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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.
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امللخص:

أييت هذا البحث لنفي القول إ ّن الشعر العريب يف القرن السابع اهلجري قد أصابه الضعف أو الفتور
السيما إ ّن هذه املدة الزمنية كانت مشحونة ابألحداث السياسية اجلسيمة اليت أدت إىل سقوط الدولة
العباسية ،وكان ملرافقة هذا السقوط من خماطر عديدة على مظاهر احلياة االجتماعية والسياسية واألدبية يف
الوطن العريب ،وهبذا فنحن جند أ ّن هناك انتعاشاً ألغراض شعرية عديدة منها الزهد والتصوف ووصف
الطبيعة غثا املدن وغريها ،وفضالً عن هذا فقد ظهر شعراء ابرزون يف هذا الشأن منهم البوصريي وابن
الفارض ومشس دين الكويف وغريهم ممّن أثروا احلياة األدبية يف دواوين هم وصيدة أشعارهم.
تطور الشعر.
الكلمات املفتاحية :الشعر العريب ،العصر الوسيط ،األغراض الشعريةّ ،

املقدمة:
من أبرز جوانب احلضارة اإلسالمية األدب مع الثقافة والفكر ،واملدنية والعمارة ،فضال عن علوم القرآن واحلديث ،وأصول
الدين والفقه ،وهناك عالقة وثيقة بني ظروف السياسة وقوة الدولة يف نشاط فروع احلضارة األخرى ،وخاصة األدب شعراً أو نثراً،
ومن هنا ظهرت مؤلفات كثرية يف عصران احلاضر ترصد نشاط احلضارة اإلسالمية يف القرون اهلجرية األوىل وخاصة بعد استقرار
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.
ويغلب املنهج السياسي على كتب اتريخ األدب يف الدراسة ،ألنّه يعني على رصد الظواهر األدبية خاصة وكان للخليفة
األثر الكبري يف توجيه األدب ،ولكن اخلالفة األموية مل يطل عمرها وإن كانت األندلس مثرة هلا ،فكانت اخلالفة العباسية
والسلطان ُ
اليت بلغت احلضارة ذروهتا يف القرن الرابع اهلجري مما أطل عليه بع الدارسني العصر الذه،ي ،وكان للكرك والبويهيني والسالجقة
وجود واضح يف إدارة الدولة وتوجيه السياسة ،مع وجود اخلليفة العباسي ،لكن هذه اخلالفة صارت حمدودة النفوذ ال تتجاوز
العاصمة ،وإن كانت األقاليم األخرى ال خترج عن ظل هذه اخلالفة ،مع وجود إمارات مستقلة وثورات خارجة عن السلطان.
ويهمنا يف هذا اإلطار بيان مدى نشاط األدب يف ظل ظروف اخلالفة العباسية يف القرن السابع اهلجري ،وذلك بعد
سقوط بغداد سنة 656ه ،وإن كانت النكبة كبرية يف غزو املغول والتكر على بغداد ،والقضاء على املكتبات واملعارف والعلوم
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
أمهية املوضوع لعدم جالء صورة حقيقة احلضارة اإلسالمية يف القرن السابع ووصفها ابلعصور املظلمة ،ومع تقدم الزمن ونشر
النصوص اخلطية نقكرب من احلقيقة أكثر إبثبات نشاط حضارة القرن السابع اهلجري ،وتكمن مشكلة البحث يف إماطة اللثام عن
نشاط الشعر يف الدول واإلمارات غري بغداد مركز احلاضرة العباسية يف القرن السابع .لذلك جييب البحث عن سؤالني مهمني :هل
3أ .د ، .جامعة بغداد،

العراقsawsan.saeb@ircoedu.uobaghdad.edu.iq ،
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توقف تيار الشعر لضعف اخلالفة وسقوطها سنة 656ه ،أو بقي وتوهجت جذوته ببغداد وغريها من الدول واإلمارات واألقاليم
العربية األخرى؟ ،هل غلب الضعف على شعر القرن السابع مبقارنته ابلعصر الذه،ي يف القرن الرابع؟
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
السابقني ،وهي اليت متثل الدراسات السابقة للبحث ،ومل أجد حبثاً مستقالً حول هذه القضية فيما تيسر يل من املراجع والدراسات
عن القرنني الرابع والسابع ،وتبقى أمهية بع املصادر -وإن كانت قدمية -مثل احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري آلدم
متز ،وعصر الدول واإلمارات لشوقي ضيف أبجزائه األربعة (العراق والشام ومصر وليبيا). 

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.

