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   :ملخص

  معاني شعر الغزل بین التقلید والتجدید
  في العصرین المملوكي والعثماني

  
  

ي العصر          یدرس ھ  زل ف ن الغ وكي  ین ذا البحث ف اني  الممل ة   والعثم ة تحلیلی ، دراس
ذا ال  تسعى للوقوف على ماھیة      ھ ،   ھ ن ومكانت ا        ف افظ علیھ ي ح ة الت اني التقلیدی ین المع وتبی

سابقة ،         صور ال ي الع شعراء ف داولھا ال ي ت اني الت ي المع د ف اھر التجدی شعراء ، ومظ ال
  . منھا واإلشارة إلى المستحدث غیر المسبوق
ضًا          ذا البحث أی داف ھ ات   ومن أھ ى اتجاھ صرین     التعرف عل ي الع زل ف ن الغ ؛  ف

ومدى استجابة ھذه االتجاھات للعوامل االقتصادیة واالجتماعیة والفكریة والحضاریة التي 
ذ   صر ین سادت في ھ اني          ینالع ى مع ع العصرین عل ذي طب دیني ال ابع ال ر الط ف أث  ، وكی

 ...ني العفیف منھ والصریح والغلما
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كما یھدف الباحث إلى حفز الدارسین على مراجعة مواقفھم من إبداع ھذین العصرین ، 
  .وتوجیھ عنایتھم إلى كنوزه األدبیة المھجورة ، ودرره الشعریة المغبونة 

  
Summary : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م          شعراء ل ا أن ال شعر ، فكم لم یختلف الغزل في العصر المملوكي عن غیره من فنون ال
لوا من تراث أسالفھم ، كذلك لم یكتفوا بالسیر في ركبھم ، بل استجابوا لمتغیرات عصرھم    یتنص

تون فرصة ، ووسموا شعرھم بسمات تمیزه عن شعر العصور التي سبقتھ ، وقد وجدناھم ال یفوِّ      
  . یمكن أن یبتكروا فیھا معنًى جدیدًا إال وحاولوا اغتنامھا 

ي        وكما ھو معروف فقد جاء الغزل في ص           دماء ف نھج الق ى م دح سیرًا عل صیدة الم در ق
ل    ي ك شعراء ف ض ال ھ بع تص ب وال ، واخ صائد الط ھ الق ردت ل ا أف ة ، كم صیدة العربی اء الق بن
ابقیھم ،            وكي عن س صر الممل عصر من عصور األدب العربي ، ولم تختلف طرائق شعراء الع

دین               د صفي ال ال عن و الح ا ھ صیدتھ كم ي الحسین الجزار     فمنھم َمن َزیَّن بھ صدر ق ّي وأب الحل
شاب الظریف               ون شعره ، كال اقي فن ى ب زل عل ب شعر الغ ن غل والعدید من الشعراء ، ومنھم م

صیدة          . الذي اشتھر بشعر الغزل      ة للق ة الغزلی ذكر المقدم دح ن صائد الم دمات ق ي مق اء ف ومما ج
زار  سین الج و الح ا أب دح بھ ي م روح ) ١(الت ن مط دین اب ال ال شاعر جم دیقھ ال ول ص ي یق  ، الت

  ):٢(فیھا
ُشوَقھْ     ٌس َم ْي َنْف ُع َوِل َو َذا الَرْب   ھ
َوى     ْرِع الَھ ْي َش ي ِف ْیٌح ِب   َفَقِب
َضتْ   ْیالٍت َم ِھ َل َسى ِفْی ْسُت َأْن   َل
ُدُھمْ   ازًا ُبْع َحى َمَج ِئْن َأْض   َوَل
يْ     رُّ ِف ِرْیُم الُح ِدْیِقي والَك ا َص   َی
َسى   ي َع ْى َقْلِب َك َعَل دًا ِمْن ْع َی   َض

اَض َوى  َف َع الَھ ْذ َرَأى َرْب ي ُم    َدْمِع
ھ    ْن َأْدُمِع ُؤ ِم َد اْلُلْؤُل   َنَف

ھْ         ِضي ُحُقْوَق   َفاْحِبِس الَرْكَب َعَسى َأْق
ھْ  ى ُعُقْوَق ّر َأْن َأْرَض َد َذاَك الِب   َبْع
ھْ     اَعاٍت َأِنْیَق َوى َوَس ْن َأْھ َع َم   َم
ھْ   ا َزاَل َحِقْیَق ِھ َم ي ِفْی   َفَغَراِم
ِدْیَقھْ  َسى َص ِت َال َیْن ذا الَوْق ِل َھ   ِمْث
ھْ  يَّ ُخُفْوَق ْیَن َجْنَب دَّى َب   َأْن ُتَھ
ھْ    اَم ُبُروَق ْد َش اَض َوَق ْم َف   َوَلَك
ھْ  رِب َعِقْیَق ي التُّ ُر ِف َدا َیْنُث   َفَغ

                                         
د بالفسطاط   - ألنھ عمل مع والده في الجزارة   –ھو جمال الدین یحیى بن عبد العظیم بن یحیى بن محمد المعروف بالجزار    ) ١(  ، ول

نة    اك با      ٦٠١بمصر س ا ، واجتمع ھن ة ، وتلقى علومھ فیھ بع          ھجری ن أبي األص ابن مطروح واب د من شعراء عصره ، ك لعدی
شذرات الذھب في أخبار من ذھب ،  : انظر ترجمتھ في .  ھجریة ٦٧٩والوراق والسراج والبوصیري وابن دانیال ، توفي سنة    

   .٥/٣٦٤م ، ١٩٧٩الطبعة األولى ، دار الفكر ، دمشق 
 إحسان عباس ، طبعة وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ، تحقیق: ن خلكان أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر ب) ٢(

   .٢٦٦ – ٦/٢٦٥، ) بدون تاریخ(دار الثقافة ، بیروت 
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ِإنْ   َب َف َتوِقِف الَرْك ي َواْس ْف َمِع   ِق
ا   ا َیْلَحُقَھ َي َأْرٌض َقلََّم   َفْھ
ا   ْي َأْرَجِئھ َتْجَلْیُت ِف ا ِاْس   َطاَلَم
دُّه   َرارًا َخ َوْرَد اْحِم َضُح ال   َیْف
َزلْ    ْم َی ٌق َل ْسُن َخِلْی ِھ الُح   َفِب

  

ھْ   ِضي َوَطِرْیَق ُھ َیْم ْف َفاْتُرْك ْم َیِق   َل
ْھ َدْم لُحوَق ْم َأْع ُب َل ٌل ، والَرْك   آِم
ِقْیَقھْ    ْدَعى َش ْدُر ِإْذ ُی ُھ الَب ْن َیِتْی   َم
ھْ  ْشِبُھ ِرْیَق ْو ُت ُر َل َودُّ الَخْم   َوَت

ھْ َو ُرْوٍح َخِلْیَق اْبِن َمْط اِلي ِب   الَمَع
  

ف ،           زل العفی ة الغ كذلك لم تختلف اتجاھات الشعراء عن سابقیھم ، فمنھم من اتجھ وجھ
ومنھم من اتجھ إلى الغزل الصریح ، وھنالك َمْن أغواه الغزل بالغلمان فحذا حذو بعض شعراء      

  .العصر العباسي 
  

  :   الغزل العفیف -١
نافلة القول اإلشارة إلى أّن الغزل العفیف ھو الغزل الذي ینأى فیھ الشاعر ربما كان من      

د              ذي یعتم وي ال ى الوصف المعن ركن إل ة ، وی ھ المختلف رأة بمفاتن عن الوصف الحسي لجسد الم
  ..على تصویر لواعج الشوق والحنین ، ومعاني الصد والھجران واألرق والعذاب 

وق     ن ش ف ع ب العفی عراء الح دیث ش ن ح ًا ل فم ورد أبیات وعتھم ن راھیم  ھم ول شاعر إب ل
  ) :٢(یعبر فیھا عن شوقھ للحبیب الذي یسكن فؤاده ، یقول فیھا ) ١(اإلسعردي

نْ  إنَُّك ْئَت ف َف ِش َرُم َكْی َك ُمْغ   ني ِب
اةِ    ن الوش ُت ع ئن َكَتْم َبابَ ول   يِت َص

َوى وْن َماُقَتْشَأ يَجْعَأ أْھ   ُب أّنن
ن المُ  َی ِصدُّ ع ْن َی   لًالَد َتبِِّحا َم

ھ   ذي أْحَرْقَت َب ال َكْنُتَك الَقْل   أْس
  

تحِكمُ    َوى الُم ل الَھ ا َفَع   َراٍض بم
َتكلَّ    الھوى ت الجواِنُج ب َك ف   ُمب

یمُ   َؤاِد ُمَخ ي الُف و ف ن ُھ تاق َم   أش
سمُ  دا َیتَب َدًا غ ى َوْج   وإذا َبك
َضّرمُ  ھ تَت اٍر ب ن ن ذاِر م   فح

  

د   حتى استعصى على األطباء ، تمكن منھ أن الحب   ) ٣(الشاعر یوسف الّرندي  قرر  وی وق
  :) ٤(، یقولعلة إلى علة الحب الفراق أضاف الُبعد و

ُة الُح  َؤ ِفبَِّلْوَع ْتاِدي ُف   ي َتَعاَص
رى ِمَفْیَك   اَھْیَلَعٍة َوَل ِعْن َتْب

  

َد   ى َأْوَلاَوى َوأْن ُت   ُف راِقْل أَت
دٌ ِاَز راِقَو النَُّةَل ِعئ   ى والف

  

ن شعراء          ر م اھم          لقد تعلق الكثی ا رأین ذریین وكم اني الع ن مع ا اشتھر م ذا العصر بم ھ
یشكون لوعة الفراق ، ویعانون مرض الحب ، نراھم أیضًا یصورون أعراضھ التي منھا السقام       

  ):٥(والنحول وكثرة البكاء ، من ذلك قول ابن الوردي
ْدِني    ْم َیِج دْدِني َل ْن َیُع ُت َفَم   َنَحْل

  

ُھ ِإّال َأِنْی   ْیَس َیُدلُّ يَوَل   ِن
  

  ) :٦(وكذلك قول شھاب الدین محمود
ْوُل ي النُُّح اَل ِمنِّ ْد َن ي َوَق   َرَأْتِن
سََّقامُ    َذا ال ي ّھ ْت ِبَعْیِن   َفَقاَل

  

َضا      دِّ َفْی ى الَخ ْوِعي َعَل ْت ُدُم   َوَفاَض
َضا   ْصِر َأْی َدْقِت َوِبالَخ ُت َص   َفُقْل

  

ھ ، ورضا         ي     ومن طریف صور التعبیر عن استسالم المحب لمحبوبت ھ ف ا یعانی ى م ه عل
  ):١(حبھ قول الشاعر محمد بن یوسف

                                         

 ، وكان رئیس الموقعین بالدیار جریةھ ٦٩٣ھو فخر الدین أبو العباس إبراھیم الشیباني اإلسعردي ثم المصري توفي سنة ) ١(
جمال الدین  : راجع . ولي الوزارة مرتین ، وكان مشكور السیرة قلیل الظلم كثیر العدل واإلحسان ثم الوزیر بھا ،، المصریة 

   .٨/٤٣ ،م ١٩٥٦ مصر والقاھرة ، طبعة دار الكتب المصریة ملوك النجوم الزاھرة في :بن تغري بردي 
   .٨/٤٣النجوم الزاھرة ) ٢(
اء في مسرح الخوف        ھو یوسف الجذامي الّرندي ، ولي القضاء ببلده ،        )٣( اب َأرج األرج ھ كت ولھ دیوان شعر ، وخّمس البردة ، ول

في أعیان المائة الثامنة ، ضبطھ وصححھ الشیخ عبد الوارث محمد علي  الدرر الكامنة :ابن حجر العسقالني :  راجع .والرجاء  
   .٢٩٦/ ٤م ، ١٩٩٧، دار الكتب العلمیة ، بیروت

  .٤/٢٩٦الدرر الكامنة  )٤(
    .٢٩٣م ، ص١٩٨٦ ، تحقیق أحمد فوزي الھیب ، طبعة دار القلم ، الكویت دیوان ابن الوردي) ٥(
   .٩/١٩١النجوم الزاھرة ) ٦(
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ِدي     ي َكِب   ُھْم َأْطَلُقوا َمْدَمِعي والنَّاَر ِف
ِدھمُ   ي َعِبْی ا َأَراُدوا ِف وا َم   َدْع َیْفَعل

  

وا         َوى َمَنُع   َكَذا َنوِمي َوَصْبِري ِفي الَھ
َنُعوا  ا َص اِبي ِبَم َذ اُهللا َأْحَب   َال واَخ

  

شاعر   رفض ال اوی ناوي  بءزكری ى الّدش سلوان ، ألن   ) ٢(ن یحی سألونھ ال ذین ی ب ال طل
  ) :٣(محاسن محبوبتھ قد شغفت قلبھ ، مبینًا ما یعاني من ھجرھا ، یقول

ا    ْل م سُُّلِو وَس ن ال َسْلني ع   َال َت
ادي    ي وُرق ین ُمْقَلت ت ب   أْوَقَع

  

ْلَمى    ُن َس ًا َمَحاِس ي ُلْطف َنْعت ب   َص
ْلَما   وَس ًا وِس ْسِم حرب   قامي والِج

  

صلھم     – منذ العصر الجاھلي   –لقد اشتكى شعراء الغزل الحسي       ھ یف ل ألن  من طول اللی
ا شعراء               ھ ، أم ن آالم الحب وعذابات ھ م ون فی عن محبوباتھم ، ویتعجلون انقضاء اللیل وما یالق
ھ ،              ف محبوبت ة طی ع برؤی ل لیتمت الغزل العفیف في العصر المملوكي فرأینا منھم َمن یتعجل اللی

   :)٥(یقول الذي )٤(شاعر یاقوت المستعصميالومنھم 
تْ     ا َطَلع وقي كّلم َشْمُس ش ّدد ال   تج
شِتھِ  ٍس بوح ل ذا أن َھُر الَلْی   وأْس
ھ   ي ال أراَك ب َضى ل وٍم َم ّل ی   وُك
دي     ي َخَل ا ُدْرَت ف   َلْیلي نھاري إذا م

  

َصري    ا َب ْمِعي وی ا َس اَك ی ى ُمَحّی   إل
َمري        ِھ َس   إذ طیُب ِذْكَراك في َظْلَماِئ

ريَفَل ن ُعُم سبًا ماضیھ م   ْسُت محت
َصِر ِب والَب ور الَقْل رك ن   ألن ِذْك

  

ھ      ) ٦(أما الشاعر محمد السلماني      فقد افتتح إحدى قصائد مدحھ بذكر زیارة  طیف محبوبت
  ) :٧(، وعتابھ لھ على صدوده ، ودافع عن شوقھ وعفتھ ، یقول

ن األَرقِ       ْشُكو م   َزاَرْت وَنْجُم الُدجى َی
شٍ  واللیل من َروْ   ي َدَھ   َعِة اإلْصَباح ف

رةٌ  ْصَد َزاِئ ِضّل الَق َكْت أْن ُت   َوأْوَش
ا      ُت َلَھ ّب ُقْل َد الُح ْیَت َعْھ ْت َتَناَس   قاَل
یِمي  ن ِش ِد م ي الَعْھ ّط َتَناِس اَن ق ا َك   َم
لٍ  ن َمَل اِك م ن َمْغَن ُت َع   وال َتَرَحل
ُدهُ      ا ُأكاب ًا م ّنْجِم َوْھن ى ال ُكو إل   أْش

ا ِم    ّي َأِفیَق ا َالِئم ای   ْن ُمالِمُكَم
ت      ْد َنَفَح ا وَق ذكراني َلیالین ْل ت   َھ
د   ھ وق ّدْھر ِمْن َرْغِم ال ا ِب   وإْذ ُنِعْمَن
ا    اب آَیُتھ احَرِة األلب ّل س   بك
أّوده     ي ت ْدنًا ف ْصَن َل اِزُع الُغ   ُتن
سْت د َلِب ذاراُه وق و ع الّروُض َیْجل   ف

  

قِ     ِة اُألُف ي ُلّج ابحٌة ف ر َس   والّزھ
ن  ُھ م اَب َمْفَرُق ْد َش َرقِ َق دة الَف    ِش

قِ      ن الَرَم اٍق م ي ب ي ف وال أَتْتن   ل
قِ  ن َعَل َسان م َق اإلْن ذي َخَل   ال وال
ي    ن ُخُلِق اب م ن األْحَب سُُّلُو ع   وال ال
َشَرقِ    َة ال ًا ِخْیَف اُء یوم َرُك الم ْد ُیْت   َق
ي          حتى َشَكا الّنجم من وجدي ومن َقلِق
قِ     م َأُف ّب ل قیُت الح ْذ س إّنني م   ف

ا   ي ری صََّبا ف ُح ال قِ ری صبا َعِب   ٍض لل
قِ       ن َحَن یٍظ وم ن غ َل م ّض األَناِم   َع
َسقِ         نٍح من الَغ   أن َتْطُلع الشمُس في ج
قِ  اِظ والُعُن ي األلح ّریم ف ِصُم ال   وَتْخ
َورقِ   ن ال ًا م ُوْرِق دیباج ُل ال   َعَقائ

  

ر     ذلك كث ب ، ك ذول والرقی ن الع شیتھم م ن خ سابقة ع صور ال عراء الع دث ش ا تح وكم
  ) :٢(لعاذلھ بقولھ) ١(مملوكي عنھما ، من ذلك عتاب عمر بن الورديحدیث شعراء العصر ال

                                                                                                                     
 ھجریة ، تقلب في بعض المناصب مثل ٨٧٤ھو قاضي القضاة كمال الدین محمد بن یوسف بن عبد الرحمن ، ولد في حلب سنة       ) ١(

 ھجریة ٩٥٦ وجدة زمن العثمانیین ، وقد ترك مخالطة الناس وتصوف ، توفي سنة قضاء حلب في زمن قانصوه الغوري ، ومكة
در الحبب في تاریخ أعیان حلب ، تحقیق الفاخوري وعبارة ، منشورات وزارة : محمد بن إبراھیم الحنبلي : انظر ترجمتھ في . 

