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 :صور من النقد السياسّي في أدب العصر المملوكّي األّول
 قّف أنموذجا  موقف السلطة من المث

 الرحيمد. رائد عبد
 

 ملخص

عانت طائفة من المثقفين في العصر المملوكيي اوك  الللوو كاماموا  كاراءرا   
كحكربكا في أرااقهو كقكت يكمهو  كسجنكا  كعّذبكا  كقتلكا  كما ذلو  الر ونهوو لوو يقفوكا 

قوكا  كمون او ر  اللى جانب السلطة الحايمة  يركن ما ترى  كيقكلكن ما تقك   كلوو يتمل
قسووو مووون أءبوووا  العصوور  الوووذين أكصوووءت أبووكاب الحيووواو فوووي كجووكاهو  كلوووو يجوووءكا مووون 
طووووورائهو  فوووووذاقكا مووووورارذ الفقووووور  كالبووووو    كالحرموووووان  كالوووووذّ    يسوووووتم  اللوووووى موووووءيحهو كا 
كارسووتبعاءو كقووء عّبوور اوءب فووي العصوور المملووكيي اوك  عوون معانوواذ اوو ر  جميعووا   

كلة يكمذا  تجااهو  كقء استعانكا بأساليب مختلفة في التعبير كانتقءكا سياسة أرباب الء
عووون ذلووو و كعلوووى الوووراو مووون أاميوووة المكعوووك   ر تكجوووء ءراسوووة علميوووة مسوووتقلة  ووواملة 
تناكلتو  مون جكانبو  المختلفووةو كمون انوا جووا  اوذا البحوا ليقووذ علوى اوءب الوذ  انتقووء 

عن معوامين   ككسوائ  ساسة العصر المملكيي اوك  كمكقفهو من المثقذ  كليي ذ 
التعبير عنهواو كاّتبو  البحوا المونهس ارسوتقرائي الكصوفي التحليلوي  كتورجو لل خصويات 
المغمكرذ في   أما المعركفة  فاسوتثنااا مون الترجموةو كاّتيوأ علوى بعوث حوكاءا التواري  

 خءمة للنص اوءبي  كُقسو اللى قسمين:

سياسووتها تجووام المثقووذ العووالو: اوك : تنوواك  اوءب الووذ  انتقووء السوولطة الحايمووة ك 
 الفقي   كالمحءا  كالمفّسروووو

 الثاني: كقذ على اوءب الذ  انتقء مكقذ أرباب الحيو من اوءب كاوءيبو
 مقدمة
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كخوو   اووذم الحقبووة   اووو448-اووو684يمتووء العصوور المملووكيي اوك  موون سوونة 
  رستقراطيةأية الامنية حيو اومة العربية كامس مية في مصر كال او  طبقة عسير 

فعانى قسو يبير من ال وعب   كراباتها  اّمها في المقاو اوك  مصالحها ال خصية
الوووذين   كمووون اووو ر  المثقفوووكنو كتحّمووو  القهووور كالعنصووورية  العربوووي الفقووور كالحرموووان

كآثوورت   انقسوومكا فووي اووذا العصوور اللووى فئووة سووارت فووي ريووب أربوواب الحيووو كالسياسووة
راقة ما  كجهها  ذّلها كلك يان في   الطاعة اوكامر كيان من اوذم الطائفوة يتواب   كا 
فعا وكا   كانخرطكا في مفاسوءاا  ا تغلكا في ءكاكين الءكلة المملكيية  كيتاب  عرا 

كلووو تيوون الءكلووة ، فصوواركا أصووحاب اوموو   كاوطيووان كالكجااووة  فووي راووء العووي 
ايووور العربوووي فوووي  فوووأق مهو لسوووان اوتووورا   لتغوووءل علووويهو اوموووكا  الّر لحاجتهوووا لهوووو

كفئوووة ثانيوووة مووون المثقفوووين كت وووم  العلموووا  و (1)كتحصوووي  العووورائب  مخاطبوووة العووورب
كتجاكااتهوا   كرفعوت تجّبراوا كللمهوا  ابتعءت عن ب ط الحيو المملكيي  كال عرا 

كاووك ممووا ر   فعووءكا ارنخووراط فووي مفاسووءاا م ووارية فيهووا  المخلّووة بالووءين كاوخوو ل
  بوووووو  كقفووووووكا ينتقووووووءكنها  كلووووووو ييتفووووووكا بووووووذل   أك مفّسوووووور  أك محووووووّءا  يليوووووول بفقيوووووو 
كعّيقكا   ساسة الب ط المملكيي كلهذا حاربهو  كي ّلبكن ال عب عليها  كيهاجمكنها

ككصوو  اوموور بهووو حووّء   كأاملووكاو  كاحتقووركاو  كسووخركا موونهو  علوويهو فووي أرااقهووو
كقووتلهوو أموا ال ووعرا   كبخاصووة الوذين لووو ينخرطوكا فووي ءيووكان سوجنهو كتعووذيبهو كنفويهو 

ءيح  امن ا   فه ر  يانكا عبئا  علوى رجوا  الءكلوة  وّنو  ر فائوءذ لهوو الر فوي  وعر المو

                                                 

 انلوور عوون ملووالو المماليوو  كحا وويتهو: يتوواب اليكسووفي  نااووة النووالر فووي سوويرذ الملوو  الناصوور  كفيوو  و1
صووكرذ كافيوو  عوون الللووو الووذ  عا وو  النووا  فووي حقبووة الناصوور محمووء بوون قوو ككنو كيتوواب تووا  الووءين 

صووكرذ عوون ملووالو أربوواب العصوور المملووكيي بصووكرذ عامووةو السووبيي  معيووء الوونعو كمبيووء الوونقو  كيقووّءو 
مفاسووءاو كملووالمهو  يتوواب أحمووء كانلوور ثووكرذ البكصووير  ال ووعرية علووى يتوواب الووءكاكين فووي عصوورم ك 

 وكما بعءاا 111  مصر المملكيية  صالمجيء خليفة  فن السخرية كالفيااة عنء  عراعبء
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كاذا ر يفهم  اوترا  أك معلمهو  كسييّلفهو مبالغ من الما  ر عوركرذ للتنواا  عنهوا 
نفاقهاو  كا 

  لسووولطة الفقووور كالحرموووان   وووأنهو  وووأن العلموووا  المنتقوووءين لكلهوووذا قاسوووى اووو ر
كقوووء عّبووور أءب تلووو  الحقبوووة و كاوووو يتسوووّكلكن سووواءذ عصوووراو  اماموووا  كالوووذ كعوووانكا 

كانتقوء مكقوذ   حوا  اوذم الفئوة المهملوة مون العلموا  كاوءبوا الامنية  عرم كنثورم عون 
فيوووان فووي يتوووب التووواري    فنّكعوووكا فووي معوووامينهو كأسوواليبهو  السوولطة الحايموووة موونهو

الووذ  علووى الووراو   كالتووراجو كاوءب كءكاكيوون ال ووعرا  موواءذ اايوورذ فووي اووذا المكعووك 
كمون و كانبو  المختلفوةمن أاميت  لو يحل بءراسة علمية مستقلة  واملة تتناكلو  مون ج

  انوووا جوووا  اوووذا البحوووا ليرصوووء اوءب الوووذ  انتقوووء أربووواب العصووور المملوووكيي اوك 
 و  كطرل التعبير عنهاكليقذ على معامين   كمكقفهو من المثقذ يكمذا 

فقء استقرأ اوءب من ملان    اتّب  البحا المنهس ارستقرائي الكصفي التحليلي
معوامينها المختلفوة كفول عنواكين تتوكا  عليهوا اوذم  طّورأك   ثو حّل  ماءتو   المختلفة

و ككقووذ علووى أسوواليب ال ووعرا  فووي نقووءاو سياسووة المماليوو  موون المثقووذ  المعووامين
 :كبءا البحا في قسمين

ملكييوووة مووون : يتنووواك  اوءب الوووذ  انتقوووء سياسوووة أربووواب الءكلوووة المالقسمممم ا   
 و  كالمفسركالمحءا  : الفقي المثقذ العالو

كموكقفهو   : يقوذ علوى اوءب الوذ  انتقوء أربواب الءكلوة المملكييوةنيالقسم الثا
 ويكمذا  من اوءبا  كأءبهو

التووووي   أموووا تلووو  الم وووهكرذو كتووورجو البحوووا لل خصووويات المغموووكرذ الووووكارءذ فيووو 
 وهافلو يترجو ل  يعرفها يّ  مختص بأءب العصر المملكيي
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كليوون لهووذا الفصوو  بووين   كقووء يلحوول القوواري اليووريو تيوورارا  طفيفووا  بووين القسوومين
كاك ااارذ اوءب الذ  انتقوء مكقوذ السولطة المملكييوة مون   العالو كاوءيب ما يبررم

 و كتمّيا اذا اوءب بمياات معمكنية كفنية خاصة ب   اوءب كاوءيب

  كيقصووء بالسوولطة فووي اووذم الءراسووة أربوواب الحيووو كامءارذ فووي الءكلووة المملكييووة
كمكلفووووك الءكلووووة   كيتوووواب الووووءكاكين  كالووووكارا   كالقوووواءذ  كاوموووورا   : السوووو طينكاووووو

ة اللويهو فوي كيانت سوهاو النقوء مكجهو  فه ر  او أصحاب الثرا  كالكجااة  اآلخركن
 وأءب الحقبة المملكيية

كأفوواء   انووا  بعووث الءراسووات السووابقة التووي تناكلووت  ووذرات موون اووذا المكعووك 
 :  كايمنها الباحا في ءراست 

لمحمووكء سووالو   بوواب الحوورذ حتووى القوورن العا وور الهجوور أءب الصووّنا  كأر  -
فكقووذ   كاووك يتوواب مهووو تنوواك  فيوو  الم لّووذ  ووعر أربوواب الحوورذ كاتجاااتوو   محمووء

علووى نموواذ  موون أ ووعاراو التووي تصووّكر حووا  ال وواعر البائسووة فووي العصوور المملووكيي 
 و كمكقذ السلطة من   اوك 

ءر  فيو    محموكء الجريوءليل   عر أبي الحسين الجاار ءراسة فنية تحليلية -
الووذ   وويا فيوو    كمنوو   ووعرم ارجتموواعي  الباحووا الخصووائص الفنيووة ل ووعر الجوواار

 وءب كاوءيبكمكقذ أرباب الحيو في عصرم من او  حال 

المجيووووء ء عبءوحموووو  فوووون الفيااووووة كالسووووخرية عنووووء  ووووعرا  مصوووور المملكييووووة -
ثوو صوكر   ي ذل  العصركقذ في  الم لذ على بكاعا الفيااة كالسخرية ف  خليفة

  ككقووذ عنووء بعووث أع مهووا  كمنهووا السووخرية السياسووية  الفيااووة كالسووخرية يكمووذا 
 و  ك رذ الءين البكصير   ك م  الءين بن ءانيا  اليحا   كاو أبك الحسين الجاار
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كقوووذ فيووو    ل ووفيل محموووء الرقوووب  الر يووة ارجتماعيوووة فوووي أءب ابووون ءانيوووا  -
  كمنهوا الّنقوء ارجتمواعي كالسياسوي    ارجتماعيوةعلى لوكاار مون  وعر ابون ءانيوا

 ومن نقء الساسة كع قتهو بال عرا المتع

  الرحيو  لرائوء عبوءفن الرثا  في ال عر العربي في العصور المملوكيي اوك  -
  كمنهوووا رثوووا  العلموووا  كاوءبوووا   تنوواك  فيووو  اتجااوووات  وووعر الرثوووا  فوووي ذلووو  العصووور

قووءت مكقووذ السوولطة المملكييووة موون طائفووة موون فكقووذ علووى بعووث او ووعار التووي انت
 و ي  امس و تقي الءين بن تيمية كبخاصة  علما  العصر

  رسوالة ءيتوكرام  انوا  علوي سوبيناتي  صكرذ المجتم  فوي ال وعر المملوكيي -
كمنهوا مكقوذ   تناكلت فيها الباحثة جكانوب مون النقوء السياسوي فوي ال وعر المملوكيي

 و السلطة المملكيية من المثقذ
 :مهاد  تأسيس

اللووووى أقسوووواو كم ووووارب كأاووووكا   انقسووووو المثقفووووكن فووووي العصوووور المملووووكيّي اوّك 
  ر اوَّ نهو من يان تبعا  للسلطة الحايمة  يلها كرا اا  كينطل بلسانها  فممتعءءذ

رعا  أسياءم من أرباب الءك ل  سكى مصالح  ال    كا ر  يانت الغايوة خصية  كا 
عّبر عمر البااا في يتاب  "اوع و العلية في مناقب ابن  كقءو عنءاو تبّرر الكسيلة

تيمية" عن حا  ا ر  في معرث المقارنة التي أجرااا بينهو كبين  يخ  كمعاصورم 
  كبغعهو ل   حين رأكا سلكي  في الحياذ مية  كحين رصء مكاقفهو من ال ي ابن تي

موا  الوءنيا  مختاريهووا "بخو ذ ايورم مون علفقوا :  كالعلوو يخوالذ أاوءافهو كيناقعوها 
كطالبيها كالساعين لتحصويلها  فوهنهو لّموا اختواركا م ذاوا كاينتهوا كرئاسوتها  انسوّءت 

  يخبطووكن خووبط ع ووكا   كيحطبكنهووا ا  طوورل الّر وواء  فكقعووكا فووي  ووريهاعلوويهو االبوو
يحاطووب ليوو   ر يبووالكن مووا يووأيلكن كر مووا يلبسووكن  كر مووا يتووأّكلكن مووا يحّصوو  لهووو 

ءنيئووووة  كمقاصووووءاو الخبيثوووة الخسيسووووة  فهووووو متعاعوووءكن علووووى طلبهووووا  أاراعوووهو ال
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  "كلّموا رأكا اووذا (1)يتحاسوءكن بسوببها  أجسووامهو مليئوة  كقلووكبهو مون ايراوا فاراووةوو"
امموواو عووالو اآلخوورذ  تاريووا  لمووا اووو عليوو  موون تحصووي  الُحطوواو  موون ال ووب  الحووراو  

لمباح فع   عن الحراو  تحّققكا أّن أحكال  تفعح أحوكالهو  كُتكعوح رافعا  الفع  ا
  المباينووة لصووفات  علووى صووفاتهو ال وويطانيةخفوويَّ أفعووالهو  كأخووذتهو الغيوورذ النفسووانية 

كتحءا تا  الءين السبيي في و (2)الركحانّية  فحرصكا على الفت  ب  أين ما كجءكم"
كحّذراو عاقبوة   " عن اذم الفئة من علما  عصرمالنعو كمبيء النقوو "معيء يتاب  القيّ 

فمن او ر  مون "   فقا :كأثرم في علمهو كسلكيهو  كآخرذ الطريل الذ  يسليكن  ءنيا  
يطلووب العلوووّك فوووي الوووءنيا كالتووورءء اللوووى أبوووكاب السووو طين كاومرا ووووكحوووّب المناصوووب 

كيوواك  صووفا م بهووذم اومووكر التووي   رفيوو ء  اللووى أّن قلبوو  ُيللووو بهووذم اويووءا  كالجووام
اللووى أن ي وتغ  بهوو كبهوا عون اراءيواء فووي   كتُبعوء عون عوّ و الغيوكب  ُتللوو القلوكب

كنسووووي مووووا يووووان   فيووووو رأينووووا فقيهووووا  توووورّءء اللووووى أبووووكاب الملووووك  فووووذاب  فقهوووو   العلووووو
 و(3)يعلم "

بعوووث  و كصووونذ ثالوووا رفوووث  مووو ثرا  السووو مة نفسووو ىكقسوووو آخووور انيفوووأ علووو
اووا بالحيمووة كالمكعلووة الحسوونة تووارذ  كتووارذ أخوورى   فكاجهك ياسووات السوولطة الحايمووةس

الحيووو كالسياسووة فووي   فهووذا الّنفوور موون المثّقفووين  ووّيلكا خطوورا  علووى أربوواب بالمكاجهووة
    كالنفوووووي  فوووووأنالكا بهوووووو العقكبوووووات المختلفوووووة  مثووووو  التوووووكبي  كالتقريووووو ذلووووو  العصووووور

 ولسجن  كالتعذيب  ككص  اومر حّء القت كا
بون اكمن أمثلة ا ر  العلما  الذين رفعكا التقّرب اللى السلطة المملكييوة العوا 

  كتقوي الوءين بون ءقيول (8)عبء الس و  كمحيي الوءين النوكك   كتقوّي الوءين بون تيميوة
                                                 

 و83الباار  اوع و العلّية  ص و1

 و88المصءر نفس    و2

 و74-74السبيي  معيء النعو كمبيء النقو  ص و3

 ا وسيأتي الحءيا عن ءكر االعا كابن تيمية في مكاجهة السلطة في عصراو  كما تعّرعكا ل  رحق و8
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العيء  كاين الءين ابن الكرء و كقء يان له ر  نصكص أءبية  عرية كنثريوة انتقوءكا 
 فيها السلطة الحايمة المملكيية  كمكقفها من الطبقة المثقفة يكمذا و 

ار فووي السوويرذ   فقووء قووا  عنوو  تلميووذم ابوون العطووأمووا ال ووي  محيووي الووءين النووكك 
اجها  للملك  كالجبابرذ بامنيار  ر تأخذم في اللو  لكموة "كيان مك التي يتبها ل يخ : 

  "كلو  (1)  كتكّصو  اللوى الب اهوا"المكاجهوة  يتوب الرسوائ    كيان الذا عجوا عونرئو
رسوووائ  يثيووورذ كيليوووات تتعلّووول بالمسووولمين كجائيووواتوو  كلووو  يووو و طكيووو  فوووي اومووور 

كموون اووذم و (2)كالنهووي عوون المنيوور مكاجهووا  بهووا أصووحاب الّرتووب العاليووات" بووالمعركذ
   كرسوالة يتبهوابواومرا  كالخيو ""  ك"رسالة تتعلّول (3)الرسائ  "رسالة تتعّلل بالميك 

  (8)بسووبب الفقهووا  لّمووا رسووو بووأن الفقيوو  ر ييووكن ُمنووار  فووي أيثوور موون مءرسووة كاحووءذ""
كأكرء ل  تلميذم رسالتين ينتقء فيهموا سياسوة اللواار بيبور  بعوء أن فورث العورائب 
الباالة على المسلمين في ءم ول فوي سونة مجءبوة  فوأراء أن يحتواط علوى بسواتينهو 

  الذ أصواب الصوقي  بسواتين اوو666سونةثوة يانوت   كلعوّ  اوذم الحاء(7)مصءر راقهو
كعلى الثر اذم الحاءثة أمر بيبر  بنفي  من   (6)ءم ل "كعءمت الثمار جملة يافية"

ككقووذ ابوون ءقيوول العيووء مكقفووا  مت ووءءا  موون محابوواذ و (4)ثووو عكءتوو  فيمووا بعووء  ءم وول
كقووء عّبوور عوون ذلوو  تووارذ   لووةكطلووب المناصووب الرفيعووة فووي الءك   السوولطة فووي عصوورم

كأخرى بأ عار عّبر فيها صوراحة عون مكقفو    بنقء اذم السلطة كمكقفها من العلما 
                                                 

 و3ابن العطار  ترجمة امماو النككّ   ص و1

 و24المصءر نفس   ص و2

 العرائبو و3

 و24  26ترجمة امماو النككّ   ص  و8

 و26-22انلر ترجمة امماو النكك   ص و7

و 1/284  فوكات الكفيوات  22/362  اليتبوي  عيوكن التوكاري   12/387الصفء   الكافي بالكفيوات   و6
كانلر ما قي  في اوذم الحاءثوة مون أ وعار  رائوء عبوءالرحيو  فون الرثوا  فوي ال وعر العربوي فوي العصور 

 كما بعءااو 292  صالمملكيي اوّك 

 و148انلر اليرمي  نااة النالرين في تاري  من كلي مصر من الخلفا  كالس طين  ص و4
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أجووابهو قووائ     فحووين ألووّح عليوو  أنووا  فووي عصوورم علووى طوورل أبووكاب السوولطان  اووذا
 :(1)يي ذ عن خبايا نفس  كنفكسهو  بأسلكب حكار ّ 

 اللووووووى العوووووو يقكلووووووكن لووووووي اووووووّ  نهعووووووت  
 كاووووووووّ   ووووووووءءت  العووووووووي   حتووووووووى ُتحّلهوووووووووووا
وووووون فيوووووووُث يفوووووووو      ففيهووووووا موووووون اوعيووووووان  م 
 كفيهووووووووووا قعووووووووواذ  لوووووووووي  يخفوووووووووى عليهووووووووووو
 ىكفيهوووووووا  ووووووويكُض الوووووووءين  كالفعووووووو   كاوُلووووووو

 نووووووووووووووووووووووووووووووووووة ذلّوووووووووووووووووووووووووووووووووة  كفيهووووووووووووووووووووووووووووووووووا كالمها
 : نعوووووووو أسوووووووعى الذا  وووووووئُت أن ُأرىفقلوووووووتُ 

 كأسوووووعى الذا مووووووا لووووووّذ لوووووي طووووووكُ  مكقفوووووووووي
 طريقتووووووووووووي كأسووووووووووووعى الذا يووووووووووووان الّنفووووووووووووالُ 

 كأسعووووووووووووووى الذا لووووووووووووو يبووووووووووووول  فووووووووووووّي بقّيوووووووووووووووة  
 فيوووووووووو بووووووووين أربوووووووواب الصووووووووءكر مجالسووووووووا  

 كيوووووووووووو بوووووووووووين أربووووووووووواب العلوووووووووووكو  كأالهوووووووووووا    
 منوووووووووووووالرذ تحموووووووووووووي النفووووووووووووووك   فتنتهوووووووووووووي

 

 فمووووووووا لوووووووووّذ عيووووووووووُ  الصابووووووووور  المتقّنووووووووو   
 بمصوووووور اللووووووى لوووووووو   الجنوووووواب  المرفّووووووو   
 الذا  ووووووووووووووا  رّكى سيوووووووووووووُلُ  يوووووووووووو َّ بلقوووووووووووو   

 ايووووووووور معّيووووووووووو  تعوووووووووّين يوووووووووكن  العلوووووووووو  
 ُي ووووووووووويُر الليهوووووووووووو بوووووووووالع  يووووووووو   أصوووووووووب   
 فقوووووس كاسوووو   كاقصووووءس بوووواب  راق وووو   كاقوووور   
 ذليوووووووووو   ُمهانوووووووووا ُمستخفّووووووووووا  بمكععوووووووووووي
 علووووووى بوووووواب  محجوووووووكب  اللقووووووا  ُممّنوووووووو   
 أركح كأاوووووووووووءك فوووووووووي ثيووووووووواب  التصّنوووووووووو 
 أراعوووووووووي بهوووووووووا حوووووووووّل التّقوووووووووى كالتوووووووووووكّر   
 ت ووووب  بهووووا نووووواُر الغعوووووا بووووين أعوووولعي

 بحثووووووووكا فووووووووي الم ووووووووي ت  بمجموووووووو   الذا 
 كقووووووووووء  ّرعوووووووووووكا فيهوووووووووووا بيووووووووووّ  م وووووووووووّر   

 

ثموووون التقووووّرب اللووووى   كاووووك العووووالو الجليوووو  فووووي عصوووورم  يووووءر  ابوووون ءقيوووول العيووووء
تجعلوو  يوورفث اللحوواح   فنلوورذ منوو  علووى حووا  المقووّربين موون علمووا  عصوورم  السوولطان

تخو   عون يثيور ك   ذّلة علوى أبكابو   فبّين لهو أن نعيو السلطان ل  ثمن   النا  علي 
كرّبمووا   كقلّووة الووكر   كالتوواامهو النفووال  كالمبوواءي التووي ي منووكن بهووا  موون القوويو النبيلووة

ين حوءم توا  الوءين السوبيي كاوذا موا أّيوو أفتكا بما يخالذ  ر  الل  الرعا  وسوياءاو

                                                 

 و79معيء النعو  ص و1
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  ُيفتووووي بووووبعث مووووا ر يعتقووووءم موووون المووووذاابذيوووور أن بعووووث المفتووووين فووووي عصوووورم "
 و(1)"ما لو يرّخص في  لعمكو الخللرا  كيرّخص لبعث اوم

كمن العلما  اوءبا  الذين يانت لهوو مكاقوذ مت وءءذ مون السولطة الحايموة فوي 
فهوا اوك   كقء عّبر عن ذل  بصكر  تى فوي  وعرم  عصراو اين الءين ابن الكرء 

ّن و  كءعووووا ال ووووعرا  اللووووى التااموووو ل أبووووكاب السوووولطان للتيّسووووب ب ووووعرم "يوووورفث طوووور 
يقوك  فوي   (2)كقوءر أ وعارم"  كيحّط مون قوءرم  التيّسب بال عر يجع  المتيّسب عبءا  

 :(3)رميت 

 كانلووووووووووووووووووووووو ال وووووووووووووووووووووعر  كراو مذابووووووووووووووووووووووي
 لوووووووووووى الفعووووووووووو   كموووووووووووافهوووووووووووك عنوووووووووووكان  ع

 أنووووووووووووووووووووووا ر اختوووووووووووووووووووووواُر تقبيوووووووووووووووووووووو   يووووووووووووووووووووووء
 النس ُتجانوووووووي عووووووون موووووووءيحي صووووووورُت فوووووووي

 

فوووووووووووء  فوووووووووووي الوووووووووووءنيا أقووووووووووو س   فووووووووووواّطراُح الر 
 أحسوووووووووووووون  ال ووووووووووووووووعر الذا لووووووووووووووو ُيبتووووووووووووووذ س 
 قطسُعهووووووووووا أجمووووووووووُ  موووووووووون تلوووووووووو   الُقبوووووووووو س 
 رّقهووووووووووووووووووا أكس ر فييفينووووووووووووووووووي الخجوووووووووووووووووووو س 

 

 :(8)كيقك  في قصيءذ أخرى

 عر   عوووووووووووووون ذلّووووووووووووووة  حمووووووووووووووى اللوووووووووووووو   وووووووووووووو
ّن ايتسوووووووووووووووووووواب  الغنووووووووووووووووووووي بالموووووووووووووووووووووءيح    كا 

 ا  و واحوا  فوعو   ُمستب وأرى الُبخ

 فووووووووووووووووووووووو  يسوووووووووووووووووووووووتييُن كر يخعووووووووووووووووووووووو ُ 
 مهووووووووووووووووووووين  لوووووووووووووووووووو  موووووووووووووووووووو لو  مكجوووووووووووووووووووو ُ 

  ُ وهو أب وواب  وى بووعيي اللوكس

                                                 

 و42  صمعيء النعو و1

 و12رائء عبءالرحيو  لاارذ التيّسب بال عر كتجلياتها في النقء العربّي القءيو  ص و2

 و369  كانلر ص834-836ابن الكرء   الءيكان  ص و3

 و228ءيكان ابن الكرء   ص و8
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يعلوو موا يوان ي قيو    كليّنو  ابون عصورم  لو يأت مكقذ ابن الكرء  مبالغا  في 
كقوء   كأربواب الءكلوة المملكييوة  اب المماليو  عرا  عصرم مون مهانوة كذلّوة علوى أبوك 

 و(1)عبر أكلئ  ال عرا  يثيرا  عن ذل  في أ عاراو

فتعّجوب   فرفعو   كيبءك أن ابن الكرء  يان قوء عورث عليو  منصوب القعوا 
كأّنوو  يعوذ  عوون اووذا   ن القعوا فبووّين لهوو أّن العلووو أعلووى رتبوة موو  النوا  موون رفعو 

 :(2)يقك   المنصب لتبعات  المهينة اوليمة

 تعّجوووووووووب  قوووووووووكو  ييوووووووووذ أتوووووووووورُ  منصوووووووووبي
وووونس حوووو َّ فووووي رتبووووة  القعووووا كقووووالكا  : توووورى م 

 كأنوووووووووووووووت  خبيوووووووووووووووور  بالقعوووووووووووووووا  كعسوووووووووووووووور م  
بوووووواُ  عفيووووووذ  ر يووووووورى حووووووّب م  نصوووووووب  ط 

 ق ن عوووووووووُت فخلووووووووووووُت الوووووووووونجو  ءكنووووووووووي  رتبووووووووووووة  
 

 كأرفُعوووووووووُ  عموووووووءا  كموووووووا أنوووووووا ُمعووووووووطر  
 كفارقهوووووووووووووووا حتووووووووووووووى يكاريووووووووووووووو  الثوووووووووووووووورى

 ور  يتبعوووووووووووُ  الُيسوووووووووووورُ سوووووووووووأر فلعوووووووووووووّ  الع
 كليووووووووونس ت فّووووووووووي حاسووووووووووءي  بووووووووو  ُموووووووووووور  
 كايهووات  خووكذ الفقوور  عنووء الغنووى فقوورُ 

 

يووأن   خ وويتهو تبعاتوو الن رفووث اوو ر  العلمووا  كايووراو منصووب القعووا  موورءم 
كلعو   ورط بععوهو أّر يأخوذ أجورا    أك أن يايغوكا عون الحول  تُفرث عليهو اوحياو
يووي ر تيووكن رقووابهو مراكنووة بهووذا اوجوور   يووان سووبب  ذلوو   علووى منصووب القعووا 

 و(3)كالراتب عنء س طين الممالي 
الشمممءرامن ممممب اربممما  الحمممر  كانتقوووء السووولطة الحايموووة كمكقفهوووا مووون المثقوووذ 

كتنّكعوت و الذين أكصءت اوبكاب في كجكاهو فعوانكا مورارذ الفقور كالحرموان،  غيرهم
 نثمر ،     تمثيليما  خيما  ال م،  رسمائ ، شمءرالفنكن اوءبية التي انتقءتهو موا بوين 

،  المم ع   اشرشمماد،  السممخرية، التصمم يرفاتوووي كا علووى   كتنكعوت أسوواليبهو. تممألي ي
                                                 

 سيأتي بيان ذل  عنء الحءيا عن ال اعر كالسلطة المملكييةو و1

 و 397-398  344-344  318  34  كانلر ص 294ءيكان ابن الكرء   ص و2

ييين كاويكبيين كالمماليو   انلر أمثلة على ذل  عمر مكسى با ا  اوءب في ب ء ال او: عصكر الان و3
 و42  كانلر ص97  46ص
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 اسمتلهام المديب ،  بخاصمة الت ريمة،  ال ن ب البديءية المختل ة،  الرمز،  ال اقءية
 االسمممممت هام ، التممممماريق  القمممممراب  القصمممممص الممممم اقءي ...،  اسمممممل   المقابلمممممة  

 االستنكاري.