 حدود العصر الزمين عند شوقي ضيف بعد اجلاهلي واإلسالمي والعباسي األول والثاين ،من سنة 334هـ إىل العصر احلديث ،وهي حقبة زمنية طويلة
عرض فيها لعدد كبري من شعراء القرن الرابع إىل القرن الثاين عشر اهلجري ،وأفدان من تصنيفه للشعراء يف القرنني الرابع والسابع اهلجريني وهو موضوع
حبثنا.
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وابستقراء شعراء القرن السابع اهلجري نلمس بوضوح نشاط األدب يف بيئاته املختلفة ،فإن كان األدب شعراً ونثراً تركز يف
القرن الرابع مبركز بغداد حاضرة الدولة العباسية ،فقد انتشر وتوزع يف األقاليم األخرى املمتدة حول العاصمة ،ويف دراسة سابقة جند
عدد الشعراء يف القرن السابع حىت سنة 662ه 33 ،شاعراً ،وملتابعة من وصلت دواوينهم إىل هناية القرن  7جند  17شاعراً
آخر ،علماً أبن عدد الشعراء يف القرن  4هو حبدود  40شاعراً تقريبا ،وأبرز دراسة عرفّت ابلقرن الرابع اهلجري :احلضارة
اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري آلدم متز(متز )570 :1947 ،يف فصلها األخري السابع عشر حيث ذكر شعراء العصر حبدود
 16شاعراً ،وأبرزهم املتن،ي وأبو فراس احلمداين والرضي ،ومن أوائل دراسات اتريخ األدب وأنضجها سلسلة الدكتور شوقي ضيف
حيث مجع بني القرنني الرابع والسابع يف كتابه عصر الدول واإلمارات حسب منهجه من 334ه إىل العصر احلديث .وعرض
لشعراء العصر يف فصلني من كتبه :نشاط الشعر والشعراء ،وطوائف من الشعراء بعد فصلني دراسة السياسة واجملتمع ،والثقافة
(شوقي ،)2003 ،ويركز حبثنا على الفصل الرابع ضمن املبحثني اآلتيني يف الدراسة.
واألدب شعراً ونثراً من أبرز أبواب احلضارة اإلسالمية يف القرون السابقة ،ودراسة كتب فهارس العلوم كالفهرست البن
الندمي تكشف عن حقيقة مهمة تتمثل يف نشاط التأليف ابللغة العربية يف جماالت العلوم املختلفة ،وأن تراث املسلمني يف القرون
الوسطى عند الغرب هو الثروة اليت استمدت منها علوم التكنلوجيا عند غري املسلمني ،وإن االطالع على تراث املسلمني املخطوط
يف علم الكيمياء والفيزايء والرايضيات ،والنبات واحليوان ،واالقتصاد واإلدارة فضالً عن علوم الفقه وقواعده ،هو املنطل لعلوم
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
على بالد املسلمني ،وسنعرض يف البحث جلانب من جوانب حضارتنا اإلسالمية ضمن نشاط الشعر الذي مل ينضب معينه ومل
يتوقف تياره يف القرن السابع اهلجري.
طوائف شعراء القرن السابع اهلجري:
ظهر عدد كبري من شعراء العصر يف القرن السابع اهلجري ،وإن اختلفت البيئات ،فقد ال جند شعرا يف بغداد والبصرة،
والشام اليت عرفت أبعالمها يف شعر الطبيعة ،بل جند أعالماً آخرين يف مصر وأبغراض وموضوعات جديدة ،وإن كان الشعر
ضعيفاً يف اجلزيرة يف ابب املراثي والفخر واهلجاء ،فقد بقي املديح عند بع الشعراء ،والغزل والراثء عند شعراء آخرين مما سنعرض
له الحقاً.
 الكتاب يف  17فصال على التوايل :فصل  1اململكة اإلسالمية 2 ،اخللفاء 3 ،األمراء 4 ،اليهود والنصارى 5 ،الشيعة 6 ،اإلدارة 7 ،الوزارة8 ،
املال 9 ،الرسوم 10 ،األشراف 11 ،الرقي  12 ،العلماء 13 ،علوم الدين 14 ،املذاهب الفقهية 15 ،القضاة 16 ،علم اللغة 17 ،األدب ص439
 .509ويالحظ التفاوت يف فصول الدراسة إذ جاء الفصل  16علم اللغة يف مخس صفحات ذكر فيه عددا من علماء اللغة يف القرن الرابع وهم:القايل وغالم ثعلب وابن فارس ،والعسكري واجلوهري وابن دريد ،وابن جين والزبيدي وابن خالويه.
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تنوعت مناهج درا سة األدب العريب ،وكان من أبرزها املنهج السياسي يف تصنيف األدب ،وف الدول اليت عاش يف ظلها،
كالعصر اإلسالمي واألموي والعباسي ،وإن كان ربط ظهور األدب ابحلدث السياسي ووصفه من اخلطأ الفين ،ألن الظواهر األدبية
ال تتغري وتتبدل بتوقيت احلدث السياسي ،فميالد األدب العباسي ليس يف توقيت قيام الدولة العباسية 132ه ،وال يكون األدب
قواي مع قوة اخلالفة أو ضعيفا بضعفها على اإلطالق ،بل يضعف األدب أحياانً مع قوة اخلالفة والعكس صحيح ،ومن هذا
املنطل ال ميكن القطع بضعف األدب يف القرن السابع اهلجري لسقوط بغداد خالهلا ،بل جند مسارب القوة والنشاط يف البيئات
األخرى خارج مركز اخلالفة ،ورمبا يصحب احلدث ضعف مؤقت ،مث تعود له قوته بعد حني.
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وإن كان الشعر ضعف عند شعراء الفرق واملذاهب مما كان موجوداً يف القرن الرابع كالزيدية واالمساعيلية واخلوارج ،لكننا
جند القليل ابلعراق عند عز الدين ابن أيب احلديد ت656ه يف التشيع وإن كان معتزلياً.
وقد نشط شعر الزهد والتصوف ،واملديح النبوي يف الشام عند ابن الساعايت 604ه ،وفتيان الشاغوري 615ه ،وعلي
بن حممد السخاوي 643ه ،والصاحب األنصاري 662ه ،وجند نشاط التصوف بعد وجوده يف القرون السابقة عند حممد بن
سوار 677ه ،وعفيف التلمساين690ه ،والقونوي وابن سبعني ،متبعني يف ذلك منهج ابن الفارض 632ه ،وابن عريب
638ه.
ويف دراسة شوقي ضيف لعصر الدول واإلمارات أشار إىل ازدهار الزهد واملديح النبوي يف الشام ،ومن شعراء العراق يف
املديح النبوي شاعر معروف هو مجال الدين الصرصري ت656ه ،حفظ القرآن واختلف إىل دروس العلماء والفقهاء واحملدثني
وكان حنبليا ،قال عنه الصفدي" :ال أعلم شاعراً أكثر من مدائح الن،ي صلى هللا عليه وسلم أشعر منه ،وشعره طبقة عليا ،"...وهو
يعرض يف املدائح السرية النبوية العطرة مع بيان معجزات الرسول عليه السالم ،ويشيد ابلصحابة رضي هللا عنهم ،وينوه أبمهات
املؤمنني ،يقول يف قصيدة مهزية:
ِس وجنم اهلدى و امشس الب ِ
ِ
هاء
مر األٌن ـ
ااي ِه ا
ا ا ُ ا ا ا
الل ّ
السرور ااي قا ا
اإلحسان والن ِ
ِ
ِ
ِ
َّعماء
ابب
العي ـ
بيع ال ُقلوب ااي قُرةا ُ
ن او ا
ااي ار ا
ا
ويرى مجال الن،ي يف الوجود كله ،فهو اهلالل والقمر والنجم والشمس والربيع وقرة العيون ومسرة النفوس و ،...وهو يكثر
من مناجاة الرسول مستعطفاً ومتشفعاً ،وكان يصدر أحياانً عن نظرية احلقيقة احملمدية ...واحلديث عن قدم نور الرسول عليه
السالم(شوقي.)414/4 :2003،
ويقكرن املديح النبوي بنزعيت التصوف والزهد يف بالد الشام ،وحيتدم مع احلروب الصليبية وحروب التتار ،فأخذ الشعراء
يشيدون ابلرسول ومعجزاته وسريته كقول ابن الساعايت ت 604ه شاعر صالح الدين يف مدحة نبوية:
و ّ ِ
تعديل
الع ُ
دل اش ُ
اهدهُ
ذير ا
للشهادة اَتر ٌ
ا
ا
هو الباشريُ النّ ُ
يح او ُ
يل
مر
لاوالهُ مل تا ُ
اوال ال ُفر ُ
س اوال قا ٌ
ك ال امش ٌ
ات اوجارهُ اوال النّ ُ
ويقول :إنه سيد اخلل وشافع األمة يوم القيامة ،ويقول فتيان الشاغوري ت615ه مؤمال شفاعته يوم احلشر:
ِبه يف ناعي ِم ابجلِ ِ
ُخلد
نان أ ُ