   .٣/٣٣٧م ، ١٩٧٤الثقافة ، دمشق 
اھرة      األصل ، المنعوت دشناوي مولدًا ، التونسي البن ھارون بن یوسف  بن یحیى  ءھو زكریا ) ٢( وفي بالق ًا ت ًا أدیب ان فقیھ بالبدر ، ك

الطالع السعید ألسماء نجباء الصعید ، تحقیق سعد محمد :  أبو الفضل كمال الدین اإلدفوي:  انظر ترجمتھ في   .جریة  ھ٧٠٣سنة  
   .٢٤٨ص ، م ١٩٦٦طھ الحاجري ، الدار المصریة للتألیف والترجمة وحسن 

   .٢٤٩الطالع السعید ) ٣(
الخلیفة المستعصم آخر خلفاء بني العباس في ھو جمال الدین أبو المجد یاقوت بن عبد اهللا المستعصمي الرومي ، عاش في كنف      )٤(

  . ٨/١٤٨النجوم الزاھرة : انظر ترجمتھ في   .جریةھ٦٩٨وفي سنة ھ وجمال نظمھ ونثره ، تحسن خطباشتھر ، وبغداد 
   .٨/١٤٩جوم الزاھرة الن) ٥(
ب         : السلوى األندلسي ، عبد القادر بن عبد الرحمن   ) ٦( رھم من ذوي المناق شعراء وغی ار ال ت في أخب دار   . الكوكب الثاب مخطوط ب

  . ٣٤٠-٣٣٩ تاریخ تیمور ص ٣٢٥الكتب المصریة تحت رقم 
نة       –صل  األ ، قرطبييیمنالمحمد بن عبد اهللا السلماني  أبو عبد اهللا ھو لسان الدین   )٧( د س م واألدب والطب ، ول ل العل  كان من أھ

   .٣٣٩السابق : راجع . ھجریة ٧٧٦ وتوفي سنة ٧١٣
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ةٌ  ِشِقْیَن َعِجْیَب ي الَع ٌة ِف ي َحاَل   َوِل
اِدلٌ   َت واِهللا َع ا َأْن اِذِلي َم ا َع   َفَی
ِشقاً      ُذُر َع ُت َتْع ي ُكْن ا ِب َك َم ْو ِب   َفَل

  

َجامُ      دموُع ِس َراٌم َوال ؤاِدي ِض   ُف
اِبقًا َوأُ  دًا َس ُظ َعْھ   الُمَأَأْحَف

رامُ  ِرْیُم َغ ْصٌم والَغ ْیُن َخ ُھ الَب   َل
  

ازوا    د ح شعراء ق ن ال د م إن العدی دل ف دم الع ذول بع م الع د اتھ وردي ق ن ال ان اب وإذا ك
  ) :٣(تعاطف العذول ، من ذلك قول صفي الدین الحلي

ا      ْد َوِرَث ٍف َق اِل ُیوُس ْن ِلَجَم ا َم   َی
ْسَنَك َذا  َرى ُح ْوُل ، ِإْذ َت اُس َتُق   :والنَّ

  

ى    اِلي َوَرَث ْد َرقَّ ِلَح اِذُل ّق   الَع
ا   َذا َعَبَث َت ّھ ا َخَلْق ْبَحاَنَك َم   ُس

  

ضھن     وقد أبدى شعراء الغزل العفیف قدرًا كبیرًا من الحرص على سمعة محبوباتھم  وعدم تعری
للشبھات ، وتحملوا صابرین ألم الفراق ، حتى إن سمحت المحبوبة بالرؤیة ، وتحصنت بالرقباء     

ر         منعًا ي تبری اوي      للخلوة وحفاظًا على العفة ، من ذلك ما نراه ف د الف ن محم ر ب شاعر جعف ) ٤(ال
  ):٥(لتخلفھ عن لقاء محبوبتھ
ا ِإ ْصَنال َتُلْمن ًاْن َرَق   ا َطَرب

اطرٍ   ْشٍر َع ق األرَض ِبَن   طّب
ةٍ   ْن كاِظَم ّي ِم َل الح ا ُأَھْی   ی

وا  الِحَمى  : ُقْلُتم ا ب ْز لتراَن   ُج
َشى الَم  ْسُت أَخ ّبكمَل ي ُح   ْوت ف

ُكم  ى ِعْرِض َشى َعَل ا أَخ   إّنم
ّبكم   ي ح ُھ ف َتحّلوا َدَم   اْس

  

ا      ن َذاَك الِخَب ّر م سیٍم َم   ِلَن
ا    رُّ وَنَب ّشاِق س ِھ للع   ِفی
َصَبا     َواُكم َن ن َھ ا م ْد َلِقْیَن   َق
َا ّیكم بالرَُّقب م ح   وَمألُت
ا    َواُكم َعَجب ي َھ ي ف ْیَس َقْتِل   َل
ذِ     ْوًال َك اُس َق وَل الّن   باأو َتُق

َببا    ي َس ِلي ِلَقْتل اْجَعلوا َوْص   ف
  

ى سمعتھا من              ل یخشى عل اء ، ب ن الرقب سھ م إن الشاعر ال یخشى لقاء المحبوبة خوفًا على نف
   . ھمكذبافتراء الناس و

ود           ن محم ّي ب ول عل ك ق وقد اقترن الحفاظ على عفة المحبوبة وسمعتھا بالغیرة ، من ذل
  ) :٦(الیشكري

ن   اُر ِم ي َأَغ َرى  ِإنِّ ِسْیِم ِإَذا َس    النَّ
ةٍ  ْن ِعلَّ ھِّْرُت ال ِم ْو ُس   َوَأَودُّ َل

  

قِ     ن َناِش ًة ِم َك ِخْیَف َأِرْیِج َعْرِف   ِب
اِرقِ  اِل الَط ن الَخَی َك ِم َذرًا َعَلْی   َح

  

ھ من            ى محبوبت ّي عل ومن طریف معاني الغیرة َأیضًا ما نراه من غیرة صفي الدین الحل
  ) :٧(نفسھ كما یقول
رَّ ُت َتَع ْي ، َفُقْل ي ،: َض ِب َك َعنِّ   ِإَلْی

ى   َك ، حت اِظ َعَلْی ن الّلح اُف ِم   َأَخ
ي  ْم َتَرِن ًا ،. َأَل ْلُت َطْیف   ِإَذا َأْرَس

ي ،   ْسَعاُه ِبَطْرِف ْرَب َم ُل ُت   ُأَقبِّ
  

الَتَمنِّي    ِشي ِب َك َعْی اِني ِفْی   َكَف
َك   اُر َعَلْی ْیَن َأَراَك . َأَغ ي. ِح   ِمنِّ
َك ي  َوَزاَد َعَلْی َد َأْمِن ْوِفي َبْع    َخ

ي    ھ ِبَجْفِن َر َوْطَأِت و ِإْث   َوَأْمُح
  

  ) :٨(وكذلك قولھ
اِني ،   ْن ِعَی ي ِم َك َقْلِب اُر َعَلْی   َیَغ
ي ،   َك َقْلِب اِوَر ِفْی َة َأْن ُأَش   َمَخاَف

  

ا     ْن َھَواَك ُد ِم ا ُأَكاِب ُأْخِفي َم   َف
ا  ْد رآَك ي َق َیْعَلَم َأنَّ َطْرف   َف

  

                                                                                                                     
 ھجریة ، وانتقل إلى حلب ٦٨٩ھو زین الدین عمر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس بن الوردي ، ولد في المعرة سنة ) ١(

خ ، ولھ العدید من الكتب والمنظومات العلمیة إضافة إلى دیوان شعر ، توفي في وفیھا تلقى علومھ ، نبغ في النحو والفقھ والتاری   
   .٣/٣٧٣والدرر الكامنة  . ١٦٢ – ٦/١٦١شذرات الذھب : راجع .  ھجریة ٧٤٩حلب سنة 

   .٢٥٧دیوان ابن الوردي ) ٢(
   .٤٦٤ ص، ) بدون( ، تقدیم كرم البستاني ، طبعة دار صادر ، بیروت دیوان صفي الدین الحلي) ٣(
نة    ،اإلدریسي الفاويبن عبد الرحیم بن عمر  جعفر بن محمد    ھو  ) ٤( اھرة س م         ٦١١ ولد بالق م انبرى لنشر العل ھ ث ى علوم ا تلق وفیھ

   .١٨١ – ١٧٩الطالع السعید : راجع ترجمتھ في .  جریةھ ٦٩٦توفي سنة وإلقاء المحاضرات ، 
   .١٨١ ١٨٠الطالع السعید ) ٥(
دین أبو الحسن علّي بن محمود بن الحسن بن نبھان الیشكري ، عالم من علماء الفلك والتقاویم ، لھ باع طویلة في ھو الشیخ عالء ال) ٦(

   .٢٩٧ ٧/٢٩٦النجوم الزاھرة : راجع ترجمتھ في .  ھجریة ٦٨٠توفي سنة . علم األدب وقرض الشعر 
   .٤٣٦دیوان صفي الدین الحلّي ) ٧(
   .٤٣٨السابق ) ٨(
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ف ، من        لقد اجتھد الشعراء   ى طری ل معن صید ك شغلوا بت  في تجدید معاني شعرھم ، وان
  ) :١(ذلك أیضًا غبطة بعض الشعراء للسواك في فم الحبیب ، كما في قول ابن دمرداش

ا    َك الَھَن ِب َل ْسَواِك الَحِبْی ْوُل ِلِم   َأُق
َوى   ُة الَج َشاِئِھ ُحْرَق ي َأْح اَل َوِف   َفَق

ي َكَم    اِني َفَقْلِب َذَكْرُت َأْوَط َرىَت   ا َت
  

قِ       ُر َعاِش ُھ َثْغ ا َناَل ٍم َم ِف َف   ِبَرْش
اِرقِ   دَِّیاِر ُمَف بٍّ لل َة َص   َمَقاَل
اِرقِ    َذْیِب َوَب ْیَن الُع ُھ َب   ُاَعلُِّل

  

ھ ،          ھ أو قطیعت وب وھجران ث   ولقد َدَأَب الشعراء على الِشَكایة من صدود المحب ن عب وم
  ) :٢(ن عشائر الّسلميباأحمد المحبوبات بھم أحیانًا ، كما نرى في قول 

اِتلي   َرَك َق ھ أّن َھْج َكْوُت إلی   َش
احكًا ِشد ض و ُیْن ى وھ اَم ووّل   َفَق

  

دیلي   وُن َب ْن َذا َیك ھ َم ُت َل   وُقْل
ضولي    ٍت وُف ن می اْعَجبوا م   أال ف

  

ان   والوفاء ومع ذلك فشعراء العفة یتمتعون بالصبر   ا ك ي       للحبیب أّی راه ف ا ن ك م ھ ، ذل ول  حكم ق
ا         ) ٣(لغفار القوصي الشاعر عبد ا   ي حلھ ة ف واصفًا ما یكابده من أألم الفراق ، وإخالصھ للمحبوب

  ) :٤(وترحالھا
بُ    وى َعَج ْوم الّن ي َی ِسي ف اُء َنْف   َبَق
ا  ْسُت أْمِلُكھ ي َل ُت وروح ا َبقی   وم
ي        َسْفِك َدم   َوِرضاُء َقْلبي أن َیْرَضوا ِب
َدْیُتُھم   اءوا َف ا ش ُد م رُب والُبْع   والُق

ُة   م نھای ي وُھ الي وُمْرَتَجع   آم
ي    ي ُأُذن ْعُد ف ا َس ِدیثھم ی ّرر َح   َك

  

بُ      ذي َیِج ِض ال ْن َبْع وتي ِم   ألّن م
َدھم أَربُ   اتي َبْع ن َحی ي م ْیَس ل   وَل
ضبوا     ي الحّب أو غ وا ف ُم إن َرُض ُم ھ   ھ
وا  ّطوا وإن َقُرُب ُة إْن َش ُم األِحّب   ُھ
بُ   ى الَطَل ْصِدي واْنَتھ یھم آل َق   إَل

ن َسى ولك ْسُت أْن َرُبَفَل ي الَط    ھّزن
  

اه           شاعرھم تج لقد توقف العدید من شعراء الغزل عند ساعة الفراق ملیا ، وعبروا عن م
ن        د ب ر أحم ي جعف ول أب ك ق ن ذل راق ، م م الف ن أل ھ م ا یكابدون فوا م ة ، ووص ل المحبوب رحی

  ) : ٥(یوسف
َرى       ا َج اھنَّ َم   َمَحاِجُر َدْمِعي َقْد َمَح

جَ    ْذ َش اِلي ُم اَقَص َح َراُقُھم َتَن   اِني ِف
  

بُ    َل الَرْك ْد َرَح َل َق ا ِقْی دَّْمِع َلمَّ ن ال   ِم
ْكُب          ي َس ْن َأْدُمِع   َفِمْن َأْضُلِعي َناٌر َوِم

  

ا        اني ، كم وھكذا فقد ذھب شعراء العصر المملوكي في كل مذھب بحثًا عن طریف المع
  .اھد التي سمح المقام بذكرھا بثوا حیاة جدیدة في الكثیر من المعاني التقلیدیة كما رأینا في الشو

  

ف      زل العفی اني    وقد استمر تدفق شعر الغ ي العصر العثم ة      ف ساع رقع اھي ات بغزارة ُتم
ي        زل ، ولعلن ي بحر الغ الدولة اإلسالمیة وكثرة عدد شعرائھا ، وال نكاد نجد شاعرًا لم یخض ف

زل یف            عر الغ صر من ش ن من    ال أتجاوز الحقیقة إن قلت إن حجم ما خلفھ ھذا الع وق حجم أي ف
  . فنون الشعر األخرى 

راق          ولم تختلف معاني الغزل العفیف في الشعر العربي عامة ، فھي جمیعًا تدور حول ف
ة            ى أطالل المحبوب الوقوف عل واء ب شاعر س س ال ى نف األحبة ، والتعبیر عن أثار ھذا الفراق عل

حبوبة ووصف ما یعانیھ من آالم وتذكر ما نقضى من أیام ، أو التعبیر عن شدة الشوق لرؤیة الم   
ي            شمل ، وف ّم ال ة ول ة األحب ى رؤی ات ، وتمن ن ذكری ات م ا ف ى م اد ، والتأسي عل الجوى والبع

                                         
نة    ) دمرداش ودمرتاش( محمد بن محمود ، أبو عبد اهللا ، شھاب الدین ، المعروف بابن تمرداش ، وھو محمد بن  ) ١( د بدمشق س ، ول

شھاب الدین : راجع  . ٢٨٣ – ٣/٢٧٦فوات الوفیات : في وشعره لالستزادة انظر ترجمتھ .  ھجریة ٧٢٣ وتوفي فیھا سنة ٦٣٨
لك األمصار ، تحقیق محمد إبراھیم حّور ، طبعة المجمع الثقافي ، أبو ظبي  مسالك األبصار في مما: أحمد بن فضل اهللا العمري     

   . ٣٠٢ – ١٦/٢٩٧م ، ٢٠٠٣
وفي  الكبیر إلى أن    حلبة بجامع باخطباشر ال،  عشائر السلمي  الحافظ الخطیب ناصر الدین أبي المعالي محمد بنھو أحمد بن ) ٢( ت

   .١/١٦٨درر الكامنة ال  . جریةھ ٧٩٠سنة بالطاعون وھو في سن الشباب 
، من علماء قوص المعروفین بتقواھم وغیرتھم على الدین ، لھ مواقف معروفة من ھو عبد الغفار بن أحمد بن نوح القوصي ) ٣(

 .جریةھ ٧٠٨ سنة  بمصر ، توفي"الوحید في التوحید"كتاب ، من مصنفاتھ وینسب أصحابھ إلیھ كرامات النصارى وكنائسھم ، 
  . ٣٢٧ - ٣٢٣الطالع السعید 

  . ٣٢٥الطالع السعید  )٤(
  .٣٠٢م ،  ص١٩٨٦ ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ١في حلب الشھباء ، ط زمن الممالیك الحركة الشعریة : أحمد فوزي الھیب ) ٥(
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خالل ذلك قد یشیر الشاعر إلى بعض صفات المحبوبة المعنویة ، وما تسمح بھ العفة من صفات       
ة ال             اني الجزئی ن المع ك م ر ذل ذكر الرقیب والواشي ، وغی ر     جمالھا ، وی ي تنوعت طرق تعبی ت

ا  شعراء عنھ صورھم ،  .. ال اختالف ع اني ب ذه المع شعراء عن ھ ر ال رق تعبی ت ط د اختلف ، وق
  .. وبیئاتھم ، وملكاتھم الشعریة ، وتجاربھم الفنیة 

ي      رورة ف ك ض ضھم ذل ابقوھم ، ورأى بع ف س ا وق الل مثلم ى األط شعراء عل ف ال وق
د اب             ال عن و الح ا ھ دح ، كم صیدة الم وق مقدمة ق دح ،      ) ١(ن معت عره للم صص معظم ش ذي خ ال

  ) :٢(وافتتح الكثیر منھا بالوقوف على أطالل المحبوبة ، من ذلك قولھ 
ھِ   ى َجْرَعاِئ اْنِزْل َعَل ى َف َذا الِحَم   َھ
َوى    اَعْتُھ النَّ ًا َأَض ِھ َقْلب ُشْد ِب   َواْن
َكتْ         ْن ُرْوٍح َش   َوَسِل اَألَراَك الَغضَّ َع

اِت ا  ِصْد ُلَباَن ا َوأْق َوى َفَلَعلََّن   لَھ
ا    َصاِن اْلَنَق ُدوَد َأْغ َك ُخ ُمْم ِإَلْی   َواْض
ِدْیِرهِ      ْوَل َغ سَّْفِح َح َذاَك ال َفْح ِب   َواْس

  

ھِ    ْیِن ِظَباِئ اِت ِع ا َلَفَت َذْر ُظَب   )٣(َواْح
َساِئھِ    ي َوْع َساُه ِف ُلِعي َفَع ْن َأْض   )٤(ِم

ھِ   ى َأْفَیاِئ ْت ِإَل َوى َفَلَج رَّ الَج   َح
ِضي ُلبَ  ھِ  َنْق َؤاِد التَّاِئ اِت الُف   اَن

ْصَباِئھِ      ْن َح دُِّر ِم ْوَر ال ِثْم ُثُغ   َواْل
ھِ    ضَِّة َماِئ ْسِجُد َذْوَب ِف ًا ُیَع   )٥(َدْمع

  

ل                    ى الطل وف عل رة الوق ن كث اني عن ضجرھم م كذلك عبَّر بعض شعراء العصر العثم
ع          شكون لرب اتھم   قوالبكاء على سكانھ الظاعنین عنھ ، وانتقدوا أنفسھم كیف ی ر ال یحس بمعان ، ف

ّراء    ) ٦(من ذلك قول أحمد العطار     ھ ج في التمرد على الوقوف على الطلل ، وتبریر وقوفھ وبكائ
  ) :٧(ما یكابده من فراق المحبوبة

َروَّعُ   النََّوى َتَت ْوٍم ِب لِّ َی ي ُك   َأِف
ى َمُھ الِبَل ْد َتَرسَّ ٍم َق ْشَقى ِبَرْس   َوَت

ْت رُ    الًال َتَعَف ُدُب َأْط ْوُمَھاَوَتْن   ُس
اِطالً   َداِمِع َھ اَن الَم سِبُل َتْھَت   َوُت
ھُ   ٍر َتُجْوُس ْیَن َقْف ًا َب ْصِبُح َھِیم   َوُت
ِشیًَّة َضاَب َع َك الِھ ي ِبَطَرَفْی   َوَتْرِم
الَ    ْد َخ ْوُف َوَق ا الوُق ٍة ِفْیم   َوَقاِئَل
َذا   دُُّموَع َوَھَك ا ُأْذِري ال ُت َلَھ   َفُقْل

َل َوشْ       ْیِلِھمْ  َوَما ُكْنُت َأْدِري َقْب   ِك َرِح
َوى   َصعَِّدَھا الَج ي ُی   َوَال َأنَّ َأْنَفاِس
ھُ        ِري ُغُرْوُب ْیِن َتْج   َفُرْحُت َوَدْمُع الَع
شاً  ْي َح َواِدَیْین َوِل َشطِّ ال ْوُح ِب   َتُن
ِصرٌ  َشْوُق ُمْق َدا َوال ال ِدي َتْھ َال َكِب   َف
  َوَقْد َرَحُلوا َعْن َأْیُمِن الِجْزِع ُغْدَوًة

ْن َحاِدثَ    عُ  َوِم ْشِجْیَك َمْوِق دَّْھِر ُی   اِت ال
َزُع اَء َزْع لُّ َنْكَب َراُه ُك ْسِقي َث   )٨(وَت