  الفنكن اوءبية التي انتقءت مكقذ السلطة المملكيية كقء تعءءت معامين تل
  كموون ملوواار اووذا النقووء بأهمم  ال  مم كيثيوور منهووا رمووا اللووى المثقفووين   موون المثقووذ

 :اآلتي
 :اشهانة  اشهما 

قووّءو العلمووا  صووكرا  مختلفووة لملوواار اماانووة كامامووا  التووي مارسووها المماليوو  فووي 
ككقفووكا فووي كجوو  اووذم الممارسووات  كانتقووءكا  تعوواملهو موو  علمووا  ذلوو  العصوور كفقهائوو  

أربوواب السوولطة الحايمووة  كاوواجمكاو  ككقفووكا عنووء اوسووباب التووي تووءفعهو اللووى مثوو  اووذا 
السوولك  الم ووين  ككعلووكاو  كبينووكا العكاقووب الكخيمووة التووي سووتنا  بهووو الن اووو اسووتمركا 

اءذ أءبيوة في اذم اوفعا  الخارجة عن حءكء الءين كاوخ ل  كقء عثر البحوا علوى مو
 كفيرذ تعّبر عن ذل   يمين تصنيفها كفل العناكين اآلتية:

  :بؤس الءلمام  فقرهم  محاربتهم في ارزاقهم
كع  المقريا  العلما  كالفقها  فوي الطبقوة الخامسوة مون طبقوات المجتمو  فوي 

كلعوو  المقريووا  انووا يقصووء   (1)كاووي طبقووة الفقوورا  كالمحووركمين  العصوور المملووكيي
كرفعوووكا ارنخووووراط فووووي   أكلئووو  العلمووووا  كالفقهوووا  الووووذين ابتعووووءكا عووون بوووو ط الحيوووواو

كلسووووانهو امع مووووي النووووواطل   أمووووا أذنوووواب الساسووووة كم يووووءكاوو سياسوووواتهو اللالمووووة
 كقووء كقووذ اوءبووا  طووكي   و فيووانكا أاوو  الخيوو  كالقصووكر كالم بوو  الفوواخرذ  باسوومهو
كاووي حيوواذ   حيوواذ البوو   كال ووقا  التووي يووان يعانيهووا العلمووا  فووي لوو  المماليوو عنووء 

كفل خطة تهءذ اللى التعييل على من ينافسكنهو أماو   قصء الليها الممالي  قصءا  
 و  كي لبكنهو عليهوالجمااير

                                                 

 و184غمة  صانلر المقريا   الااثة اومة بي ذ ال و1
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كتجءر ام ارذ في اذا المقاو اللى أّن سياسة التعييل في الرال نهسوس  لوو يقوذ 
كيعاني   كليّن ال عب يان يتعّكر جكعا  في عهءاو  حّء المثقفين ب  الممالي  عنء
كر أء  على موكقفهو اوذا مون الصوكرذ المعبورذ التوي رسومها ال واعر   الفقر كالحرمان

الذ قوووا  مبّينوووا كقووووكذ  ؛لحوووا  النوووا  فوووي عهوووءاو (1) وووهاب الوووءين اوعووور  السوووعء 
كمتحءثا  عن ييفية تكاي  الثركذ في   الممالي  سءا  منيعا  أماو رال العباء في مصر

 : (2)كحّل النا  ال حيح منها  عصرم

 كييوووووذ يوووووركو الووووورال  فوووووي مصووووور عاقووووو   
م عتوووووووُ  القوووووووبُط مووووووون يووووووو   كجهوووووووووووة    كقوووووووء ج 
 فللتووووووووووووور   كالسووووووووووووولطان  ثلوووووووووووووُا خراجهوووووووووووووا

 

 كموووون ءكنوووو  اوتووووراُ  بالّسوووويذ  كالتّوووور   
ووووووووهو بوووووووو  الر ب  كالووووووووث من  كالُخموووووووووو   ونفس 

 كللقوووبط  نصوووذ  كالخ ئووول فوووي السوووء   
 

كقء عّبور اوءبوا  عون التعوييل بوالرال الوذ  عانوام المثقفوكن يكموذا  بأسواليب 
كلعوو  أبوورا مقطكعووة تووءاكلها الم رخووكن كالمترجمووكن فووي يتووبهو قالهووا تقووي   مختلفووة

الووذين يووانكا   المماليوو كصووذ فيهووا معانوواذ العلمووا  فووي لوو    الووءين بوون ءقيوول العيووء
كيقورن بوين حيواذ الءعوة كالتورذ التوي يوان يعي وها ساسوة   يهملكنهو الاموا  الكحوك 

  كاك فوي ذلو  يلّو  يرفو  مون  وأنهو  العلما  بناراا  كحياذ الفقر التي ايتكى عصرم
ككعووواعة المنالوووة كالقوووءر الذا موووا قكرنوووكا   كيرموووي ساسوووة عصووورم بالجهووو  كالعنصووورية

كسوعاءذ   كم ويرا  اللوى  وقا  العوالو فوي عصورم بعلمو   عبرا  عن ذل يقك  م  بالعلما 
 :(3)أرباب الءكلة بجهلهو

 أاووووووو  المناصوووووووب فوووووووي الءنيوووووووووا كرفعتهوووووووا
ه وُ   قووء أنالكنا ونووا ايوُر جنس 

 مرذكلووووووووووووكن بينهووووووووووووُ  أاوووووووووووُ  الفعووووووووووائ   
ِ  في اماما  عن   ءُاوُ ومناا   الكح  

                                                 

أحمء بن يحيى بن مخلكذ بون مور  "ال وي   وهاب الوءين اوعور  السوعء   المو ّءب اوءيوب  ا وتغ   و 1
اووو  كلوو  سووب  كسووتكن 447  كتعووانى اوءب  فمهوور كأّءب أكرء اويووابر ووو  مووات فووي أكائوو  سوونة بووالعلو

 و  196سنة"  ابن حجر العسق ني  الءرر اليامنة  

 و21و كانلر فن الفيااة كالسخرية عنء  عرا  مصر المملكيية  ص1/196الءرر اليامنة   و 2

 و  1/142  ابن حجر العسق ني  الءرر اليامنة  6/6تا  الءين السبيي  طبقات ال افعية اليبرى   و 3
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 فماااام فيااااّ فاااار نا نااااـر  ااااـ    م     ـااااـ   

  ّ فيـااااااااـ  فلـااااااااـ ن م فااااااااا  اااااااا   م       ن

 فياااّ م   ااام  مااا   يااا  افااا      ااا 

 

  ّ ّ  فااار ن  نااار  اااـ    م  مـاااـ  امااام فياااـ

  ّ  مق ا   ااااـّ ا اااا  م  ا فااااـا   ا    ااااـ

ّ   اا ـاااااـ  م افمن  ااااام    ّ  ااف اااااـ   اف لاااااـ

 

  فعارعووكاا  كيبووءك أّن اووذم المقطكعووة أعجبووت  ووعرا  عصوور ابوون ءقيوول العيووء
كاوذا   الوذ  تكّسو  فوي نقوء أربواب السولطة فوي عصورم  (1)كمنهو ال واعر ابون البققوي

ليووون المعنوووى عيووو    هوووايّ فوووي كانهوووا كرك "كاوووي   فقوووا  عنهوووا: موووا رحلووو  الصوووفء 
فنعوتهو بنعوكت تخورجهو   كبين رجا  الءكلوة  لما  عصرمكفيها قارن بين ع  (2)ذل "

كبوّين أن منالوة   الذ جعلهو كحك ا  كأنعاما  فوي قسوكتهو كجهلهوو ؛عن صفات اآلءمية
كيبووءك تووأثر   علمووا  عصوورم الرفيعووة اووي التووي جعلووت أكلئوو  يبغعووكنهو  كيهملووكنهو

 :(3)ال اعر بابن ءقيل العيء أكر  ثو بالمتنبي ثانيا  جليا  في نّص 

 أيووووووووون الموووووووووووراتُب فوووووووووي الوووووووووءنيا كرفعتُوووووووووووها
 ر  ووووووووووووووووّ  أّن لنوووووووووووووووا قووووووووووووووءرا  رأكم كمووووووووووووووووووا
 اوووووووُو الكحوووووووكُ  كنحووووووون امنوووووووُ  حيمتنوووووووا
 كلووووووي   ووووووي  سوووووووكى امامووووووا   يقطعنوووووووا

 لنا المريحان  من علووو  كمن عووءو     

   عنوووووءُاوُ مووووون الوووووذ  حووووواا علموووووا  لوووووي
 كر لهوُووووووووووووووووُ  لمثلهوووووووووووووووووس عنووووووووووووووووءنا قووووووووووووووءر

 تقكُءاوووووووووووووس حيثمووووووووووا  وووووووووئنا كاوووووووووو ن عووووووووووُ 
 عووووووووووووونهوس ونهووووووووووووووووووُو كجوووووووووووووءانهوس عووووووووووووووووءوُ 
 كفووووووووويهو المتعبوووووووووان الجهووووووووووووُ  كالح ووووووووووُ 

   

                                                 

أحمء بن محمء بن فتح الءين ابن البققي الحمك   "أقاو بءيار مصر  كيانت تبءك من  أ يا  عبطت  و 1
   فعووورب القاعوووي عليووو   كيوووان جيوووء الوووذان  ذييوووا   كليووون أءام ذلووو  اللوووى ارسوووتخفاذ بوووالقرآن كال ووور 

 و142-1/141  كانلر الءرر اليامنة  4/174" الكافي  او421اليي عنق  بين القصرين سنة الم

 و4/179الكافي   و 2

 و1/142  الءرر اليامنة  4/174  الكافي  6/6طبقات ال افعية   و 3
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  ر يوءافعكن عون العلموا   يما صّكراو ال واعران  الن ساسة العصر المملكيي
امالهو اللحال بمنوالتهو  ىرين في الكقت ذات  علكاير قاء  كر ييّفكن عن اليذائهو كا 

 و العلمية

ك ووار  محيووي الوووءين النووكك  فووي نقوووء سياسووة التعووييل التوووي مارسووها اللووواار 
انتقووء فيهووا مكقفوو  حووين منوو  الفقيوو  أن   بيبوور  علووى علمووا  عصوورم الذ يتووب رسووالة

   فسووانءاو النووكك  فووي تحصوووي   كأن يقتصوور علوووى كاحووءذي ووتغ  فووي عووءذ مووءار 
  فانتقوووء سياسوووتها  كحّثهوووا بالحيموووة كالمكعلوووة خاطوووب الءكلوووة فوووي أموووراوحقوووكقهو  ك 

لتوي   مسوتعينا  باوحاءيوا النبكّيوة ال وريفة اعلى الرأفة بحا  فقها  المسلمين الحسنة
أموور بالتعوواكن علووى  "خءمووة ال وور  ينهووكن  أّن اللوو  تعووالىتبووّين ميانووة العووالو  يقووك : 

لعلما  العهء بتبليغ أحيواو لمين  كأخذ على ا  كنصيحة كرذ كعامة المسالبّر كالتقكى
علووواو  وووعائر االوووءين  كمناصوووحة المسووولمين لوووءين    كحوووّا علوووى تعلووويو حرماتووو   كا 

يراو العلموا  كأتبواعهو" ب نفوك  الفقهوا  جوّرا    ثوّو يتحوّءا عون العويل الوذ  أصواكا 
  الووذ  كيبووّين أّنهووو قووكو ذك حاجووة كعيووا   ر يليوول بقووءراو اووذا امجوورا  اووذا القوورار

"كقوء بلوغ الفقهوا  بأّنو    يقوك :   ككرثوة أنبيائو اّتخذت  الءكلة  كاوو الميرموكن مون اللو 
  فتنيووءت لووائفهو  كُيقطعووكا عوون بعووث مءارسووهوُرسووو فووي حّقهووو بووأّن يغّيووركا عوون ك 

بووذل  أحووكالهو  كتعووّرركا بهووذا التعووييل علوويهو  كاووو محتوواجكن كلهووو عيووا  كفوويهو 
ووو  كر تخفووى مراتووب أاوو  العلووو كفعوولهو  كثنووا   صووالحكن  كالم ووتغلكن بووالعلكو 

نبيووا  صوولكات اللوو  كسوو م  علووى ايووراو  كأّنهووو كرثووة او اللوو  علوويهو  كبيانوو  مرتبتوو 
تع  أجنحتها لهو  كيسوتغفر لهوو يو    وي   -عليهو الس و-فهّن الم ئية عليهو  "
طووذ اللووى اوو ر    ثووّو يحووّا بيبوور  كأربوواب ءكلتوو  أن ينلووركا بعووين العلحيتووان"حتووى ا
ينالووكاو منوواالهو    كأن  الووذين يووّرمهو اللوو   كرفوو   ووأنهو  كأن يهتمووكا ب وو كنهوالعلمووا

ن يسوتجلبكا اعووبهو   بووء  أالتوي يسووتحقكنها  كيكلفوكاو لخءمووة الءكلوة  كالووءعكذ لهوا
  كامحسووان اللوويهو  الجنوواب العووالي اليووراو اووذم الطائفووةكال ئوول بكسووخطهو  فيقووك : "
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ء   فقو"لور فوي أحوكالهو بموا فيو  الرفول بهوو  كالنالميركاات عنهوعءتهو  كءف  كمعا
ونس أّنو  قوا : "  ثبت في صحيح مسلو عن رسك  اللو   صولى اللو  عليو  كسوّلو اللهوّو م 

مووذ  بهسووناءم   كركى أبووك عيسووى التر بوو "كلووي  موون أموور  أّمتووي  وويئا  كرفوول بهووو فووارفل 
: مرحبوووا    أّنووو  يوووان يقوووك  لطلبوووة العلوووولووو  عنووو رعوووي ال (1) عووون أبوووي سوووعيء الخوووءر ّ 

  صولى اللو  عليو  كسوّلو    الّن رسوك  اللو بكصّية رسك  الل   صولى اللو  عليو  كسوّلو
و "ار  يوووأتكنيو يتفّقهوووكن  فوووي الوووءين  فوووهذا أتوووكيو  فاستكصوووكا بهوووو خيووورا  الّن رجوووقوووا : "
ءعوووكتهو لهوووذم الءكلوووة  لبكُتسوووتج  ك  أن ر ُيغّيووور علوووى اوووذم الطائفوووة  وووي كالمسووو  
ا  " :ت  في صحيح البخارّ  أّن الرسك    صلى الل  علي  كسّلو  قا   كقء ثبالقاارذ

  نووكك  بأحووءاا التوواري  لتووءعيو رأيوو كيسووتعين الو "نصووركن  كُتراقووكن  الّر بعووعفائيوتُ 
قنا  السلطة الحايمة بما فعل  نلاو الملو  حوين كّبخو  السول طان ليثورذ النفاقو  علوى كا 

كقء أحاطت العلكو بما أجاب ب  الكاير نلاو الُمل  حوين أنيور  ب العلو  فقا : "ط
 أقمووُت لوو  بهووارذ فووي جهووة طلبووة العلووو"  فقووا : "عليوو  السوولطان صوورذ اومووكا  اليثيوو

لو   كسواعءم عليو    كاللو  اليوريو يكفّول جنءا  ر ُترّء سهامهو باوسحار  فاستصكب  فعس
  كصووولى اللووو  ين  كالحموووء للووو  رّب العوووالمطاعتووو  نووواب لمرعوووات  كالمسوووارعة اللوووىالج
 و (2)"ى سيءنا محمء كآل  كصحب  كسّلوعل

الءين السبيي في يتاب   كن ه س  ن هسس  النكك  في نقءم أرباب السلطة الحايمة تا ُ 
الوووذ  أرجووو  المصوووائب التوووي تحوووّ  باوموووة فوووي العصووور   ""معيوووء الووونعو كمبيوووء الووونقو

كايراوووا اللوووى مفاسوووء اوموووة   كاووواكات  كقتووو   كفوووتن  لوووكيي مووون يوووكارا طبيعيوووةالمم
كال ووعب   كمنهووا سياسوة المماليوو  اللالموة تجوام العلمووا  كالفقهوا   بطكائفهوا المختلفوة

فهووا اووك يقووك  فووي حوول    ككلووكعهو بووالحراو كتجوواكااو حووءكء الووءين كاوخوو ل  بعامووة
  ثووو يعوواقبكن كيمووءكن اوقوو و للحووراو  يتوواب الووءكاكين الووذين يملوو كن بطووكنهو بووالحراو

                                                 

 و24ترجمة امماو النكك   ص و1

 و24المصءر السابل  ص و2
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يطووواذ بووو  فووووي   أفلوووي  حقووووا  الذا رأيتووو  بعوووء اموووون يسوووير معوووركبا  بالمقووووار للحوووراو "
كيوذل  تورى عكاقوب الوكارا  الوكارا  الللموة: "كيقوك  فوي   (1)"  كُيجنى علي اوسكال

كر يختلووذ مصوووير اوو ر  عووون و (2)"ذين  ووور العكاقووب فووي الوووءنيا كاآلخوور كقووبط الووءكاك 
يهمزا بال قهمام  " ال  جمدنا تركي ما  :   يقوك مصير اوتورا  الوذين يعتوءكن علوى العلموا 

كلهووذا عمووء السووبيي اللووى كعوول . (3)"،  تكمم ب عاقبتمما  خيمممةإال  يهلكمما اللمما تءممال 
كحوثهو علوى   كعرب لهوو علوى الوكتر الوءيني  ا ر  الخارجين عن الءين كاوخ ل

ذا فعلووكا ذلووو  سووتتحقل سووويميائية يتابوو   العووكءذ اللوووى جوواءذ الصوووكاب    فتعوووكء الووونعوكا 
كاسووتعان الياتوووب و فسووتل  الووونقو تطووارءاو كالنيبوووات  أموووا الذا لووو يفعلوووكاو كتُبوواء الوونقو

لتحقيووول كاسوووتكحى القصوووص الكاقعيوووة   أيعوووا  بأسووواليب ارسوووتفهاو كال وووعر كالمقابلوووة
 واكح بين أسلكبي التصريح كالتعريثكر   الهءذ ذات 

ى تء  علوى التعوييل ارقتصواء  المقصوكء الوذ  لقء قّءو الياتب معامين  تّ 
فهووك فووي معوورث نصوويحت    نهجوو  المماليوو  كحا وويتهو بحوول علمووا  العصوور كفقهائوو 

  والووذين يفيووءكن امسوو   السوولطان المملووكيي ينتقووء مكقفوو  موون المثقفووين فووي عصوورم
فووووي حووووين ينفوووول اومووووكا  علووووى ممالييوووو    كينتقووووء الامووووالهو موووون الناحيووووة ارقتصوووواءية

كيبّين أّن اذا السلك  سبب مون أسوباب اكا  النعموة   كحا يت  كأتباع  ءكن حساب
كموون كلائفوو  أن ث حءيثوو  عوون كاجووب السوولطان فووي عصوورم: "يقووك  فووي معوور   عنوو 

وووونس ينفوووو  المسوووولمين كيسووووتخءو  كيعووووعها فووووي مكاعووووعها  ينلوووور فووووي امقطاعووووات   م 
فوووهن فوووّرل امقطاعوووات علوووى مماليووو    كييوووّذ أيوووء  المعتوووءين  كيحموووي حوووكاذ الوووءين

  كافتخوور بريكبهووا بووين يءيوو   كاّينهووا بووأنكا  الم بوو  كالوواراي  المحّرمووة  اصووطفااا
  كأخووذ يبيووي  ثووو سوولب  اللوو  النعمووة  كتوور  الووذين ينفعووكن امسوو و جياعووا  فووي بيووكتهو

يوووا أحمووولا أموووا علموووت  :كأيوووامي قصووورتا فُيقوووا  لووو   نعمتوووي االوووت: موووا بوووا  كيقوووك 
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كيلقووي السووبيي العووك  علووى سوولك  آخوور و (1)"الجوواني علووى نفسوو أ السووببأ أكلسووت  
فهوك ر ييتفوي بتوريهو  كعيوالهو يتعوّكركن  سلطان المملكيي على العلموا  مارس  ال

أكقفهوا أاو  الخيور مون اوانيوا  ل نفوال  كقاذ التييان يستكلي على او ب   جكعا  
  كيرمووي السووبيي اووذا السوولطان المتسوولط بووالحمل كالجهوو   كيبيعهووا بالر ووكذ  علوويهو

كيعلوو  بووأن يحنووك علووى   كأن مووا يفعلوو  سووبب موون أسووباب المصووائب التووي سووتح  بوو 
قووك :   يكيايووء فووي اووذا العطووا   كيحووافل علووى اوكقوواذ التووي تعوويلهو  اوو ر  العلمووا 

كيبيتوووكن كمووونهو مووون يطوووك  الليلوووة   فوووهن تووور  العلموووا  كالفقووورا  جياعوووا  فوووي بيوووكتهو"
كمحاسن سماط  كاينت  كلباس  كلبا    كأخذ يمّن بعليو ملي   كالليلتين اك كعيال 

ن عّو اللى اذا أن  استيثر علوى الفقهوا  موا بأيوءيهو  حا يت  فذل  أحمل جهك    كا 
فوووهّن مووون حقّووو  أن   فهوووك بووو   علوووى بووو    ر وووكتعوووّرث وكقووواذ كقفهوووا أاووو  الخيووو

بو  كيوراقهو مون بيوت الموا  موا توتو   كأر ييلهوو الليهوا  ينلر في مصالحهو كأكقافهو
فوهن خوتو اللوى ذلو  أنو  يبيعهوا   فقء خرل حجواب الهيبوة  فهذا تعرث لها  ب  اليفاية
كي ووير السووبيي فووي و (3)"ا فووي ايوور مسووتحقها فمووا ييووكن جوواا مكيعووعه  (2)بالبرطيوو 

أنيوور عليوو  الذا ريووب فرسووا  "معوورث حءيثوو  عوون البريءيووة فووي عصوورم اللووى أّن الفقيوو  
ريوء ر يسوال الر لمهّموات فوهن الب  : قء أخطأ السلطان أك نائب  في الرياب   كقي ذل 

يعنوكن بمهموات السولطنة   الذين "ينكينتقء السبيي مكقذ ا ر  المنتقء  (8)"السلطنة
أك خووراب   أك اسووتءعا  مغون حسوون الصوكت  موا اعتوواءكا بو  موون  ورا  مملووك  ملويح

بيووت  ووخص أنهووي عنوو  مووا ر صووحة لوو  وووو  كخفووي عوونهو أّن أئمووة العووء  يووانكا 
كأّن ريوكب البريوء   كا تهار الوءين  يستءعكن العلما  من الب ء وج  نف  المسلمين

فهوك يبوين فوي اوذا المقواو أن و (7)"ير من ريكب  في أاراعهو الفاسءذخلهذا الغرث 
نمووا امهووو مووتعهو الءنيكيووة  كأموور الووءين  حيوواو عصوورم ر عنايووة لهووو بووالعلو كلهووذا   كا 

اوانتهو  كيعّيقكن عليهو فوي أرااقهوو  يانكا يستبعءكن العلما    كيحواكلكن الذرلهوو كا 
                                                 

 و 21معيء النعو كمبيء النقو  ص و1

 الر كذو و2

 و22-21معيء النعو  ص و3

 و32  صالمصءر نفس  و8

 و32  صالمصءر نفس  و7



 66 

يستخءمكن في يّ  حصن ع  آخر حين يستنير عليهو أّنهو "كاذا ما ي يءم في مك 
مهو   طبيبا  يستصحبكن  في أسفاراو بمعلكو من بيوت الموا  ِّ كر يتخوذكن فقيهوا  يعوّ 

  نعووكذ باللوو  موون كمووا ذلوو  الّر وّن أموور أبووءانهو أاووو عنووءاو موون أموور ءيوونهو  الووءين
ّر أن أربواب الءكلوة المملكييوة يوانكا يمنعوكن كيعيذ السبيي اللى موا موو (1)"الخذرن

  فيانكا ييناكن اومكا   أما اوو كريكب الخي   العلما  من ارتءا  الم ب  الثمينة
كيووورميهو اوووذا الفقيووو  بالمعصوووية   كيلبسوووكن أفخووور الثيووواب  كينفقكنهوووا علوووى حا ووويتهو

ث السبيي لهذا مون كيعر   كيتنبأ ومثالهو النقمة كاكا  النعمة  كقّلة الحيا   كالحقء
اسوووتيثاراو   كمووون قبوووائحهوبوووءك فوووي قكلووو : "يموووا ي  كاقووو  خبرتووو  كتجربتووو  كم وووااءات 

ن قلّووووت علووووى العلمووووا   اوراال ن يثوووورت علووووى أنفسووووهو  كاسووووتق لهو اوراال  كا    كا 
  كلوب  الثيواب الفواخرذ  يثيرا  منهو يعيبوكن علوى بعوث الفقهوا  ريوكب الخيو  كرأيتُ 

فهنهووا تتبختوور فووي   را  ُيخ ووى عليهووا اكا  النعمووة عوون قريووبكاووذم الطائفووة موون اوموو
أفمووا   كتوونقو علووى خاّصووة خلقوو  يسوويرا  ممووا اووو فيوو   أنعووو اللوو  موو  الجهوو  كالمعصووية

يخ ووكن ربهووو فووكقهوأا كلووك اعتبوور كاحووء موونهو رال أيبوور فقيوو  لكجووءم ءكن رال أقوو  
ذا سووولب  اللوووأفموووا يسوووتحي اوووذا اوميووور المسووويين مووون اللووو  تعوووالىأ ك   مملوووك  عنوووءم   ا 

