩ سنة بمرص طبع الفائدة، كثري وهو الوفاة سني مع
ج٢». ٤٥١ األثر «خالصة الخديوية املكتبة يف الشاهدي: تحفة تعريب (ب)

محمد بن محمد الفيض أبو هو ١٢٠٥ه): سنة (تويف مرتىضالزبيدي السيد (٤)
ونشأ ،١١٤٥ سنة ولد الزبيدي، الحسيني بمرتىض الشهري الرزاق عبد بن محمد بن
الوقت أشياخ دروس وحرض ،١١٦٧ سنة مرص جاء ثم العلم طلب يف وارتحل باليمن
املالبس ولبس ذكره واشتهر أمره فراج وأوالده، عزبان كتخذا إسماعيل من وتقرب
املرصي، القطر أنحاء يف واألعيان باألكابر واجتمع املسومة، الخيول وركب الفاخرة
سنني عدة يف وأتمه القاموس رشح عىل عكف ثم كثرية، رحالت إليها أسفاره يف ووضع
العلم طالب فيها جمع وليمة أولم أكمله وملا العروس» «تاج وسماه مجلًدا، ١٤ يف
أبو بك محمد أنشأ وملا وقرظوه، بفضله فشهدوا عليه وأطلعهم ١١٨١ سنة وأشياخه
منه فاشرتاه العروس، تاج يقتني أن إليه أوعزوا األزهر قرب جامعة يف مكتبته الذهب
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غري عىل وكان جمة، كتبًا وألف كثرية، بعلوم مشاركات له وكانت درهم، ألف بمائة
حوله فالتف بمعارفه القلوب اجتذب وقد وزيه، بلباسه وشكلهم املرصيني العلماء زي
الرتكية يعرف مرتىض السيد وكان بعده، األفغاني الدين جمال حول التفوا كما الناس
طرق يف علماءه وخالف عنه، لألخذ األزهر مشائخ بعض وسعى والكرجية والفارسية
زال وما الهدايا وأهدوه بيوتهم إيل دعوته يف وتسابقوا عليه إقباًال الناس فزاد اإللقاء

آثاره: وأشهر مات، حتى كذلك

قاموس رشح وهو ذكره تقدم القاموس: جواهر رشح يف العروس تاج (أ)
ترتيب وأبقى اللغة، كتب من وغريه العرب لسان عىل رشحه يف عول الفريوزآبادي،
مقاصد، عرشة يف بمقدمة وصدره األلفاظ. أواخر عىل أي: القاموس يف كان كما الكالم
القرن أواسط يف إنجليزي عربي معجم بوضع اإلنكليزي املسترشق لني إدوارد عني وقد
العرب ولسان العروس تاج عىل تعويله فكان املوضوع، هذا يف معجم أطول هو املايض
من أكثر صفحاته فبلغت مماته، بعد لجنة فأتمته حياته، يف إتمامه يستطع لم لكنه
صدر إيدنربج، يف سنة عرشة بضع طبعه واستغرق مزدوجة، كبرية صفحة ٣٠٠٠
اللغة يف ضافية مقدمة أوله ويف األجزاء، سائر صدرت ثم ،١٨٦٣ سنة منه األول الجزء

ترتيبه. عىل القاموس رشح ثم مفيدة وأبحاث واللغويني
مجلدات، خمسة يف ١٢٨٦–١٢٨٧ سنة من بمرص بعضه فطبع العروس تاج أما
املكتبة يف خطية نسخة ومنه مجلدات، عرشة يف ١٣٠٦–١٣٠٧ من فيها كله وطبع

الخديوية.
يف ١٣٠٤ سنة بفاس طبع للغزايل، العلوم إحياء رشح املتقني: السادة إتحاف (ب)

أجزاء. عرشة يف ١٣١١ سنة مرص ويف جزءًا، ١٣
برلني. يف شيخون، جامع يف أمالها الحديث يف الشيخونة: األمايل (ج)

برلني. يف والقداح، امليرس حقيقة بيان يف االرتياح نشوة (د)
الخديوية. باملكتبة ورقات، بضع يف تابوت، لفظ تحقيق يف املبتوت القول (ه)

صفحة. ١٤٥ الخديوية املكتبة يف إسماعيل، العرب شيخ مدح يف القماعيل تحفة (و)
خربها عىل نقف لم أخرى مؤلفات وله فيها عاشوراء، يوم أحاديث يف رسالة (ز)

ج٣). ٩٤ التوفيقية الخطط يف (ترجمته
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تلقى الصبان، عيل بن محمد العرفان أبو هو ١٢٠٦ه): سنة (تويف الصبان (٥)
واشتغل العرفان، بأبي كناه الذي وهو السادات، األنوار أبي عن الوفائية السادة طريق

منها: حسنة مؤلفات وخلف بالتحقيق، واشتهر باللغة

مشهورة. وهي مراًرا بمرص طبعت األلفية، عىل األشموني رشح عىل حاشية (أ)
الخديوية املكتبة يف الكرام، بيته وأهل باملصطفى يتعلق بما اإلسالم أهل إتحاف (ب)

صفحة. ٣٥٢ يف
بعد ألفه الطاهرين، بيته أهل وفضائل املصطفى سرية يف الراغبني إسعاف (ج)

.١٢٩٠ سنة بمرص طبع ذكره، املتقدم اإلسالم أهل إتحاف
.١٣٠٨ سنة بمرص طبعت البسملة: يف الكربى الرسالة (د)

السلم. رشح عىل حاشية (ه)
السمرقندية. رشح عىل حاشية (و)

مشهورة. كلها البحث، آداب عىل حاشية (ز)
الخديوية. املكتبة يف البيان علم يف رسالة (ح)

.١٣٠٧ سنة بمرص طبع العروض: علم يف منظومة (ط)
ج٣). ٨٤ التوفيقية (الخطط املؤلف بخط الجزائر يف االستعارات: يف رسالة (ي)

اللغة علوم يف أخرى كتب

الخديوية. باملكتبة (٩٩٢ (نحو اللطف أبي البن القياس: منكر عن االلتباس دفع (١)
األسكوريال. يف (٩٩٣ (نحو للبكاء املعمى: كنز عن األسمى الطراز (٢)

وله ليدن، يف (٩٩٥ (نحو العراق البن املعتربة، الكنايات من املفتخرة الجواهر (٣)
املؤلف. بخط ليدن، يف الرساري، أبناء ذكر يف الواري الزناد أيًضا

الربوسوي زاده لخرسو العوام، به يخطئ بما الكالم توجيه يف األنام تنبيه (٤)
برلني. يف ،(٩٩٨)

أسئلة عىل فيه أجاب (١٠١٩) للشنواني الجالل، أسئلة بأجوبة الكمال أهل حلية (٥)
املكتبة يف نسخة منها أسمائها، واشتقاق املعجم حروف عن السيوطي الدين جالل

الخديوية.
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منشن. يف (١٠٢٤) الغاليبويل ملصطفى األمثال: زبدة (٦)
ملحمد األوزان حيث من الشعرية الجوازات يف الرضائر: لفرائد البصائر موارد (٧)

فينا. يف (١١٣٨) أفندي سليم
الخديوية. املكتبة يف (١١٩٠) للمداري العروضوالقافية! علمي يف الضافية الحلة (٨)
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فيه ويمتاز والركاكة، الضعف من اآلداب سائر أصاب ما العرص هذا يف التاريخ أصاب
يف سنتبع ولكننا واألناضول، الروميل يف كتابه أحسن بنبوغ املتقدمة العصور يف عما

املايض: العرص يف فعلنا ما نحو تقسيمه

بمرصوالشام املؤرخون (1)

والسري الرتاجم (1-1)

محمد هللا عبد أبو الدين شمس هو ٩٤٢ه): سنة (تويف الشامي الدين شمس (١)
مرص إىل الشام من رحل الشامي، الصالحي الدمشقي يوسف بن عيل بن يوسف بن
لكننا املحدثني من معدود وهو ،٩٤٢ سنة وتويف مرص بصحراء الربقوقية يف وأقام

وهي: التاريخية كتبه ألهمية املؤرخني بني وضعناه

مطول هي العباد»، خري سرية يف واإلرشاد الهدى «سبل وتسمى الشامية: السرية (أ)
نحو يف فجاءت الصواب فيها وتحرى كتاب ٣٠٠ من أكثر من جمعها النبوية السرية يف
املشكالت، وضبط األلفاظ غريب وبيان فيه أشكل ما بإيضاح باب كل ختم باب، ٧٠٠
أربعة يف نسخة منها وغريها، املؤلف مسودات من تالميذه أحد الفييش محمد رتبها

غريها. يف متفرقة وأجزاء صفحة ٢٠٠٠ نحو يف الخديوية املكتبة يف كبرية مجلدات
عىل ردٍّا حنيفة أبي عن فيه دافع النعمان: حنيفة أبي مناقب يف الجمان عقود (ب)
أبي ترجمة يف مطول الجمان وعقود املذكور: اإلمام يف طعنًا ذلك أثناء يف ظهر كتاب
وفينا. جامع ويني صوفيا أيا ويف صفحة ٤٦٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه حنيفة،
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جبل يف جامع وجود عن بلغه ما بمناسبة ألفه الطور: فضل يف النور مطلع (ج)
نسخة منه ديرهم، من بابًا إليه وفتحوا األصيل بابه وسدوا الرهبان، عليه استوىل الطور

صفحة. ٢٢ يف الخديوية املكتبة يف

بن محمد بن عيل بن محمد هو ٩٥٥ه): سنة (تويف الصالحي طولون ابن (٢)
يف والحديث النحو علم ثم القاهرة، يف وتعلم دمشق قرب الصالحية يف ولد طولون،
بنا يطول كتابًا وعرشين بضعة كثرية علوم يف ألف لكنه بالشام، الصالحية املدرسة

منها: القراء يهم بما فنكتفي ذكرها

البن املضيئة الجواهر لكتاب ذيل هو الحنفية: متأخري تراجم يف العلية الغرف (أ)
التيمورية. الخزانة يف املؤلف بخط األول الجزء ومنه الربيطاني، املتحف يف الوفاء، أبي
التاسع القرن علماء تراجم فيه واألقران: الشيوخ تراجم بني باإلقران التمتع (ب)

برلني. يف املنال البن مخترص له والعارش،
١٣٦ فيه ذكره، املتقدم للكتاب تكملة هو العرص: نبالء تراجم يف القرص ذخائر (ج)

غوطا. يف األبجدية، عىل مرتبة دمشق أعيان من ترجمة
برلني. يف وزيًرا، ٣١ تراجم فيه الوزراء: بأنباء األمراء إنباء (د)

برلني. يف العربي: ابن املحيوي الشيخ ترجمة عن املنبي النطق (ه)
برلني. يف أرسالن: الشيخ ترجمة يف البيان غاية (و)

عليها أجاب مختلفة مواضيع يف سؤاًال ٨٢ الدمشقية: األسئلة يف الزنبقية النفحة (ز)
برلني. يف

الربيطاني. املتحف يف العلوم: من به اشتغلت ما عىل الوقوف يف املنظوم اللؤلؤ (ح)
األسكوريال. يف الناس، لفوائد الكناش (ط)

التيمورية. الخزانة يف املؤلف بخط رسالة ١٤ من مجموعة (ي)

الحميدي، زاده قيتايل هللا أمر بن جلبي عيل هو ٩٧٩ه): سنة (تويف زاده قينايل (٣)
علوم يف مشاركة وله واألستانة، وكوتاهية وبروسة أدرنة يف الفقه أساتذة كبار من كان
طبقة ٢١ يف عامًلا ٢٣١ تراجم فيها الحنفية: العلماء طبقات مؤلفاته: من يهمنا كثرية،
وأوكسفورد. الربيطاني واملتحف فينا يف نسخ منها ٩٤٠ سنة إىل السنني حسب مرتبة
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بك أحمد بن يوسف بن موىس هو ٩٩٩ه): سنة (تويف النعماني أيوب ابن (٤)
وله: دمشق، يف القضاء توىل الدمشقي، النعماني األنصاري أيوب بن الدين رشف يوسف

منه العارش: القرن ختام إىل السابع القرن أخبار من تيرس فيما العاطر الروض (أ)
برلني. يف نسخة

بطرسبورج. يف دمشق، قضاة يف الناظر وبهجة الخاطر نزهة خالصة (ب)
األول الجزء منه أجزاء، عدة عرصيف كل من املشاهري تراجم يف األيوبية: التذكرة (ج)

برلني. يف

بن محمد بن محمد بن الحسن هو ١٠٢٤ه): سنة (تويف البوريني الحسن (٥)
دمشق إىل أبيه مع وجاء بورين يف ولد الدين، بدر الصفوري الدمشقي البوريني الحسن
الحج قضاء وتوىل مدارس عدة يف التدريس وتوىل ودمشق القدس إىل عاد ثم غالم، وهو

وله: ،١٠٢٠ سنة الشامي

عرفهم الذين األعيان من ٢٠٥ تراجم عىل يشتمل الزمان: أبناء من األعيان تراجم (أ)
،١٠٠٩ سنة بتأليفه بدأ عنه، سمع أو رآه سواء صانع أو أمري أو سلطان أو عالم من
خالصة صاحب املحبي منه استقى وقد ١٠٢٣ سنة وأتمه املعجم، حروف عىل ورتبه

وفينا. برلني ويف صفحة، ٨٠٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه ذكره، اآلتي األثر،
كوبريل. يف شعر ديوان (ب)

الغني عبد رشح مع ١٣٠٦ سنة بمرص مطبوع الفارض: ابن ديوان رشح (ج)
النابليس.

ج٢). ٥١ األثر األسكوريال(خالصة يف الصغرى: التائية رشح (د)

بن يوسف بن مرعي الدين زين هو ١٠٣٣ه): سنة (تويف الكرمي مرعي (٦)
القدس يف ودرس نابلس، قرب كرم طول يف ولد الحنبيل، املقديس الكرمي بكر أبي
املواضيع يف وألف الحنابلة مذهب عىل الطولوني والجامع األزهر يف وعلم والقاهرة

القراء: يهم ما منها نذكر واألدبية، والتاريخية الدينية

خطية نسخ منه والسالطني: الخلفاء من مرص ويل من تاريخ يف الناظرين نزهة (أ)
الخديوية. املكتبة ويف أوربا مكاتب معظم يف

فينا. يف تركية ترجمة وله وباريس، فينا يف عثمان: آل فضائل يف العقيان قالئد (ب)
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برلني. يف تيمية: ابن املجتهد مناقب يف الدرية الكواكب (ج)
غوطا. يف الدخان: شأن يف الربهان تحقيق (د)

يف وطبع مراًرا بمرص طبع واملراسالت: املكاتبات يف والصفات اإلنشاء بديع (ه)
ج٤). ٣٥٨ األثر (خالصة ١٢٩١ سنة األستانة

عيل الدين برهان بن الدين نور هو ١٠٤٤ه): سنة (تويف الحلبي الدين نور (٧)
التدريس وتوىل ٩٧٥ سنة القاهرة يف ولد الحلبي، عمر بن عيل بن أحمد بن إبراهيم بن

أهمها: عديدة مؤلفات له الصالحية، املدرسة يف

عن لخصها الحلبية، بالسرية ويعرف املأمون: األمني سرية يف العيون إنسان (أ)
املتقدم الدمشقي الصالحي الدين لشمس الشامية السرية سيما وال تقدمته التي السرية
سنة بمرص طبعت وقد واألستانة، أوربا مكاتب يف كاملة موجودة الحلبية والسري ذكره،
ذلك ويتخلل النبي سرية تفصيل وفيها كبرية، مجلدات ثالثة يف ١٣٠٨ وسنة ١٢٨٠

وله: الجاهلية، العرب عن واالجتماعية التاريخية الفوائد من كثري
يف البدوي) (أحمد األحمدية السادة طريقة حسن بيان يف العلوية النصيحة (ب)

ج٣). ١٢٢ األثر (خالصة برلني

بن محمد بن الرحمن عبد هو ١٠٥١ه): سنة (تويف العمادي الرحمن عبد (٨)
يف التدريس وتوىل البوريني، تلميذ الدمشقي، الحنفي العمادي الدين عماد بن محمد

وله: الشام، إفتاء وتوىل والسليمانية والسليمية الشبلية

وغوطا. برلني يف هناك، دفنوا قوم تراجم بداريا: دفن فيمن الريا الروضة (أ)
برلني. يف نسخة منها التنزيل: آي بعض معاني يف ما عىل التأويل تحرير (ب)
ج٢٢). ٣٧٨ األثر (خالصة الخديوية باملكتبة الصالة يف أخرى كتب له (ج)

بن محمد املكارم أبو هو ١٠٦١ه): سنة (تويف العامري الغزي الدين نجم (٩)
اإلسالم شيخ وأبوه ٩٧٧ سنة بدمشق ولد الدمشقي، العامري الغزي الدين نجم محمد
األموي، الجامع وإمامة والعمرية، الربانية الشامية املدرسة يف التدريس وتوىل هناك،

وله: فيها وتويف دمشق إىل وعاد األستانة إىل وسافر

الظاهر امللك مكتبة يف نسخة منها العارشة: املائة علماء بمناقب السائرة الكواكب (أ)
برلني. يف مخترص وله املحبي، أخذ وعنه الربيطاني، املتحف ويف دمشق يف
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(خالصة برلني يف رشوح لها الجمعة، خصائصيوم يف أرجوزة املجتمعة: الفوائد (ب)
ج٤). ١٨٩ األثر

محمد بن القادر عبد بن الرب عبد هو ١٠٧١ه): سنة (تويف الفيومي الرب عبد (١٠)
وحلب دمشق ويف فيها وتعلم أستاذ، وأبوه القاهرة يف ولد الحنفي، العويف الفيومي
عاد ثم معيًدا، له تعني القاهرة يف قاضيًا هذا صار فلما الخفاجي، عن وأخذ واألستانة
إىل ذهب ثم بالقدس، الصالحية مدرسة يف والتدريس الشافعية قضاء وتوىل األستانة إىل

وله: مات، حتى املوايل سلك يف وانتظم فاألستانة دمشق

ممن وغريهما والفارسكوري للخفاجي الشعراء تراجم بني فيها جمع التذكرة: (أ)
املحبي. مآخذ جملة من وهي برلني، يف نسخة منه عارصه

الخديوية املكتبة يف نسخة منه الرسول، نسب لذكر بالتشوق والسول اإلرب بلوغ (ب)
ج٢). ٢٩١ األثر (خالصة ومنظومات رشوح وله صفحة، ٢٠٠ نحو يف

بن هللا محب بن هللا فضل بن أمني محمد هو ١١١١ه): سنة (تويف املحبي (١١)
كنف يف بها ونشأ ١٠٦١ سنة دمشق يف ولد الشامي، املحبي الدين محب بن محمد
إىل ومنها بروسة إىل وسافر دمشق إىل عاد ثم األستانة إىل سافر دروسه أتم وملا والده،
وخدمه األستانة إىل معه وعاد العسكر، قايض بريام بن هللا لطف بن محمد مع أدرنة
ثم والتاريخ، باألدب يشتغل وأخذ دمشق إىل سافر ثم ١٠٩٢ سنة تويف حتى مرضه يف
األمينية، املدرسة يف أستاذًا وصار دمشق إىل وعاد فيها القضاء وتوىل القاهرة إىل انتقل

هامة: تاريخية آثار وله ١١١١ سنة هناك وتويف

نحو عىل يشتمل تاريخي معجم هو عرش: الحادي القرن أعيان يف األثر خالصة (أ)
من كثري يف عليه عولنا وقد حوله، أو املذكور القرن أثناء يف توفوا ممن ترجمة ١٣٠٠

.١٢٨٤ سنة مجلدات ٤ يف القاهرة يف طبع القرن، هذا أهل تراجم
قسمه للخفاجي األلباء لريحانة ذيل الحانة: طالء ورشحة الريحانة نفحة (ب)
واليمن والعراق وحلب دمشق يف البلغاء ونوادر الشعراء محاسن يف أبواب ثمانية إىل
أو عرفهم ممن ملعارصيه وتراجم أدب خزانة فهو الروم وبالد واملغرب ومرص والحجاز
ملحمود ذيل عليها كبرية، صفحات ٣٠٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه عنهم، سمع

برلني. يف العثماني، السؤاالتي
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٢٠٠ يف التيمورية الخزانة يف نسخة منه ومحبيه، ألصدقائه أكثره شعر: ديوان (ج)
املؤلف. بخط أنها أولها يف مكتوب صفحة،

برلني. يف رجز، واألفراح: الرسور وجالبة األرواح براحة (د)
الخديوية. املكتبة يف إليه، واملضاف املضاف يف عليه املعول (ه)

إىل فيه وصل األبجدية عىل رتبه الدخيل، من العربية اللغة يف بما السبيل قصد (و)
التيمورية. الخزانة يف نسخة منه امليم، حرف

ج٤). ٨٦ الدرر (سلك بحلب األحمدية املدرسة يف األمثال: كتاب (ز)

النقشبندي املرادي خليل محمد الفضل أبو هو ١٢٠٦ه): سنة (تويف املرادي (١٢)
املؤلفات: من وله حلب، يف العلويني ونقيب دمشق يف الحنفية مفتي

األبجدية عىل مرتب تاريخي معجم عرش: الثاني القرن أعيان يف الدرر سلك كتاب (أ)
به قلد وسمعه. عرفه ما إليها وأضاف مقدمته، يف ذكرها للمعارصين رحالت من أخذه
عولنا وقد ،١٢٩١–١٣٠١ سنة من مجلدات أربعة يف بمرص طبع للمحبي، األثر خالصة

الرتاجم. بعض يف عليه
١١٨٤ سنة املتوىف عيل السيد أبيه ترجمة املاجد: الوالد ترجمة يف الواجد مطمح (ب)

الربيطاني. املتحف يف نسخة منه

العرصبمرصوالشام هذا يف أخرى تراجم

السيد ترجمة عىل تحتوي األحمدية: والكرامات النسبة يف السنية الجواهر (١)
.١٢٧٧ سنة بمرص طبع وكراماته، البدوي

معارصيه، أحد ألفه :٩٠١ سنة املتوىف قايتباي األرشف امللك السلطان تاريخ (٢)
الدين صالح النارص امللك من سبقه من وأخبار وأعماله السلطان هذا مناقب فيه ذكر

صفحة. ١١٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه أيامه، إىل األيوبي
معجم املفرسين طبقات له: السيوطي تالميذ من :(٩٤١) املالكي الداودي (٣)

صفحة. ٧٠٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه املفرسين، إلعالم تاريخي
الدولة أيام يف املضية الجواهر له :(٩٥٠) الدمشقي سلطان بن الدين قطب (٤)

برلني. يف الفاتح، سليم السلطان ترجمة عىل ويشتمل العثمانية،
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مناقب وخالصة الناظرين روضة له :٩٧٠ سنة نحو الوتري محمد بن أحمد (٥)
.١٣٠٦ سنة بمرص طبع الرفاعية، السادة تراجم يف الصالحني،

الباشا مدح يف الجود ورشح الوجود فتح له :(٩٨٠ (نحو عامر بن رمضان (٦)
باريس. يف الثاني، سليم السلطان زمن يف مرص والة أحد محمود،

القرن أهل من إنه (ويقال: العارش القرن أهل من فارس: بن اللطائف أبو (٧)
يف التيمورية الخزانة يف نسخة منه الوفائية، السادة مناقب يف اإللهية املنح له: التاسع)،

صفحة. ٨٠
عبد الشيخ مناقب يف الجواهر قالئد له :(٩٦٣) الحنبيل التاذيف يحيى بن محمد (٨)
حماة يف ذريته وذكر سواه، اختصار يعجبه ولم ترجمته يف أطال (الجيالني)، القادر

.١٣٠٣ سنة بمرص طبع ضخم، كتاب يف وأتباعه ومريديه وبغداد والقاهرة وحلب
يف السنية الطبقات له :١٠٠٥ سنة املتوىف املرصي القادر عبد بن الدين تقي (٩)
مجلدات. ٤ يف التيمورية الخزانة يف نسخة منه موضوعه يف كتاب أجلُّ هو الحنفية، تراجم
الصحابة تراجم يف األحباب، وتحفة األلباب روضة له :(١٠٣٠ (نحو املؤيد ابن (١٠)

برلني. يف وغريهم
الصحابة ذكر يف الزيارات أماكن إىل اإلشارات له :(١٠٣٢) الزوكاري الدين نور (١١)

برلني. يف تراجمهم من ويشء دمشق يف املدفونني والصالحني والعلماء
وابنه الدرزي املعني الدين فخر تاريخ له :١٠٣٤ املتوىفسنة الصفدي الخالدي (١٢)
الثانية. سنتها يف بزحلة تصدر التي اآلثار مجلة نرشته وقد منشن يف نسخة منه عيل،

يف والوزراء العلماء كبار تراجم له :(١٠٤٥ (نحو سنان بن أفندي الكريم عبد (١٣)
منه. املحبي اقتبس فينا،

يف الذهب معادن له :(١٠٧١) الحلبي العريض الوهاب عبد بن الوفاء أبو (١٤)
املحبي. به استعان برلني، يف حلب، بهم املرشفة األعيان

تراجم يف والدرر الجواهر له :(١١٠٠ (نحو الحسيني حمزة بن الرحمن عبد (١٥)
برلني. يف بعضه عرش، الحادي القرن أعيان

الربيطاني. املتحف يف للقديس، بالقدس: ١٢ القرن يف عامًلا ثالثني تراجم (١٦)
له: ،(١١٩٨) األزهر أساتذة أحد املغربي: املالكي األجهوري اللطائف أبو (١٧)

الخديوية. املكتبة يف بالقاهرة، دفن ممن املختار البيت آل يف األنوار مشارق
يف الوفا آل مناقب يف الصفاء مناهل له :(١٢١٤) العويضالبدري الفضائل أبو (١٨)

غوطا. يف نسخة منه الوفا، أرسة من العلوية تراجم
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مرصوالشام يف والدول البالد تواريخ (2-1)

إياس بن أحمد بن محمد الربكات أبو هو ٩٣٠ه): سنة نحو (تويف إياس ابن (١)
له: السيوطي، تالميذ من الحنبيل الجركيس النارصي الدين زين

السنني عىل مرتب ٩٢٨ سنة إىل مرص تاريخ الدهور: وقائع يف الزهور بدائع (أ)
مرص بتاريخ أيًضا ويعرف كبرية، أجزاء ثالثة يف ١٣١١ سنة بمرص طبع واألشهر،
عليها تواىل وما اإلسالمي الفتح أخبار وخالصة مرص وصف يف بفذلكة بدأ إياس، البن
سنة من الحوادث ذكر يف أطال ثم بيربس، الظاهر امللك سلطنة إىل إجماًال الدول من
كان املؤلف ألن ٩٢٣؛ سنة العثمانيني فتح عن حسن تفصيل وفيه ،٩٢٨ سنة إىل ٦٦٩
من وحكامهم مرص سكان عن هامة فوائد ذلك ويتخلل ووصف، رأى عني شاهد فيه
العرص، ذلك يف التاريخ كتب أكثر مثل ركيكة الكتاب وعبارة واالجتماع، السياسة حيث
وهي ٩٠٦–٩٢٢ سنة من سنة عرشة بضع أخبار تنقص إليها املشار املطبوعة والنسخة
سنة (املتوىف للسيوطي الكتاب أن الظن عىل حمل ما ذلك الغوري، قنصوه سلطنة مدة
بطرسبورج نسخة أن لنا أكد الخديوية املكتبة وكيل الببالوي محمد السيد ولكن ،(٩١١
بمرص طبع االسم بهذا كتاب الناس أيدي وبني املدة، تلك أخبار فيها الكتاب لهذا الخطية
ابن إىل نسبته ويف التحقيق، عن بعيدة قديمة وقصص أخبار فيه صغري وجزء هو مراًرا

اختالف. إياس
الطالب» وبغية العجائب «خريدة أيًضا ويسمى األقطار، عجائب يف األزهار نشق (ب)
أغرب فيه يذكر كتابًا يجمع أن فأحب األمم تواريخ كتب طالع إنه مقدمته: يف قال
أهل يعتقدها التي الطلسمات من كثريًا فيه فذكر باالختصار، رأى ما وأعجب سمع ما
وعجائب واألهرام النيل وأخبار وأبنيتهم ملوكها سري من يتناقلونه وما الربابي، يف زمانه
املكتبة يف نسخة منه الخرافات، قبيل من اآلن أكثره ويعد ذلك، وغري وأقاليمها مرص
خالصة ونرشت وتونس، أوربا مكاتب يف أيًضا ويوجد صفحة، ٥٠٠ نحو يف الخديوية

.١٨٠٧ سنة والفرنساوية العربية يف منه
وباريس. وفينا غوطا يف عام، تاريخ الدهور: وقائع يف الزهور مرج (ج)

صوفيا. أيا يف والحكم، العجائب يف األمم نزهة (د)
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بن محمد بن أحمد العباس أبو هو ٩٣١ه): سنة (تويف املنويف الدين شهاب (٢)
وتعلم ٨٤٧ سنة منوف يف ولد الشافعي، املنويف الدين شهاب السالم عبد بن محمد

له: فيها، قاضيًا صار حتى وترقى

مرسيليا. يف السديد، النيل أخبار يف املديد الفيض (أ)
فينا يف للسخاوي، الالمع الضوء مخترص الالمع: الضوء من الطالع البدر (ب)

وباريس.

أحمد بن عيل الحسن أبي بن أحمد هو ٩٦٠ه): سنة (بُعيْد الرمال زنبل ابن (٣)
سنة إىل الجيش نظارة موظفي من كان الرمال زنبل بن الشافعي املحيل الدين نور

وله: والنجامة، الرمل رضب يتعاطى وكان ،٩٦٠

قنصوه غلبة من سليم السلطان يد عىل الجراكسة من أخذها أو مرص، فتح (أ)
والوقائع بمرص العثماني الفتح تاريخ وهو ٩٢٢ سنة مرص فتح إىل ٩٢١ سنة الغوري
٢١٨ يف الخديوية املكتبة يف خطية نسخة منه باي، وطومان الغوري مع والحروب
وليدن فينا يف نسخ ومنه ركيكة، وعبارته ١٢٨٧ سنة الحجر عىل بمرص وطبع صفحة،
ذيل وعليه فينا، يف خان» سليم السلطان «واقعات اسمها مخترصة نسخة وله وباريس،
غوطا. يف كالهما ومالطة، رودس فتح إىل آخر وذيل ٩٢٦ سنة سليم السلطان وفاة إىل
الغوري قنصوه وبني بينه جرى وما والجراكسة: خان سليم السلطان سرية (ب)
٢٥٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه ذكره، املتقدم الكتاب وأسلوبه موضوعه يف يشبه

صفحة.
جغرافية هي والغرائب: العجائب من والبحر الرب يف ملا والرغائب امللوك تحفة (ج)

أكسفورد. يف عامة،
الخديوية. املكتبة يف والرمل، السحر يف املشكالت: حل يف املقاالت (د)

برلني. يف قطعة منه بالنجامة، الدنيا: يف القانون (ه)

محمد الدين) بدر (أو الدين نور هو ٩٦٦ه): سنة (نحو املنهاجي الدين نور (٤)
له: ٩٦٦ سنة نحو نفيسة السيد خطيب الصنهاجي) (أو املنهاجي يوسف بن

الفتح من القاهرة ويل من أخبار فيها أرجوزة القاهرة، ويل فيمن السافرة البدور (أ)
فينا. يف ٩٥٦ سنة إىل
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يف نسخة منها بيت ٢٠٠ يف أخرى أرجوزة القاهرة، والة يف الزاهرة النجوم (ب)
٩٦١ه. سنة إىل الفتح من القاهرة والة أسماء وفيها الخديوية املكتبة

بن محمد الدين رياض هو ٩٧١ه): سنة (تويف الحنبيل بن الدين رياض (٥)
تاذف إىل (نسبة التاذيف الربعي الحلبي الحسن بن الرحمن عبد بن يوسف بن إبراهيم
يف ألف وقد حلب يف تويف الشحنة، ابن أحفاد من القادري الحنبيل حلب) أعمال من
وهاك والتاريخ، والشعر اللغة عن فضًال والرياضيات، الطب جملتها ويف املختلفة العلوم

مؤلفاته: من يهمنا ما

،٩٥١ سنة إىل ذيل مع العديم ابن تاريخ مخترص حلب، تاريخ يف والرضب الزبد (أ)
وأكسفورد. الربيطاني واملتحف بطرسبورج يف

وفينا غوطا يف عرصه، يف حلب مشاهري تراجم حلب، أعيان تاريخ يف الحبب در (ب)
عثمانية. ونور جامع ويني وأكسفورد الربيطاني واملتحف وباريس

برلني. يف الحساب، يف الكياسة، أبواب ومفاتيح الرياسة أرباب مصابيح (ج)
الربيطاني. واملتحف برلني يف القاطعة، األدوية يف الساطعة الدرر (د)

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه املنال، ابن تلميذه جمعه شعر، ديوان (ه)

بن الفتح أبي بن املعطي عبد بن محمد هو ١٠٣٢ه): سنة (بُعيْد اإلسحاقي (٦)
مؤلفاته: من املنويف اإلسحاقي عيل بن املغني عبد بن أحمد

من مرص تاريخ هو الدول، أرباب من مرص يف ترصف فيمن األول أخبار لطائف (أ)
«دوحة يسمى وقد إليه، تقدمة وجعله ١٠٣٢ سنة األول مصطفى سلطنة إىل فتحها
مسوغ ال تالوتها، من األديب يخجل حكايات أثنائه ويف مراًرا، بمرص طبع األزهار»

العرص. ذلك يف اآلداب انحطاط سوى إلدخالها
والخلفاء النبي تاريخ هو العوالم، من مىض من أخبار يف الباسم الروض (ب)
سنة إىل مرص وتاريخ األيوبيني والسالطني والفاطمني والعباسيني واألمويني الراشدين

وباريس. الربيطاني املتحف يف نسخة منه ،١٠٣٢

املقري أحمد بن محمد بن أحمد العباس أبو ١٠٤١ه):هو سنة (تويف املقري (٧)
املقري وسمي العارش، القرن أواخر يف تلمسان يف ولد األشعري، املالكي التلمساني
ثم ومراكش فاس يف وتعلم آباؤه، إليها نسب االسم بهذا قرية إيل نسبة القاف بتشديد

1114



واملؤرخون التاريخ

خمس وحج القدس إىل ورحل الوفائية السادة من فيها وتزوج ١٠٨٢ سنة القاهرة نزل
املدرسة يف وأقام ،١٠٣٩ سنة القاهرة إىل وعاد الحديث وأمىل املدينة يف وأقام مرات،

مؤلفاته: أشهر وهاك املجاورين، مقربة يف ودفن فجأة، بمرص وتويف الجقمقية

الخطيب بن الدين لسان وزيرها وذكر الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفح (أ)
والثاني األول الجزءين من مؤلف األول: القسم كبرية، مجلدات ٤ يف كبريين قسمني جعله
وفتح املحاسن من تحتويه وما األندلس جزيرة ووصف املؤلف رحلة عىل ويشتمل
قرطبة ووصف الطوائف، ملوك إىل الخلفاء أو األمراء من عليها تواىل ومن لها املسلمني
وأقوالهم، أشعارهم من وأمثلة املرشق بالد إىل األندلسيني من رحل من وتراجم ومحاسنها
املرشق أهل من األندلس عىل الوافدين تراجم ثم وأديبًا، شاعًرا ٣٤٠ عىل عددهم ويزيد
وطلب األذهان توقد من األندلس أهل به اتصف ما وأورد النساء، من جماعة وفيهم
من خروجها إىل أحوالهم وسائر األندلسيني ومذاهب سواها، عىل األندلس وتفضيل العلم

املسلمني. أيدي
الدين للسان مطولة ترجمة فيهما والرابع الثالث الجزءين من مؤلف الثاني: والقسم
وعىل ذلك، وغري ومشائخه وأشعاره وأقواله التاريخ) (فصل ذكره املتقدم الخطيب بن
اختالف عىل واألدبية االجتماعية األندلس لحال صورة أصدق الطيب نفح فإن الجملة
وطبع كبرية، صفحة ٢٢٠٠ فيها مجلدات ٤ يف ١٢٧٩ سنة بمرص طبع أعرصها.
ملخًصا اإلنكليزية إىل نقله وقد ،١٨٥٥–١٨٦١ سنة ليدن يف والثاني األول الجزءان
وقد كبريين، مجلدين يف ١٨٤٠–١٨٤٣ سنة لندن يف ونرش كاينكوس، دي باسكوال

الربيطاني. املتحف يف نسخة املخترص ومن الجزائريل، اخترصه
يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه النبي، نعال النعال: وصف يف املتعال فتح (ب)

صفحة. ٢٣٨
الحجر. عىل بمرص طبع األدب، يف جنى: عمن العفو يف الثنا حسن (ج)
الخديوية. املكتبة يف التوحيد، يف السنة: أهل عقائد يف الدجنة إيضاء (د)

(خالصة عنها أغضينا أخرى كتب وله باريس، يف عياض: أخبار الرياضيف أزهار (ه)
ج١). ٣٠٢ األثر
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الدين شمس هو ١٠٦٠ه): سنة (نحو الدين البكريشمس الرسور أبي ابن (٨)
له: بالقاهرة، تويف الصديقي، البكري الرسور أبي بن محمد بن محمد هللا عبد أبو

يد عىل مرص فتح ويتضمن املرصية: الديار عثمان آل تملك يف البهية التحفة (أ)
فينا. يف ١٠٣٨ سنة إىل أمرائه وأخبار سليم السلطان

أزمانها أقدم مرصمن تاريخ وهو املعزية: مرصوالقاهرة والة يف الزهية الروضة (ب)
الفاتيكان ويف ١٠٤١ سنة إىل أوكسفورد ويف ١٠٣٥ إىل غوطا يف نسخة منها أيامه إىل

.١٠٦٨ سنة إىل
باريس يف ذكره، املتقدم مخترص لعله مرصوالقاهرة، أخبار يف السائرة الكواكب (ج)

الربيطاني. واملتحف
خطط عىل اطلع أنه مقدمته يف جاء املقريزي خطط مخترص األزهار! قطف (د)
فاقتطف املراد عن فيها الكشف يصعب بحيث ترتيب، غري عىل فيها أسهب فرآه املقريزي
نسخة منه املقريزي أبواب نحو بابًا ٣٤ عىل ورتبه الزيادات بعض عليها وزاد محاسنها

وباريس. ليدن يف أيًضا ويوجد صفحة، ٤٠٠ يف الخديوية املكتبة يف
عثمانية. نور يف العالية، املعايل درر (ه)

بن محمود بن عيىس بن محمد هو ١١٥٣ه): سنة (تويف الدمشقي كنان ابن (٩)
له: دمشق، يف األئمة العلماء أحد الدمشقي كنان

سنة محرم من يومية هي ومية، وألف عرش أحد تاريخ يف اليومية الحوادث (أ)
يف والباشوات والقضاة السالطني حوادث وصف فيها جاء ١١٣٤ سنة آخر إىل ١١١١

برلني. يف والشعراء، العلماء من للمشاهري املهمة الحوادث من ذلك رافق وما الشام،
معارشتهم أساليب حيث من والسالطني: الخلفاء قوانني ذكر يف الياسمني حدائق (ب)

ومعاملتهم.
كتب قبيل من وهما برلني، يف كالهما والخلفاء، امللوك مصطلح ذكر يف االكتفاء (ج)

واإلدارة. السياسة
برلني. يف الشام، وصف يف الشامية: واملحاسن املمالك يف اإلسالمية املواكب (د)

برلني. يف (املدارس)، دمشق يف العلم معاهد تاريخ (ه)
برلني. يف للدمريي، الحيوان حياة مخترص (و)
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رتب الحيوان، علم يف مخترص معجم األحكام: من بالحيوان يتعلق فيما اإلملام (ز)
برلني. يف الحروف، عىل الحيوانات أسماء فيه

العامري، الغزي الدين لرياض املالحة: كتاب تلخيص يف والرصاحة البيان كتاب (ح)
ج٤». ٨٥ الدرر «سلك برلني يف

مرصوالقاهرة، أخبار يف الزاهرة الرياض له :(١٠١٧ (نحو الربجي الواحد عبد (١٠)
الجزائر. يف

اإلسالم مرصيف أمراء بتاريخ األعالم ذخرية :١٠٥٠ العثمانيكتبسنة الغمري (١١)
وغوطا برلني يف ،١٠٤٠ سنة إىل الفتح منذ مرص تاريخ عن بيت، ٩٠٠٠ يف أرجوزة

وباريس.
غوطا. يف مجهول ملؤلف والحرف: الصنائع بري يف والتحف الذخائر (١٢)

إبراهيم، السلطان إىل (١٠١٢) أحمد السلطان تاريخ له :(١٠٥٣) القادر عبد (١٣)
برلني. يف

السناجق، واقعة يف الصواعق تراجم له :(١٠٧١ (نحو الصالحي العويف إبراهيم (١٤)
وباريس. منشن يف ،١٠٧١ سنة إىل وسناجقها مرص أغوات تاريخ وهو

امللوك من مرص ملك بمن األحباب تحفة له :(١١٢٨ (نحو الحالق يوسف ابن (١٥)
بطرسبورج. يف والنواب،

من مرص يف جاء بما العجائب مبدأ له :(١١٣٣ (نحو الخطاط زاده شيخ (١٦)
الخديوية. املكتبة يف املصائب،

يف املحاسن درة له :١١٦٩ سنة نحو عزبان الدمردايش كتخذا أحمد األمري (١٧)
يف ،١٠٩٩–١١٦٩ سنة من مرص حوادث عن العامية باللغة كاليومية الكنانة، أخبار

ومنشن. غوطا
وقع فيما الوقائع، وعجائب البدائع غرائب له :(١١٨٦ (نحو الصديق بن حسن (١٨)

برلني. يف ،١١٨٤ سنة الشام وايل باشا وعثمان الثائرين بني
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مرصوالشام يف العامة التواريخ (3-1)

بن سنان بن حسن بن مصطفى محمد أبو هو ٩٩٩ه): سنة (تويف الجنابي (١)
له: حلب، يف قاضيًا وكان فارس، يف جنابة إىل نسبة الجنابي الهاشمي الحسيني أحمد
عىل يشتمل الجنابي، بتاريخ ويعرف واألواخر، األوائل أحوال يف الزاخر العيلم كتاب
وبطرسبورج أكسفورد يف نسخة منه ،٩٩٧ سنة إىل مجلدين يف إسالمية دولة ٢٣ تاريخ
وترجمه برلني، يف «١٠٠٣» املنال البن مخترص وله عثمانية، ونور جامع ويني وكوبريل
تتعلق ١٦٨٠ سنة فينا يف قطعة منه طبع وقد فينا، يف نسخة منه الرتكية، إىل املؤلف

والالتينية. والفارسية الرتكية ترجمتها مع بتيمورلنك
بن يوسف بن سنان بن أحمد العباس أبو هو ١٠١٩ه): سنة (تويف القرماني (٢)
املارستان عىل ناظًرا أبوه وكان ،٩٣٩ سنة دمشق يف ولد القرماني، الدمشقي أحمد
ناظًرا صار ثم الحرمني وقف كتابة ابنه القرماني وتوىل ُقتل ثم األموي، والجامع النوري

وله: ،١٠١٩ سنة وتويف دمشق يف عليه

التاريخ يف مقدمة مع اإلسالمية للدول عام تاريخ هو األول: وآثار الدول أخبار (أ)
الحسن فأبناء الراشدين، الخلفاء وتاريخ اإلسالم ظهور إىل التوراة أنبياء من القديم
أمية فبني بالشام، خليفة خليفة أمية بني وتاريخ العظمى، الصحابة وفضائل والحسني
أو العبيديني فدولة مرص، يف ثم بغداد يف آخرهم إىل العباسيني فالخلفاء األندلس، يف
من وغريها طباطبا فدولة فالجركسية، الرتكية فاملماليك أيوب، بني فدولة الفاطميني،
فملوك اإلسالم قبل والشام اليمن تاريخ يف وفصول والحجاز، اليمن يف الصغرى الدول
املرشق يف العباسية الدولة وفروع تونس يف حفص فآل فامللثمني، الطوائف، من العرب
السلطان إىل فالعثمانية السلجوقية، فالدولة وغريها، والطولونية واإلخشيدية كالسامانية
والصني الهند وملوك القديمة الفرس ودول الرتكية الدول من وغريهما محمد، بن أحمد
صفحة ٥٠٠ يف ١٢٨٢ سنة بغداد يف الحجر عىل طبع ذلك، وغري والفراعنة والرسيان

كبرية.
يف الرتكية عن مخترص إبراهيم: السلطان مناقب يف اليتيم والدر النسيم الروض (ب)

ج١». ٢٠٩ األثر «خالصة برلني
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الرسور أبي بن محمد ١٠٢٨ه): الدين(تويفسنة البكريزين أبيالرسور ابن (٣)
وله: القاهرة، يف تويف الصديقي، البكري الدين زين

فيه أيامه، إىل الخليقة من عام تاريخ هو األبصار، ونزهة األخبار عيون كتاب (أ)
والروم الفرس القديمة للدول القديم التاريخ يف وفصول التاريخ علم فضل يف مقدمة
إىل فالعباسيني فاألمويني الراشدين الخلفاء وتاريخ وتاريخه النبي مولد ثم والعرب،
البويهية والدول األندلس يف أمية بني دولة ثم العثمانيني، إىل صارت إذ بمرص انقراضهم
ولم السنني، حسب دولة كل أخبار ورتب والجراكسة، واأليوبية والسالجقة والفاطمية
عيون ومن ذكره. سيأتي آخر كتابًا لها أفرد ألنه الكتاب؛ هذا يف عثمان بني دولة تذكر

وباريس. برلني ويف صفحات ٤٠٤ يف الخديوية املكتبة يف نسخة األخبار
بباريس. األخبار: وجهينة األبصار نزهة (ب)

تاريخ إضافة مع األخبار عيون من مأخوذ العثمانية: الدولة يف الرحمانية املنح (ج)
«اللطائف اسمه ١٠٢٧ سنة إىل ذيل وله باريس يف نسخة منه العثمانيني، مرص والة

فينا. يف الرحمانية» املنح عىل الربانية
املنح كتابه ألف ملا إنه مقدمته: يف قال عثمان: آل دولة ذكر يف املنان فيض (د)
فأضاف مرص عن أخباًرا فيه يزيد أن أحب بمرص العثمانيني والة فيه وذكر الرحمانية
هذا؛ هو ذيًال له فجعله الكتاب، ذلك تأليف بعد بها ظفر أخرى، وزيادات قضاتها إليه
صفحة. ٩٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه أحمد، بن عثمان السلطان بذكر فابتدأ

غوطا. يف عثمان، آل منبع أصل يف األثمان درة (ه)

الذين املشارقة من هو ١٧٦٨م/١١٨٢ه): سنة (تويف اللبناني السمعاني (٤)
فيها. كتبت أو الالتينية إىل مؤلفاته وترجمت أوربا، عواصم أعظم يف السبق قصب نالوا
جماعة منهم اشتهر بالسماعنة تعرف قديمة مارونية أرسة من بلبنان حرصون يف ولد
يف العمل وتوىل رومية إىل وانتقل الشام طرابلس يف تثقف أشهرهم، هذا العلماء من
اقتداًرا فأظهر الرشقية، الدينية الكتب ويهذب فيها ما خالصة يستخرج الفاتيكان مكتبة
واملخطوطات الكتب عن فيه ينقب الرشق إىل يذهب أن البابا فكلفه الرشقية، اآلداب يف
ما وحمل والعراق، وسوريا مرص يف الرشق ديور وتفقد ففعل رومية، إىل ويحملها
قيمته. تعرف ال ما وغريها والتاريخية والالهوتية الفلسفية الكتب من يده إليه وصلت
املرصي، القطر ديور من وعربية قبطية كتب جملتها ومن سفن ثالث يف حملها إنه يقال:
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وملا الفاتيكان، أهل إلعجاب كافية وحدها الباقية السفينة وكانت اثنتان، منها فغرق
عامًال زال وما ذكره، اآلتي الرشقية باملكتبة املشهور كتابه تأليف يف أخذ هناك إىل وصل
وثالثني نيًفا خلف وقد وعربية، رشقية لغات عدة من متمكنًا وكان تويف، حتى التأليف يف
أو الرسيانية أو الالتينية يف اآلخر والبعض العربية، يف بعضها مختلفة لغات يف مؤلًفا

املقام: هذا يف منها ذكره يهمنا دينية، وأكثرها غريها

املخطوطات فيها ن دوَّ الالتينية يف كتبها مؤلفاته أعظم هي الرشقية: املكتبة (أ)
مع منها كتاب كل مؤلف حياة وترجمة وغريهما والرسيانية العربية باللغتني القديمة
١٢ إىل تقسم وهي والرسيانية، العربية النصوص من كثري وفيها والتعاليق، الحوايش

أربعة. إال منها يطبع لم مجلًدا
األرثوذكسيني. الرسيان مؤلفي يف األول:

املنوفيزيتيني. الرسيان املؤلفني يف والثاني:
النساطرة. الرسيان املؤلفني يف والثالث:

–١٧١٩ سنة برومية طبعت املنوفيزيتيني، والرسيان النساطرة الرسيان يف والرابع:
.١٧٣٠

.١٨٤١ سنة رومية يف طبع لبنان، يف الرهبان أصل (ب)
١٦١ الهالل يف «ترجمته الالتينية اللغة أو الالهوت يف مؤلفاته من بقي ما وأكثر

.«٣ سنة

بمرصوالشام عامة أخرى تواريخ

برلني. يف التواريخ، خالصة له :(٩٨٨ (نحو حلب مفتي أفندي درويشعيل (٥)
األخيار أخبار يف اآلثار ذخائر له :(١٠٠٤ (نحو األندليساملالكي الدين شمس (٦)

ليدن. يف خلكان، ابن عن أكثرها تراجم مع املأمون إىل والخلفاء النبي تاريخ يف
السنية الجوهرة له عرش: الحادي القرن أواخر يف املالكي، القهوتي عطية (٧)
املكتبة يف نسخة منه األنبياء، وبعض الخلق تاريخ يف الربية، خلق بعض يف املرضية

صفحة. ٨٥٨ الخديوية
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يبحث برلني يف قطعة منه كبري، تاريخ له :(١١٥٦ (نحو الدمشقي جمعة ابن (٨)
املؤلف. زمن إىل وقضاتها دمشق باشوات يف

يف الالمع الربق له :(١٢٠٩ (نحو الدين كمال الدمشقي الجراحي الصمادي (٩)
برلني. يف الساطع، والكوكب الجامع التاريخ

مرصوالشام خارج املؤرخون (2)

العراق يف (1-2)

يف مىض بمن األعيان أخبار عيون له :(١١٠٢) البغدادي هللا عبد بن أحمد (١)
الربيطاني. واملتحف برلني يف العام، التاريخ قبيل من هو واألزمان، العصور سالف

يف اإلخوان بهجة له :(١١٥٠ (نحو الحلة مفتي الرحبي عثمان بن محمود (٢)
باختالف الفرس ملوك وتاريخ األرض عن جغرافية مقدمة فيه سليمان، الوزير ذكر
–١١٣٦) بغداد يف باشا أحمد بوالية البرصة أمري سليمان والوزير واألنبياء الطبقات

الربيطاني. املتحف يف (١١٦٠
رساج له :(١١٩٨) املوصيل الجلييل يونس الحاج بن الجليل عبد بن يحيى (٣)

الربيطاني. املتحف يف ٤٦٠ سنة إىل عام تاريخ السلوك، ومنهاج امللوك
الحسني بن هللا عبد بن الرحمن عبد هو ١٢٠٠ سنة تويف السويدي: الخري أبو (٤)

له: فيها، وتويف بغداد يف ولد السويدي،

املتحف يف بغداد، يف وأوالده باشا حسن تاريخ هو الوزراء سري يف الزوراء حديقة (أ)
الربيطاني.

برلني. يف األمثال، عزيزة األمثال جامعة املقامة (ب)

،١٢٠٣ سنة تويف املوصل، من أصله العمري: أمنيبنخريهللالخطيب محمد (٥)
له:

وتراجم املوصل تاريخ الحدباء، املوصل سادات يف األصفياء ومرشب األولياء منهل (أ)
برلني. يف جوارها، ويف فيها املدفونني علمائها
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املتحف يف مواضيع عدة يف أرجوزة والبصري، الناقد وبهجة النحور قالئد (ب)
الربيطاني.

الربيطاني. املتحف يف موسوعة النجوم، ومواقع العلوم مطالع (ج)

ونجد الحجاز يف املؤرخون (2-2)

الديار الحسن بن محمد بن حسني هو ٩٨٢ه): سنة بُعيد (تويف بكري الديار (١)
سنة تويف أنه الظنون كشف ويف .٩٨٢ سنة بعيد فيها وتويف مكة، قضاء توىل البكري

وله: أصح، واألول ،٩٦٦

يف كبريين مجلدين يف مرة غري بمرص طبع نفيس: أنفس أحوال يف الخميس (أ)
وتفصيل القديمة والدول التوراة أنبياء سري إىل استطرادات مع مطولة النبوية السرية
به، يتعلق ما وكل وأعمامه والدته من النبي وسرية مطوًال، وتاريخها الكعبة أحوال
نحو وهو بقي وما الثاني، ونصف كله األول الجزء أي: صفحة ٨٠٠ نحو ذلك استغرق
الفاطميني تاريخ وزبدة فالعباسيني فاألمويني الراشدين الخلفاء تاريخ يف صفحة ٢٠٠
أوربا. مكاتب يف خطية نسخ ومنه ذلك، وغري مرص فتوح إىل والجراكسة األكراد وملوك

الخديوية. واملكتبة برلني يف الحرام: واملسجد الكعبة مساحة يف رسالة (ب)

بن أحمد الدين عالء بن محمد هو ٩٩٠ه): سنة (تويف النهروايل الدين قطب (٢)
ورحل نهروالة من أبيه أصل املكي، النهروايل الدين قطب محمود خان قايض بن محمد
ثم األرشفية يف التدريس وتوىل مكة إىل وعاد واألستانة القاهرة يف دروسه أتم مكة، إىل

وله: مكة، مفتي وهو وتويف بمكة الكنباياتية

وتاريخها مكة موقع فيه ذكر مراد، للسلطان قدمه الحرام: هللا بلد بأعالم اإلعالم (أ)
إىل الدول من سلطانه يف دخلت ومن بها، املتعلقة األخبار من قيل وما وعجائبها
وغوطا برلني يف نسخ منه وتاريخية، جغرافية فوائد وفيه املؤلف، أيام يف العثمانيني

.١٣٠٣ وسنة ١٢٨٢ سنة بمرص طبع وقد وغريها، وباريس وليدن
الفتح أول عند ٩٠٠ سنة من اليمن تاريخ هو العثماني: الفتح يف اليماني الربق (ب)
وفينا وغوطا برلني يف نسخ منه املؤلف، أيام إىل باشا سليمان الوزير يد عىل العثماني
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«الفتوحات أيًضا ويسمى باشا، سنان للوزير ألفه وغريها، والجزائر وتونس وباريس
.١٨٩٢ سنة لشبونة يف إسبانية ترجمة مع خالصتها طبعت اليمنية»، لألقطار العثمانية

ليدن. يف نسخة منه الهامة، الكتب من هو الرتاجم: يف التاريخ منتخب (ج)
املكتبة يف النادرة، املفردة باألبيات واملحارضة التمثيل أو النادرة األمثال تمثال (د)

الخديوية.
برلني. يف املعمى: فن يف األسمى الكنز (ه)

عبد بن محمد الدين عالء هو العارش): القرن أواخر (يف البخاري الدين عالء (٣)
له: للهجرة، العارش القرن أواخر يف املنورة املدينة يف خطيبًا كان املكي، البخاري الباقي
الخاطر، وسلوة الناظر بنزهة أيًضا ويلقب الحبوش، فضائل يف املنقوش الطراز كتاب
األحاديث عن نقًال الحرب أو والتقوى الفضل يف األحباش من اشتهر من فيه ذكر
ونعوت بألقاب املقدمة يف ذكره الحرمني، عىل فضل ذي حبيش ألمري ألفه واألخبار،

ج٢). ٩٨ الظنون (كشف الخديوية املكتبة يف نسخة منه صحيفتني، استغرقت
محمد بن أحمد بن الحي عبد هو ١٠٨٩ه): سنة (تويف العماد بن الحي عبد (٤)
١٠٨٩ سنة بمكة وتويف ١٠٣٢ سنة ولد الحنبيل، العماد بن الفالح أبو الصالحي العكري

املؤلفات: من له

كتب أكثر عن وتختلف تراجم، خزانة هو ذهب، من أخبار يف الذهب شذرات (أ)
أول من تبدأ أسمائهم، عىل وليس املشاهري وفيات حسب السنني عىل مرتبة أنها الرتاجم
سنة يعرف أن يجب رجل ترجمة عن البحث أراد فمن للهجرة، ١٠٠٠ سنة إىل اإلسالم
عليه تعذر الوفاة سنة عارًفا يكن لم وإن السنة، تلك يف ترجمته عن فيبحث وفاته،
املنهل صاحب بردي تغري قال ما نحو املقدمة يف مؤلفه قال وقد الرتجمة. عىل الوقوف
من فانتقاه غني أو أمري بإشارة ليس الذكرى يريد وملن لنفسه جمعه إنه أي: الصايف،
٤٠٠٠ نحو مجلدات أربعة يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه األعيان، وكتب الكتب أعيان

وأفيدها. الرتاجم كتب أهم من وهو كبرية، صفحة
الخديوية. املكتبة يف اإليمان حنث من األمان معطيات (ب)

بن بكر أبي بن محمد علوي أبو هو ١٠٩٣ه): سنة (تويف الشيل الدين جمال (٥)
والهند ظفار ويف فيها وتعلم ١٠٢٠ سنة تريم يف ولد الحرضمي الشيل الدين جمال أحمد
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التدريس وتوىل الصوفية، سيما وال وغريها اإلسالمية العلوم من وتمكن واملدينة، ومكة
وله: فيها، وتويف بمكة، والتأليف

يف ذكره اآلتي العيدروس القادر عبد تأليف السافر: النور بتكميل الباهر السناء (أ)
الربيطاني. باملتحف نسخة منه العارش، القرن وفيات

(ترجمته الربيطاني املتحف يف عرش: الحادي القرن أخبار يف والدرر الجواهر عقد (ب)
ج٣). ٣٣٦ األثر خالصة يف

بن حبيب بن أمني محمد هو عرش): الثاني القرن أوائل (يف خرضاملدني ابن (٦)
سبع عىل رتبه الحنفية: طبقات مؤلفاته: أهم واملنشأ، املولد املدني خرض بن بكر أبي

طبقات:
األربعة. وهم الرشع يف املجتهدين تراجم أوًال:

حنيفة. أبي أصحاب وسائر يوسف كأبي املذهب يف املجتهدين تراجم ثانيًا:
لها. رواية ال التي املسائل يف املجتهدون ثالثًا:

واملقلدون. التخريج أصحاب رابًعا:
املقلدين. من الرتجيح أصحاب خامًسا:

والقوي. األقوى بني التمييز عىل القادرون املقلدون سادًسا:
ذلك. عىل يقدرون ال الذين املقلدون سابًعا:

بباب الكنى أصحاب واختص املعجم حروف عىل طبقة كل أصحاب رتب وقد
قطلوبغا كطبقات الرتاجم، كتب من كتاب عن منقول فصل أو باب وكل خاص،
زاد ربما نوع، كل من مجموعة تراجم خزانة فهو وغريها. الوفيات وفوات زاده وقنايل
واملؤرخني واللغويني والشعراء األدباء النحاة من آالف بضعة عىل فيها املرتجمني عدد
الخديوية املكتبة يف نسخة منها عرش، الحادي القرن آخر إىل وغريهم والفقهاء واملجتهدين

صفحة. ٧٢٢ يف
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الكريم عبد بن حسن بن جعفر هو ١١٧٩ه): سنة (تويف الربزنجي جعفر (٧)
له: املدني، الربزنجي

بن جعفر لحفيده أحدها رشوح وله ١٣٠٧ بمرصسنة طبع النبوي، املولد قصة (أ)
الخديوية. املكتبة يف عليش ملحمد واآلخر بمرص، مراًرا طبع إسماعيل،

الخديوية. املكتبة يف املعراج: قصة (ب)
علوان، بن أحمد ومناقب الجيالني، القادر عبد ومناقب حمزة، السيد مناقب (ج)

برلني. يف كلها
الخديوية. املكتبة يف بدر، أهل بأسماء رائية قصيدة الكدر، جالية

ونجد الحجاز يف أخرى تواريخ

اللطيف الجامع له :٩٦٠ القريشاملكينحوسنة بنزهري والدين الدنيا جمال (٨)
وغوطا. الجزائر يف الرشيف، البيت مكة فضائل يف

هللا عبد إىل ينسب من ملعرفة الطالب تحفة له :٩٩٤ السمرقندي هللا عبد ابن (٩)
الربيطاني. املتحف يف أخرى، فوائد وفيه وأهله، النبي نسب يف طالب وأبي

يف املكللة الدرة له: العارش، القرن يف األشعري: الصديقي البكري الحسن أبو (١٠)
مراًرا. طبع النبي، بأيام املبجلة مكة فتح

اإلنسان ابتهاج له :(١٠٠٥ (نحو القادري النهروايل الدين قطب بن محمد (١١)
تاريخ يف حسن، الباشا العادل ملوالنا اليمن من الحرمني إىل الواصل اإلحسان يف والزمن

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه املذكور، باشا وحسن واملدينة مكة
القرن أواخر يف الحرضمي: السعدي حسني بن عامر بن أحمد الدين شهاب (١٢)
كتاب عىل اطالعه تأليفه إىل نبهه بدر، أهل أسماء يف الصدر رشح له: عرش، الحادي
تأليفه بدأ وغريها. للعسقالني واإلصابة األثري، البن الغابة وأسد الجوزي، البن املدهش
يشتمل فهو واألنصار، املهاجرين إىل أهلها وقسم بدر ذكر يف بمقدمة صدره ١٠٨٧ سنة
املكتبة يف نسخة منه الهجاء، عىل الرتاجم ورتب الصحابة، من حسنة طائفة تراجم عىل

صفحة. ٧٠٠ يف الخديوية
سنة بمكة وتويف الحرام، املسجد يف مدرًسا عمره قىض العصامي: امللك عبد (١٣)
سنة بتأليفه بدأ ضخم تاريخ وهو والتوايل، األوائل أبناء يف العوايل النجوم سمط له: ١١١١
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جعله التأليف، عىل اإلقدام قبل عليها اطلع التي الكتب املقدمة يف وذكر بمكة، ١٠٩٤
األربعة، الخلفاء ثم وأعماله، وأعمامه وهجرته ووالدته النبي نسب يف مقاصد أربعة
إىل فالعثمانية فالجراكسة فالرتكمانية فاأليوبية فالعبيدية فالعباسية األموية فالدولة
إىل دعا ومن أعقابهم مشاهري وذكر الطالبيني، بنسب الكالم وختم مراد، السلطان
صاحب محسن بن زيد الرشيف بن أحمد الرشيف إىل وقدمه منهم، مكة ويل أو املبايعة

صفحة. ١٧٧٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه الحجاز،
يف البرش: سيد مدينة أخبار يف الفكر نتيجة له :(١١٧١) العبايس الخليفتي (١٤)

الخديوية. املكتبة

والحبشة اليمن يف املؤرخون (3-2)

بن عيل بن الرحمن عبد هللا عبد أبو هو ٩٤٤ه): سنة (تويف الزبيدي الديبع (١)
زبيد يف ولد الزبيدي، الديبع الشيباني الدين وجيه يوسف بن عيل بن عمر بن محمد
الجامع يف الحديث تدريس وتوىل زبيد، بتاريخ واشتغل الفقيه بيت يف وتعلم ٨٦٦ سنة

وله: ،٩٤٤ سنة هناك وتويف زبيد، يف األعظم

أسسها ومن زبيد مدينة تاريخ يف مطول هو زبيد، مدينة أخبار يف املستفيد بغية (أ)
اليمن مؤرخي عن نقًال للهجرة، التاسعة املائة آخر إىل عهدها أول من امللوك من ووليها
الدين ورشف النسابة القريش املجيد عبد وابن والخزرجي والجندي اليمني كعمارة
طاهر بني وملوكها اليمن ألئمة تاريًخا أفرد من بينهم يجد لم إنه قال: وغريهم، املقري
ومن وجغرافيتها ووصفها وفضلها، زبيد مدينة يف أبواب إىل وقسمه الكتاب هذا فألف
من بعدهم قام ومن والصليحيني، نجاح آل من باليمن الحبشة وملوك وذراريهم تملكها
النرص أبو الظافر اإلمام سلطانها سيما وال له، املعارصة الدولة إىل دولة دولة الدول
يف نسخة منه السنني، عىل مرتب والكتاب طاهر، بن داود بن الوهاب عبد بن عامر
اسمه ذيل وله وبطرسبورج، برلني يف أيًضا ويوجد صفحة، ٣٢٠ يف الخديوية املكتبة

.١٨٢٨ سنة يونيو يف خالصته طبعت ٩٢٣ سنة إىل املزيد» «الفضل
ألفه ما عىل اطلع إنه قال: ،٩٢٣ سنة إىل امليمون: اليمن أخبار يف العيون قرة (ب)
فجعله أحسنها بالعسجد املسمى الخزرجي الحسن أبي كتاب فوجد اليمن يف القوم
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أرخهم، من أول وهو طاهر، بني دولة آخر إىل غريه من إليه وأضاف هذا، مؤلفه قاعدة
أبواب: ثالثة جعله

صنعاء. ملك ومن اليمن •
وأمراؤها. زبيد •

صفحة. ٣١٨ الخديوية املكتبة يف نسخة منه الطاهرية. الدولة •

عىل األسماء فيها رتب أرجوزة امللوك: من زبيد مدينة ويل فيمن السلوك أحسن (ج)
نذكرها. لم الحديث يف كتب وله الربيطاني، املتحف يف نسخة منه ،٩٢٣ سنة إىل السنني
٦٢٥ سنة تويف أنه آخر مكان ويف الربيع»، «ابن اسمه أن الظنون كشف ويف

خطأ. وكالهما

الجرموزي محمد بن مطهر السيد هو ١٠٧٧ه): سنة (تويف الجرموزي (٢)
له: ،١٠٧٧ سنة تويف الحسني

اإلمام تاريخ عىل يشتمالن مجلدين يف املؤيدية: الخالفة تاريخ يف املضية الجوهرة (أ)
برلني. يف منه الثاني الجزء الزيدي، القاسم بن باهلل املؤيد

بن القاسم باهلل املنصور أخبار يف السرية، عيون من جمل إىل املشرية النبذة (ب)
ج٤). ٤٠٦ األثر (خالصة الربيطاني املتحف يف ،١٠٢٩ سنة املتوىف محمد

والحبشة اليمن يف أخرى تواريخ

حكايات ذكر يف القلوب أسقام ترياق له، ٩٤٤ سنة تويف باشيبان: بكر أبي ابن (٣)
الربيطاني. املتحف يف األرشاف، السادة

موالنا تاريخ يف املرام بلوغ له :٩٩٠ سنة نحو زبيد، أهل املطيبمن يحيى ابن (٤)
باريس. يف باشا، بهرام زمن يف اليمن تاريخ وهو بهرام،

العثماني الفتح عهد يف الدين وعز الدين شمس األمريين كاتب الرعامي: عامر (٥)
السعادة صاحب موالنا أخبار يف الحسن الروض له: العارش، القرن بأواخر كوكبان، يف

.١٨٣٨ سنة ليدن يف طبع اليمن، بإقليم واليته بأيام حسن الباشا
يف اليمن، تاريخ يف النريين مطالع له العارش: القرن أهل من فريوز أحمد (٦)

باريس.
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الروح روح له هللا: رسول بن الدين رشف بن املطهر بن هللا لطف عيىسبن (٧)
فيه ذكر محمد، الوزير بأمر ألفه والفتوح، الفتن من التاسعة املائة بعد حدث فيما
وانقراض عامر آل دولة وزوال والفتن األحداث تلك وظهور اليمن إىل الجراكسة خروج
يف نسخة منها ،٩٠١–١٠٢٩ سنة من الدين رشف اإلمام دولة وابتداء طاهر آل ملك

.١٠٤٥ سنة إىل األخبار تتمة ذيلها يف صفحة ١٦٠ الخديوية املكتبة
رشح اآلل، شعر يف الآلل سمط له :١٠٧٩ سنة القاسم بن الحسن بن محمد (٨)

الربيطاني. املتحف يف الزيدية، تاريخ يف قصيدة عىل
وتويف وكوكبان، صنعاء يف تفقه املفضل: بن إبراهيم بن محمد الدين جمال (٩)
هللا عىل املتوكل اإلمام سرية املتوكلية، السرية خالصة يف الذهبية السلوك له: ،١٠٨٥ سنة

الربيطاني. املتحف يف نسخة منه الدين، رشف
يف الزمن أنباء له :(١١٠٠ (نحو اليمني باهلل املؤيد بن الحسني بن يحيى (١٠)

برلني. يف ١٠٤٥ سنة إىل اليمن، أخبار
تشيع من بذكر السحر نسمة له :(١١١١ (نحو الدين الصنعانيضياء يوسف (١١)
زمان إىل اإلسالم أول من الشيعة شعراء تراجم من ترجمة ١٩٧ عىل يشتمل وشعر،

برلني. يف املؤلف،

الهند يف املؤرخون (4-2)

بجابور صاحب شاه عادل عيل السلطان خدم املعربي: الدين زين الشيخ (١)
ومجيء ماالبار يف اإلسالم انتشار عىل وتشتمل املجاهدين، تحفة له: ،٩٨٧ سنة املتوىف
الربيطاني، املتحف يف نسخة منه املسلمني، مع وحروبهم بعدهم جاء ومن البورتغاليني

.١٨٢٩ سنة ليدن يف وطبع اإلنكليزية إىل ترجم وقد
أحمد وقطن املدينة، من أصله املدني: الحسيني شدقم بن عيل بن الحسن (٢)
يف الحياض، وزالل الرياض زهر كتاب له: ،١٠٤٦ سنة تويف ماالبار، يف وخيرب نجر

الربيطاني. املتحف يف الثالث الجزء منه الرتاجم،
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الدين هللالعيدروسمحيي عبد بن شيخ هللابن عبد بن شيخ بن القادر عبد (٣)
وله: آباد، أحمد يف ١٠٣٨ سنة تويف الهندي: الحرضمي اليمني

سيما وال القرن، ذلك تراجم عىل يشتمل العارش، القرن أخبار يف السافر النور (أ)
الوفائية السجادة مكتبة يف نسخة منه الصوفية، من «الهند» وكجرات اليمن مشاهري

الربيطاني. املتحف ويف بالقاهرة
يف والعارش، التاسع القرنني أهل من القادر عبد اسمه فيمن النارض الروض (ب)

برلني.
برلني. يف باجابر، الحرضمي محمد بن أحمد سرية يف اإلخاء، بحق الوفاء صدق (ج)

التصوف يف أخرى كتب وله
ج٢». ٤٤٠ األثر «خالصة

واألناطول الروميل يف املؤرخون

والروميل األناطول يف املؤرخني من طائفة بنبوغ العرص هذا يف اللغة آداب تاريخ يمتاز
أشهرهم: هاك العثمانيني، السالطني ظل يف

الدين مصلح بن أحمد الخري أبو هو ٩٦٨ه): سنة (تويف زاده كربى طاش (١)
أنقرة يف وغريه أبيه عىل وتفقه بروسة، يف ولد الدين، عصام زاده كربى طاش مصطفى
مدرسة يف أستاذًا تعني عمره من الثالثني بلغ وملا وأماسيا، األستانة يف ثم وبروسة
ثم األستانة يف الدين محيي املوىل مدرسة إىل ذلك بعد وانتقل ديموتوقة، يف باشا أورج
وتعني الروميل بالد من مختلفة مدارس يف وتنقل أدرنة، يف ثم باسكوب اإلسحاقية يف
،٩٦٨ سنة وتويف البرص، أعدمه عينيه يف بالتهاب وأصيب حلب، ويف األستانة يف قاضيًا
وضعناه وإنما املوسوعات أصحاب من يعد أن يصح حتى املواضيع أكثر يف ألف وقد

وهي: التاريخ يف كتبه ألهمية املؤرخني بني

٥٢٢ نحو عددها تراجم خزانة هو العثمانية: الدولة علماء يف النعمانية الشقائق (أ)
بعده فما عثمان السلطان من أيامهم يف العلماء نبغ الذين السالطني حسب رتبها ترجمة
مكاتب يف خطية نسخ منه املؤلف. حياة ترجمة ذيله ويف القانوني، سليمان السلطان إىل
إىل وترجمه .١٣١٠ سنة خلكان ابن هامش عىل بمرص وطبع واألستانة، واملغرب أوربا
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أيًضا وترجمه ١٢٦٩ سنة األستانة يف الرتجمة وطبعت وذيله، املجدي محمد الرتكية
بايل بن عيل العربية يف وذيله الربيطاني، املتحف يف نسخة ترجمته ومن األمايس. إبراهيم
الروم»، أفاضل ذكر يف املنظوم «العقد سماه ذيًال ٩٩٢ سنة املتوىف اإلنكشارية أستاذ
املذكورة، خلكان ابن طبعة هامش عىل طبع الثالث، مراد سلطنة أوائل إىل فيه وصل
نوعي وذيله باريس، يف نسخة منه ،(١٠٠٠ (سنة املتوىف يالنجق القادر عبد أيًضا وذيله
النعمانية»، الشقائق «ذيل وسماه ١٠٤٥ سنة تويف الروميل يف القايض نصوح بن زاده

باريس. يف زاده عاشق وذيله ١٢٦٨ سنة األستانة يف بالرتكية طبع
العلوم عن فيه تكلم العلوم، موضوعات أو السيادة: ومصباح السعادة مفتاح (ب)
بسواه، علم كل وعالقة العلوم تفرعت كيف فذكر املشجر، شكل يف وتفرعها وأقسامها
وضوح عىل يدل ما وفروع وأصول ومطالب وأدواح شعب إىل تقسيمه يف واصطلح
وإذا أبواب،1 ستة إىل قسمها علم ٣٠٠ نحو عنده العلوم عدد فبلغ ذهنه، يف املوضوع
املؤلفات أشهر إىل يشري ثم انتقاديٍّا، بحثًا تاريخه يف وبحث حدوده وبني عرفه العلم ذكر
صفحة ٨١٦ يف الخديوية مدينة وسماه االسم املكتبة يف نسخة منه وصفها، بدون فيه
يف نسخة منه كتاب يف املؤلف اخترصه وقد ليدن فينا يف أيًضا ويوجد دقيق، بخط كبرية

ذكرها. تقدم العلوم مدينة وسماه االسم مجهول آخر واخترصه فينا،
سري مصادر ثالثة عىل فيه عول للرتاجم معجم األخيار: مناقب يف األخبار نوادر (ج)

فينا. يف نسخة منه والشهرستاني، خلكان وابن الصحابة
يف وخاتمة، مطالب ثالثة عىل رتبها النافعة: العلوم لوصف الجامعة الرسالة (د)

برلني.
والكالم والفلسفة واملنطق والفقه والفرائض الحديث يف ورسائل كتب عدة وله (ه)
عن أغضينا أوربا مكاتب يف خطية نسخ منها والشعر، واللغة والطب البحث وآداب
«الشقائق ١٢٩٢ سنة القاهرة يف طبعت الوباء، دواء يف الشفاء رسالة منها ذكرها،

ج٢». ٩٥ خلكان ابن هامش عىل النعمانية

البوسنوي الدين عالء مصطفى بن دده عيل هو ١٠٠٧ه): سنة (تويف دده عيل (٢)
مصلح الشيخ عىل الخلوتية طريقة يف ودخل بالبوسنة، موستار يف ولد الرتبة، قبيلة شيخ
صولنق، بقلعة وتويف ومراد سليمان السلطانني وعارص خلفائه جملة من وصار الدين،

أهمها: كتبًا وخلف
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طبع األوائل، يف السيوطي كتاب عىل مبني األواخر: ومسامرات األوائل محارضات (أ)
أوربا. مكاتب يف نسخ ومنها وغريها، ١٣٠٠ سنة بمرص

برلني. يف املكية: املقامية الرسالة (ب)
األسئلة لطائف من سؤاًال ٣٦٠ الكنوز: وكشف الرموز حل يف الحكم خواتيم (ج)
(خالصة مذهبة صفحة ٤٤٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه العلمية، واألجوبة الحكمية

ج٣). ٢٠٠ األثر

بن داود بن صالح بن هللا عبد هو عرش): الحادي القرن أوائل (يف الداعي ابن (٣)
له: الداعي، بن عيل

سنة وينتهي بالخليفة يبدأ إنشائه، يف تأنق اليمن، بالد يف مراد السلطان فتوح (أ)
باألستانة. باشا راغب مكتبة يف نسخة منه ،١٠٠٤

عثمانية. نور يف الجغرافية: يف املطالب أسنى (ب)

جلبي كاتب هللا عبد بن مصطفى هو ١٠٦٨ه): سنة (تويف خليفة حاجي (٤)
كاتبًا استخدم ترعرع وملا الجند، رجال من وأبوه األستانة يف ولد الظنون، كشف صاحب
رؤساء من صار حتى املناصب يف وارتقى بغداد إىل وانتقل باألناطول، الجيش نظارة يف
وصحب وهمدان، بغداد إىل أعيد ثم بالعلم واشتغل األستانة إىل ١٠٣٨ سنة وعاد الُكتاب،
«حاجي»، الحني ذلك من وسمي هناك من وحج حلب إىل باشا محمد األعظم الصدر
يف وكيًال أو معاونًا كان منذ خليفة ولُقب للعلم ذلك بعد وتفرغ أروان حرب شهد ثم
وله وأديبًا، عامًلا وكان — خليفة يسمى عندهم واملعاون — األستانة يف املؤونة مصلحة

مؤلفاته: أشهر وهاك التأليف، يف طويل ونفس عالية همة

العربية املؤلفات ألسماء معجم هو والفنون: الكتب أسامي يف الظنون كشف (أ)
مؤلفه باسم الكتاب اسم ويلحق األبجدية، عىل مرتبة كتاب، اسم ١٤٥٠٠ نحو فيه
أصحابها وذكر ذكرها ترجمات أو رشوح له كان وإذا كتابه، وموضوع وفاته وسنة
وماهيتها العلوم أحوال يف انتقادية تاريخية بمقدمات الكتاب صدر وقد وفاتهم، وسني
وغري وتاريخه الخط ويف واملؤلفات، واملؤلفني اإلسالمية العلوم ويف وأقسامها، وغايتها
تاريخه يف تكلم العلم اسم ورد فإذا العلوم، أسماء الكتب أسماء أثناء يف وينطوي ذلك،
وقد ثمينة. وتاريخ وأدب علم خزانة فهو أحوالها، وذكر العلوم أهم أرخ وقد وأصله.
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التينية ترجمة مع ١٨٣٥–١٨٥٨ سنة من وليدن ليبسك يف املسترشق فلوغل نرشه
،١–١٤٥٠١ من متسلسلة نمًرا الكتب أسماء بجانب ووضع كبرية، مجلدات سبعة يف
املكاتب قوائم وضمنه املؤلفني، ألسماء باإلفرنجية أبجدي فهرس فيه كبري بمجلد وذيله
٢٥ نحو وهي ورودس، واألستانة وحلب والقاهرة بدمشق النارش عرص يف املوجودة
وقد املواضيع. حسب مكتبة كل كتب ورتب كتاب، ٣٠٠٠٠ نحو كتبها عدد بلغ مكتبة،
وله ،١٣١١ سنة مجلدين يف األستانة ويف ،١٢٤٧ مرصسنة يف أيًضا الظنون كشف طبع
الرتكية الكتب أهم فيه ذكر ١١٨٠ سنة املتوىف زاده حافظ ألحمد «أثارنو» اسمه ذيل

ذكرها. املتقدم فلوغل طبعة ذيل يف نرش الظنون، كشف بعد ظهرت التي الفارسية
طبع العام، للتاريخ متسلسلة تاريخية جداول فيه الرتكية يف التواريخ: تقويم (ب)
طبعت إيطالية وترجمة الربيطاني، املتحف يف عربية ترجمة وله ،١١٤٦ سنة األستانة يف

.١٦٩٧ سنة البندقية يف
سنة باألستانة طبع بالرتكية، العثمانية الدولة تاريخ مخترص هو الفذلكة: (ج)

.١٢٦٨
األستانة يف طبعت العثماني، األسطول عن كتبها البحار: أسفار يف الكبار تحفة (د)

بالرتكية. ١١٤١ سنة
طبعت والغربية، الرشقية املصادر عن مأخوذة بالرتكية عامة جغرافية نما: جهان (ه)
خالصة ولها ،١٨١٢ سنة فينا يف وطبعت الالتينية، إىل وترجمت ،١١٤٥ سنة باألستانة

الفرنساوية. يف
وال وشعر، وتاريخ أدب مجموعة هي واألشعار: واألمثال الِحكم يف األخيار تحفة (و)
أحسن من هذه فمجموعته الكتب، عىل اطالًعا الناس أكثر من خليفة حاجي أن يخفى
حروف عىل رتبها ومنثور، منظوم من والنصائح واألمثال الحكم نخبة تتضمن املجاميع،
يف جعلها إنه قال: لنفسه، تذكرة جمعها وقد فيها، البحث ليسهل املواد حسب املعجم
الرتكية أو بالفارسية حكمة له خطرت فإذا العربية، أساسها كان وإن الثالث اللغات
أنها يظهر منه، نسخة الخديوية املكتبة يف واألمثال، لألفكار كاملعجم والكتاب دونها،
٧٠٠ نحو يف والزيادات الشطب من فيها ملا تبيض؛ لم املؤلف بخط األصلية املسودة

األدبية. فوائدها عن فضًال األثرية، التحف من فهي الشكل، مستطيلة صفحة
واألواخر األوائل أساطني تراجم فيه جمع الفحول: طبقات إىل الوصول سلم (ز)
األشخاص، أسماء حسب املعجم حروف عىل رتبه واألنساب، األسماء مبهمات بيان مع
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التواريخ جداول وفيها وفوائده التاريخ علم يف املقدمة وخاتمة، وقسمان مقدمة فيه
عىل يشتمل األول والقسم تاريخه، مقدمة يف الفداء أبو فعل كما (التقاويم)، املشهورة
صفحة، ٢٢٢ يف الخديوية املكتبة يف قطعة منه النساء، تراجم يف والثاني الرجال، تراجم

مكان. يف كمالة لها نعرف وال بخنترص، بمادة تنتهي
فينا. يف التصوف، يف األحق: اختيار يف الحق ميزان (ح)

واألناطول الروميل يف أخرى تواريخ

يد عىل رودس فتح يف (٩٢٨ (نحو الطبيب لرمضان الرادوسية الفتحية الرسالة (١)
باريس. يف نسخة منها وأرخه، الفتح شاهد طبيبه، وهو سليمان السلطان

يف ،(٩٣٠ سنة (نحو كمال قرة بن ألحمد عثمان: آل دولة يف البيان جواهر (٢)
الفاتيكان.

هي الشام: مملكة عىل الروم ملك واستيالء األعجام روافض غزوة إىل اإلشارة (٣)
بطرسبورج. يف ،(٩٤٥) أماسيا قايض اليكاني يوسف الدين لسنان رسالة

لعمر وعلمائها) ٩٧٤ سنة إىل العثمانية الدولة تاريخ (خالصة الفؤاد فرحة (٤)
منشن. يف ،(١١٥٠) اإلسبريي

قرة لكتاب كالفهرس هو ،(١١٧٣ (نحو زاده شهري لسعيد التواريخ: متن (٥)
بخطه. املؤلف سرية آخره ويف واألخبار، التواريخ نتائج يف األبصار

املغرب يف املؤرخون (5-2)

املوحدية الدولتني تاريخ له :٩٣٢ سنة نحو الزركيش اللؤلؤي هللا عبد أبو (١)
سنة إىل بفهرس ذيل عليها والجزائر باريس يف نسخة منه ،٩٣٢ سنة إىل والحفصية
الفرنساوية إىل الطبعة هذه ترجمت وقد ،١٢٨٩ سنة تونس يف طبع ومالحظات، ٨٣٩

.١٨٩٥ سنة األستانة يف وطبعت فانيان، بقلم
قرصان وصف يف كالرواية وهو العربية، إىل نقل مجهول تركي ملؤلف الغزوات: (٢)
،١٨٣٧ سنة باريس يف طبع ،٩٤٨ سنة الخامس كارل حملة إىل الدين وخري عروج

الجغرافية. املجلة يف ونرش الفرنساوية إىل وترجم
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وتونس، إفريقيا أخبار يف املؤنس له :(١١١٠ (نحو الرعيني دينار أبي ابن (٣)
.١٨٤٥ سنة وطبع الفرنساوية، إىل وترجم ،١٢٨٥ سنة تونس يف طبع

ملوك بأخبار الحادي نزهة له :(١١١٢ سنة (نحو الوفراني الصغري محمد (٤)
السعدية الدولة تاريخ وهو مراكش، صاحب سعد ابن تاريخ وفيه الحادي، القرن
سنة باريس ويف مجلدين، يف فرنساوية ترجمة مع بفاس طبع .١٠٨١ سنة إىل بمراكش

.١٨٩٩
يد عىل وهران أخذ يف أرجوزة له :١١٢٤ سنة نحو التلمساني الحلفاوي (٥)

الربيطاني. واملتحف برلني يف رشح لها بكداش، داي الدولتيل هللا عبد أبي السلطان
املؤلف اسم بغري املحمية: الجزائر بالد يف البكداشية الدولة يف املرضية التحفة (٦)

الجزائر. يف املقامات، شكل يف
مفاخر إىل املهتدي سناء له :(١١٢٥ (نحو الذريويل مصباح موىس بن عيل (٧)

الخديوية. املكتبة يف اليحمدي، العباس أبي الوزير
الرشيف أحمد بن يوسف بن أحمد بن الطيب بن محمد سيد هللا عبد أبو (٨)
يف املغرب أدباء من مؤلفه لقيه فيمن املطرب األنيس له :١١٣٤ سنة املتوىف العلمي

.١٣١٥ سنة بفاس طبع وأخبارهم، معارصيه تراجم
من املشاهري أسماء فيها بيتًا ١٨٠ يف المية له :(١١٣٧ سنة مشيش(نحو ابن (٩)

برلني. يف أيامه، إىل اإلسالم أول من وغريهم والشعراء العلماء
صفوة له املراكيش: اإلفرائيني هللا عبد بن محمد بن الصغري محمد السيد (١٠)
يف الغرب مشاهري تراجم فيه جمع عرش، الحادي القرن صلحاء أخبار من انترش من

صفحة. ٢٣٦ يف الحجر عىل فاس يف طبع وغريه، القرن ذلك
تراجم يف البستان له مريم: ابن امللقب أحمد بن محمد بن هللامحمد عبد أبو (١١)
سنة تلمسان يف وطبع ١٠١٩ سنة ألفه األبجدية، عىل مرتب تلمسان، يف املسلمني علماء

.١٩١٠ سنة وطبع الفرنساوية إىل ترجم وقد ،١٩٠٨
طبع التونسيني، تراجم من نخبة فيه بشائر، ذيل له :(١١٦٩) خوجة حسني (١٢)

.١٣١٦ سنة تونس يف
األخبار يف السندسية الحلل له :(١١٣٨ سنة (بعد األندليس الوزير الرساج (١٣)
عىل يشتمل والسنني، األيام حوادث عىل رتبه أيامه، يف إفريقيا تاريخ وهو التونسية،
مع العثمانية الدولة قبل والسادات امللوك من دولة فيها له كانت ومن تونس تاريخ
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األمري زمن إىل ١٩٠٢ سنة من هناك العثمانيني أخبار تفصيل ثم وكتبهم، علومهم ذكر
عىل رتبه ،١١٣٧ سنة وينتهي الكتاب، هذا تأليف يف السبب وهو تونس. باي حسني

أبواب: ثمانية
العام. التاريخ يف األول:

املغرب. أخبار يف والثاني:
إفريقية. يف والثالث:
قرطاجنة يف والرابع:
تونس. يف والخامس:
ملوكهم. يف والسادس:

عثمان. آل رعاية تحت تولوها الذين األمراء يف والسابع:
مفصلة. وأخبار استطرادات والثامن:

٤٠٠ يف الخديوية املكتبة يف األول الجزء ومنه ،١٢٨٧ سنة تونس يف بعضه طبع
صفحة.

كان وما طرابلس ملك فيمن التذكرة له :(١١٥٠ (نحو غلبون خليل بن محمد (١٤)
األنصاري الدائم عبد بن ألحمد الغرب طرابلس مدح يف قصيدة رشح األخبار، من بها

باريس. يف ١٢ القرن إىل اإلسالمي الفتح من املدينة هذه تاريخ ويتضمن
فيه البايش الكتاب له :(١١٨٨ (نحو العزيز عبد بن هللا عبد أبي ابن الحاج (١٥)
فذلكة مع (١١٧٢–١١٧٤ سنة (من الرتكي عيل بن حسني بك عيل تونس باشا تاريخ

الربيطاني. املتحف يف ،٩٥٠ سنة إىل الحفصية تاريخ يف
يف جرى فيما الناثرة الزهرة له :(١١٩٣ (نحو التلمساني الرحمن عبد ابن (١٦)
من الجزائر عىل اإلفرنج حمل فيها وصف الكافرة، الجنود عليها أغارت حني الجزائر
الفرنساوية، إىل وترجمت والجزائر، منشن يف نسخ منها ،١١٨٩ سنة إىل الدين خري زمن

.١٨٤١ سنة الجزائر يف وطبعت
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السودان يف املؤرخون (6-2)

بن أحمد بن أحمد بن أحمد هو ١٠٣٦ه): سنة (تويف الصنهاجي بابا أحمد (١)
رزقون محمود فتحها وملا ٩٦٣ سنة تمبكتو يف ولد السوداني، الصنهاجي بابا أحمد عمر
السجن يف وظل مراكش، إىل أهله وبعض املرتجم أخذ ،١٠٠٢ سنة املراكيش الجند قائد

وله: ،١٠٣٦ سنة وتويف بلده إىل عاد رساحه أطلق وملا ،١٠٠٦ سنة إىل هناك

إىل ترجم وقد ،١٠٠٥ سنة إىل املالكية تراجم فيه فرحون: البن الديباج تكملة (أ)
العربي. األصل مع ١٨٦٥ سنة إسبانيا يف الرتجمة وطبعت اإلسبانية،

باريس يف األبجدية عىل مخترصمرتب الديباج، يف ليس من ملعرفة املحتاج كفاية (ب)
ج١). ١٧٠ األثر خالصة يف (ترجمته وبرلني

بن هللا عبد بن الرحمن عبد هو ١٠٦٦ه): سنة (تويف السعدي الرحمن عبد (٢)
عىل فيها وتعلم قديًما، إليها هاجرت أرسة من تمبكتو يف ولد السعدي عامر بن عمران
سانكور، جامع إمامة وتوىل النيجر نهر عىل جني إىل وسافر ذكره، املتقدم بابا أحمد
يف وتقلب كثريًا، وسافر وغريها بماسنة ومر سونرهاي مملكة إىل ١٠٣٦ سنة ورحل
وأهم بالتأليف، أثنائها يف يشتغل األعمال معتزًال عمره من ردًحا وقىض مختلفة مناصب

مؤلفاته:

عليها تقلب وما سونرهاي مملكة تفصيل فيه بابًا ٣٨ إىل قسمه السودان، تاريخ (أ)
تنكبت وخصوًصا السودان، حوادث ألهم تاريخية بخالصة صدره املؤلف، موت إىل
أبواب وفيه املغرب، وملوك مراكش مع وعالئقها وجني وميل وسعى وماسنة (تمبكتو)
باريس يف طبع واألدبية، االجتماعية الفوائد من كثري ويتخلله والباشوات امللوك لرتاجم

اسمه. ذيَّل وعليه فرنساوية ترجمة مع مجلدين يف ١٨٩٨ سنة
سوو بن محمد األمري أنسباء أحد ألفه السودان، ملوك أخبار يف النسيان تذكرة (ب)
تولوا مراكش من أمراء ثالثة تاريخ ويتضمن ،١١٦٤ سنة تنبكت يف سونرهاي قبيلة من
مرتبة املطبوعة النسخة يف الواردة األسماء لكن ،١٨٩٩ سنة باريس يف طبع سونرهاي،
هي هذه ز ذ ن ا ب ي ح س ع م ج هكذا: هناك فهي املألوف، خالف األبجدية عىل فيها

سكت. تاريخ يف مقالة آخره ويف كلها،

1136



واملؤرخون التاريخ

هوامش

الكتاب. هذا من الثاني الجزء راجع (1)

1137





والرحالت اجلغرافية

له: ،٩٤٨ سنة نحو الحلبي الرومي الدين نصري (١)

املدينة. مسجد وصف يف اللطيفة التحفة (أ)
األسكوريال. يف كالهما األقىص، املسجد فضائل يف املستقىص (ب)

فضائل يف والعدة السالح له :(٩٥٤) القريش فهد بن العزيز عبد بن محمد (٢)
وفينا. برلني يف جدة، بندر

٩٦١ سنة ألف الجزري: األنصاري محمد البدري بن القادر عبد الدين زين (٣)
الحاج طرق فيه وصف املعظمة، مكة وطريق الحاج أخبار يف املنظمة الفوائد درر
الخلفاء من بالناس حج ومن واملناهل واإلقامات والنزول الرحيل وكيفية واملنازل
عليها يذكر لم صفحة ٤٣٤ يف الخديوية املكتبة يف األول الجزء منه واألعيان، واألمراء

الحجم. هذا نحو يف التيمورية الخزانة يف الثاني والجزء املؤلف. اسم
الطالب تنبيه مخترص له :٩٨١ سنة املتوىف العلموي موىس بن الباسط عبد (٤)

الربيطاني. واملتحف منشن يف للنعيمي، الدارس وإرشاد
له: ،٩٨٤ سنة املتوىف الدمشقي العامري الغزي الجود أبو الدين بدر (٥)

املتحف يف نسخة منها الروم، بالد وصف يف الرومية، املنازل يف البدرية املطالع (أ)
املؤلف. بخط الربيطاني

عثمانية. نور يف السري مخترص (ب)
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العارش، القرن أواخر يف النعمان معرة قايض الحموي: داود بن الدين محب (٦)
منه مرص، إىل نجد من رحلته فيه وصف املرصية، الديار إىل النجدية األظعان حادي له:

باريس. ويف الخديوية املكتبة يف نسخة
يف لجامعه وقع فيما اآلثار زبدة له :٩٨٧ سنة املتوىف الدمشقي سكيكر ابن (٧)

بطرسبورج. يف نسخة منه حلب، إىل حمة من رحلته به وصف واألسفار، اإلقامة
يف مكة إىل حلب من رحلة له :٩٩٢ سنة نحو الواحدي قاسم بن حجيج (٨)

بطرسبورج.
:(١٠٠٣ (نحو اإلمام بابن ويعرف البرصاوي محمد بن أحمد الدين شمس (٩)
فيها صفحة ١٢٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها الشام، فضائل يف اإلمام تحفة له
مكاتب أكثر يف نسخ ومنها واألئمة، املحمدين من فيها مات أو الشام جاء من تراجم

أوربا.
القرى يف النسب إدريسية :١٠٠١ كتبسنة قنفد، أبو هللالقسطميني عبد أبو (١٠)

الخديوية. املكتبة يف نسخة منها العرب، وبالد واألمصار
يف الرسائل وهودج الوسائل عذراء له :١٠٢١ سنة املتوىف السجلمايس أحمد (١١)
قطع يف الخريت «أصليت وتسمى العرص، وقادة مرص سادة إىل الفرج ونفحة األرج مرج
الحج، ألداء الحجازية األقطار إىل الثانية رحلته أحوال ضمنها النفريت»، العفريت بلعوم

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه
األفكار، وأبكار األسفار أسفار :١٠١٣ كتبسنة القديس، الدين حافظ محمد (١٢)
وما األستانة إىل سفره وصف يف وأطال ودمشق، والقدس القاهرة إىل رحلته بها وصف

برلني. يف والعواصف، األنواء من فيها قاساه
برلني. يف قيسون جبل زيارة يف املكنون الجوهر له :(١٠٥٤) نحو الشفوني (١٣)

برلني. يف قوون: بكر أبي الشيخ وكرامات فضائل يف األحباب بهجة (١٤)
بمرص. طبعت الحجاز بالد إىل رحلة له الصديقي: العابدين زين (١٥)

له: ،(١٠٧٠) املدني املوسوي كربيت محمد (١٦)

باريس. يف املدينة، محاسن يف الثمينة الجواهر (أ)
مراد زمن يف واألستانة املدينة بني رحلته بها وصف والصيف، الشتاء رحلة (ب)

.١٢٩٣ سنة بمرص طبعت الرابع،
حكمت عارف مكتبة يف املدينة، فضالء تراجم فيها قريب، وفتح هللا من نرص (ج)

املدينة. يف بك
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ونحوها، الحبشة إىل رحلة له :١٠٧١ سنة املتوىف الخيمي أحمد بن حسن (١٧)
.١٨٩٤ سنة برلني يف طبعت

تحفة له :(١٠٨٢) املدني املرصي الخياري الرحمن عبد بن إبراهيم الشيخ (١٨)
منها فاملدينة، فالقاهرة ودمشق األستانة إىل رحلته بها وصف الغرباء، وسلوة األدباء

.١٨٥٠ سنة ليبسك يف وطبعت وغوطا، برلني يف نسخة
سماها ١٠٩٠ سنة وضواحيها دمشق إىل رحلة له الدين: نجم الفريض (١٩)

برلني. يف نسخة منها الزيارات»، أماكن إىل «اإلشارات
الرحلة له :١٠٩٠ سنة املتوىف املغربي الدين عفيف العيايشاملالكي سالم أبو (٢٠)
طبعت وغريهم، العلماء من فيهما القاه ومن واملدينة مكة إىل رحلته بها وصف العياشية،
سنة باريس يف وطبعت الفرنساوية، إىل وترجمت مجلدين، يف ١٣١٦ سنة فاس يف

.١٨٤٦
طرابلس إىل سجلماسة من النارصية، الرحلة له نارصالدرعي: العباسبن أبو (٢١)
يف طبعت وقد والجزائر، غوطا يف نسخة منه ،١١٢٢ سنة بلده إىل ورجوعه فمكة فمرص

صفحة. ٤٥٠ صفحاتهما مجلدين يف ١٣٢٠ سنة فاس
الرحالة إسماعيل بن الغني عبد هو ١١٤٣ه): النابليس(املتوىفسنة الغني عبد (٢٢)
درس يف وأخذ والنقشبندية القادرية الطريقة يف ودخل صغريًا تيتم الشهري، املتصوف
بها وأقام بغداد إىل ورحل التلمساني، الدين وعفيف العربي ابن وخصوًصا القوم كتب
دمشق إىل وعاد وطرابلس، والحجاز ومرص والخليل والقدس لبنان يف سافر ثم مدة،
األيام تلك علوم عىل واسع اطالع له وكان ،١١٤٣ سنة فيها ومات الصالحية يف وأقام
التصوف يف كتابًا تسعني كتبه ناهزت حتى التأليف من وأكثر األساتذة بأستاذ ويلقبونه

منها: يهمنا واملنطق والشعر واللغة واألدب والرحلة

وغريها. الخديوية املكتبة يف والحجاز: ومرص الشام رحلة يف واملجاز الحقيقة (أ)
القدس إىل دمشق من رحلته بها وصف القدسية: الرحلة يف األنسية الحرضة (ب)

وغوطا. برلني يف نسخ منها ،١١٠١ سنة
الربيطاني. املتحف يف العزيز: وبقاع بعلبك رحلة يف اإلبريز الذهب حلة (ج)
وعندنا. الربيطاني املتحف يف الطرابلسية: الرحلة يف النابلسية التحفة (د)

برلني. يف التالميذ، لدى الشيوخ منزلة فيه أبان الشيوخ: مقام يف الرسوخ (ه)
مراًرا. بمرص طبع املنام: تعبري يف األنام تعطري (و)
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برلني. يف (التبغ) الدخان إباحة حكم يف اإلخوان بني الصلح (ز)
برلني. يف (املوسيقى)، اآلالت سماع يف الدالالت إيضاح (ح)

الخديوية. املكتبة يف التصوف، يف النقشبندية الطريقة يف املعية مفتاح (ط)
بريوت ويف دمشق يف طبع الغزي، كتاب مخترص الفالحة: علم يف املالحة علم (ي)

.١٢٩٩ سنة
مرشوحة بديعية هي املختار، النبي مدح يف األسحار نسمات عىل األزهار نفحات (ك)
الشعري التاريخ فيها دون وقد غريها، ويف ١٢٩٩ سنة بمرص طبعت صفحة، ٣٥٠ يف
وهو ضبطها رشوط له ووضع املتأخرون، استخدمه فن أنه وذكر الشعر فنون جملة من

نعلم. ما عىل ذلك فعل من أول
عثمانية. نور يف للمحبي، الريحانة نفحة ذيل (ل)

تقدمه من لبعض ومخترصات رشوح وله وأراجيز، وموشحات عديدة أشعار وله
ج٣). ٣٠ الدرر (سلك ذكرها بنا يطول األئمة من

برلني. يف ،١١٢٠ سنة مكة إىل رحلة له علوان: بن عيل مرتىضبن (٢٣)
منها البلدان، سياحة اسمها رحلة له :١١٢٦ سنة اللطيف درويشمصطفى (٢٤)

توبنجن. يف نسخة
من رحلة األمصار، عجائب يف األطوار تهذيب له :(١١٢٧) الكردي مرتىضبك (٢٥)

برلني. يف القاهرة، إىل دمشق
سنة بمرص طبعت الحجاز إىل رحلة له :١١٢٨ سنة املتوىف الزيني الشيخ (٢٦)

.١٣١١
فاليرش. عند مكة، إىل فاس من :١١٣٩ هللاسنة نور الطيب هللا عبد أبي رحلة (٢٧)

له: ،١١٧٨ سنة تويف الدمياطي اللقيمي أسعد مصطفى (٢٨)

يف والخليل، القدس بها وصف والخليل، القدس تحائف يف الخليل أنس لطائف (أ)
برلني.

ستة يف القدس إىل دمياط من رحلته هي القدس، لوادي برحلتي األنس موانح (ب)
برلني. يف أشهر،

برلني. يف املهيجة، القدسية الرحلة يف البهيجة املعلمة الحلة (ج)
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النفحة له :(١١٧٤) بغداد أهل من الدوري السويدي البغدادي الدين جمال (٢٩)
املتحف يف نسخة منها مكة، إىل ١١٤٨ سنة رحلته بها وصف املكية، الرحلة يف املسكية

الربيطاني.
الجزائر. يف ،١١٦٣ سنة مكة إىل مجاجة من رحلة له املجاجي: ابنرضوب (٣٠)

املهادنة يف االجتهاد نتيجة له :١١٧٩ سنة نحو الفايس غزال املهدي ابن (٣١)
باريس. يف نسخة منها مراكش، سلطان بن هللا عبد أبي رحلة هي والجهاد،

١٦٦٨–١٦٨٣ سنة من أمريكا إىل رحلة له املوصيل: الكلداني إلياس الخوري (٣٢)
.١٩٠٦ سنة بريوت يف طبعت ،(١٠٧٩–١٠٩٥)
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املوسوعاتواملجاميع

مرصوالشام يف (1)

يف متبحًرا كان املرعيش، زاده ساجقيل هو ١١٥٠ه): سنة (تويف زاده ساجقيل (١)
ذكرها: يهمنا التي آثاره وهذه املناظرة، يف سيما وال أكثرها يف وألف مختلفة علوم

الرشوح، ورشوح الرشوح لتكاثر نظًرا إنه مقدمته: يف قال العلوم، ترتيب (أ)
طالب طريق يف عقبة أمرها أصبح وكثرتها، العلوم وتفرع الحوايش، وحوايش والحوايش
املتن. قبل الرشح أو الحاشية يقرأون ألنهم وتدبرها؛ القضايا فهم عليهم يلتبس العلم،
ومقصدين مقدمة جعله الفرع؛ من األصل يعرف بحيث العلوم لرتتيب الكتاب هذا فألف
الفنون وتعريف بها االشتغال وأحكام وأقسامها العلوم فيها عدَّد وخاتمة، وتذييًال
وفينا، برلني يف ويوجد صفحة ٨٤ يف الخديوية املكتبة يف قطعة منه ومراتبها، النافعة

برلني. يف اإللهام، يف األفهام كتاب األعلمي معارصه بنى وعليه
برلني يف الولدية» «الرسالة أيًضا وتسمى البنه كتبها املناظرة: فن يف رسالة (ب)
أهم يف نسخ منها واحد، لغري رشوح عليها الخديوية، واملكتبة والجزائر وبطرسبورج

أوربا. مكاتب
عثمانية ونور الخديوية واملكتبة برلني يف املناظرة، علم يف املتداولة القوانني تقرير (ج)

الخديوية. املكتبة يف رشح وعليها صوفيا، وأيا
وغريه. الفقه يف كتب وله الخديوية املكتبة يف الدخان: ذم يف رسالة (د)

وصار مرص، وايل باشا راغب محمد هو ١١٧٦ه): سنة (تويف باشا راغب (٢)
يحب وكان أوقاف، ولها األستانة يف باسمه املعروفة املكتبة صاحب وهو أعظم، صدًرا
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مجموع الطالب: ودفينة الراغب سفينة هو: نفيًسا أثًرا خلف بأهله، ويأنس األدب
والعلم والشعر واللغة باألدب موضوع كل يف وأبحاث ومسائل رسائل عىل يشتمل حافل
سميت ذلك. وغري واألصول واألدعية واملنطق والرياضيات والطب والحديث والطبيعة
من ذكره اآلتي بالكشكول الشبه كثرية وهي شتى، كتب من ُجمعت ألنها االسم بهذا
١٢٥٥ بمرصسنة طبعت أبوابه، عىل الوقوف وصعوبة ترتيبه وقلة مواضيعه تعدد حيث

وغريها.