أُؤمل ِمن اخ ِري األ ِ
اانم اشفاعةً
ُ
ِ
وسد
رت قا ا
انت فيها ُم ُ
دت أباين ُز ُ
اود ُ
لت تُرابً أ ا
ربك اراجال اوقبّ ُ
ولعلي بن حممد السخاوي شيخ القراء ت643ه قصائد يف املديح النبوي ،وللشاب الظريف مدحة ّنوه فيها مبثوى الرسول
يقول فيها:
ِِ
قاك ُمنهمر األانو ِاء ِمن اك ِ
فح ومن ُك ٍ
ثب
ثب
اس ا
أ ُ
ارض األاحبة من اس ٍ ا
ُ
ِ
ب واأل ِ
نيل احلُ ِ
حب لِ ِ
ارب(شوقي.)278/5 :2003 ،
من
ااي اساكين طايبةا ال افيحاء اهل از ٌ
يُدين املـُ ّ

وبلغ التصوف النضج يف التصور والسلوك يف القرن السابع ،ويعد اإلمام الغزايل ت505ه من أعالم التصوف وهو مع
استيعابه لعلوم العصر يف الفلسفة والشريعة ،استضاء مبا كتبه أبو نصر السراج ت 378ه صاحب اللمع يف التصوف(السراج،
 ،)646 :1960وعبد الكرمي القشريي ت465ه صاحب الرسالة القشريية اليت وضعها لتحقي معاين التقوى يف أقوى مبانيها
وأوسع معانيها(القشريي ،د.ت)  ،استضاء هبما "للوصل بني الشريعة والتصوف ،فال شريعة بدون عمل القلب ...وال تصوف
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شرف الدين عبد العزيز بن حممد األنصاري ت662ه(شوقي:)280/5 :2003،
كان أبوه من فقهاء دمش  ،فعين بكربية ابنه ورعاه حىت حفظ القرآن الكرمي ،مث أرسله إىل حلقات الشيوخ يف دمش  ،حىت
استوعب ما فيها ،مث نزل به ببغداد فاستمع لشيخ املدرسة النظامية يف حنو العشرين من عمره ،وحني توىل السلطان املظفر اإلمارة
اختذه وزيراً وشاعراً ،ويف سنة  647ه صحب األمري الناصر يوسف يف زايرته ملصر ،وتنعقد الصلة الوثيقه بينه وبني السلطان
املنصور حىت وفاته ،برع يف الفقه واحلديث واألدب ،يقول عنه الصفدي :ال أعرف يف شعراء الشام بعد سنة  500وقبلها من نظم
أحسن منه وال أجزل وال أفصح ،...ومن املديح النبوي والزهد ما أنشده َتاه احلجرة الشريفة:
ِ ِ ِِ ِ
فعله و ِ
املقول
ُكرب العظام ب ا
ناش افى به ِمن ُك ّل اد ٍاء ُمعظل (األنصاري.)563 :1968 ،

سل ِ
الر ِ
الكرِام اوفاار اج ال ـ ـ
ااي اخامتا ّ

حىت و ا ِ
ك اموردا
ضر ِحي ا
ردان من ا
اّ ا

مث يستغيث ابلرسول ويصفه فيقول:
اشرف امن يف النّها ِر اان اجى
أ ُ

دع ملستاج ٍري
غري بِ ٍ
او ُ

او اخ ُري امن يف ال ّد اجى اهتجد

ِبه إذا اان ال ُك َّل م ِ
قصد(األنصاري)150 :1968 ،
ا

وزهدايت األنصاري كثرية وكان يصدر فيها عن زهد حقيقي يف متاع احلياة الدنيا ،يقول:
ِ
ؤت ِمن قِله
ام ا
ذهب ال ّذله فامن احوى اك ُنزهُ مل يُ ا
لك ال اقناعةا عٌّز يُ ُ
ٍ
ِ
ستقر اعلى ِري بِال ُغلة (األنصاري)416 :1968 ،
ن اال تا ُ
تاـبّا لذي طام ٍع ُمستاعبد اوُم ً

وهو ينصح اإلنسان أن يسلو عن الدنيا ويطلب األخرى دار النعيم ،ويف الديوان أشعار كثرية على طريقة اللزوميات.
حممد بن سوار الشيباين ت677ه (شوقي :)283/5 :2003 ،الدمشقي مولداً ووفاة ،بدأ حبفظ القرآن واختلف إىل
حلقات الشيوخ ،وشغف ابلتصوف منذ أوائل حياته ،والزم بع املتصوفة ،ولقي شهاب الدين السهروردي السين البغدادي،
وأجلسه يف ثالث خلوات ،ولقي أيضاً ابن الفارض شاعر مصر املشهور ،ويتصل مباشرة بتصوف ابن عريب يف فكرة وحدة
الوجود ،حيث يقول:
صح،ي امسُرا أو أاراك
إن أ ّام ا

منت بِذك ِر احلِمى
اوإن تار ُ

فاإمنا م ِ
قص ُدهم أان أراك
ا
ِ
ضمريي ِحاك (الدمشقي)330 :2009 ،
فاإمنا اع ُ
قد ا

ويقول يف قصيدة اثنية:

إليهم املتكلِ ٌم
ااي امن يُشري ُ

ظلم
إليهم يا ّ
توجهُ املتا ُ
او ُ
572
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بدون أداء الفرائ  ،وبذلك س ّد الثلمة اليت كانت تفصل بني اجلماعتني("...شوقي ،)275/5 :2003 ،وظهر يف القرن السابع
تياران كبريان :سين تتبعه مجاهري الشعب ،وفيه أتسست طرق صوفية متعددة من أمهها الطريقتان القادرية والرفاعية ،وجبانب هذا
التيار تيار فلسفي يقوم على أفكار احللول واالحتاد ابهلل ومل تكن له شعبية التيار األول ،ومثّله يف القرن السابع حميي الدين بن عريب
ت638ه ا لذي نشأ يف األندلس ،واستقر يف دمش  ...وله دواوين فيها شعر له ظاهر يتف مع السنة وابطن يتف مع تصوفه
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السين يف بالد الشام فظهرت الطريقة القلندرية ،مع طريقتني أخرين النقشبندية والبكتاشية( ...شوقي. )276/5 :2003،
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ِ ِ
املغرم
أس ُ
ف اواألاسى اويل ّذ لاوعات الغارام ُ
عليهم احيلو التا ّ
او ُ
هذا الوجود وإن تاكاثر ظااهرا وحياتِكم ما ِ
فيه إال أانتم (الدمشقي)186 :2009 ،
ا ُ ُ
ا
ا
ا
حيل يف الوجود مجيعه ،وكل ما فيه من أشخاص وأشياء مظاهر له...
واألبيات صرحية يف إنه مؤمن بوحدة الوجود ،فاهلل ّ
وهللا ميتزج بروحه وال يراه ،لذلك طرفه يشكو وقلبه يشكر.
ومن شعراء مصر يف التصوف ابن الفارض والبوصريي يف املديح النبوي ،وينبغي التعريف هبما:
عمر بن علي الفارض 632ه(ابن الفارض)1969 ،؛ (ابن الفارض ، )1985 ،هاجر أبوه مبكرا إىل مصر وكان من
علماء الفقه والشريعة ،ولقب ابلفارض لكتابته الفروض ،عُين اببنه الذي ولد مبصر فأحلقه بدروس العلماء ،مث دفعه إىل معاشرة
املتصوفة ابملقطّم ،فتجرد للعبادة والنسك ،مث رحل إىل مكة مهبط الوحي ومكث هبا  15عاما ،مكثراً من العبادة حىت شعر أنه يف
مقام الشهود لل ّذات اإلهلية ،وعاد إىل وطنه حمافظاً على عبادته انسكاً متضرعاً ،ويغيب عن الوجود مشغوالً حبب هللا ،ومبا ينظم
من شعر ،ع ّد به سلطان العاشقني للذات الرابنية ،متخذا لذلك لغة العشاق العذريني ،وهو خالل ذلك يئن وينوح آمالً يف
الوصال ،متحداث بسلوك هذا الطري فيقول:
ِ
ِ
قل (ابن الفارض)134 :2008 ،
ُه او احلُ ّ
ضن به اولهُ اع ُ
ب فااسلم ابحلاشا اما اهلاوى اس ُ
هل فاما اختاارهُ ُم ً

احلب اراحتهُ اعنا
اوعش اخاليا فا ُّ

تل
اوأولهُ اس ٌ
قم اوآخرهُ قا ُ

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:
اسكراان هبا ِمن قا ِبل أان ُُيل ا ال اكرم(ابن الفارض)140 :2008 ،
ِ
ِ
سم
وح وانتا ا
الر ُ
لاعادت إليه ّ
عش اجل ُ

اشربنا اعلى ذك ِر احلابيب ُمدامةً
ولو ناضحوا ِمنها ثارى قا ِرب م ٍ
يت
ا
ا
وديوانه كله من هذا الطراز :انتشاء وسكر وحب ووجد ،وله اتئية طويلة يف أكثر من  760بيتا ،واتئية صغرى مصوراً
معراجه القدسي وامنحاءه يف احلقيقة اإلهلية واحملمدية وأوهلا:
سقتين ُِحيا احلب راحةا مقليت واكأسي ُحميا من على احلس ِن جلّ ِ
ت(ابن الفارض)46 :2008 ،
ا ا ُ ا
ُّ ا ُ
ا
ِ
وجود ُشهودي اماحياً اغري ُمثبت
طاح ُوجودي يف ُشهودي اوبنت اعن
او ا
وهو مع ذلك يعلن متسكه ابلكتاب والسنة ،ويصدر فيما يقول عن الرسول حيث يقول:
قل اغري ض ِ
ِروايتُه يف النّ ِ
عيفة
ا
نفل أو أ ِ
إِ ِ
ليه بِ ٍ
اداء فاريضة

بت
ديث يف
وجاءا اح ٌ
احتادي ااث ٌ
ا
عد تا ٍ
يُشري ِ
قرب
حبب احلا ّ با ا
ُ
واإلشارة إىل قول الرسول صلى "وما تقرب إيل عبدي بشي أحب إيل من أداء ما افكرضته عليه ،وال يزال عبد يتقرب
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
االتباع للسنة النبوية ،وهو ما دعا ابن أيب حجلة ت776ه ملعارضة شعر ابن الفارض والتائية خاصة يف ديوانه غيث العارض ،ومل
تقتصر املعارضة على ابن الفارض بل َتاوز ذلك إىل الرهط الذين اتبعوه من شعراء الصوفية :ابن سبعني وابن عريب الطائي،
والصدر الرومي ،والعفيف التلمساين ،والششكري ،وابن هود األندلسي ،وعلي احلريري ،وابن أحلى ،وق ّدم يف آخر الكتاب :صرائح
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النصائح ومتييز الصاحل من الطاحل وهي  19نصيحة العدد الذي يواف عدد القصائد اليت عارض هبا قصائد ابن
الفارض(التلمساين.)206-151 :2018 ،
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حممد بن سعيد البوصريي ت 696ه(شوقي )365-361 :2003 ،حفظ القرآن الكرمي يف الكتّاب ،وانتظم يف
حلقات شيوخ علماء الشريعة واللغة ،وعمل يف الكتابة الديوانية ،مث زهد يف العمل معهم وعاد إىل القاهرة ،والزم حتفيظ القرآن يف
مسجد الشيخ عبد الظاهر ،واتصل بوالة مصر ومدح بع الوزراء ،وتعرف على أيب احلسن الشاذيل والزم خلفه أاب العباس
املرسي ،وله قصيدة مدح دالية يع ّده فيها قطب الزمان وعني الوجود ،وأنه من أهل الشريعة احملمدية ،وُيتلف يف شعره عن ابن
ضمه الديوان ومن ذلك قوله:
الفارض ألنه ّ
توجه إىل املديح النبوي ،ونظم فيه شعرا كثرياً ّ
ِ ِ
ِ
ويل
ُحمم ٌد ُحجةُ هللاِ اليت ظاهرت
بسنة اما هلا يف اخلال احت ُ
ِ
كميل (البوصريي)173 :1955 ،
صورتاه
امن اك ّم ال هللاُ امعناهُ او ُ
فالم يافتهُ اعلى احلاالني تا ُ