 و(2)"تعالى نعمت  فل و يتعّجب كيبيي
الوذين يّنوى   كيت عب  م  الءين بن ءانيا  باولفال ليبوّين أن علموا  عصورم

كيبءك ذل    ييكنكن فعلة عنء تكاي  اومكا  في الءكلة المملكيية  عنهو بالفع  
 (3):معبرا  عن مأساذ المثقفين أمثال في قكل  

 قووووووووووووووووء عقلوووووووووووووووووونا كالعقوووووووووووووووووُ  أّ  كثوووووووووووووووووووال
وووووووونس يووووووووان فاعوووووووو   يووووووووان مثلووووووووي  يوووووووو   م 

 

 كصووووووووووووبرنا كالصووووووووووووبُر موووووووووووور  المووووووووووووذال  
 فاعوووووووووووووووووووو   عنووووووووووووووووووء قسموووووووووووووووووووة اوراال  

 

                                                 

 و28  صمعيء النعو و1

 و88  صالمصءر نفس  و2

 و82الصفء   المختار من  عر ابن ءانيا   ص و3



 67 

كالغريب أّن أكلي اومر في الءكلة المملكيية  الذين اعتاءكا الاما  العلموا   يوانكا 
بكاو  كأاءقكا عليهو اومكا   ييكن لهو اءذ كرا  ذلو   كاوك الخموا  ذيوراو  الذا ما قرّ 

فييوووكن حوووالهو حوووا  الميوووت المقبوووكر  كتتجلوووى اوووذم المعووواني فوووي  وووعر ايووون الوووءين ابووون 
الكرء   في موءيح القاعوي يموا  الوءين بون الا مليواني  كلعّلو  ي وير بوذل  اللوى العلموا  

 (1)أمكا  السلطة الحايمة: الذين يتخّلكن عن علمهو كمباءئهو لقا 

 كمووووووووا لووووووووي أرى الُحّيوووووووواو  ايوووووووور   النس رأكا
 يكّلكنوووووووووووُ  فوووووووووووي البووووووووووور  قصووووووووووووء  خمكل وووووووووووو   

 

 ذيّيووووووووا  فووووووووأكفى حل وووووووو   موووووووونهُو الهجوووووووورُ 
وووووووووياُ  لووووووووو  قبوووووووووورُ   فُيصوووووووووبُح ميستوووووووووا  كالعَّ

 

ال عرا  اللى الربط  كاذا الب   الذ  يان يعاني  العلما  كاوءبا  اك الذ  ءف 
فوو  مجووا  للجموو  بووين الغنووى كالعلووو كاوءب فووي العصوور   بووين فقوور اوو ر  كعلمهووو

كاوذا موا يتجلوى فوي قوك  ال واعر ايون   فيّلما ااءاء علو الرج  ااءاء فقورم  المملكيي
كبين أن  ر فع    كصذ حياذ ال قا  التي يعي ها العلما  الذ  بن الكرء االءين 

 (2)رم:الر لجاا  في عص

 ر تحرصوووووووووووووونَّ علوووووووووووووى فعووووووووووووو   كر أءب  
 كر ُتعوووووووووووووووووووء  مووووووووووووووووووون العقوووووووووووووووووووا   بينهووووووووووووووووووووُ 
 كالعلوووووووُو ُيحسوووووووُب مووووووون رال  الفتوووووووى كلووووووو 

 

 فقوووووووووء يعووووووووور  الفتوووووووووى علووووووووووو  كتحقيووووووووولُ 
 فووووووووووهّن يووووووووووّ  قليوووووووووو  العوقووووووووووو   موووووووووووراكلُ 
 بيوووووووو   مّتسوووووووو   فووووووووي الفعوووووووو   تعووووووووييلُ 

 

ال وووعب يقرنوووكن بوووين العلوووو كالفقووور  كاوووذا اماموووا  فوووي رال العلموووا  جعووو  عاموووة 
كءفعهو اللى الطعن بالعلو كالعلما   كيتعح اذا في قك  ابن الوكرء  الوذ  يحوا علوى 

 :(3)طلب العلو على الراو من مكقذ النا  من 

 يوووووووونس مووووووووون أكلوووووووووي العلوووووووووو  كلوووووووووك خوووووووووام   
 ء  ووو ياسووالوكا عوكلون يقولئو

 كارث  بموووووووووووووووووووووا يقسوووووووووووووووووووووُمُ  الوووووووووووووووووووووراالُ 
 لُ و   نافووااووكا جوكلوكر يق 
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كلع  موا موّر اوك موا جعو  ال واعر أبوا الحسوين الجواار ينوءو علوى النفوال حياتو  
نموا التعاسوة كال وقا   فهوي لوو تجلوب لو  الورال  في علكو النحك كالعركث كلهوذا   كا 
كأحسوون ال وواعر فووي تكليووذ   كعووّء الخووكث فيهووا جهوو     عووّءاا عووربا  موون الهووذيان

  ككعو  علموا  العصور أمثالوو   كو فوي التعبيور عون كعووع  البوائ مصوطلحات العلو
 (1):عن ذل يقك  معبرا  

 قطعوووووووووووُت  وووووووووووبيبتي كأعوووووووووووعُت عمووووووووووور 
 كموووووووووووووووا لوووووووووووووووي أجوووووووووووووووورذ  فيووووووووووووووووو  كر لوووووووووووووووي

 مووووووووووووووووووواقووووووووووووووووووورأُت النحوووووووووووووووووووك  ت بيانوووووووووووووووووووا  كفه
 فمووووووووا اسووووووووتنبطُت منوووووووو  سووووووووكى محووووووووا   ِ  

 نصوووووووووووبا   فيوووووووووووان الّنصوووووووووووُب فيووووووووووو  علووووووووووويَّ 
 كيوووووووووان الخفوووووووووُث فيووووووووو  محووووووووووّ  حلّوووووووووي
 كفووووووووي علووووووووو العووووووووركث  ءخلووووووووُت جهوووووووو   

 واعلووتنس ُمفوواعلتنس فعكلنس وُمفو 

 كقووووووووء أتعبوووووووووُت فووووووووي الهذيوووووووووووان  فيوووووووور 
 الذا موووووووووا تُبووووووووووُت يكمووووووووووا  بعووووووووووووث أجوووووووووووور
 اللوووووى أن يعوووووُت منووووو  كعوووووال صوووووءر 
 ُيحوووووووووووواُ  بووووووووووو  علوووووووووووى ايوووووووووووووء  كعموووووووووووورك  
 كيووووووووووان الرفووووووووووووُ  فيوووووووووو  لغيووووووووووور قوووووووووووءسر 

 واُو منووووووووو  لقطوووووووووو  ذيوووووووووور كيوووووووووان الجووووووووو
 كُعموووووووووووُت لخفتووووووووووي فوووووووووووي يوووووووووو   بحوووووووووور  

 ا أوَّ عمووركووحءيُا خرافوة  ي 

  كعمل السخرية كالمرارذ التي تحملها  كر يخفى على قاري جما  اذم اوبيات
الذ  يان ر يلقى القبك  كالرال عنء أرباب   الذ استطاعت أن تحم  مأساذ المثّقذ

كاوك يقصوء التيوان   "قكل : "الذا ما أتيوت بعوث أجور   كاك ما يحمل السلطة الحايمة
كالنتيجووة المنطقيووة لهووذم الحووا  أن تيووكن ع مووات امعووراب   أربوواب الءكلووة كساسووتها

ءار  معبووورا  عووون حياتووو    كالجووواو  كالخفوووث  : النصوووبهوووا فوووي علوووو النحوووكالتوووي تعلم
نموا رفعوت ايو  فهنهوا لوو تفوءم  أموا ع موة الرفو و كخمك  ذيورم  البائسة الجااو    رمكا 

 و بها
 :احتقار المثق    تهميشا  استبءاده

انتقووووء اوءبووووا  السوووولطة المملكييووووة التووووي تعّمووووءت احتقووووار المثقفووووين فووووي امووووانهو 
الوذ  عواا   كقء أ ار البحا آنفا  اللى السبيي كأقكال  في اذا المكعوك   كاستبعاءاو

علمم   ديمها تقمم،  مممتءهم الدني يممة، ابممدانهماوموور اللووى ترييووا ساسووة عصوورم علووى 
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بووون اك وووايع  فوووي ذلووو  كأعووواذ اوءيوووب ايووون الوووءين عمووور و حسممما  المممر ر  ا خمممر 
فقوء نقوء   كاك من ال عرا  الذين امتأل ءيوكانهو بالنقوء السياسوي كارجتمواعي  الكرء 

الوذ  يوان ر يراموة   كمونهو المثقوذ  كتحّيمهو برقواب العبواء  حياو عصرم كللمهو
 (1):طلعها  فهك في قصيءت  التي مل  عنءاو

 تووووووووووووووووووووووووووووذّيرُت بووووووووووووووووووووووووووووالبرل  الذ يلموووووووووووووووووووووووووووو ُ 
 

 منوووووووووووووووووواا   يانووووووووووووووووووت بيووووووووووووووووووو تجموووووووووووووووووو ُ 
 

كيرموووي اووو ر    كيعووو  الرفيووو   فهوووك يرفووو  الكعوووي   ي ووويك الوووءار كتناقعوووات 
كينصح بتجنوب   رحتقاراو أا  العلو كاوءب  كيتنبأ باكا  ءكلتهو  بالجه الساسة 

ونس توذّل  لهوو  الو محاكرتهو في ذل  ونهوو ليسوكا أ كقبو    كيبوّين أن الموكّقر عنوءاو م 
  (2):  يقك الخنك 

 اووووووووووووووك الووووووووووووووءاُر يلحووووووووووووووُن فووووووووووووووي أال وووووووووووووو   
 فوووووووووووووووووووو  ُتعجُبووووووووووووووووووووو   ُعوووووووووووووووووووو  جااوووووووووووووووووووووو   
 فخوووووووووووووووووووووووووووو   العلووووووووووووووووووووووووووووكو  الذا جئتهوووووووووووووووووووووووووووووووس 
 كر تووووووووووووووووووووووووووووذيرنس أءبووووووووووووووووووووووووووووا  عنءاوُووووووووووووووووووووووووووووووس 
 أجوووووووووووووووووووو   الووووووووووووووووووووكرى عنووووووووووووووووووووءاو ُرتبووووووووووووووووووووة  

 

وووووووووووووووووونس حق وووووووووووووووووو  ُيرفوووووووووووووووووو ُ   فوووووووووووووووووويخفُث م 
 بغتوووووووووووووووووووووووووووووووووة  تُقل ووووووووووووووووووووووووووووووووو ُ فوووووووووووووووووووووووووووووووووءكلُتُ  

 فلووووووووووووووووووي   لهووووووووووووووووووا عنءاووووووووووووووووووووو مكقوووووووووووووووووو ُ 
 فوووووووووووووووووووووووووووو ءاُب أ ووووووووووووووووووووووووووووعاراو ب لقوووووووووووووووووووووووووووو ُ 
 كعوووووووووووووووووووووووي   يامووووووووووووووووووووووواُو أك ُيصوووووووووووووووووووووووف  ُ 

 

كينوووااو   بخلهمممم كيقوووذ علوووى سوووبب آخووور لمكقوووذ الساسوووة مووون المثقفوووين كاوووك
يووكو يجتمعووكن فووي   كيبووين ال وواعر أن الجووام كالمووا  لوون يوونفعهو فووي اآلخوورذ  اومووكا 

 (3):  يقك ءار الحل م  من للمكاو

 معوووى موووا معوووى كانقعوووى موووا انقعوووى
 فوووووووووووووووووووووووو  الجوووووووووووووووووووووواُم يكمئووووووووووووووووووووووذ  نافووووووووووووووووووووووو   
 فيووووووووووووووووا جوووووووووووووووام   الموووووووووووووووا   بخوووووووووووووووو   بوووووووووووووووو 

 

 كعنووووووووووووووووووووووووء الُمهيموووووووووووووووووووووووون  ُنسوووووووووووووووووووووووتجم  ُ 
 كر المووووووووووووووووووووووووواُ  حينئوووووووووووووووووووووووووووذ  ي فووووووووووووووووووووووووو ُ 
 ركيوووووووووووووووء   كانلوووووووووووووووورس لمووووووووووووووون تجموووووووووووووووو ُ 
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ذرلهوكعّبر ابن الكرء  عن ابطة أرباب الحيو في عصور  و م بتوأخير العلموا  كا 
 :(1)الذ قا 

 يوووووووووووووركن  جموووووووووووووي   أّنهوووووووووووووو لوووووووووووووو يرفعوووووووووووووكا
 

 كلووووووووي  واوووووووو   القووووووووءر  عنووووووووءُاُو قووووووووءرُ 
 

  كبوووءا ذلووو  مووون كيتحوووءا فوووي قصووويءذ أخووورى عووون انقووو ب اوحوووكا  فوووي امانووو 
 (2):مطلعها

 صوووووووبرا  لصووووووورذ  اموووووووان  قووووووواط   الحجوووووووس  
 

 الع وور    لووو يووءر  مووا صووّحُة المم ووى موون 
   

كمن ملاار اذا التحّك  في عصرم أّن  لو يعء انا  تبجي  وا  الفعو  مون 
كر يسوووتهجن ال وواعر الذا موووا ميووواان   علوووى ساسووت  الجهممم  كذلووو  رسووتي    العلمووا 

كفي اوخرى الحقير   فيفتام قء يكع  في الحءااا الغالي كالنفي   العء  ما  يكمئذ
يوا  الفعو  عنوء أربواب الءكلوة المملكييوة الوءراو كيبوين أن مق  الكعي  مون المعوءن

كالءينار  كيهجكاو ال واعر حوين ينصوح المتلقوين أر يااحموكا او ر  علوى الوءنيا وّن 
  (3):  يقك مااحمة الي ب فيها اياجها

 الّن ءاورُيوووووووووووووُ  رفقوووووووووووا  فيوووووووووووا ذك  الفعووووووووووو   
 ر تعجبووووووووووووكا ررتفوووووووووووووا   الجوووووووووووواالين بوووووووووووو 

 الميووووووووووووووواان  الذس حيموووووووووووووووتس  فهوووووووووووووووذم يفّووووووووووووووووةُ 
 ايووووووواءُذ الفعووووووو   عووووووويُن الوووووووّنقص  عنوووووووءُاوُ 
 فوووووو  تُووووووااحوس علووووووى الووووووءنيا اليوووووو ب  فموووووونس 

 

 يووءر  مووا الفعووُة البيعووا موون الّسووبس  لووو 
 كخفعوووووووُيوس بالرعوووووووا مووووووونيو أك الّلجووووووووس  
 تُقابوووووووووووُ  الذَّاوووووووووووب  امبريوووووووووووا  بالّصن وووووووووووس
 كيثوووووووووورُذ المووووووووووا   فوووووووووويهوس أرفووووووووووُ  الووووووووووّءر    

وووووووووووس  يوووووووووووااحو اليلوووووووووووب  فيمووووووووووووا ن  ال وووووووووووُ  يه 
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  كاليلووب للتعبيووور كالجهوو   يخفووى أن ال وواعر يحوواك  ارسوووتتار كرا  الووءاركر 
 وعن حياو عصرم

كرسو ابن الكرء  ملهرا  آخر من ملاار الاما  المثقذ كاحتقوارم فوي العصور 
كتجلّوووى ذلووو  فوووي أن أربووواب الحيوووو يوووانكا الذا توووأّخر عووونهو العوووال و عووواتبكم   المملوووكيي

ذا طرل   كرمكم ن أءخلوكم أاملوكم فوي   أبكابهو جعلكم ينتلور طوكي   علوى أبوكابهوكا  كا 
 كقء عبر ال واعر عون حيرتو  فوي  خصوية او ر  الساسوة الذ قوا  مسوتعينا    مجلسهو

 :(1)بالقرآن اليريو

 الن انقطعنوووووووووووووووووووووا فالعتووووووووووووووووووووواُب الثقيووووووووووووووووووووو س "
ن ءخلنوووووووووووووووووووووووووا فالووووووووووووووووووووووووووكءاُء القليووووووووووووووووووووووووو س   كا 

 

ن حعووووووووووووورنا فالحجووووووووووووواُب الط  كيووووووووووووو س كا 
 (2)كاللووووووو   قوووووووء حرنوووووووا "فصوووووووبر  جميووووووو "

 

ل وواعر أبووك الحسووين الجوواار فووي مثوو  اووذم ال وويكى كالنقووء كالحيوورذ عّبوور عنهووا ا
 (3):قكل 

ن رالن تووووووووووووووووووووأّخرُت قيوووووووووووووووووووو   : موووووووووووووووووووو َّ كا 
 

 امووووووووُت ُأءعوووووووووى مووووووووون ُجملوووووووووة  اوثقوووووووووا   
 

المماليوو  يووانكا يسووتءرجكن اوو ر  العلمووا  كاوءبووا  اللووى مجالسووهو كيووأن اوو ر  
  ثووو الذا ااركاووو فوو  معنووى ون يلكمووكاو علووى قلّووة الايووارذ  بقصووء الاووانتهو كاحتقوواراو

 ويهملكنهو الر اذا
كيقووووّءمكن الجهووووا    الذ يووووانكا يهملووووكن العلمووووا قووووء أربوووواب الءكلووووة المملكييووووة كانتُ 

  يكى عّبور عنهوا يثيور مون  وعرا  ذلو  العصوركاوذم  و  كيعلكن مون  وأنهو  عليهو
 (8):كمنهو ابن الكرء  في قكل 
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ووووووووونس يوووووووووان خلفوووووووووي كسوووووووووا ني  تقوووووووووّءمني م 
 

 خمووووووووكلي كليوووووووونس ايوووووووووذا يفعووووووووُ  الب ووووووووور  
 

الوووذ  صوووّكر تقووووّءو   (1)توووا  الوووءين النحوووك  كمثووو  اوووذم ال ووويكى كالنقوووء أطلقهوووا
كليّنوو  يكاسووي نفسوو  حووين يستحعوور صووكرذ موون   الجااوو  علووى المثقووذ فووي عصوورم

 :(2)يقك   مو أك المغّطى بالق كرتء  على قيمة الثمر المي  الطبيعة

 مووووووووووووا علووووووووووووى العووووووووووووالو  المهووووووووووووّذب  عوووووووووووووارُ 
 فاللبوووووووووووووواُب ال َّووووووووووووووهي  بالق وووووووووووووور  خوووووووووووووواذ  

 

 الن اوووووووءا خوووووووام   كذك الجهووووووو   سوووووووامي
 كمصوووووووووووكُن الث موووووووووووووار  تحوووووووووووت  اليمووووووووووواو  

 

ونهووا   كرمووي ال وواعر مجيوور الووءين بوون تموويو حيوواو عصوورم بووالحك  فووي عيووكنهو
الذ قووا  مينيووا  عوون اوو ر    كتعوو  موون قووءر الفعوو    ين العطووذ الجهووا ترموول بعوو

 (3)الساسة بالءار:

 الووووووووووووووءاُر عنووووووووووووووء  ر محالووووووووووووووة أحووووووووووووووك ُ 
 يرنووووووووووووووووووك ليلحووووووووووووووووووول  فاعووووووووووووووووووو   فيوووووووووووووووووورء مُ 

 

وووونس يووووان بوووو  ط بَّووووا  عوووواق     فاسووووأ  بوووو   م 
 بعينيوووووووووووو   فوووووووووووويلحُل جااووووووووووووو    حمممممممممممم    

 

  كالتعوييل كارسوتبعاء علموا  العصور اللوى ءفو  الر وكذ لحّيواو كقء ءفو  اماموا
كقوء عّبور ابون   أك ُيعلي من  وأنهو  للحصك  على منصب يعتا كن من   الممالي 

الكرء  عن ذل  الذ انتقء ا ر  الساسة الذين يرعكن على أنفسوهو النواك  اللوى اوذا 
ووونس عووورث عليووو  تقوووءيو الر وووكذ   المسوووتكى للمماليووو  لينوووا  كفوووي معووورث رء م علوووى م 

                                                 

اوو  ا ووتغ  بالحوءيا  ك "تقووّءو بالفقوو   642كلوء سوونة أحموء بوون عبوءالقاءر بوون أحموء بوون ميتوكو القيسووي   و1
اوووو انلور ابون حجوور  الوءرر اليامنووة  489كءّر   كنواب فوي الحيووو"  توكفي فوي موورث الطواعكن سونة 

 و1/128-127

 و1/127الءرر اليامنة   و2
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كتحورل   سوتحرق  ر الحصك  على القعا  بالر كذ نوارا  كعّء ال اع  منصب القعا 
 :(1)يقك   ي  الساعين اللى المنصب بهذم الطريقة

ووووووووووووووووووووو س الوووووووووووووووووووووّذابقيووووووووووووووووووووو  لوووووووووووووووووووووي  : برط 
 ييووووووووووووووووووووووووووووووووذ اووووووووووووووووووووووووووووووووو يحرقكننوووووووووووووووووووووووووووووووووي

 

 بتوووووووووووووووووووووووووووووووكل ي قعووووووووووووووووووووووووووووووووا حلووووووووووووووووووووووووووووووووبس 
 كأنوووووووووووووووووووووووووووووا أ وووووووووووووووووووووووووووووتر  الحطوووووووووووووووووووووووووووووبس 

 

  :ت السجب  التءذي   الق

يي ووووذ أّن انووووا    الّن الباحووووا فووووي توووواري  العصوووور المملووووكيي اوك  كرجالوووو 
الوذين   اب مونهو بخاصوةاليتّ   احتراما  من السلطة المملكيية كتكقيرا  للعلما  كاوءبا 

يطوووال  المنقّوووب فوووي يتوووب اوووذا    كيثيووورا  مووواكينفّوووذكن سياسووواتها  يسووويركن فوووي ريبهوووا
أّموا الذا خور  عون و يحتورو اوذا العوالو أك ذا  العصر أن السلطان الف ني أك اوميور

فلي  لو    ذااا بلسان  أك أفعال أكاستهان بأرباب الءكلة ك   سياسات الءكلة المرسكمة
فو    ب  امجورا ات العقابيوة التوي ت ذيو  نفسويا  أك جسوءيا    عنءاا الّر التهءيء كالكعيء

العوكاو كلوك  ما أنوت مون"  كلع  مقكلة حرمة لعالو أك أءيب خالذ سياسات الممالي 
ر ما اوي الر التي  اعت على ألسنة النا  في ذل  العص (2)"ينت  ابن عبء الس و
 وتعبير عن اذا الكاق 

كاجهووكا السوولطة  نموون العلمووا  الووذي كجووء فووي العصوور المملووكيي عووءء ايوور قليوو 
   كعواقبتهو بو  قتلوتهو كعوذبتهو  فقسوت علويهو السولطة  كانتقوءكا سياسواتها  المملكيية

ا كاوذ  كأ وار البحوا آنفوا  اللوى محيوي الوءين النوكك   كقّر قراراوا بعوء ذاوابهو كموكتهو
 لكيّي   في العصرين اويكبي كالممالس و الذ  عاال ي  العالو عّا الءين بن عبء

  كبخاصووة يثيوور موون سوولك  السياسوويين فووي عصوورم كقووذ مكقفووا  معارعووا  كصوولبا  موون
                                                 

 و342و ءيكان ابن الكرء   ص1

  كانلر عمر مكسوى با وا  اوءب فوي بو ء ال واو عصوكر الوانييين كاويوكبيين 1/364و فكات الكفيات  2
 و46كالممالي   ص
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فيووركى أّنوو  يووان فووي   حووين رآاووو يخووالفكن تعوواليو امسوو و  كيفّرطووكن بحقووكل اوّمووة
الملوو   كأنوو  أنيوور علووى  (1)"  بوو  يووان يووءعك لهوووالثنووا  علووى الملووك خطبوو  يتجّنووب "

 ووي  أبووك   ككافقوو  الاويووكبي الصووالح السووماعي  "تسووليم  صووفء كال ووقيذ اللووى الفوورنس
و كاعتورث علوى توكّلي المماليو  (2)"عمرك بن الحاجب المواليّي  فأخرجهموا مون بلوءم

ففووي أيوواو الصووالح نجووو الووءين أيووكب المتووكفى سوونة "  يتحووّرركا الحيووو  وّنهووو عبيووء لووو
فووأمر ببيوو  جميوو  اوموورا  كأيووابر   كتووكّلى القعووا   اووو قووءو ال ووي  اللووى مصوور684

فصومو   ا السولطان فوي ذلو  بالم طفوةك فراجعو  الءكلة محتجا  بأنهو لو تثبوت حوريتهو
جوورءا  سووويف  كأتوووى فووي عسووويرم لبيووت ال وووي  م  فغعووب نائوووب السوولطنة  علووى بووويعهو

كُبهووت الحاعووركن حتووى   ُءاوو  كيبسووت يووءم  فلمووا كقوو  بصوور ال ووي  عليوو   ليقتلوو 
 كتور   كلو  مو  الملو  الصوالح كقوائ   كا تركا أنفسهو بأالى ثمن لبيت الموا   تابكا

ر السوو و يكاجوو  اللووااالعووا بوون عبء كيووان و(3)"بعووء ذلوو  جميوو  المناصووب كالكريووات
لووو يسووتقر مليووي الر بيبوور  كينتقووءم  فوواناعس اوخيوور  كلهووذا قووا  عقووب كفوواذ ال ووي  "

 و (8)"ما أراء لباءركا اللى امتثا  أمرموّن  لك أمر النا  في  الساعة
نووواا    حيووواو المماليووو  بالتعوووذيب كالقتووو كقوووء أرجووو  توووا  الوووءين السوووبيي كلووو   كا 

سووورعة   كاوووي  أصوووناذ العقكبوووات بالعلموووا  كايوووراو اللوووى صوووفة أصووويلة فوووي نفكسوووهو
  كلهذا يانكا يجعلكن اللّن يقينا    كسبب ذل  قّلة ءينهو ككرعهو  كسك  اللنّ   ال  

كن كقوء اعتبورُت يثيورا  موون اوتورا  فكجوءتهو يميلوو  يقووك : "كيعوذبكن عليو   فيحوايمكن
التوووي صوووّيرت قلوووكبهو   كموووا ذا  الّر للغفلوووة المسوووتكلية علوووى قلوووكبهو  اللوووى أّك   وووا   

سكا  أيان ذل  الموا    فهذا أتااا الما  ركيت  التي لو ُترك  بالما   ياورث الترابية
كجووا  مووا  آخوور صوواذ   ثووّو الذا ركيووت  أو يووءرا  حووارا    ارر  بووارءا    أو يووءرا    صووافيا  

                                                 

 و2/112ابن قاعي  هبة  طبقات ال افعية   و1

 و2/112  كانلر ابن قاعي  هبة  طبقات ال افعية  13/222ابن يثير  البءاية كالنهاية  و 2

 و164اليرمي  نااة النالرين في تاري  من كلي مصر من الخلفا  كالس طين  ص و3

 و2/111ابن قاعي  هبة  طبقات ال افعية   و8



 75 

  نسووأ  عوون الحوولّ   فهووذم اووي القلووكب الغافلووة  صووار مائعووا  عليهوواك   حسوون لووو ت وورب 
  ر السووبيييمووا عّبوو  كحبوو  عنووءاو ارنتقوواو اووذا فعوو   عوون  ووهكذو (1)"اللوو  السوو مة

 و(2)حين جع  ذل  عربا  من الجنكن
يب التوي انتهجهوا رجوا  الحيوو المماليو  لقء صكر اوءبا  عمليات القت  كالتعوذ

كاووو فووي ذلو  يلّوو  يلقووكن العووك    كاوواجمكا القوائمين عليهووا  كانتقووءكاا  بحول العلمووا 
كتوءّرجت مون   كقء تنّكعوت اوذم امجورا ات  على معاناذ المثّقذ في ل  اذم الءكلة

تقء أمرا  فهذا السبيي ين  اللى السجن كالقت   اللى العرب كالتنيي   التكبي  كالتقري 
كيتهموكنهو   كريوكنهو اللوى الك واذ الوذين يطعنوكن علويهو  ماوانتهو العلموا   الممالي 

