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 Abstract: 

 This research comes to deny the saying that Arabic poetry in the 

seventh century AH had weakened or apathy, especially since this 

time period was fraught with serious political events that led to 

the fall of the Abbasid state, and to accompany this fall was many 
dangers on the aspects of social, political and literary life in the 

Arab world. Thus, we find that there is a revival for many poetic 

purposes, including asceticism, mysticism, describing nature in 

cities and others, in addition to this, prominent poets appeared in 

this regard, including Al-Busairi, Ibn Al-Farid, Shams Din Al-Kufi 
and others who enriched the literary life in their collections and 

the hunt for their poetry. 
Key words: Arabic Poetry, The Medieval Era, Poetic Purposes, The 

Development of poetry. 
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 الشعر يف القرن السابع اهلجري

 
 2 سوسن صائب املعاضيدي

 

 :امللخص
أييت هذا البحث لنفي القول إّن الشعر العريب يف القرن السابع اهلجري قد أصابه الضعف أو الفتور 

لزمنية كانت مشحونة ابألحداث السياسية اجلسيمة اليت أدت إىل سقوط الدولة السيما إّن هذه املدة ا
العباسية، وكان ملرافقة هذا السقوط من خماطر عديدة على مظاهر احلياة االجتماعية والسياسية واألدبية يف 

صف الوطن العريب، وهبذا فنحن جند أّن هناك انتعاشًا ألغراض شعرية عديدة منها الزهد والتصوف وو 
الطبيعة غثا املدن وغريها، وفضاًل عن هذا فقد ظهر شعراء ابرزون يف هذا الشأن منهم البوصريي وابن 

 .همأشعار الفارض ومشس دين الكويف وغريهم ممّن أثروا احلياة األدبية يف دواوين هم وصيدة 
 .الشعر العريب، العصر الوسيط، األغراض الشعرية، تطّور الشعر الكلمات املفتاحية:

 
  :املقدمة

اإلسالمية األدب مع الثقافة والفكر، واملدنية والعمارة، فضال عن علوم القرآن واحلديث، وأصول  من أبرز جوانب احلضارة
الدين والفقه، وهناك عالقة وثيقة بني ظروف السياسة وقوة الدولة يف نشاط فروع احلضارة األخرى، وخاصة األدب شعراً أو نثراً، 

شاط احلضارة اإلسالمية يف القرون اهلجرية األوىل وخاصة بعد استقرار ومن هنا ظهرت مؤلفات كثرية يف عصران احلاضر ترصد ن
الدولة اإلسالمية ابملشرق يف القرن الرابع اهلجري، وسجلت كتب اتريخ األدب العريب الكثرية نشاط احلاضرة اإلسالمية يف بيئاهتا 

 املختلفة من الشام إىل العراق ومصر وبالد فارس واألندلس.
ياسي على كتب اتريخ األدب يف الدراسة، ألنّه يعني على رصد الظواهر األدبية خاصة وكان للخليفة ويغلب املنهج الس

والسلطان األثُر الكبري يف توجيه األدب، ولكن اخلالفة األموية مل يطل عمرها وإن كانت األندلس مثرة هلا، فكانت اخلالفة العباسية 
جري مما أطل  عليه بع  الدارسني العصر الذه،ي، وكان للكرك والبويهيني والسالجقة اليت بلغت احلضارة ذروهتا يف القرن الرابع اهل

وجود واضح يف إدارة الدولة وتوجيه السياسة، مع وجود اخلليفة العباسي، لكن هذه اخلالفة صارت حمدودة النفوذ ال تتجاوز 
 ود إمارات مستقلة وثورات خارجة عن السلطان.العاصمة، وإن كانت األقاليم األخرى ال خترج عن ظل هذه اخلالفة، مع وج

ويهمنا يف هذا اإلطار بيان مدى نشاط األدب يف ظل ظروف اخلالفة العباسية يف القرن السابع اهلجري، وذلك بعد 
 ه، وإن كانت النكبة كبرية يف غزو املغول والتكر على بغداد، والقضاء على املكتبات واملعارف والعلوم656سقوط بغداد سنة 

واآلداب مما مل تتعرض له بغداد من قبل خالل القرون السابقة، وهذا هو السبب الختيار هذا املوضوع لبيان تيار الشعر العريب 
خالل القرن السابع، حيث تواف  هذا مع برانمج املؤمتر املعلن يف بعده املنهجي إلظهار حضارة اإلسالم خالل هذا القرن. وأتيت 

ء صورة حقيقة احلضارة اإلسالمية يف القرن السابع ووصفها ابلعصور املظلمة، ومع تقدم الزمن ونشر أمهية املوضوع لعدم جال
النصوص اخلطية نقكرب من احلقيقة أكثر إبثبات نشاط حضارة القرن السابع اهلجري، وتكمن مشكلة البحث يف إماطة اللثام عن 

العباسية يف القرن السابع. لذلك جييب البحث عن سؤالني مهمني: هل نشاط الشعر يف الدول واإلمارات غري بغداد مركز احلاضرة 
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ه، أو بقي وتوهجت جذوته ببغداد وغريها من الدول واإلمارات واألقاليم 656توقف تيار الشعر لضعف اخلالفة وسقوطها سنة 
 لرابع؟العربية األخرى؟، هل غلب الضعف على شعر القرن السابع مبقارنته ابلعصر الذه،ي يف القرن ا

واملنهج املتبع يف هذه الدراسة هو املنهج املكت،ي الوصفي القائم على استقراء نصوص دواوين الشعراء يف القرنني الرابع  
والسابع مع إجراء املقارنة بينهما يف طوائف الشعراء يف كل من القرنني. ويعتمد البحث على مجع الدواوين الشعرية يف القرنني 

متثل الدراسات السابقة للبحث، ومل أجد حبثاً مستقاًل حول هذه القضية فيما تيسر يل من املراجع والدراسات السابقني، وهي اليت 
مثل احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري آلدم  -وإن كانت قدمية-عن القرنني الرابع والسابع، وتبقى أمهية بع  املصادر 

    . وليبيا(جزائه األربعة )العراق والشام ومصر متز، وعصر الدول واإلمارات لشوقي ضيف أب
نرجو أن حيق  البحث اهلدف املنشود ببيان حقيقة نشاط الشعر العريب يف القرن السابع اهلجري، وقوة تياره يف بيئاته 

 املختلفة، ونفي صفة القرون املظلمة عنه. واحلمد هلل رب العاملني.
 