ْسَمعُ   ْیَس َی ٍم َل ٍع َأْعَج ْشُكْو ِلَرْب   َوَت
عُ   ْیَس ُتْقِل ٍة َل ْن ِدْیَم َرٍة ِم ى َقْف   َعَل
َروَّعُ   َت ُم ًا َوَأْن ِسي َوْلھان   َوُتْم
ُع ِة َمْطَل ْضٍب لَألِحَب لِّ َھ ْي ُك   َأِف

َن ال عُ  ِم ُروُق َوَمْرَب ْصَطاٌف َی ْوِم ُم   َق
ْصَنعُ         َأُخو الَشْوِق ِمْن َفْرِط الصََّباَبِة َی
َزعُ   ْزِع َأْج ِن الِج اُنوا َع َأنِّي ِإَذا َب   ِب
عُ  ِة َیْلَم ي الدُُّجنَّ ْرٌق ِف   ِإَذا الًح َب
ْسَجُع اِئُم َت ي والَحَم دِّ ِمنِّ ى الَخ   َعَل

صَ     ا َیَت َرى َتْرَناُمَھ ا اْنَب   دَُّعِإَذا َم
عُ  ْیُن َتْھَج و َوال الَع ْوَعِتي َتْخُب   َوال َل
عُ      َزاُوِر َمْطَم ْرِب التَّ ي ُق َق ِف ْم َیْب   َفَل

  

                                         
وق    ) ١( غ  )  م١٦٧٦ - ١٦١٦ = ـ ھ ١٠٨٧ - ١٠٢٥(، الحویزي  ھو شھاب الدین الموسوي ، الشھیر بابن معت ، من أھل    شاعر بلی

ن اسمھ     فلج في أواخر حیاتھ   . بصرةال ھ اب ان ل وان       ، وك ع أكثر شعره في دی وق جم دیوان    . معت ة ال دین   .  راجع مقدم ر ال وخی
خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر ، طبعة  : محمد المحبي و . ١٧٨ / ٣م ، ١٩٥٦ ، طبعة القاھرة   األعالم  : الزركلي  

  . ٢٣٥ – ٢٣١  /٢ ،) بدون تاریخ(دار صادر ، بیروت 
   .٦٢م ، ص ١٨٨٥دیوان ابن معتوق ، المطبعة األدبیة ، بیروت ) ٢(
  .رمل ال ینبت شیئًا ، فكأنھ یتجرع البذر : الجرعاء ) ٣(
  .األرض الیابسة : الوعساء ) ٤(
  .الذھب : العسجد ) ٥(
.  ھجریة ١١٢٦توفي سنة . وف بابن َجْدى ھو أحمد بن عبد اهللا بن بھاء الدین بن محفوظ بن رجب العطار ، الدمشقي ، المعر) ٦(

ورشحة طالء الحانة ، تحقیق  عبد نفحة الریحانة : محمد أمین بن فضل اهللا بن محب الدین بن محمد المحبي : راجع ترجمتھ في 
   .١/٥٠٤م ، ١٩٦٧الفتاح محمد الحلو ، الطبعة األولى ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاھرة 

   .٥٠٧ – ١/٥٠٦ الریحانةنفحة ) ٧(
  .ریح شدیدة : ریح زعزع ) ٨(
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و             وإذا كان الشاعر أحمد العطار یتردد على دیار المحبوبة ، ویبكي ُبعدھا وفراقھا ، وھ
ده      اء عن ن النحیب والبك ا   یعلم أنھ ال جدوى من الوقوف على طلل أصم ، وال فائدة م رر م  ، ویب

إن           ة ، ف ة ثانی ة المحبوب ھ في رؤی یفعلھ بشدة الشوق الذي ال تخبو ناره ، والیأس الذي ال أمل مع
م أن  ة لیصبر النفس على بعدھا وفراقھایقف على أطالل المحبوب   ) ١(عبد الحق الشامي   ، وھو یعل

  ) :٢(قلبھ لن یفیق من سكرة الحب ، كما أنھ لن یعود من غیبة شوقھ
َأنَّ  َصبُِّري َك اِت َت وَم الدَّاِرَس   الرُّس

َوى       ْكَرِة الَھ   َفَوا َأَسفًا ال الَقْلُب ِمْن َس
  

ُب   الَقِطْین الرََّكاِئ ْت ِب ِشیََّة ُحفَّ   َع
بُ    شَّْوِق آِی ِة ال ن َغْیَب ُق َوَال ِم   ُیِفْی

  

وریني          شاعر حسن الب ة ال ا ،          ) ٣(أما منزل محبوب شتاق إلیھ راه ی ك ن ع ذل ھ ، وم ي قلب فف
دت         ویعان ا بع ھ مھم ي تباریح الھوى ، ویسأل منزلھا الخالي أین رحلت ، ثم یخبره أنھا تسكن قلب

ضاح           اة وافت ر صدودھا بخشیة الوش ا ، وتبری ذر لھ ، ویراوح بین اتھامھا بالغدر ، والتماس الع
  ) : ٤(حبھما ، ویعلن أنھ  سیبقى وفیًا حافظًا للوداد ، یقول

بِّ   ِب الُمِح ى َقْل ْي ُرَب ا ِف ُلَلَھ    َمِقْی
ھ  اِء َدْمِع ن َم الِوْرُد ِم ْت َف   َوِإْن َظِمَئ

  

لُ      ضُُّلوِع َظِلْی اِء ال لٌّ ِبَأْنَح   َوِظ
لُ  ِر َغِلْی َد الَھِجْی ِھ ِعْن لُّ ِب   ُیَب

  

**********  

الَ     نَّ َأَواِھ ُب ُك َذا الَقْل اِزُل َھ   َمَن
ْشَتِفي   َرِمْیَن َأُی َن األْك ا اْب َك اُهللا َی   َل

ُي َھ   ا ِظْب َأُنسٌ  َوَی اِر َت َد النَِّف   ْل َبْع
وا   َن َتَرحَُّل اِب َأْی ِزَل اَألْحَب ا َمْن   َوَی
ي    اِة وِإَنِن ي ِلْلُوَش وَن َعنِّ   َیِمْیُل
ْدُرُھم   ي َغ اِب َقْلِب ْن َأْحَب ُل ِم   َأَیْجُم
ْوا  ِوَداِد وِإْن َجَن ُظ ال يَّ ِحْف   َعَل

  

ْولُ       َراِق ُطُل ِد الِف ْن َبْع َي ِم ا ِھ   َوَھ
ْؤاٌد ِلَب  لُ ُف اِعِنْیَن َعِلْی   ْیِن الظَّ

ْولُ  وِل ُقُف َد اُألُف ْل َبْع ْدُر َھ ا َب   َوَی
ُزولُ   ُت ُن ا َحِیْی ْؤاِدي َم ْي ُف ْم ِف   َوُھ
لُ    صُُّدوُد َأِمْی اَل ال ْیِھم َوِإْن َط   ِإَل
لُ      بِّ َجِمْی ْدُر الُمِح ا َغ ْدِري َوَم   ِبَغ
ِبْیلُ    ْوِد َس ِض الُعُھ ى َنْق ْیَس ِإَل   َوَل

  

اھین    ومن بدیع مع     ن ش د ب صابیھ   ) ٥(اني الوقوف على الطلل ما یقرره الشاعر أحم من ت
  ) :٦(وقد شاب شعر رأسھ وضعف بصره ، یقول

َوى     َن اْلَھ َصْلُت ِم   َنَصَل الشََّباُب َوَما َن
َسِلمًا دَِّیاَر ُم ِرُض ال َدْوُت َأْعَت   َوَغ
ِمَھا    ْي َرْس َأنَِّني ِف ا َوَك   َفَكَأنََّھ

  

ِشْیُب وَ    َدا الَم َصاِبي َوَب ْضُل َت يَّ َف   ِف
َواِبي     َرِد َج ْسَمْح ِب ْم َت ًا َفَل   َیْوَم
ابِ    ُطْوِر ِكَت ْي ُس دُِّق ِف َشى ُیَح   َأْع

  

ى              ریج عل ھ التع وا من یس ، وطلب ادي الع اداة ح ى من ف عل زل العفی وقد اعتاد شعراء الغ
یعانونھ من ألم ساعة دیار األحبة ، أو التمھل لكي یتمكنوا من تودیع محبوباتھم ، وبثوه أحیانًا ما 

يّ           د الَكْنِج ي یبطئ        ) ٧(الفراق ، وفي ھذا المعنى قال محم ھ لك وددًا إلی یس ، ومت ًا حادي الع منادی
  ) :٨(السیر لعَلھ یدرك المطایا التي تحمل محبوبتھ

                                         
دارس دمشق      ھجریة ، اشتغ٩٦٢ھو عبد الحق بن محمد بن محمد الحمصي الدمشقي الحجازي ، ولد سنة    ) ١( ، ل في التدریس في م

   .٢/٣١٠خالصة األثر : راجع ترجمتھ في .  ھجریة ١٠٢٠كان أدیبًا متمكنًا من فنون كثیرة ، توفي سنة 
ریحانة اَألِلبََا وزھرة الحیاة الدنیا ، تحقیق عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة األولى : دین أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي شھاب ال) ٢(

   .١/٢٦٣م ، ١٩٦٧، مطبعة عیسى البابي الحلبي ، القاھرة 
یة ، وھاجر مع أبیھ إلى دمشق ،  ھجر٩٦٣ھو حسن بن محمد بن محمد بن حسن ، بدر الدین البوریني ، ولد بقریة صفوریة سنة ) ٣(

ثم ارتحل معھ إلي بیت المقدس ، واشتغل بالتدریس والوعظ بمدارس الشام ومساجدھا ، وقد جمع دیوانًا من شعره ، توفي بدمشق 
  . ٥٣ - ١/٤٢ریحانة األلبا : انظر ترجمتھ في .  ھجریة ١٠٢٤سنة 

   .٤٩ – ١/٤٨ریحانة األلبا ) ٤(
لقبرسي األصل الدمشقي المولد ، أصل والده من جزیرة قبرس ، اشتراه أحد األمراء وتبناه وعّلمھ وجعلھ من ھو أحمد بن شاھین ا) ٥(

ة ،   عیان دمشق ، تفرغ للدراسة والعلمأجناد دمشق ، ثم بدأ یتدرج حتى أصبح من أ    ھ والعربی ، حتى برز في الكثیر من علوم الفق
   .٢١٧ – ١/٢١٠خالصة األثر : جع ترجمتھ في را.  ھجریة ١٠٥٣ناب في قضاء دمشق ، توفي سنة 

   .١/٢١٦خالصة األثر ) ٦(
ھو محمد بن أحمد بن محمود بن محمد الكنجي الدمشقي ، تقلب والده في المناصب القضائیة ، وأصلھ من مدینة كنجة الواقعة بین ) ٧(

ھ    ف– شاعرنا –أما ولده محمد .  ھجریة ١١٠٧توفي والده سنة  . خوزستان وأصبھان    اریخ وفات ھ   . لم نقف على ت راجع ترجمت
  .٧٤ – ٦/٤٩ریحانة األلبا : وترجمة والده في 

ة األولى ، مطبعة       : محمد أمین بن فضل اهللا بن محب الدین المحبي       ) ٨( و ، الطبع د الحل اح محم ذیل نفحة الریحانة ، تحقیق عبد الفت
   .٥٦ – ٥٥م ، ص ١٩٧١عیسى البابي الحلبي ، القاھرة 
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اِدي  ِدْمُتَك َح ْیِس ال َع اِدَي الِع   َح
داً  اِئِرْیَن ُرَوْی ْیَس َس ُرِك اْلِع   َواْت

ي ُأْدِركُ  ِفي  َعلَِّن يَّ َفَأْش    الَمِط
ا   َف الَمَطاَی ِسْیُر َخل ؤاِدي َی   َفُف
ا    ي ِحَماَھ َرًة ِف ى اُهللا ِجْی ا َرَع   َی

  

َؤاِدي       ْوِن ُف ي الظُُّع ْق َفِف ي َتَرفَّ   ِب
اِدي   لَّ التََّھ نَّ ُك اَد ِبِھ   َوَتَھ
اِدي   ْیِم ِبَع ْن َأِل َشاَي ِم ا ِبَأْح   َم
َواِدي    ْیَل ال ِسْیُل َس ْوِعي َت   َودُم

اَن ِل  ْوُد ِوَدادِ َك َنُھم عُھ   ي َبْی
  

  ) :١(ثم یحدثنا الكنجي عن حالھ قبل أن یراھا ، وكیف أضحى صریع ھواھا ، فیقول
ِدي     َراِم َوَوْج َن اْلَغ وًا ِم ُت ِخْل   ُكْن
َأْوَرْت   ِھ َف ي ِإَلْی َرْت ُمْقَلِت   َنَظ
ي    اَرْت ِبَقْلِب َرًة َأَث ا َنْظ ا َلَھ   َی

ُرْوُق ُلُوُه َأْو َی َف َأْس يَكْی    ِلَعْیِن
  

ادِ      ي اْزِدَی حَِّتي ِف اٍص َوِص ي اْنِتَق   ِف
ادِ    ٍة واتَِّق ْن َلْوَع ي ِم ا ُأَقاِس   َم
ادِ     ْدَح الزَِّن َراِم َق ي الَغ ْن َدَواِع   ِم
ؤاِدي     ْلُء ُف َو ِم ْرآُه َوُھ ُر َم      َغْی

شاعر         ل ال ذي یجع إنھ الحب من النظرة األولى َكحال العذریین في حبھم ، وھو الوفاء ال
  . یرى سواھا مھما كابد من عذاب البعد والفراق ال

ي           ف ف زل العفی لقد تحدث شعراء الغزل العفیف عن معاناتھم كثیرًا كما فعل  شعراء الغ
ول                  ك ق ن ذل صور ، م دیع ال د ب اني ، وتولی ف المع كل العصور ، واجتھد بعضھم في تصّید لطی

  ) :٣(في وصف تباریح الھوى وعذابھ) ٢(محمد الفاسّي
َرى َأتَُُ ا َج ْسَأُل َم مَّ َت ي ُث   ِسْیُل َدْمِع

ا   َواَك َأَذاَبَھ ٍس َھ ا َنْف ِذي ِدَم   َھ
  

ا َأَرى     ُت َوَم ا َرَأْی ِرَك َم ًا َلَعْم   َعَجَب
َرا  ًا َأْحَم دِّي َنِجْیع ى َخ ْت َعَل   َفَھَم

  

ر                 ف عب صوصیات الحب العفی ن خ وكما كانت الشكوى من الرقیب والعذول والحاسد م
وریني                العصور ، كذل   شاعر حسن الب ذا العصر ، فال ي ھ ف ف ال شعراء الحب العفی ان ح  -ك ك

 یرینا مدى الخشیة من الرقیب ، وكیف تحرص حبیبتھ على إخفاء حبھا عن أعین الناس ،     -مثًال  
  ) : ٤(وتكتفي بلغة العیون ، یقول

ھُ   اَس ُحبَّ ُتُم النَّ ٌب َیْك ي َحِبْی   َحِبْیِب
ى  ي الُمْلَتَق ُدِني ِف ؤاُدُهُیَباِع    َوُف

لٌ   ھ ُمْقِب َوى ِمْن ي والَھ ِرُض َعنِّ   َوُیْع
ي  ْیَن َنْلَتِق ُیٌن ِح ا َأْع ُق ِمنَّ   َفَتْنِط

  

وبُ       ْوُن قُل ا العُی ْیَن َتْلَقاَن ا ِح   َلَن
بُ    اَد َقِرْی ي الِبَع َدى ِل َو َأْب   َوِإْن ُھ
بُ     اَر َرِقْی ًا َأْو َأَش اَف َعْین   ِإَذا َخ

ُسٌن وقُل   ا َأْل َرُس ِمنَّ   ْوُبَوَتْخ
  

راق ،      د الف ب، ووج ة الح ن لوع ف م زل العفی عراء الغ كوى ش اني ش وع مع ذا تتن وھك
ذه    .. وقسوة الرقیب ، وإعراض المحبوب وصدوده     ر عن ھ وتتباین اتجاھات الشعراء في التعبی

ي بكر       ن أب ّي ب سفة الحب العفیف        ) ٥(المعاني ، فالشاعر عبد الح ًا أخر یختص بفل ذ اتجاھ ، یتخ
  ) :٦(ل تجربتھ الخاصة فیقولعامة من خال

ي  ْوَعِتي َوَنِحْیِب اِني َوَل   َخلَِّی
ـ    َرَح الَّلحْْ ْن َج ِإنَّ َم اِني َف   واْبِكَی
ُھ   ِمْعُتَما َعِلَقْت بٍّ َس   َأيُّ َص

  

ِبْیبِ      َدْمٍع َص اٍب ِب ْیَس ِإال َص   َل
ِب ْن َطِبْی ُھ ِم ا َل ٌل َوَم ُظ َقِتْی   ـ

ِلیْ   ُر َس َو َغْی ِد َفْھ ُیُن الِغْی   ِبَأْع
  

ویرى أیضًا أن لذة الحب تكمن فیما یلقاه المحب من عذاب ، لذلك یتمنى لو أقّرتھ على 
  ) :٧(حبھ لھا لكي یحوز تلك اللذة ، یقول

                                         
   .٦/٥٦ریحانة ل نفحة الذی) ١(
ى المشرق ، وجال في        . ھو محمد بن إبراھیم ، بدیع الزمان الفاسي     ) ٢( جمع بین رقة الحضارة ودقة البداوة ، رحل من المغرب إل

: انظر ترجمتھ في.  ھجریة ١٠٦ سنة البالد ، ودخل قسطنطینیة ، واجتمع بعلمائھا ، وانتھى بھ المطاف إلى مصر ، وبھا توفي   
  .٣٥٠ – ١/٣٣٣نة األلبا ریحا

  .١/٣٣٦ریحانة األلبا ) ٣(
   .١/٤٥ریحانة األلبا ) ٤(
ام صبوتھ    ھو عبد الحّي بن أبي بكر ، البعلي األصل ، الدمشقي المولد ، اشتھر بط   ) ٥( ھ في أی ة    : "رَّز الریحن لقول ان حل طرز الریح

 ١٠٦٩توفي سنة ..  الروم ، ومصر ، وحلب ، ثم استقر بدمشق ، انتھى بھ األمر درویشًا یسیح في البالد ، تنقل في بالد   " الورد
  .٢٩٢ – ١/٢٥٤نفحة الریحانة : راجع ترجمتھ . ھجریة 

  .١/٢٥٦نفحة الریحانة ) ٦(
   .١/٢٥٦السابق ) ٧(
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ـ    ُھ َأْن ُأَحیِّ اٍر َأَھاُب   ُذو َوَق
اِلي    َر َح ٌل ُخْب ْم َأْدِر َجاِھ َو َل   َفْھ
بِّ   ى الُح ي َعَل رَّ َقْلِب ْو َأَق ُھ َل   َلْیَت

ى وِإَذا َش َد َذاَك َتَجنَّ   اَء َبْع
  

ي     ِظ َحِبْیِب َدا ِبَلْف ا َب ْیِھ ِإَذا َم   ـ
ِب اُھًال َكُمِرْی ي َتَج   َأْم ُیِرْیِن
ْوِب ٍھ َقُط ٍة َوَوْج َال ِرْیَب   ِب
ِذْیبِ     صَُّة التَّْع بِّ ُغ ذَُّة الُح   َل

  