الذين ربما يانوت   كينير عليهو سرعة استجابتهو اللى المبغعين  بارتياب اوخطا 
كيستنير عليهو أيعا  معاقبتهو أكلئ  العلما  على أخطا  يقترفكنهوا   أخباراو ياذبة

كيتنبووأ لمثووو  اووو ر  بسوووك    كيحّرمكنهوووا علوووى ايوووراو  هوووا ونفسووهوفيأنموووا يحللكن  اووو
صلى الل  عليو    وّن لحكو العلما  مسمكمة في ال ارذ اللى حءيا للرسك   المصير

  أّنهوو ر يوكّقركن أاو  العلووكثير مب ا مرام كمن قبائح   يما يبءك في قكل : "كسّلو
كما أحمل اومير الذا يان   يبكنكينيركن عليهو ما او يرت  كر يعرفكن لهو حقكقهو

كما ل  ر ينلر اللى   يرتيب معصية ككجء فقيها  ُيقا  عن  مثلها أن ينتقص  كيعيب 
كموا أعلوُو أن القبويح عنوء اللو  تعوالى حووراو   نفسو  مو  موا خّكلو  اللو  تعوالى مون الوونعو

ميوور كلووي  عنووء او  كربمووا يووان عنووء الفقيوو  مووا يسووتر قبيحوو   بالنسووبة اللووى يوو   كاحووء
فمموا يتعوّين علوى اوميور الذا أنهوي الليو  عون   كرا  ذل  القبويح الر أمثالو  مون القبوائح
فوووهّن لحوووكمهو   كيحسووون اللوووّن بهوووذم الطائفوووة  أحوووء مووون أاووو  العلوووو سوووك  أر يصوووّءق 

عاقبتوووو  عاقبووووة كمووووا رأيووووُت أميوووورا  يغووووّث موووون جانووووب الفقهووووا  الر كيانووووت   مسوووومكمة

                                                 

 و19و معيء النعو كمبيء النقو  ص1

 و27و انلر المصءر نفس   ص2
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كيسوورء قّصووة كاقعيووة تووء  علووى سووك  المصووير الووذ  قووء ينووا  بوواومير الووذ    (1)"سووك 
فأخووذ   كبلغنووا أّن فقيهووا  ُرفوو  اللووى بعووث اوموورا  كاووك سوويران  فيقووك : "يللووو العلمووا 
كجوا  اللوى   : رّب اافور لوي  فلّما قواو الفقيو  قوا كاومير أيعا  سيران  اومير يجلءم

اللو   فأالو   فهّن اومير فاسل ر تصّح القامتو  الحوءّ   : أقو علّي الحءّ   كقا القاعي
   و (2)"ذل  اومير بعء أياو يسيرذ

كيصّكر ال اعر ابن الكرء  ما يان يتعرث ل  المثقذ في عصرم من عقكبوة 
فهووذا معووّاا   كسوجن الذ قووارن بوين حالوو  كحوا  جووام  العوورائب فوي الءكلووة المملكييوة

ن  القاعووي   مهووان مسووتبعءكذا    ميوورو كبووءا ذلوو  جليووا  فووي قكلوو  سوواخرا  عقووب س ووجس
 :(8)بءم ل (3)جما  الءين يكسذ

ووووووووووووووووووووورا    ءم وووووووووووووووووووووُل ر اا   ربُعهوووووووووووووووووووووا خ ع 
يوووووووووووووووو   ُمطلوووووووووووووووول  ف وووووووووووووووور ح    فعووووووووووووووووامُن الم 

 

 بعووووووووووووووءلها اليووووووووووووووكو  ُيعوووووووووووووور ُب المثوووووووووووووو ُ 
 فيهوووووووووووووا كقاعوووووووووووووي القعووووووووووووواذ  ُمعت ق ووووووووووووو ُ 

 

يوووان يتعووورث لووو  اومووورا  كا وووتهر فوووي العصووور المملوووكيي أن بعوووث العلموووا  
كمونهو تقوي الوءين السوبيي  فقوء ركى   علويهو فيسوتجيب اللو  لو   فيوان يوءعك باوذى

بو  يقو    كر مون ايوراو تعوّرث لو  فوأفلح  لو ير  أحءا  من نكاب ال واون  "الصفء  أ
ّما مكت  ل  الما عا   : يوا  حتوى قلوُت لو  يكموا  فوي قعويةجّربنوا اوذا ك وا  كذا   كا 

ملوووُ  اومووورا  كايووورم فوووي   فهّنووو  قوووء أتلفوووت  فيهوووا عوووءءا    مووور اوووذم القريوووةء س أ  سووويء 

                                                 

 و 88صمعيء النعو كمبيء النقو   و1

 و 88المصءر نفس   ص و2

جما  الءين يكسذ بن جملة  يان فاع   ااير العلو  تكلى التءري  في مءار  ءم ول  ثوو القعوا    و3
اوو  وّنو  تجواكا الحوء فوي تعايور ال وي  اللهيور الركموي  توكفي سونة 438الذ  عا  من   كسجن سونة 

 و2/838اوو انلر ابن الكرء   تتمة المختصر في أخبار الب ر  434

 و 247ءيكان ابن الكرء    و8
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  فمووا يووان كأخ ووى أن يترتووب علووى ذلوو   وور  يبيوور  كأنووت كحووء  فووي ناحيووة  ناحيووة
 :جكاب  الّر أن أن ء قكل 

 كليووووووووووت الووووووووووذ  بينووووووووووي كبينوووووووووو  عووووووووووامر  
 

 (1)كبينووووووووووي كبووووووووووين العووووووووووالمين خوووووووووورابُ 
 

يان يءعك فيها على   تقي الءين السبيي قا  اير مقطكعة كذير الصفء  أن
فوهذا   يتكسو  بهوا اللوى اللو   فيوان "كيصّكر فيها ما يان ينا  ب  من للمهو  اومرا 

يوت مون ذلو  كقرأتو  تحوت فمموا رأ  انقعت حاجت  طمو  اسوو الوذ  يوان ءعوا عليو 
 :الطم  قكل 

 (2)رب  ايفنوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووي قراجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
 عليووووووووووووووووووووووووووووووووووو  سووووووووووووووووووووووووووووووووووووب    عوووووووووووووووووووووووووووووووووووّيل

 

 كأكل ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو   اعكجاجوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا
ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو  ارتجاجووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  (3)"كرج 

 

كيوووان نائوووب ءم ووول ثوووو القووواارذ أراوووكن حووواك  الك ووواية بال وووي  عنوووء السووولطان 
فوءعا و  ا472سنة   كيءعى ط يبغا  فيتب في  رسالة حملها أحء معاكني   المملكيي

 (8):قائ    ال ي  على النائب

 اللهووووووووووووووووي أراووووووووووووووووكُن تلوووووووووووووووواار  جااوووووووووووووووووءا  
م  فيوووووووووووا ر   ب  أاليوووووووووووُ  كخووووووووووو   ءكن قصوووووووووووء 

 

 مووووووووووووو  ط يسب غوووووووووووووا بمطالعوووووووووووووو س  ليوووووووووووو ذي ني
 ليخ ووووى كيجوووور  عوووون قريووووب م ووووارع س 

 

 (7)ولو تط  مءذ ذل  النائب في الحيوف

                                                 

 و3/39و الءرر اليامنة  1

 كمذا وو يان ءكيءار بعث نكاب ال او ي2

 و3/39و الءرر اليامنة  3

 ولمصءر نفس ا و8

 وو المصءر نفس 7
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ءكلة ن تعّرعكا لسخط الكيان ال ي  تقّي الءين بن تيمية من أيثر العلما  الذي
ونس الحيو كالسلطة فيهوا مون السياسويين  كرجوا  العلوو كالفقو   كأرباب المملكيية    أك م 
 و (1)  على حّء تعبير الباار في السيرذ التي يتبها ربن تيميةسّتركا ب   كتاّءعكا ذل 

صوولبة موون او يثيوور ارنتقوواء لسياسووات الءكلووة  يقووذ مكاقووذ لقووء يووان اووذا امموو
  كيوان ينتقوء مكاقوذ كآرا  عوءء مون العلموا  كالفقهوا  تفّ ي الللو كالفساء في عصرم

حاب   ككقوووذ مكقفوووا  مت وووءءا  مووون أصووو(2)فوووكذ كالسووولطة فوووي الءكلوووة المملكييوووةذك  الن
  في عصرم  كمن المتصكفين يناقع  اوفيار الءخيلة على امس و  كالسلك  الذ 

صووواركا يتقّربوووكن اللوووى اللووو    ك لوووكا البوووء  كال وووعبذات علوووى التصوووّكذأكلئووو  الوووذين أءخ
  فوي اكايوااو كتيايوااو كخانقواكاتهو  كصواركا يتعواطكن الح ي وة كالمخوءرات بالغنوا 

  المعووحية  كقووركن البقوور  كيحلقووكن حووكاجبهو كر كسووهو  كأعووحكا يرتووءكن الم بوو
 ووويكم اللوووى   كلهوووذا نقموووكا عليووو  ك كي وووربكن ياونعووواو  يتكايلوووكن كر يّتيلوووكن كيوووأيلكن

  الووووذين كيووووان لل ووووي  أتباعووووو (3)عليوووو  كافتووووركاأربوووواب السوووولطة المملكييووووة  كاّءعووووكا 
يااو يحاربكن الللو كالفساء   كيايلكن البء  تعاعءكا على طاعة أكامرم  فيان اك كا 

خمور   كمون ذلو  حملتو  علوى بوائعي الهو الن قّصرت الءكلة فوي ذلو بأيءي كالمنيرات
اووو  الذ  ءار "بنفسوو  علووى مووا ُجووّءء موون الخّمووارات  699كالمسوويرات فووي ءم وول سوونة 

  كفووي السوونة (8)"ووو  كعووّار الخّمووارين اووك كجماعتوو   كيسوور أكانيهووا وكأرال خمكراووا
   كقطو  الصوخرذ التوي بجوكار مصوّلى ءم ولرينذ مون الحّجواحعر كمعو  عوءّ ذاتها "

                                                 

 و42و انلر  اوع و العلية  ص1

 و861  876  1/877  المقفى  43-42و انلر  اوع و العلية  ص 2

 و1/862و انلر المقفى  3

 و1/879و المصءر نفس   8



 79 

حتووى االووت كأراحووت النووا  موون أمراووا  فهّنهووا يانووت تُوواار  كينووذراا النووا   كيتبّريووكن 
 و(1)"بها

الجهوواء كتثبيووت العوواائو  كيووان لهووذا ال ووي  ءكرم فووي حووّا السوولطة الحايمووة علووى
الوذين احتلوكا بعوث  عموا  المغوك   كيان يكاجو  ا في الحرب  كبخاصة عء المغك 

  كيسوووووتخلص مووووونهو بعوووووث كيووووو ّنبهو علوووووى موووووا فعلوووووكا بالمسووووولمين  بووووو ء المسووووولمين
  فووواّتهو بسوووعي  اللوووى و كقوووء عوووايقت اوووذم اوفعوووا  أربووواب السووولطة الحايموووة(2)أسووورااو

  ر محموء بون قو ككن كارنقو ب عليو   فتتبعتو  اوك كأصوحاب تغيير السولطان الناصو
 و(3)فسجن  اير مّرذ

لطة بعوء فتاكيو  فوي الطو ل  كايوارذ القبوكر  فقوء أفتوى ال وي  بوو كاعطهءت  السو
عمووا  المطووّي اللوو" فووي أّن ى ايووارذ قبووكر اونبيووا  كالصووالحين"  ك"المنوو  موون السووفر كا 

رعووطهاء أن أحرقووت كموون ملوواار اووذا او (8)"ل الووث ا بيلمووة ُيوورّء اللووى كاحووءذالطوو 
مووووا يوووان عنووووءم "مووون اليتووووب    كُأخووور   كسوووجن فووووي قلعوووة ءم وووول(7)يثيووور مووون يتبوووو 

  كقوورا ذ اليتووب كتصوونيذ كاليووراري  كاوكرال  كموون ءكاذ كأقوو و  كُمنوو  موون اليتابووة
مجلّوووءا  كأربووو  ع ووورذ ربطوووة   وووي  مووون العلوووكو البتوووة وووو  كيانوووت أيثووور مووون سوووتين

يووكو ارثنووين الع وورين موون يووا  فووي سووجن قلعووة ءم وول حتووى تووكفي "  كلووو (6)"يووراري 

                                                 

 و1/862  المصءر نفس  و1

و انلووور تفصوووي  ذلووو : رائوووء 874 1/874  المقفوووى  42-64انلووور تفصوووي  ذلووو  فوووي اوعووو و العليوووة  ص و2
مجلوة المجمو  الجاائور  للغوة  عبءالرحيو  ءكر العلموا  كاوءبوا  البوان الغواك المغوكلي فوي العصور المملوكيي 

 كما بعءااو 143وو ص2229-او 1832  السنة الخامسة  12العربية  العءء 

 و1/862  المقفى  42 و العلية  صانلر اوع و3

 و864/ 1المقفى   و8

 و1/864المصءر نفس    و7

 و142و كانلر مرعي الحنبلي  اليكايب الءرية في مناقب المجتهء ابن تيمية  ص1/864المقفى   و6
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بيووور فوووي نفوووك  كيوووان لكفاتووو  أثووور يو (1)"بعمائةذ  القعوووءذ سووونة ثموووان كع ووورين كسووو
ووونس يسوووتطي    "فموووا اوووك الّر أن سوووم  النوووا  بمكتووو (2)النوووا    فلوووو يبووول فوووي ءم ووول م 

ى ُاّلقووووتس اوسووووكال حتووووو المجووووي  للصوووو ذ عليوووو  كأراءم الّر حعوووور لووووذل  كتفووووّر  لوووو 
  كحصوو  للنووا  بمصوواب  أموور  ووغلهو عوون االووب بءم وول  كُعّطلووتس معاي ووها حينئووذ

كأسوووبابهو  كخووور  اومووورا  كالر سوووا   كالفقهوووا  كالعلموووا   كاوتووورا   كالرجوووا  أموووكراو 
وونس صووّلى ع  "(3)"كالنسووا   كالصووبيان موون الخووكاص كالعووكاو ليوو  موون الرجووا  كُحووار م 

ل ئوي خمسة ع ر ألذ امرأذ ايور ا  كقي  "(8)"  كخمسة آرذ امرأذفيانكا ستين ألفا  
 " بستين ألفا  اللى مائة ألذ  اللى أيثر من كحار الرجايّن على اوسطحة كايراّن "

التووي كيلّخووص ابوون فعوو  اللوو  العموور  أسووباب اووذم النيبووة و (7)"ذلوو  اللووى مووائتي ألووذ
  كحّل  لقكاعء يثيرذ كذل  لحّط  على سلذ بعث العلما نالت بابن تيمية الذ قا : "

المتصوكفة"  كتاييفوو    كيثورذ تيفيورم للفقورا  "القوءما   كقلّوة توكقيرم لليبوورا  مون نوكامي 
 و(6)"آخرا  في مسألتي الايارذ كالط ل  وووووووو  كما أفتى ب  لغالب اآلرا 

كجماعوات مون النوا  بال واو   "(4)"صائء متعوءءذم يثير من الفع   بقرثاكقء "
تقوءكا فوي موراثيهو السولطة انو (4)"ل كالحجاا كالعورب مون آ  فعو  اللو كمصر كالعرا

                                                 

 و42  كانلر اوع و العلية  ص864-1/864المقفى   و1

 و117/ 18  البءاية كالنهاية  47-42انلر تفصي  ذل  في اوع و العلية  ص و2

 و43-42اوع و العلية  ص و3

 و1/864المقفى   و8

 و18/116البءاية كالنهاية   و7

 و848-1/843المقفى   و6

 و114  18/116  البءاية كالنهاية  46اوع و العلية  ص و4

 و141و كانلر  اليكايب الءرية  ص1/847المقفى   و4
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النقمة كالحان جّيا ة   كجا ت م اعر  صير م لو بال ي  كما أنالت  من مالحايمة
 :(1)كمطلعها    فمن ذل  قصيءذ  هاب الءين ابن فع  الل  العمر في أ عاراو

 أايوووووووووووووذا بالوووووووووووووءياجي ُيحجوووووووووووووُب القمووووووووووووورُ 
 

 كُيحووووبُ  الّنووووكُ  حتووووى يووووذاب  المطووووُرأ
 

 كيبرا ال اعر فيها نقمت  كسخط  على حاسوءي  كأعوءا  ال وي  ابون تيميوة مون
  كيوووو ّنبهو  كيقووووّرعهو  كيسووووخر موووونهو  كعلمووووا  مووووكالين للسوووولطة المملكييووووة  سوووولطان

 :(2)يقك  مستنيرا    وّن  ر يفع  بعالو جلي  اذا الفع  الر عءكّ   كينعتهو باوعاء 

 أايوووووووووووووذا بتقوووووووووووووّي الوووووووووووووءين  قوووووووووووووء عبثوووووووووووووت
 

 أيوووووء  العوووووءا كتعوووووّءى نحوووووكم العووووورُرأ
 

اموا  ثوو موكتكيستهجن ال اعر موا اقترفو كاوك علوى موا   كم بحقّو  مون سوجن كا 
كلك يان في اير اذا القطر   فهك أمانّي يّ  أمة كبلء  اك علي  من علمة كج لة

ر ال واعر عون ذلو  بتيورار كقوء عّبوو وتام النا  من يوّ  حوءب كصوكب علوى أبكابو 
صوءكعهو ك   كي بسور أعءائو   كلي يء ميانت  الرفيعوة مون جهوة  ""عبارذ "مث  ابن تيمية

 :(8)يقك   (3)"ة أخرىعن الحّل من جه

 ة  أمثلُووووووووووووووووو  بيووووووووووووووووونيو ُيلفوووووووووووووووووى بمعيعوووووووووووووووووو
 ييوووووووووووووووووووكُن كاووووووووووووووووووك أموووووووووووووووووواني  لغيوووووووووووووووووووريوُ 
ووووووووويوُ   كاللووووووووو   لوووووووووك أّنوووووووووُ  فوووووووووي ايووووووووور  أرع 

وووووووووو   مثووووووووووُ  ابوووووووووون  تيمّيووووووووووة  ُينوووووووووووسى بمحب  س 
ُءمُ   مثوووووووووُ  ابووووووووون  تيميوووووووووة  ترعوووووووووى حوووووووووووكاس 

 وح  لووووووو  عمووووووووءا  ءو  ا ووووووووء ُرأحتووووووووى ي طيووووووو
ي وووووووووورُ تنكيووووووووو  منُيووووووووو  (7)وُو اوحووووووووووءاُا كالغ 

ووووووووووورُ   ليووووووووووان  موووووووووونيوس علووووووووووى أبكاب وووووووووووو   ُام 
 كلوووووو ُييحوووووو س بووووو  بصووووورُ  حتوووووى يمووووووكت  

ووووووووو   عوووووووووووذرُ   بحبووووووووووس    كليووووووووووس فوووووووووي حبس 
                                                 

 و1/847المقفى   و1

 و1/847  المقفى . 2

 و174رائء عبء الرحيو  فن الرثا  في ال عر العربي في العصر المملكيي اوك   ص . 3

 و1/846المقفى  ص . 8

 اذا البيت ميسكر في اوص و . 7
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 مثووووووُ  ابوووووون  تيميووووووة  فووووووي السجوووووووون  ُمعتقوووووو   
 مثووووووووووُ  ابوووووووووون تيميووووووووووة  ُيرمووووووووووى بيوووووووووو   أذى

 

 كالسووووجُن يالغمووووء  كاووووك الصووووارُو الووووّذيرُ 
 كلوووووووي  ُيجلووووووووى قووووووووذى منووووووو  كر نلوووووووورُ 

 

كيوووربط ابووون فعووو  اللووو  العمووور  أكلئووو  الساسوووة كالحاسوووءين باليفّوووار الوووذين آذكا 
أخوورى ايوور ك   كرجووا  الصوو ح كالتقووكى عبوور التوواري  تووارذ بطريقووة مبا وورذ  اونبيووا 
أعوءا م  كناعتوا    (1)كاذا ما تجّلى في قكل  مصوّكرا  موا نوا  بال وي  مون بو    مبا رذ

 : (2)كعرراو على الخلل  بصفات تء  على سكئهو

وووووول  ُذ اوبووووووراُر مووووووا برحووووووكابوووووو  ايووووووذا السَّ
 تس توووووووووأّ  باونبيوووووووووا   الط هوووووووووور  يوووووووووو بلغوووووووووو

 أيوووووووذاُب المنهوووووووُ  الصوووووووافي كموووووووا ُنقعوووووووتس 
وووووور    معووووووى حميووووووءا  كلووووووو يعلووووووولس بوووووو  ك ع 

 

 ُيبلوووووى اصوووووطباراُو جهوووووءا  كاوووووو ُصوووووُبرُ 
وووووووووووركا  فووووووووويهو معوووووووووّرُذ أقوووووووووكاو  كيوووووووووو ُاج 

 الحموووووواُذ الُيووووووُءُرأ بوووووو  الل موووووواُ  كيبقووووووووى
ووووووووور  فووووووووي النووووووووا   أك كذ رُ   كيّلهووووووووووو ك ع 

 

ن تيميووة فووي المقارنووة التووي كر يخفووى  ووّءذ اوكصوواذ التووي يرمووي بهووا أعووءا  ابوو
  كاووك لووو يعلوول بوو  كعوور  كاووو حمووأذ يووءرُ   فهووك منهوو  صوواذ  يجريهووا بينوو  كبيوونهو
 وكاو كعر ككذر

مبينوووا  عووو لة   كالتقليووو  موون  وووأنهو  كيسووتمر ال ووواعر فوووي مهوواجمتهو كانتقووواءاو
كيتمنوووى لوووك أّنهوووو استعاعوووكا عووون ءسائسوووهو بمكاجهتووو    منوووالتهو أمووواو ال وووي  اممووواو

كيسووتكحي فووي اووذا السوويال قصووة مكسووى كفرعووكن ليحووثهو علووى فعوو  اوخيوور   علميووا  
فهوو   كر يخفى ما في اذا ارسوتيحا  مون الاانوة لهوو  حين تحّءى مكسى على المأل

كحووّط موون قووءراو كسووى م ّيووء موون اللوو  جووّ  كعوو  "كال ووي  مثوو  م  طغوواذ مثوو  فرعووكن
    أذعنوكا ومور مكسوىذل  أّن ا ر  حين جعلهو أقّ  منالة كرتبة من سحرذ فرعكن

فللّوووكا علوووى جهلهوووو   أّموووا اوووو  كآمنوووكا معووو  بعوووءما رأكا البووورااين الءالوووة علوووى صوووءق 

                                                 

 و1/846  المقفى 1.

 و148  اليكايب الءرية  1/846المقفى   2.
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 ؛كيصوّرح ال وواعر بيفوراو كعوو لهو  (1)"  كسوعيهو لوو  بالميائوءكعنواءاو لوذل  ال ووي 
 :(2)الذ قا 

 ر  اوووو  فووووي الحاسووووءين لوووو يووووا ليووووت  ووووع
 اوووووووو  فيهوووووووووُو لحووووووووءيا المصووووووووطفى أحوووووووووء  
 اووووووووّ  جمعتووووووووووس لوووووووو  مووووووووون قووووووووكميو موووووووووأل  

 : قوووووووا  اووووووووذا فوووووووابحثكا معووووووو كا لهووووووووقكلوووووووو
 تلقووووووووى اوباطيوووووووو   أسحوووووووووار  لهوووووووووا ء ا ووووووووو   
 فليوووووووووتهو مثووووووووو  ذا  الّراووووووووووط  مووووووووون مووووووووووأل  
 كليتهوووووووووووووووووووس أذعنوووووووووووووووووكا للحووووووووووووووووول  مووووووووووووووووثلهوُ 

 

 نليوووووورم فووووووي جميوووووو  القووووووكو الن ُذيووووووووركا
 ُا الّنقوووووووووء  أك ُيووووووووورك ى لووووووووو  خبوووووووووووُرأُيمّيووووووووو

 يفعووووو   فرعوووووكن  مووووو  مكسوووووى لتعتبوووووركاأ
 قووووووووّءامنا كانلووووووووركا الجهووووووووا  الن قووووووووءركا
 فيلقوووووذ الحووووول  موووووا قوووووالكا كموووووا سوووووحركا
 حتووووووى ييووووووكن  ليووووووووو فووووووي  ووووووأن    عوووووووبرُ 
 ف منووووووووكا يّلهووووووووو مووووووون بعوووووووء موووووووا يفوووووووووركا

 

  قووك كر يفتووأ ال وواعر يفحوو  علووى أعووءا  ابوون تيميووة موون أربوواب الءكلووة فووي ال
 :(3)كيبلغ اجا م لهو ذركت  حين يقك 

ووووو ُ عليووووو     فوووووي البحوووووا  أن تبوووووء  اكامع 
 

 " كمووووووووووا عليوووووووووو   الذا لووووووووووو تفهووووووووووو البقوووووووووورُ 
  

بقصووويءذ بلغوووت سوووبعة  الوووءين عمووور ابووون الوووكرء  كرثوووى ابووون  تيميوووة ال ووويُ  ايووون
كانتقوووء حاسوووءي  العلموووا  مووون   (7)سوووّلط العوووك  علوووى محنوووة ال وووي   (8)كع ووورين بيتوووا  

اوك   تفهووك منووذ البيوو  كاميقووا  بوو   الووذين سووعكا للنيوو  منوو   أربوواب السوولطة كايووراو
كيقووذ علووى اوسووباب التووي   (6)"ا فووي عرعوو  قووكو  سوو طعثووي ووير اللووى قسووكذ اوو ر  "

                                                 

 و174فن الرثا   ص و1

 و147-148  اليكايب الءرية  844-1/846المقفى   و2

 و1/844  المقفى و3

  الصفء   أعيان العصر  246-2/247كرء     تاري  ابن ال264-266انلر ابن الكرء   الءيكان  ص و8
 و144-144   اليكايب الءرية  849-1/844  المقفى  4/32  الكافي  1/272

 و179انلر فن الرثا   ص و7

 و144و اليكايب الءرية  ص266ءيكان ابن الكرء   ص و6
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كالكصوك  اللوى   جوااركا بعءاكتو  لعجوااو عون بلوك  مرامو   فقء "ءفعتهو اللى ما فعلكم
حوين سوألهو عون سوبب  كاجوراو  كتنبأ لهو بمصير يّل  نءو كخسران  رتبت  في العلو

  كآثور الااوء كالتقّ وذ كاوك الوذ  تور  لهوو مناصوب الوءنيا  تعءيهو علوى ذلو  ال وي 
كانتقوووءاو حوووين صوووّكر أفعالووو  توووءخ  السوووركر اللوووى قلوووب أعوووءا    (1)"كالرعوووا بالقليووو 
كيفحمهووو فووي سوواحة   الووذين تخّلصووكا موون عووالو يووان يوونّغص علوويهو  امسوو و اليهووكء

كأن يحلووووكا   كيطلووووب اللوووويهو أن يسووووتريحكا بعووووء مكتوووو   نووووالرات كالجووووء  كالحووووكارالم
كلعووووّ  اووووذا يمووووا ُيلمووووح   كيربطووووكا ءكن راء  يقووووذ فووووي كجووووكم تجوووواكااتهو كأخطووووائهو