 

  

                                                           
  هـ إىل العصر احلديث، وهي حقبة زمنية طويلة 334حدود العصر الزمين عند شوقي ضيف بعد اجلاهلي واإلسالمي والعباسي األول والثاين، من سنة

ني وهو موضوع ريعرض فيها لعدد كبري من شعراء القرن الرابع إىل القرن الثاين عشر اهلجري، وأفدان من تصنيفه للشعراء يف القرنني الرابع والسابع اهلج
 حبثنا.   
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 التمهيد: 
سة األدب العريب، وكان من أبرزها املنهج السياسي يف تصنيف األدب، وف  الدول اليت عاش يف ظلها،  تنوعت مناهج درا

كالعصر اإلسالمي واألموي والعباسي، وإن كان ربط ظهور األدب ابحلدث السياسي ووصفه من اخلطأ الفين، ألن الظواهر األدبية 
ه، وال يكون األدب 132العباسي ليس يف توقيت قيام الدولة العباسية ال تتغري وتتبدل بتوقيت احلدث السياسي، فميالد األدب 

قواي مع قوة اخلالفة أو ضعيفا بضعفها على اإلطالق، بل يضعف األدب أحيااًن مع قوة اخلالفة والعكس صحيح، ومن هذا 
رب القوة والنشاط يف البيئات املنطل  ال ميكن القطع بضعف األدب يف القرن السابع اهلجري لسقوط بغداد خالهلا، بل جند مسا

 األخرى خارج مركز اخلالفة، ورمبا يصحب احلدث ضعف مؤقت، مث تعود له قوته بعد حني.
وابستقراء شعراء القرن السابع اهلجري نلمس بوضوح نشاط األدب يف بيئاته املختلفة، فإن كان األدب شعراً ونثراً تركز يف 

العباسية، فقد انتشر وتوزع يف األقاليم األخرى املمتدة حول العاصمة، ويف دراسة سابقة جند  القرن الرابع مبركز بغداد حاضرة الدولة
شاعراً  17جند  7شاعراً، وملتابعة من وصلت دواوينهم إىل هناية القرن  33ه، 662عدد الشعراء يف القرن السابع حىت سنة 
قريبا، وأبرز دراسة عرّفت ابلقرن الرابع اهلجري: احلضارة شاعرًا ت 40هو حبدود  4آخر، علمًا أبن عدد الشعراء يف القرن 
( يف فصلها األخري السابع عشر حيث ذكر شعراء العصر حبدود 570: 1947متز، )اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري آلدم متز

ها سلسلة الدكتور شوقي ضيف ، ومن أوائل دراسات اتريخ األدب وأنضجشاعراً، وأبرزهم املتن،ي وأبو فراس احلمداين والرضي 16
ه إىل العصر احلديث. وعرض 334حيث مجع بني القرنني الرابع والسابع يف كتابه عصر الدول واإلمارات حسب منهجه من 

لشعراء العصر يف فصلني من كتبه: نشاط الشعر والشعراء، وطوائف من الشعراء بعد فصلني دراسة السياسة واجملتمع، والثقافة 
 ، ويركز حبثنا على الفصل الرابع ضمن املبحثني اآلتيني يف الدراسة.(2003)شوقي، 

واألدب شعرًا ونثرًا من أبرز أبواب احلضارة اإلسالمية يف القرون السابقة، ودراسة كتب فهارس العلوم كالفهرست البن 
ختلفة، وأن تراث املسلمني يف القرون الندمي تكشف عن حقيقة مهمة تتمثل يف نشاط التأليف ابللغة العربية يف جماالت العلوم امل

الوسطى عند الغرب هو الثروة اليت استمدت منها علوم التكنلوجيا عند غري املسلمني، وإن االطالع على تراث املسلمني املخطوط 
و املنطل  لعلوم يف علم الكيمياء والفيزايء والرايضيات، والنبات واحليوان، واالقتصاد واإلدارة فضاًل عن علوم الفقه وقواعده، ه

الغرب ومعارفه احلديثة، وذلك بعد نقل تلك العلوم عن طري  مؤلفات األندلس واملغرب، وتراث املسلمني خالل االحتكاك مبشرق 
العامل اإلسالمي يف احلروب الصليبة، وما زالت مراكز العلوم غنية ثرية يف بالد املسملني، وإن أنكرها وطمسها الغازوون واملعتدون 

بالد املسلمني، وسنعرض يف البحث جلانب من جوانب حضارتنا اإلسالمية ضمن نشاط الشعر الذي مل ينضب معينه ومل على 
 يتوقف تياره يف القرن السابع اهلجري.    

 طوائف شعراء القرن السابع اهلجري:
اهلجري، وإن اختلفت البيئات، فقد ال جند شعرا يف بغداد والبصرة، ظهر عدد كبري من شعراء العصر يف القرن السابع 

والشام اليت عرفت أبعالمها يف شعر الطبيعة، بل جند أعالمًا آخرين يف مصر وأبغراض وموضوعات جديدة، وإن كان الشعر 
ل والراثء عند شعراء آخرين مما سنعرض ضعيفاً يف اجلزيرة يف ابب املراثي والفخر واهلجاء، فقد بقي املديح عند بع  الشعراء، والغز 

 له الحقاً. 

                                                           
  8الوزارة،  7اإلدارة،  6الشيعة،  5اليهود والنصارى،  4األمراء،  3اخللفاء،  2اململكة اإلسالمية،  1فصال على التوايل: فصل  17الكتاب يف 

 439األدب ص 17علم اللغة،  16القضاة،  15املذاهب الفقهية،  14علوم الدين،  13العلماء،  12الرقي ،  11األشراف،  10الرسوم،  9املال، 
علم اللغة يف مخس صفحات ذكر فيه عددا من علماء اللغة يف القرن الرابع وهم:  16. ويالحظ التفاوت يف فصول الدراسة إذ جاء الفصل 509-

 القايل وغالم ثعلب وابن فارس، والعسكري واجلوهري وابن دريد، وابن جين والزبيدي وابن خالويه.



 Sawsan Saeb AL-MAADIDY  

 

 

 

 

 

 

 

 
571 

وإن كان الشعر ضعف عند شعراء الفرق واملذاهب مما كان موجودًا يف القرن الرابع كالزيدية واالمساعيلية واخلوارج، لكننا 
 ه يف التشيع وإن كان معتزلياً.656جند القليل ابلعراق عند عز الدين ابن أيب احلديد ت

ه، وعلي 615ه، وفتيان الشاغوري 604زهد والتصوف، واملديح النبوي يف الشام عند ابن الساعايت وقد نشط شعر ال
ه، وجند نشاط التصوف بعد وجوده يف القرون السابقة عند حممد بن 662ه، والصاحب األنصاري 643بن حممد السخاوي 

ه، وابن عريب 632منهج ابن الفارض ه، والقونوي وابن سبعني، متبعني يف ذلك 690ه، وعفيف التلمساين677سوار 
 ه.638

ويف دراسة شوقي ضيف لعصر الدول واإلمارات أشار إىل ازدهار الزهد واملديح النبوي يف الشام، ومن شعراء العراق يف 
ه، حفظ القرآن واختلف إىل دروس العلماء والفقهاء واحملدثني 656املديح النبوي شاعر معروف هو مجال الدين الصرصري ت

ن حنبليا، قال عنه الصفدي: "ال أعلم شاعراً أكثر من مدائح الن،ي صلى هللا عليه وسلم أشعر منه، وشعره طبقة عليا..."، وهو وكا
يعرض يف املدائح السرية النبوية العطرة مع بيان معجزات الرسول عليه السالم، ويشيد ابلصحابة رضي هللا عنهم، وينوه أبمهات 