 وال یختلف رأي ابن النحاس الحلبي كثیرًا عن رأي حسن البوریني في الصدود والعتاب        
  ) :١(وُبعد دار الحبیبي

بُ   ِھ الَتَجنُّ اَل ِفْی ا َط َوى َم ُذ الَھ   َأَل
َذمَّمًا ٍب ُم ْن َحِبْی ُد َداٍر ِم ا ُبْع   َوَم
دًا ْوَن ُمَبعَّ ظُّ ِإّال َأْن َأُك َضى الَح   َق

  

بُ    ُة َتْعَت ِھ اَألِحبَّ ا ِفْی الُه َم   َوَأْح
بُ   اُه المَؤّن ِھ ُمَن ْد ِفْی ْم َیِج   ِإَذا َل

ى ا ذَُّب   َوَأْلَق بُّ الُمَع ى الُمح ذِّي الَق   ل
  

  ) :٢(ومثل ذلك قول األمیر منجك أیضًا  
ا   ِھ َتَعتََّب ْرُت ِفْی ٌر ِإَذا َفكَّ   َقَم
ھُ  ْت َلَحَظاُت اَدْفُتھ َفَتَناَوَل   َص
ي     صُُّدْوِد َألنَِّن ُھ َراٍض ِبال ا ِمْن   َأَن

  

ا     اِم َتَحجََّب ي الَمَن ي ِف   َوِإَذا َرآِن
َرَض   ي َوَأْع ا َعْقِل اِفرًا ُمَتَحجَِّب   َن

ْسَتْعَذَبا     َوى ُم َدى الَھ َواَن َل ُد الَھ   َأِج
  

ھ           ) ٣(أما مرعي الكرمي   ون فی وم یك ى أن یحظى بی و یتمن ابقیھ ، فھ فیختلف رأیھ عن س
صدود والھجران ،                اریح الحب ، وآالم ال ن تب ستریح م رام ، لكي ی وى والغ ب من الھ خالي القل

  ) :٤(یقول
دَّْھرِ  ي ال َت ِف ْومٍ َلْی ُت ِبَی ْو َحظْی    َل

َوى      اِرْیِح الَھ ْن َتَب ِب ِم اِلَي الَقْل   َخ
ْوقٍ     ْوِل َش ْن ُط ؤاُد ِم َراُح الُف ْي ُی   َك

  

َرامِ       َوى َوالَغ َن اْلَھ و ِم ِھ َأْخُل   ِفْی
امِ   ٍة َوَھَی ُدوٍد َوُحْرَق   َوُص
امِ    أِس الُحَم َوى ِبَك َقاُه الَھ ْد َس   َق

  

الذي استغرق معاني الحب العفیف وموضوعاتھ إلى غیر ذلك من شعر الصبابة والھوى 
  .، الذي تعج بھ دواوین شعراء العصر العثماني وكتب الفقھاء والقضاة واألدباء ورسائلھم 

  : الغزل الحسي أو الصریح -٢
ا          ى بمفاتنھ رأة ، فیتغن سیة للم اف الح اول األوص ذي یتن زل ال ن الغ ون م ك الل و ذل وھ

  .حّسي غیر فاحش ، وحسِّي فاحش : وھو ینقسم إلى نوعین . المختلفة ومكامن الجمال فیھا 
اء    وألننا ال نسعى للوقوف على الغزل الحسِّي الفاحش ال     اه الحی ة ویأب ھ العف ، ذي تأنف من

ھ وصوره      لذلك سینصب درسنا على الغزل الحسِّي غیر الفاحش ، وسنحاول التعرف على معانی
اني         ، وتناول مظاھر التقلید والتجدید فیھا ، وا     ن المع ذا العصر م ا استحدثھ شعراء ھ ستجالء م

  .والصور التي لم تكن مألوفة في العصور السابقة 
 وكما ھو معروف فقد جاء ھذا الغزل في صدور قصائد المدح كما استقل بقصائد كاملة   

ي              صیدة المتنب ي لق دین الحلِّ ، ومن نماذج النوع األول نورد ما جاء في صدر معارضة صفي ال
  ) :٥(ح علّي بن منصور الحاجب التي مطلعھافي مد

ا    اُت َغَواِرَب شُّموُس الَجاِنَح َأِبي ال   ِب
  

ا     ِر َجالِبَب َن الَحِری َساُت ِم   الالِب
  

  ) :٦(قال صفي الدین الحلِّي
ا ،    وِد َذَواِئب ْوِق الّنھ ْن َف َبْلَن ِم   َأْس
عًَّة ،  وِه َأِش ْبِح الُوُج ْن ُص ْوَن ِم   َوَجَل

َن َحبَّ   اَفَجَعْل ْوِب َذَواِئَب   اِت الُقُل
اِئَبا     ا َش ِل ِمْنَھ ْوَد اللَّْی اَدْرَن َف   َغ

                                         
   .١٢٢ص، ١٩٨٩ ، الطبعة األولى ، دار الفكر المعاصر ، بیروت  العصر العثماني–تاریخ األدب العربي : عمر موسى باشا ) ١(
   .١/٢٣٥ریحانة األلبا ) ٢(
ل          ) ٣( ابلس ، انتق ھو مرعي بن یوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن یوسف بن أحمد الكرمي ، نسبة لطور كرم قریة بقرب ن

وم ،                 ف العل ي مختل ًا واسع اإلطالع ف ًا محدثًا فقیھ ان إمام ا ، ك ة فیھ اء الحنابل  صنف  لإلقامة في مصر ، وأصبح أحد أكابر علم
ا         م             : عشرات الكتب والرسائل العلمیة ، منھ ة الخائض في عل البین لكالم النحویین ، ومقدم ل الط ھ ، ودلی ب في الفق ل الطال دلی

  .٣٦١- ٤/٣٥٨خالصة األثر : راجع ترجمتھ في .  ھجریة ١٠٣٣توفي بمصر سنة .. الفرائض ، ولھ دیوان شعر 
   .٤/٣٦١خالصة األثر ) ٤(
   .٥٥ ص م،١٩٩٤للطباعة  ، تحقیق عبد المنعم خفاجي وسعید السحار وعبد العزیز شرف ، دار مصر دیوان المتنبي) ٥(
   .٩٦ – ٩٥دیوان صفي الدین الحّلي ) ٦(
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اُھنَّ  ْیٌض َدَع ا ،ِب يُّ َكَواِعب    الَغِب
ا    َت ِنَفاَرَھ ِإَذا َرَأْی ٌب ، َف   َوَرَباِئ
َدَما َة ِعْن َن الَماَنِویَّ َفھًا َرَأْی   َس
راً     صًا َحاِض َرَأْیَن َشْخ   َوَسَفْرَن ِلي َف
َضھا     َأنَّ َوِمْی ٍل َك ْي ُحَل َرْقَن ِف   َأْش
َصاِحِبي          ُت ِل ٍل ، َفُقْل   :َوَغَرْبَن ِفْي ِكَل

ِد اللَّ ُھ ،  َوُمَعْرِب ي ِعْطَف اِت َیْثِن   َحَظ
ھُ    دَّالِل َیُرْوُع ِب َوال ِو الّتَعتُّ   ُحْل
ُھ ،  َضرََّجْت َوجَناُت ُھ ، َفَت   َعاَتْبُت
ھُ    ْیُم وَطرُف دُّ الَكِل َأَذاَبِني الَخ   َف
ْسِنھِ    ْوُب ِلُح ُدو الُقُل ٍر َتْغ   ُذو َمْنَظ
َوةً  َواِظَر ُحْظ َب النَّ َدَع ِإْن َوَھ   َال ِب

  

ا   اَل َكَواِكَب َد َق َتَباَن الرُّْش ِو اْس   َوَل
ا    ُتُھنَّ َرَباِرَب ِسَك ِخْل ْسِط ُأْن ْن َب   )١(ِم
ا  شُُّعْوِر َغَیاِھَب ِم ال ْن ُظَل َبْلَن ِم   )٢(َأْس
ا     ًا َغاِئَب ِصْیَرُتُھ ، وَقْلب ِدَھْت َب   )٣(ُش

ا  شُُّمْوُس َجالِبَب ُھ ال َفٌق َتَدرَُّع   َش
ا    اِت َغْواِرَب شُُّموَس الَجاِنَح َأِبي ال   ِب
اِرَبا     شَِّبْیَبِة َش َرِح ال ْن َم اُل ِم   َفُیَخ
ا   ْسُت َأَراُه ِإّال َعاِتَب ي ، َوَل   َعَتِب
ا   َب َحاِجَب ًا َوَقطَّ   واْزَوَر َأْلَحاظ
بَ       َداَة ُمَغاِض   اُذو النُّون ، ِإْذ َذَھَب الَغ
ا  ْوَن َمَواِھَب َنَح الُعُی ًا ، َوِإن َم   َنْھب
ا   ي َناِھَب اُه َقْلِب ْوِرِه ، َوَدَع ْن ُن   ِم

  

اض        ي بی رأة ف ال الم ل جم ذي یتمّث وروث ، ال ي الم ذوق العرب ك ال ي فل ي ف ار الحّل س
بشرتھا ، وطول شعرھا األسود القاتم ، وسعة عینیھا اللتان تشبھان عیني البقرة الوحشیة ، ودلھا 

  .. ي مشیتھا وتثني عطفھا َمرحًا حتى یظن َمن یراھا أنھا ثملة من شرب الخمر ف
ات             ال بعض نثری ة بجم وقد درج شعراء الغزل الحسِّي على تشبیھ جمال المرأة المحبوب

سیم         ة الن ورد ، ورق ذا ال صان ، وش ین األغ ر ، ول ور القم شمس ، ون راق ال ة ، كإش .. الطبیع
ھ    وبالرغم من سیر شعراء العص     ر المملوكي في ھذا االتجاه القدیم إال أنھم حاولوا أن یضفوا علی

  ) :٤(لمسة من لمسات التجدید والمعاصرة التي تناسب ذوقھم ، فمثًال قول الشاعر محمد بن مكي
ھِ   ْي َتَبدُِّل ْن ِف ْدِر َلِك َواُه َكاْلَب   َأْھ
ھُ    ا ُردَّ َناِئُل ِھ َم ِمٌح ِبُمْھَجِت   َس

  

ْي َم   ْصِن ِف ھِ  َواْلُغ ْوِم الِئِم ْن َل ِھ َع   ْیِل
ھِ    صِّ َخاتِم ْي َف اِتُم ِف ا َح   َكَأنََّم

  

شبیھ             ي ت ألوف الثابت ف ن الم در ، لیخرج ع ال الب دل ح تثمار صفة تب ة اس ى محاول  ینطوي عل
ستمدة             ین الم ضارة والل ن صفة الن رف م ا ُع ى م جمال وجھ المرأة بجمال البدر ، كما یضیف إل

و اء الل فة اتق صان ص ن األغ فة  م شحن ص ع ، وی اح والزواب ة الری صان متقی ل األغ ا تمی م ، كم
  ..السماحة والكرم التي اشتھر بھا حاتم الطائي بإیحاءات تشي بالوصال وعدم الصدود 

ال    صدود والوص اني ال ف مع ن طری ضًا -وم ن  - أی لمان ب ن س د ب ن محم د ب ول أحم  ق
  ): ٥(حمائل

َواكم     اِب َھ ي اْجِتَن ي ِف ُد َقْلِب   ُأَعاِھ
ُتمو ا َبِقْی لتُكم  َم ُف َال َواَص   َأْحِل

  

ثُ    ْیكم َفَأْنك ْوِقي ِإَل ي َش   وَیْغِلبِن
ثُ   ٌر َفَأْحُن َل َخْی ُم َأنَّ الَوْص   وَأْعَل

  

شبھ ، وھي        ھ ال ن أوج ة م دد ثالث شمس ، وع ة بال ي المحبوب دین الحلِّ بھ صفي ال د ش وق
ب المحب  م طال بھج ، ث ور الُم ة ، والن و المنزل ال ، وعّل ن  الجم ة م صفة الرابع ستكمل ال ة أن ت وب

  ) :٦(الصفات التي تتصف الشمس بھا، وھي صفة العدل كما یقول
ْسِنَھا         اِر ِبُح ْمَس النََّھ ْت َش ْن َحَك   َیا َم
یََّرْت ْدِلَھا ِإْذ َص َدْلِت َكَع ّال َع   َھ

  

ا     ِة ُنْوِرَھ ا وَبْھَج اِد َمْنِزِلَھ   َوُبَع
ُضْورِ  ْدِر ُح ا ِبَق اِس َغْیَبَتھ   َھاللنَّ

  

                                                                                                                     
ا   : الربائب ، الواحدة ربیبة   ) ١( رب    . بنت الزوجة ، امرأة الرجل إذا كان لھ ولد من غیرھ ارب ، الواحد رب ع من البقر    : الرب القطی

  .الوحشي 
  .الظلمات ، الواحد غیھب : الغیاھب . دین فارسي قدیم ، یعتقد ِبالھین ، إلھ الظلمة وإلھ النور : المانویة . الجھل : السفھ ) ٢(
  .دھشت : شدھت ) ٣(
ان  ٧٤٢ھو محمد بن مكي بن أبي غنائم الدمشقي ، المتوفى سنة    ) ٤(  ھجریة ، كان وكیل بیت المال بطرابلس وكاتب اإلنشاء بھا ، ك

  . ٤/١٦٣الدرر الكامنة .. م والشعر نًا من العلوم ، حسن الخلق والنظعرف فنوی
 ، عالم أدیب اشتغل في دیوان اإلنشاء بابن غانموُیعرف أیضًا ھو أحمد بن محمد بن سلمان بن حمائل ، شھاب الدین ، أبو جعفر ، ) ٥(

ة  ٧٣٧وفي بدمشق سنة بمصر ودمشق وصفد ، طاف العدید من البالد العربیة كالیمن ومكة ، ت       تزادة انظر  .  ھجری درر  : لالس ال
   .١٦/٣١٩مسالك األبصار : واألبیات في  . ١٥٨ – ١/١٥٧الكامنة 

   .٤٢٠الدیوان ) ٦(
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دابھا  فیسأل الظباء كیف تعلمت الظ    ) ١(أما الشاب الظریف   ، باء صید األسود في َشَرك أھ
ل           ة تتمث اء ، بطراف قاصدًا التعبیر عن جمال العیون واألھداب وصفات الرقة المعروفة عن الظب

  ) : ٢(في تجاھل قانون الطبیعة
دْ  َف َق يُّ َكْی ا الَظْب ي َأیَُّھ ْل ِل اِهللا ُق   َوِب

  

ْدبِ   َتَعلَّ   َرِك الُھ   ْمَت َصْیَد اُألْسِد ِفي َش
  

ة ،           ي مدرسة الطبیع ة ف ل معلم ة تعم أما الشاعر شھاب الدین محمود فادَّعى أن المحبوب
دیلھا ،          الى ھ ي ویتع ف تغن فھي تعلم األشجار واألغصان كیف تتمایل وتنثني ، وتعلم الورقاء كی

 ) :٣(فیقول
َصاُن اَألَراِك َنَواِض ى َوَأْغ   ُرَتَثَن

ي   َف َتْنَثِن ا َكْی اَت النََّق َم َباَن   َفَعلَّ
  

فُ      ِر ُعكَّ َن الطَّْی َراٌب ِم ُت َوَأْس   َفُنْح
ُف        َف َتْھِت ى َكْی اَء اْلِحَم   َوَعلَّْمُت َوْرَق

  

ة      ال ، وأن الطبیع صادر الجم صدرًا من م رأة م زل الم ن شعراء الغ د م ل العدی د جع لق
مثًال یرى محبوبتھ تارة مصدرًا ) ٤( فالسَّراج الوّراقتستعیر منھا بعض صفات بھائھا وجمالھا ،      

ارة أخرى        تستعیر منھ الطبیعة بعض صفات جمالھ ، ویماھي بینھا وبین صفات الطبیعة البھیة ت
  ) :٥(، من ذلك قولھ

ِضَرهْ      ِة النَّ َف الَباَن ْیَن ِعْط اَرْت اللِّ   َأَع
نْ   ُر ِم دَِّمِن َیْقُط شََّباِب ال اُء ال اُد َم   َیَك

ا       َیا ُدْوِد َوَی َك الُخ ْن ِتْل    َخْجَلَة الَوْرِد ِم
َسةٌ  ِي َناِع َسٌة والظَّْب ْصِن َماِئ   َكاْلُغ
ْیِم َرَأي   ْصَر الَكِل ْت َع ا َأْدَرَك ْو َأنََّھ   َل
ا   ْن َلَواِحِظھ اٍر ِم ا ِبِإْنَك   َتُغرَُّن

  

ْؤَتِزَرهْ        دِّْعِص ُم ْوَق ال ْصِن َف اُء َكاْلُغ   )٦(َھْیَف
ِم َوْجَنِتَھ   ْشَرهْ  َأِدْی ِة الَب ْن ِرَق   )٧(ا ِم

َرهْ   ِك الَعِط ْن َأْنَفاِس ْسِك ِم َت الِم   َتَفتُّ
َرهْ   ْدِر ُمْعَتِج اِفَرٌة َواْلَب شَّْمِس َس   )٨(َوال

سََّحَرهْ     ِة ال َع ُجْمَل ِشَرْت َم ا ُح   َأْجَفاَنَھ
ِصَرْه شَّاِق َمْنَت ى الُع َزاُل َعَل   َوَال َت

  

عر             د طول َش ذا العصر عن ف شعراء ھ الجفون الناعسة ،     وقد توق وا ب ة ، وتغّن  المحبوب
فمن بدیع التعبیر عن .. واألھداب الطویلة ، والعیون الواسعة ، والقّد المعتدل ، والخصر الناحل   

  ):٩(طول َشعر المحبوبة قول الشاب الظریف
ْعِره  ِة َش ْن ُذؤاَب ْوًال ِم اِذُر ُط   ُأَح

  

ؤاِدي     دِِّه ِلُف ْن َق َلْت ِم ْد َوَص   َفَق
  

  ) :١٠(ریف ما قیل في الجفون الناعسة والنظرات األخاذة قول صفي الدین الحّليومن ط
اً  َعْفَت َقْلب وِن َأْض ِعْیَف الُجُف ا َض   َی
ؤاِدي  َك ُف اِرْب ِبَناِظَرْی   َال ُتَح

  

اً     ًا َملِّی َوى َقوِّی َل الَھ اَن َقْب   َك
ًا اِن َقِوّی َضِعْیَفاِن َیْغِلَب   َف

  

ا  وعدد الشاب الظریف ما أعجبھ م   ن مفاتن محبوبتھ فذكر سحر عینیھا ، وإشراق وجھھ
ا ،         ن یرونھ وس َم ي نف ك ف ر ذل ین أث اترة ، وب ا الف ة خصرھا ، وجفونھ ا ، ورق ق ثنایاھ ، وبری

  ) :١١(فقال
                                         

د من      ) ١( رك العدی ھو شمس الدین محمد بن عفیف الدین سلیمان التلمساني ، كان والده عفیف الدین من العلماء واألدباء البارزین ، ت
نة       .  ھجریة ٦٨٠مؤلفات ودیوان شعر وتوفي سنة    الشروح وال  اھرة س د بالق دین محم د شمس ال ده إلى      ٦٦١ول ع وال ل م م انتق  ث

ق             ف الظل حسن الخل دًا خفی نة    .. دمشق ، كان شاعرًا مجی وفي بدمشق س سابعة        ٦٨٨ت تخط ال م ی شباب ل ة وھو غض ال  ھجری
ف  : راجع ترجمتھ في . والعشرین من عمره     ة النھضة         دیوان الشاب الظری ة األولى ، مكتب ادي شكر ، الطبع ، تحقیق شاكر ھ