مرصوالشام يف أخرى موسوعات

لقايض قدمه ،(٩٨٦) الدمشقي الدين لعماد علوم: عرشة عن أبحاث عرشة (٣)
برلني. يف نسخة منه دمشق، قضاة

،(٩٩٠ (نحو السنباطي ألحمد للسيوطي: العلوم نقابة نظم يف الفهوم روضة (٤)
ليدن. يف القيوم، الحي فتح اسمه رشح لها

واألصول، والنحو واملنطق التصوف يف بيتًا ٢٣٧ يف أرجوزة العنوان: تيجان (٥)
برلني. يف ،(١٠٩٦) املغربي الرشيدي ألحمد

مرصوالشام خارج املوسوعات (2)

بن أحمد بن محمد الدين شمس هو ٩٤٠ه): سنة (تويف باشا كمال ابن (١)
تعلم ثم بيازيد، سلطنة يف العثماني الجيش يف شاب وهو خدم باشا، كمال بن سليمان
الحلبية ويف أسكوب، يف بك عيل مدرسة يف أستاذًا وصار لطفي، يد عىل أدرنة يف الحديث
علم ثم األناطول يف العسكر قضاء ثم أدرنة قضاء وتوىل وغريها، األستانة ويف بأدرنة
مؤلفات وله ،٩٤٠ سنة مات حتى باألستانة اإلفتاء توىل وأخريًا بأدرنة، الحديث دار يف
وسائر والفرائض والتفسري والفقه واألصول الحديث يف مؤلًفا ١٢٥ عىل تزيد عديدة
املكتبة يف خطٍّا موجود أكثرها الفارسية، يف بعضها الدينية والفلسفة اإلسالمية العلوم

له: نذكر وإنما إيرادها يهمنا ال الخديوية

الخضاب. يف رسالة (أ)
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الخديوية. املكتبة يف كالهما األفيون. طبيعة يف كتاب (ب)
الفقهاء. طبقات (ج)

برلني. يف كالهما الحنفية، املجتهدين طبقات (د)
السابع. املجلد املقتبس يف نرش العربية: الكلمات يف كتاب (ه)

عن األدباء نِجل التي الكتب من وهو مراًرا. بمرص طبع صباه: إىل الشيخ رجوع (و)
إىل تُرجم ألنه ونأسف العرص؛ ذلك يف اآلداب انحطاط لبيان ذكرناه وإنما مطالعتها،

.١٨٩٨ سنة لندن يف واملالحظات األصل مع وُطبع اإلنكليزية اللغة
التيمورية. الخزانة يف النبيه: الجاهل غلط عىل التنبيه (ز)

٣٦ منها مجاميع يف بعضها جمع صغرية، أخرى مؤلفات هذا باشا كمال والبن
يف رسالة ٢٨ فيها أخرى ومجموعة ١٣١٦ سنة باألستانة واحد مجلد يف طبعت رسالة

رسالة. ٢٤ يف هناك أخرى خطية ومجموعة التيمورية، الخزانة
الصمد عبد بن حسني بن محمد هو ١٠٠٣ه): سنة (تويف العاميل الدين بهاء (٢)
وقىض هناك، وتعلم فارس إىل وسافر بعلبك يف ولد الدين، بهاء امللقب العاميل الحارثي
سنة وتويف عباس الشاه حاشية يف أصفهان يف استقر وأخريًا األسفار، يف سنة ٣٠ نحو
واللغة والحساب والفلك الدين وأصول والفقه والحديث التفسري يف ألف وقد ،١٠٠٣

كتبه: أشهر وهاك وغريها،

الظاهر بحسب ويعد مراًرا، وطهران مرص يف ومطبوع مشهور هو الكشكول: (أ)
والنجوم والجرب الهندسة حتى وفن علم كل من شذرات عىل يحتوي لكنه األدب كتب من
واألبحاث اإلسالمية والعلوم واألمثال والشعر والتاريخ األدب عن فضًال واإلحصاء، والطب
فيعجز أبواب؛ يف مرتب غري لكنه ذلك، وغري الكالم وعلم والتصوف والالهوتية الفلسفية
لجاء أبجدية فهارس لها طبعة طبع ولو مسألة، أو علم كل مكان معرفة عن املطالع

العارش. القرن يف العرب آلداب مثال ألنه املطلوبة؛ بالفائدة
والحكم واألمثال والشعر األدب عىل قارصة لكنها الكشكول قبيل من هي املخالة: (ب)

.١٣١٧ سنة بمرص طبعت واملواعظ،
املخالة. مع ١٣١٧ سنة بمرص طبع األدب، يف البالغة: أرسار (ج)

التيمورية. الخزانة يف نسخة منه الشيعة، من األحكام حديث يف املتني: الحبل (د)
طبع وقد املوضوع، هذا يف األيام تلك كتب أحسن من هو الحساب: خالصة (ه)
وطبع ولألملانية كلكتة، يف وطبع الفارسية إىل وترجم ومرص، وكشمري األستانة يف مراًرا
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غري عديدة رشوح وعليه ١٨٦٤ سنة رومية يف طبع وللفرنساوية برلني، يف ١٨٤٣ سنة
من فائدة ال وغريهما واألفالك واألسطرالب اإلسالمية العلوم يف أخرى كتب وله مطبوعة،

ج٣). ٤٤٠ األثر (خالصة ذكرها

الحنفي السني الفاروقي صابر محمد هو ١١٥٨ه): سنة (ألف التهانوي (٣)
فني لغوي معجم وهو الفنون، اصطالحات كشاف نعني: القدر جليل كتاب له التهانوي
االصطالحية املوضوعات ورشح تعريفها أو العلوم مصطلحات فيه جمع اصطالحي،
بباب يضعه مثًال «املؤنث» فلفظ املادة، أصل باعتبار األبجدية عىل رتبه العلم، حسب
بفذلكة يأتي وقد فن، كل أهل عند تعريفه يذكر اللفظ اشتقاق يرشح أن وبعد «أنث»
صفحات ست فيها الكالم استغرق مثًال تاريخ فمادة التسميات، تلك أسباب عن تاريخية
واليهود العرب عند تقاويمهم أو تواريخهم يف األمم واصطالح اشتقاقها ذكر ألنه كبرية؛
سائر مصطلحات ذلك عىل وقس الهجرة، تاريخ وأصل وغريهم، والقبط والفرس والروم
تقتنى التي الكتب خرية من فهو وغريها، والرياضية والطبيعية والنقلية العقلية الفنون
١٨٦١ سنة كلكتة يف طبع الحديثة، العلمية املصطلحات وضع يف به ويستعان للمراجعة،
املنطق علم يف رسالتان آخره ويف كبرية صفحة ١٥٦٤ صفحاتهما كبريين مجلدين يف

.١٣١٧ سنة األستانة يف أيًضا وطبع القزويني، الكاتبي الدين لنجم

أخرى موسوعات

الزهور ملتقط مجمع له الحسني: القادري ياعو املوقع السيد بن الرشيف (١)
برلني. يف ٩٣٠ سنة ألفه املختلفة، العلوم وصف يف واملنثور، املنظوم من بروضة

الجاللية العلوم أنموذج عىل الرد له :(٩٤٩) الشريازي منصور بن الدين غياث (٢)
ليدن. يف

فينا. يف واللغوية، اإلسالمية العلوم أنموذج له :(٩٥٣) عيىسالصفوي (٣)
أنقرة يف وعلم تربيز يف تعلم الدين: حافظ العجمي باشا أحمد بن محمد (٤)
كوبريل، مكتبة يف نسخة منها العلم، مدينة له: ،٩٥٧ سنة صوفيا بأيا وتويف واألستانة
هذا. فلعله مؤلفه نتحقق لم ،(٢٣٩ (صفحة العلوم» «مدينة باسم كتاب ذكر تقدم وقد
منها اإلسالمية، العلوم يف أرجوزة له :(٩٦٤) املدني املكناسبي العزيز عبد (٥)

الربيطاني. املتحف يف نسخة
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له: ،(٩٩٧) الربوسوي زاده سباهي عيل بن محمد (٦)

والطب والبيان الفقه وأصول والكالم والحديث التفسري يف الفنون أنموذج (أ)
فينا. يف نسخة منه والنجوم،

الفداء. أبي ترجمة يف ذكره تقدم واملمالك، البلدان معرفة إىل املسالك أوضح (ب)

سنة تويف أحمد السلطان مدرسة يف األستاذ زاده: مال الرشواني أمني محمد (٧)
العثماني خان أحمد السلطان باسم ألفه األحمدخانية، الخاقانية الفوائد له: ،١٠٣٦
علًما و١٢ رشعية علوم عرشة منها (٥٣) «أحمد» اسم جمل بعدد فيه العلوم عدد وجعل

الخديوية. املكتبة ويف فينا يف نسخة منها وغريها، فلسفيٍّا علًما و٣٠ لغويٍّا،
إىل دعي ثم بالقرم كفا يف ولد أيوب: السيد الكفوي الحسيني البقاء أبو (٨)
وهو العلوم كليات كتاب له: ،١٠٩٤ سنة وتويف كفا إىل رجع ثم قاضيًا وعني األستانة
يف ذكره املتقدم التهانوي معجم نحو العلمية للموضوعات االصطالحية املعاجم من
البقاء. أبي بكليات ويعرف وغريهما ١٢٥٥ وسنة ١٢٥٣ سنة بمرص طبع املصطلحات،
وأفيد كان ما أبدع كتاب له :(١١٠٠ (نحو املدني الهتاري الشامي بن حسني (٩)

برلني. يف الطالب، يستفيده ما
له: ،١١٦٨ سنة نحو تويف الينيشهري، األوداني مصطفى بن محمد (١٠)

واألدب. واملنطق والبيان واملعاني والنحو الرصف الستة العلوم يف الستية الرسالة (أ)
برلني. يف كالهما وتقسيمه، العلم حد يف رسالة (ب)
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األخرى، بالعلوم اشتغلوا الذين سيما وال األشهر، عىل العلوم هذه أصحاب من نقترص
بسريته فنبدأ الوهابية، الطائفة صاحب الوهاب عبد بن محمد اإلمام العرصظهر هذا ويف

سواه. عىل نأتي ثم اآلثار من خلفه وما
يف ولد وإمامهم، الوهابية رأس هو ١٢٠٦ه): سنة (تويف الوهاب عبد بن محمد
يف فربي فقيًها شيًخا أبوه وكان ١١١٦ه، سنة نحو نجد من العارض إقليم من العيينة
واملدينة مكة بزيارة وهم البرصة يف دروسه إلتمام انتقل ثم الحنبيل، املذهب عىل حجره
بالتقوى قومه بني واشتهر فيها وأقام بالعارض الحريملة يف تزوج ثم بلده، إىل وعاد
قواعد وإهمالهم الدينية الفروض عن لتقاعدهم بالالئمة عليهم وأنحى التدين، وصدق
مكمن، يف له وتربصوا قتله عىل بعضهم تآمر حتى تعنيفهم يف وبالغ األساسية، الدين
قبيلته وأبناء أهله من إليه األحزاب يجتذب وأخذ العيينة بلده إىل ففر غرضهم فأدرك
بها، يحيط وما بلدته يف األنصار من جماعة حوله فالتف واإلقناع، واملراسلة بالوعظ
أتباعه وزاد ففر قتله يف الحسا أمري فسعى يراه، بما أتباعه بني يحكم وصار نفوذه وقوي
فاستقدمه، وحمايته استقدامه يف سعود بن العارضمحمد أمري فوسطوا بدعواه، تمسًكا
نجد يف تعاليمه وانترشت أنصاره، وتكاثر وفادته سعود ابن وأحسن الدرعية يف فأقام

الثانية. الطبعة من ج٢ ١٥٦ الحديث مرص تاريخ يف خالصتها نرشنا وقد وغريها
تويف حتى معه نفوذه ينرش سعود وابن التعاليم هذه نرش عىل عامًال زال وما
العرب، جزيرة يف سلطانها عىل العلية الدولة وخافت العزيز، عبد ابنه وخلفه محمد
وغلبهم، الحديث» مرص «تاريخ يف ذلك فصلنا كما بمحاربتهم باشا عيل محمد فكلفت
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ما أهم وهاك وغريها، العرب جزيرة يف منترشون أتباع ولها باقية تزال ال الوهابية لكن
أحوالها: وسائر تعاليمها من وصلنا

التيمورية. الخزانة يف ومذهبه: الوهاب عبد بن محمد سرية يف الشهاب ملع (أ)
الربيطاني. املتحف يف التوحيد: (ب)

الفاتحة. تفسري (ج)
املذكور. املتحف يف كالهما تعاىل، هللا ومعرفة الشهادة تفسري (د)

الطريقة بيان عىل ويشتمل العراق، أهل عىل الرد يف األخالق توحيد عن التوضيح (ه)
.١٣١٩ سنة بمرص طبع الوهاب، عبد بن محمد بن هللا عبد بن لسليمان الوهابية

.١٩٠١ سنة بمرص طبع عطا، بن ملحمد الوهابية عىل الرد يف املرضية األقوال (و)
.١٢٩٩ سنة بمرص طبع الوهابية، عىل الرد يف السنية الدرر (ز)

املواضيع: حسب اإلسالمية العلوم أئمة أشهر بإيراد ذلك بعد ونرشع

الحديث يف (1)

الحدادي الدين زين الرءوف عبد هو ١٠٣١ه): الرءوفاملناوي(تويفسنة عبد (١)
واشتغل ٩٥٢ سنة القاهرة يف ولد العابدين، زين بن عيل بن العارفني تاج بن املناوي
عن وانقطع وغريه، الحديث عن فضًال ونحوه، كالتصوف العويصة بالعلوم صباه من
حتى التدريس اعتزل ثم بها فعلم الصالحية املدرسة يف للتعليم دعي ثم للعلم، الناس

فيه: نحن ملا مؤلفاته وأهم تويف،

حديث ١٠٠٠٠ عىل يشتمل معجم الخالئق: خري حديث يف الحقائق كنوز (أ)
الغني لعبد مخترص له: ،١٢٠٥ وسنة ١٣٨٦ بمرصسنة طبع كتابًا، ٤٤ من استخرجها

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه املبني، الحق كنز اسمه (١١٤٣) النابليس
منه املعنى، بهذا وحكم أمثال مجموع الجود: ومدح البخل ذم يف املنضود الدر (ب)

صفحة. ١١٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة
يف والوكالء، والوزراء السلطان أحوال يف السلطانية: األحكام يف املضية الجواهر (ج)

ليدن.
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عىل تشتمل الصوفية طبقات هي الصوفية: السادة تراجم يف الدرية الكواكب (د)
طبقات: يف الطائفة هذه رجال تراجم

رجًال ٣٦ وهم وزهادهم الصحابة نساك من للهجرة األول القرن يف تويف من األوىل:
الراشدون. الخلفاء منهم

إنسانًا. ١٣٠ التابعون ومنهم قبيله أو الثاني القرن يف توفوا الذين والثانية:
عرشة، الحادية إىل فالسادسة الخامسة إىل وهكذا ٧٧ وهم الثالث القرن وفيات والثالثة:
صفحة، ٨٨٠ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه الهجاء، عىل مرتبون طبقة كل ورجال

وتونس. الربيطاني املتحف يف أيًضا ويوجد
بعد ألفه الشيطان» أولياء «إرغام ويسمى أيًضا الرتاجم يف الصغرى: الطبقات (ه)
أولئك مناقب عىل واقترص اخترصه ثم الصوفية، مناقب يف الدرية الكواكب كتابه شيوع

صفحة. ٢٧٦ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه السادة،
وباريس. غوطا يف والجماد: والنبات الحيوان أحكام معرفة يف اإلرشاد غاية (و)

يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه السلوك، آداب قبيل من والرشب: األكل آداب (ز)
صفحة. ٨٠

صفحة. عرشة بضع يف الخديوية املكتبة يف القاموس: خطبة رشح (ح)
التيمورية الخزانة يف فاطمة: بفضائل السائل إتحاف (ط)

ج٢). ٤١٢ األثر (خالصة
األخرى. املواضيع يف كالمنا أثناء يف املحدثني بعض ذكر تقدم وقد

الحنفي الفقه (2)

ملتقى بكتاب: واشتهر والقاهرة حلب يف تعلم :(٩٥٦) الحلبي الدين برهان (١)
إىل وترجم ١٢٧١ سنة الحجر عىل باألستانة طبع الحنفي، الفقه فروع يف األبحر
بمرص طبع املوقوفاتي، رشح مع الرتكية وإىل ،١٨٨٢ سنة بمرسيليا وطبع الفرنساوية
يف طبع للحصكفي، أحدها عديدة رشوح وعليه ١٢٦٩ سنة األستانة ويف ،١٢٥٤ سنة

مرة. غري األستانة
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له: ،٩٧٠ سنة تويف العابدين، زين املرصي نجيم ابن (٢)

مرص ويف ،١٨٣٦ سنة كلكلة يف طبع الحنفي، الفقه يف والنظائر األشباه كتاب (أ)
بن الغني وعبد الدين خري ومصطفى الغزي حبيب البن عديدة رشوح وله ،١٢٩٨ سنة

املكاتب. يف مفرقة وغريهم، إسماعيل
أجزاء. ثمانية يف ١٣١١ سنة بمرص طبع الدقائق، كنز عىل الرائق البحر (ب)

تنوير وله: بالقاهرة، تعلم ١٠٠٤ سنة املتوىف التمرتايشالغزي: الدين شمس (٣)
واألستانة أوربا مكاتب يف خطية نسخة منه الحنفي، الفقه يف البحار وجامع األبصار
،١٠٨٨ سنة املتوىف للصحكفي املختار الدر منها رشوح وعليه الخديوية، واملكتبة والهند

أخرى. كتب وله الخديوية، املكتبة يف نسخ منها أخرى ورشوح
الوفائي عمار بن الحسن هو :١٠٦٩ سنة املتوىف الرشقبالوي اإلخالص أبو (٤)
رشوح عليها الصلوات، يف األرواح ونجاة اإليضاح نور له: األزهر، أساتذة من الحنفي

الخديوية. املكتبة يف موجود أكثرها الفقه يف أخرى مؤلًفا عرش بضعة وله عديدة
وتعلم الرملة يف ولد :١٠٨١ سنة املتوىف العليمي األيوبي الفاروقي الدين خري (٥)
يف ١٣٠٠ سنة بمرص طبع ابنه، جمعه الربية، لنفع الخريية الفتاوى له: األزهر، يف

مجلدين.
يف وكتب كثرية رسائل له :(١١١٦) لحصاري الكوز األيديني حمزة بن محمد (٦)

الخديوية. املكتبة يف موجودة الحنفي الفقه

املالكي الفقه (3)

وله: ،١٠٤١ سنة تويف األزهر أساتذة من اللقاني: الدين برهان اإلمداد أبو (١)

التوحيد. جوهرة (أ)
املريد هداية منها: عديدة رشوح لها الخديوية املكتبة يف الكالم، علم يف أرجوزة (ب)
طبع العدوي لعيل رشوح عليه أوربا، مكاتب أكثر يف املريد وإتحاف وغوطا، برلني يف
بمرص طبع للباجوري ورشح مراًرا، بمرص طبع األمري ملحمد ورشح ،١٢٨١ سنة بمرص
بمرص طبع ١٠٨٠ لألجهوري القريب وفتح املريد إرشاد منها: أخرى رشوح وله مراًرا

أخرى. وحواٍش رشوح وعليه
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يف عديدة مؤلفات له املالكية األزهر شيوخ من :١٠٦٦ األجهوري الدين نور (٢)
الخديوية. املكتبة

الشافعي الفقه (4)

العباس أبو عيل بن محمد بن أحمد هو ٩٧٣ه): (تويفسنة الهيثمي حجر ابن (١)
سنة وتويف بمكة الفقه عِلم الجنيدي، األزهري املكي الهيثمي حجر بن الدين شهاب

وله: ،٩٧٣

الخديوية. املكتبة يف العرب، فخر يف األرب مبلغ (أ)
.١٣٠٩ سنة بمرص مطبوعة رحلة املكرم، القرب زيارة يف املنظم الجوهر (ب)

عن نقًال األطفال مؤدِّب إليها يحتاج فوائد فيه األطفال، تأديب يف املقال تحرير (ج)
صفحة. ٤٠ يف الخديوية املكتبة يف السلف، وأقوال والحديث القرآن

بيان أراد إنه تأليفه: سبب يف قال والزندقة: الرفض أهل عىل املحرقة الصواعق (د)
املسجد يف ٩٥٠ سنة قراءته يف وأخذ فألفه الخطاب ابن وإمارة الصديق خالفة حقيقة
الصواعق وسماه ففعل ويطوله يوسعه أن رأى ثم بمكة، والرافضة الشيعة لكثرة الحرام
الراشدين األربعة األئمة تاريخ يف أبحاث فيه باألدلة، الرافضة أقوال يدحض ألنه املحرقة؛
سنة بمرص وطبع صفحة، ٤٨٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه أمية، بني وبعض

وغريها. ١٣٠٧
الخديوية. املكتبة يف املنتظر: املهدي عالمات يف املخترص القول (ه)

برخص األسماع فرح كتاب عىل رد والسماع، اللهو محرمات عن الرعاع كف (و)
الربيطاني. املتحف يف ،(٨٨٢) للتونيس السماع

طبعت حاشية، عليه وللرشواني مراًرا، بمرص طبع املنهاج: لرشح املحتاج تحفة (ز)
.١٣١٥ سنة أجزاء عرشة يف بمرص

مراًرا. بمرص طبع النعمان، حنيفة أبي مناقب يف الحسان الخريات (ح)
التيمورية. الخزانة يف النبوي: املولد يف الكربى النعمة (ط)

مجلدات. ٤ يف بمرص طبعت الهيثمية: الفتاوي (ي)
ومنه الهند يف طبع الهامة الكتب من وهو للتربيزي: املصابيح مشكاة رشح (ك)

الخديوية. املكتبة يف نسخة
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الخديوية. املكتبة يف أشياخه: معجم (ل)

بن الكريم عبد بن الرحمن عبد هو :٩٧٥ سنة املتوىف زياد بن الدين وجيه (٢)
يف مؤلًفا وثالثون بضعة له الشافعي، الزبيدي املقرصي الغيثي زياد بن عيل بن إبراهيم

الخديوية. املكتبة يف موجودة وفروعه، الفقه
له: ،(٩٧٧) الخطيب الرشبيني الدين شمس (٣)

مجلدات. ٤ يف ١٣٠٨ سنة بمرص طبع للنووي، الطالبني منهاج رشح (أ)
.١٣١١ سنة بمرص طبع التفسري، يف املنري الرساج (ب)

الحنبيل الفقه (5)

موضوعه يف ا هامٍّ كتابًا ألحدهم نذكر لكننا الذكر، يستحق من الحنبيل الفقه يف يظهر لم
سنة ألفه الجزري، األنصاري القادر لعبد القهوة حل يف الصفوة عمدة كتاب نعني:

.١٨٣٦ سنة باريس يف طبع وتاريخها، القهوة أصل فيه بنيَّ ،٩٦٦

التصوف (6)

األخرى، العلوم يف اشتغلوا جماعة فهم العلماء، من عرشات منهم فظهر الصوفية أما
أشهرهم: والشاعر، واملؤرخ األديب منها يستفيد آثاًرا وخلفوا

عيل بن أحمد بن الوهاب عبد هو ٩٧٣ه): سنة (تويف الشعراني الوهاب عبد (١)
واشتغل الفسطاط، يف متصوًفا وعاش املنوفية، يف شعرة أبي ساقية يف ولد الشعراني
وناهضهم، فناهضوه معارصوه عليه حسده عظيم شأن له وكان وغريه، الحديث علم يف
من املرصية الديار انتقلت أيامه ويف والنفوذ، الوجاهة أهل من جماعة له فانترص
فأنشأ شهرته، زيادة إىل حساده مقاومة وآلت العثمانية الدولة إىل املماليك السالطني
يف وأخذ الذكر، لحضور املريدون الطالب إليه فتقاطر وعلومه تعاليمه تبث مدرسة
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خمسني عىل تزيد آثاًرا وخلف إليه، تنسب طريقة أو بشيعة أمره وانتهى الكتب تأليف
وهي: منها القراء يهم ما نذكر شتى، مواضيع يف كتابًا

والفقه القرآن علوم يف موسوعة هي املشهورة: العلوم زبد بيان يف املنثورة الدرر (أ)
٣٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منها والتصوف، والبالغة والنحو والدين وأصوله

وغوطا. برلني ويف صفحة،
مكاتب يف نسخ منه الصوفية عقائد يف األكابر: عقائد بيان يف والجواهر اليواقيت (ب)

مراًرا. بمرص طبع وقد أوربا،
وقد ،١٢٨٦ سنة بمرص طبع األربعة، األئمة بني الجمع يف الخرضية: امليزان (ج)

و١٨٩٨. ١٨٧٠ سنة الجزائر يف وطبع الفرنساوية، إىل بريون الدكتور ترجمه
يف ومقلديهم املجتهدين األئمة أقوال لجميع مدخلة الشعرانية: الكربى امليزان (د)
عند ذكرناها وقد جزءين، يف و١٣٠٢ ١٢٧٥ سنة بمرص طبعت املحمدية، الرشعية

.٢٦٩ صفحة التصوير عن كالمنا
ويف ١٢٨٧ سنة القاهرة يف طبع املحمدية: العهود بيان يف األنوار مشارق (ه)

األستانة.
مراًرا. بمرص طبع القرطبي: تذكرة مخترص (و)

طبعت الكربى، الشعراني بطبقات وتعرف األخيار: طبقات يف األنوار لواقح (ز)
أبي من األولياء ملشاهري املفيدة الرتاجم كتب من وهي كبريين، مجلدين يف مراًرا بمرص

سواها. يف تراجمهم عىل الوقوف يعرس من وبينهم أيامه إىل بكر
التيمورية. الخزانة يف نسخة منها الوسطى: الطبقات (ح)

بحلب. املارونية املكتبة يف القضاة: أدب (ط)
مرة. غري بمرص طبع حاله، ترجمة يف واألخالق: املنن لطائف (ي)

بمرص. طبع الحديث، غريب يف املنري: البدر (ك)

التوفيقية الخطط يف (ترجمته خصوًصا وطريقته عموًما التصوف يف أخرى كتب وله
املنن). ولطائف ج١٤ ١٠٩

يف كتابًا ٥٠ نحو خلف :١٠٧١ سنة املتوىف الصالحي الخلوتي القريش أيوب (٢)
برلني. مكتبة يف خطٍّا موجودة يلحقه، وما التصوف
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سنة املتوىف الحنفي: الخلوتي الصديقي البكري محمد أبو الدين محيي (٣)
ورحل القدس، إىل وحج صغره من الخلوتية الطريقة ودخل دمشق يف ولد ١١٦٢
التصوف يف مؤلًفا ٤٥ وله فيها، وتويف والقاهرة، وحلب الشام بالد سائر إىل ذلك بعد
برلني. ويف الخديوية املكتبة يف موجود أكثرها الخلوتية، الطريقة يف سيما وال وفروعه

أشهرهم بالعرشات يعدون العرص هذا يف نبغوا الصوفية علماء من جماعة وهناك
الجغرافية العثماني: العرص [انظر الرحالت أصحاب بني ذكره تقدم النابليس الغني عبد

والرحالت].
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منها والرياضيات الطبيعيات وتحولت االضطراب غاية العرص هذا يف العلوم هذه بلغت
إليه وصلت ما عىل يزيدوا ولم لها االنقطاع أو بها املشتغلون وقل وأوهام، خرافات إىل
األوهام من والذل األخالق انحطاط اقتضاه ما سوى شيئًا اإلسالمي التمدن إبان يف
بالذكر ونختص منها، أمثلة عىل نأتي وإنما ذكرها، يف نطيل أن العبث فمن ونحوها،

األخرى. بالعلوم اشتغلوا الذين

واملنطق الفلسفة يف

له: ،٩٤١ سنة نحو األخرضي الرحمن عبد بن الصدر (١)

برشحها الناس اشتغل بيتًا ٩٤ يف أرجوزة املنطق، يف املرونق السلم كتاب (أ)
وتلخيصها.

بمرص. طبعت رشوح، لها البالغة، يف الفنون، الثالثة صدف يف املكنون الجوهر (ب)

مطبوع رشح عليه العلوم سلم له :(١١١٩) البهاري الشكور عبد محبهللابن (٢)
.١٢٦٥ سنة الهند لكناو يف

يف موجود أكثرها وفروع رشوح ألفوه ما أكثر املنطق علماء من طائفة وهناك
هناك. فلرياجعها عليها االطالع أحب فمن خطٍّا، الخديوية املكتبة
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وفرعه الفلك يف

األذان أو الصالة أوقات لتعيني فيه اشتغالهم وأكثر الفلك علماء من طائفة وظهرت
سبط الدين بدر العرص هذا يف منهم واشتهر والنحوس، والسعود الطوالع معرفة أو
(٩٨٠) الغورية مدرسة يف املوقت املنويف القادر وعبد (٩٣٤) باألزهر املوقت املارديني
أمري األسدي الشامي مال بن معروف بن الدين وتقي (٩٩٠) الفلكي حشيش وابن
الدمياطي الطاهري الرشكيس الدين شمس بن ومصطفى (٩٩٣) الرصاد املجاهدين
(١١٢٢) بمرص الفلكي الرزاز ورضوان (١٠٧٠) األزهري املقديس هللا وعبد (١٠٣٨)

وغريهم. (١١٨٨) بمرص الجربتي الزيلعي إبراهيم بن وحسن

والطبيعيات الطب

الخرافات إىل منها كثري وتحول الطبيعية العلوم من سواه به أصيب بما الطب وأصيب
هاك مفيدة، كتبًا وألفوا الطب بغري أيًضا اشتغلوا األطباء بعض ولكن ونحوها، والتعازيم

أشهرهم:

أصله الرضير، األنطاكي عمر بن داود هو ١٠٠٨ه): (تويفسنة األنطاكي داود (١)
له: ،١٠٠٨ سنة بمكة وتويف فالقاهرة دمشق إىل ثم األناطول إىل ورحل أنطاكية من

مقسومة األنطاكي بتذكرة وتعرف العجاب: للعجب والجامع األلباب أويل تذكرة (أ)
العلم هذا كليات يف األول والباب الطب، علوم تعداد يف املقدمة أبواب، وأربعة مقدمة إىل
خواص يف والثالث األقرباذين، قبيل من واصطناعها األدوية قوانني والثاني إليه، واملدخل
املعجم. عىل مرتبة يخصها وما األمراض، يف والرابع املعجم، حروف عىل مرتبة العقاقري
ثالثة يف مراًرا بمرص طبعت تمثيل، أحسن القديم الطب تمثل طبية موسوعة فهي
الجزائري وخليل املؤرخ الجربتي اخترصها وقد املؤلف، تالميذ ألحد ذيل لها مجلدات،

وغريهما.
التذكرة هامش عىل طبعت األمزجة، وتعديل األذهان تشحيذ يف املبهجة النزهة (ب)

.١٣٢١ سنة
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من وذكر العاشقني أحوال فيه فصل العشاق: أشواق بتفصيل األسواق تزيني (ج)
العرب عشاق أخبار ذلك يف ويدخل والغرائب، العجائب من أصابهم وما منهم استشهد
ذلك، وغري ألحوالهم تبًعا طبقات رتبهم وغريهم اإلسالم أوائل يف ظهروا الذين العذريني
البغدادي الرساج كتاب عىل مبني وهو وغريهما، ١٣٠٨ وسنة ١٢٨١ سنة بمرص طبع

ج٢). ٦٤٠ األثر (خالصة ٨٣ صفحة ذكره تقدم الذي العشاق» «مصارع

عرصه يف راجت طبية كتب عدة له :(١٠٦٩) القليوبي بنسالمة الدين شهاب (٢)
األدب كتب من خلفه ما له نذكر وإنما ذكرها، من فائدة ال النهضة هذه أوائل إىل وبعده

وهي: والتاريخ،

.١٣٠٧ سنة طبع األطايب، البيت أهل من جماعة سرية يف الراغب تحفة (أ)
لخص وقد مراًرا، بمرص طبع القليوبي، بنوادر تعرف وعجيبة، غريبة حكايات (ب)

.١٨٦٤ وسنة ١٨٥٦ سنة كلكتة يف وطبع اإلنكليزية إىل

جامع له :(٩٣٥) الدمشقي العامري الغزي محمد بن محمد الدين رياض (٣)
القادر عبد واخترصه تقدم كما النابليس الغني عبد اخترصه الفالحة، يف املالحة فوائد
ابن واخترصه برلني، يف الزراعة، علم يف الصناعة عمدة وسماه ١٢٠٠ سنة الخاليص

تقدم. كما ١١٥٣ سنة كنان

والصيد الحرب يف

عيل للدرويش الصيد علم يف الغالم: وتعليم الرماية أصل يف النظام كنز مفتاح (١)
برلني. يف ،(١١٣٠ (نحو الدمشقي الشاذيل

غوطا. يف ،(١١٤٠) الفرحاتي الشورنجي ملصطفى العربية القوس فضل (٢)
أحمد بن إلبراهيم واملدافع، الحروب بآالت هللا سبيل يف للمجاهدين واملنافع العز (٣)
مع أشكالها اختالف عىل الحرب آالت وصف يف الرياش، املعجام األندليس غانم بن
فينا ويف باشا، زكي كتب جملة من الخديوية املكتبة يف نسخة منه بالرسوم، ذلك إيضاح

والجزائر.
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من الخلوتي البخيش محمد للشيخ الجياد: بالصافنات يتعلق فيما املداد رشحات (٤)
األحكام من فيها ورد وما الخيل يف أدبية مطارحات تتضمن عرش، الثاني القرن أهل
والنوادر، واألخبار واآلثار اآليات من بها يتعلق وما العتاق ووصف أهلها، بها املخاطب
رشف كتاب ومن والسنة الحديث كتب من كله ذلك استخرج النبي، خيل ذكر آخرها ويف

صفحة. ١٤٢ يف الخديوية املكتبة يف نسخة منه خلف. بن املؤمن عبد الدين

واإلدارة السياسة يف

حسن بن حسني القايض ألفه السياسة علم يف األرسار: وكاشف األفكار لطائف (١)
أبواب: خمسة يف ٩٣٦ سنة باشا إبراهيم للوزير السمرقندي

السياسات. أحكام يف األول:
السنة. تلك إىل الربيات أكابر تاريخ يف والثاني:

األدبيات. يف والثالث:
املحمودة. األخالق يف والرابع:

املخلوقات. عجائب يف والخامس:
نسخة منه السياسة، من رضوب عىل يشتمل لكنه األدبية املوسوعات قبيل من فهو

فينا. يف
(نحو الدمشقي سلطان البن سليمان: املظفر امللك عىل املنان العليم امللك فتح (٢)
منه ونحوها، بالنصائح الفاتح سليم السلطان وأبيه سليمان السلطان إىل وجهه (٩٦٠

برلني. يف نسخة
برلني. يف ،(٩٧٣) دده بخيش إلبراهيم الرشعية السياسة يف رسالة (٣)

١١٣٦ سنة الكاميل الذهبي ملنصور املرصية: الرضب بدار العلمية األرسار كشف (٤)
الخديوية. املكتبة يف نسخة منه النقود، رضب علم يف
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املوسيقى يف

له: ،(١٠١٤) الهروي القاري (١)

برلني. يف بالغناء، االعتناء (أ)
الخديوية. املكتبة يف والغناء، السماع يف رسالة (ب)

له: ،(١٠٥٠ (نحو القادري القادر عبد (٢)

الخديوية. املكتبة يف التوقيعات، يف رسالة (أ)
برلني. يف وأصواتها، األنغام يف رسالة (ب)

تراجم فيه (١١٥٠) عرشون أبي بن أفندي ملحمد الغنا أهل تراجم يف املنى بلوغ (ج)
برلني. يف نسخة منه اإلجمال، عىل املوسيقى ويف املغنني من معارصيه

برلني. يف ،(١١٥٠) الرحمن عبد بن ألحمد املوسيقى فن يف النقي الدر (د)
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املقدمة

عهد يف — العربية اللغة آداب تاريخ — هذا كتابنا من واألخري الرابع الجزء يتناول
إمرة تحت املرصي القطر الفرنسويني دخول تاريخ من ويبتدئ األخرية، األدبية النهضة
العرص هذا أن البيان عن وغني األيام. هذه إىل عرش الثامن القرن أواخر يف بونابرت
عن واالجتماعية السياسية أحواله اختالف مثل اللغة، آداب عصور من تقدمه عما يختلف
تكونها بدء يف التالية واألعرص اإلسالم، ظهور أول يف العربية الدولة كانت فلقد أحوالها؛
أطوار مع وتكيفها وآدابها املعارصة األمم علوم تتناول أن لها فتهيأ نشاطها، وعنفوان
نفسها األعرص تلك إن بل اإلسالمية، العربية مدنيتها بصبغة وتصبغها الخاصة، آدابها
تلتها ثم بدوية، عربية األموية الدولة فكانت بيِّنًا، اختالًفا بعض عن بعضها يختلف كان
ظلت فإنها اللغة آداب حيث من إال فارسية بصبغة مصطبغة هي فإذا العباسية، الدولة
الثاني الجزء مستهل يف بيانه لنا سبق ما عىل أيامها يف العربية اآلداب ونضجت عربية،
كانت العربية الدولة فإن األخرية النهضة عهد يف أما األول. العبايس العرص عىل الكالم يف
مدنيتها عن تختلف وهي األوربية، املدنية تيار مقاومة عىل تقَو فلم الِهَرم أدركها قد
سنبينه ما عىل الخاصة دائرتها عن تخرج لم وإن فجارتها وأسلوبًا، شكًال اإلسالمية
العربية، الناشئة به نخدم أن أردنا الذي الكتاب هذا تمام وبه الجزء، هذا تضاعيف يف
من موضوع كل ويف ومرص، عرص كل يف اللغة آداب تاريخ درس يف الراغبني واملتأدبني
األجزاء اقتناء عىل إقبالهم من لنا فكان اللغوية، أو األخالقية أو االجتماعية املواضيع
من حقها األدبية الخدمة هذه إيفاء يف الجهد متابعة عىل لنا ط منشِّ خري كان ما األَُول
الحقائق إثبات عىل والحرص الغرض، من والخلو القول، يف والرصاحة اللهجة، صدق

نكتبه. ما كل يف شأننا وهذا يشء، كل قبل املعنى سالمة عىل واملحافظة تكلُّف، بال
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املشتملة واملواضيع واملؤلفني، الكتب بأسماء أبجدية فهارس بوضع عنينا ولقد
يصبح بحيث — الهالل من القادمة السنة أوائل يف سنصدرها األربعة األجزاء عليها
املوفق. وهللا بغيته، طالب كل فيها يجد العربية، اللغة آلداب كربى موسوعة هذا كتابنا
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اآلن إىل ١٧٩٨م/١٢١٢ه سنة من

تمهيدية مقدمات

عىل تقلبت لكنها تزال، وال ١٧٩٨ سنة مرص الفرنساويني بدخول النهضة هذه تبدأ
انتقاًال فيها العربي العالم وانتقل واالجتماعية، السياسية األحوال باختالف تختلف أطوار
العاملني تراجم يف والتوسع التقلبات، تلك ذكر يف اإلفاضة أردنا ولو مثيل، له يعهد لم
يف تحديناه الذي لألسلوب مراعاة لكننا مجلدات، عدة بحثنا الستغرق النهضة هذه يف

املقام. يقتضيه بما ذلك زبدة عىل سنأتي الكتاب هذا
والشعراء األدباء من كبرية جماعة يتناول اليوم إىل النهضة هذه يف البحث كان وملا
— األحياء نرتجم ال عادتنا عىل ونحن — الحياة قيد عىل وهم املعارصين، والعلماء
وإنما الكتاب، هذا صدور قبل وا تُوفُّ الذين عىل النهضة هذه يف العاملني من فنقترص
نكتب الذي للموضوع استيفاءً الكالم سياق يف إليه اإلشارة من بد ال ما لألحياء نذكر
الحكم وآن أعمالهم، ْت تمَّ قد تكون إذ بعدهم؛ يأتي ملن املعارصين تراجم ونرتك فيه،

عليهم. أو لهم





تارخيية فذلكة

النهضة هذه قبيل العربي العالم كان كيف

والعراق العرب وجزيرة والشام مرص يف عرش الثامن القرن يف العربي العالم انحرص
املباركة الشعلة تلك لكن النهضة، هذه رجال أكثر نشأ وفيها والسودان، العربي واملغرب
كانت كيف نبنيِّ أن بنا فيحسن األطراف، سائر إىل منهما وامتدت والشام، بمرص بدأت

ذلك. قبيل حالهما

مرص (1)

بمرص، املماليك األمراء استبد وقد العثمانية، الدولة حوزة يف أيًضا) (والشام مرص كانت
همهم وأصبح فيها، نفوذًا الدولة لوالة يرتكوا ولم بأمورها، االستئثار عىل وتنازعوا
بما وال الفقر، أو الضنك أو العذاب من الشعب يقاسيه بما يبالون ال أموالها استدرار
الحروب وانتشبت بها، االستقالل عىل يتنازعون فأخذوا عليها، السيادة حق من للدولة
ظاهر الشيخ ذلك يف ودخل الذهب، أبي بك ومحمد الكبري بك عيل بني أشدها وكان بينهم،
فجاءت العثمانيني، مع حرب يف روسيا وكانت الجزار، باشا وأحمد عكا، صاحب العمر
وتساعدهم الدولة، طاعة من الخروج عىل أمراءه تستحث املتوسط البحر إىل أساطيلها

عليها.
بك، وإبراهيم بك مراد إىل عرش الثامن القرن أواخر يف بمرص السيادة وانتهت

والفتن. والقالقل للحروب مرسًحا وأصبحت



العربية اللغة آداب تاريخ

بك. مراد

مرص وسكان القرن فانقىضذلك الناس، من البالد وخلت الضنك، اشتدَّ إذا غرو فال
ورشذمات األتراك ثم األقباط، يليهم املسلمني، العرب من أكثرهم ماليني ثالثة من أقل
لتأييد القلعة؛ يف فيقيم األستانة من يأتي الباشا الرسمي والحاكم أخرى، طوائف من
الفعلية السيادة لكن باسمه، النقود ويرضب للسلطان فيخطب العثمانية، الدولة سيادة
وإداراتها البالد ثروة وجميع والكرج، والرشاكسة األتراك من أخالط وهم للمماليك،
القوي. يغلب وإنما نادًرا، إال امللك يتوارثوا لم ألنهم عصبية؛ لهم يكن ولم أيديهم، يف
املعابد إدارة أيديهم ويف والفقهاء، العلماء جماعة ومنهم املتوطنون، املسلمون هم والعرب
الثروة أرباب من وكثريون الرشيفة، األنساب أصحاب من كبرية طائفة ومنهم والتكايا،
الخراج، وجباية الكتابية أو الحسابية األعمال يتولون واألقباط املناصب. أو النفوذ وذوي
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الفرنساويني من أكثرهم واألجانب التجارة، يتعاطون والسوريني األرمن من وطوائف
واإليطاليني.

أمة من يُرَجى وهل السياسية، لألحوال تابعة فإنها واألدبية االجتماعية الحالة أما
عرش الثامن القرن أواخر يف مرص زار وقد النفوس؟ وضعف الجهل غري حالها هذا
قوله وهذا والفساد، الجهل من فيها رآه ما فأدهشه الفرنساوي؛ الفيلسوف فولني
ويتجىل الطبقات، كل يتناول وهو تركيا، سائر مثل البالد هذه يف عام «الجهل عنها:
يف فإنها اليدوية الصنائع حتى الجميلة، الفنون ويف والطبيعية األدبية العوامل كل يف
إفرنجي. فهو ُوِجد وإذا الساعة، يصلح من القاهرة يف تجد أن ويندر أحوالها، أبسط
يتقنون وإنما جهالء، لكنهم وحلب، أزمري يف مما أكثر فيها فأصحابها الصياغة أما
فوجود العلم أما ثمنًا. وأغىل أوربا صنع من إتقانًا أقل كانت وإن الحريرية، املنسوجات
هذه ذكر إىل وسنعود اإلسالمي». الرشق يف الطالب مرجع جعلها فيها األزهر مدرسة

املدرسة.

سوريا (2)

يف ضئيًال نوًرا لكن السياسية، األحوال يف الشرتاكهما سوريا؛ عن يقال مرص عن قيل وما
الرهبنات وإنشاء الدينية، اإلرساليات قدوم أثر عىل عرش السابع القرن أواخر يف سوريا
املارونية، والرهبنات والحلبية، البلدية الحناوية والرهبنة املخلصية، كالرهبنة الكاثوليكية
هذه قبل األخريين القرنني يف نبغ وقد ومدارس. وكنائس أديار الرهبنات هذه من ولكل
الدين سبيل يف مؤلفاتهم وأكثر اإلكلريوس، رجال من أكثرهم العلماء من طبقة النهضة
أو باألدب، منهم اشتغلوا الذين إىل باإلشارة نكتفي وإنما هنا، بحثنا يف يدخل ال مما

الكتاب. هذا أبواب من ذلك نحو أو التاريخ، أو اللغة،

عرش عرشوالثامن السابع القرنني يف حلب مدينة (3)

بنبوغ زهت فإنها حلب؛ مدينة الظلمة تلك أثناء يف نوًرا السورية املدائن أكثر ومن
باستيالء الخراب من نالها أو مدارسها، من أُقِفل ما رغم واألدب العلم رجال من طبقة
وغريهم الحلبيني، من طبقة الكتاب هذا من مرَّ فيما ذكرنا وقد عليها. الترت أو املغول
اإلشارة اآلن ونريد املسلمني، من وأكثرهم العثماني العرص يف نبغوا الذين السوريني من
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بالذين ونكتفي النهضة، هذه قبل األخريين القرنني يف املسيحيني من هناك نبغ من إىل
أشهرهم هاك الدين، رجال من وأكثرهم إليها، يُرَجع لغوية أو تاريخية أو أدبية آثار لهم

الوفاة: سني حسب

عرش. السابع القرن أواسط يف نبغ األرثوذكيس: الحلبي مكاريوس البطريرك (١)
إىل برحلة اشتهر وقد األرثوذكس، الروم لطائفة اإلنطاكي البطريرك هو
اإلنكليزية إىل تُرِجمت ثم بالعربية، ُكِتبت ١٦٥٢ سنة وروسيا وبلڠاريا، القسطنطينية،
قبل الطبيعي ابنه الحلبي بولس األرشيدياكون الرحلة هذه يف ورافقه والروسية،
األرشيدياكون يقول العهد، ذلك يف املثال نادرة رحلة وهي العربية، يف ودونها الكهنوت،
جمع يف للسعي اضطر ولكنه الزيارة، أو للنزهة يسافر لم البطريرك «إن مقدمتها: يف
وموسكو، ومقدونيا، والروميل، األناطول، إىل فشخص أبرشيته، أثقل الذي الدين يفي ما
العاصمة هذه ووصف فاألستانة، فربوسة، فقونية، فإنطاكية، حلب من بدأ — وغريها»
األسود البحر إىل منها ورحل دقيًقا، وصًفا عرش السابع القرن أواسط يف كانت كما
ودينيٍّا، سياسيٍّا املدن من فيها بما مطوًال وصًفا املقاطعة هذه ووصف وملدافيا، وبلغاريا
سياسيٍّا بالروس الترت وعالقة سيبرييا، وأحوال القيارصة، أصل وذكر موسكو، إىل ومنها

بابها. يف فريدة األهمية جزيلة فالرحلة ولذلك وتاريخيٍّا؛
إليها نقله وقد اإلنكليزية، باللغة ُطِبع لكنه العربي، أصله يف الكتاب هذا يُطبَع ولم
ذكر وقد كبريين، مجلدين يف ١٨٣٤ سنة لندن يف وُطِبع اإلنكليزي، املسترشق بلفور
أيًضا، الروسية إىل الرحلة هذه وتُرِجمت العربي. األصل سقم من قاساه ما املرتجم
بالنرش. جديرة فإنها املكاتب؛ إحدى يف عربية نسخة الكتاب هذا من هل ندري وال
له نذكر وإنما — ذكرها يهمنا ال كنائسية أخرى مؤلفات املذكور مكاريوس وللبطريرك

التاريخية: املؤلفات من

وأعمالها. املجامع تلك تاريخ عىل يشتمل وهو الكربى، السبعة املجامع أخبار (أ)
واإلسكندري، القسطنطيني، األربعة: الكرايس عىل الدنيا بطاركة أخبار (ب)

أيامه. إىل الرسل زمن من واألورشليمي، واإلنطاكي،
السعيد. قسطنطني أيام إىل آدم عهد من العجيب الرومي التاريخ (ج)

اليونانية. عن معرَّب النحلة كتاب (د)

األديار. يف مشتتة مؤلفاته وسائر الكتب وهذه
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وتُويفِّ ١٦٧٠ / ١٠٨١ه، سنة ُولِد املاروني: فرحات جرمانوس املطران (٢)
١٧٣٢ / ١١٤٥ه.

اللغات وأتقن واملسلمني، املسيحيني عرصه أدباء عىل العلم ى وتلقَّ حلب، يف ُولِد
هناك، أيامه يف رائجة كانت التي العلوم ودرس واإليطالية، والالتينية والرسيانية العربية
١٦٩٣ سنة ب وترهَّ وغريها، األدبي والالهوت والتاريخ والخطابة والفلسفة كاملنطق
القديسة دير يف باإلقامة لهم وأذن الدويهي، البطريرك يد عىل شابٍّا عرش خمسة ومعه

فيها. اإلفاضة شأننا من ليس شتى أحوال عليه وتقلبت أهدن، يف مورا

فرحات. جرمانوس املطران

الكتب بعض عن وبحث وغريها، وصقلية وإسبانيا إيطاليا فزار أوربا إىل وسافر
فانتُِخب وشهرة، ومعرفة اختباًرا بالرحلة يزداد وهو أخرى بالد إىل ورحل النادرة،
بني ذكرها سيأتي نفيسة مكتبة بجمع اآلداب وخدم حلب، عىل أسقًفا ١٧٢٥ سنة
وترجماته مؤلفاته أربت وقد ،١٧٣٢ سنة األجل وافاه حتى بالتأليف واشتغل املكاتب،
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وتاريخية، وأدبية لغوية كتب عدة بينها دينية، أكثرها كتاب مائة عىل وتصحيحاته
أهمها:

سنة مرسيليا يف ُطِبع لغوي معجم هو اإلعراب: لغة عن اإلعراب باب أحكام (أ)
بمقدمة رشيد الكونت صدره وقد ذكره، اآلتي الدحداح رشيد الكونت بعناية ١٨٤٩
كلمة ٢٠٠ نحو عىل وأتى الفريوزابادي، قاموس وانتقد املؤلف، فاتت أشياء فيها استدرك
قصارى الدحداح بذل وقد ذكرها. القاموس صاحب وفات اللغة، أهل تداولها عربية
مرتَّب وهو الكامل، بالشكل ألفاظه أكثر وضبط فرحات، معجم طبع إتقان يف جهده
كبرية. صفحة ٧٥٠ صفحاته وبلغت الكلم، أواخر حسب الفريوزابادي قاموس ترتيب

مراًرا. بريوت يف ُطِبع شعر: ديوان (ب)
مراًرا. ُطِبع والنحو الرصف يف املطالب: بحث (ج)

ويف بريوت، يف اليسوعيني اآلباء مكتبة يف نسخة منه األدب، يف مطول األرب: بلوغ (د)
واللغة. القوايف يف أخرى كتب وله باإلسكندرية، البلدية املكتبة

عليها. نقف لم البابوات وسلسلة املارونية، الرهبنة تاريخ (ه)
عديدة.1 وترجمات تصحيحات وله العربية، إىل الرسيانية من اإلنجيل ترجم (و)

سنة وتويف ١٧ القرن آخر يف ُولِد الكاثوليكي: زاخر هللا عبد الشماس (٣)
١٧٤٨ / ١١٦٢ه.

فضل وله ،١٧٢٢ سنة لبنان إىل وانتقل عرش، السابع القرن أواخر يف حلب يف ُولِد
مؤسس وهو سوريا، يف العربية املطابع مؤسيس من ألنه العربية؛ اللغة آداب عىل خاص

ذكرها. من فائدة ال جدلية دينية مؤلفات عدة وخلف بلبنان، الشوير مطبعة
املخلصية، الرهبنة من وهو ١٧٥٦ / ١١٧٠ه، سنة تويف الصائغ: نقوال الخوري (٤)

بريوت. يف مراًرا ُطِبع ديوان وله شاعًرا كان
الروم طائفة من حمص من أصله ،١٨٢٧ سنة املتوىف الكاتب: سابا الخوري (٥)
والطبيعية، والرياضية العقلية عرصه علوم يف وتفقه الكثلكة، إىل وانحاز األرثوذكس،

رياضية. وبعضها دينية، كثرية مؤلفات وله
بريوت. يف باسمه تُعَرف مكتبة صاحب غريغوريوسعطا: املطران (٦)

الصباغ. أنطون الخوري (٧)

راهبة. روفائيل الخوري (٨)
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الشماع. عمانويل الخوري (٩)
املطران. يواكيم الخوري (١٠)
آدم. جرمانوس األسقف (١١)

. دينيٌّ ألَّفوه ما وأكثر اإلكلريوس، رجال من وغريهم

النهضة هذه قبيل سوريا إىل عود

فولني زار ملا ولذلك املظلم؛ الجو ذلك إلضاءة كافيًا يكن لم نوعه من وغريه هذا أن عىل
كما سوريا يف سائد الجهل «إن وصفها: يف قال عرش، الثامن القرن أواخر يف سوريا
إنشاء عن الكالم يأِت ولم عبثًا، الحالة هذه بعضهم انتقد وقد تركيا، وسائر مرص يف
نفهمه ما غري معاٍن عندهم لها األلفاظ هذه ألن بثمر؛ والتهذيب التعليم ونرش الكليات
أو الرياضيات يف علماء اآلن الرتك أو العرب من وليس الخلفاء، انقىضعرص منها. نحن
الكي إىل احتاجوا وإذا الفصادة، يحسن من فيهم ويندر الطب، أو املوسيقى أو الفلك
النجوم علم وأما الطب، آلهة من عدُّوه إفرنجي بمتطبب عثروا وإذا النار، له استخدموا
من طائفة (بالشوير) يوحنا مار دير ويف الطوالع. واستطالع للنجامة عندهم صار فقد
تدور األرض إن لهم قيل وإذا سواهم، عن جهًال يقلون وال برومية، اتصال لهم الرهبان

«… املقدس الكتاب يخالف ألنه كفًرا؛ قوله عدُّوا
عىل طرأ بسنتني دخوله وقبل عرش، التاسع القرن أقبل ملا الرشق حال كانت تلك
نعني — نهضته يف شديد تأثري له وكان أعصابه، له اهتزت هام تاريخي طارئ الرشق

مرص. الفرنساويني دخول

١٨٠١ / ١٢١٦ه – ١٧٩٨ / ١٢١٣ه سنة مرصمن يف الفرنساويون (4)

فيها جنده فأقام حالها، وهذه عرش الثامن القرن أواخر يف مرص عىل بونابرت حمل
وبني بينهم قائمة والحرب أقدامهم، تستقر ولم بالُهم، أثنائها يف يهدأ لم سنوات ثالث
طائفة فيها علمية بحملة حملته مع أتى العظيم النابغة ذلك لكن العثمانيني، أو املرصيني
العلمية، املعاهد تأسيس يف وأخذوا القالقل، من الفراغ اغتنموا والصناع، العلماء من
الفرنساويني أبناء لتعليم مدرستني القاهرة يف فأنشئوا اإلفرنجية، املدنية أسباب ونرش
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ديجيبت»، و«كوريه إجبسيان»، «دكاد هما: فرنساويتني وجريدتني بمرص، املولودين
أخرى. أماكن يف ذلك إىل وسنعود — مرصيٍّا علميٍّا ومجتمًعا للتمثيل، ومرسًحا

وبنوا البالد، حاجات وسائر واألقمشة للورق واملعامل املصانع من أقاموه ما غري
حيث النارصية، حارة يف والتصوير والرسم والنقش والرياضيات الفلكية لألرصاد أماكن
بيت وجعلوا الغاية، لتلك واستخدموها األمراء، بيوت من فيه ما موا ورمَّ الجديد، الدرب
منهم املطالعة يريد من يحرضها للمطالعة، مكتبة الخطة تلك يف جركس كاشف حسن
من أراد ما عىل وأطلعوه به، بوا رحَّ الوطنيني أحد دخلها وإذا النهار، من معينة أوقات يف
رسم جملتها ويف البديعة، الرسوم من فيها بما البسطاء تدهش التي سيما وال الكتب،

املهمة. واألماكن األئمة من وغريهم الراشدين، للخلفاء أخرى ورسوم للنبي،

بونابرت.

سيما وال داًرا، علم بكل لالشتغال وأفردوا عربية، كثرية كتب هذه مكتبتهم يف وكان
وسائر الخالصات، واصطناع والتصعيد، للتقطري كبريًا معمًال خصصوا فإنهم الكيمياء،
غري تدهش التي الكيماوية التجارب بعض األهايل أمام يجرون وكانوا العقارية، األعمال
لكنه املدنية، أسباب من إدخاله بونابرت أراد مما مثال هذا الكيمياء. بنواميس العارفني

.١٨٠١ سنة مرص من الفرنساويني بذهاب ذهب
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األزهر، يف ن تُلقَّ التي اإلسالمية العلوم عىل قارصة ذلك أثناء يف اللغة آداب وكانت
ألَّف عامًلا، عرش بضعة منهم بونابرت اختار جماعٌة الحني ذلك يف علمائها من واشتهر
والشيخ الرشقاوي، هللا عبد والشيخ البكري، خليل الشيخ الخصويص.2 الديوان منهم

فرنسا. إىل صورهم وحملوا صوروهم، وقد الفيومي، سليمان والشيخ املهدي، محمد

الفيومي. سليمان الشيخ البكري. خليل الشيخ

.١٧٩٨ سنة بونابرت أنشأه الذي الخصويص الديوان أعضاء من كالهما

مدنيتهم، أسباب يف وترغيبهم املرصيني، تقريب يف جهدهم الفرنساويون وبذل
والتصاوير النادرة، الكتب من فيها ما عىل ويطلعونهم املطالعة، غرفة إىل يدعونهم فكانوا
أدخله ما ل وفصَّ وغريها، الفلكية الصور من بنفسه شاهده ما الجربتي ذكر وقد املختلفة،
ظواهرها. من أدهشه وما الكيماوية، املواد سيما وال العلمية، األدوات من الفرنساويون
وأوامرهم، منشوراتهم فيها يطبعون كانوا عربية بمطبعة معهم الفرنساويون وأتى

مارسل. املسترشق إدارتها وتوىل القطر، هذا دخلت عربية مطبعة أول وهي
الفرنساويني أن ١٢٣٠ه سنة املتوىف الخشاب إسماعيل السيد ترجمة يف وجاء
بيومه، يوم كل فيه يقع ما يدوِّنون كانوا وأنهم املسلمني، بني للقضاء ديوانًا أنشئوا
الحوادث وفيها وخارجها، بالقاهرة الجيش يف يفرقونها نسًخا ملخصه من ويطبعون
املذكورة فالنرشة الحوادث،3 تلك لتدوين املذكور إسماعيل السيد عيَّنوا وقد الرسمية،
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جريدة أول املعنى بهذا فهي «التنبيه»، وها سمَّ الرسمية األوامر لنرش العسكرية كالجريدة
املرصية الوقائع فهي عامة عربية رسمية جريدة أول وأما عسكرية، لكنها رسمية عربية

ذكرها. اآلتي

تزال وال ١٨٠٥ / ١٢١٦ه سنة من العلوية املحمدية الدولة (5)

بجلوس انتهت مختلفة طوارئ ١٨٠١ سنة منها الفرنساويني خروج بعد مرص انتاب
إىل واليته أوائل يف منرصًفا همه وكان ،١٨٠٥ سنة حكومتها عرش عىل عيل محمد
عىل وتغلَّب العرب بالد دوخ ثم املماليك، فأباد والفتوح، بالحروب السياسية املطامع
وأوشكت الشام، فتح ثم املورة، وحارب السودان، وفتح العثمانية، الدولة باسم الوهابيني
منه خوًفا العظيم؛ التيار ذلك إليقاف الدول فتصدت األستانة، تطأ أن إبراهيم ابنه خيول
محمد والية وأصبحت ملرص، تابعة تكون أن عىل سوريا يف فحرصوه أوربا، راحة عىل
وراء بما مطمع ولصاحبها العرب، بالد وبعض والسودان، والشام مرص عىل تشتمل عيل
،١٨٤٠ سنة سوريا من املرصية الجنود رجوع أوجبت مختلفة أسباب وحدثت ذلك،

أبنائه. يف وراثية الحكومة تكون أن عىل والسودان، بمرص عيل محمد والية وحرص
وتخريج الجند، لتنظيم الحديثة املدنية أسباب باقتباس واليته أوائل من أخذ وقد
املختلفة، املدارس بإنشاء واألدب العلم ونرش والكتابة، والصناعة اإلدارة ورجال األطباء،
أوربا، إىل اإلرساليات وإرسال تأليفها، أو ترجمتها أو الكتب بنرش العربية اآلداب وإحياء
إىل الوالية صارت وملا األتراك. وبعض الفرنساويني، من برجال ذلك يف استعان وقد
فعمل إسماعيل جاء ثم األعمال، تلك أكثر توقفت سعيد، ابنه ثم األول، عباس حفيده
يف فكثرت املدنية؛ هذه أسباب من فيه رشع قد عيل محمد جده كان ما إتمام عىل
عن قال حتى عهده يف األجانب تقاطر وتكاثر وغريها، والجرائد واملطابع املدارس أيامه
من جده مطمع مثل له وكان إفريقيا». يف كونها رغم أوربا من قطعة «إنها مملكته:
أبنائه، يف امُلْلك ينحرص بأن الخديوية حقوق نال وإنما إليه، ق يُوفَّ فلم االستقالل حيث
ًال مفصَّ عليه سنأتي تاريخ ولذلك العلم، نرش يف الجهد بذل الحال هذه عىل استقر وملا

أماكنه. يف
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باشا. عيل محمد

سوريا (6)

يف كانت شتى، أحوال السياسة حيث من ذلك أثناء يف عليها تقلب فقد سوريا، أما
األمراء أو باشا، هللا وعبد كالجزار املستبدين للوالة فريسة عرش التاسع القرن أوائل
األمري وأعانه ،١٨٣٢ سنة باشا إبراهيم عليها حمل حتى وغريها، لبنان يف الطامعني
فظلت تقدم، كما هناك الدول فأوقفته بعدها ما وطلب ففتحها، ذلك عىل الشهابي بشري
املرصية، الجنود وانسحبت الدولة، سيادة إىل رجعت ثم سنني، تسع ملرص تابعة سوريا
آخرها عديدة مذابح إىل ذلك فآل األحوال؛ واضطراب األحكام لفساد عليها القالقل وتوالت
منهم جماعة ونزل أوطانهم، اللبنانيون فهجر ولبنان، سوريا يف ١٨٦٠ سنة مذبحة
الستتباب كافيًا ذلك يكن ولم لبنان، نظام فوضعت الدول وتوسطت وغريها، بريوت إىل
مجيئهم ألن الفرنساويني؛ زمن من بها أخذوا قد وكانوا املهاَجرة، إىل أهله فعمد األمن،
بالنزوح فأخذوا والضيق، الذل من فيه هم ما عىل القوم ودل الهمم، حرَّك الرشق إىل
يف وجهتها وأصبحت اإلَحن، بتوايل املهاَجرة وزادت وغريها، واألستانة ومرص أوربا إىل
االحتالل بعد سيما وال مرص، ثم أمريكا، يف الجديد العالَم املايض القرن من األخري الثلث
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املسيحيني من املهاجرين أكثر وكان العثمانية، الحكومة من الفساد وتمكُّن اإلنكليزي،
باألجانب. اختالطهم لسهولة

١٨٦٠ سنة حوادث أثر عىل بريوت إىل سوريا أنحاء من وغريهم اللبنانيني ونزوح
االمتيازات ظل يف والتبشري للتجارة إليها األجانب قدوم وزاد فيها، اجتماعية حركة أحدث

سيجيء. كما أغراضها اختالف عىل املدارس وأنشئوا ذلك، بعد فتكاثروا األجنبية،
التاسع القرن من األول النصف يف سوريا يف بدأت قد اجتماعية أدبية نهضة أن عىل

وأسبابها: عرش

بريوت. إىل األجانب وتقاطر التجارة، أبواب افتتاح (١)
بأوربا. الرشقية اآلداب ومطابع واألستانة، بوالق مطبوعات انتشار (٢)

أوربا يف فوا تثقَّ وأكثرهم واألدب، بالعلم العثمانية الدولة رجال من طائفة نبوغ (٣)
بعضهم ذكر وسيأتي األدبية، املرشوعات أزر يشدون فكانوا الرفيعة، املناصب وأحرزوا

السورية. الجمعية أعضاء بني
الحديث. الطراز عىل املدارس إنشاء (٤)

الفرنساويني بني متواصلة فيه الحروب كانت فاملغرب العربي، العالم سائر أما
وتونس الجزائر دخول إىل الحروب وآلت الجزائري، القادر عبد األمري سيما وال والعرب،
العربي العالم سائر حظ يكن ولم هناك، العربي العنرص وضعف الفرنساويني، حوزة يف
سائر إىل واملدنية العرفان نور مبعث كانتا فإنهما والشام مرص إال ذلك، من أحسن
باألحوال وعالقاتها السياسية، الوجهة من املايض القرن تاريخ من ملحة هذه البالد. تلك

يأتي. ملا تمهيًدا والعلمية األدبية

هوامش

السابعة. السنة املرشق مجلة يف مطولة ترجمة له (1)
ج٢. ٩٧ صفحة ثانية) (طبعة الحديث مرص تاريخ يف ذلك تفصيل تجد (2)

ج١٢. ٣٨ الجربتي (3)
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إجمايل كالم

والسياسية االجتماعية أحواله تختلف كما اللغة، آداب عصور سائر العرصعن هذا يختلف
اإلسالم ظهور من زالت ما العربية اآلداب ألن عليه؛ أوربا مدنية تأثري وأهمها أحوالها، عن
عن تخرج لم لكنها املدنية، تلك أطوار مع تكيَّفت وإن اإلسالمية، املدنية دائرة ضمن
يقتضيه ما مع أبنائها، قرائح ثمار من فيها يدخل بما داخليٍّا نموٍّا تنمو وكانت دائرتها،
— الخارج من النمو أتاها فقد النهضة هذه يف أما والتفرع. التوسع من النشوء ناموس
وأسلوبها شكلها يف تختلف وهي — الحديثة املدنية أسباب سائر نُِقلت كما إليها نُِقل
الدولة صدر يف انتقلوا كما طور، إىل طور من أصحابها فانتقل املسلمني، مدنية عن
إبان يف يومئٍذ كانت العربية الدولة لكن العربية، إىل القدماء علوم ترجمة عند العباسية
بصبغتها وصبغته األخرى، األمم علوم من عليها دخل ما فهضمت ونشاطها تكونها
اآلن حتى تقَو لم شيخوختها، يف العربية فالدولة النهضة هذه يف أما اإلسالمية، العربية
السري إىل فاضطروا أبنائها، عىل الحديثة املدنية تيار فغلب العوامل، تلك مقاومة عىل
تعوَّدوه. ما ملخالفته واستهجنوه واستغربوه به، عهدهم ألول منه أدهشهم ما رغم معه
موائدهم، فوصف الفرنساويني، أحوال من أدهشه ما ذكر يف الجربتي أفاض وقد
والكيماوية، العلمية أعمالهم سائر من شاهده وما ويلبسون، ويرشبون يأكلون وكيف
كان ولذلك أيامه؛ يف رشقي كل حال هذه بدهشته يمثل وهو وأدواتهم، املصورة وكتبهم
االنتقال خطر من تعلمه ملا الرشقيني؛ عىل ا شاقٍّ مدنيتهم يف اإلفرنج تقليد عىل اإلقدام
الربودة إىل الشديدة الحرارة من االنتقال خطر مثل — حال إىل حال من فجأة االجتماعي
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بعاداتها التمسك من األمم عليه فطرت بما ذلك تتدارك الطبيعة لكن واحدة، دفعة
بناء حتى — الرشع أو بالدين منها متعلًقا كان ما سيما وال املتوارثة، وآدابها وتقاليدها
طراز من فيه االنتقال يسهل ال ذلك، من بيشء له عالقة ال مما الشوارع وتوسيع املنازل

رشعية. بفتوى عليه استعانوا منه ا بدٍّ يروا لم إذا فكانوا طراز، إىل
يف الجديدة السكة إنشاء عن الكالم عند خططه، يف مبارك باشا عيل املرحوم ذكر
واألزبكية، املوسكي يف اإلفرنج وكثر التجارة، نطاق اتسع ملا باشا عيل محمد أن القاهرة
الجديدة، السكة إنشاء أراد القديمة، األزقة داخل السري وتعرسَّ امَلْرَكبات، وتكاثرت
فتحه يف يرشع لم لكنه مروره، يف الشارع هذا تعرتض التي األمالك بابتياع أمره فأصدر
غري من حامالن جمالن فيه يمر بحيث يجعله بأن فأفتوه ذلك، يف العلماء استفتى حتى
املدنية أسباب سائر قبول يف املشقة تكون كم فاعترب أمتار.1 بثمانية ذلك فُقدِّر مشقة،
يُْقِدم لم األستانة يف العربية الطباعة منشئ فإن والعادات، باالعتقادات عالقة لها التي
العلوم إدخال باألمس املصلحون أراد وملا الرشعية، الفتوى استصدار بعد إال ذلك عىل

سرتى. كما بفتوى إال ذلك يستطيعوا لم األزهر عىل الطبيعية
العرص بني مما كثريًا أكثر قبلها وما النهضة هذه بني االختالف كان األسباب فلهذه

أهمها: وهاك النهضة، هذه بمميزات عنه نا عربَّ ما وهو — قبله وما املايض

الحديثة. املدارس إنشاء (١)
الطباعة. (٢)
الصحافة. (٣)

الشخصية. الحرية روح (٤)
والعلمية. األدبية الجمعيات (٥)

العمومية. املكاتب (٦)
املتاحف. (٧)
التمثيل. (٨)

العربية. اللغة بآداب اإلفرنج اشتغال (٩)

وترجمة العربية اللغة آداب وصف إىل نعود ثم حدة، عىل منها كل عن فنتكلم
أدبائها.
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ج٣. ٨٣ التوفيقية الخطط (1)
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املدارساحلديثة

مرص وكانت الحديثة، العلوم لتعليم أوربا مدارس نظام عىل أنشئت التي املدارس نعني
هذين يف املدارس تاريخ عىل كالمنا فنقرص القتباسها، العربي العالم سائر أسبق والشام
اآلخر، ساعد الذي العامل عن يختلف ذلك عىل ساعد عامل منهما ولكل باألكثر، البلدين

النمو. يف وأرسع الظهور، إىل أسبق ألنها املرصية؛ املدارس تاريخ يف الكالم ونقدم

يفمرص الحديثة املدارس (1)

النهضة هذه بمرصقبل التعليم يف تمهيد (1-1)

ذلك من يشء جاء وقد قبلها، املدارس حال يف كلمة نقول املدارس هذه إىل التقدم وقبل
(ج٢)، اإلسالمي التمدُّن تاريخ يف عنها فصوًال وكتبنا الكتاب، هذا من مختلفة أماكن يف
القرن أول يف مرص يف التعليم حال هنا يهمنا وإنما وغريها، و١٩ ١٥ سنة الهالل ويف
مدرسة يف يومئٍذ اإلسالمي التعليم مركز وكان الحديث، التعليم دخول قبل عرش التاسع

اإلسالمي. العالم من وغريها ملرص العرفان نور مبعث املدرسة هذه وكانت األزهر،

األزهر

أنشئ ألنه اإلجمال؛ عىل العالم يف الكربى املدارس أقدم ومن املرصية، املدارس أقدم هو
قرون عرشة عليها مرَّ مدرسة اليوم الكربى العالم مدارس يف ويندر سنة، ألف نحو منذ
عىل خاص فضل وله ويرس، عرس بني شتى أحوال األزهر عىل توالت وقد باقية، تزال وال

املظلمة. األجيال أثناء يف بها احتفظ ألنه العربية؛ اللغة آداب
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املاهرين، الصناع أو املعلمني، لتخريج املرصية باألمة النهوض عيل محمد أراد وملا
أرسلهم طائفة منهم فاختار األزهر، بطلبة استعان عمله، يف بهم يستعني ممن غريهم أو
اآلن حتى يزال وال األخرى، والفنون الطباعة تعلم أو الطب، أو العلم لتلقي أوربا إىل
عىل اإلسالمي العالم أقطار من تأتيه املرصية وغري املرصية اإلسالمية الشبيبة مجتمع
والفاريس والسوداني والرتكي العربيُّ األزهر طالب وبني واللغات، األجناس اختالف
فيه العلم ون يتلقَّ وكلهم وغريهم، والصيني واألفغاني والرشكيس والجاوي والهندي

وتأييده. اللسان هذا لنرش وسيلة أكرب فهو العربية، باللغة

القديم تاريخه

الرابع القرن أواسط يف الفاطميني للخلفاء مرص فاتح جوهر القائُد األزهر جامع بنى
العلوية؛ الشيعة مذهب وتأييد الدينية، الشعائر إقامة بنائه من الغرض وكان للهجرة،
فاستقدموهم العلماء، تقريب يف جهدهم وبذلوا العهد، ذلك يف بالدين السياسة الختالط
وكانت األموال، فيهم وفرقوا األرزاق، عليهم وأجروا اإلسالمي، العالم أقطار سائر من
كلما وكانوا األقدام، فيه فتزاحمت يومئٍذ، الفقهاء عادة عىل األزهر يف مجالسهم أكثر
اآلن سعته أصبحت حتى دوره ويوسعون بجانبه، ينشئونها بأبنية عوه وسَّ بهم ضاق

ذلك. نصف من أقل وكانت مرت، ١٢٠٠٠ نحو
الخالفة أفضت فلما ميقات، أو قياس غري عىل األمر أول يف الفقهاء أعطية وكانت
أن كلس بن يعقوب وزيره أمر ٣٦٥ه، سنة الفاطميني الخلفاء ثاني باهلل العزيز إىل
وكانوا الجامع، بجانب فيها يقيمون منازل لهم يبني وأن معينة، أرزاًقا للفقهاء يرتب
والوعظ الشيعة، رأي عىل الفقه وقراءة الجمعة، لصالة الرأي بادئ يف املسجد يأتون
دخلها أكثر كربى مدرسة الجامع أصبح حتى التعليم إىل القراءة من فتدرَّجوا واملباحثة،

جنيه. ألف بعرشين اليوم السنوي دخله ويُقدَّر واألمراء، الخلفاء لها وقفه مما

الحديث تاريخه

صالح غلبهم حتى سنة) مائتي (نحو الفاطميني مدة طول شيعية مدرسة األزهر ظل
اآلن، إىل كذلك تزال وال ُسنِّية، خطته فصارت العبايس للخليفة وبايع مرص، عىل الدين
الرياضيات فيه دخلت ثم الدين، وعلوم الفقه عىل قارصة أمره أول يف علومه وكانت
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أهمية كانت وإنما الهام، باليشء تكن لم أنها عىل الطبيعية، العلوم وبعض والنجوم
يف سيما وال األجيال، بتوايل سواها ما وأُغِفل واللغوية، اإلسالمية بالعلوم قائمة األزهر
القرن أواخر يف العلمية شئونهم إىل املسلمون انتبه وملا املماليك، عهد عىل املظلمة القرون
فيه، والرياضية الطبيعية العلوم إدخال وأرادوا األزهر، بإصالح العقالء اهتم املايض،
من أذهانهم يف رسخ ما يخالف ألنه اإلصالح؛ بهذا الناس يفاجئوا أن خافوا لكنهم
أن الحكومة فرأت بالكفر، أصحابها واتهام عليها، يُبنَى وما الطبيعية، العلوم تقبيح
شيخ األنبابي محمد الشيخ املرحوَمنْي فاستفتت الفقهاء، كبار من بفتوى ذلك تمهد
املسلمني تعليم يجوز «هل يف املرصية الديار مفتي البنا محمد والشيخ األزهر، جامع
عنها املعربَّ األجزاء وتركيب والطبيعيات، والهيئة والحساب كالهندسة الرياضية العلوم
أول يف مؤرًَّخا جوابًا األنبابي الشيخ فأجاب املعارف؟» سائر من وغريها بالكيمياء،
تعلمها، من النفع بيان مع العلوم تلك تعليم جواز خالصته ١٣٠٥ه، سنة الحجة ذي

منه. ٧ بتاريخ الفتوى هذه عىل البنا الشيخ وصادق
حاجة عىل علومه وتطبيق األزهر، إلصالح عبده محمد الشيخ املرحوم تصدى ثم
املساعي وانتهت القديم، عىل املحافظني من شديدة مقاومة فلقي العرص، هذا يف األمة
املرحوم روح لكن واألدب، واإلنشاء العقلية والعلوم والجغرافية الهندسة مبادئ بإضافة
ومحبي الفكر، مستقيل من حسنة طائفة تالميذه من فنشأ األزهر، يف انترشت عبده محمد

العلوم. من والضار النافع بني والتمييز األمور، وتفهم الحديثة، العلوم عىل االطالع
واللغات، األجناس اختالف عىل طالب آالف عرشة عن عددهم يزيد اآلن األزهر وطلبة
إليها، يُنَسب بها خاص رواق يف منهم طائفة كل تقيم املرصيني، من أعشارهم تسعة
الصعايدة كرواق بها، خاص رواق القطر جهات من جهة لكل رواًقا، ١١ فللمرصيني
والشام، ودارفور، الحجاز، ألهل رواًقا: ١٦ املرصيني ولغري وغريها، والفيومية والبحرية
والحبشة، بورنو، وأهل وسنار، واألتراك، وأفغانستان، وجاوي، واملغرب، والعراق،
عدد باختالف سعة األروقة هذه وتختلف والدكارنة، والنوبة، والهنود، واألكراد، واليمن،

ذكرها. سيأتي مكتبة األزهر ويف ودرجات،1 ورشوط قوانني وله سكانها،

1189



العربية اللغة آداب تاريخ

عيل محمد أيام يف املدارساملرصية (2-1)

الخديوية، العائلة جد باشا عيل محمد له للمغفور املدارس هذه إنشاء يف األكرب الفضل إن
طبيعية ألسباب إنشائها إىل سبق فإنه املدارس أما كلها، العلمية النهضة صاحب وهو
ا سدٍّ الحربية باملدرسة بدأ العلم، نرش يف رغبته عن فضًال السياسية، أحواله اقتضتها

املدارس. سائر إىل تدرَّج ثم منظم، جند إىل لحاجته

الحربية املدارس

سنة مرص والية عيل محمد توىل قرصالعيني: يف الحربية التجهيزية املدرسة (١)
لهم تسنح لئال املماليك؛ من خائًفا ظل لكنه واليته، عىل العايل الباب وصادق ١٨٠٥م،
بقلعة بهم وفتك فسبقهم الوالة، من سواه مع يفعلون كانوا كما عليه بها يثبون فرصة
مشهور، هو كما وبيوتهم نساءهم وأباح وأمالكهم، أموالهم وقبض ،١٨١١ سنة القاهرة
فانتقى الرشاكسة، املماليك صغار من كبري عدد أموالهم من قبضه ما جملة يف وكان
يف صغارهم واستبقى قرصه، يف بحراسته املولج الجند جملة يف جعلهم سنٍّا أكربهم
العهد؛ ذلك يف األمراء عند املماليك الغلمان تربية يف العادة جاري عىل فيها يرتبَّون القلعة
واللغة الخط ويعلِّمونهم القرآن، ظونهم يحفِّ فكانوا غريها، أو العسكرية للخدمة استعداًدا

الخيل. وركوب العسكرية، والحركات البدنية، والرياضة الرتكية،
دائرة بتوسيع نفسه ثته فحدَّ بالوالية، يقنع ال املطامع كبري عيل محمد وكان
جنًدا يؤلف أن ١٨١٦ سنة فعزم منظَّم، بجند إال له يتأتَّى ال ذلك أن وعلم سلطانه،
النظام ذلك ألن شديدة؛ مقاومة األلباني جنده من فالقى أوربا، يف املتَّبَع النظام عىل
أكرب فانتخب عنهم، بعيًدا مرشوعه ذ ينفِّ أن فرأى نفوذهم، ويُضِعف بأهميتهم، يذهب
أساتذة عىل الحديث العسكري النظام يتعلمون الصعيد إىل وأرسلهم املماليك، أولئك
تلك يف أماكنهم فتفرغ جنًدا يصريوا أن يلبثون ال التالميذ هؤالء أن وعلم اإلفرنج، من
التجهيزية املدرسة اها سمَّ إعدادية مدرسة ١٨٢٥ سنة العيني قرص يف فأنشأ املدرسة،
أبناء من والبعضاآلخر املماليك، صغار من بعضهم غالم، ٥٠٠ نحو فيها أدخل الحربية،
فيهم وليس خدمته، يف كانوا ممن وغريهم واليونان، واألرمن واأللبانيني واألكراد األتراك
والعربية، والفارسية الرتكية اللغة وآداب والنحو القرآن يعلِّمونهم فكانوا واحد، وطني
فكانوا الحربية، املدرسة إدخالهم ينوون ألنهم ونظًرا الرتكية، فهي التعليم لغة وأما
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أساتذة أكثر ألن اإليطالية؛ واللغة والرسم والجرب والهندسة الحساب مبادئ يعلِّمونهم
اإليطاليني. من يومئٍذ كانوا الحربية املدرسة

.١٨٢٥ سنة زعبل أبي يف العسكري املستشفى

إىل املماليك أولئك من جماعة فأوفد الجند، تنظيم رسعة يف راغبًا عيل محمد وكان
السفن وبناء العسكرية الحركات لدرس ١٨١٦ سنة ورومية وفلورنسا وميالن ليفورن
اإليطاليون، األساتذة بذلك عليه أشار — الحربية الفنون من وغريها والهندسة والطباعة
آخرين غلمانًا أرسل ثم — ١٨١٣ سنة منذ األغراض لهذه الطلبة بإرسال بدأ قد وكان

السائالت.2 ونواميس األبحر، وسلك امليكانيكيات، لدرس إنكلرتا إىل ١٨١٨ سنة
فيها يعدون وصاروا التقدم، يف فاستمرت إليها املشار التجهيزية املدرسة وأما
كتبها عدد مكتبة فيها وكان سيجيء، كما الطب مدرسة إنشاء بعد أيًضا للطب الطلبة
٨٠٠ نحو تالميذها عدد وبلغ والعربية، واإليطالية الفرنساوية اللغات يف مجلد ١٥٠٠٠

املماليك. أبناء من أكثرهم طالب
الحربية املدرسة إنشاء إىل عيل محمد عمد ثم زعبل: أبي أركانحربيف مدرسة (٢)
العقالء، أعوانه من بك الدين نور عثمان الحاج بذلك عليه أشار وقد أساسفرنساوي، عىل
يكون أن إليه فأوعز ،(١٨١٩-١٨٢٠) سنتني فيها وأقام باريس، إىل سافر قد وكان
القاهرة بجوار زعبل أبي قرب ١٨٢٥ سنة فأنشأها الفرنساويني، من املدرسة هذه أساتذة
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نظام عىل وجعلها حرب»، أركان «مدرسة وسماها العام، املعسكر من مرت ٤٠٠ عىل
تلميذًا، ٨٨ التالية السنة يف تالميذها عدد وبلغ الضباط، لتخريج الحربية فرنسا مدارس
الحصون وهندسة والطبجية الحربية والجغرافية والرسم الرياضيات فيها يتعلمون كانوا
من أساتذتها وأكثر والفارسية، والرتكية الفرنساوية واللغات الحربية، العلوم وسائر
ثالث بعد االمتحان تالميذها يقدم (Planat) بالنا اسمه فرنساوي ورئيسها الفرنساويني،

العسكرية. كفاءته عىل الدالة الشهادة الفائز وينال سنوات،

األوىل العلمية واإلرسالية األخرى، مرشوعاته

.١٨٢٦ سنة فرنسا إىل األوىل املرصية اإلرسالية مدير — جومار

زعبل أبي يف الطبية املدرسة فأنشأ الجند، لتطبيب أطباء إىل ماسة الحاجة رأى ثم
الدكتور إىل بإدارتها وعهد مريض، ١٦٠٠ يسع كبري مستشفى هناك وكان ،١٨٢٦ سنة
والعلم، والتجارة للصناعة اإلصالحية مرشوعاته سائر يف أخذ ثم سيجيء، كما بك كلوت

فرنسا. نحو متجهة اإلصالح يف وآماله
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املعادن استخراج عىل والعمل وتطبيبه، املنظم الجند إعداد يف سعيه لثمار وتعجيًال
فاختار فرنسا، يف ذلك يتعلم من يرسل أن رأى وغريها، املعامل وإنشاء األرض واستثمار
الفرنساوي املسترشق إىل شئونهم بإدارة عهد مختلفة، أمم من شابٍّا وأربعني بضعة
األوىل، العلمية اإلرسالية وهي يتعلمونها، التي العلوم منهم جماعة لكل وعنيَّ جومار،

والفنون: العلوم من لطلبه ذهبوا وما وموالدهم، أسماؤهم وهذه

حسب أسماؤهم (مرتبة ١٨٢٦ سنة باريس إىل األوىل العلمية املرصية اإلرسالية تالميذ
لتعلمها) ذهبوا التي العلوم

سنُّه والدته مكان الطالب اسم

امللكية اإلدارة لتعليم

٢٩ األستانة املهردار أفندي عيدي

٢٢ األستانة أرمني أفندي أرتني

١٩ جورجيا أفندي سليم

٢١ جورجيا خرسو محمد

العسكرية لإلدارة

٢٤ قولة مختار أفندي مصطفى

٢٤ قولة أفندي راشد

٢٥ قولة أفندي أحمد

١٨ رشكيس أفندي سليمان

البحرية لإلدارة

٣٧ اإلسكندراني حسن

٢١ رشكيس أفندي محمود
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سنُّه والدته مكان الطالب اسم

٢٠ رشكيس أفندي شنان محمد

للسياسة

٢٢ سباسطية أرمني أفندي إسطفان

١٨ األستانة أرمني أفندي خرسو

السائالت لنواميس

١٧ القاهرة محرمجي مصطفى

١٧ القاهرة شعبان أحمد

١٨ القاهرة العيايض يوسف

إلخ … والترشيح والجراحة للطب

١٨ القاهرة هيبة عيل

٢٣ القاهرة الدشطوطي محمد

للزراعة

٢٣ أرمني أفندي يوسف

٢٠ القاهرة محمود خليل

واملعادن الطبيعي للتاريخ

١٨ القاهرة حسني عيل

١٦ القاهرة النجديل أحمد

١٨ يوناني أفندي أحمد
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سنُّه والدته مكان الطالب اسم

١٧ القاهرة بيومي محمد

للميكانيكيات

٢٧ القاهرة العطار أحمد الشيخ

العسكرية للهندسة

١٧ القاهرة أفندي مظهر

١٨ القاهرة البحريي أفندي سليمان

١٨ جورجيا أفندي عيل

للطبجية

٢٠ رشكيس أفندي عمر

٢٥ طرابزون أفندي الز سليمان

الحديد ومسابك األسلحة الصطناع

األستانة أفندي أمني

١٨ القاهرة حنفي حسن احمد

والحفر للطبع

١٧ القاهرة الورداني حسن

١٥ القاهرة أسعد محمد

للكيمياء

١٨ القاهرة الكومي عمر
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سنُّه والدته مكان الطالب اسم

٢٠ القاهرة يوسف أحمد

للرتجمة

٢٤ طهطا رفاعة الشيخ

إىلمرص عادوا تالمذة

الرقيقة محمد الشيخ

وهبة إبراهيم

العلوي الشيخ

معينة ألغراضغري

أفندي أمني

أفندي أحمد

ومرسيليا طولون إىل سافروا تالمذة

أفندي حسني
الجندي* قاسم

.Journal Asiatique, 1828 *

طالبًا، ٤٤ عددها كان فرنسا إىل األوىل العلمية اإلرسالية أن الجدول هذا من يظهر
امللكية، اإلدارة يف املهردار أفندي عبدي هم: رؤساء ثالثة بينهم ٤١ والباقون ٣ منهم عاد
يف اإلسكندراني حسن والحاج العسكرية، اإلدارة يف الدويدار مختار أفندي ومصطفى
مشائخ. ثالثة بينهم مسلمون و٣٤ مسيحيون، أرمن ٤ منهم طالبًا، ٣٨ يبقى البحرية،3
دلت ألنها باريس؛ يف سيما وال بأوربا، األدب عالم يف دوي اإلرسالية لهذه كان وقد
يف املصورين بعض فعني النيل، وادي إصالح يف رغبته وشدة عيل، محمد همة علو عىل
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يف لتحفظ العربية؛ وعمائهم الرشقية بأزيائهم رأوهم كما اإلرسالية تلك أفراد تصوير
أمثلة اآلتي الشكل ويف وجودها، يعز قليلة نسًخا الصور تلك من آخرون وطبع املتاحف،
محمد أيام أوائل يف الحكومة رجال موظفي أزياء تمثل الرشقي بشكلها الصور تلك من

املرصية. الحكومة يف صاحبها إليه بلغ الذي املنصب اسم صورة كل وتحت عيل،
الجدول، يف ذكره الوارد اإلسكندراني حسن الحاج هو البحرية ناظر بك فحسن

ناظرها. فصار البحرية اإلدارة ليتعلم ذهب ،٣٧ وسنه
من أفندي أمني وهو بك، حسن صورة بجانب صورته الكهرجالت ناظر بك وأمني
يف فارتقى الحديد، ومسابك األسلحة اصطناع لدرس اإلرسالية تلك يف ذهب األستانة،

البارود. معمل ناظر اصطالحهم يف ومعناه الكهرجالت، ناظر وصار الفنون هذه

بك حسن اليمني: من األعىل يف وهم باريس، إىل األوىل املرصية اإلرسالية تالميذ من خمسة
مدرس بيومي محمد اليمني: من األسفل ويف الكهرجالت، ناظر بك أمني يليه البحرية، ناظر
قناطر مهندس بك ومظهر وجسور، قناطر مهندس محرمجي ومصطفى الطب، مدرسة

وجسور.

مدرًسا صار لكنه السائالت، نواميس طالب من الثاني الصف أول يف بيومي ومحمد
مظهر ثم وجسور، قناطر مهندس صار رفيقه محرمجي مصطفى يليه الطب، مدرسة يف
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ذلك عىل وِقْس وجسور، قناطر مهندس صار العسكرية الهندسة طالب من أصله أفندي
الذكر، تستحق آثاًرا وخلفوا منهم، نبغوا الذين تراجم عىل وسنأتي الطالب، أولئك أغلب

وغريها. األخرى اإلرساليات من النابغني تراجم عىل نأتي كما رسومهم، وننرش

املدارس ديوان

أرسل ثم العلمية، املدارس إنشاء نحو عيل محمد خطاها التي األوىل الخطوة هي هذه
أفراًدا أيامه يف أوربا إىل أُِرسلوا الذين عدد فبلغ مختلفة، أوقات يف أخرى إرساليات
جنيًها، ٢٢٣٢٣٣ عليهم أنفق شخًصا، ٣١٩ و١٨٤٩) ١٨١٣ سنة (بني وجماعات
وموظفني لجنده، وأطباء ملدارسه، ومرتجمني معلمني الطلبة أولئك نوابغ من واتخذ
للعسكرية، أمرها أول يف تابعة وكانت املدارس وتعددت إدارته، يف وعماًال لحكومته،
بعد ُسميت التي وهي املدارس، ديوان سماها ١٨٣٦ سنة خاصة ملكية إدارة لها فأنشأ

تكونه: أول عند املدارس ديوان أعضاء وإليك املعارف، نظارة ذلك

بك كلوت •
بك كياني •

أرتني) باشا يعقوب (والد بك أرتني •
بك هكيكيان •
بك وارين •
بك رفاعة •

أفندي بيومي محمد •
المرب •

هامون •
(سكرتري) دوزول •

باريس، يف تخرَّجوا الذين اإلرساليات تالميذ من جماعة الديوان هذا أعضاء وبني
بك، بمختار وُعِرف ذكره، املتقدم الدويدار مختار مصطفى الديوان لهذا رئيًسا وُعنيِّ

بمرص. للمعارف ناظر أول فهو
يكونوا ولم قليلني، يزالون ال العهد ذلك إىل الوطنيون املدارس تالمذة وكان
والرواتب املناصب من املتعلمون ناله ما رأوا فلما كرًها، إال املدارس تلك إىل ينضمون
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بمرص. للمعارف ناظر أول بك مختار مصطفى

القطر، أنحاء يف وثانوية ابتدائية مدارس بإنشاء عيل محمد فأخذ يتكاثرون، جعلوا
املتخرجني الجيش ضباط من باملتقاعدين واستعان العربية، اللغة يف كله التعليم وجعل
أسماؤها هذه مدرسة، ١٦ القاهرة يف الكربى املدارس أصبحت ١٨٣٩ سنة ويف أوربا، يف

تأسيسها: سني مع

١٨٢٤ سنة تأسست العسكرية املوسيقى مدرسة
١٨٢٥ سنة تأسست العيني قرص يف الحربية التجهيزية املدرسة
١٨٢٦ سنة تأسست والصيدلة الطب مدرسة
١٨٢٩ سنة تأسست العملية الكيمياء مدرسة
١٨٣١ سنة تأسست املشاة مدرسة
١٨٣١ سنة تأسست الفرسان مدرسة
١٨٣١ سنة تأسست الطبجية مدرسة
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١٨٣١ سنة تأسست البحرية مدرسة
١٨٣١ سنة تأسست الحيوان طب مدرسة
١٨٣٤ سنة تأسست التعدين مدرسة
١٨٣٤ سنة تأسست الهندسة مدرسة
١٨٣٧ سنة تأسست الزراعة مدرسة
١٨٣٧ سنة تأسست الوالدة مدرسة
١٨٣٧ سنة تأسست والحسابات امللكية اإلدارة مدرسة
١٨٣٧ سنة تأسست والرتجمة األلسن مدرسة
١٨٣٩ سنة تأسست والفنون الصنائع مدرسة

تعليمهم عىل الحكومة تنفق تلميذ، ٩٠٠٠ نحو كلها املدارس يف التالميذ عدد وبلغ
األصل يف معظمهم أن عليهم اإلنفاق مكابدتهم يف والسبب وسكنهم، وطعامهم ولبسهم
استكثرت فلما بإعالتهم، مكلَّفة بالطبع وهي الحكومة، ملك فهم املماليك، غلمان من
من بد لها يكن ولم مجانًا، تعليمهم فجعلت املعاملة، تلك عاملتهم الوطنيني التالميذ من
كانوا كما فيها التعليم يكرهون وهم إرادتهم، رغم املدارس تلك يدخلون كانوا ألنهم ذلك؛
.١٨٤٨ سنة عيل محمد أيام آخر إىل بمرص التعليم شأن ذلك وظل الجندية، يكرهون

باريس يف املرصية املدرسة

أعد قد كان ألنه التعليم؛ يف تغيريًا الناس توقع إبراهيم ابنه إىل مرص والية أفضت وملا
ديوان وكان العمل، مبارشة قبل عاجله األجل ولكن أوربا، يف رحلته أثر عىل ا مهمٍّ إصالًحا
القيام عن مرص عجز وقرر العايل، التعليم يف ١٨٣٦ سنة تأسيسه منذ نظر قد املدارس
خلو والثاني العالية، العلوم تدريس عىل قادرين أساتذة من خلوها األول لسببني: به
االستمرار الحكومة قررت السببني ولهذين العلوم؛ لهذه الالزمة الكتب من العربية اللغة
النجباء غري ترسل ال أصبحت لكنها العالية، بالعلوم للتفقه أوربا عىل التالميذ إرسال عىل
البالد لغة معرفة من إليهم املشار للتالميذ بد يكن ولم الكربى، املدارس يف املتخرجني
يديرها باريس يف مرصية مدرسة الغاية لهذه فأنشئوا مدرستها، يف علمهم ون سيُتِمُّ التي
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جراكيان، أفندي خليل اسمه أرمني وكيل معه األوىل، اإلرسالية تالميذ من بك إسطفان
جندها. ضباط من الفرنساوية الحربية نظارة فعيَّنتهم األساتذة وأما

من جماعة فيهم طالبًا، أربعني نحو املدرسة هذه إىل املرصية الحكومة فأرسلت
والربنسان عيل، محمد ابنا وحسني حليم الربنسان جملتهم ويف الخديوية، العائلة أمراء
يف املدرسة بتلك مرَّ باشا إبراهيم أن واتفق إبراهيم، ابنا (الخديوي) وإسماعيل أحمد
التعليم، حيث من بنجاحها فأعجب باشا، نوبار سكرتريه ومعه بأوربا، سياحته أثناء
الشباب، حدود يف وهم إليها يُرَسلون كانوا التالميذ ألن الرتبية؛ يف تقصريها انتقد لكنه
أنه وعزم مًعا، ويرتبوا ليتعلموا العمر من والتاسعة الثامنة بني وهم يأتوها أن فارتأى
أحداث، وهم املدرسة هذه إىل أوالدهم بإرسال جميًعا رجاله يأمر مرص إىل يرجع حاملا

.١٨٤٨ سنة املدرسة إقفال إىل آلت الفرنساوية والثورة عاجلته، املنية لكن
واللغة العربية الجامعة بإحياء العربية اللغة آداب خدم عيل محمد فإن وبالجملة
يتزيَّوا أن اإلفرنج من خدمته يف يدخل َمن يكره كان فإنه العربية األزياء حتى العربية،
يف سرتاه كما إليها، كتبهم ينقلوا أو فيها ويؤلِّفوا العربية، اللغة ويتكلموا العربي، بالزي

الدخيلة. العلوم عىل الكالم

إسماعيل عهد يف املدارساملرصية (3-1)

(١٨٤٩–١٨٦٣)؛ وسعيد األول عباس زمن يف املباركة الفكرية الحركة هذه توقفت
من وغريها املرصية املدارس أكثر فأقفلت سواها، عن الحربية يف راغبني كانا ألنهما
حاجة عن زادوا املدارس تلك يف املتخرجني أن إقفالها أسباب ومن النهضة، هذه عوامل
للحكومة عمال تخريج يومئٍذ كان التعليم من األصيل الغرض ألن موظفني؛ إىل الحكومة
الحكومة، احتكارات وأُلغيت حروبها، من املرصية الدولة فرغت فلما للجند، ضباط أو
املتعلمني الشبان عدد زاد مطالبه، لتلبية عيل محمد أنشأها قد كان التي املعامل وأُقفلت
توىل فلما الحكومة، عىل عالة منهم جماعة وأصبح الخالية، املناصب عىل عاليًا تعليًما

الحربية. املدرسة إال العالية املدارس ألغى باشا عباس
املدارس، هذه إحياء يف أخذ ١٨٦٣ سنة باشا إسماعيل إىل الخديوية أفضت فلما
ومدرسة حربية، ومدرسة ابتدائية، واحدة مدرسة إال حكمه أول عند مرص يف يكن ولم
فعل ما نحو والحربية والطب والهندسة للعلم املدرس إنشاء يف فأخذ وصيدلية، طبية
تخريج يف محصور غري التعليم غرض وأصبح اإلرساليات، إرسال إىل وعاد قبله، جده
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أيامه يف وحدثت العرب، آداب وإحياء األمة، نفوس ترقية أيًضا به يراد بل املوظفني،
جملة من فكان الطوائف، كل من األدب رجال من مرص عىل وفد بمن أدبية نهضة
إليها وعهد املعارف، نظارة فأنشأ وتنظيمه، التعليم تنشيط النهضة هذه سبيل يف سعيه
ما وسموا الحربية، بنظارة الحربية املدرسة فألحقوا جديد، نمط عىل املدارس بتنظيم
ثالث إىل وقسموها العمومية، املعارف نظارة تحت امللكية» «املدارس املدارس من بقي
قبُل من تكن لم مدارس وأنشئوا وعليا، وثانوية، ابتدائية، التعليم: درجة باعتبار طبقات
الصنائع ومدرسة العلوم، دار ومدرسة الحقوق)، مدرسة صارت (ثم اإلدارة كمدرسة
يتولون شبان لتخريج األلسن مدرسة وأعادوا املعلمني، ومدرسة بوالق، يف والفنون

الدواوين. يف والتحرير الرتجمة
وعنيت املدارس، هذه نظام كمل حتى إسماعيل حكم من سنوات عرش تمِض ولم
عدد وزاد آالف، بضعة عددها فبلغ القطر، أنحاء سائر يف الكتاتيب بإنشاء الحكومة
املدارس من األجانب أنشأه ما غري للبنات، مدارس جملتها ويف ألف، مئة عىل التالمذة

النرصانية. الطوائف من املرسلني لجماعة وأكثرها الخصوصية،

االحتالل عهد يف املدارساملرصية (4-1)

عن فضًال أمريية، وغري أمريية قسمني: املدارس كانت ١٨٨٢ مرصسنة اإلنكليز احتل وملا
طالبًا، ١٣٧٥٥٣ عىل تشتمل مدرسة، ٥٣٧٠ وعددها ابتدائية طبقتان: واألمريية األزهر،
الفنون ومدارس التجهيزية، املدرسة غري طالبًا، ٤٦٦٤ فيها مدرسة ٢٧ وعددها وثانوية
وكانت وغريها، والصناعة واإلدارة والعمليات واملساحة والهندسة كالطب العلمية واملهن
جملتها ويف عربية، بكتب تُعلَّم والعلوم العربية، اللغة املدارس هذه يف التعليم قاعدة
التي العلمية املهن غري والجغرافية، العام والتاريخ والكيمياء والطبيعيات الرياضيات
واألملانية واإلنكليزية الفرنساوية بني يُخريَّ التلميذ فكان األجنبية، اللغات وأما ذكرناها.
املدرسة هذه ومن األلسن، مدرسة دخل اللغات هذه إتقان أراد ومن يريدها، التي فيتعلم
بعض إلتقان أوربا إىل الحكومة ترسلها كانت التي بالبعثات ناهيك املرتجمون، يخرج

مجانًا. األمريية املدارس يف التعليم وكان العلوم،
عىل فتقلبت جديد، نسق عىل املدارس تنظيم يف االحتالل بعد الحكومة أخذت ثم
أوربا، إىل البعثات وإغفال األلسن، مدرسة إقفال فيها حدث ما وأهم شتى، أحوال
والفرنساوية، اإلنكليزية اللغتني بإحدى التعليم قاعدة وجعل املجاني، التعليم وإبطال
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عائدة التدريس ساعات معظم كانت أن فبعد رويًدا، رويًدا العربية باللغة العناية وَقلَّت
التدريس ساعات صارت حتى تدريًجا، األخرى اللغات إىل تتحول أخذت إتقانها، إىل

لسواها. التدريس ساعات من أقل للعربية
تطلب القرن هذا أوائل يف الصحف قيامة وقامت العربية، اللغة شأن فضعف
فكرة لكن سنوات، بضع منذ إال نداؤها يُسمع فلم العربية، اللغة يف التعليم إىل الرجوع
عدد فبلغ الكتاتيب، إنشاء يف الحكومة واهتمت املرصي، القطر يف راجت التعليم نرش
تنشئ مديرية كل املدارس، إلنشاء املديريات مجالس تألفت ثم كتابًا، ٣٧٩٤ أنشأته ما
أذنت إضافية رضيبة من ذلك عىل وتنفق حدة، عىل التعليم وتتوىل لنفسها، املدارس
عدد فبلغ املئة، يف خمسة قيمتها ١٩١١ سنة العقار عىل برضبها للمديريات الحكومة

عليها. تنفق أخرى مدرسة ٣٩ غري مدرسة، ٩٣ اآلن إىل املجالس هذه مدارس
يف املعارف نظارة مع بعضهم واتفق بأوربا، أوالدهم تعليم يف املرصيني رغبة وزادت
«لجنة سموها لجنة لذلك وتعينت وإرشادهم، الطلبة أولئك أمر هي تتوىل املايضأن العام
العام لهذا نفقتهم عىل العلم يطلبون الذين الطلبة عدد وبلغ املرصيني»، الطلبة إرشاد
دخل وقد سويرسا، يف و٦٤ فرنسا، يف و١٣٩ اإلنكليز، بالد يف ٣٧٣ منهم طالبًا، ٦١٤
اإلنكليز. بالد يف أكثرهم إليها، املشار اللجنة رعاية تحت النصف نحو املجموع هذا من
وتاريخ األمريية، وغري األمريية املدارس من مرص يف ما عدد إيراد عن املقام ويضيق
الذي الرسمي السنوي اإلحصاء عن املاضية للسنة ذلك خالصة ننقل لكننا إنشائها،
لسنة وتالميذها الكتاتيب وعدد الوطنية، املدارس عدد وفيه املرصية، الحكومة تصدره

.١٩١٣

فيها التالميذ عدد املدارسبمرص عدد

١١٤٠٥٢ املرصية املدارس ٨٠٧
٢٣١٣٧٦ املرصية الكتاتيب ٢٧٩٤

تالميذها عدد األجنبية املدارس عدد

١١٢٨ أملانية ٦
١٨٤٤ نمساوية ١٢
٥٢٠٢ أمريكية ٣٢
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فيها التالميذ عدد املدارسبمرص عدد

٢٦٣٦ إنكليزية ٣٧
٧١٤٢ يونانية ٤٢
٦٨٨٨ إيطالية ٤٧
٢٢١٧٥ فرنساوية ١٤٥

٤٨٢٠٣=١١٨٧ أخرى جنسيات ٢٣٨=٧

التالميذ) (جملة ٢٩٣٧٣٢ املدارس) (جملة ٤٩٢٩

إدارتها: أو تبعيتها حسب املرصية املدارس إحصاء وإليك

لها التابعة الجهة املدارس التالميذ عدد

أمريية مدارس ٦٨ ١٤٧٧٤
األزهر ملجلس تابعة مدارس ١٥ ١٩٩٤٢
األوقاف عليها تنفق مدارس ٢١ ٤٠٣٢

املديريات ملجالس تابعة مدارس ٩٣ ٩٦٦٨
املديريات مجالس من إعانة لها مدارس ٣٩ ٥٩٥١
اإلسالمية الخريية للجمعيات تابعة مدارس ٥٠ ١٠٠٣٢

أهلية إسالمية مدارس ١٦٣ ١٦٥١٩
القبطية الخريية للجمعيات تابعة مدارس ٩٧ ١٢٨٠٦

إنجيلية قبطية مدارس ١٥٠ ٧٨٦٩
أهلية قبطية مدارس ٩١ ٩٠٧٠
إرسائيلية مدارس ١٢ ١٧٩٦

إسالمية غري أخرى جنسيات من مدارس ٨ ١٥٩٤

(الجملة) ٨٠٧ ١١٤٠٥٣
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عدد مدرسة، ٥٠٠٠ نحو املرصي القطر يف املرصية وغري املرصية املدارس فعدد
هذا سكان ألن الراقية؛ البالد إىل بالنظر قليل وهو تلميذ، ٤٠٠٠٠٠ نحو كلها تالميذها
ونسبة املئة، يف ٣٫٥ السكان مجموع إىل التالميذ نسبة فتكون ١٢٠٠٠٠٠٠ نحو القطر
نحو إنكلرتا ويف املئة، يف ٢٤ املتحدة الواليات يف فهي كثريًا، أكثر الراقية املمالك يف ذلك
تأتي وأخريًا وإيطاليا، فرنسا يف و١٥ والنمسا، أملانيا يف وكذلك ،١٦ اليابان ويف ،١٧
مرص يف أنها رأيت وقد املئة، يف ٥ نحو السكان عدد إىل فيها التالميذ عدد ونسبة روسيا

فقط. ٣٫٥
روح تقتضيه مما أقل املرصية املدارس يف تلقى التي العلوم أن ذلك عىل وزد
املمالك يف أمثاله علوم من أقل علومه البكالوريا يمنح الذي الثانوي فالتعليم العرص،
والحكومة وغريها، والهندسة والحقوق الطب يف الفنية املدارس أكثر وكذلك املتمدنة،

أوربا. مدارس إىل بإرسالهم التالميذ بعض تعليم استيفاء يف تعول
نكتفي وإنما فيه، اإلفاضة محل هنا ليس تاريخ العالية املرصية املدارس من ولكل

عليها. الكالم سيأتي التي الدخيلة بالعلوم لعالقتها الطب؛ مدرسة تاريخ بتلخيص

١٨٢٦ سنة زعبل أبي يف تأسست املرصية الطبية املدرسة (5-1)

نقلة وأكثر األطباء، تخريج يف املعول عليها ألن النهضة؛ هذه يف كربى أهمية املدرسة لهذه
الغرض ألن بمرص؛ العالية املدارس أقدم وهي تالميذها، من والطبيعية الدخيلة العلوم
استقدمه بك، كلوت للدكتور إنشائها يف األكرب والفضل تقدم، كما عسكري منها األصيل
املستشفى بإنشاء الدكتور فأشار به وثق وقد لجيشه، طبيبًا ١٨٢٥ سنة عيل محمد
يكون بل بالجند الطب تعليم ينحرص ال وأن الطب، مدرسة ثم زعبل، بأبي العسكري
زعبل أبي يف الطبية املدرسة فأنشأ العمل، بهذا القيام عيل محمد إليه ففوض ا، عامٍّ
األطباء من عيل محمد استقدمهم من غري فرنسا من األساتذة لها واستقدم ،١٨٢٦ سنة
الفرنساويني من أكثرهم طبيبًا ١٥٤ عددهم وبلغ املرصي، الجيش يف للخدمة والصيادلة
وتعليم إدارتها هو توىل الطب مدرسة بإنشاء بك لكلوت األمر صدر وملا واإليطاليني،
طبيبًا ٤٢٠ فيها تخرَّج حتى سنوات عرش تمِض فلم العمل، يف وأخذ فيها، الجراحة

مستشفاها. يف ويمارسون املدرسة، تلك يف يتعلمون كانوا للجيش، وصيدليٍّا
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زعبل أبي مستشفى

املغارس فيها مرت، ٢٠٠ طولها حديقة وسطه يف الشكل، مربع زعبل أبي مستشفى وكان
منها بد ال التي والكيماوية الترشيحية املعدات من فيها ما غري النباتية، للدروس الالزمة
وأنواعها، األمراض حسب أقسام ستة إىل م يُقسَّ املستشفى ذلك وكان الطبية، للدروس
فيه املرىض وكان منه، املدافن لقرب النظافة عىل حائًزا أمره أول يف يكن لم لكنه
مذعورين، رقادهم من فيستيقظون املكان، لوحشة ليًال الضباع عويل أحيانًا يسمعون
إىل ْق يَُوفَّ فلم الروضة، جزيرة إىل أو اإلسكندرية، إىل املدرسة ينقل أن بك كلوت فعزم
من فرغ قد املعسكر وكان العيني، قرص إىل املستشفى مع فنقلها ،١٨٣٧ سنة إال ذلك

سوريا. إىل معظمه لذهاب الجند

مرشوعه يف بك كلوت اعرتضت التي العقبات

تخريج يستبعدون الناس وكان هذا، عمله سبيل يف كبرية عقبات بك كلوت واعرتضت
عيل محمد يكون بأن اكتفى لكنه مستحيًال، ذلك يعد وبعضهم الوطنيني، من األطباء
أربعني نحو العربي العالم يف وحيدة املرصية الطب مدرسة وظلت فأفلح، عمله يف نصريه

بريوت. يف األمريكية الكلية املدرسة أنشئت ريثما سنة،
أذن ثم الكالب، حون يُرشِّ األمر أول يف فكانوا الجثث، ترشيح العقبات تلك أهم ومن
املهجورة، املدافن من والعظام الجماجم ينقلوا وأن والعبيد، النصارى جثث بترشيح لهم
العيني. قرص مستشفى يف ون يُتََوفَّ الذين سيما وال املوتى، سائر بترشيح لهم أذن وأخريًا
الطاعون سيما وال مرص، عىل األوبئة توايل من العمل أثناء يف بك كلوت القاه ما غري
يف موتاها عدد بلغ ١٨٣١ سنة مرص انتابت التي الكولريا أن ذكروا فقد والكولريا،
٤٠٠٠٠٠ نحو ١٨٢٤ سنة الطاعون َوَفيَات عدد وبلغ نفس، ٣٦٠٠٠ وحدها القاهرة
أيًضا مرص عىل الطاعون وتواىل القاهرة. يف ٣٠٠٠٠ منهم كله، املرصي القطر يف نفس
الدكتور يستحث عيل ومحمد قلوبهم، يف الرعب ووقع الناس، فضج و١٨٤٠ ١٨٣٦ سنة
تلقيح ذلك يف مساعيه جملة من فكان الوفيات، لتقليل الحيل استنباط عىل بك كلوت
الصحة حال يف وهم بالطاعون الجند ح يُلقَّ أن فأمر بالجدري، التلقيح مبدأ عىل به الناس
يف واألعيان األطباء من جمهور أمام نفسه ح لقَّ حتى إقناعهم عىل يقدر فلم فخافوا،
من طائفة يدي بني ١٨٣٥ سنة مارس ١٥ يف ذلك فعل باألزبكية، للملكية كان مستشفى
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املستشفى، ذلك يف املطعونني قاعة إىل دعاهم الحكومة، موظفي وكبار والصيادلة األطباء
عىل نفسه بها ح ولقَّ املطعونني، أحد بثرة من الطاعونية املادة وتناول ذراعه، عن وكشف

الناس. من مشهد

الحكومة موظفي وكبار والصيادلة األطباء من مشهد عىل بالطاعون نفسه ح يلقِّ بك كلوت
.١٨٣٥ سنة

يكونوا لم األساتذة ألن التدريس؛ لغة يف لقيها التي العظمى باملشقة وناهيك
استثمار يريد عيل ومحمد الفرنساوية، اللغة يعرفون ال والتالمذة العربية، اللغة يعرفون
اللغة األساتذة يتعلم أو الفرنساوية، اللغة التالميذ يتعلم حتى يصرب فلم رسيًعا، عمله
تلك الرتاجمة ينقل ريثما األقل عىل أو للتدريس، الالزمة املؤلفات فيها ويضعوا العربية
يشء يتم أن قبل الدروس بإلقاء أمر لكنه تناولها، ليسهل ويطبعونها العربية إىل الكتب
لكن املشقة، من ذلك يف ما يخفى وال والتالميذ، املعلمني بني املرتجمني وأقام ذلك، من

صعب. كل تذلل العالية الهمة
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أمرها أول يف الطبية الدروس إلقاء كيفية

يتلو واملرتجم اليوم ذلك درس املعلم فيرشح املرتجم، ومعه الصف إىل يأتي املعلم كان
يشء، فهم عليهم أشكل وإذا دفاترهم، يف يكتبونه وهم التالميذ، عىل بالعربية الدرس هذا
الدروس يراجع عريف فرقة كل وعىل املرتجم، بواسطة املعلم لهم فيوضحه استوضحوه
عرفاء منهم البارعون ويقام دروسهم، عن امتحانًا شهر كل يقدمون وهؤالء للتالميذ،

عليهم.

سمعه ترشيحي درس أول وهو ،١٨٢٧ سنة زعبل بأبي الترشيح قاعة يف الترشيح صف
٢٠ يف واألساتذة العلماء حضور يف الدرس لهم يرشح بك وكلوت أيديهم. بني والجثة الطلبة
األصل يف منقول الشكل وهذا للتالميذ. بك كلوت كالم يَُعرِّب واملرتجم ،١٨٢٧ سنة أكتوبر
مشاهري أسماء القاعة جدران أعىل يف بالعربية كتبوا وقد العهد، ذلك يف ُرِسمت صورة عن
القارئ؟ جابر، اليسار: إىل اليمني من أسماؤهم وهذه وحديثًا، قديًما العلماء أو األطباء
ابن زهر، ابن (…؟) جالينوس أبقراط، أرستوتليس، هريوفيلوس، القاسم، أبو العيني، ابن

الفرج. أبو البيطار، ابن الفارس،

يتعلم الفرنساوية للغة مدرسة بك كلوت أنشأ الطب فن من االستفادة ولتعجيل
الكتب يف العلم مطالعة يف بها ليستعينوا الفراغ؛ ساعات يف اللغة هذه الطب تالميذ فيها
والقناصل واألعيان الوجهاء يحرضه عام امتحان يقام سنة كل آخر ويف الفرنساوية،
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املرصية. الطب مدرسة مؤسس بك كلوت الدكتور

يف ويُعنيَّ دروسه، الطالب يُتِمُّ سنوات خمس وبعد ونحوها، الخطب فيه تُلَقى وغريهم،
غريها. أو املارستانات أو اآلاليات

األوىل الطبية اإلرسالية

الطب، فن ليتقنوا فرنسا إىل بإرسالهم تالميذه تثقيف يف يستعني أن بك كلوت وارتأى
وامتُِحنوا باريس، إىل بنفسه أخذهم النبهاء، من تلميذًا عرش اثنى ١٨٣٢ سنة فانتخب
عليهم تُطَرح األسئلة وكانت بالرباعة، لهم فشهدت الطبية العلمية الجمعية بحضور
الشهادات، فنالوا ذكرها، تقدَّم التي املدرسة يف أتقونها ألنهم بها؛ ويجيبون بالفرنساوية،

أسماؤهم: وهذه
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الرشيدي. أحمد •
الرشيدي. حسن •
منصور. محمد •

النرباوي. إبراهيم •

الههياوي. حسني •
النحراوي. عيسوي •
السبكي. مصطفى •
الشبايس. محمد •
السكري. محمد •
الشافعي. محمد •

بخيت. أحمد •
البقيل. عيل محمد •

العلمية اإلرسالية صوروا كما الطبية اإلرسالية هذه بتصوير املصورون عني وقد
تولَّوا وكلهم صاحبها، اسم صورة كل وتحت منهم، أربعة الصورة يف وترى األوىل،
الشافعي، ومحمد الشبايس، ومحمد السكري، محمد وهم: الطب، مدرسة يف التدريس

عيل. ومحمد
القاهرة، إىل نقلوها ١٨٣٧ سنة ويف زعبل، أبي يف تزال ال الطب ومدرسة ذلك كل
بمدرسة الحني ذلك من وُعِرفت املستشفى، ومعها تقدم كما العيني قرص يف ووضعوها
فرع بإنشاء عيل محمد أمر السنة تلك ويف اآلن، إىل به تعرف تزال وال العيني، قرص
الطب بمدرسة املتخرجني تمرين ألجل حلب يف وآخر كاملستشفى، اإلسكندرية يف طبي
ولم مريض، ٩٥٠٠ التالية للسنة اإلسكندرية مستشفى دخل من عدد وبلغ املرصية،

املرصية. الدولة حوزة من سوريا لخروج حلب مستشفى بقاء يطل
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األوىل. الطبية اإلرسالية تالميذ من أربعة

القوابل مدرسة

أو النساء ملعالجة النساء يتعلمه القبالة، فن لدرس فرًعا ١٨٤٢ سنة عيل محمد وأنشأ
مشقة؛ ذلك يف القى لكنه ا، خاصٍّ مستشفى لهن وأنشأ الرشقية، للعادات مراعاة توليدهن؛
بعض فيها فأدخل مألوفهن، عن لبعدها املدرسة هذه من نفرن الوطنيات النساء ألن
مع بكبايش، رتبة منهن دروسها تُِتمُّ التي الحكيمة تُمنَح أن وأمر الحبشيات، الجواري
والدة الحبشية تمرهان القوابل أولئك أشهر ومن الكرباء، قصور بدخول لها الترصيح
وقد إسماعيل، زمن يف املدرسة تلك يف وعلَّمتها القبالة تعلَّمت أيًضا وهذه تمرهان، جليلة
بمدرسة عنها وعوضوا الطب، مدرسة عىل الجديد النظام إدخال بعد املدرسة هذه ألغيت

املمرضات. إلخراج التمريض
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الطبية الكتب طبع

أنشأها مطبعة يف العربية الطبية الكتب طبع يف األخرى الجهة من مبذولة الهمة وكانت
تعليمية طبية كتب عدة ظهرت حتى سنوات بضع يمِض ولم زعبل، أبي يف عيل محمد
الكتب عدد وبلغ طبعه، تاريخ كتاب كل آخر ويف ظهورها، حسب متسلسلة نَُمٌر عليها
الترشيح علم يف الرصيح القول كتاب أولها عرشة، املطبعة تلك يف ُطِبعت التي الطبية
تأليف الجراحية األربطة كتاب وآخرها ،١٨٣٢ سنة ُطِبع بك، كلوت الدكتور تأليف
سيأتي هذه غري أخرى كتب فيها وُطِبعت ،١٨٣٨ سنة ُطِبع النرباوي، بك إبراهيم

ذكرها.

الطب مدرسة يف الجديد النظام

يعلمون والعلماء األطباء فيها يتخرج العربية، باللغة الطبية املدرسة يف التعليم زال وما
نقل يف املعول كان وعليهم النهضة، هذه رجال نخبة وهم العربية، يف ويؤلفون بالعربية،
ثم سنة، سبعني نحو ذلك عىل ظلوا التلخيص— أو التأليف أو بالرتجمة الحديثة العلوم
كثرية إصالحات فيها فأدخلت املدرسة، هذه بروغرام تغريِّ أن ١٨٩٨ سنة الحكومة رأت
الكيماوية املعامل وإنشاء الحديثة، العلوم وإدخال واألدوات، املعدات إتقان حيث من
تعطي زهوها إبان يف كانت أنها وذلك — إنكليزية صبغتها جعلت لكنها واملكرسكوبية،
استقدمت ثم الدبلوما، وأبطلت بسيطة، ١٨٩٠ سنة شهادتها فجعلوا عالية، دبلوما
تقريًرا يرفع أن إليه وطلبت لندن، يف الطبية املدارس مديري كبار من مديًرا الحكومة
واحدة، إدارة إىل واملدرسة املستشفى بضم فأشار املدرسة، لهذه الالزم اإلصالح يف
التعليم وكان ذلك، وغري التدريس ولغة واألساتذة بالدروس تتعلق إصالحات وذكر
يدفع الطالب وصار كله، هذا فأبطل شهرية، برواتب التالميذ تساعد واملدرسة مجانًا،
إىل املدرسة ت وُضمَّ اإلنكليزية، باللغة فيها التعليم جعلوا ١٨٩٨ سنة ويف سنويٍّا، راتبًا
الطالب وأصبح لندن، جامعة يف الطب مدرسة نظام يشبه نظامها وجعل املستشفى،
ينال ثم الجامعة، تلك يف سنة يمكث أن له يسوغ العيني قرص يف دروسه يُتِمَّ أن بعد
لحضور سنة كل مندوب منها يأتي الجامعة بتلك املدرسة هذه لعالقة وتأييًدا شهادتها،
أول من نظارها أو املدرسة هذه رؤساء جدول وهذا املدرسة، هذه يف النهائي االمتحان

اآلن. إىل إنشائها
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الطب مدرسة نظار أو رؤساء

السنة األسم

١٨٢٧ بك كلوت الدكتور
١٨٣٧ بك دقنو الدكتور
١٨٣٩ برون الدكتور
١٨٤٧ أفندي شافعي محمد الدكتور
١٨٥٦ راير الدكتور
١٨٥٩ عارف أفندي حسن الدكتور
١٨٦٢ بك أرنو الدكتور
١٨٦٣ بك بورجري الدكتور
١٨٦٣ محمد أفندي حافظ الدكتور
١٨٦٧ بك عيل محمد الدكتور
١٨٧٠ بك شافعي محمد الدكتور
١٨٧٣ بك عيل محمد الدكتور
١٨٨٣ بك جلياردو الدكتور

القطاوي بك محمد الدكتور
١٨٨٣ حمدي باشا عيىس الدكتور
١٨٨٩ محمود باشا حسن الدكتور
١٨٩١ حسن باشا إبراهيم الدكتور
١٨٩٨ كيتنج الدكتور

العلوم باب يف الطب مدرسة متخرجي من اشتهروا الذين تراجم عىل وسنأتي
الدخيلة.
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.١٨٨٣ سنة الطب مدرسة رؤساء أحد بك جلياردو

املرصية الجامعة (6-1)

ألن املرصية»؛ «الجامعة يف كلمة نقول أن املرصية املدارس يف الكالم ختم قبل بنا ويجدر
األمريية. وغري األمريية املدارس من سواها عما تمتاز مهمة لها

يف التعليم طبقات وانحطت األجنبية، باللغات األمريية املدارس يف التعليم صار ملا
عن بالتعويض يتحدثون فأخذوا النقص، بهذا األمة عقالء شعر وغريها املدارس تلك
من ذلك تعودوا قد يكونوا ولم األهلون، عليها ينفق التي األهلية املدارس بإنشاء ذلك
فاتجهت النفقات، لكثرة بقاؤها يطل لم أنها أو فتيًال، تغِن لم مدارس عدة فأنشئوا قبُل،
ليُضَمن األوقاف لها وتُوَقف األموال، لها تُجَمع كربى مرصية كلية إنشاء إىل األنظار
السنة يف متوالية بمقاالت سنة عرشة بضع منذ الكلية هذه إنشاء اقرتحنا قد وكنا بقاؤها،
ولكن والرتبية، للتعليم املدرسة هذه إىل الحاجة شدة وبيَّنَّا بعدها، فما الهالل من الثامنة
،١٩٠٦ سنة ثابتة قواعد عىل األهيل التعليم لرتقية اإلصالح رجال قام ملا نعلمه ال لسبب
إىل األنظار فتوجهت اإلنجليزية، (University) ترجمة مرصية» «جامعة إنشاء اقرتحوا

أوربا. جامعات نسق عىل املذكورة املدرسة تكون أن
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يف سويف بني أعيان من الغمراوي كامل بك مصطفى رسميٍّا املرشوع هذا اقرتح
إنشاء عىل األمة واستحث بها، تربع جنيه بخمسمائة االكتتاب وافتتح ،١٩٠٦ سنة أكتوبر
منهم جمهور فاجتمع الوطنيني؛ كرام عند حسن وقع االقرتاح لهذا فكان مرصية، جامعة
قاسم وسكرتريها باشا، سعد رئيسها تحضريية لجنة وشكلوا زغلول، باشا سعد منزل يف
جنيًها، ٤٥٨٥ بمبلغ الحارضون فاكتتب سعيد، بك حسن صندوقها وأمني أمني، بك

تأسيسها.4 وكيفية الجامعة، غرض حيث من رأوه ما وقرروا
يجمع الجامعة اإلدارة مجلس وأخذ العمل، لهذا رئيًسا باشا فؤاد الربنس وانتخبوا
ونشاط، بهمة العمل عىل ثابروا لكنهم ،١٩٠٧ سنة املالية األزمة سعيهم فاعرتض املال،
الجناب بأمر األوقاف نظارة فاكتتبت النجاح، تباشري ظهرت حتى سنة تمِض فلم
فدانًا خمسني زايد باشا حسن ووهب سنة، كل تدفعها جنيه آالف بخمسة الخديوي
نظارة فاكتتبت ذلك، بعد والوقفيات االكتتابات وتوالت املرشوع، عىل وقًفا أطيانه من
اآلمال، فتوطدت وأبنية أطيانًا الرب أهل بعض ووقف سنة، كل جنيه بألفي املعارف
رسميٍّا احتفاًال ١٩٠٨ سنة ديسمرب ٢١ يف بافتتاحها فاحتفلوا الجامعة، افتتاح وتقرر

نفيسة.5 خطبة فيه وألقى الخديوي، الجناب حرضه
لتخريج أوربا إىل اإلرساليات بإرسال العمل يف وأخذت أبوابها، الجامعة وفتحت
اإلفرنج من تني موقَّ أساتذة واستقدموا العربية، اللغة يف العلوم يعلِّمون وطنيني أساتذة
كما اللغة، وآداب والتاريخية واالجتماعية الفلسفية العلوم يف املحارضات إللقاء وغريهم
يف أننا نعتقد ونحن العلوم، من إليه نحتاج ما وراء ذلك لكن أوربا، جامعات أرقى تفعل
املدارس تنقص التي التعليمية الفنون من وغريها والرياضية الطبيعية العلوم إىل حاجة
أكثر، أو العلوم لزوم الزمة وهي الراقية، األخالق تربية عن فضًال املرصية، الثانوية
العلوم، هذه إىل البالد حاجة فيها بيَّنَّا ضافية مقالًة ١٧ سنة ٢٧٢ الهالل يف فكتبنا
مرص، محبي من سوانا ذلك وفعل الجامعة، يف الدروس إلقاء طرق تعديل واقرتحنا
لتلقي مرصيني شبان إرسال ١٩٠٩ سنة وقررت خطتها، تعديل يف الجامعة فأخذت
أخرى، تحسينات التالية السنة يف وأدخلت التمسناه، كنا مما وغريها الطبيعية، العلوم
الفنون لتدريس عاليني قسمني إنشاء التالية السنة يف وقررت املرأة، لتعليم فرًعا وفتحت
حسب يوم، كل يف التحسني عىل عاملة تزال وال ذلك، وغري االقتصادية والعلوم األدبية

ماليتها. به تسمح وما البالد حاجة
ملجلس ينجيل مما البالد حاجة عىل علومها وتطبق خطتها، تعدل أن نرجو نزال وال
سيما وال سعيهم، يف املخلصني الفضل رجال خرية من فإنهم والبحث؛ باالختبار إدارتها

1215



العربية اللغة آداب تاريخ

الجامعة، بنارص األخذ عىل الخديوي الجناب عمة هانم فاطمة الربنسس أقدمت أن بعد
قرب فدادين ستة مساحتها أرض قطعة ووهبتها الدقهلية، يف فدانًا ٦٧٤ لها فوقفت
وأعطتها فخًما، بناء فيها للجامعة لتبني القاهرة بضواحي الدكرور بوالق يف قرصها
ما أتمت تكِف لم فإذا البناء، ذلك بها يقام جنيه ألف عرش بثمانية قدَّرتها مجوهرات
سنة مارس ٣٠ يف األول الحجر بوضع واحتفلوا للبناء، الالزم الرسم وضعوا وقد يبقى،
والوزراء األمراء ذلك وشهد الكريمة، بيده وضعه وقد الخديوي، الجناب بحضور ١٩١٤

شائق. احتفال يف الجامعة إدارة ومجلس واألعيان،
البنك يف مودعة جنيه ٢٠٠٠٠ عن عبارة اآلن املرصية الجامعة مالية فأصبحت
جنيه آالف عرشة وهي املفروضة، اإلعانات غري األطيان، أجود من فدانًا و١٠٢٨ األملاني،
ريع من والباقي املعارف، من جنيه و٢٠٠٠ األوقاف، من جنيه ٥٠٠٠ منها سنة، كل

وغريها.6 واألطيان النقود

سوريا يف الحديثة املدارس (2)

فقد مرص، شقيقتها يف املدارس تاريخ عن يختلف تاريخ سوريا يف الحديثة للمدارس
املرصية، باألمة النهوض يف عيل محمد رغبة املرصية املدارس إنشاء عىل الباعث أن علمت
األكثر عىل فيها املدارس إنشاء عىل الباعث فكان سوريا أما العربية، اللغة آداب وإحياء

التبشريية. البعثات أو الدينية اإلرساليات منافسة

النهضة هذه قبل سوريا يف التعليم (1-2)

اإلجمال عىل التعليم حال يف ننظر عرش، التاسع القرن يف املدارس إنشاء يف النظر وقبل
أكربها والزوايا، الجوامع يف سوريا يف اإلسالمية املدارس كانت القرن، ذلك دخول قبل

اآلن. إىل إسالمية مدرسة يزال وال دمشق، يف األموي الجامع مدرسة
نحو املساجد غري يف إسالمية أخرى مدارس وغريها وحمص وحلب دمشق يف وكان
ذلك يزال وال األزهر، مدرسة عن يستغني ال العلم يف التبحر أراد من لكن بمرص، كان ما
بيت مشايُخ أنشأها للشيعة مدارس دمشق يف وكان اليوم، إىل اإلسالمية العلوم يف دأبهم

املتاولُة. الصغري عيل
ما غري املارونية، للطائفة لبنان يف فأقدمها النهضة، هذه قبل النرصانية املدارس أما
املدارس بإنشاء السبق فضل وللموارنة تقدم، كما املختلفة للرهبنات حلب يف منها كان
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أسسها مدرسة ومنها لبنان، شمايل يف وبقرقاشة وصوفر إهدن يف بعيد عهد من لبنان يف
إال الكهنة من اإلجمال بوجه املدارس هذه أساتذة وكان ،١٥٨٤ سنة غريغوريوس البابا
«أنطوش»، ويسمونها األديرة، يف ينشئونها كانوا التي الصغرى باملدارس ناهيك نادًرا،
القمر دير وأنطوش ،١٧٦٩ عام زحلة وأنطوش ،١٧٦٢ سنة أنشئ جبيل أنطوش مثل:

وغريها. ١٧٨٢

دمشق. يف األموي الجامع

شحرور وادي ومدرسة ،١٧٥١ عام أنشئت عجلتون مدرسة القديمة املدارس ومن
.١٧٥١ عام

ورقة»، عني «مدرسة عرش الثامن القرن يف أنشئت التي املارونية املدارس وأشهر
١٧٨٩ عام إسطفان يوسف البطريرك فجعلها أنطونيوس، مار اسم عىل ديًرا وكانت
والفصاحة والعربية الرسيانية اللغة فيها تعلم وكانت رومية، مدرسة مثال عىل مدرسة

الالهوت. وعلم واملنطق
ريفون ومدرسة ،١٨٣٠ عام هرهريا عبدا مار كمدرسة كثرية مدارس أنشئت ثم
يف والساعي هنا، إليراده محل ال مما وغريها مارون، يوحنا مار ومدرسة ،١٨٣٢ عام

الدينية. الرهبنات وأمثالها هذه إنشاء
مدارس األرثوذكس وللروم تراز، وعني القش، عني يف مدارس الكاثوليك للروم وكان

والديور. الكنائس يف صغرية
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النهضة هذه يف السورية املدارس (2-2)

١٨٦٠ سنة قبل األول الطور

اإلرساليات وأكثر بعده، والثاني ،١٨٦٠ سنة قبل األول طورين: عىل املدارس هذه تقسم
واملرسلون واليسوعيون العازاريون اآلباء األول الطور يف املدارس إنشاء يف سعيًا الدينية
تزال وال ،١٨٣٤ سنة بلبنان عينطورا مدرسة أنشئوا العازاريون وأقدمهم األمريكان،
١٨٣٥ عام بريوت يف مدرسة األمريكاني طمسن وليم القس أنشأ ثم اآلن، إىل عامرة
فيها، فجال سوريا إىل الشهري فانديك الدكتور َقِدم السنة تلك ويف ،١٨٤٠ عام تعطلت
عام (لبنان) عبية مدرسة فأنشأ العليا، املدارس إىل تحتاج البالد فرأى أحوالها، واخترب
غزير يف مدرستهم اليسوعيون اآلباء أنشأ السنة هذه ويف عالية، مدرسة وهي ،١٨٤٧
األمور من سوريا يف املدارس إنشاء يف واليسوعيني األمريكان بني واملنافسة (لبنان)،

املألوفة.
أثر عىل الثاني الطور يف إال بريوت يف الكربى املدارس ينشئوا لم األجانب أن عىل
النهضة تبدأ وبها بريوت، إىل وغريهم اللبنانيني ومهاجرة املشئومة، ١٨٦٠ سنة حوادث

الحقيقية.