 مهزية: املؤمنني، يقول يف قصيدة 
سا الباهاءِ   ايا ِهاللا الّسروِر ايا قامرا األٌنــ  ِس واجنما اهلُدى وامشا
 ِن وااببا اإلحساِن واالنَّعماءِ   ايا رابيعا الُقلوِب ايا ُقرةا الُعيــ

هو يكثر ويرى مجال الن،ي يف الوجود كله، فهو اهلالل والقمر والنجم والشمس والربيع وقرة العيون ومسرة النفوس و...، و 
من مناجاة الرسول مستعطفًا ومتشفعاً، وكان يصدر أحيااًن عن نظرية احلقيقة احملمدية... واحلديث عن قدم نور الرسول عليه 

 (.4/414: 2003شوقي،)السالم
اء ويقكرن املديح النبوي بنزعيت التصوف والزهد يف بالد الشام، وحيتدم مع احلروب الصليبية وحروب التتار، فأخذ الشعر 

 ه شاعر صالح الدين يف مدحة نبوية:604يشيدون ابلرسول ومعجزاته وسريته كقول ابن الساعايت ت 
ريٌح واتعديلُ   هوا الباشرُي الّنذيُر العادُل شااهُدهُ   واللّشهادِة َتا
ٌس واال قامرٌ   واال الُفراُت واجارُه واال الّنيلُ   لاوالُه مل تاُك ال مشا
 ه مؤمال شفاعته يوم احلشر: 615ع األمة يوم القيامة، ويقول فتيان الشاغوري تويقول: إنه سيد اخلل  وشاف
 بِه يف ناعيِم ابجلِناِن ُأخلدُ  أُؤمُل ِمن خارِي األاانِم شافاعةً 
 واقّبلُت تُرابً أانتا فيها ُموسدُ  واِددُت أباين ُزرُت قاربكا رااجال

ديح النبوي، وللشاب الظريف مدحة نّوه فيها مبثوى الرسول ه قصائد يف امل643ولعلي بن حممد السخاوي شيخ القراء ت
 يقول فيها: 

 ساقاكا ُمنهمُر األانواِء ِمن كاثبِ   أارُض األاحبِة ِمن سافٍح وامن ُكثبٍ 
 (.5/278: 2003يُدين املـُحّب لِنيِل احُلِب واألارِب)شوقي،   ايا سااكين طايبةا الفايحاِء هال زامنٌ 

ه من أعالم التصوف وهو مع 505التصور والسلوك يف القرن السابع، ويعد اإلمام الغزايل ت وبلغ التصوف النضج يف
ه صاحب اللمع يف التصوف)السراج، 378استيعابه لعلوم العصر يف الفلسفة والشريعة، استضاء مبا كتبه أبو نصر السراج ت 

وضعها لتحقي  معاين التقوى يف أقوى مبانيها ه صاحب الرسالة القشريية اليت 465(، وعبد الكرمي القشريي ت646: 1960
القشريي، د.ت( ، استضاء هبما "للوصل بني الشريعة والتصوف، فال شريعة بدون عمل القلب... وال تصوف )وأوسع معانيها
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ابع (، وظهر يف القرن الس5/275: 2003بدون أداء الفرائ ، وبذلك سّد الثلمة اليت كانت تفصل بني اجلماعتني...")شوقي، 
تياران كبريان: سين تتبعه مجاهري الشعب، وفيه أتسست طرق صوفية متعددة من أمهها الطريقتان القادرية والرفاعية، وجبانب هذا 
يب التيار تيار فلسفي يقوم على أفكار احللول واالحتاد ابهلل ومل تكن له شعبية التيار األول، ومثّله يف القرن السابع حميي الدين بن عر 

لذي نشأ يف األندلس، واستقر يف دمش ... وله دواوين فيها شعر له ظاهر يتف  مع السنة وابطن يتف  مع تصوفه ه ا638ت
ه السابقني تؤثر مع أشعار التيار الصويف 309ه، واحلالج ت589الفلسفي. وأخذت أشعاره الصوفية مع أشعار السهروردي ت

 ( .5/276: 2003ريقتني أخرين النقشبندية والبكتاشية... )شوقي،السين يف بالد الشام فظهرت الطريقة القلندرية، مع ط
وقد ترجم شوقي ضيف منوذجاً للشعر الصويف لثالثة من شعراء القرن السابع وهم: األنصاري وحممد بن سوار والتلمساين، 

 ونكتفي ابلتعريف ابألولني ألن األخري أسرف يف شعره الصويف وابلغ يف معانيه الباطنية.

 (:5/280: 2003شوقي،)ه662دين عبد العزيز بن حممد األنصاري تشرف ال
كان أبوه من فقهاء دمش ، فعين بكربية ابنه ورعاه حىت حفظ القرآن الكرمي، مث أرسله إىل حلقات الشيوخ يف دمش ، حىت 

 توىل السلطان املظفر اإلمارة استوعب ما فيها، مث نزل به ببغداد فاستمع لشيخ املدرسة النظامية يف حنو العشرين من عمره، وحني
ه صحب األمري الناصر يوسف يف زايرته ملصر، وتنعقد الصلة الوثيقه بينه وبني السلطان 647اختذه وزيرًا وشاعراً، ويف سنة 

 وقبلها من نظم 500املنصور حىت وفاته، برع يف الفقه واحلديث واألدب، يقول عنه الصفدي: ال أعرف يف شعراء الشام بعد سنة 
 أحسن منه وال أجزل وال أفصح...، ومن املديح النبوي والزهد ما أنشده َتاه احلجرة الشريفة:

 ُكرِب الِعظاِم بِفعلِه وااملقوِل   ايا خاامتا الّرسِل الِكراِم وافاارجا الــــ    
 (.563: 1968ناشفاى به ِمن ُكّل دااٍء ُمعظل )األنصاري،             حاىّت واردانا ِمن ضارحِيكا ماوردا   

 مث يستغيث ابلرسول ويصفه فيقول:
جد    أاشرُف مان يف الّنهاِر اناجاى     واخارُي مان يف الّدجاى هتا
 ( 150: 1968األنصاري، )بِه إذا انالا ُكلَّ ماقِصد  واغرُي ِبدٍع ملستاجرٍي     

 قول:وزهدايت األنصاري كثرية وكان يصدر فيها عن زهد حقيقي يف متاع احلياة الدنيا، ي
 فامن حاوى كانزُُه مل يُؤتا ِمن ِقله مالكا القاناعةا ِعزٌّ يُذهُب الّذله   
 (416: 1968الا تاستقُر عالى رِي ِبال ُغلة )األنصاري،  تـابّا ِلذي طامٍع ُمستاعبٍد واُمنً    

 دار النعيم، ويف الديوان أشعار كثرية على طريقة اللزوميات.وهو ينصح اإلنسان أن يسلو عن الدنيا ويطلب األخرى 
(: الدمشقي مولدًا ووفاة، بدأ حبفظ القرآن واختلف إىل 5/283: 2003شوقي، )ه 677حممد بن سوار الشيباين ت