Volume: 4

ويردد معجزات الرسول وجهاده يف غزواته ،ويذكر اخللفاء الراشدين والصحابة وآل البيت رضي هللا عنهم أمجعني ،وله
القصيدة اهلمزية :أم القرى يف مدح خري الورى يف  450بيتا جيمل فيها حياة الرسول وجهاده وسريته العطرة وأوهلا:
ااي امساءً اما طااولتها امساء(البوصريي)1 :1955 ،

يف تارقاى ُرقيّ ا
اك ا
ك األانبياءُ
منوها مبواقف الصحابة رضي هللا عنهم ،ويتضرع ليكون الرسول له شفيعا يوم القيامة،
وفيها يرد على افكراءات النصارىّ ،
وله قصيدة الربدة اليت ترتبط بقصة شفائه من الفاجل ،وفيها يقول:
اومل يُدانوه يف ِعل ٍم اوال اكرم

بيني يف اخل ٍ ويف ُخل ٍ
فا ا
اق النا ا
ا
ِ
ِ
لتمس
اوُكلهم من ارسول هللا ُم ٌ

وتفي
يف دنياه وآخرته.

اغرفا ِمن الباح ِر أو ارشفاً ِمن ال ّدمي (البوصريي)193 :1955 ،

القصيدة يف بيان معجزات الرسول وخاصة املعجزة الكربى القرآن الكرمي ،ويضرع يف آخرها إىل هللا أن يلطف به

ومن األغراض اليت انتعش فيها الشعر يف القرن السابع وصف الطبيعة امتداداً لشعراء الطبيعة يف القرون السابقة ببالد
الشام ،ومنهم فتيان الشاغوري 615ه الذي وصف قرية الزبداين يف فصل الشتاء حيث الثلوج على األشجار والنبااتت ،قبل
تفتح األزهار يف زمن الربيع فيقول:
انت م ِ
ِ
ِ
جه حس ٍن إذا وجه الز ِ
مان اكلح
سفرةٌ
ا ُ ّ
ااي اجنّةا ا
اعن او ُ
الزبداين أ ُ
قوس قزح(األسدي)94: 1976 ،
لجه
او ُّ
طن اع ا
حب احت ُ
الثلج قُ ٌ
فا ُ
الس ُ
ليك ّ
وس ُ
اجلو نا ّدافُه اوال اق ُ
ويدعو فتيان صديقا إىل نزهة قائال:

تمع
الكأس ادائرةٌ او ّ
مل ُجم ُ
او ُ
الش ُ
فيه هواء وال يف ر ِ
أسه قازع(األسدي)268 :1976 ،
ا
ا ٌا

اح ُممكنةٌ
الر ا
اابدر إلينا فاإ ّن ا
صايف األ ِ
ادمي اوما
ب ا
او ُ
يومنا طايّ ٌ
ومن طريف ما قاله ابن لؤلؤ الذه،ي ت680ه وصفا للطبيعة:
ابكر إىل الر ِ
بح با ّس ُام
وضة ناستجلِها
الص ِ
ثغرها يف ّ
ا
فا ُ
ا
فاغ ّ طارفا فيه أاس اقام(احلموي ،د.ت)326 :
رجس الغا ُّ اعكراهُ احلايا
اوالنّ ُ
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ويف احليا وهو اخلجل ابلبيت الثاين تورية مجيلة ألهنا تعين املطر أيضاً ،ومثل هذه املعاين جندها عند جمري الدين بن متيم
ت683ه(شوقي )267 :2003 ،الذي نشأ بدمش وعمل جندايً يف جيش ِحاة ،وكان -كما صرح بذلك -يضمن يف شعره
شعر اآلخرين ،وهو بديع النظم رقيقه لطيف التخيل ،من أصحاب املقطعات يف وصف الطبيعة يقول يف الساقية والطبيعة:
ا
اأتمل إىل ال ّد ِ
والب اوالنّه ِر إِذ اجرى

الر ِ
اع ِمنهما
وض قاد ا
ضا
سيم ّ
اكأ ان نا ا

الر ِ
ايض اغز ُير
معها با ا
اواد ُ
ني ّ
ذاك يادور(ابن متيم)35 :1999 ،
أصبح ذا يابكي او ا
فا ا

والتورية واضحة يف كلمة ضاع مبعن الرائحة الطيبة ،واملعن الثاين املراد وهو الفقد واهلالك.