 :(2)قا   ال اعر  يان السبب في رابتهو في الخ ص من 

 وا لووووووووووووووووووو ينووووووووووووووووالكااووووووووووووووووو حسووووووووووووووووءكم لّموووووووووووووووو
 كيوووووووووووووووووانكا عووووووووووووووووون طرائقووووووووووووووووووو  ُيسوووووووووووووووووالى
 كليووووووووووووووووووووون يوووووووووووووووووووووا نءاموووووووووووووووووووووة حاسوووووووووووووووووووووءي 
 كيوووووووووووووووا فووووووووووووووورح  اليهووووووووووووووووكء  بموووووووووووووووا فعلتووووووووووووووووو
 ألوووووووووووووووو ييوووووووووووووووون فييووووووووووووووووُو رجوووووووووووووووو   ر ووووووووووووووويء  
 المووووووووووووووووووواو  ر كريوووووووووووووووووووووة يوووووووووووووووووووووان يرجوووووووووووووووووووك
 سووووووووووووووويلهُر قصءُيووووووووووووووووو يووووووووووووووووا حابسوووووووووووووووي   
 فهوووووووووووا اوووووووووووك موووووووووووات عنوووووووووووءيو اسوووووووووووترحتوس 
 كحلّووووووووووووووووكا كاعقوووووووووووووووووءكا موووووووووووووووون اووووووووووووووووووير  رء  

 

 وكامناقب ووووووووووووووو  فقوووووووووووووووء ميوووووووووووووووركا ك اطووووووووووووووو
 كليوووووووووووووووونس فووووووووووووووووي أذام لهوووووووووووووووووو ن ووووووووووووووووواطُ 
وووووووووووور   يووووووووووووان بوووووووووووو  ُيموووووووووووواطُ   ف ووووووووووو   ال  
 فوووووووووووووووّهن العووووووووووووووووّء ُيعجُبوووووووووووووووو  الخبووووووووووووووواطُ 

 يووووووووووووورى سوووووووووووووجن  اممووووووووووووواو  فُيست ووووووووووووواُط  
بوووووووووووووووووووووووواُط   كر كقوووووووووووووووووووووووذ  عليووووووووووووووووووووووو   كر ر 

وووووووووووووووووووراطُ    كنّيووووووووووووووووووُتُيو الذا ُنصووووووووووووووووووب  الص 
 فعووووووووووووواطكا موووووووووووووا أرءتوووووووووووووو أن ُتعاطووووووووووووووكا
 علووووووووووووووووووييو كانطووووووووووووووووووكى ذا   الب سوووووووووووووووووواطُ 

 

التووي رينووت اللووى اموورذ العلمووا    يميووة السوولطة الحايمووةكانتقووء يتوواب سوويرذ ابوون ت
كاوووو ر  بووووءكراو   فأعووووحكا قسوووواذ فووووي تعووواملهو معوووو   الوووذين أكاووووركا صووووءراا تجااووو 

يما يبءك   فناصبكم العءا   كأاركاو باومكا   استعانكا بععاذ النفك  من العامة
عوو و او"   كعنكانهوواعموور بون علووي البوواارالتووي يتبهووا معاصور ابوون تيميووة فوي السوويرذ 

                                                 

 و179فن الرثا   ص و1

 و144-144  اليكايب الءرية  ص264-266ءيكان ابن الكرء   ص و2
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اللى انصيا  بعث الحياو المماليو  اللوى  الذ قا  م يرا    "العلية في مناقب ابن تيمية
كصووار فووي حوول  اووذا امموواو   فبععووهو صووبا اللووى أقووكالهو تقليووءا  : "أعووءا  ابوون تيميووة

كتصووّكركا أّن   كأحوو  بووذل  موون العامووة قووكو قووء أصووبحكا للحيوواو عبيووءا    جبووارا  عنيووءا  
كفي طاعتهو   فأصبحكا كاو لهو مصّءقين  لما  ييكن  ءيءا  أخذاو باماو حصك  ا

  يوّ  بحيوا عواءام أيثور السواءات كالعبيوء  فاجتم  من اذا الترييب العتيء  مستبقين
 (1)"بحسب ارع  الفاسء

  :ا ديم   السلطمة 

: ملهوووورا  عصوووور المملووووكيي يجووووء ملهوووورينالن النووووالر فووووي حووووا  اوءب فووووي ال
فوالملهر اوك  يتجّسوء فوي حوا  اليتواب المقوّربين مون السولطة و كآخر سلبيا    جابيا  الي

كيانووت لهووو   فهوو ر  يووان قسووو يبيوور موونهو يغوورل فووي نعوويو الءكلووة  فووي ذلوو  العصوور
فقوء يانوت تعتموء   كمرء ذل  حاجوة الءكلوة لهوو فوي ءيوكان امن وا   السياءذ كالكجااة

صوءار الفر   عليهو في مخاطبوة ال وعب   كالتكقيعوات كالمنا وير كايور ذلو   مانواتكا 
كتجلّوى ذلو  فوي   حتى صارت ميانة بععهو تأتي في الءرجوة الثانيوة بعوء السولطان

كاك كليفة   المنصب الذ  استحءث  المنصكر ق ككن في ءيكان امن ا  المملكيي
  اللاارالوءين بون عبوءكأّك  م ن عّين في اذا المنصب فوتح   ياتب السّر السلطاني

  (2)ُتلهور أثورم فوي الءكلوة المملكييوة  المهاو الملقاذ على عاتل اذا الياتوب عليموةك 
كالمنالوووة   كيانوووت لهوووو الخوووءو كالح وووو  كيثيووور مووون اووو ر  اليتووواب عا وووكا فوووي نعووويو

  كنلورذ سوريعة فوي يتوب توراجو ذلو  العصور تلهور اوذم الحقيقوة  الرفيعة في الءكلوة
كتي ذ عن أّن ال عرا  الذين فقءكا الكااب المعطي من رجا  الحيو كالسياسوة فوي 

كلهذا يثورت   كينالكا عطايااو  ليمءحكاو  ذل  العصر يانكا يتااحمكن على أبكابهو
  ال وووعرا  مووون يسووواء سوووكل ال وووعر فوووي كيثووورت  ووويكى اووو ر  موووءائح ال وووعرا  فووويهو

                                                 

 و46اوع و العلية  ص و1

  22-14و انلور تفصوي  كلوائذ ياتووب السور: مكسوى بوون حسون المكصولي  البورء الُمكّ ووى فوي صوناعة امن ووا  ص2
 من مقءمة المحقلو
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كبّينكا فيها أن اليتواب المموءكحين اوو الملجوأ كالموأكى فوي   عصراو في تل  المءائح
كلووو ييوون اووذا حووا  اليتوواب ال ووعرا  الووذين لووو و عصوور أكصووءت فيوو  اوبووكاب أمووامهو
كموون انووا يثوورت ال وويكى كالنقووء السياسووي فووي   يجووءكا لهووو مووأكى فووي  لوو   المماليوو 

مواارا  فوي    الوذ  يوان(1)كمن ا ر  اوءيوب عو   الوءين الوكءاعي الينوء   أ عاراو
  ك ورا  منصوب فاعوطر اللوى الر وكذ  كليّن أبوكاب الءكلوة ُأقفلوت فوي كجهو   اليتابة

ر موون الحووءى المقطعووات ال ووعرّية أّن فيلهوو" (2)ءيووكان امن ووا  المملووكيي اليتابووة فووي
بعووث البووّكابين موون    فمنعوو اللووى ذك  المووا  كالجووام كالّسوولطان الووكءاعي يووان يووذاب

 : ّءذ م امت  الباب  ككاصفا  الّءخك  عليهو  فحنل علي   كقا  ساخرا  من 

 أ وووووووووووووووووويك اللووووووووووووووووووى الوووووووووووووووووورحمن  بووووووووووووووووووّكابيوس 
 بووووووووووووووووو    مووووووووووووووووو اُو  البووووووووووووووووواب    مقووووووووووووووووويو   

 

 كموووووووووووووووا أرى مووووووووووووووون طوووووووووووووووك   تعميووووووووووووووور م  
 (3)"يأّنوووووووووووووووووووووو  بعووووووووووووووووووووووُث مسواميووووووووووووووووووووووورم  

 

ك وويا ابوون الووكرء  علووى لسووان بعووث اليتّوواب حووا  الياتووب البعيووء عوون السوولطة 
 ( 8):الذ قا  ثو رفعة الجاا  يكمذا   كعيعت  كعيل عي    في العصر المملكيي

 حلّووووووووووووووووووي فوووووووووووووووووو  تلمنووووووووووووووووووي الن لموووووووووووووووووت
 ب  للعووووووووووووووووووووووووووء  رال  بووووووووووووووووووووووووووو  حسووووووووووووووووووووووووووووووا

 

 فوووووووووووووووووووووهّن لكحووووووووووووووووووووووووي لووووووووووووووووووووو  بحوووووووووووووووووووووووول  
 كلوووووووووووووووووووووووي حسووووووووووووووووووووووواب  بغيوووووووووووووووووووووووور  رال  

 

ك بي  بحا  الياتوب أك الياتوب ال واعر البعيوء عون السولطة يوان حوا  ال واعر 
فقء أحسوت اوذم الءكلوة أّن او ر  ر فائوءذ لهوو كر ءكر   الصرذ في سلطة الممالي 

                                                 

موون أءبووا  العصوور المملووكيي الم ووهكرين  كموون  ووعرا  السووخرية كالهجووا  فووي ذلوو  العصوور  يووان مثقفووا  فووي النحووك   و1
اوووو انلوور حياتوو  ك ووعرم يتوواب: رائووء عبووءالرحيو  عوو   416كاللغووة كاوءب  كعلمووي الحووءيا كالقوورآن  تووكفي سوونة 

 الينء  حيات  ك عرم كما تبقى من ءيكان والءين الكءاعي 

 كما بعءااو 28انلر ال ي  ع   الءين الكءاعي حيات  ك عرم كما تبقى من ءيكان   ص و2

 و32المرج  نفس   ص و3

 و233ءيكان ابن الكرء   ص و8
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كانوا  سوبب   اوكلّجوكا فوي اسوتبعاء  كلهذا استبعءكاو  كنهب اومكا   سكى التمّلل
كاك أّن يثيورا  مون أربواب السولطة المملكييوة يوانكا ر يتقنوكن اللغوة   آخر رستبعاءاو

  كالتصوّء  لمطوام  اومورا   كيان اّمهو جم  اومكا   كر يتذّكقكن ال عر  العربية
كلهووذا لووو و كاوخطووار الخارجيووة المحءقووة باومووة كبخاصووة خطوور الصووليبيين كالمغووك 

كاوذم اوي الصوفة العاموة لحوا    ب ط بارا في العصور المملوكيي يين انا   اعر
فقووء يووان   ليوون ر ينبغووي التعمويو المطلوول فووي اوذا المقوواو  أربواب الحيووو موو  ال وعرا 

أك نلورذ اوبهوة باعتبوار   ينلر ا ر  في بعث اوحيان نلرذ العطذ اللوى ال وعرا 
كلهوذا ر نعوءو فوي مكاقوذ   ال عر عربا  من العلمة السياسية أك التعبئة امع ميوة

  أك بنوا  صورح معموار   متعءءذ أن يمءح ال واعر حايموا  مون الحيواو عقوب معريوة
و فيقووكو السوولطان أك اوميوور ببووذ  العطايووا كالهبووات لوو   أك ايوور ذلوو  موون المناسووبات

قوواو بعووث   اووو662يووركى أن اللوواار بيبوور  لّمووا أتووّو بنووا  المءرسووة اللااريووة سوونة
كأ ووووواءكا   كسوووورا  الوووووءين الوووووكّرال  فموووووءحكم  ك الحسوووووين الجوووووااركمووووونهو أبووووو  ال ووووعرا 

  (1)"الخلوو أفيعووت علوويهو   "فلّمووا فوور  اوو ر  وو موون الن وواءاو   بالمءرسووة اللااريووة
فرثوام عوءء   (2)كحين مات اللاار بيبور  أقويو لو  مجلو  عواا  فوي الوءيار المصورية

فخلووو  علوووى اوءيبوووين أبوووي   كيوووان عوووءءاو اثنوووي ع ووور  ووواعرا    يبيووور مووون ال وووعرا 
عووووال كأعطووووي موووون بقووووي موووون الك   "(3)بوووون النقيووووباكناصوووور الووووءين   الحسووووين الجوووواار

                                                 

 و8/221المقريا   المكاعل كارعتبار   و1

  اليوكنيني  ذيو  مورآذ 232-231  ابن  ءاء  تاري  المل  اللواار  ص1/334ات  انلر الصفء   الكافي بالكفي و2
 و3/289الامان  

كذ بوابن الفقيسوي  كبوابن النقيوب  ال واعر الم وهكر  الحسن بن  اكر بن طرخان  ناصر الوءين أبوك محموء المعور  و3
اوووو ابوون تغوور  بوورء   الووءلي  ال ووافي علووى 644"كلوو  أ ووعار كمقطعووات رائقووة"  "كيووان حسوون الءعابووة"  تووكفي سوونة 

 اوو644  كفيات سنة 344-2/346  العيني  عقء الجمان  263-1/262المنه  الصافي  
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صووولكا كأعطوووااو بيبووور  فكُ و كفوووي عقوووء الجمووان "(1)"ئا بحسوووب مووراتبهوكال ووعرا  جوووكا
 و(2)"العطايا

كيسووتم    كن يووان يووتقن اللغووة العربيووةكيووذير أن الملوو  او وورذ خليوو  بوون قوو ك 
يرك  العيني أّن  بعء انتصار المل  او رذ على   كينقءم كييافئ علي   اللى ال عر
خووور  النوووا  للقائووو    كعكءتووو  اللوووى القووواارذ  اوووو692كافتتاحووو  عيوووا سووونة   الصوووليبيين

الوكاعل الوذ  نلوو قصويءذ بهوذم المناسوبة  (3)كمونهو ابون العنبور   كال عرا  رمتءاحو 
 :"كر فتح علي  منها فتكح ووو  فلو يرال فيها سعاءذ" ليلقيها أمام 

 ارس كالوووووووووووووءي   كقوووووووووووووذس علوووووووووووووى قبريهموووووووووووووا
 

 الليهموووووووووووا فيوووووووووووأنني بووووووووووو  قوووووووووووء ُنقلوووووووووووت
 

فلّمووا كصوو  آخوور البيووت حتووى نهووث   ففهووو معنووى  ووعرم  كيووان السوولطان ذيّيووا  
: قووا ك   يالمغعووب بسووبب  (8)كالتفووت اللووى بيووءرا  كسووائر النووا  معوو   السوولطان قائمووا  

كيوان او وورذ قبو  تكليوو  السولطة علووى ع قووة و (7)موا لقووي اوذا ايوور اوذا القووك ووو""
كبينهمووووا مكاقووووذ االيووووة ركااووووا   كثيقووووة بال وووواعر  ووووم  الووووءين بوووون ءانيووووا  اليحووووا 

فقوء   كيانت للناصور محموء بون قو ككن ع قوات متقطعوة مو  ال وعرا و (6)الم رخكن
كموونهو ال وواعر صووفي   كلهووذا يووانكا يمءحكنوو   كيموونحهو الهبووات  يووان يقووّربهو أحيانووا  

                                                 

و فوون الرثووا  فووي ال ووعر 3/289  اليووكنيني  ذيوو  موورآذ الامووان  232-231ابوون  ووءاء  توواري  الملوو  اللوواار  ص و1
 و82العربي في العصر المملكيي  ص

 و1/348عقء الجمان    و2

بوون ايوواا بوون نصوور  نجووو الووءين المعووركذ بووابن العنبوور  الووكاعلو انلوور محمووء بوون محمووء بوون عبءاللوو  بوون مهلهوو   و3
 و2/341المقريا   المكاعل كارعتبار  

اووو  كلينوو  قتوو  ثوواني يووكو قتوو  او وورذو انلوور 693بووءر الووءين بيووءرا أحووء أمرائوو  المقووّربين  ا ووتر  فووي قتلوو  سوونة و8
 و92ال  التحفة المسيية في الءكلة التريية  ص  ابن ءقم1/136الفاخر   تاري  الفاخر   

 و3/69العيني  عقء الجمان   و7

 كما بعءااو 19/342ن فع  الل  العمر   مسال  اوبصار  انلر اب و6
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كمنهو ال اعر  هاب الءين   (1)الذ  ترءء اللى مصر اير مرذ كمءح   الءين الحّلي
ساحي و (3)"ملو  الناصور مجلسو  فوي بعوث اوحيوانيوان ُيحعورم ال  الوذ  "(2)ال َّارمس

فقء  ار  بعث أمرا  الءكلة المملكييوة فوي اليوراو   كلو يقتصر اومر على الممالي 
ر بوووأ  بووو  مووون اوتووورا  الجنوووكء كاومووورا   ا  ككجوووء عوووءء  كارسوووتما  اللووويهو  ال وووعرا 

كبععووهو لوو  ءكاكيوون  ووعر من ووكرذ   (8)أك أكلعووكا بوونلو ال ووعر  كايووراو يووانكا  ووعرا 
 و (7)مث  أيءمر المحيك ّ 

بوو    كليووّن ذلوو  يلّوو  ر يعنووي أّن ميانووة ال وواعر يانووت رفيعووة فووي ذلوو  العصوور
كأ وعاراو   كءليل  ال وعرا  أنفسوهو الوذين حفلوت ءكاكيونهو  اي على العي  من ذل 

المتنوواثرذ فووي بطووكن اليتووب بال وويكى كبالحووءيا عوون ميووانتهو الكعوويعة فووي العصوور 
كارتقوت اوذم او ووعار   عون فقوءان المعطوي مون أربوواب الءكلوة المملكييوةك   المملوكيي

كتعوووّمنت   اللوووى مسوووتكى النقوووء السياسوووي المعّبووور عووون مكقوووذ السووولطة مووون اوءيوووب
كبوورات اووذم ال وويكى فووي  ووعر أربوواب   الحووءيا عوون أسووباب اووذا المكقووذ كنتائجوو 

العووكءذ اللووى  الووذين اعووطرتهو اووذم الحووا  الماريووة اللووى  الحوورذ فووي الءكلووة المملكييووة
كليوووّنهو للّووكا ي وووعركن   حوورفهو التووي كرثكاوووا عوون آبووائهو أك تعلمكاوووا ليعتا ووكا منهووا

                                                 

  الووووءرر 12/144  النجووووكو الاااوووورذ 2/337  اليتبووووي  فووووكات الكفيووووات  3/42العصوووور   انلوووور الصووووفء   أعيووووان و1
 و2/849اليامنة  

 هاب الوءين أبوك العبوا  ال ار مسواحي   واعر مطبوك   كصواحب نوكاءر لريفوة  أاور  بالهجوا  كثلوب اوعوراثو  و2
 و1/146  كالءرر اليامنة  9/144اارذ  انلر ابن تغر  برء   النجكو الا 

 و1/146  كالءرر اليامنة  9/144النجكو الااارذ    و3

حفلووت يتوووب التوواري  كالتوووراجو المتعلقوووة بالعصوور المملوووكيي بالحووءيا عووون اووو ر  ال ووعرا  اوتووورا   كسووورءت  و8
ة  الوووءرر اليامنوووو 674  1/611نمووواذ  يثيووورذ موووون أ وووعاراوو انلووور علووووى سوووبي  المثوووا : أعيووووان العصووور  

 و8/162  2/131  249  244  244  267  271  286  234-239  1/233

محيي الءين محمء بن محمء بن نءى  علو الءين أيءمر المحيك   عا  في العصورين اويوكبي كالمملوكيي   و7
 الءين أيءمر المحيك   من او طو كبر  في ال عر كالنثرو انلر مقءمة مختار ءيكان علو
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وووون اووووو أءنووووى موووونهو ميانووووة يرتفعووووكن علوووويهو   بووووالللو كالفقوووور كالمهانووووة كاووووو يووووركن م 
كعون فقوراو   فارتفعت نبورذ ال ويكى كالنقوء المعبورذ عون للوو ساسوة العصور  كيرتقكن
  كميو  اللوى الءعابوة كالفيااوة ُجبلوكا عليهوا  ي بسوخريةكامتاجت اذم المعان  كب سهو

الو مووون خ لووو  فوووي مووورح ي وووكب  يووورى العوووفوووي حليوووة تجعووو  المتلقوووي "فخووور   وووعراو  
كمن الجءير ذيرم أّن المقريا  كع  أربواب الصونائ  فوي الطبقوة الساءسوة و (1)"اولو

و (2)طبقووة الفقوورا   كاووي التووي تلووي الطبقووة الخامسووة    المملووكييموون طبقووات المجتموو
كسووورا  الوووءين   كبوورات ال ووويكى كنقوووء أربووواب الحيوووو فوووي  ووعر أبوووي الحسوووين الجووواار

يموا   فوالجاار؛ كاو ر  مون أربواب الحورذ  ك م  الءين ابن ءانيا  اليحوا   الكرال
يووان أبووكم كأقاربوو  ار مصوور كالتقووى ال وواعر فيهووا "ذ  ا الوو  يقووك  ابوون سووعيء المغربووي

  (3)"  كأبصووورت  معهوووو بهووواءيوووايينهو بهوووا اللوووى اآلن قوووء عاينتهوووا  جووواارين بالفسوووطاط
ُتغءل علي  اومكا  بيثرذ امون  تكيان  كيبءك أّن اذا ال اعر يان متيسبا  في  عرم

  كليووّن حالوو  انقلبووت عقووب اسووت و المماليوو  الحيووو  ملووكيهو كأموورائهون موواويووكبيين 
  فقوا  كاصوفا  حالو  اوو كقبلهوا686كاذا ما ي يءم ابون سوعيء الوذ  رأى ال واعر سونة 

كنااحووا    جانيووا  لووءانيات قطكفهووا  كأصووبح جووكار  فووي آفووال الووءيار المصوورية": يكمووذا 
يجتم  لو  فيهوا   اراا عءذ رسكوحتى صارت ل  في أقط  بها من ي   عاص كمطي 

كأ ووار ابوون سووعيء اللووى و (8)"فووي اووذا العصوور أحووء موون أاوو  المنلووكومووا ر يحّصوول  
   ورح موا يقاسوي  الجاار كاك يتيسب ب عرم الذ قوا : كلو  فوي "صعكبة ما يان يعاني

                                                 

 و21محمكء الجريءلي   عر أبي الحسين الجّاار  ص و1

 و184انلر الااثة اومة  ص و2

 و1/296ابن سعيء اونءلسي  المغرب في حلى المغرب   و3

 و1/269المغرب   و8
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عيوكن التوكاري  ت ووير اللوى انقوو ب  كانوا  ال ووارذ مهموة فووي  (1)"فوي النَّيو   ووعر يبيور
الذ  احتا  اللى كسيلة أخرى للتسك  ايور   حا  اذا ال اعر في العصر المملكيي

: "كاحتا  في آخر عمرم   كاذا ما يحمل  قكل وّن  لو يعء مجءيا  في التسك   ال عر
  كطريقتو  فوي ال وعر كن  واعريت ككصوذ المترجمو و(2)اللى ارستجءا  بغير ال وعر"

كر ينيراوووووا الخاصوووووة لقووووورب   مووووون أسوووووه  الطووووورل التوووووي يميووووو  لهوووووا العاموووووةبأنهوووووا "
  كلهووذا (8)"  كصوواحب مجووكن كاكائووءحلووك النوواءرذ  بووءي  المعوواني  كيووان "(3)مأخووذاا"

أمووا سوورا  و (7)"  كتناقلتوو  الووركاذكسووار كخووّذ علووى اوسووما    ووا   ووعرم فووي الووب ء"
كالءعابوة يميو  اللوى الهوا    كيوان ماجنوا    فيان يعمو  فوي نسو  اليتوب  الءين الكرال

  عذب الترييب  صحيح المعاني  جيء المقاصء  كيان حسن التخّي    "(6)في  عرم
كيووان يسووتغ  اسووم    (4)"  عارفووا  بالبووءي  كأنكاعوو قاعووء التكريووة كارسووتخءاو  الترييووب

 : لووكر لقبو  كصوناعت  لوذاب االووب ت "حتوى قيو كالسوخرية موون الوذا  لصون  التكريوة
كيووووان اووووك كالجوووواار يتنافسووووان فووووي ال ووووعر كالسووووخرية كالنقووووء ارجتموووواعي و " ووووعر 

: "كيووان اووك عوو  العموور  بووالفراءل كجريوور الذ قووا حتووى  ووبههما ابوون ف  كالسياسووي
  يتناقعان تنواقث الفوراءل ر يسيت لهما لسان  كقبسي نار  راان كالجاار فرسي

                                                 

 و1/294المصءر نفس    و1

 و21/271اليتبي  عيكن التكاري    و2

 و1/296المغرب   و3

  ابوون يثيوور  61/ 8   كانلوور  ذيوو  موورآذ الامووان 1/62ابوون حبيووب  تووذيرذ النبيوو  فووي أيوواو المنصووكر كبنيوو    و8
 و4/222  ابن الفرات  تاري  ابن الفرات  13/293البءاية كالنهاية  

 و21/271عيكن التكاري    و7

 كما بعءااو 19/16انلر مسال  اوبصار   و6

جوووكو   الن314-4/314  كانلووور ابووون تغووور  بووورء   المنهووو  الصوووافي  3/182و اليتبوووي  الوووكافي بالكفيوووات  4
 و4/69الااارذ  



 92 

  كيوان "لو  ءيوان يحو  ءاخو  و كأما  وم  الوءين بون ءانيوا   فيوان يحوار  (1)"كجرير
ث الذ  لي  في  بيت لقريكا  صاحب النلو الحلك  كاك "(2)" في القاارذباب الفتكح

كلو  حيايوات االيوة مو  أنوا    (8)"  كيان "يثير المجوكن كالنوكاءر(3)"من النيت خلك
التوي ن وراا   كاوك صواحب تمثيليوات خيوا  اللو   كأمرائ  ركااا المترجموكن  عصرم

كاي الكحيءذ التي كصلت اللينا في اذا الفن المعتمء على الكاق  فوي   البراايو حماءذ
الم لووذ  كيووان ابوون ءانيووا  اووك  كلغووة العامووة  مموواك  بووركح اوءيووب السوواخرذ  ماءتوو 

 وكالممث  لهذم التمثيليات

كقء كع  ابن حجة الحمك  ا ر  ال عرا  الث ثة في الحلبة اوكلوى مون ركاء 
كنقووءاو   كقووء كلفكاووا ليتووكاركا خلفهووا فووي  وويكااو  (7)العصوور المملووكييالتكريووة فووي 

كبرات بصكرذ جلية في أ وعاراو التوي عّبوركا فيهوا عون حوا  ال واعر فوي   السياسي
 عصراوو

بوووو   ووووار  فيوووو    كلووووو تقتصوووور ال وووويكى كالنقووووء السياسووووي علووووى  ووووعرا  الحوووورذ
الوذ    كفي مقوءمتهو  واعر العصور المملوكيي جموا  الوءين محموء بون نباتوة  ايراو

كليوووّن حلّووو  مووو  أربووواب الءكلوووة   يوووان فحووو   مووون فحوووك  ال وووعر كالنثووور فوووي عصووورم
فووووي  كلهووووذا جووووا  النقووووء السياسووووي كال وووويكى مكعووووكعا  بوووواراا    المملكييووووة يووووان قلووووي   

الوووذين يوووانكا   كلهوووذا أيعوووا  كّجووو  مءيحووو  اللوووى ملوووك  اويوووكبيين فوووي حمووواذ  (6) وووعرم
كيووووان ب طهووووو مووووأكى لل ووووعرا    يخعووووعكن لحيووووو ذاتووووي فووووي لوووو  ءكلووووة المماليوووو 

                                                 

 و19/22و مسال  اوبصار  1

 و8/823  أعيان العصر  3/72و الكافي بالكفيات  2

 و3/71  كانلر الكافي بالكفيات  8/822و أعيان العصر  3

 و7/639و المقريا   المقفى اليبير  8

 و14و انلر ابن حجة الحمك   ي ذ اللثاو عن كج  التكرية كارستخءاو  ص7

 وو 2229-او1832  1ى في  عر ابن نباتة  مجلة جامعة أو القرى  عءء انلر كئاو محمء سيء  ال يك  و6
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الر فوووي  كلوووو تيووون لووو  ميانوووة فوووي الءكلوووة المملكييوووة  المنبوووكذين فوووي بووو ط المماليووو 
كيوووان ال ووواعر يكمهوووا  ووويخا  يبيووورا    أخريوووات حياتووو  حوووين اسوووتءعام الناصووور حسووون