دادي، حلقات الشيوخ، وشغف ابلتصوف منذ أوائل حياته، والزم بع  املتصوفة، ولقي شهاب الدين السهروردي السين البغ
وأجلسه يف ثالث خلوات، ولقي أيضًا ابن الفارض شاعر مصر املشهور، ويتصل مباشرة بتصوف ابن عريب يف فكرة وحدة 

 الوجود، حيث يقول:
ُرا أو أاراك       فاإمنا ماقِصُدهم أان أراك           إن  أاّم صاح،ي مسا
 (330: 2009الدمشقي، )فاإمنا عاقُد ضامريي ِِحاك   واإن تارمنُت ِبذكِر احِلمى   

 ويقول يف قصيدة اثنية:
 واإليهُم ياتوّجُه املتاظلمُ  ايا مان ُيشري إليهُم املتكِلمٌ    
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لو التاأّسُف وااألاسى     وايلّذ لاوعاِت الغاراِم املغرمُ  واعليهُم حيا
 (186: 2009الدمشقي، )واحياِتكم ماا فيِه إال أانتم  هاذا الُوجوُد وإن تاكاثرا ظااهرا   

واألبيات صرحية يف إنه مؤمن بوحدة الوجود، فاهلل حيّل يف الوجود مجيعه، وكل ما فيه من أشخاص وأشياء مظاهر له... 
 وهللا ميتزج بروحه وال يراه، لذلك طرفه يشكو وقلبه يشكر.

 ومن شعراء مصر يف التصوف ابن الفارض والبوصريي يف املديح النبوي، وينبغي التعريف هبما:
( ، هاجر أبوه مبكرا إىل مصر وكان من 1985(؛ )ابن الفارض، 1969ابن الفارض، )ه632بن علي الفارض عمر 

علماء الفقه والشريعة، ولقب ابلفارض لكتابته الفروض، ُعين اببنه الذي ولد مبصر فأحلقه بدروس العلماء، مث دفعه إىل معاشرة 
عاما، مكثراً من العبادة حىت شعر أنه يف  15إىل مكة مهبط الوحي ومكث هبا  املتصوفة ابملقطّم، فتجرد للعبادة والنسك، مث رحل

مقام الشهود للّذات اإلهلية، وعاد إىل وطنه حمافظًا على عبادته انسكًا متضرعاً، ويغيب عن الوجود مشغواًل حبب هللا، ومبا ينظم 
شاق العذريني، وهو خالل ذلك يئن وينوح آماًل يف من شعر، عّد به سلطان العاشقني للذات الرابنية، متخذا لذلك لغة الع

 الوصال، متحداث بسلوك هذا الطري  فيقول:
 (134: 2008ابن الفارض، ) ُهوا احُلّب فااسلم اِبحلاشا ماا اهلاوى ساهُل فاما اختاارُه ُمضًن بِه والُه عاقلُ 

اليا فااحلبُّ رااحتُه عانا    واأولُه ساقٌم واآخرُه قاتلُ    واعش  خا
وهو يرى هللا ماثال يف مجيع أركان الكون وعناصره... وظاهر ذلك وحدة الوجود اليت يؤمن هبا غالة الصوفية كابن العريب، 
وعلى حنو اختاذ ابن الفارض الغزل العذري رمزاً حلبه الصويف يتخذ اخلمر رمزاً هلذا احلب أيضا، فهو سكران غائب عن وجوده فهو 

 يقول: 
 (140: 2008ابن الفارض، )ساكرانا هبا ِمن قابِل أان ُُيل ا الكارم احلابيب ُمدامةً شاربنا عالى ذكِر 

 لاعادت  إليِه الّروُح وانتاعشا اجِلسمُ   والو ناضحوا ِمنها ثارى قارِب مايتٍ 
راً بيتا، واتئية صغرى مصو  760وديوانه كله من هذا الطراز: انتشاء وسكر وحب ووجد، وله اتئية طويلة يف أكثر من 

 معراجه القدسي وامنحاءه يف احلقيقة اإلهلية واحملمدية وأوهلا:
 (46: 2008ابن الفارض، )وكاأسي حُميا مان عالى احُلسِن جاّلتِ  ساقتين ُِحيا احُلّب رااحةا ُمقليت 

 وجوِد ُشهودي مااحياً غاري ُمثبت واطاحا ُوجودي يف ُشهودي وابنت عان
 السنة، ويصدر فيما يقول عن الرسول حيث يقول:وهو مع ذلك يعلن متسكه ابلكتاب و 

بتٌ   رِوايُته يف الّنقِل غاري ضاعيفةِ   وجاءا حاديٌث يف احتاديا اثا
 ِإليِه بِنفٍل أو أاداِء فاريضة   ُيشرُي حبِب احلاّ  باعدا تاقربٍ 

وال يزال عبد يتقرب  واإلشارة إىل قول الرسول صلى "وما تقرب إيل عبدي بشي أحب إيل من أداء ما افكرضته عليه،
إيل... كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده اليت يبطش هبا، ورجله اليت ميشي هبا، وإن سألين ألعطينه، ولئن 
استعاذين ألعيذنه" )البخاري، د.ت(، ويرى شوقي ضيف تصوفه إسالميا خالصا، وإن كان فيما ورد عنه خمالفة واضحة ملعاين 

ه ملعارضة شعر ابن الفارض والتائية خاصة يف ديوانه غيث العارض، ومل 776ما دعا ابن أيب حجلة ت النبوية، وهو االتباع للسنة
تقتصر املعارضة على ابن الفارض بل َتاوز ذلك إىل الرهط الذين اتبعوه من شعراء الصوفية: ابن سبعني وابن عريب الطائي، 

ي، وابن هود األندلسي، وعلي احلريري، وابن أحلى، وقّدم يف آخر الكتاب: صرائح والصدر الرومي، والعفيف التلمساين، والششكر 
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نصيحة العدد الذي يواف  عدد القصائد اليت عارض هبا قصائد ابن  19النصائح ومتييز الصاحل من الطاحل وهي 
 (. 206-151: 2018التلمساين، )الفارض

( حفظ القرآن الكرمي يف الكّتاب، وانتظم يف 365-361: 2003ه)شوقي، 696حممد بن سعيد البوصريي ت 
حلقات شيوخ علماء الشريعة واللغة، وعمل يف الكتابة الديوانية، مث زهد يف العمل معهم وعاد إىل القاهرة، والزم حتفيظ القرآن يف 

فه أاب العباس مسجد الشيخ عبد الظاهر، واتصل بوالة مصر ومدح بع  الوزراء، وتعرف على أيب احلسن الشاذيل والزم خل
املرسي، وله قصيدة مدح دالية يعّده فيها قطب الزمان وعني الوجود، وأنه من أهل الشريعة احملمدية، وُيتلف يف شعره عن ابن 

 الفارض ألنه توّجه إىل املديح النبوي، ونظم فيه شعرا كثرياً ضّمه الديوان ومن ذلك قوله:
ويلُ  ِبسنِة ماا  حُممٌد ُحجُة هللِا اليت ظاهرت    هلا يف اخلالِ  حتا
 (173: 1955فالم  يافتُه عالى احلاالنِي تاكميُل )البوصريي،   مان كاّملا هللاُ ماعناُه واُصورتاه