١٨٦٠ سنة بعد الثاني الطور

البنات مدارس

أكثرهم كان املنكوبني املهاجرين ألن للبنات؛ أنشئت بريوت يف الطور هذا مدارس أقدم
تلك وأسبق الحادثة، تلك أثناء يف وآباءهم أزواجهن فقدن ممن واأليتام األرامل من
،١٨٦٠ سنة طمسن بوين مسز أنشأتها اإلنكليزية»، «املدرسة الخدمة هذه إىل املدارس
أنشئت للبنات األمريكانية اإلنجيلية الكلية املدرسة ثم موط، مسز بمدرسة اآلن وتُعَرف
نهضة يف العظيم العمل من املدرستني لهاتني كان ما بيان إىل بنا حاجة وال ،١٨٦١ سنة
هاتني من وتفرَّع األمم، ترقية يف املشهور التأثري من البنات لتعليم بما اكتفاء السوريني؛
املنازل، ربات من نخبة منها نبغ ولبنان، بريوت يف كثرية مدارس ذلك بعد املدرستني
للبنات، أخرى مدارس أنشئت ثم االجتماعية، الهيئة شئون وأصلحن البيوت، فعمرن
بروسيا، ومدرسة والنارصة، املحبة راهبات ومدرسة العازريات، الراهبات مدرسة منها

وغريها. األرثوذكس للروم اإلحسان زهرة ومدرسة تيلر، مس ومدرسة
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ومنها للذكور، الكليات إنشاء عىل الرب أهل وأقدم تعليمية، نهضة ذلك بسبب وحدث
أرقى من وهي بريوت، مدارس عىل ذلك ونقترصمن األجنبية، والكليات الوطنية، الكليات
طبيتان، مدرستان وبينها الكليات، من فيها ما لكثرة التعليم حيث من العالم مدارس
الكليات ثم الوطنية، الكليات عن أوًال فنتكلم تجاريتان، ومدرستان حقوق، ومدرسة

األجنبية.

بريوت يف الوطنية الكلية املدارس (3-2)

عند من املدارس إنشاء يف فأخذوا البالد، حاجة إىل النهضة تلك أثر عىل السوريون تنبه
بطرس للمعلم الوطنية» «املدرسة أقدمها الوطنية، املدارس سميناها التي وهي أنفسهم،
النهضة، هذه أسباب من كثرية أشياء يف سبقه مثل املنقبة هذه إىل السابق وهو البستاني،
،١٨٦٣ سنة هذه مدرسته أنشأ قبًال، التعليم إىل (املوارنة) األصلية طائفته سبق ومثل
العهد، ذلك يف سوريا زهرة هم األقالم وأرباب األدباء من طائفة منها ونبغ زاهرة وكانت
وحرية الوطنية، بصبغتها ممتازة وكانت اآلن، العالية املناصب أرباب من جماعة وبينهم
مثل تعمل أخذت قد األخرى الطوائف وكانت ،١٨٧٦ سنة تعطلت لكنها والتعليم، الدين

عمله.
للروم البطريركية املدرسة أهمها األخرى، للطوائف الوطنية الكلية املدارس فأنشئت
مدرسة ثم األدباء، من جماعة تالمذتها من ظهر وهذه ،١٨٦٥ سنة أنشئت الكاثوليك
،١٨٦٦ سنة بريوت إىل ونُِقلت الغرب، سوق يف كانت األرثوذكس للروم األقمار الثالثة

الوطنية. املدارس بني شأن لها وكان
للطائفة وهي ،١٨٦٥ سنة أُنِشئت الدبس يوسف للمطران الحكمة ومدرسة
وهي ،١٨٧٤ سنة أُنِشئت كوهني زاكي للحاخام اإلرسائيلية الوطنية واملدرسة املارونية،
من مارس يف صاحبها وتويف سنة، وعرشين بضع منذ أُقِفلت وقد إرسائيلية، مدرسة أكرب
العربية الكليات أنشأ َمن أول وهو سنة، وثمانني نيف عن بمرص أبنائه عند العام هذا

اإلرسائيلية.
وكلتاهما املعلمني، دار ومدرسة الحديثة، املسلمني مدارس أقدم الرشدية واملدرسة
الدستور، بعد أُنِشئت الوطنية، بريوت كليات أحدث اإلسالمية العثمانية والكلية للحكومة،
أُعِلن وملا داخليٍّا، قسًما (١٩٠٠) ١٣١٨ه سنة فيها فأنشئوا نهارية، صغرية قبله وكانت
الكربى، الكليات علوم تعلم اإلسالمية»، العثمانية «الكلية وسموها كلية جعلوها الدستور
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عباس أحمد الشيخ برئاسة املسلمني ووجهائها بريوت أدباء نخبة من عمدة وتديرها
وآخر الحقوق لتعليم فرع إنشاء عىل عازمة أنها السنوي بيانها من ويؤخذ األزهري،
يف اإلسالمية املدارس ومن بريوت، يف اإلسالمية النهضة عوامل أقوى من وهي للتجارة،

األهلية. مدارسهم أقدم من وهي داخيل، قسم فيها العثمانية، املدرسة بريوت
العربي، العالم يف العالية املدارس إلنشاء حديثة نهضة اآلن العثمانية الدولة ويف

بريوت. يف للحقوق ومدرسة املدينة، يف عالية كلية مدرسة منها

بريوت يف األجنبية الكلية املدارس (4-2)

األمريكان أقدم ثم فيها، الكربى الكليات إنشاء إىل األجانب سبقوا البريوتيني أن رأيت قد
سواهم. بهم واقتدى الشهرية، كليتهم إنشاء عىل

األمريكية الكلية

علوم تعلم عبيه يف مدرستهم وكانت ،١٨٦٦ سنة بريوت يف األمريكان املرسلون أنشأها
،١٨٤٧ سنة أنشئت أنها م تقدَّ وقد وغريها، والطبيعيات الرياضيات من الكربى الكليات
من طائفة فيها تخرَّج وقد الحديث، النمط عىل سوريا يف العربية الكليات أقدم فهي
الكربى، مدارسها معلمي ومن سوريا، يف النهضة هذه أركان جملة من كانوا العلماء
بعد بريوت عمرت وملا أساتذتها، جملة من الوطنية املدرسة منشئ البستاني وكان
يف األكرب والفضل صددها، يف نحن التي الكلية املدرسة األمريكان أنشأ ١٨٦٠ حوادث
البالد فرأى ،١٨٥٦ سنة سوريا يف للتبشري مرسًال كان بلس، دانيال الدكتور إىل إنشائها
عىل فاقرتح وغريه، كالطب الفنية العلوم ي تلقِّ للطلبة تمهد علمية كلية إىل حاجة يف
الالزم املال لجمع أمريكا إىل وسافر ثبت لكنه اقرتاحه، فأكربوا الكلية، هذه إنشاء زمالئه
زال وما وورتبات، فانديك الدكتورين عضَويْها رئاسة تحت للعمل لجنة وتألفت فنجح،
بضع منذ بلس هورد الدكتور ابنه فتوالها الشيخوخة، أقعدته حتى للمدرسة رئيًسا هو
وكان طالب، ألف نحو اآلن وهم ،٤٦ تالميذها وعدد أبوابها الكلية فتحت سنة، عرشة
يف محصورة علومها وكانت ومعلًما، أستاذًا وثمانني بضعة اآلن فأصبحوا ثالثة، أساتذتها
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كالجامعة صارت حتى األبنية، لها وأقيمت فروعها فتعددت العلم، فروع وبعض الطب
كليات: عدة من مؤلَّفة الكربى

االستعدادية. (١)
العلمية. الكلية (٢)

الطبية. (٣)
الصيدلية. (٤)

األسنان. طب (٥)
التجارية. (٦)

القديمة. اآلثار (٧)
الفلكي. املرصد (٨)

ذلك عند ويسمونها للزراعة، وآخر للهندسة، وآخر للحقوق، فرع إنشاء عزمها ويف
والصيادلة والعلماء واألطباء الكتاب جيش األمريكية الكلية يف تخرَّج وقد «جامعة»،
يف العالية املناصب وأرباب واملجالت، الصحف أرباب من طائفة جملتهم ويف واملعلمني،
هذه أبناء من املتخرجون ويُقدَّر والصناع، التجار غري وسوريا، بمرص الحكومة دوائر

العالم.7 أنحاء يف منترشين آالف ببضعة املدرسة
اآلداب وبإحياء النفس، وترقية الفكر استقالل عىل بالتدريب األمريكية الكلية وتمتاز
العربية، باللغة العلوم تعلِّم نشأتها منذ كانت ألنها العربية؛ الجامعة وخدمة العربية،
وأساتذتها فيها، الخطباء ونبغ املؤلفون فكثر اللسان، هذا يف التأليف تالميذها عىل فهان
كما العربية اللغة إىل والرياضية والطبيعية الطبية العلوم بنقل قاموا الذين هم األولون
اإلنكليزية. اللغة يف وجعلته سنة، ثالثني منذ العربية يف التدريس عن عدلت لكنها سرتى،

اليسوعية الكلية

تعلِّم وهي ،١٨٧٤ سنة بريوت إىل نقلوها ثم غزير، يف أوًال أنشئوها اليسوعيني لآلباء هي
الطبيعي والتاريخ والفلك والفلسفة والتجارة والرياضيات والطبيعيات واآلداب اللغات
الكتَّاب من طائفة بينهم الطلبة، من مئات فيها تخرج وقد الطبيعية، العلوم وسائر
الفرنساوية، إىل عنها فعدلت العربية اللغة يف تعلِّم وكانت وغريهم، والشعراء واملؤلفني
الحكومة عليها تنفق الفرنساوية باللغة للتعليم ١٨٨٣ سنة أُنِشئ طبي فرع ولها
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فرًعا فيها وأنشئوا املشاهري، األطباء خرية من طبقة فيها تخرَّج وقد الفرنساوية،
الجامعة. اسم عليها يصدق بحيث أخرى فروًعا وسينشئون للحقوق،

بريوت خارج السورية املدارس (5-2)

انتشار كيفية يف كلمة نقول لكننا سوريا، يف التعليم لحركة مثاًال ببريوت اكتفينا
وطرابلس وحماة وحمص وحلب دمشق يف سوريا، مدائن سائر يف الحديث التعليم
خاص تاريخ منها ولكل ببريوت، اقتداءً ذلك فعلت أنها والغالب وغريها، لبنان ويف
املدارس إلنشاء الرئييس املحرك إن باإلجمال: ويقال واملدارس، التعليم حيث من بها
الطوائف فنهضت األجنبي، التبشري مدارس انتشار بعد الطائفية املنافسة هو إنما فيها
ما غري األمريية املدارس إنشاء يف الحكومة أخذت ثم املدارس، إلنشاء الوطنية النرصانية
املدائن لسائر مثاًال حمص مدارس بذكر ونكتفي القديمة، املدارس من للمسلمني كان

السورية.

مدارسحمص

طبقات: خمس إىل الطوائف حسب حمص يف املدارس تنقسم

اإلسالمية. املدارس (١)
األرثوذكسية. (٢)

اإلنجيلية. (٣)
اليسوعية. (٤)
الرسيان. (٥)

سنة تأسست العلمية» «الكلية أكربها مدرسة، عرشة بضع اإلسالمية فاملدارس
ابتدائية، ٣ سنوات: عرش فيها التدريس مدة عالية، مدرسة وهي ،(١٩٠٦) مالية ١٣٢٢
والفرنسية والرتكية العربية اللغات وتدرِّس ،٣٢٠ طلبتها عدد علمية، و٤ استعدادية، و٣
مدارس تليها ،٢٠٠ طلبتها عدد إعدادية، وهي الوطني، االتحاد مدرسة تليها واإلنكليزية،
كل يف املسلمني التالميذ وعدد القديمة، األهلية املدارس غري العثمانية، الحكومة تديرها
عندهم التعليم نهضة بدأت واألرثوذكسيون معلًما. و٩٤ تلميذًا، ٢٥٣٠ اإلسالمية املدارس
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إثناسيوس السيد الحايل مطرانهم تولية بعد سيما وال املايض، القرن من الثاني النصف يف
املدرسة تقابل العلمية» «املدرسة منها تعليمية، دوائر خمس عندهم فأصبح هللا، عطا
تنفق ابتدائية مدارس عدة وهناك شئونها، تدير لجنة لها األمريكية، الكلية يف االستعدادية
أقدم بعضها مدارس أربع لهم األمريكان واإلنجيليون الروسية، فلسطني جمعية عليها
والرسيان اليسوعيني يف ذلك نحو ويقال داخلية، واحدة منها الحديثة، حمص مدارس

وغريهم.

العثمانية اململكة املدارسيف إحصاء

املعارف نظارة إحصاء بخالصة السورية املدارس يف الكالم نختم أن بنا ويحسن
امللكة يف أن منه ويؤخذ العثمانية، اململكة يف مدارسها عن العام لهذا الرسمية العثمانية
املعلمني وعدد للذكور، أكثرها ورشدية، ابتدائية بني ما مدرسة ٤٠٠٠ نحو العثمانية
والية كل يف وأنه اإلناث، من و٤٠٤٥٥ الذكور، من ٢٠٣٠٠٠ والتالميذ معلم، ٦٠٠٠ نحو
وأكثرها لإلناث، معلمات ودار عالية، معلمني دار العاصمة ويف ابتدائية، معلمني دار

داخلية.
املدارس وعدد داخلية، منها ٢٣ مدرسة، ٩٤ فهي وغريها اإلعدادية املدارس أما
املدارس غري والتجارة، والصنائع والحقوق الطب كليات فيها مدرسة، ١٧ العالية

والعالية.8 االبتدائية العسكرية

املدارسبمرصوالشام يف التعليم لغة (6-2)

العربية، باللغة فيها والتعليم السنني، من ومرصعرشات سوريا يف الكربى املدارس عىل مر
من نشكو فنحن ولذلك النهضة، هذه يف الذهبي عرصها وهو وأزهرت، اللغة هذه فزهت
جعلت ألنها املرصية؛ األمريية املدارس ومن بريوت، يف اليسوعية والكلية األمريكية الكلية
اللغة يف التعليمية الكتب قلة التغيري هذا أصحاب وحجة األجنبية، باللغات فيها التعليم
التعليم عىل بالنظر وجيه اعرتاض وهو اإلفرنجية، اللغات يف وإتقانها وكثرتها العربية،
ترقية نعني ذلك، عن أهمية يقل ال آخر يشء أيًضا به يراد التعليم لكن ذاته، بحد
آدابه وإحياء لسانها، برتقية إال يكون ال وهذا آمالها، وإحياء كلمتها، وجمع األمة، شئون
كان إذا إال ذلك يتيرس وال فيه، واملجالت الصحف وإنشاء واألدبية، العلمية الكتب بتأليف
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أول يف عليه كانت كما املدارس هذه ظلت فلو العالية، املدارس يف التدريس قاعدة هو
بعض به يحتجُّ ما يبَق ولم للعرب، محب كل يتمناها كما العربية اللغة لكانت نهضتها

العلمية. املصطلحات عن التعبري قصور من األجنبية اللغات يف الراغبني
أوائلها، يف النهضة هذه أصحاب فعله ما إىل بالرجوع اآلن ميسور ذلك أن عىل
كانت وملا الدخيلة. العلوم باب يف سيأتي وما الطب، مدرسة تاريخ يف مفصًال تراه كما
أخذت وقد املهمة، بهذه القيام فعليها بها، إال له حياة وال العربي، العالم قلب هي مرص
فأرجع ،(١٩١٠–١٩١٣ سنة (من باشا حشمت وزارة يف املرصية املعارف نظارة بذلك
ونرصة الهامة، العربية الكتب بنرش آدابها إحياء يف وأخذ العربية، اللغة إىل التعليم أكثر
العربية االصطالحات لجنة سماها بلجنة العربية األكاديمية جرثومة ووضع األدب، أهل
باشا سعد وكان ذلك، وغري العلوم، لرتجمة لجنة وأنشأ العلمية، املصطلحات لوضع

القبيل. هذا من بيشء َهمَّ قد قبله املعارف وزير زغلول
اإلصالح ترى ال يظهر ما عىل وهي الحكومة، بإرادة مرتبطة املرشوعات هذه لكن

الطريق. هذا من يأتي
استخدامها، أُحِسن إذا املرصية بالجامعة السبيل هذا يف معقودة اآلمال أن عىل
املحسنني أموال من أنشئت ألنها البالد؛ حاجة يالئم ما إىل فيها التعليم طرق وتعدلت

األهلني. من

هوامش

.١٥ سنة الهالل يف ذلك تفصيل (1)
وغريه. Artine Pacha, I’Instruction Publique en Egypte 29 (2)

بك. لرفاعة اإلبريز الذهب (3)
.١٥ سنة ٧٤ الهالل يف ذلك تفصيل (4)

.١٧ سنة ٢٤٢ الهالل يف ها نَصُّ (5)
.٢٢ سنة ٥٦٥ الهالل يف ذلك تفصيل (6)

.٢٢ سنة ٤٤٣ صفحة الهالل يف ذلك تفصيل تجد (7)
٩ سنة الهالل فليطالع الرشق، يف الحديثة املدارس تاريخ يف التوسع شاء من (8)
اللغة وآداب ج٢، الحديث مرص وتاريخ ،٧ سنة واملقتطف و٢١، و١٩ و١٥ و١٤ و١٣

ج٢. الرشق مشاهري وتراجم شيخو، لألب العربية
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الحجر عىل طبع من أقدم الصينيني أن واملشهور ا، جدٍّ قديمة اإلجمال عىل الطباعة
بارزة قوالب عىل بابل آثار يف وعثروا الطباعة، طرق أقدم وهي املحفور، الخشب أو
فيما ذلك يفعلوا أن ويغلب لني، وهو اآلجر عىل يطبعونها الكلدانيون كان الحروف،
األمم أسبق فالرشقيون عديدة، نسًخا منه فيطبعون الحكومة، أوامر من نرشه يريدون
يعرفون كانوا األندلس عرب أن عىل منه يُستَدل ما اآلثار بعض يف وجاء الفن، هذا إىل
التي املتفرقة بالحروف الطباعة وأما الخشب. أو الحجر عىل طباعة لكنها الطباعة،
الخامس القرن قبل معروفة تكن فلم اليوم، شائع هو ما نحو عىل الكلمات منها تجمع
فيه ُطِبع كتاب وأول األملاني، غوتنربج االخرتاع هذا صاحب أن واملشهور للميالد، عرش
هو ما بلغ حتى فيه وحسنوا أوربا، يف هذا اخرتاعه شاع ثم للميالد، ١٤٥٠ سنة التوراة

اآلن. عليه

أوربا يف العربية الطباعة (1)

وأول بإيطاليا، عرش السادس القرن أوائل يف فظهرت بالحروف العربية الطباعة أما
ودشنها الثاني، يوليوس البابا بأمر بإيطاليا فانو يف ظهرت عربية وأحرفها عربية مطبعة
ديني، كتاب السنة تلك يف فيها ُطِبع عربي كتاب وأول ،١٥١٤ سنة العارش ليون البابا
خوًفا طبعته أُعِدمت ثم البندقية، يف القرآن ُطِبع قليل وبعد ،١٥١٦ سنة الزبور سفر ثم
سنة للقرآن األوىل اإليطالية الرتجمة طبعوا لكنهم النصارى، معتقدات عىل تأثريه من
مجلد يف ١٥٩٣ سنة رومية يف مطبوعة سينا ابن قانون من نسخة مكتبتنا ويف 1،١٥٤٧
وغريها، العربية الكتب من مئات فيها وُطِبعت أوربا، يف العربية املطابع وتعددت ضخم.
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وبطرسربج وبرلني وفينا ورومية وغوتنجن وليدن وليبسك وباريس لندن يف أكثرها
يف العربية الطباعة تاريخ وإليك الكتاب، هذا من مر فيما مراًرا ذكرها جاء وقد وغريها،

الرشق.

األستانة يف الطباعة (2)

الكتب طبع من أقدم ألنهم السوريون؛ العربية الطباعة إىل األمم فأسبق الرشق يف أما
حيث من الطباعة أما سيجيء، كما عرش الثامن القرن أوائل يف العربية باألحرف العربية
القرن أوائل يف فيها ُوِجدت الطباعة ألن األستانة؛ إحرازها إىل الرشق مدائن فأسبق الفن،
١٥٥١ سنة الفيومي سعيد ترجمة العربية التوراة فيها ُطِبعت وقد عرش، السادس
األول الثلث يف إال األستانة تدخل فلم العربية، باألحرف الطباعة أما العربانية. باألحرف

سعيد. وابنه چلبي، محمد ذلك يف فكَّر من وأول عرش، الثامن القرن من
(صار سعيد ابنه ومعه باريس، يف العثمانية للدولة سفريًا هذا چلبي محمد وكان
الفن هذا ينقل أن أراد األستانة إىل عاد وملا الطباعة، فوائد فشاهد أعظم)، صدًرا ذلك بعد
الحل أويل عند منزلة له وكانت الرياضيات، علماء أحد املجري آغا إبراهيم فخابر إليها،
وكان الطبع، بجواز الفتوى عىل والحصول املال وجود اشرتط لكنه عليه، فوافقه والعقد،
باشا إبراهيم إىل أمره سعيد فرفع عليه، يجرءوا ولم قبله األدباء بعض ذلك يف فكر قد
والفلك والطب والتاريخ واللغة الحكمة كتب بطبع الرخصة والتمس السلطان، صهر
فأرص طلبه، إجابة يف الدولة وكالء فرتدد اإلسالمي، الدين كتب عدا ما الفنون وسائر
أفتى ١٧١٦ / ١١٢٩ه سنة ويف باشا، إبراهيم األعظم الصدر وساعده االلتماس، عىل
ًها موجَّ الرشيف بالخط ًعا موقَّ الفرمان فصدر ذلك، بجواز أفندي هللا عبد اإلسالم شيخ
الرجالن فأخذ الدينية، غري الكتب طبع يف لهما باإلذن أفندي وإبراهيم أفندي سعيد إىل
فطبعوا ١٧٢٨ / ١١٤١ه، سنة الطبع يف ورشعوا املصححني، وتعيني الحروف سبك يف
فتوى استصدروا ثم والفارسية، والرتكية بالعربية والتاريخ واألدب اللغة يف هامة كتبًا
أذنوا أيًضا القضية هذه عىل وبناء بمقاصدها»، «األمور أن عىل استناًدا الدين كتب بطبع

القرآن.2 بتجليد
األستانة مطابع أشهر ومن عربية، كتبًا طبعت األستانة يف أخرى مطابع أنشئت ثم
عرشات ونرشت املايض، القرن أواسط يف تأسست الشدياق، فارس ألحمد الجوائب مطبعة

الجوائب. جريدة عن فضًال الهامة، العربية الكتب من
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سوريا يف الطباعة (3)

هذا إىل مدائنها وأسبق العربية، باألحرف الطبع إىل املشارقة أسبق السوريني أن تقدَّم قد
كتاب أول وُطِبع عرش، الثامن القرن أوائل يف فيها الطباعة ظهرت فقد حلب؛ الفضل
أن حلب يف املحامي خياط بك جورج إلينا كتب وقد املذكور، القرن من األول العقد يف
ثم ،١٧٠٢ سنة والعربية باليونانية حلب يف مطبوع كنيس طقيس كتاب من نسخة عنده
واليونانية العربية الطبعة هذه أمهات صنع «وقد قال: ،١٧٠٦ سنة فيها اإلنجيل طبع
املرشق يف وجاء والعلم»، األدب يحب ماهًرا صائًغا وكان الحلبي، زاخر هللا عبد الشماس
الرابع، إثناسيوس للبطريرك املطبعة هذه إنشاء يف األول الفضل «أن (٧ سنة (ص٦٩١
سعى حلب إىل عاد فلما ،١٦٩٨ سنة دخلها التي الفالخ بالد من أدواتها استجلب فإنه

الغاية. لهذه زاخر هللا عبد استخدم فلعله جديدة»، حروف سكب يف
أحرفها وكانت قزحيا، مطبعة مطابعه أقدم ومن لبنان، يف املطابع ظهرت ثم
هللا عبد أسسها الشوير ومطبعة دينية، مطبوعاتها وأكثر عربية، صارت ثم رسيانية
الدين. كتب من مطبوعاتها وأكثر ،١٧٣٣ سنة املزامري فيها طبع ذكره، املتقدم زاخر

مطبعة مطابعها وأقدم عرش، الثامن القرن بأواسط بريوت يف الطباعة ظهرت ثم
يونس نقوال الشيخ بسعي ١٧٥٣ سنة أنشئت األرثوذكس، للروم جاورجيوس القديس
أبطلت وقد والتاريخ، األدب كتب من كثريًا طبعت وقد عسكر، بأبي املعروف الجبييل

اآلن.
نُِقلت ثم ،١٨٢٢ سنة مالطة يف أُنِشئت األمريكان، للمرسلني األمريكية املطبعة تليها
والرياضية، والطبية العلمية الكتب ُطِبعت وفيها عامرة، تزال وال ،١٨٣٤ سنة بريوت إىل
كتب بعض وطبعت طلبتها، لتعليم الكلية املدرسة أساتذة ترجمه أو ألَّفه مما وغريها
العربية للحروف قاعدة ولها الدين، وكتب التوراة عن فضًال والتاريخ، والشعر األدب

األمريكان. املرسلون اصطنعها األمريكية بالقاعدة تُعَرف بها خاصة
عىل تطبع وكانت ،١٨٤٨ سنة تأسست اليسوعيني، لآلباء الكاثوليكية املطبعة ثم
كبري فضل ولها عامرة، تزال وال ،١٨٥٤ سنة الحروف عىل تطبع صارت ثم الحجر،
وال والدينية، املدرسية الكتب عن فضًال العربية، واللغة والتاريخ األدب كتب نرش يف
وأتقنها، سوريا يف العربية املطابع أكرب وهي اليسوعيني، اآلباء ترجمة التوراة سيما
قواعد صنعت وقد وأرمنية، وعربانية ورسيانية ويونانية وإفرنجية عربية حروف وفيها

بها. خاصة العربية للحروف
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أنشئت األخبار، حديقة صاحب الخوري خليل للمرحوم السورية املطبعة وبعدها
للبستاني املعارف مطبعة تليها وتاريخية، وأدبية قانونية كتبًا نرشت وقد ،١٨٥٧ سنة
ثمرات ومطبعة والجنة، والجنان املعارف ودائرة املحيط، محيط نرشت ١٨٦٧ سنة
نعني ،١٨٧٤ سنة أنشئت رسكيس لخليل األدبية واملطبعة اآلن. أُقِفلتا وقد الفنون،
تعرف حروف مسبك وفيها والكتب، الصحف تطبع عامرة تزال وال الحال، لسان مطبعة
الشائعة القاعدة وهي اليازجي، إبراهيم الشيخ قاعدتها صنع رسكيس، باسم حروفه

والكتب. الصحف أكثر بها تُطبَع ومرص سوريا يف اليوم
السورية املدائن من وغريها بريوت، يف ظهرت التي املطابع تعداد عن املقام ويضيق
بالعرشات، تعد فإنها الدستور، إعالن أثر عىل القرن هذا وأوائل املايض، القرن أواخر يف
سوريا. يف العربية الطباعة نشوء كيفية بيان غرضنا وإنما عامرة، كربى مطابع وبينها

يفمرص الطباعة (4)

بونابرت مطبعة (1-4)

سنة معه بونابرت بها جاء الفرنساوية، الحملة مطبعة بمرص ظهرت مطبعة أقدم
عرض يف سفنهم عىل وهم بذلك بدءوا وقد بالعربية، واألوامر املنشورات لطبع ١٧٩٨
وقد املرصيني، عىل املنشورات تلك وزَّعوا اإلسكندرية أقدامهم وطئت وحاملا البحر،
وثالثة بودوان ومعه الفرنساوي، املسترشق مارسل ومديرها األهلية»، «املطبعة سموها
رومية، من بهما أتى اثنان منهم مرتجمني عدة جملتهم يف عامًال و٢٨ مصححني،
وإفرنجية عربية وأحرف مكابس ثالثة وفيها مسابكي، ويوسف هللا، فتح إلياس هما:
١٨٠١ سنة يونيو إىل عاملة زالت وما القاهرة، عىل حاًال املطبعة تلك فحملت ويونانية،
كانت منشورات املطبعة هذه يف طبعوه ما وأكثر مرص، من الفرنساويني انسحاب حني
وطبعوه الركيكة، بعبارتها الحديث مرص تاريخ يف منها أمثلة نرشنا األهلني، عىل ع توزَّ
ديجيبت»، «كوريه فرنساويتني وجريدتني وفاريس، وتركي عربي هجاء كتاب أيًضا
تقدم التي «التنبيه» ونرشة الحلبي، سليمان بقضية املتعلقة واألوراق إجبسيان»، و«دكاد

ذلك. وغري ذكرها،
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بونابرت. مطبعة مدير مارسل

العلوية املحمدية الدولة عهد يف الطباعة (2-4)

بوالق) (مطبعة األمريية املطابع

ملحمد األمر استقر حتى مطبعة، بال سنة عرشين الفرنساويني خروج بعد مرص ظلت
يف أخريًا ُوِضعت ألنها بوالق؛ بمطبعة وتُعَرف ،١٨٢١ سنة األهلية» «املطبعة فأنشأ عيل
مسابكي نقوال إىل بإدارتها وعهد بونابرت، مطبعة أنقاض عىل عيل محمد أنشأها بوالق،
املوسيو قال ،١٨١٥ سنة إليها سافر ألنه رومية؛ يف الطباعة أتقن قد وكان السوري،

املوضوع: هذا يف البحاثة بيانكي

الطباعة، فن فروع عىل للوقوف ليس سنوات، أربع ميالنو يف (مسابكي) أقام
جمع يف أوًال اشتغل ملرص رجع وملا وسبكها. الحروف أمهات لصنع ولكن
أمر قد الباشا وكان العمال، تدريب ويف والرتكية، العربية الحروف من طاقم
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والرتكية العربية اللغتني قراءة إتقان باألزهر املسلمني شبان بعض بتعليم
بعدئٍذ فُعيِّنوا املتفقهني، من وكانوا سنوات، ست بذلك فقضوا وضبط، برسعة

باملطبعة. املحرِّرين من
وكانوا امللوكية، املطبعة مكابس مثل مكابس بثالثة ميالنو من وجاءوا
يصنعون أخذوا ثم ليفورن، طريق عن إيطاليا من والحرب الورق يستحرضون
ميالنو يف مصنوعة ويونانية إيطالية حروف باملطبعة وكان القاهرة، يف الحرب
واإليطالية ثالثة، العربية الحروف أشكال وكانت والرتكية، العربية عن فضًال
وآخر اإليطايل، للشكل واحد إال بينهم ليس ١٢ األتراك الصفيفة وعدد اثنني،
وكانوا مسابكي، نقوال فهو املطبعة مدير أما أملاني، العمال ورئيس لليوناني،
التعليم رسالة أيًضا وطبعوا الحكومة، بمصالح الخاصة األشغال يطبعون
الحديث النظام عىل تدريبهم املراد القبيل بالوجه املقيمني للجنود الحربي

العثمانيني. من كانوا الضباط ألن الرتكية؛ باللغة
بالقاهرة، العلماء ألحد الفصحى العربية باللغة أجرومية طبعوا ثم
زاده، شاني بقلم الرتكية إىل الفرنسية عن مرتجمة الحربية الفنون ورسالة
ما أول وهو عربي، إيطايل وقاموس اإليطالية، من تُرِجم الصباغة يف وكتاب
إىل اليونانية من مرتجمة األكرب اإلسكندر وسرية ،١٨٢٢ سنة ببوالق ُطِبع

ا.ه. الرتكية

تأليف الحرير صباغة يف كتاب عىل بمرص آصف بك محمد مكتبة يف واطَّلعنا
وُطِبع راهب، روفائيل القس عرَّبه وقد ،١٨٠٨ سنة باريس يف بالفرنساوية ُطِبع ماكريو،
هذا شطر يف الجمل بحساب الطبع تاريخ آخره ويف ١٨٢٢ / ١٢٣٨ه، سنة بوالق يف

(١٢٣٨ه) للوزير» يكتب «بمطبعة نصه:
يف أعانه وقد ،١٨٣٠ سنة تُويفِّ حتى األهلية للمطبعة مديًرا هذا مسابكي وظل
املسبك، رئيس الباقي عبد املشايخ: وهم للعمال، رؤساء األزهر خريجي من أربعة العمل
الصفيفة، رئيَسا شحاتة ومحمد الصنفي، ويوسف الطباعني، رئيس هللا عبد أبو ومحمد
الدين نور عثمان زاده سقا أقدمهم وغريه3 غريه املطبعة إدارة توىل املسابكي وفاة وبعد
عمًال وأكثرهم أشهرهم أما الحايل، ناظرها تريلوني املوسيو وآخرهم مفتشيها، أول بك
وامليكانيكيات، الرياضيات عىل اطِّالع له الرجال، نوابغ من وكان باشا، حسني فحسني
إىل نُِقل ثم ١٨٥١ / ١٢٦٨ه، سنة املرصية الوقائع يف بالرتكية وكاتبًا مصحًحا وكان
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استجالب يف فضل وله ،١٨٨٠ سنة لها ناظًرا صار حتى فيها وترقى بوالق، مطبعة
إىل اإلدارة انتقلت ثم الوطنيني، من املطبعة إدارة توىل من آخر وهو ملرص، الورق معمل

اإلفرنج. من توالها من أول وهو ،١٨٨٥ سنة بانجه املوسيو
تتعطل لم والنرش، الطبع عىل عاملة وهي سنة وتسعني نيًفا املطبعة هذه قضت
الكتب أهم من مئات طبعت وقد وإسماعيل، عيل محمد بني الفرتة يف سنني بضع إال
والتفسري والشعر واألدب والتاريخ والحربية والطبيعيات والرياضيات الطب يف العربية
وفيها عاملة، تزال وال وإفرنجية، وفارسية تركية كتب بينها العلوم، وسائر والحديث
يف عربية مطبعة أكرب وهي مطبوعاتها، وسائر ومنشوراتها أوامرها الحكومة تطبع
والحفر والسبك للطبع معامل أو ورش عدة إىل تقسم كبرية إدارة عن عبارة ألنها العالم؛

ذلك. وغري والتجليد
يف دورة ٧٠٠ يدور ما بني وقوة حجًما تختلف للطباعة، آلة ٣٩ اآلن املطبعة ففي
آلة ٣٣ املسبك ويف دورة، ٦٠٠٠ تدور الظروف لطبع آلة ومنها دورة، ٤٠٠٠ إىل الساعة
األمهات، وصنع الرسوم، أو الصور ونقش الحروف، لسبك وأفران وقوالب مكابس بني
أن يراد ملا واحدة قطعة الصحائف جعل أي (الفرم)، املالزم لصب خاصة ورشة غري
والتخريم للقص وُعَدد مكابس، بني آلة ٦٨ التجليد معمل ويف كبرية. مقادير منه يطبع
وغريها، والكبس والدهان والتصميغ والتذهيب والخياطة والحزم والحبك والتوضيب
أتقُن وفيه لإلفرنجية، واآلخر العربية، للحروف أحدهما قسمان: الحروف جمع ومعمل
تدور الُعَدد هذه وجميع باآلالت، ومنها باليد، يشتغل ما منها طرز، آِخر عىل الُعَدد
الوابورات هذه وإلدارة حصانًا، ١٤٠ جميًعا قوتها وابورات، أربعة بواسطة بالكهربائية
الفني القسم يف كلها وهذه والنجارة، والحدادة للربادة أماكن يتبعه بنفسه قائم معمل

املطبعة. من
ويف وغريها، والحسابات والنرش لإلدارة مكاتب عدة من مؤلَّف فإنه اإلدارة قسم أما
اليومية، باألجرة عامل و٥٠٠ الهيئة، داخل موظف مئة منهم عامل، ٦٠٠ بوالق مطبعة
الهامة. الكتب من يُحَىص ال ما منها صدر وقد أمريية، وغري أمريية إىل مطبوعاتها وتقسم
مطبوًعا كتابًا رأينا الطوبجية، مطبعة اسمها مطبعة القاهرة بجوار ُطَرا يف وكان
املتقدم زعبل أبي مطبعة غري أيًضا، أمريية مطبعة وهي ١٨٣٤ / ١٢٥٠ه، سنة فيها
الجيش يف للحاجة تلبية وغريها؛ الحجر مطابع من عيل محمد أنشأه ما وسائر ذكرها،

وغريه.
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بك. بانجه باشا. حسني حسني

األمريية غري املطابع

سنة، أربعني نحو األمريية املطابع من وغريها بوالق مطبعة غري فيها وليس مرص ظلت
كريلس األنبا لذلك تصدَّى َمن وأول أمريية، غري مطبعة إنشاء عىل أحد أثنائها يف يقدم لم
من كان فقد ،١٨٦١ سنة املتوىف القبطي اإلصالح لواء ورافع األقباط بطريرك الرابع
فكلَّف املطبعة، إنشاء السبيل هذا يف مساعيه جملة من وكان الحديثة، املدنية يف الراغبني
واختار أوربا، من له يستحرضها أن العبيدية) املدرسة (صاحب السوري عبيد روفائيل
يف بقبولهم يسمح أن يومئٍذ مرص وايل باشا سعيد استأذن األقباط شبان من أربعة
البطريرك هذا واحتفل ١٨٦٠ سنة املطبعة فوصلت الطباعة، فن ليتعلموا بوالق مطبعة
مدة، به الناس وتحدَّث بالشموع املشامسة فيه مىش استقباًال وصولها عند باستقبالها
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كتبًا فيها وطبع جرجس، بك رزق بعده إدارتها وتوىل القبطية، األهلية املطبعة وسماها
باقية. تزال وال الوطن، بمطبعة وُعِرفت جرجس، إبراهيم أخيه إىل انتقلت ثم وأدبية، دينية
سنة النيل وادي مطبعة أقدُمها تاريخها، عىل نقف لم أهلية مطابع أنشئت ثم
أفندي، السعود أبي لصاحبها النيل وادي صحيفة فيها تطبع كانت ١٨٦٦ / ١٢٨٣ه،
وتكاثرت املدارس، روضة ومجلة املرصي، الجيش حرب أركان نرشة أيًضا فيها وُطِبعت
الجمعيات. بني ذكرها اآلتي املعارف جمعية مطبعة أقدمها ومن إسماعيل، زمن يف املطابع
هذا أوائل يف سيما وال الحايل، الخديوي عهد يف الخصوص عىل املطابع وتعددت
وأكثرها تحىص، وال تَُعدُّ ال املطابع أصبحت حتى املطبوعات، حرية إطالق أثر عىل القرن
عىل نفقتها، عىل الكتب لطبع بينها وقليل العلمية، أو السياسية الصحف لطبع أنشئت
طبعاتها وأكثر الرائجة، العلوم يف القديمة الكتب بطبع لالتجار أنشئ منها جانبًا أن

رخيصة.
يف اآلن مطابع فمنها الصحافة، بانتشار القطر أنحاء سائر يف الطباعة وانترشت
ألننا ذكرها؛ عن املقام يضيق وغريها واملنصورة وأسيوط وطنطا وبورسعيد اإلسكندرية

بمرص. الطباعة نشأت كيف نبنيِّ أن أردنا إنما

اإلسالمي العالم سائر يف العربية الطباعة

الكتب من كثريًا طبعت الهند، يف العربية اللغة آداب لخدمة كثرية عربية مطابع وأنشئت
آباد وحيدر ولكناو وكمبور والهور ودهيل وبمباي كلكتة مطابع أشهرها الهامة، العربية
بالد يف املطابع ثم عرش، الثامن القرن أواخر إىل إنشائها تاريخ يف ترجع وغريها، الدكن

اإلسالمي.4 العالم وسائر فارس

هوامش

.Matériaux pour I’histoire des études orientales (1)
ج١. ٨٢ جودت تاريخ (2)

،٢٢ سنة الهالل يف نرش إسكاروس، لتوفيق املطبعة هذه تاريخ تفصيل تجد (3)
املطبعة. هذه نظار بأسماء قائمة وفيه

و٢٢، ٩ سنة الهالل فلرياجع العربية الطباعة تاريخ يف التوسع أراد ومن (4)
ج١. جودت وتاريخ ،٧ سنة واملقتطف و٤، ٣ سنة واملرشق
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امليالد، قبل ٩١١ سنة جريدة نرشوا أنهم ذكروا الصينيون، الصحافة إىل األمم أسبق
عهد عىل تصدر يومية صحيفة للرومان وكان الحكومة، منشورات قبيل من لعلها
كانوا ،Acta Duria اليومية» «األعمال سموها امليالد قبل األول القرن يف قيرص يوليوس
امليالد، قبل ٦٩١ سنة أنشئت إنها ويقال الهامة، واألخبار الحكومة أعمال فيها ينرشون
أملانيا يف فنشأت الحديثة الصحافة أما ذلك، مثل تفعل كانت األخرى الدول بعض ولعل
املعروف بشكلها تتكيف ولم الطباعة، اخرتاع أثر عىل عرش الخامس القرن بأواسط
باسم Gazetta غازتة دعوها ١٥٣٦ سنة منها صحيفة أول فصدرت البندقية، يف إال
سنة والفرنساوية ،١٦٢٢ سنة اإلنكليزية الصحف صدرت ثم به، تباع كانت الذي النقد

أوربا. مدائن سائر يف وهكذا ،١٦٣١

يفمرص الصحافة

ومرص عرش، التاسع القرن دخول بعد إال فيه تظهر لم فالصحافة العربي الرشق أما
أطوار: أربعة إىل العربية الصحافة نقسم املوضوع فهم ولسهولة فيها، سواها سبقت

عيل. محمد زمن يف تأسيسها (١)
وإسماعيل. عيل محمد بني تاريخها (٢)

اإلنكليزي. االحتالل إىل إسماعيل زمن يف تاريخها (٣)
االحتالل. عهد يف تاريخها (٤)



العربية اللغة آداب تاريخ

عيل محمد زمن يف العربية الصحافة تأسيس (1)

١٨٢٨ سنة أنشئت املرصية الوقائع (1-1)

القرن آخر بمرصيف الفرنساويون ألقاها التي الحديثة املدنية جراثيم جملة من الصحافة
فرنساويتني جريدتني (١٧٩٨–١٨٠١) بمرص إقامتهم أثناء يف فأنشئوا عرش، الثامن
ديجيبت) (كوريه Courrier D’Egypteو أجبسيان) (دكاد Décade Egyptienne هما

منهما. أمثلة الخديوية املكتبة ويف الحملة، تلك بذهاب ذهبتا
للقضايا ديوانًا فيها أنشئوا أنهم مرص إىل الفرنساويني مجيء عن كالمنا يف قلنا وقد
العمال، عىل ويفرقونها فيه، يجرى ما فيها ينرشون «التنبيه» اسمها صحيفة يصدر كان
لكن القضائية، أو العسكرية كالصحيفة فهي الخشاب، إسماعيل السيد يحررها وكان
أنشأها النهضة، هذه يف صدرت عامة عربية صحيفة أول املرصية» «الوقائع أن املقرر
وأخريًا والرتكية، بالعربية ثم بالرتكية، أوًال تصدر وكانت ،١٨٢٨ سنة باشا عيل محمد
باشا، إسماعيل فنظمه منتظم غري صدورها وكان تزال، وال فقط بالعربية تصدر صارت
النهضة، هذه أثناء يف نبغوا الذين والكتاب األدباء نخبة من جماعة تحريرها توىل وقد
كان ولعله «التنبيه»، محرر الخشاب إسماعيل السيد صديق العطار حسن الشيخ منهم
الشدياق، فارس أحمد الشيخ ومنهم الصناعة، هذه عىل فتمرن تحريره، يف يساعده
عبده، محمد والشيخ الرحيم، عبد أحمد والشيخ السفينة، صاحب الدين شهاب والسيد
وتكاد األسبوع، يف مرات ثالث اآلن تصدر وهي وغريهم، سلمان، الكريم عبد والشيخ

الرسمية. األخبار عىل قارصة تكون

املبرش (2-1)

يف الفرنساوية الحكومة أصدرتها التي «املبرش» جريدة القدم يف املرصية الوقائع وييل
يف مرتني تصدر كانت رسمية أيًضا وهي والفرنساوية، العربية يف ١٨٤٧ سنة الجزائر
البالد، كتاب من نخبة تحريرها وتوىل تحسنت ثم ركيكة، وعبارة صغري بحجم الشهر

اآلن. إىل تصدر تزال وال
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١٨٤٩–١٨٦٣ سنة من وإسماعيل عيل محمد بني العربية الصحافة (2)

لم الزمن من فرتة اسرتاحت العربية الصحافة أساس وضعت أن بعد مرص أن يظهر
لم وسعيد) (عباس واليني إىل عيل محمد بعد األمور ة أَِزمَّ النتقال ساكنًا، فيها تحرك
مجلة وال جريدة (١٨٤٩–١٨٦٣) حكمهما أثناء يف تصدر فلم األدب، يف رغبة لهما يكن
والجريدة العربية، األمة نفوس من تمكنت تكن لم الصحافة روح أن عىل النيل، وادي يف

الرسمية. لألمور الحكومة بها اهتمت إنما عيل محمد عهد يف صدرت التي

سوريا يف العربية الصحافة (1-2)

هذا إتمام عاتقها عىل فأخذت سوريا، إىل الفرتة تلك أثناء يف الصحافة مهمة وتحولت
فيها األكرب العامل كان العلمية سوريا نهضة أن رأيت وقد مرص، شقيقتها عن العمل
أقدم كانت كما دينية، عندهم الصحف أقدم كانت ولذلك األجانب، املبرشين جماعة

القطر. هذا بنهضة قامت التي هي الحكومة ألن أمريية؛ رسمية املرصية الصحف
غري مواقيت يف أوًال تصدر كانت إليها املشار السورية الدينية الصحف أن عىل
مثل األمريكان، املرسلون ذلك إىل الدينية الجماعات وأسبق متباعدة، فرتات يف أو معينة،
مجلة أو نرشة ١٨٥١ سنة فأصدروا الكليات، وإنشاء الجمعيات تأسيس يف سبقهم
تشتمل بالصحف، منها املناشري أو بالتقاويم أشبه هي سميث عايل القس بقلم دينية
أشهر، أربعة كل مرة ثم السنة، يف مرة تصدر كانت وجغرافية، وعلمية دينية أبحاث عىل
األمريكان املرسلون أصدر ثم ذلك، مثل اآلخرون املرسلون وفعل ،١٨٥٥ سنة واحتجبت
سنة أسبوعية إىل حولوها ثم ،١٨٦٦ سنة الشهرية النرشة سموها نرشة سنني عرش بعد

اآلن. حتى تصدر تزال وال ،١٨٧١

السياسية العربية الصحافة تأسيس (2-2)

١٨٥٥ سنة األحوال مرآة

جو الضطراب إليها سبقوا فالسوريون الرسمية غري العمومية السياسية الصحف أما
وراءها جرت وما ،١٨٥٤ سنة القرم حرب ذلك من يكفيك يومئٍذ، بالدهم يف السياسة
خروج بعد اللبنانية الفتن من تقدمها وما ،١٨٦٠ سنة الشام حوادث غري الذيول، من
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وميل وهمة نشاط وفيهم متحركة، عقولهم والسوريون سوريا، من املرصية الجنود
الرشقية، املسألة عىل املؤسسة الضغائن حركت والحروب فالفتن األدب، إىل فطري
أول فصدرت أقالمهم فتحركت العثمانية، الدولة شئون يف اإلفرنجية الدول وتداخلت
أصدرها ،١٨٥٥ سنة باألستانة القرم حرب أثناء يف رسمية غري سياسية عربية جريدة
وكانت قليًال، إال سنة عىل عمرها يزد لم األحوال» «مرآة وسماها الحلبي، حسون هللا رزق
صاحبها عىل القبض الحكومة فقررت شديدة، الطعن يف ولهجتها األتراك، ضد خطتها

العربية. السياسية الصحف إنشاء إىل الرشقيني أسبق فالحلبيون روسيا، إىل ففر

١٨٥٨ سنة األخبار حديقة

أول وهي الخوري، خليل لصاحبها ١٨٥٨ سنة بريوت يف األخبار حديقة صدرت ثم
يجعلها أن عزمه يف وكان األستانة، خارج العثمانية اململكة يف صدرت عربية جريدة
صدورها من سنتني وبعد األخبار، حديقة إىل عنه عدل ثم املنري»، «الفجر وسماها عمومية
عىل فاقرتح مسائلها، لتسوية مندوبًا باشا فؤاد وجاء ،١٨٦٠ سنة سوريا حوادث جرت
ريثما شهريٍّا راتبًا الحكومة له وعينت رسمية، شبه جريدته يجعل أن الخوري خليل
حديقة جريدة يومئٍذ لبنان حاكم باشا فرنكو وجعل الرسمية، «سوريا» جريدة ظهرت
وفاته إىل يصدرها زال ما لكنه له، الرواتب دفع يطل ولم مدة، للبنان رسمية األخبار

.١٩٠٩ سنة إىل بعده وصدرت ،١٩٠٧ سنة

١٨٥٨ وبرجيسسنة عطارد

به، لالقتداء السوريني األدب رجال يف الغرية أثار األخبار حديقة صدور أن والظاهر
إحداهما العثمانية، اململكة خارج عربيتان جريدتان نفسها ١٨٥٨ سنة يف فظهرت
أصدرها باريس»، «برجيس والثانية بقاؤها، يطل لم مرسيليا يف ظهرت «عطارد» اسمها
أربع وبعد ونرشها، طبعها بإتقان وعني باريس، يف اللبناني الدحداح رشيد الكونت

الخامسة. سنتها يف وتوقفت التونيس، الحرائري سليمان إىل بأمرها عهد سنوات
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١٨٦٠ سنة سوريا ونفري الجوائب

األستانة يف «الجوائب» بظهور ١٨٦٠ سنة مهمة خطوة العربية الصحافة وخطت
شأن للجوائب وكان األخرية، العربية النهضة أركان أحد الشدياق فارس أحمد لصاحبها
ألقالم ميدانًا وكانت وغريها، باألستانة األمر والة لدى ونفوذ العرب، أدباء عند عظيم
١٨٦٠ سنة ويف ،١٨٨٤ سنة إىل تصدر زالت وما واملناضلة، للمناظرة العرص ذلك أدباء
يطل ولم السنة، تلك حروب أثر العنارصعىل بني للتقريب للبستاني سوريا» «نفري صدر

ظهوره.

أخرى جرائد

صدرت لتونس رسمية جريدة وهو التونيس»، «الرائد صدر بسنة الجوائب صدور وبعد
رسمي وأكثرها واملغرب، سوريا يف ذلك بعد الجرائد ظهور وتواىل تزال. وال ١٨٦١ سنة
بإشارة ١٨٦٧ سنة حلب يف و«الفرات» دمشق، يف ١٨٦٥ سنة صدرت «سوريا» مثل
و«الزوراء» ،١٨٦٧ سنة لبنان حاكم باشا داود أصدرها «لبنان» وجريدة باشا، جودة
«الجريدة» كلمة ُوِضعت األثناء تلك ويف ،١٨٦٨ سنة بغداد يف باشا مدحت أصدرها
قبل يسمونها وكانوا واملجالت، الجرائد عىل تُطَلق وكانت املنشورة، الصحف عىل للداللة
لفظ ُوِضع ثم ذلك، غري أو الوقائع، أو الخربية، الورقة أو النرشة، أو الصحيفة، ذلك

واألدبية. العلمية للصحف املجلة

١٨٦٣–١٨٨٢ سنة من االحتالل إىل إسماعيل عهد من العربية الصحافة (3)

فرأى االستقالل، يف ومطامعه اإلفرنجية، املدنية يف إسماعيل رغبة من كان ما ذكرنا قد
ط فنشَّ العربية، والجامعة العربية اللغة آداب إحياء من عيل محمد جده رآه ما نحو
أيامه يف السوريون فتقاطر العربية، األمصار سائر يف والعلماء األدباء وقرَّب الصحافة،
االشتغال إسماعيل عليهم ل فسهَّ وخارجها، سوريا يف الصحف بإنشاء وأخذوا مرص، إىل

مرص. يف بها
بينه الفرتة يف أغفلوها أن بعد إسماعيل زمن يف بالصحافة أنفسهم املرصيون ورغب
وهي «اليعسوب»، املرصية الوقائع بعد صدرت مرصية صحيفة وأقدم عيل، محمد وبني
الدسوقي، وإبراهيم الحكيم، باشا عيل محمد ملنشئيها ١٨٦٥ سنة صدرت شهرية مجلة
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املكتبة يف أمثلة ومنها طويًال، تِعْش ولم العربية، اللغة يف صدرت طبية مجلة أول وهي
الخديوية.

السعود أبو أنشأها النيل»، بمرص«وادي فأولها الرسمية غري السياسية الصحف أما
تقريبًا، الهالل حجم يف األسبوع يف مرتني بالقاهرة تصدر كانت ،١٨٦٦ سنة أفندي
«نزهة جريدة تليها ،١٨٧٨ سنة صاحبها وفاة بعد وتعطلت علمية، أدبية سياسية وهي
عثمان ومحمد املويلحي إلبراهيم ١٨٦٩ سنة القاهرة يف ظهرت أسبوعية وهي األفكار»

لهجتها. من خوًفا إسماعيل؛ فألغاها عددان، إال منها يصدر لم جالل،
مطبعة يف تُطبَع كانت املدارس» «روضة مجلة صدرت (١٨٧٠) التالية السنة ويف
سواهما مرص يف يصدر يكن ولم طويًال، تقريًظا النيل وادي فقرَّظها النيل، وادي
العلماء من نخبة يحررها أدبية، علمية مجلة املدارس روضة وكانت املرصية، والوقائع
باشا وإسماعيل فكري، باشا هللا عبد منهم األدب، عالم يف ذلك بعد اشتهروا واألدباء
منهم كل كان بك، وقدري بك، ورفاعة مبارك، باشا وعيل الحكيم، بك وبدر الفلكي،
تصدر املدارس روضة وظلت املستقل، كالكتاب موضوع يف متسلسلة مقاالت فيها ينرش

سنوات. بضع

القبطية الصحافة (1-3)

تصدى ثم رأيت، كما املسلمني من أصحابها املرصية الصحف من ذكره تقدم ما كل
أفندي مخائيل بمرص أصدرها «الوطن» جريدة فصدرت الصحافة، يف ملجاراتهم األقباط
عادت ثم االحتالل، بعد حينًا توقفت القبطية، الجرائد أقدم وهي ،١٨٧٧ سنة السيد عبد
مخائيل مؤسسها تويف وقد إبراهيم، بك جندي اآلن وصاحبها ،١٩٠٠ سنة الظهور إىل
اليومية الصحافة يف حيٍّا منها يبَق لم قبطية صحف صدرت ثم ،١٩١٤ سنة السيد عبد

املنقبادي. شنودة بك لتادرس ١٨٩٥ سنة هذه صدرت وقد ومرص، الوطن إال

إسماعيل زمن يف السورية الصحافة (2-3)

سوريا يف أوًال:

فيها فصدرت سوريا، يف والعلمية السياسية بالصحف مخصبة ١٨٧٠ سنة وكانت
تزال، وال اليسوعيني لآلباء «البشري» وجريدة تعطلت، وقد الشلفون ليوسف «الزهرة»
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طويًال، عاشت سياسية علمية مجلة وهي له، و«الجنان» البستاني، لبطرس و«الجنة»
مجلة صدرت السنة تلك ويف البستاني، آثار أكثر مثل النهضة هذه يف تأثري لها وكان
الجرائد هذه وكل الجدال، يف اللهجة شديدة وكانت الصابونجي، لويس للقس «النحلة»

اآلن. تعطلت
لألمريكان، املنري» الصبح «كوكب جريدة صدرت (١٨٧١) التالية السنة ويف
صدرت ١٨٧٤ سنة ويف والشلفون، للصابونجي و«النجاح» للبستاني، و«الجنينة»
فيه تقلبت طويل تاريخ لها وكان الشلفون، ليوسف النجاح إلغاء بعد «التقدم» جريدة

توقفت.1 ثم شتى أطوار عىل

سوريا يف إسالمية أهلية جريدة —أول الفنون ثمرات

تصدر ولم املسيحيني، من لكتاب السورية واملجالت الجرائد من ذكره تقدم ما كل
جمعية أنشأتها الفنون»، «ثمرات نعني ،١٨٨٥ سنة قبل سوريا يف إسالمية جريدة
السيد امتيازها صاحب إىل إدارتها وفوضت حمادة، الدين سعد الحاج برئاسة الفنون
وذكر سوريا، يف صدرت رسمية غري إسالمية جريدة أول وهي القباني، القادر عبد
أول لذلك فهي مساهمة، رشكة عهدها أول يف كانت أنها العربية الصحافة صاحب
الجريدة فظلت بقاؤها، يطل لم الرشكة تلك أن عىل رشكة، بها قامت عربية جريدة
اإلسالمية الجرائد ظهور تواىل ثم فتوقفت. ١٩٠٨ سنة إىل امتيازها صاحب بإدارة تصدر

القرن. هذا أوائل يف سيما وال بعدها،
«لسان وأبقاها أشهرها إسماعيل، زمن أواخر يف سوريا يف عديدة جرائد وصدرت
١٨٨٠ سنة ويف يصدر، يزال وال رسكيس، خليل لصاحبه ١٨٧٧ سنة صدرت الحال»
.١٩٠٨ سنة تعطل حتى مختلفة أحوال املصباح عىل ومر نقاش، لنقوال «املصباح» صدر

إسماعيل زمن بمرصيف السورية الصحافة ثانيًا:

السياسية، الشهرة إىل ميل وفيه الطوائف، كل من األدباء يقرب كان إسماعيل إن قلنا
وأهله، األدب يف إسماعيل برغبة وسمعوا السياسية، الصحافة عانوا قد السوريون وكان
األدباء من طائفة إليها فجاء فيها، الرزق أسباب وتوفر وخصبها مرص يعرفون وهم
أكثر وكان وغريهم، نقاش، وسليم إسحق، وأديب تقال، آل أشهرهم والكتاب والشعراء
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العهد، ذلك إىل املرصي للقطر ثانية عاصمة تعد برحت وما اإلسكندرية، يف مقامهم
هناك. بالصحافة بعضهم فاشتغل

باشا سليم للمرحوم الرشقي» «الكوكب جريدة املرصية السورية الصحف وأقدم
بقاؤها. يطل ولم ،١٨٧٣ سنة اإلسكندرية يف صدرت حموي،

الرواج من وافًرا حظٍّا ونالت ،١٨٧٦ سنة تقال وبشارة لسليم «األهرام» صدرت ثم
باشا، تقال بشارة بن بك جربائيل بإدارة اآلن تصدر وهي القاهرة إىل نُِقلت ثم والنفوذ،

عمرها. من والثالثني الثامنة السنة أدركت وقد
١٨٨٠ سنة نقاش وسليم إسحق، أديب لصاحبيها «املحروسة» جريدة صدرت ثم
لصاحبها اآلن وهي يد، إىل يد من وانتقلت شتى أحوال عليها وتقلبت باإلسكندرية،
عدة العهد ذلك يف السورية الجرائد من وصدر القاهرة. يف يومية وتصدر زيادة، إلياس

واألهرام. املحروسة غري منها يبَق لم جرائد
ذلك يف واإلسكندرية مرص يف العربية الصحف أرباب أكثر أن اإلجمال عىل ويقال
وكانت لهم، وطنًا واتخذوها مرص قطنوا كثريون ومنهم السوريني، من كانوا العرص
ملا األدبي تنشيطها أو املالية مساعدتها ولوال وجه، كل من الصحف تساعد الحكومة
الوزير النهضة هذه ساعد وقد الدور، هذا يف كبري شأن لألهرام وكان قائمة، لها قامت

وماديٍّا. أدبيٍّا باشا رياض

الصحافية والحرية الصحايف اإلنشاء

من الصحايف اإلنشاء فانتقل كثري، تحسني الصحافة تاريخ من الدور هذا لغة يف وحدث
املرحوم النهضة هذه ومقدام العرصية، والطالوة الرشاقة عىل الركيكة الضعيفة العبارة
يف الكتَّاب فقلَّده العبارة، وصحة املتانة مع اإلنشاء يف نابغة كان فإنه إسحق؛ أديب

أسلوبه. يف وتحدَّوه عبارته،
إسماعيل، أيام أواخر يف سيما وال الحرية، مطلقة العرص ذلك يف الصحافة وكانت
األستانة يف العثمانيني األحرار نهضة من الحرية روح يومئٍذ ترشبوا قد والسوريون
ط ونشَّ سوريا إىل مدحت جاء ثم ،١٨٧٦ سنة الحميد عبد وتنصيب العزيز، عبد بخلع

سوريا. يف عظيًما انتشاًرا الصحافية الحرية فانترشت الشعور، هذا
من عىل يصرب لم لكنه الصحافة، حرية يقاوم يكن لم إسماعيل فإن مرص يف أما
كما خطر، يف أصبح انتقاده عىل تجارس ومن جانبه، يراعون الُكتَّاب فكان ينتقده،
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تنرصه لم ولو مصريه، يُعَلم ولم الخزينة من ف ُرصِ ماٍل إىل أشار ملا األهرام مدير أصاب
املالحظة. تلك ضحية لذهب فرنسا

اآلن إىل ١٨٨٢ سنة من االحتالل عهد يف العربية الصحافة (4)

قانون صدر أيامه ويف السابق، الخديوي املرحوم إىل الخديوية انتقال العرص هذا تقدم
ذهاب أثر عىل العرابية الحركة أوائل يف تطرقت الصحافة ألن ١٨٨١؛ سنة املطبوعات
الصحافة وتحولت ،١٨٨٢ مرصسنة اإلنكليز واحتل العرابية، الثورة حدثت ثم إسماعيل،
صدرت يومية جريدة وأول فيها، الصحف وتكاثرت القاهرة، إىل العرص هذا يف اليومية
فيها التحرير توىل وقد األرمني، رصافيان علكسان لصاحبها «الزمان» جريدة فيها
قربص، إىل صاحبها فسافر الحكومة أقفلتها ثم ،١٨٨٣-١٨٨٤ سنة الهالل صاحب
زالت وما ظهورها، يطل ولم ،١٨٨٩ سنة الرشق» «ديك سماها جريدة هناك وأنشأ
وغريهما. «املؤيد» ثم ،١٨٨٨ سنة «املقطم» ظهر حتى يومية جريدة من خالية القاهرة
الرشق»، و«مرآة و«البيان»، «كالربهان»، القاهرة يف كثرية فكانت األسبوعية الجرائد أما

وغريها.
ولم دور، إىل دور من مرص بها انتقلت مهمة سياسية خطوة اإلنكليزي واالحتالل
ومسايرة مرص مصلحة يف النظر غايتها واحدة خطة إال قبله العربية للجرائد يكن
جانب أخذت فإنها األهرام جريدة إال يشء، يف األخرى الدول يهمها يكن ولم حاكمها،

إسماعيل. غضب من مديرها أنقذت ألنها فرنسا؛
والجالء، االحتالل مسألة تولدت معهم، فرنسا تكن ولم مرص اإلنكليز احتل فلما
العثمانية للدولة بعضها تحزَّب أقسام إىل الصحف فانقسمت والعثماني، املرصي ومسألة
وأول اإلنكليز، جانب أخذ اآلخر والبعض اإلنكليز، عىل لفرنسا والبعض اإلنكليز، عىل
ألصحاب املقطم ثم ذكرها، املتقدم الزمان جريدة بمرص جانبهم أخذت التي الصحف
ملحررها التالية السنة يف املؤيد جريدة فأنشئوا منها، الوطنيون فامتعض املقتطف؛
يوسف. عيل الشيخ بها استقل ثم مايض، أحمد الشيخ ومديرها يوسف، عيل الشيخ
يف الكربى الوطنية الجرائد أول ألنها الوطنية؛ الصحافة يف كبرية خطوة املؤيد وظهور
الوطنية الجرائد من لغريها السبيل مهدت التي وهي الصحافة، أدوار من الدور هذا
نالته وما اآلن، إىل بقاؤها أما نشأتها، أول يف بنارصها الوطنيني كبار أخذ وقد اإلسالمية،
يف فالقى املقطم أما وثباته، صاحبها اقتدار إىل راجع فإنه الكلمة، ونفوذ الشهرة من

عليها. يصرب َمن قلَّ جسيمة، مشقات خطته عىل البقاء سبيل
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لم كرومر اللورد االحتالل عميد ألن املطبوعات؛ قانون أمر يف الحكومة وتساهلت
إنشائها. إىل األدباء فتسابق مباًحا، الصحف نرش فأصبح الصحافة، تقييد يرى يكن

وسبقت ،١٨٩٢ سنة من العبايس العرص يف أدوارها أرقى العربية الصحافة وبلغت
الحكومة، ضغط من توالها ملا سوريا يف الصحافة وانحطت األمصار، سائر بها مرص
وعشاق األقالم، أرباب رحال محط مرص فأصبحت الدستور، إعالن قبل األفكار وتقييد
إىل العرص هذا م فيُقسَّ الصحافة إىل بالنظر أما األقطار. سائر من الرزق وطالب الحرية،
،١٩٠٠ سنة اللواء ظهور إىل ١٨٩٢ سنة العايل الجناب تويل من األول الدور أدوار: ثالثة

اآلن. إىل ١٩١٠ سنة من الفعل رد والثالث ،١٩١٠ سنة إىل اللواء ظهور من والثاني

١٨٩٢–١٩٠٠ سنة من األول الدور (1-4)

بينهما، الجدال وطيس وحمي ساعدهما، واشتد واملؤيد، املقطم فيه نضج األول فالدور
وال األسبوعية، الجرائد ظهور فتكاثر الصحافة، حرية فأُطِلقت املطبوعات قانون وأُهِمل
إما — مؤيدية أو مقطمية إما الصحف أكثر فصارت إحداهما، تتحدى أن منها لكل بد
عىل فهي القبطية الجرائد أما خطتها، يف ثبتت فإنها األهرام إال — عليه أو االحتالل مع

احتاللية. اإلجمال
— ١٨٩٢–١٩٠٠ سنة من أي — الدور هذا يف صدرت التي الصحف عدد وبلغ
٦٣ يف قبًال صدر ما نحو سنني ثماني يف منها صدر أي صحيفة، وخمسني مئة نحو
عىل يقدرون ال قبًال الصحافيون وكان املطبوعات، رساح إطالق كثرتها أسباب ومن سنة،
والرشوط، القيود بكل والقبول الضمانة، تقديم أو التأمني، دفع بعد إال الجريدة إصدار
وتعبًا. نفقة أقل ألنها أدبية؛ أو علمية الدور هذا يف صدرت التي الصحف أكثر ولكن

١٩٠٠–١٩١٠ سنة من الثاني الدور (2-4)

بالعرش الناس تحدث وكثرة االحتالل، ضد الوطنية الحركة باشتداد العرص هذا ويمتاز
اليونان عىل العلية الدولة انتصار بعد ذلك بدأ قد وكان اإلسالمية، والخالفة العثماني
اللواء، صاحب كامل مصطفى يد عىل الوطني الشعور بنمو أيًضا ويمتاز ،١٨٩٧ سنة

بقاءهم. وتستطيل بوعودهم، املحتلني تذكِّر قبله الصحف وكانت
اإلنكليز بجالء املطالبة إىل املرصيني ودعا الحكومة، بانتقاد رصح فإنه مصطفى أما
والكتابة بالخطابة السبيل هذا يف للسعي أوربا إىل وسافر بوعدهم، قياًما بالدهم عن
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األلوية أنشأ وأخريًا ،١٦ سنة ٦ بالهالل حياته ترجمة يف مفصًال تراه مما والتحريض،
رشكة أول وهي إلنشائها، مالية رشكة وألَّف واإلنكليزية، والفرنساوية بالعربية الثالثة
إنكلرتا، عىل واالحتجاج الجالء، طلب يف التشديد اللواء خطة وجعل بمرص، صحافية
يف للصحافة وأصبح مرص، يف بمثله يُسَمع لم ما والحزم الجرأة من جهاده يف وأبدى

أهمها: مميزات الدور ذلك

من وأول الوطنيني، املتمولني من باألسهم تجمع مالية برشكات الجرائد إنشاء (١)
«الجريدة» فظهرت سواه، به فاقتدى اللواء، صاحب كامل مصطفى بمرص ذلك فعل

مالية. رشكة إىل املؤيد وتحول املرصيني، أعيان من مؤلفة برشكة
صفحات. ثماني وصارت الوطنية، الجرائد حجم كرب (٢)

بها، الناشئة واهتمت قرَّاؤها، وكثر الوطنيني، نفوس يف تأثري للصحافة صار (٣)
الحماسة. روح فيها وظهرت

ورئيسه الوطني»، «الحزب صوتًا وأعالها الصحف، لنرصة األحزاب تشكلت (٤)
كامل. مصطفى

يف أكثرها ذلك قبل املرصية العربية الصحافة وكانت الوطنية، الصحف تكاثرت (٥)
املرصيني. أيدي يف أكثرها فأصبح السوريني، أيدي

عناوينها. يف وتفننت مكاتباتها، دائرة واتسعت الصحف، مواضيع تنوعت (٦)
الحكومة. لدى نفوذ لها صار (٧)

األرياف. مدن من كثري يف فظهرت تقريبًا، واإلسكندرية مرص يف محصورة كانت (٨)
لغاتها. اختالف عىل الصحف أرباب فيها اشرتك نقابة لها تألفت (٩)

الفعل الثالث—رد الدور (3-4)

يُحِسن لم (كرومر) األول العميد عهد يف املرصية الصحافة نالتها التي الحرية أن عىل
بعد سيما وال والتحريض، النقد يف الوطني الحزب صحف فتطرفت استخدامها، الكتَّاب
مقتل ذلك ورافق فوىضاألقالم، فاشتدت متساهًال غورست وكان بغورست، كرومر إبدال
الوطنية الروح إىل قتله بعضهم فنسب ،١٩٠٩ سنة الوزراء رئيس غايل باشا بطرس
وخلفه غورست، العميد وتويف الفوىض، لهذه حد وضع إىل األفكار واتجهت إليها، املشار
عىل التضييق سياسته فاقتضت أهلها، لسان ويفهم مرص يعرف وهو كتشنر، اللورد
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معاشهم، طرق عن الشبان ويشغل الفالح، بمصالح يرض إطالقها أن العتقاده الصحافة
اإلقفال وتناول الوطنية، الجرائد من وغريها الفتاة، ومرص والعلم اللواء أقفل أيامه ويف
ولم الجديدة، الصحف إلنشاء الرتخيص يف تتصعب الحكومة وأصبحت أيضا، غريها
إىل ه همَّ العميد ورصف األصابع، عىل يعد قليل عدد إال بمرص الكربى الجرائد من يبَق
الصحف مرصمن يف ما يرى وهو معاشه، سبل وتسهيل ويالته، وتخفيف الفالح، إنجاد

يكفيها.

االحتالل عهد عىل سوريا يف الصحافة

تحت تنئ سوريا وأختها الحرية، بحبوحة يف رافلة األول االحتالل عهد يف مرص كانت
وصودرت الجاسوسية، وانترشت واألقالم، األفكار فيه تقيدت الذي الحميدي الحكم
أو املقاالت أو الجرائد ينشئون مرص إىل املهاجرة يف الحرة األقالم أرباب فأخذ الحرية،
سنة الدستور أُعِلن حتى صابرون، وأهلها التقهقر يف سوريا صحافة وأخذت الكتب،
هبوط تحققت أن لبثت فما ومكذِّبة، مصدِّقة بني وهي بالدهشة الصحف فقابلته ،١٩٠٨
اململكة من محصورة التاريخ ذلك إىل وكانت وتكاثرت، انتعشت حتى عليها النعمة تلك
فظهرت والقدس، وحلب الشام وطرابلس ودمشق واألستانة ولبنان بريوت يف العثمانية
وبغداد وجدة ومكة مرجعيون وجديدة وصيدا والالذقية وحمص حيفا يف الدستور بعد

وغريها. لبنان قرى من كثري ويف والبرصة، واملوصل
انقسمت املايض، العام يف واالئتالف االتحاد حزبَْي إىل العثمانية األمة انقسمت وملا
يزال وال آراءه، ن تحسِّ حزب كل صحف وجعلت قسمني، إىل معها العثمانية الصحف

اآلن. إىل شأنها ذلك

العربية املجالت (5)

عىل يُطَلق الجريدة لفظ وكان الجرائد، عن كالمنا أثناء يف املجالت أقدم ذكر جاء
الشيخ لذلك استخدمه من وأول تقدم، كما اللفظ بهذا املجالت اختصت ثم كليهما،
«اليعسوب» نعني بمرص، صدرت العربية املجالت أقدم أن رأيت وقد اليازجي، إبراهيم
واليعسوب املرصية»، «الوقائع الرسمية الجرائد أول فيها صدرت كما ،١٨٦٥ سنة
عمومية مجلة وهو للبستاني، ١٨٧٠ سنة بريوت يف «الجنان» ظهر ثم طبية، مجلة
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عرشة بضع تظهر ظلت الشهر، يف مرتني تصدر والسياسة، واألدب العلم بني جمعت
والتاريخ واألدب السياسة يف العرص ذلك يف العربية كتاب ألقالم ميدانًا وكانت سنة،
وغريها، والفكاهة والطبيعيات والرياضيات والزراعة والحقوق والطب والعلم والشعر
تشتمل الجنان ومجموعة البستاني، بطرس بن سليم السياسية مقاالتها ينشئ وكان
املجالت وأخذت يومئٍذ، العربي العالم يف والسياسية واألدبية العلمية الحركة تاريخ عىل

واالرتقاء. النشوء بسنة عمًال بالتدريج مواضيعها تتخصص بعده
انتقادية، علمية أدبية وهي ،١٨٧٠ سنة بريوت يف للصابونجي «النحلة» فصدرت
تظهر لم هزلية فكاهية وهي لبنان، درعون يف الخازن نوفل للشيخ «الجعبة» صدرت ثم
طبية، تاريخية علمية وهي ،١٨٧٠ سنة بمرص املدارس» «روضة وصدرت قليًال، إال
ومديره ونمر، رصوف الدكتورين ملنشئَيْه بريوت يف ١٨٧٦ سنة «املقتطف» صدر ثم
وال مرص إىل ١٨٨٦ سنة انتقل زراعي، ريايض صناعي علمي وهو مكاريوس، شاهني
وزراعة وصناعة علم خزانة ومجلداته العربية، املجالت شيخ اآلن وهو فيها، يصدر يزال
واالكتشافات. واالخرتاعات اآلراء من النهضة هذه يف حدث ما نخبة وفيها وشعر، وأدب
جراحية طبية مجلة وهو بوسط، للدكتور ١٨٧٧ سنة بريوت يف «الطبيب» صدر ثم

بريوت. يف تصدر تزال وال البارودي، بك إسكندر الدكتور إىل اآلن صارت
جراحية طبية مجلة وهو شميل، شبيل للدكتور ١٨٨٦ بمرصسنة «الشفاء» وصدر

وتوقفت. سنوات خمس صدرت علمية،
حقوقية، وهي السنة تلك يف بمرص الشميل أمني لشقيقه «الحقوق» وصدرت
تصدر تزال وال املحامي، الجمال إبراهيم إىل ١٨٩٧ سنة صاحبها وفاة بعد وانتقلت

بمرص.
يزال وال الكتاب، هذا مؤلف ملنشئه ١٨٩٢ سنة القاهرة يف «الهالل» صدر ثم
االكتشافات من يحدث وما والعلم، واالجتماع والتاريخ األدب يف يبحث وهو فيها، يصدر
االجتماعية، األبحاث ويف وفلسفته، التاريخ يف الخصوص عىل يتبسط لكنه واالخرتاعات،
أجزاء، خمسة يف اإلسالمي» التمدن «تاريخ أهمها مختلفة، مواضيع يف ملحقات وله
و«تاريخ األمم»، و«طبقات الحديث»، الفراسة و«علم اإلسالم»، قبل العرب و«تاريخ
اإلسالم تاريخ روايات سلسلة أيًضا ملحقاته ومن الرابع، جزؤه هذا العربية» اللغة آداب
العام، هذا يف منها عرشة السابعة الحلقة وتصدر اإلسالم، بظهور تبدأ روائي قالب يف

بغداد. وسقوط املماليك دولة ظهور وموضوعها
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نديم، هللا عبد للمرحوم «األستاذ» مجلة صدرت الهالل فيها صدر التي السنة ويف
السنة تلك ويف أقفلتها، الحكومة ألن ظهورها؛ عىل السنة تتم لم انتقاديه أدبية وهي
دبانة)، (مدام نوفل هند للسيدة و«الفتاة» شلهوب، إلسكندر «الفتى» مجلة صدرت
ميًال أكثر وصارت الحني، ذلك من املجالت صدور وتكاثر النسائية. الجرائد أول وهي
«الفتاة» وهذه والتاريخية، والطبية الحقوقية املجالت صدور رأيت فقد التخصيص، إىل
يف أكثرها مجلة عرشين عىل عددها زاد حتى بعدها للنساء املجالت صدور وتواىل نسائية،
و«الرشائع»، شعرية، و«املنظوم» رياضية، «املهندس» جريدة وصدرت املرصي، القطر
زراعية، و«الروضة» فكاهية، و«االبتسام» قضائية، كلها املرصية» و«األحكام و«القضاء»،
و«املنار» صورية، و«األجيال» تجارية، التجارية» الغرفة و«مجلة مالية، و«اليانصيب»
واالجتماع، واالقتصاد الحقوق يف تبحث االجتماعية» العلوم و«مجلة عمرانية، إسالمية

اقتصادية. التعاون» و«مجلة
لها النصارى من طائفة فكل والعنارص، املذاهب حسب أيًضا املجالت واختلفت
وصدرت الجماعات، سائر وكذلك بشئونها، الخصوص عىل تهتم مجلة غري أو مجلة
بمرص صدرت التي املجالت من عرشات ذلك عىل وِقْس شيعية، صيدا يف العرفان مجلة
املجالت عن التخصيص يف بعيدة تزال ال فهي ذلك ومع ذكرها، املقام يسع ال وسوريا
وعلم الحرف، من وحرفة الفنون، من فن بكل خاصة مجالت هذه بني فإن اإلفرنجية،

مثله. عن بعيدين نزال ال مما العلوم، من
أردنا وإنما العربية، واملجالت الجرائد من ظهر ما تاريخ تدوين غرضنا وليس
يف صدرت التي واملجالت الجرائد أحصينا وقد العربية، الصحافة نشأت كيف نبنيِّ أن
ومجالت جرائد بني صحيفة ٦٥٠ نحو فبلغت اآلن، إىل الصحافة عهد أول من العربية

املختلفة. العالم أنحاء يف ُخْمسها إال حيٍّا منها يبَق لم املواضيع، اختالف عىل

أمريكا يف العربية الصحافة (6)

أمريكا يف العربية الصحافة نختص أن قبل الصحافة يف الكالم باب إقفال بنا يحسن ال
وأوائل املايض القرن أواخر يف ولبنان سوريا من هاجموا الذين السوريني نعني بكلمة،
والصناعة بالتجارة يشتغلون نفس ٣٠٠٠٠٠ نحو الجديد العالم يف منهم فإن القرن، هذا
واألدباء الُكتَّاب منهم وظهر العربية، وآدابهم العربي لسانهم عىل حافظوا وقد واألدب،
بهم، خاصة عربية صحافة ألنفسهم وأنشئوا والخطباء، واملؤلفون واألطباء والشعراء
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١٨٩١ سنة نيويورك يف صدرت أمريكا» «كوكب املهجر يف لهم ظهرت جريدة وأول
الحني ذلك من العربية الصحافة وانترشت منشئها، وفاة بعد وتعطلت عربييل، لنجيب
من وغريها نيويورك يف العربية واملجالت الجرائد فظهرت والجنوبية، الشمالية أمريكا يف
بعضها، تعطل وقد وغريها، وأرجنتني وكوملبيا والربازيل املكسيك ويف املتحدة، الواليات
عىل املهجر يف منها يظهر يزال ال ما عدد زاد وربما اآلن، إىل يظهر اآلخر البعض يزال وال
اكتسبت وقد كبرية، صفحات ثماني يف تصدر كربى يومية جرائد بينها جريدة، خمسني
وترتيب والتعبري، الرتكيب وأساليب اإلعالن، طرق حيث من األمريكية الصحافة مميزات
كذكرهم العهد، لهذا وسوريا مرص صحف بعض ذلك يف وقلَّدتها والعناوين، األبواب
حربية واقعة عن مقالة عنوان يف فيقولون املضارع، بصيغة صدرها يف املقالة خالصة
يقتل بعنف، البلغاريون يصده يهجم، العثماني، «الجند مثًال: والبلغاريني العثمانيني بني

إلخ». … الجند يفشل فالن، الجنرال
أحوال يف الخصوص عىل وتبحث عربي، رشقي فأكثرها الصحف تلك مواضيع أما
العربي. والعنرص العربية اللغة عن وتدافع وتتناظر، وتتناقش ومرص، ولبنان سوريا

مرص يف كما والتاريخ، واالجتماع الطب يف اختصاصية مجالت فيها وظهرت
مجلة نعني عربية، مجلة لها تتخصص لم مواضيع يف مخصصة مجالت وبينها وسوريا،
بأرقى مقابلتها يمكن الجميلة، بالفنون خاصة فإنها نيويورك، يف تصدر التي «الفنون»
يطل لم بمرص االسم بهذا مجلة واحد وقت يف معها وصدر نوعها، من اإلفرنجية املجالت

ظهورها.2

هوامش

العربية. الصحافة كتاب يف ذلك تفصيل راجع (1)
فليطالع الصحف، وإحصاء الصحافة تاريخ يف التفصيل زيادة شاء ومن (2)
طرازي. دي فيليب للكونت العربية الصحافة وكتاب و١٨، و١٣ و١٢ و٤ ١ سنة الهالل
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اللغة؛ آداب عىل كبري تأثري لها كان وقد املدنية، هذه مميزات من الشخصية الحرية
أفكارهم يف واستقالًال حرية األمم أكثر من العرب كان النفس. صور من صورة ألنها
وماتت األنفة، تلك ذهبت ثم دولتهم، صدر يف تاريخهم بذلك يشهد وأفعالهم، وأقوالهم
عرش التاسع القرن فأقبل الوسطى، اإلسالمية األجيال يف والعسف الظلم بتوايل الحرية
هذه بأطراف أخذنا فلما رأى، وال حرية وال لهم إرادة ال كاألنعام يُساقون والعامة
اختالف عىل والواجبات الحقوق يف الناس ومساواُة العامة شأن رفُع وأساُسها املدنية،

اقتبسناه. ما جملة يف الشخصية الحرية كانت طبقاتهم،
الحكومة كانت التي العلمية اإلرساليات مرص يف الروح هذه انتشار عىل ساعد وقد
األمم أكثر والفرنساويون — فرنسا إىل وأكثرها العلم، لتلقي أوربا إىل ترسلها املرصية
العرصية الحرية روح من اقتبسناه ما فكان — نرشها عىل وإقداًما للحرية، انتصاًرا
عيل محمد أرسلهم الذين والتالميذ العرب، ملصلحة حماسية روح وفيه فرنساوي، أكثره
ووافق العربي، العنرص يف الروح هذه وبثوا عربية، دولة بإنشاء قال من أول أوربا إىل

به. فأخذ السيايس عيل محمد غرض ذلك
االختالط لزيادة ١٨٦٠ سنة حوادث بعد سوريا يف الروح هذه انتشار وزاد
باستقاللهم يتعلق ما وخصوًصا كتبهم، ومطالعة الفرنساويني، سيما وال باألجانب،
األحرار فأبى وفساًدا، اضطرابًا تزداد ذلك أثناء يف العثمانية الدولة وأحوال وثورتهم،
أكثر ألنهم املسيحيني؛ من املهاجرين وأكثر املهاجرة، إىل فعمدوا الضيم عىل الصرب
هذه وَمكَّن آدابهم، عىل اطالًعا وأوسع بهم، االختالط عىل وأقدر باألجانب، احتكاًكا
الحقائق عىل مبنية ألنها العلم؛ نقل بعد الطبيعية العلوم انتشاُر العرب نفوس يف الروح

املحسوسة.
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.١٨٦٧ سنة لبنان جريدة ومؤسس لبنان جبل حاكم باشا داود

العقل، قيود فحلت األحوال، بعض يف آخر سبيًال اتخذت الحرة الروح هذه أن عىل
من واحد غري وظهر الضارة، والعادات التقاليد من التخلص يف الرغبة إىل وصارت
اإلصالح فآل العثماني، العربي العالم يف االجتماعي أو الديني أو السيايس اإلصالح طالب
اإلصالح هذا ونرصاء الدستور، إىل االستبداد من العثمانية الحكومة قلب إىل السيايس
األفغاني، الدين وجمال املرصي، باشا فاضل مصطفى الربنس أشهرهم كثريون، منا
الشيخ االجتماعي اإلصالح نرصاء وأشهر وأمثالهم، غانم، وخليل الكواكبي، الرحمن وعبد

آخر. مكان يف إليهم وسنعود أمني، وقاسم املرصي عبده محمد
النشوء مذهب شيوع بعد سيما وال العلم، حيث من آخر نهًجا الروح هذه واتخذت
وتعليل البحث، حرية إىل األذهان فتنبهت املايض، القرن من الثاني النصف يف واالرتقاء
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موضوع أي يف الكتَّاب أقالم عىل تظهر ذلك آثار فأخذت للعقل، تنجيل كما الحوادث
القبور. أهل بآراء املتشبثني القديم، عىل املحافظني إال — فيه كتبوا

سوريا، يف األمريكية املدارُس واالستقالل الحرية روح نرش يف العوامل أكرب ومن
وعلمتهم السورية، الناشئة يف الروح هذه بثَّت فإنها بريوت؛ يف األمريكية الكلية وخصوًصا
يف الرتبية هذه ثمار وظهرت قيد، بال والتفكري بحقوقهم، واملطالبة أنفسهم، عىل االعتماد
مدرسية، بحقوق األساتذة ملطالبة الطبي القسم تالميذ نهض إذ ١٨٨١؛ سنة الكلية أبناء
إىل ذلك فأدى وغريها، سوريا يف دوي الحادثة لهذه وكان عارضة، ألسباب تنصفهم فلم

وغريها. مرص إىل املطالبني أولئك بعض مهاجرة
واالستقالل الحرية من تنَْل لم فإنها املرأة، شأن رفع الشخصية الحرية ويتبع
شأن لها وصار العامة، تحرَّر كما فتحرَّرت العرص، هذا يف نالته ما االجتماعية والحقوق
القرون يف شأنها انحط قد وكانت اإلسالم، وصدر الجاهلية يف عليه كانت ما نحو ورأي
دأب وأصبح الشكوك، بها وأحاطت رأي، وال لها صوت ال كاملتاع صارت حتى املظلمة
آرائها، وتقبيح تحقريها يف القصائد ونظموا الكتب وضعوا حتى بها، الظن سوء الرجل
العلم، طلب يف وأخذت العرص، هذا يف رساحها فأُطِلق عليها، والتضييق بحبسها وأمروا
السياسية والجرائد العلمية املجالت فأنشأن واألدب، العلم يف منهن واحدة غري ونبغت
يف وأخذن الطبيبات، منهن ونبغت للخطابة، ووقفن الكتب، وألَّفن األدبية، والجمعيات
املدنية، هذه بأسباب اختالًطا أكثر ألنهن ذلك؛ إىل أسبق واملسيحيات الحقوق، علم طلب
وكاتبات، وعاملات خطيبات بناتهم من ونبغ أيًضا، املسلمني يف دبَّت الروح هذه أن عىل

الجمعيات. وأنشأن
قبُل، من عليه كانت عما باألدب االرتزاق طريقة تحوُّل أيًضا الروح هذه عىل وترتب
أو وميله، لرييضنفسه يؤلف أو ينظم النهضة هذه قبل املؤلف أو الشاعر أو األديب كان
أصحابها يرتزق تجارة أو صناعة اآلن األدب فأصبح صديق، أو أمري إىل مؤلَّفه ليهدي
النسخ د وتعدُّ الطباعة، انتشار بسبب املعاشية الصناعات سائر مثل الجمهور بإقبال

وبيعها.
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ثمار من وهي أهلهما، بنارص وتأخذ واألدب، العلم أزر تشد التي الجمعيات بها نريد
وقد األفراد، حقوق وتأييد الشخصية، الحرية انتشار أثر عىل أوربا يف الحديث التمدن
اإلسالمية األعرص يف منها يكن ولم املدنية، هذه أسباب جملة يف اإلفرنج من اقتبسناها
واملربد كعكاظ اإلسالم، وصدر الجاهلية يف األسواق من ذكره تقدم ما غري املاضية
املناشدة، أو للمساجلة الكرباء منازل يف األدب مجالس من يعقدونه كانوا وما ونحوهما،
الحسني، بنت سكينة تفعل كانت كما أديبة، عاقلة امرأة مجلس يف ذلك يكون وقد
دنانري، اسمها مغنية شاعرة جارية العباسية الدولة صدر يف وكان طلحة، بنت وعائشة
ذلك يف ويدخل الشعر، يف املذاكرة أو للمساجلة يقصدونها املروءة وذوو األدب أهل كان
األدب، شأن ترفع كلها فهذه املناظرة، من األمراء أو الخلفاء مجالس يف يقع كان ما

صددها. يف نحن التي الجمعيات قبيل من ليست لكنها
نظر يف املمنوعة العلمية لألبحاث الرسية الجمعيات يؤلفون كانوا املسلمني أن عىل
اململكة يف منوالها عىل نُِسج وما العباسية، الدولة يف الصفا إخوان جمعية مثل الدولة، أهل
وطائفة كالخوارج الفوضوية، أو االشرتاكية تشبه سياسية جمعيات ومنها اإلسالمية،
يف ويسعون السيادة، أهل عىل ينقمون كانوا ممن ونحوها اإلسماعيلية أو الحشاشني
أخوية، أو إنسانية جمعيات عندهم وكان الفتك، أو والدسائس باملكايد قتلهم أو خلعهم
بطوطة ابن وذكر اإلسالمي، الرشق يف فروع لها كان أنه يبعد وال املاسونية، الجمعية مثل
يف والرومية الرتكمانية البالد جميع يف فروع لها الفتيان، األخية سماها جمعية رحلته يف

ونحوها. الصوفية الطرق قبيل من هي التي بالجمعيات ناهيك ومدينة، بلد كل
من واقتبسناها العرص هذا يف نشأت التي الجمعيات عن يختلف كله وهذا
يتعاون التي األعمال من وغريها االقتصادية، الرشكات منهم اقتبسنا كما اإلفرنج،
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الشخص معاملة تُعاَمل الجماعات هذه أصبحت وقد املشرتكة، للمصلحة الجماعات فيها
أو اإلدارات سائر تجريد يف ذلك نحو وحدث الفرد، يُخاَطب كما وتُخاَطب الواحد،
فإنهم ونحوها، الحكومة ونظارات والبنك كالجريدة خاص، باسم تسمى التي املعاهد
النظارة وفعلت الفالنية، الجمعية قالت مثًال: ويقولون الفرد، يُخاَطب كما يخاطبونها

املشرتكة. املصلحة يف ضاعت األفراد شخصية إن بحيث الفالنية،

سوريا يف واألدبية العلمية الجمعيات (1)

للتبشري إليها تقاطروا اإلفرنج ألن سوريا؛ يف أوًال نشأت إليها املشار العلمية والجمعيات
وهي سوريا، يف الجمعيات تاريخ بذكر فنبدأ مرص، إىل لذلك تقاطرهم قبل التعليم أو

أقسام: أربعة

خطابية. علمية جمعيات (١)

تعليمية. خريية جمعيات (٢)
فنية. علمية جمعيات (٣)

أدبية. أندية (٤)

حدة. عىل األقسام هذه من كل عن فنتكلم

سوريا يف الخطابية العلمية الجمعيات أوًال: (1-1)

يف العلمية الجمعيات أول ،١٨٤٧ سنة بريوت يف تأسست السورية: الجمعية (أ)
قبل األمريكان املرسلني بمساعي ١٨٤٧ سنة بريوت يف أُنشئت السورية»، «الجمعية سوريا
من وغريه التمثيل اقتباس وقبل املجالت، أو الصحف ظهور وقبل الكربى، املدارس إنشاء
بالعربية، الناطقني بني الفنون وترقية العلوم نرش منها والغرض الحديثة، املدنية وسائل
والوجهاء والفضالء األدباء نخبة سلكها يف انتظم حتى سنوات بضع عليها تمِض ولم
بريوت، يف وأربعون نيف منهم عضًوا، خمسني عىل أعضائه عدد وزاد العرص، ذلك يف
الذين أعضائها ومن وغريها، وصيدا وطرابلس دمشق يف مراسلني أعضاء عرشة ونحو
سميث، عايل نوفل، نوفل البستاني، بطرس فانديك، الدكتور أسماءهم: القرَّاء يعرف
ترششل ورتبات، الدكتور نوفل، سليم ثابت، نعمة فرست، دي هنري اليازجي، نصيف
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إبراهيم عرمان، مخائيل كلهون، سمعان مشاقة، مخائيل الدكتور شحادة، مخائيل بك،
يومئٍذ أكثرهم وكان اآلن، توفوا وكلهم وغريهم، هوايتن، جرجس الخوري، جبور طراد،

العمر. مقتبل يف
عدد فبلغ األقل، عىل الشهر يف مرة تجتمع ١٨٥٣ سنة إىل عاملة الجمعية هذه ظلت
الكتب جمع يف أعضاؤها ويسعى واملباحثات، بالخطب تقىض كانت جلسة ٥٣ جلساتها
مكتبة وفيها الدينية، املسائل عن االبتعاد مع العلم الكتساب واستنهاضالهمم والصحف،
وكاتب نواب وثالثة رئيس ولها ملطالعتها، الكتب استعارة يف الحق عضو لكل للمطالعة،
طمسن الدكتور رئاستها توىل وقد سنة، كل باالقرتاع انتخابهم يعاد صندوق وأمني
البستاني، بطرس الوقائع وكاتب سميث، عايل األخرية السنة يف رئيسها وكان وغريه،

شحادة. مخائيل الصندوق وأمني األميوني، أنطونيوس املكتبة وأمني
،١٨٥٢ سنة بريوت يف ُطِبعت ،١٨٥١ سنة آخر إىل الجمعية هذه أعمال يدينا وبني
خطاب منها املاضية، املدة بأثناء الجمعية يف تُِليت التي واملقاالت الخطب مجموع وفيها
زيادة ومقدار له، املتأخرين عىل املتقدمني وفضل فانديك، للدكتور وفوائده العلم لذة يف
وتعليم نوفل، لسليم الطبيعية والرشائع ورتبات، للدكتور الجيل هذا يف سوريا يف العلم
والنحس والسعد لليازجي، العرب وعلوم له، بريوت ومدنية البستاني، لبطرس النساء

ذلك. وغري نوفل، لنوفل والنبات مشاقة، للدكتور
بقانونها وقلَّدتها تلك بعد الجمعية هذه أنشئت السورية: العلمية الجمعية (ب)
وظلت السابقة، الجمعية أعضاء من طائفة عضويتها يف ودخل اسمها، حتى ورشوطها
يف رسميٍّا العثمانية الدولة بها واعرتفت جديد، طور يف دخلت إذ ١٨٦٨؛ سنة إىل عاملة
باشا كامل حرضه أسبوع بعد اجتماًعا عقدت ثم ١٨٦٨ / ١٢٨٤ه، سنة رمضان ٢٠
أعضائها عدد وبلغ أعمالها، بنرش لها وأذن يومئٍذ، بريوت مترصف األعظم) (الصدر
من وغريهما وحمص دمشق يف وبعضهم بريوت، يف أكثرهم عضًوا ١٥٠ نحو السنة لتلك
عمدتها أسماء وهذه والوجهاء، والعلماء األدباء نخبة وبينهم األستانة، ويف سوريا مدائن

السنة: لتلك

رئيس أرسالن األمني محمد األمري (١)
مميزون بستاني وسليم خوري، وحنني ييهم، حسني (٢)
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كاتبان شحادة وسليم بدران، الرحيم عبد (٣)
مصححان فريج وموىس رمضان، سليم (٤)
أشغال مدير الجلخ حبيب (٥)
صندوق أمني خرضا هللا رزق (٦)

أسماءهم: القرَّاء يعرف ممن أعضائها بني اإلدارة رجال أو الوجهاء أو األدباء ومن
جرجس تويني، جرجس زينيه، بشارة اليازجي، إبراهيم الشيخ شقري، إسرب باشا، كامل
قشوع، سليم دمشقية، رسالن الخوري، خليل اليازجي، حبيب بسرتس، حبيب فياض،
صربي، مخائيل بيهم، محمد شحادة، لسيم بيهم، الدين محيي اليايف، البديع عبد
وكلهم رسسق، يوسف الدنا، القادر عبد إبكاريوس، حنا الشلفون، يوسف مدور، نقوال
عبده وردة، يوسف مارديني، اللطيف عبد شامية، روفائيل أسرب، وجربان بريوت. يف
يف سنرتجمهم العلماء من طائفة هؤالء من نبغ وقد دمشق، يف مشاقة مخائيل القديس،

ييل. ما
الشهري، باشا فؤاد منهم باألستانة، السياسة رجال كبار من جماعة بينهم وكان
مرص ويف وغريهم. باشا، ورءوف باشا، وصفوت باشا، فاضل ومصطفى باشا، ورشدي
للسنتني الجمعية هذه أعمال مجموعة يدينا وبني وغريهما، أباظة وأحمد أباظة، سليمان

عنها. ذكرناه ما أكثر يف معولنا كان وعليها األخريتني،
لجمعية فرًعا ١٨٦٩ سنة بريوت يف الجمعية هذه أنشئت الرب: شمس جمعية (ج)
الرشوط بعض فيها اشرتط وإن خطابية، أدبية وهي إنكلرتا، يف املسيحيني الشبان اتحاد
املتخرجني من أكثرهم وسوريا، بريوت أدباء من كبرية طائفة سلكها يف انتظم وقد الدينية،
الصحف وأرباب الُكتَّاب من طبقة وفيهم األمريكان، مدارس من وغريها الكلية املدرسة يف
الطبيب، وصاحب املقتطف، أصحاب ومنهم وغريهم، والوجهاء واألطباء واألساتذة
املتخرجني واألساتذة الطبية، األمريكان كلية يف املتخرجني األطباء وأكثر الهالل، وصاحب

اآلن. إىل عاملة تزال وال العلمية، كليتها من
فنبتت ومرص، سوريا أنحاء يف أعضائها بانتشار الجمعية هذه روح انترشت وقد
دمشق يف املحبة رباط جمعية منها خاص، اسم منها لكل املدن، من كثري يف فروع لها

.١٨٧٤ سنة أنشئت
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الشمال: من الكرايس عىل األول (الصف رسكيس] [مجلة ١٨٧١ بريوت أدباء من طائفة
خليل شبيل، هللا عبد غرزوزي، هللا فضل األسري، يوسف الشيخ البستاني، بطرس املعلم
رسكيس، شاهني الدحداح، خطار الشيخ البستاني، سليم الشمال: من الثاني الصف ربيز.