فربمووا بووا  "كأموور لوو  السوولطان رات  ثووو أعفووي  كجعلوو  مكقعووا  للءسووت السوولطاني  عوواجاا  
موووات فوووي السووواب  مووون صوووفر سووونة  كأقووواو خوووام   اللوووى أن  صووورذ كربموووا لوووو يصووورذ

  كالعبوا المجوكن"   ك وعرا (2)كاك أيعا  مون  وعرا  التكريوة فوي عصورمو (1)"او464
 و(3)" كالسخريةال عر 

كتنّكعووووت معووووامين أ ووووعاراو التوووي نقووووءكا بهووووا أربوووواب الءكلووووة فووووي  كقوووء تعووووءءت
 :على العناكين اآلتية فتكّاعت  كطريقة تعاملها م  اوءبا   عصراو

 :م ق  السلطة مب ا دي 

  فبّينووكا يسوواء اووذا السووكل  كصووذ ال ووعرا  سووكل اوءب كال ووعر فووي عصووراو
كللتعبيوور عوون يوورم   لتصووكير عموول اووذا المكقووذ  كتكالووكا فووي نفووك  أربوواب السوولطة

ى ذل  في معرث مءائحهو بعوث اليتواب كأكلوي اومور العورب كتجلّ   ا ر  الساسة
  كنفقووت  كتعفّوت  ءار بك الحسوين الجوواار يسوتخءو ألفووال "فووأ  فوي الءكلووة المملكييوة

كليقن  ممءكح  أن  اك الذ  أنقذ ال عرا    ليرسو صكرذ لحا  ال عر يكمذا   "كقفر
   (8):  الذ قا  مكّريا  لفال على حيات من انعياسات اذم او

 لووووو   اللوووووُ  قوووووء أحييوووووت  بالفعووووو   سوووووّنة  
م    كنّفقسووووووت  سووووووكل الفعوووووو   بعووووووء  يسوووووواء 

 

 تعفّووووووووتس فأعووووووووحى ربُعوووووووووها ءارسوووووووووا  قفوووووووورا
 كر ارك  أن ُنهء  اللى الم تر  ال عرا

                                                 

 و11/97  النجكو الااارذ  8/339اليامنة     الءرر1/311الكافي بالكفيات   و1

 و  1/328  خاانة اوءب كااية اورب  79انلر ابن حجة  ي ذ اللثاو  ص و2

 و28 عر السخرية كالفيااة عنء  عرا  مصر المملكيية  ص و3

 و329و كانلر أءب الصنا  كأرباب الحرذ  ص81 عر أبي الحسين الجاار  ص و8
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فهوك   اار صكرذ لمعانات  حين يان يفء على أرباب الحيو في عصورمكيقّءو الج
هوو حوين كذم كيكّلذ حرفتو  للسوخرية مون او ر   لو ينل  منهو سكى الفقر كالحرمان

 (1):ينفركن حين يركن ال اعر الجّااريلتقكن  الذ صّكراو بقرا  

 مع وووووووووووووووووور  مووووووووووووووووووا جووووووووووووووووووا اوس مسووووووووووووووووووترفء  
 ار  كاوووووووووووووووووووو مووووووووووووووووون بقووووووووووووووووورس أنوووووووووووووووووا جووووووووووووووووووواّ 

 

وووووووووووووووووووووك  مووووووووووووووووووووونهو ُمعسووووووووووووووووووووورُ   راح  الّر كاس
 مووووووووووووووووووا رأكنووووووووووووووووووي قووووووووووووووووووّط الّر نفوووووووووووووووووووووركا

 

كتبلغ السخرية منهو ذركتها حين يستكحي أبك الحسين الجاار ألفالا  من اللغة 
فيتحّءا أن  اير مّرذ التقى بأكلئ  اوتورا    لينتقء مكقذ ساسة عصرم من   التريية

كتبلوووغ   بووو  يوووانكا يعوووربكن   كر يحترمكنووو   ليووو كليووونهو يوووانكا يحنقوووكن ع  ليموووءحهو
  يمووا يبووءك فووي السووخرية مووءااا حووين صووّكراو يووءعكن به يوو  الذا مووا عطوو  أمووامهو

  (2):قكل 

 كيووووووووووووووووووو قابلووووووووووووووووووُت تريّيووووووووووووووووووا  بمءحوووووووووووووووووووي
 كيلطمنووووووووووووووووي الذا مووووووووووووووووا قلووووووووووووووووُت ألطوووووووووووووووون
 كتسووووووووووووووووووقُط حرمتووووووووووووووووووي أبووووووووووووووووووءا  لءيوووووووووووووووووووو 

 

 نووووووووووووولس فيووووووووووواء  لموووووووووووا أحووووووووووواكُ  منووووووووووو  ي ح
 كيرُمُقنووووووووووووووي الذا مووووووووووووووا قلووووووووووووووُت يرُمووووووووووووووولس 
وووووووُملس   (3)فلوووووووك أّنوووووووي عطسوووووووُت لقوووووووا  ي  س

 

حيوواو اوتوورا  لووك تمينووكا موون القوورآن فيبووّين أّن اوو ر  ال  أّمووا سوورا  الووءين الووكرال
 (7):  في تعبير عن عليو يراهو لهو(8)واالكا من  سكرذ ال عرا 

 بينهوووُوووووووووووووووووووووووووووووووووووس بالهووووووووووووووووووووووووووووووووووكان  كاراءرا    كرقوووووووووووووووكمُ  رفعوووووووووووووووكا ال وووووووووووووووعر  جهوووووووووووووووءاوُ 
                                                 

 و169 عر أبي الحسين الجاار  ص و1

 و249  ص عر أبي الحسين الجاار و2

حا وية  249ألطن: الذاب  كيرُمل: العطية  كي مل: حجاب الكج و انلر  عر أبوي الحسوين الجواار  ص و3
 و44  فن الفيااة كالسخرية عنء  عرا  مصر المملكيية  ص1

 و218انلر أءب الصنا  كأرباب الحرذ  ص و8

 و19/23مسال  اوبصار   و7
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 فلوووووووووووووووووك أنَّ اليتوووووووووووووووووواب  يوووووووووووووووووان بأيءيووووووووووووووووووووو
 

 كا منوووووووووو  سووووووووووكرذ  ال ووووووووووعرا   ووووووووووووهوس محوووووووووو
 

ة يبعوءكن كاوك يورى أكلئو  الساسو  كيعّبر الكرال في مقطكعة أخرى عن حيرتو 
 (1):اوءب كاوءيب كياءركن 

 موووووووووووا حيلتوووووووووووي كالقوووووووووووكُو أصوووووووووووبح  ءأُبهووووووووووووُ 
 

 أن يرفعووووووووووووووووووكا اوءبووووووووووووووووووا   كاآلءابووووووووووووووووووا
 

لووى لقوووا  عصوورم ذركتوو  حوووين يصووّكراو يفّعوولكن الموووكت عكيبلووغ بغووث حيووواو 
كيلقووي العووك  علووى كعوواعة ال ووعرا    ال ووعرا  حتووى كلووك يووان أبووا تموواو أك البحتوور 

كلعلّو    كيعوّء ذلو  عقكبوة لهوو علوى افتورائهو  كمهانتهو حين عءمكا مون يقوّءر الموءيح
قكلو  قاصوءا   ى ذلو  فويكيتجلّو  (2)يقصء الطرا او في المءيح من ر يستحل امطورا 

   (3)ال عرا :

 يووووووووووووووووركو حيات وووووووووووووووو  مووووووووووووووا بووووووووووووووين قوووووووووووووووووكو   
ووووووووووووووووووووعر  ممقووووووووووووووووووووكت  بغوووووووووووووووووووويث    كرب  ال  

 

 لقوووووووووووووواُ  المووووووووووووووكت  عنووووووووووووووءاُو اوءيووووووووووووووبُ 
 (8)كلوووووووووووك كافوووووووووووووى بووووووووووو  لهووووووووووووُو حبيوووووووووووبُ 

 

 (7):كقكل 

أالذا قوووووووووووووا     لوووووووووووي قائووووووووووو   ييووووووووووووووذ أنووووووووووووت 
وووووووووووو  اليووووووووووووكو  فووووووووووووي مءحووووووووووووووووة   نس يراووووووووووووبكم 

هووووووووووووووووووووووووو ن حرمووووووووووووووووووووووكني علووووووووووووووووووووووى مءح   كا 
 

 أقووووووووووووووكُ  رخيصووووووووووووووا  فموووووووووووووونس ي ووووووووووووووتر أ
 كلووووووووووك ُسووووووووووم ع تس موووووووووون فووووووووووو  البحتوووووووووور 
ووووووووووووووووونس يفتووووووووووووووووووور   فتوووووووووووووووووووول   عقوووووووووووووووووووكبُة م 

 

                                                 

 و19/68المصءر نفس    و1

 و218انلر أءب الصنا  كأرباب الحرذ  ص و2

 و19/67مسال  اوبصار   و3

 يقصء حبيب بن أك  الطائي أبا تماوو و8

 و146-19/147مسال  اوبصار   و7
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فلووّ  اووك فيهووا يعوواني   تجووارُذ ال ووعر فيوو  بووائرذ  ال عصوورم سووكقا  كيصووّكر الووكرّ 
ن يانووت قصووائءم   فوو  ميووان فيهووا لموواءح يعوورث  ووعرم  سووتمرالفقوور كالحرمووان الم كا 

كلهووذا   كمووا ذلوو  الّر ونهووا عووءمت الم ووترين  يووالعرك  المهووءاذ فووي جمالهووا كاينتهووا
للّووكا فووي أ ووعاراو ينوواءكن علووى اوو ر  الم ووترين الووذين يقووءركن اووذم البعوواعة حووّل 

 (1):  كر ُمجيبقءراا

ووووووووووووووووووو ليس ذا ج   ُت اليوووووووووووووووووووكو  ءرَّ موووووووووووووووووووءائحيكا 
ني الحرموووووووووووووواُن ءار  نءامووووووووووووووووة   ُِ ِّ  فُيحووووووووووووووّ 

 

 ُجلبوووووووووووووووتس وسوووووووووووووووكال  بغيووووووووووووووور  تجوووووووووووووووار  
 كُيحل هوووووووووووووووووووا الخسووووووووووووووووووووراُن ءار  بووووووووووووووووووووكار  

 

فأكلئ  يانكا يفتخركن   كأثريا  عصرم  ال بين اوانيا  قب  عصرمكيقارن الكرّ 
البووءا   كلّجووكا فووي المنوو  ءكن  منعووكم  كليووّنهو فووي عصوورم  فيثيبكنوو   ب وواعر يمووءحهو

فهو أصحاب السولطة كالموا    كاك يقصء به ر  اوثريا  الساسة  أسباب أك اعتذار
 (2):  يقك كقتذا 

 كيووووووووووووووان النووووووووووووووا  الذا ُمووووووووووووووءحكا أثووووووووووووووابكا
 كيووووووووووووان العووووووووووووذُر فووووووووووووي كقووووووووووووت  ككقووووووووووووت  

 

 كلليرموووووووووووووووووووووا  بالمووووووووووووووووووووووءح افتخوووووووووووووووووووووووارُ 
 كر اعتوووووووووووووووووذارُ  ر عطوووووووووووووووووا  فصووووووووووووووووورنا

 

فهووك مووا   ى فووي  ووعر  وم  الووءين بوون ءانيووا  اليحووا كمثو  اووذم المعوواني تتجلوو
كأنوو  اووك   كامتنانوو  لوو   حتووى يعّبوور فووي مءيحوو  عوون  وويرم  ييرموو  الن يجووء ممووءكحا  

 (3):كيبءك ذل  في قكل الذ  أنقذ  عرم من العيا  كالبكار  
ووووووووعر  سووووووووكما  مووووووووا اوووووووو   لووووووووكرم سووووووووعُر ال  

 

 مووووووووووا موووووووووون بعووووووووووء طووووووووووك   بووووووووووكار  الذ ُنل  
 

                                                 

 و143/ 19المصءر نفس    و1

 و19/247مسال  اوبصار   و2

 و73الصفء   المختار من  عر ابن ءانيا   ص و3
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 (1):كقكل 

 لووووووووووووووووووووووووووووووووووكر   عووووووووووووووووووووووووووووووووووا   ثنووووووووووووووووووووووووووووووووووائي
 

 كبووووووووووووووووووووووووووووووار نلمووووووووووووووووووووووووووووووي كنثوووووووووووووووووووووووووووووور 
 

كيستهجن في مقطكعة أخرى من أمرا  عصورم الوذين يفوّركن مون كجو  ال واعر 
  ييوووذ يميووون لهووو ر  أن يكاجهوووكا أعوووءا  اوموووة مووون صوووليبيين كتتوووار  المقبووو  علووويهو

كعون كعواعة ال وعكر الوذ  يوان   و يفوّركن منو كاو  كيعّبر عن حالو  كاوك ي حقهوو
كلينها مهّمة فوي كصوذ   كليعذرني القاري على اليراء بعث ألفال   الذ قا  ؛يتملي 

  (2)أحاسي  الذ  التي يان يعانيها:

وووووووووووووووووووووووونس لوووووووووووووووووووووووووو ُيوووووووووووووووووووووووو ل    ال  ع وووووووووووووووووووووووووورا م 
 ييووووووووووووووووووووووووووووووذ ي قووووووووووووووووووووووووووووووي الووووووووووووووووووووووووووووووركو  أو
 يوووووووووووووووووووووووووووووووووو ُرموووووووووووووووووووووووووووووووووُت أن ألحقووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُ 
 فبالووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووذ  ُيبقيُيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووُ 
ووووووووووووووووووووووووووووووووووونس اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووذم  أكصافُووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ُ   م 

 

را وووووووووووووووووووووووووووووووووح   كفووووووووووووووووووووووووووووووووووورَّ منهوووووووووووووووووووووووووووووووووووو س 
 ييوووووووووووووووووووووووووووووووذ ُيغووووووووووووووووووووووووووووووواا  التتووووووووووووووووووووووووووووووورا
 ففووووووووووووووووووووووووووووووووووورَّ مّنوووووووووووووووووووووووووووووووووي كجووووووووووووووووووووووووووووووووووورى
 لوووووووووووووووووووووووي يوووووووووووووووووووووووا جميووووووووووووووووووووووو   اُومووووووووووووووووووووووورا
 باللوووووووووووووووووووووووو   مووووووووووووووووووووووووووا اووووووووووووووووووووووووذا خوووووووووووووووووووووووووورا

 

خوو ذ المكاعيووء كاليووذب اووك ءأب أربوواب السوولطة فووي عصوور  كاووذا مووا عّبوور   مكا 
ثووّو يووذب   ليصووكر يووذب ال ووعرا  فووي مووءائحهو  عنوو  ابوون ءانيووا  الذ لجووأ اللووى التكريووة

 (8):  يقك (3)الساسة في العطا 

هوس  ووووووووووء تس جووووووووووكائُا مووووووووووءح   قوووووووووو  للووووووووووذين ا 
 جئنوووووووووووووووووايُو باليوووووووووووووووووذسب  فوووووووووووووووووي أكراقوووووووووووووووووونا

 

 ُرق عووووووووووووووا  علووووووووووووووى ذ  عسوووووووووووووورذ  موووووووووووووووّذال  
 فووووووووووووووووووأجاتُو باليووووووووووووووووووذسب  فووووووووووووووووووي اوكرال  

 

                                                 

 و42المصءر نفس   ص و1

 و327  كانلر الر ية ارجتماعية في أءب ابن ءانيا  المكصلي  ص144المختار من  عر ابن ءانيا   ص و2

 و214انلر أءب الصنا  كأرباب الحرذ  ص و3

 و144المختار من  عر ابن ءانيا   ص  و8
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كال اعر انا يونهس نهوس الوكرال الذ صوّكر حوا  ال وعرا  البائسوة جواا  لهوو علوى 
 و  كاذا ما يحمل  البيت الثانيتمّلقهو كيذبهو

  كاحتووذى ابوون نباتووة فووي  وويكام كنقووءم السياسووي طريقووة  ووعرا  الحرفووة السووابقين
أّنوو  لووو يتوور  أحووءا  موون يبوورا  عصوورم أك كارائوو  كيتّابوو  الّر كحوواك  كيبووءك موون  ووعرم 
فعّبووور عووون اوووذا   كأخووورى يهوووان كيحووورو  فتوووارذ يوووان يلقوووى القبوووك   مءحووو  كاسوووتجءا م

كاوذى الذ  يانكا يلحقكن    كصّكر مكقذ السلطة من اوءيب في عصرم  الحرمان
 (1):ت  فيهوكمعبرا  عن حير   ب  فقا  مكّريا  

ووووووووووووووووووووونس ُمنصوووووووووووووووووووووفي مووووووووووووووووووووون أنوووووووووووووووووووووا     م 
 ر ءرامووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  كانووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووكمُ 
 كاوووووووووووووووووووووووووووووووو  سوووووووووووووووووووووووووووووووومعُتو ب وووووووووووووووووووووووووووووووووووووعر  

 

 فيهووووووووووووووووووووووووووووووووو تحّيووووووووووووووووووووووووووووووور ذانووووووووووووووووووووووووووووووووووي
 كحاكلوووووووووووووووووووووووووووووووكا ال وووووووووووووووووووووووووووووورَّ مّنووووووووووووووووووووووووووووووي
 يوووووووووووووووووووووووووووأتي علوووووووووووووووووووووووووووى ايووووووووووووووووووووووووووور  كان  

 

قلوووكبهو    فيصوووكركيسوووخر مووونهو فوووي مقطكعوووة أخووورى سوووخرية مماكجوووة بووواولو
  هوووي تجيوووب صوووءى الصوووكتف  كليّنووو  يفعووو  الصوووخر علووويهو  صوووخرا  فوووي قسووواكتها

كجا  ذل  في ال اءت  بأحء أثريا  عصرم الوذين فتحوكا لو    كلينهو ر مجيب ل  منهو
  في كقت عءمكا في  الملجأ كالمعين  فجعل  يهذ ال عرا  الذ  يفءكن اللي   أبكابهو
  (2):يقك 

 الوووووووووذ  أحيوووووووووا القوووووووووريث كطالموووووووووا أنوووووووووت
 سووووووووووائ    فووووووووووي مع وووووووووور  منعووووووووووووكا الجابوووووووووووووة  

 أسووووووووووفي علووووووووووى ال ووووووووووعرا   الّنهووووووووووووُو علووووووووووى
 خاعوووووووووووووكا بحوووووووووووووكر  الّ وووووووووووووعر  الّر أّنهووووووووووووووووا
 حتوووووووووووووووى الذا لجووووووووووووووووو كا الليووووووووووووووو   يفيتهووووووووووووووووو

 

 أمسووووووووووى راووووووووووين  عنووووووووووا  طريوووووووووووء  فنووووووووووووا   
 كلقووووووووووء يجيووووووووووُب الّصووووووووووخُر باوصووووووووووءا   
 حووووووووووووووا   تثيووووووووووووووُر  مووووووووووووووووواتة  اوعووووووووووووووووءا 

 كجكاهوووووووووووو موووووووووون موووووووووووووا   مّمووووووووووا تريووووووووووُل 
  وووووووووووووووجنا  كقلووووووووووووووووت  أذلّووووووووووووووووووووُة العليوووووووووووووووا 

 

                                                 

 و732ة  الءيكان  صابن نبات و1

 و82  32  24  23  18  كلمايء من اومثلة انلر ص18  صابن نباتة  الءيكان و2
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فهوووو ر  اعمووووا  العصوووور المملووووكيي يفووووّركن موووون ال ووووعرا   كر يحتملووووكن ر يووووتهو  
كيغعوووبكن مووونهو  كيعوووربكنهو  كر يعتوووذركن لهوووو  كيمنعوووكن عووونهو العطوووا   كيووواءركن 

كلوك يوان مون فحوك   عراو  كر يقّءركن موءيحا  أك  وعرا  جموي    كر  واعرا  فحو   حتوى 
ال عرا  السابقين  كاذا سكل ال وعر ياسوء بوائر  ر ميوان فيو  ل وعر أك  واعر  وءب 
أك أءيبو كمن انا ييكن لهو عذراو الذا ما كجءكا من يستم  الليهو كيثيبهو  فيتمسيكن 

 ب   كيبثكن  أ جانهو كأحاانهو  ككعاعة منالتهوو
 :اسبا  هذا الم ق 

فقووء كقفووكا كاووو يرسوومكن صووكرذ   فووي حيوورذ موون أموورم لووو يتوور  ال ووعرا  المتلقووي
  ذلوو  لمكقووذ ساسووة عصووراو موون اوءب كاوءبووا  عنووء اوسووباب التووي يانووت كرا  

كحرصووهو علووى جموو    كلعووّ  صووفة البخوو  التووي تحلّووى بهووا أربوواب الءكلووة المملكييووة
ذ كقء رسمكا صكرا  ياريياتكريوة سواخر   اومكا  كينااا يانت في مقءمة تل  اوسباب

فال وواعر أبووك الحسووين الجوواار يفّسوور لممءكحوو  سووبب عكءتوو  اللووى   لحالووة البخوو  تلوو 
بوأّن اوذم الحرفوة لهوا فعو  عليو  الذ صوارت   حرفة الجاارذ كتري  ارستجءا  بال عر

كيان اك قب  ذل  ي حل اليو ب مون ساسوة عصورم   الي ب ترجك فعل  كت حق 
   (2)يقك :  (1)بخلهوكيرجكاو في ال ارذ من  اللى ءنا تهو كخستهو ك 

 ر تلمنوووووووووووي يوووووووووووا سوووووووووووّيء   ووووووووووورذ  الءيوووووووووووو
 ييووووووووووذ ر أ وووووووووويُر الجوووووووووواارذ  مووووووووووا ع  ووووووووووو
 كبهووووووووووووووووا صووووووووووووووووارت اليوووووووووووووووو ُب ترّجيوووووووووووووووووووو

 

 وووووووووووووووووون  الذا مووووووووووووووووووا رأيتنووووووووووووووووووي قّصابوووووووووووووووووا
 بوووووووووووووواووووووووووووووووُت حفالوووووووووووووووا  كأرفووووووووووووووووُث اآلءا

 ينوووووووُت أرجوووووووك الي بووووووواووووووووني كبال وووووووعر  
 

  (3):كمث  ذل  قكل 

                                                 

 و49انلر فن السخرية كالفيااة عنء  عرا  مصر المملكيية  ص و1

 و61 عر أبي الحسين الجاار  ص و2

 المصءر نفس و و3
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 ر تعبنووووووووووووووووووووووي بصنعووووووووووووووووووووووة  القّصوووووووووووووووووووووواب  
 يوووووان فعووووولي علوووووى اليووووو ب  فموووووذ صووووور

 

 فهوووي أذيوووى عنوووء  مووون عنبووور  اآلءاب  
 اليووووووووووو ب  ُت أءيبوووووووووا  رجووووووووووكُت فعوووووووووو   

 

ى الاما  كاي الصفات التي ءفعتهو الل  كيرميهو في مكع  آخر بالل و كالبخ 
  يقووك  مخاطبووا  ممءكحوو   حتووى أكامووكم أن مووا يقكلوو   ووعر اجووا  ر مووءيح  ال وواعر

  (1):ا  اليام لكاعج  كأحاان كباثّ 

 أيهووووووووووووووووووووووذا الووووووووووووووووووورئيُ  ءعوووووووووووووووووووووكذ  عبوووووووووووووووووووء  
 موووووووووووووات فقووووووووووووورا  كأصوووووووووووووُ  ذلووووووووووووو   الذ موووووووووووووا
 أبعوووووووووووووووءكني مخافوووووووووووووووة ال  وووووووووووووووير  حتوووووووووووووووى

 

 أصووووووووووووووبح  الحوووووووووووووواُن ءأب ووووووووووووووُ  كالبيووووووووووووووا ُ 
 أنفووووووووووو   كحيووووووووووووا ُ   و  اللووووووووووو توووووووووووتس مووووووووووون

 أكاموووووووووووووووووووكني أنَّ الموووووووووووووووووووءيح  اجوووووووووووووووووووا ُ 
 

  ر ميوووان عنوووءاو ل ووواعر  كيجعووو  ال ووواعر البخووو  كالمنووو  ءأب سووواءذ عصووورم
نقوواذم موون اوو ر  الل مووا  الووذين ارتفعووت منووالتهو   كلهووذا يووءعك ممءكحوو  اللووى العانتوو  كا 

ن يانكا في أصلهو كعيعين  بالما    (2):  يقك كا 

 صّيووووووووووووركا المووووووووونَّ كالمووووووووووبوووووووووين قوووووووووكو  قوووووووووء 
 فااننووووووووووووووي عوووووووووووون سووووووووووووو ا   يوووووووووووو   لئيوووووووووووووو  
 مع ووووووور  موووووووا ل ف ووووووورُت مووووووونهو عقيوووووووب  الوووووووو

 

 لهووووووووو فووووووووي الّامووووووووان  ءأبووووووووا  كملّوووووووو س  وووووووووون   
فلووووووووووو س  ن يووووووووووان س   قووووووووووء عوووووووووووو  قووووووووووءُرُم كا 
  س وووووووووووووقصء  عنوووووووووووء السووووووووووو ا   الّر بخجلوووووووووووو

 

كتتجلووى المعوواني السووابقة بجوو   فووي قكلوو  مصووّكرا  عصوورم كقووء ءرسووت منوو  سوومة 
يراو اوءيب  حتى صار مذاب ساست  البخ   كينا اومكا  كالذاب:   (3)الجكء كا 

 أاوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووان  عووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواَّ اوءب  
 كأصوووووووووووووووووووووووووووووووووبح الجوووووووووووووووووووووووووووووووووكُء حءيوووووووووووووووووووووووووووووووووو

 فووووووووووووووووووووووووووي الووووووووووووووووووووووووووءار  ذ   الطل وووووووووووووووووووووووووووب  
 وووووووووووووووووووووووثا  ُيفتووووووووووووووووووووورى فوووووووووووووووووووووي اليتوووووووووووووووووووووب  
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 لووووووووووووووووووووي اموووووووووووووووووووون  مووووووووووووووووووووا فيوووووووووووووووووووو   ايووووووووووووووووووووو
 ا   يحسوووووووووووووووووووووووووووووووووووبكبوووووووووووووووووووووووووووووووووووين أنووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 موووووووووووووووووووووووووووووووووذابهوس بوووووووووووووووووووووووووووووووووين الوووووووووووووووووووووووووووووووووكرى
 

 وووووووووووووووووووووور المنووووووووووووووووووووو   بعوووووووووووووووووووووووء  التعووووووووووووووووووووووب  
 ن المووووووووووووووووووووووووا   أعلووووووووووووووووووووووووى الحسووووووووووووووووووووووووب  

 ذَّاب  بالبخوووووووووووووووووووووووووووو   جمووووووووووووووووووووووووووووُ  الوووووووووووووووووووووووووووو
 

  كذلوووو  كأعووووحت أطوووو ر  ءارسووووة  كسووووكل ال ووووعر عنووووء الووووكرال أقووووكت كأقفوووورت
كيصوووّكر فوووي رجوووا أّن أموووكا   وكلهوووذا تحتوووا  مووون يبييهوووا  (1)""لكح وووتها مووون اليرموووا 

كلهووذا ر   كمووا ذنووبهو الر قووكلهو  ووعر المووءيح  الساسووة صووارت محّرمووة علووى ال ووعرا 
    (2):البءي  يقك  مكلفا  مصطلحات  فائءذ من  في كقت 

وُ ءرامُ                              هو على الءكاو  ُيحر 
وُ وتُقط  يا اذا بذا كُتج                             ر 
 اُو لوفمءُحهوس لاكُو ما ر ي                           

 (3):الذ قا بنهر سيحكن كقّلة تءّفق  رن ال اعر نفس  بخ  أرباب الحيو كيق

 ّكعوووووووووووووووا  لوووووووووووووووك   تنعهوووووووووووووووءُت منعووووووووووووووواو  الم
مووووووووووان  تسوووووووووواف     فمووووووووووا بووووووووووالهو فووووووووووي ذا الاَّ

 