ويردد معجزات الرسول وجهاده يف غزواته، ويذكر اخللفاء الراشدين والصحابة وآل البيت رضي هللا عنهم أمجعني، وله 
 بيتا جيمل فيها حياة الرسول وجهاده وسريته العطرة وأوهلا:  450أم القرى يف مدح خري الورى يف القصيدة اهلمزية: 

اء  كايفا تارقاى رُقّيكا األانبياءُ  اًء ماا طااولتها مسا  (1: 1955البوصريي، )ايا مسا
لرسول له شفيعا يوم القيامة، وفيها يرد على افكراءات النصارى، منّوها مبواقف الصحابة رضي هللا عنهم، ويتضرع ليكون ا

 وله قصيدة الربدة اليت ترتبط بقصة شفائه من الفاجل، وفيها يقول:
 وامل يُدانوه يف ِعلٍم واال كارم  فااقا النابينيا يف خالٍ  وايف ُخل ٍ 
 (193: 1955غارفا ِمن الباحِر أو راشفاً ِمن الّدمي )البوصريي،   واُكلهم  ِمن راسوِل هللا ُملتمسٌ 

في  القصيدة يف بيان معجزات الرسول وخاصة املعجزة الكربى القرآن الكرمي، ويضرع يف آخرها إىل هللا أن يلطف به وت
 يف دنياه وآخرته. 

ومن األغراض اليت انتعش فيها الشعر يف القرن السابع وصف الطبيعة امتدادًا لشعراء الطبيعة يف القرون السابقة ببالد 
ه الذي وصف قرية الزبداين يف فصل الشتاء حيث الثلوج على األشجار والنبااتت، قبل 615غوري الشام، ومنهم فتيان الشا

 تفتح األزهار يف زمن الربيع فيقول:
 عان واجِه ُحسٍن إذا واجُه الّزماِن كالح       ايا جاّنةا الزابداين أانِت ُمسِفرةٌ 

لُجه  (94: 1976األسدي، )واالقاوُس قوُس قزح وااجلوُّ ناّدافُه     فاالثلُج ُقطٌن عاليكا الّسحُب حتا
 ويدعو فتيان صديقا إىل نزهة قائال:

در إلينا فاإّن الرااحا مُمكنةٌ   واالكأُس داائرٌة واالّشمُل جُمتمعُ   ابا
 (268: 1976فيه هاواٌء واال يف راأسِه قازع)األسدي،  وايوُمنا طاّيٌب صاايف األادمِي واما
 ه وصفا للطبيعة:680لذه،ي تومن طريف ما قاله ابن لؤلؤ ا

كر  إىل الراوضةِ   فاثغُرها يف الّصبِح باّسامُ   ناستجِلها ابا
 (326احلموي، د.ت: )فاغّ  طارفا فيه أاسقاام  واالّنرجُس الغاّ ُ اعكراُه احلايا
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عند جمري الدين بن متيم ويف احليا وهو اخلجل ابلبيت الثاين تورية مجيلة ألهنا تعين املطر أيضاً، ومثل هذه املعاين جندها 
يضمن يف شعره  -كما صرح بذلك-(  الذي نشأ بدمش  وعمل جندايً يف جيش ِحاة، وكان 267: 2003ه)شوقي، 683ت

 شعرا اآلخرين، وهو بديع النظم رقيقه لطيف التخيل، من أصحاب املقطعات يف وصف الطبيعة يقول يف الساقية والطبيعة:
مل  إىل الّدوالِب واالّنهرِ   وادامُعها بانيا الّرايِض غازيرُ  ِإذ  جارى أتا

 (35: 1999ابن متيم، )فاأصبحا ذا يابكي واذاكا يادور كاأنا ناسيما الّروِض قاد ضااعا ِمنهما
 والتورية واضحة يف كلمة ضاع مبعن الرائحة الطيبة، واملعن الثاين املراد وهو الفقد واهلالك. 

 ويصف الوردة قبل تفتحها بقوله:
 واافتكا قابل أاواهنا تاطفيال  بقت  إِليكا ِمن احلاديقِة واردٌة سا 

 (74: 1970الفاطمي، )فاماها إِليكا كاطالٍب تاقبيال  طامعت  بِلثمِك إذ  راأتكا فاجّمعت  
 وهي وردة ال تزال يف كّمها يعلل َتمعها قبل أن تتفتح.

: 2000هـ بعد فتك هوالكو أبهلها)الكتي،ي، 660تلا سنة ومن شعراء الطبيعة ابن زيالق الذي ولد ابملوصل وفيها قُ 
(، وقد أكثر يف شعره من الغزل العفيف ووصف املدن، فمن شعره يف وصف دمش  اليت 20/279الكتي،ي: د.ت: )( ؛ 3/384

 أحبها يقول:
وُدِك ِدميٌة               يانماى هبا زاهُر الّرايُض وايُون ُ   أا ِدمشُ  ال زاالت  َتا

 هوى لاِك الُسقيا واإن  ضانَّ احلايا           أاغناِك عانُه مااؤِك املتداف ُ أا 
 وايسرُّ قال،ي لو تاصحُّ يلا املنا                إين أاانُل بكا املقاما وأرزقُ 

 واإذا امرٌؤ كاانت  رُبوُعكا حاظُّه            ِمن ساائِر األامصااِر فاهو ُموف ُ 
 (4/384: 2000أو جانٌة مارضيٌة أو جاوسُ  )الكتي،ي،        أاّّن التافتا فاجدوٌل ُمتسلسلٌ 

ه، وأِحد اخلروصي الستايل 629ويف األغراض التقليدية مدحيا جند بع  شعراء اجلزيرة أمثال علي بن املقرب العيوين ت
ه، وابن مطروح 616ه، وابن النبيه ت608ه، والغزل يف مصر ابن سناء امللك ت696ه، والقاسم بن هتيمل ت676ت
ه، ويف 688ه، والشاب الظريف مشس الدين ت680ه، ويف بالد الشام عند ابن لؤلؤ ت656ه، والبهاء زهري ت649ت

( الذي اشتهر ابلغزل الرقي  مع أن حياته  21/121ه)الكتي،ي، د.ت: 675ه، والتلعفري ت632العراق عند احلاجري ت
ويف ابب الغزل كان حيسن الوصف والتشبيه أبحرف رقيقة وشاعرية متدفقة ابألحاسيس واملشاعر  كانت الهية عابثة مكرفة،
 اجلياشة ومن ذلك قوله:

 مانعت  من ُرضابِه السالسبيال              ُمقـــــلٌة مل تادع  إليِه سابيـــال 
تُه مبُرهِف الّلحِظ إال               ِحنيا أاضحاى ِمزاجاه زاجن  بيالماا ِحا

 ُمقلتيِه ُكٌل أراُه عاليال قامٌر عاهُدُه واِجسمي واجفنا              
 فااهتا قاامًة واخّدا أاسيــــــــال    أاشبهت ُه البدوُر نُورا ولكن              
 (85-84: 2004ماا حاكت ُه لاوانً واطرفاً كاحيـــال)التلعفري،      واحكتُه الُغصوُن لِينا والكن           