شقري). سعيد باحوط، إبراهيم البستاني، هللا سعد معلوم)، غري (الرابع

الحكومة من برخصة ١٨٧٣ سنة بريوت يف تأسست اآلداب: زهرة جمعية (د)
طبقة عضويتها يف انخرط العهد، ذلك يف بريوت مترصف باشا أسعد يد عىل العثمانية
من وغريها للبستاني، الوطنية املدرسة متخرجي من جماعة فيهم األدباء، من أخرى
التجارة)، ووزير العربية اإللياذة (ناظم البستاني سليمان منهم عرفنا الكربى، املدارس
العازار، وإسكندر إسحق، وأديب باإلسكندرية، مورتكج بنك مدير خوري وروفائيل
إبراهيم والشيخ املقتطف، وصاحبي شكري، وإسكندر فرنسا)، (قنصل الخوري ونعمان
أعضاء لها وكان بريوت. يف وكلهم نحول، وداود تويني، وميشال بيهم، وحسن اليازجي،
حلب. يف مراش آل وبعض طرابلس، يف املباحث صاحب يني جورج منهم مراسلون،

عضو كل وكان والبحث، والدرس الحجة وقوة الخطابة، عىل التمرن منها والغرض
وأعضاؤها الروايات، تؤلف وكانت األسبوع، يف مرة األعضاء سائر عىل يلقيه بدرس مكلًَّفا
الظنون أحدقت ملا الجمعية هذه توقفت وقد الخري، سبيل يف دخلها ويُنَفق يمثلونها،

الحميد. عبد أيام يف العلمية باملرشوعات
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يف األمريكية الكلية املدرسة تالميذ أنشأها الكلية: املدرسة يف العلمية الجمعية (ه)
رئيسها وكان منهم، واحد غري َّسها وترأ بنارصها، األساتذة أخذ وقد املدرسة، هذه أوائل
وإلقاء االجتماع عىل الشبان تمرين غرضها بوسط، الدكتور ١٨٨١ سنة الكلية يف كنا ملا
اآلن. إىل عاملة تزال وال املفيدة، والتاريخية االجتماعية املواضيع يف واملباحثات الخطب

وكبار بريوت أعيان إليه تدعو سنة كل عموميٍّا اجتماًعا تعقد أن قوانينها ومن
كبري تأثري الجمعية لهذه وكان واملباحثات، الخطب فيه تُلَقى وغريهم، الحكومة رجال
تالميذ فهم أعضاؤها وأما والدرس، البحث عىل وتعويدهم الشبان، مواهب ترقية يف
حاميل كل فيكون العرب، أبناء من الطبية والصفوف العالية، العلمية الصفوف يف الكلية
الجمعية هذه وروح أعضائها، من الصيدلية أو الطبية أو األمريكية العلمية الشهادة
إىل أنفسهم تاقت حلوا حيثما فكانوا الكلية، تالميذ بانتشار وغريها سوريا يف انترشت
الذين األدباء من مثالها عىل الجمعيات فيشكِّلون مدرستهم، يف األدبية اجتماعاتهم مثل

بينهم. يقيمون
مدرسة جمعية منها القبيل، هذا من جمعيات بريوت يف الوطنية الكربى املدارس ويف

.١٨٨١ سنة الغاية هذه ملثل أنشئت الحكمة،
فاقتدت ذلك، أثناء يف نسائية نهضة بريوت يف وحدثت سوريا: باكورة جمعية (و)
غرض ملثل خطابية علمية جمعيات فأنشأن املتعلمني، بالفتيان املتعلمات الفتيات
أعمالها صدرت سوريا» باكورة «جمعية أقدمها ذكرها، املتقدم الشبان جمعيات

اجتماعية. مواضيع يف خطب عدة وفيه ،١٨٨١ سنة ُطِبع كتاب يف ودستورها

التعليمية الخريية الجمعيات ثانيًا: (2-1)

األجانب املرسلني جمعيات وأهمها دينية، أكثرها التعليمية الجمعيات من كثري سوريا يف
بذكر هنا ونكتفي املدارس، باب يف ذكرهم جاء وقد وغريهم، واليسوعيني األمريكان من

أهمها: هاك نحوهما، أو الرتبية أو التعليم سبيل يف أنشئت التي الوطنية الجمعيات

أنشأها بريوت، يف العلمية الجمعيات خرية من هي الخريية: املقاصد جمعية (أ)
مدرستني فأنشأت املسلمة، الناشئة ترقية غرضها ،١٨٨٠ سنة املسلمني أدباء من نخبة
املرصية الطبية املدرسة إىل شبان بضعة إرسال يف وسعت للذكور، ومدرستني للبنات،
وصادرت أعضاءها، واتهمت بها، السوء ظنت العثمانية الحكومة لكن الطب، فن لتعلم
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القصار فضل الشيخ املرحوم أعضائها من عرفنا املعارف. بمجلس أبدلتها ثم بعضهم،
تنفق مدارس عدة لها املدارس، لخدمة االسم بهذا جمعية اآلن بريوت ويف الشاعر، األديب

صندوقها. من عليها
األرثوذكس، الروم لطائفة اإلحسان زهرة جمعية اإلحسان: زهرة جمعية (ب)
الغرض ،١٨٨٠ سنة وأوانسهم بريوت يف الطائفة هذه وجهاء عقائل من جماعة أنشأتها
يف سعت وقد االسم، بهذا مدرسة لذلك فأنشأت نفوسهن، وترقية الفتيات، تعليم منها
مريم بالحاجة وتُعَرف اآلن، إىل تديرها تزال وال جهشان، لبيبة السيدة وتدبريها إنشائها

جهشان.
الناشئة خدمة يف آخر منهج الجمعية لهذه السورية: الشبيبة تهذيب جمعية (ج)
من وهي الدفع، عىل ماليتهم تساعدهم وال التعلم يف الراغبني مساعدة نعني السورية،
ومعلميها، املدرسة هذه أساتذة من أكثرهم وأعضاؤها األمريكية، الكلية املدرسة ثمار
العلم طالب وتساعد أعضائها، من باالشرتاكات األموال تجمع وهي ١٩٠٣ سنة أنشئت
ولها فعلوا، وفاءه استطاعوا إذا عليهم دينًا ذلك يكون أن عىل عنهم، املدرسة راتب بدفع
للبنات، عملها نفس تعمل السورية الشبيبة لتهذيب النساء بجمعية يُعَرف نسائي فرع
وغريها. وأمريكا ومرص ولبنان سوريا يف السوريات واألوانس العقائل خرية من أعضاؤها
الذهبية» اإلبرة «جمعية اسمها (لبنان)، برمانا يف نسائية جمعية أنشئت وقد
أعانتهم الذين عدد وبلغ الرب، أهل إحسانات من يأتيها ما غري بريوت، جمعية ملساعدة
تمييز بال فتاة و١٤ شابٍّا، ٧٧ املاضية السنة آخر إىل للتعليم الشبيبة تهذيب جمعية
قروش ٧٠٣٠٨ صندوقها يف يزال وال قرش، ٨٦٩٠٠ جميًعا عليهم أنفقت املذاهب، بني

االستثمار. تحت
فتألفت سوريا، يف التهذيب جمعية روح وانترشت الدرزية: املعارف جمعية (د)
الدرزية»، املعارف «جمعية منها عرفنا األخرى، الطوائف يف غرضها ملثل الجمعيات
املعارف بنرش الدرزية الطائفة يف اإلصالح تعميم وغايتها ،١٩١١ سنة لبنان يف تشكلت
وتنفق باالشرتاك، أموالها تجمع العثمانية، للجامعة وتمكينًا لُرقيِّهم، استكماًال أبنائها بني

اإلنفاق. يستطيعون ال الذين عىل
من وأوانسهم املسلمني عقائل من نخبة أنشأتها العربية: الفتاة يقظة جمعية (ه)
ال اللواتي العربيات املسلمات تعليم عىل للتعاون العام؛ هذا يف بريوت عائالت أوَجه

سبيًال. ذلك إىل يستطعن
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الفتية العلمية الجمعيات ثالثًا: (3-1)

سوريا؛ يف قليلة وهذه صناعة، أو فن أو علم لخدمة الخصوصية الجمعيات بها نريد
لم ذلك ومع لنا، يتيرس ال مما وغريها العلمية والتجارب والدرس اإلنفاق تستلزم ألنها

أشهرها: هاك الفنية الجمعيات بعض سوريا تعدم

والصناعة العلم يف للبحث ١٨٨٢ سنة بريوت يف أنشئ الرشقي: العلمي املجمع (أ)
ووليم باشا وموصيل ونمر رصوف الدكاترة فيه فكَّر َمن أول بالخري، البالد عىل يعود ملا
العلم وَخَدمة سوريا علماء من طائفة إليهم وانضم قوانينه، ووضعوا فشكَّلوه فانديك،
بارودي، إسكندر والدكتور فانديك، والدكتور ورتبات، الدكتور منهم: العهد، ذلك يف
إبراهيم والشيخ مشاقة، مخائيل والدكتور البستاني، بطرس وسليم البارودي، ومرادي
رئاسته وتوىل الكتاب، هذا ومؤلف شقري، وإسرب الحوراني، إبراهيم واملعلم اليازجي،
منصور، بك شفيق املراسلني أعضائه ومن ورتبات، والدكتور الكبري، فانديك الدكتور
مرص، إىل املقتطف أصحاب انتقال بعد املجمع هذا بقاء يطل ولم راغب، بك وإدريس
بعض ألقاها علمية مقاالت عىل تحتوي حدة عىل مجلد يف األوىل سنته أعمال ُجِمعت وقد

فيه. األعضاء
ومن الصناعة، لتنشيط ١٨٨٢ سنة نحو بريوت يف أنشئت الصناعة: جمعية (ب)
مرص. إىل املقتطف انتقال بعد توقفت وقد مكاريوس، بك شاهني فيها سعيًا الناس أكثر
إعالن بعد بريوت يف الجمعية هذه تألفت العربي: التمثيل إحياء جمعية (ج)
جريدة صاحب باويل باترو إدارتها ويتوىل التمثيل، هواة من نخبة تضم وهي الدستور،

غرضها. عىل يدل واسمها املراقب،

األندية رابًعا: (4-1)

أكثرها لكن الدستور، إعالن أثر عىل سوريا مدن من وغريها بريوت يف األندية ظهور كثر
السياسية األحزاب من سواهما أو االئتالف، حزب أو والرتقي، االتحاد لحزب تابع سيايس

فيه. الخوض شأننا من ليس مما
التي األدبية األندية إنشاء عىل ساعد واالجتماعات األقالم حرية إطالق أن عىل
للمطالعة غرًفا أنشئوا قد البريوتيون وكان املذاكرة، أو للمطالعة األعضاء فيها يجتمع
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فعمدوا — املكاتب باب يف سيجيء كما — سوريا جهات يف فروع لها الدستور قبل
أعضاؤه العام، هذا بريوت يف أنشئ القبيل هذا من ناٍد وآِخر األدبية، األندية إنشاء إىل
األدبية األندية إن باإلجمال: ويقال األهيل»، «النادي وسموه املسلمني، بريوت أدباء نخبة

نشأتها. أول يف تزال ال سوريا يف
وله الدستور، بعد األستانة يف تأسس األدبي»، «املنتدى الهامة العربية األندية ومن

العرب. آداب وإحياء العربي، العنرص تأييد غرضها باسمه، تصدر علمية مجلة

بريوت خارج السورية الجمعيات (5-1)

واألدب العلم حيث من سوريا مدائن أم بريوت يف نشأ الجمعيات من ذكره تقدم ما كل
فأنشأت السبيل، هذا يف السورية املدن سائر بها اقتدت وقد املدنية، أسباب وسائر
الخريية بالجمعيات وناهيك وغريها، والتعليمية والخطابية والعلمية األدبية الجمعيات
بحثنا، موضوع عن خارجة ألنها لذكرها؛ نتعرض ولم وغريها، بريوت يف ا جدٍّ كثرية فإنها
نشأ ما كل ليس بريوت جمعيات من ذكرناه ما فإن والعلمية األدبية الجمعيات حتى
هنا أردنا وإنما عديدة، جمعيات الدستور بعد فيها ظهر فقد الجمعيات، هذه من فيها
املدارس نشوء كيفية بيَّنَّا كما سوريا، يف واألدبية العلمية الجمعيات نشوء كيفية بيان
التي الجمعيات من بأمثلة اإلتيان من بأًسا نرى ال أننا عىل وغريها، والصحافة والطباعة

عليها. ليقاس الكربى السورية املدائن بعض يف نشأت

لعلها أو الدستور، قبل أدبية علمية جمعيات بحلب ينشأ لم حلب: الجمعياتيف (أ)
ومن اجتماع، بكل الحكومة ظن وسوء األفكار، عىل والضغط االستبداد بسبب تظهر لم
سنة تأسست التهذيبية»، النشأة «جمعية حلب يف الدستور قبل ظهرت التي الجمعيات
االجتماعات وعقدت فظهرت التالية، السنة يف الدستور أُعِلن حتى مسترتة وظلت ،١٩٠٧
الحلبية، الناشئة يف واألدبي العلمي الرُِّقيِّ روح لبث الجمعيات إنشاء عىل التحريض يف
التالية السنة يف األدباء من جماعة فاجتمع آخر، عام بعد أُقِفلت لكنها وقع، لكالمها فكان
إذ حلب وايل باشا فخري رئاسة تحت جعلوه الغرض هذا يمثِّل ناٍد إلنشاء ١٩١٠ سنة
فالقى املطربة، والفنون البدنية والرياضة املعارف بث عىل التعاون غرضه وجعلوا ذاك،

عمره. يطل لم لكنه إقباًال
يَُطْل ولم األغراض هذه ملثل أنشئت أخرى وجمعيات أندية تاريخ ذلك عىل وِقْس
يف الشبان عليه يتخرج ،١٩٠٩ سنة أيوب توما القس أنشأه األدب» نادي «منها بقاؤها،
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و«جمعية األدبي»، الجهاد و«نادي القهوات، يف اللهو من بدًال واالستفادة واملطالعة األدب
غري يف الفقراء إلعانة األخرى الجمعيات غري تزال، وال ١٩١٣ سنة أنشئت الفقري» تثقيف

التعليم.
جمعية نوع من وهي الخريية، املقاصد جمعية بحلب للتعليم تشكَّلت جمعية وآخر
أدباء بعض أنشأها ذكرها، تقدم وقد بريوت، يف نشأت التي اإلسالمية الخريية املقاصد
الرشقية» اإلسالمية و«الجمعية بالعلم». إال حياة «ال وشعارها العام، هذا يف املسلمني حلب
بمال ونرشه العلم ترقية يف للسعي املسلمني حلب شبان من الناهضني بعض بها قام
املشرتكون فأصبح زهيدة، وقيمته ا عامٍّ االشرتاك وجعلوا األمة، أفراد من باالشرتاك يُجَمع
الجمعيات، إنشاء سبيل يف أدبية نهضة حلب يف فإن وبالجملة شخص، ألف نحو فيها

يريدون. ما إىل قوا يُوفَّ أن فعىس
غرض إىل يرمي الجمعيات من حمص يف أنشئ ما أكثر حمص: يف الجمعيات (ب)
والبعض املوتى، ودفن الفقراء إىل باإلحسان للقيام فقط خريي وبعضها طائفي، خريي
الجمعيات قبيل من وبعضها الخريية، غري أو الخريية املدارس بعض بإدارة للقيام اآلخر
كله وهذا واإلرشاد، الوعظ لسماع دينية أو العثمانية، العنارص بني للجمع السياسية
التعليمية، أو الخطابية واألدبية العلمية الجمعيات من تقدم ما يف بيانه أردنا ما يخالف

الخطة. هذه تتخذ ما كثريًا الجمعيات هذه بعض أن عىل
األرثوذكس، للروم املوتى دفن جمعية الباب هذا يف تدخل التي الجمعيات ومن
املدارس جمعية مناب نابت ثم املوتى، دفن غرضها كان ،١٨٩٢ سنة تأسست
اآلَخر شطرها تسليم بعد املدارس تلك من بقي بما لالهتمام ١٩٠٢ سنة األرثوذكسية
حسنات الستدرار ١٩١٣ سنة تأسست اإلسالمية الخريية والجمعية فلسطني. جمعية إىل
سنة تأسست النسائية األرثوذكسية العفاف نور وجمعية أيتامهم، تربية ألجل املسلمني
مستشفى إنشاء إىل تطرقت ثم األدبية، الخطب سماع عىل أوًال مقترصة كانت ،١٨٩٨
العنارص بني للجمع ١٩١٣ سنة تأسست الحمصية» و«النهضة مجانًا، املرىض ملعالجة

واإلرشاد. بالخطب العثمانية
دمشق يف أنشئت التي املحبة رابطة جمعية ذكر تقدم قد دمشق: يف الجمعيات (ج)
خربها. عىل نقف لم الجمعيات من غريها وأنشئ الرب، شمس لجمعية فرًعا ١٨٧٤ سنة
الرجل هذا بإيعاز فأنشئوا التعليم، بأمر باشا مدحت زمن يف الدمشقيون واهتم
العهد، ذلك يف وأدباؤها دمشق علماء إليها انضم ،١٨٧٨ سنة الخريية الجمعية املصلح
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اآلتي الظاهرية املكتبة بإنشاء واشتغلت املعارف، وترقية املدارس إنشاء يف إليها وعهد
سوريا. من مدحت نقل ريثما إال بقاؤها يطل ولم ذكرها،

والتاريخ. العلم يف للبحث ١٨٧٥ سنة أنشئت التاريخية: والجمعية
األطباء إليها انضم ،١٨٨٧ سنة أنشئت باألبحاث، خاصة الطبية: الفنون وجمعية

ونحوها. الطبية املعارف يف للبحث الوطنيون
ببريوت اقتداء طرابلس يف الجمعيات نشأت الشام: طرابلس يف الجمعيات (د)
وهو — الشام طرابلس يف املباحث صاحب يني جرجي رصيفنا من علمنا وقد أيًضا،
الثامن العقد أواسط يف اتفق أنه — الكلية املدرسة يف العلمية الجمعية أعضاء من
كاتسفليس، إسكندر رئيسها أدبية جمعية وأنشئوا األدباء، بعض مع املايض القرن من
مختلفة، مواضيع يف الخطب تلقي وكانت كثريون، إليها وانضم يني، جرجي وكاتبها

أُقِفلت. ١٨٧٦ سنة العثمانية الروسية الحرب انتشبت فلما
كفتني مدرسة أنشأت كفتني»، «جمعية سموها تعليمية جمعية الطرابلسيون أنشأ ثم
اآلن. إعادتها العزم ويف أُقِفلت، ثم سنني سبع عاملة املدرسة وظلت حرة، مبادئ عىل

وكان يني، جرجي برئاسة األدبي النادي جمعية طرابلس يف أنشئت ١٨٩٠ سنة ويف
وغريهم، باسييل وأسعد الجامعة، صاحب أنطون وفرح صموئيل شقيقه أعضائها من
الجمهور. عىل الخطب إلقاء غرضها وكان ،١٨٩٤ سنة األرمن حوادث لسبب وأُقِفلت

مدينة تخلو ال وتكاد األخرى، السورية املدائن يف التأثري هذا نحو ذلك عىل وِقْس
جمعيات منها كثري يف فإن لبنان، يف القرى حتى النهضة، هذه مثل من سوريا مدن من

األمريكان. تالميذ من مؤسسوها يكون أن والغالب أدبية،
إعالن بعد سيما وال القرن، هذا وأوائل املايض القرن أواخر يف سوريا يف وتشكلت

ذكرها. إىل حاجة ال التعليم أو الخطابة سبيل يف عديدة جمعيات الدستور

يفمرص واألدبية العلمية الجمعيات (2)

فيها الحديثة املدنية بذور واضع إىل فيه الفضل يرجع بمرص الجمعيات نشوء إن
عهد يف إنشاؤه وأُِعيد الفرنساوية، الرسمية لغته علميٍّا معهًدا فيها أنشأ فإنه بونابرت؛
الجمعيات هذه يف كلمة نقول أن فرأينا أخرى، أجنبية جمعيات وأنشئت الخديوية، الدولة

العربية. الجمعيات إىل التقدم قبل
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بمرص األجنبية العلمية الجمعيات (1-2)

وسماه بونابرت، نابليون أنشأه :١٧٩٨ سنة تأسس املرصي العلمي املعهد (أ)
أنشئ ألنه الغرض؛ مرصي لكنه اللغة فرنساوي وهو ،Institut d’Egypte بالفرنساوية
منزل يف ١٧٩٨ سنة أوغسطس ٢٢ يف األوىل جلسته ُعِقدت واملرصيني، مرص لخدمة
من يف شاهدوه مما العرص ذلك يف مرص أدباء دهش وقد بالنارصية، رشكس حسن

بقوله: (الجربتي) الحقبة تلك مؤرخ فوصفه االخرتاعات، مستحدثات

ويحرضونها يحفظونها، ومبارشون ُخزَّان وعليها كتبهم، من كبرية جملة فيه
كل منهم الطلبة فتجتمع مرادهم، فيها فرياجعون املراجعة، يريد ومن للطلبة
عىل الكتب ملخازن املقابلة املكان فسحة يف ويجلسون بساعتني، الظهر قبل يوم
املراجعة يريد من فيطلب مستطيلة، عريضة لتختات موازية منصوبة كرايس
حتى ويكتبون، ويراجعون فيتصفحون الخازن، له فيحرضها منها يشاء ما

العساكر. من أسافلهم

املجيء املرصيني أدباء إىل يحببون كانوا أنهم مرص لخدمة أنشئ أنه عىل والدليل
وقد العلمية، املدهشات من فيه ما عىل وأطلعوه مودتهم، بذلوا أحدهم جاء وإذا إليه،
األخالق ودرس اآلثار، عن والتنقيب بمرص، والعلم املدنية لنرش أنشئ أنه قانونه يف جاء
والطبيعيات الرياضيات العلوم: حسب أقسام أربعة عىل عضًوا ٤٨ أعضاؤه وكان وغريها،
علماء من نخبة املعهد هذا أعضاء وبني عضًوا، ١٢ منها لكل واآلداب، السيايس واالقتصاد
وله كاتبًا، وفورنيه نائبًا، وبونابرت رئيًسا، مونج املوسيو تعني وقد العهد، ذلك يف فرنسا
ومن مجلدات، أربعة يف أبحاثهم خالصة نرشوا ثم أشهر، ثالثة كل تصدر كانت نرشة
مجلدات يف Description d’Egypte مرص وصف يف النفيس الكتاب نرش درسهم ثمار

.١٨٠١ سنة مرص من الفرنساويني بذهاب املعهد ذلك وذهب كثرية،
عيل، محمد إىل مرص صارت فلما :١٨٥٩ تأسسسنة مجلساملعارفاملرصي (ب)
فيها أنشئوا الجاليات بعض ولكن علمية، جمعية مرص يف وليس واليته معظم انقضت
اللغات درس غرضها The Egyptain Society املرصية الجمعية سموها إنكليزية جمعية

مصريها. نعرف وال Société d’Egypte بالفرنساوية سموها واآلثار،
املرصي، العلمي املعهد إحياء عىل أجمعوا باإلسكندرية العلم رجال من جماعة أن عىل
املرصي»، املعارف «مجلس وعرَّبوه Institut Egyptien وسموه ،١٨٥٩ سنة فأحيوه
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لكن الفرنساوية الرسمية ولغته فيها، يعقد يزال وال ،١٨٨٠ سنة القاهرة إىل نُِقل ثم
بضعة رئاسته عىل وتواىل والوطنيني، اإلفرنج علماء نخبة من وأعضاؤه رشقية، أبحاثه
وماسربو وكولوتيش ودشامبور باشا مريت جملتهم يف اإلفرنج، من معظمهم رئيًسا عرش

وغريهم.1 باشا وأرتني
األبحاث غرضها :١٨٧٥ سنة تأسست الخديوية الجغرافية الجمعية (ج)
األملاني، شواينفرت تأسيسها عند رئيسها وكان فرنساوية، ولغتها العلمية، الجغرافية
كومبيان، املركيز وسكرتريها باشا، ستون والجنرال الفلكي باشا محمود ووكياله
الفرنساوية، مرص مجلة صاحب بك جلياردو وسكرتريها باشا، أباتا اآلن ورئيسها
املكتبة يف مجموعات منها اللزوم حسب تظهر كتب يف بالفرنساوية أعمالها تنرش وهي

الخديوية.
الجمعية بمرص اإلفرنجية العلمية الجمعيات ومن أخرى: أجنبية جمعيات (د)
الجغرافية والجمعية فرغوسن، الدكتور رئيسها ،١٨٩٨ سنة القاهرة يف اإلنكليزية
سنة الرمدية والجمعية باشا، كامل حسني الربنس رئيسها ،١٨٩٨ سنة أنشئت الزراعية
الدولية والجمعية .١٩٠٧ سنة تأسست Entomologte الحرشات علم وجمعية ،١٩٠٢
كومانوس رئيسها املرصي، املعارف مجلس قاعة يف تجتمع ،١٩٠٨ سنة تأسست الطبية
والجمعية مايرهوف. الدكتور رئيسها ،١٩٠٩ سنة الطبية األملانية والجمعية باشا.
قاعة يف وتجتمع أبحاثها، تنرش مجلة لها ،١٩٠٩ سنة السيايس لالقتصاد الخديوية

املرصية. الجامعة

يفمرص العربية الجمعيات (2-2)

أثر عىل املايض القرن من الثاني النصف إىل بمرص العربية الجمعيات ظهور تأخر
بينه املنافسة من قام بما إسماعيل، الخديو زمن يف السياسية األمور إىل األذهان تنبه
بعد سيما وال األوربية، باملدنية االحتكاك وتزايد األجانب، تكاثر وقد باشا، حليم وبني
نفوس يف الحرة السياسة روح وانتشار النيل، وادي إىل األفغاني الدين جمال قدوم
لالجتماع، وسيلة املاسونية فاتخذوا األغراض، لتلك الرسية االجتماعات إىل فمالوا األدباء،
العلمية الجمعيات عىل التقدم قبل فيها كلمة فنقول السياسية، الجمعيات أنشئوا ثم

واألدبية.
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بمرص السياسية الجمعيات

صعبًا، شئونها تحقيق كان ولذلك علمي؛ باسم تسترت رسية الجمعيات هذه أكثر كان
منها: فيها، اشرتكوا أو عارصوها الذين الثقات عن نقًال أخبارها من بلغنا ما نذكر لكنا

الخشاب محمد الشيخ رئاستها وتوىل ،١٨٧١ بمرصسنة أنشئت اآلداب) (جمعية (١)
أقفلتها. بها الحكومة علمت وحاملا الفلكي،

وفخري باشا، أرتني أعضائها ومن ،١٨٧٧ بمرص أنشئت الرشقية) (الجمعية (٢)
أخذنا وعنه التربيزي، خان مهدي والدكتور حبالني، وإلياس أباظة، وسليمان باشا،
عرابي. أيام يف تعطلت وقد بالسكرية»، فهمي أحمد بيت يف تجتمع «وكانت قال: خربها،
إسحق، وأديب األفغاني، الدين جمال أعضائها من ذكروا الفتاة) مرص (جمعية (٣)
وأصدروا العهد، ذلك يف األقالم أرباب من توما ونقوال نديم، هللا وعبد نقاش، وسليم
الثقات بعض لنا وأكد إسماعيل، أيام أواخر يف الجمعية هذه باسم الفتاة» «مرص جريدة
مرص جريدة أصحاب أراد وإنما مسمى، بال اسًما كانت الجمعية هذه أن العارفني
بالحقيقة الجمعية وليست بأسها، يُخَىش رسية جمعية بوجود األمر أويل إيهام الفتاة
الدين جمال بإيعاز يكتبان كانا نقاش، وسليم إسحق، أديب الجريدة تلك محرري إال
والفرنساوية؛ بالعربية يصدرونها كانوا ولذلك إسماعيل، شدة مقاومة يريدون األفغاني
خلع يف تسعى والوطنيني اإلفرنج من كربى جمعية حال لسان أنها الخديوي ليوهموا

إليهم. يهتِد فلم أعضائها عن ويبحث يخشاها، إسماعيل وكان قتله، أو إسماعيل
الئحة عىل لالحتجاج العرابية الثورة قبيل اإلسكندرية يف أنشئت الشبان) (جمعية (٤)
وطني بنك بإنشاء أيًضا وطالبت الثورة، نار شبوب عليها ترتب التي وإنكلرتا فرنسا
محافظ اجتماعاتها يحرض كان ما وكثريًا البالد، بمرافق األجانب استثمار من فراًرا
ومن مطالبها، يف الحكومة لدى السعي لها وضمن لطفي)، باشا (عمر اإلسكندرية
وعبد شوبايش، بك ومحمد سعود، بك وإبراهيم هيف، أبو إبراهيم السيد أعضائها:

الغرض.2 لهذا تبعيتها عن فتنازل فرنسا، لدولة تابًعا هذا وكان الغرياني، القادر

هذا يف ذكرها من فائدة ال االحتالل بعد نشأت أحزاب أو سياسية جمعيات وهناك
الدستوري. والحزب األمة، وحزب اإلصالح، وحزب الوطني، الحزب أشهرها املقام،
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بمرص واألدبية العلمية الجمعيات (3-2)

خدمته يف توخت وقد عديدة، فهي العلم سبيل يف بمرص أنشئت التي الجمعيات أما
باختالف مجاميع إىل مها فنقسِّ السورية، الجمعيات عن أحوالها بعض يف تختلف طرًقا

وهي: أساليبها أو أغراضها

الكتب. نرش جمعيات (١)
والتأليف. الرتجمة جمعيات (٢)
الخطابية. العلمية الجمعيات (٣)

الفنية. العلمية الجمعيات (٤)
األدبية. األندية (٥)

التعليمية. الخريية الجمعيات (٦)
التمثيل. جمعيات (٧)

نرشالكتب جمعيات أوًال:

بأعمال اقتداءً إليها عمدوا املرصيني ولعل بمرص، العلمية العربية الجمعيات أقدم هي
مرتبة أهمها وإليك العلوم، وترجمة الكتب نرش يف أخذ إذ عيل؛ محمد زمن يف الحكومة

إنشائها: ِسِني حسب

١٨٦٨ سنة تأسست املعارف جمعية -١

الكتب لنرش بمرص ١٨٦٨ سنة األحكام مجلس أعضاء أحد باشا عارف محمد أسسها
تلك لطبع الجمعية باسم سماها مطبعة ذاك إذ املويلحي بك إبراهيم وأنشأ النافعة،
سهمها ثمن مساهمة، املعارفرشكة جمعية وكانت أيًضا، سواها يف تطبع وكانت الكتب،
مئات، بضع األعضاء أو املساهمني عدد بلغ حتى كثريًا إقباًال فلقيت جنيهات، خمسة
لسواهم، يُعطى مما أقل بثمن الجمعية مطبوعات يقتنوا أن ذلك مقابل يف ولألعضاء
يف التعجيل حسب متفاوتة فئات ثمنه وتعني الكتاب، نرش عىل عزمها عن تعلن وكانت
البن الغابة أُسد منها: والفقه، التاريخ يف الهامة الكتب من طائفة طبعت وقد الدفع.
العروسة وتاج مجلدان، الوهبي والفتح مجلدان، باء ألف وكتاب مجلدات، خمسة األثري

الحني. ذلك يف األعضاء بأسماء قائمة الوهبي الفتح ذيل ويف وغريها. مجلدات عدة

1269



العربية اللغة آداب تاريخ

باشا إسماعيل بني السيايس التنازع حدث حتى عاملة الجمعية هذه زالت وما
أن فبلغه حليم، آراء يروج باشا عارف محمد وكان الخديوية، منصب عىل باشا وحليم
باشا عارف وكان الجمعية، وانحلت هناك، وتويف األستانة إىل ففر بأمره، عالم إسماعيل
بمنشآت املعروف الديوان يف نُِرش قلم» «آثار منها: الرتكية يف مؤلفات وله األدب أهل من

قال: بهما يفتخر بيتني فيها نظمه من ويروون العربية، اللغة يُحِسن وكان قلم،

ال��م��ع��ارف ش��م��س ب��أف��ق��ه��ا ت��ل��وح ف��ك��ري س��م��اء ب��أن ت��ع��ل��م أل��م
ب��ع��ارف ل��ق��ب��ن��ي ول��دت ف��ي��وم ال��م��زاي��ا ف��ي وال��دي ت��ف��رس

١٨٩٨ سنة تأسست العربية الكتب طبع رشكة -٢

عاصم باشا حسن أعضائها ومن العربية، يف الهامة الكتب لنرش ١٨٩٨ سنة تألفت
منها املفيدة، الكتب من طائفة طبعت وقد وغريهم، بهجت بك وعيل تيمور بك وأحمد
البلدان وفتوح الدين، صالح السلطان وسرية الشافعي، اإلمام فقه يف املوجز كتاب

وغريها. سلجوق آل دولة وتاريخ غرناطة، أخبار يف واإلحاطة للبالذري،
أهم ،١٩٠٢ سنة سيده البن «املخصص» كتاب لنرش تألَّفت لجنة القبيل هذا ومن
بك ومحمد ثروت، باشا الخالق وعبد عاصم، باشا وحسن عبده، محمد الشيخ أعضائها

أخرى. كتبًا طبعت وقد مجلًدا، ١٧ يف الكتاب فظهر وغريهم، النجاري

والتأليف التعريب جمعيات ثانيًا:

منها: عرفنا تأليفها، أو الكتب لتعريب تشكلت جمعيات وهناك

سنة أنشئت واالقتصاد، االجتماع يف الحديثة الكتب لرتجمة التعريب) (جمعية (١)
رئيس كامل (بك) ومحمود الفتوح، أبو (باشا) عيل أعضاؤها: بلجنة، أشبه وهي ،١٨٩٣
السيايس االقتصاد كتاب فرتجموا مسعود، ومحمد الدين، نور (بك) وصالح قنا، نيابة

أعضائها. لتفرُّق سنة بعد الجمعية انحلت ثم وُطِبع، لجيفونس
أحمد، بك الرحيم عبد برئاسة ١٩١١ سنة تشكلت الكتب) تأليف (جمعية (٢)
وطبعها املدرسية، الكتب تأليف غرضها املرصيني، أدباء من عضًوا ثالثني نحو وأعضاؤها

عاملة. تزال وال مدرسية، كتب عرشة نحو اآلن إىل طبعت وقد منهم، يجمعونه بمال
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املدرسية. الكتب لتعريب املعارف نظارة شكلتها التي اللجنة للتعريب جمعية وآخر

الخطابية العلمية الجمعيات ثالثًا:

عىل والتمرين االجتماعي، األمة إحساس لرتقية واألدبية العلمية الجمعيات بها نريد
من عرفناه ما وإليك سوريا، يف منها أحدث بمرص وهي والبحث، والدرس الخطابة

أخبارها.

١٨٧٣ سنة تأسست باألزهر الشوام رواق جمعية -١

سنة السوريون األزهر طلبة أنشأها وقد بمرص، ظهرت أدبية خطابية جمعية أول هي
نظارة يف العربية اللغة أول مفتش ناصف بك حفني بخربها أنبأنا ١٨٧٣ / ١٢٩٠ه،
تحدِّد نهائيٍّا، الشام إىل الرجوع عىل سوري طالب عزم كلما «وكانت قال: املعارف،
السفر ليلة ويتلونها الوداع، قصائد الشعراء فيعد الرواق، أهل إىل تعلنها لالجتماع ليلًة
إىل يتخلصون ثم بالغزل، القصيدة يبتدئون وكانوا وأدبائه، األزهر علماء بني بمرص
الشعراء يكن ولم تنافس، أيما فيها ويتنافسون يتبارون الشعراء وكان والوداع، املديح
منه، تُْقبَل سوريٍّا، أو كان مرصيٍّا قصيدة، ينظم أن أراد من كل بل فقط، السوريني من
انتهى أم هي باقية أدري وال ١٣٠٠ه، سنة إىل الجمعية هذه وبقيت بتالوتها، له ويُؤذَن

أمرها».

١٨٧٨ سنة تأسست (األوىل) اإلسالمية الخريية الجمعية -٢

إىل االسم بهذا الباقية الجمعية غري وهي ١٨٧٨ / ١٢٩٦ه، سنة اإلسكندرية يف أنشئت
كان وإن أدبية، علمية فكانت األوىل اإلسالمية الخريية الجمعية أما ذكرها، وسيأتي اليوم
عىل العهد ذلك يف املرصيني نفوس يف دبَّت اجتماعية سياسية روًحا إنشائها عىل الباعث
الجمعية هذه فتشكلت االقتصادية، البالد بمرافق األجانب استئثار من شاهدوه ما أثر
حرة املدارس تلك تكون أن عىل أخالقهم، وتهذيب والبنات البنني لتعليم املدارس لفتح

الخديوية. املكتبة يف نسخة ومنه املطبوع، قانونها من يستفاد كما مطلقة،
وقبيل والتاريخية، العلمية املواضيع يف ليًال الخطب تتبادل الجمعية هذه وكانت
الحكومة وأعانته نظارته، تحت مدرسة بافتتاح فكلَّفته نديم هللا عبد إليها انضم افتتاحها
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فسموها باملسلمني، خاصة الجمعية تكون ال أن برشط للتعليم، وبمكان مالية بمساعدة
قانونها، عىل وصادقت رسمية، مدرسة الحكومة واعتربتها املرصية»، الخريية «الجمعية
عنها نديم فانفصل العرابية، الثورة بدأت حتى تتقدمان واملدرسة الجمعية زالت وما

الحني. ذلك من الجمعية عقد وانفرط العرابيني، إىل وانضم
مؤسيس من أن األهلية اإلسكندرية محكمة باشكاتب أمني أفندي محمد أخربنا وقد
ضبطية معاون شكري ومحمد رسي، حسن والدكتور منصور، حسن الجمعية: هذه
والشيخ واصف، ومحمود النبهاني، الدين محيي والشيخ الكيال، أمني والحاج إسكندرية،
هذه مؤسيس من غريه لنا وذكر شويطر. عمر املجيد وعبد املرصي، وحسن ضيف، عيل
العدل، بك ومحمد الناضوري، باشا ومحمد نبيه، وأحمد العالييل، بك رستم الجمعية:

وغريهم. الغرياني، بك القادر وعبد
اإلسكندرية أعيان من لجنة تديرها كانت أنها ناصف بك حفني فأخربنا املدرسة أما
ج تخرَّ وفيها باشا، توفيق الخديوي رعاية تحت وُوِضعت اإلسكندرية، محافظ رئيسها
أعضاء بني شقاق حصل وإنه الدومني، بمصلحة الوطني العضو ماهر باشا مصطفى
نديم، هللا عبد املدرسة نظارة وتوىل آخر، فتوالها إدارتها من املحافظ فاستقال اللجنة
تشف لهجتها كانت التوفيق»، وطالع «مرص اسمها تمثيلية رواية ذلك أثناء يف وأنشأت
األجنبي، التيار تقاوم بأنها الشبهة وقعت ولذلك مرص، تقهقر عىل عظيم أسف عن
الثورة وابتدأت املدرسة، عن وُشِغل والتبكيت» «التنكيت جريدة نديم هللا عبد أنشأ ثم
إسحق، وأديب سمري، وأحمد نديم، هللا عبد الجمعية: هذه خطباء وكان فأُقِفلت. العرابية

التعليمية. الجمعيات من تَُعدَّ أن ويجوز وغريهم، العوام وأحمد اللقاني، وإبراهيم

١٨٨٦ سنة تأسست االعتدال جمعية -٣

والتمرن األخالق، وترقية الفضيلة، روح بث وغرضها ،١٨٨٦ سنة القاهرة يف أنشئت
يف الرب شمس جمعية مثال عىل االعتدال، سيما وال االجتماعية املواضيع يف الخطابة عىل
األمريكية، الكلية متخرجي من مؤسسيها وأكثر الكلية، يف العلمية الجمعية أو بريوت،
اآلن أصبحوا طبقة وفيهم العهد، ذلك يف والكتَّاب األدباء من حسنة طائفة إليها وانضم
رصوف الدكتوران أسمائهم من يحرضنا املناصب، وأصحاب األقالم أرباب خرية من
باشا زكي أحمد فانوس، أخنوخ الدكتور شميل، شبيل الدكتور املقتطف، صاحبا ونمر
جربائيل املعارف، بنظارة العربية اللغة مفتش ناصف بك حفني النظار، مجلس سكرتري
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املؤيد، صاحب يوسف عيل الشيخ الوطن، صاحب إبراهيم بك جندي املحامي، كحيل بك
الدكتور صيقيل، أثناسيوس غناجة، نجيب دبانة، بك يوسف املحامي، الجمال إبراهيم
ناصف، بك وحفني نمر، فارس الدكتور رئاستها توىل وقد الهالل، صاحب بك طحان

.١٨٨٩ سنة وتعطلت

١٨٩١ سنة تأسست املرصي التقدم جمعية -٤

أبو عيل ومنهم ،١٨٩١ سنة فرنسا يف مونبلييه يف املرصيون الحقوق تالميذ أسسها
وقد العربية، يف الخطب وإلقاء التأليف وغرضها األمري، شاعر بك وشوقي باشا، الفتوح
وظلت مرص، إىل ١٨٩٣ سنة وانتقلت املرصيني، بني فرنسا بالد يف فروع لها نبتت
«التقدم باسمها مجلة وأصدرت األسبوع، يف مرة بمرص تجتمع وكانت هناك، فروعها

مناصبهم. إىل األعضاء تفرُّق بسبب ١٨٩٥ سنة الجمعية وانحلت املرصي»،

وغريهما الرشقي العلم وجمعية املرصي، العلم جمعية و٦- ٥

املهدي الشيخ أعضائها ومن رفعت، بك السيد برئاسة ١٨٩٣ سنة بمرص األوىل تأسست
والدكتور عاصم، بك وإسماعيل اآلن، املرصية الجامعة يف العربية اللغة آداب تاريخ أستاذ
عمرها، يطل ولم االجتماعية، واملباحثات الخطب إلقاء وغرضها إسماعيل، الرحمن عبد

قصريًا. بقاؤها وكان الغرض، ذلك ملثل السنة تلك يف الثانية وتأسست
األدبية والجمعية بمرص، ١٨٩٥ سنة السورية األدبية الجمعية القبيل هذا ومن
،١٨٩٦ سنة اإلسكندرية يف األهيل االقتصاد وجمعية ،١٨٩٦ سنة دمياط يف الرشقية
وكلها املرصي، القطر مدائن من غريها أو مرص، يف أنشئت التي الجمعيات من وغريها

توقفت.

الفنية العلمية الجمعيات رابًعا:

أقدمها: العلم، فروع من بفرع الخاصة الجمعيات نعني

بالفرنساوية. ذكرها املتقدم الخديوية) الجغرافية (الجمعية (١)
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بني املستمرة العالئق إيجاد وغرضها ،١٨٨٠ سنة تشكلت الزراعية) (الجمعية (٢)
نتائج ونرش الجديدة، الزراعية التمرينات وإجراء وعمًال، علًما الزراعية باألمور املشتغلني
اآلن. تصدر وال والفرنساوية، بالعربية الشهر يف مرة تصدر باسمها مجلة يف أبحاثها

سالم، باشا سالم برئاسة بمرص ١٨٨٨ سنة أنشئت املرصية) الطبية (الجمعية (٣)
ثم املرصيني، األطباء نخبة من وغريهما محمود، باشا وحسن باشا، أرتني أعضائها ومن
ووضع ١٨٩٨ سنة رئاستها وتوىل حمدي، باشا عيىس الدكتور إنشاءها فأعاد توقفت

قانونًا. لها
وضع الخصوص عىل وغرضه اللغوية، باألبحاث يختص وهو اللغوي) (املجمع (٤)
القاهرة يف أنشئ املدنية، هذه أثناء يف الجديدة املسميات من حدث ملا العلمية املصطلحات
بقاؤه. يطل ولم الصوفية، الطرق مشايخ شيخ البكري توفيق السيد برئاسة ١٨٩٢ سنة

األدبية األندية خامًسا:

أو السياسية، األندية منها: أنواع وهي االختالف، بعض مع الجمعيات قبيل من األندية
بالعلم منها يتعلق ما هنا ويهمنا … غريها أو األلعاب، أندية أو األدبية، أو العلمية،

أشهرها: وهاك العربية، اللغة يف واألدب

منه الغرض وكان ،١٨٩٨ بمرص أنشئ بالسوريني، خاص هو الرشقي) (النادي (١)
ذكرها، املتقدم بريوت جمعيات مثال عىل أدبية جمعية يكون أن إنشائه يف الرشوع عند
سموه وقد املسامرة، أو للمطالعة أعضاؤه فيه يجتمع ناديًا فجعلوه ذلك عن عدلوا ثم
تُعَقد والثروة، والعلم الوجاهة يف السوريني خرية من طائفة يضم وهو الرشقي، النادي

يزال. وال للمحارضة، أحيانًا علمية حفالت فيه
غرضه ،١٩٠٥ سنة القاهرة يف س أُسِّ باألقباط، خاص وهو رعمسيس) (نادي (٢)
فيه تُلَقى وقد ووجهائهم، األقباط أدباء من نخبة وفيه املحبة، عرى وتوثيق اآلداب، ترقية
الغرض هذا ملثل االسم بهذا ناٍد اإلسكندرية ويف العامة، املصلحة سبيل يف املحارضات

يزال. وال
خاص وهو العلمية، الجمعيات إىل األندية هذه أقرب هو العليا) املدارس (نادي (٣)
سيما وال ومطلب، فن كل يف واملحارضات الخطب فيه تُلقى العليا، املدارس بمتخرجي
العليا، املدارس متخرجي عىل نظمي العزيز عبد الدكتور إنشاءه اقرتح واألدب، التاريخ
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وافتُِتح له، رئيًسا لطفي بك عمر واختارت إنشاءه، فقررت ذلك، يف للنظر لجنة فتألفت
بمرص. الراقية الشبيبة نخبة وفيه عامًال، يزال وال ،١٩٠٦ سنة رسميٍّا

ألن العليا؛ املدارس نادي تأسيس أثر عىل ١٩٠٧ سنة أنشئ العلوم) دار (نادي (٤)
من وغريهم العلوم دار أدباء فرأى (األفندية)، الحديثة املدارس بمتخرجي خاص هذا
تلقى كانت ناصف، بك حفني برئاسة فأنشئوه بهم، ا خاصٍّ ناديًا ينشئوا أن املشايخ
لفظة آالف بضعة أعضاؤه وضع وقد ومصطلحاتها، اللغة يف أبحاثه وأكثر الخطب، فيه
اآلن. توقفت وقد النادي، باسم تصدر كانت مجلة يف بعضها نُِرش جديدة، اصطالحية

الجمعيات إىل األندية أقرب من وهو باإلسكندرية) الحكومة موظفي (نادي (٥)
فيه وتُمثَّل والتاريخ، واألدب العلم يف واملحارضات الخطب فيه تُلَقى العلمية، األدبية
مؤلفة لجنة وله ،١٩٠٩ سنة أنشئ الفضائل، عىل والحث األخالق لرتقية األدبية الروايات
ووكيالها الخديوي، الديوان رئيس مرتىض باشا عثمان اآلن رئيسها عضًوا، ١٢ من
— الغرياني غالب محمد وسكرتريها الجمال، بك ومحمد اإلسكندري، مالك بك محمد
وقد مدور. أمني بك محمد صندوقها وأمني — النادي هذا أحوال تحقيق يف عولنا وعليه
والليسانس البكالوريا دروس النادي يف وتُلَقى عضًوا، ٢٥٠ نحو فيه املشرتكني عدد بلغ
تأسست فقد النافعة، األدبية املرشوعات تنشأ ومنه كثريون، فيه ج تخرَّ وقد الحقوق، يف
األهلية، املرشوعات ورشكة الحكومة، مستخدمي ونقابة اإلسالمية، املواساة جمعية فيه
من وكل تمثيل، ولجنة البدنية، الرياضة ونادي الحكومة، ملوظفي املنزيل التعاون ورشكة

النادي. إدارة مجلس من تتألف لجنة تديرها املرشوعات هذه
غرضها ،١٩١٤ سنة أنشئت األندية، قبيل من هي السوري) االتحاد (جمعية (٦)
املكوِّنة العنارص سائر مع عالئقهم وحفظ مصالحهم، يف والنظر السوريني، كلمة جمع

أدبية. ألغراض األدبية االجتماعات تعقد وهي املرصية، لألمة

مدينة تخلو تكاد وال القرن، هذا أوائل يف املرصي القطر أنحاء يف األندية وتكاثرت
بيانه. يطول مما املدينة تلك أدباء إليه يجتمع للقراء، غرفة فيه أدبي ناٍد من

التعليمية الخريية الجمعيات سادًسا:

خريية جمعية ولها إال جماعة أو أمة أو طائفة من وما مرص، يف كثرية الخريية الجمعيات
منها بحثنا يف يدخل وإنما مرضاهم، معالجة أو عوزهم، لسد فقرائها شئون يف تنظر
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املرشوعات ذلك يف يدخل وال للتعليم، املدارس إنشاء الرئييس غرضها التي الجمعيات
التي الجمعيات نريد وإنما األخرى، الطوائف أو اإلسالمية لألوقاف التعليمية الخريية
حسب أشهرها وهاك املرصية، الناشئة يف التعليم لنرش املرصية األمة أفراد من تشكَّلت

تأسيسها: ِسِني

١٨٧٨ سنة تأسست الخريية املقاصد جمعية -١

إسماعيل أيام أواخر مرص يف أُنِشئت املرصية، التعليمية الخريية الجمعيات أقدم هي
وانضم باشا، مقبل إدارتها وباَرش باشا، سلطان رئيسها وكان ١٨٧٨ / ١٢٩٦ه، سنة
وكانت فقرية، أرس عدة وأمدت كثرية، مدارس وأنشأت مرص، أعيان من كثريون إليها
ولم التالمذة، ونوابغ الشميس، وحسن نديم، هللا عبد خطبائها وأشهر الخطب، فيها تُلَقى
الخطابية، الجمعيات قبيل من فهي الجمعية، هذه قبل جهًرا مرص يف الخطابة تُعَرف
النوع، هذا من املرصية الجمعيات أقدم ألنها التعليمية؛ الجمعيات بني وضعناها لكننا

ناصف. بك حفني بخربها أنبأنا العرابية، الثورة يف أبطلت وقد

١٨٩١ سنة تأسست اإلسالمية الوثقى العروة جمعية -٢

العلوم ونرش الخريية، باألعمال للقيام ١٨٩١ / ١٣٠٩ه سنة اإلسكندرية يف أنشئت
إيرادها تجمع تربيتهم، عىل واإلعانة مجانًا، الفقراء وتعليم والصنائع، واآلداب واملعارف
عملت سنة وعرشون بضع عليها مىض وقد املحسنني، وتربعات أعضائهم اشرتاكات من
يظهر كما العاجزين، وإعالة الفقراء ومواساة والتعليم، الرتبية يف جليلة أعماًال أثنائها يف
املدارس له أنشأت وقد التعليم، أهمها أقسام إىل أعمالها وتنقسم السنوية، تقاريرها من
١٩١٠ سنة تالميذها وعدد واإلناث، للذكور والصناعية والتحضريية والثانوية االبتدائية
مدرسة ولها مجانًا، يتعلمون منهم ألف نحو تلميذة، ٨٥٠ بينهم تلميذ، ٣١٠٠ نحو
كالنجارة الصنائع، أهم الطالب فيها يتعلم الصناعية، عيل محمد مدرسة اسمها صناعية
الحساب مبادئ مع والتجليد، والطباعة األحذية وصنع والنقش والرسوجية والحدادة

تلميذًا. ٢٧٢ تالميذها عدد والطبيعة، والكيمياء والهندسة
طفل، ٢٠٠ نحو سنة كل إليه يجتمع العبايس، امللجأ اسمه اللقطاء لأليتام ملجأ ولها
واالجتماع الدين يف تبحث شهر كل تظهر مجلة ولها االعتناء، غاية تربيتهم يف يعتنى
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إىل انضمت وقد مجانًا، منها كبري قسم يُفرَّق املنزيل، والتدبري والزراعة والتاريخ واألدب
صارت ثم اإلسكندرية، يف أنشئت األطفال» حماية «جمعية اسمها أخرى جمعية الجمعية

الوثقى. العروة جمعية جملة يف

١٨٩١ سنة أنشئت القبطية التوفيق جمعية -٣

تمهيد

واألدبية العلمية مرص أحوال من يروى ما وكل الفراعنة، زمن من قديم مجد لألقباط
منهم ونبغ اإلسالمية، الدول يف أيًضا شأن لهم وكان فيه، رشكاء فاألقباط العهد ذلك يف
أمراء زمن يف سيما وال الرشقية، األمم جملة يف املظلمة األجيال يف دخلوا ثم وأدباء، علماء
املنويف» دقن «أبو اسمه عرش السابع القرن يف منهم رجل أحوالهم وصف وقد املماليك،
١٦٩٣ سنة اإلنكليزية إىل نُِقل ثم ،١٦٧٥ سنة الالتينية إىل تُرِجم العربية باللغة كتاب يف
هذا يف جاء أكسفورد، مكتبة يف موجود العربي األصل إن ويقال سدلر، السري بقلم
والجغرافية والحساب والعربية القبطية فيها يعلِّمون بمرص كانت مدارس ذكر الكتاب
حتى كذلك زالوا وما املشارقة، سائر مثل ظلمة يف اإلجمال عىل كانوا لكنهم والدين،

الناهضني. جملة يف العرص هذا يف نهضوا

الرابع كريلس األنبا

وقد ،١٨٦١ سنة املتوىف الرابع كريلس البطريرك املرحوم عندهم النهضة هذه وإمام
لرتقية الحديث العلم نرش يف سعى َمن أول وهو بمرص، الطبعة عن كالمنا يف ذكره تقدم
فيها مكتبة لهم وجمع بوش، عزبة يف مدرسة لهم فأنشأ الرهبان، سيما وال الناشئة
تزال ال القاهرة يف القبط كنيسة بجانب كربى مدرسة وأنشأ املخطوطة، الكتب من كثري
السقايني، حارة يف الكربى املدرسة أنشأ ثم بمرص، أهلية مدرسة أول وهي اآلن، إىل باقية
املرحوم منهم األعمال، رجال خرية من طائفة فيها تخرَّج وقد اآلن، إىل باقية تزال ال
الفتاة تعليم إىل نبَّه َمن أول املذكور كريلس البطريرك أن واملشهور غايل، باشا بطرس

الرقي. بأسباب وأخذوا خطواته، عىل األقباط وسار القبطية،
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القبطي اإلصالح

التي القواعد ووضع درسها يف فأخذوا أجدادهم، لغة بإحياء جامعتهم إحياء إىل وتنبهوا
الكنائسية الطقوس بعض يف إال ضاعت هي أو — تضيع أوشكت أن بعد فهمها ل تسهِّ
وأشهر العربية، ألبناء لتعليمها الكتب يؤلفون فأخذوا — سوريا يف الرسيانية اللغة مثل
مدرسية كتب عدة ألَّف القبطية، املدارس يف مدرُِّسها الراهب برسوُم ذلك يف املشتغلني
وآدابها، القبطية اللغة إلحياء شمس عني مجلة أنشأ لبيب وأقالديوس السبيل، هذا يف

مجلدات. عدة يف عربيٍّا قبطيٍّا معجًما فيها ووضع
قد وكانت الطائفية، ومدارسها أوقافها إدارة إصالح يف القبطية األمة واهتمت
فالقوا األمور، هذه يتوىل ٍّ ِميلِّ مجلس إنشاء يف فسعوا املذكور، كريلس موت بعد أُهِملت
من كان فإنه التعليم، سبيل يف سعيهم املقام هذا يف يهمنا وإنما ومشقة. تعبًا ذلك يف
لتغلب الفضىل الوسيلة أنه لعلمهم البنات؛ تعليم سيما وال منهم، العقالء مطالب أهم

الغاية. لهذه الجمعيات تشكيل إىل فعمدوا القديم، عىل الحديث

القبطية االقتصاد جمعية

أعضائها من عرفنا االقتصاد»، «جمعية نعلم ما عىل التعليم سبيل يف جمعياتهم وأقدم
،١٨٨٧ سنة الفجالة يف البنات لتعليم مدرسة أنشأت إبراهيم. بك وفرج نخلة، بك يعقوَب

التوفيق. جمعية أُنِشئت ثم األمهات، فضليات من كثريات فيها تخرَّجت

القبطية التوفيق جمعية

الغيورين، املتعلمني الشبان نخبة إليها وانضم ،١٨٩١ سنة أغسطس ٢٤ يف تأسست
والرتبية القبطية، املدارس حال يف تنظر فأخذت اإلجمال، عىل اإلصالح وغرضها
له كان اإلصالح، من إليه تحتاج وما املدارس تلك أحوال يف تقريًرا ووضعت الصحيحة،
يف مرة واملناظرة باملناقشة اجتماعاتها يف آرائها ونرش العمل إىل عمدت ثم شديد، وقع
يف فحدث وقراراتها، أبحاثها فيها تنرش القبطية» «مجلة تها سمَّ مجلة وأنشأت األسبوع،
يف الشعب صوت وقوي جانبها، إىل املتعلمون وانحاز وطنية، نهضة القبطية الطائفة

اإلصالح. طلب
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وغري للصنائع ومدرسة والبنات، للبنني مدارس فأنشأت العلم، نرش عىل وعملت
يف عاملة تزال وال عملها، مثل تعمل املرصي القطر أنحاء يف فروع للجمعية ونبتت ذلك،
٥١٣ مدارسها يف الذكور التالميذ عدد أن ١٩١٣ لسنة تقريرها من ويؤخذ اآلن، إىل ذلك
وتالميذ مجانًا، ١٠١ منهن تلميذة ٢٥١ اإلناث وعدد مجانًا، يتعلمون ١٦٧ منهم تلميذًا
امللية. املشاريع يف واشرتاكها املختلفة، الخريية أعمالها غري مجانًا، ٥٨ منهم ٦٨ الصنائع

أخرى قبطية جمعيات

والرتبية، للتعليم كثرية قبطية جمعيات بعدها فأنشئت لسواها، قدوة الجمعية هذه وكانت
التهذيب» و«جمعية البنات، لتعليم مدرسة لها بالفجالة املحبة» جامعة «جمعية منها
غري وغريها، أيًضا القليل يف مدرسة لها اآلداب» زهرة و«جمعية البنات، لتعليم القليل يف

لذكره.3 محل ال مما األرياف يف املدارس
بطرس املرحوم أسسها التي القبطية» الخريية «الجمعية مرشوعات بحثنا يف ويدخل
ومن اآلن، إىل ذلك عىل عاملة وهي وماديٍّا، أدبيٍّا الفقراء ملساعدة ١٨٨١ سنة غايل باشا
من به يرتزقن ما الفقريات البنات لتعليم البطريس» «املشغل إنشاء الجليلة مساعيها
وأتوا الفجالة، يف لذلك الالزم املحل فأنشئوا ونحوها، والخياطة كالتفصيل اليدوية املهن
سنة نوفمرب أول يف رسميٍّا وافتتحوه الالزمة، الُعَدد وأعدوا وغريها، فرنسا من باملعلمات
ومدرسة خريي، ومستشفى البنات، لتعليم أخرى خريية مرشوعات وللجمعية ،١٩١١

البطريس. املشغل يف للدخول تعدهن للبنات

١٣١٠/ ١٨٩٢ سنة تأسست (الثانية) اإلسالمية الخريية الجمعية -٤

املسلمني فقراء مساعدة غرضها ذكرها، تقدم التي اإلسالمية الخريية الجمعية غري هي
عظيًما، املرشوع هذا عىل اإلقبال وكان تربيتهم، عىل واإلعانة املرصي، القطر يف املقيمني
وألف نيف األوىل السنة يف صندوقها يف فاجتمع الغيورين، األمة رجال نخبة به واهتم
والحرف، الصنائع الكتساب الفقراء وترشيح االبتدائي، بالتعليم تأخذ أن فقررت جنيه،
البناء، أو العقار وقف أو املال بدفع بيدها تأخذ واألمة أعمالها، وتتسع تتقدم زالت وما
أجرتها األطيان، أجود من فدانًا ٧٥٠ منها عظيمة، ١٩١٢ سنة ممتلكاتها صارت حتى
الكربى واملحلة ودسوق أسيوط يف مدارس خمس األبنية من ولها جنيه، ٧٣٠٠ السنة يف
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مساحتها املحلة يف للبناء وأرض وملحقاتها، مكاتب وأربعة مزار، وبني وبورسعيد
سنويٍّا وقيمتها االشرتاكات، وغري األخرى، األوقاف من للجمعية يرد ما غري مرتًا، ٨٣٣٧

جنيه. ١٩٠٠
مرص يف مدارس ٩ مدارسها وعدد التعليم، يف فأكثره العلم سبيل يف سعيها أما
من واملتخرجون مجانًا، ١١٣٧ منهم تلميذًا، ٣٥٢٣ تالميذها عدد واألرياف، واإلسكندرية
الثانوية. املدارس أو الزراعة، أو التجارة أو الِحَرف تعلم إىل ينقلون االبتدائية املدارس

تعليمية أخرى جمعيات

املقام يضيق الغرض هذا ملثل عديدة أخرى جمعيات الكربى الجمعيات هذه بعد وتألفت
منها: ذكرها عن

طاهر، محمد برئاسة ١٨٩٥ سنة اإلسكندرية يف تأسست اإلخالص: جمعية •
ذكرها. املتقدم الوثقى العروة جمعية إىل انضمت ثم مدة اشتغلت
.١٨٩٧ سنة تأسست الكوم شبني يف املشكورة: املساعي جمعية •

مدارس وجمعية ،١٨٩٧ سنة اإلسكندرية يف اإلرسائيلية توراة: عاملة جمعية •
وغريها بمرص، الوفاء صدق وجمعية ،١٨٩٨ سنة اإلرسائيلية والصنائع الفنون

واللجان. الجمعيات من كثري
أرقى من العام هذا أول يف القاهرة يف تألفت البنات: لتعليم االتحاد جمعية •

الخديوي. الجناب والدة رعاية تحت بمرص، السيدات طبقات

التمثيل جمعيات سابًعا:

يف العربي التمثيل مع نشأت وقد األدبية، النهضة سبيل يف الجمعيات قبيل من هي
جماعات، للتمثيل يتألفون عندهم الفن هذا ظهور منذ كانوا السوريني ألن سوريا؛
وكذلك ونحوها، النقود من إليه تحتاج ما وتدبري الرواية، لدرس االجتماعات ويعقدون
لالشتغال أو وتنشيطه، إلحيائه تألَّفت عديدة جمعيات فإن بمرص، الفن هذا هواة فعل
من نديم هللا عبد ألَّفها جمعية أقدمها اإلسكندرية، يف وأكثرها الضارة، املالهي عن به
الشبان جمعية أعضاء ومن باإلسكندرية، تألَّفت التي اإلسالمية الخريية املدرسة تالميذ
السابق، الخديوي بحضور زيزينيا ملعب يف وطنيتني روايتني مثلت وقد ذكرها، املتقدم
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بهما يرمى وهو نديم، هللا عبد تأليف كالهما العرب، رواية والثانية الوطن، رواية األوىل
سيايس. غرض إىل

اإلسكندرية: يف نشأ فأقدمها التمثيل فن لرتويج تألفت التي الجمعيات أما

مستخدمو ألَّفها ،١٨٩٤ سنة اإلسكندرية يف أنشئت األدبي: االبتهاج جمعية •
تمضية من أعضائها َمنُْع وموضوعها هللا، عطا سليم برئاسة املرصية البوسطة
روايات يمثل جوًقا بها يؤلفون نقوًدا يجمعوا وأن اللهو، أماكن يف الفراغ ساعات
ظلت وقد رواية، مثلوا إال يميضشهر فال فقط، األعضاء عائالت يحرضها أدبية

اإلسكندرية. يف للتمثيل جوق صاحب اآلن ورئيسها عديدة، أعواًما عاملة
الزمن. ذلك نحو باإلسكندرية أنشئت األدبي: الرتقي جمعية •

باإلسكندرية. أنشئت األدبي: التمثيل رشكة •
.١٩٠٠ سنة أنشئت األدبية: املعارف جمعية •

القاهرة يف أنشئت التمثيل، سبيل يف جمعية آخر هي التمثيل: أنصار جمعية •
وتأليف واملحارضات، الخطب بإلقاء الفن هذا إحياء غرضها العام، هذا أول يف
الناشئة يفيد ما وترجمة االجتماعية، حالتنا تالئم مستنبطة مواضيع يف الروايات

ذلك. وغري الفن هذا يف الراغبني وتدريب األجنبية، الروايات من

بمرص الجمعيات إحصاء (4-2)

تاريخها؛ عىل اإلتيان أو ذكرها، عن املقام يضيق مختلفة ملواضيع أخرى جمعيات وهناك
النهضة، هذه يف القبيل هذا من هو وما والعلمية، األدبية الجمعيات نشوء ذكر نريد ألننا
الجمعيات عدد أن الرسمي الحكومة إحصاء من ويؤخذ كثرية، الجمعيات فإن وإال
يأتي ما إىل مواضيعها حسب تقسم جمعية، ١٦٠ يناهز أغراضها اختالف عىل الخريية

مشرتك. أو أجنبي أو وطني هو ما إىل اإلشارة مع —
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مشرتكة أجنبية مرصية واملالجئ الجمعيات عدد

١ ٢٧ ٣٤ منها خريية جمعيات ٦٢
٢ ٢ ١٠ منها اإلسعافات جمعيات ١٤
٢ ١٠ ٥ منها املستشفيات جمعيات ١٧
١ ٩ ٥ منها والنساء للرجال مالجئ ١٥
١ ١ ٢ منها والفتيات األطفال رعاية جمعيات ٤
١ ٥ ٣ منها واللقطاء األيتام مالجئ ٩

٤ ١٢ منها واإلحسان التعليم جمعيات ١٦
٣ ٥ منها التعليم جمعيات ٨

٥ ٤ ١ منها التعاون جمعيات ١٠
١ ٢ منها أخرى جمعيات ٣

١٣ ٦٦ ٧٩ ١٥٨

فقد قبله كانت التي وأما اإلنكليزي، االحتالل بعد تشكلت الجمعيات هذه وأكثر
تليها ،١٨٣٣ سنة تأسست منصور مار جمعية هناك وأقدمها اإلسكندرية، يف نشأت
.١٨٧٥ سنة األرثوذكسية السورية فالجمعية ،١٨٦٣ سنة السويرسي التعاون جمعية

ونفقاتها الجمعيات هذه إيرادات

جنيًها، ٢٨٩٤٧٣ الجمعيات هذه إيرادات جملة أن العام لهذا الرسمي اإلحصاء من يؤخذ
القيمة هذه ونحو وحده، التعليم عىل تُنَفق جنيه ٤٠٠٠٠ نحو منها ،٢٦٤٠٧٤ ونفقاتها

التعليم. سبيل يف الحكومة تنفقه ما غري والتعليم، اإلحسان عىل
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السورية للجالية أمريكا يف العربية الجمعية (3)

والجمعيات بالصحافة آدابها ونرش العربية باللغة اشتغلوا حلوا حيثما السوريون
فلهم العربية الجمعيات أما تقدم، ما يف بأمريكا صحافتهم ذكرنا وقد وغريها، والتمثيل
الجمعيات عدد وبلغ املتحدة، والواليات الربازيل يف أنشئ وأكثرها أيًضا، يذكر شأن فيها
والغرض تهذيبية، أو دينية أو خريية أو أدبية جمعية ثالثني من أكثر هناك أنشئوها التي
وبعض وترقيتها، العربية باآلداب واالحتفاظ العربية، الجامعة عىل املحافظة إنشائها من
أنشأ فقد والشام، بمرص اللسان هذا أهل من السبيل هذا يف غرية أشد الجمعيات هذه
املعري»، «رواق سموها أدبية جمعية بالربازيل سانباولو يف السورية الجالية أدباء
قدَّرته علمي أثر أو كتاب ظهر فإذا رجالها، ذكر وإحياء العربية اللغة شأن رفع غرضها
آثاره وذكر بتأبينه واحتفلت بفضله، اعرتفت عالم رجل مات وإذا منزلته، وقررت قدره
إبراهيم والشيخ عبده، محمد الشيخ وفاة عند فعلت كما — رسمه عن الستار ورفع

اليازجي.
غرضها السوري، االتحاد جمعية اسمها األهمية عظيمة عربية جمعية نيويورك ويف
األدبية األعمال تتوىل أو األدبية، االجتماعات تعقد ما وكثريًا السوريني، حقوق عن الدفاع
مسألة يف سيما وال عنهم، الدفاع يف هامة مواقف ولها السوريني، عىل بالنفع العايدة
يقتيضحرص الكتاب موضوع ألن نذكرها؛ لم أخرى جمعيات وهناك السورية، الجنسية
منها التمثيلية، جمعياتهم عن كلمة نقول أننا عىل األدبية، العلمية الجمعيات يف املوضوع
منهما كل مثلت وقد فيها، العربي التمثيل نهضة وجمعية سانباولو، يف األدبي املنتدى
البعيدة. القارة تلك يف عرب وحضورها عرب وممثلوها عرب مؤلفوها عربية، روايات عدة
جمعيات ذلك عىل وِقْس تقدم، ما نحو يف نيويورك يف األمريكي السوري واملنتدى
من وغريها وأرجنتني، والربازيل بأمريكا املهجر يف السورية الجالية ألَّفتها أخرى وأندية

إحصاؤها. علينا يصعب الجديد العالم
صبغتها هناك وهي وتونس، كالجزائر العربي العالم سائر يف العلمية الجمعيات غري

العالية. والطبقات الحكومة يف الفرنساوي العنرص لتغلُّب فرنساوية؛
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هوامش

.٢١ سنة ٥٧٩ صفحة الهالل يف أسكاروس لتوفيق ذلك تفصيل ترى (1)
باإلسكندرية. البلدية املكتبة وكيل األزهري عيل أبو أحمد الشيخ بذلك أخربنا (2)
والتمدن» «اإلنسانية كتاب يف فليطالعه ذلك، تفصيل عىل االطالع أراد من (3)

بمرص. أنطون بك لجرجس
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تمهيد (1)

التمدن إبان يف كثرية كانت فقد املدنية، هذه محدثات من العربية الكتب خزائن ليست
العربية اآلداب يف الهامة الكتب من أيدينا بني ما وأكثر الذهبي، عرصها وهو اإلسالمي،
اإلسالمي التمدن تاريخ من الثالث الجزء يف بيَّنَّا وقد املكاتب، تلك بقايا من شذرات
ومرص واألندلس العراق يف العربية الكتب خزائن إليه بلغت ما (٢٠٥–٢١٤ (صفحة
أعظمها مجلد، مليون بعضها وتجاوز األلوف، بمئات مجلداتها تعد وأكثرها والشام،
والخلفاء بمرص، والفاطميني األندلس، يف واألمويني بغداد، يف العباسيني للخلفاء كان
أيامهم، يف العلم ورجال وعمالهم وزراؤهم بهم واقتدى املنقبة، تلك إىل السابقون هم
يف قلَّدوهم والرببر والعرب والرتك الفرس من والسالطني األمراء إىل السيادة صارت فلما
العالم أنحاء يف الوجاهة وأهل واألدب، العلم لرجال الخصوصية املكاتب وتكاثرت ذلك،
الكتب من األلوف عرشات عىل منها الواحدة تحتوي التي الخزائن وأصبحت اإلسالمي،
وغري العرب املسلمني، وغري املسلمني من والعلماء والوزراء لألمراء بالعرشات تعد كثرية،
وطالب األموال أصحاب إليه يتسابق الحضارة عالمات من الكتب اقتناء وأصبح العرب،
إتقان يف ويبالغون باقتنائها، يتفاخرون وإنما العلم، أهل غري من كانوا وإن الشهرة،

ذلك. يف املاهرين النساخ استخدام يف ويتنافسون وزخرفتها، جلودها وتزيني خطها
أصدقائهم من لهم يأذنون من أو بأصحابه، ا خاصٍّ بعضها كان الخزائن هذه أن عىل
وغريهم، األدباء من االستفادة طالب لخدمة أنشئ ا عامٍّ كان وبعضها عليها، االطِّالع يف
بغداد، يف الحكمة بيت مثل: امللوك، من غريهم أو الخلفاء أنشأها العمومية املكاتب وأكثر
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من امللوك لغري هو ما ومنها واملغرب، األندلس يف وأمثالها القاهرة، يف الحكمة ودار
العلم. نرصاء من وسواهم والعلماء، األمراء

بني يقوم كان بما أخرى، جهة من العربية الكتب عىل تتواىل كانت املصائب لكن
وإحراق بالزندقة واتهامهم الفلسفة رجال بمناوأة أو املنازعات، من اإلسالمية الِفَرق
تغلبهم منذ الفاتحني من املسلمني غري فعله بما وناهيك اإلسالمية، اململكة أنحاء يف كتبهم
وغري األندلس، يف واإلسبان الشام، يف الصليبيون فعل كما عليهم النقمة أو املسلمني، عىل
ذلك. نحو أو الفار، أو النار بفعل أو ورقه، أو جلده وفناء مكثه، بطول الكتب من بيل ما
الخلفاء من الهمم أصحاب لكن العباسية، الدولة صدر من بدأت اإلحن فهذه
من ينشئونه بما الخسائر تلك عن يعوضون كانوا األدب نرصاء من غريهم أو والسالطني
شاخت فلما أنسجتها، من يندثر ا عمَّ تعوض شبابها يف تزال ال واألمة الجديدة، املكاتب
الدثور، وزاد التجديد قل الحيوية، قواها وانحطت العربية الجامعة وضعفت الدولة،
وتبعثرت الكتب وتضعضعت الوسطى، األجيال أثناء يف الخصوص عىل ذلك وتمكن
يف مشتتة األلوف، عرشات عىل يزيد ال العامة املكاتب يف منها بقي ما فأصبح بقاياها،

العربي.1 العالم من وغريها وحلب ودمشق والقاهرة األستانة مكاتب

أوربا يف العربية املكاتب (2)

آداب أوشكت وقد التضعضع، من الحال هذه يف ونحن األجيال، تلك ظلمات من خرجنا
يف املسترشقني من اللغة هذه محبُّو بيدها يأخذ لم لو برمتها تذهب أن العربية اللغة
العلم كتب إلحراز األهلية الكربى املكاتب إنشاء يف أخذت قد األوربية الدول وكانت أوربا،
ووكلت العربية، اللغة ومنها الرشقية، باللغات خاصة أقسام وبينها اللغات، اختالف عىل
من عندهم بما فاحتفظوا وآدابها، الرشقية اللغات يف بارعني علماء إىل األقسام هذه أمر
فطبعوا وترجمتها، نرشها يف وأخذوا والتقارير، الفهارس لها ووضعوا العربية، الكتب
العلم، طالب بني ونرشوه األبجدية، الفهارس له ووضعوا واضًحا، مضبوًطا منها كثريًا
املسترشقني، عن كالمنا يف بيانًا الباب هذا وسنزيد جهالتنا. يف غارقني نزال ال ونحن

املوضوع. هذا من باملكاتب تعلق بما هنا ونكتفي
كل تحويه وما أهمها إليك عديدة، العربية باآلداب احتفظت التي األوربية فاملكاتب
تلك عنوانات مع العربية، الكتب جملتها ويف اللغات، اختالف عىل املجلدات من منها
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التي بالكتب يتعلق يشء عن االستفهام شاء من مخابرتها لتسهل باإلفرنجية املكاتب
هناك: موجودة أنها الكتاب هذا يف ذكرنا

مجلد، ١٤٥٠٠٠٠ مجلداتها عدد امللوكية: برلني مكتبة امللوكية: برلني مكتبة (١)
هذا يف منها كثري ذكر جاء كثرية عربية مخطوطات بينها املخطوطات، من ٣٠٠٠٠ فيها

.Der Konigl. Bibliothek, Berlin اإلفرنجي: عنوانها وهذا الكتاب،
مخطوًطا. و١٩٥١ مطبوًعا، ٣٦١٦٢٣ مجلداتها عدد بون: جامعة مكتبة (٢)

٤٠٠٠٠ فيها يوحنا القديس مكتبة منها أقسام، وهي كمربيدج: جامعة مكتبة (٣)
٢٠٠٠ ونحو مجلد، ٨٠٠٠٠ فيها الثالوث ومكتبة مخطوًطا، و١٠٥٠ مطبوع، مجلد

.The Library of Trinity College, Cambridge عنوانها: وهذا مخطوط،
بينها مخطوًطا، ٤٦٢٧ منها مجلد، ٣٥٠٠٠ إسبانيا يف اإلسكوريال: مكتبة (٤)
عنوانها: وهذا الالتينية، يف و٢٠٨٦ اليونانية، يف و٥٨٢ العربية، اللغة يف ١٨٨٦

.Biblioteca Arabico-Hispana Escurialensis, Madrid
يف مخطوط و٢٥٠٠ مجلد، ١٩٦٠٠٠ فيها ،١٦٤٦ سنة تأسست غوطا: مكتبة (٥)

.Der Herzogl. Bibl, Gotha وعنوانها: العربي، ومنها الرشقية املواضيع
كثري بينها مخطوًطا، و٧٣٧١ مجلد ٥٨٢٢٠٠ فيها غوتنجن: جامعة مكتبة (٦)
.The Library of the University of Gottingen وعنوانها: النادرة، العربية الكتب من
اللغات يف ٢٦٠٠ منها مجلد، ٢٠٠٠٠٠ مجلداتها عدد ليدن: جامعة مكتبة (٧)
.Library of the University of Leyden وعنوانها: العربية، اللغة يف كثري بينها الرشقية،
مجلد، ٨٠٠٠٠ فيها الربيطاني، املتحف مكتبة خصوًصا نريد لندن: مكتبة (٨)

.British Museum, London وعنوانها: العربية، املخطوطات من كثري بينها
كثري بينها مخطوط، ٢٥٠٠ منها مجلد، ٦٥٠٠٠٠ فيها منشن: جامعة مكتبة (٩)

.Hof-und Statsbibliothek, Munchen وعنوانها: العربية، الكتب من
٧٠٠٠٠٠ فيها ،١٥٩٨ سنة تأسست بودليان، مكتبة وتسمى أوكسفورد: مكتبة (١٠)
Bodleian وعنوانها: العربية، باملخطوطات غنية وهي مخطوط، و٣٣٠٠٠ مطبوع، مجلد

.Library, Oxford
يف مخطوط و١٠٠٠٠٠ مطبوع، ٣٥٠٠٠٠٠ فيها باريس: يف األهلية املكتبة (١١)
Bibliothéque وعنوانها: العربية يف ذلك وأضعاف العربانية، يف ١٣١٣ منها شتى، لغات

.Nationale, Paris
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مخطوط، و١٢٣٠٠٠ مجلد، ١٩٦٢٠٠٠ فيها امللوكية: بطرسبورج مكتبة (١٢)
Bibliothéque Impériale, وعنوانها: العربية، سيما وال الرشقية الكتب من كثري فيها

.St. Pétersbourg
مخطوط، و٤٥٠٠٠ مطبوع، مجلد ٤٠٠٠٠٠ فيها رومية: يف الفاتيكان مكتبة (١٣)
Bibliothecae وعنوانها: الرشق، من حملوها الرشقية الكتب من كبري جانب فيها

.Apostolicae Vaticanae, Rome
مخطوط، و٦٢٠٠ مطبوع، مجلد ٤٥٠٠٠٠ فيها أيًضا، رومية يف األهلية: املكتبة (١٤)
تعد عديدة أخرى مكاتب رومية ويف Bibliothéque Nationale, Rome وعنوانها:

ذكرها. يهمنا ال بالعرشات
و٢٧٠٠٠ مطبوع، مجلد ١٠٠٠٠٠٠ نحو فيها امللوكية: فينا مكتبة (١٥)
الهامة، العربية املخطوطات من كثري بينها والرسوم، الخرائط غري مخطوط،

.Konigl. & Hofbibl. Wien وعنوانها:

ودرسدن، اليبسك، مكتبة مثل: أخرى، مدائن يف أخرى مكاتب ذلك عىل وِقْس
وغريها. ومدريد،

الرشق يف العربية املكاتب (3)

أواسط يف إال العربية اللغة بآداب لالحتفاظ ويتنبه غفلته، من يفْق فلم العربي العالم أما
وما العلوية، املحمدية األرسة عهد يف العربية اللغة نهوض أثر عىل عرش التاسع القرن
جمع يف الجمعيات أو الحكومات فأخذت وغريها، سوريا يف التعليم معاهد من أنشئ
واقتدى األخرى، البالد يف منها بوجوده تعلم ما واستنساخ وحفظها، وتقييدها الكتب
اللغة يف وحديث قديم بني مواضيعها اختالف عىل الكتب باقتناء فأخذوا بها األفراد
ونبدأ الرشق، يف العربية املكاتب من نعرفه ما أهم وهاك اإلفرنجية، واللغات العربية
مرص مكاتب عن نتكلم ثم اإلسالمي، العالم عاصمة وألنها قديمة، مكاتبها ألن باألستانة؛

وغريها. فاملغرب فالحجاز فالعراق فالشام
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األستانة مكاتب (1-3)

الخاصة من رجال إىل يُنَسب أكثرها مختلفة، أوقات يف أنشئت قديمة األستانة مكاتب
ونساؤهم. وأبناؤهم السالطني وقفها وبعضها العامة، ملنفعة مكاتبهم وقفوا

األستانة يف كان أنه األوربية الظنون كشف طبعة ذيل يف فلوغل نرشه مما ويؤخذ
مجلد. آالف ثالثة نحو كتبها مجموع مكتبة، ٢٢

آالف، بضعة إىل عرشات بضع من كتبها عدد يختلف مكتبة ٦٥ اآلن األستانة ويف
املعارف نظارة إحصاء عن نقًال كتاب، خمسمائة عىل كتبها عدد يزيد ما منها نذكر

كتبها: وعدد تأسيسها وتاريخ املكتبة مؤسس اسم مع األخري، الرسمي العثمانية

كتبها عدد تأسيسها سنة مؤسسها اسم املكتبة اسم

١٣٨٢ ٩٥٥ العامر املطبخ أمني سليم الحاج أغا سليم مكتبة
٥٦٠ ٩٥٨ األسبق الصدر باشا شيخ باشا رستم مكتبة
٨٢٦ ٩٩١ سلطان بانو نور خواجة أمري مكتبة
٣١١٨ ١٠٧٢ األسبق الصدر كوبريل باشا محمد كوبريل مكتبة
٢٨٥٧ ١١٠٤ دار الدفرت عاطف مصطفى أفندي عاطف مكتبة
٢١٩٠ ١١١٢ اإلسالم شيخ هللا فيض السيد الفيضية املكتبة
١٠٧٧ ١١٢٧ محمد السلطان ابن زاده شاه مكتبة
٣٥١٥ ١١٣١ الثالث أحمد السلطان همايون أندردن مكتبة
١١٧٥ ١١٣٢ باشا إبراهيم داماد باشا إبراهيم مكتبة
١٥٤٤ ١١٣٧ الثالث أحمد السلطان جامع يكي مكتبة
٩٤٦ ١١٤٥ الصدر باشا عيل أوغلو حكيم أوغيل حكيم مكتبة
٢١٣٤ ١١٤٧ أفندي الدين ويل هللا جار مكتبة
٥٣٠٠ ١١٥٢ األول محمود السلطان صوفية أيا مكتبة
٢٢٦٤ ١١٥٤ الكتاب رئيس أفندي عارش مصطفى أفندي عارش مكتبة
٦٦١٤ ١١٥٥ األول محمد السلطان الفاتح مكتبة
٦٩٠ ١١٥٨ أغا بشري الحاج أغا بشري مكتبة
١١٦٠ ١١٦٥ الصدر باشا مصطفى السليمانية املكتبة
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كتبها عدد تأسيسها سنة مؤسسها اسم املكتبة اسم

٥٣٥ ١١٦٨ أسبق صدر باشا حسني زاده عموجه مكتبة
٥٠٥٣ ١١٦٩ الثالث عثمان السلطان عثمانية نور مكتبة
١٦٤١ ١١٧٦ األسبق الصدر باشا راغب محمد باشا راغب مكتبة
٣٤٨٤ ١١٨٢ أفندي الدين ويل اإلسالم شيخ الدين ويل مكتبة
٢٢٧٦ ١١٨٩ مراد محمد زاده داما منال مراد مكتبة
٣٢٥٢ ١١٩٤ األول الحميد عبد السلطان الحميدية املكتبة
٣٨٢٠ األسبق الصدر باشا عيل الشهيد باشا عيل مكتبة
٧٢٧ ١٢١٥ السلطان والدة مهرشاه مهرشاه مكتبة
٣٨٦٤ ١٢١٧ الثالث سليم السلطان يل الله مكتبة
١٦٠٧ ١٢١٩ إبراهيم الحاج زاده دباغ باشا عيل قلنج مكتبة
٦٥٥ ١٢٢١ باشا برتو السليمية املكتبة
١٠٩٠ ١٢٤٤ أفندي حالت سعيد محمد أفندي حالت مكتبة
٥٩٥ ١٢٦٠ مراد محمد الشيخ املثنوي دار مكتبة
٣٩٤٣ ١٢٦٢ األرشاف نقيب أفندي أسعد أفندي أسعد مكتبة
٨٨٩٤ ١٢٦٧ املالية ناظر باشا نافذ الرحمن عبد قبو يكي مكتبة
٩٦٩ ١٢٦٨ أفندي راشد محمد فوزية مكتبة
٩٣٤ ١٢٧٠ الصدر باشا خرسو باشا خرسو مكتبة
٥٩٠ ١٢٨٥ املحسنني بعض أحمد السلطان مدرسة مكتبة
٨٢٩ ١٢٨٨ السلطان والدة برتونيال أقرساي مكتبة
٣٤٥٠٠ ١٢٩٩ العثمانية الحكومة العمومية املكتبة
٢٦٧٦٦ ١٢٩٩ الثاني الحميد عبد السلطان يلدز مكتبة
٦١٩ ١٣٠٣ باشا وجيهي بن باشا كمال بابا كوميل دو مكتبة
١٥٢٦٠ ١٣٠٦ العثمانية الحكومة املتحف مكتبة
١١٦٩ ١٣١٢ البحرية ناظر باشا حسني حسن باشا حسن مكتبة
٦٩٤٩ ١٣١٩ افندي محمود حاج أفندي يحيي تربة مكتبة

1290



الكتب خزائن أو املكاتب

كتبها عدد تأسيسها سنة مؤسسها اسم املكتبة اسم

٣٦٠٠ ١٣٢٥ العثمانية الحكومة الفنون دار مكتبة

١٦٢٨٨١ الجملة

جاء وقد كتبها، عدد نعرف وال املكاتب أفخر من وهي رساي، طوبقبو مكتبة غري
٥٠٠ عن منها الواحدة يف ما يقل التي املكاتب وغري الكتاب، هذا أثناء يف منها يشء ذكر

مجلد.
العربية اللغات يف مجلد ٢٠٠٠٠٠ نحو الكتب من األستانة خزائن يف ما فمجموع
وعلومها، واللغة واألدب والتاريخ اإلسالمية الرشعية العلوم يف أكثره والرتكية، والفارسية

التقريب: بوجه األخرى اللغات يف هو ما إىل العربية يف منها هو ما نسبة وإليك

عربية. كلها املصاحف: (أ)
الفارسية. أو الرتكية يف املئة يف ١٠ نحو إال عربية، كلها اإلسالمي: الرشع كتب (ب)
والرتكي. والفاريس العربي بني مثالثة منهما كل كتب م تُقسَّ والتصوف: التاريخ (ج)

وفاريس. عربي وبعضها الرتكية، يف أكثرها الطبيعية: الجغرافية (د)
الرتكية. أو الفارسية يف منها وقليل عربي، أكثرها األدب: كتب (ه)

نادًرا. إال عربي كلها العربية: اللغة علوم (و)
الثالث. اللغات يف القواميس: (ز)

وكوبريل طوبقبو يف سيما وال النادرة، املخطوطات من كثري األستانة مكاتب ويف
مكانه. يف ذلك ذكرنا وقد عثمانية، ونور صوفيا وأيا

املرصي القطر يف املكاتب (2-3)

عمومي هو ما منها القطر، سائر يف وبعضها القاهرة يف أهمها كثرية مرص يف املكاتب
ما ومنها الجماعات، لبعض أو الحكومة ملصالح تابع وأكثره الجمهور، لخدمة أنشئ
منفعة عىل وقفها من وفيهم ألنفسهم، الكتب هواة بجمعه اشتغل بأصحابه، خاص هو
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القطر وسائر اإلسكندرية يف ثم القاهرة، يف العمومية املكاتب عن أوًال فلنتكلم العموم.
وغريها. مرص يف الخصوصية املكاتب إىل نعود ثم املرصي،

القاهرة يف العمومية املكاتب

مكتبة أكرب هي مجلد: ٧٠٠٠٠ وفيها ،١٨٧٠ تأسستسنة الخديوية املكتبة (١)
يبدأ طويل تاريخ يف النهضة هذه أثناء يف الخديوية الحكومة أنشأتها األدنى، الرشق يف
يف عيل محمد أخذ ملا ذلك: وبيان ،١٨٧٠ سنة إسماعيل أتمها وقد عيل، محمد بزمن
املطبوعة، الكتب تكاثرت األهلية، املطبعة يف الكتب نرش عىل وعمل العربية، اآلداب إحياء
الحسيني، املسجد خلف الرشعية املحكمة بجوار القديم املال بيت يف مستودًعا لها فأنشأ
إسماعيل، أيام إىل املستودع هذا ظل وغريها، كتب من الحكومة مطبوعات فيه تباع
كانت والفارسية، والرتكية بالعربية املخطوطة الكتب من مجلد ٢٠٠٠ نحو إليه وأُضيف
مرصية» «كتبخانة ختم عليها املناسرتيل، باشا حسن تركة من ابتاعتها قد الحكومة

١٨٦٥ / ١٢٨٢ه. تاريخه
املخطوطات من كثرية موقوفات وبينها املساجد، يف للكتب خزائن مرص يف وكان
بقايا من واألدب والتاريخ والحديث الفقهية الكتب غري القرآن، سيما وال الجميلة
األوقاف، لديوان تابعة وهي املساجد، شئونها تتوىل كانت الخزائن فهذه املاضية، األعرص
نهضة العربية اآلداب يف فحدث إسماعيل، زمن إىل الحال هذه عىل الخزائن تلك وظلت
سنة مرص زار ملا العزيز عبد السلطان إن ويقال منها، حظ الكتب دار أصاب جديدة
مكتبة بإنشاء باشا إسماعيل عىل أشار وآثارها، مساجدها وشاهد ١٨٦٥ / ١٢٨٢ه،

بمطالعتها. الناس ليستفيد والتكايا املساجد يف املتفرقة الكتب شتات تجمع عامة
مدير إىل ١٨٦٩ سنة فأوعز إسماعيل، لدى جميًال موقًعا اإلشارة هذه فوقعت
ففعل، خديوية مكتبة ينشئ أن مبارك باشا عيل يومئٍذ املعارف) (ناظر املدارس ديوان
يف كان ما إليها ونقل املدارس، ديوان بجانب الجماميز درب يف محالٍّ لها وخصص
السالطني، وقفه مما املساجد كتب وأهمَّ املناسرتيل، وُكتَُب ذكره املتقدم الكتب مستودع
أو أوربا إىل منها كثريًا نقلوا قد واألتراك اإلفرنج وكان النفيسة، الكتب من وغريهم
املسجد من تخرج ال أن صدرها يف اشرتطوا وقفوها ملا الواقفني أن مع األستانة، مكاتب

فيه. املوقوفة
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العزيز. عبد السلطان

إىل كتابًا أخذوا إذا غريهم أو اإلفرنج ألن الكتب؛ عىل بالء أشد كانوا الوطنيني أن عىل
خدمة من الجهلة فإن مرص يف أما مطابعهم، يف نرشوه أو مكاتبهم، يف حفظوه بالدهم
للبقالني يبيعونها (دشت)، املفكوكة الكتب من مملوءة سالًال يحملون كانوا املساجد
هذه من بقي ما نقل يف مبارك باشا عيل فاشتغال يبيعونه، ما بها يلفون الفاكهة وباعة
األوقاف خزانة يف كان ما إليها وأضاف الضياع، من صانها الخديوية، املكتبة إىل الكتب

ونحوها. والرسوم الهندسية اآلالت من وكثريًا الخريية،
تنظيمها، يف باشا عيل وأخذ ،١٨٧٠ سنة رسميٍّا الخديوية املكتبة بإنشاء األمر صدر
مكان إنشائها عند املذكورة املكتبة يف وكان رئاسته، تحت لجنة ألَّفته قانونًا لها ووضع
تابعة أوًال املكتبة وكانت معينة، أوقات يف املراجعة أو النافعة العلوم تلقني أو للتدريس

تزال. وال املعارف بنظارة أُلِحقت ثم األوقاف، لنظارة
شقيق باشا فاضل مصطفى الربنس تويف (١٨٧٦) سنني ببضع املكتبة إنشاء وبعد
اقتنائها، عىل حريًصا بالكتب كلًفا وكان العثمانيني، األحرار ونصري إسماعيل، الخديو
بنحو منها نخبة الخديو فابتاع وغريها، العربية الكتب من نفيسة خزانة منها وعنده
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باشا. فاضل مصطفى الربنس

فن، كل من الكتب أفخر من طائفة وفيها الخديوية، للمكتبة وأهداها جنيه، ١٣٠٠٠
الفارسية. يف و٣٢٦ الرتكية، يف و٦٤٧ العربية، يف ٢٣٣٢ منها مجلدات، ٣٣٠٥ عددها
االستنساخ أو باالبتياع إما وغريها، العربية الكتب اقتناء يف تجد املكتبة تزال وال
العربية الكتب من مجموعة إليها أضيف ما أهم ومن وتتزايد، تتكاثر وهي الهدايا، أو
من نخبة بينها مخطوطات، ٣٠٦ منها كتابًا، ٧٤١ عددها الشنقيطي، للشيخ كانت
نصفها نحو مجلد، ٧٠٠٠٠ نحو اآلن الخديوية املكتبة يف ما عدد فأصبح الكتب، أجود
يف و٦٥٠ الرتكية، يف ٢٥٠٠ ونحو األوربية، اللغات يف الباقي وأكثر العربية، الكتب من

التاريخ. يف كتاب ٣٢٠٠ نحو العربية الكتب ومن الفارسية،
األدب يف كتاب ٢٧٠٠ ونحو اإلفرنجية، اللغات يف أيًضا التاريخ يف العدد هذا ونحو
من كثري الخديوية ويف اإلسالمية، الرشعية املواضيع يف كتاب ١٢٠٠٠ ونحو العربي،

الكتاب. هذا تضاعيف يف ذكرها جاء النفيسة الكتب
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النسخ، أو املراجعة أو املطالعة ألجل للجمهور األبواب مفتوحة املذكورة واملكتبة
الكتب وصيانة «حفظ منها األسايس الغرض أن صدره يف جاء مراًرا َل تََعدَّ قانون ولها
معرض عىل املطالعة كتب عن فضًال تشتمل وهي منها»، االستفادة وتسهيل العربية،
وغريهما، والجلد الربدي عىل املختلفة العربية والخطوط النفيسة، واآلثار الثمينة، للذخائر
إحياء سبيل يف الهامة بعضمخطوطاتها طبع يف أخذت وقد عربية، نقود مجموعة وفيها

العربية. اللغة آداب
الزهر يف كان مجلًدا: ٣٦٦٤٢ وفيها ١٨٧٩ سنة تأسست األزهرية املكتبة (٢)
لفلوغل الظنون كشف طبعة ذيل يف جاء وقد املساجد، من غريه يف كان كما كتب خزانة
زادت ثم األروقة، يف متفرقة كتابًا ١٠٩٩ فيها كان املايض القرن أول يف األزهر مكتبة أن
الخديو الجناب فأمر ١٨٧٩ / ١٢٩٧ه، سنة إىل نظام غري عىل املذكور القرن أواسط يف
يجري وأن الطلبة، عنه يستغني مما املختلفة األزهر أروقة يف الكتب من كان ما بجمع
للقيام الالزمني العمال وأجور والطلبة، للعلماء الالزمة الكتب رشاء يف يُنَفق مال عليها
إىل مقرها وهو — األتبغاوية رواق يف ووضعوها الكتب، تلك بعض فجمعوا العمل، بهذا
إىل فانقسمت الجرد، قوائم لها وُوِضعت مواضيعها، حسب الخزائن يف ورتبوها — اآلن

فنٍّا. ٣٠
عدد بلغ حتى الزيادة يف وأخذت مجلد، ٧٧٠٠ إنشائها عند املجلدات عدد وكان
عدد وبلغ املخطوطات، من ١٠٩٣٢ منها مجلًدا، ٣٦٦٤٢ املاضية السنة آلخر مجلداتها
اإلسالمية، العلوم يف مجلد ٢٠٠٠٠ نحو املكتبة هذه كتب ومن فنٍّا، ٤٨ فيها الفنون
علوم ٤٠٠٠ ونحو وفضائل، ومديح أدب ٣٠٠٠ نحو منها الفنون، سائر يف والباقي
عدد وزيد األخرى، العلوم من والباقي جغرافية، و١٣٠ وِسرَي، تاريخ و٩٨٠ لغوية،
يف معولنا كان وعليه سليم، طه محمد الشيخ وأمينها عرشة، أصبحوا حتى العمال
الكتب من طائفة وفيها املطالعة، أراد ملن أبوابها تفتح وهي املكتبة، هذه أحوال تحقيق
واملوسيقى: واألدب التاريخ يف ومنها الكتاب، هذا من مرَّ ما يف بعضها ذكر جاء النادرة

بن أحمد بن إلبراهيم األعيان: لوافيات الوايف رياض من النعمان شقائق اقتطاف (أ)
٩٩٠ه. سنة بخطه َكتَبَه العارش، القرن علماء من القادري، العبايس الشافعي محمد

سنة املتوىف الصقيل ظفر بن محمد بن محمد الدين لشمس األبناء: نجباء أنباء (ب)
٥٦٥ه.

٨٥٢ه. سنة املتوىف العسقالني حجر البن العمر: بأبناء الغمر أنباء (ج)
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النظري. معدوم وهو الخفاجي، الدين لشهاب والسوانح: البوارح كتاب (د)
الجزري. األثري البن الغرائب: وطرفة العجائب تحفة (ه)

قديم. بخط وهو حمويه، البن املقيم: النعيم وعقبى النديم تقويم (و)
الفايس. ذنب بو الرحمن لعبد املوسيقى: علم يف الجموع (ز)
للمشهدي. الطرب: آالت ورشح والكرب الهموم كشف (ح)

أخرى مكاتب األزهر ويف مجلد: ٣٠٠٠٠ نحو فيها األزهر يف األروقة مكاتب (٣)
يطالع مكتبة رواق لكل األروقة»، «مكاتب لها يقال ذكرها املتقدم األزهرية املكتبة غري
٤٠٠٠ نحو منها مجلد، ٢٠٠٠٠ نحو كلها مجموعها يبلغ الرواق، ذلك تالميذ فيها
نادرة، مخطوطات بينها األتراك، رواق يف مجلد ٩٠٠٠ ونحو الشوام، رواق يف مجلد
مراقبة تحت املذكورة واملكاتب األخرى، األروقة يف والباقي املغاربة، رواق يف و٨٠٠٠
يف املذكورة املكتبة إىل ضمها تريد األزهر ومشيخة منظمة، غري لكنها األزهرية، املكتبة
الفائدة لتضاعفت أذعنوا ولو ذلك، يأبون والطلبة املعلمني لكن منها، واالستفادة ترتيبها

منها. املرجوة
املكتبة أن تقدم قد مجلًدا: ٣٠٥٦٧ كلها فيها اآلثار ودار املساجد مكاتب (٤)
يزال ال املساجد تلك لكن الكتب، من ونحوها املساجد يف كان ما أهم استنفدت الخديوية
من بقي ما أما أهمها، وهي األزهرية املكتبة عن ذكرناه ما رأيت وقد كثرية، كتب فيها
يف كتابًا ٢٩٢٢٥ فعددها األوقاف، لنظارة التابعة وغريها، املساجد يف العربية الكتب

اللغوية. العلوم ويف اإلسالمية، العلوم من وغريه الفقه يف أهمها مختلفة، مواضيع
ذكره وسيأتي العربي، املتحف أو العربية» اآلثار «دار أيًضا األوقاف توابع ومن
بهجت بك عيل من علمنا فقد مكتبته، ذكر عىل نقترصهنا وإنما املتاحف، عىل الكالم عند
اآلثار، عن فوتوغرافية لوحات و١٢٠٥ مجلًدا، ١٣٤٢ مكتبته يف أن املذكور املتحف وكيل
مما وغريها، مرص يف اآلثار حفظ لجنة منشورات غري الرسامني، قدماء ملشاهري ولوحات
وأمريكا وأملانيا والجزائر فرنسا يف األثرية العلمية املعاهد من الهدايا سبيل يف عليها يرد

وغريها. والربازيل
عليها. نقف لم الشعراني مكتبة املساجد يف املكاتب ومن (٥)
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السيد اآلن وكبريهم البكرية، السادة مكتبة نريد :١٨٦٠ فيها البكرية املكتبة (٦)
ومقر الوفائية، السجادة وشيخ الصوفية، الطرق مشايخ شيخ البكري الحميد عبد
أكثرها (١٤٤٧ (أو مجلًدا ١٨٦٠ عىل وتشتمل بمرص، الخرنفش رساي يف املكتبة هذه
التاريخ، يف و٢٤٠ األدب، يف و٣٧٤ اإلسالمية، العلوم يف مجلًدا ٦٥٠ نحو منها مطبوع،

مختلفة. فنون يف والباقي
تشتمل إليه، املشار الحميد عبد بالسيد خاصة أخرى مكتبة الخرنفش رساي ويف
العرصية الفنون يف املراجعة كتب أهم من حسنة طائفة فيها مجلد، ١٠٠٠ نحو عىل
يف األخرى املواضيع يف الكتب غري الفرنساوية، اآلداب كتب ونخبة الفرنساوية، باللغة
Description d’Egypte مرص وصف كتاب من نسخة ذلك جملة ويف وغريها، العربية
واألطالس الخرائط مع كثرية مجلدات يف الفرنساوية الحملة من العلمية البعثة ألَّفته الذي

الكتاب. لهذا األوىل الطبعة من ألنها ثمينة؛ نسخة وهي والصور،
الوفائية للسجادة تابعة هي مجلد: ١٠٠٠ نحو فيها الوفائية السادات مكتبة (٧)
سنة املوضوع فهرسها تصفحنا لكنا انتظامها، لعدم درسها لنا يتيرس لم بمرص،
يف مجلد ٤٠٠ نحو بينها مخطوط، أكثرها مجلد ألف نحو فيها فوجدنا ١٢٦٨ه،
العارش القرن أخبار يف السافر النور فيها: النادرة الكتب ومن واألصول، واللغة التاريخ
وغرائب االرتحال وفوائد للسخاوي، التاسع القرن أعيان يف الالمع والضوء للعيدروس،
الذهبي، وتاريخ السافر، النور لتكميل الباهر والثناء عرش، الحادي القرن أعيان يف السفر

األدباء. طبقات ورشح األعالم، بوفيات واإلعالم
العدوي الدردير الشيخ إىل نسبة بذلك سميت كتابًا: ١٠٧٨ فيها الدردير مكتبة (٨)
كان ما فيها فوضع األحمر، بالدرب بالكحكيني ورضيحه ،١٢٠١ سنة املتوىف املالكي
وهي الرضيح، صاحب مسجد يف ومقرها بعده، محبُّوه أهداه ما إليها انضم ثم عنده،
عدد بلغ وقد مبينة، برشوط الكتب يستعريون األزهر تالمذة من اإلفادة لطالب مباحة

اإلسالمية. العلوم يف أكثرها كتابًا، ١٠٧٨ الكتب من فيها ما

الكربى املدارس مكاتب

امُلعدَّة العمومية املكاتب من هي مجلًدا: ١٩٩٥٠ فيها الحقوق مدرسة مكتبة (١)
للمطالعة قاعات وفيها إدارتها، من بترصيح وغريهم املدرسة تالمذة من الجمهور لفائدة
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يؤلفه ومما الهدايا، أو املشرتى بطريق بالتدريج املكتبة هذه تأسست وقد واملراجعة،
العام هذا إىل املكتبة هذه يف املجلدات عدد وبلغ الشهادة، نيل ألجل أبحاث من التالميذ

الصورة: هذه عىل تقسم مجلًدا ١٩٩٥٠

عدد

العربي القسم يف ٢٦١٣
اإلفرنجي القسم يف ٩٨٧٥
التالمذة رسائل ٧٤٦٢

١٩٩٥٠

واإلنكليزية، والفرنساوية العربية يف الحقوق كتب أهم بينها مجلد ٢٠٠٠٠ نحو أي
وقد بالحقوق، املتعلقة العلوم من وغريها واالقتصادية، واإلدارية القضائية كاملعاجم
بلغ املايض للعام املكتبة خارج أعريت التي الكتب عدد أن عفيفي محمد أمينُها أنبأَنَا
املجالت من فيها ما غري مجلد، ١٣٠٠٠ املكتبة يف للمطالعة أعري ما وعدد مجلًدا، ٣٠٦٣
أسماء عىل يشتمل مطبوع فهرس وللمكتبة واإلفرنجية، العربية يف الهامة والجرائد

تحسينها. يف مبذولة والعناية الكتب،
والطبيعيات الطب يف أكثرها مجلد، آالف عرشة نحو فيها الطب: مدرسة مكتبة (٢)
خاصة وهي هامة، مخطوطات فيها وليس والعربية، واإلنكليزية الفرنساوية باللغات

للمطالعة. الطب بطلبة
يتجاوز ال العهد حديثة هي مجلًدا: ١١٩٣٠ فيها املرصية الجامعة مكتبة (٣)
ومرص أوربا يف واملؤلِّفني األدب أهل هدايا من ُجِمع أكثرها سنني، بضع إنشائها تاريخ
العامة، الخدمة سبيل يف الجامعة إىل أصحابها أهداهما مكتبتان ذلك جملة ويف وغريهما،
ما عدد فبلغ يكن، منصور باشا يحيى مكتبة والثانية منصور، بك شفيق مكتبة األوىل
عبد العام سكرتريها إىل برتتيبها فعهدت مجلد، ألف عرش اثني نحو الكتب من فيها
أراد ملن مباحة وهي أوربا، يف الكربى املكاتب طرق أحدث عىل فرتبها فهمي، العزيز

األخري: إحصاءها وإليك منها، االستفادة
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املجلدات عدد

الهدايا سبيل عىل اإلفرنجية الكتب من ُجِمع ما جملة ٨٦٦٠
الهدايا سبيل عىل العربية الكتب من ُجِمع ما جملة ١٢٧٠

اإلفرنجية منصور بك شفيق كتب ١٥٠٠
العربية منصور بك شفيق كتب ٢٥٠

منصور باشا يحيي مكتبة ٢٥٠

الجملة ١١٩٣٠

العلمية الجمعيات مكاتب

أهمها: مكاتب بمرص الكربى العلمية وللجمعيات

يف مجلد ٢٣٠٠٠ نحو فيها :(Institut) املرصي العلمي املجمع مكتبة (١)
يف وأكثرها واليونانية، والعربية األملانية يف وقليل فاإليطالية، فاإلنكليزية الفرنساوية
ومجالت وغريها، والفنون والصناعة والزراعة اآلثار وعلم والرياضيات والجغرافيا التاريخ

بفرنسا. وعالقتها مرص عن النادرة الكتب من حسنة طائفة وفيها املواضيع، هذه يف
يف أكثرها مجلد ٥٠٠٠ نحو فيها الخديوية: الجغرافية الجمعية مكتبة (٢)
مجموعات وبينها إفريقيا، جغرافية سيما وال يتبعها، وما الجغرافيا يف الفرنساوية

ثمينة. مجموعة وهي وغربًا، رشًقا العالم يف الجغرافية الجمعيات أعمال من

الحكومة نظارات مكاتب

الرسمية الكتب من محتوياتها أكثر لكن مكتبة، من الحكومة نظارات من نظارة تخلو ال
ونحوها، وعلمية فنية كتب عىل تشتمل النظارات بعض أن عىل ونحوها، واملنشورات

أهمها:

مجلد ٣٠٠٠ نحو فيها األشغال، ديوان يف مقرها العمومية: األشغال مكتبة (١)
النظارة، بهذه املتعلقة الفنون يف أكثرها والعربية، واإلنكليزية الفرنساوية اللغات يف
ونحوها، والهندية العربية واآلثار الرسمية واملجموعات املعاجم يف مجلًدا ٨٥٠ نحو منها
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سياحات و٣١٠ الري، عن و١٥٠ والجوية، وامليكانيكية الجيولوجية املواضيع يف و٣٢٠
البناء يف والباقي رسمية، وإحصاءات تقارير و٣٦٠ ونحوها، واألسفار إفريقيا يف

املهن. وسائر والهندسة
يف تبحث مجلد آالف خمسة نحو فيها الحربية: نظارة يف املخابرات مكتبة (٢)
بها املحيطة والبالد والسودان مرص عن واإلداري السيايس واالقتصاد والجغرافيا التاريخ
واإلنكليزية. واألملانية واإليطالية والعربية والفرنساوية اإلنكليزية باللغات لها، واملجاورة

اإلسكندرية مكاتب

يبَق ولم مرة غري احرتقت لكنها البطالسة، أيام بمكتبتها القدم منذ مشهورة اإلسكندرية
الخلفاء ألن اإلسالمي؛ التمدن أثناء فيها أنشئت هامة بمكتبة نسمع نعد ولم أثر، لها

دولتهم. قصبة القاهرة يف غالبًا الكتب خزائن ينشئون كانوا والسالطني
كالعادة، القاهرة يف بدأت العمومية املكاتب إلنشاء األخرية النهضة حدثت وملا
قبلها يكن ولم البلدية، املكتبة ست أُسِّ إذ ١٨٩٢؛ سنة إىل منها خلوٍّا اإلسكندرية وظلت
فيها كان مخلع، بك جربائيل املرحوم مكتبة مثل األدباء، لبعض أفرادية مكاتب إال
حمزة حسن ومكتبة باشا، راتب ومكتبة واإلفرنجية، العربية الكتب من حسنة طائفة
من كثريًا إليها فأضاف حمزة، أحمد الشيخ ملك إىل انتقلت ثم اإلسكندرية، علماء من

العباسية. واملكتبة البلدية املكتبة اآلن اإلسكندرية مكاتب وأشهر املخطوطات، نوادر

املجلس أنشأها مجلًدا: ١٦١٩٣ وفيها ١٨٩٢ سنة تأسست البلدية املكتبة (١)
نوريس فكتور اسمه سويرسا من أمينًا لها وعنيَّ ،١٨٩٢ سنة يوليو ١٤ يف البلدي
أبو أحمد الشيخ السنة تلك يف لها وتعني — فيها اإلفرنجي للقسم مديًرا يزال ال —
املكتبة هذه تاريخ تحقيق يف عولنا وعليه يزال، وال العربي للقسم أمينًا األزهري عيل

ومحتوياتها.
دائرة إىل نُِقلت ثم واحد، بناء يف اإلسكندري املتحف مع نشأتها أول يف كانت
يف العربي أمينها فسعى اإلفرنجية، الكتب من عرشات بضع إال فيها يكن ولم البلدية،
باشا، شكور يوسف يومئٍذ البلدي املجلس رئيس ووافقه العربية، الكتب من االستكثار
القسم فاتحة تلك — بوالق مطبوعات من عربيٍّا كتابًا ٤١٣ فأهدتها الحكومة وخابر
حتى واإلفرنجية العربية الكتب من االستكثار يف مبذولة العناية زالت وما — فيها العربي
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وهي إفرنجيٍّا، كتابًا و٨٤٤٠ عربيٍّا، كتابًا ٧٧٥٣ منها كتابًا، ١٦١٩٣ كتبها عدد بلغ
يف النادرة الكتب ومن الخديوية، كاملكتبة املراجعة أو املطالعة شاء ملن األبواب مفتوحة

املكتبة: هذه

السادس القرن أوائل يف غزال ورق عىل أندليس بقلم مكتوبة املدونة من نسخة (١)
عليها. ح وصحَّ قابلها أنه الشعراني الوهاب عبد اإلمام خط وعليها للهجرة،

بخط ٧٠٠ه سنة املتوىف الكناني املجان الدين رساج مسعود بن عمر ديوان (٢)
العامية، األشعار من وغريها واألزجال للموشحات باب وفيه ٧٤٧ه، سنة جميل نسخي

الفنون. هذه يف القديمة الكتب لقلة الفائدة جزيل وهو
٣٦٨ه. سنة ُكِتب أنه آخره ويف جميل، بخط مسلم صحيح من جزء (٣)

جميل. بخط الذهبي الدين لشمس الرجال أسماء يف الكاشف (٤)
٦٢٣ه. سنة املتوىف الرافعي الكريم لعبد قزوين أخبار يف التدوين (٥)

املؤلف. خط وعليه للسيوطي، الحفاظ طبقات (٦)
٦٠١ه. سنة ُكِتب بالحركات، مضبوط جميل بخط فارس البن اللغة مجمل (٧)
الوجود. نادر للعجمي ذيل ومعه للسيوطي، األنساب تحرير يف اللباب لب (٨)

للمطرزي. اللغة يف املغرب (٩)
ويُظن الهوريني، نرص أبي بقلم ح مصحَّ الربعي، لعيىس اللغة يف الغريب نظام (١٠)

مرص. يف الكتاب هذا من وحيدة النسخة هذه أن
٧٤٨ه. سنة املتوىف لألدفوي الصعيد نجباء ألسماء الجامع السعيد الطالع (١١)

٧٤٥ه. سنة السلمي بكر أبي بخط مكتوبة للنووي، واللغات األسماء تهذيب (١٢)
مطالعات هامشها وعىل للعليمي، والخليل القدس بتاريخ الجليل األنس (١٣)

وتعليقات.
الحيوانات عىل ويشتمل العمري، هللا فضل البن األبصار مسالك من ١٢ املجلد (١٤)
بخط ومكتوب بإتقان، الطبيعية بصوره مصور النبات من فيه ما وجميع والنباتات،

العربية. يف النادرة التحف من فهو جميل،
وبخطه العرب، لسان صاحب منظور البن األغاني مختارات من الثاني الجزء (١٥)

ا. جدٍّ جميل وهو
٥٩١ه. سنة جرادة أبي ابن بخط مكتوب مجلد يف للرتمذي الفروق كتاب (١٦)

٦٤٢ه، سنة املتوىف الحموي هللا عبد بن إبراهيم الدين لشهاب املظفري تاريخ (١٧)
٦٢٨ه. سنة إىل فيه وصل
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العارش القرن أواخر علماء من مخرمة هللا عبد بن حمد ألبي عدن تاريخ (١٨)
للهجرة.

الدين نور تأليف والفتوح، الفتن من التاسعة املائة بعد حدث فيما الروح روح (١٩)
الهجري. عرش الحادي القرن مؤرخي أحد هللا لطف عيىس

عمر حفص ألبي الزمن، رؤساء سادات أخبار من وعيون اليمن، فقهاء طبقات (٢٠)
٥٨٦ه. سنة املتوىف اليمني

٩٧١ه. سنة املتوىف الحنبيل بن الدين لرياض حلب أعيان تاريخ يف الحبب در (٢١)
الجوزي. بن الفرج أبي تأليف الخطاب) بن عمر (سرية العمرية السرية (٢٢)

العسكري. هالل ألبي اللغة يف الفروق كتاب (٢٣)
٩٩٢ه. سنة مكتوب الصنعاني جرير بن إلسحق صنعاء تاريخ (٢٤)

٧٧٥ه. سنة املتوىف القريش محمد ألبي الحنفية طبقات يف املضية الجواهر (٢٥)
شهبة بن بكر أبي بن محمد الدين لبدر (زنكي) الدين نور سرية يف الثمني الدر (٢٦)

السكيت. بن ليعقوب اللغة يف املنطق إصالح (٢٧)
الحمريي سعيد بن لنشوان التبابعة امللوك أخبار لعجائب الجامعة السري خالصة (٢٨)

٥٧٣ه. سنة املتوىف
٥٨٤ه. سنة املتوىف الكناني منقذ بن ألسامة الشعر نقد يف البديع (٢٩)

العسقالني. حجر بن الدين لشهاب الرجال أسماء يف التقريب (٣٠)

الشيخ أسسها مجلًدا: ٦٥٥٠ وفيها ،١٩٠٣ سنة تأسست العباسية املكتبة (٢)
من شتا عيل الحاج أن ذلك وبيان ١٩٠٣ / ١٣٢١ه، سنة باإلسكندرية البنا الفتاح عبد
يقفها أن الفتاح عبد الشيخ عليه فأشار للبيع، عرضها كتب عنده كان اإلسكندرية أعيان
وكتبًا عنده، كتبًا إليها فأضاف فوافقه، املريس العباس أبي سيدي برسم تكون مكتبة عىل
العباس أبي مسجد يف وُوِضعت — القديمة األرس أبناء من — توفيق أفندي محمد أهداها
نطاقها، عت ووسَّ عليها، يدها وضعت اإلسكندرية علماء مشيخة تنظمت وملا املريس،
باشا حافظ برساي املشيخة إدارة بمركز اآلن وهي لها، أمينًا الفتاح عبد الشيخ وعيَّنت
وقد واألدب، والتاريخ والطبيعة اللغة علوم يف مجلًدا ٦٥٥٠ مجلداتها وعدد باإلسكندرية،
ومصطفى النزالوي، بك ومصطفى باشا، محسن ورثة أهمهم املتربعني، تربعات أعانتها
من للنويري األرب نهاية كتاب من مجلدات خمسة النادرة الكتب من وفيها خليل، باشا

اللغة. آداب إلحياء الكتاب هذا طبع يف الرشوع عند منها االستفادة يمكن ،٦–١٠
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األرياف يف املكاتب

الدرس يستحق ما فيها نظن وال خاصة، مكاتب من األرياف مدن يف املساجد تخلو ال
طنطا. يف األحمدي الجامع مكتبة إال والنرش

الظواهري إبراهيم الشيخ أنشأها مجلد: ٦٠٠٠ فيها يفطنطا األحمدية املكتبة (١)
عيل تحتوي وهي ومغريًا، أمينًا لها وعنيَّ ،١٨٩٨ سنة األسبق األحمدي الجامع شيخ
العلوم يف العربية املواضيع أهم عىل وتشتمل اليد، بخط ١٣٠٠ منها مجلد، آالف ستة

الفنون. من وغريها واألدب والتاريخ واللغوية اإلسالمية
منتهى وكتاب املنطق، علم يف للخوخي األرسار كشف كتاب فيها الكتب نوادر ومن
سعيد ألبي العربية اللغة يف العلوم شمس كتاب من وجزء لآلمدي، األصول علم يف السول
خطوط من وفيها منها، الكتب هذه الخديوية املكتبة استنسخت وقد الخمريي، نشوان

والدردير. والعطار، والرشنبالوي، العبادي، قاسم ابن خط املشاهري:
وقفها األحمدية، للمكتبة تابعة هي مجلد: ٣٠٠ فيها الالله آغا خليل مكتبة (٢)
ملًكا كان عربي قاموس وبينها مخطوط، أكثرها مجلد، ٣٠٠ وفيها املذكور، آغا خليل

خاص. مغري ولها باشا، سعيد للمرحوم

بمرص الخصوصية املكاتب

من كاتب أو مؤلف يخلو يكن لم إذ اإلسالمي؛ التمدن يف كثرية الخصوصية املكاتب
الكتب تلك عىل يكتب أن ويغلب فيه، يكتب الذي املوضوع يف بها يستعني كتب خزانة
مالحظات، أو تعليقات عليها يعلق أن أو ذلك، تاريخ مع ملكه يف دخلت أنها بخطه
فبعد ذلك، غري أو البيع أو باالنتقال كتبه تتشتت أن الخزانة صاحب مات متى والغالب
عليها كان إذا الكتب هذه وأمثال عرشين، أو عرشة عىل تتفرق واحد رجل ملك تكون أن
وسرتى عهده، وقدم صاحبها شهرة بنسبة ثمينة تكون املشاهري من أصحابها خطوط

ذكرها. اآلتي الخصوصية املكاتب بعض يف التحف هذه من أمثلة
ما إال صاحبها باسم تزال ال مكتبة القديمة الخصوصية املكاتب من لدينا يبَق لم
العهد، حديثة اآلن الخصوصية املكاتب وأكثر أصحابه، بأسماء األستانة يف منها ُوِقف
وال الكتب، اقتناء يف بمرصرغبة العلمية النهضة رافقت وقد قديًما، كتبها بعض كان وإن
الطباعة، وانتشار الخديوية املكتبة إنشاء بعد املايض القرن من الثاني النصف يف سيما
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أو العربية، املكاتب منها ويهمنا اللغات، اختالف عىل املكاتب إنشاء يف الراغبون فكثر
الكتب لوجود منها؛ معرفته القراء يهم ما إال نذكر وال عربي، غرض إىل ترمي التي
إذ منها، عليه الوقوف لنا يتيرس مما النافعة، الكتب من فيها ما لكثرة أو فيها، النادرة

خربها. إلينا يصل لم خصوصية مكاتب هناك يكون أن يبعد ال
املكاتب: أو الخزائن تلك أشهر وهاك

مجلد ٨٠٠٠ فيها التيمورية الخزانة -١

جده جاء كردي، أصله املعروف، األديب تيمور بك أحمد صاحبها إىل نسبة بذلك سميت
مرص، من الفرنساويني خروج بعد العثماني الجند مع كرد عيل بن إسماعيل بن محمد
من املناصب يف وترقى باملماليك، الفتك يف وأعانه باشا، عيل محمد خاصة من أصبح ثم
وتوىل محمد، بن إسماعيل ابنه ونبغ ١٢٦٤ه / ١٨٤٧، سنة وتويف محافظ، إىل كاشف
رئيًسا وصار وإسماعيل، وسعيد عباس زمن يف أخرى ومناصب مديريات عدة إدارة

١٢٨٩ه / ١٨٧٢. سنة وتويف الخديوي، لديوان
جمع قد أبوه وكان محمد، بن إسماعيل بن أحمد هو التيمورية الخزانة وصاحب
ال بجمعها واشتغل الكتب، حب عىل الخزانة هذه صاحب فشب تشتتت، نفيسة مكتبة
املال يبذل الكتب، نوادر عن التنقيب ورحلة واستنساخ ابتياع بني وسًعا، ذلك يف يدخر
أو مجلد ٨٠٠٠ نحو املاضية السنة أواخر إىل عنده فاجتمع السبيل، هذا يف والوقت
مرتبة الفهارس لها ووضع قويسنا، يف أبعاديته يف كبرية قاعة لها أعدَّ كتابًا، ٧٠٦٨
مؤلفه، واسم الكتاب فيذكر الوفاة، سني حسب موضوع كل ورتب املواضيع، حسب

منها. واالستفادة الكتب تناول يسهل بحيث طبعه، سنة ذكر مطبوًعا كان وإذا
ذكر جاء النادرة، العربية املخطوطات من حسنة بطائفة التيمورية الخزانة وتمتاز
القرن ختام قبل ُكِتبت كتابًا ٥٢٧ وفيها الكتاب، هذا من الثالث الجزء يف منها كثري
٤١٣ه، سنة ُكِتب الفاريس الحسن أبي رشح من األول الجزء أقدمها للهجرة، العارش

منها: أمثلة هذه العلم أهل من املشاهري خطوط عليها الكتب من طائفة وبينها
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بعضالكتب عىل املشاهري خطوط

٥٩٢ه. سنة كتبها األنصاري الرحمن عبد بخط مصورة طبية مجموعة (١)
أنه يفيد ٦٢٤ه، سنة العفيف ابن خط عليه والدرر الغرر من األول الجزء (٢)

ذكرهم. جماعة مع سمعها
وفيها تملكها، أنه املؤرخ الجربتي الرحمن عبد خط أولها يف الحديث يف مجموعة (٣)
العروس، تاج صاحب الزبيدي مرتىض السيد خط عليها جماعة البن حديثًا أربعون
العطار خط وكذلك املذكورة، الخزانة يف مخطوطات عدة عىل موجود الجربتي وخط

والهوريني.
عىل ٦٤٧ه سنة املولود عيل بن للحسن الشيعة، من الحديث رجال يف كتاب (٤)

تملكها. أنه األدب خزانة مؤلف البغدادي القادر عبد خط منها األوىل الورقة
الطويل. حسن الشيخ خط وعليه معصوم، البن البالغة يف الربيع أنوار (٥)

اللغوي. الشنقيطي الشيخ خط عليها القرص دمية (٦)
العروس، تاج صاحب مرتىضالزبيدي السيد خط عليها التاريخ، يف الطالبني بغية (٧)

البيويس. سعد بن عيل الشيخ بها يجيز
الجويني. حمويه ابن خط عليها الشافعي اإلمام رحلة (٨)

وأبي الحجازي، الدين لشهاب املعنى بهذا خطوط عليها أخرى كتبًا ذلك عىل وِقْس
فضل وابن ٨٨٥ه، سنة املتوىف البقاعي الدين وبرهان الحريري، شارح املطرزي املكارم
ابن والخطيب (١٢٣٠ه)، الدسوقي محمد والشيخ األبصار، مسالك صاحب العمري هللا

وغريهم. قويدر، حسن والشيخ املحيل، الدين وجالل نباتة،

مؤلفيها بخطوط مؤلفات

هاك النوادر، أندر من وهذا أنفسهم، مؤلفيها بخطوط املخطوطات من طائفة وهناك
أهمها:

وبخطه. كثري ابن تأليف الخطاب بن عمر مسند (أ)
وبخطه. الزبيدي للزرعي املنتقى (ب)

٨١٧ه. سنة وبخطه العسقالني حجر البن التهذيب تقريب (ج)
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بخطه. ٧٥٠ه سنة املتوىف الهكاري عيىس البن ومسلم البخاري رجال (د)
بخطه. ٨٥٥ه سنة للعيني الحقائق رمز (ه)

هذا أهدى وقد بخطه، أبكاريوس إلسكندر لبنان جبل وقائع يف الزمان نوادر (و)
املهداة. هي النسخة هذه أن ويظهر التونيس، باشا صادق ملحمد الكتاب

بخطه. ٧١١ه سنة العرب لسان صاحب مكرم البن البيطار ابن مخترصمفردات (ز)
وبخطه. ١٠٦٩ه سنة املتوىف الخفاجي الدين شهاب ديوان (ح)

بخطه. للعسقالني الكامنة الدرر ذيل (ط)

باالختصار. حبٍّا عنها أغضينا النفيسة الكتب هذه أمثال من عرشات وهناك

مجلد ٥٠٠٠ نحو فيها الزكية الخزانة -٢

أثناء يف مراًرا ذكرها جاء وقد النظار، مجلس سكرتري باشا زكي أحمد مكتبة هي
ومخابرات كثريًا، جهًدا ذلك يف بذل سنة ثالثني أثناء يف صاحبها جمعها الكتاب، هذا
عدد بلغ وقد حافلة، فأصبحت وتصوير، واستنساخ ابتياع بني بعيدة، وأسفاًرا طويلة
كتابًا ١٨٣٥ أو مجلد ٣٠٠٠ نحو منها مجلد، آالف خمسة نحو املجلدات من فيها ما
وتمتاز اللغة، يف و٢٢٢ األدب، يف و٢٨٧ التاريخ، يف كتابًا ٤١٥ بينها العربية، اللغة يف
اإلفرنجية الكتب من حسنة بمجموعة الخصوصية املكاتب سائر عن الزكية املكتبة
واإلسبانية واإليطالية واألملانية واإلنكليزية الفرنساوية اللغات يف املسترشقون ألَّفها التي
الفرنساوية األسيوية املجلة من مجموعة جملتها ويف الرشق، عن والالتينية والبورتغالية

.١٨٢٢ سنة نشأتها منذ
فضًال والهند، أوربا يف املطبوعة العربية الكتب من كبري جانب الزكية املكتبة ويف
حرب أركان ومطبعة بوالق، مطبوعات من مجموعة بينها والشام، مرص مطبوعات عن
وجوده: يندر مما أهمها فإليك املخطوطات، وأما الرياضية. واملطبعة الطبية، الجهادية

عساكر. ابن تاريخ من أجزاء أربعة (أ)
الجوزي البن الزمان مرآة من أجزاء أربعة (ب)

العطار. حسن الشيخ بخط خلدون ابن تاريخ من نسخة (ج)
اإلسالم. يف الفتوة (د)
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َفِرغ أن بعد أْي ٨١٧ه، سنة ُكِتبت مجلدات سبعة يف كاملة نسخة األعىش صبح (ه)
النادرة. التحف من وهي سنني، ببضع منها املؤلف

مجلد ٦٠٠٠ نحو فيها اآلصفية املكتبة -٣

عىل تحتوي تيمور، بك أحمد أخت وابن آصف، باشا عيل بن آصف بك ملحمد هي
٢٠٠٠ ونحو ومطبوع، مخطوط بني ما العربية باللغة ٤٠٠٠ نحو منها مجلد، ٦٠٠٠
املسترشقون طبعه ما أكثر عىل باشتمالها املكتبة هذه وتمتاز والرتكية. الفرنسية باللغتني
العرابية الثورة تاريخ وفيها اآلن، إىل عرش السادس القرن من العربية من األوربيون
١٨٨١ سنتي يف العرابية الحركة تاريخ يف األرسار برس املوسوم باشا عرابي أحمد تأليف
إىل أولها من املذكورة الثورة حوادث حوى أجزاء ثالثة يف كبري كتاب وهو و١٨٨٢،

التاريخ. هذا من الوحيدة هي النسخة وهذه آخرها،
أُلِّف مما أكثره بالفرنسية منها كان فما والرتكية، الفرنسية باللغتني التي الكتب وأما
وحوادث والسياحات التاريخ يف وحديثًا، قديًما األدنى والرشق العثمانية مرصوالدولة عن
والتنظيمات، اإلصالحات من باشا عيل محمد أدخله وما ملرص، الفرنساوي االحتالل
واملورة، والسودان والشام الوهابية مع ونجد الحجاز يف باشا إبراهيم وابنه هو وحروبه

ذلك. وغري اإلسالمية واملدنية الفراعنة عهد يف ملرص أثرية وكتب
لجعلها بمرص العلمية املعاهد أحد عىل وقفها عىل عازم أنه صاحبها أخربنا وقد

ذلك. يف رغبته هللا ق حقَّ بها، لالنتفاع عامة

مجلد ٩٠٠٠ نحو فيها بك جلياردو مكتبة -٤

مرص عن املكاتب خرية من ومكتبته الطب، مدرسة رئيس بك جلياردو ابن هو
يف وبعضها الفرنساوية، اللغة يف أكثرها مجلد، ٩٠٠٠ نحو مجلداتها عدد وتاريخها.
تاريخ سيما وال الرشقية املواضيع يف أوربا، لغات وأكثر واإليطالية واإلنكليزية العربية
عن ذلك ونحو وإحصائها، اآلن إىل األزمنة أقدم من فيها والسياحات وجغرافيتها مرص
ومطبوعاتها، وأعمالها الفرنساوية الحملة عن كبرية مجموعة وفيها وفلسطني، سوريا
فيما وغريها الصحف أقوال جمع يف عناية ولصاحبها الرشقية، الديانات عن ومجموعة

(دوسيه). خاصة محفظة حادث لكل فيجعل الحوادث، من يطرأ
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مجلًدا ٤٧٨٠ فيها الحسيني بك أحمد مكتبة -٥

الرشعية، املحكمة قرب صاحبها منزل يف موضعها النفيسة، الخصوصية املكاتب من هي
ويؤذن مغريون، أو مرشفون وعليها فهارس ولها مواضيعها، حسب مة ومقسَّ مرتَّبة وهي
وبلغ األسبوع، من معينة أوقات يف شاءوا ما ينقلوا أو فيها، يطالعوا أن املطالعة ملحبي

والتاريخ. واألدب والقانون الفقه يف أهمها مجلًدا، ٤٧٨٠ املجلدات من فيها ما عدد

مجلد ١٠٠٠ نحو فيها رفاعة باشا عيل مكتبة -٦

رفاعة وكان وكتبه، أبيه كتبه عىل تشتمل الشهري، الطهطاوي بك رفاعة نجل هو
أكثرها مجلد ألف نحو عىل تشتمل ومكتبته سنني، بضع منذ تويف أديبًا شاعًرا باشا
رفاعة مكتبة يف أن الخديوية املكتبة وكيل الببالوي محمد السيد أخربنا مخطوطات،
للهجرة، الرابع القرن نحو ُكِتب ثعلب فصيح عيل الجنابي ابن َح َرشْ النوادر من باشا
املكتبة يف النسخة هذه من األول والجزء املؤلف، بخط السائر املثل من الثاني والجزء

الخديوية.
هللا عبد مكتبة أشهرها عليها، االطالع لنا يتيرس لم أخرى خصوصية مكاتب وهناك
اإلمبابي، والشيخ باشا، وراتب باشا، ولطيف باشا، حليم إبراهيم ومكاتب باشا، فكري

خربها. يصلنا لم خصوصية مكاتب هناك ولعل األزهر، بجوار أغا خليل ومكتبة

وغريها القبطية املكاتب

الطقوس يف كتبها أكثر القطر، أنحاء يف املنترشة األديار يف شهرية مكاتب لألقباط كان
ثم واليونانية، والرسيانية القبطية اللغات يف الكنيسة تواريخ أو الصلوات أو الدينية
سبات يف الرشق استغرق ذلك وعقب القبط، تعرَّب أن بعد عربية كتب إليها أضيف
من كان الحديث، التمدن فجر يف اإلفرنج نهض فلما األديار، فأُهِملت املظلمة األجيال
مستودع وهي األديار، إىل البعوث فبعثوا وآدابه، الرشق آثار عن البحث مساعيهم جملة
املخطوطة التحف من أيديهم إليه وصلت ما فأخذوا العهد، ذلك إىل والعلم الحكمة

سوريا. يف السمعاني فعل كما الرشقية باللغات
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الدينية البعثات سيما وال الكتب، عن للبحث جاءوا ممن بمرص آخرون فعل وكذلك
بورجيا متحف يف ُحِفظت كتبًا منها فنقلوا الكنيسة، مرصلتوحيد جاءت التي الكاثوليكية
كتب أخذوه ما وأكثر املايض، القرن أوائل يف اإلنكليز املبرشون فعل وهكذا بالفاتيكان،
يف حفظوه بل أخذوه، ما يبددوا لم أنهم عىل فعلهم، مثل غريهم وفعل ورسيانية، قبطية
األقباط ينتبه ولم ضياعه، من بدًال بأخذه أحسنوا وقد الفهارس، له ووضعوا متاحفهم
بقي، ما جمع يف فأخذوا أوربا، مكاتب يف كتبهم أهم صارت أن بعد إال الخسائر لهذه
فيها بالقاهرة، البطريركية دار يف محفوظة مجلد ٢٠٠٠ نحو اآلن إىل عندهم فاجتمع
يف تاريخية كتب عدة وفيها والعربية، القبطية اللغة يف ديني أكثرها كثرية مخطوطات
عليه املقريزي، خطط من األول الجزء بينها وغريهم، البطاركة واآلباء الكنيسة أخبار
والحبشية القبطية اللغات يف معاجم وهناك ملكه، يف دخل ألنه املؤرخ الجربتي ختم
أغلبها ثمينة كتب — املحرق دير سيما وال — القبطية األديار يف يزال وال واليونانية،

ديني.
الكتب من كثريًا فيها فإن الكاثوليك، للقبط املكتبة هذه مثل يف ذلك نحو ويقال
طبعة من نسخة وبينها ومطبوع، مخطوط بني والقبطية واليونانية الالتينية يف الدينية

عهدها. لطول يتهرأ أن ورقها أوشك لغات عدة يف بالبوليغلوط املعروفة التوراة

سينا طور دير مكتبة

كتبها لكن العهد، قديمة وهي سينا، طور دير مكتبة مرص جوار يف األديار مكاتب ومن
والعربانية، واألرمنية والعربية والحبشية والرسيانية اليونانية اللغات يف نرصانية دينية
مخطوطات أكثرها العربية، اللغة يف ٧٠٠ نحو بينها مجلد، ٣٥٠٠ نحو مجلداتها عدد
النرصانية، أوائل يف مكتوبة بالرسيانية اإلنجيل من قطع فيها ونحوها، الرقوق عىل قديمة
اإلنكليزية لويس السيدة لكن الذكر، يستحق ما فيها العربية املخطوطات بني وليس
بعد بالرسيانية فوقها ُكِتب قديمة، رقوق عىل مكتوبة قرآنية نصوًصا باألمس اكتشفت
قبل ُكِتبت النصوص تلك تظن وهي يومئٍذ، ذلك يف عادتهم عىل تحتها، من العربي محو

ذلك. إثبات تستطيع نظنها وال للقرآن، عثمان الخليفة جمع
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سوريا يف املكاتب (3-3)

الروم زمن يف مدائنها وكانت وبعده، اإلسالم قبل الكتب بخزائن حافلة سوريا كانت
من وغريها وحلب، ودمشق أنطاكية يف سيما وال املكاتب، وفيها املدارس من تخلو ال
املكاتب مقر األديار كانت الوسطى األجيال أقبلت وملا البطريركية، مركز أو العلم مدن
يف والعربانية والرسيانية اليونانية اللغات يف ديني الكتب من فيها ما وأكثر واملدارس،

واألدب. والتاريخ والفلسفة الالهوت
امللوك قصور يف العربية املكاتب تكاثرت اإلسالمي، التمدن وأثمر اإلسالم ظهر وملا
أصاب ثم مرص، عن الكالم يف تقدم كما الدولة، ورجال والوزراء واألمراء والسالطني
الذكر يستحق ما التحف تلك من يبَق فلم واإلهمال، الجهل من مرص أصاب ما سوريا
أمرها يف الفضل رجال واهتم غريها، أو املدارس أو املساجد أو األديار يف مبعثرة نُتًَفا إال
فنتكلم املدائن، حسب أخبارها من وصلنا ما وهاك النهضة، هذه أثر عىل االهتمام بعض

وغريها. فحمص فالقدس، فبريوت، فحلب، دمشق، مكاتب عن

النهضة) هذه قبل دمشق (مكاتب وضواحيها دمشق مكاتب

أو مدرسة تخلو وال واملساجد، املدارس كثرية اإلسالمي التمدن إبان يف دمشق كانت
عليها سطت ثم بذلك، دمشق اشتهرت وقد املطالعة، أو للدرس كتب خزانة من مسجد
مكتبة إال العهد لهذا منها بنا يتصل ولم منها، القليل عىل إال تُبِْق فلم املظلمة، األجيال
صحن يف املال قبة ويف يحيى، النبي رضيح عند مودًعا بعضها وكان األموي، الجامع
إال منها يسلم ولم البقايا تلك تلفت ،١٨٩٣ سنة بالحريق الجامع أصيب فلما الجامع،
والناس موصدة، مقفلة وهي الجامع، صحن يف الزائر يشاهدها التي املال قبة يف كان ما
الخاصة، لبعض إال بفتحها يؤذن ال بالجامع تتعلق رسمية أوراًقا أو صكوًكا فيها يظنون
ويُظن املايض، القرن أواسط يف رؤيتها يف له أُِذن اإلنكليزي الرحالة روجرس إن ويقال
سودن فون البارون مليٍّا عليها االطالع له أُِتيح َمن وآِخر الكتب، بعض منها نقل أنه
يف األناجيل من قديمة نسخة عن بالبحث مشتغًال وكان برلني، كلية يف الالهوت أستاذ
له وُخيِّل املايض، القرن أواخر يف بدمشق فمر التالعب، يد إليها تصل لم اليونانية اللغة
كنيسة، الجامع ذلك كان يوم الروم دولة بقايا من القبة تلك يف ما بني بضالته يظفر أنه
يف إال ذلك إىل ق يُوفَّ فلم املخبآت، تلك عىل االطالع يف له االستئذان عىل دولته فاستحث
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باشا ناظم بحضور القبة تلك يفتح أن العثمانية الدولة له أذنت إذ القرن؛ ذلك ختام
ينوب مسترشًقا سودن فون البارون فأوفد األعيان، من جماعة مع يومئٍذ سوريا وايل
الرسيانية التوراة من قطع بينها ديني، أكثرها كثرية رقوق عن التنقيب فأسفر عنه،
والسامرية، واآلرامية والعربانية والالتينية اليونانية اللغات يف ورقوق إسطرنجييل، حرفها
ويقدِّرون الكويف، بالحرف أكثرها عربية ورقوق للميالد، الخامس القرن يف كتب أقدمها
والناس درسها، يتم ولم القبة أُقِفلت ثم مبعثرة، كتاب آالف ببضعة القبة تلك يف ما

فيها. عليه وقفوا فيما مختلفون
الخاصة لبعض أو الكنائس، أو املدارس أو املساجد سائر يف كان ما ذلك عىل وِقْس
أثناء يف الحدثان يد به عبثت ما الكتب خزائن من السلطة، أو الوجاهة أو العلم رجال من
قليلة مكاتب إال دمشق يف وليس املايض القرن فدخل النهضة، هذه قبل األخرية القرون
املذكور القرن أواسط يف الحكومة رجال من العقالء بعض فاهتم الضياع، من سلمت
ويستفيد لتُحَفظ واحدة مكتبة إىل املساجد يف منها باقيًا كان ما لجمع املكاتب، هذه بأمر
،١٨٧٨ سنة اإلصالح أبي باشا مدحت والية يف إال كلها جمعها يتيرس ولم الناس، منها

أسماؤها: هذه مكاتب، عرش إال يومئٍذ منها باقيًا يكن ولم

٦٠٧ه. سنة املتوىف املقديس عمر الشيخ إىل نسبة العمرية املكتبة (١)
١٢١١ه. سنة ُوِقفت العظم باشا هللا عبد مكتبة (٢)
١١٩٦ه. سنة ُوِقفت العظم باشا سليمان مكتبة (٣)

الكردي. عثمان مال مكتبة (٤)
١١٦٥ه. سنة بعد باشا أسعد الحاج وقفها الخياطني مكتبة (٥)

صاحب جد ١١٣٢ه، سنة املتوىف النقشبندي مراد الشيخ إىل نسبة املرادية مكتبة (٦)
عرش. الثاني القرن أعيان يف الدرر سلك

العهد. حديثة وهي الشميساطية مكتبة (٧)
الياغوشية. مكتبة (٨)

متفرقة. مكاتب من جمعت وقد األوقاف مكتبة (٩)
األموي. الجامع من املكان هذا يف كانت الخطابة، بيت مكتبة (١٠)
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مجلًدا ٣٥٦٦ فيها الظاهرية املكتبة

دمشق علماء من جمعية ألَّف ١٨٧٨ سنة سوريا إىل جاء ملا باشا مدحت أن تقدم قد
بالبحث ذلك جملة يف وكلَّفها املعارف، وترقية املدارس إلنشاء الخريية الجمعية سماها
الرتبة قرب لها عيَّنه واحد مكان يف منها جمعه تيرسَّ ما وجمع املهملة، املكاتب عن
قاعة لها وخصصوا الظاهر، امللك رضيح إىل نسبة بالظاهرية يُعَرف مكان يف العادلية،
والفسيفساء، بالرخام مبنية وهي املايض، العام يف دمشق إىل رحلتنا يف شاهدناها كبرية
مجموعها من فتألَّف املذكورة، العرش املكاتب يف كان ما هناك فجمعوا ٦٧٦ه، سنة بُنِيت
حبيب فألَّف الباحث، غليل يشفي ال مختًرصا فهرًسا لها ووضعوا الظاهرية، املكتبة
منذ بمرص ُطِبع درسها، فيه وىفَّ وضواحيها»، دمشق يف الكتب «خزائن كتاب الزيات

البحث. هذا يف عليه عولنا وقد سنة، عرشة بضع
الفقه يف أكثرها ومخطوط، مطبوع بني مجلًدا ٣٥٦٦ الظاهرية املكتبة ويف
يف و٣٢٠ اللغوية، العلوم يف كتابًا ٣٦٠ وفيها اإلسالمية، العلوم وسائر والحديث
يأتي: ما املخطوطة الكتب نوادر من فيها ما وأهم األدب، يف و٣٥٠ والجغرافية، التاريخ

الجزء ينقصها والثانية كاملة، إحداهما نسختان منه عساكر، البن دمشق تاريخ (أ)
األول.