 ر ا تجوووووء  مووووون بر اووووووالقصووووو الذا لجميووووو   
 ر   في الجاللى أن اءك بخ   يسيحكن  

حتوى عوءو مون   ك ار   م  الءين بن ءانيا  فوي تصوكير بخو  سواءذ عصورم
   (8):  يقك يتكّج  اللي  ب عرم

 بال  عوووووووووووووووووووووووو أنووووووووووووووووووووووا الّر ذا   الميووووووووووووووووووووووء  
 

 ووووووووووووور كأيووووووووووون  اليوووووووووووراُو حتوووووووووووى أيوووووووووووء  أ
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كيستحعر الصكرذ التي   كيصّكر في مقطكعة أخرى الخ فهو المكاعيء لبخلهو
  (1)يفعلووووكن ليسووووقطها علوووويهو كأنهووووو يقكلووووكن مووووا ر  رسوووومها القوووورآن اليووووريو لل ووووعرا 

 (2):فيقك 

ووووووووونس ُمنصوووووووووفي مووووووووون مع ووووووووور  ألبسوووووووووُتهو  م 
 قووووووووووووووالكا كمووووووووووووووا فعلوووووووووووووووكا لبخووووووووووووووو   فوووووووووووووويهوُ 

 

 مووووووووووووووووءحي كلّنووووووووووووووووي أّنهووووووووووووووووو يبوووووووووووووووورا ُ 
 فيووووووووووووووووأّنهو يووووووووووووووووانكا اووووووووووووووووو ال ووووووووووووووووعرا ُ 

 

كأعواذ و (3)كقريب من تل  المعاني عّبر عنها ال اعر جما  الءين ابون نباتوة
كطلبكا   تخّلكا عن  لبخلهو  يان يّلما جا او ليسألهو راق اللى ذل  أّن ساءذ عصرم 

ُكعوووء كقوووء   يموووا يبوووءك فوووي قكلووو  "الليووو  أن يلوووتم  قيووواءذ جءيوووءذ يعوووي  فوووي أحعوووانها
 :(8)"بهرسا  راتب  م  كفكء العرب

 نووووووووووووووووووووووووووووي بووووووووووووووووووووووووووووالكعكء  أسووووووووووووووووووووووووووووعىتريت  
 كيوووووووووووووووووووووووو   قووووووووووووووووووووووووكء  سووووووووووووووووووووووووألُت منوووووووووووووووووووووووو ُ 

 

 ا علووووووووووووووووووى حووووووووووووووووووالتي سووووووووووووووووووعاءمس كموووووووووووووووووو
 رح بوووووووووووووووووو  قيوووووووووووووووووواءمس : يقووووووووووووووووووك  لووووووووووووووووووي

 

فيثيور   كيرج  ال عرا  عاكذ أرباب السلطة عن  عر المءيح اللوى قلّوة ذكقهوو
كاووك مووا ءعووا أبووا   موونهو يووان ايوور قوواءر علووى فهووو ال ووعر كب اووة الخطوواب العربوويّ 

كجعووو  الوووكرال   (7)يفوووّركن مووون ال ووواعر الجووواار بقمممرا  الحسوووين الجووواار اللوووى تصوووكريهو 
  (6):في قكل  حميرا   ينعتهو

 فألجووووووووووواني لبيووووووووووو  حمووووووووووووار  حممممممممممممارا   طلبوووووووووووووووُت جوووووووووووووووكاءا  فامتوووووووووووووووءحُت مبلّوووووووووووووووءا  

                                                 

 و214انلر أءب الصنا  كأرباب الحرذ  ص و1

 و232يا   صالمختار من  عر ابن ءان و2

 و322  41  74انلر ءيكان ابن نباتة  ص و3

 و168  صالسابل نفس  و 8

 من البحاو 26انلر ص  و 7

 و19/144مسال  اوبصار   و 6
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 فووووووووووووووووووووأنالني الحرمووووووووووووووووووووواُن ءار  نءامووووووووووووووووووووووة  
 

 كأنووووووووووووووووا  أ ووووووووووووووووعار  بووووووووووووووووءار  بوووووووووووووووووكار  
 

  الوووذ  صوووّكر سووواءذ (1)كمثووو  اوووذا المعنوووى تجّلوووى فوووي  وووعر ابووون  وووّكال اوسووونائي
عصوورم "بووالحمير التووي تحتووا  اللووى ال ووعير كلووي  ال ووعر  كر يفهمووكن الّر بالصووفير  ر 
اليوو و؛ كلووذا فالمووءح كالهجووا  كاحووء عنووءاو  ر اووذا يوو ّثر فوويهو كيهووّااو للجووكء  كر ذا  

و كيووءفعهو رّتقائوو   فاوءيووب عنووءاو خاسوور منبووكذ  كلووك يووانكا قعوواذ أك أموورا   يغعووبه
 :(3)  يقك (2)وّنهو ر يفقهكن اوءب  كر يقّءركن قيمت   كر يتذّكقكن جمال "

 مووووووووون بنوووووووووي الوووووووووّءار  عصوووووووووبة  يوووووووووالحمير  
 اموووووووووووووووووووووووو ر تخوووووووووووووووووووووووواطبهو جهووووووووووووووووووووووووارا  الذا

 لووووووووووووووووووكء  المووووووووووووووووءح  كالهجووووووووووووووووا   فمووووووووووووووووا ل
 كخابوووووووووووووتس  خسووووووووووووورُت صوووووووووووووفقة  اوءيوووووووووووووب  

 عووووووووووويلة  مووووووووووونهوقووووووووووو  لمووووووووووون يوووووووووووّءعي الف
 

 و بالّ وووووووووووووووووووعيرء  ال وووووووووووووووووووعر  كالقهووووووووووووووووووو
 ُرمووووووووووت  أن يفهمووووووووووكا بغيوووووووووور الصووووووووووفير

 ك  فوووووووووويهو موووووووووون تأثيووووووووووورمءح  كالهجووووووووووووووووووووو
 رعنوووووووووووووووء قاعووووووووووووووويهو كعنوووووووووووووووء اوميووووووووووووووو

 ر  كر فوووووووووي النفيووووووووور  لسوووووووووت  فوووووووووي العيووووووووو
  

كاك ما   ز بيب افراد الشء  في ت زيع الثر ا بال لم  التمييكرمااو ال عرا  
  فوووي قوووك  أبوووي كيتجلوووى ذلووو  كمووونهو ال وووعرا   جعلهوووو يهملوووكن  وووريحة يبيووورذ منووو 

كمكلفووووا  الوووءار ع مووووة علووووى ساسووووة   ا  بسوووكر القوووورآن اليووووريوالحسوووين الجوووواار مكريوووو
  (8)عصرم:

ر  ءاووووووووووور  جوووووووووووائر   وووووووووووكس  أ ووووووووووويك لعوووووووووووءل    ج 
ووووووووووووووووم  تس ُمنعووووووووووووووووتس بوووووووووووووووو  عقوووووووووووووووو  ُم الذ ُقس 

 

 ف ُعووووووووووووول تس بووووووووووووو  فعووووووووووووو  م الجهوووووووووووووا ُ 
كر  فوووووووووووووووي أنعاموووووووووووووو   اونفووووووووووووووو  ا ُ بووووووووووووووالج 

 

                                                 

اوووو انلوور اوءفووك   الطووال  السووعيء فووي أخبووار 426  تووكفي سوونة ءاكء بوون الحسوون بوون منصووكر  يووان أءيبووا  فقيهووا   و 1
 و281نجبا  الصعيء  ص

 و214أءب الصنا  كأرباب الحرذ  ص و2

 و284الطال  السعيء  ص و3

 و1/334  ابن سعيء  المغرب في حلى المغرب  127 عر أبي الحسين الجاار  ص و8
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كيووورم   كالللوووو كانعوووءاو اومانوووة  كقلّوووة الوووذكل  : البخووو كاوووذم اوسوووباب جميعهوووا
ب يبوورا  اووي التووي جعلووت ال وواعر ايوون الووءين بوون الووكرء  يعوواذ عوون أبووكا  ال ووعرا 
 (1)كمبّينا  رأي  في ساست :  الذ قا  ملخصا  مأساذ  عرا  عصرم  عصرم

 فلممممممممم  جّربووووووووُت أاوووووووو   اموووووووواني كاختبوووووووورُت 
 وة  كر ثقووووووووووو ذي ف مممممممممم   لممممممممممم  ال محب مممممممممما  

 كر ُمصووووووووووويخا  اللوووووووووووى موووووووووووءح  الذا ُموووووووووووءحكا
 لوووووووو   قوووووووء جانبووووووووُت أيثوووووووور اوس مووووووون أجوووووووو   ذ

 ر جوووووووكافوووووووهّنهو عووووووون سوووووووبي   الحووووووول  قوووووووء ع  
 

ووووور     اجمممممد  كريمممممما    كر عكنوووووا  علوووووى الح 
 ك   العوووووووووو وىعلووووووو  ال امينممممممما   ال عمممممممدال  

 كر يريموووا  يخووواُذ الهجوووك  حيوووُا اجووووي
 ُت يووووووووا أامووووووووُة ا توووووووووء  لتنفرجووووووووويكقلووووووو

 فليس عل  الءرجاِب مب حرجِ فاعذرس 

 :نتائج هذا الم ق 

العصوور الن اووذا امامووا  الووذ  عا وو  اوو ر  ال ووعرا  كاوءبووا  فووي ءيوواراو فووي 
كقوء   تر  نتائج  كبصومات  الكاعوحة فوي حيواتهو كنفكسوهو كحيواذ أسوراو  المملكيي

كصووووكرا  مماكجووووة   فقووووءمكا معوووواني مختلفووووة  عّبووووركا عوووون اووووذم النتووووائس فووووي أ ووووعاراو
  كفوي مقءموة اوذم النتوائس الفقور الوذ  يوان ع موة علوى حيواتهو  بالسوخرية كالمعانواذ

فهووذا ابوون   كجووكاهو  كيريقووكن مووا  ثريووا فجعلهووو  ووحاذين يتسووكلكن علووى أبووكاب او
الذ ذاوب اللوى   الكرء  يصكر ب    اعر من أبنا  عصرم ءفع  اللى محاكلوة الغو 

فاعتوذر ال واعر بموا ي وير   فايت وف  الخبواا  أحء الخبااين لي تر  خباا  بنقكء اائفوة
 :  (2)في قكل   : يجكا لل اعر ما ر يجكا لغيرمقكلةاللى م

 (3) وووووووووووووووواعر  أخوووووووووووووووور    نصووووووووووووووووفا  ااوووووووووووووووو   
 : اووووووووووووووذا جووووووووووووووائا  قووووووووووووووا : نعووووووووووووووووقيوووووووووووووو 

 

 اا  فلّمووووووووووووووووا أن ُعووووووووووووووووورذس وء  خّبوووووووووووووووعنووووووووووووووو
 يصوووووووورُذ ال ووووووووواعر مووووووووا ر ينصوووووووووورذس 

 

                                                 

 و287ءيكان ابن الكرء   ص و1

 و283  صءيكان ابن الكرء  و2

 مصطلح  ا  في العصكر المتأخرذ  كيعني النقكء المغ ك ة الماّيفةو و3
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  لي وويك لوو  حرمانوو  الووذ  أكرثوو  (1)كيمووءح الجوواار جمووا  الووءين مكسووى بوون يغمووكر
م كحرفتووو  يكموووذا   فيسوووتغ  قصوووص القووورآن اليوووريو  كاسوووو ممءكحووو  مكسوووى  اليوووام  وووعر 

 :(2)ليطلب اللي  أن يخّلص  من فقرم الذ  صكرم فرعكنا  في سطكت  على حيات 
 يوووووووووووا أميووووووووووورا  ُيخ وووووووووووى كُيرجوووووووووووى لبووووووووووووأ   
 أنوووووووووووت مكسوووووووووووى قوووووووووووء تفووووووووووورعن  ذا الخوووووووووووو
 ر تيلنوووووووووووي اللوووووووووووى سوووووووووووكا   فموووووووووووا أصوووووووووووووو

 ورفة  الجووووووووووووووووووواارذ  كاآللوووووووووووووووووي مووووووووووووووووون حووووووووووووووووووو
 

 كنووووووووووووكا   فووووووووووووي يووووووووووووكو  حوووووووووووورب  كسوووووووووووولو  
 وووووووووووووطُب فغّرقووووووووووووُ  موووووووووووون نووووووووووووءا   بيووووووووووووووو  
 وووووووووووووووونُ  الّر لووووووووووووووءي   نثوووووووووووووور  كنلمووووووووووووووي
 ءاب  فقووووووووووور  ييووووووووووواُء ينسووووووووووويني اسووووووووووومي

 

وّن   كر يصوون  لغيوورم  ووعرا  كنثوورا    فال وواعر ر ميانووة لوو  الر عنووء ممءكحوو  اووذا
ن يانووووتو أك ييافئكنوووو  عليوووو   ايوووورم ر يووووأبهكن لوووو  اووووذم ال وووويكى كالسووووخرية عنووووء  كا 

نكعوا  مون التحوامل كالتلوّرذ فوي سوبي  خءموة   "الجاار  يما يقوك  محموكء الجريوءلي
فوهّن ذلو  ر يمنو  أّنو  يعّبور عون حقيقوة   (3)"  كاوك ال وحاذذارث أساسي يلّح علي 

اذم   بءلي  الجماعهو في  عراو على ن ال عرا كمأساذ عا ها اك كأمثال  م  كاقعة
 والسلطة الحايمة كانتقاء  الطريقة في ال يكى

التووي جعلتوو  معووءما  فووي أيثوور أيوواو   كيسووخر فووي مكعوو  آخوور موون مهنووة ال ووعر
 (8):  كاك يكو العيءالمسلمين بهجة

 موووووووا بوووووووات فوووووووي ذا العيوووووووء  يملوووووووُ  ءراموووووووا  
 

 ال ووووووووووعر  أعلووووووووووُو يسووووووووووب     كيفووووووووووا   أنّ 
 

الذ قووووا   ؛كاوووذم الحالووووة الماريوووة ءفعووووت الووووكرال أن يطلوووب القليوووو  لتسوووير حياتوووو 
 (1):  مصّكرا  ءذ فقرممخاطبا  أرباب عصرم

                                                 

اووو  كتووكلى كتنّقوو  فووي الكريووات  مثوو  نيابووة 799يغمووكر  موون أعمووا  قووكص  سوونة"كلووء بصووعيء مصوور بقريووة ابوون  و1
السوولطنة بالقوواارذ  كنيابووة ءم وول  كلووو ييوون موون اوموورا  موون يعووااي  فووي منالتوو  ك ووجاعت   كقربوو  موون الملووك   

 و  4/614و النجكو الااارذ  663كجكاءا  ممّءحا "  تكفي سنة

 و31 عر أبي الحسين الجاار  ص و2

 و232 عر أبي الحسين الجاار ءراسة فنية تحليلية  ص و3

 و47 عر أبي الحسين الجاار  ص و8
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 كلوووووووي قلوووووووو  فوووووووي عصوووووووريو جوووووووذَّ ريقُووووووو ُ 
 

 كييفيوووووووووو   موووووووووون ءنيوووووووووواُم نغبووووووووووُة طووووووووووائر  
 

فهك يصّكر   يساء سكل ال عر في عصرمك   كر يفتأ ابن ءانيا  يربط بين فقرم
ذلو  اللحوو    فيوءعكاو أن يتخّيلوكاأال  كأسرت  كاو يطلبكن اللي  اللحو في عيء الفطر

فورحن يسوألن عون سوبب اوذا   كقء أثوار اوذا اليو و حفيلوة ابنتو  كابنوة عّمو   ليأيلكم
ة أو حفالووا  علووى صووح عتوو  أرحاموو أأو قطي  أسووبب  ارسووتمرار فووي الصووكوأ الحرمووان

  يقك  في سخرية أسرت  كأقربائ  من أي  اللحو كال حوأ أو الاما  ال عر كال عرا أ
 (2):رذعة

 فقلوووووووووووووووووووووووووووووووُت الذ طوووووووووووووووووووووووووووووووالبتني
 قكموووووووووووووووووووكا يلوووووووووووووووووووكني فوووووووووووووووووووهّني
 تقوووووووووووووووووووك  بنتوووووووووووووووووووي وختوووووووووووووووووووي
 تووووووووووووووووووورى الحيووووووووووووووووووويو حمانوووووووووووووووووووا

 كاصوووووووووووووووووووووووُ  صوووووووووووووووووووووووكو  أو ذا   
 ر  أو لووووووووووووووووي  لل ووووووووووووووووعر  سووووووووووووووووع

 

 أالووووووووووووووووي بلحووووووووووووووووو  ك ووووووووووووووووحو  
 يوووووووووت  قطعوووووووووُة لحوووووووووو  فوووووووووي الب

ووووووووووووووووي وّمووووووووووووووووي  كبنووووووووووووووووُت عم 
 التافيوووووووووووووووور  ءفعووووووووووووووووا  لسوووووووووووووووووقو  
 و  أو ذا  قووووووووووووووووووووووواطُ  رحووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووو   وووووووووووووووُو أقوووووووووووووووكى ي ر سس  كالرَّسس

 

كحا  ابن نباتة المارية ءعت  اللى أن يطلب اللى ساءذ عصرم أّر ينلركا اللي  اوك 
نما يءعكاو أن يرحمكا عيال  اويتاو بعءم  بعين العطذ كال فقة  فهك ميت ر محالة  كا 

 (3)ال او  كأن ينقذكاو من المكت جكعا   كيتجلى ذل  في قكل :في 

ُِ مووووووون جوووووووك   بمصووووووورالن مووووووو  فحسووووووورذ   ت 
 ماقوووووووووووووووو  للووووووووووووووووكايرين الّرفيوووووووووووووووو   سووووووووووووووووناا

 

 الن مووووووووووووووووات أكرء  بجووووووووووووووووك   ال وووووووووووووووواو  
 ا أيتووووووووووووووووووامير ترحموووووووووووووووووواني كارحموووووووووووووووووو

 

نوكا نتوائس اوذا كانتقء أرباب المساخر مكقذ أرباب الحيو من ال عر كال عرا   كبي
المكقذ  كذل  فوي تمثيليوات خيوا  اللو   التوي يوانكا يسوتمءكن مكعوكعها مون كاقعهوو  
كيماجكنها بركحهو الفيهة الساخرذ عنء يتابتها  ثو يمثلكنها لل وعب علوى مسورح خيوا  

                                                                                                                        

 و19/148مسال  اوبصار   و1

 و42-69المختار من  عر ابن ءانيا   ص و2

 و844ءيكان ابن نباتة  ص و3
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"كاوووي رسوووالة لطيفوووة  النيمممربيببوووّين فوووي رسوووالة  (1)اللوووّ   فهوووذا عووو   الوووءين المغربوووي
"فممممي زممممماب ال فممممرل فيمممما عنممممد اهلمممما بمممميب القممممادر   أّن ال وووواعر يعووووي  (2)لريفووووة"
ذا  ووعر بووالجك  أك العطوو  (3)" المممادر   كلهووذا صووار ذلووي    كاعووطر اللووى التسووك    كا 

" هم  انما أي   عرم  ك رب من بحكرم  يقك  معبرا  عن ذل  على لسان أحوء ال وعرا : 
إال  ش يءر مخمار  مسمخر ، قمد جءم  رسمائلا  سمائلا،  قصمائده مصمائده، يسمتحل  

ب  ممر ا ال ممراعة،  يممميط ق نمما  القناعممة، إب جمما  اكمم  مممب تقطيممع ا عمماري ،  ا 
  .(4)عطش، شر  مب بح ر القري "

كنتس عن مكقذ السلطة من ال اعر أن تقّءو الجها  عليهو  كأعحكا أا  الخي  
كالبغا  كالحمير  كالثياب الفاخرذ  كاي ع مة الطبقية في ذل  العصر  في حين لوّ  

فقرا  محركمين  فأطلقكا صرختهو المءكية اوليمة المعّبرذ عن اذا الللو  كاذا ال عرا  
 (7)ما عّبر عن  صراحة الجاار:

 ا فوووووووووووويهو عووووووووووووار  كمووووووووووووا   كايوووووووووووور أنوووووووووووو
 

 كاووووووووووووك ءكنووووووووووووي لوووووووووووو  ثيوووووووووووواب كبغلوووووووووووو س 
 

 (6):يتجّلى في قك  ابن الكرء ك 

 كاآلءاب  قووووووووووء يسووووووووووءكاأاوووووووووو  الفعووووووووووائ  
 

 كالجووووووواالكن فقوووووووء قاموووووووت لهوووووووو سوووووووكلُ 
 

  ك وعركا بو  عقوب الاموالهو  كأيثر ال عرا  مون الحوءيا عون الوذ   الوذ  عوانكم
  كيحوواكلكن طوورل أبكابهووا  كاووو يرجووكن السوولطة الحايمووة  كاووك ذّ  ككعوواعة رأكاووا

حهو حين يان يذاب لمءي  فأبك الحسين الجاار يصكر ما يعاني  من حجاب اومرا 

                                                 

موون أربوواب المسوواخر  كصوواحب رسووالة النيووربين   ذيوورم ابوون أبووي حجلووة فووي ءيووكان الصووبابة  كيوو  مووا ذيوور عنوو  أّنوو  و1
 و181-182كيعني تمثيلية بمفهكو عصرنا  كذير جا ا  منهاو انلر ءيكان الصبابة  ص

 و182ءيكان الصبابة  ص و2

 و181  صالمصءر نفس  و3

 و   182  المصءر نفس  و8

 و34 عر أبي الحسين الجاار  ص و7

 و244ءيكان ابن الكرء   ص و6
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كيبوّين ال واعر أّن   كيمنعكن  الءخك   فقء يانكا ي ذكن   كطلب عطايااو  أك لقائهو
 (1):  يقك كليّن  ءذ الحاجة ءفعت  اللى قصءاو  ذل  لي  من طبع 

وووووووووونس طبوووووووووواعي الخوووووووووورك ُ   أمووووووووووكر   مووووووووووا م 
ووووووووووووووووووووووورُت أركُو لوووووووووووووووووووووووءي   الغنووووووووووووووووووووووو  ىكص 

 

 ك   خمووووووووووووووويوووووووووووووووونس تعّلمتُوووووووووووووووُ  فوووووووووووووووي الكل
 فُيخرجنوووووووووي العووووووووورب  عنوووووووووء الوووووووووءخك   

 

فلووو يووارم   كيبلووغ الحسووا  ال وواعر ابوون نباتووة بكعوواعة منالتوو  فووي أثنووا  مرعوو 
 (2):  يقك  ساخرا  كاك الذ  يان يعكء ي بهو الذا مرعت  أحء من يتاب السلطة

 كرىقووووووووووو  لليوووووووووووراو  اليووووووووووواتبين  مووووووووووون الووووووووووو
 مووووووووا لووووووووي مرعووووووووُت فلووووووووو يعووووووووءني عائووووووووء  

 

 مووووووووووا لووووووووووي ُأجوووووووووور ُب عهووووووووووء ُيوس كأعووووووووووكءُ 
 كءُ يوس كيمووووووووووووورُث يلوووووووووووووُبيوس فوووووووووووووأعمووووووووووووون

 

التي عا ها  عرا  العصر المملكيي   كالذ  كالخمك  كاماانة  الّن حياذ الفاقة
كيووءعكن اللووى الرحيوو  عوون ءيووار ر ميانووة لهووو   جعلووتهو ي ووعركن بالغربووة فووي ءيوواراو

طعووووو مختلووووذ فووووي  ك أسوووولكب لوووو كاوووو  كبوووورا ذلوووو  بجوووو   فووووي  ووووعر الجوووواار "فيهووووا
ا النمو  وو  فال يكى من عياع  فوي مجتمو  جااو  ر يعتورذ كر يقوّءر قءراتو أساليب 

 (8)فهك يقك  مكريا :  (3)"اك لكن من الفخر رّءءم في  عرم
 فووووووووووووووهن رو  الجهووووووووووووووكُ  أقووووووووووووووكُ  ءعنووووووووووووووي

 

 ا فوووووووي عووووووويعة فووووووي كسوووووووط مصووووووور  أنوووووو
 

  بحثوا  عون أنوا  يقءركنو   كيصذ ال اعر رحيل  عن مصر اربا  من أسوافلها
  (7):كيحتفكن ب 

  س تبّلغنووووووووووووووووووووووي رتبووووووووووووووووووووووة  لووووووووووووووووووووووو تنوووووووووووووووووووووو   رحلووووووووووووووووووووة  ترحلووووووووووووووووووووُت عوووووووووووووووووووون بلووووووووووووووووووووء
                                                 

 و184  67 عر أبي الحسين الجاار  ص و1

 و163ءيكان ابن نباتة   و2

 و261 عر أبي الحسين الجاار ءراسة فنية تحليلية  ص و3

 و59 عر أبي الحسين الجاار  ص و8

 و44- 87 عر أبي الحسين الجاار  ص و7
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 كترفووووووووووووووُ  لووووووووووووووي رتبووووووووووووووة  فووووووووووووووي السووووووووووووووما   
 فوووووووووووووهّني فوووووووووووووي مصووووووووووووور فوووووووووووووي عووووووووووووويعة  

 

 ف  كت ووووووووووووووغلني عوووووووووووووون مووووووووووووووءيح  السَّوووووووووووووو
 فقوووووووووو  فووووووووووي مقوووووووووويو  بهووووووووووا قووووووووووء رحوووووووووو  

     

  (1)كبلغ اومر بالجاار أن يستهجن من اوءيب المهان المعءو المقيو في بلءم الذ قا :
 أيقووووووووووووووووووويُو فوووووووووووووووووووي أكطان ووووووووووووووووووو   متوووووووووووووووووووأء ب  

 

وووووووووووووووووو ُ   مووووووووووووووووووا خلف ووووووووووووووووووُ  مووووووووووووووووووا   كر قّءام 
 

  الذ صوووكر نفسووو  يتيموووا   نباتووو  صوووكرذ أخووورى لعوووياع  فوووي عصووورم  كيرسوووو ابووون
  (2):  الذ قا كيقذ اللى جانب   يحتا  اللى من يرعام

 لهفوووووووووووووووووووي ل وووووووووووووووووووعر  بوووووووووووووووووووار   نّلمتُووووووووووووووووووو ُ 
 ءر  يتوووووووووووووووووووويو  قووووووووووووووووووووء تعووووووووووووووووووووكَّ   ن  ووووووووووووووووووووُرمُ 

 

 تحتوووووووووووووووووا  بهجتُوووووووووووووووووُ  لر فوووووووووووووووووء  بوووووووووووووووووار   
وووووونس يوووووورل  علووووووى اليتوووووويو  العووووووائ     يووووووا م 

 

  يوواذكنووتس عوون ال ووعكر بالعوويل كالكعوواعة أن تمنووى ال ووعرا  المووكت علووى الح
ون العوواذ التووي   الووذ  تمّنووى أّنوو  لووو يخلوول  كموونهو  ووم  الووءين ابوون ءانيووا  اليحووا 

ونس اوو ءكنو  يسومكن عليو   تمنع  من أن يرعى الحياذ  يان ي عر بها   كاك يرى م 
  (3):  يقك كيتحيمكن برقبت  كرقاب العباء  كيتفّكقكن

 ُكل ووووووووووووءُت كليتنوووووووووووويل ووووووووووووقاكُذ مووووووووووووا لووووووووووووكر ا
 كلييوووووووووووووذ  أرعوووووووووووووى بالحيووووووووووووواذ  كاّمتوووووووووووووي
 كأرى السوووووووووووووعاءذ  قوووووووووووووء ُأحلَّوووووووووووووتس مع ووووووووووووورا  

 

 الذ يوووووووووووان حل وووووووووووي ايوووووووووووذا لوووووووووووو أكلوووووووووووء  
 تسووومك كحل وووي فوووي الحعووويث  اوكاوووء  
ب وووووووووووت  العووووووووووو  ر بوووووووووووالن هى كالسووووووووووو ءء    ر 

 