   .١٧ – ٥م ، ص ١٩٨٥العربیة ، بیروت 
   .٦٣الدیوان ص ) ٢(
   . ١٩٩ – ٤/١٩٨الدرر الكامنة ) ٣(
نة      )٤( د س وراق ول وفي   ٦١٥الشاعر ھو سراج الدین أبو حفص عمر بن محمد بن الحسن المصري المعروف بالسراج ال ة ، ت  ھجری

تزادة راجع    ..  ھجریة ، وكان إمامًا فاضًال وأدیبًا مكثرًا متصرفًا في فنون البالغة     ٦٩٥سنة    - ٣١٢الكوكب الثابت ص  : لالس
م ١٩٦٧مع الشعراء أصحاب الحرف ، وزارة الثقافة المصریة ، القاھرة : وعبد العلیم القباني  . ٨/٦٩والنجوم الزاھرة  .  ٣١٦

   .٨٠ – ٥٩، ص 
  .٨/٦٩النجوم الزاھرة .  ولھ قصیدة أخرى تلتقي مع ھذه القصیدة في كثیر من المعاني والصور  .٢١٦ – ٢١٥الكوكب الثابت ) ٥(
  . كثیب الرمل ، وقد استعارھا الشاعر للردف : الدعص ) ٦(
  .تجمع : وتدمن , المتجمع : الدمن ) ٧(
  . شدت الثوب على رأسھا : اعتجرت ) ٨(
   .٩٦دیوان الشاب الظریف ) ٩(
   .١٦/٣٢٧مسالك األبصار ) ١٠(
   .٨٦ب الظریف -دیوان الشا) ١١(
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ھُ         َوى َأنَّ َطْرَف ْسٍن ِس ْن ُح   َوَما ِفْیِھ ِم
دَُّجى   َل ال اُه ِإَذا َقاَب   َوِإنَّ ُمَحیَّ

ْوٌم  اُه ُنُج ْدِرِهَوِإنَّ َثَناَی   ِلَب
لُ   َو َناِح ْصُرُه َوھ اَفى َخ ْم َیَتَج   َفَك
ھُ  ِذي ُجُفوُن ْونًا َوَھ دَِّعي َص ْم َی   َوَك

  

اِئدُ    ِة َص ي الَبِریَّ ؤاٍد ِف لِّ ُف   ِلُك
دُ   ِل َراِك َن اللَّْی ْنَح ِم ِھ ُج اَر ِب   )١(َأَن
دُ     ِھ َفَراِئ ْسِن ِفْی ِد الُح نَّ ِلِعْق   )٢(َوُھ

ُھ وَ   اَلى ِرْیُق ْم َیَتَح اِردُ َوَك َو َب   )٣(ھ
دُ   ِقْیَن ُتَواِع ا ِلْلَعاِش   ِبَفْتَرِتَھ

  

ك           وقد توقف العدید من الشعراء عند الشامة ، وتغنوا بجمالھا على خّد المحبوبة ، من ذل
  ): ٤(قول برھان الدین القیراطي

ا     ِذِه َوَنَباِتَھ ِة َخ َسمًا ِبَرْوَض   َق
دِّهِ  ْي َخ ي ِف ْسِن التِّ ُسوَرِة الُح   وِب

ي َوِبَقاَم ْصِن ِإّال َأنَِّن   ٍة َكاْلُغ
اٍن َزوََّدتْ  ُصوَن َب زَِّرنَّ غ   َألَع

  

ا     ْي َجَنَباِتَھ َضرِّ ِف َھا اُلمْخ   َوِبآِس
ا ِھ آَیاِتَھ َذاُر ِبَخطِّ َب الِع   َكَت
ا  ن َثَمَراِتَھ صَّدِّ ِم َر ال ِن َغْی ْم َأْج   َل
َذَباِتَھا  ْن َع الَقْطِع ِم ھ ِب   َأْعَطاَف

  

  ) :٥( الرقیقة قول ابن نباتھ المصري في الخالومن معاني الغزل الحسي
ُھ   ِب َل دِّ الَحِبْی ْى َخ اٌل َعَل   ِهللا َخ
ھِ   ِل ِب ِب الَقِتْی َة الَقْل ُھ َحَب   َأْوَرْثُت

  

ثُ       َوى َعَب اَء الَھ ا َش ِقْیَن َكَم   ِباْلَعاِش
ِرثُ     اَل َال َی َأنَّ الَخ ِدي ِب اَن َعْھ   َوَك

  

  : )٦(وكذلك قول العز الموصلي في الشامة
اَمْھ      ا َش ْن َوْجَنِتَھ ُت ِم   َلَحْظ

ْت  َرىْ : َقاَل ا َج َتِمُعوا َم وا واْس   ِقُف
  

اِلي   ْن َح ُب ِم َسَمْت َتْعَج   َفاْبَت
اِلي      ْي َخ َشْیُخ ِف ي ال اَم َعمِّ ْد َھ   َق

  

ة حول الرقیب وتخرصاتھ                اني المتداول ن المع ستخرج م وقد حاول بعض الشعراء أن ی
ا      ن           لدى شعراء الغزل العفیف مع راح اب ك اقت ن ذل ك التخرصات ، م ق تل صل بتحقی دة تت ني جدی

دًال      ) ٧(منظور على حبیبتھ تحقیق ظنون الناس ، لكي ال یأثم الناس ، وأن یتحمل ھو وھي اإلثم ب
  ) :٨(من الناس ، وھو واثق بعفو اهللا تعالي عنھما

نِِّھم   ا ِبَظ وا ِفْیَن ْد َأِثُم اُس َق   النَّ
صْ   ْي َت ُضرَُّك ِف اَذا َی ْوِلھمَم   ِدْیِق َق

ةً   دًا ِثَق ًا َواِح ك َذْنب ي َوَحْمل   َحْمِل
  

ْدِرْیَنا     ِذي َأْدِري َوَت دَُّقوا ِبالَّ   َوَص
ا    ا َیُظُنْوَن ا َم َق ِفْیَن َأْن ُیَحِق   ِب
ا     َوَرى ِفْیَن ِم ال ْن ِإْث َل ِم اْلَعْفِو َأْجَم   ِب

  

ھ        ات بقول ذه األبی ى مطرو   : "َعّقب صالح الدین الصفدي على ھ و معن ھ    ھ ن زاد فی دماء لك ق للق
  ) .٩"(زیادة ، وقولھ ثقة بالعفو من أحسن متممات البالغة

ع         سیج المجتم لقد انبھر بعض الشعراء بسمات المرأة غیر العربیة التي كانت جزءًا من ن
زل            في العصر المملوكي ، وتغزلوا ببعض صفاتھا ، األمر الذي یعد جدیدًا على معاني شعر الغ

  ):١(في صاحبة البشرة الصفراء) ١٠(ول عبد الرحمن ابن وفا، من ذلك مثًال ق

                                         
  .طائفة منھ : جنح اللیل ، بكسر الجیم أو ضمِّھ ) ١(
  .الجوھرة النفیسة : الفرائد جمع فریدة ) ٢(
  .لم یلزم مكانھ ومال من جانب إلى جانب : تجافى ) ٣(
 وتوفي ٧٢٦ي ، الشھیر بالقیراطي المصري ، ولد بمصر سنة ھو شرف الدین ، إبراھیم بن عبد اهللا بن محمد بن عسكر ابن شاد) ٤(

ة ، وروى الحدیث          ٧٨١بمكة سنة    ھ واألصول والعربی ا ، بر ع في الفق تزادة  ...  ھجریة ، درس بمصر والزم العلماء فیھ لالس
   .١/٣١والدرر الكامنة . ١٦٢ – ١١/١٦٠النجوم الزاھرة : راجع ترجمتھ في 

   .١/٢٥٩ي كل فن مستطرف المستطرف ف: األبشیھي ) ٥(
ة صفي    . ھو عز الدین بن الحسین بن علي الموصلي ، الشاعر المشھور    ) ٦( ا بدیعی نزیل دمشق ، وصاحب البدیعیة التي عارض بھ

    .٢/٤٤٦نفحة الریحانة  . ٧٨٩الدین الحلي ، توفي سنة 
نة           ) ٧( د س و الفضل ول دین أب ال ال ي جم ة       ٦٣٠ھو محمد بن مكرم األنصاري األفریق ب المطول ًا باختصار الكت ان مغرم ة وك  ھجری

ا ،          ذخیرة ، وغیرھ سان العرب  " من مصنفاتھ معجم    فاختصر األغاني ، والعقد الفرید ، وال ة      "ل شاء طیل وان اإلن  ، عمل في دی
   .١٦٢ – ٤/١٦١ ةالدرر الكامن: راجع ترجمتھ في .  ھجریة ٧١١توفي سنة .. عمره ، وولي قضاء طرابلس 

  . ٤/١٦٢الكامنة الدرر ) ٨(
  .٤/١٦٢السابق ) ٩(
.. ل ، كان حسن األخالق رقیق الشعرھو عبد الرحمن ویسمي أیضًا محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن وفا ، السكندري األص     )١٠(

ضًا   . ٥٩ – ٤/٥٨الضوء الالمع : لالستزادة راجع ترجمتھ في .  ھجریة ٨١٤توفي غریقًا في نھر النیل سنة    وات  : وانظر أی ف
   .٢/٤٥٢الوفیات 
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ي  َیٌغ ِلِمْحَنِت ْوِن ِص يِّ الل ْي َذَھِب   َوِف
َدُه  َش ِعْن َو َال ِغ ؤاِدي َوھ ِذْیُب ُف   ُی

  

فُ         ا َزاِئ ا َأَن ي َوَم ًا ِل ُل اْمِتَحان   ُیِطْی
اِئفُ   َك َح وَن ِإنَّ يَّ الل ا َذَھِب   )٢(َفَی

  

اره     ) ٣(وینيوكذلك تفضیل عالء الدین الج     ة األعراب ، وانبھ حاضرة األتراك على بادی
  ) :٤(بالتركیات وعیونھن الضیقة ، یقول

ِإنَِّني   ي َف َراب َعنِّ َة اَألْع   َأَباِدَی
ِإنَِّني     ْوِن َف َل الُعُی ا ُنْج َك َی   َوَأْھَل

  

ي     ْت َعالِئِق َراِك ِنْیَط َرِة اَألْت   ِبَحاِض
َضایِ    اِظِر الُمَت َذا النَّ ُت ِبَھ   ِقُجِنْن

  

  ) :٥(وغزل عمر بن الوردي بفتاة مغولیة أسرت قبلھ بجمالھا
نْ   ِل َم اِت الُمْغ ْن َبَن ي ِم   ِل
ْسِلٍم   اُل ُم َف َح   َوَكْی

  

َتَترْ      ا اْس ي َم َضُح ِمنِّ   َتْف
رْ   ِر الَتَت ْي َأْس َبَح ِف   َأْص

  

  ):٦(وغزل أحمد بن علي الصنعاني في إحدى الفتیات السوداوات الحبشیات
دْ َھَوْیُتَھ ًة َق   ا َأْمَجِریَّ

دََّیاِجي    ي ال ْدُر ِف ا الَب   َكَأنََّھ
  

ْل    ْم ُتَواِص ؤاِدي َوَل َنْت ُف   َأْض
اِئلْ  ي اَألَص شَّْمُس ِف يَّ ال   َأْو ِھ

  

إلى غیر ذلك مما قالھ شعراء الغزل الحسِّي في وصف مالمح جمال المرأة غیر العربیة    
  .د األعراق في العصر المملوكي التي انخرطت في تركیبة المجتمع اإلسالمي المتعد

  
  
  
  
  

 وكما شكا شعراء   العصر العثمانيوقد استمر تدفق ھذا اللون من ألوان شعر الغزل في         
سَّمَّان           ابن ال زل الحسي ، ف ذلك شكا شعراء الغ صدود والھجر ك ) ٧(الغزل العفیف من البعاد وال

  ) :٨( ھذا الصدود بقولھمثًال یتحدث عن شوقھ للدیار بالرغم من صدود المحبوبة ، ویبرر
بِ    ُر الَحَباِئ دَّاِر ِذْك َشوُِّقَنا لل   ُی
بَّةً  بَّ ُس َرى الُح ا َن ْوٌم َم   َوِإنَّ َلَق
تْ   َداَر ِإّال ِإَذا َرَم ُب اَألْق   َوال َنْرَھ
ا      صَّدِّ َوالَجَف ي ال اَب ِف   َوال َنْعُذل اَألْحَب
ھ ْیَس ُیِطْیُع ْرِء َل ُب الَم اَن َقْل   ِإَذا َك

  

بِ  وُیْنِطُق   ْیُض الَمَواِھ ِد َف ا بِالَحْم   َن
ب    بًَّة آُل َغاِل ُھ ُس ا َرَأْت   ِإَذا َم
بِ   ِسيِّ الَحَواِج ْن ق ا ِم َھاَم الَمَناَی   ِس
اِربِ    دوِّ الُمَح ْلَم الَع ي ِس   َوال َنْرَتِج
بِ  ُب اَألَجاِن ْصَیاِن َقْل َدُر ِبالِع   َفَأْج

  

ى     وف عل ن الوق سي ع زل الح عراء الغ ن ش د م صرف العدی د ان ة ، وق الل المحبوب أط
وانشغلوا بالحدیث عن الوصال والصدود والتغني بمفاتن المحبوبة ، وبرروا ذلك بمثل قول عبد     

  ) : ٩(اهللا بن أحمد
دُّْرسِ   ِع ال ْدُب اَألْرُب ُدَك َن اَذا َیِفْی   َم
ةٍ    َرى ُمَعَتَق ْن ِذْك َسمَع ِم َشنِِّف اْل   َف

  

ِسي    ِذْیِب ُن ْیٍش ِبالَع اِلِف َع ْرُح َس   وَش
سِ    َج ى الُغْل ْي ُدَج ُشُموٍس ِف ا َك   ْلَوُتَھ

  

                                                                                                                     
م ، ١٩٩٢ألھل القرن التاسع ، الطبعة األولى ، دار الجیل بیروت الضوء الالمع : شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوي ) ١(

 .٢/٤٥٣م ، ١٩٧٣ ، تحقیق إحسان عباس ، طبعة دار الثقافة ، بیروت فوات الوفیات: محمد بن أحمد الكتبي : وانظر  . ٤/٥٩
  .الظالم : الظلم ، والحائف : ف الحی) ٢(
عمر : راجع .  ھجریة ٦٨٠ھو عالء الدین عطاء ملك بن محمد الجویني كان صاحب الدیوان ببغداد ، ولھ شعر حسن توفي سنة ) ٣(

   .٢/٢٢٢م ، ١٩٩٦، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت تاریخ ابن الوردي : بن الوردي 
   .٢/٢٢٢تاریخ ابن الوردي ) ٤(
   .٣٣٦دیوان ابن الوردي ) ٥(
   .١/١٤٢در الحبب ) ٦(
 ھجریة ، تلقى علومھ في دمشق والقاھرة ، ١٠٥٥ھو عبد الباقي بن أحمد بن محمد ، المعروف بابن السمان ، الدمشقي ، ولد سنة ) ٧(

دریس       تغل بالت د ، اش ألیف  وسافر إلى بالد الروم ، وأبح ندیمًا للسلطان العثماني محم نة   ... والت وفي س ة  ١٠٨٨ت راجع  .  ھجری
  .٢/٢٧٠خالصة األثر 

   .١/٢٣٩نفحة الریحانة ) ٨(
ان      " صنعاء"ھو عبد اهللا بن أحمد بن إسحق بن إبراھیم بن المھدي ، أحد علماء  ) ٩( اني والبی ارزین ، دّرس النحو والمنطق والمع الب

شوكاني  : راجع .  ھجریة ١١٧٠توفي سنة .. والحدیث الشریف في جامع صنعاء      الع  : محمد بن علي ال در الط  بمحاسن من   الب
   .١/٢٦١ م ،١٩٩٨بعد القرن السابع ، الطبعة األولى ، دار الكتب العلمیة ، بیروت 
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یسیر الشاعر في ركب أبي نواس الذي حثَّ الشعراء على عدم الوقوف على الطلل لعدم     
  ) .١(جدواه ، ونصحھم بشرب الخمر

ھ    ) ٢(ومما قیل في طلب رؤیة المحبوبة سافرة ، نذكر قول أحمد الصفدي     ل فی ذي یجع ال
ا           ستعیر بعض صفات جمالھ ى أخر            الطبیعة ت ا حت د عن حبھ ن یحی ھ ل سم أن ھ ، ویق ن محبوبت م

  ) : ٣(حیاتھ ، یقول
رِ  ْیِن الُمْزِھ ِن اْلَجِب اَم َع ْط اللَِّث   َأِم
ا  ى ِبَھ َرًة ُأْحَی ْوِني َنْظ َنح عُی   َواْم
ةً   ي ِذلَّ ْم ُیَقاِس ي َك ًا ِلَقْلِب   َعَجب

  

رِ    رِّ الُمْقِم ِھ اَألَغ ِن اْلَوْج ُفْر َع   َواْس
ْد ْد َفَق َصبُِّري َفَلَق ِدي َوَت   ُت َتَجلُّ

َضجُّرِ     ِر َت ُھ ِبَغْی ذَّ َل ُذلُّ َل   َوال
  

*******  

اُیالً     َك َتَم اِن ِمْن ُصْوُن اْلَب َرَقْت ُغ   َس
ھِ  َساِن ِبَوْجِھ ْوِر الِح اِئَق الُح ا َف   َی
َرَقتْ   ْمٌس َأْش َو َش َك َوْھ َسمًا ِبَوْجِھ   َق
ي      َت ِف   ال ُحْلُت َعْن ُمرِّ الَھَوى َما ُدْم

  

ِريَف   قَّ ِلُمْفَت ْت َوُح ْد ُقِطَع َذاَك َق   ِل
رِ    ُصْوِن الُمْبِھ ِھ الَم اِل ُعرَِّت   َوَجَم
ْسِكرِ  اِب الُم َن الرَُّض َك ِم ا ِبِفْی   َوِبَم
َشرِ  ُت ِلَمْح ْو ُبِعْث اِة َوَل ِد الَحَی   َقْی

  

ضاء    ضھم أع بھ بع ة ، وش اتن المحبوب انیون بمف سي العثم زل الح عراء الغ ى ش د تغن وق
وان المبھجة        جسدھا بب  ول    .. عض عناصر الطبیعة ، في الرقة والنضارة واللین واألل ك ق ن ذل م

زل    ) ٤(عبد الرحمن بن إبراھیم الموصلي    ي تغ الذي ینطوي  على الكثیر من الصفات الحسیة الت
  ) : ٥(بھا الشعراء بالمرأة عامة

ُدوَدا   ًا َوُق ُصوَن َمَعاِطف َلُبوا الُغ   َس
ا تَ   وَب ِبَم وا الُقُل ھ َطَعُن ى ُدْوَن   الَش

اَوُزوا  َواِحٍظ َوَتَج َوَرى ِبَل وا ال   َفَتُن
ؤاً  ِم ُلْؤُل ي الَمَباِس ا ف وا الَثَناَی   َنَظُم
  َتِخُذوا الَبَنْفَسَج ِفي الَشِقْیِق َعَواِرضاً      
ةً   ِر ِرقَّ َن الَخَناِص ُصْوَر ِم َدلوا الُخ   َب
َوَرى          ى ال َصاِئُلْوَن َعَل ْوُك ال   َفُھُم الُمل