ويصف الوردة قبل تفتحها بقوله:
ليك ِمن احل ِ
افتك قابل أاواهنا تاطفيال
ديقة اوردةٌ
او ا
اسبقت إِ ا
ا
طامعت بِ ِ
ليك اك ٍ
طالب تاقبيال (الفاطمي)74 :1970 ،
جمعت
فا امها إِ ا
لثمك إذ ار ا
أتك فا ّ
كمها يعلل َتمعها قبل أن تتفتح.
وهي وردة ال تزال يف ّ

تل سنة 660هـ بعد فتك هوالكو أبهلها(الكتي،ي:2000 ،
ومن شعراء الطبيعة ابن زيالق الذي ولد ابملوصل وفيها قُ ا
 )384/3؛ (الكتي،ي :د.ت ،)279/20 :وقد أكثر يف شعره من الغزل العفيف ووصف املدن ،فمن شعره يف وصف دمش اليت
أحبها يقول:
ِ
ود ِك ِدميةٌ
أا دمش ُ ال ازالت اَت ُ
الر ُ
ايض اويُون ُ
يا ا
هر ّ
نمى هبا از ُ
اغناك عنه م ِ
أ ِ
ِ
ض َّن احلايا
اؤك ا
السقيا اوإن ا
املتدف ُ
اُا
أاهوى لاك ُ
املن
يسر قال،ي لو تا ُّ
او ُّ
يل ا
صح ا
اوإذا امرٌؤ اكانت ُربوعُ ا
ك احظّهُ

أرزق
إين أ ُ
املقام و ُ
اانل ا
بك ا
ِ
امصا ِر فاهو ُموف ُ
من اسائ ِر األ ا

ِ
السلسبيال
امنعت من ُرضابه ا

مق ـ ــلةٌ مل تادع ِ
إليه اسبي ــال
ُ

أو اجنةٌ امرضيةٌ أو اجوس ُ (الكتي،ي)384/4 :2000 ،
تسلسل
جدول ُم
فت فا ٌ
أّ
اّن التا ا
ٌ
ويف األغراض التقليدية مدحيا جند بع شعراء اجلزيرة أمثال علي بن املقرب العيوين ت629ه ،وأِحد اخلروصي الستايل
ت676ه ،والقاسم بن هتيمل ت696ه ،والغزل يف مصر ابن سناء امللك ت608ه ،وابن النبيه ت616ه ،وابن مطروح
ت649ه ،والبهاء زهري ت656ه ،ويف بالد الشام عند ابن لؤلؤ ت680ه ،والشاب الظريف مشس الدين ت688ه ،ويف
العراق عند احلاجري ت632ه ،والتلعفري ت675ه(الكتي،ي ،د.ت )121/21 :الذي اشتهر ابلغزل الرقي مع أن حياته
كانت الهية عابثة مكرفة ،ويف ابب الغزل كان حيسن الوصف والتشبيه أبحرف رقيقة وشاعرية متدفقة ابألحاسيس واملشاعر
اجلياشة ومن ذلك قوله:
رهف اللّ ِ
ما اِحته مبُ ِ
حظ إال
ا ُ
م ِ
قلتيه ُك ٌل أراهُ اعليال
هدهُ اوِجسمي اوجفنا
مر اع ُ
ُ
قا ٌ
فااهتا قاامةً اوخ ّدا أاسيـ ـ ـ ــال
البدور نُورا ولكن
أاشبهتهُ ُ
اما احكتهُ لاوانً اوطرفاً اكحي ــال(التلعفري)85-84 :2004 ،
اوحكتهُ الغُصو ُن لِينا اولكن
ويف غرض الغزل جند الصاحب هباء الدين األربلي ت 692ه(الكتي،ي ، )57/3 :2000،الكاتب البارع يقول:
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ِ
اجه ازجنبيال
حا
اضحى مز ا
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رق اهلاوى فيه يل
اما اتاسعت طُ ُ
لايت ليايل و ِ
صله ُعد ان يل
ا
ا

اوقُربهُ لاو ازارين اجنيت

ضاقت يف اجلافا ِحيليت
إال او ا

Volume: 4

عادهُ ِن اَري اليت تُت ـ ـ ـ ـ اقى
بِ ُ

Issue: 4

اكيف خالصي من هوى اش ٍ
ادن
ا
ا ا

سن اعلى ُمهجيت
اح ّك امهُ احلُ ُ

اين الليايل اليت(الكتي،ي)58/3 :2000 ،
ااي احسرات أ ا

ويف الشام جند اهلجاء والفخر عند ابن الساعايت ت 604ه ،والشاب الظريف وجمري الدين ت 683ه ،وابن عنني
ت630ه(شوقي)221/5 :2003 ،؛(ابن عنني،د.ت .)234 :وجند املراثي عند ابن عنني ،وفتيان الشاغوري ت615ه ،ويف
العراق عند مشس الدين الكويف ت675ه الذي حيتل الراثء املرتبة الثانية يف ديوان فله فيها  11نصا ،وكان لراثء بغداد دار السالم
وخّربت ودمرت معاملها ،وقُـتّل أهلها ،األثر الواضح واحلزين يف أشعاره إذ له قصيدة تفي ابألسى واحلزن يقول
اليت غزاها املغول ُ
يف مطلعها:
فاإالم أ ُ ِ
ِعندي أل ِ ِ ِ
أالم
آالم
يكم او ُ
ا
اجل فراقكم ُ
ُعذل ف ُ
قال أحد الدارسني عن هذه القصيدة" :رثى الشاعر األهل وأبّ ان األصحاب يف قصائد تفي ابلدمع واألسى ،وما نظن
يصل إىل ما وصل اليه مشس الدين الكويف يف بكاء الدولة العباسية ،فقد اقتطع بكاءه عليهم من فؤاده"(رشيد،
شاعراً استطاع أن ا
حيس أمل الفاجعة ،بل تتقد يف قلبه جذوة احلزن واألسى على فراق األحبة والصحب فضال
د.ت .)72 :ومن يقرأ هذه القصيدةُّ ،
حل بدار السالم من خراب وهتجري وقتل إذ يقول:
عن حرارة األمل على ما ّ
الكالم كِـ ــالم
ال تاعذلوه فا ُ

ِ
امن اكان مثلي
للحبيب ُمفارقاً
ِ
خ ـا ّدي إِال أانـّــه امنـ ـ ــّ ُام
معي اجلااري اعلى
املس ُ
عم ا
نا
اعد اد ا
ويذيب روحي ناوح كل اِح ٍ
مام ِِح ُام
امة
وح احلا ُ
فاكأمنا نا ُ
اُ ُ ُ
ُ ّ
إِن ُكنت ِمثلي لِ ِ
أو يف فُؤ ِاد اك لاوعةٌ او اغر ُام
ألحبة فااقداً
ُ
ِ
ِ
ِ
األايم(الكويف)64 :2006 ،
اعنني او ااندها
قف يف داي ِر الظّ ا
صنعت بك ُ
ااي اد ُار اما ا
ويستفهم الكويف بنربةٍ حز ٍ
ينة طاغية اللوعة والشجن عن الداير وهبائها وضيائها وزماهنا الذي كان ربيعاً دائماً فيقول:
ّ
اإلعظام؟
ذلك
الساكنو ان وأاين ذا ّاي اك الباهاءُ او ا
ُ
ااي ُ
دار ا
أين ّ