 ( ، الكاتب البارع يقول: 3/57: 2000الكتي،ي،)ه 692ويف غرض الغزل جند الصاحب هباء الدين األربلي ت
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 كايفا خاالصي من هاوى شاادٍن           حاّكماُه احُلسُن عالى ُمهجيت
ري اليت تُتــــــــقاى                      واُقربُه لاو زاارين جانيت  َا  ِبعاُدُه ِن

 طُرُق اهلاوى فيه يل               إال واضااقت  يف اجلافا ِحيليت ماا اتاسعت  
 (3/58: 2000لايتا ليايل واصلِه ُعدنا يل                  ايا حاسرات أاينا الليايل اليت)الكتي،ي، 

 ه، وابن عنني683ه، والشاب الظريف وجمري الدين ت 604ويف الشام جند اهلجاء والفخر عند ابن الساعايت ت 
ه، ويف 615(. وجند املراثي عند ابن عنني، وفتيان الشاغوري ت234(؛)ابن عنني،د.ت: 5/221: 2003ه)شوقي، 630ت

نصا، وكان لراثء بغداد دار السالم  11ه الذي حيتل الراثء املرتبة الثانية يف ديوان فله فيها 675العراق عند مشس الدين الكويف ت
عاملها، وقـُّتل أهلها، األثر الواضح واحلزين يف أشعاره إذ له قصيدة تفي  ابألسى واحلزن يقول اليت غزاها املغول وُخرّبت ودمرت م

 يف مطلعها:
 فاإالما أُعذُل ِفيكُم واأالمُ   ِعندي ألاجِل ِفراِقكم  آالمُ 

ما نظن قال أحد الدارسني عن هذه القصيدة: "رثى الشاعر األهل وأبّنا األصحاب يف قصائد تفي  ابلدمع واألسى، و 
رشيد، )شاعراً استطاع أن يصلا إىل ما وصل اليه مشس الدين الكويف يف بكاء الدولة العباسية، فقد اقتطع بكاءه عليهم من فؤاده"

(. ومن يقرأ هذه القصيدة، حيسُّ أمل الفاجعة، بل تتقد يف قلبه جذوة احلزن واألسى على فراق األحبة والصحب فضال 72د.ت: 
 ى ما حّل بدار السالم من خراب وهتجري وقتل إذ يقول: عن حرارة األمل عل

 ال تاعذلوه فاالكالُم كِــــالم      مان كاان مثلي للحبيِب ُمفارقاً  
ـــــــّامُ نِعما املسااعُد دامعيا اجلااري عالى         خــاّدي ِإال أانـّـــه منا

امٍة          فاكأمنا ناوُح احلا   ماُم ِِحامُ وايُذيُب ُروحي ناوُح كّل ِحا
 أو يف  ُفؤاِدكا لاوعٌة واغارامُ         ِإن  ُكنُت ِمثلي ِلألحبِة فااقداً    

دها          ايا دااُر ماا صانعت  بِك األايُم)الكويف،   (64: 2006ِقف  يف ِدايِر الظّاعننيا واانا
 زماهنا الذي كان ربيعاً دائماً فيقول:ويستفهم الكويّف بنربٍة حزينٍة طاغية اللوعة والشجن عن الداير وهبائها وضيائها و 

 كا الباهاُء واذلكا اإلعظاُم؟   ايا داُر أينا الّساكنونا وأاين ذااّي  
 واِشعارِك اإلجالُل وااإلكراُم؟ ايا دااُر أينا زاماُن رابعِك ُمونقاً     

 ِمن باعِد الِضياِء ظاالُم! -واهللا -   اي داُر قد أفلات  جنوُمكا عامَّنا
 ُفِقدا اهلوى وتزلزلا اإلسالمُ       هم  قـاُربا الرادى والفقِدهمفالبعد

 باعدا األاحبِة ال ساقاِك غامامُ      فامىتا قابلُت من األعادي سااكناً؟
مث هو يبكي اخلالفة العباسية أبدمع سجام، وقلب يكاد يتفطُر حزانً، ذاكرًا أّن فراقهم قد نغَّصا عليه حياته، بل إنَّ هذا 

 ار بني ضلوعه إذ يقول:الفراق أضرما الن
 قالٌ  واأما أادُمعي فاسجامُ   ايا سااديت أاما الُفؤاُد فاشّيٌ       

الا وجوِهكم  مل ياب ا يف ذااك املقااِم ُمقامُ   واالداُر ُمذ عادمت  مجا
 أقداِم يف عارصااهتا إقدامُ   الحّظ فيها للُعيون واليسا لأل   
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ياتكم إين عالى عاهِد اهلاوى  ٍق وامل ُُيفر  لاديَّ ِذمامُ   واحا  ابا
 (65: 2006واالعيُش باعداكُم عاليَّ حاراُم)الكويف،   فادمي حاالٌل إن أاردُت ِسواكم  

ويسأل الكويف عن أخبار أحبته الذين فرّقتهم ظروف الزمان أين هم؟، وأين صاروا؟، وكيف صارت أحواهلم بعد تغري 
 احلوادث واألايم؟ فيقول:

 تُروى واال ُتدنيكُم األاحالمُ   يت واال أاخبارُكمال ُكتبكم  أتا 
 جّد الّنوى لاعبت  يبا األاسقامُ   نّغصتُم الدنيا علّي وكّلما 

 ماا مل خُتيلُه يلا األوهامُ  والقيُت من صارِف الّزماِن واجورِه
أبّي أرٍض خيَّموا وأاقاموا اي ليتا ِشعري كايف حااُل أاحبيت  وا

 حايُث راماته من الِفراِق ِسهامُ   ٍت قاالهماا يل أانيٌس غاريا باي
 (66: 2006حاكمت  عاليَّ بذلكا األاايُم()الكويف،   )وهللِا ما اخكرُت الِفراقا واإمنا

( بيتاً تبقى صرخة تسلب القلب وتثري أشجانه وأحزانه، ونكاُد جنزم أنَّ القاريء 26على أن قصيدته النونية واليت تقع يف )
عر هول الفاجعة، وشدة الصدمة، بل يكاد يرى الشاعر ابكياً منتحبًا على ما حلَّ هبذه املدينة العريقة، يقول هلذه القصيدة يستش

 يف مطلعها:
     من باعِد بُعدكُم فاما أاجفااين  إن  مل تُـّّقرح  أادمعي أاجفااين

 انِ ماا رااقُه ناظــــــــــٌر إىل إنس        إنساُن عايين ُمذ تاناءت  دااركم 
 والساعِة الّتوديِع ال أاحياين  اي لايتين قاد ُمّت قبلا ِفراقكم    

 حايل وخاّلين بال خالنِ   ماا يل والألايِم شاتَّتا صرُفها 
نازِل أاصبحت  ال أهُلها  (75: 2006أاهلي واال ِجرياهُنا ِجرياين)الكويف،  ماا للما

تلك الداير وأهلها، أين سادهتا وكرباؤها الذين كانوا قادة األمم؟ أولئك  ويقف الشاعر عند الدار حزيناً حائراً متسائاًل عن
الذين تبكي عليهم منابرهم، وتبكي عليهم اخلصال احلميدة، فيأتيه اجلواب سريعاً، لقد تفرقوا وتشتتوا وكذا حال الذين سبقوهم إذ 