ى   ُروا ِإَل مْ َنَظ ْوَزاِء ُدْوَن َمَحلِِّھ   الَج
ھُ   ًا َل دَُّجى َفْرع َل ال ْن َجَع لِّ َم ْن ُك   ِم
َدا     ْیِم ِإَذا َب اِء النَِّع ْن َم اُن ِم   َریَّ
َؤاَده   َر َأنَّ ُف ْسمًا َغْی اِء ِج   َكاْلَم
ُدْوُده    اِء ُخ ْرِط الَحَی ْن َف ْزَداُد ِم   َت
ھ  اِئَق َوْجِھ َصاُح َف َصَر النُّ ْو َأْب   َل

ْو َر ٍة    َأْو َل ْن ِبْیَع ٌب ِم آُه َراِھ
  

ُدْوَدا   اِض ُخ ُموا َوْرَد الِرَی   َوَتَقاَس
ْسِدْیَدا  دَُّدوا َت اِح َوَس ُن الرَِّم   َطْع
ُدْوَدا     ْوِل ح ِب العُق ْن َنْھ ِك ِم   ِبالَفْت
ْوَدا   ِق ُعُق رُِّد َوالَعِقْی َت الزُُّم   َتْح
ْوَدا   مًا َوُزُن ِمْیَن َمَعاِص   َوالَیاَس

َتْبَدُلوا ُحَق  ْوَدا َواْس ْیِن ُنُھ   َق اللَُّج
ْوَدا  ُدْوَن ُأُس اُء الَقاِئ ْم الظَِّب   َوُھ
ْوَدا      سَِّماِك ُقُع اِم ال ى َھ َدْوا َعَل   َفَع
َدا    َصَباَح الِجْی ًا وال ْدَر َوْجھ   َوالَب
ُجْوَدا  ْوِم ُس ُر الُنُج ُھ ُزْھ رَّْت َل   َخ
ْوَدا    َوى ُجْلُم ِل الَھ ى َأْھ َحى َعَل   َأْض

َأوُّ   ِتَماَع َت َد اْس َداِعْن   ِھي َتْوِرْی
َدا  اَرُبوا التَّْفِنْی ُذْوَل َوَح َذُلْوا الَع   َع
َدا   َصِلْیَب َوالَزَم التَّْوِحْی ى ال   َأْلَق

  

ي        ة الت صفات الحسیة العام ّدد ال صره ، وع ي ع ة ف رأة الجمیل شاعر صورة للم رسم ال
ة خاصة ،   دون أن یعبر عن ت.. یتصف بھا جسمھا ؛ الوجھ والثغر والشعر والنحر والقوام   جرب

ة                  د أی ف عن م یتوق صره ، ول رأة في ع ال الم أو امرأة بعینھا ، واكتفى بتمثیل النظرة العامة لجم
  .صفة معنویة باستثناء توظیفھ لخجل المرأة في وصف احمرار خدیھا 

                                         
  : من ذلك قول أي نواس ) ١(

 َواْشَرْب َعَلى الَراِح ِمن َحْمَراَء َكالَوْرِد     ال َتبِك َلْیَلى َوال َتْطَرب إلى ِھْنِد
م الفراءات               ھو أحمد ) ٢( تغل بعل ن عمره ، اش غ العشرین م ل أن یبل  بن محمد بن محمد الصفدي ، ولد بصفد ، وذھب إلى دمشق قب

ونسخ الكتب ، وقرأ على بعض علماء دمشق ، ثم ذھب إلى الحج وأخذ عن علماء الحرمین ، سافر إلى بالد الروم مرات عدیدة ، 
نة   . تاب جمع فیھ ألف حدیث ، ولھ شعر كثیر عمل في التدریس ، ألف منظومة في العقائد ، وك  وفي س ة  ١١٠٠ت راجع  .  ھجری

  .٣٥٩ – ١/٣٥٦خالصة األثر 
  .٤١٥ – ١/٤١٤نفحة الریحانة ) ٣(
یوخ الصوفیة    ١٠٣١ھو عبد الرحمن بن إبراھیم بن عبد الرحمن الموصلي ، ولد سنة  ) ٤(  ھجریة ، كان أدیبًا فاضًال ، وشیخًا من ش

   .٤٤٣ – ١/٤٣٠نفحة الریحانة : راجع ترجمتھ في.  ھجریة ١١١٨ه ، توفي بدمشق سنة المعروفین في عصر
   .٤٣٢ – ١/٤٣٢نفحة الریحانة ) ٥(
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وقد توقف شعراء الغزل في ھذا العصر عند جمیع معاني الغزل الحسِّي ، واجتھدوا في         
ول   تجدید القدیم منھا ،  ذكر ق  وتولید الجدید الذي ینسجم وروح العصر ، ففي جمال وجھ المرأة ن
  ) :٢.. (الذي یذكر فیھ احمرار الوجھ وطول األھداب ) ١(أبي الطیب الَغزِّّي

َورَّداً    اَن ُم رًا َوَك ْسُتُھ َنَظ   َخاَل
صِّلٌ  ُھ ُمَتَن ِھ َكَأنَّ ر ِإَلْی   اْنُظ
َذاَره    دِِّه َوِع ْفَحَة َخ أنَّ َص   َوَك

  

ا      اَد َأْن َیَتلََّھَب ى َك اْزَداَد َحتَّ   َف
ا    ْد َأْذَنَب ا َق ْوِل َم ْن ُط ِھ ِم   ِبُجُفوِن
ا َل َعْقَرَب ْت ِلَتْقُت ٌة ُرِمَی   ُتفَّاَح

  

رابط         د الُم ا ، فمحم ي ھواھ وع ف ببًا للوق تغزل الشعراء بعیني المرأة ، وعّدھا بعضھم س
  ) :٤(بتھ ، وسكره ونشوتھ بنظراتھا ، یقولمثًال یعبر عن وانبھاره بجمال عیني حبی) ٣(الدالئي

اكِ    صَّبِّ َعْیَن َضْت لل ِجْیُت ِإْذ َوَم   َش
ا      ْن َلَواِحِظَھ َراٍح ِم ُت ِب ْن َثِمْل ا َم   َی
َفا       ِك َص   ُأْفِرْدِت ُحْسنًا َكَما ُأْفِرْدُت ِفْی
ا  ِت ِبَھ اٌف َجِلْل ِك َأْوَص ْت ِفْی   َتَكاَمَل

  

ْسِن     ْن ُح ًوى ِم ِضي َھ ْدُت َأْق ْرآِكَوِك   َم
اِك ا ُحَمیَّ ْت ِفْیَن ا َفَعَل   ِهللا َم
َراكِ    ْرٍك َوِإْش ْن ِش اِك ِم   ُودٍّ َوَحاَش
الَّكِ     ْسِن َح ْن ِبالُح ُسْبَحاَن َم ِدي َف   ِعْن

  

ن جابر            رره الحسن ب ا ق ي    ) ٥(ومن معاني الغزل في عیني المرأة أیضًا م وع ف ن الوق م
  ): ٦(لحبأسر نظرات محبوبتھ ، وھو یجھل أنھ ال خالص ألسیر ا

َداُق   ا اَألْح ُم َأنََّھ اَن َیْعَل ْو َك   َل
ِرهِ     ي َأْس َدا ِف ى َغ َوى َحتَّ َل الَھ   َجِھ

  

ْشَتاقُ      اَطَر الُم ا َخ َوى َم ْوَم النَّ   َی
القُ    ْیِرِه ِإْط ا َألِس بُّ َم   والُح

  

ضًا                ذكر أی ة ، ن العیون الجمیل شعراء ب ع ال ومن معاني الغزل الحسّي التي تدور حول ول
  ) :٨(في سھام العیون التي ترمیھا عن قسّي الحواجب) ٧(نارقول المھ

بِ    ِسيِّ َحَواِج ْن ِق اِني َع يٌّ َرَم   َوِظْب
ُره اَع ُعْم ْن َض ِك َم ِسِھ َفْلَیْب ى َنْف   َعَل

  

نمُ            َوى َغ ي الَھ   ِبَأْسُھِم َلْحٍظ ُجرحَھا ِف
ْھمُ     ِصْیٌب َوال َس ا َن ُھ ِمْنَھ ْیَس َل   َوَل

  

شع ن ال د م رد العدی د أف ذكروا  وق رأة ، ف ال الم ح جم زل بمالم وال للتغ صائد الط راء الق
وام       ا ، والق م والثنای وجنتین ، والف ذار وال سة ، والِع ون الناع وش والجف ل ، والرم ون والمق العی

وباقي مالمح جمال المرأة وشبھوھا بأبھى نثریات الطبیعة ، من ذلك قول صالح بن .. والخصر 
  ) :٩(إبراھیم بن الُمَزوِّر

ا اكِ    َی سَّْعُد َواَف ي َفال ْیُن ال َتْھَجِع    َع
َصوُِّرَھا   ْورًا ُم اَغَھا ُن ٌة َص   َمِلْیَح
ھُ    اُروٌت َوَأْتَقَن ِسْحَر َھ َم ال   َتَعلَّ
دْ    ذََّواِئِب َق   َكْم َعاِشٍق َضلَّ ِفْي َداِجي ال
الَ     ُدوِد َع ي الُخ ْسٍن ِف َة ُح ِت َجنَّ   َحَوْی

الَعِقْیِق     ِصْینًا ِب ٍر َح َز َثْغ َوىَوَكْن   َح

اكِ    ْیًال َوَحیَّ َشِقي َل ْن َتْع   َوَزاَر َم
لَّ ِذي َرْأٍي َوِإْدَراكِ  ْت ُك   َفَأْفَتَن

ا   ْیَن َأْرَم ا ِح ْن َلْحِظَھ َراِكِم   ُه ِبَأْش
اكِ    ْن ُمَحیَّ َباٍح ِم ْوُر َص َداُه ُن   َأْھ
اكِ        ْن َح لَّ َع   ِمْن َفْوِقَھا َعْرُش َشْعٍر َج
الِك ِر َأْس ْن َغْی ْت ِم َواِھرًا ُنِظَم   َج

                                         
ھو أبو الطیب محمد بن محمد بن محمد الغزي ، شاعر مجید ، درس األدب والفقھ على علماء دمشق ، ورحل إلى مصر ، ثم عاد ) ١(

   .١/١٣٥خالصة األثر : راجع ترجمتھ في .  ھجریة ١٠٤٢سنة لدمشق واشتغل بالتدریس فیھا ، توفي 
   .١/٢٦١ریحانة األلبا ) ٢(
سلطان    ١٠٨٠ھو أبو عبد اهللا محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر الدالئي ، قدم إلى القاھرة سنة     ) ٣( ى المغرب ال  بعد أن استولى عل

ھ        رشید بن علي الشریف الحسني ، قال عنھ المحبي أنھ نادرة الع     ھ ، من مؤلفات ة ، ورأس المؤلفین في زمان م العربی صر في عل
نة       " الدرة الدریة في محاسن الشعر وغرائب العربیة"،و" نتائج التحصیل في شرح التسھیل    " المغرب س اس ب ة ف ي مدین وفي ف ، ت

   .٢٠٤ – ١/٢٠٣خالصة األثر : راجع .  ھجریة ١٠٨٩
  .٥/٢٠نفحة الریحانة ) ٤(
تغل  ١٠٤٨ بن جابر الُھَبل الیمني ، ولد بصنعاء سنة   ھو الحسن بن علي   ) ٥(  ، من أشھر شعراء الیمن قاطبة ، كان متدینًا زاھدًا ، اش

   .٥٦٢ – ٣/٥٥٣نفحة الریحانة : راجع ترجمتھ في .  ھجریة ١٠٧٩بالعلوم واآلداب ، توفي سنة 
   .٣/٥٥٤نفحة الریحانة ) ٦(
ر من             ھو األدیب الشاعر إبراھیم بن یوسف المعر       ) ٧( ھ الكثی ین شعرًا ، ل ر المكی ًا ، وھو أكث وه مملوك ان أب ار المكي ، ك وف بالمھن

   .٥٧ – ١/٥٣خالصة األثر : انظر ترجمتھ في .  ھجریة بقلیل ١٠٤٠توفي بعد سنة .. المجامیع األدبیة والعلمیة 
  .١/٥٦خالصة األثر ) ٨(
 تقریبًا ، اشتغل بالخطابة في صالحیة دمشق ،   ١٠٩٠، ولد بدمشق سنة ھو صالح بن إبراھیم بن خلیل الدمشقي الشھیر بالمزور  ) ٩(

  .٧٩ – ٧٥ریحانة  ذیل نفحة ال: راجع .  ھجریة ١١٥٢توفي سنة 
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ا    اِر َوَی ْمَس النََّھ ا َش ْدِر َی َة الَب ا َطْلَع   َی
َساِمُرِني   ال ُی ي ِخ اِهللا ال َأْبَتِغ   ت
َذُلوا    ا َع ذَّاًال َلَن اَمَح اُهللا ُع   ال َس

  

ي       ُغْصَن الِرَیاِض َوَذاَت الَمْبَسِم الزَّاك
اكِ    ْیُن ُلْقَی َرْتِني َع ًة َأَس ا َظْبَی   )١(َی

َدوْ  اَیُنوا َلَغ ْو َع َراكِ َل ِض َأْس ْن َبْع   ا ِم
  

ي عصره ،               ة ف رأة الجمیل ا الم وصف الشاعر محبوبتھ بمعظم الصفات التي وصفت بھ
واختار من الطبیعة ما مّثل تلك الصفات ووضح مكنونھا ، ولم ینس أن ُیعرِّض بالُعذال لیؤكد ما    

  .ا في غرامھا  لو رأوھا لوقعو- كما یقول -ذكره من صفات جمالھا ، ولیبرر حبھ لھا ، فھم 
شامتین ،       ذال وال ر الُع ومما جاء في التجلد والصبر على جفا المحبوبة وصدودھا ، وذك
اءت       ف ، ج زل العفی ي الغ دناھا ف ي اعت اني الت ن المع ا م ال ، وغیرھ ب الوص ي طل ودد ف والت

  ) :٢(ممتزجة بمعاني الغزل الحسّي ، نورد قول الشاعر محمد الَكْنِجّي
ِسي ِب ُل َنْف ْلُأَعلِّ ْوِل اَألَم   ُط

ا   شَّاِمِتْیَن الَھَن ُر لل   وُأْظِھ
اق  ُدْوِد الرَِّش ْیَن الُق ِسي َطِع   َوُأْم
اِدنٍ   ْن َش اُه ِم َواَحرَّ َقْلَب   َف
ةٌ   ُھ َوْجَن ا َل ِدْیِع الُمَحیَّ   َب
ھُ   صََّبا ِعْطَف ُح ال َرنُِّح ِرْی   ُی
َزالِ   ِقْیَق الَغ ا َش َدْع َی ْم َت ى َك   ِإَل

ى َذا الجَ  ى َمَت صُُّدْودُ َوَحتَّ ا َوال   َف
ى    َي َذاَك الِحَم ا َظْب اهللا َی   َفِب
ا َرى َبْیَنَن يٍّ َج ٍد َوِف   ِبَعْھ
ْونِ  ْنِج الُعُی ا ِبُغ اِھي الُمَحیَّ   ِبَب
ْولُ    َراُه النُُّح ْصٍر َب ِة َخ   ِبِرقَّ
ي  ْلِني َوَال َتْجُفِن اَك ِص   ِبُرْحَم

  

َذلْ      َدْیُكم َع ْن َل ِدُل َعمَّ   َوَأْع
ي    ا ِف َسُر َم لْ  َوَأْی ا َقَت َشا َم   الَح

لْ   ِرْیَح الُمَق َؤاِدي َج ْضِحي ُف   َوُی
ْل ِف الَمَی ي َظِرْی ِف التََّثنِّ   َلِطْی
لْ   اْحِمَراِر الَخَج َصبََّغٌة ِب   ُم
لْ  ضََّنى َوالِعَل ي ال ْوِرُث َقْلِب   َفُی
لْ  اٍل َمَث ْضًنى ِبَح اَك ُم   ُمَعنَّ
لْ   ى َذا الَعَم ُة َداٍع ِإَل   َوَأیَّ

ى ِلْلُع  ْن َرَق ْلِبَم   َال َواْكَتَم
لْ     ِشْنُھ َزَل ْم َی ْدِقِھ َل ى ِص   َعَل
َدلْ   ا ِاْعَت َواِم ِإَذا َم ِل الَق   ِبَمْی
لْ     اَج الَكَف ْشِكي ِاْرِتَج َبَح َی   َفَأْص
َذْل      ْي َع ْن ِل ِم َم ى َرْغ ي َعَل ْد ِل   َوُج

  

ي یرسم صورة واضحة          ھ ، لك لم یترك الشاعر معنى من معاني الغزل الحسّي إّال َألّم ب
ي             ال شیتھا الت ر م ؤاده ، وذك ي ف ا ف ر جمالھم ا وأث ا الرشیق ومقلتیھ معالم لمحبوبتھ ، فذكر قوامھ

تشبھ مشیة الظبیة الشابة في تثنیھا وتدللھا ، ووصف وجھھا جملة بالجمال ، ثم فصَّل في وصف 
ا        وه ، وحثھ صلھ وال تجف ا أن ت ى  وجنتھا باالحمرار خجًال ، ثم استحلفھا بآیات جمالھا وداللھ عل

  .ذلك لكي یتغلب على عذولھ 
  

اني            ن المع ى م وا معن م یترك اني ل ي العصر العثم سي ف زل الح إن شعراء الغ اًال ف وإجم
ذا باإلضافة           ي أصابتھ ، ھ د الت ي التجدی ى أی التقلیدیة إال عالجوه وتركوا بصمة واضحة تشیر إل

  .إلى ما ابتدعوه من معاني كما رأینا في النماذج السابقة 
زل               بقي أن ن   ن الغ ون م ذا الل شعراء أن ھ ن ال د م راف العدی ى اعت ام إل ذا المق ي ھ شیر ف

صائد            ض الق ك بع ن ذل ف ، م دین الحنی الیم ال ویم وتع ق الق ع الخل افى م ار ، ویتن دش الوق یخ
  ) :٤(بعد أن تقدم بھ العمر ، ومنھا قولھ) ٣(والمقطوعات التي قالھا عبد الرحمن بن عماد الدین

اراً  َأْطِمُس آَث ا َس َواَي َأَثاَرَھ    َھ
َباَبةٍ    الِف َص ْن ُس ْحِوي ِم ْد آَن َص   َلَق
ِتَیاَقھ     ى اْش   َھَجْرُت الَھَوى َوالزَّْھَو َحتَّ

ا    َصاِبي ُغَباَرَھ ِل التَّ ْن َذْی ُض ِم   َوَأْنَف
ا          ًال ُخَماَرَھ اَمْرُت َجْھ ا َخ   َلَقْد َطاَل َم

ِو حَ   اِلي اللَّْھ َب َلَی ا َوِطْی ى ادَِّكاَرَھ   تَّ

                                                                                                                     
اك  : " روایة سلك الدرر ت، وقد أثبت" غیر لقیاك"في ذیل النفحة    ) ١( ین لقی ا  " ع ة ل  ألنھ و  : راجع القصیدة في    . لمعنى  أكثر مالئم أب

