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 Abstract: 

The study deals with one of the historical Islamic figures who had 

a prominent presence in the theater of political, administrative, 

and social life in the battle of Al-Wazir Nizam al-Mulk al-tousi . 

The importance of the study and its goals stem from the 

popularity of his fame, his brilliance, the public’s love for him and 

their envy around him, and the large number of his enviers, his 
hatred and hatred for him. All this was a reason for the 

identification of this character, revealed his image and features, 

when he died and translated, and wrote about his circle, and what 

the poets of Seljuki, praise and lament, and from here stem the 

problem of the study by asking the question, "Do you match poets 
Was there an exaggeration among the poets, as is customary? All 

that was mentioned and narrated was a reason for the importance 

of the study and its objectives. Concerning the methodology of the 

study, I followed the descriptive and inferential . approach, from 

the historical novels about him, and from the collections of poets 

in his era. The study came in terms of its structure, divided into 
an introduction, two chapters with its demands, a conclusion, and 

a confirmation of the sources and references.  
Key words: Minister Nizam Al-Mulk, The Seljuk Era, Translations, 

Biographies, Historians, Poetry. 
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لجوقيِّ   صورُة الوزيِر نظاِم املُلِك الطُّوسّي عنَد املؤرِّخني ويف شعِر العهِد السُّ
 

 2 ةمروان مصطفى رابيع
 

 :امللخص
يّاتِّ اإلسالميَّة الّتارخييَّةِّ الَّيت كانْت ََلا حضوٌر ابرٌز يف َمْسرَحِّ احلَياةِّ السِّّ  يَّةِّ، تَ َتناَوُل الدِّراسُة إْحدى الشَّْخصِّ ياسِّ

بُ  ُلكِّ الطُّوسيُّ". وتَ ن ْ
، وهو الوزيُر الَفذُّ " نظاُم امل ُع أمهّّيُة الدِّراسُة واإلداريَّةِّ، واالْجتِّماعيَّةِّ يف َعْهدِّ السَّالجقةِّ األْتراكِّ

ديهِّ، فَ َقدِّ اْسَتحقَّ  يتِّهِّ، وََتَلُّقِّهِّ، وُحبِّّ العامَّةِّ له والتِّفافِّهِّْم َحْولَُه، ولَِّكثْ َرةِّ حاسِّ ذيوعِّ صِّ  العِّنايَة والتَّرري ََ َوأهداُفها من ِّ
يَّةِّ، وَكْشفِّ صورَتِّهِّ ومالِمِِّّه، عِّنَد َمْن أَرََّخ َله، والدِّراسَة، َقدميًا وَحديثًا، كلُّ ذلَك كاَن سبَ ًبا إىل تَ ْبيانِّ هذِّه الشَّْخصِّ 

ُبُع ُمْشكِّلَ  ، َمدًحا ورِّاثًء، َومِّْن ُهنا تَ ن ْ ُة الدِّراسةِّ مِّْن له، وتَ ْرَجَم، وَكَتَب َعْن سريتِّه، وما قاَلُه ُشَعراُء الَعْهدِّ السُّْلجوقيِّّ
اللِّ َطرْحِّ السُّؤالِّ اآليت، " هْل َتطابَ َقْت أقواُل ال َؤرِّخنَي خِّ

ُ
لكِّ الَوزيرِّ، َمَع ما َوَرَد َعَن امل

ُ
شَُّعراءِّ َوَمْدُحُهم لنظامِّ امل

ُهْم؟ ". وكلُّ ما ذٌكِّ  يَّتِّه، أْم كاَن ُهناَك ُمبالغٌة عِّْنَد الشُّعراءِّ َكما هو َمْعهوٌد َعن ْ اجمِّ َحْوَل َشْخصِّ َر َعْنه وأصحابِّ الَّتَّ
 .راسةِّ وأْهدافِّهاَوُروَِّي كاَن َمْدعاًة ألمهِّّيَّةِّ الدِّ 

َنَ َهَج الَوْصفيَّ واالْستداليّل، مِّْن الرِّواايتِّ الّتارخيّيةِّ َعْنه، ومِّ 
ْن دواوينِّ الشُّعراءِّ َوَعْن َمْنهجيَّةِّ الدِّراسة، فَ َقدِّ ات َّبَ ْعُت امل

صادِّرِّ يف َعْصرهِّ. وجاءتِّ الدِّراسُة مِّْن َحْيُث َهْيَكُلها ُمَقسََّمًة على ُمَقدَِّمٍة، وَمبْ 
َ
َطالِّبِّها، وخاََتٍَة، وثَ ْبٍت ابمل َحثْ نْيِّ ِبِّ