 يقول:
ُت الدارا باعدا راحيلُكم    ريانواوقفُت فيها واقفةا احلا  ولقد قاصد 

 فاتكلمت  لاكن  بِغرِي ِلســــــــانِ   واسألُتها لاكن بغرِي تكلٍم     
ديُتها ايا دااُر ماا صانعا اأُلىل  كاانوا ُهم األاوطارا يف األاوطانِ   انا
 ذاًل خترُّ معاُقد التيجاِن؟  أينا الذينا عهدهُتم ولعّزهم 

 ائُر اإلميانيابكي اهلُدى واشع  كانوا جُنوما من اقتادى فاعليهمُ 
لُهم  واتبدّلوا من ِعّزهم هبوانِ   قاالت: غادوا ملا تابددَّ مشا

 أبداً وُيرُج من أعّز مكانِ      كادِم الُفصاِد يُراُق أرذُل موضعٍ 
 أافنت  قادمياً صااحبا اإليوانِ   أافنتهُم ِغرُي احلاوادِث ِمثلاما 
 لًة من الّسكانِ أاضحت  ُمعط           ملا راأيُت الّدار باعدا ِفراِقهم
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 جلماهلم ٌمستهِدما األركانِ   ماا زلُت أابكيهُم وألثُم وحشةً 
 (74-73: 2006واجدي وال أاشجاانه أشجاين)الكويف،  حىّت راثى يل كلُّ من ال وُجُده

البحث لذكرهم، وإن كانت هلم دواوين شعرية خمطوطة أو مطبوعة، ويبقى عدد كبري من الشعراء يف القرن السابع مل يتسع 
 ونشري إىل أمساء بعضهم، لينهد الباحثون إىل دراسة أشعارهم ممن جيدر هبم ذلك:

هـ(، وابن دنينري اللخمي 627ه(ـ، وراجح احللي )ت626هـ(، وايقوت احلموي ت )622جمد الدين الوتري )ت
هـ(، ابن املستويف 632هـ(، وحسام الدين احلاجري )ت628(، وابن األردخل )تهـ628هـ(، وامللك األجمد )ت627)ت

هـ(، والنشايب 638هـ(، واملكزون السنجاري )ت638، وابن العريب )ته( 681ه، وابن خلكان )ت637اإلربلي 
ر بن مشس هـ، وجعف656هـ(، وابن قزل املشد ت 656هـ(، وداود بن عيسى األيويب )ت656هـ(، وابن احلالوي )ت656)ت

، وعامر البصري )ت ه(685، وشهاب الدين اخليمي )ت ه( 665، وأِحد بن علوان اليماين )ت ه( 626اخلالفة )ت 
 . (1998هـ()هبجت، 696

 اخلامتة والنتائج:
جاءت الدراسة يف مبحث: طوائف شعراء القرن السابع اهلجري، وعرض البحث ابلرجوع إىل دواوين شعراء القرن الرابع 

 ف الشعراء املختلفة يف هذا العصر، يف ضوء دراسيت آدم متز، وعصر الدول واإلمارات حيث رصد أبرز أعالم القرن الرابع: لطوائ
املديح املتن،ي واحلمداين، ويف اهلجاء والفخر أبو بكر اخلوارزمي. ومن مصر متيم بن املعز الفاطمي، وابن وكيع التنيسي وابن 

ومن العراق ابن بسام البغدادي وجحظة الربمكي واملفجع واخلبزأرزي وابن لنكك البصريني. ومن  نباتة السعدي، ومنصور الفقيه،
فارس وما وراء النهر: حممد الرستمي والسالمي والببغاء. ومن الشام: الصنوبري وكشاجم والسري الرفاء والوأواء والنامي. ويف الزهد 

ون أبو طالب املأموين واخلالداين واخلباز البلدي، وابن احلجاج. ومن الوزراء والتصوف: احلالج وأبو بكر الشبلي، ويف اللهو واجمل
الكتاب الوزير املهل،ي والصاحب بن عباد، ومن األدابء العلماء والكتاب: ابن دريد وابن مقلة وابن طباطبا العلوي، وأبو بكر 

 هلمذاين. الصويل واخلوارزمي والصايب والتنوخي الكبري وابن فارس وبديع الزمان ا
أما أعالم القرن السابع يف الزهد والتصوف يف الشام فابن الساعايت وفتيان الشاغوري، والسخاوي، والصاحب األنصاري، 
وحممد بن سوار، وعفيف التلمساين، والقونوي وابن سبعني، متبعني منهج ابن الفارض، وابن عريب. ويف املديح النبوي مجال الدين 

ري الدين بن متيم، وابن زيالق. ويف املديح ابن املقرب العيوين، والستايل، وابن هتيمل، ويف الغزل مبصر الصرصري، والبوصريي وجم
ابن سناء امللك، وابن النبيه، وابن مطروح، والبهاء زهري، ويف بالد الشام ابن لؤلؤ، والشاب الظريف، وابن عنني ويف العراق 

 راثء مشس الدين الكويف.احلاجري، والتلعفري، وهباء األربلي، ويف ال
 وتوصل إىل النتائج اآلتية:

إن شعراء عصر سقوط الدولة العباسية يف القرن السابع اهلجري جاوزوا األربعني شاعراً، وظهروا يف بيئات خمتلفة، حول مركز  .1
 اخلالفة العباسية، مما يدلل على عدم ضعف الشعر أو انطفاء شعلته.

اسية ضعفًا وقوة، وخري دليل على ذلك ازدهار القرن السابع شعراً، وإن تلقى املسلمون فيه ال يتبع األدب دائما احلالة السي .2
 نكبة كبرية بسقوط بغداد، سجلها الشعراء كشمس الدين الكويف.

 
 

                                                           
 هـ املكتبة الشعرية يف العصر العباسي وف  سين الوفاة.662فيمن كانت وفاته قبل  راجع 
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 ملح  أعالم الشعراء يف القرن السابع اهلجري:
 هـ(.656سعد الدين بن العريب )ت هـ(602عبد املنعم اجللياين )ت

 هـ(.656الصرصري )ت هـ(604ابن الساعايت )ت
 هـ(.656ابن أيب احلديد )ت هـ(608ابن سناء امللك )ت

 هـ( 656ابن قزل املشد )ت  هـ(613أبو اليمن اتج الدين )ت
 هـ(.660ابن زيالق املوصلي )ت هـ(.615فتيان الشاغوري )ت
 هـ(.662شرف الدين األنصاري )تالصاحب  هـ(616ابن النبيه املصري )ت
 ه(665أِحد بن علوان بن مطاعن اليماين )ت  هـ( 619الرشيد النابلسي )ت 
 ه(: 675شهاب الدين التلعفري، )ت  هـ(622جمد الدين الوتري )ت

 ه(: 675مشس الدين الكويف )ت  ه(626جعفر بن مشس اخلالفة )ت 
 ه( 676أِحد الستايل ) هـ(626ايقوت احلموي )ت 