   .٢/٢٠٣ ھـ ، ١٢٩١ في أعیان القرن الثاني عشر ، طبعة اآلستانة سلك الدرر: ل الدمشقي المرادي الفضل محمد خلی
  . ٥٧ – ٥٦ذیل نفحة الریحانة ) ٢(
 ھجریة ، ونشأ یتیمًا ، اجتھد في طلب العلم حتى ٩٧٨ھو عبد الرحمن بن محمد عماد الدین بن محمد العمادي الدمشقي ، ولد سنة ) ٣(

ریحانة : راجع.  ھجریة ١٠٥١ي سنة لماء عصره ، اشتغل باإلفتاء ، والتألیف ، والتدریس بمدارس الشام ، توفأصبح من ألمع ع
  .٢/٣٨٠ وخالصة األثر . ١/٢٢١األلبا 

  .١/٢٢٤ریحانة األلبا ) ٤(
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اً     دِّ ُمْقِلع ْزِل ِبالِج ْبَل الَھ ُت ُس   َوَعفَّْی
رََّھا    التَّْرِك َش ْوَم ِب ُت الَی اٍم ُكِفْی   َأَث
صَِّبا     ي ال صََّباَبِة ِف َر ال ُت َأَزاِھْی   َقَطْف

ْو ا   َفَل َبْلَن َكاْلَمَھ ِب َأْق اِئَداُت الَقْل    َص
َتَردَّهُ  ا َفاْس ُت الِحَج ُت َأْوَدْع ْد ُكْن   َوَق
َباَبِتي  اَر َص بَّ َن َباِبي َش اَن َش   َوَك

  

ا  ُت ِثَماَرَھ َسرَّاٍت َجَنْی ُت َم   َوِعْف
َراَرَھا        ى َش ْشِر ُأْكَف   َلَعلِّي َغَدًا ِفي الَح
ا     مَّ َعَراَرَھ ارًا َأْن َأُش اَر َع ْد َص   َوَق
ا  ُت َمَزاَرَھ ا َقِبْل ي َم بَّْلَن َرْأِس   َوَق
ا     اَد َوَقاَرَھ ْد َأَع ْیٌب َق نَّْفِس َش ى ال   ِإَل

وْ  ْذ الَح ُن ا َفُم َد َناَرَھ شَّْیِب َأْخَم   ُر ال
  

ن شعر               ف أھل عصره م صي وموق ھ الشخ سابقة عن موقف صیدة ال عّبر الشاعر في الق
ھ ،            ائدة فی ي كانت س الغزل الحسّي ، وھما موقفان منسجمان مع طبیعة العصر وروح التدین الت

ش    ن ال ون م ذا الل ال ھ ذي ق ي ال ھ المفت و الفقی ھ ، فھ شاعر وتدین ة ال ع ثقاف ًا وم صابیًا وإثبات عر ت
  ) . ١(للمقدرة كما أظن ، كما ھو حال الكثیرین من شعراء عصره

ول       وقد أكد أكثر من شاعر ما ذھبنا إلیھ في تعلیل االتجاه إلى الغزل الحسّي ، من ذلك ق
  ) :٢(الحسن بن علّي بن جابر

ًوى  و َھ َل َأخ ى ِقْی ُت َحتَّ   َتَغزَّْل
ْوٍق وَ     ْشٍق وَش ْن ِع ْي ِم ا ِب ا َوَم   إنََّم

  

انِ      ُد َأْوَط َل َفاِق ى ِقْی بَّْبُت َحتَّ   َوَش
انِ    ِدْیِع ِبَأْفَن شِّْعِر الَب َن ال ُت ِم   َأَتْی

  

شعر               و ال ل ھ ًا ، ب صابیًا ومجون المرأة ت شبب ب زل وی یعترف الشاعر صراحة أنھ لم یتغ
  .وإثبات المقدرة والتمكن من جمیع فنونھ 

                                         
 ٣٣٦ – ٢/٣٣٥نفحة الریحانة . ّى انظر ما قالھ مصطفى البابي الحلبي في ھذا المعنى ، وكذلك قول نجیب الدین بن محمد بن َمكِّ) ١(

   .١/٨٨البددر الطالع .  وكذلك ما قالھ الشاعر أحمد بن یوسف بن الحسین في تنافي الشیب مع شعر الغزل الحسي .
  .٣/٥٥٧نفحة الریحانة ) ٢(
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  :الغزل بالغلمان :  ثالثًا 
ي    لم یكن ا    سبھ المؤرخون ألب لتغزل بالغلمان من ابتداع شعراء العصر المملوكي ، فقد ن

اح               ذین استجابوا لالنفت صر العباسي ، ال ي الع ر والمجون ف ن شعراء الخم اراه م ن ج نواس وَم
ي        ة الت المرأة األجنبی ارھم ب روا عن انبھ ذین عب ھده مجتمعھم ، وال ذي ش افي ال ضاري والثق الح

ات ،          تشبھ الغلمان في ملب    ساء العربی ا من الن شبھت بھ ن ت ا وبم وا بھ سھا وَقصة َشعرھا ، وتغزل
  .كما أولعوا بالغلمان وتغزلوا بھم 

یین   أما شعراء العصر المملوكي فقد تغزل العدید منھم با     شعراء العباس ، لغلمان مجاراة لل
شعر التقلیدی              ون ال ل فن ن ك نھم م شعریة وتمك درتھم ال ار مق م بھدف إظھ ك   . ة وتقلیدًا لھ د ذل یؤك

  ) :١(حرج بعض الشعراء من تغزلھم بالغلمان ، وتبریرھم ھذا الغزل بمثل قول ابن الوردي
ي َر َھمِّ ْرُد َأْكَب ا الُم   َم
ْوطٍ   ْوِم ُل ْن َق ْسُت ِم   وَل
ِري  ْرُج َدْھ ا َخ   وِإنََّم

  

ي    َة ِعْلِم   َوَال ِنَھاَی
ي اَي َوُحْلِم ا ُتَق   َحاَش
ي   ُت َنْظِم َذا َفَنَفْق   ّك

  

  ) :٢( أقسم ابن الوردي على صحة ما ذھبنا إلیھ في قولھوقد
َراِدي وِإن   رُد ُم ا الُم   َواِهللا َم
ذي   اَق ال ْن َراَم ِنَف لُّ َم ل ُك   َب

  

انِ      ْوِد الُجَم ْیِھْم َكُعُق ُت ِف   َنَظْم
انِ    ْرَج الَزَم ْنِظم َخ ھ َی   َیُقْوُل

  

اء والق        دى بعض الفقھ ان ل زل بالغلم ن شعر الغ دناه م ا وج ذلك م م  وك ضاة المشھود لھ
ب                  ھ حل ول فقی ك ق ھ ، من ذل ا إلی ا ذھبن بالتقوى والصالح ، الذین ال یبرر تغزلھم بالغلمان إال بم

  ) : ٣(في غالم كان َیْسَبُح في الماء الشھاب المرعشي أحمد بن أبي بكر
ْسَمھُ  َداِري ِج اٍء َال ُی ُبْوِح َم   َوَس
ْوَرهُ    الَتَمرُِّغ ُن َواِري ِب َحى ُی   َأْض

  

َالكِ  َكِظ   ن َوَرا اَألْف ْمٍس ِم ْوِر َش   ُھ
الكِ    ِل اَألْف َشِبھًا ِبَتَمثُّ   ُمَت

  

 ) :٤(وكذلك قول القاضي ابن خلكان متغزًال في غالم ملیح
دِّهِ    ي َخ اِرُض ِف َدا الَع ا َب   َلمَّ
رٌ  اِرٌض ممط َذا َع ُت َھ   َوُقْل

  

ْیم     النَِّعْیِم الُمِق ي ِب شَّْرُت َقْلِب   َب
ُھ الَع   ا ِمْن ْیم َفَجاَءَن   َذاُب اَألِل

  
وقد اجتھد شعراء ھذا العصر في إظھار مقدرتھم على ھذا اللون الشعري ، وبرعوا في         

سي          ان األندل ي حی أنف       ) ٥(تجدید معانیھ ، من ذلك غزل أب ذین ت ان المشوھین ال في بعض الغلم
  ) :٦(منھم النفس ، واالجتھاد في جعل قبحھم جماًال ، ففي غالم أبرص قال

ھِ     َوَقاُلوا    الذِّي َقْد ِصْرَت َطْوَع َجَماِل
ا      ي الِحَج ُس َأِخ اُه َنْف ٌح َتْأَب ِھ َوْض   ِب
ِشْیُنھُ  ِھ َی َب ِفْی م َال َعْی ُت َلُھ   َفُقْل
تْ   ْیَن َقاَبَل ضَُّحى ِح ْمُس ال ا َش   َوَلِكنََّم

  

ا       َواُه ِنَزاَعَھ ي َھ ْت ِف ُسَك َالَق   َوَنْف
ا    اِفي ِطَباَعَھ ا ُیَن ُع َداٍء َم   َوَأْفَظ

ا  َو ُروُم ِدَفاَعَھ ِھ َت ًة ِفْی   َال ِعلَّ
َعاَعَھا  ِھ ُش ْت َعَلْی َنُھ َأْلَق   َمَحاِس

  

شاعر  رع ال د ب سي –لق ان األندل و حی ھ  - أب ق معانی ت بری ھ تح ور عاطفت اء فت ي إخف  ف
اطر           ى تطییب خ و یھدف إل زل ، فھ المبتكرة ، األمر الذي ال یخفي ما یریده الشاعر من ھذا الغ

                                         
   .٣١٠دیوان ابن الوردي ) ١(
   .٣١٠دیوان ابن الوردي ) ٢(
  .١/١٧٧در الحبب ) ٣(
   .٣١٨الكوكب الثابت ص) ٤(
ي مصر                    ) ٥( اس ف ّدرس الن ان ُی ل مصر ، ك ان األندلسي ، نزی ن حیَّ ي ب ن عل ن یوسف ب د ب ھو الشیخ اإلمام العالمة أثیر الدین محم

نة    ٦٥٤، وكان شاعرًا بلیغًا ، ولد سنة  مصنفات ابن مالك وسیبویھ في النحو ، ومقدمة ابن الحاجب في الفقھ    اھرة س وفي بالق  وت
ذ     ٧٤٥ اه تلمی ة          ھجریة ، وقد رث دین الصفدي بقصیدة مؤثرة طویل شیخ األدیب صالح ال ھ في     ... ه ال تزادة راجع ترجمت : لالس

  .٣٣٠ – ٣٢٦الكوكب الثابت 
  .٣٢٨الكوكب الثابت ) ٦(
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ان ، وإّال       ذوي العاھات ، إ    ك الزم ل ذل اراة ألھ ان مج ضافة إلى إثبات مقدرتھ على الغزل بالغلم
  ): ١(فكیف نبرر انصرافھ عن الغلمان األصحاء المالح وتغزلھ في غالم أعمى

َنا   َواُه َأنَّ َس ِذي َأْھ ْسُن الَّ رَّ ُح ا َض   َم
ا  ْد َذَوَت ي َرْوٍض َوَق ا َزْھَرَت ْد َكاَنَت   َق

ْد َزالَ  سَّْیِف َق َدا  َكال ْقُلُھ َفَغ ُھ َص    َعْن
ْوهُ     دَّى َأُخ ْل َتَب ْدُر َھ َأَل الَب   َس

  

ا    ِد اْحَتَجَب ْیٍن َق َال َش ِھ ِب   َكِرْیَمَتْی
ا  ا َذَھَب اَن َم ْسَنُھَما الَفتَّ نَّ ُح   َلِك
ِرَبا   ِذي ُض ِب الَّ ي َقْل َم ِف ى َوَأَل   َأْنَك
ا َق ُطُلوَع ْن ُتِطْی ْدُر َل ا َب ُت َی   ُقْل

  

عراء   ّزل ش د تغ سن   لق راعتھم وُح ا بب ة ، وجعلوھ سیة المعیب صفات الح صر بال ذا الع ھ
راط     ن الخ شاعر اب ال ، فال ات الجم ن آی ة م أویلھم آی ان     ) ٢(ت و حی ھ أب ب إلی ا ذھ ى م ذھب إل ی

  ) :٣(األندلسي ، ویبرر بیاضًا في شفة غالم ، فیقول
ھُ  َر َخاَتَم ْوَق الثَّْغ اَغ َف ِذي َص   َال َوالَّ

ْرُق ِل ا الَب ُةَوِإنََّھ ِع َقبََّل   ْلَتْوِدْی
  

ِھ   ْي َعَقاِئِق اٍض ِف ْدُع َبَی ا َذاَك َص   َم
ھِ  ْوِر َباِرِق ْن ُن ًة ِم ِھ َلْمَع ى ِب   َأْبَق

  

صفات             ًا ل سواد مجمع ذا ال ل ھ دع في جع م ، ویب زل بھ كذلك َوَجَد الغلمان السود من یتغ
  ) :٤(الُحسن والجمال ، من ذلك قول الشاعر صفي الدین الحلي

نَّ  ُھَوَأَغ اِب َوَوْجُھ ْسِكيِّ اِإلَھ    ِم
ٍة ٍر ِذي َبْھَج ْوَن ِبَمْنَظ   َراَق العُی
ْسُنھُ   َل ُح ا َتَكاَم ُھ َلمَّ   َفَكَأنَّ
ْسِنھِ  ْوِن ِبُح َداِق العتُی ْرِط ِإْح ْن َف   ِم

  

َراقُ       ُھ اِإلْش اًال َزاَن ِدي َجَم   ُیْب
َراقُ  دَِّماُء ُت ا ال َواِظٍر ِمْنَھ   َوَن

ِھ ِبَطرْ  ْت ِإَلْی شَّاقُ َوَرَن ا الُع   ِفَھ
َداقُ  َواَدَھا اَألْح ِھ َس ْت َعَلْی   َخَلَع

  

ھ             داع فی ى اإلب ھ ، وعل ى إثرائ ون عل ذا الل ي ھ وا ف ذین نظم شعراء ال رص ال د ح لق
ذین   د ، متخ ار التقلی ن إس الت م ًا –واالنف اني   - غالب راء مع ادة إلث رب م ر الع ان غی ن الغلم  م

  ) :٦(في الغزل بعیون الترك وقدودھم) ٥(غزلھم ، من ذلك مثًال قول جوبان القواس
ا    وا ِحَماَن رُك واْنَتَھُك ا التُّ   َحَماَن
َواِلي  َصَواِرِم والَع ا ِبال   َحَمْوَن

  

ُصُدْوِد   ُل ِبال ي الَتَواُص ْیَس َیِف   َوَل
ُدودِ   اْلَلَواِحِظ َوالُق اُروا ِب   َوَج

  

ا         ھ صفات الجم ة  وكذلك غزل صفي الدین الحلي بغالم تركي ، الذي یحشد فی ل المتوارث
  ) :٧(ویخرجھا بصورة جدیدة ، نورد قولھ

ْوسِ  دِّه ِلْلَمُج اُر َخ َحْت َن   َأْوَض
ْیالً    ِقْیَن َدِل ْت ِلْلَعاِش   َوَأَقاَم
ن     ْرِك ، َلِك آِذِر التُّ ْن َج ٌأ ِم   َرَش
ْدرٍ  ْوَب َب ِھ َث ْن َبَھاِئ سًا ِم   َالِب
اهُ   َسْت َوْجَنَت ْأَس َفاْكَت َل الك   َحَم

ْن   َشِھْدَنا ِم َناَھا َف دِِّه َوَس   َخ
  

ِدْیسِ    ّسُجْوِد َوالتَّْق ي ال ًة ِف   ُحجَّ
ْوسِ  ِب النُُّف َواِز َنْھ ْي َج حًا ِف   َواِض
ْیسِ  ْن َبْلِق اِل َع اَز ِإْرَث الَجَم   َح
اُوْوسِ  َة الطَّ ِي ُحلَّ َن اْلَوْش   َوِم
وسِ  َعاِعَھا الَمْعُك ْن ُش َفقًا ِم   َش
شُُّمْوسِ  ْوَر ال ُدوُر ُن َسى الُب َف ُتْك   َكْی

  

الم       ) ٨(ویجتھد الشاعر ابن أبي طرطور     ن اسم الغ وب "في استخراج معنى جدید م " یعق
د          اس ق ال إن الن الم ، فق ذا الغ اه ھ ة تج شاعر المحب ة م تر حقیق ى س اعیًا إل ھ ، س زل فی ذي یتغ ال

                                         
   .٣٢٨الكوكب الثابت ) ١(
 األدب ، باشر القضاء ھو عبد الرحمن بن محمد بن سلمان المعروف بابن الخراط ، ولد بحماة ونشأ بحلب واشتغل بالفقھ ، وتعاني) ٢(

بحلب ، ثم تولى أمانة سّر دیوان اإلنشاء بطرابلس ، قطن القاھرة ، ثم تولى رئاسة دیوان اإلنشاء ، وقال الشعر الرائق وطارح       
نة          وفي س ة ، ت اني الرخیم ة  ٨٤٠األدباء ومدح األكابر ومن مصنفاتھ المعاني الیتیمة والمث ھ في    .  ھجری الضوء  : راجع ترجمت

   .١٣١ -١٣٠ /٤ الالمع
   .٤/١٣١الضوء الالمع ) ٣(
  ٤٨٨الدیوان ص) ٤(
ھو جوبان بن مسعود بن سعد اهللا ، أمین الدین الدنیسري القواس ، یسمى أیضًا رمضان ، اشتھر في دمشق بفن الزخرفة والكتابة ) ٥(

   .٣٠٩ – ١/٣٠٣فوات الوفیات : انظر ترجمتھ في .  للھجرة ٦٨٠على الخشب ، توفي في حدود سنة 
  .٢٥٥/ ١٦مسالك األبصار ) ٦(
   .٤٢٣دیوان صفي الدین الحلِّي ) ٧(
ابر            ) ٨( دح األك اة المشھورین م ھو شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن علّي بن محمد ، المعروف بابن أبي طرطور ، أحد شعراء حم

   .١١/٨النجوم الزاھرة : راجع ترجمتھ في .  ھجریة ٧٦٢واألعیان في الشام ، توفي سنة 
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ي       سن الت فات الُح ستثمر ص وب ، لی یس یعق ف ول مھ یوس مھ ، وأن اس ي اس وا ف د غلط اس ق الن
ریم عن         اتصف بھا یوسف الصدیق ، و      رآن الك ھ الق ا ب ا أخبرن ستثمر م اتخذ لنفسھ اسم یعقوب لی
  ) :١(حبِّ یعقوب البنھ یوسف ، فقال

َسناً  ًا َح اَز َوْجھ ًا َح ا َمِلْیح   َی
ھِ    اَدْوا ِب ِمَك ِإْذ َن ي ِاْس وا ِف   َغِلُط

  

ا    ا َوالَحَزَن صَّبَّ الُبَك   )٢(َأْوَرَث ال
ا   ْوُب َأَن َت َوَیْعُق ٌف َأْن   ُیوُس

  

ھ ف ان ،     ومثل زل بالغلم اني الغ د مع ھ لتجدی ف ألفاظ رآن ، وتوظی اني الق تثمار مع ي اس
  ) :٣(وإخراجھا من دائرة إیحاءات الشذوذ التي اقترنت بھا قول الشاب الظریف

ھِ       ْي َفِم وِد ِف ُة الُعْنُق ْن ِاْبَن ْم َتُك ْو َل   َل
ھُ    ِھ َفَوْجَنُت اِذِلي ِفْی َدا َع ْت َی   َتبَّ

  

دِّهِ     ْي َخ اَن ِف ا َك بِ  َم و َلَھ اِني َأُب    الَق
بِ   َة الَحَط َوْرِد َال َحمَّاَل ُة ال   َحمَّاَل