املؤلف. بخط إجازة عليه للسخاوي، التاسع القرن أهل تراجم يف الالمع الضوء (ب)
الغزي. الدين لنجم العارشة املئة أعيان مناقب يف السائرة الكواكب (ج)

بغداد. تاريخ ذيل من العارش الجزء (د)

الفراء. البن الحنابلة الفقهاء طبقات (ه)
للمطرزي. الحريري مقامات رشح (و)

والشعر. األدب كتب من ذلك وغري للسخاوي، السعادة سفر (ز)

دمشق يف املسيحية املكاتب

ليست لكنها كتب، خزائن من تخلو ال املسلمني لغري ومدارس وكنائس أديار دمشق ويف
مكتبة الكلدان كنيسة ويف بأكثرها، ذهبت ١٨٦٠ سنة حوادث ألن الجمهور؛ يهم مما
وضواحيها» دمشق يف الكتب خزائن «كتاب صاحب قال الرسياني، داود يوسف للمطران
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املختلفة، اللغات يف املطبوعة املؤلفات من منها املحفوظ أكثر فوجد أسفارها أكثر قلَّب إنه
أواخر يف منها أهدى ألنه عدًدا؛ أوفر صاحبها حياة يف كانت وإنها بابه، يف مهم بعضها
ولبعض لبنان، يف الرشفة ودير رومية، يف اإليمان نرش مدرسة إىل ا هامٍّ جانبًا أيامه

أصدقائه.

دمشق ضواحي مكاتب

دير صيدنايا ففي ويربود، ومعلوال صيدنايا الكتب خزائن حيث من الضواحي تلك أهم
الشاغورة دير بخزانة تُعَرف كتب خزانة فيه وكان كثرية، نوائب عليه توالت العهد قديم
األرثوذكس، للروم اآلن هو للميالد، السادس القرن يف يوستنيان بناه هناك دير إىل نسبة
موجبات من القاه وما الدير، ذلك إىل رحلته الكتب خزائن كتاب صاحب وصف وقد
دينية. كتب وكلها منها، بقي ما وذكر واإلهمال، واالنتهاب بالحريق الكتب لضياع األسف
العربية يف النفيسة املخطوطات من كثري مكتبتها يف كان فقد معلوال؛ يف يقال وهكذا
كان يربود وكذلك ا. جدٍّ قديم وبعضها ديني أكثرها القليل، إال منها يبَق لم والرسيانية،
وأكثره به، يُعتدُّ ال الكتب من فيها بقي ما لكن عطا، غريغوريوس للمطران مكتبة فيها
من كثري وفيها املذكور، غريغوريوس املطران مؤلفات مجموعة أهمها ديني، كله أو

أحوالها. وسائر رجالها وتراجم وتاريخها، الكاثوليك الروم طائفة أخبار

حلب مكاتب

النهضة هذه قبل مكاتبها

إىل كلها سبقتها أنها رأيت وقد والعمران، الحضارة يف سوريا مدن أرسخ من حلب
من كان بما وناهيك النهضة، هذه قبيل واألدباء العلماء منها ونبغ العربية، الطباعة
خزائن أن ريب وال وغريه، الدولة سيف زمن يف اإلسالمي التمدن إبان يف ورقيها زهوها
العلمية البيوتات به احتفظت أو السالطني، أنشأه مما فيها كثرية يومئٍذ كانت الكتب
أحدهم يخلو يكن لم وأدباءها حلب علماء فإن التحف، فيه تجمع وهي أجياًال وتوارثته
أو العلم، قيمة يعرف بمن تتصل أن إىل أجيال بضعة أعقابه تتوارثها نفيسة مكتبة من

فتضيع. حرب تحدث
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الجامع مكتبة أشهرها الترت، أيام يف الغزو بتوايل ضاعت الكتب خزائن أكثر أن عىل
أحد منها سلب املخطوطات، من مجلد ٥٠٠٠ نحو فيها كان أنه ذكروا بحلب، األموي
ثم أثر، لها يبَق ولم عليها، فأجهز تيمورلنك وجاء جولق، ملء األتراك من املتغلبني
أكثرها نفيسة كتبًا فيها فجمع ١٣٠٠ه، سنة السياف بني أحد السياف محمود جدَّدها

مطبوع.
حلب تاريخ يف مخطوط له كتاب عن الحلبي، الغزي كامل الشيخ إلينا نقل وقد
اإلسالمية املكاتب عن ذكرناه مما كثري يف عليه عولنا حلب» تاريخ يف الذهب «نهر سماه
اإلفادة»، «شجرة تسمى ضخمة أداة الجامع هذا رشقي يف كان «إنه قال: – حلب يف
الرياضية، العلوم أصول يف وجداول خطوط ذات وحديد، ونحاس حجر من مصنوعة
العلوم، تلك من علم أصل منها ورقة كل يف وأوراق، وأغصان جذع ذات شجرة تشبه
الطلبة وكان ٩٧١ه، سنة املتوىف الحلبي الدين غرس الشيخ أحمد بن خليل صنعها
وغريه». والفلك كالحساب الرياضية بالعلوم لالشتغال القاصية البالد من إليها يقدمون
ومكتبة العديم، بني ومكتبة الشحنة، بني مكتبة بادت التي الكتب خزائن ومن
السلطانية، الكربى املدارس بمكاتب وناهيك العلم، بيوتات مكاتب من الخشاب بني
عىل ومكاتبها املدارس تلك ذهبت وغريها، والرواحية، والرشفية، والحلوية، والعرصونية،
من املخطوطة الكتب طالب التقطه ما غري األثمان، بأبخس كتبها وبيعت تيمورلنك، يد
اآلن إىل حلب يف الباقية املكاتب أما قيمتها. إىل الحلبيون ينتبه أن قبل وغريهم اإلفرنج

قسمني: إىل م فتُقسَّ

اإلسالمية. املكاتب (١)
النرصانية. املكاتب (٢)

حلب يف اإلسالمية املكاتب

غري الكتاب هذا يف ذكرها جاء مجلد: ٣٠٠٠ فيها األحمدية املدرسة مكتبة (١)
اآلن أما كتابًا، ٢٦٩ فيها وكان األوربية، الظنون كشف طبعة ذيل يف فلوغل وذكرها مرة،
والرياضيات، والطب والفقه واألدب والتاريخ اللغة يف مجلد ٣٠٠٠ كتبها أصبحت فقد

فيها: النادرة الكتب ومن
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الهندي. للفيض املهمل التفسري (أ)
ضخم. مجلد يف الزهور بدائع (ب)

حلب. تاريخ يف الحبب در (ج)
مجلدات. ثالثة يف كثري ابن تاريخ (د)

مجلدات. ٧ يف الذهبي تاريخ (ه)

واحد. مجلد منه الزمان مرآة (و)
بالعيار. املسمى الذهبي تاريخ مخترص (ز)

والشام. القدس لزيارة الغرام مثري (ح)

املطالعة. يريد ملن والخميس) (اإلثنني األسبوع يف يومني أبوابها تفتح عمومية وهي
وتعرف الرضائية، املكتبة ومنها مجلد: ١٥٠٠ فيها الرضائية املدرسة مكتبة (٢)
تفسري يف الحفاظ عمدة كتاب فيها ما أندر شتى، فنون يف مجلد ١٥٠٠ فيها بالعثمانية،
البنات أسماء يف الثمني والدر للصفدي، السنية واملقدمة السمني، للحلبي األلفاظ أرشف
الخميس يوم مباح فيها والدخول األندلسية، الحقائق كشف يف اإلنسية والحدائق والبنني،

أسبوع. كل من
بني ومكتبة املولوية، التكية ومكتبة الهرباوي، ابن ومكتبة أخرى: مكاتب (٣)
حلب مفتي الجابري القادر عبد الحاج وحفظها جمعها الجابري بني ومكتبة بيازيد،

وغريها. املدرس بن حسني الحاج جمعها املدرس آل ومكتبة األسبق،

حلب يف املسيحية املكاتب

سنة األبرشية تلك توىل ملا فرحات جرمانوس املطران أنشأها املارونية: املكتبة (١)
اقتنوها، قد األساقفة سلفاؤه كان التي الكتب من مبعثًرا كان ما فيها فجمع ،١٧٢٥
وخلفه بزيادتها، واهتم الخاصة، كتبه من مقداًرا إليها وأضاف طقيس، ديني وأكثرها
املخطوطات من كثريًا إليها وأضاف عمله، مثل وعمل به فاقتدى حوشب، جربائيل املطران
هي ما إىل صارت حتى الكريس ذلك عىل خلفهما من بهما واقتدى املطبوعات، ونفائس
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دينية وأكثرها املطبوعات، غري كتابًا ٧٣٥ الخطية الكتب من فيها ما وعدد اآلن، عليه
أهمها: واألدب، واللغة التاريخ كتب من طائفة فيها لكن والعربية، الرسيانية يف طقسية

للباخرزي. القرص دمية (أ)
الوطواط. الدين لجمال الفكر مباهج (ب)

طالو. البن القرص دمن (ج)
للزمخرشي. املفصل (د)

وغريها. املهلبي، الدين بهاء ديوان (ه)

١٨٥٠ سنة بحريق أصيبت لكنها قديمة هي الكاثوليك: للروم امللكية املكتبة (٢)
غريغوريوس للمطران كتٌب إليها وأضيفت إنشاؤها، أعيد ثم تقريبًا، كلها بها ذهب
جبجي يوسف والخوري املنري، بولس القس وكتُب للخري، وقفها قد كان الحلبي شاهيات
وأضاف ،١٨٦٣ سنة حاتم بولس املطران الحارضة حالتها عىل بتنظيمها وعني وغريهم،
يف ٦٣ منها مخطوًطا، كتابًا ٢١٢ فيها املختلفة، باللغات املطبوعة الكتب من كثريًا إليها

رَي. والسِّ التاريخ
املكاتب أََجلِّ من كانت الكاثوليك، الرسيان لطائفة هي الرسيانية: املكتبة (٣)
والالتينية والعربية الرسيانية مخطوطاتها من بكثري فذهب ،١٨٥٠ سنة الحريق فأصابها
شلحت جرجس إليها وأضاف وغريه، رباط جربائيل الخوري بعناية أعيدت ثم واليونانية،
٢٧٠ اآلن وفيها املختلفة، باللغات املطبوعة الكتب من كبريًا عدًدا ١٨٩١ سنة املتوىف
ومن طائفي، ديني وأكثرها املطبوعات، غري والرحلة التاريخ يف ٣٤ منها مخطوًطا، كتابًا

مخطوطاتها

الطبيب، حوافر أبي البن الحيوان خواص كتاب (أ)
وغريها.2 الشحنة البن املنتخب الدر كتاب (ب)

لجربائيل املكتبة وهذه األدباء، من واحد غري الدالل آل من نبغ الدالل: بني مكتبة (٤)
نصف عىل حجمه يزيد ال مصحف هي نادرة تحفة بينها مجلد ٥٠٠ فيها كان دالل،
الذهب من دقيقة بحاشية محاط والنقط، بالحركات جميل وخط دقيق، بقلم ُكِتب الكف،
اآلن. هو أين ندري وال املكتبة، صاحب وفاة بعد املصحف هذا ُفِقد وقد الناظر، تدهش
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بريوت مكاتب

يف سبقها رغم القديمة املخطوطات عىل املشتملة العمومية العربية املكاتب قليلة بريوت
وغريها، والشعر واألدب والطباعة والصحافة املدارس حيث من املدنية هذه أسباب أكثر
املكاتب من تخلو ال كلياتها لكن هنا، املراد باملعنى عمومية مكتبة فيها ليس اآلن وهي

األمريكية. الكلية املدرسة ومكتبة اليسوعيني، لآلباء الرشقية املكتبة أهمها النفيسة،

نفيسة، مكتبة هي نحو٤٠٠٠٠مجلد: اليسوعينيفيها لآلباء الرشقية املكتبة (١)
اآلداب يف مجلد ٤٠٠٠٠ نحو عىل تحتوي العربي، الرشق يف الكربى املكاتب من وتعد
مخطوط ٣٠٠٠ فيها العربية، سيما وال الرشقية الكتب من ونخبة والعلمية، الدينية
التي الرشقية املطبوعات غري الكتاب، هذا أثناء يف بعضها ذكر جاء نادرة كتب بينها
منشئ شيخو لويس األب أصدر وقد والعرب، واإلسالم الرشق عن أوربا يف ظهرت
واإلسالمية املسيحية التاريخية مخطوطاتها وصف يف بالفرنسية كراًسا املرشق مجلة
وستون بضعة النرصانية التواريخ من بينها والرسيانية، والرتكية والفارسية العربية يف
هاك الكتب، أحسن من طائفة فيها مخطوًطا ثمانني نحو اإلسالمية التواريخ ومن كتابًا،

أهمها:

للكرماني. الدول أخبار (أ)
للنمري. االستيعاب (ب)

شداد. البن الجزيرة تاريخ يف الخطرية األعالق (ج)
إنطاكية. بطاركة تاريخ يف الوافية الخالصة (د)

الصباغ. إبراهيم تاريخ (ه)
منري. لألب الشوف تاريخ يف املوصوف الدر (و)

العورا. إلبراهيم باشا سليمان تاريخ (ز)
الرتك. لنقوال الجزار باشا أحمد قصة (ح)

الشحنة. البن الناظرين روضة (ط)
للجنابي. واألواخر األوائل أحوال يف الزاخر العيلم (ي)

صنعاء. أئمة تاريخ (ك)

إنشاء منذ املكتبة هذه نشأت مجلد: ١٧٠٠٠ نحو فيها األمريكية الكلية مكتبة (٢)
ما أو الفضل، أهل من املهداة أو املبتاعة الكتب من إليها اجتمع بما املذكورة املدرسة
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مجلد، ١٧٠٠٠ نحو اآلن مجلداتها وعدد وفاة، أو لسفر املرسلني من أصاحبه عن تخلف
١٦٠٠ بينها الحديثة، العلوم يف األوربية اللغات من وغريها اإلنكليزية اللغة يف أكثرها
املكتبة ويف فقط، وفلسطني سوريا يف تبحث مجلد ٥٠٠ نحو وفيها العربية، يف مجلد
باإلنكليزية املراجعة كتب وسائر املعارف ودوائر القواميس فيها للمطالعة خاصة غرفة

الحية. اللغات أهم يف الهامة والجرائد املجالت غري والعربية،
ومدرسة البطريركية، كاملدرسة بريوت يف األخرى الكليات مكاتب ذلك عىل وِقْس

املدارس. باب يف ذكرها تقدم وقد وغريها، األقمار الثالثة ومدرسة الحكمة،

القدس مكاتب

خاصة مكتبة من دير يخلو ال وغريها، باألديار الطائفية املكاتب من كثري القدس يف
والالتني لألرثوذكس مكاتب وهناك بتعاليمه، أو به يتعلق ما الدينية الكتب من فيها به،

منها: وغريهم، واليهود واألرمن

مخطوطات بينها وغريها، باليونانية مجلًدا ٢٧٣٣ فيها الروم: دير مكتبة (١)
للميالد. العارش القرن من مؤرخة يونانية

مجلد. ٢٠٠٠٠ فيها املركزية: اليهود مكتبة (٢)
الالتني. مكتبة (٣)

يشاء. ملن مباح دخولها وهذه األمريكية: املدرسة مكتبة (٤)
منها فليس العامة العربية املكاتب أما مجلد: ٤٠٠٠ نحو فيها الخالدية املكتبة (٥)
املايض، العام يف هناك إىل رحلتنا يف شاهدناها وقد الخالدية، املكتبة إال اآلن القدس يف
لبيت كتبًا وضعها أصل يف وكانت نشأتها، أول يف تزال ال وهي الخالدي راغب أسسها
كتب إليها أضيفت املايض العام ويف الخالدي، باشا ضيا كتب إليها أضيفت ثم الخالدي،
نحو املكتبة ويف واإلفرنجية، العربية الكتب من حسنة طائفة ومنها الخالدي، بك روحي
يف أن وبلغنا الجمهور، لفائدة األبواب مفتوحة وهي مختلفة، مواضيع يف مجلد ٤٠٠٠

الحنبلية. اسمها أخرى مكتبة القدس
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مكاتبحمص

ما وأصابها والشعراء، األدباء من واحد غري فيها نبغ وقد العرب، بآداب عريقة حمص
الحمصيون نهض ثم مكاتبها، وخربت كتبها تضعضعت حتى اإلحن من غريها أصاب
القديمة، الكتب من بقي بما االحتفاظ يف فأخذوا فات، ما اسرتجاع إىل العرص هذا يف
جريدة يف نُِرشت املوضوع هذا يف مقالة من ويؤخذ العرصية، املؤلفات من إليه واإلضافة
نحو عىل تحتوي عمومية مكاتب ٩ اآلن حمص يف أن (١٩١٤ سنة أبريل ١١) حمص

مجلد. ٨٠٠٠ نحو فيها خصوصية مكتبة عرشة وبضع مجلد، ٥٠٠٠
يف وهذه النسخ، أو باملطالعة الجمهور لخدمة أنشئ ما العمومية باملكاتب ويراد
مكتبة أقدمها النرصانية، الجماعات من غريها أو املدارس أو للكنائس أكثرها حمص
الهمة واستؤنفت تضعضعت، املخطوطات من حسنة طائفة فيها كان شهيًدا، األربعني
نحو فيها األرثوذكسية» املطرانية «مكتبة يف يقال وهكذا طائفي، ديني وأكثرها إلحيائها،
اآلباء ومكتبة املخطوطات، وبعض والروسية، واليونانية العربية اللغات يف مجلد ٦٠٠
مكتبة يف وليس والعلمية، الدينية األسفار نفائس من مجلد ٢٠٠٠ نحو فيها اليسوعيني

مجلد. ٥٠٠ كتبها عدد يتجاوز ما الباقية العمومية املكاتب من
األتاسية كاملكتبة حمص، يف القديمة للبيوتات فأكثرها الخصوصية املكاتب أما
الجمالية واملكتبة واألدب، والتاريخ والدين اللغة يف مجلد ألف نحو فيها األتايس، آلل
واملكتبة النفيسة، الكتب من مجلد ١٥٠٠ نحو فيها الفقيه، الجمايل الدين جمال للشيخ
مجلد، ٥٠٠ فيها السباعية واملكتبة املخطوطات، بعض بينها مجلًدا ٧٥٤ فيها الدمعوية
العبودية املكتبة لكن مئات، بضع عىل كتبه عدد يربو ما املكاتب من بقي ما بني وليس

قديمة. مخطوطات فيها الجندية واملكتبة التاريخ، يف أكثرها مجلد ٤٠٠ فيها منها

سوريا سائر مكاتب

كان وربما الذكر، تستحق سوريا مدائن من بقي ما يف العمومية للكتب خزائن نعرف ال
خربها. إلينا يبلغ لم هامة كتب الخصوصية الخزائن يف
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لبنان مكاتب

لكل الشهرية األديار ويف الكربى، الطائفية املدارس يف للكتب خزائن لبنان يف لكن
للكاثوليك، املخلص دير ومكتبة األرثوذكس، للروم البلمند دير مكتبة مثل: الطوائف،
والشوبر شهوان، وقرنة وقزحيا عبدا ومار ورقة عني يف وغريها املارونية، املكاتب ومثلها
املكاتب هذه أن عىل وغريها، وغزير طورا وعني تزار وعني الغرب، وسوق شعيا ومار
السمعاني يد عىل رومية إىل وأهمها كتبها معظم ُحِمل قد األديار يف كان مما ونحوها

وغريها. واليونانية والرسيانية العربية يف هامة كتب وبينها الرشقية، املكتبة صاحب

سوريا يف القراءة غرف

العمومية املكاتب إنشاء يطلبون األخري العهد يف نهضوا سوريا أبناء من املتيقظني أن عىل
غريها، أو املساجد يف كانت التي القديمة املكاتب إحياء عىل الحكومة بتحريض املدن يف

العامة. للخدمة الرب أهل بمساعدة املكاتب هذه أمثال إنشاء أو
ملن أبوابها تفتح للقراءة غرف إنشاء يف السورية الناشئة اهتمام القبيل هذا ومن
بأمرها قام بريوت، يف القراءة» «غرفة أهمها املجالت، أو والجرائد الكتب يف املطالعة يشاء
الكتب خرية إليها جمعوا ومتخرجيها، الكلية أساتذة من أكثرهم بريوت أدباء من لجنة
فأصبحت وغريها، العربية واملجالت الجرائد ونخبة األذهان، وتنري العقول ترقي التي

الطوائف. كل من املطالعة محبي من لطبقة مجتمًعا
ترى وقد قراه، من كثري يف للقراءة غرف فأنشئت لبنان، يف الروح هذه انترشت وقد
تدير لجنة لها عيَّنوا للقراءة غرفة أنشئوا وقد آالف، بضعة سكانها عدد يتجاوز ال القرية
ونحو الخطب إلقاء أو للمطالعة ناديًا وتجعلها واملجالت، الكتب لها تستجلب شئونها،
األمريكية. الكلية املدرسة متخرجي من السبيل هذا يف الساعون يكون أن والغالب ذلك،

العراق مكاتب (4-3)

البالد سائر أسبق وهي واألدب، العلم يف امُلَعىلَّ الِقْدح من للعراق كان ما يخفى ال
من وغريهما والبرصة بغداد يف العباسية الدولة صدر من املكاتب إنشاء إىل اإلسالمية
به أصيب بما أصيبت أنها عىل الكتاب، هذا تضاعيف يف ذكره جاء مما العراق، مدائن
وما وتخريبهم، الترت فتوح أثر عىل املظلمة األجيال أثناء يف العربي العالم من سواها
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بني املذهبية املنازعات يف منها يذهب كان ما غري إغراقها، أو الكتب إحراق من ذلك يتبع
خالية الناس ظنها وقد ظلمة، يف والعراق عرش التاسع القرن فأقبل اإلسالمية، الفرق

املكاتب. من
من بلغ مهما الضخمة املدنية تلك ألن يظنون؛ ما خالف فيها نتوسم كنا أننا عىل
الشقة، لبعد بنفسنا اآلثار تلك د تفقُّ إىل لنا سبيل وال عليها، تدل آثار من بد ال انحاللها
بخالصة يوازرنا أن العرب لغة مجلة صاحب الكرميل إنستاس األب رصيفنا إىل فكتبنا
مكاتب يف املخبوءة النادرة التحف من جوابه يف ذكره ما فأدهشنا العراق، مكاتب أحوال
اآلداب عن البحث أهل من وغريهم املسترشقون يعتقد نفيسة كتب جملتها يف العراق،
الخصوصية العراق مكاتب بعض يف موجودة وهي لها، وجود وال ضاعت أنها العربية
وجودها. ينكرون وقد نسخها، أو عليها االطالع يف ألحد أصحابها يأذن ال األقفال، تحت
كامًال، موجود غري أنه فاملشهور أحمد، بن للخليل العني» «كتاب التحف تلك من
يف والثالثة كربالء، يف وواحدة الكاظمية، يف واحدة كاملة: نسخ أربع منه العراق يف لكن
اللغة، آلداب خدمة بنرشها الكرميل األب أخذ العرب، لغة مجلة إدارة يف وواحدة النجف،
يؤذن فلم أصحابها، عند األخرى النسخ من بنسخة مقابلتها إىل احتاج أنه أخربنا وقد

ذلك. يف له
منه ولكن ُفِقد، أنه املكان هذا غري يف ذكرنا وقد للتياني، «املوعب» كتاب وكذلك
الذي األدباء» «معجم القراء ويذكر نرشها، عىل عزم وقد املذكور، األب عند كاملة نسخة
مجلدات أربعة عىل إال يعثر لم أنه تقريظه عند قلنا فقد نرشه، يف مرجليوث األستاذ أخذ
عند كاملة نسخة منه إن يقول الكرميل األب لكن باقيه، وجود من األمل قطع وأنه منه،
منها يُطبَع لم ما استنساخ يف له ليأذن وسعه يف ما بذل وأنه بغداد، يف شيعي رجل

إليه. الحاجة بشدة علم أن بعد سيما وال فأبى، املذكور األستاذ إىل به ليبعث
آداب يف جليًال فتًحا إليه املشار زميلنا يد عىل العراق مكاتب يف البحث فاعتربنا
البالد، حسب مرتبة املكاتب تلك عن إلينا به كتب ما ننرش فنحن ولذلك العربية، اللغة

قال:

الكاظمية يف

والتاريخية اللغوية املخطوطات نفائس من حوت وقد الدين: صدر حسن السيد مكتبة
البالد يف اليتيمة هي كتب خمسة أو أربعة عنده وجد وربما له، مثيل ال ما والشعرية
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والخلفاء واألوصياء األنبياء أحوال يف املسلوك الدر وكتاب الحكم، يف مجموعة مثل: كلها،
وغريهما. العاميل، الحر الحسن بن ألحمد وامللوك

كربالء يف

وكلها الوجود نادرة مؤلفات فيها الطهراني: الحسني عبد الشيخ مكتبة (١)
ابن للصاحب واملحيط للخليل، العني كتاب وفيها مصنفيها، بخطوط وأغلبها َخطِّيَّة،
قرئت وقد الشاهية، والتحفة الطويس، الدين نصري خوجة بخط املجسطي وتحرير عباد،
من فيها وليس للهجرة، السادس القرن يف مخطوط للبريوني والتفهيم مصنفها، عىل

القليل. النزر إال املطبوعة الكتب
الحسينية): الروضة خازن أو (قيم الكليدار الحسني عبد السيد مكتبة (٢)
ال ما ومنها التاريخ، يف سيما وال نفيسة، خط كتب أيًضا وفيها مطبوعة، أغلبها

غريه. عند يَُرى
قديمة مصنفات فيها جليلة مكتبة العابدين زين الشيخ بن عيل الشيخ عند (٣)
جليلة لكنها صغرية خصوصية مكاتب وهناك اإلمامية، للشيعة بمصنفات تمتاز الخط،

املحتوى.

النجف يف

وهي الغطاء: كاشف الجعفري رضا محمد الشيخ بن عيل الشيخ مكتبة (١)
وأكثرها والفنون، العلوم نفائس يف املصنفات ويتيمات الكتب أمهات حوت قديمة مكتبة
مرص، يف اليوم يُطبَع الذي اللغة مقاييس كتاب محتوياتها ومن الخالية، العصور يف خط
يف مكتبة أكرب وهي وغريها، فارس البن واملجمل اللغة، يف خان عيل للسيد والطراز

النجف.
دون خزانٌة الغطاء كاشف آل من الجعفري عباس الشيخ بن هادي الشيخ عند (٢)

العراق. يف له شبيه ال ما واألعالق النفائس من فيها لكن وعدًدا، وسعة كربًا األوىل
بينها الخط نفيسة كتب فيها الطباطبائي: العلوم بحر محمد السيد مكتبة (٣)
من وفيه مؤلفه، عهد يف ُكِتب الريض، الرشيف ديوان منها القديمة، الكتب من جملة

املطبوعة. النسخة يف مما أكثر األشعار
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من فيها وكان النوري، حسني مريزا الشيخ مكتبة تسمى خزانة النجف يف كان (٤)
عزيزة كانت أنها إال نادرة، خطية وكلها كثري، يشء والفنون العلوم يف املصنفات جالئل
سنني، ١٠ نحو منذ صاحبها موت بعد النجف يف تفرقت ثم النجف، كتب كأكثر املنال
يف والثالثة طهران، يف كانت والثانية النجف، يف كانت التي هذه مكتبات: ثالث له وكان

إيران. يف ُطِبع أكثرها شتى تآليف صاحب النوري واملريزا هندستان،
الخط كتب من فيها داروين: فلسفة نقد األصفهانيصاحب رضا آغا مكتبة (٥)

يحىص. ال ما الجليلة النوادر من وفيها كثري، يشء

خميس نهار كل يف أنه وهي العراق: بالد من سواها يف توجد ال قديمة عادة النجف ويف
وهو بخس بثمن يباع ما فمنها املزايدة، يف وتباع الكتب فيها تُعَرض سوق تقوم وجمعة
البعض، جهل من إال ذلك وما فلًسا، يساوي ال وهو غاٍل بثمن يباع ما ومنها ثمني،

املصنفات. مشرتى يف وذكائهم اآلخر البعض ودراية

الحلة يف

والحلة. النجف يف بيتهم يف مفرقة كثري يشء املخطوطات من فيها القزويني: آل مكتبة

السماوة يف

أكثرها حسنة طائفة املخطوطات من فيها السماوي: الشيخمحمد كتب خزانة (١)
ورشح املصنف، نسخة عن منقولة وهي املجسطي كتبها: ومن والرياضيات، الفلك علم يف
لكوشيار واملدخل الشاهية، والتحفة التعريفات، كتاب صاحب الرشيف للسيد التذكرة
نحو يف ُخطَّ وقد الرتكماني، الدين لجمال الجغميني ورشح ٨٠٠ه، سنة نحو ُكِتب وقد
السالفة، صاحب خان عيل السيد وديوان للبريوني، التفهيم وكتاب أيًضا، ٨٠٠ه سنة

وغريها. الخياط ابن وديوان الدمشقي، الواواء وديوان
مذهب عىل واألصول اللغة يف كتبها أغلب الرسول: عبد أحمد الشيخ مكتبة (٢)

الشيعة.
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بغداد

ومواضيعها كتابة، وأتقن وجوًدا، وأندر خطٍّا، أقدم النجف كتب أن إال املكاتب أم وهي
العمومية: مكاتبها ومن مختلفة،

منها: مختلفة كثرية كتب وفيها اآللويس، نعمان السيد كتبها وقف وقد املرجانية: (١)
وتاريخ البغدادي، الخطيب تاريخ مجلدات وبعض الثامنة، املائة أعيان يف الكامنة الدرر
مما والتذييل الرتتيب تلخيص وهو — القريب بالطريق التعريب جامع وكتاب الذهبي،
بن هللا عبد الدين لجمال — للجواليقي باملعرب املعروف الدخيل اللفظ من استعمل
األلفاظ يف واسع جليل كتاب وهو البشييش، أو بالسييس الشهري العذري محمد بن أحمد

املعربة.
الخط. جليلة نادرة كتب فيها التأليف، كثرية واسعة الخالدية: مكتبة (٢)

والفقه الدين كتب عليها يغلب أنه إال الكتب كثرية هي الحيدرخانة: مكتبة (٣)
عزيزة، قديمة نسخة وهي ماري، البن النرصانية املقامات كتاب وفيها والنحو، والحديث

سنة. ٢٥ نحو منذ بغداد نصارى من عبود هللا فتح املرحوم إليها أهداها
ونحوها. والفقه والحديث والتصوف الدين يف كتبها أغلب الفضل: مكتبة (٤)

كالرصف ومدرسية كالتفسري، دينية مصنفاتها وأغلب األعظمية: مكتبة (٥)
والنحو.

نفيسة. قليلة نوادر وفيها الخاتولية: (٦)
العدد. قليلة لكنها جليلة كتب وفيها األسبقية، يقول والبعض األزبكية: (٧)

شاكل. وما والتوحيد، واألصول الدين كتب فيها ما وأغلب الكهية: مكتبة (٨)
مطالعته. عىل يحرص ما فيها أظن ال باشا: حسني جامع مكتبة (٩)

ومتنوعة. ومطبوعة خطية مصنفات فيها املرادية: املكتبة (١٠)
والنحو. الدين كتب من فيها ما أغلب األحمدية: املكتبة (١١)

ونحوها. والفقه الدين كتب من قليل فيها الكرخ: يف صندل الشيخ مكتبة (١٢)
له. يُؤبَه ال مبذول منها بقي وما قت، ُرسِ كتبها أغلب القمرية: جامع مكتبة (١٣)

واملوضوع. الثمن البخسة الكتب إال منها يَُرى ال القادرية: املكتبة (١٤)
والتوحيد. والتفسري كالحديث الدين كتب فيها ما أغلب الرواس: مكتبة (١٥)

ونفائس. نوادر وفيها شتى، مواضيع يف مختلفة كتب فيها چية: الپاچه مكتبة (١٦)
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من فيها املكاتب، أََجلِّ من هي پوش: أوسياه العطار عيىس السيد مكتبة (١٧)
لكن بغداد، خزائن يف له مثيًال ترى ال ما املصنفات وأمهات النادرة الخطية الكتب

الثريا. مناط إىل كالوصول منها كتاب رؤية إىل الوصول
الجليلة املكاتب من هي اآللويس: شكري محمود الكبري اإلمام السيد مكتبة (١٨)
قدرها. حقيقة َعِلَم األدب من ومنزلته صاحبها َعَرَف وَمن الكتب، عيون عىل املشتملة

جليلة. ومؤلفات عزيزة، مخطوطات فيها اآللويس: عيل الحاج عمه ابن خزانة (١٩)
مطبوع. أغلبها لكن كثرية، كتب فيها اآللويس: شاكر أحمد عمه ابن خزانة (٢٠)

دينية. مصنفات أغلبها اآللويس: الدين شمس خزانة (٢١)
لكن املكاتب، أََجلِّ من هي بغداد: أرشاف نقيب الكيالني الرحمن عبد مكتبة (٢٢)

والفأر. الجرذ إال إليها يدخل ال
والرمل والدين التصوف كتب فيها ما أغلب النقيب: هللا عبد السيد مكتبة (٢٣)

والجفر. والزايرجة والتنجيم
والرمل والدين التصوف كتب فيها ما أغلب النقيب: أحمد السيد مكتبة (٢٤)

والجفر. والزايرجة والتنجيم
والتنجيم والرمل والدين التصوف كتب فيها ما أغلب النقيب: مراد السيد مكتبة (٢٥)

والجفر. والزايرجة
الشبيه. عزيزة أنها إال النسخ حديثة كتب فيها عيىس: السيد مكتبة (٢٦)

وحديثته. الخط قديمة املواضيع، مختلفة كتب فيها الطبقچيل: بيت مكتبة (٢٧)
والتصوف. الدين يف كتبها النقشبندي:أغلب داود الشيخ مكتبة (٢٨)

الدين. وأصول وتفسري فقه كتبها أغلب النائب: الوهاب عبد مكتبة (٢٩)
ودينيات. تصوف كتبها أغلب النقشبندي: سعيد محمد الشيخ مكتبة (٣٠)

األدب يف كتبها أغلب بغداد، يف القديمة البيوتات من السويدي: بيت مكتبة (٣١)
قديمة. جليلة مؤلفات وفيها واللغة، والتاريخ

واألدب. الدين يف وأغلبها قديمة، حسنة كتبهم الشواف: بيت (٣٢)
لغة، وكتب شعر، دواوين عىل مكتبتهم وتحتوي قديم، بيت الشاوي: بيت (٣٣)

املوضوع. مختلفة األدب يف ومصنفات
ومطبوع. مخطوط وحديث، قديم وفيها املوضوع، مختلفة كتبهم الحيدرية: (٣٤)
ومخطوطة. مطبوعة كتب فيها نفيسة فاخرة مكتبة عنده العطاء: يوسف (٣٥)
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والتفسري. والحديث الفقه يف عنده ما أغلب الفتوى: أمني الخوجة أفندي عيل (٣٦)
ووصف رجال، تراجم وفيها ابنه، يد يف والكتب تويف وقد البندنيجي: عيىس (٣٧)

جليلة. وكلها وتاريخ، بلدان
مطبوع، غري كثري يشء الجليلة الكتب من فيها الكرملينياملرسلني: اآلباء مكتبة (٣٨)

ا.ه. الوجود. العزيزة الوحيدة النسخ من يعد ما القديمة األمهات من وفيها

واملدينة مكة مكاتب (5-3)

مكة مكاتب

تلك بعض إن حتى املتوالية، والسيول النهب ضحية ذهبت كثرية كتب مكة يف كان
األخرية القرون يف الوالة بعض اهتم ثم فيها، ما ويتلف الكتب خزائن يدخل كان السيول

صغريتان: عموميتان مكتبتان اآلن وفيها العمومية، املكاتب بإنشاء

باشا رشدي محمد زاده رشواني أسسها هاني، أم باب عند الرشواني: مكتبة (١)
سابًقا. الحجاز وايل

الحرم، كتب شتات إليها فجمع املجيد، عبد السلطان أسسها السليمانية: املكتبة (٢)
الفقه يف كتبها وأكثر بشئونها، يقوم أمني املكتبتني هاتني من ولكل األستانة. من وكتبًا

وجاوية. وتركية وأوردية فارسية كتب وفيها والتاريخ، واألدب واللغة

املدينة مكاتب

عن كالمنا أثناء يف بعضها إىل أرشنا وقد النفيسة، الكتب بخزائن حافلة فإنها املدينة أما
املكاتب: تلك وأهم النادرة، الكتب

الحاج إىل نسبة بذلك سميت مجلًدا: ٥٥٤٠ فيها بك حكمت عارف مكتبة (١)
ُولِد الوجاهة، يف عريق وهو املجيد، عبد السلطان زمن يف اإلسالم شيخ بك حكمت عارف
واملدينة، ومرص القدس بني القضاء مناصب يف وتقلب للهجرة، عرش الثالث القرن أول يف
اإلسالم، فمشيخة العسكرية، والشورى العدلية األحكام مجلس فعضوية األرشاف، فنقابة
سنة هذه مكتبته أنشأ وقد باألستانة، ١٢٧٥ه وتويف ١٢٧٠ه، سنة املناصب اعتزل ثم
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وعددها الكتب، من جمعه قد كان ما فيها ووضع قاعتها، سقف يف ذلك ونقش ١٢٦٠ه،
٧٢٠٠ نحو ذلك مجموع ويبلغ ملستخدميها، الرواتب ووقف مجلد، آالف وخمسة نيِّف

السنة. يف قرش
أرضها جميًال، ترتيبًا مرتبة نظيف، جميل بناء يف جربيل باب قرب واقعة وهي
كتبها عدد وبلغ املاء، منها يتدفق الرخام من بركة فنائها يف الثمني، بالسجاد مفروشة
مختلفة، مواضيع يف واألوردية والرتكية والفارسية العربية يف مجلًدا ٥٥٤٠ نحو اآلن
التاريخ، يف و٧٠٠ واألدب، الشعر يف ٩٠٠ ونحو اللغة، علوم يف كتابًا ٥٥٠ نحو منها
وقد منها، كبريًا جانبًا الخديوية املكتبة استنسخت نادرة كتب بينها مخطوط، أكثرها
عرشة بضع عن عبارة املذكورة واملكتبة الكتاب، هذا من األماكن بعض يف ذلك إىل أرشنا

والنساخ. للطلبة األبواب مرشعة خزانة
هذه يف شاهد أنه الطرابلسية الربهان يف نُِرشت مقالٍة يف أرسالن شكيب األمري وذكر
وقد آخرها، يف مذهبة أندليس بخط نعام، َرقِّ عىل مكتوبة املصحف، من نسخة املكتبة
بن مرزوق بن محمد بن عيل بن الرحمن عبد بقلم باألندلس املرية يف ُكِتبت أنها فيها جاء
شاهد وأنه النادرة، املخطوطة التحف من فهي ٤٨٨ه، سنة البطليويس مكانس بن حمد
٣١٠ه، سنة ُكِتبت غزال َرقِّ عىل عباس بن هللا لعبد القرآن تفسري من تامة غري نسخة
سنة باإلسكندرية ُكِتبت القوطية ابن وأفعال املؤلف، بخط للسيوطي املحارضات وكتاب
مرشقي بخط مكتوبة البغدادي، عون أبي بن إسحق ألبي التشبيهات وكتاب ٤٧٩ه،
املكتبة يف الشنقيطي نسخة نقلت ومنها — سالم البن الشعراء وطبقات ٤٦٦ه، سنة

الخديوية.
كتاب املكتبة هذه يف شاهد أنه الحجازية الرحلة صاحب بك بتانوني محمد وذكر
الخط، جودة من نعجب نحن «وبينما قال: جميل أبيض بخط مكتوبًا فارسية أشعار
نظرنا لفت ودقتها، صغرها عىل حروفها تنسيق وحسن ونظافتها، الصناعة وإتقان
فتأملناها الورق، عىل ملصقة هي إنما الكتابة حروف أن إىل الكتبخانة مدير حرضة
أخربنا عندما خصوًصا نعته، عن اللسان ويعجز لرؤيته، الطرف يبهت شيئًا فوجدنا
عىل يلصقونها ثم بظفرهم، ورقتها عن يفصلونها ثم الكتابة، هذه يكتبون كانوا أنهم

أخرى». ورقة
غزليات يسمى الكتاب هذا أن ج٢) ٨ (سنة املقتبس يف مخلص هللا عبد وذكر
األبدان تقويم كتاب املكتبة تلك يف رأى وأنه ورق، من بحروف ٦٥٥ه سنة ُكِتب شاهي،

٢٩٧ه. سنة ُكِتب البغدادي، جزلة البن الطب يف
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عدد بك، عارف مكتبة من أصغر هي املحمودية: أو محمود السلطان مكتبة (٢)
علوم يف الباقي وأكثر التاريخ، يف ٢٠٠ منها الكتب، نفائس من كتابًا ٤٥٦٩ مجلداتها

الدين.
السابقتني. من والرتتيب النظام قريبة هي باشا: أمني مكتبة (٣)

كتابًا، ١٦٥٩ كتبها عدد األول، الحميد عبد السلطان إىل نسبة الحميدية: املكتبة (٤)
الغرب. إىل الحرم بجانب مقرها

يف منتظمة غري لكنها كتابًا، ٢٠٦٣ فيها الخياطني، زقاق يف آغا: بشري مكتبة (٥)
للطالب. أبوابها فتح

الصاقزيل. مكتبة (٦)
العرفانية. مكتبة (٧)

عثمان. سيدنا رباط مكتبة (٨)
ثروت. مدرسة مكتبة (٩)

بايش. قره مدرسة مكتبة (١٠)
بنحو كلها املدينة مكاتب يف ما مجموع ويقدر وغريها: آغا، حسني مكتبة (١١)

النادرة. الكتب من كثري بينها مجلد، ٣٠٠٠٠

املغرب يف الكتب خزائن (6-3)

أهمها: والجزائر، تونس يف موجودة املغرب يف العمومية الكتب خزائن أكرب

بينها مجلد، ٤٠٠٠٠ نحو فيها ،١٨٣٥ سنة تأسست األهلية: الجزائر مكتبة (١)
غري الكتاب، هذا أثناء يف بعضها ذكر جاء مختلفة، مواضيع يف مخطوط ٢٠٠٠ نحو

وغريها. الجغرافية، والجمعية للبلدية، األخرى املكاتب
وفيها تونس، باي باشا صادق محمد املشري أنشأها تونس: يف الصادقية املكتبة (٢)
إليها يجمع أن باشا صادق أراد واللغة، والحديث الفقه يف أكثرها كتاب، ٣٠٠٠ نحو
ُطِبع فهرست ولها األعظم، الجامع يف مقرها وجعل الكتب، من واملدارس املساجد يف ما

والنسخ. للمطالعة رشوط لها الجمهور، لفائدة عمومية مكتبة وهي ١٢٩٢ه، سنة

1328
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ونحوها الهند مكاتب (7-3)

أشهرها: هامة، عربية كتب فيها الهند يف كربى مكاتب وهناك

السنسكريتية، اآلداب يف ١٤٠٠٠ منها مجلد، ٤٠٠٠٠ فيها كلكتة: مكتبة (١)
األخرى. اللغات يف والباقي والعربي، الفاريس يف و٦٠٠٠

العربية. الكتب من كثري بينها مجلد ٦٠٠٠ فيها آباد: حيدر مكتبة (٢)

املكاتب غري حرصه، يصعب مما وفارس الهند مكاتب من كثريًا ذلك عىل وِقْس
املدارس أو القديمة، املساجد أو القديمة، البيوتات بعض حوزة يف التي الخصوصية

وغريها. الكبرية،

هوامش

ج٣. ٢١٣ اإلسالمي التمدن تاريخ يف ذلك تفصيل (1)
الحلبي. املاروني منيس جرجس القس إلينا به بعث كتاب من ذلك لخصنا (2)
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املتاحفالعربية

فيها. كلمة نقول أن فرأينا العربية، املتاحف إنشاء العربية اآلداب إحياء قبيل ومن

اإلجمال عىل املتاحف

األمم اتخذتها املدنية، هذه ثمار من الجمهور لفائدة التحف مستودعات أو املتاحف
كانوا واألمراء امللوك أن عىل أذواقهم، وترقية الناس معارف لتوسيع وسيلة الراقية
اآلشوري، أحشويرش خزائن الخزائن تلك أقدم ومن بها. للتفاخر التحف يخزنون قديًما
اإلسكندرية، يف البطالسة ومدارس وأثينا، ودلفي أفسس هياكل يف التحف ومستودع

القديمة. املدنيات أهل من وغريها

واملتاحف العرب

من بذلك بدءوا تاريخية، آثاًرا إليها وأضافوا الخزائن، هذه من وافر حظ للعرب وكان
أسالفهم مخلفات من تاريخية تحف العباسيني خزائن يف كان فقد العباسية، الدولة
القصور تخصيص إىل ذلك الفاطميون وتجاوز األمتعة، خزائن يف يحفظونها األمويني
الجوهر، خزانة منها الخزائن، يسمونها وكانوا سنة، ثمانمائة نحو منذ التاريخية للتحف
يتبادر كما اللوازمات مخازن قبيل من هي وليست الفرش، وخزانة األسلحة، وخزانة
واألمراء، الخلفاء من أصحابها إىل تُنَسب تاريخية تحف عىل تشتمل لكنها الذهن، إىل
األسود الخز الرشيد هارون وبيت الرشيد، هارون اسم عليها التي البادزهر كالكئوس
جليت سهل بن الحسن بنت بوران أن يُظن الذي الذهب وحصري بطوس، فيه مات الذي
والفضة، الجوهر من أحجارها والنرد للشطرنج ورقعة رطًال، ١٨ وزنه للمأمون، عليه
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الصنعة، غريب القرقوبي التسرتي األزرق الحرير من مقطع الفرش خزائن يف وكان
وفيه ٣٥٣ه، سنة بعمله أمر هللا لدين املعز كان الحرير، ألوان وسائر بالذهب منسوج
وفيه الخريطة، شبه ومسالكها وأنهارها ومدنها وبحارها وجبالها األرض أقاليم صور
اسمه وطريق وبحر ونهر وبلد وجبل مدينة كل وعىل للناظر، مبينة واملدينة مكة صورة
إىل شوًقا هللا لدين املعز بعمله أمر «مما آخره: يف وُكِتب الحرير، أو الفضة أو بالذهب
عليه والنفقة وثالثمائة، وخمسني ثالث سنة يف هللا، رسول ملعالم وإشهاًرا هللا، حرم
هللا، عىل للمتوكل ُعِمل بالذهب منسوج أحمر أرمني وبيت دينار.» ألف وعرشون اثنان
فيه له دفع خرسواني بساط أيًضا إليه وصار امللوك، تاج إىل صار قيمة، وال له مثيل ال

بيعه. عن فامتنع دينار، ألف
حمزة وَدَرَقة عيل، بن الحسني وسيف هللا، لدين املعز درع السالح خزانة يف وكان
القائم منديل أخرى خزائن يف عندهم وكان الصادق، جعفر وسيف املطلب، عبد بن
عند مثيل له يعهد لم مما الثمينة والحيل بالجواهر وناهيك ذلك، وغري العبايس، هللا بأمر
الدولة. بذهاب ذهب بقي وما الفاطمية، الدولة أثناء يف بالفتن ذهبت كلها هذه غريهم،
أما بها، للناس نفع وال أصحابها، غري يدخلها ال مقفلة كانت املتاحف أن عىل
القرن من بها بدءوا الحديثة، املدنية أصحاب مستنبطات فمن الناس، لخدمة املتاحف
تلك سائر بهم واقتدت العرب، من االقتباس إىل أوربا أمم أسبق إيطاليا يف عرش الخامس
املدنية، هذه أسباب من سواه أخذنا كما الحارض بشكله عنهم ذلك أخذنا ثم املمالك،

بها. يتعلق أو العربية، باآلثار ا خاصٍّ كان ما املتاحف هذه من يهمنا وإنما
رحلتنا يف منها كثري إىل أرشنا أوربا، متاحف يف عامة مجموعات العربية اآلثار ومن
هنا الكالم نحرص وإنما الهالل، من ٢٠ السنة يف املنشورة ،١٩١٢ سنة هناك إىل
دار أو العربي، املتحف جميًعا وأهمها اإلسالمية، أو العربية بالتحف الخاصة باملتاحف

بمرص. العربية اآلثار

بمرص العربية اآلثار دار

سنة إلنشائه أمره فأصدر الخديوي، باشا إسماعيل املتحف هذا إنشاء يف فكَّر َمن أول
رئيس باشا فرنس بذلك كلَّف الخديوية، املكتبة بإنشاء فيها أمر التي السنة وهي ،١٨٦٩
فظل املطلوب، املكان الشتغال يستطع فلم لها، مكانًا يهيئ أن وأمره األوقاف، هندسة
بإنشائه أمره فأصدر باشا، توفيق زمن أوائل يف الهمة تجددت حتى مهَمًال املرشوع
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العربية اآلثار فاستخرج املذكور، باشا فرنس إىل بذلك وعهد ،١٨٨١ سنة أواخر يف
وقد الحاكم، جامع من الرشقي اإليوان يف وأودعها قرون، منذ املرتاكمة األطالل من
بناية وشيدت اآلثار، تكاثرت وملا ،١٨٨٣ سنة مرص إىل مجيئنا عند هناك شاهدناها
وازدادت منها، السفىل الطبقة لها صت ُخصِّ ،١٩٠٣ سنة الخلق بباب الخديوية املكتبة

وتنمريها. اآلثار ضبط يف العناية
واإلفرنج، العرب من والعلماء الوجهاء نخبة من بلجنة منوطة اآلثار بدار والعناية
لديوان التابعة العربية اآلثار يف النظر مهمتها وتشمل الخارج، يف رشف أعضاء ولها
صدده. يف نحن الذي العربي املتحف عن فضًال األهلية، لألوقاف أو للحكومة أو األوقاف
املعاهد من وغريها املساجد، يف العربية اآلثار من مبعثًرا كان ما عىل املتحف هذا ويحتوي
وآخرها إليه، أُهِديت التي الهدايا غري لها، وقع مما األوقاف نظارة ابتاعته وما الدينية،
١٤٧٠٠ بمبلغ قيمتها تُقدَّر قطعة ١٧٩ عىل وتشتمل باشا، كمال يوسف الربنس هدية

جنيه.

العربية. اآلثار دار داخل

األثرية التحف من فيها ما عدد أن العربية اآلثار دار وكيل بهجت بك عيل أنبأنا وقد
اختالف عىل اإلسالمي التمدن بقايا من إسالمية عربية آثار بينها قطعة، ٤٠٠٠ نحو
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الجميل العربي الطراز عىل ونحاسية وخشبية وزجاجية حجرية ومصنوعات عصوره،
واأليوبيني الفاطميني عرص من وأكثرها مطبوع، دليل ولها والدرس، العناية تستحق

هنا. ذكرها يهمنا ال عربية غري أخرى متاحف مرص ويف والعثمانيني، واملماليك

باألستانة جينيل متحف

املتحف تجاه واقع العربية، اآلثار من كثري عىل يشتمل عثماني إسالمي متحف هو
٨٦٠ه، سنة الفاتح محمد بناه الزرقاء، بالفسيفاء مغطاة واجهته باألستانة، العثماني
إسالمية آثار عىل يحتوي طبقتني، من مؤلَّف وهو الثالث، مراد السلطان أصلحه ثم
من وكثري حجر، عىل (بربروسا) باشا الدين خري صورة جملتها يف عثماني، أكثرها
يجلس كان كريس بينها التاريخية، واألدوات الثمني والسجاد اإلسالمية األبواب أجنحة
مكسوٌّ ظهره االعتيادية، األيام هذه بكرايس الشبه كثري الثالث سليم السلطان عليه
قوائمه وحول باملخمل، مكسوٌّ ذاك من أكرب الفاتح ملحمد آَخر وكريس األحمر، باملخمل

عليهما. الجالس يستند ذراعان وله القصب، رشاريب
عليها نحاس من كرة وفيها والكرة، كاإلسطرالب الفلكية األدوات من كثريًا ورأينا
للسلطان وصورة الذهب، من للخيل وركاب السالجقة، عهد من إنها يقال األرض رسم
لم ألنهم عثمان؛ آل لسالطني حقيقية صورة أول اعتبارنا يف وهي بالزيت، الثالث سليم
زمن من منقوشة أشعار عليه البلور من ومصباح قبُل، من بتصويرهم يأذنون يكونوا

الثاني. محمود السلطان
العربية. اآلثار بعض طوبقبو1 رساي يف العثمانية الذخائر وبني

وتونس الجزائر متاحف

قبل البالد تلك آلثار أكثرها والجزائر، تونس يف الحديثة املتاحف بعض أنشئت وقد
منها: إسالمي، وبعضها اإلسالم،

.١٨٩٧ سنة أنشئ اإلسالمية، اآلثار من كثري فيه الجزائري: األهيل املتحف (١)
بعض عند ولعل وغريها، اإلسالمية اآلثار من كثري فيه تونس: العلوييف املتحف (٢)

هامة. عربية آثاًرا بالرشق اآلثار هواة
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رساي. طوبقبو داخل

هوامش

.١٨ سنة ٧٠ الهالل يف فيها ما تفصيل ترى (1)
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العريب التمثيل

صدر يف العرب نقل وقد اليونان، عهد من أوربا يف القديمة الفنون من التمثيل فن
آدابهم أكثر عن وأغضوا والرياضية، والفلسفية الطبيعية اليونان علوم العباسية الدولة
تجايف ذلك يف السبب ولعل التمثيل، جملتها ومن والتاريخية، الشعرية أو األخالقية،
فيه وليس وأثمر اإلسالمي التمدن فأزهر املرسح، عىل املسلمة املرأة ظهور عن املسلمني
أو الشيعة،1 عند الحسني قتل كتمثيل الدينية، الشعائر قبيل كان ما إال — تمثيل ثمة
ذكروا — التمثيلية الحركات أو اإلشارات من الصوفية الطرق أصحاب يأتيه ما بعض
خارج مكان إىل وخميس إثنني كل يخرج كان أنه للمهدي معاًرصا كان صوفيٍّا رجًال
أليسوا النبيون؟ فعل «ما قائًال: وينادي مرتفع إىل فيصعد الناس، حوله ويجتمع بغداد،
ويأخذ بكر، أبا به يمثل يديه بني يُجِلسه برجل يأتي ثم «نعم» فيقولون: عليني؟» أعىل يف
بعيل ثم أعماله، فيصف بعثمان يأتونه ثم عليني، أعىل إىل به ويأمر أعماله، إطراء يف
بأعماله، فيندد بمعاوية يؤتي ثم عليني، أعىل إىل به ويأمر عليه، فيثني طالب أبي بن
وهو التمثيل، قبيل من بعضهم ذلك َعدَّ وقد يزيد، يف هكذا ويفعل الظلمة، يف ويوقفه

الحسني. قتل تمثيل نحو الدينية، الشعائر قبيل من بالحقيقة
طيف كتاب نعني التمثيل، يشبه ما عىل املغويل العرص أدباء آثار بني وقفنا إننا عىل
واأللفاظ والخالعة املجون من كثري فيها هزلية رواية لكنه املوصيل، دانيال البن الخيال
وَعدَّ الظل، خياَل واملرصيون كراكوز، السوريون يسميه ما التمثيل قبيل من البذيئة،2
الكتاب هذا من الثالث الجزء يف بينا وقد (الدرام)، التمثيل قبيل من املقامات بعضهم

تخالفه. أنها
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الحديث التمثيل (1)

الحديثة، املدنية أسباب جملة يف جاءنا فقد العهد، لهذا اإلفرنج عند هو كما التمثيل أما
كالطباعة املدنية هذه بذور من حمله ما جملة مرصيف إىل قدومه عند معه بونابرت حمله
وكبار الجميلة الفنون أصحاب من رجالن العلمية حملته رجال بني كان والصحافة،
الجنرال واشتغل الضباط، بمرصلتسلية الفرنساوية بعضروايات مثَّلوا وقد املوسيقيني،
ذهب كله ذلك لكن والفنون»، الجمهورية «مرسح سماه للتمثيل مرسح بتشييد منو
من بمرص الفرنساويني أقدام رسخت ولو عربيٍّا، تمثيًال حال كل يف هو وليس بذهابهم،
عن تخلَّت لكنها الفن، هذا إىل الرشق بالد أسبق مرص وكانت عربيٍّا، لصار اليوم ذلك

سوريا. أختها إىل الفضل ذلك

سوريا يف العربي التمثيل (2)

والسوريون املايض، القرن أواسط يف إال العربية اللغة إىل الحديث التمثيل يدخل لم
لغاتهم، وإتقان باإلفرنج، االختالط أسباب من لديهم َر توفَّ ملا اقتباسه؛ إىل املشارقة أسبق
منهم ذلك فعل َمن وأول مؤلفاتهم، ومطالعة مراسحهم، ومشاهدة بالدهم، إىل والرحلة
التعليمية، البريوتية النهضة بداية قبل ،١٨٥٥ سنة املتوىف بريوت أهل من النقاش مارون
عرش ببضعة فيها الكربى املدارس إنشاء قبل أْي ،١٨٤٨ سنة عربية رواية أول مثَّل وقد
كلية يومئٍذ بريوت يف يكن فلم أعوام، بعرشة األخبار صحف أقدم صدور وقبل عاًما،
واليازجي البستاني ينبغ أن وقبل الوطنية، املدرسة وال اليسوعيني، كلية وال األمريكان،
يف سبقتاه فقد والصحف الكليات عىل الظهور يف التمثيل م تقدُّ ومع وغريهم، والشدياق
من اآلن إىل تزال ال النقاش وضعها التي الروايات ألن ناضًجا؛ جاءنا أنه مع الرقي،

العربية. اللغة يف نوعها من ُوِضع ما أحسن

١٨٥٥ سنة وتويف ،١٨١٧ سنة ُوِلد النقاش مارون

العلم، إىل ميل وفيه بريوت، يف ونشأ ،١٨١٧ سنة صيدا يف املذكور النقاش هارون ولد
للتجارة انقطع لكنه باملوسيقى، ولع وله واإليطالية، والفرنساوية الرتكية اللغات وأتقن
أكثر يومئٍذ وهي إيطاليا، إىل منها ورحل ،١٨٤٦ سنة مرص فجاء األسفار، إىل ومال
العربية، إىل نقله وأحب التمثيل فأعجبه مراسحها، وشهد بالرشق، عالقة أوربا ممالك
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وألَّف التمثيل، علَّمهم أصدقائه من نخبة وجمع العمل، يف أخذ بريوت إىل رجع فلما
١٨٤٨ سنة ُمثِّلت العربية، اللغة يف أُلِّفت تمثيلية رواية أول وهي «البخيل»، رواية لهم
الصحف وتناقلته خربها وشاع بريوت، وأعيان الدول قناصل تمثيلها وحرض منزله، يف
نشاًطا، النقاش فازداد سوريا؛ يف وجود لها يكن لم الصحافة ألن أوربا؛ يف اإلفرنجية
،١٨٥٠ سنة أيًضا منزله يف مثَّلها الرشيد» هارون أو املغفل، الحسن «أبي رواية فألَّف
يومئٍذ، بريوت يف كانوا الذين الدولة ورجال الوزراء وبعض سوريا وايل إليها ودعا
الرساي باب خارج منزله بجانب مرسًحا وأنشأ همة، فازداد عليه؛ وأثنوا به فأعجبوا
وقد وغريها. الحسود رواية فيه ص شخَّ بوصيته) عمًال كنيسة إىل موته بعد ل (تحوَّ
اشتغل وإنما التجارة، يتعاطى ذلك مع وهو الفرنساوي، موليري حذو هذه برواياته حذا
ليحرضوا الناس يتملقون الرأي بادئ يف وكانوا رفاقه، وكذلك بالفن، حبٍّا بالتمثيل
وكان مشاهدته، إىل تقاطروا التمثيل لذة ذاقوا فلما جديد، كل عن املرء لتجايف تمثيلهم
ولو واألدباء، الوجهاء كبار من جماعة ذلك بعد منهم نبغ األذكياء، نخبة من املمثلون
وكان ،١٨٥٥ سنة طرسوس يف تويف لكنه آخر، شأن الفن لهذا لكان أجله يف هللا َمدَّ
يف النقاش نقوال أخوه بعده مؤلفاته نرش فتوىل التجارية، املهام لبعض إليها ذهب قد
من ونبغ املؤلف، برتجمة ًرا مصدَّ ١٨٦٩ سنة بريوت يف ُطِبع لبنان» «أرزة سماه كتاب

ذكرهم. سيأتي الصحافة ورجال األدباء من واحد غري النقاش آل
فجعلوا الصناعة، هذه يف أدباؤهم ورغب ذلك، بسبب التمثيل حب السوريني يف ونشأ
مرسح وأشهرها العمومية، املراسح أو الكربى املدارس أو الخصوصية املراسح يف يمثلون
النقاِش بعد سوريا يف بالتمثيل املشتغلني قدماء ومن اليوم. إىل باقيًا يزال وال سوريا،
ومنهم يومئٍذ، الشبان نوابغ من جماعٌة سلكها يف انتظم رواية مثَّل البستاني، هللا سعُد

الوجاهة. وأهل العلماء من واحد غري اآلن
الكسب، يف ال فيه رغبة الفن هذا يف اشتغل أكثرهم بريوت، يف املمثلني من نخبة ونبغ
جماعة ومعه الفن، هذا مؤسس مارون أخي ابن النقاش سليم النابغني جملة ومن

بريوت. يف مراًرا شخص جوًقا وألََّفا تمثيلية، روايات فرتجما إسحق، أديب أشهرهم
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يفمرص العربي التمثيل (3)

أهل ونشط ،(١٨٦٣ (سنة باشا إسماعيل الخديوية األريكة عرش توىل ذلك أثناء ويف
يف سوريا شبان فرغب وغريها، الحكومة خدمة يف الرزق أسباب من لهم له سهَّ بما األدب
،(١٨٦٩) عهده يف السويس قناة حفر من الفراغ واتفق السعيد، القطر هذا إىل الرحلة
لها واستقدم الغرض، لذلك الخديوية األوبرا وبنى املشهور، احتفاله بافتتاحها فاحتفل

الفرنساوية. باللغة عائدة رواية فيها مثَّلوا اإلفرنج من ممثلني
وأهله، األدب يف ورغبته مرسحه، وفخامة إسماعيل بعظمة يومئٍذ الناس فتحدث
املرحومان جملتهم ومن وشعرائهم، وكتَّابهم السوريني أدباء من جماعة مرص فجاء
يف فنزال خياط، يوسف فيه املمثلني جملة من جوق ومعهما إسحق، وأديب النقاش سليم
عن فتخلَّيا إقباًال يلقيا فلم زيزينيا، مرسح يف روايات عدة فمثَّال ،١٨٧٦ سنة اإلسكندرية
إىل بجوقه الخياط انتقل ١٨٧٨ سنة ويف الصحافة. إىل وانرصفا املذكور، ليوسف الجوق
األوبرا أبواب له تُفتَح أن وأمر إسماعيل، فنشطه الدولة، ورجال الخديوي مقر القاهرة
«الظلوم»، رواية فيها الخياط فمثَّل بنفسه، هو التمثيل يحرض أن ووعد رواياته، ليمثِّل
أنهم وتوهم والظاملني، الظلم ذكر من التمثيل تخلَّل ِلَما فغضب حاًرضا، إسماعيل وكان
سوريا، إىل فعادوا مرص، من وجوقه الخياط بإخراج فأمر وبأحكامه، به يعرضون
أُِقيل قد وكان ،١٨٨٢ سنة إىل العربي التمثيل وجه يف مقفلة الخديوية األوبرا وظلت
بجوقه القرداحي سليمان السنة تلك يف وجاء السابق، الخديوي ابنه وَخَلَفه إسماعيل
الحوادث وجرت األوبرا، يف بالتمثيل الحكومة له فأذنت حجازي، سالمة الشيخ وفيه
الشيخ ومعه ١٨٨٤ سنة إال يرجع ولم التمثيل، عن وكفَّ فهاجر العام، ذلك يف العرابية
ثم الغناء، سماع يف رغبة الزحام؛ لكثرة باملتفرجني تغص األوبرا فكانت وليىل، سالمة

العربية. األجواق وجه يف األوبرا الحكومة أقفلت
وإنما لالرتزاق، استخدموه قلَّما لكنهم التمثيل، يف ذلك أثناء يف املرصيون ورغب
عبد ذلك فعل َمن وأول التالميذ، من تتألف بأجواق املرسح أو املدارس يف يمثلون كانوا
بحضور زيزينيا مرسح يف و«العرب» «الوطن» روايتي باإلسكندرية مثَّل فقد نديم، هللا
الجمعية ملساعدة جنيه بمائة فتربع نفسه، يف حسن وقع لهما وكان السابق، الخديوي

املدرسة. تلك بأعباء القائمة
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للجمهور التمثيل

فرح، إسكندر ومعه دمشق، من القباني خليل أبو سنة عرشين نحو منذ القاهرة وقدم
ثم بوليتياما، يسمى إفرنجي مرسح يف يمثل وكان سنوات، بضع القباني جوق فاشتغل
يكن ولم العزيز، عبد شارع يف الخاصبه املرسح إلنشاء اضطر لكنه بجوقه، فرح استقل
واالرتزاق الطائلة. النفقة من ذلك يقتضيه ملا واحدة؛ دفعة ينبغي كما إتقانه اإلمكان يف
األجواق هذه ألن والقرداحي؛ الخياط عهد يف عليه كان عما يختلف يومئٍذ التمثيل من
كسبها ألن سواهم؛ إرضاء يهمها وال والوجهاء، األمراء وبعض بالخديوي قائمة كانت
وفرح القباني أجواق أما قليًال، إال األوبرا يف التمثيل لحضور سبيل للعامة يكن ولم منهم،
فانتقلت إرضائهم، من لها بد وال الجمهور، عىل االرتزاق يف اعتمادها فكان وغريهما،
االرتقاء مقتضيات إىل أقرب األخري والوجه العامة، خدمة إىل الخاصة من التمثيل صناعة
العامة انتباه تلفت التي الروايات تمثيل إىل األجواق هذه أصحاب فاضطر الطبيعي،
والنكت املطرب الصوت إىل الخصوص عىل يميلون الجمهور فوجدوا أسماعهم، وتسرتعي
أو املضحكة، الروايات وتمثيل املنشدين، أطرب انتقاء إىل عنايتهم فوجهوا املضحكة،
أذواق بارتقاء تدريجيٍّا ترتقي األجواق هذه أخذت ثم مضحك، بفصل الرواية تذييل
األقوى وساَعَده فرح، إسكندر جوق إال القاهرة يف منها رائًجا يبَق ولم املشاهدين،
واملرسح الجوق فارتقى الشهري، املطرب حجازي سالمة الشيُخ الجمهور إرضاء عىل

مًعا. والحضور
عنه فانفصل ،١٩٠٤ سنة إىل فرح إسكندر جوق يف عامًال سالمة الشيخ زال وما
التمثيل يف القديمة الطريقة عن فيه عدل جديًدا جوًقا فرح فأنشأ كله، الجوق ولحقه
ذلك إىل الناس أذهان يف تقرََّر قد وكان التمثيل، أثناء يف الغناء كثرة حيث من العربي
أدوار تخلله إذا إال تمثيًال يعد ال التمثيل أن — اآلن إىل شائًعا ذلك يزال وال — الحني
العربية، إىل الفن هذا نقل أراد ملا التمثيل مؤسس النقاش أن االعتقاد هذا وأصل غناء،
للناس ترغيبًا باألوبرا؛ اإلفرنج عند املعروف النوع من أي غنائية، رواياته تكون أن ل فضَّ
األلحان ووضع النسق، هذا عىل رواياته فألَّف الغناء، سماع ألجل ولو التمثيل، حضور يف
الروايات من العربية اللغة أبناء عرفه ما أول فكان يلحنها، بنفسه هو وكان لشعرها،
األوبرا، قبيل من ليست التي الروايات يف نسقه عىل فساروا بالغناء، ممزوًجا التمثيلية
فكان غناء، بال الجديد جوقه روايات فجعل وضعه، أصل إىل بالتمثيل يعدل أن فأراد
الروايات يف يجدونه كانوا ما فيها يجدوا فلم الجمهور أما األدباء، عند حسن وقع لها

فرح. جوق وانحل عظيًما، رواًجا وراج األسبقية، سالمة الشيخ جوق فنال األخرى،
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التمثيلية الروايات تأليف

أكثر إن العموم: عىل فنقول عندنا، التمثيلية الروايات تأليف بشأن كلمة من لنا بد وال
هو النهضة هذه أول يف الرواية مؤلف وكان اإلفرنجية، عن منقول املذكورة الروايات
املمثلني، غري املؤلف صار ثم وغريه، النقاش فعله ما يف رأيت كما تمثيلها، مدير أو ممثلها
عىل يُمثَّل ما وأشهر الحداد، نجيب الشيخ التمثيلية الروايات تعريب يف عني َمن وأشهر
عىل وأناشيدها أشعارها من كثري جرى حتى تعريبه، أو تأليفه من املرصية املراسح
يزداد املعربني وعدد الروايات، تعريب يف غريه كثريون واشتغل األمثال، مجرى األلسنة
واإلنشاء، الشعر يف ومواهبهم أذواقهم بتفاوت وإتقانًا دقة يتفاوت وتعريبهم فيوًما، يوًما
األولون كان ما وأهملوا السهل، املرسل اإلنشاء إىل العموم عىل عنايتهم رصفوا أنهم عىل
يمثلون أنفسهم عند من الروايات تأليف إىل التفتوا قلَّما لكنهم التسجيع، من يتوخونه
يحسنون ال أو تفاصيله، إدراك اإلفرنج أدباء يستطيع ال مما رشقية عربية حوادث بها
رواية العربية اللغة يف املؤلفة التمثيلية الروايات أتقن ومن مألوفهم. عن لبعده تمثيله
العربية، اللغة يف الوحيدة الشعرية الرواية وهي اليازجي، خليل للشيخ والوفاء املروءة
ألنها العربي؛ التمثيل يف مهمة خطوة وتأليفها ،١٨٧٨ سنة بريوت يف تمثيلها شهدنا وقد

التمثيلية. الشعرية الروايات تأليف من أوربا يف الكتَّاب كبار يفعله ما نحو
الجناب بالتفات جديد علمي دور يف سنوات بضع منذ العربي التمثيل ودخل
بضع منذ عاد وقد باريس، يف أربابه عىل إلتقانه أبيض جورج وإرسال إليه، الخديوي
عن ترجمتها أو العربية، الروايات تأليف يف األدباء وأخذ عربيٍّا، جوًقا وألَّف سنوات
هذه تزال وال جالل، بك عثمان ألَّفها قد كان العامة بلغة روايات ومثلوا اإلفرنجية،
ملساعدتها يدها الحكومة تمد لم إن فيها النجاح يُرَجى وال أولها، يف التمثيلية النهضة

ذلك. تفعل أن واملنتظر باملال،

هوامش

الكتاب. هذا من الثاني والجزء ،١٨ سنة ٤٦٥ الهالل يف ذلك تفصيل (1)
الكتاب. هذا من الثالث الجزء (2)
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يف اإلفرنج اشرتاك النهضة هذه يف العربية اللغة آداب إحياء يف الرئيسية العوامل من
باآلداب اإلفرنج اهتمام وليس مظانها، يف الكتب تلك عن والتنقيب كتبها، ونرش درسها،
تمدنهم إلنشاء األخرية نهضتهم قبل الوسطى األجيال إىل يرجع فإنه حديثًا، العربية
الطبيعية العلوم بنقل اشتغالهم األول دورين: إىل السبيل هذا يف عملهم م ويُقسَّ الحديث.

وآدابها. الرشقية باللغات اشتغالهم والثاني نهضتهم، أول يف والرياضية

الطبيعية للعلوم اإلفرنج نقل (1)

من فيها ما عىل ليطَّلعوا للميالد؛ العارش القرن من العربية باللغة يهتمون اإلفرنج بدأ
العلم لسان وهو الالتينية، إىل الكتب تلك أهم نقلوا وقد والفلسفة، والطب الطبيعي العلم
يف الثاني سلفسرت البابا الناقلني أو املرتجمني من خربُه بلغنا َمن وأول يومئٍذ، عندهم
األفريقي قسطنطني يليه ١٠٥٤م، سنة املتوىف هرمان ثم للميالد، العارش القرن أواخر

وغريهم.
باألندلس العرب مدائن من وغريها طليطلة أصبحت للميالد عرش الثاني القرن ويف
يف بغداد كانت كما التأليف أو الرتجمة أو لالستفادة اإلفرنج من إليها بالنازحني آهلة
أواسط يف طيطلة أسقف ريمون بالنقل املشتغلني جملة ومن واملأمون، الرشيد عرص
اإلشبييل، ويوحنا الباجي، وأدالر الطيبوري، أفالطون يليه عديدة، كتبًا نقل القرن، ذلك
ذلك يف اشتغاًال وأكثرهم وغريهم، الطليطيل ومرقس الدملاتي، وهرمان وكنديسالفي،
والفلسفة املنطق يف القدماء علوم حوت كتابًا ثمانني نحو نقل فإنه الكرماني، جريار
كالفارابي والعرب، اليونان ملؤلفي وغريها، والكيمياء والطبيعيات والنجوم والرياضيات
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العرب. من والعلماء األطباء وحوله الثاني فريدريك

اللغة عن كلها نقلها وغريهم، والفرغاني والكندي والخوارزمي موىس وأوالد قرة وابن
العربية.

يفعل كما مدنيتهم، يف منها لالستفادة أيًضا العرب بآداب يومئٍذ أوربا ملوك وأهتم
وأول فيها، سبقه بمن يستعني فإنه واملدنية، العلم يف بأمته النهوض يريد عاقل كل
١٢٥٠م،1 سنة املتوىف الثاني فريدريك الحديثة أوربا نهضة يف السبيل هذا يف سعى َمن
كتب برتجمة وأمر املأمون، فعل كما املرتجمني إليه جمع قشتالة، صاحب وألفونس
سائر يف النقول تلك خرب وشاع الالتينية، إىل ومنها اإلسبانية، إىل ينقلونها وكانوا العرب،
ما عدد وبلغ النقل، يف الوسطى القرون معظم فقضوا بذلك، أمراؤها فاقتدى أوربا،
رأًسا، الالتينية إىل العربية من أكثرها نُِقل كتاب، ٣٠٠ املدة تلك يف العربية من نقلوه
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الطب، يف و٩٠ والنجوم، الرياضيات يف و٧٠ والطبيعيات، الفلسفة يف كتابًا ٩٠ منها
والكيمياء.2 النجامة يف و٤٠

الرشقية باللغات اشتغالهم (2)

وغريها، الطبيعية العلوم نقل منه الغرض كان إنما األول الدور يف اإلفرنج فاهتمام
اشتغالهم أما املايض، القرن أوائل يف نحن فعلنا كما نهضتهم أول يف منها لالستفادة
الهتمامهم تابع وهو تجارية، أو دينية أسباب فله نفسها العربية اللغة آداب بدرس
الدينية املسائل بعض تحقيق ألجل العربانية؛ اللغة مقدمتها ويف الرشقية، اللغات بسائر
ألسباب والعربية الرتكية باللغة اهتموا ثم التوراة، يف األصلية نصوصها إىل بالرجوع
الوسطى األجيال أثناء يف منهم ونبغ املسترشقني، أقدم من اليهود كان ولذلك تجارية؛
األندلس، من نزوحهم بعد نرشها يف أخذوا مختلفة، فنون يف العلماء من كبرية جماعة
أوربا، ولغات العرب مدنية بني وسيلة عرش الخامس القرن يف العربانية اللغة وأصبحت
هذه درس عىل عكفوا العلماء ألن اليونانية؛ اللغة مع الكربى الكليات يف تُعلَّم صارت ثم
العثمانيني دخول بعد القسطنطينية من إليهم ُحِملت التي اليونانية الكتب لتفهم اللغة،

١٥٤٣م. سنة إليها
السامية، اللغات سائر مفتاح وهي الدين، علوم تفهم يف بها فاستعانوا العربانية أما
هذه طالب مرجع إيطاليا وكانت املذكورة، باللغة إملام وله إال عالم ينبغ يكن فلم
وكانت األوربية، املمالك سائر إىل املعلمني منها يبعثون عرش، الخامس القرن يف اللغة
العربية، اللغة إىل فاضطروا املرشق، إىل املبرشين بإخراج الحني ذلك يف مشتغلة رومية
لرومية فيه والفضل االسترشاق، يبدأ هنا ومن اللغتني، هاتني درس إىل الهمم فانرصفت
وجمع العربية، املطابع بإنشاء السبيل هذا يف فضلها رومية أيدت وقد الفاتيكان، أو

وغريها. الفاتيكان مكتبة يف وحفظها الرشق كتب
من جوستنياني األسقف األول فرانسوا فاستقدم باإليطاليني، الفرنساويون واقتدى
يف عملهم مثل وعملوا ،١٥١٩ سنة ريمس يف والعربية العربانية اللغتني لتعليم جنوا
برجال ا خاصٍّ االسترشاق كان أن وبعد أوربا، أمم سائر وتحداهما العربية، املطابع إنشاء
وآدابها. الرشقية اللغات درس به يراد بنفسه قائًما علًما أصبح التبشري، به يراد الدين
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١٩ القرن وفجر ،١٨ القرن آخر إىل آثارهم وأهم املسترشقني أقدم (3)

يف إلربانيوس العربية اللغة قواعد يف كتاب أول فظهر عرش، السابع القرن من بذلك بدءوا
باملكني املعروف العميد البن التاريخ يف املبارك املجموع كتاب وُطِبع ،١٦١٣ سنة ليدن
ذلك نحو وفعلوا وُطِبع، الالتينية اللغة إىل القرآن ونُِقل التينية، ترجمة مع ١٦٢٥ سنة
والتيبتية واليابانية والحبشية والفارسية األرمنية وخصوًصا الرشقية، اللغات آداب يف

لسواها. نتعرض فال العربية، اللغة الباب هذا يف يهمنا وإنما والهندية،
تلقى ،١٦٩١ سنة املتوىف اإلنكليزي Pocock بوكوك املستعربني املسترشقني أقدم
تاريخ كتاب طبع آثاره ومن مدة، سوريا يف وأقام املرشق، إىل ورحل أكسفورد، يف العلم
يقظان بن حي رسالة وترجم التينية، ترجمة مع ١٦٦٣ سنة العربي البن الدول مخترص
ويف ،١٦٥٩ سنة أكسفورد يف ُطِبع البطريق بن لسعيد الجوهر نظم وكتاب الالتينية، إىل
حكاية عىل باحتوائها الدول ملخترص بوكرك طبعة وتمتاز منها، نَُسٌخ الخديوية املكتبة

األخرى. الطبعات من ُحِذفت وقد الخطاب، بن عمر بأمر اإلسكندرية مكتبة إحراق
،d’Herbelot دربلو نعني عرش، السابع القرن أواخر يف عظيم مسترشق وخلفه
وهي مجلدات، عدة يف الرشقية املكتبة سماه معجًما وآدابه الرشق تاريخ يف ووضع
تبحث الهجاء، حروف عىل مرتبة الفرنساوية باللغة رشقية معارف دائرة عن عبارة
أحوالهم وسائر ونظاماتهم، وأديانهم وخرافاتهم، وآدابهم وتاريخهم الرشقيني علوم يف
سنة الثانية طبعتها من مجلدات ستة يف نسخة وعندنا وغريها، وعاداتهم االجتماعية
عىل الرشق أحوال استطالع يف رغبة أكثر عرش الثامن القرن يف اإلفرنج وأصبح ،١٧٨٣

العربية. اللغة سيما وال ولغاته، أممه اختالف
والالتينية، العربية يف والحريري الفداء أبي تاريخ طبع يف Reiske ريسكي فاشتغل
Carlyle كارليل وعارصهم واإلسبانية، العربية يف كاملوسوعة كتابًا اإليطايل كازيري ونرش
العرب آداب كتاب وله ،(١٨٠٤ سنة (تويف كمربيدج يف العربية اللغة أستاذ اإلنكليزي
كتاب نرش أكسفورد، من (١٨١٤ (سنة White هوايت ويوسف اإلنكليزية، يف وشعرهم
(١٨١٠ (سنة النمساوي Dombay ودمباي الالتينية، إىل ونقله البغدادي اللطيف عبد
األلفاظ كتاب صاحب (١٨١٢) الربتغايل Souza وسوزا العرب، بالد إىل الرحلة صاحب
صقلية، آثار لدرس غ تفرَّ (١٨٠٩) اإليطايل وروزاريو العربية، من املشتقة الربتغالية

األهمية. جزيل صقلية يف العربية اآلثار كتاب وله
بجمع الرشقية، باآلداب الفرنساويون اهتم حتى عرش الثامن القرن ينقِض ولم
سنة الحية الرشقية اللغات مدرسة وأنشئوا باريس، يف األهلية املكتبة يف الرشقية الكتب
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الرشقية، العلوم طالب كعبَة عرش التاسع القرن أوائل يف فرنسا وأصبحت ،١٧٩٥
دسايس سلفسرت عىل العلم ليتلقوا وغريها وأسوج وإيطاليا أملانيا من إليها فتقاطروا
تالميذ من املذكور القرن من األول النصف يف نبغوا الذين املسترشقني وأكثر ذكره، اآلتي
عىل مدرسة بطرسبورج يف ينشئون منها معلمني الروس قيرص واستقدم املدرسة، تلك

مثالها.
عرش، التاسع القرن أوائل يف الرشقية) (أو األسيوية الجمعيات من أنشئ ما غري
سنة اإلنكليز فقلدهم ،١٨٢٢ سنة باريس يف األسيوية الجمعية الفرنساويون فأنشأ
اآلن مجلة كل ومن أعمالها، تنرش مجلة جمعية ولكل ،١٨٤٤ سنة األملان ثم ،١٨٢٣
إىل إنشائها منذ وآدابها الرشقية اللغات سبيل يف املسترشقني أعمال زبدة فيها مجموعة

تصدر. تزال وال اليوم،
جاء أن بعد سيما وال فرنسا، يف العربية اآلداب تنشيط يف يد لبونابرت وكان
القديم املرصي القلم رموز حل الذي شامبليون رجاله ومن آثاره، فيها وخلف مرص،
ودوله آثاره عن للتنقيب الجمعيات وتألفت الرشق، إىل األذهان وتنبهت (الهريوغليف)،
أشياء العرب آثار من فاكتشفوا العرب، وبالد وفينيقية وآشور وبابل مرص يف وأممه

اإلسالم». قبل «العرب كتابنا من األول الجزء يف خالصتها جاءت مفيدة،
سيما وال وعلومه الرشق آداب إىل املسترشقني همُّ وانرصف عرش التاسع القرن دخل
من طبقة املسترشقني من فنبغ ودرسها، ونقلها وعلومهم، آدابهم نرش يف وأخذوا العرب،
اآلن منهم ويهمنا بسواها، إملامه مع الرشقية اللغات من بلغة منهم كل يختص العلماء

أبواب: ثالثة إىل فيها اشتغالهم م ويُقسَّ العربية، باللغة املشتغلون أو املستعربون

العربية. الكتب نرش (١)
لغاتهم. إىل ترجمتها (٢)

ألسنتهم. يف العربية اآلداب عن التأليف (٣)

اثنني بني جمع َمن ومنهم األقسام، هذه أحد عىل عمله اقترص من املسترشقني فمن
ومن وكاترمري، دسايس يف األول قسمني: إىل ذلك يف الكالم ونقسم كلها، بينها أو منها
يف املسترشقني نوابغ يف والثاني عرش، التاسع القرن من األول النصف يف عارصهما

اآلن. إىل املذكور القرن من الثاني النصف
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عرش التاسع القرن من األول النصف يف املسترشقون (4)

وعمدة سواهم، بهم اقتدى ثم الفرنساويون، ذلك يف اشتغاًال األوربيني أكثر أن رأيت قد
والثاني دسايس، أولهما ومريدون: تالميذ منهما لكل كبريان أستاذان فيهم النهضة هذه
إىل نعود ثم ا، خاصٍّ فصًال منهما لكل فنفرد الباب، هذا يف كاملؤسسني ويعدان كاترمري،

املقام. لضيق اإليجاز بغاية ذلك عن وسنتكلم األمم، حسب املسترشقني تاريخ

Sylvestre de Sacyدسايس سلفسرت (1-4)
(١٨٣٨ سنة وتويف ،١٧٥٠ سنة (ُوِلد

والفارسية، للعربية ص تخصَّ لكنه الغريبة، عن فضًال الرشقية باللغات عامًلا دسايس كان
العربية سيما وال الرشقية، اآلداب خدمة يف حياته قىض فيهما، زمانه أهل أمهر وكان

والنرش. والتأليف بالتعليم

دسايس. سلفسرت

اللسان هذا لتعليم كبريين مجلدين يف العربي النحو كتاب الهامة مؤلفاته ومن
للطالب املفيد األنيس سماه العرب، ُكتُب من منتخبات فيه قراءة وكتاب لإلفرنج،
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وتعريف الجاهلية، العرب تاريخ يف مؤلفات وله ،١٨٢٧ سنة باريس يف ُطِبع املستفيد،
سنة باريس يف ُطِبع هللا، بأمر الحاكم برتجمة ومصدَّرة كتبهم، عن منقولة الدروز ديانة
تبحث كاملوسوعة، يومئٍذ اصطالحهم يف وهي الرشقية املكتبة وله مجلدين، يف ١٨٣٨
أبحاث ترجمة يف دالبورت مع واشرتك مجلدات، ثالثة يف وعلومهم املشارقة آداب يف
إىل الربدة وترجم ،١٨٢١ سنة باريس يف ُطِبع العربية، عن بإفريقيا عربية جغرافية
املجلة يف نُِرشت مقاالت الخلفاء نقود يف وكتََب للمقريزي، النقود وكتاب الفرنساوية،
وغريهم، الفرس عن كتبه ما غري مختلفة، مواضيع يف كثرية أخرى مقاالت مع األسيوية
ابن وألفية البغدادي، اللطيف عبد ورحلة الحريري، ومقامات ودمنة، كليلة كتاب ونرش
تالميذه مع باالشرتاك ١٨٢٢ سنة الفرنساوية األسيوية الجمعية أنشأ الذي وهو مالك،
Journal Asiatique األسيوية املجلة وأنشئوا ،Société Asiatique وسموها ومريديه،

أبحاثهم. نتائج لنرش

دسايسومعارصوه تالميذ

املسترشقني، من طائفة عرش التاسع القرن من األول النصف يف املسترشقني من ونبغ
من أكثرهم أوربا أمم من طوائف وهم عليه، قرءوا أو دسايس كتب من استفادوا أكثرهم

أشهرهم: هاك الفرنساويني،

،١٨٧٥ سنة املتوىف لويس وابنه ،١٨٣٢ سنة املتوىف Sédillot سديليو عمانويل (١)
يف وآدابهم العرب تاريخ كتاب ألَّف هذا ولويس جزيلة، خدمة العربية اللغة خدما وقد
وُطِبع العربية، اللغة إىل مبارك باشا عيل نقله وقد ،١٨٧٧ سنة باريس يف ُطِبع مجلدين،
سنة باريس يف ُطِبع والعرب، اليونان جغرايف بني املقابلة يف وكتاب ١٣٠٩ه، بمرصسنة
الفلكية اآلالت يف املراكيش الحسن ألبي والغايات املبادئ جامع كتاب نرش وقد ،١٨٤٢
العربية، واألزياج الفلك يف مقاالت عدة وله الرسوم، مع ١٨٣٥ سنة بباريس مجلدين يف

حدة. عىل كتب يف وبعضها الفرنساوية، األسيوية املجلة يف منشور بعضها
،١٨٧١ سنة تويف وابنه ،١٨٣٤ سنة تويف األب Perceval برسفال دي كوسني (٢)
يف العربية اللغة وعلَّم األهلية، باريس مكتبة يف الرشقية املخطوطات أمني الوالد وكان
بعضها، وترجم كتبهم بعض ونرش وتاريخهم، العرب آداب يف عديدة كتب وله مدرستها،
ُطِبع مجلدات، ثالثة يف الفرنساوية يف اإلسالم قبل العرب بكتابه خصوًصا االبن واشتهر

.١٨٤١ سنة باريس يف
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يف الفرنساوية اللغة إىل اإلدرييس جغرافية نقل الفرنساوي Jaubert جوبري (٣)
يف منشورة مقاالت عدة وله غانة، تاريخ وترجم ،١٨٤٠ سنة باريس يف ُطِبع مجلدين،

األسيوية. املجلة
فيها وله الجاهلية، العرب إىل اهتمامه وجه وقد ،١٨٥٢ سنة املتوىف فريسنل (٤)

مرة. غري ُطِبع وبعضها األسيوية، املجلة يف هامة مقاالت
كتابًا وألَّف عربية، مؤلفات نرش ،١٨٦٧ سنة املتوىف Des Vergers فريجه دي (٥)

.١٨٤٧ سنة باريس يف ُطِبع وبعده، اإلسالم قبل العرب تاريخ يف
وال الرشقيات، يف دسايس أستاذه آثار اقتفى ١٨٦٧ سنة املتوىف Reinaud رينو (٦)
عىل ذلك فساعده باريس، مكتبة يف الرشقية املخطوطات عىل أمينًا وكان العربية، سيما
بعد الحية الرشقية اللغات مدرسة يف العربية اللغة تدريس وتوىل الدرس، يف التوسع
أخرى، كتبًا ونرش الفرنساوية، اللغة إىل عربية كتبًا ونقل لها، رئيًسا صار ثم دسايس،
ويف العربية، املخطوطات يف وألَّف فرنساوية، ترجمة مع الفداء ألبي البلدان تقويم منها
العربية اللغة وعن العرب، عند الفسيفساء فن وعن والرشق، الروم بني التجارية العالئق
من ذلك وغري العرب، عند الحرب وفن اليونانية، النار وعن ،١٨٥٧ سنة سوريا يف
باريس يف ُطِبع بفرانسا العرب فتوح يف كتاب وله الرشقية، املجالت يف نرشت املقاالت
الرشق إىل والتجارية العربية الرحالت يف كتاب منها هامة، عربية كتبًا ونرش ،١٨٣٦ سنة
ترجمة مع النجليس بعناية ١٨٤٥ سنة باريس يف ُطِبع للميالد، التاسع القرن يف األقىص
الصليبني، تاريخ عن عربية منتخبات ونرش تواريخ، بسلسلة ويعرف لرينو، فرنساوية

ذلك. وغري

املستعربني، خرية من جماعة الفرنساويني غري من تالميذه دسايسأو معارصي ومن
األملانية، الرشقية املجلة أصدروا وكلنيتز، وكورسغارتن ويوالد روديغر األملانيني: فمن

والكتب. املقاالت من كتبوه ما غري

١٨٥٧ سنة وتويف ١٧٨٢ سنة ُوِلد Etienne Quatremere كاترمري إتيان

عرصه إمام وكان واملريدين، التالميذ وكثرة الشهرة يف خلفه وقد دسايس، تالميذ من هو
والعلم واألدب الوجاهة يف عريقة أرسة من وهو دسايس، كان كما الرشقية اآلداب يف
نظارة وتوىل وغريه، دسايس عىل وتخرَّج ،١٧٨٢ سنة باريس يف ُولِد والحرب، والشجاعة
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العمر، مقتبل يف وهو الراقية، املدارس يف والتدريس باريس، يف الرشقية املخطوطات
الرشقية اللغات تدريس توىل ثم ،١٨١٥ سنة فيها عضًوا الفرنساوية األكاديمية وانتخبته

الخاصة. مدارسها يف

كاترمري. إتيان

بأبحاثه الناس أدهش وقد العلوم، تلك يف إماًما كاترمري أصبح دسايس تويف وملا
تاريخ ترجم فقد الهامة، الكتب من نرشه توىل وما ومؤلفاته، ترجماته وكثرة وأعماله،
،١٨٤٥ سنة باريس يف ُطِبع الحوايش، عليها علَّق مجلدات، أربعة يف للمقريزي املماليك
سنة باريس يف ُطِبع هامة وجغرافية تاريخية مالحظات يف كتاب مؤلفاته أهم ومن
عىل كتب يف أو األسيوية، املجلة يف نُِرشت واإلسالم العرب آداب يف كثرية ومقاالت ،١٨٦١
يف وألَّف الروضتني، وكتاب امليداني، أمثال ومنتخبات خلدون، ابن مقدمة ونرش حدة،
ومريدون تالميذ وله ذلك، وغري الرتكية، عن ترجمات وله والسامرة، والبابليني القبط آثار

كثريون.
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اآلن إىل ١٩ القرن من الثاني النصف يف املسترشقون (5)

ا خاصٍّ عرش التاسع القرن من األول النصف يف االستعراب أو االسترشاق كان
عند ذلك تاريخ خالصة وإليك أوربا، أمم من غريهم فيه اشرتك ثم تقريبًا، بالفرنساويني

أمة. كل

الفرنساويون

العرب نساء يف كتاب وله وأخالقهم، الجاهلية آداب يف بحث :Perron بريون (١)
وكتب الجاهلية، أشعار بعض وترجم ،١٨٥٨ سنة باريس يف ُطِبع وبعده، اإلسالم قبل
الفروسية يف للنارصي الصناعتني كتاب وترجم األسيوية، املجلة يف العرب آداب يف مقاالت
الفقه يف إسحق بن خليل كتاب ونقل ،١٨٦٠ سنة باريس يف ُطِبع الفرنساوية، إىل

وغريه. املالكي،
إىل الخصوص عىل متجًها همه كان ،١٨٧٩ سنة املتوىف :de Slane سالن دي (٢)
درس ثم الفائدة، كثري مجلدات ستة يف كتابًا فيهم وألَّف إفريقيا، شمايل يف الرببر تاريخ
قبله، ترجمتها بارش قد كاترمري وكان الفرنساوية، إىل مقدمته وترجم خلدون، ابن
أربعة يف خلدون البن الرببر تاريخ وترجم مجلدات، ستة يف الرتجمة مع وطبعها فأتمها
أتمه الرشقية، باريس ملخطوطات مرشوح فهرس مؤلفاته ومن باريس، يف ُطِبع مجلدات
الفرنساوية، إىل خلكان البن األعيان وفيات كتاب وترجم ،١٨٨٣ سنة ديرنبورج ونرشه
عن نقًال وترجمته القيس امرئ وديوان باريس، يف ١٨٤٢ سنة منه األول الجزء صدر
الرببر يف كثرية مقاالت وله ،١٨٣٧ سنة باريس يف ُطِبع الفرنساوية، ترجمتها مع األغاني

األسيوية. املجلة يف ذلك وغري وآدابهم،
الجزائر، مدارس بتنظيم اشتغل ،١٨٨٢ سنة املتوىف :Cherbonneau رشبونو (٣)
كثريًا وصنَّف العربية، اآلداب إحياء عىل وعمل العربي، التعليم ن وحسَّ بعضها، يف وعلَّم
كتبًا ونقل الجزائر، أهل لغة عىل والعربية الفرنساوية يف ومعجًما املدرسية، الكتب من
يف كثرية مؤلفات وله حماد، ابن وتاريخ العبدري، رحلة منها الفرنساوية إىل عربية

الفرنساوية. األسيوية املجلة يف منشورة العرب تواريخ
وله الفرنساوية، إىل الذهب مروج ترجم ،١٩٠٨ سنة املتوىف مينار: دي باربيه (٤)
تاريخي ومعجم بباريس، ١٨٨٥ سنة منه األول الجزء صدر فرنساوي تركي معجم
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ُطِبع وغريه، البلدان معجم عن نقًال يليها، وما فارس بالد عن بالفرنساوية أدبي جغرايف
األسيوية. املجلة يف ومقاالت الفاريس، الشعر يف وكتاب ،١٨٦١ سنة باريس يف

املتوىف ديرنبورج يوسف االسم: بهذا اثنان يوجد :Derenbourg ديرنبورج (٥)
مًعا يعمالن زمنًا وتعارصا ،١٩٠٨ سنة املتوىف ديرنبورج هرتويك وابنه ،١٨٩٥ سنة
الوالد آثار أشهر العربية. وخصوًصا السامية، اللغات سيما وال الرشق، آداب خدمة يف

ديرنبورج. هرتويك

ُولِد ،١٨٩٣ سنة باريس يف العربية إىل الفيومي سعيد البن التوراة ترجمة نرش أنه
واشتغل باريس، إىل وعاد غوتنجن، يف العلم وتلقى باريس، ١٨٤٤يف سنة هرتويك ابنه
اللغات من تمكن وقد عديدة، أعواًما ذلك يف قىض مكتبتها، من املخطوطات قسم يف
النحو يف سيبويه كتاب أهمها عربية كتبًا ونرش والعربانية، العربية سيما وال السامية
منقذ بن ألسامة االعتبار وكتاب الفخري، وكتاب الذبياني، النابغة وأشعار مجلدين، يف
ومدريد األسكوريال يف الكتب خزائن لدرس الفرنساوية املعارف نظارة وانتدبته وغريها،
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بعض عىل درسه أثناء يف وعثر كبريين، مجلدين األسكوريال كتب يف فوضع وغرناطة،
األسيوية. املجلة يف مقاالته غري الكتب من نرشه ما

األملانيون

بني ونشاط بهمة املايض القرن من الثاني النصف يف العربية اآلداب يف األملان اشتغل
كما العربية اآلداب نرش يف عمًال املسترشقني أكثر ولعلهم وتنقيب، وبحث ونرش ترجمة

االختصار: بوجه أشهرهم هاك — سرتاه

الرشقية اللغات تلقى الهمة، عايل كان ،١٨٦١ سنة املتوىف :Freytag فرايتاغ (١)
ولغتهم العرب عن التأليف يف وأخذ بون، كلية يف تدريسها وتويل باريس، يف دسايس عىل
سنة بون يف ُطِبع واإلسالم، الجاهلية يف العربية اللغة عن كتابًا األملانية يف فألَّف وآدابهم،
الصحاح من اختار ما فيه جمع مجلدات، ٤ يف والالتينية العربية يف ومعجًما ،١٨٦١
يف التربيزي رشح عليها التينية، ترجمة مع تمام أبي حماسة ونرش وغريهما، والقاموس
ابن وكتاب التينية، مالحظات مع لقمان ِحَكم ونرش ،١٨٥١ سنة بون يف ُطِبع جزئني،
ترجمتها مع امليداني وأمثال حلب، تاريخ من املنتخب وكتاب الخلفاء، فاكهة عربشاه
ومقاالت أخرى كتب وله مرص، يف البغدادي اللطيف عبد ورحلة مجلدات، ٣ يف الالتينية

مختلفة. مواضيع يف
بارًعا وكان دسايس، عىل العربية أتقن الربوسياني، :Kosegarten كوسغارتن (٢)
من مجلد منها الرشقية، باريس مخطوطات من كثريًا ونرش والرتكية، الفارسية ويف فيها
أشعار بعض ونرش التينية، ترجمة مع الطربي من ومجلدان التينية، ترجمة مع األغاني

والهندية. الفارسية باللغات اشتغاله غري عربية، ومنتخبات الهذليني،
عناية له كانت ،١٨٦٤ سنة شابٍّا تويف ليبسك، أهل من :Woepcke وبكي (٣)
يف الخيامي رسالة ونرش الغاية، لهذه برلني إىل ورحل العربية، الرياضيات يف خاصة
املجلة يف نُِرشت وغريها العربية الهندسة يف مقاالت وكتب الفرنساوية، ترجمتها مع الجرب
الكرخي بكر ألبي بالفخري املعروف واملقابلة الجرب كتاب ص ولخَّ الفرنساوية، األسيوية
الهندي الحساب يف وكتاب ،١٨٥٣ سنة باريس يف ُطِبع العرب، عند الجرب يف مقدمة مع

ترجمتها. مع الرياضية الكتب من كثريًا ونرش ،١٨٥٩ سنة باريس يف ُطِبع بالغرب،
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اللغات يف عالم هو ،١٨٦٧ سنة املتوىف الربوسياني :Munk منك سليمان (٤)
يف كتابًا وألَّف أيامه، أواخر يف برصه وكفَّ ومرص، سوريا وزار والعربية، الهندية
يف عديدة مؤلفات وله ،١٨٤٥ سنة باريس يف ُطِبع وتاريخها، وآثارها فلسطني جغرافية

األسيوية. املجالت يف عديدة ومقاالت والعربانية، والعربية الفاريسية
يف العلم تلقى ،١٨٧٠ سنة تويف سكسونيا من :Flüegel فلوغل غوستاف (٥)
ومخطوطات مخطوطاتها ودرس فينا، إىل ورحل باريس، يف العربية اللغة وأتقن ليبسك،
نرش يف كبرية عناية وله فيه، التدريس وتوىل ساكس يف بلده إىل وعاد وغريهما، باريس
مجلدات سبعة يف الظنون كشف أهمها بلده، أمراء بعض بإشارة بالعربية الهامة الكتب
روديغر بعده أتمه النديم البن الفهرست وكتاب ذكرها، تقدم وقد الالتينية، ترجمتها مع
مجلدات، ثالثة يف والرتكية والفارسية العربية فينا مخطوطات ووصف مولر، وأوغست
يف الجرجاني وتعريفات لقطلوبغا، الحنفية وطبقات للثعالبي، الوحيد مؤنس ونرش
ما غري ليبسك، يف ُطِبع للقرآن فهرس وهو الفرقان ونجوم والقرآن ،١٨٤٥ سنة ليبسك
نحويِّي يف وكتاب الرشقية، املجالت يف كثرية مقاالت وله وآدابهم، العرب عن لغته يف ألَّفه
ُطِبع العرب فيلسوف الكندي يف وكتاب ،١٨٦٢ سنة ليبسك يف ُطِبع والكوفة، البرصة

.١٨٥٧ سنة هناك
إمام وكان ليبسك، يف كبريًا أستاذًا كان ،١٨٨٨ سنة املتوىف :Fleischerفاليرش (٦)
سوريا أدباء يكاتب وكان فرنسا، يف وكاترمري دسايس كان كما الرشقية، العلوم يف عرصه
حتى كثرية، كتبًا الرشقية اآلداب يف وألَّف األملانية، الرشقية املجلة يف كتاباتهم وينرش
ومقاالت درسدن، يف الرشقية املخطوطات فهرست منها كتاب، مائة عىل تزيد إنها قالوا
٣ يف البيضاوي تفسري نرش وقد األملانية، املجالت يف ولهجاتها العربية اللغة يف عديدة
وليلة، ليلة ألف كتاب وبعض للزمخرشي، واملفصل األبجدية، الفهارس مع مجلدات

ذلك. وغري الفداء، أبي تاريخ وبعض
من ونخبًا الصفا، إخوان رسائل نرش ،١٨٨٨ سنة املتوىف :Dietriciديرتيتيش (٧)
وإلهيات ،١٨٦١ سنة املتنبي ونرشديوان الدولة، وسيف املتنبي عن للثعالبي الدهر يتيمة

وغريها. الفارابي، وفلسفة أرسطو،
يف باألملانية الخلفاء بتاريخ اشتهر ،١٨٨٩ سنة املتوىف :Weill وايل غستاف (٨)
ستتغارت يف ُطِبع مجلدين، يف األملانية إىل هشام ابن سرية ترجم وقد مجلدات، خمسة

.١٨٦٤ سنة
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بما قراؤنا ويعرفه ،١٨٨٩ سنة املتوىف :von Kremer كريمر فون البارون (٩)
ونرش بالده، يف العربية وعلَّم ومرص، سوريا نزل اإلسالمي، التمدن تاريخ يف عنه ذكرناه
السلطانية، واألحكام املغازي، وكتاب االستبصار، كتاب منها: عربيٍّا، كتابًا ٢٠ نحو
الفائدة، جزيلة واملسلمني العرب عن األملانية يف مؤلفات وله وغريها، الواقدي وغزوات
اإلسالمية الِفَرق وتاريخ ،١٨٧٥ سنة فينا يف ُطِبع مجلدين يف الرشقي التمدن تاريخ أهمها
سنة ليبسك يف ُطِبع ونحوها اليمن آثار يف وكتاب ،١٨٦٨ سنة ليبسك يف ُطِبع مجلد يف
األرض يف وكتاب ،١٨٨٧ سنة فينا يف ُطِبع ٣٠٦ه لسنة العباسية الدولة وجباية ،١٨٦٥

املجالت. يف املقاالت من ذلك وغري اإلسالمية،
ودرة دريد، البن املالحن كتاب نرش ،١٨٩٠ سنة املتوىف :Thorbecke توربكي (١٠)

ذلك. وغري عنرتة، وترجمة واملفضليات، للصباغ، النحو وكتاب للحريري، الغواص
املسترشقني أكثر من هو ،١٨٩٩ سنة املتوىف :Wüestenfeld فردينانوستنفيلد (١١)
ومؤلفاته منشوراته عدد ويزيد غوطا، أساتذة من كان العربية، الكتب نرش يف عمًال
ابن سرية للذهبي، الحفاظ طبقات العربية: الكتب من نرشه ما وأهم كتاب. مئتي عىل
لياقوت، البلدان معجم دريد، البن االشتقاق كتاب خلكان، البن األعيان وفيات هشام،
املشرتك للسمعاني، األنساب تهذيب للنووي، األسماء تهذيب للبكري، استعجم ما معجم
البن املعارف كتاب للمقريزي، مرص قبط أخبار للقزويني، املخلوقات عجائب لياقوت،
حبيب، البن القبائل مختلف املعني، الدين فخر سرية أجزاء، ٤ يف مكة تواريخ قتيبة،
وتاريخهم، وآدابهم العرب عن باألملانية ألَّفه ما غري وغريها، إلليانوس الجيوش تعبئة
تاريخ عرش، السابع القرن يف واألتراك اليمن حروب يف آَخر الصوفية، يف كتاب منها:
تراجم املشجر، بشكل العرب أنساب جداول املطلب، وعبد هاشم بني النزاع ومكة، املدينة
العرب مؤرخو العلوم، من العرب عن اإلفرنج نقله ما الشافعي، اإلمام العرب، أطباء

ذلك. وغري ومؤلفاتهم،

1356



العربية واللغة املسترشقون

وستنفيلد.

واشتهر ،١٩٠٨ سنة وتويف ،١٨٥٥ سنة بوهيميا يف ُولِد :Glaser غالزر إدوارد (١٢)
كتب عدة ذلك يف وألَّف اليمن، آثار عن والتنقيب العرب، بالد بارتياد الخصوص عىل
والبعض العرب، آثار يف بعضها اإلسالم، قبل العرب تاريخ كتابنا تأليف يف منها استفدنا

ذلك. وغري املنقوشة، اآلثار إىل باإلسناد وجغرافيتهم وتاريخهم لغاتهم يف اآلخر

النمساويون

كلية يف العلم تلقى ،١٨٥٦ سنة املتوىف :Hammer-Purgstall بورجشتال همر أشهرهم
األستانة نزل ثم عمره، من العرشين يف وهو والرتكية والفارسية العربية فأتقن فينا،
أعضاء من صار حتى وارتقى ومرص، سوريا يف وتجول النمسا، سفارة يف مرتجًما
كتبه العثمانية، الدولة تاريخ الرشق يف مؤلفاته وأهم التأليف، إىل فانقطع الدولة، شورى
٤ يف العثمانيني شعراء وتاريخ الفرنساوية، إىل تُرِجم وقد مجلدات، عرشة يف األملانية يف
يف أبحاث وله يتمه. لم مجلدات سبعة يف العربية اللغة آداب وتاريخ باألملانية، مجلدات

1357



العربية اللغة آداب تاريخ

غالزر. إدوارد

معارف دائرة كتبه أهم ومن القسطنطينية، وتاريخ اإلسماعيلية، وتاريخ األتراك، تاريخ
أطواق نقل فإنه ترجماته أما األملانية، يف وتاريخه الرشق آداب عىل تشتمل رشقية
نظًما املتنبي ديوان وترجم للغزايل، الولد وأيها الفارض، ابن وتائية للزمخريش، الذهب
من كتبه ما غري كثري، يشء العرب غري الرشقيني بشأن الكتب من ذلك وغري األملانية، يف
كتب يف منشور وأكثره وآدابهم، وتاريخهم العرب يف املناقشات من فيه دخل أو املقاالت،

الرشقية. أو األسيوية املجالت يف أو

الهولنديون

اللغة من وتمكن الدين، رجال من كان ،١٨٦١ سنة املتوىف :Juynboll جونبول (١)
ومعارصيه املتنبي قصائد ونرش ليدن، كلية يف تدريسها توىل حتى فيها وبرع العربية،
ومراصد للزمخرشي، واألمكنة الجبال وكتاب التينية، ترجمة مع الدولة سيف مدح يف
املحاسن ألبي الزاهرة النجوم وكتاب ليدن، يف ١٨٥٩ سنة البلدان مخترصمعجم االطالع
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العربية، اللغة خدمة يف عمله عمل ولد له وكان آدم. البن الخراج وكتاب بردي، تغري
وغري لليعقوبي، البلدان وكتاب التينية، ترجمة مع للشريازي الفقه يف التنبيه كتاب فنرش

ذلك.
فألَّف األندلس، عن باألكثر اشتغاله كان ،١٨٨٣ سنة املتوىف :DOZY دوزي (٢)
يف وآَخر الفرنساوية، يف اإلسالمية الدول كتاب منها: هامة، كتبًا وأدبها تاريخها يف
األلفاظ فيه ذكر العربية، للمعجمات ملحًقا جعله عربيٍّا معجًما وألَّف األندلسيني، آداب
املعجب وتاريخ زيان، ابن تاريخ ونرش مجلدين، يف كبري وهو فيها، ترد لم التي العربية

ذلك. وغري اإلدرييس، وجغرافية عذاري، البن املغرب والبيان للمراكيش،

دوزي.