بعك مونقاً و ِش ِ
ِ
اإلجالل اواإلكر ُام؟
عارك
ُ
أين ازما ُن ار ُ
ا
ااي اد ُار ا
ِ ِ ِ ِ
الم!
ك اع َّمنا
جنوم ا
 اوهللا -من باعد الضياء ظا ُدار قد أفلات ُ
اي ُ
فالبعدهم قاـرب الردى و ِ
اإلسالم
لزل
لفقدهم
فُِق اد اهلوى وتز ا
ُ
ُا ا ا
ِ
ِ
مام
بلت من األعادي اساكناً؟ با ا
مىت قا ُ
فا ا
عد األاحبة ال اسقاك اغ ُ
َّص عليه حياته ،بل َّ
إن هذا
يتفطر حزانً ،ذاكراً أ ّن فراقهم قد نغ ا
مث هو يبكي اخلالفة العباسية أبدمع سجام ،وقلب يكاد ُ
أضرم النار بني ضلوعه إذ يقول:
الفراق ا
ااي اساديت أاما ال ُفؤ ُاد فاشيّ ٌ

ال ِ
وجوهكم
الدار ُمذ اعدمت امج ا
او ُ
ليس لأل
الح ّ
ظ فيها للعُيون او ا

سجام
ادمعي فا ُ
قال ٌ اوأما أ ُ
ِ
قام
مل ياب ا يف ذااك امل اقام ُم ُ
ِ
إقدام
رصاهتا ُ
أقدام يف اع ا
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وحياتكم إين على ع ِ
هد اهلاوى
ا ا
اا
اردت ِسواكم
فادمي اح ٌ
الل إن أ ُ

اب ٍق ومل ُُيفر لا َّ ِ
مام
دي ذ ُ
ا ا
لي احر ُام(الكويف)65 :2006 ،
كم اع َّ
او ُ
العيش باع اد ُ

ال ُكتبكم اأتيت اوال أاخبارُكم

احالم
دنيكم األ ُ
تُروى اوال تُ ُ
اسقام
يب األ ُ
ج ّد النّوى لاعبت ا

ويسأل الكويف عن أخبار أحبته الذين ّفرقتهم ظروف الزمان أين هم؟ ،وأين صاروا؟ ،وكيف صارت أحواهلم بعد تغري
احلوادث واألايم؟ فيقول:
علي وكلّما
نغّ ُ
صتم الدنيا ّ
ولقيت من ص ِ
رف ّ ِ ِ
األوهام
يل
ا ُ
ُ
ا
الزمان اوجوره اما مل ُختيلهُ ا
أبي ٍ
أرض خيَّموا وأاقاموا
ليت ِشعري اكيف اح ُ
اي ا
ال أاحبيت او ّ

ِ ِ ِ
هام
اح ُ
يث ارامته من الفراق س ُ
اايم)(الكويف)66 :2006 ،
لي ا
احكمت اع َّ
بذلك األ ُ

ما يل أانيس اغري بي ٍ
ت قااله
ٌ اا
ا
(وهللاِ ما اخكرت ِ
اق اوإمنا
الفر ا
ُ
ونكاد جنزم َّ
أن القاريء
على أن قصيدته النونية واليت تقع يف ( )26بيتاً تبقى صرخة تسلب القلب وتثري أشجانه وأحزانهُ ،
هلذه القصيدة يستشعر هول الفاجعة ،وشدة الصدمة ،بل يكاد يرى الشاعر ابكياً منتحباً على ما حلَّ هبذه املدينة العريقة ،يقول
يف مطلعها:
ِ
عدكم فاما أاج افاين
إن مل تـُّ ّقرح أادمعي أاج افاين
من باعد بُ ُ
ما راقه ناظـ ـ ـ ـ ــر إىل إنس ِ
ان
إنسا ُن اعيين ُمذ تاناءت اداركم
ا ا ُ ٌ
و ِ
لساعة التّودي ِع ال أاحياين
قبل فِراقكم
اي لايتين قاد ُم ّ
ا
ت ا
حايل وخالّين بال ِ
ما يل و ِ
خالن
صرفها
لألايم اشت ا
ا ا
َّت ُ
ما للم ِ
أاهلي اوال ِجري ُاهنا ِجرياين(الكويف)75 :2006،
نازل أاصبحت ال أهلُها
ا ا
ويقف الشاعر عند الدار حزيناً حائراً متسائالً عن تلك الداير وأهلها ،أين سادهتا وكرباؤها الذين كانوا قادة األمم؟ أولئك
الذين تبكي عليهم منابرهم ،وتبكي عليهم اخلصال احلميدة ،فيأتيه اجلواب سريعاً ،لقد تفرقوا وتشتتوا وكذا حال الذين سبقوهم إذ
يقول:
عد ارحيل ُكم
الدار با ا
ولقد قاصد ُ
ت ا
اوسألتُها لاكن بغ ِري تكل ٍم

نع األُىل
اانديتُها ااي اد ُار اما ا
صا

لعزهم
الذين ُ
عهدهتم و ّ
أين ا
ا
عليهم
كانوا ُجن ا
وم من اقتادى فا ُ

لهم
قاالت :اغدوا ملا تا َّ
بدد امش ُ
دم ال ُف ِ
اك ِ
أرذل موض ٍع
اق ُ
صاد يُر ُ
أافنتهم ِغري احلو ِ
ادث ِمثلاما
ُ ُ ا
عد فِراقِهم
أيت ال ّدار با ا
ملا ار ُ
577