  

ار    العصر العثمانيولم یتوقف شعراء   سابقة ، وإظھ صور ال  عن مجاراة أسالفھم في الع
اني ،      د المع ي تولی دوا ف د اجتھ ان ، وق زل بالغلم ا الغ ول ، ومنھ ون الق ع فن ى جمی درتھم عل مق

وارثي   وتصیُّد كل طریف منھا ، وشو     رحمن ال د ال ) ٤(اھد ذلك عدیدة نذكر منھا قول أحمد بن عب
  ): ٥(في غالم اسمھ بدر

ا   ْدرًا َوَذاَك َلمَّ مُّْوُه َب   َس
ْذ َرَأوه اُس ُم َع النَّ   َوَأْجَم

  

ا    ْسِنِھ َوَتمَّ ْي ُح اَق ِف   َأْن َف
َسمَّى  ى ُم ٌم َعَل ُھ ِاْس   ِبَأنَّ

  

  ) :٧(ركي اسمھ إبراھیمفي غالم ت) ٦(ومثلھ قول جمال الدین الحسیني
َأَلھُ     ُت َأس اٍس ُرْح رِك َق َن التُّ ٌي ِم   َظْب
د        ُصْن َمْاَء َوْجِھَك َعْن ُذلِّ السُّْؤاِل َتِج

  

الَ      ِھ َبِخ ْذ ِب ًا ُم اَل ُمِجْیب ًال َفَق   َوْص
ِصالَ   ِد ُمتَّ ِر الَمْج زٍّ ِبَبْح َق ِع   َطِرْی

  

  ) :٩(في ملیح اسمھ موسى) ٨(وكذلك قول إبراھیم البترونّي
ى َوَذا ُھ ُمْوَس ْوَن َل لُّ ِفْرَع   ُك
صَّـ     َواَك ِبال ْن َیْھ ْدَت َم ا َأْكَم   َفَكَم

  

دْ      َك النََّك اَك ُیْوِلْی َوى ُمْوَس ي الَھ   ِف
دْ   َم الَكَم دا َوُذق َطْع ْت َص دِّ ُم   ـ

  

ل معنى طریف                 ى اصطیاد ك ة إل المجون والخالع شتھروا ب م ی ذین ل لقد سعى ھؤالء الشعراء ال
ن                  یثبت ق  د ب ضریر ماج شاعر ال ا غزل ال ذكر م ام ن ذا المق ي ھ ان ، وف درتھم على الغزل بالغلم
  ) : ١١(في قارئ قرآن صوتھ جمیل) ١٠(ماجد

ا    ْت ِبَن ْد َوَقَف ذِّْكِر َق اٍل آلِي ال   َوَت
ا   ى الَخَن ِدْیَن ِإَل ُسْوُق الزَّاِھ ٍظ َی   ِبَلْف

  

دِ      ضَّالَلِة َوالرُّْش ْیَن ال ُھ َب   ِتالَوُت
دِ     َوَمْعًن ى الُزْھ ِقْیَن ِإَل ُشْوُق الَعاِش   ى َی

  

وقد ال تختلف معاني الغزل بالغلمان عن معاني الغزل الحسّي كثیرًا ، وأحیانًا تلتبس بھا      
ا                  شامة ، كم ال وال روا الخ شعراء ذك ھ غالم ، ألن ال زل ب ى أن المتغ ة عل ك قرین إن لم تكن ھنال

                                         
  . ١١/٨النجوم الزاھرة ) ١(
 .الَھّم : الَحَزن ) ٢(
  .٦٢دیوان الشاب الظریف ) ٣(
سبھ            ) ٤( ود ن ّسر المحّدث ، یع ر المف ھو الشیخ أحمد بن عبد الرحمن بن محمد الوارثي المصري الصدیِّقي ، المعروف بالوارثي الكبی

راجع ترجمتھ في .  ھجریة ١٠٤٥ولھ كتب ورسائل عدیدة ، توفي سنة إلى أبي بكر الصدیق ، لھ الید الطولى في غالب العلوم ، 
   .٢٣٦ – ١/٢٣٤خالصة األثر : 

   .١/٢٣٦خالصة األثر ) ٥(
ل إلى            ) ٦( م انتق ًا ، ث ا زمن ة وجاور بھ ى مك اجر إل م ھ ھو جمال الدین بن نور الدین علي بن أبي الحسن الحسیني ، تعلم في دمشق ث

نة      الیمن والھند وحیدر أباد ،     اد س در أب وفي في حی ة  ١٠٩٨وفي حیدر أباد حظي بمكانة رفیعة عند حاكمھا ، ت : راجع  .  ھجری
   .٤٩٥ – ١/٤٩٤خالصة األثر 

   .٢/٣١٧نفحة الریحانة ) ٧(
ن المناصب في           ) ٨( د م إبراھیم بن أبي الیمن بن عبد الرحمن البتروني ، أدیب فاضل عمل في التدریس في مدینة حلب ، تولي العدی

  .١١ – ١/١٠خالصة األثر .  ھجریة ١٠٥٣ك القضاء ، توفي سنة سل
   .١/١٠خالصة األثر ) ٩(
ھو أبو علي ماجد بن ھاشم بن علي بن المرتضي بن علي بن ماجد الحسیني البحراني ، ولد بالبحرین ، وفقد بصره وھو صغیر ) ١٠(

 – ٣/٣٠٧خالصة األثر : راجع .  ھجریة ١٠٢٨ توفي سنة ، ولي قضاء البحرین ، ثم تقلد اإلمامة والخطابة في شیزار ، وفیھا
٣٠٨.  

  .٣/٣٠٨خالصة األثر ) ١١(
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ا       .. ذكروا الوجنة وتغنوا بجمالھا ، والقوام ورشاقتھ    ي رأیناھ اني الحسیة الت ن المع وغیر ذلك م
ر الجوھري                  ي بك ول أب ذكر ق ة ن ى قرین ذي اشتمل عل شعر ال ن ال ي  ) ١(في الغزل بالمرأة ، فم ف

  ) : ٢(غالم اسمھ داود ، ورقیب اسمھ عمرو
ِھ اٌل ِبَوْجَنِت ُھ َخ َزاًال َل دِّي َغ   َأْف
ھُ     دِّ َیْحُرُس ْوَق الَخ اُل َف ا الَخ   َكَأنَّم

  

ُدْودِ       َمْع      َعاِرٍض ِشْبِھ َواِو الَعْطِف َمْم
ٍرو َواَو َداُودِ    ْرَقِة َعْم َذاَر ِس   ِح

  

ن      ي ب ن عل ي ب د الح ول عب المرأة ق الغزل ب بس ب ي تلت ان الت زل بالغلم اني الغ ن مع وم
  ) :٣(محمود

نْ    ا َم دِّ َی ْیَق الَق ا َرِش َدَك َی   ُروْی
ى     اِن َحتَّ ْصَن الَب طَّ ُغ دَُّك َح   َفَق

  

ُس   دِّدْ  ِبَمْع ا ُیَھ َواِم َلَن   ْوِل الَق
دِّدْ  َدا ُیَع اُل َغ َأْعالُه الَجَم   ِب

  

ان                ر لوصف الغلم ة وسمات الخم ذول واستعارة بعض عناصر الطبیع ر الع وكذلك ذك
  ):٤(والتغزل بھم ، كما ھول الحال في الغزل الحسي بالمرأة  ، كما في قولھ

ا      ْفُھ َلَن َواُه ِص ْن َتْھ ْواِذُل َم اَل الَع   َق
ھ      َوى َوَعاِرُض ْن َأْھ   َوالَخْمُر ِرْیَقُھ َم

  

ِقي         ْیِم ُس اِء النَّع ْن َم ْصٌن َوِم   َفُقْلُت ُغ
ى ُھ ُرِق ْدُن ِمْن َواُم اللَّ َسٌج َوالَق   َبَنْف

  

  .إلى غیر ذلك من الشواھد التي نعُف عن ذكرھا 
شع           ن ال د م صدى العدی زل ، وت ن الغ ون م ذا الل اس ھ واد الن ّج س د َم اًال فق راء وإْجَم

  ) :٥(للمتغزلین بالغلمان ، من ذلك قول عبد الرحمن ابن كثیر المكّي
َغاراً    َحْوا ِص ا َأْض اُر َزَماِنَن   ِكَب
ْوطٍ    ْوِم ُل ْن َق ا ِم َأنَّ َزَماَنَن   َك

  

ارِ    ى الِكَب اُن َعَل ِضَب الَزَم ْد َغ   َوَق
صَِّغارِ   ِدْیِم ال ٌع ِبَتْق ُھ َوَل   َل

  

ین تغزلوا في الغلمان مجاراة لغیرھم ، وإثباتًا لتمكنھم لعّل الشاعر یشیر إلى الشعراء الذ  
شھود            اء الم من الشعر وفنونھ عامة ، وھو یصفھم بصفة الكبار ألن منھم الفقھاء والقضاة واألدب

  .لھم بالوقار والتدین 
ون             ان ، ویتملق ون بالغلم ھواتھم ، فیتغزل ون ش ذین یتبع كذلك انتقاد أخیھ علي بن كثیر لل

  ) :٦(ھم یعلمون أن ذلك حرام ، وذلك في قولھو.. السلطان 
َأْلَفْیُتُھمْ  اَم َف ِحْبُت اَألَن   َص
ِسِھ ى َنْف ُد ِرَض لٌّ ُیِرْی   َوُك
اِرفٍ  ى َع ِھ َدرُّ َفًت   َفلل
َساِنھِ    صَِّدْیَق ِبِإْح اِزي ال   ُیَج
ھُ  دَّْھِر َأْثَواَب َبُس لل   َوَیْل

  

ْھَوِتھْ      ى َش ُل ِإَل لٌّ َیِمْی   َوُك
ار   ُب َن ھْ َوَیْجِل ى ُبْرَمِت   )٧(ًا ِإَل

ھْ   ى ِفْطَنِت اَن َعَل َداِري الَزَم   ُی
ھْ    ى ُقْدَرِت دوَّ ِإَل ي الَع   َوُیْبِق
ھْ  ْي َدْوَلِت ْرِد ِف ْرُقُص ِلْلِق   َوَی

  

ذوق                   ل ال ي تمث ان ، والت ستنكر أصحابھا الغزل بالغلم ي ی شواھد الت ن ال إلى غیر ذلك م
  .السائد في العصر العثماني 

  

  

  

  

  

                                         
نة         ) ١( د في دمشق س شامي ، ول الجوھري ال تغل   ٩٦٨ھو أبو بكر أحمد بن عالء الدین بن محمد بن عمر ، المعروف ب ة ، اش  ھجری

ل   ١٠٣٠دیوانًا ، توفي بعد سنة بالتجارة وتنقل بین مصر والشام ، كان شاعرًا مطبوعًا ، جمع من شعره     ة بقلی خالصة  .  ھجری
  . ٧٠ – ١/٦٨األثر 

  .١/١٦٧وریحانة األلبا  . ١/٦٩خالصة األثر ) ٢(
ھ شعر في            ) ٣( شعر ، ل ون ال ي معظم فن ال ف وع ق ھو عبد الحي بن علي بن محمد بن محمود الطالوي ، الشھیر بالخال ، شاعر مطب

  .١٣٨ذیل نفحة الریحانة .  ھجریة ١١١٧ سنة توفي بدمشق. المجون والھجاء كثیر 
   .١٥٧ذیل النفحة ) ٤(
   .١/٤٣١ریحانة األلبا ) ٥(
   .١/٤٣٢ریحانة األلبا ) ٦(
  .ِقدٌر من حجارة : البرمة ) ٧(
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  :مة الخات
ب    ي التنقی د الباحث ف د اجتھ ي عن لق زل ف عر الغ صادر مواطنش ة الم ن قل الرغم م ھ ب

زل موضوعًا      المتاحة وصعوبة المھمة ، فوقف على الغزل في مقدمات القصائد التي لم تتخذ الغ
واع ؛ عفیف      لھا ، ثم حاول تصنیف قصائد الغزل حسب اتجاھاتھا الموضوعیة ، فكانت ثالثة أن

ي عن                 یتماھى أحی  اني تنتف ستكره ، وغلم احش الم ھ بالف تلط معانی ذري ، وحسي ال تخ ع الع انًا م
  .بعضھ شبھة الشذوذ ، وغلماني مرفوض أشرنا إلى بعض مواقف شعراء العصرین منھ 

ة      وفي ثنایا الحدیث عن ألوان شعر الغزل في العصرین توقفنا على معاني الغزل التقلیدی
اني          ، وبیَّنا كیف وسمھا الشعراء   ي المع د ف اھر التجدی د مظ ا عن ذلك توقفن صریھم ، وك سم ع بمی

ألوان         اني ب ك المع وین تل ي تل شعراء ف التي تداولھا الشعراء في العصور السابقة ، وبیَّنا اجتھاد ال
ي    ثقافتھم الخاصة ، كما أشرنا إلى براعة بعض الشعراء في اختراع المعاني وترك البصمات الت

  .األدبیة تشي بثقافتھم ومكانتھم 
ي                رھم ف ن ورد ذك وجزة لمعظم َم راجم م ومن نوافل ھذا البحث اشتمال حواشیھ على ت

ى خوض         ھذا البحث من الشعراء ، واإلشارة إلى مكامن شعرھم ، وذلك بغیة حفز الدارسین عل
ارة دروب          صرین ، وإن ن الع سلبیة م واقفھم ال ة م ى مراجع شجیعھم عل صرین ، وت ار الع غم

  .، وتمھید سبل البحث المعرفة أمامھم 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
  

شیخ         الدرر الكامنة  :ابن حجر العسقالني     .١ ة ، ضبطھ وصححھ ال ة الثامن ان المائ ي أعی ف
  .م ١٩٩٧عبد الوارث محمد علي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت

ان              .٢ ن خلك ر ب ي بك ان و  : أبو العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أب ات األعی اء  وفی أنب
  ) .بدون تاریخ(أبناء الزمان ، تحقیق إحسان عباس ، طبعة دار الثقافة ، بیروت 

وي    .٣ دین اإلدف ال ال و الفضل كم عد     :  أب ق س صعید ، تحقی اء ال ماء نجب سعید ألس الع ال الط
   .م١٩٦٦طھ الحاجري ، الدار المصریة للتألیف والترجمة ومحمد حسن 
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رادي          .٤ شقي الم درر   :أبو الفضل محمد خلیل الدم اني عشر      سلك ال رن الث ان الق ي أعی ،  ف
  .ھـ ١٢٩١طبعة اآلستانة 

شھباء ، ط    : أحمد فوزي الھیب    .٥ ب ال  ، مؤسسة  ١الحركة الشعریة زمن الممالیك في حل
 .م ١٩٨٦الرسالة ، بیروت 

ردي          .٦ ري ب ن تغ دین ب ي    :جمال ال رة ف وم الزاھ وك  النج ة دار    مل اھرة ، طبع  مصر والق
   .م ١٩٥٦الكتب المصریة 

  .م ١٩٥٦ ، طبعة القاھرة األعالم : خیر الدین الزركلي  .٧
  . م١٩٨٦دیوان ابن الوردي ، تحقیق أحمد فوزي الھیب ، طبعة دار القلم ، الكویت  .٨
  .م ١٨٨٥دیوان ابن معتوق ، المطبعة األدبیة ، بیروت  .٩

ضة      .١٠ ة النھ ى ، مكتب ة األول كر ، الطبع ادي ش اكر ھ ق ش ف ، تحقی شاب الظری وان ال دی
  .م  ١٩٨٥ ، بیروت العربیة

رف ، دار   .١١ ز ش د العزی سحار وعب عید ال اجي وس نعم خف د الم ق عب ي ، تحقی وان المتنب دی
  .م ١٩٩٤مصر للطباعة 

ستاني   .١٢ رم الب دیم ك ي ، تق دین الحل في ال وان ص روت  دی ادر ، بی ة دار ص دون ( ، طبع ب
  .)تاریخ

رحمن   .١٣ د ال ن عب ادر ب د الق سي ، عب سلوى األندل ي أ: ال ت ف ب الثاب شعراء الكوك ار ال خب
ب  ن ذوي المناق رھم م م  . وغی صریة تحت رق ب الم دار الكت وط ب اریخ ٣٢٥مخط  ت

  .تیمور 
سخاوي    .١٤ رحمن ال د ال ن عب د ب دین محم مس ال ع ،  : ش رن التاس ل الق ع ألھ ضوء الالم ال

  .م ١٩٩٢الطبعة األولى ، دار الجیل بیروت 
ق    مسالك األبصار في مم: شھاب الدین أحمد بن فضل اهللا العمري    .١٥ صار ، تحقی ك األم ال

  . م  ٢٠٠٣محمد إبراھیم حّور ، طبعة المجمع الثقافي ، أبو ظبي 
اجي      .١٦ ر الخف ن عم د ب ن محم د ب دین أحم ھاب ال دنیا ،   : ش اة ال رة الحی ا وزھ ة اَألِلبََ ریحان

ي ،          ابي الحلب سى الب ة عی ى ، مطبع ة األول و ، الطبع د الحل اح محم د الفت ق عب تحقی
  .م  ١٩٦٧القاھرة 

ى ، دار  : لحي بن العماد الحنبلي  عبد ا  .١٧ شذرات الذھب في أخبار من ذھب ، الطبعة األول
  .م  ١٩٧٩الفكر ، دمشق 

اني     .١٨ یم القب د العل اھرة        : عب ة المصریة ، الق شعراء أصحاب الحرف ، وزارة الثقاف ع ال م
  .م  ١٩٦٧

وردي      .١٩ ن ال ة ، بی        : عمر ب ب العلمی ى ، دار الكت ة األول وردي ، الطبع ن ال اریخ اب روت ت
  .م  ١٩٩٦

ا   .٢٠ ى باش ر موس ي  : عم اریخ األدب العرب ى ، دار   –ت ة األول اني ، الطبع صر العثم  الع
   .١٩٨٩الفكر المعاصر ، بیروت 

ي   .٢١ د المحب ادر ،      : محم ة دار ص شر ، طبع ادي ع رن الح ان الق ي أعی ر ف ة األث خالص
  .) بدون تاریخ(بیروت 

فحة الریحانة ، تحقیق عبد الفتاح ذیل ن: محمد أمین بن فضل اهللا بن محب الدین المحبي     .٢٢
  .م١٩٧١ى البابي الحلبي، القاھرة محمد الحلو ، الطبعة األولى ، مطبعة عیس

نفحة الریحانة ورشحة طالء : محمد أمین بن فضل اهللا بن محب الدین بن محمد المحبي   .٢٣
ب العرب    اء الكت ة ،  الحانة ، تحقیق  عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة األولى ، دار إحی ی

 . م ١٩٦٧القاھرة 
ارة   : محمد بن إبراھیم الحنبلي      .٢٤ در الحبب في تاریخ أعیان حلب ، تحقیق الفاخوري وعب

  .م١٩٧٤، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 



 -٢٥-

ي   .٢٥ د الكتب ن أحم د ب ة ،    : محم ة دار الثقاف اس ، طبع سان عب ق إح ات ، تحقی وات الوفی ف
 .م ١٩٧٣بیروت 

ى   لطالع بمحاسن من بالبدر ا: محمد بن علي الشوكاني     .٢٦ ة األول سابع ، الطبع ، عد القرن ال
  .م ١٩٩٨دار الكتب العلمیة ، بیروت 

 