يشتغل وكان أوترخت، كلية أساتذة من ،١٨٩٠ سنة املتوىف :de Jong يونغ دي (٣)
ولطائف املشتبه كتاب نرش وقد ليدن، مخطوطات وصف يف ذكره اآلتي غوية دي مع

وغريهما. املعارف،
ُولِد ليدن، جامعة يف أستاذًا كان ،١٩٠٩ سنة املتوىف :de Goeje غوية دي (٤)
لالشتغال فأعده اللغات، يف عامًلا أبوه وكان ،١٨٣٦ سنة هولندا قرى من قرية يف
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وال الرشقية واللغات والحديثة، القديمة األوربية اللغات أهم فأتقن اللغوية، العلوم يف
تعني ثم ملكتبتها، الفهرس بوضع واشتغل ليدن، جامعة يف دروسه أتم السامية، سيما
تصحيحها يتوىل وهو الهامة، العربية املؤلفات لنرش الخصوص عىل وتفرغ فيها، أستاذًا
إفريقيا وصف للبالذري، البلدان فتوح أهمها: عظيًما، جانبًا منها فنرش وضبطها،
الجغرافية املكتبة الوليد، بن مسلم ديوان دوزي، مع باالشرتاك لإلدرييس واألندلس
القرن حوايل العرب جغرافيِّي أهم مؤلفات عىل وتشتمل مجلدات، ثمانية يف العربية
للفهارس، بمجلد ألحقها مجلًدا، عرش خمسة يف الكبري الطربي تاريخ للهجرة، الرابع
ونال الهولندية، اللغة يف مجلدات عدة يف الرشقيَّنْي والجغرافية التاريخ يف مذكرات وألَّف
املجامع أهم يف عضًوا وكان مؤتمراتهم، أهم وشهد املسترشقني، عالم يف واسعة شهرة

وغريها. ليدن يف الرشقية العلمية

غوية. دي

ومعظم للخوارزمي، العلوم مفاتيح كتاب نرش ١٩٠٩ سنة املتوىف فلوتن: فان (٥)
الجاحظ. رسائل
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اإلنكليز

كلية يف تخرَّج إنكليزيٍّا، مبًرشا كان ،١٨٦٤ سنة املتوىف :Cureton كورتن (١)
والنحل امللل كتاب ونرش العربية، اللغة خدم لكنه الرسيانية، يف اشتغاله وأكثر أكسفورد،
،١٨٤٣ سنة لندن يف للنسفي السنة أهل وعقيدة ،١٨٤٢ سنة لندن يف للشهرستاني

اإلنكليزية. األسيوية املجلة يف نرشت وغريها، األطباء طبقات من ومنتخبات
اإلنكليز مسترشقي أعظم من هو ،١٨٧٦ سنة املتوىف :Ed. lane لني إدوارد (٢)
جامعة إدخاله العزم يف وكان الرياضيات، يف أوًال نبغ العربية، باللغة خاص وشغله
ثالث فيها أقام مرص فنزل األسفار، إىل فتحول بنيته يف بضعف أحس لكنه كمربيدج،
ألَّفه كتاب ذلك بعد نرش وإنما يُنَرش، لم مرص وصف يف كتابًا أثنائها يف ألَّف سنني،
بأهلها واختلط القاهرة، يف عديدة أعواًما قىض أن بعد وعاداتهم، املرصيني آداب عن
ما كل عن الوصف دقة مع موضوعه، يف كتاب أحسن وهو أحوالهم، ودرس وعارشهم
قاموسه مؤلفاته وأشهر عرصه، يف وأخالقهم وعاداتهم وأهلها وأحوالها بمرص يتعلق
وله الكتاب، هذا من العروس تاج عن كالمنا يف ذكره تقدم وقد اإلنكليزي، العربي
ومقاالت، القرآن، من ومنتخبات كبرية، مجلدات ٣ يف وليلة ليلة أللف نفيسة ترجمة

اإلسالمية. اآلداب عن باإلنجليزية وكتب
عديدة، مؤلفات وله كمربيدج، أساتذة من كان ١٨٨٣ سنة املتوىف :Palmer باملر (٣)

أيًضا. إليها القرآن ترجم وقد اإلنكليزية، إىل ترجمته مع زهري البهاء ديوان ونرش
وتعلَّم إسكتالندا، يف ودرس الهند، يف ُولِد ،١٨٨٨ سنة املتوىف :Wright رايط (٤)
جبري، ابن ورحلة للمربد، الكامل نرش وقد فيها، وبرع دوزي عىل ليدن يف العربية
تعليم كتاب وله الطيب، نفح من التاريخي القسم واستخرج الجاهلية، شعراء ومنتخبات

العربية. اللغة

الهامة، العربية الكتب نرش يف واشتغلوا الهند، يف نبغوا اإلنكليز من جماعة وهناك
كلكتة، مكتبة من عربية كتب عدة نرشوا وقد ،Leesوليس ،Lumsden لومسدن أهمهم:
مقامات إليها: املشار املطبوعات وأهم األملاني، Sprenger سربنجر أيًضا معهم واشرتك
نوادر للسيوطي، الخلفاء تاريخ للفريوزآبادي، املحيط قاموس اليمن، نفحة الحريري،
نخبة للتهانوي، الفنون اصطالحات كشاف الشام، فتوح للزمخرشي، الكشاف القليوبي،
وكانوا الرزاق، لعبد الصوفية معجم للسيوطي، اإلتقان العسقالني، حجر البن الفكر

الهند. علماء ببعض ذلك عىل يستعينون
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وغريهم الروسيون

الهامة الكتب بعض لكن الرشق، بآداب عناية األوربيني أقل ذلك أثناء يف الروسيون كان
قازان. ويف بطرسبوزج، يف نُِرشت

صاحب ١٨٧٠ سنة املتوىف البولوني كازيمرسكي البولونيني أو الروسيني ومن
عربية. كتبًا ونرش الفرنساوية، إىل القرآن نقل وقد والفرنساوي، العربي القاموس

اإلنكليزية، يف الطيب نفح ملخص نرش غانيكوس، األسبان املسترشقني أشهر ومن
وغريها. ودمنة كليلة ونرش مجلدين، يف وطبعه

وكتاب بفهارس، كاملة طبعة األثري ابن طبع تورنربج، األسوجيني املسترشقني ومن
كثريون. وغريهم فاس، تاريخ يف املطرب األنيس

املعارصون املسترشقون (6)

ولهم مؤلفاتنا، من وغريه الهالل يف أسماؤهم ترد املعارصين املسترشقني من طبقة وهناك
أشهرهم: وإليك للبحث، إيفاءً القراء إىل نعرفهم أن فرأينا العربية، اآلداب عىل أفضال

D.S. Margoliouth اإلنجليزي مرجليوث األستاذ

خدمة يف قلمه آثار من نذكره ملا مرجليوث األستاذ يعرف ال من العربية قراء بني ليس
تعليم وتوىل أكسفورد، جامعة يف علومه تلقى وقد النرش، أو بالتأليف العربية اللغة
اللغة يف معرفته بسعة الخصوص عىل يمتاز وهو ،١٨٨٩ سنة من فيها العربية اللغة
العجمة، شوائب من خالص عربي بأسلوب العرب من أصدقاءه يكاتب وآدابها، العربية
وقد الحموي، لياقوت األدباء معجم كتاب آخرها هامة، عربية كتب نرش يف فضل وله
عىل القابض إال يستطيعه ال عمل وهو اإلنكليزية، ترجمتها مع العالء أبي رسائل نرش
ونرش املعاجم، بمراجعة إال العربي يفهمها ال الرسائل هذه ألن العربية؛ اللغة ناصية
وألَّف أكسفورد، مكتبة يف كانت عربي بابريوس وقطعة وشعرية، تاريخية عربية آثاًرا
النبي سرية يف كتاب وله والرشوح، بالرسوم حافًال كتابًا ودمشق أورشليم مشاهد يف
مقاالت وله اإلنكليزية، إىل اإلسالمي التمدن تاريخ من الرابع الجزء وترجم باإلنكليزية،

وغريها. اإلنكليزية، األسيوية املجلة يف عديدة
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.D.S. Margoliouth اإلنجليزي مرجليوث األستاذ

Ed. G. Browne اإلنجليزي براون األستاذ

اطِّالع وله مراًرا، الهالل يف ذكره جاء وقد كمربيدج، جامعة أساتذة من براون األستاذ
منرصف لكنه والرتكية، والفارسية العربية اللغات سيما وال الرشقية، اللغات يف واسع
قومه، عىل لهم يتعصب أحوالهم، وسائر وتاريخهم وآدابهم الفرس إىل الخصوص عىل
أهمها: إىل باإلشارة نكتفي وتصحيح، وتأليف وترجمة نرش بني عديدة كتب ذلك يف وله
يف سنة آخران، مجلدان وسيظهر مجلدان منه ظهر باإلنكليزية، األدبي الفرس تاريخ
األخرية، الفرس مخترصحوادث كمربيدج، مكتبة يف الفارسية املخطوطات فهرس إيران،
وله باإلنكليزية، الكتب هذه كل الحديثة، إيران يف والشعر الصحافة الفاريس، االنقالب
شخيص «مقالة الباب، عن جديد» «تاريخ أهمها اإلنكليزية، إىل الفارسية من ترجمات

مجلدين. يف است» نوشته باب قضيۂ در كه سياح
للعويف األلباب لباب السمرقندي، لدولتشاه الشعراء تذكرة ونرشه: صححه ومما
من نرشه ما غري وأصحابه، الباب تاريخ يف الكاف نقطة طربستان، تاريخ بالفارسية،

1363



العربية اللغة آداب تاريخ

.Ed. G. Browne اإلنجليزي براون األستاذ

رسائل وهناك رسالة، عرشين نحو وهي اإلنكليزية، األسيوية املجلة يف والرسائل املقاالت
يف املغصوبة حقوقهم وطلب الفرس، عن الدفاع يف أكثرها السياسية املطالب يف عديدة

مختلفة. جرائد

Theodor Nöeldeke األملاني نولدكي األستاذ

من الثمانني حدود يف وهو السامية، اللغات يف األحياء املسترشقني عمدة نولدكي األستاذ
اشتغل وبرلني، وليون وفينا غوتنجن يف ودرس همبورج، يف ١٨٣٦ سنة ُولِد ألنه عمره؛
وأهم التأليف، يف اشتغاله وأكثر والفارسية، والعربية الرسيانية اللغات يف خصوًصا
الفرنساوية، األكاديمية يف الجائزة عليه نال القرآن» «تاريخ منها: األملانية، يف مؤلفاته
أيام يف والعرب الفرس تاريخ الجاهيل، العربي الشعر يف بحث الورد، بن عروة تاريخ
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السامية، اللغات يف أخرى ومؤلفات الخمس، املعلقات الغسانيني، تاريخ الساسانيني،
سنٍّا. املعارصين املسترشقني أكرب وهو املواضيع، هذه أمثال يف وغريها

.Theodor Nöeldeke األملاني نولدكي األستاذ

األملاني هارتمن األستاذ

له برلني، يف الرشقية اللغات مدرسة يف اإلسالمية والدروس الرسيانية اللغة أستاذ هو
وله اإلسالم، ويف ولغاتها، البالد تلك أحوال يف وأبحاث آسيا، أواسط يف هامة رحالت
اللغة نحو ويف ونظامها، وتاريخها وأحوالها الصينية تركستان يف وآَخر العرب، يف كتاب
األملانية، يف وكلها اإلسالمي، والرشق وتاريخه، اإلسالم ويف العرباني، والنثر الشاغطائية،

ذلك. وغري اإلنكليزية، اللغة يف العربية الصحافة يف كتاب وله
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I. Goldziher املجرى غولتزير األستاذ

اإلسالمية، واآلداب واملسلمني اإلسالم يف املعارصين املسترشقني ثقة غولتزير األستاذ
وتردد ومرص، سوريا إىل ورحل وليبسك، وبرلني بودابست يف وتفقه إرسائييل، وهو

املجري. غولتزير األستاذ

يف العلمية املجامع أهم يف مراسل أو عامل عضو وهو شيوخه، عن وأخذ األزهر إىل
املجمع يف رشف وعضو وغريها، وغوتنجن وكوبنهاجن وأمسرتدام وبطرسبورج لندن
وله وغريها. وليبسك وكلكتة ولندن باريس يف األسيوية الجمعيات ويف املرصي، العلمي
اللغة عن وأهمها العميق، والبحث الدقيق الدرس عىل مبني أكثرها عديدة، مؤلفات
يف كثرية مقاالت ذلك يف وله والحديث، اإلسالمي الرشع وخصوًصا واإلسالم، العربية
أو واإلنكليزية األملانية يف مكتوبة فإنها حدة عىل املنشورة الكتب وأما األسيوية، املجالت
الجدل آداب يف بحث اإلنكليزية، اللغة يف اليهود عند املبثولوجية أهمها: هذا الفرنساوية،
باألملانية، مجلدين يف اإلسالم يف درس األملانية، يف الظاهرية األملانية، يف الشيعة عند
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يف أخريًا ظهر اإلسالم يف آخر كتاب مجلدين، يف باألملانية العربية اللغة يف فلسفي بحث
كتاب تومرث، بن محمد كتاب الحطيئة، ديوان الفرنساوية، يف قريبًا وسيظهر األملانية
كمربدج جامعتي من رشف دكتور لقب ونال عديدة، علمية مهمات وتوىل النفس، معاني

وإبردين.

Cl. Huart الفرنساوي هيوار األستاذ

حتى بسيط كاتب من الفرنساوية الحكومة يف إدارية مناصب يف هيوار األستاذ تقلب
مدرسة يف للتعليم عديدة علمية مناصب يف ل وتنقَّ ،١٩١٢ سنة جنراًال قنصًال صار
يف عديدة مؤلفات وله والعربية، والرتكية الفارسية فيها فعلَّم باريس، يف الحية اللغات
اللغة آداب تاريخ الحديث، بغداد تاريخ الفرنساوية: يف أهمها العربية، واللغة العرب
قونية مدينة والفارسية، الرتكية للغة تعليمية كتب مجلدين، يف العرب تاريخ العربية،

الباب. مذهب اإلسالمية، الفنون معرض برنامج له، رحلة من

الفرنساوي. هيوار األستاذ
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الخليقة كتاب منها: بدونها، أو ترجماتها مع العرب مؤلفات من هامة كتبًا ونرش
عىل وفارسية عربية نقوش مجلدات، ٤ يف الفرنساوية ترجمته مع البلخي زيد ألبي
الدين لرشيف العشاق أنيس اإلسالمي، الرشق خطوط ترجمتها، مع كايفونغفو مسجد

وغريها. الرومي،
والفرس العرب آداب يف وغريها الفرنساوية، األسيوية املجلة يف كثرية مقاالت وله
أستاذ اآلن وهو عنها، املقام يضيق عديدة ومقاالت وأبحاث وانتقادات واإلسالم، والرتك

باريس. يف الحية اللغات مدرسة يف العربية اللغة

Snouck-Hurgronjeالهولندي هورغرونجي األستاذ

.Snouck-Hurgronje الهولندي هورغرونجي األستاذ

سنة العرب بالد إىل رحل وقد ليدن، جامعة يف العربية اللغة أستاذ هورغرونجي
انتقاد إىل كتباته يف يميل وهو مدة، فيها قىض متنكًرا، مكة إىل ووصل ،١٨٨٤–١٨٨٥
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باألملانية، املهدي ليدن، يف ُطِبع بالهولندية ر مصوَّ مكة إىل الحاج مؤلفاته: وأشهر اإلسالم،
السياسة مجلدين، يف األملانية يف الخرائط مع وجغرافيتها مكة باألملانية، املكيني أمثال

هولندا. يف الفرنساوية

Ig. Guidi اإليطايل جويدي األستاذ

منذ تعني ألنه املرصيون يعرفه املستعربني، إيطاليا مسترشقي أشهر جويدي واألستاذ
العربية، باللغة فيها محارضاته يلقي وكان املرصية، الجامعة يف أستاذًا سنوات بضع
مواضيع يف عديدة ورسائل األمحرية، للغة كبري معجم وله الحبشية، باللغة عالم وهو
سيبويه، عىل واالستدراك القوطية، البن األفعال كتاب نرش توىل وقد مختلفة، رشقية

ذلك. وغري مجلد، يف األغاني لكتاب أبجديٍّا فهرًسا ووضع

.Ig. Guidi اإليطايل جويدي األستاذ
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اإلتيان أردنا ولو وآدابها، العربية اللغة سبيل يف املسترشقني أعمال من أمثلة هذه
من بينهم أسماءهم، نذكر لم منهم طائفة غري ذلك، عن املقام لضاق أعمالهم كل عىل
سبيل عىل تقدم بما اكتفاء الهامة؛ العربية الكتب من كتب بضعة أو كتابًا ترجم أو نرش

املثال.
اليمن يف عنها ونقبوا اآلثار، تفقدوا الذين النقابني املسترشقني من طبقة وهناك
الذين غري كثريون، وهم رموزها، حلوا أو ودرسوها وغريها، وبرصى ونجد والحجاز
أرشنا كثريون، وهم وأخالقهم، أهلها وعادات أحوالها ودرسوا العرب، بالد إىل رحلوا
قبل العرب تاريخ كتابنا يف أعمالهم لخصنا أننا عىل منهم، وغالزر نيبوهر إىل تقدم فيما

كفاية. ذلك ويف املواضيع، هذه يف مؤلفاتهم أهم وذكرنا ،١٨–٢٨ صفحة اإلسالم

املسترشقون ألَّفها التي العربية املعاجم (7)

من بذلك بدءوا وترجمتها، العربية اللغة معاجم درس يف خاصة عناية وللمسترشقني
وغريها: والالتينية، العربية معاجمهم أشهر وهاك للميالد، عرش السابع القرن

مجلدات. ٤ يف ١٦٣٢ سنة ميالن يف ُطِبع التيني، عربي جيجاوس: معجم (١)
.١٦٥٣ سنة ليدن يف ُطِبع التيني، عربي جوليوس: معجم (٢)

والتيني وتركي وفاريس عربي الرشقية، اللغات كنز ويسمى مانينسكي: معجم (٣)
مجلدات. ٤ يف ١٧٨٠ سنة فينا يف ُطِبع وأملاني،

مجلدات. ٤ يف ١٨٣٠–١٨٣٧ هليسسنة يف ُطِبع والتيني، عربي فرايتاغ: معجم (٤)

مجلدين. يف ١٨٦٠ سنة باريس يف ُطِبع وفرنساوي، عربي كازمريسكي: معجم (٥)
.١٨٧٦ سنة باريس يف ُطِبع وفرنساوي، عربي رشبونو: معجم (٦)

.١٨٨١ سنة طبُِع وعربي، إنكليزي بادجر: معجم (٧)
يف ُطِبع للمسترشقني، العربية املعاجم أكرب هو وإنكليزي، عربي لني: معجم (٨)

.١٨٦٣–١٨٩٣ سنة لندن
.١٨٦٢ سنة بريوت يف ُطِبع وفرنساوي، عربي كوش: معجم (٩)

مجلدين. يف جيسن يف ١٨٧٩ سنة ُطِبع وأملاني، عربي أرموند: معجم (١٠)
مجلدات. ٣ يف ١٨٨٠–١٨٨٦ سنة ُطِبع وعربي، فرنساوي جاسلني: معجم (١١)

.١٨٨٤ سنة لندن يف ُطِبع وعربي، إنكليزي إستاينجاس: معجم (١٢)
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مجلدين. يف ١٨٨١ سنة لندن يف ُطِبع العربية، للمعاجم ملحق دوزي: معجم (١٣)
.١٨٨١ سنة قازان يف ُطِبع ورويس، عربي جرجاس: معجم (١٤)

.١٨٨٧ سنة الجزائر يف ُطِبع وفرنساوي، عربي بوسيه: معجم (١٥)

أماكنها. يف ذُِكرت وقد الرشقيون، أو العرب ألَّفها التي املعاجم غري

العربية باآلداب املسترشقني عناية (8)

ينقلونه أو ينرشونه ما ضبط يف عنايتهم (1-8)

بالضبط منشوراتهم وتمتاز العربية، الكتب من ينرشونه فيما خاصة عناية للمسترشقني
الرشوح، وتعليق التحقيق، يف الجهد ويبذلون املخطوطات، من املتعددة األصول ومراجعة
املطابع سبقوا وقد منه، الفائدة تتضاعف بحيث األبجدية بالفهارس الكتاب ويذيلون
— رأيت كما — وغريها واألدب التاريخ يف الهامة الكتب أكثر نرش يف عندنا الرشقية
التاريخ كتب أهم بينها العربية، الكتب من مئات فطبعوا قرون ثالثة منذ بذلك بدءوا
باألكثر الكتب تلك نرش يف مطابعنا معول وكان وغريها، والدين والشعر واللغة واألدب

فيها. االختصار أو والرشوح، الفهارس بحذف األوربية الطبعات عىل

اإلفرنج إىل العرب آداب تعريف يف فضلهم (2-8)

وقد منها، نقلوه بما املتمدن العالم إىل العربية اآلداب تعريف يف فضل وللمسترشقني
إجماله: وإليك الباب، هذا يف سيما وال الكتاب، هذا أثناء يف ذلك إىل اإلشارة مرت

الشعر من نقلوه ما

واإلنكليزية الالتينية إىل العربي الشعر نخبة من طائفة نقلوا أنهم ذلك خالصة
وبعض الهذليني، وأشعار الحماسة، ديوان الالتينية: إىل نُِقل فمما واألملانية، والفرنساوية
العبد بن وطرفة والنابغة القيس امرئ دواوين الفرنساوية إىل نُِقل ومما األغاني، أشعار
ومما العالء. وأبي املتنبي أشعار وبعض الفرزدق، وشعر للبوصريي، والربدة والخنساء،
وديوان عنرتة، وأشعار الجاهلية، وأشعار العرب، والمية املعلقات، اإلنكليزية: إىل نُِقل
لبيد، وديوان املعلقات، األملانية: إىل نُِقل ومما العالء. أبي أشعار وبعض زهري، البهاء
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إىل نُِقل ما غري فراس، أبي ديوان وبعض الرقيات، قيس ابن وشعر الفارض، ابن وتائية
األخرى. اللغات

واللغة األدب كتب من نقلوه ما

ملحة للزمخرشي، الذهب أطواق الفرنساوية: إىل واللغة األدب كتب من نقلوه ومما
ودمنة، كليلة اآلجرومية، الحريري، مقامات خلدون، ابن مقدمة وليلة، ليلة ألف األعراب،
وليلة، ليلة ألف الكاتب، أدب الحريري، مقامات اإلنكليزية: إىل ونقلوا املستطرف. كتاب
الذهب، أطواق األملانية: إىل نُِقل ومما ودمنة. كليلة العروس، تاج يقظان، بن حي رسالة

وغريها. املخلوقات، عجائب ودمنة، كليلة وليلة، ليلة ألف سيبويه، كتاب

ونحوها التاريخ كتب من نقلوه ما

واالعتبار، اإلفادة الدول، مخترص الفداء، أبو منها: التاريخ كتب أهم لغاتهم إىل ونقلوا
اليمن تاريخ خلكان، وابن الالتينية. إىل نُِقلت املكني، الطربي، تاريخ الظنون، كشف
نُِقلت الطيب، نفح حوقل، ابن بطوطة، ابن رحلة للسيوطي، الخلفاء تاريخ لعمارة،
للمقريزي، املماليك تاريخ األطباء، طبقات الذهب، مروج الفداء، وأبو اإلنكليزية. إىل
الفرنساوية. إىل نُِقلت وغريها، خلكان ابن الرببر، تاريخ اإلدرييس، جغرافية الفخري،

األملانية. إىل وغريها اإلكليل، كتاب املغازي، كتاب هشام، ابن وسرية
مراًرا، أوربا لغات أهم إىل نُِقل فالقرآن اإلسالمي، الرشع كتب من نقلوه ما غري
الفاخرة، والدرة القريب، وفتح اإلنكليزية، إىل نُِقال املصابيح ومشكاة البيضاوي، وتفسري

األملانية. إىل نُِقل الفالسفة ومقاصد الفرنساوية، إىل نُِقلت خليل ومخترص
أوربا؛ أمم إىل وآدابهم العرب تعريف من املسترشقون تمكَّن وأمثالها املنقوالت فبهذه
يكونوا لم فإنهم اإلسالم، سيما وال وآدابه، الرشق تاريخ يف تام جهل عىل كانوا هؤالء ألن
Bophomet أو (مفمت)، Mophomet بعضهم فليلفظه النبي، اسم لفظ يُحِسنون
املسلمني عن ينقلون وكانوا املسلمون، يعبده صنًما محمًدا يظن بعضهم وكان (بفمت)،
من ذهب مدنيتهم، وثمار العرب آداب عىل اطَّلعوا فلما لها، أصل ال مزاعم والعرب
العرب واحتقار باإلسالم، الظن سوء من املظلمة األجيال أثناء يف فيها تأصل ما أذهانهم

الرشقيني. وسائر

1372



العربية واللغة املسترشقون

نخبة منها لغتهم، وآداب وتاريخهم العرب عن لغاتهم يف املسترشقون ألَّفه ما غري
طائفة ذكرنا وقد اللغة، وآداب واملسلمني العرب تاريخ يف وتحقيق درس عىل تدل حسنة
وتاريخ العربية، اللغة آداب وتاريخ اإلسالمي، التمدن تاريخ كتبنا يف الكتب تلك من
من نرشوه ما غري واألملانية، واإلنكليزية الفرنساوية الثالث اللغات يف اإلسالم، قبل العرب

السنني. من عرشات أثناء يف ذكرها املتقدم الرشقية مجالتهم يف ذلك
كما بالدهم عواصم يف الكربى املكاتب يف العربية املخطوطات حفظ يف فضلهم وغري

تقدم.

الرشقية املؤتمرات (3-8)

اآلداب قهارمة إليها يدعون الرشقية، املؤتمرات عقد العربية اللغة سبيل يف مساعيهم ومن
مؤتمر أقدمها مؤتمًرا، ١٥ اآلن إىل املؤتمرات هذه عدد وبلغ العالم، أطراف من الرشقية
وفلورنس وبطرسبنورج لندن يف العربية املؤتمرات عقد وتواىل ،١٨٧٢ سنة باريس
وغريها، وأثينا الغرب وجزائر وهمبورج ورومية وجنيف وستوكهلم وفينا وليدن، وبرلني

منها. كثري يف املرصية الحكومة واشرتكت

هوامش

.١٩ سنة ٢٥٩ الهالل يف ذلك تفصيل (1)

.١٦ سنة ٤٠٥ الهالل يف ذلك تفصيل (2)
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اآلن إىل ١٨٠٥ سنة من

مقدمة

ترقية يف الداخلة العوامل من النهضة هذه به امتازت فيما التمهيدية املقدمات من فرغنا
والعلماء، األدباء من نبغ ومن العربية، اآلداب وصف إىل فلنتقدم القرائح، وتفتيق العقول
صدور قبل وا تُُوفُّ الذين إال منهم نرتجم وال املخطوطة، أو املطبوعة اآلثار من خلفوه وما

أعرص: ثالثة إىل فيه نحن ما حيث من النهضة هذه م ونقسِّ الكتاب، هذا

.١٨٦٣ سنة إسماعيل والية إىل ١٨٠٥ سنة عيل محمد والية من العرصاألول: (١)
.١٨٨٢ سنة اإلنكليزي االحتالل إىل إسماعيل والية من العرصالثاني: (٢)

يزال. وال اإلنكليزي االحتالل من العرصالثالث: (٣)

يف حدث ما وباكورة سرتاه، كما اللغة آداب يف تظهر مميزات األعرص هذه من ولكل
عنه نعربِّ ما وهي العربية، اللغة إىل األجنبية اللغات من الحديثة العلوم نقُل النهضة هذه
يف املحررين أو املؤلفني أو النقلة من نبغ َمن ونرتجم فيها، الكالم فنقدم الدخيلة، بالعلوم
املاضية. األجزاء يف توخيناه الذي التبويب حسب األخرى العلوم إىل نعود ثم العلوم، تلك





املنقولة أو الدخيلة العلوم

والطبيعيات الطب ُكتُِب من النهضة، هذه يف اإلفرنجية اللغات عن نقلناها التي العلوم هي
واألدبية الشعرية اإلفرنج وآداب والحقوقية واالقتصادية االجتماعية والعلوم والرياضيات
املدارس يف للتعليم نُِقل وأكثرها والرياضيات، والطبيعيات الطب كلها وأهمها وغريها،
املشتغلني وأكثر عيل، محمد يد عىل املنقبة هذه إىل أسبق ومرص والشام، بمرص الكربى
القرن من األول النصف يف الطب مدرسة وتالميذ األوىل، اإلرسالية أبناء من ذلك يف
عن منقوالتهم وأكثر وغريهم، السوريني املرتجمني بعض معهم واشرتك عرش، التاسع

واإليطالية. الفرنساوية
مدارس سائر أسبق وهي بريوت، يف األمريكية الكلية املدرسُة املهمة هذه تناولت ثم
النقل يف يترصفوا أن والغالب اإلنكليزية، عن كلها أو منقوالتها وأكثر ذلك، إىل سوريا
نقًال نقل من فيهم ويندر التأليف، وهو مختلفة كتب من واقتباس وتلخيص توسيع بني

خالًصا.
والرياضية والطبيعية الطبية العلوم من كثري النهضة هذه قبل العرب عند وكان
هذا من كثريًا وإن — عندهم كان عما يختلف النهضة هذه يف نقلوه ما لكن وغريها،
صار حتى واالخرتاعات باالكتشافات رقوه لكنهم العرب، عن أصًال اإلفرنج أخذه املنقول
الطب كتب من والهند والفرس اليونان عن نقلوه بما قبلهم العرب فعل كما بهم، يُعَرف

إليهم. تُنَسب وصارت إليها وأضافوا رقوها فإنهم والفلسفة،
أقسام: سبعة إىل النهضة هذه يف نُِقلت التي الدخيلة العلوم م وتُقسَّ

الطبيعي، والتاريخ والطبيعيات، الطب، فيها ويدخل الطبيعية: العلوم (١)
والكيمياء.
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والفلك. امليكانيك إليها ونضيف والجرب، والهندسة كالحساب الرياضية: العلوم (٢)
الجديد. الجند لتنظيم الكتب من نُِقل عما عبارة وهي الحربية: العلوم (٣)

النهضة. هذه يف التوراة نقل نعني الدين: كتب (٤)
أوربا. مدنية عن منها نُِقل ما أْي الحقوقية: أو القضائية العلوم (٥)

الحديثة. واالجتماعية االقتصادية العلوم (٦)
اإلفرنج. عن نُِقل ما والشعر: األدب (٧)

متشابهة، أحوال يف منهما قسم كل يشرتك قسمني، إىل السبعة األبواب هذه م وتُقسَّ
أنها يف تشرتك والتوراة) والحربيات، والرياضيات، (الطبيعيات، األوىل األربعة فاألبواب
ثابتة، قواعد عىل املايض القرن من األول النصف يف ُوِضع أساسها وأن سواها، سبقت

الكربى. املدارس أو الجمعيات، أو كالحكومة، رسمية جماعات بنقلها املشتغلني وأن
تشرتك والشعر) واألدب، واالقتصادية، القضائية، (العلوم التالية الثالثة واألبواب
وقد االجتماع، طبيعة اقتضتها املذكور، القرن من الثاني النصف ثمار من أنها يف
هذا من مكانها إىل الثالثة األبواب هذه يف الكالم فنؤجل األفراد، غالبًا بنقلها اشتغل
والرياضية الطبيعية العلوم أْي األوىل، األربعة األبواب يف الكالم إىل ونتقدم الكتاب،
سوريا. يف نُِقل وما مرص، يف منها نُِقل ما إىل فيها الكالم ونقسم والدينية، والحربية
برتجمة مرص وانفردت والرياضيات، الطبيعيات نقل يف وسوريا مرص اشرتكت وقد

البيان: وإليك الدينيات، برتجمة سوريا وانفردت الحربيات،

يفمرص الدخيلة العلوم نقل (1)

والحربيات. والرياضيات الطبيعيات نعني
من تحداه ومن الخديوية، األرسة رأس عيل ملحمد العلوم هذه نقل يف األكرب الفضل
حسب نقلها يف تدرجوا بل واحد، وقت يف تُنَقل لم املنقوالت هذه أن عىل الخديويني،
فأنشأ الجند، تنظيم إىل أوًال عيل محمد احتاج األمس. إىل عيل محمد عهد من الحاجة
ثم املستشفى، فأنشأ وخيولهم، الجنود صحة حفظ إىل الحاجة ورأى الحربية، املدرسة
الحصون، يبني من إىل واحتاج األطباء، لتخريج ١٨٢٦ سنة والبيطرية الطبية املدرسة
يف العلوم هذه يتلقون شبانًا فبعث الحربية، الفنون من وغريها األسلحة، معامل ويدير
الطبيعي والعلم الطب بنقل فأمر العرب، شأن تعزيز السياسية خطته واقتضت أوربا،
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األصلية لغاتها يف تعليمها من بدًال العربية اللغة إىل الحديثة العلوم وسائر والعسكري،
اآلن. املدارس تفعل كما

فاستقدم ونحوها، الطبيعية العلوم من عنه يتفرع وما الطب، نقل يف أوًال فرشع
اللغات يعرفون ال وهم البالد، أهل من األطباء تخريج يف التعجيل وأراد اإلفرنج، األطباء
تلقينًا، العلوم ترجمة يف والتالميذ األساتذة بني يتوسطون باملرتجمني فأتاهم اإلفرنجية،

الطب. مدرسة تاريخ عن الكالم يف تقدم كما طبًعا ثم تدوينًا، ثم
املدارس يف أو األوربية، اإلرساليات من الرتاجمة يتخرج ريثما عيل محمد يصرب ولم
يف املرتجمون تخرج ثم أوًال، املغاربة أو السوريني من النزالء بعض فاستخدم املرصية،
يقوم كان العلوم هذه أن عىل الغرض، بهذا الخاصة األلسن مدرسة سيما وال املدارس،
يف يؤلف أو يرتجم معلم كل معلِّموها، أو العلوم هذه أساتذة غالبًا تأليفها أو برتجمتها
يف صار ثم ترجمة، أكثره عيل محمد زمن يف عملهم وكان املدرسة، يف يعلمه الذي العلم
جمًعا. أو تلخيًصا إفرنجية كتب عن مأخوذ األغلب يف وهو تأليًفا، أكثره إسماعيل زمن
أو املدرسة، رئيس من اقرتاًحا يكون أن التأليف أو الرتجمة يف الغالب وكان
أهل من فيها ينظر من عىل الكتب تُعَرض ثم املعارف)، (ناظر املدارس ديوان رئيس
تُعَرف الطبية املدرسة أساتذة من لجنة عىل تُعَرض كانت الطبية فالكتب االختصاص،

غريه. أو األلسن مدرسة رئيس باقرتاح الرتجمة تكون وقد الطبية، املشورة بأرباب
غري أنهم أو ينقلونها، التي الفنون أرباب غري من األمر أول يف النقلة وكان
فيه، الخطأ يُؤَمن ال نقلهم فكان العلمية، ومصطلحاتها العربية اللغة من متمكنني
الرتجمات، يقرأ من إىل فاحتاجوا ملرشوعه، تعجيًال للرتجمة عيل محمد استخدمهم وإنما
املؤلفون وكان وينقحونها، ويقابلونها مقامهم، يقوم من أو مؤلفيها، يدي بني واألصل
— الفرنساويني ورفاقه بك كلوت نعني — الطبية املدرسة أساتذة من األمر أول يف
نفع عىل أقرت فإذا ذكرها، املتقدم الطبية» املشورة «أرباب عىل أوًال مؤلفاتهم تُعَرض
نُِقل فإذا املرتجمني، من يتواله من إىل ذلك فيعهدون العربية، إىل بنقله أمرت كتاب
يعينون وقد طبعه، عىل يقف العربية باللغة عاِلم مصحح إىل عباراته بتنقيح عهدوا
يف عاِلم واآلخر عنها، الكتاب املنقول اللغة يعرف أحدهما اثنني: التصحيح أو للتنقيح
ما عىل وتنقيًحا تحقيًقا يقتلوه أن بعد إال املطبعة إىل الكتاب يخرج فال العربية، اللغة
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ست غريها أو الطب ملدرسة العلمية الكتب إخراج يف املشتغلون فكان إمكانهم، إليه يبلغ
طبقات:

غريهم. أو املدارس أساتذة من اإلفرنج: املؤلفون (١)
األطباء. غري من املرتجمون (٢)

يف املتخرجني من وأكثرهم غريها: أو الطب مدرسة تالميذ من املرتجمون (٣)
املرصية. املدارس

ضبط مع األصل، عىل وتطبيقها الرتجمة، صحة يف الناظرون أو املحررون: (٤)
بالعلوم امللمني اللغة علماء من وهم اإلفرنجية، املصطلحات عىل العربية املصطلحات

الحديثة.
األزهر. علماء من املصححون: (٥)

ونبدأ ذكرناها، التي العلوم صنوف باعتبار الطبقات هذه من كل عن فنتكلم
فروًعا. وأكثرها النهضة، هذه يف الدخيلة العلوم أهم ألنها والطبية؛ الطبيعية بالعلوم

بمرص الطبيعية العلوم نقل (1-1)

والكيمياء، والجيولوجيا، والحيوان، والنبات، والطبيعيات، الطب، العلوم: هذه يف يدخل
أو بنقلها املشتغلني وأكثر الطبيعي، والتاريخ والصيدلية الطبية الفنون من وغريها
ذكرهم يف فنتدرج تالميذه، أو العيني قرص أساتذة من ومعظمهم األطباء، من تأليفها

ذكرها. املتقدم الطبقات وباعتبار أزمنتهم، حسب

اإلفرنج من املؤلفون أوًال:

األساتذة عىل منهم فنقترص كثريون، العربية إىل كتبهم نُِقلت الذين اإلفرنج املؤلفني إن
بك كلوت ذلك يف عمًال وأكثرهم النهضة، هذه يف للرشوع عيل محمد استقدمهم الذين
ترى: كما غريه ثم القدماء، أساتذتها أحد بك برون الدكتور يليه الطب، مدرسة مؤسس

سنة بفرنسا غرينوبل يف ُولِد ١٨٦٨ / ١٢٨٥ه: سنة تويف بك كلوت الدكتور (١)
فازداد غالم وهو أبوه تويف ثم العيش، من شظف يف وُربِّي فقريين، أبوين من ١٧٩٣
ذلك أثناء يف وهو يده، عىل ويتمرن يرافقه، له مساعًدا جعله طبيب إليه فالتفت ضيًقا،
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لم ألنه وجهه؛ يف مقفلة وأبوابه للرزق، طلبًا وغريها مرسيليا إىل انتقل ثم بنفسه، يدرس
شهادة فنال الدرس، عىل وأكبَّ املستشفى ودخل بلده، إىل فعاد الصناعة، أتقن قد يكن
له يختار أن كلَّفه قد عيل محمد كان فرنساوي تاجر إىل فتعرَّف العمل، يف وأخذ الطب
عامًال رجًال وكان ،١٨٢٥ سنة فريضوسافر مرص، إىل املسري إليه وحبَّب لجيشه، طبيبًا

املدارس. تاريخ باب يف تقدم كما الطبية1 املدرسة فأسس
هذه يالئم ما عىل للتدريس الالزمة الكتب يؤلف أن املدرسة تلك ثمر تعجل واضطره
عرشة نحو فألف العربية، اللغة إىل نقلها الرتاجمة يتوىل أن عىل األحوال، تقتضيه أو البالد
ترجمها و١٨٤٤، ١٨٣٤ سنة بني وُطِبعت العربية، إىل نُِقلت مختلفة مواضيع يف كتب

رسائل: وأكثرها مؤلفاته، وهاك وغريه، الصحة ديوان وأنشأ األطباء، غري املرتجمون

١٢٥٠ه. سنة بوالق يف ُطِبعت الطاعون: يف رسالة (أ)
١٢٥٠ه. سنة الجهادية بمطبعة ُطِبعت الطاعون: عالج يف رسالة (ب)

١٢٥١ه. ُطِبعت اإلفرنجي: والداء الجرب ملنع اتخاذه يجب ما يف رسالة (ج)
العنحوري. ترجمه ١٢٥١ه، سنة ُطِبع الجراح: علم يف الرباح مبلغ (د)

الرشيدي. أحمد ترجمها ١٢٥٢ه، سنة ُطِبع الجدري: تطعيم يف نبذة (ه)
النرباوي. ترجمها ١٢٥٣ه، سنة ُطِبع الطبيعية: الفلسفة أصول يف نبذة (و)

ترجمها ١٢٥٦ه، سنة الجهادية: لحكماء منه بد ال ما يف الطبية العجالة (ز)
السكاكيني.

١٢٥٩ه. سنة الحمى:ُطِبعت مرض يف رسالة (ح)
الشافعي. محمد ترجمها ١٢٦٠ه، سنة أمراضاألطفال: معالجة يف الغوال الدرر (ط)

الشافعي. محمد ترجمها ١٢٦٠ه، سنة املنحة: ويواقيت الصحة كنوز (ي)
١٢٥٣ه. سنة وُطِبعت النربواي، ترجمها املريض: الترشيح يف نبذة (ك)

وهو ١٤٢٨ه، سنة وُطِبع العنحوري، ترجمه الترشيح: علم يف الرصيح القول (ل)
زعبل. أبي يف ُطِبع كتاب أول

الطبيعيات لتعليم جاء املدرسة، هذه أساتذة أمهر من هو برون: الدكتور (٢)
اللغة بمعرفته األجانب األساتذة سائر عن ويمتاز حينًا، رئاستها توىل وقد فيها، ونحوها
تحرير يف به يستعينون كانوا ما كثريًا ولذلك جيدة، معرفة يعرفها كان فإنه العربية،
لغات عن فضًال عنها، واملنقول إليها، املنقول اللغتني: ملعرفته الفرنساوية عن الرتجمات
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غريه وعىل ذكره، اآلتي التونيس عمر محمد يد عىل بمرص العربية اللغة أتقن وقد أخرى،
محمد إىل يدفعه ثم فيرتجمه، الكتاب إليه يدفع بك كلوت كان ما وكثريًا املصححني، من
وقد برون، عربية عىل يثني التونيس وكان فينقحه، املحررين من وهو التونيس، عمر

كتابني: الدكتور هذا خلف

١٢٥٤ه. سنة ُطِبعت الطبيعة: علم يف البديعة األزهار (أ)
مجلدات. ثالثة يف ١٢٦٠ه الكيماوية: األعمال يف السنية الجواهر (ب)

علم يف كتابًا ألف وقد الطبية، املدرسة يف الصحة فن معلم هو برنار: الدكتور (٣)
١٢٤٨ه. سنة ُطِبع الصحة، حفظ سياسة يف املنحة اسمه: الصحة

ألف الطبية، املشورة أعضاء وأحد أيًضا، بك كلوت زمالء من كان بك: فيجري (٤)
غانم، حسن السيد ونقحه ترجمه املنافع، من فيه وما النبات يف الالمع الدر سماه: كتابًا

١٢٥٧ه. سنة ُطِبع التونيس، عمر ومحمد
عباس واستقدمه ديانا، مدرسة أساتذة من كان النمساوي: بك راير الدكتور (٥)
كذلك زال وما واملستشفى، الطب ملدرسة ومديًرا له، خصوصيٍّا طبيبًا جعله األول باشا

.١٨٩٠ سنة وتويف واسعة، شهرة ونال باشا، سعيد أيام يف
نُِقلت وغريها، املرصية الطب مدرسة أساتذة اإلفرنج من آخرون أطباء وهناك

الرتجمات. عن كالمنا أثناء يف أهمهم ذكر سيأتي العربية، إىل مؤلفاتهم

األطباء غري املرتجمون ثانيًا:

عيل، محمد زمن يف العربية إىل بالنقل اشتغل من أقدم هم املرتجمني من طبقة نعني
املدرسة فتح أول عند الطبية للدروس مرتجمني الحكومة عينتهم السوريني من وأكثرهم

أشهرهم: وهاك الطب، مدرسة بمرتجم أكثرهم ب ويُلقَّ قدمناها، التي لألسباب

حنني أيًضا له ويقال عرش): التاسع القرن أواسط يف (تويف عنحوري يوحنا (١)
عرفناه لكننا ترجمته، عىل نقف لم والشام، بمرص معروفون عنحوري وبيت عنحوري،
ضعيًفا وكان املرتجمني، أقدم من وهو النهضة، هذه يف الكتب من نقله وما آثاره، من
فإذا العربية، إىل هذه من ينقل فكان اإليطالية، اللغة من ومتمكنًا الفرنساوية، اللغة يف
إىل هو ينقله ثم أوًال، اإليطالية إىل له ترجموه الفرنساوية اللغة يف مؤلًَّفا الكتاب كان
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العربية يف ُطِبع طبي كتاب وأول يرتجمه، ثم يدونه وهو باإلمالء له ينقلوه وقد العربية،
كتاب نعني عنحوري، يوحنا وترجمة بك، كلوت تأليف كان النهضة هذه ترجمات من
ترجم وقد ١٢٤٨ه / ١٨٣٢، سنة زعبل أبي يف ُطِبع ذكره، املتقدم الرصيح» «القول
وسانسون، بروسيه تأليف األمراض» شفاء علم يف األغراض «منتهى اسمه آخر كتابًا
وصححه العربية، إىل العنحوري نقله ثم اإليطالية، إىل له فنقلوه الفرنساوية يف كان

مجلدين. يف ١٢٥٠ه سنة وُطِبع الهراوي،
سورية أرسة فرعون آل التاسععرش): القرن أواسط يف (تويف يوسففرعون (٢)
معاًرصا كان هذا، يوسف ومنهم القرن، ونصف قرن مرصمنذ إىل بعضها هاجر معروفة،
املشتغلني أقدم من فإنه آثاره، من عليه وقفنا ما غري أخباره من نعرف ولم للعنحوري،
برون الدكتور مع يشرتك ما كثريًا وكان العربية، إىل الفرنساوية من الطب كتب نقل يف
من ترجمها والعقاقري، البيطري الطب يف ترجمة عرشة بضع وله الضبط، أو النقل يف

وهي: الفرنساوية

١٢٤٩ه. سنة ُطِبعت البيطارية: علم يف رسالة (أ)
١٢٦٠ه. سنة ُطِبعت البيطري: الطب يف رسالة (ب)

١٢٥١ه. سنة ُطِبعت بيطري، طب الظاهرة: األعضاء هيئة يف الفاخرة التحفة (ج)
الكتاب هذا أصل ١٢٤٩ه، سنة ُطِبع (البيطري): الترشيح أللفاظ التوضيح (د)

هرقل. البكبايش مع بك رفاعة ترجمته وقابل الفرنساوي، أمون تأليف
١٢٥٥ه. سنة ُطِبع (البيطرية): األمراض كليات يف الرياض تحفة (ه)

١٢٥٥ه. سنة ُطِبع البيطرية: الطبية املادة (و)
١٢٥٦ه. سنة ُطِبع الجراح: علم يف الرباح منتهى (ز)
١٢٥٥ه. سنة ُطِبع العام: الترشيح يف األنام نزهة (ح)

١٢٥٦ه. سنة ُطِبع الفسيولوجيا: علم يف األذكيا روضة (ط)
١٢٥٨ه. سنة ُطِبع األمراض: علم يف الرياض نزهة (ي)
١٢٦٣ه. سنة ُطِبع واألسقام: األدوية يف املرام غاية (ك)

الطب، مدرسة مرتجمي من وكان وفرعون، عنحوري معارصي من هو يعقوب: (٣)
ترجماته: وهذه

١٢٥٣ه. سنة ُطِبع األقرباذين: كتاب (أ)
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وهو ،١٢٥٢ سنة ُطِبع املرصية: الديار لحكماء األقرباذينية األعمال دستور (ب)
برتجمته. إليه وعهدت الطبية، املشورة ألََّفتْه قانون

إىل نعرف وال بمرص، املعروفني السكاكيني بيت من لعله أوغسطنيسكاكيني: (٤)
كتابًا ونقل الطب، مدرسة يف املرتجمني جملة من كان أنه نعلم لكننا منهم، ينتسب من
ذكره. تقدم بك، كلوت تأليف الجهادية، لحكماء منه بد ال ما يف الطبية العجالة اسمه:
تأليف الصحة، قانون ترجم أنه سوى كثريًا عنه نعرف ال وهذا فيدال: جورجي (٥)
سنة ُطِبع كتبها، أقدم من وهو الطب، مدرسة يف الصحة علم أستاذ برنار الدكتور

١٢٤٨ه.
وعنحوري، فرعون زمالء من ليس أْي املتأخرين، املرتجمني من هو الز: محمد (٦)
هيئة يف البياطرة مرشد كتاب: ترجم وقد والفارسية، الرتكية اللغة بمعرفته ويمتاز

١٢٨٢ه. سنة بمرص ُطِبع الظاهرة، الخيول
غري يف للرتجمة ُعيِّنت منهم لجنة أو طبقة نعرف وال األخرى، للعلوم املرتجمني غري
اإلصالح، من أراده ما سبيل يف عيل ملحمد بعضهم ترجمها كتب عىل وقفنا لكننا الطب،

ذكره. تقدم وقد الراهب، روفائيل القس ترجمه الذي الصباغة ككتاب

األطباء من واملؤلفون املرتجمون ثالثًا:

الطب، مدرسة يف املتخرجني األطباء من التأليف أو بالنقل املشتغلني جمهور بهؤالء نريد
طبقتان: وهم

ذلك بعد ما إىل عاشوا وإْن — النهضة هذه من األول العرص أهل املتقدمون (١)
فيه. نبوغهم املراد وإنما العرص،

ظهرت طائفة ومنهم وبعده، حواليه أو عرصإسماعيل، يف نبغوا الذين املتأخرون (٢)
املرتجمني نعني ذكرهما، املتقدم الطبقتني يشمل الباب هذا يف وكالمنا االحتالل، عرص يف

والصيادلة. األطباء من واملؤلفني

1384



املنقولة أو الدخيلة العلوم

والصيادلة األطباء من واملؤلفون املرتجمون
النهضة هذه من العرصاألول يف

العيني قرص مدرسة أساتذة من طائفة وفيهم بسيًطا، نقًال عملهم يكون أن يغلب هؤالء
تاريخ عن كالمنا يف ذكرها تقدم التي األوىل اإلرسالية أعضاء من وبعضهم ورؤسائها،
وفروعه، الطب يف مؤلفة أو مرتجمة آثاًرا خلفوا الذين العلماء أشهر وإليك الطب، مدرسة

وهم: األوىل اإلرسالية تالميذ يف الكالم ونقدم

وينسب الطب، رئيسمدرسة هو ١٨٦٢ / ١٢٧٩ه: النرباويتويفسنة إبراهيم (١)
ثم والخط، بالقراءة أمثاله يتفقه كما صغره يف ه تفقَّ مرص، ريف من نربوه بلده إىل
تجارته، فخرست بطيًخا ليبيع — القاهرة مرص— إىل أهله فأرسله والرشاء، بالبيع تعلَّق
الطب، يعلمهم شبان إىل عيل محمد احتياج واتفق األزهر، فدخل أهله إىل الرجوع فخاف
زعبل، أبي مدرسة ودخل النرباوي فتقدم العلم، هذا عن يرغبون يومئٍذ الناس وأكثر
التي األوىل اإلرسالية يرسل أن عيل محمد أراد وملا مالزم، رتبة إىل وترقى مدة، فيها أقام
وكان الشهادة، ونال االمتحان فقدم فيها، النرباوي كان باريس إىل بك كلوت صحبها
صار حتى ارتقى ثم بك، كلوت زمن يف الكربى الجراحة تعليم وتوىل الناجحني، من
وقرَّبه لنفسه، طبيبًا فاختاره به يثق نفسه عيل محمد وكان املدرسة، تلك ألطباء رئيًسا
العزيز ِنَعم وتوالت بابه، إىل املستشفون وتوافد به، الناس فوثق أمرياالي رتبة إىل ورقاه
وانتدبته ،١٨٤٩ سنة التخت عىل جلوسه عند له طبيبًا األول باشا عباس وانتخبه عليه،
من بها أتى قد كان التي — اإلفرنجية امرأته وجد عاد وملا الحج، إىل معها للسفر والدته
حتى نعم يف زال وما باشا، عباس والدة جواري من إرشاقة فتزوج ماتت، قد — أوربا
بنات ثالث اإلفرنجية امرأته من له وكان حاله، اتسعت وقد ١٢٧٩ه / ١٨٦٢، سنة تويف
من خلفه ما وهاك بالجراحة، مشهوًرا كان فقد أعماله أما أوربا،2 يف مقيًما كان وصبي

املطبوعة: اآلثار

١٢٥٤ه. سنة ُطِبع الفرنساوية، من ترجمه الجراحية: األربطة كتاب (أ)
ذكرها. تقدم العربية، إىل ترجمها بك: كلوت تأليف الطبيعية الفلسفة يف نبذة (ب)
تقدم العربية، إىل ترجمها بك: لكلوت العام والترشيح الطبيعة أصول يف نبذة (ج)

ذكرها.
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مدرسة نوابغ كبار من هو ١٨٦٥ / ١٢٨٢ه: سنة تويف الرشيدي حسن أحمد (٢)
فكان وتأليًفا، ترجمة األبطال مجاهدة النهضة هذه خدمة يف جاهد وقد املرصية، الطب
من وهو إسماعيل، زمن أدرك وقد سبيلها، يف عمًال األطباء أكثر ومن أركانها، أكرب من

بريوت. يف فانديك الدكتور أستاذنا يشبه التأليف يف واجتهاده العلم خدمة حيث
عيل محمد أراد فلما باألزهر، اتصل حتى األيام تلك شبان من غريه نشأ كما نشأ
وسافر وتعلم، الطب مدرسة فدخل الراغبني، جملة يف هو كان الطب لدرس شبان انتقاء
وتمتاز والتأليف، الرتجمة يف وأخذ فيها، للطبيعة معلًما تعني عاد وملا األوىل، اإلرسالية يف
الطب فنون أكثر يف ألف وقد تحرير، أو تصحيح إىل تفتقر كانت قلما بأنها مؤلفاته
قليل وبعد ١٢٦٣ه، سنة آخرها ُطِبع ٩ مؤلفاته عدد وبلغ واألقرباذين، والطبيعيات
تلك يف العلمية الحركة وسكنت سعيد، إىل ثم األول، عباس إىل املرصية اإلمارة انتقلت
مبغضيه، بعض به وىش قد وكان واحد، كتاب الرشيدي قلم من فيها يظهر فلم الفرتة،
سنة إسماعيل إىل الخديوية صارت فلما الخدمة، عن ابتعاده أوجبت بأمور واتهموه
وأبانوا الخديوي، لدى محبوه فتوسط استخدامه، إىل األنظار اتجهت ١٨٦٣ / ١٢٨٠ه
عمدة كتاب فألَّف يشتغل، أن إليه وأوعز فقدَّمه وعلومه، الطب خدمة عىل اقتداره له

ظهورها: سني حسب مؤلفاته وإليك والعالج، األدوية لعلمي املحتاج

ذكرها. تقدم وقد بك، لكلوت أصلها الجدري: تطعيم رسالة (أ)
١٢٥٤ه. سنة ُطِبع (معرب) الطبيعية: الجغرافية يف األولية الدراسة (ب)

زيادات، مع لورنس للجراح كتاب عن معرب العينني: مداواة يف النريين ضياء (ج)
١٢٥٦ه. سنة ُطِبع

عن ترجمه واألطفال: النساء وأمراض الوالدة علم يف واإلقبال السعادة طالع (د)
بالرسوم. مزيَّن ١٢٥٨ه سنة ُطِبع جزئني، يف الرشيدي وصححه هيبة، عيل الفرنساوية

١٢٥٩ه. سنة ُطِبعت الجدري: تطعيم يف نبذة (ه)
١٢٦٠ه. سنة ُطِبع النساء: أمراض يف الرؤساء بهجة (و)
١٢٦١ه. سنة ُطِبع األطفال: مداواة يف اإلقبال نزهة (ز)

مجلدين. يف ١٢٦٣ه سنة ُطِبع الجلدية: األمراض مداواة يف البهية الروضة (ح)
البهية. للروضة تكملة هذه املفاصل: تشوهات عالج يف األماثل نخبة (ط)

مجلدات ٤ يف الطبية كاملوسوعة هو والعالج: األدوية علمي يف املحتاج عمدة (ي)
حسني الدكتور عليه علَّق وقد بقليل، املؤلف وفاة بعد أْي ١٢٨٣ه، سنة ُطِبع كبرية،
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أساتذة أسماء الذيل هذا مقدمة يف وذكر به، االنتفاع يسهل كالفهرس أبجديٍّا ذيًال عودة
١٢٨٨ه. سنة أيامه يف كانوا الذين وتالميذها الطب مدرسة

يف البقيل زاوية من هو ١٨٧٦ / ١٢٩٣ه: سنة تويف البقيل باشا عيل محمد (٣)
يف وهو انتقل ثم البلدة، تلك يف أمثاله تعلم كما وتعلم ١٢٢٨ه، سنة ُولِد املنوفية،
أخذهم الذين جملة يف باشا عيل محمد وأخذه األزهر، ودخل مرص، إىل عمره من التاسعة
األوىل، الطبية اإلرسالية جملة يف وسافر إنشائها، عند زعبل أبي مدرسة يف الطب لدراسة

البقيل. باشا عيل محمد

مدرسة يف للجراحة أستاذًا تعني عاد فلما سنٍّا، أصغرهم أنه مع رفاقه بني نبغ وقد
الفن، هذا عىل علًما اسمه صار حتى الخصوص عىل الجراحة يف شهرته وذاعت الطب،
يف للتطبيب انتقل العلم، يف الفرتة تلك وحدثت األول، عباس إىل مرص والية صارت فلما
باشا سعيد وقربه مهارته، يف عمياء ثقة الشفاء لطالب وكان بالقاهرة، قيصون ثمن
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تلك عىل رئيًسا جعله إسماعيل توىل فلما الطب، ملدرسة وكيًال وتعني معيته، يف وجعله
أمره تحت ووضع الطب، صناعة إلحياء الكتب يؤلف أن وأمره ومستشفاها، املدرسة

ومصطلحاتها. الطبية الفنون عىل اطالع لهم الذين املصححني خرية من عرشة
سافرت التي املرصية الحملة يف سار والحبشة، مرص بني الحرب انتشبت وملا
خدًما املرصية الجنود فخدم الخديوي، الجناب عم باشا حسن الربنس بمعية للحبشة
من وكان رضيحه، مكان يُعَلم وال ،١٨٧٦ سنة هناك وتويف العارفون، له يذكرها جزيلة
نعني — العربية اللغة يف مجلة أصدر من أول بأنه خاص فضل وله والعمل، الجد أهل
— الخديوية املكتبة يف مجلد ومنها ،١٨٦٥ سنة بمرص أصدرها الطبية، اليعسوب مجلة

األخرى:3 مؤلفاته وهاك

١٢٥٩ه. سنة ُطِبع الصغرى: الجراحية العمليات يف الكربى النجاح روضة (أ)
١٢٦٢ه. سنة ُطِبع جزئني، يف الجراح: أعمال يف النجاح غرر (ب)
١٢٨١ه. سنة ُطِبع مجلدين، يف الجراح: فن يف الفالح غاية (ج)

يُطبَع. لم األقسام: جراحة يف الكالم نرش (د)

بك كلوت أعان وممن األوىل، الطبية اإلرسالية تالميذ من هو شافعي: بك محمد (٤)
اشتهر وقد وفاته، سنة معرفة إىل ق نوفَّ لم والتأليف، الرتجمة يف املدرسة سني أوائل يف

وآثاره. بكتبه
برئاسة الطب مدرسة يف الباطنية األمراض تدريس توىل ثم رفاقه، مع أوربا من عاد
حتى عليها رئيًسا وظل ١٢٦٣ه، سنة رئاستها توىل حتى يرتقى زال وما بك، برون
حيٍّا يزال ال وكان والتأليف، والتطبيب العمل عىل وعكف األول، عباس زمن يف توقفت

قلمه: آثار وهذه ١٢٨١ه، سنة إىل

أربع يف ١٢٥٩ه سنة ُطِبع األمراض: ومعالجة التشخيص يف األغراض أحسن (أ)
الطب. كتب خرية من وهو مجلدات،

مجلدات، أربعة يف ١٢٨١ه سنة ُطِبع والعالج: التشخيص يف الوهاج الرساج (ب)
الطب. يف كاملوسوعة وهو

التونيس. وصححه هو، ترجمه بك: لكلوت األطفال أمراض كتاب (ج)

تالميذ من وهو الطب، مدرسة يف والتحضري الترشيح معلم الشبايس: بك محمد (٥)
وُطِبع بك، كلوت بإشارة التحضري قواعد يف التنوير ألَّف: وقد األوىل، الطبية اإلرسالية
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بمرص ُطِبع الجديد، الخاص الترشيح يف الوحيد التنقيح كتاب وترجم ١٢٦٤ه، سنة
١٢٦١ه. سنة

تالميذ من هو الطب، مدرسة يف العام الترشيح معلم النحراوي: عيسوي (٦)
تأليف العام الترشيح كتاب سوى الذكر يستحق أثًرا يرتك لم األوىل، الطبية اإلرسالية

١٢٥١ه. سنة وُطِبع املذكور، عيسوي ترجمه وقد الفرنساوي، كالر
مثل فقيًها شبابه يف كان الطبية، واملادة األقرباذين معلم الرشيدي: غانم حسن (٧)
باريس إىل سافر ثم اللغوية، والعلوم الدينية العقائد وتعلم العهد، ذلك يف رفاقه أكثر
بتأليف وأُِمر الطب، مدرسة يف الفن لهذا أستاذًا تعني عاد وملا األقرباذين، فن وأتقن
يف واشتغل ١٢٦٥ه، سنة ُطِبع األقرباذين، يف الثمني الدر كتاب فألَّف الفن، هذا يف كتاب

التونيس. محمد مع فيجري أنطون تأليف النبات كتاب تصحيح
لم من ومنهم مكتوبة، آثاًرا خلفوا الذين األوىل الطبية اإلرسالية تالميذ هؤالء
سنة تويف العني أمراض معلم السبكي مصطفى مثل املشاهري، من وهو أثًرا يخلف

١٨٦٠ / ١٢٧٧ه.

األوىل: الطبية اإلرسالية غري من العرصاألول يف املرتجمني من أخرى طبقة

نبغ من أشهر هاك اإلرسالية، تلك غري من لكنها عارصتها أخرى طبقة الطبقة هذه وييل
األول. العرص يف منهم

بما الرجل هذا عرفنا عرش: التاسع القرن أواسط يف تويف الفتاح عبد محمد (٨)
حاله، ترجمة عىل نطلع ولم عيل، محمد أيام يف العربية اللغة إىل الهامة املؤلفات من نقله
لتعليم أوربا إىل أرسلوا الذين العرب أبناء من إنه كتبه أحد مقدمة يف يقول رأيناه لكننا

الرتجمات: من وله الرتب. أعىل به يبلغون ما

الفتاح عبد محمد ونقله ريجو، للمعلم أصله املفاصل: معرفة يف املحافل نزهة (أ)
١٢٥٧ه. سنة ُطِبع كساب، مصطفى وصححه العربية، إىل

١٢٦٠ه. سنة ُطِبع األهلية: الحيوانات أعمار يف السنية البهجة (ب)
١٢٦٠ه. سنة ُطِبع األقرباذين: علم يف الالئذين مشكاة (ج)

١٢٦٢ه. سنة ُطِبع البيطرية: الصحة قانون (د)
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الطب تلقوا الذين األطباء من هو التاسععرش: القرن أواسط يف تويف عيلهيبة (٩)
زعبل، أبي يف واملدرسة العربية، إىل النقل يف اشتغل وقد األوىل، اإلرسالية بعد باريس يف

فنقل:

قابل ترجمته تمام وبعد الفسيولوجيا، يف األعضا: منافع علم يف املرىض إسعاف (أ)
طلياني، أصل عىل املصحح الدسوقي الشيخ مع ذكره املتقدم املرتجم عنحوري معظمه

١٢٥٢ه. سنة الكتاب هذا ُطِبع وقد
الرشيدي، أحمد وصححه هيبة، عيل ترجمه الوالدة: فن يف السعادة طالع كتاب (ب)

الرشيدي. مؤلفات بني ذكره تقدم وقد ذلك، يف اشرتكا أو

العرص يف والصيادلة األطباء من املؤلفون أو املرتجمون
بعده وما إسماعيل ظل —يف النهضة هذه من الثاني

العلوم بنقل العربية اللغة خدموا الذين والصيادلة األطباء العرصمن هذا يف النابغني أكثر
كتب أصبحت أيامه ويف أوربا، يف تخرجوا وأكثرهم إسماعيل، ظل يف نبغوا إليها، الطبية
أكثرهم لكن إسماعيل، عرص بعد نبغ من ومنهم الرتجمات، وقلت تأليًفا، أكثرها الطب

أشهرهم: هاك العربية، اللغة يف العلوم تعلم وهي الطب، مدرسة يف تثقفوا

قرصالعيني، يف الطب تلقى ١٨٧٥ / ١٢٩٢ه: الرحمنتويفسنة عبد بك حسن (١)
الترشيح، علم يف الصحيح القول كتاب ترجم أنه آثاره وأهم فيه، الترشيح تدريس وتوىل
يف يُدرَّس لكي الطب ملدرسة رئيس وهو الحكيم، عيل محمد بأمر ١٢٨٣ه سنة ُطِبع

محرتًما. رجًال بك حسن وكان املذكورة، املدرسة
الفن هذا وتلقى بالصيدلة، اشتهر ١٨٧٧ / ١٢٩٤ه: سنة تويف ندى بك أحمد (٢)
واستخراج الصابون صناعة ودرس فيه، للتفقه باريس إىل سافر ثم العيني، قرص يف
الثالثة، املواليد أو الطبيعي التاريخ أستاذ الحكومة فعينته مرص إىل عاد ثم الشمع،
يف والبحث العمل كثري هماًما وكان الكيماوي، بك جاستنيل للدكتور مرتجًما تعني ثم
والتأليف التعليم عىل عامًال زال وما العلم، ونرش للتأليف محبٍّا يعلمها، التي املواضيع
اآلتي رياض بك عيل الطبيعي التاريخ تعليم يف فخلفه ،١٨٧٧ سنة هللا توفاه حتى
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جزيلة مؤلفات وله تدريسه، فتوىل باريس من غالب بك عثمان الدكتور عاد ريثما ذكره،
أهمها: هاك الفائدة

١٣٨٣ه. سنة ُطِبع النباتات: علم يف البينات اآليات (أ)
بك، فيجري تأليف وهو الفرنساوية، عن ترجمه الزراعة: فن يف الرباعة حسن (ب)

مجلدين. يف ١٢٨٣ه سنة ُطِبع
أنشأت قد إسماعيل أيام يف الحكومة وكانت الزراعة: فن يف الصناعة حسن (ج)
مجلدان، وهو للتعليم الكتاب هذا فوضع فيها، التدريس إليه وأحالت للزراعة، مدرسة

١٢٩١ه. سنة ُطِبع
١٢٨٤ه. سنة وُطِبع الفرنساوية، عن نقله الحيوانات: علم يف البينات الحجج (د)

الكيماوية، األعمال رئيس بك جاستنيل تأليف هو الكيمياء: علم يف األذكياء نخبة (ه)
وغري املعدنية الكيمياء يف ١٢٨٦ه، سنة صدرا جزئني يف العربية إىل بك ندى ونقله
وال الحيوانية، الكيمياء يف والرابع النباتية، الكيمياء يف الثالث الجزء وترجم املعدنية،

العلم. هذا عليه درسوا الذين الطلبة عند خطٍّا يزاالن
١٢٨٨ه. سنة ُطِبع (الجيولوجيا): األرضية الطبقات علم يف املرضية األقوال (و)

العربية إىل بك ندى ترجمه بك، جاستنيل تأليف الطبيعة: علم يف البديعة األزهار (ز)
الجوية. الظواهر يف واآلخر الطبيعة، يف األول ١٢٩١ه، سنة ُطِبعا جزئني، يف

املدارس. روضة مجلة يف بعضها ظهر أخرى مؤلفات وله

قرص يف الطب تعلم ١٨٨٣ / ١٣٠١ه: سنة تويف الكحال عوف بك حسني (٣)
لهذا مدرًسا تعني عاد فلما الرمد، علم سيما وال فيها، فأتقنه أوربا إىل سافر ثم العيني،
أركان أربعة أحد عرصه يف وكان واسعة، شهرة فيه واشتهر املذكورة، املدرسة يف الفن
البقيل باشا عيل ومحمد الطبيعي، التاريخ يف ندى بك وأحمد الرمد، يف هو يومئٍذ: العلم
الرمد صناعة يتعاطى بك عوف ظل الترشيح. يف الرحمن عبد بك وحسن الجراحة، يف

سنة. عرشين من أكثر ومعالجة تعليًما
عليه تخرج نصوًحا عامًال وكان يطبع، لم أجزاء سبعة يف الرمد يف كتابًا ألف وقد

كثريون.
الطب تعلم ،١٨٨٧ سنة تويف الطب، مدرسة يف الرمد أستاذ حافظ: بك محمد (٤)
مطمح كتاب وألف الفن، هذا تعليم فتوىل وعاد أوربا، يف الرمد فن وأتقن العيني، قرص يف

١٢٩٩ه. سنة ُطِبع باملنظار، بالبحث العني أمراض تشخيص يف األنظار
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يف كتابًا ألف ١٨٨٩ / ١٣٠٧ه، سنة تويف الوالدة، معلم السميع: عبد بك محمد (٥)
يطبع. لم األربطة علم يف وكتابًا يطبع، لم أجزاء ثالثة يف الوالدة

مدرسة ودخل القاهرة، يف ُولِد ١٨٩٣ / ١٣١١ه: سنة تويف سالم باشا سالم (٦)
مونيخ مدرسة إىل الحكومة أرسلته ثم سنوات، ٤ فيها أقام ١٨٤٤ سنة العيني قرص
الطبية اختباراته وأتم األقران، عىل تفوق مع شهادتها ونال فيها، الطبية العلوم تلقى
مدرسة رئيس إىل املدفعية فرقة يف جراح من يرتقي زال وما مرص، إىل وعاد فينا، يف
وهاك واسعة، شهرة ونال الخاص، الخديوي وطبيب الصحة، مجلس ورئيس الطب،

أملانية: مصادره وأكثر مؤلفاته، أهم

مجلدات. ٤ يف ١٢٩٨ه سنة ُطِبع والعالج: الباطني الطب إىل االبتهاج وسائل (أ)
والعالج. الطب يف املحتاج دليل (ب)

املجالت يف مقاالته غري ١٣٠٠ه. سنة ُطِبع املعدنية: واملياه الشفائية الينابيع (ج)
الطبية.

سنة تويف الطب، مدرسة يف واألطفال النساء أمراض معلم زيد: أبو مصطفى (٧)
الصحة. قانون يف املنحة صياغة كتاب له ،١٨٩٨

دخلت األصل، حبشية هي ١٨٩٩ / ١٣١٧ه: سنة توفيت تمرهان جليلة (٨)
تعلُّمها، من نفرن الوطنيات ألن فيها؛ القبالة علم لتلقي القوابل مدرسة والدتها
تعلمها صارت حتى فيها وارتقت القبالة، تعلمت وقد جليلة، ابنتها خلفتها ماتت وملا
سنة ُطِبع القبالة، أعمال يف الداللة محكم كتاب الفن هذا يف وألفت املذكورة، املدرسة يف

اليعسوب. مجلة يف ونُِرش إفرنجي، كتاب عن منقول وهو ١٢٨٦ه،
مرص، يف الصيدلة تعلم ١٨٩٩ / ١٣١٧ه: سنة تويف الصيديل رياض بك عيل (٩)
وغريها، السموم وعلم األقرباذينية والكيمياء األقرباذين تعليم وتوىل أوربا، يف وأتقنها
وخلف العيني، قرص يف اإلسبتالية حكيمبايش وكان املهندسخانة، يف أيًضا التدريس وتوىل

اآلتية: الكتب

١٢٨٩ه. سنة ُطِبع األقرباذينية: األعمال يف الرياضية النفحة (أ)
١٢٩٧ه. سنة ُطِبع الطبية: املادة يف الرياضية األزهار (ب)

١٢٩٨ه. سنة بعضه ُطِبع الطبيعي: التاريخ يف اإللهية التوفيقات (ج)
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الطب، مدرسة يف الباثولوجيا تعليم توىل :١٩٠٠ سنة تويف قطاوي بك محمد (١٠)
جزئني، يف العامة الباثولوجيا علم يف التامة األقوال املؤلفات: من وله حينًا، املدرسة وأدار
التالميذ عند عليهما الوقوف ويمكن يُطبَعا، لم التشخيص، يف والثاني األمراض، يف األول

عليه. العلم هذا تلقوا الذين
وفياتهم عىل نقف لم عربية مؤلفات فيه صنفوا الطب علماء من جماعة وهناك

منهم:
العجالة كتاب ألف الحربية، املدرسة يف البيطرة معلم إسماعيل: الهادي عبد (١١)

١٢٩٠ه. سنة بمرص طبع والطوبجية، السواري الضباط إلرشاد البيطرية
عمدة كتاب له املرصية، املهندسخانة بمدرسة الكيميا خوجة أحمد: منصور (١٢)

مجلدين. يف ١٢٨٣ه سنة ُطِبع واألقرباذين، الصيدلة فن يف املتطببني
سنة القاهرة يف ُولِد ١٩٠٠ / ١٣١٨ه: سنة تويف الدري باشا محمد (١٣)
وأما بك، كلوت بالدكتور ملحًقا أحمد الرحمن عبد أبوه وكان ١٨٤١ / ١٢٥٧ه،
باشا عباس ألغاها حتى النارصية بمدرسة املعروفة املبتديان مدرسة فأدخله محمد ابنه
ودخل الفرصة فاغتنم الطب إىل ميًال نفسه يف ووجد الهندسة، مدرسة ودخل األول،
إىل إرسالية يف وسار للجراحة، معيًدا وتعني الطب، أتم وشقاء عناء وبعد مدرسته،
إسماعيل، وخلفه سعيد تويف التالية السنة ويف باشا، سعيد بأمر الطب إلتقان باريس
عىل فأكبَّ الطب، مدرسة إىل النهضة وعادت الدري، محمد وفيها اإلرسالية فاستقدم
قوانني تبدلت حتى املنصب هذا يف زال وما فيها، للترشيح معلًما وُعنيِّ والعمل، العلم
وهو ،١٩٠٠ سنة هللا توفاه حتى العمل فاعتزل باإلنكليزية، التعليم وصار املدرسة،
كلف له وكان خاص، بنوع الجراحة يف طائرة شهرة وله وعمًال، علًما األطباء خرية من
خلف وقد خاصة،4 ومطبعة وغريها، ترشيحية طبية معدات منزله يف أحرز وقد بالعلم،

هي: هامة مؤلفات

باألدوية معالجتها وطرق الهيضة، وصف وفيها الوبائية: الهيضة يف رسالة (أ)
البسيطة.

واألشكال، بالرسوم مزيَّن الجراحة، يف مطول األقسام: جراحة يف املرام بلوغ (ب)
تحت وفاته عند كان والرابع مطبعته، يف كلها ُطِبعت ضخمة، مجلدات ثالثة منه ظهر

الطبع.
تراجم خالصة عىل فيه جاء العلوية: املحمدية العائلة مآثر يف الدرية التحفة (ج)

أنجالهم. ورسوم رسومهم، مع الخديوية األرسة أعضاء
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الدري. باشا محمد

الطبية التذاكر عىل يشتمل ١٣١٣ه، سنة أخريتهما مرتني ُطِبع الطبيب: تذكار (د)
يف حمله ويسهل صفحة، ٤٣٦ صفحاته العيني، قرص أطباء مشاهري يصفها كان التي

الجيب.
يف وطبعه التوفيقية، الخطط من استخرجه مبارك: باشا عيل حياة ترجمة (ه)

١٣١١ه. سنة مطبعته
١٣٠٠ه. سنة ُطِبع مرص، عىل الطارئة الوبائية األمراض يف الصحية: اإلسعافات (و)

مثل البقيل زاوية من عائلته ١٩٠٢ / ١٣٢٠ه: تويفسنة بدر بك محمد الدكتور (١٤)
مرص، إىل نقل ثم بلده، يف القراءة مبادئ تعلم ذكره، املتقدم عيل محمد الدكتور عائلة
مدرسة دخل ثم املواضيع، اختالف عىل علومها وتلقى املختلفة، مدارسها يف وتنقل
أعيدت ثم األول، عباس أيام يف املدرسة تلك وألغيت العلم، هذا إىل شوق يف وهو الطب
بالد يف الطب فن إلتقان التالميذ من ٤ مع واختري الرفاق، من عرشين مع إليها وأعيد
سنة مرص إىل فعاد يقبل، فلم هناك استبقاءه وأرادوا بذكائه، أساتذته فأعجب اإلنكليز،
واملناصب الرتب يف يرتقى وجعل للمعية، حكيًما باشا سعيد فعيَّنه ١٨٥٥ / ١٢٧٢ه،
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املادة تعليم عىل أخريًا واستقر مختلفة، مواضيع يف العيني قرص يف معلًما تعني حتى
فألَّف: بالتأليف واشتغل إسماعيل، لدى رفيعة منزلة ذا وكان الطبية،

١٣٠٧ه. سنة ُطِبع الطبية: واملادة الشفاء علم يف الدرية الفرائد (أ)
١٣١٠ه. سنة ُطِبع الجديدة: األدوية رشح يف النضيدة البدرية الدرر (ب)

١٢٩٦ه. سنة بعضها ُطِبع العامة: واملنحة التامة الصحة (ج)

محمد الدكتور نجل هو ١٩٠٣ / ١٣٢١ه: سنة تويف الجراح حمدي بك أحمد (١٥)
وأتقن العيني، قرص مدرسة يف تعلم أبيه، مثل الجراحة حب عىل ونشأ البقيل، باشا عيل
وأبوه الجراحية للعمليات معلًما وتعني ،١٨٦٩ سنة مرص إىل وعاد باريس، يف الطب
التأليف، يف بأبيه واقتدى الحكومة، خدمة يف مختلفة مناصب يف تقلب ثم حيٍّا، يزال ال

ظهورها: حسب مؤلفاته وهاك

عىل يدل اسمه والتعصيب: واألربطة الجراحية العمليات يف الحبيب تحفة (أ)
١٢٩٦ه. سنة طبع موضوعه،

١٢٩٧ه. سنة طبع باألشكال، مزيَّن الجراحة: أعمال يف الراحة (ب)
١٢٩٧ه. واحدًة سنًة ظهرت طبية مجلة املنتخب: جريدة (ج)

١٣١١ه. سنة طبع التصنعية: األمراض يف العباسية التحفة (د)

بضواحي الطالبية يف ُولِد ١٩٠٦ / ١٣٢٤ه: سنة تويف محمود باشا حسن (١٦)
الحكومة أرسلت ١٨٦٢ سنة ويف الحربية، املدرسة يف العلم مبادئ وتلقى القاهرة،

الطب. يف للتفقه جملتها يف الرتجمة وصاحب أملانيا، إىل علمية إرسالية
تدريس توىل ثم العيني، قرص مدرسة يف للترشيح أستاذًا تعني ١٨٧٠ سنة عاد وملا
بالده، مصلحة يف التفكري كثري وكان الطب، ملدرسة رئيًسا صار وأخريًا أخرى، علوم

أهمها: هاك عديدة رسائل بينها مؤلفات وخلف بقاؤه، يطل لم طبيٍّا مجمًعا فأنشأ

١٢٩٠ه. سنة طبع املرصي: الدمل يف العرصي االستكشاف (أ)
١٢٩١ه. سنة طبع الجلدية: األمراض يف الطبية الفوائد (ب)

١٢٩٤ه. سنة طبع حلوان: حمامات يف األبدان شفاء ينبوع (ج)
١٢٩٥ه. سنة طبع الكحال، دوتريو للدكتور الصديدي: الرمد (د)

١٢٩٥ه. سنة طبع ومعالجتها: البواسري (ه)
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محمود. باشا حسن

١٢٩٩ه. سنة طبعت الدنج: حمى يف رسالة (و)
.١٨٨٣ سنة طبعت باإلفرنجية: الهيضة يف رسالة (ز)

١٨٨٣ه. سنة طبع الساري: الطاعون مرض يف والقاري السامع تحفة (ح)
.١٨٩٢ سنة طبع الباطنية: األمراض يف الطبية الخالصة (ط)

الطب مدرسة أساتذة من هو :١٩٠٦ سنة تويف الهراوي بك الرحمن عبد (١٧)
وأمراض للفسيولوجيا معلًما وُعنيِّ ،١٨٥٣ سنة وعاد أوربا، يف وتفقه فيها تعلم املرصية،
يطبع. لم الفسيولوجيا يف كتابًا وخلف ،١٨٨٠ سنة املدرسة لرئاسة وكيًال وصار الجلد،
،١٩٠٧ سنة تويف بالعباسية، العسكرية املدرسة وكيل نجاتي: سليمان الدكتور (١٨)
مفتش فتعني ،١٨٨٥ سنة مرص إىل وعاد أوربا، يف وأتمه العيني قرص يف الطب ودرس
أسلوب سماه: كتابًا فيها وألف العقلية، لألمراض مدرًسا تعني ثم للسجون، صحة

.١٨٩٢ سنة طبع املجاذيب، فن يف الطبيب
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من هو ،١٩١٣ سنة تويف بريوت، يف الرمدي الطبيب الخوري: شاكر الدكتور (١٩)
منها: مفيدة آثاًرا وخلف فيها، واشتهر بريوت يف وأقام املرصية، الطبية املدرسة تالميذ

وهو ،١٨٨٩ سنة بريوت يف طبع العازب: وزواج املتزوج صحة يف الراغب تحفة (أ)
وللشابة. للشاب املفيدة الرسية الكتب من

.١٨٩٧ سنة بمرص طبع العني: صحة كتاب (ب)
ذلك، ونحو النكات من له جرى وما األحوال، من به مر ما فيها جمع مذكرات (ج)

.١٩٠٥ سنة بريوت يف طبع

املحررون رابًعا:

والتصحيح التحرير بني الفرق

ويريدون كذا، جريدة يف املحرر فيقولون الكاتب، بمعنى املحرر لفظ الكتَّاب أكثر يستعمل
والتقويم، اإلصالح فهو األصل يف التحرير وأما باالستعمال، تولَّد املعنى وهذا الكاتب،
واملحرر سقطه، وإصالح حروفه بإقامة وخلصه نه وحسَّ قوَّمه أْي الكتاب حرر فيقولون

بذلك. يقوم الذي
لهم عناية ال النقلة أكثر كان العربية إىل الحديثة العلوم نقل عيل محمد أراد وملا
من إىل فاحتاج األجنبية، باللغات لهم معرفة ال اللغة علماء وأكثر العربية، اللغة يف
يف الكتاب تصحيح يتوىل الذي املصحح غري وهو للطبع، ويهيئها املنقولة الكتب يحرر
وفهم تحريره، إليهم يعهد الذي العلم معرفة فيهم يشرتط املحررين ألن الطبع؛ أثناء
فيهم فيكفي املصححون أما اللغة، معرفة عن فضًال ذلك، وغري العلمية مصطلحاته
أريد التي الكتب كانت وملا القواعد، حسب العبارات لضبط وشواردها اللغة قواعد معرفة
محررين إىل ماسة الحاجة كانت خصوصية، مصطلحات لها فنية علمية يومئٍذ نقلها

مظانها. ويعرفون مصطلحاتها، يفهمون
فيقرأه املحرر إىل دفعوه غريه أو الطب يف كتاب نقل من املرتجم فرغ إذا فكانوا
عالم عنه فينوب وإال موجوًدا، كان إذا املؤلف أو املرتجم مع ذلك يُفَعل أن والغالب —
حسن أحمد ذلك يتوىل كان ما وكثريًا عنها، املنقول األصلية اللغة يعرف الفن ذلك يف
اللغات عن فضًال العربية يعرف ألنه بك؛ برون الدكتور أو همته، وعلو لعلمه الرشيدي
محمد أنشأها التي األلسن مدرسة تالميذ بعض أو بك، رفاعة ذلك يفعل وقد األخرى،
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— األدبية والعلوم والتاريخ الرياضيات يف هؤالء اشتغال أكثر كان وإن الغاية، لهذه عيل
لها املالئمة األلفاظ ويضع األصلية، اللغة يف األلفاظ معاني من بينة عىل املحرر فيكون
موكوًال أمره فيصري املطبعة، إىل ودفعوه الكتاب، بيضوا ذلك من فرغ فإذا العربية، يف

الطبع. قبل وتنقيحها املسودات لقراءة املصححني إىل
عهد عىل النهضة هذه أوائل يف باألكثر إليهم ماسة الحاجة كانت املحررين أن عىل
كما العلمية املصطلحات استقرت أن بعد بالتدريج عنهم يستغنون أخذوا ثم عيل، محمد
وضع حيث من النهضة هذه عىل األول الفضل أصحاب وهم األولون، املحررون وضعها
املصطلحات معجم صاحب التونيس عمر محمد السيد الطائفة هذه وإمام املصطلحات،
محمد زمن يف تعارصوا وقد قليلون، هنا املراد باملعنى واملحررون ذكره. اآلتي العلمية

األقدمية: حسب عىل أشهرهم وإليك عيل،

محرري أقدم هو عرش. التاسع القرن أواسط يف تويف الهراوي: عمران محمد (١)
لكنه حاله، وترجمة أصله حيث من كثرية أخبار عىل له نقف لم النهضة، هذه يف الكتب
وقد اللغة، وخصوًصا األيام تلك علوم يف الثقات أوثق ألنهم األزهر؛ تالميذ من طبًعا
الرصيح القول كتاب نعني النهضة، هذه يف املرتجمة الطب كتب من كتاب أول حرر
سنة زعبل أبي يف ُطِبع عنحوري، يوحنا وترجمة بك، كلوت تأليف الترشيح علم يف
تأليف الجهادية لحكماء منه بد ال ما يف الطبية العجالة كتاب أيًضا وحرر ١٢٤٨ه،
وهو ١٢٤٩ه، سنة زعبل أبي مطبعة يف ُطِبع سكاكيني، أوغسطني وترجمة بك، كلوت
يف تزال ال واملدرسة عنحوري، ترجمات من كثريًا وحرر مطبوعاتها، من الثاني الكتاب

العيني. قرص إىل انتقالها بعد عمله عىل وظل زعبل، أبي
التي الكتب من كثريًا نقح وقد للهواري، معاًرصا كان كساب: حسن مصطفى (٢)
كان ما وكثريًا الفتاح، عبد ومحمد فرعون ترجمات من النهضة هذه صدر يف ُطِبعت
غاية كتب: حرر وقد املنقول، الفن يف العلماء أحد بوجود األصل عىل الرتجمات يقابل
قبل تويف أنه والغالب وغريها، الصحة وقانون الرياض، ونزهة املحافل، ونزهة املرام،

ذكره. اآلتي التونيس
سليمان بن عمر بن محمد هو ١٨٥٧ / ١٢٧٤ه، سنة تويف التونيس: عمر محمد (٣)
سنة تونس يف ُولِد العلمية، واملصطلحات اللغات معرفة يف املربزين من كان التونيس،
األزهر، يف مجاوًرا التونيس عمر أبوه وكان مرص، يف به حملت مرصية وأمه ١٢٠٤ه،
هذا عمر محمد ل فصَّ وقد تونس، أرشاف من سليمان جده وكان مرص، من فتزوج
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وقد منها عاد فلما السودان، إىل سفره فيها وذكر ذكرها، اآلتي رحلته يف أرسته تاريخ
إحياء يف أخذ وقد نهوضه، إبان ىف عيل ومحمد العلم، تحصيل عىل عكف أحواله ضاقت
أن من تمكن حتى الدرس يف التونيس محمد فأخذ املواهب، ألصحاب مجاًال وأوجد مرص،

املورة. إىل حملته يف باشا إبراهيم خدمة يف واعًظا يكن
كتب نقل يف وأخذوا زعبل، أبي مدرسة أنشئت قد كانت الحملة تلك من عاد وملا
عليه فقرأ أدبه، إىل بك برون الدكتور وارتاح فيها، للكتب مصحًحا فتعني وغريها، الطب
وامتاز والتصحيح، التحرير يف تظهر مواهبه وأخذت العربية، اللغة يف ودمنة كليلة كتاب
يرجعون فكانوا العربية، باللغة العلمية املصطلحات بمعرفة املصححني أقرانه سائر عن
يف كتابًا نقلوا إذا فكانوا ومحررها»، الطب كتب «مصحح ويسمونه تحقيقها، يف إليه
املالئمة العربية الوضعية األلفاظ إيجاد يف مشقة يرون الطبية املدرسة إنشاء أوائل
الهامة، الكتب تحرير يف إليه فريجعون املرتَجم، الكتاب يف املوجودة اإلفرنجية لأللفاظ
فعلوا كما ذلك، يف عليه فيعولون عربي، قالب يف واملعاني األلفاظ صياغة يف ماهًرا وكان
الدكتور نقله فقد بك، كلوت تأليف األطفال أمراض علم يف الغوال الدرر كتاب تنقيح يف
التونيس محمد عىل الطبع قبل عرضوه ثم العربية، إىل الفرنساوية من الشافعي محمد
السنية والجواهر بك، كلوت تأليف الصحة كنوز كتاب يف فعل وكذلك وحرره، فنقحه
وحرر الخصوص، عىل العلم هذا مصطلحات تحرير يف تعب وقد بك، لربون الكيمياء يف

مؤلفاته: أهم وهاك كثرية، مآثر وله بك، لفيجري النبات كتاب

اختالف عىل العلمية للمصطلحات معجم وهو الطبية: األلفاظ يف الذهبية الشذور (أ)
أؤلف أن رأيت الطبية الكتب ترجمات كثرت «ملا خالصته: ما مقدمته يف قال مواضيعها،
املصطلحات يف فرنساوي بكتاب أتى قد بك كلوت وكان للمصطلحات، جامًعا قاموًسا
الجراحة معلم النربوي إبراهيم وهم: برتجمته املعلمني مهرة إىل وأوعز والعلمية، الطبية
األمراض معلم الشافعي ومحمد الصغرى، الجراحة معلم البقيل عيل ومحمد الكربى،
الترشيح معلم النحراوي وعيسوي الخاص، الترشيح معلم الشبايس ومحمد الباطنية،
معلم السبكي ومصطفى الطبية، واملادة األقرباذين معلم الرشيدي أحمد والسيد العام،
إيلَّ فأوعز أُعِطيه، الذي الجزء منهم كل فرتجم النبات، معلم عيل وحسنني العني، أمراض
أو عرض، أو مرض، عىل يدل لفظ كل الكتاب من آخذ أن املدرسة ناظر برون الدكتور
القواميس يف ما أستخرج وأن االصطالحات، من ذلك غري أو حيوان، أو معدن، أو نبات،
كتب أو املعاجم من وغريه اللغة فقه يف وما داود، تذكرة يف جاء وما التعاريف، من
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عىل ورتبته املشهورين، األطباء وأسماء العقاقري، أسماء إليه وأضفت ذلك، ففعلت اللغة،
إلخ». … املعجم حروف

منه، التقطه ما مؤلف لكل أسند وقد واألطباء، الطبية للمصطلحات معجم فهو
ُحِمل وقد النفيسة، الذخائر من وهو الحجم، متوسط صفحة ٦٠٠ نحو يف كتابًا فجاء
وقد باريس، نسخة عن بالفوتوغراف منقولة نسخة الخديوية املكتبة ويف باريس، إىل

العربية. اآلداب إحياء كتب جملة يف طبعها عىل املعارف نظارة أقرت
إىل سفره بها يصف رحلة هي والسودان: العرب بالد بسرية األذهان تشحيذ (ب)
عظيمة وهي ووادي، دارفور مرصإىل واحات من طريقه يف شاهده ما ذكر وقد السودان،
والرحلة الواحات، وصف يف منها قطعة ج١٧) (ص٣٣ التوفيقية الخطط ويف الفائدة،
مقالة سديليو عليها وعلق ،١٨٥١ سنة فرنساوية ترجمة مع باريس يف ُطِبعت املذكورة

األسيوية. املجلة يف

املصححون خامًسا:

التي الكتب عىل أسماؤهم تُذَكر لم وأكثرهم كثريون، النهضة هذه يف املصححون
أشهرهم: هاك املحررين، من اقرتبوا حتى نبغوا كبارهم من طائفة لكن صححوها،

/١٨٨٣ سنة تويف — األمريية املطبعة مصححي رئيس الدسوقي: إبراهيم (١)
أوائل من فيها عامًال زال وما النهضة، تلك يف العاملني املصححني أشهر هو ١٣٠٠ه،
األزهر، إىل وانتقل دسوق، يف ١٢٢٦ه سنة ُولِد إسماعيل، أيام أواخر إىل عيل محمد أيام
ولم الشعر، يقرض األدب عىل مطَِّلًعا وكان للتدريس، أهًال صار حتى فيه العلم فتلقى
الكتب لتصحيح اختاروه املصححني إىل عيل محمد احتاج فلما باألزهر، تدريسه يطل
املتقدم الهراوي عمران محمد الشيخ مع ١٢٤٨ه سنة زعبل أبي مدرسة يف الطبية
املهندسخانة، مدرسة إىل نُِقل ثم العلمية، املصطلحات معرفة عىل هناك تمرن وقد ذكره،
الرياضية، الكتب من كثريًا فصحح فيها، املصححني رئيس فجعلوه التصحيح أتقن وقد
تعني منها قريبة أخرى مدرسة إىل األول عباس والية أول يف املدرسة هذه استحالت وملا
الرياضية، الكتب وتصحيح العربية، إىل الفرنساوية من النقل وضبط العربية، لتعليم
فصحح بوالق، مطبعة يف للتصحيح تعني باشا سعيد زمن يف املدرسة هذه ألغيت وملا
تحرير يف واشرتك املرصية، الوقائع تحرير يف يساعد وكان وكيماوية، طبية كتب عدة
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يف الكتب لعموم التصحيح رئاسة إىل إسماعيل عهد يف وارتقى الطبية، اليعسوب مجلة
يف جيدة معرفة له وكانت ١٣٠٠ه، سنة تويف حتى املعاش عىل أحيل ثم املطبعة، تلك
درس وعليه املحررين، عمل يعمل كان ما وكثريًا باملزاولة، اكتسبها العلمية املصطلحات

العربية. اللغة اإلنكليزي لني املسترشق
آخرون مصححون

أشهرهم: الدسوقي عارصوا املصححني من طائفة وهناك
مؤلفات بعض ح وصحَّ زعبل، أبي يف مصحًحا كان محرم: محمد الشيخ (٢)

النرباوي.
ُعيِّنوا الذين املصححني جملة من كان األسنوي: اللطيف عبد حسني الشيخ (٣)

الترشيح. يصحح وكان إسماعيل، عهد عىل البقيل عيل محمد رئاسة يف الطب ملدرسة
باملصطلحات معرفة وله الطبية، العلوم بمصحح يُعَرف حنفي: خليل الشيخ (٤)

العلمية.

ترجمة. أو كتاب تأليف عىل العزم عقد إذا يعينونهم الذين املصححني غري
هذه صدر يف إليهما الحاجة لشدة العناية أقىص بالغني كانا والتصحيح فالتحرير
الطبيعية، العلوم من وغريهما والصيدلة الطب كتب عىل قاًرصا ذلك يكن ولم النهضة،
عليه. الكالم سيأتي مما وغريها الرياضيات، يف املنقولة العلوم سائر يتناول كان لكنه

يفمرص يتبعها وما الرياضيات نقل (2-1)

إىل فنتقدم بمرص، النهضة هذه يف والطبية الطبيعية العلوم نقل يف الكالم من فرغنا
التي العلوم من وهي ونحوها، والفلك وامليكانيكيات الرياضية العلوم نقل عن الكالم
العرب، أسالفنا عند كان عما يختلف حديث بشكل الحديثة املدنية أصحاب عن نقلناها
من حسنة طائفة الفنون هذه علماء من نبغ وقد الدخيلة، العلوم من عددناها ولذلك
الهندسة مدرسة تالميذ من وأكثرهم وغريهم، واملؤلفني واملرتجمني واملهندسني املعلمني
بالذين فنكتفي املجال، لطال ذكرهم أردنا لو الخارج، يف أتقنوها وقد األلسن، مدرسة أو
الوفاة حسب الرتاجم ونرتب — الكتاب هذا يف عادتنا عىل — منها يُستفاد آثاًرا خلفوا

اآلن: إىل النهضة هذه أول من
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العلمية اإلرسالية تالميذ من وهو ١٨٥١ / ١٢٦٨ه: سنة تويف بيومي محمد (١)
مرص إىل عاد وملا الجزء، هذا من املدارس بباب القائمة يف مذكوًرا اسمه وترى األوىل،
الفن يف الكتب برتجمة واشتغل املهندسخانة، يف معلًما صار حتى مختلفة مناصب تقلد

ترجماته: وهاك ١٢٦٨ه. سنة الخرطوم يف تويف وقد هناك، أتقنه الذي

١٢٥٦ه. سنة طبع الفرنساوية، عن عربه الحساب: علم يف االكتساب ثمرة (أ)
١٢٥٦ه. سنة طبع واملقابلة: الجرب كتاب (ب)

١٢٦٣ه. سنة طبع مجلدين يف الوصفية: الهندسة (ج)
سنة وطبع املدارس، مدير بأمر ترجمه املثلثات: حساب يف الثمرات جامع (د)

١٢٦٤ه.

املؤلفات من وله املهندسخانة، مدرسة يف مدرًسا كان رمضان: إبراهيم (٢)
الرياضية:

١٢٦٠ه. سنة طبع األرايض: تخطيط يف الريايض القانون (أ)
١٢٦١ه. سنة طبع الوصفية: الهندسة يف البهية الآليل (ب)
١٢٦٩ه. سنة طبع الوصفية: الهندسة يف اللدنية املنحة (ج)

واملستقيم. النقطة (د)
األحجار. قطع كتاب (ه)

أغا عيل والده واسم ألباني، أصله ١٨٦٧ / ١٢٨٤ه: سنة تويف باشا بهجت (٣)
مرص يف العلم مبادئ فتعلم ١٢١٨ه، سنة بهجت له فولد بمرص، تزوج األرنؤطي،
والفنون الرياضية العلوم فأتقن سنني عرش فيها وأقام باريس، إىل ١٢٤١ه سنة وسافر
اإلرسالية، هذه أبناء من وغريهم بك ورفاعة باشا ومظهر بك مختار مع وعاد الهندسية،
١٢٥٦ه سنة وتوىل الطوبجية، املدرسة إىل وانتقل سنتني، العيني قرص نظارة وتوىل
ُعِهد ثم ويتقدم، يرتقي وهو نربوه، جفالك خريطة لعمل وانتُِدب املدارس، ديوان نظارة
هامة هندسية أعماًال وتوىل الخريية، القناطر بناء يف بك موجيل مع االشرتاك يف إليه
وأكثرها الخرائط، غري مكتوبًا أثًرا يخلف لم لكنه وغريها، والقناطر والرتع الجسور من

األشغال. نظارة يف موجود
١٨٧٢ / ١٢٨٩ه، سنة تويف املهندسخانة، يف الرياضية للعلوم املدرس عيلعزت: (٤)

١٢٨٥ه. سنة طبع الحسابية، األصول تهذيب يف العزية الخالصة له
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الريايض العلم نََقَلِة من هو عرش، التاسع القرن أواسط يف تويف عصمت: محمد (٥)
فعل وقد العربية، إىل منها يرتجم وكان الرتكية، اللغة بمعرفة يمتاز لكنه العربية، إىل
باشا أدهم بأمر ١٢٥٥ه سنة بوالق يف ُطِبع الذي الهندسية، األصول كتاب برتجمة ذلك
أدهم أمر ثم الرتكية، إىل الفرنساوية من أوًال نُِقل الكتاب أن وذلك املهمات؛ عموم مدير
فأمره منهم، عصمت ومحمد فاختاروهم الرجال، أوردي من نحريًرا ١٢ ينتخب أن باشا

ففعل. الكتاب هذا برتجمة
املهندسخانة أساتذة كبار من وهو ١٨٨٢ / ١٣٠٠ه، سنة تويف بك: فايد أحمد (٦)
صار حتى وارتقى والكيمياء، الطبيعة فيها يعلم كان املايض، القرن بأواسط الخديوية

وأهمها: والسوائل، الهندسة يف مؤلفات وله وكيلها،

املهندسخانة ناظر بأمر ترجمها األرضية: الكرة بنية علم يف املرضية األقوال (أ)
١٢٥٧ه. سنة طبعت بك، أدهم

١٢٦٤ه. سنة السوائل، تحرك (ب)
١٢٦٩ه. سنة الهندسية، الحسابات يف السنية الدرة (ج)

له: الحربية، باملدارس الرياضيات مدرس سعد: عامر (٧)

١٢٦٩ه. سنة طبع الجربية، األعمال يف الزهرية املنحة (أ)
١٢٩١ه. سنة السوائل، لترصيف الوسائل أحسن (ب)

١٢٥٩ه. سنة طبع املثلثات، حساب يف الغانيات رضاب له دقلة: أحمد (٨)
فن يف العبارات تهذيب له: املدارس، ديوان ترجمة قلم يف كان عمارة: السيد (٩)

بك. رفاعة بأمر الفرنساوية عن نقله املساحات،
له: الشيمي، محمد (١٠)

١٢٥٩ه. سنة طبع الصبيان، رياضة يف األذهان إفاضة (أ)
١٢٦٦ه. سنة طبع الحساب، علم عن النقاب كشف (ب)

التحفة له: والطوبجية، حرب أركان بمدرستَْي رياضة خوجة نجيب: أحمد (١١)
١٢٩٠ه. سنة الوصفية الهندسة يف البهية

ومسك الحساب يف الكاتب، وعمدة الحاسب عدة كتاب له الديك: عيل حسني (١٢)
١٢٨٦ه. سنة طبع الديوانية، الدفاتر
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الرياضيات علماء أكثر هو ١٨٨٥ / ١٣٠٣ه: سنة تويف الفلكي باشا محمود (١٣)
يف الحصة اسمها بلدة يف ١٨٠٥ه سنة ولد وقد إسماعيل، عرص يف نبغ مكتوبة، آثاًرا
وفيه األمريية، املدرس من غريها إىل منها وانتقل اإلسكندرية، مدرسة يف وتعلم الغربية،
الفنون، هذه إلتقان ١٨٥١ سنة أوربا إىل الحكومة فأرسلته الرياضيات، إىل خاص ميل
خريطة بوضع الحكومة وكلفته املهندسخانة، يف التدريس فتوىل العمل يف أخذ عاد وملا
أحسن من خريطته تزال وال املرصيني، من ذلك فعل من أول وهو املرصي، للقطر
١٨٧٥ سنة الجغرايف املجمع يف املرصية الحكومة عن ناب وقد العول، وعليها الخرائط
ثم ،١٨٨٢ سنة األشغال نظارة فتوىل الوزارة، إىل مختلفة مناصب يف وتقلب و١٨٨١،
يف بعضها مؤلفاته، أهم وهاك الخديوية، الجغرافية الجمعية وترأس املعارف، نظارة

العربية: يف وبعضها الفرنساوية،

ذكرها. املتقدم الخريطة (أ)
ابتداء فيها أثبت ،١٨٥٥ سنة طبعت اإلسالمية: اإلرسائيلية التقاويم يف رسالة (ب)

اليهود. تاريخ
وضواحيها. بباريس األرضية املغناطيسية للمواد الحارضة الحالة يف رسالة (ج)

صاحب والدة عن فيها بحث ،١٨٥٨ سنة طبع اإلسالم: قبل العربية التقاويم (د)
للميالد. ٥٧١ سنة أبريل ٢٠ املوافق أول ربيع ٩ يف وقعت أنها فوجد اإلسالمية، الرشيعة
وصف ويف ،١٨٦٠ سنة دنقلة يف ظهر الذي الكيل الكسوف يف مختلفة رسائل (ه)
ورضورة النيل، ارتفاع عن والتنبؤ األهرام، أعمار عن واإليضاح القديمة، اإلسكندرية
الفرنساوية، باألقيسة ذلك ومقابلة ومكيالها، مرص ومقياس بمرص، مرصد إنشاء

ذلك.5 وغري الفرنساوي، Avoir بفعل الناقصة كان ومشابهة

الناشئة نوابغ من هو ١٨٩٠ / ١٣٠٨ه: سنة تويف يكن منصور بك شفيق (١٤)
املرصية، املدارس يف تفقه يكن، باشا منصور وأبوه ،١٨٥٦ سنة القاهرة يف ُولِد املرصية،
أوربا إىل وسافر مخصوصني، أساتذة عىل والرتكية والفرنساوية العربية اللغات وأتقن
املقتطف، يف عديدة رسائل مسائلها يف وله الرياضيات، إىل ميل فيه وكان مرة، غري
للنائب وكيًال فتعني ،١٨٨٣ سنة مرص إىل وعاد أوربا، يف فتعلمه القضاء إىل أيًضا ومال

االستئناف. رئاسة إىل القضاء مناصب يف تنقل ثم العمومي،
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منصور. بك شفيق

التفاضل يف تعليمية كتبًا فيها فألَّف بالرياضيات، يشتغل ذلك أثناء يف وهو
ألجل الحكومة باقرتاح والقوسموغرافيا والهندسة، والجرب الحساب ومبادئ والتكامل،

الفرنساوية.6 يف رسائل وله الرتكية، إىل الكتب بعض ونقل مدارسها، يف تعليمها
له: ١٨٩٥ سنة تويف شنوان صادق (١٥)

١٣٠٣ه. سنة طبع الهندسية، األصول يف السنية النخبة (أ)
١٢٩١ه. سنة طبع الدفاتر، رسوم بيان يف املتواتر الدواوين عمل (ب)

،١٨٣٥ سنة بوالق يف ُولِد ١٨٩٧ / ١٣١٥ه: سنة تويف املرصي باشا مختار (١٦)
سنة لواء رتبة إىل ارتقى حتى الجيش خدمة يف وانتظم العسكرية، املدارس يف وتفقه
وكان وغريها، السنية واملعية الحربية، نظارة ويف السودان، يف مناصب عدة وتوىل ،١٨٦٦

مؤلفاته: أهم وهاك والفلك، الرياضيات يف االشتغال كثري

والقبطية، باإلفرنجية الهجرية السنني ملقارنة كبري تقويم هو اإللهامية: التوفيقات (أ)
فيها. حدث ما أهم سنة كل وبجانب ١٥٠٠ه، سنة إىل للهجرة األوىل السنة من
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املرصي. باشا مختار

الجغرافية. علم يف الشافية املجموعة (ب)
املرتية. املسطحات تحويل جداول (ج)
الفلكي. باشا محمود حال ترجمة (د)
األمريكاني. ستون الجنرال سرية (ه)

الصالة. وأوقات التقويم حساب كيفية يف مخترص (و)
الرشقي، والسودان زيلع، عن مختلفة مواضيع يف بالفرنساوية عديدة رسائل (ز)

العام.7 اإلسالمية القبلة دليل هو للمسلمني هام اخرتاع وله املقاييس. وتحويل
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وكلفته باريس، يف تفقه ١٩٠١ / ١٣١٩ه: سنة تويف الفلكي باشا إسماعيل (١٧)
الرصد ودرس اإلصالح، من يلزم قد ملا الرصد آالت ألجل العلمي امليكانيك درس الحكومة

مؤلفاته: وأهم مرص، يف الفلكي املرصد وتوىل باريس، مرصد يف

املدارس. روضة ملجلة ذيًال طبع الفلك، يف الزاهرة: النجوم يف الباهرة اآليات (أ)
منه. األول الجزء املعارف نظارة طبعت التوفيقية: الدرر (ب)

الحكومة معول عليها والفرنساوية، بالعربية عام كل ينرشها كان فلكية تقاويم (ج)
حساباتها. ضبط يف املرصية

نظيم أحمد منهم: وافية، أخبارهم تصلنا لم الرياضيات رجال من طائفة وهناك
الهندسية. األصول يف البهية التحفة كتاب صاحب ١٩١٠ سنة نحو املتوىف بك

مدرس صربي باشا صابر الحياة: قيد عىل يزالون ال الذين الرياضيني كبار ومن
وله: باملهندسخانة، الوصفية الهندسة

١٣٠٠ه. سنة طبع الوصفية، الهندسة علم يف املرشقية الرباعة (أ)
١٣٠٠ه. سنة طبع االستعمال، كثرية املنحنيات يف اآلمال بلوغ (ب)

بمرص الحربية العلوم نقل (3-1)

عىل الجند تنظيم إىل منرصًفا النهضة هذه يف األول همه كان عيل محمد أن رأيت قد
لتعليم جماعة وأنفذ املدارس، من سواها قبل الحربية املدرسة فأنشأ الحديثة، الطرز
بهجت الغاية لهذه أرسلهم من وأشهر للِفَرق، ضبَّاًطا ليكونوا أوربا يف الحربية الفنون
نقل إىل فاحتاج الفنون، هذه يف يؤلفوا لم لكنهم إبراهيم، باشا وعيل باشا، ومظهر باشا،
واإلنكليزية الفرنساوية من الكتب تلك لنقل باملرتجمني فاستعان للجندية، الالزمة العلوم
أو العسكرية، الحركات أو الداخيل، للنظام الجند إليه يحتاج مما وغريها، والرتكية
األمر أول يف وكانوا املرتجمني، إىل بذلك وعهد ونحوها، القنابل رمي أو الحصون، بناء
مرتجمها، أو مؤلفها اسم عليها يذكرون ال طبعوها وإذا يطبعونها، وقلما للجند، يلقنونها
النفر وتعليم ١٢٥٣ه، سنة املطبوع املشاة الجهادية العساكر تعليم بقانون فعلوا كذلك
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أيام يف ظهرت العسكرية الفنون يف املطبوعة الكتب وأكثر ١٢٦٨ه، سنة املطبوعة والبلك
أسماؤهم: اآلتية ذلك يف اشتغاًال وأكثرهم إسماعيل،

بمدرية رجوان أبي يف ُولِد ١٨٨٠ / ١٢٩٨ه: تويفسنة بك صالحمجدي السيد (١)
بقلم وأُلِحق األلسن، مدرسة إىل انتقل ثم حلوان، بمدرسة العلم مبادئ وتلقى الجيزة،
ثم العربية، إىل الرياضية الكتب نقل يف وأخذ املهندسخانة، يف مدرًسا وصار الرتجمة،
العسكرية، الفنون يف الكتب ترجمة إليه وأحيل والكبورجية، املهندسني آالي إىل أُِحيل

والحربية: الرياضية آثاره وهاك

بك. مجدي صالح السيد

١٢٦٩ه. سنة طبع األشكال، مع واملنظور: الظل يف املنثور الدر (أ)
١٢٧٠ه. سنة طبع واألخشاب: األحجار قطع يف الطالب بغية (ب)
١٢٧٠ه. سنة طبع املثلثة: الحسابات يف السندسية الروضة (ج)
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١٢٧٦ه. سنة طبع واملجمل: املفصل بتحرير املرسل تذكري (د)
١٢٧٥ه. سنة طبع واملقالع: باليد القنابل ورمي والقالع الحصون ميادين (ه)

واألنهر. الرتع كتاب (و)
عمومية. استكشافات (ز)

الخفيفة. االستحكامات يف املنيفة املطالب (ح)
القوية.8 االستحكامات (ط)

الحربية: الرتجمات من وله املايض، القرن أواسط يف نبغ عبيد: بك أحمد (٢)

ومناورتها. البيادة تعليمات (أ)
سنة طبعت شكري، رمضان ترجمتها يف ساعده ومناورتها: الخيالة تعليم (ب)

١٢٨٤ه.
سنة طبع سلمي، السالم وعبد صفوت، مصطفى مع ترجمه السواري: تعليم (ج)

١٢٨٤ه.