 (8):أن  لك لو يين جاارا  أك  اعرا  كءفعت الجاار أن يتمنى 
 ككاللحوووووووووووووووووووووووووووووووُو يقوووووووووووووووووووووووووووووووُبُح أن أعووووووووووووووووووووووووووووووو
 يووووووووووووووووووووووا ليتنووووووووووووووووووووووي ر ينووووووووووووووووووووووُت جوووووووووووووووووووووووّاا

ووووووووووووووووووووووووووو   كال وووووووووووووووووووووووووووع  ُر بوووووووووووووووووووووووووووائرس ء  لبيع 
 را  كر أصووووووووووووووووووووووووووووووووووووووبحُت  وووووووووووووووووووووووووووووووووووووواعرس 

                                                 

 و122  صو المصءر نفس 1

 و322ءيكان ابن نباتة  صو 2

 و176المختار من  عر ابن ءانيا   صو 3

 و1/331المغرب    96 عر أبي الحسين الجاار  صو 8
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كبعووء  فووهّن اووذم اووي حووا  طبقووة موون المثقفووين فووي العصوور المملووكيي  كاووذم اووي 
و كر معاناتهو التي جّسءكاا بيلماتهو  كعّبركا عنها بصكراو الفنية  كأسواليبهو المتنكعوة

 بء انا من تسجي  بعث الم حلات حك  أساليبهو الفنية  كاي: 

يووان خطووابهو مكجهووا  اللووى ال ووعب الووذ  ارتووءكا الليوو   كعاي ووكم كاووو   يعوواريكن  -1
حوورفهو  فجووا ت لغووتهو سووهلة  قريبووة موون أسوواليب العامووة فووي خطابهووا  ككّلفووكا 

 اولفال التريية في تصكير مكقذ الحياو من اوءيبو

ات أ عاراو باولو المماك  بالسخرية من الذات  كأرباب العصرو كاذم سمة تميّ  -2
ال وووعر فووووي ذلوووو  العصوووور  فأينمووووا "كليووووت كجهوووو  فووووي ءكاكيوووون  ووووعرا  العصوووور  
كم لفوواتهو التووي عووّمت أ ووعاراو  كجووءتهو ُيعووحيكن معاصووريهو علووى حيووامهو 

 و (1)كساستهو عح  سخرية تارذ  كمااحا  كءعابة تارذ أخرى"

التوي اعتموءكا عليهوا ليتوكاركا   كمنها التكريوة  برات في  الفنكن البءيعية بج   -3
 ي  فوي عصوكر   كالتكرية  أسلكب رما   تخلفها كاو ينقءكن حياو عصراو

ككلفووكا و تعووين اوءيووب علووى امفوو ت موون العقوواب  الللووو كالقهوور كارعووطهاء
فأيثركا من الترميا بلفلوة   ناية أك الرما بالمصطلح الحءيا للغرث ذات الي

و كأاووو  الفعووو  للتعبيووور عووون المثقفوووين  الوووءار للتعبيووور عووون ساسوووة المماليووو 
 و كاستخءمكا مصطلحات العلكو كالفنكن

اعتمءكا علوى عنصور التصوكير فوي التعبيور عون معوانيهو التوي أراءكا اليصوالها  -4
 و اللى المتلقين

   كايتككا بنارموفهو يعّبركن عن كع  عا كم  ّيات بالتجربة كالمعاي ةتم -5

                                                 

 و22ة كالسخرية عنء  عرا  مصر المملكيية  صفن الفياا و1
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كاتيووو كا     فتوووأثركا بوووالقرآن اليوووريو كالحوووءيا ال وووريذ  كلفوووكا التنووواص الوووءيني -6
 و فاستكحكا ال خصيات ال عرية السابقة مث  البحتر  كأبي تماو  على التراا

 و  أساليب ارستفهاو كالتعجب بج كبرات في أ عاراو -7

يوكبي فوي كقب  الختاو فهن الباحا يستهجن النتائس التي كصو  الليهوا ياسوين او
الّن انوا  نقلوة   فهك يقوك : ""عر كالسلطة في العصر المملكييال بحث  المكسكو بو "

بحيووا ر نيوواء نجووء كاحووءا  موونهو لووو ييوون   نكعيووة حووءثت ل ووعرا  اووذا العصوور كيتّابوو 
  كالصووووواحب  كالووووورئي   يووووواومير  اولقووووواب كُملّقبوووووا  بأحسووووون  فووووي أعلوووووى الكلوووووائذ

علووى علووو   كر بنووي أميووة  ممووا لووو نعهووءم موو  معلووو  ووعرا  بنووي العبووا   كايراووا
كيّل  ي ّيء على الميانة التي عرفها  وعرا    كطك  باعهو ال عرّ  كالسياسيّ   ا ر 

  و (1)"الس طين كاومرا  لعلمهو كأءبهوكتقءير   الممالي 

 :كيمين الرّء علي  في اآلتي
الن او ووووعار الووووكارءذ فووووي اووووذا البحووووا تنوووواقث النتووووائس التووووي تكّصوووو  الليهووووا ياسووووين   -1

 اويكبيو

 الن منهس اويكبي الذ  اتبع  في الكصك  اللى نتائج  اير ءقيل  كسبب ذل :  -2

ن الميانة الرفيعة التي حلي بهوا ابون أّن  تكّص  اللى نتائج  حين تحءا ع -أ
كصوووفي الوووءين الحلوووي عنوووء ملوووك  بنوووي أرتووول فوووي   نباتوووة فوووي ممليوووة حمووواذ اويكبيوووة

كمعلووكو أّن اويووكبيين فووي حموواذ يووانكا يتمتعووكن بحيووو ذاتووي فووي لوو  الءكلووة و مووارءين
كيووان ذلوو  ميافووأذ لهووو علووى كقووكفهو اللووى جانووب قطووا فووي معريووة عووين   المملكييووة

كاسوتمرت تلو    كانتصر فيها عليهو  التي خاعها عء المغك   او674جالكت سنة
كيوانكا يهفهوو   اويوكبيين فوي رعايوة ال وعرا    كملكيهوا يسويركن علوى خطوىالممليوة

                                                 

 و3عر كالسلطة في العصر المملكيي  صياسين اويكبي  ال  و1
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فو    فهوك فوي بحثو  يخصوص كر يعّموو  الذ  يوأككن الليو  اربوا  مون الاموا  المماليو 
كبخاصوة و المملوكيييوو الحينبغي أن تيكن نتائجو  تعميموا  علوى حوا  ال واعر البوان 

أّن ابون نباتوة الوذ  است ووهء بكعوع  لييوكن ءلوي   علووى الع قوة المميواذ بوين ال ووعرا  
  أّموا ملوك  بنوي أرتولو اك من أيثر ال وعرا   ويكى فوي عصورم  كالسلطة المملكيية

ر ع قووة لوو  بمصوور   فيووان حيمهووو فووي مووارءين  فلووو ييكنووكا عوومن ءكلووة المماليوو 
 و  كتثبيت ءعائو حيمهوكسيلة لبقائهو كيان ال عر  كال او

كعوووّءم ءلوووي   علوووى   أّنووو  است وووهء بال وووعر الوووذ  قيووو  فوووي موووءيح المماليووو  -ب
كليووون ذلووو  لوووي  ءلوووي   علوووى اوووذم و الع قوووة الرفيعوووة بوووين ال ووواعر كبووو ط المماليووو 

 تخليووءا    فمعلووكو أن معلووو تلوو  او ووعار قالهووا ال ووعرا  فووي مووءيح المماليوو   الع قووة
كع موة   فموءحهو لهوو يوان  وعكرا  ءينّيوا    تهو فوي مكاجهوة الصوليبيين كالمغوك لبطوكر

  العجاب بجهكءاو التي بذلكاا في حماية اورث كامنسان كالءين فوي ذلو  العصور
كر تووءّ  بووأ  حووا  موون اوحووكا  علووى الع قووة المميوواذ التووي جمعووت ال وواعر بأربوواب 

 و الحيو المملكيي

فاست وووهء بحوووا    ن حوووءكء الءكلوووة المملكييوووةخووور  الباحوووا فوووي منهجووو  عووو - 
ثووو فووي لووّ    ال ووعرا  فووي الءكلووة اويكبيووة فووي لووّ  الملوو  الصووالح نجووو الووءين أيووكب

  آخوور ملووك  اويووكبيين فووي ال وواو  الملوو  الناصوور صوو ح الووءين يكسووذ بوون العايووا
فيثوركا   كيغوءل علويهو اوموكا   كيجالسوهو  يقّرب ال وعرا   كيان اذا الرج   اعرا  

 واتماو بني أيكب بال عر كال عرا فيان عصرم امتءاءا  ر  (1)في ب ط 

 اسو  اعر يان ب ط الممالي  ر اويكبيين مأكى ل و أّن  لو يكرء في بحث  -ء

                                                 

أ رفت على رسوالة ماجسوتير أنجوات  كعنكانهوا "الحريوة ال وعرية فوي بو ط الملو  الناصور صو ح الوءين يكسوذ  - 1
 وو2212  العءاء: فاء  خطاب  جامعة النجاح الكطنية  "او674-638بن العايا 
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 نتائج البحث

بعء اوذم الجكلوة فوي اوءب الوذ  انتقوء مكقوذ السولطة المملكييوة اوكلوى مون   
 :  يمين تسجي  النتائس اآلتيةالمثقذ عالما  كأءيبا  

: ال ووعر    فيووان منهوواتنكعووت الفنووكن اوءبيووة التووي تناكلووت اووذا المكعووك   -1
ك وار  فوي اوذا و كتمثيليوات خيوا  اللو ّ   كالسوير الغيريوة  كالنثر التوأليفي  ئ كالرسا

  كبخاصوووة أربووواب المهوووون ك ووووعرا  احترفوووكا ال وووعر  النقوووء علموووا  ا وووتهركا بعلوووكمهو
 وكالحرذ

فقووء انتقووء اوءبووا  سياسووة امامووا    تعووءءت ملوواار النقووء فووي اووذم الفنووكن  -2
  كمنهووا الامووالهو فووي أرااقهووو  العلمووا  المقصووكء التووي مارسووها حيوواو المماليوو  بحوول

  كتريوكاو يتعوكركن جكعوا    فقء حرمكاو التءري  في اير مءرسوة  كمحاربتهو فيها
كيوانكا و كباعكاو المناصب بالر كذ  كاستكلكا على اوكقاذ الخاصة بامنفال عليهو

كجعلوووكاو فعووولة عنوووء تكايووو    كلوووب  الثيووواب الفووواخرذ  يمنعوووكنهو مووون ريوووكب الخيووو 
فيلمووا ااءاء   كاووذا الفقوور ءعووا اوءبووا  كالنووا  اللووى الووربط بووين العلووو كالفقوور  االاور 

كءفوو  اوووذا الكعوو  بعووث اوءبوووا  كالعلمووا  اللوووى النووءو علوووى   علووو الرجوو  ااءاء فقووورم
كانتقوء اوءبوا  سياسوة التهموي  كارحتقوار و النفاق  حيات  فوي تحصوي  العلوكو كالفنوكن

كبّينووكا أن المووكّقر عنووءاو الووذ  يريوول مووا    اليوو كارسووتبعاء التووي مارسووها ساسووة المم
كي وووذ اوءب عووون و كصوووكركا سوووعاءتهو كاوووو يوووذّلكن المثقفوووين  كجهووو  علوووى أبوووكابهو

كتراكحووت بووين   سياسووات التنييوو  التووي اقترفهووا حيوواو المماليوو  بحوول بعووث العلمووا 
 و  كالقت كالسجن  كالتعذيب  التكبي 

يوووب البعيوووء عووون سياسوووة القصووور كأيثووور اوءب مووون الحوووءيا عووون حوووا  اوء  -3
كبرا ذلو  بجو   فوي  وعر أربواب الحورذ الوذين أكصوءت أبوكاب الحيواو   المملكيي

لووى ال ووعب ليعبووركا عوون مأسووات    فعوواءكا اللووى حوورفهو ليعتا ووكا منهووا  فووي كجووكاهو كا 
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كقوووء رسوووو اوووو ر  كايوووراو صوووكرذ سووواخرذ مماكجووووة بووواولو لمكقوووذ سوووواءذ و كمأسووواتهو
  ككقفوووكا علوووى أسوووباب  كانتقوووءكا اوووذا المكقوووذ  ن أءبهووووكمووو  العصووور المملوووكيي مووونهو

 وكنتائج 

رجووو  اوءبوووا  مكقوووذ السووولطة مووون المثقوووذ فوووي العصووور المملوووكيي عالموووا  أ  -4
  كقلووة الووذكل  كالبخوو   كسووك  اللوون  كالحسووء  كاووي الجهوو   كأءيبووا  اللووى ايوور سووبب

 و  كالبط  كالقسكذكالعنصرية

فقء جوا ت لغوتهو   السلطة المملكيية كّلذ اوءبا  أساليب متعءءذ في نقء  -5
كبووورات فوووي أ وووعاراو أسووواليب   فيهوووا ألفوووال ايووور عربيوووة مووون اللغوووة الترييوووة  سوووهلة

كمصووووطلحات   كأسوووواليب التصووووكير  كالفنووووكن البءيعيووووة كبخاصووووة التكريووووة  السووووخرية
اوووذا فعووو   عووون التجربوووة   كاستحعوووار التوووراا  كاوثووور امسووو مي  العلوووكو كالفنوووكن

 وستفهاو كالتعّجبكأساليب ار  الكاقعيقصص   كالكالمعاي ة
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 المصادر  المراجع

 :المصادر

الطووال  السووعيء أسووما    يمووا  الووءين أبووك الفعوو  جعفوور بوون ثعلووب  اوءفووك  -
الءار المصورية   : طاار حاجر   مراجعةسعء محمء حسن  تحقيل  نجبا  الصعيء

 وو1966  القاارذ  للتأليذ كالترجمة
  اوعوو و العليووة فووي مناقووب ابوون تيميووة  اووو1822موور بوون علووي    عالبوواار -

 و  الميتب امس مّي للطباعة كالن ر  بيركت3  طحقق : ااير  اكي 

الءلي  ال افي   جما  الءين أبك المحاسن يكسذ اوتابيي  ابن تغر  برء  -
مطبعوة ءار اليتوب   2ط  : فهويو محموء  ولتكت  تحقيل كتقءيوعلى المنه  الصافي

 وو1994  لمصرية بالقاارذا

: محموء   حققو الجوا  الثوامن  المنه  الصافي كالمسوتكفى بعوء الوكافي  نفس  -
 وو1993  القاارذ  الهيئة المصرية العامة لليتاب  أمين

:   قءو لو  كعلول عليو 1ط  النجكو الااارذ في محاسن مصر كالقاارذ  نفس  -
 و و1993-او1813  كتبير   ءار اليتب العلمية  محمء حسين  م  الءين

تووذيرذ النبيوو  فووي أيوواو المنصووكر   بووءر الووءين بوون عموور الحلبووي  ابوون حبيووب -
  مطبعووووة ءار اليتووووب  : محمووووء أمووووين  حققوووو  ككعوووو  حكا ووووي الجووووا  اوك   كبنيوووو 
 و و1946  القاارذ

خاانووة اوءب   تقووي الووءين أبووك بيوور بوون علووي بوون محمووء  ابوون حجووة الحمووك  -
 وو1991  بيركت  ءار كميتبة اله    عيتك: محمء     رحكااية اورب

  بيركت  المطبعة اونسية  ي ذ اللثاو عن كج  التكرية كارستخءاو  نفس  -
 و و1498-او1312
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الوووءرر اليامنوووة فوووي    وووهاب الوووءين أحموووء بووون علوووي  ابووون حجووور العسوووق ني -
ءار   1ط  الكارا محمووء علووي  عووبط  كصووحح : ال ووي  عبووءأعيووان المائووة الثامنووة

 وو1994-او1814  يتب العلميةال

: محمووء   تقووءيو كتحقيوول كتعليوولءيووكان الصووبابة  ابوون أبووي حجلووة التلمسوواني -
 و  مصرامسينءرية  من أذ المعارذ  االك  س و

المختوار مون  وعر ابون    وم  الوءين محموء المكصولي اليحوا   ابن ءانيوا  -
  المكصوو   بووة بسوواوميت  : محمووء نووايذ الووءليمي  حققوو  كعلوول عليوو  كاسووتءر ءانيووا 
 وو1949-او1399

النفحوووة   صوووارو الوووءين البوووراايو بووون محموووء بووون أيوووءمر الع ئوووي  ابووون ءقموووال -
الميتبوووووة   1ط  السووووو و توووووءمر   تحقيووووول: عمووووور عبءالمسووووويية فوووووي الءكلوووووة الترييوووووة

 وو1999 -او 1822  بيركت  صيءا  العصرية

ءار   2ط  ييالكااب بن تقي الءين السوب  تا  الءين أبك نصر عبءالسبيي -
 و  لبنانبيركت  المعرفة

  بيووووركت  م سسووووة اليتووووب الثقافيووووة  1ط  معيووووء الوووونعو كمبيووووء الوووونقو  نفسوووو  -
  وو1946-او1824

  المغووورب فوووي حلوووى المغووورب  نوووكر الوووءين أبوووك الحسووون  ابووون سوووعيء المغربوووي -
ك وووكقي   عنوووي بن ووورم كتحقيقووو  كالتعليووول عليووو  : ايوووي محموووء حسووون  الجوووا  اوك 

سماع  عيذ  وو1973  مطبعة جامعة ف اء اوك   ي  اليا ذكا 

  توواري  الملوو  اللوواار  عووا الووءين محمووء بوون علووي بوون البووراايو  ابوون  ووءاء -
طبوو  علووى   يطلووب موون ءار الن وور فرانووا  ووتاينر بفيسووباءن  حمووء حطوويطأ: باعتنووا 

 وو1943-او1823  بيركت  مطاب  مريا الطباعة الحءيثة
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  أعيووان العصوور كأعووكان النصوور  بوو صوو ح الووءين خليوو  بوون أي  الصووفء  -
  قءو ل : كمحمكء سالو محمء  كمحمء مكعء  كنبي  أبك عم ة  : علي أبك ايءحقق 

  ءم وول  ءار الفيوور  بيووركت  ءار الفيوور المعاصوور  1ط  القاءر المبووار موواان عبووء
 وو1994 -او1814

 :نفس  -

 لب مون ءار يط  2ط  : المكت ريتر  باعتنا الجا  اوك   الكافي بالكفيات
 وو1992-او1341 الن ر فرانا  تاينر بفيسباءن

 يطلووب   2ط  : محمووء يكسووذ نجووو  باعتنووا الجووا  الثووامن  الووكافي بالكفيووات
 و و1942-او1822  من ءار الن ر فرانا  تاينر بفيسباءن

 كعلوووي عموووارذ  : جوووايلين سوووكبل   باعتنوووا الجوووا  العا ووور  الوووكافي بالكفيوووات   
  و و1947 -او 1827  تبيرك   ءار صاءر  2ط

:   عوووومن يتوووواب النووووكك ترجمووووة امموووواو النووووكك   عوووو   الووووءين بوووون العطووووار -
م سسوة   1ط  كعلي معوكث  المكجكء  تحقيل: عاء  عبءمختصر طبقات الفقها 

 وو1997-او1816  بيركت  اليتب الثقافية

مطبعوووووة ءار اليتوووووب   1ط  مختوووووار ءيكانووووو   علوووووو الوووووءين أيوووووءمر المحيوووووك  -
 وو1931-او1372  1ط   القاارذ  المصرية

 : بءر الءين محمكء  العيني -

 حققوو  (1عصوور سوو طين المماليوو  )  عقوء الجمووان فووي توواري  أاوو  الامووان  
  القوووواارذ  الهيئووووة المصوووورية العامووووة لليتوووواب  محمووووء محمووووء أمووووين :ككعوووو  حكا ووووي 

 وو1944 -او1824
 حققوو  (2) عصوور سوو طين المماليوو   عقوء الجمووان فووي توواري  أاوو  الامووان  

  القوووواارذ  الهيئووووة المصوووورية العامووووة لليتوووواب  : محمووووء محمووووء أمووووينككعوووو  حكا ووووي 
 وو1944-او1824
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السوووو و   تحقيوووول: عموووور عبءتوووواري  الفوووواخر   بووووءر الووووءين بيتووووا   الفوووواخر  -
 وو2212-او1831  بيركت  صيءا  الميتبة العصرية  1ط  تءمر 

المجلووء   توواري  ابوون الفوورات  الرحيو  ناصوور الووءين محمووء بوون عبووءابوون الفوورات -
  بيووووركت  المطبعووووة اومرييانيووووة  : قسووووطنطين اريوووول  حققوووو  كعووووبط نصوووو السوووواب 
 و و1936

مسوال  اوبصوار فوي    هاب الءين أحمء بن يحيى  ابن فع  الل  العمر  -
المجمووو    : يوووكن  أحموووء السوووامرائي  السوووفر التاسووو  ع ووور  تحقيووولممالوو  اومصوووار

 و و2223-او1828  تاممارا -أبك لبي  الثقافي

  طبقوووات ال وووافعية  أحموووء بووون محموووء عمووور بووون محموووء  ابووون قاعوووي  وووهبة -
  بيوركت  عوالو اليتوب  1ط  العليو خوانل عليو : الحوافل عبوءاعتنى بتصحيح  كعل

 وو1944-او1824

: فيصو    تحقيولالجوا  الع وركن  عيوكن التوكاري   محمء بن  اير  اليتبي -
 وو1942 بغءاء  ءار الر يء  المنعو ءاكء  كنبيلة عبءالسامر

  بيوووووركت  ءار صووووواءر  : الحسوووووان عبوووووا   تحقيووووولفوووووكات الكفيوووووات  نفسووووو  -
 وو1943-1948

  تحقيل: أحمء 1ط  البءاية كالنهاية  أبك الفءا  الحافل الءم قي  ابن يثير -
 وو1992-او1813  القاارذ  ءار الحءيا  الكااب فتيحعبء

  1ط  كنووالو ر وويء  : اوو   نوواجي   حققووالووءيكان  مجيوور الووءين ابوون تموويو -
 وو1999-او1822  بيركت  عالو اليتب

اليكايب الءرية فوي مناقوب المجتهوء ابون   مرعي بن يكسذ اليرمي الحنبلي -
  بيركت  ءار الغرب امس مي  1ط  الرحمن خلذ  تحقيل كتعليل: نجو عبءتيمية

 وو1946-او1826
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رين في تاري  من كلي مصر نااة النال  مرعي بن يكسذ اليرمي الحنبلي -
رسوووووالة   : أميووووورذ فهموووووي محموووووء ءبابسوووووة  ءراسوووووة كتحقيووووولمووووون الخلفوووووا  كالسووووو طين

 و  جامعة النجاح الكطنيةماجستير

: يووورو   ءراسوووة كتحقيووولالااثوووة اوموووة بي وووذ الغموووة  تقوووي الوووءين  المقريوووا  -
-اوووو1824  مصووور  عوووين للءراسوووات امنسوووانية كارجتماعيوووة  1ط  حلموووي فرحوووات

 وو2224

  ءار الغووورب امسوووو مي  : محموووء الووويع ك   تحقيووولالمقفوووى اليبيووور  نفسووو  -
 وو1991-او1811  بيركت

يتواب الموكاعل كارعتبوار بوذير الخطوط  كاآلثوار المعوركذ بووالخطط   نفسو  -
  بيوووووركت  ءار اليتوووووب العلميوووووة  1ط  : خليووووو  منصوووووكر  كعووووو  حكا وووووي المقريايوووووة
 وو1994-او1814

:   تحقيوووللبووورء الُمكّ وووى فوووي صوووناعة امن ووواا  مكسوووى بووون حسووون المكصووولي -
 وو1992-او1812  بيركت  ءار اليتب العلمية  1ط  عفاذ سيء ُصبسر م

ءار الحيووووا  التووووراا   ءيووووكان ابوووون نباتووووة  جمووووا  الووووءين الفوووواركقي  ابووون نباتووووة -
 و  بيركتالعربي

تتموة المختصور فوي أخبوار الب ور   اين الءين عمور بون ملفور  ابن الكرء  -
 وو1996  بيركت  ءار اليتب العلمية  اري  ابن الكرء المسمى ت

: أحموووء فوووكا    حققووو  كعلووول عليووو  كجمووو  ملحقووو ءيوووكان ابووون الوووكرء   نفسووو  -
 وو1944-او1824  اليكيت  ءار القلو  الهيب
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نااووووة النووووالر فووووي سوووويرذ الملوووو    مكسووووى بوووون محمووووء بوووون يحيووووى  اليكسووووفي -
  اوووو1826  بيوووركت  يتوووبعوووالو ال  1ط  : أحموووء حطووويط  تحقيووول كءراسوووةالناصووور
  و و1946

  ذي  مرآذ الامان  قطب الءين أبك الفتح مكسى البعلبيي الحنبلي  اليكنيني -
 و  الهنءحيء أباء الءين  مطبعة ءائرذ المعارذ العثمانية

 :المراجع

  فن الفيااة كالسخرية عنء  عرا  مصر المملكيية  المجيء خليفةأحمء عبء -
 وذ  القاار الميتبة الاارية

عوو   الووءين الووكءاعي الينووء  حياتوو  ك ووعرم كمووا تبقووى موون   الرحيورائووء عبووء -
  نوابل   جامعة النجواح الكطنيوة  عماءذ البحا العلمي  يتاب مقبك  للن ر  ءيكان 

 وفلسطين

فن الرثا  في ال عر العربي في ال عر العربي في العصر المملكيي   نفس  -
 وو2223-او1828  ءناور  –عمان   ءار الراا   1ط  اوك 

  ءراسوووات اجتماعيوووة فوووي اوءب اويوووكبي كالمملوووكيي   وووفيل محموووء الرقوووب -
 و و2229  اورءن  عمان  ءار يافا العلمية للن ر كالتكاي   1ط

: عصوووكر الوووانييين كاويوووكبيين فوووي بووو ء ال ووواواوءب   عمووور مكسوووى با وووا -
-اووووو1829  كرياسوووو  ءار الفيوووور  بيووووركت  ءار الفيوووور المعاصوووور  1ط  كالمماليوووو 

 وو1949

 :الد ريا 
ءكر العلموووا  كاوءبووووا  البوووان الغوووواك المغوووكلي فووووي العصوووور   الرحيورائوووء عبووووء -

  السوووونة الخامسووووة  12العووووءء   مجلووووة المجموووو  الجاائوووور  للغووووة العربيووووة  المملووووكيي
 وو2229-او1832
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  لواارذ التيسوب بال ووعر كتجلياتهوا فوي النقوء العربوي القووءيو  الرحيورائوء عبوء -
 و فلسطين -ااذ  مقبك  للن ر في مجلة جامعة اواار بحا

عوءء   مجلوة جامعوة أو القورى  ال يكى في  عر ابن نباتوة  كئاو محمء سيء -
 وو2229-او1832  1

مجلووووة التووووراا   ال ووووعر كالسوووولطة فووووي العصوووور المملووووكيي  ياسووووين اويووووكبي -
  الساءسوةالسونة   22عوءء   مجلة فصلية تصءر عن اتحاء اليتاب بءم ل  العربي
 وو1946-او1826

 :الرسائ  الجامءية 

  او649-621 عر أبي الحسين الجاار المصر    المجيء خليفةأحمء عبء -
  جامعوووووة جنووووكب الوووووكاء   رسووووالة ءيتووووكرام  جموووو  كتحقيوووول كءراسوووووة أسوووولكبية نقءيوووووة

 وو1996-او1814

رسوووالة   صووكرذ المغووك  فوووي ال ووعر فووي العصوور المملووكيي  الرحيورائووء عبووء -
 وو1994  الجامعة اورءنية  يرماجست

الحريوة ال وعرية فوي بو ط الناصور صو ح الوءين يكسوذ بون   فاء  خطاب -
 وو2212  فلسطين  نابل   جامعة النجاح الكطنية  رسالة ماجستير  العايا

   وووعر أبوووي الحسوووين الجووواار ءراسوووة فنيوووة تحليليوووة  محموووكء حاموووء الجريوووءلي -
 وو1992  جامعة عين  م   رسالة ماجستير
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