وقفت فيها اوقفةا احلاريان
او ُ
فاتكلمت لاكن بِغ ِري لِسـ ـ ـ ـ ِ
ـان

اكانوا هم األاوطار يف األ ِ
اوطان
ُ
ا
ِ
التيجان؟
ختر معاقُد
ذالً ُّ

ائر اإلميان
يابكي اهلُدى اوشع ُ

اوتبدلّوا من ِعّزهم هبو ِان

أبداً وُيرج من أعز ِ
مكان
ّ
ُ

احب اإليو ِان
أافنت قادمياً ا
ص ا

أاضحت معطلةً من الس ِ
كان
ُ
ّ
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اشجانه أشجاين(الكويف)74-73 :2006 ،
اوجدي وال أ ا

ويبقى عدد كبري من الشعراء يف القرن السابع مل يتسع البحث لذكرهم ،وإن كانت هلم دواوين شعرية خمطوطة أو مطبوعة،
ونشري إىل أمساء بعضهم ،لينهد الباحثون إىل دراسة أشعارهم ممن جيدر هبم ذلك:
جمد الدين الوتري (ت622هـ) ،وايقوت احلموي ت (626ه)ـ ،وراجح احللي (ت627هـ) ،وابن دنينري اللخمي
(ت627هـ) ،وامللك األجمد (ت628هـ) ،وابن األردخل (ت628هـ) ،وحسام الدين احلاجري (ت632هـ) ،ابن املستويف
اإلربلي 637ه ،وابن خلكان (ت 681ه) ،وابن العريب (ت638هـ) ،واملكزون السنجاري (ت638هـ) ،والنشايب
(ت656هـ) ،وابن احلالوي (ت656هـ) ،وداود بن عيسى األيويب (ت656هـ) ،وابن قزل املشد ت 656هـ ،وجعفر بن مشس
اخلالفة (ت  626ه) ،وأِحد بن علوان اليماين (ت  665ه) ،وشهاب الدين اخليمي (ت 685ه) ،وعامر البصري (ت

696هـ)(هبجت.)1998 ،
اخلامتة والنتائج:

جاءت الدراسة يف مبحث :طوائف شعراء القرن السابع اهلجري ،وعرض البحث ابلرجوع إىل دواوين شعراء القرن الرابع
لطوائف الشعراء املختلفة يف هذا العصر ،يف ضوء دراسيت آدم متز ،وعصر الدول واإلمارات حيث رصد أبرز أعالم القرن الرابع:
املديح املتن،ي واحلمداين ،ويف اهلجاء والفخر أبو بكر اخلوارزمي .ومن مصر متيم بن املعز الفاطمي ،وابن وكيع التنيسي وابن
نباتة السعدي ،ومنصور الفقيه ،ومن العراق ابن بسام البغدادي وجحظة الربمكي واملفجع واخلبزأرزي وابن لنكك البصريني .ومن
فارس وما وراء النهر :حممد الرستمي والسالمي والببغاء .ومن الشام :الصنوبري وكشاجم والسري الرفاء والوأواء والنامي .ويف الزهد
والتصوف :احلالج وأبو بكر الشبلي ،ويف اللهو واجملون أبو طالب املأموين واخلالداين واخلباز البلدي ،وابن احلجاج .ومن الوزراء
الكتاب الوزير املهل،ي والصاحب بن عباد ،ومن األدابء العلماء والكتاب :ابن دريد وابن مقلة وابن طباطبا العلوي ،وأبو بكر
الصويل واخلوارزمي والصايب والتنوخي الكبري وابن فارس وبديع الزمان اهلمذاين.
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
الصرصري ،والبوصريي وجم ري الدين بن متيم ،وابن زيالق .ويف املديح ابن املقرب العيوين ،والستايل ،وابن هتيمل ،ويف الغزل مبصر
ابن سناء امللك ،وابن النبيه ،وابن مطروح ،والبهاء زهري ،ويف بالد الشام ابن لؤلؤ ،والشاب الظريف ،وابن عنني ويف العراق
احلاجري ،والتلعفري ،وهباء األربلي ،ويف الراثء مشس الدين الكويف.
وتوصل إىل النتائج اآلتية:
 .1إن شعراء عصر سقوط الدولة العباسية يف القرن السابع اهلجري جاوزوا األربعني شاعراً ،وظهروا يف بيئات خمتلفة ،حول مركز
اخلالفة العباسية ،مما يدلل على عدم ضعف الشعر أو انطفاء شعلته.
 .2ال يتبع األدب دائما احلالة السياسية ضعفاً وقوة ،وخري دليل على ذلك ازدهار القرن السابع شعراً ،وإن تلقى املسلمون فيه
نكبة كبرية بسقوط بغداد ،سجلها الشعراء كشمس الدين الكويف.

 راجع فيمن كانت وفاته قبل 662هـ املكتبة الشعرية يف العصر العباسي وف سين الوفاة.
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ملح أعالم الشعراء يف القرن السابع اهلجري:
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عبد املنعم اجللياين (ت602هـ)

سعد الدين بن العريب (ت656هـ).

ابن الساعايت (ت604هـ)

الصرصري (ت656هـ).

ابن سناء امللك (ت608هـ)

ابن أيب احلديد (ت656هـ).

أبو اليمن اتج الدين (ت613هـ)

ابن قزل املشد (ت 656هـ)

فتيان الشاغوري (ت615هـ).

ابن زيالق املوصلي (ت660هـ).

ابن النبيه املصري (ت616هـ)

الصاحب شرف الدين األنصاري (ت662هـ).

الرشيد النابلسي (ت 619هـ)

أِحد بن علوان بن مطاعن اليماين (ت 665ه)

جمد الدين الوتري (ت622هـ)

شهاب الدين التلعفري( ،ت 675ه):

جعفر بن مشس اخلالفة (ت 626ه)

مشس الدين الكويف (ت 675ه):

ايقوت احلموي (ت 626هـ)

أِحد الستايل (676ه)

راجح احللي (ت627هـ)

ابن الظهري اإلربلي (ت 677ه):

ابن دنينري اللخمي (ت627هـ)

جنم الدين الشيباين (ت 677ه)

امللك األجمد (ت628هـ)

بدر الدين الذه،ي (680ه):

ابن األردخل (ت628هـ)

ابن خلكان (ت 681ه)

ابن املقرب العيوين (ت629هـ)

جمري الدين اإلسعردي (ت 684ه)

ابن عنني (ت630هـ)

ابن اخليمي (ت 685ه)

حسام الدين احلاجري (ت632هـ)

الشاب الظريف (ت 688ه)
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