ختلِّفةِّ 
ُ
عِّ امل َراجِّ

 .وامل
عرُ  الكلمات املفتاحية: َؤرِّخني، الشِّّ

ُ
يَ ُر امل  .الوزير نظام امللك، العهُد السُّلجوقيُّ، الَّتاجُم والسِّّ

 
  :املقدمة

َبٌة، وتَغيرٌي يف نَْظَرةِّ ا م إىل نواةِّ دولٍة، شْرٌن وَهي ْ ، خاّصًة عنَد اْعتِّناقِّهم كانْت لَِّنْشرةِّ الّسالجقةِّ، وََتوَُّلِّ لعاَلَِّ اإلسالميِّّ
م اإلسالَم، بعَد أْن كانوا قُ ّواٍت غازيًة تبحُث عْن مواطِّنِّ الَكََلِّ واملاءِّ واملراعي، وهناَك رواايٌت ُُمتلَفٌة يف دِّاينةِّ السّ  الجقةِّ قبلِّ ُدخوَلِّ

، ما بَ نْيَ الّداينةِّ املسيحّيةِّ، واليهوديّةِّ، والوثنيّ  ُناوشاتِّ اّليت كانْت ََتُْدُث بنَي املسلمنَي والّسالجقةِّ، يف اإلسالمِّ
ُر امل ةِّ، وهو ما يُ َفسِّّ

العاَلَِّ عنَد احلدودِّ الّشرقيةِّ آلسيا اليت وصَل إليها الَفْتُح اإلسالمّي، فاْْناَر احلاجُز الفاصُل بيَنهم؛ ما أّدى إىل اْْنراطِّهِّم يف 
، وأْصَبحوا ُجزًءا مَِّن الّتار   (.1992ي َ العامليِّّ ) املدخلّي، اإلسالميِّّ

َحّّت اْستَ ْوَلْوا  وقْد َقوَِّيْت َشوْكُة السَّالجقةِّ عْنَدما أخذوا يتَ َوسَّعوَن خارَج مناطِّقِّهْم وَمْوطِّنِّهم، وحاربوا الَغْزنَوّيني، جريانَ ُهْم،
: َسْرخَس، ونْيسابوَر، وَمْرَو، وغريِّ  ها مَن البالدِّ. وهذا َجَعَلهْم يَ ْبنوَن عالقاٍت َمَع االالفةِّ على بالٍد وُمُدٍن كثريٍة َمْشهورٍة، مثلِّ

 والنَّهبِّ اليت كاَن العّباسّية يف بغداَد، وقْد أرسَل االليفُة القائُم أبمرِّ هللا رسالًة للّسالجقةِّ ََيُثُّهم فيها على إيقافِّ َعَملِّيّاتِّ السَّْلبِّ 
. واْسَتغلَّ طُْغرلََبْك اّتصال االليفةِّ به، فراَسَله، وبذلك تَ َوطَّدتِّ الُعالقُة بنَي الّسالجقةِّ يقوُم هبا ُجْنُد الّسالجقةِّ واألتراكِّ عامَّةً 

، وهو َمْذَهُب االالفةِّ العّباسّيةِّ، وهو ما جَ  َْذَهبِّ السُّنِِّّّّ
، وما كاَن يديُن بهِّ الّسالجقُة مَِّن امل  َعَل االليفَة يَ ْعََّتُِّف بُِّقوَّةِّ واالليفةِّ العبّاسيِّّ

، واْعَُّتَِّف بِّطُْغرُْلَبْك ُسلطاًًن ذا شرٍن ومكان ٍة، يف العاَلِّ اإلسالمّي الّسالجقةِّ وفتوحاِتِِّّْم، َفَخَلَع َعَلْيهِّم األلقاَب، واَلَدااي، والرّاايتِّ
، وعِّْنَد االليفةِّ )البندارّي،   (. 1984؛ إقبال، 1900السُّنِّّّ
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َعةِّ ََلا، وكانوا حريصنَي يف واَّتَََّذ السَّالجقُة ُمْنُذ تَ َولِّيهِّ  ُم السَّْلطَنَة ُوزراَء يُعينونَ ُهْم يف إدارةِّ ُشؤونِّ السَّْلطََنةِّ والبالدِّ االاضِّ
ََهمَّةِّ الَكبريَة. وهي مِّ 

اٍت تَ ْنطَبُِّق على كلِّّ َوزيٍر َيْشَغُل هذِّهِّ امل ْمَن ُشروٍط وِسِّ يف الدَّولةِّ، ْن أكربِّ املناصبِّ اْختِّيارهِّْم هؤالءِّ الُوَزراَء، ضِّ
َحَث يف َشْخصيَّةِّ أَحدِّ الُوَزراءِّ ويُطَلُق َعَلْيها اْسَم الصَّدارةِّ أوِّ الوِّزارة. ومِّْن هذا الَعَملِّ يف تَ ْولَِّيةِّ الُوزراءِّ، فَ َقْد جاَءتِّ الدِّراسُة كْي تَ بْ 

ُْلكِّ الطُّوسيُّ" تْلَك الشَّْخصّيُة اإلداريُّة و 
، اّليت كاَن َلا شرٌن عظيٌم يف تَ ْثبيتِّ السُّلجوقيِّّني، وهو " نظاُم امل رموقَُة اجلانِّبِّ