 ه(: 677ابن الظهري اإلربلي )ت  هـ(627راجح احللي )ت
 ه( 677جنم الدين الشيباين )ت  هـ(627ابن دنينري اللخمي )ت

 ه(: 680بدر الدين الذه،ي ) هـ(628امللك األجمد )ت
 ه(  681ابن خلكان )ت هـ(628ابن األردخل )ت

 ه( 684جمري الدين اإلسعردي )ت  هـ(629املقرب العيوين )تابن 
 ه( 685ابن اخليمي )ت  هـ(630ابن عنني )ت

 ه( 688الشاب الظريف )ت  هـ(632حسام الدين احلاجري )ت
 هـ( 690عفيف الدين التلمساين )ت: هـ(632ابن الفارض )ت

 ه(  692هباء الدين األربلي )ت:الصاحب  ه( 637ابن املستويف اإلربلي )ت 
 ه( 695سراج الدين الوراق )ت هـ(638ابن العريب )ت

 ه( 696البوصريي )ت  هـ(638املكزون السنجاري )ت
 هـ(696عامر البصري )ت  هـ(649ابن مطروح )ت

 هـ(699مشس الدين املقدسي )ت هـ(651مجال الدين الوصايب )ت
 ه(700ابن هتيمل اخلزاعي )ت  هـ(656زهري )تالبهاء 

 هـ(701ابن الصقيل اجلزري )ت  هـ(656النشايب )ت
 ه( 705علم الدين ابن بدر احمليوي )ت بعد  هـ(.656ابن احلالوي )ت

 هـ( 710أِحد العزازي )ت  هـ(.656داود بن عيسى األيويب )ت
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 (. ديوان ابن الفارض،  ط دار صادر، بريوت، لبنان.2008ابن الفارض، شرف الدين أيب حفص.)
 (. ديوان ابن الفارض، حتقي  فوزي عطوي، ط الشركة اللبنانية، بريوت.1969ابن الفارض، شرف الدين أيب حفص.)
 سامرائي، ط دار الفكر ، عمان، األردن.إبراهيم ال(. ديوان ابن الفارض،  حتقي  1985ابن الفارض، شرف الدين أيب حفص.)

دار القلم،  1(. غيث العارض يف معارضة ابن الفارض، حتقي  جماهد مصطفى هبجت، ط2018التلمساين، أِحد بن أيب حجلة.)
 دمش ، سوراي.

يب احلل،ي، (. ديوان البوصريي، حتقي  حممد سيد الكيالين، ط البا1955البوصريي.شرف الدين أيب عبدهللا حممد بن سعيد.)
 القاهرة، مصر.

 ، دار الينابيع، دمش ، سوراي.2(. ديوان التلعفري،  حتقي  رضا رجب، ط2004التلعفري، شهاب الدين حممد بن يوسف. )
(. ديوان اخلالديني، حتقي  سامي الدهان، ط جممع اللغة العربية، 1969أيب بكر، حممد و أيب عثمان سعيد ابين هاشم اخلالدي. )

 اي. دمش ، سور 
 (. ديوان اخلباز بلدي، حتقي  صبيح رديف، ط اجلامعة، بغداد، العراق.1973بن ِحدان، أيب بكر حممد بن أِحد.)

 البصري، نصر بن أِحد.)د.ت(. ديوان اخلبز أرزي، حتقي  حممد حسن آل ايسني، ط اجملمع العلمي العراقي.
 عبد احلليم حممود، ط دار الكتب احلديثة، مصر. (. اللمع يف التصوف، حتقي 1960السراج، أبو نصر عبدهللا. )
 (. ديوان السري الرفاء، حتقي  أِحد احلسين، دار الرشيد للنشر، بغداد، العراق.1981احلسيين، حبيب حسني.)

 احلموي، تقي الدين بن حجة. )د.ت(. حتقي  كوكب دايب، ط دار صادر، بريوت، لبنان.
 يوان الصاحب ، حتقي  عمر موسى ابشا، جممع اللغة العربية، دمش ، سوراي.(. د1968الصاحب، شرف الدين األنصاري.)

 .1978(. ديوان اهلمذاين: حتقي  حممد علي األكوع ، ط السنة احملمدية ، القاهرة 1978اهلمذاين.)
دار الثقافة،  ، 2(. ديوان متيم بن املعز الفاطمي، حتقي  حممد حسن األعظمي، ط1970الفاطمي، متيم بن املعز لدين هللا.)

 بريوت، لبنان.
(. ديوان مشس الدين الكويف: حتقي  أ.د انظم رشيد،  دار الضياء 2006الكويف، مشس الدين حممد بن عبيد هللا ابن اهلامشي .)

 للنشر والتوزيع، عمان، األردن.
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مع اللغة العربية ، دمش  ، (. ديوان فتيان الشاغوري،  حتقي  أِحد اجلندي ، ط جم1976األسدي، أبو حممد فتيان بن علي.)
 سوراي.

(. ديوان كشاجم،  حتقي  خريية حمفوظ ، ط وزارة االعالم مديرية الثقافة العامة، 1970كشاجم، حممود بن احلسني بن السندي.)
 بغداد، العراق.

تب للطباعة والنشر (. ديوان جمري الدين ابن متيم،  حتقي  هالل انجي وانظم رشيد، عامل الك1999ابن متيم، جمري الدين.)
 والتوزيع.

 (. ديوان منصور الفقيه،  حتقي  عبداحملسن القحطاين، ط دار القلم، بريوت، لبنان.1981الفقيه، منصور بن إمساعيل. )
(. ديوان جنم الدين بن سوار الدمشقي،  حتقي  حممد أديب اجلادر، ط جممع اللغة 2009الدمشقي، جنم الدين بن سوار.)
 سوراي. العربية، دمش ،

القشريي، عبد الكرمي.)د.ت(. الرسالة القشريية وقد بن اإلمام القشريي كتابه على جانبني: سرية رجال السلوك وبع  أقواهلم، 
 . 2-1وذكر مبادئ السلوك ومناهجه، حتقي  عبد احلليم حممود، ط دار املعارف مبصر ج

 دار املعارف، مصر . 4ط 6، 5، 4مصر( ج (.عصر الدول واإلمارات ، )اجلزيرة، الشام،2003شوقي، ضيف.)
 . 21، 20الكتي،ي، حممد ابن شاكر. )د.ت(. عيون التواريخ ، حتقي  نبيلة عبداملنعم و فيصل السامر ج

 (. غيث العارض يف معارضة ابن الفارض، حتقي  جماهد مصطفى هبجت،  ط دار القلم.  2018التلمساين، أِحد بن أيب حجلة.)
 (. فوات الوفيات، حتقي  علي معوض وعادل أِحد، ط دار الكتب العلمية، بريوت ، لبنان.2000.)الكتي،ي، ابن شاكر

 رشيد، انظم.)د.ت(. يف أدب العصور املتأخرة ، ط جامعة املوصل، العراق.
 (.املكتبة الشعرية يف العصر العباسي، ط جامعة أم القرى مبكة املكرمة، السعودية.1998هبجت، جماهد مصطفى.)

 