له: ١٣٠٦ه سنة تويف عيل، الرحمن عبد (٣)

١٢٨٩ه. سنة طبع النيشان، إصابة يف الشجعان تذكار (أ)
١٣٩١ه. سنة طبع حربية، قواعد بعض يف العسكرية غنيمة (ب)

الحربية: الفنون يف وله الطبيعية، العلوم مرتجمي بني ذكره تقدم قد الز: محمد (٤)

١٢٨٨ه. سنة طبع وصعب، سهل من يلزمهم ما لكل حرب أركان تذكار (أ)
١٢٨٩ه. سنة طبع الخفيفة، االستحكامات يف اللطيفة املذاكرة (ب)

أن من أشهر هو ١٨٨٨ / ١٣٠٠ه: سنة املتوىف الجزائري القادر عبد األمري (٥)
لكن حسنًا،9 بالءً الفرنساويني محاربة يف أبىل باسًال أمريًا قرَّاؤنا عرفه وقد يُعرف،
وزينة الكاتب «وشاح اسمه: الحرب فنون يف كتابًا له ذكر البيان أعيان كتاب صاحب
وكتابًا جنده، كتَّاب بعض جمعه وقد لجيشه، َسنَّه نظام يف الغالب» املحمدي العسكر

الجياد. الصافنات يف آخر
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الجزائري. القادر عبد األمري

مختلفة حربية كتب

النهضة: تلك أثناء يف صدرت التي العسكرية الكتب ومن

١٢٧٥ه. سنة طبع سليمان، لسليمان اإلنكليزي: السواري تعليم (أ)
.١٢٨٣ سنة طبع لحمدانيس، أجزاؤها: التعليمجي عىل التي العمومية القواعد (ب)

١٢٨٤ه. سنة طبع مظهر، لحسن ششخانة: ٤ عيار مدفع تعليم (ج)
خوجات أحد حمدي أحمد ترجمها العرصية: الجيش تعبئة يف السنية النبذة (د)

١٢٨٨ه. سنة طبع الحربية، املدارس
الجهادية، ديوان يف املرتجم عثمان ملحمد العسكرية: فن يف عمومية ونصائح حكم (ه)

١٢٨٨ه. سنة طبع
١٢٨٩ه. سنة طبع فهمي، لحسن الجديدة: األصول عىل املفيدة الفرقة تعبية (و)

١٢٨٩ه. سنة طبع اسم، بال الجديدة: السواري تعبية يف حميدة تذكرة (ز)
معلمي أحد زكي ألحمد الطوبوغرافية: الخرط قراءة تعليم يف السنية الآليل (ح)

١٢٩٠ه. سنة طبع الحربية، املدارس يف الرياضة
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١٢٩١ه. سنة طبع صديق، لرجب الحربية: املناورات يف السنية الآليل (ط)
الحجر. عىل طبع العلمي ألحمد البلطجية: تعليم يف الجلية النخبة (ي)

اسم. بال الحصار: مدافع تعليم (ك)

سوريا يف الدخيلة العلوم نقل (4-1)

والفلك والرياضيات الطبيعيات أوًال:

اشتغلت ألنها بريوت؛ يف األمريكية الكلية املدرسة نريد إنما هنا، سوريا مدارس قلنا إذا
يف عمل لها يكن ولم والرياضية، والطبية الطبيعية العرصية العلوم نقل يف وحدها
كان وإنما الحديثة، النهضة من األول العرص أو عرش، التاسع القرن من األول النصف
املذكور، القرن من الثاني النصف يف الحركة هذه يف بريوت اشرتكت ثم ملرصوحدها، ذلك
فلم العربية، باللغة التعليم يف أساتذتها وأخذ الكلية، املدرسة تأسست أن بعد سيما وال
بذلك بدءوا قد وكانوا واإلنكليز، األمريكان مؤلفي عن لتالميذهم الكتب نقل من ا بدٍّ يروا
الدكتور ثم فانديك، كرنيليوس الدكتور ذلك يف عمًال األساتذة وأكثر عبية، مدرسة يف
الحديث العلم فروع معظم نقل يف أولهم اشتغل وقد بوسط، والدكتور ورتبات، يوحنا
منقوالت يف الكالم سنجعل ولذلك وغريها؛ والفلك والرياضيات والطبيعيات الطب يف
حدة، عىل فصًال لها فنفرد الدين كتب إال كلها، العلوم هذه يشتمل السورية، املدارس

سواهم: َمن ثم الكلية، أساتذة من ذلك يف اشتغلوا الذين أهم تراجم وهاك

هوالندي هو ،١٨٩٥ سنة وتويف ١٨١٨ سنة ُولِد فانديك: كرنيليوس الدكتور (١)
والصيدلة الطب فتعلم عرصه، علوم يف بأمريكا تفقه املنشأ، أمريكي لكنه األصل،
مرسًال ١٨٤٠ سنة األمريكان املرسلني مجمع فاختاره القديمة، واللغات والرياضيات
بطرس باملعلم واجتمع العربية، اللغة درس يف وأخذ بريوت فجاء السورية، للديار طبيٍّا
اللغة أتقن حتى طويل زمن يمِض ولم وائتلفا، مًعا فسكنا شابان، وهما البستاني
من كثريًا وحفظ أبنائها، من كأنه فيها نطقه وأصبح واألسري، اليازجي عىل العربية
عبية مدرسة فأنشأ خدمته، يف فاستهلك السوري الوطن وأحب وأشعارها، أمثالها
الجرب يف فألف الحديثة، الفنون يف للتدريس الالزمة الكتب تأليف يف وأخذ بلبنان،
املدرسة إنشاء قبل والجغرافيا والطبيعيات البحار وسلك واملثلثات والهندسة واملقابلة
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املسترشقني كبار أحد سميث عايل وكان مدة، فيها فعلََّم صيدا إىل ُدِعي ثم الكلية،
وسنعود — فانديك فأتمها وتويف التوراة، ترجمة بارش قد سوريا يف األمريكان املبرشين

ذلك. إىل

فانديك. كرنيليوس الدكتور

والفلك الكيمياء يعلم فيها أستاذًا عيَّنوه ،١٨٦٦ سنة الكلية املدرسة أنشئت وملا
يف وتُنَرش للتالميذ، املواضيع هذه يف الكتب يؤلف وهو والباثولوجيا، الجوية والظواهر
بني وقع خالف أثر عىل ١٨٨٢ سنة الكلية عن انفصل ثم ببريوت، األمريكان مطبعة
فاستقال العمدة، تنصفهم ولم التالميذ مع الحق ورأى املدرسة، وعمدة الطب تالميذ
وبث بالتطبيب، النهضة هذه خدمة عىل عامًال زال ما لكنه الحكم، ذلك عىل احتجاًجا
السوريون وعرف بهما، للعمل مثاًال كان ألنه الشخصية؛ بالقدوة واإلقدام الغرية روح
الطوائف اختالف عىل فيه اشرتكوا احتفاًال ١٨٩٠ سنة الخمسيني بيوبيله فاحتفلوا فضله
العلوم أهم يف كتبًا وخلف ،١٨٩٥ سنة هللا توفاه حتى عامًال زال وما والعنارص،10 وامللل
الكالم سياق يقِض لم لو املوسوعات أصحاب بني نرتجمه أن بنا يجدر وكان العرصية.
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نذكرها بريوت، يف األمريكان مطبعة يف مطبوعة وكلها مؤلفاته وهذه هنا، ترجمته إيراد
املواضيع: حسب

الطب: يف (أ)

البرشي. الطب مبادئ يف الباثولوجيا •
الطبي. للفحص الطبيعي التشخيص •

لها. ملحق مع للرازي الجدري يف رسالة •

الرياضيات: يف (ب)

الجربية. األصول •
الهندسية. األصول •

األبحر. وسلك واملثلثات األنساب •

الفلك: يف (ج)

الفلك. علم يف الهيئة أصول •
الزرقاء. القبة محاسن •

والكيمياء: الطبيعيات يف (د)

كالفلسفة الحديثة العلوم يف صغرية مجلدات تسعة يف الحجر: يف النقش •
والجيولوجيا والفلك، والنبات، الطبيعية، والجغرافية والكيمياء، الطبيعية،

املدارس. يف للتعليم
الكيمياء. علم •

والتاريخ: الجغرافية يف (ه)

األرضية الكرة يف الوضية املرآة •
اإلصالح. تاريخ •

اللغة: يف (و)

والقوايف العروض يف الدائرة محيط •
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النرشة يف أو حدة، عىل تُنَرش كانت وأدبية تهذيبية دينية مواضيع يف مقاالت غري
بالرسوم. مزينة كتبه وأكثر األسبوعية،

آرمني، أصله الكلية، أساتذة من هو :١٩٠٨ سنة تويف ورتبات يوحنا الدكتور (٢)
ثم مبًرشا، وصار اإلنكليزية، وأتقن األمريكيني، املرسلني أيدي عىل وتثقف سوريا، يف ُولِد
والفسيولوجيا، الترشيح لتعليم الكلية املدرسة يف أستاذًا وتعني الطب، وأتقن التبشري ترك
وهي: بريوت، يف األمريكان مطبعة يف مطبوعة كلها مفيدة كتبًا غريهما ويف فيهما فألف

الرسوم. من مئات فيه الترشيح: أصول (أ)
الرسوم. من مئات فيه الفسيولوجيا: (ب)
العوام. كفاية اسمه الصحة: حفظ (ج)

الصغري. الترشيح كتاب (د)
عديدة. طبية رسائل (ه)

اإلنكليزية. يف نرش سوريا أدان (و)
إليه. ينسب وعربي إنكليزي قاموس (ز)

بورتر. وللدكتور له وإنكليزي عربي قاموس (ح)
اإلنكليزية.11 يف نُِرش العرب حكمة كتاب (ط)

أمريكي الكلية، أساتذة من وهو :١٩٠٩ سنة تويف بوسط جورج الدكتور (٣)
أنشئت وملا الشام، طرابلس يف العربية فأتقن ،١٨٦٣ سنة مبًرشا سوريا جاء األصل،
فيها فألف الطبية، واملواد والجراحة للنبات فيها أستاذًا تعني ١٨٦٦ سنة الطبية الكلية
مؤلفاته وهذه التالية، السنة يف وتويف فاستقال، ١٩٠٨ سنة إىل عامًال زال وما كلها،

بريوت: يف األمريكان مطبعة يف مطبوعة وكلها

الطب: يف (أ)

الجراح. صناعة يف الوضاح املصباح •
الطبية. واملواد األقرباذين •

والفسيولوجيا. والهيجني الترشيح مبادئ •

الطبيعي: التاريخ يف (ب)

النبات. مبادئ •
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هناك. بنفسه درسه وفلسطني: سوريا نبات •
جزأين. يف الحيوان: علم •

أخرى: مواضيع (ج)

املقدس. الكتاب فهرس •
مجلدين. يف املقدس: الكتاب قاموس •

املجالت.12 بني ذكرها تقدَّم الطبيب، مجلة •

يف نبغ كما الطبيعية، العلوم يف اشتغلوا طبقة األمريكية الكلية تالميذ من ونبغ
هذه تدريس يتولوا لم ألنهم مطبوعة؛ آثار لهم تظهر لم لكنهم العيني، قرص مدرسة
املدارس، يف بها للتعليم تؤلَّف كانت الكتب هذه وألن نادًرا، إال املدرسة تلك يف العلوم
يف التأليف عن فاستغنت اإلنجليزية، باللغة فيها التعليم جعلت أن الكلية لبثت ما ثم
مكتوبة، آثاًرا خلفوا قد فيها علَّموا أو العربي دورها يف تخرجوا الذين أن عىل العربية،

أشهرهم:
نبغ لبنان، يف معروف بيت زلزل آل :١٩٠٥ سنة تويف زلزل بشارة الدكتور (٤)
الكلية املدرسة يف تفقه بشارة، الدكتور منهم والعلم، الوجاهة أهل من طائفة أفراده من
الطبيب مجلة إنشاء يف اشرتك والطبيعيات، الطب يف الكتَّاب كبار من وكان األمريكية،
اليازجي جاء ثم ،١٨٨٤ سنة سعادة والدكتور اليازجي، إبراهيم الشيخ مع بريوت يف
استقل التالية السنة ويف بالقاهرة، ١٨٩٧ سنة البيان مجلة وأنشأا مرص إىل وزلزل
فأخذ الطبيعي، التاريخ يف االشتغال إىل زلزل الدكتور وعاد الضياء، وسماها بها اليازجي
مقاالت وله إتمامه، قبل وتويف أجزاء، بضعة منه نرش الحيوان علم يف مطوَّل تأليف يف

وغريه. املقتطف يف عديدة علمية
علماء نوابغ من الشدودي أسعد كان ١٩٠٦ه: سنة املتوىف الشدودي أسعد (٥)
وتلقى ،١٨٢٦ سنة (لبنان) عاليه يف ُولِد امليكانيكيات، من عليها يُبنَى وما الرياضيات،
املدرسة أنشئت فلما مختلفة، مدارس يف التدريس وتوىل األمريكية، عبية مدرسة يف العلم
فيها عليه فتفقه ،١٨٦٧ سنة فيها الرياضيات تدريس توىل بريوت يف األمريكية الكلية
علم يف البديعة «العروس كتابه فألَّف الطبيعية، العلوم تدريس توىل ثم تالميذها، أقدم
معرفة إىل تحتاج ألنها وامليكانيكيات؛ البرصيات باب الخصوص عىل فيه أتقن الطبيعة»،

اآلن. حتى الطبيعيات كتب أفضل من وهو ،١٨٧٣ سنة بريوت يف طبع رياضية،
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وهناك مرصوالشام: يف املعارصين من لألحياء الدخيلة العلوم يف مؤلفات (٦)
بمرص وبعده العربية اللغة يف التدريس عهد عىل الطب مدارس نوابغ من صالحة بقية
لنا يجوز وال الحياة، قيد يف يزالون ال وغريها، الطبيعة يف مفيدة مؤلفات لهم والشام،
بذكر فنكتفي الكتاب، هذا تأليف يف لنفسنا وضعناها التي بالقاعدة عمًال نرتجمهم أن
وهي: الشام أو بمرص مطبوعة وكلها منها، يشء إىل يحتاج القارئ لعل الهامة، مؤلفاتهم

حمدي. باشا لعيىس والعالج، الطب يف املحتاج هبة •
حمدي. باشا لعيىس واألطفال، الحوامل صحة يف اآلمال بلوغ •

حمدي. باشا لعيىس الوالدة، فن يف السعادة ملحات •
حمدي. باشا لعيىس األطفال، أمراض يف األقوال نتائج •

حمدي. باشا لعيىس العالج، فن مخترص يف املنهاج واضح •
حمدي. باشا لعيىس والعالج، الباطني الطب يف املعراج •

حمدي. باشا لعيىس والقرع، التسمع يف والفرع األصل نهاية •
حمدي. باشا لعيىس الصغرى، الجراحة فن يف الكربى املنافع •

غالب. باشا لعثمان الحيوانات، علم •
غالب. باشا لعثمان النبات، أعضاء تركيب مخترص •

عون. طنوس لجرجس الحيوان، طب يف البيان صدق •
الحكيم. فوزي ملحمد الطبيعة، علم يف البديعة الظواهر •
الحكيم. فوزي ملحمد اإلنسان، نفس يف اإلتقان نموذج •

الحكيم. فوزي ملحمد والحيوانات، النباتات يف البيِّنات اآليات •
الحكيم. فوزي ملحمد الحيوانات، منافع يف املخبآت كشف •

طلعت. بك ملحمد الدقي، الترشيح يف الرشقي الطالع •
طلعت. بك ملحمد املنسوجات، ترشيح أصول •

جلخ. سليم للدكتور األطفال، تدبري يف العيال مرشد •
الكفراوي. كامل للدكتور الطبيعة، علم يف البديعة الجواهر •
الكفراوي. كامل للدكتور النباتات، علم يف الحسنات قالئد •

منصور. إبراهيم للدكتور أجزاء ٣ الطبية، املطالب •

عيىس. أحمد للدكتور حياتها، أدوار يف املرأة صحة •
عيىس. أحمد للدكتور جزءان النساء، أمراض •
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رشدي. للدكتور بالرسوم مزين الطبية، اإلسعافات •
رشدي. للدكتور واملرض، الصحة يف العام التدبري •

الحميد. عبد محمد للدكتور ِيل، األوَّ اإلسعاف •
الحميد. عبد محمد للدكتور العمليات، بعد العالج •

الحميد. عبد محمد للدكتور النوع، تعليل •
الحميد. عبد محمد للدكتور الجراحي، العالج •

الحميد. عبد محمد للدكتور الجراحي، الترشيح •
الحميد. عبد محمد للدكتور الرحم، خارج الحمل •

محفوظ. للدكتور النساء، أمراض •
محفوظ. للدكتور الوالدة، فن •

عزت. للدكتور الطبية، اإلسعافات •
جريديني. إسكندر للدكتور األطفال، تدبري •

جمرة. أبو للدكتور التناسلية، حياتنا •
جمرة. أبو للدكتور الشبان، وقاية •

صهيون. للدكتور الطبية، املادة يف الذهبية الشذور •
النعماني. العزيز عبد للدكتور البيطري، الطب •

هللا. عبد فريد للدكتور لألمهات، نصائح •
هللا. عبد فريد للدكتور الفسيولوجيا، يف السنية الفرائد •

شميل. للدكتور واالرتقاء، النشوء •
زيدان. لجرجي الخلق، عجائب •

حسنني. باشا إلسماعيل الطبيعة، علم •
زيدان. لجرجي األمم، طبقات •

الدين كتب ثانيًا: (2)

ترجمة بتاريخ الكالم تمهيد بنا فيحسن النهضة، هذه يف العربية إىل التوراة نقل نعني
الكتاب. هذا
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التوراة ترجمة (1-2)

الجزء يف ذكرها املتقدم الفيومي سعيد ترجمة اآلن إىل الباقية التوراة ترجمات أقدم
وترجمة الجاهلية، يف ترجمتها غري — الضائعة الرتجمات ومن الكتاب، هذا من الثاني
الثامن القرن أواسط يف إشبيلية أسقف حنا ترجمة — املأمون أيام يف سالم بن هللا عبد
انتشار أثر عىل العربية إىل الالتينية من التوراة بنقل اهتم األسقف هذا فإن للميالد،
مخطوطة منها قطًعا فانديك الدكتور ذكر وقد كلها، نقلها أنه ويَُظن األندلس، يف العرب

يشء. منها ُطِبع وال شائعة، تكن لم لكنها سوريا يف ُوِجدت
إىل السامرية للتوراة ترجمة ذكروا وقد ذكرها، املتقدم الفيومي سعيد ترجمة تليها
الخمسة، األسفار ترجمة عن عبارة هي ذكره، املتقدم املسترشق جونبول نرشها العربية،
أنه يَُظن السامري، سعيد أبو اسمه مرتجم إىل تُنَسب لكنها ترجمتها، تاريخ يُعَرف وال
يف بها فانديك الدكتور استعان وقد للميالد، عرش الثالث والقرن العارش القرن بني عاش
ليدن يف مطبوعة الخديوية املكتبة يف نسخة ومنها ذكرها، اآلتي األمريكية التوراة ترجمة

.١٨٥١ سنة
عرش الثالث القرن يف إفريقيا شمايل يهود ألحد الخمسة األسفار ترجمة وهناك
أسفار اإلسكندرية يف اليهود علماء بعض وترجم ،١٦٢٢ سنة أوربا يف ُطِبعت للميالد،
بعضها ُطِبع للميالد، العارش القرن يف اليونانية السبعينية التوراة عن العربية إىل النبوات

.١٥٦٧ سنة لندن ويف ،١٦٤٥ سنة باريس يف
يف العربية إىل الرسيانية التوراة عن منقولة فصول أو قطع التوراة أسفار ومن
يف منها نسخ ُوِجدت وربما أوربا، يف بعضها ُطِبع عرش، والرابع عرش الثالث القرنني

األديار.
عن للميالد عرش الثاني القرن يف الفضل بن هللا عبُد العربية إىل املزامريَ وترجم
وهناك ،١٦٢٥ سنة لندن ويف ،١٧٠٦ سنة حلب يف الرتجمة وُطِبعت السبعينية، التوراة
وكذلك مختلفة، أماكن يف وغريها (لبنان) الشوير يف ُطِبعت للمزامري أخرى ترجمة
ُطِبعت وقد القبطية، أو الرسيانية عن أو اليونانية عن مرة غري تُرِجمت فإنها األناجيل

مختلفة. أماكن يف مراًرا ُطِبعت ثم ،١٥٩١ سنة رومية يف األوىل للمرة األربع البشائر
القرن يف املوارنة عىل دمشق مطران الرزي رسكيس إىل رومية بابا أمر وصدر
العمل يف فأخذ جديدة، ترجمة ويضع الرتجمات، من العربية يف ما يجمع أن عرش السابع
عىل معوله وجعل جديدة، نسخة منها واستخرج املعروفة، الرتجمات وجمع ١٦٢٠ سنة

1418



املنقولة أو الدخيلة العلوم

مجلدات ثالثة يف ١٦٧١ سنة رومية يف الرتجمة هذه وُطِبعت األكثر، يف الالتينية الرتجمة
عليها، يعولوا أن العربي الرشق يف التبشري أرادوا ملا اإلنكليز املرسلون واضطر كبرية،

األمريكان. ترجمة ظهرت حتى عمدتهم هي زالت وما
يل األستاذ مع إسالمه قبل الشدياق فارس أحمد اشتغل املايض القرن أواسط ويف
الكنيسة نرش جمعية عليها لتعول للتوراة، جديدة عربية ترجمة يف اإلنكليزي املسترشق
وفيها جيمس، امللك بنسخة املعروفة اإلنكليزية الرتجمة عىل عوال ولكنهما التبشري، يف
سنة ُطِبعت أنها مع تُنَرش لم الرتجمة هذه أن عىل العربية، الرتجمة إىل بت ترسَّ أغالط

لندن. يف ١٨٥٧

للتوراة األمريكية الرتجمة (2-2)

دقيقة، ترجمة العربية إىل التوراة بنقل يهتمون سوريا يف األمريكان املرسلون وأخذ
فأخذوا الحني، ذلك يف لهم متوفرة الطبع معدات تكن ولم ،١٨٣٧ سنة ذك يف رشعوا
إعداد من وفرغ سميث، عايل الدكتور ذلك فعل الغرض، لهذا الحروف بصنع يهتمون
١٨٤٨ سنة إال والرتجمة العمل يستأنف ولم صحته فانحرفت ،١٨٤٣ سنة األمهات
مع العربانية وتعلم الرسيانية، يف ضليًعا كان ألنه البستاني؛ بطرس املعلم بمساعدة
ثم األصل عىل يقابلها وهذا سميث، إىل ويدفعها املسودات يكتب البستاني وكان سميث،
علماء من الثقات بعض عىل نسخ املجموع من يوزع جمعها وبعد املطبعة، إىل تُدَفع
يراه ما ويعتمد فيقابلها، سميث الدكتور إىل كلها تعود ثم العبارة، تنقيح ألجل العربية

بالطبع. ويأمر
والخروج، التكوين سفر إال التوراة من يطبع ولم ،١٨٥٧ سنة سميث الدكتور وتويف
األمريكانية، املطبعة إدارة توىل وقد فانديك، الدكتور إىل موته بعد العمل هذا وتحول
ما وكثريًا العربية، تنقيح يف العرب ثقات عىل التعويل حيث من سلفه خطوات عىل فسار
تتوقف املسودة وكانت وروديغر، فاليرش سيما وال بأوربا، املسترشقني ثقات يراجع كان

واملراجعة. البحث الستيفاء أشهر بضعة أحيانًا الطبع عن
بطرس املعلم عىل املسودات وقراءة التنقيح يف معوله فكان العرب ثقات من أما
هذا عىل مثابًرا زال وما األسري، يوسف والشيخ اليازجي، ناصيف والشيخ البستاني،
وتُعَرف الناس، أيدي بني املتداولة وهي كاملة، التوراة وصدرت أتمه، حتى الشاق العمل
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سميث. عايل الدكتور

النسخة عىل الرتجمة يف معولهم وكان األمريكان، املبرشين إىل نسبة األمريكية بالتوراة
األكثر. يف العربانية

اليسوعية الرتجمة (3-2)

ملنافسة ترجمتها إىل عمدوا اليسوعية، بالتوراة وتُعَرف اليسوعيني، اآلباء ترجمة هي
العربانية النسخ عىل الرتجمة يف معولهم وكان نرشمذهبهم، يف سعيهم ومقاومة األمريكان
وقد الكاثوليكية، الكنيسة معول عليها التي الالتينية والنسخة والرسيانية، واليونانية
وبالغوا اليازجي، إبراهيم الشيخ عىل وأسلوبها عبارتها وضبط لغتها تصحيح يف اعتمدوا
شكًال اإلتقان غاية يف فجاءت واألشكال، الرسوم بعض إليها وأضافوا طبعها، إتقان يف
يف منها بأمثلة أتينا وسيئات، حسنات واليسوعية األمريكية الرتجمتني من ولكل وأسلوبًا،

الهالل. من الثانية السنة
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األخرية النهضة يف

الدخيلة العلوم يف الكالم وبسطنا النهضة، هذه مميزات يف التمهيدية املقدمات من فرغنا
واالقتصادية الحقوقية أو القانونية املنقوالت بعض إال ذلك، أثناء يف العربية إىل نُِقلت التي
أبواب من باب كل يف نبحث أن فعلينا أماكنها، يف إليها سنعود واألدبية، واالجتماعية
فيها، سننظر التي األبواب وهاك املاضية، األجزاء يف توخيناه ما نحو عىل العربية اآلداب
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العربية اللغة آداب تاريخ

األخرية النهضة يف واألدب الشعر (1)

ولم منها األول العرص وانقىض املايض، العرص يف كان كما والشعر النهضة هذه أقبلت
يف تخلف فلم بعُد، انترشت تكن لم الحديثة املدنية عوامل ألن يُذَكر؛ يشء فيه يتغري
يقال وهكذا الكتاب، أقالم يتناول أو والعقول، القرائح عىل يؤثِّر ما االجتماعية األحوال

النهوض. إىل اإلنشاء سبق الشعر أن عىل اإلنشاء، يف
العرص مدة طول العثماني العرص يف الخيال حيث من عليه كان ما عىل الشعر ظل
قد سوريا كانت الثاني العرص دخل فلما ،(١٨٠٥ – ١٨٦٣) النهضة هذه من األول
وغريها، بريوت إىل ودمشق لبنان من الناس وهاجر وقبلها، ١٨٦٠ سنة النكبات أصابتها
إسماعيل الخديوي ل وسهَّ مدارسهم، يف وتعاليمهم مذاهبهم نرش يف وأخذوا اإلفرنج وجاء
وأنعم وقرَّبهم األدب أهل ط ونشَّ فيه، واإلقامة النيل وادي إىل النزوح وغريهم اإلفرنج عىل
والخياالت الحديثة، املدنية صبغة من يشء األدَب ودخل واألدباء، الشعراء فتكاثر عليهم،
بما أو الشعرية، اإلفرنج كتب مطالعة أو األسفار، أو باملخالطة نُِقلت التي الشعرية

الحديثة. الحضارة وأسباب املدنية ظواهر من والشام مرص يف حدث
بيَّناه مما وغريه، الطبيعي العلم بشيوع الشخصية الحرية روح شيوع ذلك ورافق
ويف واألفكار، االجتماع يف املتوارثة القيود حل إىل ذلك فآل الشخصية، الحرية باب يف
الشعراء بعض فأخذ الشعري، التصور وطرق النظم أساليب يف الشعرية القيود جملتها
الرتبية بسبب شعورهم دق وقد ونحوه، الوصف حيث من اإلفرنجية األساليب يقلِّدون
لم ما قلبه أرسار من واكتشفوا وقواه، اإلنسان عواطف من وأدركوا الحديثة، العلمية
لهم يتبنيَّ لم إْن عمًال يعملون ال فأصبحوا االقتصاد، روح وانترشت القدماء، يعرفه
األفكار فتحاكت النقل، أسباب تسهيل أثر عىل فيه االختالط وكثر فيه، العوض وجه
لغاتهم، تعلم إىل العمران بطبيعة واضطروا املتمدن، العالم أمم من وغريهم العرب بني
هذه من الثالث العرص يف الخصوص عىل ذلك وتمكن بهم، واالقتداء آدابهم، عىل واالطالع

به. خاصة صبغة للشعر وصار — فيه نحن الذي العبايس العرص نعني — النهضة
مقيَّدين سلفاؤهم كان التي القيود من يستنكفون اإلجمال عىل الشعراء وأصبح
أو بمديح اهتموا إذا وصاروا واألساليب، والجناس والتخلص االستهالل حيث من بها،
يتحدون يزالون ال منهم كثريون كان وإن — رأًسا بها بدءوا حكمة أو غزل أو رثاء

القدماء. أساليب
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العرصي الشعر (1-1)

التي القديمة القيود من الخروج به يراد والنثر النظم يف العرص روح إىل فالنزوع
تتأصل وأخذت الثالث، العبايس العرص يف نضجت وقد املدرسية، بالطريقة عنها نا عربَّ
وخالفت املعقول عن خرجت حتى األعرص، بمرور وتتسع واألدباء، الشعراء أذهان يف
عىل والتعويل حقائقها، حيث من األشياء يف النظر تقتيض العرص هذا وروح الذوق،

القرش. دون اللب أو األعراض، دون الجوهر
العرصي الشاعر أو فاألديب اللفظ، والعرض املعنى، فيهما الجوهر والنثر فالشعر
املعقول، أو للواقع مطابقتها حيث من املعاني إىل االلتفات همه جعل نثر أو نظم إذا
أو تعليم أو حكمة، أو معني غرض ينثره أو ينظمه ملا يكون أن طبًعا ذلك ويستلزم
وتكون اإلفرنج، أدباء يفعل ما نحو ذلك، غري أو سياسٍة أو ُخلٍُق أو عادٍة انتقاُد أو عظة،
اشرتطه ملا خالًفا آخرها، إىل أولها من األجزاء مرتابط غرض إىل ترمي املقالة أو القصيدة

بمعناه. مستقالٍّ القصيدة من بيت كل يكون أن من العرب أدباء بعض
مرادنا كان العرصية، األساليب إىل نثره أو نظمه يف ينزع فالنًا إن قلنا فإذا
إىل ينظمه أو يكتبه فيما يرمي وأنه اللفظ، إىل التفاته من أكثر املعنى إىل يلتفت أنه
يطرق وأنه مقالته، أو قصيدته أجزاء من جزء كل يف ويظهر حوله، يحوم معني غرض
أو النقد أو بالوصف الجديدة االجتماعية اآلداب من املدنية هذه اقتضتها التي املواضيع
تطرف بال وتصويرها الحقيقة إىل الجنوح مع وترشيحها، العواطف ووصف ذلك، نحو
ويدخل انتقادها،1 أو وتحبيذها األخالق، أو العادات أو املباني ووصف املبالغة، يف
عليه كانت عما العرص هذا يف االجتماعي االرتقاء من املرأة مركز أصاب ما ذلك يف

قبله.
واآلداب اإلفرنجي الشعر عىل املطَِّلعني يف العرصية األساليب إىل النزوع ويغلب
شاعرية من شيئًا ذلك يقلل وال معانيها، أو أساليبها من شيئًا اقتبسوا وربما اإلفرنجية،
أشعر مرص يف يكن ولم غبار، لهم يشق ال الشعراء من طبقة اليوم مرص ويف القوم،
نضجها يتم لم صددها يف نحن التي العرصية الطريقة لكن أدوارها، من دور يف منهم

بعُد.
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العامي الشعر (2-1)

وبعضها العامية، األوزان عىل العامي الشعر والشام بمرص األخرية النهضة يف وتكاثر
من أحدث وبعضها املاضية، األجزاء يف ذكره تقدم مما وغريهما واملواليا كالزجل قديم

لبنان. سيما وال سوريا، يف منه حدث ما عىل هنا فنقترص ذلك،
أو اإلعراب مالحظة بال العامة لغة يف ينظم ما به نريد سوريا يف العامي فالشعر
بالغة الشعر هذا ويف الخصوص، عىل لبنان أهل بها ينطق كما باأللفاظ يؤتى وأن اللغة،

خاص. وخيال خاصة
يف له مثيل ال وبعضها الفصيح، الشعر أوزان يشبه بعضها أوزان العامي وللشعر
ثالثة: الفصيح الشعر يف املوجودة العامي الشعر فأوزان الشعر، هذا يف املعروفة األوزان
أكتوبر يف األسبوعية النرشة يف ظهرت مقالة يف ذكرها جاء والرسيع، والوافر، الرجز،
وهذا الجريدة، تلك محرر اللغوي الشاعر الحوراني إبراهيم لألستاذ لعلها ،١٩٠٦ سنة

نصها:

املعروف العامي الشعر يف أجد لم ولكني عرش، ستة الفصيح الشعر «وبحور
الرجز، لبنان: يف سمعتها التي وهي أبحر، ثالثة سوى باملعنى العامة عند

والرسيع. والوافر،
الرجز: مثال

ال��ط��م��ع أرب��اب ب��ح��ق ال��ش��ه��ادة إال ش��ون��ف��ع ال��خ��زاي��ن ف��ي م��ال��ك خ��ب��ي��ت
ق��ط��ع ت��دب��ي��رك ح��ب��ل ش��دك وك��ت��ر ال��ح��ب��ال ب��ي��رخ��ي ال��ش��د ك��ت��ي��ر ق��ال��وا

الوافر: ومثال

م��ن��ال��ك م��ن أب��ع��د ال��ص��ب��ر وص��ار خ��ي��ال��ي م��ن أق��رب ال��ق��ب��ر ص��ار

الرسيع: ومثال

وال��ري��ح��ان وال��ن��س��ري��ن وال��ورد ال��ب��ان غ��ص��ن ب��ح��ي��اة ال��ص��ب��ا ري��ح
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ال��خ��الن ع��ل��ى م��ري��ت��ي ت��خ��م��ي��ن ب��ج��ي��وب��ك ال��م��س��ك ج��ب��ت��ي أي��ن م��ن

بيانها. املقام يسع ال الفصيح يف تدخل ال تغريات األبحر هذه عىل ويدخل
ذلك رأى وقد خشن، اسم وهو — بالقراديات يسمونها التي أغانيهم وأما
عىل ينطبق ال فبعضها — وبالقويالت بالعديات فسموها العامة، من كثريون
أيًضا، تغريات مع املتدارك بعضها ووزن املعروف، الشعر أوزان من وزن

ومثاله:

ال��ن��ار ع��اق��ط��ار راك��ب ج��ي��ت ل��ي��ك��ن أش��واق��ي ك��ت��ر م��ن

بعضهم: كقول مفعولن، مستفعلن وزن عىل وبعضها

ح��ال��ي غ��ي��ر وال��ش��ي��ب ال��غ��ال��ي ال��ش��ب��اب راح

الدبكة»، «عديات من إنه عىل واألكثرون املطالع، من هذا بعضهم وحسب
والزالغيط املرصية واملواالت البغدادية باملواالت عندهم املعروفة أغانيهم وجاءت

أوله: ما املشهورة البغدادية املواالت فمن البسيط، بحر عىل

ال��ب��ان ح��م��ام غ��ن��ى م��ا ك��ل دًم��ا ب��ب��ك��ي ب��ان ب��ع��ادك م��ن ص��ب��ري ال��ب��ان س��اك��ن ي��ا

بديع: وهو نصه، ما املرصية املواالت ومن

ال��ت��ع��دي��ل ك��ام��ل ل��غ��ي��رك ح��ب��ك م��ق��ي��اس وج��ي��ل ع��ص��ر ب��ك��ل ك��ان ل��ل��ن��ف��س ال��ح��ب
ح��ب��ك ال��ذي ق��ول ع��ل��ى وح��اف��ظ واق��رأ واإلن��ج��ي��ل ال��ت��وراة ف��ي ال��ن��ص إل��ى ارج��ع

ال��ت��أوي��ل وأت��رك ك��ن��ف��س��ك ق��ري��ب��ك أح��ب��ب

يأتي ما ومنها مربعة، غري جاءت قلما أنها إال املرصية كاملواالت والزالغيط
العروسني: حال لسان به ينطق ما وهو

م��ال��ك م��ن األرض ف��ي ش��يء ن��ف��س ي��ا ع��اد م��ا م��ال��ك ل��ي ال��ي��وم وح��ب��ي م��ال��ي ال��ن��ف��س
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ه��ال��ك ط��ري��ق ف��ي أن��ك ش��ك ب��ال اع��رف ال��ذات س��ب��ي��ل ف��ي ي��س��ل��ك رام ل��م��ن ق��ول��ي

ومثاله: فعالن، مستفعلن وزنه ما الزالغيط ومن

األغ��ص��ان ع��ام��اي��ل ال��ب��ان ح��م��ام غ��ن��ى
ال��ري��ان ع��روس��ن��ا ق��د ت��م��اي��ل ل��م��ا

فتأتي أغانيهم بقية وأما واحد، روي عىل األربعة الشطور تأتي ما وكثريًا
منها لكل مثل وإيراد وغريها، الفصيح الشعر أوزان من مختلفة أوزان عىل

ا.ه. طويًال». زمانًا يشغل

األوزان يف مماثل لها ليس التي السورية العامية األوزان أن نراه والذي نقول:
الرسياني. الشعر أوزان عن الغالب يف مأخوذة الفصحى العربية

العربية اللغة إىل واألدبية الشعرية املنقوالت (3-1)

الشعرية آدابهم إىل يتصدوا لم لكنهم العباسية، الدولة صدر يف اليونان علوم العرب نقل
أنيدة وال هومريوس، إلياذة ينقلوا فلم اإلسالمي؛ التمدن أثناء يف ذلك فعلوا وقلما ونحوها،
الفردويس شهنامة فإن الفرس أما والرومان، اليونان أشعار من غريهما وال فرجيل،
السعدي كلستان وكذلك الرتجمة، وضاعت العربية، إىل ٦٧٩ه سنة البنداري الفتح نقلها
فلم نُِقلت قد كانت إذا الخيام ورباعيات ترجماتهم، وضاعت عرَّبها، أو بعضهم رشحها
الشعرية، القدماء آداب بنقل يهتموا لم العرب إن باإلجمال ويقال يشء، منها يصلنا

العرب. بشاعرية الكتفائهم ذلك فعلوا ولعلهم
ذلك فعل من وأقدم اآلثار، تلك أهم من طائفة نقلوا فقد األخرية، النهضة يف وأما
أواسط يف العربية إىل السعدي كلستان نقل ،١٨٥١ سنة املتوىف مخلع جربائيل منهم
إلياذة العثمانية) التجارة (وزير البستاني سليمان ونقل ذكره، وسيأتي املايض، القرن
رشًحا عليه وعلَّق عربي، شعري قالب يف وضعه دقيًقا، نقًال العربية إىل هومريوس
بمرص اإللياذة ُطِبعت صفحة، ٢٠٠ يف تدخل الشعر يف بمقدمة وصدَّره ولغويٍّا، تاريخيٍّا
عمر رباعيات فنقل — البستاني وديع نعني — آخر بستاني وتصدى ،١٩٠٤ سنة

.١٩١٢ سنة بمرص ُطِبع بالرسوم، وزيَّنها العربية، إىل الخيام

1428



األخرية النهضة يف العربية اللغة آداب إىل عود

الروايات أو القصصالحديثة

العرص نََقلة ذلك نحو فعل وقد القصص، العرص هذا يف اإلفرنجية اآلداب من نُِقل ومما
وأما الكتاب، هذا من تقدم ما يف ذكرناها وحكايات قصًصا الفرس عن فنقلوا العبايس،
واإليطالية، واإلنكليزية الفرنساوية عن الكتب هذه نقل من أكثروا فقد النهضة هذه أهل
يف العربية إىل املنقولة والروايات «روايات»، الزمان هذا أهل اصطالح يف تسمى وهي
الفائدة بها يراد أن ويندر التسلية، بها يراد وأكثرها تُحَىص، وال تَُعدُّ ال النهضة هذه
شكسبري، أشعار أو روايات بعض نقلوا أنهم عىل غريها، أو التاريخية أو االجتماعية
وغريهم. وفيلون، وكورنيل، وراسني، والفونتني، وشاتوبريان، وموليري، ودوماس، وهيكو،
كانت التي القصص مقام لتقوم الروايات بهذه العقالء العربية قرَّاء ب رحَّ وقد
نعني — الوسطى اإلسالمية األجيال يف العرب ألفه مما العهد، لذلك العامة بني شائعة
فضًال ونحوها، والزير هالل، وبني الظاهر، وامللك يزن، ذي وسيف الزيبق، عيل قصة
اإلفرنجية عن املنقولة الروايات فوجدوا — وليلة ليلة وألف كعنرتة القديمة القصص عن

عليها. فأقبلوا العرص، هذا روح يالئم مما املعقول إىل أقرب
أقدم ومن لإلفرنج، تقليًدا أنفسهم عند من الفن هذا يف التأليف إىل الكتَّاب عمد ثم
بضع ألَّف البستاني، بطرس سليم ثم ذكره، اآلتي مراش فرنسيس ذلك يف املشتغلني
اإلسالم تاريخ روايات سلسلة الهالل صاحب ألَّف ثم الجنان، يف نرشها تاريخية روايات
عىل آخرون وأقدم األخرى، رواياته غري رواية ١٧ منها صدر اآلن، إىل ظهوره أول من
قبُل، من العرب عند كان فقد اإلفرنج من مقتبًسا كونه عىل وهو الفن، هذا يف التأليف

املكان. هذا غري يف قدمنا كما

النهضة هذه يف واألدباء الشعراء (4-1)

وسائر والعراق وسوريا مرص يف واألدباء الشعراء من مئات النهضة هذه يف ظهر
يأتي أو الشعر، أو األدب يحب أمري ظل يف نبوغهم يكون أن والغالب العربي، العالم
يف تكاثروا كما زمان، كل يف الشعراء شأن األذهان، وتشحذ القرائح تستنطق بأعمال
وأهل امللوك من وغريهم عباد، ابن والصاحب العميد، وابن الدولة، وسيف الرشيد، زمن
األمري ظل الخصوصيف عىل واألدباء الشعراء تكاثر فقد النهضة هذه يف وكذلك الوجاهة،
بمرص. والعباس إسماعيل زمن ويف سوريا، يف األمراء من عارصه وَمن الشهابي، بشري
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من فيها تدرجوا أعرص، ثالثة إىل وأدبائها النهضة هذه شعراء يف الكالم م ويُقسَّ
الطريقة تزال وال إليها، اإلشارة تقدمت التي العرصية الطريقة إىل القديمة الطريقة
عرص كل شعراء فنرتجم الحديثة، الطريقة بأسباب أخذهم مع اآلن إىل شائعة القديمة
مًعا، العربي العالم وسائر والشام مرص يف الوفاة سني عىل تراجمهم ونرتب طبقة، أو

شعًرا. ينظم لم من هؤالء بني يندر إذ األدباء؛ فيهم ونُدِخل

١٨٠٥–١٨٦٣ سنة من وأدباؤه العرصاألول شعراء أوًال:

ونثًرا؛ نظًما وأساليبها القديمة الطريقة عىل املحافظة وأدبائها الطبقة هذه شعراء يف يغلب
أشهرهم: هاك الحديثة، باملدنية والخالق اآلداب يف التغيري من حدث ما يدركوا لم ألنهم

بن أحمد السيد هو ١٨١١ / ١٢٢٦ه: سنة تويف البريوتي الرببري أحمد السيد (١)
يف وتويف بريوت، يف ونشأ ١٧٤٧ / ١١٦٠ه، سنة دمياط يف ُولِد أحمد، بن اللطيف عبد

خربها: بلغنا التي آثاره وهاك ومريدون، تالميذ وله وأديبًا، شاعًرا وكان دمشق،

الخديوية، املكتبة يف نسخة منها الحريري، مقامات نسق عىل الرببري: مقامات (أ)
١٣٠٠ه. سنة دمشق يف بعضها وُطِبع

برلني. يف نسخة منها الصالحي، مصطفى رشحها بديعية: (ب)
كامًال، كتابًا استغرق حتى رشحهما يف ع توسَّ املوصيل: بيتَْي عىل الجيل الرشح (ج)
هذا يف رشحهما اللذان والبيتان األدب، فنون من كثري فيه ١٣٠٢ه، سنة بريوت يف ُطِبع

عرش. الثامن القرن أهل من املوصيل الرحمن عبد قول هما الكتاب

َس��َم��ا َم��ْن أَْس��َم��ا ال��لُّ��ْط��ِف ذُو َخ��ْل��ِف��ِه ِم��ْن يَ��ِدي ِف��ي يَ��ْوًم��ا َواْل��ِم��ْرآُة َم��رَّ إِْن
��َم��ا َويَ��مَّ َس��اَر َح��يْ��ُث َع��ْدًوا تَ��ْق��ُف��وُه تَ��َزْل َوَل��ْم ال��زَُّج��اِج تَ��َم��اِث��ي��ُل َداَرْت

ص١٤ املرشق يف بعضها نُِرش معارصيه، وبني بينه دارت متفرقة منظومات (د)
ج١). (ص٢١ شيخو لألب العربية اآلداب تاريخ ويف ،٣ سنة

إسماعيل هو ١٨١٥ / ١٢٣٠ه: سنة تويف املرصي الخشاب إسماعيل السيد (٢)
أبوه وكان بونابرت، أيام يف العربية الصحافة عن كالمنا يف ذكره تقدَّم الخشاب، سعد بن
يرتزق وكان عرصه، أئمة عىل العلوم وسائر بالقرآن صغره من إسماعيل ه وتفقَّ نجاًرا،
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والتاريخية، األدبية الكتب يف املطالعة إىل ميل وفيه الرشعية، باملحكمة الشهادة من
الشعر ونظم واملذكرات، املحارضات يف عرصه نادرة وأصبح كثريًا، شيئًا منها فحفظ
السادات كالشيخ صحبته يف وتنافسوا والرؤساء، الوجهاء طبقة إىل بأدبه وتقرَّب الرائق،
لحوادث كاتبًا عيَّنوه املسلمني قضايا ديوان ورتَّبوا مرص، الفرنساويون جاء وملا وغريه،
ذلك يف قىض فضة، نصف آالف سبعة شهر كل يف له وقرروا تقدم، كما اليومية الديوان
املحكمة، يف الشهادة عىل وظل ،١٨٠١ سنة مرص من خروجهم إىل منو جاك والية مدة
يف عربية جريدة حرر من أول الخشاب كان جريدة الصحيفة تلك نسمي أن صح فإذا
مجالس يف ويتحارضان ويتناشدان يتذاكران العطار حسن للشيخ عشريًا وكان العالم،
يف املنظوم من لصديقه كان ما العطار جمع ١٢٣٠ه سنة الخشاب تويف وملا لطيفة،

التيمورية. الخزانة يف نسخة منه الخشاب، ديوان هو كتاب
اعتنق ثم قبطيٍّا ُولِد ١٨١٥ / ١٢٣٠ه: سنة تويف املرصي املهدي محمد الشيخ (٣)
جاءوا ملا الفرنساويون وعرفه لألزهر، شيًخا صار حتى املناصب يف وترقى اإلسالم،
ليلة ألف يشبه أدبي مؤلَّف وله الخصويص، الديوان أعضاء من وجعلوه وقرَّبوه، مرص
الفرنساوية، إىل تُرِجم الناعس، املستنيم نزهة يف اآلنس املستيقظ تحفة وسماه وليلة،

فيها. ونُِرش
البكري محمد بن الدين قطب هو ١٨١٨ / ١٢٣٤ه: تويفسنة اليايف عمر السيد (٤)
القرن أواخر يف مرص إىل ورحل يافا، يف ُولِد الخلوتية، الطريقة أصحاب من الدمياطي
إىل عاد ثم العرص، ذلك يف العلم طالب عادة عىل العلم يف التبحر يطلب عرش الثامن
ُطِبع ورسائله شعره من ديوان وله متصوًفا، وكان ،١٨١٨ سنة دمشق يف وتويف بلده،
يف رسائل وله الغنائية، واألدوار املوشحات من حسنة طائفة فيه ،١٨٩٣ سنة بريوت يف

وطرائفه. التصوف
نظم من أشهر هو ١٨٤١ / ١٢٥٧ه: سنة الحميصتويف الجندي أمني الشيخ (٥)
ورحل آغا، خالد وأبوه حمص، يف ُولِد األلحان، عىل ووقعها سوريا يف الغنائية األدوار
يف استقر ثم ذكره، املتقدم اليايف عمر السيد ومنهم علمائها، عىل وقرأ دمشق إىل
سنة اإلسطبل يف وسجنوه عليه فقبضوا للدولة بعضهم به ووىش الشعر، ومارس حمص
وله عاملها، وقتلوا عنوة حمص دخلوا ملا الدنادشة يد عىل نجا ثم ١٨٣٠ / ١٢٤٦ه،
واملوشحات واملقطعات القصائد من نظمه أو قاله ملا جامع مرة غري بريوت يف ُطِبع ديوان

اليوم.2 إىل سوريا أهل بها يتغنى يزال ال أشعاره وبعض واملواليات،
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املهدي. محمد الشيخ

شعراء من هو ١٨٥١ / ١٢٦٨ه: سنة الحميصاملتوىف كرامة بطرس املعلم (٦)
األمري فاستقدمه الرتكية ويعرف لبنان، إىل ونزح حمص، من أصله الشهابي، بشري األمري
يف كرامة فأعانه ثقته، موضع جعله ثم العربية، واللغة اللسان هذا ابنيه لتعليم بشري
هناك فتعني األستانة، إىل منفاه يف رافقه ١٨٤٠ سنة األمري نُِفي وملا حكومته، تنظيم
بريوت يف منها واحد ُطِبع دواوين ثالثة يف شعره ُجِمع وقد تويف، حتى املابني يف مرتجًما

بشري.3 األمري مدح يف وأكثره ،١٨٩٨ سنة
وله دمشق، من أصله ١٨٥١ / ١٢٦٨ه: سنة تويف الدمشقي مخلع جربائيل (٧)
مناصبها، بعض يف وتقلب مرص، إىل وسافر والرتكية، والفارسية العربية باللغات معرفة
كلستان كتاب نقل يف الفارسية معرفته استخدم أديبًا وكان فيها، ومات بلده إىل عاد ثم
يف منه أمثلة وتجد ،١٨٤٦ سنة مرص يف وُطِبع ونظًما، نثًرا العربية إىل الفاريس السعدي

ج١. ١٠٠ صفحة شيخو لألب العربية اآلداب تاريخ
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بن عيل السيد هو ١٨٥٣ / ١٢٧٠ه: سنة املتوىف الدرويشاملرصي عيل السيد (٨)
القرن أوائل يف مرص شعراء خرية من كان بالدرويش، الشهري املرصي إبراهيم بن حسن
وُعِرف مدحهم، وقد والوجهاء، األمراء بني رفيعة منزلة له وكانت القاهرة، يف نشأ املايض،
النجاري سالمة مصطفى الشيخ تلميذه واهتم األول، باشا عباس بشاعر الخصوص عىل
يف الثاني السنني، عىل مرتَّب الصناعات يف األول أبواب: ثالثة عىل ورتبه ديوانه، بجمع
بمرص الحجر عىل ُطِبع واألدوار، النثر يف والثالث املعجم، حروف عىل رتَّبه املصنع غري

األشعار. بحميد األشعار ويسمى ١٢٨٤ه، سنة
املوصيل الحميد عبد هو ١٨٥٤ / ١٢٧١ه: سنة املتوىف العراقي الصباغ ابن (٩)
عىل ديوان يف أشعاره تُجَمع لم األصقاع، تلك يف واسعة شهرة وله العراق، شعراء أحد

شيخو. لألب العربية اآلداب تاريخ كتاب يف أمثلة منها لكن نعلم، ما
شهاب الشيخ هو ١٨٥٧ / ١٢٧٤ه: سنة تويف املرصي الدين شهاب الشيخ (١٠)
ورحل عرش، التاسع القرن أول يف مكة يف ُولِد املرصي، عمر بن إسماعيل بن محمد الدين
وتعلم والشعر األدب يف وبرع والعطار، العرويس الشيخني عىل أزهرها يف ه تفقَّ مرص، إىل
يف خلفه ثم املرصية، الوقائع تحرير يف العطار وساعد واملوسيقى، والهندسة الحساب
ُجِعل ثم عنه، وأخذ مرص إىل ذلك أثناء يف الشدياق فارس أحمد الشيخ وجاء تحريرها،

آثاره: وأشهر مات، حتى للكتابة أخريًا وانقطع بوالق، ملطبوعات مصحًحا

وتُعَرف الفلك»، ونفيسة امللك «سفينة سماها إليه تُنَسب األدب يف مجموعة (أ)
التي واألزجال واألهازيج واملوشحات املوايل من كثرية أمثلة فيها الدين، شهاب بسفينة
والثالث فيه، نظمه ما يف والثاني املوسيقى، يف األول أبواب: ثالثة عىل رتبها بها، يتغنى

مرة. غري بمرص ُطِبعت وغريها، والعمليات التالحني يف
١٢٧٧ه. سنة بمرص ُطِبع املعجم، حروف عىل مرتَّب الشعر: ديوان (ب)

الباقي عبد هو ١٨٦٢ / ١٢٧٨ه: سنة املتوىف املوصيل العمري الباقي عبد (١١)
سنة املوصل يف ُولِد املايض، القرن أواسط يف العراق شاعر املوصيل الفاروقي العمري
يف الفاروقي وبيت الفاروق، بعمر نسبه ويتصل بغداد، يف وتويف ١٧٩٠ / ١٢٠٤ه،
وله الخيال، وسعة الذكاء من عظيم جانب عىل الباقي عبد وكان وفضل، علم بيت العراق
بغداد، والية يف رفيعة مناصب وتوىل العظام، األمور يف يوجهونه قومه بني سامية منزلة
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مشهورة، مذكرات وشعرائه عرصه أدباء مع وله الشعراء، من وغريه األخرس ومدحه
آثاره: أهم وهاك وقته، يف األدباء إمام أصبح حتى باألدب االشتغال عن ينفك ولم

١٣٨٧ه. سنة بمرص ُطِبع الفاروقي: الرتياق (أ)
العرص. فضالء تراجم يف الدهر نزهة (ب)

االبتكار.4 مغاني يف األفكار أهلة (ج)

ورحل مرص، يف نشأ ١٨٦٦ / ١٢٨٣ه: سنة تويف املرصي مرزوق بك إبراهيم (١٢)
ُطِبع ديوان يف شعره ُجِمع وقد وشاعًرا، أديبًا وكان الخرطوم، يف وتويف السودان، إىل

املواضيع. حسب مرتَّب وهو ١٢٨٧ه، سنة بمرص

االحتالل أوائل إىل ١٨٦٣ سنة من وأدباؤه العرصالثاني شعراء ثانيًا:

االحتالل، بأوائل وينتهي إسماعيل، زمن يف حدثت التي األدبية بالنهضة العرص هذا يبدأ
اطََّلعوا الذين سيما وال العرصي، الشعر بأطراف القرن هذا شعراء بعض أخذ وقد
من طائفة وبينهم القديم، األسلوب عىل زالوا ما أكثرهم لكن اإلفرنجية، اآلداب عىل منهم

وهم: األدباء،

تونس، أدباء من هو ١٨٦٨ / ١٢٥٨ه: سنة املتوىف التونيس قبادو محمود (١)
التونسيني بعض ويسميه التصديق، يفوق ما إىل الحافظة بقوة الخصوص عىل واشتهر
ُطِبع ديوان وله بالشعر، واشتهر واألدب، اللغة يف املعرفة واسع وكان اإلفريقي، النابغة

جزأين. يف ١٢٩٦ه سنة تونس يف
عائلة من أصله ١٨٧٠ / ١٢٨٧ه: سنة نحو التونيستويف الحرايري سليمان (٢)
تونس، يف ١٨٢٤ سنة سليمان ُولِد هناك، وتوطنت إفريقيا شمايل إىل نزحت فارسية
والرياضيات، الطبيعيات، الحديثة: العلوم مطالعة عىل أكبَّ ثم العربية، العلوم وتلقى
إىل رحل ثم ،١٨٤٠ سنة ديوانه كتاب رئاسة تونس باي وواله الفرنساوية، واللغة
القرن أواسط يف هناك الرشقية اللغات مدرسة يف العربية للغة أستاذًا وتعني باريس،
الدحداح رشيد الشيخ أنشأها التي باريس برجيس جريدة يف التحرير وتوىل عرش، التاسع

أهمها: حسنة آثاًرا وخلف العرصية، الكتب بعض وعرَّب ذكره، اآلتي

العقيان. قالئد كتاب منها والكتب، املقاالت من باريس برجيس جريدة يف نرشه ما (أ)
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هذا خالصة فيها ،١٨٦٢ سنة باريس يف ُطِبعت الجوية: الظواهر يف رسالة (ب)
الفن.

.١٨٦٧ سنة باريس معرض به وصف العام: البضائع عرض (ج)
املحرق. البن تحريم يف املحقق القول (د)

النحوية.5 األصول يف لومون كتاب ترجم (ه)

حلب مراشيف آل ١٨٧٣ / ١٢٩٠ه: سنة نحو املتوىف فرنسيسمراشالحلبي (٣)
وأشهرهم واألدباء، والُكتَّاب الشعراء من واحد غري منه اشتهر والشعر، األدب يف عريق بيت
كاتبة هذه مريانا وكانت مريانا، وأختهما مراش، هللا فتح ابنا هللا وعبد فرنسيس اإلخوة
الشيخ أسلوب يشبه إنشائي أسلوب له العرب، كتاب أبلغ من هللا عبد وأخوها أديبة،

الضياء. مجلة يف أمثلة منه ظهرت اليازجي، إبراهيم
أوربا إىل أبيه مع وسافر ،١٨٣٦ سنة حلب يف ُولِد باقية، آثاًرا أكثرهم وفرنسيس
العلوم، وسائر والشعر األدب إىل ميل وفيه وغريها، بريوت وزار غالم، وهو ١٨٥٠ سنة
سنة باريس يف طلبه ثم حلب، يف بعضه فتعلم الطب إىل ومال قريحته، األسفار ففتقت
مكفوف وهو حلب إىل فرجع صحته، النحراف درسه إتمام إىل ق يوفَّ لم لكنه ،١٨٦٦
التفكري عن يفرت ال الفكر متوقد وكان الشباب، إبان يف وهو وفاته إىل فيها وظل البرص،
هذه إىل النازعني أقدم من وهو العرص، روح إىل نزوع شعره ويف التأليف، أو النظم أو
مؤلفات وله آدابهم، عىل واطالعه باإلفرنج، اختالطه ذلك إىل نبهه النهضة، هذه يف الروح

أسماؤها: هذه سياسية أو فلسفية اجتماعية

.١٨٨٣ سنة بريوت يف الحسناء:طبع مرآة ديوان (أ)
ُطِبعت اجتماعية، فلسفية آراء ضمنه وقد باريس، يف معظمه صنَّف الحق: غابة (ب)

ومرص. وبريوت حلب يف
.١٨٨٣ سنة بريوت يف ُطِبع الغرض، ذلك ملثل حلب يف ألَّفه األحوال: مشهد (ج)

.١٨٦٧ سنة بريوت يف ُطِبعت باريس: إىل رحلة (د)
بريوت. يف ُطِبعت والرشيعة: هللا وجود يف الطبيعة شهادة (ه)

.١٨٦١ سنة حلب يف ُطِبعت الطبيعية: املبادئ يف الصفية املرآة (و)
بريوت. يف ُطِبعت اجتماعية رواية الصدف: غرائب يف الصدف در (ز)

.١٨٦٤ سنة ُطِبعت خطبة املكروب: تعزية (ح)

1435



العربية اللغة آداب تاريخ

خياالت ضمنها بيت، ٥٠٠ يف رائية قصيدة امليمونية: الرموز يف الغنية الكنوز (ط)
املعنى إىل بااللتفات ونثره شعره يف جاراهم وقد اإلفرنج، أدباء يفعل كما رمزية شعرية

ضعيًفا.6 أسلوبه فجاء اللفظ، دون

نوابغ من هو ١٨٧٣ / ١٢٩٠ه: سنة تويف العراقي األخرس الغفار عبد (٤)
يف األدباء أقواله يتناشد والعجم، العرب وبالد العراق يف طائرة شهرة وله الشعراء،
ي وُسمِّ البرصة، ويف فيها إقامته وأكثر بغداد، إىل ونزح املوصل، يف ُولِد مجالسهم،
األطباء: أحد له فقال معالجته، عىل ينفق أن بغداد وايل فأحب لسانه، يف للكنة األخرس
عن وكف بكيل.» بعيض أبيع «ال فقال: تموت.» وإما ينطلق فإما بدواء، لسانك «نعالج
سنة األستانة يف ُطِبع ديوان يف شعره ُجِمع الخيال، واسع الشاعرية قوي وكان العالج،

األخرس».7 شعر يف األنفس «الطراز اسمه ١٣٠٤ه،
تُعَرف أرسة من أصله ١٨٧٦ / ١٢٩٣ه: األنيسالبريوتيتويفسنة الحاجعمر (٥)
هللا عبد والشيخ الحوت محمد الشيخ عىل فيها وتثقف بريوت، يف ُولِد الصقعان، بآل
ديوان وله تويف، حتى مختلفة إدارية مناصب يف وتنقل الشعر، نظم عىل وعكف خالد،
تجد النظم، صناعة من غريبة فنون فيه بيت، ٦٥٠٠ عن أبياته تزيد بريوت يف ُطِبع

ج٢. ٢٩٣ الرشق مشاهري تراجم كتاب يف ترجمته يف منها أمثلة
شعراء نوابغ من هو ١٨٨٠ / ١٢٩٨ه: سنة تويف املنفلوطي النرص أبو عيل (٦)
وهو الشعر فنظم وقادة، قريحة وفيه منفلوط يف ُولِد املايض، القرن أواسط يف مرص
ومدح ومدحه جوائزه، نال وقد إليه املقربني من وكان إسماعيل، عرص يف ونبغ غالم،
زمن يف األستانة إىل سافر ملا إسماعيل الخديوي ورافق الخديوية، األرسة أمراء من غريه
عبد عهد عىل عيل محمد من موفًدا ذلك قبل األستانة إىل وسافر العزيز، عبد السلطان
١٣٠٠ه، سنة بمرص ُطِبع املعجم حروف عىل مرتَّب ديوان وله شهرته، وذاعت املجيد،

الشعر. أبواب أكثر من منتخبات فيه
نشأ الزيلع، صفوت محمود هو ١٨٨٠ / ١٢٩٨ه: تويفسنة املرصي الساعاتي (٧)
مكة أمري فأكرمه وحج وشاعًرا، أديبًا وكان وتراسال، النرص أبا وعارص القاهرة، يف
وهو كامًال ١٩١٢ سنة ُطِبع ديوان وله فيها، وتويف مرص إىل عاد ثم مدة عنده واستبقاه

املواضيع. عىل مرتَّب
عريقة أرسة من هو ١٨٨١ / ١٢٩٨ه: سنة تويف البريوتي بيهم حسني الحاج (٨)
شعرية، وقريحة واألدب العلم إىل ميل وفيه بريوت يف نشأ بريوت، يف والنسب الحسب يف
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انقطع ثم التجارة، وتعاطى خالد، هللا عبد والشيخ الحوت، محمد الشيخ عىل تفقه وقد
سنة السورية العلمية الجمعية أعضاء جملة يف كان أنه رأيت وقد أهله، وتنشيط للعلم
البديهة حارض وكان لها، رئيًسا هو انتُِخب أرسالن محمد األمري رئيسها تويف وملا ،١٨٦٨
سنة وانتُِخب العثمانية، الحكومة يف عالية إدارية مناصب عدة توىل الخاطر، رسيع
وقىض بلده، إىل فعاد املجلس انحل ثم األول، املبعوثان مجلس يف بريوت عن نائبًا ١٨٧٦

بريوت. يف ُمثِّلت وطنية أدبية ورواية رقيق، شعر ديوان وله حياته، سائر فيه
شعره ُجِمع رقيًقا، شاعًرا كان ١٨٨٤ / ١٣٠٢ه: الطرابليستويفسنة امليقاتي (٩)

البالغة. لجوهر الصياغة حسن اسمه ،١٨٨٦ سنة بريوت يف ُطِبع ديوان يف

اآلن إىل االحتالل أوائل من وأدباؤه العرصالثالث شعراء ثالثًا:

أحياء يزالون ال الذين يف سيما وال الطبقة، هذه شعراء يف العرصي الشعر أسلوب تمكن
وهم: املتوفني غري نرتجم ال لكننا منهم،

الشيخ ابن هو ١٨٨٩ / ١٣٠٧ه: سنة تويف اللبناني اليازجي خليل الشيخ (١)
مطبوًعا شاعًرا خليل الشيخ وكان ذكرهما. اآلتي إبراهيم الشيخ وشقيق اليازجي، ناصيف
عند والطبيعيات بالرياضيات وتفقه اللبن، مع العربية اللغة آداب رضع الخاطر، رسيع
مرآة مجلة فيها أنشأ ،١٨٨١ سنة مرص وجاء شعًرا، ونظمهما بريوت يف األمريكان
إىل فعاد العرابية، الثورة ظهور عند وأقفلت أعداد بضعة إال منها يصدر لم الرشق،
سنة وأصيب األمريكية، والكلية البطريركية املدرسة يف العربية اللغة تدريس وتوىل بريوت
القاهرة، بهواء لالستشفاء جاء عالجها يف األطباء حيل فرغت فلما الصدر، بعلة ١٨٨٦
لبنان إىل عاد ثم الشعرية، الدواوين خرية من وهو األوراق»، «نسمات ديوانه فيها وطبع

الحدث. يف وتويف
نعني سواه، عليه يُقِدم لم بعمل النهضة هذه شعراء سائر عن خليل الشيخ ويمتاز
والنعمان، حنظلة حكاية عىل مبنية تمثيلية شعرية وهي والوفاء»، املروءة «رواية تأليف
نحو أبياتها بلغت الشعر، يف التمثيلية الروايات وضع يف اإلفرنج كتَّاب كبار فيها تحدى
سنة مرص ويف ،١٨٨٤ سنة فيها وُطِبعت ،١٨٧٨ سنة بريوت يف ُمثِّلت وقد بيت، ألف
العويص وفرسَّ الكامل، بالشكل وضبطه ودمنة كليلة ح نقَّ أنه قلمه آثار ومن ،١٩٠٢
فريًدا لكان إلتمامه أجله يف ُمدَّ لو معجم تأليف يف وأخذ طبعه، عىل ووقف ألفاظه، من
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اليازجي. خليل الشيخ

سنة القاهرة يف بجمعه يشتغل رأيناه والفصيح»، العامي بني «الصحيح نعني بابه، يف
نعلم وال فصيحة، وتعابري بألفاظ العامية التعبريات أو العامية األلفاظ يفرس ،١٨٨٨

اآلن.8 الكتاب هذا مصري
نوابغ من هو ١٨٨٩ / ١٣٠٧ه: سنة تويف املرصي فكري باشا هللا عبد (٢)
واملطالعة، الدرس عىل عامل وهو الحكومة مناصب يف تقلب والشعر، األدب يف املرصيني
إسماعيل الخديوي بمعية وسافر الرتكية، وتعلم واملنطق، والحديث والفقه اللغة وأتقن
تعليم مراقبة كلَّفه ثم مرة، غري إليها ورافقه واليته، عىل الشكر فريضة ألداء األستانة إىل
أخريًا وتعنيَّ األهلية، واملكاتب املالية يف بال ذات أخرى مهمات وأدى وتدريبهم، أنجاله
ناظًرا صار ثم األمراء، أمري رتبة ونال ١٨٧٨ / ١٢٩٦ه، سنة املعارف لنظارة وكيًال
براءته فأثبت فيها، باالشرتاك اتُِّهم ممن كان العرايية الثورة انقضت وملا للمعارف،
سنة الحكومة وانتدبته وآثارها، مدنها وزار سوريا إىل ورحل حج ثم سبيله، فُخيلِّ
وملا استوكهلم. يف ُعِقد الذي الرشقي املؤتمر لحضور الوفد لرئاسة ١٨٨٨ / ١٣٠٦ه
أمني ابنه فأتمها يتمها، ولم الوفاة وأدركته املرض، فاعرتضه رحلته تدوين يف أخذ عاد
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املقاالت غري املؤلف نظم من كثري وفيها ١٨٩٢ه، سنة ونرشها ذكره، اآلتي فكري باشا
املرصية للمكاتب الفكرية الفصول اسمه تعليمي كتاب ذلك عن فضًال وله والخطب،

9.١٢٩٠ سنة ُطِبعت الرتكية عن عرَّبها الباطنية اململكة وتعريب مراًرا، ُطِبع

فكري. باشا هللا عبد

يف شهرية أرسة من هو ١٨٩١ / ١٣٠٨ه: سنة تويف البريوتي طراد أسعد (٣)
كان الشعراء، خرية من وهو والكتَّاب، واألدباء الشعراء من واحد غري منها نبغ بريوت،
يف ُطِبع ديوان وله الشعرية، أساليبه يف تحداه وقد اليازجي، ناصيف الشيخ عىل يرتدد

العرصية. املخرتعات بعض وصف يف قصائد وفيه بريوت،
يف ُولِد ١٨٩١ / ١٣٠٨ه: سنة تويف الطرابليس األحدب إبراهيم الشيخ (٤)
البلدين يف وعلَّم واألدبية، اللسانية بالعلوم وتفقه بريوت، يف وأقام الشام، طرابلس
ثمرات يف وحرَّر سنة، وثالثني بضًعا بريوت كتَّاب رئاسة يف قىض عالية، مناصب وتقلد

منها: ظهر جمة آثاًرا وخلف مدة، الفنون

بريوت يف ُطِبع ورشحها، امليداني أمثال نظم وهو األمثال: مجمع يف الآلل فرائد (أ)
١٣١٢ه. سنة
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دواوين. ثالثة يف بيت ٨٠٠٠٠ نحو تبلغ منظومات (ب)
الآلل. فرائد طبعة مقدمة يف ذكرها جاء وروايات مقامات وله (ج)

شعراء أشعر من هو ١٨٩٦ / ١٣١٣ه: سنة تويف املرصي الليثي عيل الشيخ (٥)
شاعر وجعله إسماعيل، الخديوي قرَّبه واألدب، اللغة من متمكنًا وكان املايض، القرن
يطارحونه والشعراء األدباء من معارصوه وكان وترحاله، حله يف يرافقه وكان املعية،
لم كثرية منظومات له األسلوب، حسن الروح، خفيف العرشة، لطيف وكان ويكاتبونه،

كتاب. يف تُنَرش

الليثي. عيل الشيخ
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يف اشتهر خطيب أديب هو ١٨٩٦ / ١٣١٤ه: سنة تويف املرصي نديم هللا عبد (٦)
تحركت وملا فيها، ونشأ اإلسكندرية يف ُولِد خطيبها، كان ألنه العرابية؛ الحوادث أثناء
بالكتابة املحرضني جملة يف نديم هللا عبد كان السابق الخديوي والية أوائل يف الخواطر
أثناء يف وأنشأ الجمعيات، باب يف ذكرنا كما وغريها، السياسية الجمعيات يف والخطابة
املذكور الخديوي حرضهما و«العرب»، «الوطن»، روايتني: فيها ص شخَّ مدرسًة ذلك
األجانب استئثار حيث من مرص حالة عىل االنتقاد الروايتني ومرمى جنيه، بمئة ونشطه
تظهر وكانت بالطائف، أبدلها ثم الجدية، الهزلية والتبكيت التنكيت جريدة وأنشأ فيها،
اختفائه قىضيف مختفيًا، نديم كان العرابيون وحوكم الثورة انقضت وملا الثورة، أثناء يف
(سنة واحد عام يف والهالل ظهرت األستاذ مجلة وأنشأ عنه، وُعِفي ظهر ثم سنني، عرش
فقررت والتحريض، الشديد النقد من فيها ملا ظهورها عىل العام تتم لم لكنها ،(١٨٩٢
شعرية آثار وله وفاته. إىل فيها وأقام األستانة إىل فذهب مرص، عن إبعاده الحكومة
عبد السيد منتخبات يف النديم سالفة كتاب إال منها يُنَرش لم ذكره، تقدم ما غري كثرية

مرة.10 غري بالقاهرة ُطِبع نديم، هللا
النسب يف عريقة أرسة من هو ١٨٩٦ / ١٣١٤ه: اللبنانيتويفسنة شاكرشقري (٧)
رسيع مطبوًعا شاعًرا وكان ،١٨٥٠ سنة الشويفات يف ُولِد ومرص، سوريا يف مشهورة
من كثري يف وعلَّم للبستاني، املعارف دائرة إنشاء يف ساعد وقد ُمِجيًدا، وكاتبًا الخاطر،
املجمع يف عضًوا وكان ومجالتها، سوريا جرائد من كثري يف وحرَّر السورية، املدارس
بقاؤها، يطل لم «الكنانة» مجلة فيها فأنشأ ،١٨٩٥ سنة مرص وجاء الرشقي، العلمي
مؤلفاته: وأهم متفرقة، كثرية قصائد وله الفرنساوية، عن الروايات من كثريًا عرَّب وقد

.١٨٧٣ سنة بريوت يف طبع األشعار: نظم يف األفكار مصباح (أ)
.١٨٧٦ سنة طبع األشعار: منتخبات (ب)

بريوت. يف العرصية:طبع اللغة انتقاد يف لبنان غصن لسان (ج)
بريوت. يف طبع اإلنشاء: يف العرب أساليب (د)

لفولني. األمم آثار ترجمة (ه)
نفسه، عند من بعضها وألَّف الفرنساوية، عن األدبية الروايات من عرشات عرَّب (و)
عىل لزادت ُجِمعت لو كثرية وأشعاره النظم، يف تفنُّن وله هامة، كتب طبع عىل ووقف
منظومات وخلف سيالة، شعرية قريحة له فارس اسمه أخ له وكان كبريين. مجلدين

متفرقة.
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نديم. هللا عبد

عىل مطَِّلًعا أديبًا كان ١٨٩٨ / ١٣١٦ه: سنة تويف املرصي جالل بك عثمان (٨)
يف السابق الخديوي واستصحبه الكتابية، الحكومة مناصب يف وارتقى اإلفرنج، آداب
بالنظر هامة مؤلفات وله االستئناف، محكمة يف القضاء وتوىل املرصي، القطر يف رحلته

أهمها: العامة، لغة يف التمثيلية الروايات وضع أنه نعني النهضة، هذه إىل

وسماها مرص، عامة بلغة عربي قالب يف وضعها الفرنساوي: ملولري ترتوف رواية (أ)
ونُِرشت. وُطِبعت ،١٩١٢ سنة املراسح عىل صت ُشخِّ متلوف، الشيخ

العيون وسماها عربي، شعر يف ووضعها العربية، إىل نقلها الفونتني: أمثال (ب)
بمرص. ُطِبعت واملواعظ، األمثال يف اليواقظ

١٢٩٧ه. سنة بمرص ُطِبعت أرجوزة املرصية: األقاليم يف الخديوية السياحة (ج)
وغريها. — الفرنساوية عن منقولة وفرجيني: بول رواية (د)
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نشأ مطبوع شاعر هو ١٨٩٩ / ١٣١٧ه: تويفسنة الدمشقي الصولة سليمان (٩)
بعضاملناصب وتقلَّد اللغة، أئمتها عن وأخذ عيل، محمد أيام مرصيف إىل ورحل دمشق، يف
وتقلَّب دمشق، يف واستقر سوريا، لفتح سار ملا باشا إبراهيم مع وطنه إىل وعاد املرصية،
ُجِمعت وقد سنة، ٨٥ عن فيها وتويف مرص إىل عاد ثم العثمانية، الدولة مناصب يف

.١٨٩٤ سنة بمرص ُطِبع ديوان يف أشعاره
أقدم من بيت سليل هو ١٨٩٩ / ١٣١٧ه: سنة تويف الحلبي دالل جربائيل (١٠)
األدباء مجتمع هللا عبد أبيه وبيت ،١٨٣٦ سنة فيها ُولِد والعلم، الجاه يف حلب بيوتات
فيها يمكث لم عنطورة، يف بتعليمه شقيقته فاهتمت غالم، وهو أبوه تويف والنبالء،
الفرنساوية تعلم حتى زمن يمِض فلم االجتهاد، كثري الحافظة قوي كان لكنه طويًال،

العرب. أشعار أحاسن وحفظ األدب، كتب مطالعة يف وأخذ والرتكية، واإليطالية

الحلبي. دالل جربائيل

إىل وسافر بأكثرها، وأَلمَّ العرصية العلوم وطالع فأتقنها، املوسيقى إىل ومال
وساح فتزوج حلب إىل وعاد هناك، تويف له ا عمٍّ لريث سنه من العرشين يف وهو األستانة
كثريًا، عليها فأسف هناك قرينته فماتت مرسيليا، إىل وعاد األندلس، آثار وتفقد أوربا يف
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كانت التي الصدى جريدة تحرير يف وأخذ باريس، يف أخريًا واستقر األسفار، إىل وعمد
فاتخذه التونيس، باشا الدين بخري هناك وتعرَّف ،١٨٧٧ سنة العربية يف بباريس تصدر
إلنشاء جربائيل كلَّف األستانة يف للصدارة الدين خري انتُِدب وملا ليده، كاتبًا أو له نديًما
سنة ويف عمرها، يطل ولم السالم جريدة فصدرت السياسية، آراءه فيها ينرش جريدة
ومنها بريوت، ثم حلب إىل سنتني بعد وعاد امللكية، فينا مدرسة يف للتعليم انتُِدب ١٨٨٢
والهيكل العرش اسمها قصيدة بنظم اتُِّهم ثم املعارف، مجلس أمني فتعني األستانة، إىل
سنة تويف حتى فيه فبقي السجن، يف وُزجَّ عليه فُقِبض الحميد، عبد سياسة تنتقد
املذكورتني، الجريدتني يف نرش ما غري اآلثار من يخلف لم بليًغا شاعًرا وكان ،١٨٩٩
السحر سماه فيه كتابًا حميص بك قسطاكي ألَّف وقد املعارصة، الجرائد من وغريهما

.١٩٠٣ سنة ُطِبع الدالل شعر يف الحالل
،١٨٦٧ سنة ُولِد ١٨٩٩ / ١٣١٧ه: سنة تويف اللبناني الحداد نجيب الشيخ (١١)
وورث األدب، مهد يف فُربِّي اليازجي، ناصيف الشيخ بنت ووالدته الحداد سليمان ووالده

خاليه. من والنثر النظم لبان ورضع جديه، من الشعر َمَلكة
إىل ميل مع بليًغا منشئًا ذلك مع وكان الحلم، يدرك أن قبل الشعر نظم وقد
العرب لسان جريدة وأنشأ اعتزلها ثم ،١٨٩٤ سنة إىل األهرام جريدة يف فحرر الصحافة،
الصحافيني، من عده ويجوز أخرى، جرائد وحرر تحريرها، رئاسة وتوىل باإلسكندرية،
من معارصيه أكثر عن وامتاز الشباب، عنفوان يف وتويف عليه، غالبة الشاعرية لكن
حتى العربية املراسح عىل يُمثَّل وأكثرها التمثيلية، الروايات تأليف أو بتعريب األدباء

آثاره: أشهر وهاك اآلن،

تمثييل. قالب يف الحداد فسبكها سكوت، ولرت تأليف أصلها الدين: صالح رواية (أ)
اللسان إىل فنقلها الفرنساوي، الكاتب كورنيل مؤلفات من هي السيد: رواية (ب)

مراًرا. ُمثِّلت وقد وانتقام»، «غرام وسماها العربي،
املهدي حوادث بعض فيها مثَّل تاريخية، تشخيصية وهي املهدي: رواية (ج)

السوداني.
هوكو. لفكتور أرناني رواية عن عرَّبها حمدان: رواية (د)

لشكسبري. وجوليت روميو عن عرَّبها الغرام: شهداء رواية (ه)
اليأس. بعد الرجاء رواية (و)
معرَّبة. البخيل: رواية (ز)

1444



األخرية النهضة يف العربية اللغة آداب إىل عود

الحداد. نجيب الشيخ

البان. غصن رواية (ح)
العرب. ثارات رواية (ط)

العربية. إىل نقلها دوماس: إلسكندر الثالثة الفرسان رواية (ي)

ُجِمعت وقد حررها، التي الصحف يف مقاالته عن فضًال مطبوعة، الروايات هذه وكل
بمرص.11 ُطِبع شعره، من كثري مع الحداد منتخبات اسمه كتاب يف منها نخبة

تيمور بك أحمد شقيقة هي ١٩٠٢ / ١٣٢٠ه: سنة توفيت التيمورية عائشة (١٢)
ونشأت ١٨٤٠ / ١٢٥٦ه، سنة مرص يف ُولِدت ذكرها، املتقدم التيمورية الخزانة صاحب
والفارسية العربية فتعلمت بتعليمها، والدها فعني والشعر، األدب إىل مائلة صغرها من
سيما وال األدب مطالعة يف فأخذت الشعرية، قريحتها وظهرت وافًرا، حظٍّا منهما فنالت
١٨٥٤ / ١٢٧١ه، سنة اإلسالمبويل بك محمود بن بك توفيق بمحمد وتزوجت الدواوين،
املنزل، بمهام إليها عهدت توحيدة ابنتها شبَّت فلما املطالعة، عن الزواج مهام فشغلتها
فاطمة عىل والعروض النحو وأتقنت للمطالعة، فتفرغت وزوجها، والدها تويف وقد
اللغات يف والقصائد واملوشحات األزجال نظم يف وأخذت الطبالوية، وستيتة األزهرية،
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فعظم توحيدة ابنتها توفيت املنظومات، بنرشهذه تهتم وهي والرتكية، والفارسية العربية
التعليمية، آثارها نرش إىل عادت ثم سنني، سبع والبكاء بالحزن وُشِغلت عليها، ذلك

منها: عليه عثرنا ما وهاك

األستانة. يف ُطِبع الرتكية، يف ديوانها هو شكوفة: (أ)
مراًرا. مرص يف ُطِبع العربي، ديوانها هو الطراز: حلية (ب)

بمرص. ُطِبع األدب، يف األحوال: نتائج (ج)

١٩٠٤ / ١٣٢٢ه: سنة تويف البارودي سامي باشا محمود (١٣)

البارودي. باشا سامي محمود

صباه من وكان الحربية، املدارس يف العلم تلقى املولد، مرصي األصل رشكيس هو
فيها، فنظم الرتكية يعرف وكان املتنبي، كان كما الرئاسة يف مطمع وله الشعر، إىل مياًال
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األستانة، يف خطرية مهامَّ وتوىل الجندية، يف يرتقي وهو والعقد الحل أرباب من وتقرب
وبلغ بعده، فما مدير من الحكومة مناصب يف وترقى ،١٨٧٧ سنة الروس حرب وشهد

النظار. مجلس رئاسة إىل العرابية الثورة أثناء يف
اشتداد عىل املساعدين أكرب من كان أنه واملظنون وراءها، فيما طامًعا كان ولعله
بالنفي عليه وُحِكم حوكموا، الذين جملة يف كان مرص اإلنكليز احتل فلما الثورة، تلك
كف وقد املايض، القرن أواخر يف مرص إىل ورجع عنه ُعِفي ثم ،١٨٨٢ سنة سيالن إىل
يف ويعدونه بالرئاسة، الشعراء له يعرتف بليًغا شاعًرا وكان ،١٩٠٤ سنة فتويف برصه،

بمرص.12 ُطِبع ديوان يف منتخباته ُجِمعت وقد األوىل، الطبقة مقدمة
١٩٠٧ / ١٣٢٥ه: سنة تويف اللبناني الخوري خليل (١٤)

الخوري. خليل

يف فتعلَّم عليا، مدارس فيها وليس بريوت إىل وانتقل (لبنان)، الشويفات يف ُولِد
له فأهَّ والرتكية، الفرنساوية إتقان عىل ونشاطه ذكاؤه وساعده الصغرى، املدارس بعض
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له وكانت سوريا، يف األجنبية لألمور مديًرا صار حتى السياسية املناصب الرتقاء ذلك
بفضل مقدَّم هو وإنما عندنا، تقدُّمه رس ذلك وليس الدولة، رجال لدى رفيعة منزلة
صحيفة أول فيها أنشأ فقد سوريا، يف العربية الصحافة مؤسس ألنه التاريخ؛ له يذكره
.١٩٠٦ سنة وفاته قبيل إىل تصدر وظلت األخبار»، «حديقة نعني ،١٨٥٨ سنة عربية

اإلفرنج واستحسن العرصية، الطريقة إىل نظمه يف ينزع مطبوع شاعر ذلك مع وهو
أشعاره ُجِمعت وقد األسيوية، املجلة يف نُِرش الفرنساوية إىل شيئًا منه فنقلوا أسلوبه،
وكلها و«النفحات»، و«الشاديات»، الجديد»، و«العرص الربى»، «زهر منها: دواوين يف
بعد قريحته به جادت ما أما ،١٨٨٤ سنة إىل نظمه ما عىل وتشتمل بريوت، يف مطبوعة

أدبية. روايات وله بعُد، يُطبَع فلم ذلك
خلدون، ابن تاريخ تتمة وهو باشا، لصبحي العرب تكملة كتاب الرتكية عن ونقل

بريوت. يف ُطِبع
خرية من هو ١٩٠٩ / ١٣٢٧ه: سنة تويف الطرابليس الجرس حسني الشيخ (١٥)
طرابلس، بجريدة الخصوص عىل اشتهر املايض، القرن أواخر يف الشام طرابلس أدباء
مبادئ وتلقى ١٢٦١ه، سنة طرابلس يف ُولِد بقوله، ويقولون يحبونه مريدون له وكان
يشتغل بلده إىل وعاد األزهر، يف علمه وأتم الرافعي، القادر عبد الشيخ صهره عىل العلم
الفلسفية العلوم إىل الخصوص عىل ميل وفيه والتأليف، والكتابة والتبحر باملطالعة
الدينية القواعد عىل والفلسفية الطبيعية العلوم تطبيق عمله وجهة وجعل العقلية،

اإلسالمية.
ُطِبع، بعضها آثاًرا خلف وقد ١٣٢٧ه/ ١٩٠٩، سنة تويف حتى عامًال زال وما

فهي: املطبوعة آثاره أما يُطبَع، لم وبعضها

يف كتبه ما نخبة فيها جمع كبرية، أجزاء عرشة يف مجموعة هي طرابلس: رياض (أ)
واالجتماعية. واألدبية العلمية املقاالت من جريدته

نُِرشت والعادات، األخالق نقد فيها اجتماعية رواية قالب يف الدين: مهذب سرية (ب)
طرابلس. جريدة يف

ونحوها، الرتبية يف ومنظومات سياسية، أو أدبية مواضيع يف مختلفة رسائل (ج)
فهي: تطبع لم التي آثاره وأما

واإلنشاء). والبديع (البيان األدبية: الفنون يف الدرية الكواكب •
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اإلسالمي. الدين عن الدفاع كتاب •
عديدة. منظومات •
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أصدقاء من كان ١٩١٠ / ١٣٢٨ه: سنة تويف البريوتي الكستي حسن أبو (١٦)
١٢٧٩ه، سنة طبع أحدهما ديوانان وله بريوت، يف ذكره املتقدم األحدب إبراهيم الشيخ

العرشة. ظريف وكان ١٢٩٩ه، سنة طبع والثاني
الشهرية طراد أرسة من هو ١٩١١ / ١٣٢٩ه: سنة تويف طراد إبراهيم نجيب (١٧)
األملانية، جملتها يف عديدة لغات وأتقن بريوت، يف ف تثقَّ األدباء، نوابغ من وكان بريوت، يف
وترجم ومرص، واإلسكندرية بريوت يف جرائد عدة وحرر العرص، علوم أهم يف وتفقه
وتويف املرصية، الحكومة يف وتوظف كثرية، مدارس يف وعلَّم اإلفرنجية، الروايات من كثريًا
يف ُطِبع مكدونيا، تاريخ ذكرها املتقدم الرتجمات غري آثاره ومن ،١٩١١ سنة بريوت يف

يُطبَع.13 لم الرومانيني وتاريخ ،١٨٨٦ سنة بريوت
نجيب شقيق هو ١٩١٢ / ١٣٣٠ه: سنة تويف اللبناني الحداد أمني الشيخ (١٨)
كثري يف حرر اإلنشائي، وأسلوبه الشعرية قريحته يف يدانيه وكان ذكره، املتقدم الحداد
ُجِمعت مطبوًعا شاعًرا وكان البصري، سيما وال اإلسكندرية، يف واملجالت الجرائد من
طبقة اليوم وغريها والعراق، والشام، مرص، ويف اإلسكندرية، يف ُطِبع ديوان يف أشعاره
كتاب شعرائه يف للكالم يفرد أن قطر كل ويستحق غبار، لهم يشق ال الشعراء من

خاص.

عرصية أدبية كتب

قيد يف يزالون ال وأصحابها تأليًفا، أو ترجمة العرص هذا يف ظهرت التي األدب كتب ومن
وهي: الباب، هذا يف للكالم استيفاءً ذكرها عىل نأتي حسنة طائفة الحياة

املويلحي. ملحمد هشام بن عيىس حديث •
ريحاني ألمني الريحانيات •

حماد. حمدي لصالح الحياة سبيل يف •
إبراهيم. لحافظ سطيح ليايل •

جمعة. لطفي ملحمد الحائر الروح ليايل •
املنفلوطي. لطفي ملصطفى النظرات •

حميص. لقسطاكي االنتقاد علم •
شيخو. لألب األدب علم مقاالت •
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العرصية املوسيقى (2)

األحوال اقتضته تغيري املوسيقى وأصاب موسيقية، فكرية حركة النهضة هذه يف حدث
صاحب الحامويل عبده إمامهم املغنني أو املوسيقيني من طائفة ونبغت االجتماعية،
حلب أهايل من رجًال أن خالصته: تاريخ الطريقة ولهذه بمرص، الحديثة الغناء طريقة
فن وكان للهجرة، األلف بعد األوىل املائة يف املرصي القطر إىل وفد أفندي شاكر اسمه
من الباقية البقية هي وكانت وقدود، تواشيح جملة إليه فنقل مجهوًال، فيه األلحان
وحفظوها، بعضهم عنه فتلقاها العربية، الدولة أهل عن الحلبيون ورثها التي التالحني
بقيت لكنها تلقينها، من الناس يحرمون عليها الواقفون وصار عليها، حرصهم واشتد
املقاربة الفروع وبعض املقامات، أمهات عىل قارصة فكانت األصلية، بساطتها عىل بينهم

للكالم. بالنسبة الهجاء حروف مثل للغناء بالنسبة وكانت لها،
عرص إىل فيها يترصفون ال البسيطة الطريقة هذه عىل مرص يف املغنون وأقام
الطرب يف سجيته دفعته ثم مدة، بها وغنَّى أصلها عىل منهم فتلقاها الحمويل، عبده
الخروج وعدم األصل، عىل املحافظة مع فيها يترصف أن إىل الغناء يف ذوقه وحسن
حتى الغناء بحسن شهرته يف يرتقي زال وما الجفوة، بعض عنها فأزال دائرته، عن
آالت هناك وسمع مراًرا، األستانة إىل معه فسافر بمعيته، باشا إسماعيل الخديو ألحقه
املغنني أكابر من جماعة مرص إىل عودته يف باشا إسماعيل وجلب الرتكية، املوسيقى
وأخذ ألحانهم، فاستمالته بالغناء، اشتغالهم يف دائًما معهم يحرض عبده فكان فيها،
يف له واسًعا املجال ورأى العربية، الطريقة ويناسب املرصي املزاج يالئم ما منها ينتقي
ولم بها، علم للمرصيني يكن لم التي النغمات من كثريًا فيها وجد إذ الرتكية؛ املوسيقى
الغناء إىل فنقلها وغريها، والعجم كار والحجاز النهاوند مثل: قبُل، من آذانهم تطرق
مثل: العرص، ذلك من املختلفة الطبقات يف الغناء مصطلحات بقية إىل التفت ثم املرصي،
(الضاربني واملداحني (القيان)، والعوالم (الفقهاء)، الليايل بأوالد املشهورين املنشدين
وخلطه الرتكي، الغناء من املختار مع فأضافه استنسبه ما منهم والتقط بالدفوف)،
املغنني شيوخ وفيها مرص يف وظهر به، خاصة جديدة طريقة فجعلها القديمة بالطريقة
األمر، أول يف طريقته استنكار إىل صنع بما جهلهم دعاهم وقد عليهم، شيًخا فصار
استنكارها، وذهب استحسانها، فعمَّ وطالوتها، حالوتها ذاقوا أن الناس لبث ما ولكن

كثرية. أشياء التالحني من فيها وله عليهم، بحسنها وانترص
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١٩٠١ / ١٣١٩ه سنة تويف املرصي الحمويل عبده

أبيه، مع اختصم شقيق لعبده وكان البن، يف يتاجر وأبوه ١٨٤٥ سنة طنطا يف ُولِد
القانون، عىل ويرضب بالغناء يشتغل كان رجل فآواهما األرياف، يف هائًما بأخيه ففر
مرص، إىل به جاء ثم معه، يغني وكان طنطا، إىل به وعاد فأطربه عبده صوت وسمع
اجتذبه بالغناء مشهور املقدم اسمه رجل مرص يف وكان رزقه، واتسع عبده واشتهر
عىل الغناء يف يتفنن أخذ ثم يومئٍذ، املعروفة الغناء طريقة عىل تخته يف فاشتغل إليه،

واملرصي. الرتكي املزاجني بني التوفيق من وتمكَّن إليه، وتُنَسب به خاصة أساليب

الحمويل. عبده

املرصي، للغناء يطربون ال الرتكي األصل من املرصيني يف الحاكمة الطبقة أهل وكان
وكان سماعها، األتراك إىل حبَّبت طريقة عىل األلحان وفق عبده لكن إليه، يلتفتون وال
فأصبحوا واألنني، التوجع غري يروقهم وال الرتكي، الغناء إىل يطربون ال املرصيون
الشهرة من وبلغ األمتني، بني املزاجني معدل فهو الرتكية، األنغام من يالئمهم ملا يطربون
واألمراء العظماء يتسابق إسماعيل عند ًما مقدَّ وكان سواه، ينله لم ما عرصه يف والوجاهة

اسرتضائه.14 إىل
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منها به، تُعَرف طريقة منهم لكل املغنني من طبقة عارصته أو الحمويل بعد ونبغ
يف حجازي سالمة الشيخ وطريقة عامني، منذ املتوىف املنيالوي يوسف الشيخ طريقة
الطرق ذلك عىل وِقْس لطريقته، علًما اسمه أصبح حتى ذلك يف مشهور وهو اإلنشاد،

بمرص. األحياء املغنني من لكثريين األخرى
الطريقة عىل إحيائه إىل اليوم متجهة فاألفكار نفسه، املوسيقى فن حيث من أما
ألحانهم، يف اإلفرنج فعل كما واألنغام بالعالمات األلحان به تُربَط علمي بأسلوب العرصية
بعُد، العمل هذا ينضج ولم السبيل، هذا يف عاملني يزالون وال واحد غري ذلك حاول وقد
الجرائد يف الصنعة هذه أرباب وتناقش بالعربية، املوضوع هذا يف كتب عدة ظهرت وقد
للموسيقى مرصمعهًدا يف بعضهم وأنشأ السبيل، هذا يف مبذولة الهمة تزال وال واملجالت،
به الخاصة العربية املؤلَّفات عن والتنقيب واملذاكرة، بالتعليم الفن هذا لرتقية العربية
ولم أوله يف يزال ال لكنه ذلك، وغري والدروس املحارضات وإلقاء اإلفرنجية، وباملوسيقى

اإلسكندرية. يف الغرض هذا ملثل معهد وأُنِشئ أعماله، تظهر

هوامش

.١٣ سنة ٤٩٨ صفحة الهالل، يف العرصي الشعر من أمثلة تجد (1)
(ط٢). ج٢ ٢٧٥ الرشق مشاهري يف نظمه من وأمثلة حياته ترجمة (2)
(ط٢). ج٢ ٢٧٨ الرشق مشاهري يف شعره من وأمثلة ترجمته ترى (3)

(ط٢). ج٢ ٢٨٢ الرشق مشاهري تراجم يف أشعاره من وأمثلة ترجمته تجد (4)
العربية اآلداب وتاريخ ج٢، ١١٩ العربية الصحافة كتاب يف ترجمته تفصيل (5)

ج١. ٩٨ صفحة شيخو لألب
(ط٢). ج٢ ٢٨٥ الرشق مشاهري يف أقواله من وأمثلة ترجمته تجد (6)

(ط٢). ج٢ ٢٨٩ الرشق مشاهري يف أشعاره من وأمثلة ترجمته تجد (7)
(ط٢). ج٢ ٢٩٨ الرشق مشاهري تراجم يف أشعاره من وأمثلة ترجمته تفصيل (8)

(ط٢). ج٢ ٣٠٥ الرشق مشاهري تراجم يف الوافية ترجمته (9)
(ط٢). ج٢ ١٠٥ الرشق مشاهري يف ترجمته تفصيل (10)

(ط٢). ج٢ ٣٢٥ الرشق مشاهري يف نظمه من وأمثلة ترجمته (11)
(ط٢). ج٢ ٣٣٣ الرشق مشاهري تراجم يف ترجمته تفصيل (12)

ج٢. ١٨٤ العربية الصحافة يف ترجمته تفصيل تجد (13)
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(ط٢). ج٢ ٣٤١ الرشق مشاهري تراجم يف ترجمته تفصيل تجد (14)
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قبله، ُكِتب عما يخرج ال النهضة هذه من األول العرص يف اللغة علوم من ظهر ما أكثر
إىل مرص يف ذلك عىل الحال وظلت القدماء، كتب عىل تعليق أو رشح أو تلخيص وأكثره
إىل وكانوا املسيحيني، بني حركة وعلومها اللغة يف فحدثت سوريا يف أما بعيد، غري عهد
إىل يُلتَفت فال ألَّفوا وإذا فيها، منهم ألَّف َمن وَقلَّ اللغة، يف يشتغلون قلما العهد ذلك
الكتب يف اللغة تعلِّم أديانها اختالف عىل املدارس وكانت بأقوالهم، يُوثَق وال تأليفهم،

ونحوها. والحريري، والصبان، واألشموني، عقيل، وابن كاآلجرمية، القديمة
النرصانية املدارس تكاثرت وقد املايض، القرن أواسط يف الكبري اليازجي ظهر فلما
ترجمة مسودات تصحيح يف عليه وعولوا اليازجي، قربوا — األمريكان سيما وال بريوت، يف
القى وقد مدارسهم، يف تعليمها يف وأخذوا ومقاماته، أرجوزته فألَّف وغريها، التوراة
االشتغال بعده املسلمني غري عىل وهان اللغويني، بني َقَدمه رسوخ قبل مشقة اليازجي

كتبهم. عىل النرصانية املدارس تعويل ذلك عىل أعانهم وقد اللغة، بعلوم
ووضع تحليليٍّا، نظًرا اللغة يف فنظر ذكره، اآلتي الشدياق فارس أحمد ظهر ثم
األكثر واألسماء األفعال فيه رسد جديد نسق عىل واإلبدال» القلب يف الليال «رس كتابه
وألَّف ومعنى، لفًظا وتجانسها تناسبها إليضاح بها ظ التلفُّ إىل بالنظر ورتَّبها تداوًال،

العربية. اللغة يف جديد أسلوب عىل الساق» عىل الساق أو «الفارياق كتاب
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فتولَّد منه، يشء اللغة علوم أصاب سوريا يف واالرتقاء النشوء مذهب انتشار وبعد
الكتاب، هذا ملؤلف بريوت يف ١٨٨٦ سنة فيه كتاب أول وظهر اللغوية، الفلسفة علم
تاريخ كتاب ذلك بعد له وظهر بالتدريج، تكونت وكيف اللغة أصل يف تحلييل بحث وهو
قابل حي كائن أنها باعتبار العربية اللغة يف النظر ومداره ،١٩٠٤ سنة العربية اللغة
العربية اللغة أستاذ ضومط جرب أيًضا اللغوية الفلسفة يف وألَّف والدثور، بالنمو لالرتقاء
بحث وِصيَغها، اللغة اشتقاق يف «الخواطر» كتاب له فظهر األمريكية، الكلية املدرسة يف
البالغة، وفلسفة والبيان، املعاني يف الحسان الخواطر كتابه وكذلك فلسفيٍّا، بحثًا فيه
آداب تاريخ علم تولَّد ثم الرصف. يف التقليد وفك واإلعراب، النحو يف العراب والخواطر

الكتاب. هذا من األول الجزء مقدمة يف عنه تكلمنا وقد اللغة،
املدرسية الكتب بعض يف إال تغيري أصابها قلما اللغوية فالعلوم ذلك، خال فيما أما

الطالب. عىل تناولها لتسهيل أبوابها ترتيب حيث من

األخرية النهضة يف اللغة علماء (1)

العرص أهل كان كما — وحواٍش رشوح مؤلفاتهم أكثر النهضة هذه أوائل يف اللغة علماء
له فإن ١٧٨٢ / ١١٩٧ه، سنة املتوىف السجاعي أحمد الشيخ هؤالء وآخر — العثماني
يف عرش التاسع القرن دخول بعد اللغة علماء أشهر وهاك القبيل، هذا من مؤلفات عدة
ال العلماء من بضعة فيهم أدخلنا وقد الوفاة، سني حسب والسوري املرصي القطرين

األخرى: األبواب يف يدخلون

بن أحمد بن محمد هو ١٨١٥ / ١٢٣٠ه: سنة تويف الدسوقي محمد الشيخ (١)
عىل فتثقف القاهرة وجاء مرص، أرياف من دسوق يف ُولِد املالكي، الدسوقي عرفة
فتمكَّن املؤرخ، الحربتي الرحمن عبد الشيخ والد الجربتي حسن جملتهم ومن علمائها،
وتصدَّر والتوقيت، والهندسة كالهيئة الرياضية العلوم وبعض اإلسالمية، العلوم من
يف حجة بعضها حسنة مؤلفات وخلف املعاني، إظهار يف قادًرا وكان األزهر، يف لإلقراء

أهمها: هاك العلوم، هذه

يف ١٢٨٦ه سنة بمرص طبعت النحو، يف اللبيب مغني عىل الدسوقي حاشية (أ)
مجلدين.
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يف ١٢٧١ه سنة بمرص طبعت البالغة، يف التفتازاني الدين سعد عىل حاشيته (ب)
مجلدين.

املعجم صاحب هو ١٨٢١ / ١٢٨٦ه: سنة املتوىف القبطي بقطر إلياس (٢)
الفرنساوية الحملة جاءت وملا مرصي، قبطي أصله باسمه، املعروف العربي الفرنساوي
باريس، إىل معها ورحل جندها، يف مرتجًما فاستُْخِدم العمر، مقتبل يف كان مرص إىل
العربية للغة أستاذًا وتعنيَّ معها، الحملة أرجعتها التي العربية األوراق برتجمة واشتغل
عربي، فرنساوي معجم بتأليف هناك وهو فكلَّفوه باريس، يف الرشقية اللغات مدرسة يف
القوم فاهتم تويف، حتى ويهذبه ينقحه زال وما ،١٨١٤ سنة وأتمه املعجم ذلك فوضع

مشهور. وهو وثالثة ثانية ُطِبع ثم ،١٨٢٨ سنة فظهر بطبعه،
من عائلته أصل ١٨٣٤ / ١٢٥٠ه: سنة تويف املرصي العطار حسن الشيخ (٣)
عىل فأعانه العلم حبه يف راغبًا ورآه عطاًرا، أبوه وكان القاهرة، يف ُولِد لكنه املغرب،
الفرنساويون وجاء وغريهما، باإلسطرالب والعمل الهيئة مبادئ وتعلم فيه فربع تحصيله،
العلوم بعض فتعلم منهم بأناس فاتصل عمره، من والثالثني الثانية يف وهو مرص
وتوىل مرص إىل وعاد وغريها، الشام إىل رحل ثم العربية، اللغة وعلَّمهم العرصية،
السيد ترجمة يف تقدَّم وقد عيل، محمد إىل وتقرب مشيخته، وتوىل األزهر، يف التدريس
آثاًرا خلف وقد ١٢٥٠ه، سنة تويف ثم الصداقة، من بينهما كان ما الخشاب إسماعيل

وهي: اللغة علوم أهم يف حسنة

مراًرا. بمرص ُطِبع اإلنشاء، يف العطار: إنشاء (أ)
ذكره. اآلتي قويدر حسن الشيخ تلميذه رشحها النحو يف منظومة (ب)

وغريها. ١٢٧٩ه سنة بمرص ُطِبع به، وبوَّ جمعه اإلرسائييل: سهل ابن ديوان (ج)
مراًرا. بمرص ُطِبعت النحو، يف األزهرية: رشح عىل حاشية (د)

١٢٨٨ه. سنة بمرص ُطِبع البالغة، السمرقندية:يف عىل حاشية (ه)
جانب وفيه يظهر، ما عىل للجربتي الفرنسيس:هو دولة بذهاب التقديس مظهر (و)
الخديوية. املكتبة يف نسخة منه املوضوع، هذا يناسب مما ومنثوره العطار منظوم من
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عيل بن حسن هو ١٨٤٥ / ١٢٦٢ه: سنة املتوىف الخلييل قويدر حسن الشيخ (٤)
عيل وجاء فيها، وأقامت فلسطني إىل عائلته نزحت املغرب، من أجداده أصل قويدر،
العطار الشيخ عىل األزهر يف وتفقه ١٧٨٩ / ١٢٠٤ه، سنة حسن له فُولِد مرص إىل
بني أبيه تجارة يتعاطى يزال ال وهو واألدب اللغة يف واشتهر والباجوري، ذكره املتقدم
وهو وفاته أرَّخ أنه وذكروا والرشوح، بالتأليف الفراغ ساعات يف ويشتغل والشام، مرص
اللغة بأرسار عامًلا وكان قويدر»، حسن عىل هللا «رحمة بقوله: ١٢٦٢ه سنة مريض

مؤلفاته: أهم وهاك وآدابها،

يف منظومة األلفاظ، من يثلث ما عىل يشتمل العرب: مثلثات نظم يف األرب نيل (أ)
صدرها يف ١٣٠٢ه بمرصسنة ُطِبعت حسن»، واسمه أساء من «يقول مطلعها: أرجوزة
ڨيتو بقلم اإليطالية اللغة إىل املثلثات هذه ترجمت وقد فني، محمد بقلم املؤلف ترجمة

بريوت. يف الرتجمة وُطِبعت املسترشق،
مشهورة. النحو يف العطار: منظومة رشح (ب)

يُطبَع. لم واملراسالت: اإلنشاء يف النبات زهر (ج)
عاقل اسمه رجًال فيها انتقد عاقل: اسمه مجنون يف والسالسل األغالل رسالة (د)

الخديوية. املكتبة يف نسخة منه لسواه، قصيدة انتحل

للسندوبي. البيان أعيان كتاب يف ومنثوره قويدر منظوم من أمثلة وتجد
معلوف أرسة من هو ١٨٦٥ / ١٢٨٢ه: سنة تويف اللبناني املعلوف ناصيف (٥)
والفرنساوية العربية اللغات أتقن حتى سوريا يف تفقه ومرص، سوريا يف الشهرية

واإليطالية. واليونانية
سلك يف وانتظم إيطاليا، إىل سافر ثم وجهائها، أحد أبناء يعلِّم أزمري إىل وسافر
اإلنكليزية فأتقن اللغات، بدرس الكلف شديد وهو الربوبوغاندة، يف الرشقية اللغات أساتذة
أهم أثنائها يف زار سنوات، عرش نحو املهمة تلك يف قىض الحديثة، واليونانية والرتكية
وتوىل غريها، ويف املدرسة تلك يف الطالب إليها يحتاج تعليمية كتبًا وألَّف أوربا، عواصم
وقد وحيًدا، فريًدا بجوارها وتويف مرة، غري أزمري إىل وتردَّد وغريها، لندن يف أخرى مهام
ألَّف العربية، غري لغات ست وأتقن كثرية، جمعيات وعضوية العلية، الدولة وسامات نال

مرة.1 غري ُطِبع منها وكثري لغوية، تعليمية كتب أكثرها كتابًا ٢٧ كلها فيها
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املعلوف. ناصيف

بن محمد األمري هو ١٨٦٨ / ١٢٨٥ه: سنة تويف اللبناني أرسالن محمد األمري (٦)
اللغة وأتقن ،١٨٣٤ سنة الشويفات يف ُولِد لبنان، يف الشهرية أرسالن أرسة من أمني األمري
الخامسة يف وهو األسفل الغرب إدارة الحكومة إليه وفوضت األجنبية، واللغات العربية
وتفرغ وتوطنها، بريوت إىل انتقل ١٨٥٨ سنة والده مات وملا والده، بمناظرة عرشة
مدحه وقد العلم، طالب يعضد والعلماء األدباء كعبة منزله وكان األدب، وتنشيط للتأليف
يف مخطوطة آثاًرا خلف وقد شبابه، إبان يف وهو املنية وفاجأته الشعراء، معارصوه
الجمعية مؤسيس كبار من وكان تُطبَع، لم األدب ويف مواضيعها اختالف عىل اللغة علوم
عىل وتويف األستانة إىل ُطِلب السنة تلك ويف ،١٨٦٨ سنة رئاستها وتوىل السورية، العلمية

عجل.
بيت عميد هو ١٨٧١ / ١٢٨٨ه: سنة تويف اللبناني اليازجي ناصيف الشيخ (٧)
كان ملا يُعرف أن من أشهر وهو سوريا، يف العلمية النهضة أركان من وركن اليازجي،
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اللغوية كتبه راجت من أول أنه تقدَّم وقد واألدب، والشعر اللغة يف امُلَعىلَّ الِقْدح من له
باألمري واتصل ،١٨٠٠ سنة (لبنان) شيما كفر يف ُولِد النصارى، من العربية املدارس يف
سنة األمري نُِفي فلما سنة، ١٢ نحو فخدمه وقربه، فاستكتبه ١٨٢٨ سنة الشهابي بشري
ومراسلة والتعليم والتأليف للمطالعة وتفرغ عائلته، مع بريوت إىل ناصيف انتقل ١٨٤٠
العلم يف منهم كثريون نبغ األدباء من طبقة عليه وتخرَّج واألدباء، الشعراء من معارصيه

غريها. أو السياسة أو التجارة أو

اليازجي. ناصيف الشيخ

سهل، أسلوب شعره يف وله الشاعرية، عىل مطبوع وهو واألدب اللغة يف حجة وكان
يف سيما وال الطالب، أيدي بني مؤلفاته لشيوع األمثال مجرى جرت أشعاره من وكثري
مقامة، أو قصيدة لليازجي يحفظ ال َمن سوريا أدباء بني ليس دهر مىض وقد سوريا،

مؤلفاته: وهاك

ومشهورة. مطبوعة وهي أشعاره، مجموع فيها دواوينه: (أ)
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مراًرا. ُطِبعت الحريري، مقامات نسق عىل مقامات هو البحرين: مجمع (ب)
والنحو. الرصف يف الخطاب: فصل (ج)

الرصف. علم يف الجمانة: (د)
النحو. يف الفرا: جوف (ه)
البيان. علم يف الجمان (و)

العروض. يف الدائرة: نقطة (ز)
املنطق. يف الصناعة: قطب (ح)

املدارس، يف يُعلَّم وأكثرها مراًرا، ومطبوعة املؤلف بقلم مرشوحة الكتب هذه وكل
أخرى ومؤلفات مختلفة، مواضيع يف أراجيز وله العربية، اللغة علوم أهم عن عبارة وهي

تُطبَع.2 لم

تالميذ من هو ١٨٧٤ / ١٢٩١ه: الوفاءنرصالهورينياملرصياملتوىفسنة أبو (٨)
مرص، إىل عاد ثم مدة، فيها وأقام فرنسا يف تفقه عيل، محمد زمن يف املرصية اإلرساليات

املؤلفات: من وله

مراًرا. بمرص ُطِبعت الخطية، األصول يف املرصية للمطابع النرصية املطالع كتاب (أ)

الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة منه األحباب، فراق عىل املصاب تسلية وكتاب (ب)

أركان من هو ١٨٨٧ / ١٣٠٥ه: سنة تويف اللبناني الشدياق فارس أحمد (٩)
يف ُولِد لبنان، يف النسب يف عريقة عائلة من ماروني أصله األخرية، العلمية النهضة
عني يف وتعلم فيها، فشب بريوت بجوار الحدث إىل والده انتقل ثم ،١٨٠٤ سنة عشقوت
عىل اإلنجييل املذهب يف أخوه ودخل أسعد، أخيه عىل العربية اللغة وتلقى بلبنان، ورقة
فغضب محبسه، يف قهًرا مات حتى وكهنتهم أهله فاضطهده األمريكان، املبرشين أيدي
ثم تقدم، كما حينًا املرصية الوقائع يف وحرر علمه، فيها أتم مرص، إىل وفر فارس
هناك، مطبوعاتهم لتصحيح األمريكان املرسلني خدمة يف ١٨٣٤ سنة مالطة إىل رحل
تونس، باي إىل تعرَّف ثم ذكرنا، كما التوراة ترجمة يف للمساعدة لندن إىل سافر ثم
الجوائب وأصدر األستانة، إىل وانتقل أحمد، ي وُسمِّ فأسلم، وقدَّمه فأكرمه إليه وسافر
الحني. ذلك من شهرته واتسعت الصحف، بني ذكرها تقدم وقد ١٨٦٠ / ١٢٧٧ه، سنة
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يف الواسعة بمعرفته امتاز لكنه شعرية، قريحة وله اللغة، علوم يف متبحًرا وكان
وله العرص، ذلك لغة إىل بالنسبة عبارته وإرسال اإلنشاء، يف أسلوبه وسهولة اللغة، مواد

وهي: فكرة وأعمال بحث إىل تحتاج هامة مؤلفات

ذكره. تقدَّم واإلبدال: القلب يف الليال رس (أ)
وصف الظاهر يف صورته فكاهي، لغوي وهو الساق: عىل الساق أو الفارياق (ب)
يسبقه لم جديد بأسلوب أسعد بأخيه فعلوه ملا انتقاًما األكلريوس جماعة وانتقاد أسفاره،
كل يف املرتادفة األلفاظ من مجموعات الكالم أثناء يف ويورد العربية، اللغة يف أحد إليه

العرص. هذا أدباء منه ينفر ما إىل املجون حد فيه تجاوز لكنه موضوع،
الفريوزابادي. قاموس فيه انتقد القاموس: عىل الجاسوس (ج)

لطيف. بأسلوب إليها رحلته فيه يصف أوربا: فنون عن املخبأ كشف (د)
وأهلها. الجزيرة هذه بها يصف مالطة: أحوال يف الواسطة (ه)

األدب. يف ظريف: معنى كل يف اللفيف (و)
للتعليم. والنحو الرصف يف الطالب: غنية (ز)

للتعليم. اإلنكليزية اللغة نحو يف الشهية الباكورة (ح)
للتعليم. الفرنساوي الرصف يف الراوي السند (ط)
اإلنكليزية. عن نقله الحيوان: طبائع رشح (ي)

اللغة خدمت فإنها الجوائب بجريدة وناهيك األستانة، يف مطبوعة الكتب هذه وكل
وألَّف املعارصين، وتراجم شعر، ديوان منها تُطبَع، لم آثاًرا وخلف طويلة، مدة العربية
عن مجلدات عدة يف يدخل العرب» لغة خصائص يف العجب «منتهى سماه اللغة يف كتابًا

النار.3 فريسة ذهب الهجاء، حروف خصائص
أكرب من هو ١٨٨٨ / ١٣٠٦ه: سنة تويف املرصي اإلبياري نجا الهادي عبد (١٠)
الغربية أبيار يف ُولِد واملؤلفني، الكتَّاب أعظم ومن عرش، التاسع القرن يف مرص علماء
واللغوية، اإلسالمية العلوم طلب يف وجد األزهر، يف فجاور الدرس إىل ومال ،١٨٢١ سنة
أبنائه، لتثقيف إسماعيل الخديوي فاستدعاه شهرته وذاعت بعيًدا، شأًوا منها فأدرك
وكان تويف، حتى املنصب هذا يف زال وما ومفتيها، للمعية إماًما السابق الخديوي وجعله
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مع ومراسالت مخابرات وله املشكالت، حل يف إليه يُرَجع ثقة، ولغويٍّا وأديبًا شاعًرا
مؤلفاته: وهاك العربي، العالم سائر يف واألدباء الشعراء من معارصيه

غريب، نسق عىل إسماعيل باسم لغز رشح يف فنٍّا ٤١ فيه جمع املطالع: سعود (أ)
مجلدين. يف ١٢٨٣ سنة بمرص ُطِبع إسماعيل، للخديوي تحفة وجعله
١٢٧٦ه. سنة بمرص طبعت الكالم: مثلثات يف األكمام نفح (ب)

الشيخ وبني بينه شتى مواضيع يف مكاتبات األحدبية: الرسائل يف األدبية الوسائل (ج)
األحدب. إبراهيم

العلمية. الضوابط نظم يف الدرية الكواكب (د)
القسطالني. مقدمة توضيح يف األماني نيل (ه)
تصوف. الروح: أحوال ملعرفة املفتوح الباب (و)

تُطبَع: لم التي املهمة مؤلفاته ومن

القاموس. حوايش عىل النفوس ترويح كتاب (أ)
املغني. حوايش عىل املبني القرص (ب)

البلياني. منظومة رشح يف املعاني حيح (ج)
األدب. يف الفواكه (د)
اللغة. يف الدورق (ه)

والجوائب. الربجيس بني املحاكمة يف الثاقب النجم (و)

أرسة من هو ١٨٨٩ / ١٣٠٧ه: سنة تويف اللبناني الدحداح رشيد الكونت (١١)
منهم كثريون وتوىل والشعراء، األدباء من واحد غري فيها نبغ لبنان يف وجيهة
ُولِد العلم. بتعشق امتاز رشيد لكن لبنان، حكومة يف والكتابية السياسية املناصب
إىل فنزح األحوال فساد من نفر ثم شبابه، يف لبنان حكومة وخدم ١٨١٣ / ١٢٢٩ه، سنة
سنة إىل الدحداح مرعي الشيخ حميه مع هناك التجارة يف واشرتك ،١٨٤٥ سنة مرسيليا
وأنشأ باريس وسكن لألدب، انقطع وأخريًا سلوم، أخيه مع بالتجارة فاشتغل ،١٨٥٢
واتصل الفرنساوية، الحكومة لدى وتقدم باريس)، برجيس (أو الربجيس جريدة فيها
واصطحبه فأجازه كعب، المية فيها عارض بالمية ومدحه باريس، جاء ملا تونس بباي

هامة. أموًرا وكلَّفه له ترجمانًا وجعله
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وقىض أبعادية، واتخذ قًرصا فابتنى حاله، واتسعت فيها واستقر باريس إىل عاد ثم
معجم فنرش النافعة، املؤلفات ونرش فيها، والبحث الكتب واقتناء املطالعة يف حياته سائر
التعب من الدحداح عاناه ما مقدار املطران هذا ترجمة يف ذكرنا وقد فرحات، جرمانوس
ونرش والنابليس، للبوريني الفارض ابن ونرشرشح عليها، والتعليق الطبعة تلك تنقيح يف
أهمها مؤلَّفات وله — النافعة الكتب نرش يف املسترشقني يقلد كأنه — وغريه اللغة فقه
تاريخ وله لغوية، وفوائد أدبية مقاالت وفيه ،١٨٨٠ سنة فينا يف ُطِبع طوامري» «قمطرة
مكتبة وجمع حسنة، منظومات وله يُطبَع، لم املرشق» بوار يف املرشق «سيار سماه كبري
يف ونحن للبيع فُعِرضت استبقائها، يف أبناؤه يرغب لم العربية الكتب خرية فيها نفيسة

كتبها.4 فتفرَّقت ،١٩١٢ صيف باريس
الهند يف اشتهر ١٨٨٩ / ١٣٠٧ه: سنة تويف الهندي القنوجي حسن صديق (١٢)
مكتبة وجمع بالعلم واشتغل عنها، وناب بهوبال ملكة وتزوج ملوكها، بخدمة واتصل
اسمه ووضع بتأليفها، العلماء بعض كلَّف إنه يقال باسمه، كثرية مؤلفات وله نفيسة،

وهي: بعضها، أو كلها عليها

أجزاء. عرشة يف ١٣٠٢ه سنة بمرص ُطِبع القرآن: مقاصد يف البيان فتح (أ)
١٢٩٣ه. سنة بهوبال يف ُطِبع الساعة: يدي بني ويكون كان ملا اإلذاعة (ب)
.١٢٩٢ سنة الهند لكناو يف ُطِبع األحكام: آيات تفصيل يف املرام نيل (ج)

١٢٩٤ه. سنة بهوبال يف ُطِبع اللغة: أصول يف البلغة (د)
١٢٩٤ه. سنة بهوبال يف ُطِبع السكران: نشوة (ه)

١٢٩٤ه. سنة بهوبال يف ُطِبع البيان: بمحسنات املورق البان غصن (و)
واألغالط. والدخيل العرب من العامة استعملته ما تصحيح عىل القماط لف (ز)

األستانة. يف ُطِبع اللغة، يف العجالن: لقطة (ح)
ترتيب عىل لكنه موضوعه يف الظنون كشف يشبه نفيس كتاب وهو العلوم: أبجد (ط)

كبرية. مجلدات ٣ يف ١٢٩٦ه سنة الهند يف ُطِبع آخر،
األستانة. يف ُطِبع واألديان: املذاهب عىل األمم افرتاق يف األكوان خبيئة (ي)

النسوة. يف ورسوله هللا عن ثبت بما األسوة حسن (ك)

أخرى. كتب إليه وتُنَسب
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حسني الشيخ هو ١٨٨٩ / ١٣٠٧ه: الشيخحسنياملرصفياملرصيتويفسنة (١٣)
واجتهاده ذكائه من وبلغ البرص، كفيف وكان األزهر، يف العلم تلقى املرصفي، أحمد بن

هي: هامة مؤلفات وله فيه، التدريس توىل أنه

والحرية والسياسة والظلم، والعدل والحكومة، والوطن األمة يف الثمان: الكلم (أ)
١٢٩٨ه. سنة ُطِبع أيامه، يف املرصية األمة حال يمثل وهو والرتبية،
١٢٩٦ه. سنة بمرص ُطِبع العربية: العلوم يف األدبية الوسيلة (ب)

١٨٩٠ / ١٣٠٨ه: سنة تويف الرسياني داود يوسف املطران (١٤)

داود. يوسف املطران

من عائلته أصل والتاريخ، واألدب اللغات يف املايض القرن علماء كبار من هو
يف للتبحر ١٨٤٥ سنة رومية إىل ذلك بعد وأُرِسل مدارسها، يف وتعلم فيها ونشأ املوصل،
والعقلية والطبيعية والرياضية الدينية العلوم درس عىل فأكبَّ وغريها، الالهوتية العلوم
والفرنسية واليونانية والعربانية واإليطالية الالتينية اللغات وتعلم وغريها، والتاريخية
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سنة رسيانيٍّا قسيًسا سيم ثم والكلدانية، الرسيانية اللغة وأتم واألملانية، واإلنكليزية
العلم خدمة يف يشتغل وهو دمشق يف وأقام مطرانًا، صار حتى يرتقي زال وما ،١٨٥٥
اللغات يف مؤلًَّفا خمسني عىل مؤلفاته زادت حتى طائفته، خدمة عن فضًال وتأليًفا، بحثًا

الكتاب: هذا لقراء أهمها مختلفة مواضيع يف ذكرها، املتقدم

غري ُطِبع العرب، ألبناء اللغة هذه لتعليم الرسيانية: اللغة نحو يف الشهية اللمعة (أ)
مرة.

مجلدين. يف بالعربية، النحوية: األصول يف التمرنة كتاب (ب)
مطول. الحساب: علم يف الطالب تروض (ج)

العربية. يف الجغرافية علم (د)
العربية. يف الكنائيس التاريخ علم (ه)

جزيل وهو املسيح، لغة جملتها يف لغوية تاريخية مسائل ثالث حل يف القصارى (و)
وغريها.5 العربية يف واملذهبية الجدلية الكتب من طائفة وهناك الفائدة.

الشيخ ابن هو ١٩٠٦ / ١٣٢٤ه: سنة تويف اللبناني اليازجي إبراهيم الشيخ (١٥)
واملحابر، املكاتب بني فيها ونشأ ،١٨٤٧ سنة بريوت يف ُولِد ذكره، املتقدم ناصيف
وسائر وأوضاعها العربية اللغة فأتقن بنفسه، املطالعة عىل وأكبَّ أبيه، عىل العلم وتلقى
عن فضًال والسهولة، املتانة بني لجمعه اإلنشائي بأسلوبه معارصيه عن وامتاز علومها،
يعلِّم بريوت يف شبابه قىض اإلنشاء، وإمام اللغة حجة عرصه يف وكان العبارة، صحة
تقدَّم وقد األدباء، من طائفة عليه وتخرَّج البطريركية، املدرسة يف اللغة علوم الناشئة
األسري مع األمريكية التوراة ترجمة تنقيح يف فانديك والدكتور سميث عايل أعان أباه أن
الرتجمة وهي إبراهيم، بالشيخ ترجمتهم تنقيح عىل اليسوعيون فاستعان والبستاني،
عبارة التوراة ترجمات سائر أصح وهي مطبعتهم، يف ُطِبعت ذكرها، املتقدم الكاثوليكية

تركيبًا. وأضبط
سنة والطبيب ،١٨٧٣ سنة بريوت يف املصباح فحرر مراًرا بالصحافة واشتغل
وأنشأ مرص، إىل ١٨٩٤ سنة وانتقل سعادة، والدكتور زلزل بشارة الدكتور مع ١٨٨٤
وظلت الضياء، مجلة بإصدار استقل ثم ،١٨٩٧ سنة زلزل الدكتور مع البيان مجلة
العرب وأغالط والتعريب، اللغة يف جليلة أبحاث وفيها ،١٩٠٦ سنة وفاته عام إىل تصدر
ومن هامة، ورياضية فلكية ومقاالت املولدين، وأغالط السامية، اللغات وأصول القدماء،

الهامة: مؤلفاته
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اليازجي. إبراهيم الشيخ

منظومات وله ،١٩٠٦ بمرصسنة ُطِبع مجلدين يف واملتوارد: املرتادف يف الرائد نجعة
إليه ويُنَسب بعُد، تُطبَع لم مجموعة منها وغريها، الضياء يف منشورة البالغة غاية يف
تراجم يف املطولة ترجمته يف ذكرناها الحديثة للمصطلحات العربية األوضاع من كثري
كرور يمحوه ال الطباعة عىل فضل وله ثانية)، (طبعة ج٢ ١١٩ صفحة الرشق مشاهري
يف العربية الحروف أمهات فاصطنع الحفر، صناعة دقيق الخط، جميل كان ألنه األيام؛

رسمه. الذي املثال عىل مسبوكة اآلن مرص ومطبوعات مطبوعاتها وأكثر بريوت،
اللغة أساتذة من هو ١٩١٢ / ١٣٣٠ه: سنة تويف اللباني الرشتوني سعيد (١٦)
ه ووجَّ األمريكية، عبية مدرسة يف أوًال وتعلم ،١٨٤٨ سنة لبنان رشتون يف ُولِد العربية،
مدرسة يف يعلمها وهو حياته معظم وقىض منها، تمكَّن حتى العربية اللغة إىل عنايته
بمعجمه اشتهر لكنه اللغة، هذه لتعليم كثرية مدرسية كتبًا وألَّف بريوت، يف اليسوعيني
كالذيل بثالث ألحقه ثم ،١٨٨٩ سنة كبريين مجلدين يف صدر املوارد»، «أقرب العربي

للبستاني. املحيط محيط نسق عىل وهو أموًرا، فيه استدرك
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فيها، ونشأ بمرص ُولِد ١٩١٤ / ١٣٣٢ه: سنة تويف املرصي النجاري محمد (١٧)
األدب إىل ميل فيه وكان املختلطة، املحكمة يف القضاء إىل حكومتها مناصب يف وارتقى
مجلدات خمسة يف والعربية الفرنساوية يف مطوًال معجًما الفراغ ساعات يف فألَّف واللغة،
يف جديد ترتيب عىل والفريوزآبادي العرب لسان معجم وضع يف واشتغل بمرص، ُطِبع
األبجدية عىل موادهما رتَّب ألنه العربية؛ يف أحد إليه يسبقه لم نسق عىل واحد معجم
تجريدها، بدون هي كما املادة فيذكر االشتقاق، إىل يلتفت أن بدون املحيط محيط مثل
أثناء يف له واجتمع امليم، حرف ففي «مكتب» أما الكاف، حرف يف يضعه «كتب» فلفظ

بعُد. يُطبَع ولم والفرنساوية، العربية بني مشرتكة لفظة ٣٠٠٠ نحو عمله

للمعارصين لغوية كتب

املعارصين: لألحياء اللغة كتب ومن

املغربي. القادر لعبد والتعريب: االشتقاق •
الرافعي. ملصطفى العرب: أدب تاريخ •

شيخو. لألب :١٩ القرن يف العربية اآلداب تاريخ •
اإلسكندري عمر أحمد للشيخ العبايس: العرص يف العربية اللغة آداب تاريخ •

ناصف. بك لحفني األدب: علم تاريخ •
نصار. ملحمد العربية: اللغة أدبيات •

هوامش

مشاهري أو املعلوف، بني تاريخ يف القطوف دواني كتاب يف ترجمته تفصيل (1)
ج٢. ٢٣٢ الرشق

(ط٢). ج٢ ٩ الرشق مشاهري تراجم يف أشعاره من وأمثلة حاله ترجمة تفصيل (2)
(ط٢). ج٢ ٨١ الرشق مشاهري يف ترجمته تفصيل (3)

ج١. ١٠٠ العربية الصحافة كتاب يف ترجمته تفصيل (4)
(ط٢). ج٢ ٢٢٣ الرشق مشاهري يف ترجمته تفصيل (5)
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العرصي اإلنشائي األسلوب

هذه تأثري فكان واحد، باب من ألنهما اإلنشاء؛ عىل ينطبق تقدم فيما الشعر عن كالمنا إن
يف ظهوره من أكثر اإلنشاء يف ظهر التأثري هذا ولعل واحد، شكل عىل عليهما النهضة
الشعراء، فعل مما أكثر املعاني عىل يكتبونه فيما يعولون أخذوا الكتَّاب أن نعني الشعر،
سجع بني األلفاظ عىل فيه املعول أصبح قد العثماني العرص أواخر يف اإلنشاء وكان
من حوله يتلبد ملا املعنى؛ إىل الوصول عليك يتعذر بحيث وجناس، وتورية واستعارة
املشاهدة عىل املبنية والرياضية الطبيعية بعلومها املدنية هذه أتتنا فلما املبهمة. الصور
— الشيوع يف الحرية وأخذت املسافات، بتقريب الوقت تقدير الناس وتعوَّد واالختبار،
الوقت إضاعة من ويستنكفون له، حقيقة ال ما استعمال من ينفرون األدباء أصبح
إىل العدول عليهم وهان التفخيم، ملجرد والنعوت األلقاب تكرار أو البارد، السجع يف
هذه فأخذت إيضاحه؛ املراد املعنى إىل باألكثر ًها موجَّ الكاتب همُّ يكون بحيث الحقيقة
واحد أسلوب عىل يتفقوا لم لكنهم العرص، هذا أواسط من الكتَّاب بني ترسي الروح
ال — إلينا وصلت كما — املشوشة املدرسية الطريقة أن عىل مجمعون فهم يتحدونه،
يالئم فيما عليه يعولون الذي األسلوب يف واختلفوا فرتكوها وطولها، لغموضها تنفع
صدر أسلوب تحدى فبعضهم القدماء، أساليب تحدي إىل فرجعوا العرص، هذا روح
— املقفع ابن أسلوب سيما وال العباسية، الدولة صدر أساليب قلَّدوا وآخرون اإلسالم،
خلدون ابن أسلوب يتوخى بعضهم أن عىل — ومتانته لسهولته أقالمهم عىل الغالب وهو

غريه. أو الجاحظ يقلدون وآخرون مقدمته، يف
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املواضيع يف سيما وال العبارة، تنميق يهمهم الذين املنشئني الُكتَّاب شأن ذلك
العمومية املواضيع يف أما ترغيب، أو إرهاب أو تهديد، أو تقريع إىل تحتاج التي الخطابية
العبارة، تنميق إىل حاجة أصحابه يرى ال بسيط عرصي أسلوب اإلنشاء يف نشأ فقد
بسهولة، القارئ ذهن إىل وإيصاله املعنى إيضاح همهم يجعلون وإنما الرتكيب، يف والتأنق
من العامي واستعمل باإلعراب أخلَّ ولو اللفظية، الصناعة إهمال يف يبالغ من وفيهم
املحافظة اإلنشاء يف السهولة توخي مع فيجب ويضيعها، اللغة يُفِسد غلو وهذا األلفاظ،

وروابطها. اللغة قواعد عىل

التأليف أساليب

اقتداء العرص هذا روح يالئم النهضة هذه يف التأليف أسلوب إىل هام تغيري وتطرق
العرص: هذا يف اإلنشاء أو التأليف مميزات وإليك املدنية، هذه بأصحاب

مها. تفهُّ يف الفكرة إعمال القارئ يتكلف ال بحيث وسهولتها العبارة سالسة (١)
عىل يثقل وال عفًوا يجيء ما إال املسجعة، والعبارات املهجورة األلفاظ تجنُّب (٢)

السمع.
قدر عىل اللفظ يكون حتى والحشو؛ التنميق من وتجريدها العبارة تقصري (٣)

املعنى.
بعض، برقاب بعضها يأخذ متناسقة حلقات يف منطقيٍّا ترتيبًا املوضوع ترتيب (٤)

أواخرها. عىل أوائلها وتنطبق
عبارة أو بلفظ فصل أو باب كل وتصدير وفصول، أبواب إىل املواضيع تقسيم (٥)

موضوعه. عىل تدل
وقد األصيل، املوضوع فروع عن البحث ل تسهِّ أبجدية بفهارس الكتب تذييل (٦)
ذلك. لغري وآخر لألعالم، وآخر للمواضيع، واحد فهارس، عدة الواحد للكتاب يجعلون

وللرشح حرًفا، للمتن فيجعلون الكالم، أهمية مقتىض عىل الحروف أشكال تنويع (٧)
حرًفا. وللرءوس حرًفا،

مرص، مرصبتاريخ تاريخ كتاب كتسمية موضوعها، عىل يدل باسم الكتب تسمية (٨)
أسمائها. يف التسجيع وأبطلوا بالنحو، النحو وكتاب بالكيمياء، الكيمياء وكتاب

1470



األخرية النهضة يف اإلنشاء

االقتضاء. عند بالحركات األلفاظ ويضبطون بالرسوم، املؤلفات يزينون (٩)
الصحيفة. ذيل يف ذلك إىل أشاروا كاتب أو كتاب إىل الكالم إسناد أرادوا إذا (١٠)

كالوقف الكاتب، أغراض عىل بها يدلون عالمات أو بنقط الجمل يفصلون (١١)
بعض تمييز أو املعرتضة، الجمل لحرص وعالمات ذلك، نحو أو واالستفهام والتعجب

األحوال.

أن عىل قبُل، من معروًفا بعضها وكان النهضة، هذه يف التأليف مميزات أهم هذه
ُطُرقهم. يف القدماء يقلِّدون يزالون ال كتَّابنا من كثريين

األعجمية الرتاكيب

من الُكتَّاب اقتبسها أعجمية تراكيب إليه تطرَّق إليه املشار العرصي اإلنشاء وأسلوب
ينكرونها، اللغة أساتذة لكن يشعرون، ال وهم يطالعونها أو عنها ينقلون التي اللغات

منها: أمثلة هاك فيها، الوقوع يتجنبون الكتَّاب وبلغاء

كثريٍّا. يؤثر أن يقدر كالهوتي فالن (١)
فأعطاني). (أْي الكتاب أعطاني الذي فالنًا صديقي رأيت (٢)

عمله. يف ينجح لم الحميدة مساعيه عن رغًما (٣)
خطيبًا. بينكم أقف هللا من العناية ا مستمدٍّ (٤)

املسألة. هذه يف ا مهمٍّ دوًرا فالن لعب (٥)
الفالنية. الدولة من عليها املصادق املعاهدة (٦)

فالن. ومالية ورشف بقدر مرض الفالني األمر إن (٧)
جبال. عدة الحجاز بالد يف يوجد (٨)
نافًعا. درًسا أعطته املصيبة هذه (٩)

تاريخ كتابنا يف ذلك لنا فصَّ وقد العامية، أو األعجمية األلفاظ من اللغة دخل ما غري
العربية. اللغة
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الدواوين لغة

الحكومة دواوين أسلوب نعني النهضة، هذه يف اللغة إىل تطرَّق اإلنشاء من أسلوب وهناك
بلغت إذ العثماني؛ العرص إىل أصله يف األسلوب هذا ويرجع بركاكته، املشهور املرصية
القرن ينقِض فلم والعلمية، والسياسية االجتماعية أحوالها يف االنحطاط غاية مرص
األلفاظ من يتخللها ما مع العامة بلغة أشبه الكتابة لغة أصبحت حتى عرش الثامن
ومعارصيه، كالجربتي الفرتة تلك أهل من املؤلفني إنشاء يف ذلك يظهر كما األعجمية،
وبني بينهم يتوسطون الرتاجمة من جماعة حملتهم يف كان مرص الفرنساويون جاء وملا
بعضهم كان الرتاجمة هؤالء أن والظاهر واملراسالت، املنشورات لهم ويرتجمون األهلني،
له يجدوا لم وما أعجمي، قالب يف صاغوها عبارة ترجموا فإذا اللغة، هذه أبناء غري من

عاميٍّا. لفًظا له وضعوا أو اإلفرنجي، لفظه عىل تركوه عربيٍّا لفًظا
الدواوين إنشاء يف وأخذ الخديوية، األرسة رأس عيل محمد إىل الوالية أفضت فلما
واللغة الرتاجمة، فاستخدم أوربا، وحكومات حكومته بني يرتجم عمن غنى له يكن لم
قليلون، أوضاعها ويحفظون أساليبها يعرفون والذين وركاكتها، انحطاطها يف تزال ال
الحكومة لغة فدخل أوامرها، ترجمة أو الحكومة، ألعمال استخدمهم الذين يف سيما وال
الكتَّاب ونبغ الصحافة، نرش أثر عىل الناس استنار وملا بها، خاصة وتراكيب ألفاظ
يف وأخذوا الحكومة، مصالح يف منهم جماعة انتظم املايض القرن أواخر يف واملنشئون

ذلك.1 يفعلون يزالون وال الشوائب، تلك من الدواوين لغة تنقيح

الصحايف اإلنشاء

الصحف إنشاء نعني — العامة تفهيم إىل الحاجة اقتضته اإلنشاء من رضب وهناك
بحديثها، قديمها ويقابل العربية الصحف يطالع وَمن شتى، أطوار عىل تقلب وقد —
من تقدم كما أمره أول يف كان االرتقاء، يف وتدرُّجه الصحايف اإلنشاء تاريخ لديه ينبسط

اآلن. عليه هو ما إىل صار حتى وألفاظه أسلوبه يف يتدرج أخذ ثم اإلنشاء، ركاكة
رجال من حسنه َمن أول إن إجماله: يف يقال طويل تاريخ الصحايف ولإلنشاء
زهت وملا الجنان، يف والبستاني الجوائب، يف الشدياق فارس أحمد الشيخ الصحافة
اتخذ فإنه إسحق، أديب يد عىل هامة خطوة اإلنشاء َخَطا إسماعيل زمن يف الصحافة
السياسية الحركة بسبب حماسية سياسية روح اإلنشاء ودخل الكتَّاب، فيه تحداه أسلوبًا
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الدين جمال نزول بعد سيما وال توفيق، أيام وأوائل إسماعيل، أيام أواخر يف الوطنية
العرصاألخري يف أخرى خطوة اإلنشاء وارتقى حوله، الكتَّاب والتفاف النيل وادي األفغاني
الكتَّاب من بليغة طبقة ونبغت العربية، والجامعة العربية اللغة إىل الخواطر باتجاه
خاليًا بًا، مبوَّ ًما مقسَّ واضًحا إجماله عىل الصحايف اإلنشاء وصار املعارصين، الصحافيني
يف الصحافيني أشهر وإليك تفخيم، أو تورية وال تسجيع بال والخاتمات، املقدمات من

النهضة. هذه

بمرصوالشام الصحافيون

أو شاعر أو أديب ينبغ لم إذ كثريون؛ النهضة هذه يف العربية الصحافة يف املشتغلون
آداب أبواب يف تدخل تراجمهم لكن مجلة، أو جريدة يف كتب إال قانوني أو مؤرخ أو عالم
كان أو سواها، عىل فيهم الصحافة تغلبت الذين الباب هذا يف نذكر وإنما األخرى، اللغة
قبل منهم أحد ينبغ ولم الوفاة، سني عىل مرتبة تراجمهم وهذه خاص، شأن فيها لهم

إسماعيل: عرص

عبد الشيخ بن السعود أبو هللا عبد هو ١٨٧٨ / ١٢٩٥ه: سنة تويف السعود أبو (١)
التي املدارس يف تفقه برقة، جبال من وأصله ١٨٢٠ / ١٢٣٦ه، سنة دهشور يف ُولِد هللا،
الطهطاوي، بك رفاعة يد عىل ١٢٣٩ه سنة األلسن بمدرسة أُلِحق ثم عيل، محمد أنشأها
وأتقن األزهر، يف يحرض كان ألنه والفقه؛ والرياضية اللغوية العلوم سار يف وتقدَّم
وغريها، الرياضية الكتب تراجم وتصحيح التعليم يف وأخذ واإليطالية، الفرنساوية اللغة
باشا سعيد والية أول ويف املدارس، ديوان ترجمة يف تعنيَّ حتى الرتب يف يرتقي وهو
قلم ناظر إسماعيل زمن يف وصار باملالية، عرضحاالت قلم رئيس ُجِعل ١٢٧٠ه سنة
مجلس أعضاء من تعنيَّ ثم الخديوية، العلوم بدار التاريخ وعلَّم املدارس، ديوان ترجمة
غري عربية سياسية صحيفة أنشأ من أول وهو ١٢٩٥ه، سنة تويف أن إىل االستئناف
عن الكتب بنقل واشتغل — تقدَّم كما النيل» «وادي جريدة نعني — بمرص رسمية

آثاره: أهم وهاك مفيدة، كتبًا وألَّف اإلفرنجية،

١٢٥٧ه، سنة بمرص ُطِبع امللوك: من فرنسا حكم َمن يف السلوك يف الآليل نظم (أ)
١٣٠٠ه. سنة إىل الهجرة أول من امليالد تاريخ مع الهجرة تاريخ ملقابلة جدول ذيله ويف

١٢٨٩ه. سنة بمرص ُطِبع العام: التاريخ يف التام الدرس (ب)
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باشا ماريت تأليف أصله (القديم): مرص تاريخ خالصة يف العرص أهل قناصة (ج)
١٢٨١ه. سنة ُطِبع املعارف، نظارة بأمر العربية إىل السعود أبو ونقله بالفرنساوية،
واملوشحات. كاملوايل املولَّدة املنظومات من كثري وفيه بمرص، ُطِبع شعر ديوان (د)

بيت. ألف نحو يف عيل محمد سرية يف أرجوزة (ه)
الجربتي. عن لخصه مرص: تاريخ بمنتقى العرص أهل منحة (و)

١٢٨٣ه سنة بمرص ُطِبع واإليطالية، الفرنساوية عن ترجمة املحاكمات: قانون (ز)
آخر. مكان يف ذكرها جاء أخرى ترجمات وله مجلدين، يف

ُولِد فاريس، أرمني أصله ١٨٨٠ / ١٢٩٨ه: سنة تويف الحلبي رزقهللاحسون (٢)
اللغات أتقن ثم الدينية، العلوم يف (لبنان) بزمار دير يف وتفقه ،١٨٢٥ سنة حلب يف
إىل عاد ثم الحافظة، قوي وكان والرياضيات، والعربية واألرمنية والرتكية الفرنساوية
عواصمها، وطاف أوربا إىل فرحل العىل، تتطلب ونفسه حينًا التجارة وتعاطى حلب،
الحكومة، بخدمة واتصل األستانة، وجاء الرشقية، مكاتبها من الكتب بعض واستنسخ
والدولة روسيا بني القرم حرب نشبت ثم مساجالت، األدباء من معارصيه وبني بينه وكان
يف رسمية غري عربية جريدة أول وهي األستانة، يف األحوال» «مرآة ١٨٥٥ سنة فأنشأ
أثر عىل سوريا باشا فؤاد جاء فلما شهرته، فذاعت القرم حرب فيها وصف كله، العالم
األستانة، إىل معه وعاد واألوامر، املناشري لرتجمة هللا رزق معه جاء ١٨٦٠ سنة حوادث
عىل باالستيالء فاتُِّهم األستانة، يف الجمرك نظارة وتوىل معه، ورجع لندن إىل رافقه ثم
يف العثمانية الحكومة عىل وحمل روسيا، إىل فر ثم آخرين، مع وُسِجن الجمارك أموال
بخطه، يكتبها وكان الحكومة، عمال من للشكوى األحوال مرآة فأعاد لندن ونزل الجرائد،
وغساق «رجوم اها سمَّ عربية مجلة أيًضا وأصدر ،١٨٧٧ سنة الحجر عىل ويطبعها
نزعته وكانت ،١٨٧٩ سنة لندن يف شعرية أخرى مجلة وأصدر الشدياق»، فارس إىل
وتصحيح الكتب، نسخ إىل انقطع ثم إصالحها، وطلب الدولة عمال انتقاد السياسية

آثاره: وهذه أوربا، يف العربية الطباعة حروف

سنة لندن يف ُطِبعت وغريه، الرويس لكريلوف حكيمة قصص تعريب النفثات: (أ)
.١٨٦٧

أرميا، ومراثي الجامعة، وسفر األناشيد، ونشيد أيوب، سفر نظم شعر: أشعر (ب)
.١٨٧٠ سنة بريوت يف ُطِبع وغريها،
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بريوت. يف ُطِبع األربعة، األناجيل رشح السيدية: السرية (ج)
وغريها.2 اللثام، وحرس املشمرات وكتاب العربية، الطباعة يف رسائل (د)

بطرس بن سليم نعني ١٨٨٤ / ١٣٠٢ه: سنة تويف اللبناني البستاني سليم (٣)
مرشوعاته يف ألبيه كبريًا عونًا سليم وكان املوسوعات، أصحاب بني ذكره اآلتي البستاني
سيما وال سياًال قلمه وكان املطبعة، وإدارة الجنان، وتحرير املدرسة، إدارة يف العلمية
السياسة يف الضافية املقاالت الخصوص عىل الجنان يف ويكتب الصحافية، املواضيع يف
عدة ألَّف وقد بقلمه، سياسية افتتاحية مقالة من منه عدد يخلو وال واألدب، واالقتصاد
والهيام وليىل، وقيس اإلسكندر، كرواية الجنان، يف نُِرش أكثرها وقصصية تمثيلية روايات
يف مرتني مرص وجاء الحديث، فرنسا تاريخ وترجم وغريها، وزينوبيا الشام، جنان يف
تعضيد يف وأدبيٍّا ماديٍّا إسماعيل الخديوي بمكارم مزوًَّدا وعاد أبيه، مشاريع سبيل

بقليل. أبيه وفاة بعد وتويف األدب،
،١٨٥٦ سنة دمشق يف ُولِد ١٨٨٥ / ١٣٠٣ه: تويفسنة الدمشقي إسحق أديب (٤)
واضطر النظم، عىل فعكف غالم وهو قريحته وظهرت العازاريني، مدرسة يف وتعلم
فبعثت الرتكية؛ اللغة أثنائها يف تعلَّم مدة الجمرك يف فاستُْخِدم الرزق، سبيل يف للخدمة
عرشة، الخامسة يتجاوز ولم األدب يف والتوسع املطالعة عن ينفك ال وهو ارتقائه، إىل
األدباء، من جماعة فيها فعرف الربيد، خدمة يف ليساعده بريوت إىل والده واستقدمه
بتأليف وبدأ ذلك، بعد بها اشتهر التي اإلنشائية قريحته فظهرت الجرائد، يف يكتب وأخذ

نقاش. سليم صديقه مع تعريبها أو التمثيلية الروايات
فيها واجتمع وأهله، األدب نصري إسماعيل الخديوي زمن يف مرص إىل وانتقل
الحركة يف الداخلني جملة يف ودخل السياسية، نزعته من فاستفاد األفغاني، الدين بجمال
بأسلوب يتحدثون وأصبحوا بإنشائها، الناس فأعجب مرص، جريدة وأصدر الوطنية،
النفوس يف مرص جريدة تأثري من كان بما الحكومة وأحست الحني، ذلك من أديب
يف باريس برد فأثَّر القاهرة، مرص اها وسمَّ هناك، وأصدرها باريس إىل فذهب فأقفلتها،
فتعنيَّ العرابية، الثورة قبل ١٨٨١ سنة مرص جاء ثم مصدوًرا، بريوت إىل فعاد صحته
النواب مجلس أنشئ وملا مرص، جريدة وأعاد املعارف، نظارة يف اإلنشاء لقلم رئيًسا
مات حتى الداء يعالج زال وما بريوت، إىل فعاد الثورة انفجرت ثم فيه، كاتبًا تعنيَّ
سموه كتاب يف ومؤلفاته وأشعاره أقواله نخبة ُجِمعت وقد سنة، ٢٩ وعمره ١٨٨٥ سنة

مرة.3 غري ُطِبع «الدرر»
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أسحق. أديب

من هما ١٨٩٢ / ١٣١٠ه: سنة سليم تويف اللبنانيان تقال وبشارة سليم (٥)
مبادئ وتعلم ،١٨٤٩ سنة (لبنان) شيما كفر يف سليم ُولِد املرصية، الصحافة مؤسيس
مع انتقل لبنان يف ١٨٦٠ سنة مذابح حدثت فلما عبية، يف ثم القرية، مدرسة يف العلم
فكان راتبها، دفع يستطيع ال وهو للبستاني الوطنية املدرسة ودخل بريوت، إىل أهله
البطريركية، املدرسة يف معلًما تعنيَّ حتى ونبغ الراتب، ذلك مقام يقوم بما فيها يشتغل
إىل بشارة أخيه مع فرحل األقالم، لرجال إسماعيل بتقريب وسمع بذلك، نفسه تقنع ولم
وقد يومية، جعالها ثم باإلسكندرية، أسبوعية4 ١٨٧٥ سنة األهرام جريدة وأنشأ مرص،
ثبتا لكنهما الجرائد، مطالعة يألفوا لم الناس ألن هائلة؛ مشقات نرشها سبيل يف قاَسيَا

صاحبيها. عىل تتواىل والرتب ًما، وتقدُّ ونفوذًا انتشاًرا تزداد وهي العمل يف
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تقال. سليم

بشارة وتويف القاهرة، إىل ونقلها بها، بشارة استقل ١٨٩٢ سنة سليم تويف وملا
اآلن.5 إىل تصدر تزال وال جربائيل، نجله إىل فصارت ١٩٠١ سنة

وعائلته ١٨٣٩ سنة ُولِد ١٨٩٦ / ١٣١٤ه: سنة تويف اللباني الشلفون يوسف (٦)
بشري األمري زمن يف لبنان ساحل عىل حاكًما جده وكان املارونية، لبنان عائالت أقدم من
الخوري خليل مطبعة يف الحروف برتتيب اشتغل أنه بالصحافة عهده أول وكان الثالث،
لنفسه، مطبعة أنشأ ثم حينًا، بها واشتغل الطباعة فن وتعلَّم األخبار، حديقة صاحب
سنة والزهرة ،١٨٦٦ سنة الشهرية الرشكة فأنشأ الصحف، بإنشاء ذلك أثناء يف وعني
منهم الكتَّاب من نخبة فيها حرَّر األخرية وهذه والتقدم، ،١٨٧١ سنة والنجاح ،١٨٧٠

تعطلت. وكلها إسحق، أديب
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الشلفون. يوسف

من بأمري نسبه يتصل ١٨٩٧ / ١٣١٥ه: سنة تويف الطويراني حسني حسن (٧)
فيها أنشأ مدة األستانة يف وأقام ،١٨٥٠ سنة القاهرة يف ُولِد مكدونية، يف األتراك أمراء
كتبًا وألَّف اآلن، كلها تعطلت أخرى جرائد وأنشأ القاهرة جاء ثم ومجالت، جرائد عدة
كثري وكان وجرائده، مجالته يف منها كثريًا نرش بالعرشات، تَُعدُّ والرتكية بالعربية كثرية
مجلدين، يف الحياة ثمرات منها: اسم، منها لكل دواوين عدة وله الخاطر، رسيع النظم
باألستانة وتويف (باشا)، األمراء أمري رتبة ونال ذلك، وغري اآلمال، وطوالع قلم، وشطحات

وأحوالها.6 العثمانية الدولة تاريخ يف االطالع واسع وكان ١٨٩٧ / ١٣١٥ه، سنة
أئمة أكابر من هو ١٩٠٦ / ١٣٢٣ه: سنة تويف املرصي املويلحي إبراهيم (٨)
محمد زمن يف الخديوية األرسة خدمت وجيهة عائلة إىل بنسبه يرجع الصحايف، اإلنشاء
إسماعيل فوهبه باملضاربة، ثروته فخرس أبيه، مثل تاجًرا أمره أول يف إبراهيم نشأ عيل.
يف وتقلَّب استقال ثم االستئناف، مجلس يف عضًوا وعيَّنه تجارته، به اسرتجع ماًال باشا
جمعية تأسيس يف آخرين مع واشرتك والشعر، األدب إىل جانحة ونفسه أخرى مناصب
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١٢٨٥ه، سنة الكتب تلك لطبع مطبعة وأنشأ تقدَّم، كما النافعة الكتب لنرش املعارف
وله مراًرا، األستانة إىل وتردد عددان، إال منها يصدر لم األفكار نزهة جريدة أنشأ ثم
إىل باألكثر ميَّاًال كان لكنه ذكرها، يطول بينها ما ورجال حكومتها رجال مع شئون
اختباره طال أن بعد سيما وال به، ُعِرف العرصي اإلنشاء من بأسلوب الجرائد تحرير
يشتاقون كانوا األدباء لكن أسبوعية، كانت الرشق» «مصباح جرائده وآخر الدولة، رجال
قلَّد كما كثريون فيه وقلَّده العمراني، السيايس اإلنشائي أسلوبها لحسن ملطالعتها
اجتماعية سياسية مقاالت وله وفاته، إىل تصدر املصباح زالت وما أديب، أسلوب آخرون
واملابني األستانة حال بها وصف اسمه، عليه ليس كتاب يف ُطِبعت هنالك» «ما اسمها

الدستور.7 قبل ورجاله

املويلحي. إبراهيم
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أشهر من هو ١٩١٢ / ١٣٣٠ه: سنة تويف البريوتي الشلفون عباس سليم (٩)
يف صحيفة عرشة بضع يف حرر فقد الصحافة، يف اشتغاًال وأكثرها سوريا، صحافيي
فارتحل العرابية، الحوادث أثناء يف بمرص السياسة تقلبات من بالء ولقي ومرص، سوريا
ثم بريوت، جريدة تحرير يف سنة ١٨ واشتغل بريوت، إىل عاد ثم واألستانة أوربا إىل

الحال. لسان محرري من وهو وتويف غريها،
الصحافة مؤسس هو ١٩١٣ / ١٣٣١ه: سنة تويف املرصي يوسف عيل الشيخ (١٠)
وأوسعها اإلسالمية، الجرائد أشهر املؤيد جريدة تأسيس نعني بمرص، العرصية اإلسالمية
من نشأ ما العربية الصحافة عن كالمنا يف تقدَّم وقد اإلسالمي، العالم أنحاء يف انتشاًرا
وغريها، واحتاللية وطنية أحزاب إىل الكتَّاب وانقسام االحتالل، عهد يف الوطني الشعور
مع باالشرتاك ١٨٨٥ سنة اآلداب مجلة أنشأ وقد الصحافة، إىل ميَّاًال عيل الشيخ وكان
— احتاللية وخطتها — ١٨٨٩ سنة املقطم جريدة ظهور واتفق مايض، أحمد الشيخ
االحتالل، من مرص إنقاذ إىل السبيل د تمهِّ جريدة إىل بحاجتهم املرصيني أدباء فأحس
وأدبيٍّا، ماديٍّا الوطنيون فنرصهما املؤيد فأصدروا اآلداب، محرري عىل اختيارهم فوقع
واستقل مايض، أحمد الشيخ تويف قليل وبعد العقبات، قيام من تمنع لم نرصتهم لكن
بلغ حتى واحد، رجل عليه يقدر ال ما ذلك يف بذل تأييده، يف وثبت باملؤيد، عيل الشيخ
عن الدفاع وخطته اإلسالمي، العالم يف االنتشار وسعة والنفوذ الشهرة من إليه بلغ ما
بعده ليس ما الرفيعة املنزلة من عيل الشيخ ونال كانوا. حيثما املسلمني وحقوق اإلسالم
مشيخَة ُسُموُّه وواله الخديوي، العرش من املقرَّبني القوم خاصة من فصار ملثله، غاية

الوفائية.8 السجادة
وبعضهم باملئات، يُعدون فإنهم بالصحافة، اشتغل من كل ذكر عن املقام ويضيق
يستحق الصحافة يف تأثري الشتغالهم يكن لم وأكثرهم األخرى، األبواب يف ذكرهم يجيء
بريوت، يف طرازي دي للكونت العربية الصحافة كتاب َفْليطالع التفصيل أراد ومن الذكر،
صاحبها. وترجم الرشح، من حقها اها وفَّ إال العربية الصحف من صحيفة يغادر لم فإنه
أبو جريدة أقدمها العامية، اللغة يف الصحافة من طبقة وغريها مرص يف ونشأ
يف املتوىف صنوع يعقوب لصاحبها إسماعيل زمن يف بمرص تصدر كانت التي نضارة
بلغة هزلية جرائد سلسة هناك وأنشأ باريس، إىل بها انتقل فإنه ،١٩١٢ سنة باريس
هنا. ذكرها من فائدة وال ج٢)، ٢٨١ (صفحة العربية الصحافة صاحب ذكرها عامية
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يوسف. عيل الشيخ

وكان الجد، قالب يف الهزلية الفصول أو مرص، يف العامية الصحف إنشاء وتواىل
وغريهما، األستاذ ويف والتبكيت التنكيت يف ذلك يف عمًال الُكتَّاب أكثر نديم هللا عبد

وغريها. بريوت يف أخرى هزلية جرائد وصدرت

هوامش

صفحة العربية اللغة تاريخ كتابنا يف منها وأمثلة الدواوين لغة تفصيل تجد (1)
.٦٠–٦٢

(ط٢). ج٢ ١٤٣ الرشق مشاهري يف ترجمته تفصيل (2)
(ط٢). ج٢ ٧٥ الرشق مشاهري يف ترجمته تفصيل (3)

عمرها. من والثالثني التاسعة السنة يف اآلن فهي ذكرنا، كما ١٨٧٦ سنة وليس (4)
(ط٢). ج٢ ٩٩ الرشق مشاهري يف ترجمتهما تفصيل (5)

ج٢. ٢٢٤ العربية الصحافة يف ترجمته (6)
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(ط٢). ج٢ ١١٣ الرشق مشاهري يف ترجمته تفصيل (7)
.٢٢ سنة ١٤٨ الهالل يف ترجمته تفصيل (8)
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وكيفية أسلوبه حيث من قبله، عليه كان ما املايضنحو القرن معظم يف التاريخ علم ظل
محمد اشتغال ألن النهضة؛ هذه أول يف اإلفرنجية اللغات عن نُِقل ما إال فيه، التأليف
وتالميذه بك رفاعة يد عىل واألدبية التاريخية العلوم أيًضا يتناول كان العلوم نقل يف عيل
عدة يف ملطربن جغرافية الكتب: هذه من نقلوه ما وأهم األلسن، مدرسة متخرجي من
أسباب وكتاب الشام، وتاريخ واألواخر، األوائل عوائد غريب يف املفاخر وقالئد مجلدات،
وروح التاريخ، فلسفة يف وهو الجبييل، حسن نقله وانحطاطها، الرومان دولة قيام
وشارل شارلكان وتاريخ العام، فرنسا وتاريخ شارملان، وتاريخ ملونتسكيو، الرشائع

وغريها. دوز
ينقلون كانوا أكثرهم لكن أنفسهم، عند من يؤلِّفون النهضة هذه أصحاب أخذ ثم
األخري الربع يف التاريخ ودخل نادًرا، إال استنتاج أو نقد بال صون يلخِّ أو يجمعون أو
تدوين يف اإلفرنج أساليب عىل املطَِّلعني لدى سيما وال جديد، عرص يف املايض القرن من
التاريخية املقاالت ينرشون وأخذوا والتبويب، والرتتيب التنسيق إىل فمالوا تواريخهم،
بما واالنتقاد والتحقيق البحث بعد الكتب تأليف إىل عمدوا ثم املجالت، يف االنتقادية
وتاريخ اإلسالمي، التمدن تاريخ كتابنا يف فعلنا كما التاريخ، فلسفة من ذلك يقتضيه
هذه يف والجغرافيني املؤرخني أشهر تراجم وإليك كتبنا. من وغريهما اإلسالم، قبل العرب

الوفاة: سني حسب عىل مرتَّبة النهضة

بن هللا عبد الشيخ هو ١٨١٢ / ١٢٢٧ه: سنة تويف الرشقاوي هللا عبد الشيخ (١)
الطويلة يف ١١٥٠ه سنة ُولِد األزهر، الجامع شيخ األزهري، الشافعي إبراهيم بن حجازي
األساتذة، من كثريين عىل وقرأ باألزهر، وتفقه مرص جاء ثم القرين، يف وُربِّي (الرشقية)،
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رفيع، مقام له كان مرص الفرنساويون جاء وملا األزهر، يف أستاذًا صار حتى وارتقى
يف كثرية مؤلفات وله البالد، شئون إلدارة بمرص شكَّلوه الذي الديوان لرئاسة فانتخبوه
كتب من خلفه ما نذكر وإنما ومخترصات، وحواٍش رشوح من واللغة الشافعي الفقه

وهو: التاريخ

الرشقاوي. هللا عبد الشيخ

القرن يف الشافعية بعض تراجم فيه جمع الشافعية: طبقات يف البهية التحفة (أ)
والجربتي والسيوطي، الشعراني، عن نقًال ١٢٢١ه سنة إىل بعده فما للهجرة التاسع
الخديوية. املكتبة يف خطية نسخة منه املتقدمني، بعضتراجم ذلك إىل وأضاف باختصار،

١٢٨١ه. سنة بمرص ُطِبع السالطني: من مرص ويل فيمن الناظرين تحفة (ب)

وتقلَّد مراكش، يف نبغ عرش: التاسع القرن أوائل يف تويف الزياني القاسم أبو (٢)
،١٨١٣ سنة إىل واملغرب املرشق دول عن املعرب الرتجمان كتاب: وله الدولة، مناصب
يف الظريف البستان وكتاب ،١٨٨٦ سنة فرنساوية ترجمة مع باريس يف بعضه ُطِبع

الرشيف. عيل موالي دولة
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طبيب الصباغ، إبراهيم حفيد هو ١٨١٦ / ١٢٣٢ه: سنة تويف الصباغ مخائيل (٣)
اسمه أخ ملخائيل وكان نقوال، ابنه ابن عرش، الثامن القرن أواخر يف عكا أمري العمر ظاهر
بونابرت جاء وملا مشائخها، عىل فا وتثقَّ فيها فُربِّيَا مرص، إىل بهما أهلهما انتقل عبود
سنة مخائيل وتويف فرنسا، إىل معهم وانتقال العلماء، من معه كان بمن اتصال مرص إىل

هي: تاريخية آثاًرا وخلف ،١٨١٦

الكاثوليكية. الطائفة وحال الصباغ بيت تاريخ (أ)
باريس. يف الكتابني وكال أيامه، يف ومرص والشام البادية تاريخ يف متفرقات (ب)

يف ُطِبعت الدارج: الكالم أحوال يف واملناهج العامة كالم يف التامة الرسالة (ج)
.١٨٨٦ سنة اسرتاسبورج

لدسايس. فرنساوية ترجمة مع ُطِبعت الحمام: سعاة (د)

العمر ظاهر يعني الضاهر، تاريخ يف الزاهر الروض كتاب وله أخوه، تويف ثم
باريس.1 يف نسخة منه عكا، صاحب

عبد هو ١٨٢٥ / ١٢٤٠ه: سنة نحو املتوىف املرصي الجربتي الرحمن عبد (٤)
الزيلع وهي جربت من أصله باسمه، املشهور التاريخ صاحب الجربتي حسن بن الرحمن
عبد ترجمه الفلكيني، العلماء كبار من الدين برهان بن حسن والده وكان الحبشة، يف
ورشوح والرياضيات، الفلك يف مؤلفات وله ١١٨٨ه، سنة وفيات بني كتابه يف الرحمن

الخديوية. املكتبة يف مؤلفات عدة
علوم من وتمكَّن األزهر، يف درس وقد هذا، حسن ابن فهو الرحمن عبد املؤرخ أما
وقد للتأليف، بعدئٍذ وانقطع الديوان، يف كاتبًا تعنيَّ مرص الفرنساويون جاء وملا عرصه،
وأوائل ١٨ القرن أواخر يف جرت التي الحوادث أهم وعارص العمر، من السبعني بلغ
وقفنا ولكنَّا ١٢٣٧ه، سنة تويف أنه املظنون كان اختالف؛ وفاته سنة ويف ،١٩ القرن
تبيضها تم أنه آخرها يف جاء بمرص، آصف بك محمد مكتبة يف تاريخه من نسخة عىل

واضح: بخط نصه ما هامشها وعىل ١٢٣٧ه، سنة

ربيع ١٤ املبارك السبت يوم يف آخره إىل أوله من مؤلفه عىل وقراءًة مقابلًة بلغ
حياته، بطول الوجود هللا متع مؤلفه، من ومسمع بمرأى ١٢٤٠ه سنة أول
مجيب، قريب سميع إنه بركاته، وعدد دعواته صالح من واملسلمني أحرمنا وال

بصوبع.ا.ه. الشهري الشافعي الرشيدي حسن بن أحمد الفانية بيده رقمه
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وله للمشهور، خالًفا بعدها أو ١٢٤٠ه سنة تويف الجربتي أن ذلك من فيؤخذ
أهمها: مؤلفات

القرنني فيه أرَّخ الجربتي، بتاريخ ويُعَرف واألخبار: الرتاجم يف اآلثار عجائب (أ)
وأهمية وقوعها، حسب يوميٍّا حوادثهما أهم وذكر ١٢٣٦ه، السنة إىل للهجرة و١٣ ١٢
يوًما ودوَّنها عني، شهادة أكثرها وشاهد الحوادث، تلك عارص صاحبه أن الكتاب هذا
بفذلكة بدأ باشا. عيل محمد والية وأوائل الفرنساوية، الحملة أخبار سيما وال فيوًما،
أخذ ثم ١١٠٠–١١٤٢ه، سنة من األعيان وفيات ذكر ثم ١١٤٢ه، سنة إىل تاريخية
فيها توفوا الذين ذكر سنة حوادث من فرغ وكلما يوميٍّا، وقوعها حسب الحوادث يرسد
ُطِبع إياس. ابن لتاريخ كالتكملة املرصية التاريخية الحوادث حيث من ويَُعدُّ وترجمهم،
هذه قبل طبعة ُطِبع إنه ويقال مجلدات، أربعة يف وبعدها ١٢٩٧ه سنة الجربتي تاريخ
ثم الخديوية، األرسة رأس باشا عيل محمد أعمال يف طعنًا فيها ألن الحكومة؛ صادرتها
منقول الطبعات من ظهر ما وكل الطعن، حذف بعد الطبعة هذه الحكومة أصدرت
بك العزيز وعبد منصور، بك شفيق بقلم الفرنساوية إىل التاريخ هذا نُِقل وقد عنها،

.١٨٨٨ سنة القاهرة يف وُطِبع عمون، بك وإسكندر كحيل، بك ونقوال كحيل،
ُطِبع العطار، مؤلفات بني ذكره تقدَّم الفرنسيس: دولة بذهاب التقديس مظهر (ب)
يف وُطِبع الفرنساوية، إىل وتُرِجم ١٢١٧ه، سنة األستانة يف الرتكية إىل ونُِقل بمرص،

باريس.

لبنان ونزل األستانة، من والده أصل ١٨٢٨ / ١٢٤٤ه: سنة املتوىف الرتك نقوال (٥)
بشري، األمري خدمة يف نبغ أديبًا، شاعًرا وكان ،١٧٦٣ سنة القمر دير يف نقوال ابنه فُولِد
آثاره: وهذه املظلمة، الحقبة تلك يف التاريخ يف ألَّفه ما ألهمية املؤرخني بني وضعناه لكننا

طبع صفحة، ٤٥٠ يف وفاته إىل عرش السادس لويس زمن يف نابليون: تاريخ (أ)
سنة باريس يف فرنساوية ترجمة مع مرص من الفرنساويني بخروج ينتهي منه جزء

.١٨٣٩
بريوت، يف اليسوعيني اآلباء مكتبة يف خطية نسخة منه الجزار: باشا أحمد تاريخ (ب)
فرنسا حرب حوادث يف أحدهما آخرين، كتابني املذكور لنقوال أن شيخو األب ويظن
لبنان حوادث يف الزمان نزهة واآلخر ،١٨٠٧ سنة باريس يف طبع ،١٨٠٥ سنة والنمسا

باريس. يف خطية نسخة منه ١٢٠٥ه، سنة إىل الشهابيني األمراء تاريخ يف
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حيدر األمري هو ١٨٣٥ / ١٢٥١ه: سنة تويف اللبناني الشهابي حيدر األمري (٦)
م يُقسَّ حيدر) األمري (تاريخ باسمه يُعَرف تاريخ له لبنان، يف الشهابية األرسة من أحمد
تاريخ ويتضمن الزمان»، حوادث تواريخ يف الحسان «الغرر سماه األول أقسام: ثالثة إىل
يف الزمان «نزهة والثاني ١١٦٢ه، سنة املعني أحمد األمري وفاة إىل الهجرة من اإلسالم
،١٢١٦ الكبري عمر بشري األمري والية إىل الشهابيني األمراء بوالية يبدأ لبنان» جبل تاريخ
والية يف النضري «الروض والثالث الرتك، لنقوال شيخو األب يظنه الذي الكتاب ولعله
بمرص حيدر األمري تاريخ ُطِبع وقد ١٢٦٧ه، سنة وفاته إىل الكبري» قاسم بشري األمري

صفحة. ومئة ألف نحو يف ١٩٠١ سنة
السيد هو ١٨٥٤ / ١٢٧٠ه: سنة املتوىف البغدادي اآللويس الدين شهاب (٧)
ونشأ بغداد يف ُولِد العراق، يف شهرية أرسة من اآللويس بالشهاب املعروف محمود
عاد ثم واألستانة، وأررضوم بكر وديار وماردين املوصل إىل ورحل بالعلم، وتفقه فيها

مؤلفاته: وأهم للتأليف، وانقطع وطنه إىل

١٢٩١ه. سنة بغداد يف طبع إستانبول: إىل الذهاب يف الشمول رحلة (أ)
الخديوية. املكتبة يف نسخة منه اإلسالم: بالد إىل العود يف املدام نشوة (ب)

علمية. وأبحاثًا الرجال، تراجم ضمنه االغرتاب: غرائب (ج)
دمشق. يف طبع للحريري، الغواص درة رشح الغرة: عن الطرة كشف (د)

الطرة. كشف كتاب مقدمة يف ذُِكرت والتفسري واللغة واملنطق الفقه يف كتبه غري
اآللويس شكري محمود السيد منهم املؤرخني، األدباء من جماعة اآللويس بيت من ونبغ

وآدابهم». وأخالقهم وعاداتهم الجاهلية، العرب أحوال يف األرب «بلوغ كتاب صاحب
الشدياق أرسة من هو ١٨٥٩ / ١٢٧٦ه: سنة تويف اللبناني الشدياق طنوس (٨)
مدرسة يف وتفقه الحدث، يف طنوس ُولِد ذكره، املتقدم الشدياق فارس أحمد منها التي
عكا إىل ذلك يف فسافر اإلمارة، مهام يف الشهابيني األمراء لخدمة وانقطع ورقة، عني
فألَّف لبنان، وخصوًصا التاريخ عىل وأكبَّ لبنان، نصارى عىل قاضيًا صار ثم ودمشق،
أعيانه، وأنساب لبنان، جغرافية فيه بسط لبنان» تاريخ يف األعيان «أخبار كتابه فيه
يف ُطِبع بابه، يف فريد فهو املقدمة؛ يف ذكرها مخطوطات من ذلك اقتبس والته، وأخبار

البستاني. بطرس املعلم طبعه عىل ووقف ،١٨٥٩ سنة بريوت
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من راهب هو التاسععرش: القرن أواسط يف تويف اللبناني املنري القسحنانيا (٩)
التاريخ: يف وله االطالع، واسع أديبًا شاعًرا وكان لبنان، يف الشويرية الحناوية الرهبنة

األمراء ظهور عند لبنان حوادث يتناول الشوف: حوادث يف املرصوف الدر (أ)
الشدياق. وطنوس الشهابي حيدر األمري عنه أخذ وقد ،١٨٠٧ سنة إىل الشهابيني

يف اليسوعيني اآلباء مكتبة يف موجودان والكتابان الحناوية. الرهبانية تاريخ (ب)
بريوت.

باريس. يف وُطِبع الفرنساوية، إىل نُِقل الدروز: عقائد كتاب (ج)
وسوريا. لبنان أمثال مجموع (د)

منها أمثلة شيخو األب نرش السورية: والعامية الفصحى اللغتني يف كثري شعر (ه)
بعدها. فما ج١ ٣١ صفحة عرش التاسع القرن يف العربية اآلداب تاريخ كتابه يف

دير من أصله ١٨٦٣ / ١٢٨٠ه: سنة تويف اللبناني الطبيب النجار إبراهيم (١٠)
سافر ثم ،١٨٤٢ سنة شهادتها ونال بمرص، الطب مدرسة يف دروسه وتلقى القمر،
يف الشاهاني للجند طبيبًا الدولة وعيَّنته الطبابة، يتعاطى مدة فيها قىض األستانة إىل
التاريخ يف كتابًا وألَّف أوربا، يف ١٨٤٩ سنة وساح بريوت، يف العسكري املستشفى
ومعه بريوت إىل وعاد ،١٨٥٠ سنة مرسيليا يف ُطِبع األحباب»، «هدية سماه الطبيعي
سالطني تاريخ مع رحلته تاريخ فيها ُطِبع الرشقية، املطبعة بها فأنشأ طباعة، أدوات

.١٢٧٢ سنة ُطِبع الساري»، «مصباح اه سمَّ كتاب يف عثمان آل
جمعا ١٨٨٣ / ١٣٠٠ه: سنة سليم تويف البريوتيان بسرتس وحبيب سليم (١١)
إىل مراًرا ورحل للتجارة، اإلسكندرية وتوطن بريوت، يف سليم ُولِد واألدب، الوجاهة بني
الرحالت أقدم من وهي بريوت، يف ُطِبعت السليمية» «الرحلة اها سمَّ رحلة وكتب أوربا،

أديبًا. شاعًرا وكان أوربا، إىل السفر عىل وطنه أبناء فيها حرَّض العرصية،
١٨٨٧ سنة بريوت يف وُطِبع العربية، إىل هريودوتس تاريخ نقل حبيب عمه وابن

مجلدين. يف
أسحق أديب صديق هو ١٨٨٤ / ١٣٠١ه: سنة تويف البريوتي النقاش سليم (١٢)
وأدب علم بيت النقاش وآل العربي، التمثيل فن ناقل النقاش مارون أخي وابن ورفيقه،

وصحافة.
بمرص أنشأها التي الجرائد تحرير يف أديب مع اشرتك أديبًا، كاتبًا سليم كان
مع وضعه يصح وكان والتجارة، واملحروسة الجديد العرص سيما وال اإلسكندرية، أو
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النقاش. سليم

أرَّخ للمرصيني»، «مرص النفيس لكتابه املؤرخني بني وضعناه لكننا الصحافة، رجال
تاريخ يف األوىل الثالثة أثالث: ثالث إىل مقسومة مجلدات تسعة يف العرابية الحوادث فيه
باشا توفيق والية يف الثانية والثالثة مرص، من إسماعيل خروج إىل الخديوية األرسة
وصور العرابيني محاكمة يف الثالثة والثالثة يلحقها، وما العرابية الحوادث انقضاء إىل
إال منها يصدر لم صفحة، ٣٠٠٠ نحو يف يدخل كله والكتاب الرسمية، محارضهم
رشع أن فبعد األوىل الثالثة أما ،١٨٨٤ سنة التاسع إىل الرابع من األخرية الستة األجزاء
حذفه، يجب ما وإسماعيل عيل محمد ترجمة يف وجدت ألنها الحكومة؛ أوقفته طبعها يف

أيًضا. تمثيلية روايات وللنقاش املذكورة، األجزاء هي أين نعلم وال
ابنا هما ١٨٨٥ / ١٣٠٣ه: سنة إسكندر تويف أبكاريوس ويوحنا إسكندر (١٣)
إسكندر فرحل العلم، حب عىل ابناه ونشأ بريوت، سكن األرمني، أبكاريوس آغا يعقوب
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وهاك ومؤرًخا، وأديبًا شاعًرا وكان وخلفائه، عيل محمد عهد يف مرص وجاء أوربا، إىل
مؤلفاته:

بريوت يف وُطِبع ،١٨٥٢ سنة مرسيليا يف أوًال ُطِبع العرب: أخبار يف األرب نهاية (أ)
الجاهلية. العرب تاريخ يف يبحث وهو زيادات، مع ١٨٦٧ سنة

الجاهليني الشعراء تراجم فيه العرب: شعراء طبقات يف األدب روضة (ب)
يف خالصته ذكرنا وقد ،١٨٥٨ سنة بريوت يف ُطِبع الهجاء، عىل مرتَّبة واملخرضمني

الكتاب. هذا من األول الجزء
تأليفها يف أعانه باشا: إبراهيم سرية يف الخديوية واملآثر اإلبراهيمية املناقب (ج)

١٢٩٩ه. سنة بمرص ُطِبعت مكاوي، محمد
بمرص. ُطِبع األدب، يف الطروس: وزينة النفوس نزهة (د)

مصطفى للربنس قدَّمه فصول، تسعة يف لبنان: جبل وقائع يف الزمان نوادر (ه)
تونس. لباي قدَّمه أنه تقدَّم وقد الخديوية، املكتبة يف نسخة منه باشا، فاضل

مطبوع. ديوان (و)

الوجاهة أهل من وصار أثرى حتى بريوت، يف بالتجارة فاشتغل أخوه يوحنا أما
يف ُطِبع والعربية، اإلنكليزية اللغتني يف مطول قاموس وله ١٨٨٩ سنة تويف والرأي،
بريوت يف ُطِبع العام، التاريخ يف الدهور تاريخ يف الزهور قطف وكتاب مراًرا، بريوت

.١٨٧٧ سنة ُطِبع األدب، يف الخواطر ونزهة مراًرا،
وكان مكة، يف نشأ ١٨٨٦ / ١٣٠٤ه: سنة تويف املكي دحالن زيني بن أحمد (١٤)
فيها نرش مكة يف مطبعة أول أنشئت أيامه ويف فيها، اإلفتاء وتوىل علمائها خرية من

وأهمها: مؤلفاته،

مجلدين. يف ١٣٠٣ه سنة بمكة ُطِبع النبوية: الفتوحات بعد اإلسالمية الفتوحات (أ)
سنة جداول يف الحجر عىل ُطِبع املرضية: الجداول يف اإلسالمية الدول تاريخ (ب)

١٣٠٦ه.
فيه انتهى ١٣٠٥ه، سنة مرص يف ُطِبعت الحرام: البلد أمراء يف الكالم خالصة (ج)

املاضيني. القرنني أثناء يف مكة تاريخ عىل ويشتمل إسماعيل، خلع إىل
بمرصسنة ُطِبع الطاهرين: البيت وأهل الراشدين الخلفاء فضائل يف املبني الفتح (د)

١٣٠٢ه.
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املؤرخني خرية من هو ١٨٨٧ / ١٣٠٥ه: سنة تويف الطرابليس نوفل نوفل (١٥)
الرتكية يعرف كان فيها، وينظرون ويقابلونها املواضيع يعالجون الذين املفكرين
كاتب ثم خزينتها، رئيس فكان الشام، طرابلس يف عثمانية مناصب وتوىل والعربية،
طويل التأليف، يف االشتغال كثري وكان مختلفة، مناصب يف وتنقل صيدا، إدارة مجلس

وهي: بابها، يف فريدة مؤلفاته وأكثر التنقيب، عىل الصرب

ُطِبع وحديثًا، قديًما العلوم تاريخ يف تبحث املعارف: أصول يف الصحائف زبدة (أ)
.١٨٧٣ سنة بريوت يف

أقدم من والفلسفة العلم تنقل تاريخ يف املعارف: سياحة يف الصحائف زبدة (ب)
مملكًة. مملكًة اآلن، إىل األزمان

وأخالقهم وآدابهم، الجاهلية العرب يف العرب: تقدمات يف الطرب صناجة (ج)
العباس، بني زمن آخر إىل اإلسالم أول من تاريخية فذلكة مع أحوالهم وسائر وعاداتهم،

بريوت. يف ُطِبع
واملجوسية الوثنية من املخترص وتاريخها واألديان: العقائد يف سليمان سوسنة (د)

بريوت. يف ُطِبع وفروعها، اإللهية األديان إىل
بريوت. يف ُطِبع العربية، إىل الرتكية من األمم حقوق ترجمة (ه)

بريوت. يف ُطِبع الرشكسية، األمة معتقدات أصل ترجمة (و)
بريوت. يف ُطِبع مجلدين، يف العثمانية الدولة دستور ترجمة (ز)

ذلك.2 وغري الغضنفري، عىل والرد البلدية، املجالس قوانني ترجمة (ح)

بنسبها ترجع أرسة من أصله ١٨٨٩ / ١٣٠٧ه: سنة التونيستويف بريم محمد (١٦)
ه تفقَّ ٩٨١ه، سنة باشا سنان بقيادة تونس جاء الذي العثماني الجند قواد أحد بريم إىل
وكان ذكره، اآلتي باشا الدين خري زمن عىل فيها املناصب بعض وتوىل تونس، يف محمد
مدة، فيها وأقام األستانة ثم أوربا، إىل مراًرا وسافر ورقاه، فقدَّمه أنصاره أكرب من
جريدة فيها وأنشأ مرص، إىل وانتقل أمالكه باع تونس يف فرنسا قدم رسوخ تحقق وملا
أن الفرنساويني مقاومة من لقي مما استفاد كأنه اإلنكليز، محاسنة وخطتها األعالم،
ُطِبع األمصار» بمستودع االعتبار «صفوة كتاب الكتابية آثاره وأكرب تقاوم، ال القوة
فيها وغريها، والحجاز والشام ومرص أوربا يف عامة رحلة وهو أجزاء، خمسة يف بمرص
رسائل وله سواه، يف عليها العثور يعز التي واالجتماعية التاريخية الحقائق من كثري
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ابتياع جواز يف رينان عىل ورد الرقيق، ويف الرصاص بندق صيد يف أخرى مواضيع يف
ذلك. وغري اإلسالمية، املمالك تصدرها التي الديون أوراق

سنة ُولِد رشكيس، أصله ١٨٩٠ / ١٣٠٨ه: سنة التونيستويف باشا الدين خري (١٧)
لخدمته واستخلصه فقدَّمه باي، أحمد بايها من وتقرب صغريًا، تونس وجاء ،١٨١٠
والعربية، والفارسية الرتكية واللغات الدينية، العلوم فأتقن دروسه، إتمام عىل وأعانه
وانتُِدب وخلفائه، أحمد الباي زمن يف والسياسية العسكرية الدولة مناصب يف وتقلَّب
حدث ثم تنظيمها، فأحسن ١٨٥٥ سنة البحرية وزارة وتقلَّد فرنسا، يف سياسية ملهمات
التونسية الحكومة تكن ولم التأليف، عىل والعكوف السياسية األعمال اعتزال عىل بعثه ما
أهل وبلغ تونس، يف الوزارة تقلَّد وأخريًا الكربى، املهام يف وفعله رأيه عن تستغني
العظمى، الصدارة ه ووالَّ ١٨٧٨ سنة الحميد عبد السلطان فاستقدمه شهرته، األستانة
املابني رجال مع عمله يتفق فلم اإلصالحية التقارير فوضع االضطراب، غاية يف والدولة
سنة تويف حتى األستانة يف وظل األعيان، مجلس يف عضًوا ي وُسمِّ ،١٨٧٩ سنة فاستقال
مؤلفاته أما اإلدارية، والتنظيمات واملكاتب املدارس من باقية مآثر تونس يف وله ،١٨٩٠
وجغرافيتها أوربا ممالك فيه وصف املمالك، أحوال معرفة يف املسالك أقوم فأهمها:
١٢٨٥ه سنة تونس يف ُطِبع املوضوع، هذا يف كتب ما خرية من وهو أحوالها، وسائر

أوربا. ويف
هذه أركان أكرب من هو ١٨٩٣ / ١٣١١ه: سنة تويف املرصي مبارك باشا عيل (١٨)
إسماعيل زمن يف الخديوية واملكتبة املدارس تنظيم من يده عىل تم بما مرص، يف النهضة

مؤلفاته: بذكر هنا ونكتفي أماكنه،3 يف ذلك مر كما بعده وما

مرص بها وصف والجغرافية، التاريخية الكتب أهم من هي التوفيقية: الخطط (أ)
وجعلها خططه، يف املقريزي أسلوب فيها تحدى وجوامعها، ومدارسها وخططها وبالدها
شارًعا أو بلًدا ذكر وإذا األبجدية، عىل فيها وغريها والشوارع البالد ورتَّب لها، تكملة
عىل يشتمل فهو وترجمه، املشاهري من إليه نُِسب أو بناه َمن ذكر جامًعا أو مدرسة أو
سواه، يف تراجمهم تجد ال األخريين القرنني أهل من واألعيان العلماء من طائفة تراجم
ومقاييسه للنيل منها عرش الثامن ص خصَّ جزءًا، عرشين يف ١٣٠٦ه سنة بمرص ُطِبع
والجزء والخلجان، للرتع عرش التاسع ص وخصَّ أيامه، إىل الزمان قديم من وارتفاعاته
من الكتاب هذا حواه ما أوضح أنه ولو وتاريخها، اإلسالمية للنقود صه خصَّ العرشون
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مبارك. باشا عيل

ملواده عام أبجدي بفهرس وشفعه والرسوم، بالخرائط والتاريخية الجغرافية الفوائد
فوائده. لتضاعفت

بمرص. ُطِبعت مجلدات، عدة يف عمرانية دينية رواية هو الدين: علم (ب)
ُطِبع وآدابهم، العرب تاريخ يف سدييو كتاب ترجمة هو العرب: تاريخ خالصة (ج)

١٣٠٩ه. سنة بمرص

النارصي خالد بن أحمد هو ١٨٩٧ / ١٣١٥ه: سنة املتوىف املراكيش السالوي (١٩)
نعني املغرب، تاريخ يف ألَّفه نفيس بكتاب اشتهر مراكش، يف سال إىل نسبة السالوي
وغريهم األندلسيون العرب كتبه ما عىل فيه ل عوَّ األقىص»، املغرب دول ألخبار «االستقصا
يف كتاب أوىف وهو أيامه، إىل التاريخ هذا من يعرف ما كل وجمع قبله، املغرب تاريخ يف
ألف عىل صفحاتها تزيد ضخمة مجلدات ٤ يف ١٣١٢ه سنة بمرص ُطِبع املوضوع، هذا
الفرنساوية، إىل بمراكش العلوية بالدولة تتعلق منه قطعة تُرِجمت وقد كبرية، صفحة

.١٩٠٨ سنة وُطِبعت
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باشا هللا عبد نجل هو ١٨٩٩ / ١٣١٧ه: سنة تويف املرصي فكري باشا أمني (٢٠)
وغريهما، واإلدارة القضاء بني املرصية الحكومة مناصب يف تقلَّب ذكره، املتقدم فكري

مؤلفاته: وهاك

فكري. باشا أمني

بابها، يف جغرافية أطول وهي إسماعيل، عرص يف ألَّفها مرصوالسودان: جغرافية (أ)
١٢٩٦ه. سنة ُطِبعت

.١٨٩٢ سنة أوربا إىل رحلته هي أوربا: محاسن إىل األلبا إرشاد (ب)
بمرص. ُطِبع ومنظوماته، أبيه مآثر فيه جمع الفكرية: اآلثار (ج)

،١٨٥١ سنة بريوت يف ُولِد ١٩٠٥ / ١٣٢٣ه: سنة تويف البريوتي قلفاط نخلة (٢١)
نرشه ما وأهم والتأليف، بالتعريب ويشتغل بريوت، يف بالكتب يتجر وكان وتفقه، وتعلم
روايات ونرش املسلمني. ملوك وتاريخ روسيا، وتاريخ الدول، حقوق كتاب قلمه: من
وألف شاه، وفريوز شاه، وبهرام البهلوان، حمزة منها: الرتكية، أو الفارسية عن منقولة

اإلفرنجية. عن املعرَّبة الروايات من وكثريًا وحكاية، حكاية ومائة ونهار، نهار
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املدور، مخائيل ابن هو ١٩٠٧ / ١٣٢٥ه: سنة تويف البريوتي املدور جميل (٢٢)
إصدار يف عونًا وكان العلماء، بنارص واألخذ العلم بحب زمانه يف هذا مخائيل واشتهر
الكبري اليازجي بنارص وأخذ ،١٨٥٨ سنة األخبار) (حديقة بريوت يف عربية جريدة أول

منها: قال بقصيدة لذلك الشيخ مدحه وقد البحرين، مجمع مقامات طبع يف

أل��ف ب��م��ق��ام واح��د ف��إن��ك ي��وًم��ا ال��ع��ص��ر رج��ال ع��دت إذا

يف تويف الكتَّاب، أدباء من وكان هذا جميل ومنهم األدب، حب عىل أبناؤه ونشأ
فقد السالم»، دار يف اإلسالم «حضارة بكتابه خصوًصا التاريخ ويذكره الشباب، عنفوان
قدم فاريس الة رحَّ لسان عىل برسائل حضارتها إبان يف العباسية الدولة فيه وصف
وماليٍّا وأدبيٍّا واجتماعيٍّا سياسيٍّا الدولة تلك حال ووصف والرشيد، املهدي فلقي بغداد،
وهي املآخذ إىل الحاشية يف وأشار العرب، كتب من عباراته اقتبس بليغ أسلوب عىل
اليازجي إبراهيم الشيخ صححه وآشور، بابل تاريخ وله مرة، غري مرص يف ُطِبع عديدة،

املقتطف. يف ونُِرش
علماء كبار من هو ١٩٠٧ / ١٣٢٥ه: الدبساللبنانيتويفسنة املطرانيوسف (٢٣)
مدرسة تُنَسب وإليه والوعظ، التعليم عىل كبري فضل وله الدين، علوم من وغريه الالهوت
منها يهمنا عديدة، وترجمات مؤلفات وله الكربى، املدارس من وهي بريوت، يف الحكمة

كتابه: الخصوص عىل

القديم تاريخها عىل ويشتمل كبرية، مجلدات تسعة يف مطول وهو سوريا: تاريخ (أ)
بريوت. يف ُطِبع والحديث،

بريوت. يف ُطِبع املوارنة: تاريخ (ب)

شحادة أرسة من هو ١٩٠٧ / ١٣٢٥ه: سنة تويف البريوتي شحادة سليم (٢٤)
عرصه آداب وسائر واإلنكليزية، والفرنساوية العربية باللغات ه تفقَّ بريوت، يف املعروفة
القرن أواسط يف السورية النهضة يف العاملني من وكان والجغرافية، التاريخ وخصوًصا
هذا يف يهمنا وإنما الجرائد، وحرَّر وكتب وخطب العلمية، جمعياتها يف فدخل املايض،
التاريخية لألعالم معجًما األخبار حديقة صاحب الخوري سليم بمساعدة أنشأ أنه املقام
سنة منه الجغرايف القسم من األول الجزء ظهر األدهار»، «آثار يَاه سمَّ مطوًال، والجغرافية
املذكور القسم من والخامس والرابع والثالث الثاني الجزء فأصدر زميله تويف ثم ،١٨٧٥
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ألنه حقلني؛ يف كبرية صفحة ألف نحو صفحاتها أن مع الباء حرف يتجاوز ولم وحده،
١٨٧٤ سنة األول الجزء منه فصدر التاريخي القسم أما مطوًال، معجًما يكون أن أراد

صفحة. ٣٨٧ يف

توفوا أصحابها متفرقة تاريخية كتب

بن حسني تأليف الهادي: عبد بني وذريته الفاروق ترجمة يف اإلحسانية املواهب (١)
١٨٠١ / ١٢١٦ه. سنة املتوىف الدمشقي العمري اللطيف عبد

أنطون للقس ١٨٦٨ سنة بأورشليم طبع الكاثوليك: األرمن تاريخ مخترص (٢)
خانجي.

يف عرش الثامن القرن أخبار يتضمن الوايل: باشا سليمان عهد عىل سوريا تاريخ (٣)
منه ،١٨٦٣ سنة املتوىف العورا إبراهيم تأليف جليل ِسْفر وهو الجزار، وأخبار سوريا

بريوت. يف اليسوعيني اآلباء مكتبة يف نسخة
يف ُطِبع البغدادي، الفوز أبي للسويدي العرب: قبائل معرفة يف الذهب سبائك (٤)

١٢٨٠ه. سنة بغداد
الشبلنجي، مؤمن سيد الشيخ تأليف املختار: النبي بيت آل مناقب يف األبصار نور (٥)

مراًرا. بمرص ُطِبع
١٢٨٣ه. سنة تونس يف ُطِبع الباجي، ملحمد إفريقية أمراء يف النقية الخالصة (٦)

١٢٩٣ه. سنة الهند يف ُطِبع اللكنوي، الحي لعبد الحنفية تراجم يف البهية الفوائد (٧)
.١٨٩٨ سنة بمرص ُطِبع نخلة، بك ليعقوب القبطية األمة تاريخ (٨)

املتوىف الصيادي الهدي ألبي األخيار الرفاعية السادة طبقات يف األبصار تنوير (٩)
.١٩٠٩ سنة

،١٩١٣ سنة املتوىف الخالدي بك لروحي والعرب اإلفرنج عند األدب علم تاريخ (١٠)
مرتني. بمرص ُطِبع

املتوفاة فواز لزينب النساء تراجم يف معجم الخدور: ربات تراجم يف املنثور الدر (١١)
.١٩١٤ سنة
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املعارصين من لألحياء تاريخية كتب

الخرضي. محمد للشيخ اإلسالمية األمم تاريخ (١)
اإلنكليزية. عن معرَّب أجزاء ٤ القبطية األمم تاريخ (٢)

التربيزي. خان ملهدي البابية تاريخ (٣)
صادق. لشكري القديم املرصي التمدن تاريخ (٤)

صادق. لشكري الجميلة الفنون تاريخ (٥)
يني. جرجي تعريب الحديث التمدن تاريخ (٦)

يني. جرجي تعريب وأملانيا فرنسا حرب تاريخ (٧)
زيدان. لجرجي أجزاء خمسة اإلسالمي التمدن تاريخ (٨)

زيدان. لجرجي اإلسالم قبل العرب تاريخ (٩)
زيدان. لجرجي جزءان الرشق مشاهري تراجم (١٠)
زيدان. لجرجي جزءان الحديث مرص تاريخ (١١)

زيدان. لجرجي العام املاسونية تاريخ (١٢)
البستاني. ليوسف البلقانية الحرب تاريخ (١٣)

عقاد. لسليم أجزاء ثالث البلقانية الحرب تاريخ (١٤)
طنوس. لتوفيق البلقانية الحرب تاريخ (١٥)
منقريوس. هللا لرزق اإلسالم دول تاريخ (١٦)

باشا. لرسهنك البحار دول تاريخ (١٧)
فهمي. ملحمود الزاخر البحر (١٨)

فريد. بك ملحمد العثمانية الدولة تاريخ (١٩)
خرباوي. باسيليوس للخوري روسيا تاريخ (٢٠)
العظم. بك لرفيق اإلسالم مشاهري أشهر (٢١)

الحريري. للسيد الصليبية الحروب (٢٢)
تادرس. لرمزي العرشين القرن يف األقباط تاريخ (٢٣)

املعلوف. لعيىس القطوف دواني (٢٤)
البتانوني. بك ملحمد الحجازية الرحلة (٢٥)

شاروبيم. بك ملخائيل مرص تاريخ يف الكايف (٢٦)
املطران. لخليل العام التاريخ يف األيام مرآة (٢٧)
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زخورة. إللياس مرص مشاهري تراجم يف العرص مرآة (٢٨)
إلياس. باشا إلدوار املمالك مشاهد (٢٩)
إسكاروس. لتوفيق األقباط نوابغ (٣٠)

للرمزي. األخبار تلفيق (٣١)
الخازن. وفريد لفيليب السياسية املحررات (٣٢)

كمال. بك ألحمد الطالبني بغية (٣٣)
كمال. بك ألحمد الثمني الكنز (٣٤)

شقري. بك لنعوم السودان تاريخ (٣٥)
مرسة. جراسموس للمطران االنشقاق تاريخ (٣٦)

دريان. يوسف للمطران املوارنة تاريخ (٣٧)
البستاني. لسليمان وبعده الدستور قبل العثمانية الدولة (٣٨)

هوامش

.٨ سنة ٢٩ املرشق يف الصباغ ترجمة تفصيل تجد (1)
(ط٢). ج٢ ١٧٣ الرشق مشاهري يف ترجمته تفصيل تجد (2)

(ط٢). ج٢ ٣٣ الرشق مشاهري يف ترجمته تفصيل (3)
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املؤلفونيف أو املوسوعاتوأصحاهبا
مواضيعخمتلفة

أركان أكرب من هو ١٨٧٣ / ١٢٩٠ه: سنة تويف املرصي الطهطاوي بك رفاعة (١)
إماًما تعنيَّ حتى األزهر يف العلم وتلقى ،١٨٠١ طهطا يف ُولِد بمرص، األخرية النهضة
للتوسع املرصيني نجباء من األوىل البعثة بإرسال عيل محمد َهمَّ وملا الجند، آاليات لبعض
يف تقدم كما ١٨٢٦ سنة فسافروا لهم، إماًما رفاعة الشيخ أرسل أوربا، يف العلوم يف
الفرنساوية تعلم عىل فعكف الحديثة، العلوم تلقي إىل نفسه فتاقت املدارس، عىل الكالم
وملا باريس، يف وهو الرتجمة يف وأخذ وغريهما، والجغرافية التاريخ بها وطالع بنفسه،
مدرسة يف الرتجمة عيل محمد قلَّده برباعته الناطقة الشهادات نال وقد ١٨٣١ سنة عاد
سنة العسكرية والفنون الهندسة كتب ترجمة توىل ثم عنحوري، يوحنا من بدًال الطب
بإدارتها وعهد املرتجمني، لتخريج األلسن مدرسة عيل محمد أنشأ سنتني وبعد ،١٨٣٣
الرتجمة قلم تشكل ١٨٤٢ / ١٢٥٨ه سنة ويف التجهيزية، املدرسة إدارة مع رفاعة إىل

بك. رفاعة صار حتى بالرتب عليه وأنعم مدرسته، يف تخرجت فرقة أول من
نظارة إىل أُِعيد ثم حينًا، العمل توقف أصابها ما اآلداب وأصاب عيل محمد تويف وملا
والرتجمة التأليف عن ينفك ال ذلك كل يف وهو الروضة جريدة إدارة وتوىل الرتجمة، قلم
أو تالميذه من واملهندسني واألساتذة باملرتجمني مرص مأل وقد ١٢٩٠ه، سنة وفاته إىل

أهمها: وهاك مؤلفاته، من املستفيدين

بطبعها عيل محمد أمر فرنسا، إىل رحلته هي النفيس: والديوان اإلبريز خالصة (أ)
الدواوين. عىل وتفريقها
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الطهطاوي. بك رفاعة

مراًرا. ُطِبع الجغرافيا، ملريد الشافية التعريبات (ب)
تُرِجم تاريخيٍّا، الجغرافية يف تبحث مجلدات، عدة من مؤلَّف ملطربن: جغرافية (ج)

بوالق. يف ُطِبعت أجزاء أربعة منه
باريس. يف ترجمه واألواخر: األوائل عوائد غريب يف املفاخر قالئد (د)
البنات. مدارس يف للتعليم والبنني: البنات تربية يف األمني املرشد (ه)

النحو. يف املكتبية التحفة (و)
بريوت. يف ُطِبع تليماك، أخبار يف األفالك مواقع (ز)

العرص آداب يف يبحث العرصية: األلباب مناهج يف املرصية األلباب مباهج (ح)
بمرص. ُطِبع وعلومه، ومنافعه والسياسة

التنصيص. معاهد مخترص (ط)
الفقه. يف األربعة املذاهب (ي)

العرب. المية رشح (ك)
آخرين. مع عرَّبه املدني: القانون (ل)
.١٢٨٥ سنة ُطِبع التجارة: قانون (م)
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مختلفة مواضيع يف املؤلفون أو وأصحابها املوسوعات

مرص. تاريخ يف إسماعيل بني وتوثيق الجليل توفيق كتاب (ن)
الفرنساوية. عن منقول ساسري هندسة (س)

تُطبَع. لم الطب يف رسالة (ع)
الحجاز. ساكن سرية يف اإليجاز نهاية (ف)

كثرية. شعرية منظومات له (ص)

وتويف املعارف، نظارة وكالة إىل ارتقى أديبًا وكان رفاعة، باشا عيل ابنه بعده ونبغ
١٢٨٦ه. سنة ُطِبع الخط، يف القلم» رسم يف العلم «رقم كتاب وله سنني، بضع منذ

١٨٨٣ / ١٣٠١ه: سنة تويف اللبناني البستاني بطرس (٢)

البستاني. بطرس

والعلماء األدباء من طائفة منها نبغ لبنان، يف الشهرية البستاني أرسة من هو
١٨١٩ سنة ُولِد سوريا، يف العلمية النهضة أركان أعظم من بطرس وكان واألساقفة،
املطران فأنفذه العلم، مبادئ يتلقى وهو نجابته وظهرت القمر، دير بجوار الدبية يف
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واملنطق اللغة فيها أتقن سنوات عرش فيها قىض ورقة، عني مدرسة إىل البستاني هللا عبد
الفلسفة ومبادئ واإليطالية، والالتينية الرسيانية واللغات والجغرافية، والحساب والتاريخ
إرساله املطران وأراد عمره، من العرشين يف وهو املدرسة من وخرج والقانون، والالهوت
ورقة، عني يف معلًما فتعني والدته، تقبل فلم األكلريوس، سلك يف للدخول رومية إىل
من باشا إبراهيم إخراج يف الدول رغبة بسبب ذلك أثناء يف سوريا أحوال واضطربت
ساعات يف اإلنكليزية تعلَّم قد وكان بريوت، إىل بطرس فنزل بشري، األمري ونفي سوريا
وترجمة العربية تعليم يف به فاستعانوا للتبشري، بريوت أتوا قد يومئٍذ واألمريكان الفراغ،
بالبستاني استعان عبية مدرسة إنشاء هذا أراد فلما فانديك، الدكتور ومنهم بعضالكتب،
وأعان أمريكا، قنصلية يف مرتجًما وتعنيَّ بريوت نزل ثم سنتني، فيها وعلَّم إنشائها، يف
العربية، اللغة آداب إحياء إىل وعمد التوراة، ترجمة يف فانديك الدكتور ثم سميث عايل
الوطنية املدرسة اها سمَّ عالية مدرسة وأنشأ املحيط، محيط قاموسه تأليف يف فأخذ
تأليف من ١٨٦٩ سنة وفرغ األدباء، من طائفة فيها فتخرج الدينية، الحرية عىل أسسها
ودائرة والجنينة، الجنة وجريدة ،١٨٧٠ الجنان مجلة وأنشأ كبريين، مجلدين يف قاموسه
أهمها: وهاك اآلن، كلها توقفت وقد ذكره، املتقدم سليم ابنه ذلك كل يف وعونه املعارف،

الطبيعية العلوم وسائر والتاريخ، واألدب العلم يف موسوعة هو املعارف: دائرة (أ)
اإلفرنج يسميه ما تعريب — املعجم حروف عىل مرتَّبة وغريها، واألدبية والرياضية
ُهَماًما، كان البستاني لكن الجمعيات، إال بمثله تقوم ال شاق عمل وهو Encyclopaedia
بالسابع، وبدأ مجلدات، ستة حياته يف منها فأصدر وأدبيٍّا، ماديٍّا باشا إسماعيل ونشطه
أبناؤه فأصدره التاسع، يف الرشوع قبل وتويف سليم، ابنه بعده والثامن السابع فأتم
اإللياذة، ناظم البستاني سليمان عمهم ابن بمساعدة عرش الحادي إىل بعده وما الباقون

العمل. توقف ثم «عثمانية»، بمادة ينتهي وهو
من فيه أدخله بما املعاجم سائر عن يمتاز وهو ذكره، املتقدم املحيط: محيط (ب)
بما السورية العامية األلفاظ من كثري وتفسري املولدة، واأللفاظ العلمية، املصطلحات
قطر اه سمَّ مختًرصا له وطبع الكلم، أوائل حسب رتَّبه وقد الفصحى، اللغة يف يقابلها

املحيط.
الحساب. علم يف الحجاب كشف (ج)

التجارية. الدفاتر مسك (د)
والنحو. الرصف يف املصباح مفتاح (ه)
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الجمعيات يف يلقيها كان عديدة خطب وله الدينية، الكتب من كثريًا وترجم (و)
والجمعيات املدارس حيث من سوريا يف األدبية الحركة زعيم عرصه يف وكان واألندية،

واألدب.1 والعلم واللغة واملجالت والجرائد

:١٨٨٨ / ١٣٠٦ سنة تويف الدمشقي مشاقة مخائيل (٣)

الدمشقي. مشاقة مخائيل

بالدرس نفسه تلقاء من عرصه علوم معظم يف نبغ عرش، التاسع القرن أفراد من هو
وأصيب ونكباتها سوريا حوادث أهم وعارص البحث، دقيق الحجة، قوي وكان والتنقيب،
حدثت التي ١٨٦٠ سنة كان فقد بذلك، تقيض سياسية مناصب توىل ألنه منها؛ بكثري
ودرس األطفال. لهوله تشيب ما فشاهد فيها، أمريكا قنصل الشام ومذبحة الثورة فيها
واملوسيقى الرياضيات يف بارًعا ذلك مع وكان الصناعة، بهذه واشتهر بنفسه الطب
ومباحثة ومجادلة وتحرير، تحبري بني أيامه فقىض والدين، واألدب والسياسة والفقه
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اإلنسان ضعف عىل الربهان جملتها ويف جديل، مؤلفاته من نرش ما أكثر لكن وتأليف،
يف فريدة املوسيقية الصناعة يف رسالًة املرشق مجلة له وطبعت فولتري، لتعليم تفنيًدا
فنُِرشت ،١٨٦٠ سنة حوادث من بنفسه شاهدها التي الحوادث ن دوَّ قد وكان بابها،

لبنان. جبل أخبار يف العيان مشهد باسم: بمرص

هوامش

(ط٢). ج٢ ٢٥ الرشق مشاهري يف ترجمته تفصيل (1)
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األخرية النهضة يف واإلدارة القضاء

بالحكومة يتعلق ما إليها وينضم الرشعية، العلوم وسائر والتفسري الفقه ذلك يف ويدخل
دخل وإنما قبلها، كان كما النهضة هذه أوائل يف زال ما فالفقه اإلدارية، األعمال من
عىل قبًال، يكن لم مما املدنية والفرنساوية العثمانية القوانني من العربية إىل نُِقل ما فيه
من صدر وما ذلك، يف واملحامون القضاء أهل ألَّفه وما الجديد، املحاكم نظام إدخال أثر

ذلك. وغري القضائية املجالت

املرصي أو العثماني القضاء تاريخ

إىل الرشعية املحاكم عىل قاًرصا ظل إنه باإلجمال يقال طويل تاريخ اإلسالمي للقضاء
القرم حرب بعد اإلصالح فرمان املجيد عبد السلطان أصدر إذ املايض؛ القرن أواسط
مستقلة نظامية محاكم إنشاء عىل العثمانية الحكومة َعْزم ذلك جملة ويف ،١٨٥٦ سنة
الحني ذلك من الدولة وأخذت — الحديث القانوني القضاء وهو — الرشعية املحاكم عن
بالحقوق املتعلقة والنظامات اللوائح وإصدار األوربي، النسق عىل النظامات وضع يف
نوفل نوفل العربية إىل ترجمه وقد «الدستور»، كتاب كله ذلك ويجمع والسياسية، املدنية
القوانني إىل أقرب وهو وقوانينه، القضائي النظام جملته ويف مطبوع، وهو ذكره املتقدم

العثماني. للقضاء تابعة ذلك يف ومرص غريها، إىل منه الفرنساوية
العربية، إىل ونُِقلت ١٢٧٤ه، سنة من تباًعا العثمانية النظامية القوانني صدرت ثم
وقانون املحاكم، ترتيب فنظام والبحري، الربي التجارة فقانون الجزاء، قانون أولها
للقانون املشابه املدني القانون أما ذلك. وغري الجزائية، واملحاكمات الحقوقية، املحاكمات
يغني ما اإلسالمي الرشع يف أن العتقادها عليه؛ العثمانية الحكومة تقدم فلم الفرنساوي



العربية اللغة آداب تاريخ

قوانني من املدنية املواد تواِفق أصوًال الرشعي القضاء من تستخرج أن رأت ثم ذلك، عن
األحكام أهم استخراج إليها فوَّضت الدولة رجال أكابر من علمية لجنة فألَّفت أوربا،
وعليها ١٢٩٣ه، سنة صدرت «املجلة» ذلك من فتألَّفت الحارض، للعرص املوافقة الرشعية

بابًا. ١٦ من مؤلفة وهي الحديثة، املدنية املعامالت يف املعول
مجاراة تعجل عيل محمد لكن ذلك، كل يف العثمانية للدولة تابعة فكانت مرص أما

األحوال. بعض يف الحديثة املدنية
بني التجارية الدعاوى يف للفصل ١٢٣٧ه سنة نظاميٍّا مجلًسا أنشأ أنه وذكروا
أساًسا ذلك وكان اإلسالمي، الرشع تخالف ال الفرنساوية أحكامها واألجانب، الوطنيني
اإلصالحات فرمان تناولت أنها عىل ذلك، بعد إسماعيل أنشأها التي املختلطة للمحاكم
مجالس وأنشأت ١٢٧٢ه)، (سنة باشا سعيد زمن يف العثمانية الواليات سائر مثل

ذلك. بعد أُلِغيت املحلية باملجالس ُعِرفت نظامية
ُفوِّض ألنه القضائي؛ مرص باستقالل املؤذن الفرمان صدر إسماعيل زمن ويف
دوائر تنظيم يف إسماعيل فأخذ ١٢٩٠ه، سنة الداخلية والنظامات القوانني وضع إليه
وتواىل وغريها، النواب ومجلس الشورى ومجلس النظار ومجلس واملحاكم، الحكومة
زمن يف النظامية القوانني َسن عىل الحكومة وعملت يزال، وال خلفائه زمن يف التنظيم
حتى والتنقيح التعديل ووالت الفرنساوي، القانون عىل تعويلها أكثر وكان إسماعيل،

اآلن. عليه هي ما بلغت

األجنبية اللغات من القضائية املنقوالت

القضائية العلوم منها عددنا الكتاب هذا من تقدم فيما الدخيلة العلوم عن تكلمنا ملا
األلسن مدرسة بواسطة العلوم هذه نقل بدأ — هنا إىل فيها الكالم لنا وأجَّ الجديدة،
نقل من أول وهم تالميذه، أو ورفاقه بك رفاعة يد عىل إسماعيل زمن أوائل يف
سنة بمرص ُطِبعت الفرنساوي، بالكود املعروفة وهي الفرنساوية، عن الحديثة القوانني
بك هللا وعبد بك، رفاعة نقله املدني القانون منها: مجلدات، ثالثة يف ١٨٦٦ / ١٢٨٣ه
نقله واملخاصمات املحاكمات وقانون أفندي، هللا وعبد حلمي، وأحمد الرتجمة، قلم رئيس
نقله والجنايات الحدود وقانون الخارجية، نظارة مرتجمي من فهمي وحسن السعود، أبو
سنة بمرص وُطِبع الفرنساوي، التجارة قانون أيًضا بك رفاعة وعرب باشا، قدري محمد
القانونية الكتب بعض نُِقلت ثم الجديدة، القضائية املنقوالت أساس هو هذا ١٢٨٥ه.
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وحقوق زغلول، باشا فتحي نقله لبنتام، والرشائع النواميس أصول أهمها: العمومية،
منه صدر أرسالن، أمني لألمري الدول ومعاهدات امللل وحقوق طوقار، للبارون األمم

ذلك. وغري الرابع، الجزء
إىل قوانينها ترجمت ١٨٧٥ سنة املختلطة املحاكم املرصية الحكومة أنشأت وملا
١٨٨٣ سنة األهلية املحاكم أنشئت وملا ١٨٧٦ / ١٢٩٣ه، سنة بمرص وُطِبعت العربية،
وهذه القانونية، الرشوح وضع يف واملحاماة القضاء علماء واشتغل القوانني، لها وضعت

القضائية: القواميس نذكر ثم صدورها، سني حسب أهمها

عفيفي. باشا ألحمد املرافعات، قانون رشح يف املشكالت توضيح (١)
سنة طبع وهبة، باشا ويوسف كحيل باشا العزيز لعبد التجارة، قانون رشح (٢)

.١٨٨٥
.١٨٨٩ سنة كحيل باشا العزيز لعبد املدنية، األحكام قوة يف رسالة (٣)

باشا. لكحيل منها، التخلص وإثبات املدنية الحقوق إثبات (٤)
.(١٨٩١) آصاف بك ليوسف املدني، القانون رشح (٥)

نسيم توفيق ومحمد محمد العزيز لعبد الدائنني، حقوق بيان يف الراغبني طلبة (٦)
.١٨٩٣ سنة

.١٨٩٣ سنة فرج بك ملراد املدني، القانون عىل األموال رشح (٧)
.١٨٩٣ سنة الفقار ذو باشا لعيل منها، التخلص وإثبات الديون إثبات باب رشح (٨)
الجمال إلبراهيم القضاء تاريخ وفيه األهلية، املحاكم اختصاص يف الجلية األقوال (٩)

.١٨٩٤ سنة
.١٨٩٥ سنة زغلول باشا لفتحي األوراق، تزوير يف رسالة (١٠)

.١٩٠٠ سنة خانكي بك عزيز ترجمة واإلبرام، النقض بطريق األحكام يف الطعن (١١)
فرج. بك ملراد اليد، وضع دعاوى (١٢)

.١٩٠٤ سنة شقرا بك لنجيب املدنية، املسئولية (١٣)
.١٩٠٤ سنة املطيعي بك لفوزي الجديد، العقوبات قانون رشح (١٤)

.١٩٠٧ سنة جالد بك لفيليب األهلية، املحاكم قوانني عىل القضائية التعليقات (١٥)
.١٩٠٨ سنة خانكي بك لعزيز األوقاف، مسائل يف املحاكم قضاء (١٦)

.١٩١٢ سنة دياب رياض ملحمود واإليجار، البيع عقد (١٧)
.١٩١٣ سنة زغلول باشا لفتحي املدني، القانون رشح (١٨)
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.١٩١٣ سنة حبيش لعزيز الجنائي، التحقيق إجراء (١٩)
حسن. ألحمد القانونية، اإلجراءات تطبيق (٢٠)

غري العربي، العالم وسائر سوريا يف ونحوها الرشوح من صدر ما ذلك عىل وِقْس
يف صدرت التي الرشعية الكتب وغري أصحابها، تراجم يف ذكرها سيأتي التي الكتب
ورشحها باشا، لقدري الشخصية األحوال يف الرشعية األحكام كتاب أهمها النهضة، هذه
املعامالت أحكام يف اإلنسان أحوال ملعرفة الحريان ومرشد األبياني، زيد محمد للشيخ

وغريها. باشا لقدري الرشعية
إىل الوصول لتسهيل القضائية؛ املعجمات بوضع القضاء رجال بعض اشتغل ثم

أشهرها: غريها، أو العالية األوامر أو الالزمة املواد

الحكومة قوانني كل عىل يشتمل وهو جالد، بك لفيليب والقضاء: قاموساإلدارة (١)
.١٨٩٩ سنة كبرية مجلدات ٦ يف صدر وغريها، املرصية

املحاكم أحكام من املأخوذة القانونية للقواعد معجم األهيل: املرصي القضاء (٢)
جزءان. منه صدر الجمال، إلبراهيم األهلية

أجزاء خمسة اآلن حتى منه صدر مصوبع، لسليمان العثماني: قاموسالقضاء (٣)
بريوت. يف

قضائية مجالت

صدورها: حسب أهمها هاك قضائية، مجالت عدة وغريها بمرص وصدرت

إىل ١٨٩٧ سنة وانتقلت ،١٨٨٦ سنة بمرص صدرت شميل، ألمني الحقوق، (١)
تصدر. تزال وال املحامي، الجمال إبراهيم

تعطلت. األستانة، يف مطر بك إللياس الحقوق، مجلة (٢)
وتعطلت. ،١٨٨٨ سنة صدرت توما لنقوال األحكام، مجلة (٣)

تعطلت. ،١٨٩٤ سنة للرشاباتي القضاء، مجلة (٤)
تظهر. تزال ال آصاف، بك ليوسف املحاكم، مجلة (٥)

تصدر. تزال ال حمادة، بك لحسن الرشعية، األحكام مجلة (٦)
تظهر. تزال ال األهلية، للمحاكم الرسمية املجموعة (٧)
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تصدر. تزال ال شقرا، بك لنجيب االستقالل، (٨)
العام. هذا يف صدرتا طنطا، يف األهلية املحاكم ومجلة الرشائع مجلة (٩)

الحكومة ونظام اإلدارة

فيحسن جديد، نظام عىل الخديوية العائلة زمن يف أنشئت قد املرصية الحكومة كانت وملا
وأوامرها، الحكومة لوائح أهمها املوضوع، هذا يف صدرت التي الكتب إىل اإلشارة بنا

األخري: العهد يف إال تظهر لم كتبًا بعضهم وألَّف

ذكره. تقدم والقضاء، اإلدارة قاموس (١)
نظامات من كثري وفيه ،١٩٠٠ سنة صدر زغلول باشا لفتحي املحاماة، كتاب (٢)

الحكومة.
الحكومة نظام تاريخ من كثري فيه حنني، بك لجرجس والرضائب، األطيان (٣)

املرصية.
.١٩١٠ سنة قمحة بك ألحمد والقضاء، اإلدارة نظام (٤)

األخرية النهضة يف وغريه القضاء رجال

سني حسب النهضة هذه أثناء يف واإلدارة والفقه القضاء علماء من نبغ من أشهر وهاك
العموم. عىل القضاء رجال إىل خصوًصا ونلتفت الوفاة،

يف العلم طلبة من هو ١٨٥٩ / ١٢٧٦ه: سنة تويف املرصي الباجوري إبراهيم (١)
املؤلفات من كثري وله األزهر، رئاسة إليه وانتهت الرشعية، والعلوم اللغة إىل ومال األزهر،
املعروفة الحاشية أشهرها مطبوع، أكثرها واللغة، والتوحيد الفقه يف والحوايش والرشوح

الربية. رب فتح باسمه:
سنة بريوت يف ُولِد ١٨٥٩ / ١٢٧٦ه: سنة تويف البريوتي محمد الشيخ (٢)
الكتاب سيما وال واملنقول، املعقول يف نبغ حتى دمشق ويف فيها وتفقه ١٢٠٩ه،
يف املطالب أسنى كتاب وخلف محرتًما، ثقة كان لكنه املناصب، عن وابتعد والسنة،

املذكور. الشيخ ترجمة صدره ويف ١٣١٩ه، سنة بريوت يف ُطِبع الحديث،
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وُولِد املغرب، من أصله ١٨٨١ / ١٢٩٩ه: سنة املتوىف املغربي عليش محمد (٣)
مشيخة وتوىل عرصه، علوم كل يف أئمته عىل األزهر يف وتفقه ١٢١٧ه، سنة بمرص
التوفيقية الخطط صاحب له ذكر وأحكامه، وفروعه الفقه يف بالتأليف واشتغل املالكية،

منها: واألدبية، اللغوية الحوايش من كثري بينها كتب من عرشات

مجلدين. يف ١٣٠٠ سنة طبع مالك، مذهب عىل الفتوى يف العلما فتح (أ)
١٢٨٢ه. سنة بمرص ُطِبع الرصف، يف املقصود نظم من املعقود حل (ب)

1.١٢٩٩ سنة بمرص ُطِبعت البيان، يف الصبان عىل عليش الشيخ حاشية (ج)

الحكومة رجال كبار من هو ١٨٨٥ / ١٣٠٣ه: سنة تويف املرصي باشا قدري (٤)
والرشعية، القانونية املواد عىل االطالع واسع وكان مناصبها، من كثري يف وتقلب املرصية،
وهاك رشحها، أو وضعها أو القوانني بنقل املتعلقة املهام من كثريًا الحكومة إليه فعهدت

آثاره: أهم

ذكره. تقدَّم الفرنساوية، عن ترجمه والحدود: الجنايات قانون (أ)
ذكره. تقدم الشخصية: األحوال يف الرشعية األحكام (ب)

أبي مذهب عىل الرشعية األحكام يف اإلنسان أحوال معرفة إىل الحريان مرشد (ج)
١٣٠٨ه. سنة طبع حنيفة،

مراًرا. ُطِبع األوقاف: مشكالت عىل للقضاء واإلنصاف العدل قانون (د)
الخديوية. املكتبة يف نسخة منها الرصف يف رسالة (ه)

دمشق يف ُولِد ١٨٨٦ / ١٣٠٤ه: تويفسنة الدمشقي اليايف الدين محي الشيخ (٥)
الحنفي، الفقه يف وتوسع وعلمائها، مشايخها عىل العلم وتلقى ١٨٠٣ / ١٢١٨ه، سنة
وكان اإلفتاء، منصب توىل ثم فيها التعليم وتوىل وتوطنها ١٨٤٣ه، سنة بريوت ونزل

تظهر. لم مؤلفات وله ثقة،
أعالم من هو ١٨٨٧ / ١٣٠٥ه: سنة تويف الدمشقي الحسيني حمزة محمود (٦)
النيابات إليه فوجهت الرشعية، بالعلوم واشتهر دمشق، علماء عىل تفقه العظماء، دمشق
يف واشتهر أيامه، آخر إىل سوريا إفتاء وتوىل واألناضول، األستانة إىل وسافر الرشعية،
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من املسيحيني من كثريين حمى ١٨٦٠ سنة دمشق حادثة جرت وملا باالعتدال، بلده
مؤلفاته: أهم وهاك نفيسة، هدية الثالث نابليون فأهداه ذلك، له الدول فعرفت الذبح،

األرسار. درر اه سمَّ كبريين، مجلدين يف املهمل بالحرف القرآن تفسري (أ)
مجلد. يف نظًما الفتاوى (ب)

مجلدين. يف الحمزاوية أو املحمودية الفتاوى (ج)

يُطبَع. لم أكثرها واألدب، والفتوى والحديث الفقه يف مؤلًفا ثالثني نحو وله
أعالم من هو ١٨٨٩ / ١٣٠٧ه: سنة تويف البريوتي األسري يوسف الشيخ (٧)
والرشع اإلفتاء مناصب يف وتقلَّب بمرص، األزهر يف تعلم سوريا، يف املايض القرن
بريوت، يف ُطِبع الفرائض كتاب وله والفقه، اللغة مدارسها أشهر يف وعلَّم سوريا، يف

للزمخرشي. الذهب أطواق ورشح
فقيه هو ١٨٩١ / ١٣٠٩ه: سنة تويف الطرابليس الرافعي الغني عبد الشيخ (٨)
العرص، ذلك يف علمائها عىل وتفقه ١٨٢٠ / ١٢٣٦ه، سنة فيها ُولِد الشام، طرابلس
مكة إىل ورحل الباجوري، الشيخ عن وأخذ مرص إىل رحل ثم الذكاء، يف نابغة وكان
العلم، نرش يف وأخذ وطنه، إىل عاد ثم األستانة إىل وذهب مفتيها، عىل األصول تلقى
ذلك بعد وتعني عكا، يف الجزاء محكمة فرئاسة اإلفتاء، منصب إىل املناصب يف وتقلب
واألصول، الفقه يف عامًلا وكان وطنه، إىل عاد ثم اليمن، صنعاء يف الحقوق ملحكمة رئيًسا
وحواٍش وتعاليق والتصوف، األخالق ويف البديع، يف مؤلفات وله والتصوف، األدب ويف

بمرص. مطبوع بعضها
املهدية، الفتاوى له ١٨٩٧ / ١٣١٥ه: العبايساملهدياملرصيتويفسنة محمد (٩)

وغريها. ١٣٠١ه، سنة أجزاء ٧ يف بمرص ُطِبعت
املشهورين شميل آل من هو ١٨٩٧ / ١٣١٥ه: تويفسنة اللبناني الشميل أمني (١٠)
املرسلني عىل ه وتفقَّ بلبنان، شيما كفر يف ُولِد شميل، شبيل الدكتور شقيق والعلم، بالذكاء
يف التجارة فيها تعاطى إنكلرتا إىل وسافر بريوت، يف اليايف عىل الفقه وتعلَّم األمريكان،
أمني فجاء األقطان، أسعار عليه قضت ثم معامالته، واتسعت ملحم أخيه مع ليفربول
واشتهر املحاماة إىل فعمد نجاًحا، يجد فلم التجارة وتعاطى ،١٨٧٥ سنة مرص عىل
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تقدم العربية اللغة يف حقوقية جريدة أول وهي ،١٨٨٦ سنة الحقوق مجلة وأصدر بها،
أشهرها: واألدب، والتاريخ القضاء يف مؤلفات عدة فألَّف شاعًرا، كاتبًا أديبًا وكان ذكرها،

يتم. ولم كبري جزء منه صدر التاريخ: يف الرشقية املسألة يف الوايف (أ)
اآلمال، يف األوهام مقامات دعاها مقامات، خمس عىل يشتمل األدب: يف املبتكر (ب)
موته. إىل الرحم يف تصوره حني من السبع اإلنسان حياة درجات فيها رشح قصيدة و٢٥

اإلنكليزية. الحكومة نظام (ج)
الحقوق. مجلة غري القضائية. املباحث يف الجلية الدرة (د)

١٨٧٤ سنة املرصي القطر وجاء سوريا، يف نشأ :١٩٠٥ سنة تويف توما نقوال (١١)
وعاد أوربا، إىل ورحل الرشق، مرآة جريدة يف فحرر الكتابة إىل مال ثم حينًا، فتوظف
األحكام، مجلة وأنشأ العبارة، وصحة بالفصاحة واشتهر املحاماة، وتعاطى مرص، إىل

إصدارها. استمرار دون أشغاله وحالت
اإلسكندرية يف وُولِد مغربية، أرسة من أصله :١٩١٣ سنة تويف لطفي بك عمر (١٢)
الحكومة مناصب يف وتقلب الحقوق، وتعلم القاهرة جاء ثم هناك، وتعلم ١٨٦٧ سنة
مواضيع يف ويؤلف ويعمل يفكر وهو الخديوية، الحقوق ملدرسة وكيًال صار حتى
أما وغريها، الزراعية النقابات من وكثريًا العليا، املدارس نادي أنشأ أنه منها مختلفة،

فهي: مؤلفاته

يفهم أن أراد ألنه الفرنساوية؛ اللغة يف اإلسالمية: الرشيعة يف الجنائية الدعوى (أ)
عندهم. حسن وقع له وكان فحواه، اإلفرنج

انتهاك حرمة أن اإلفرنج يفهم أن أراد أيًضا، الفرنساوية يف املساكن: حرمة (ب)
الحديثة. الرشائع مخرتعات من ليست املساكن

الفرنساوية. يف املرأة: حق (ج)
الفرنساوية. يف الدفاع: حق (د)

املوضوع. هذا يف كتاب أول وهو العربية، اللغة يف األجنبية: االمتيازات (ه)
الجنائي. القانون رشح يف الوجيز (و)

املوضوع.2 هذا يف كتبه ما آِخر التعاون: رشكات إنشاء (ز)
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سنة بمرص ُولِد ١٩١٤ / ١٣٣٢ه: سنة تويف املرصي زغلول باشا فتحي (١٣)
وارتقى القضاء، سلك يف وانتظم الحقوق، لدرس وتخصص مدارسها، يف وتفقه ،١٨٦٣
يف نشيًطا عامًال وكان الحقانية، نظارة وكيل إىل الداخلية قضايا بقلم مساعد من فيه

القضائية: مؤلفاته وأهم وغريه، القضاء يف هامة آثاًرا فخلف التأليف،

االحتفال قرروا حتى زمالئه، عند عظيم وقع له وكان املدني: القانون رشح (أ)
.١٩١٤ سنة بمرص ُطِبع األخرى، مؤلفاته وألجل ألجله بتكريمه

يف وخصوًصا اآلن، إىل ظهوره أول من الفن هذا فيه وصف املحاماة: كتاب (ب)
مرص.

ذكره. تقدم لبنتام: الرشائع أصول (ج)

بابها. يف ذكرها سيأتي وتهذيبية، اجتماعية وترجمات مؤلفات وله

هوامش

ج١. ٤١ التوفيقية الخطط يف ترجمته (1)
.٢٠ سنة ٣٢٣ الهالل يف ترجمته (2)
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نقلناها ألننا العرص؛ هذا يف العربية اللغة عىل الدخيلة الفنون من العلوم هذه عددنا
خلوٍّا كانت العربية اللغة ألن ليس املدنية، هذه أسباب من نقلناه ما جملة من عنهم
منها عندهم كان العرب أن الكتاب هذا من الثالث الجزء تضاعيف يف رأيَت فقد منها،
العلوم. هذه أكثر من أمثلة خلدون ابن مقدمة ويف — آخر أسلوب عىل لكن كثري، يشء
ورتَّبوه، بوَّبوه قد وهم اإلفرنج، وضعه كما أخذناه العلوم هذه من نقلناه ما لكن
من نقلناه ما نضج أن بعد إال العلوم هذه نقل عىل نقدم ولم ومحصوه، فيه وتوسعوا
وكنا املادية، حاجاتنا تمس كانت العلوم هذه ألن والقضائية؛ والرياضية الطبيعية العلوم
رضورية رأيناها ثم الكمالية، العلوم إىل نظرنا واالقتصادية االجتماعية العلوم إىل ننظر

تلخيصها. أو نقلها إىل فعمدنا االقتصادية، ومصالحنا االجتماعية هيئتنا لرقي
أخذوا ثم واملجالت، الجرائد يف تلخيًصا العلوم هذه ينقلون النهضة هذه أدباء بدأ
يختص نُِقل ما وأكثر الحركة، هذه أول يف نزال وال مستقلة، كتب يف تأليفها أو نقلها يف
اإلفرنج جاروا النقلة لكن املعاش»، «علم العرب يسميه كان ما وهو السيايس، باالقتصاد
السيايس، االقتصاد فقالوا Economie Politique عندهم اسمه عن فعرَّبوها التسمية، يف

الحقيقة. إىل أقرب العربية التسمية ولكن
والجرائد، املجالت يف ذلك بنرش وبدءوا األخرى، االجتماعية العلوم ينقلون أخذوا ثم
عند من تأليًفا ذلك يف وضع من ويندر تلخيًصا، أو ترجمة الكتب يف ينقلونها أخذوا ثم
نُِقل ما وأهم العلوم، هذه نقل تاريخ يف للكالم فنتقدم ومالحظاته، درسه عىل بناه نفسه

منها.
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السيايس االقتصاد

االقتصاد كتاب بالعربية املوضوع هذا يف صدرت التي الكتب من خربه بلغنا ما أقدم
مقاالت وهو ،١٨٧٩ سنة اإلسكندرية يف ُطِبع غانم، لخليل املنزل تدبري فن أو السيايس،
االقتصاد «أصول كتاب ظهر ثم حدة، عىل وُطِبعت مرص، جريدة يف نُِرشت قد كانت
وبسط إفرنجية، كتب من اقتطفه ،١٨٨٩ سنة بمرص ُطِبع جرجس، لرفلة السيايس»
يد عىل معرَّبًا لجيفونس السيايس» «االقتصاد كتاب ظهر ثم مأخذه، وسهل عبارته
املوضوع هذا نقل يف الُكتَّاب اشتغال وتكاثر ،١٨٩٥ سنة ذكرها املتقدم التعريب جمعية

أشهرها: هامة كتب عدة فظهرت القرن، هذا أوائل يف
صدر العمومية، النيابة وكيل فهمي حسني محمد تأليف السيايس، االقتصاد مبادئ

جزآن. منه
وخليل إبراهيم، حافظ العربية إىل نقلها بوليه، لروا لبول االقتصاد، علم يف املوجز

.١٩١٣ سنة السابق املعارف ناظر باشا حشمت بأمر أجزاء خمسة يف مطران
.١٩١٢ سنة حمص يف ُطِبع سلوم، رزق لرفيق االقتصاد، علم يف البالد حياة
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به يتعلق وما االجتامع علم

من االجتماعية الهيئة بنظام يتعلق ما هنا به ونريد كثرية، فروع وله واسع االجتماع علم
أهمها: قليلة، العربية إىل الفن هذا يف املنقوالت تزال وال ونحوها، واإلدارية األدبية األبحاث
لدموالن، اإلنكليز تقدم ورس البون، لغستاف األمم تطور وكتاب االجتماع، روح كتاب
صالح، زكي محمد نقله كد، لبنيامني االجتماع نشوء وكتاب زغلول، باشا فتحي نقلها

رمضان. ومحمد حسني، طه الدكتور نقله الواجب وكتاب ،١٩١٣ سنة ُطِبع
العربية، إىل نقلها قبل العرب أدباء أذهان يف ثمارها ظهرت وملحقاته العلم هذا لكن
وشاهدوا أوربا إىل رحلوا والذين بأوربا، العامية العلوم يف منهم املتخرجني أن نعني
إصالحية ثورة نفوسهم يف فقامت بالدهم، أحوال عىل تطبيقها وأرادوا مدنيتها، ثمار
نظامنا إصالح يلتمسون نهضوا جماعة هؤالء من فنبغ وغريهما، والسياسة االجتماع يف
حسب أشهرها هاك ذلك، غري أو التحريض أو الكتابة أو بالوعظ السيايس أو االجتماعي

الوفاة: سني

يف االجتماعية الحركة هذه إمام هو :١٨٩٧ سنة تويف األفغاني الدين جمال (١)
فالتف إسماعيل، زمن يف النيل وادي نزل ثم فارس، وبالد أفغانستان يف عمله بدأ الرشق،
طبقة تالميذه من ونبغ شهرته، فذاعت به؛ ويقتدون عنه يأخذون والكتَّاب األدباء حوله
مما ذلك وكان األفكار، فثارت واإلصالح، واألدب السياسة يف الجرأة أهل األحرار من
الثورة، انقضت حتى فيها وبقي كلكتة، إىل فأُبِْعد العرابية، الثورة إرضام عىل ساعد
مع يحررها الوثقى» «العروة فيها وأنشأ باريس ونزل أوربا، إىل فسافر رساحه، فأُطِلق
أخريًا انتهى شتى أحوال عليه وتقلبت — ظهورها يطل لم — عبده محمد الشيخ صديقه
.١٨٩٧ سنة مات حتى فيها وبقي ويهابه، يجله وكان الحميد، عبد بجوار األستانة إىل
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وكان الرشقيني، نفوس يف جديدة روًحا خلف لكنه الذكر، تستحق كتبًا يخلف لم
ق يُوفَّ فلم واحدة، دولة حوزة يف شتاتهم وجمع املسلمني، كلمة توحيد السيايس غرضه
السبيل.1 هذا يف السعي إىل الخواطر واستحثاث الهمم تحريك إىل ق ُوفِّ لكنه ذلك، إىل
مرة. غري بمرص ُطِبَعا الطبيعيني، الفالسفة انتقاد وكتاب األفغان، تاريخ كتاب وخلف
أرسة الكواكبي آل ١٩٠٢ / ١٣٢٠ه: سنة تويف الحلبي الكواكبي الرحمن عبد (٢)
إىل ميل وفيه العلم، حبه عىل الرحمن عبد نشأ مشهورة، آثار ولهم حلب، يف قديمة
وتقلَّب الشهباء، اها سمَّ جريدة وأنشأ الرسمية، الفرات جريدة يف مدة فحرَّر السياسة،
مرص إىل ففر فاضطهدته، فانتقدها االعوجاج، من فيها ما فرأى الحكومة، مناصب يف
مرص إىل عاد ثم وغريها، فالهند العرب، جزيرة أواسط ويف والحبشة، زنجبار يف وساح
ظهر السيايس، االجتماعي اإلصالح إىل ترمي وكلها مؤلفاته، نرش يف وأخذ فيها، واستقر

منها:

بمرص. ُطِبع بابه، يف فريد وهو االستبداد: طبائع كتاب (أ)
ُطِبع املسلمني، كلمة وجمع اإلسالم، إصالح يف رأيه فيه بسط القرى: أم كتاب (ب)

بمرص.2

تمكَّن وقد األدباء، من هو ١٩٠٣ / ١٣٢١ه: سنة تويف البريوتي غانم خليل (٣)
حر وكان أبنائها، من كأنه ينظم أو يكتب وكان الفرنساوية، اللغة من الخصوص عىل
واألستانة، بريوت يف السياسة مناصب يف فتقلَّب السياسة، إىل ميل وفيه جريئًا، الشيم
مجلس يف سوريا نوَّاب من غانم خليل انتُِخب ١٨٧٧ سنة الدستور الحميد عبد أعلن وملا
إىل فسافر الدولة، أحوال من خليل فغضب املجلس، هذا عمر يطل ولم «املبعوثان»،
يف ويخطب يكتب وهو خطته يف وثبت السيايس، اإلصالح طلب يف يكتب وطفق باريس

السيايس.3 االقتصاد يف ألَّف من أول أنه تقدَّم وقد إعالنه، قبل فمات الدستور، طلب
الديني اإلصالح يف طريقة صاحب هو ١٩٠٥ / ١٣٢٣ه: سنة تويف عبده محمد (٤)
١٢٥٨ه سنة ُولِد املفكرين، األدباء خرية من ومريدون أتباع وله إليه، وتُنَسب به تُعَرف
من وكان بعلومه، وتفقه األزهر إىل انتقل ثم القرى، بمدارس وتعلَّم بمرص، قرية يف
الزمه، مرص إىل األفغاني الدين جمال جاء فلما الفكرة، وإعمال التفكري إىل ميَّاًال فطرته
الناهضني جملة يف وكان والقول، الفكر حرية فيه فتنبهت واملنطق، الفلسفة عنه وأخذ
عليه ُحِكم مرص، اإلنكليز واحتل الحركة ِت انَفضَّ وملا عرابي، عهد عىل الوطنية الحركة يف
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به يتعلق وما االجتماع علم

إىل أخريًا وعاد باألفغاني، التقى حيث باريس إىل سافر ثم مدة، سوريا يف فأقام بالنفي،
مات. حتى فيه زال وما اإلفتاء، فتوىل املناصب إىل ورجع عنه، العفو صدور بعد مرص
وإنما فيها، اإلفاضة محل هنا ليس مشهورة اجتماعية دينية اإلصالح يف خطة وله
التفسري يف الحديثة والعلوم اإلسالم بني التوفيق غرضه كان إنه اإلجمال عىل يقال
أخذوا املريدين من طائفة خلف لكنه أفكاره، نرش يف عذابًا القى وقد وغريها.4 والفتاوى

اإلسالمي. العالم وسائر والشام مرص يف إشاعتها عىل وعملوا بأقواله،
املرأة بإصالح القائلني زعيم هو ١٩٠٨ / ١٣٢٦ه: سنة تويف أمني قاسم (٥)
إسماعيل، عهد عىل مرص نزل كرديٍّا أبوه كان ذلك، قال من أول يكن لم وإن املسلمة،
ه وتفقَّ بمرص، قاسم له ُولِد مرياالي، رتبة إىل وارتقى املرصي، الجيش يف وانتظم
استشارة إىل القضاء مناصب من وتوىل الحقوق، وتعلَّم العادة، كجاري مدارسها يف
كثريين حوله ورأى وإصالحها، املسلمة املرأة أمر يف التفكري كثري وكان االستئناف،
اه سمَّ كتابًا ونرش هو فتقدَّم العام، الرأي مصادرة عىل يجرءون ال لكنهم قوله، يقولون
وأفاضت وعليه، معه قسمني األمة وانقسمت شديد، تأثري لظهوره كان املرأة»، «تحرير
الجديدة»، «املرأة اسمه رأيه عن الدفاع يف آخر كتابًا أصدر ثم مدة، ذلك يف الصحافة

ذلك. يف األكرب الفضل أمني فلقاسم املسلمة املرأة تحررت وإذا
االجتماعي اإلصالح رجال من هو :١٩٠٨ سنة تويف املرصي كامل مصطفى (٦)
وكانت املرصية، الوطنية الروح إحياء يف عمًال املرصيني أكثر ومن السياسية، الوجهة من
مصلحة يف ويتعاضد يتكاتف رسمي حزب بإنشاء أيَّدها لكنه قبله، شائعة الروح هذه
طلب يف صوتًا الوطنيني أعىل وكان أخرى، سياسية أحزابًا فأنشئوا القوم وقلَّده مرص،

االحتالل. عهد يف الصحافة تاريخ عن كالمنا يف ذلك إىل أرشنا وقد مرص، عن الجالء
جهاًدا جاهد لكنه املرصيني، الشبان سائر مثل ه وتفقَّ ،١٨٧٤ سنة بمرص ُولِد
املؤلفات من وخلف العمر.5 مقتبل يف وهو ١٩٠٨ سنة تويف حتى قواه أنهك شديًدا
كتاب وله كامل، مصطفى تاريخ اسمه كتاب يف أهمها ُجِمع وغريه، اللواء يف مقاالته

وأحوالهم. اليابان عن املرشقة الشمس وكتاب الرشقية، املسألة
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