َ
ياسّيُة امل السِّّ

. اهاتِّ عةِّ االِتِّ تَ َوسِّّ
ُ
، وامل مَتّدةِّ األطرافِّ

ُ
 دعائمِّ الّسْلطََنةِّ السُّلجوقّيةِّ امل

 
راسةِ   مشكلُة الدِّ

 َترُِّد ُمْشكَِّلُة الدِّراسةِّ يف اإلجابةِّ َعْن ُسؤاَلنْيِّ رئيَسنْيِّ مها:
م؟ كيف .1 ، وما الصُّورُة اّليت َرَِسوها يف أذهاْنِّ ُلكِّ

ُؤرِّخوَن َشْخصيَّةِّ نظامِّ امل
 َشكََّل امل

، عِّْنَد الشَُّعراءِّ، َوَمْن لَه أْسبِّقِّيَُّة إْسباغِّ األلقا .2 ُْلكِّ
تَ َعدِّدةِّ له، وما ما الصورُة الفنّ ّيُة اّليت جاءْت َعَليها َشْخصّيُة نظامِّ امل

ُ
بِّ امل

ْدقِّ الصُّ  َقِّّه عِّْنَد املَؤرِّخنَي والشَُّعراءِّ؟    َمدى صِّ  ورةِّ واملالمِّحِّ اّليت َوَرَدْت ِبِّ
 

راسِة  يَُّة الدِّ  أهِّ
يََّة نظامِّ املْلكِّ تَناُواًل فَ نِّّيًّا أدبيًّا أْكثَ َر مِّْنه َسْرًدا ا تَ َتناَوُل َشْخصِّ ريًَة ألَحدِّ اترخييًّا، أو تَ ْرمجًة  َتيت أمهَِّّيَُّة الدِّراسةِّ بَِّكْوْنِّ وسِّ
َؤرِّخوَن والشُّعراُء َلُه، دو 

ُ
َن الت ََّوسُّعِّ يف الَّتَّكيزِّ على أعمالِّه الشَّْخصيّاتِّ الّتارخيّية، بْل دِّراَسُتها مِّْن ُمْنطََلٍق اترخييٍّ أدبٍّ بِّصورٍة َرَِسَها امل

 عاّمًة.وإدارَتِّه للسَّْلطََنةِّ الُسْلجوقِّّية، كما هو عنَد الّدارسنَي والباحثنَي 
 

راسةِ   أهداُف الدِّ
 َتْسعى الدِّراسُة إىل ََتْقيقِّ مُجَْلةِّ أهداٍف، مِّْنها: 

1. . ْلكِّ
ُ
ؤرِّخنَي لْلَوزيرِّ نظامِّ امل

ُ
 أّواًل: الكْشُف َعنِّ املالمِّحِّ اّليت َشكََّلها امل

ه، ورِّاثئِّه.اثنًيا: توضيُح  .2 ْدقِّهم، ومبالغاِتِِّّْم، يف َمْدحِّ ، وتَ ْبياُن صِّ ْلكِّ
ُ
 الصُّورةِّ اّليت َرَِسها الشُّعراُء للوزيرِّ نظامِّ امل

ا َصوَّرَُه الشُّعراُء، وشَ  .3 ، ِبِّ ُْلكِّ
يَّةِّ الَوزيرِّ نظامِّ امل َُؤرِّخنَي لَِّشْخصِّ

قوالتِّ اّليت َسَرَدها امل
َ
 َورِّاثًء. ّكلوُه َمْدًحااثلثًا: ُمقارنُة امل

 
راسةِ  َهجّيُة الدِّ  َمن ْ

َْنهجّيَة الَوْصفِّيََّة والتَّحليلّية، مِّْن خاللِّ َسْردِّ املقوالتِّ التّارخيّيةِّ وُمناَقشتِّها، والوقو 
فِّ على الصَُّورِّ ات َّبَ َعتِّ الدِّراسُة امل

ها.   َؤرِّخنَي والشَُّعراء، وتوضيحِّ
ُ
 والّتشكيالتِّ اليّت رَِسَها كلٌّ مَِّن امل

 
 َهْيَكُل الّدراسةِ 

، اِسِّه، ونَسبِّه، وأعمالِّه، و  لكِّ
ُ
قّدمة، وتوطِّئٍة تَ َتحدَُّث َعْن نظامِّ امل

ُ
وفاتِّه، جاءتِّ الدِّراسُة ُمَوزَّعًة على الّنحوِّ اآليت: امل

     . عِّ َراجِّ
ياٍت، ُُثَّ ثَ ْبٍت ابملصادر وامل طالِّبِّهما، وخاََتٍَة وتوصِّ  وَمْبَحثَ نْيِّ ِبِّ
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 نظاُم املُْلِك، حَياتُه، وأعماُله، وَوفاتُه تَ ْوِطئٌة:
: َنَسُبه وَنْشأتُه ْلكِّ قِّوامِّ الّدينِّ الطُّوسّي. وكانْت : أوًلا

ُ
َلقَُّب بِّنظامِّ امل

ُ
، امل هو أبو عليُّ احَلَسُن بُن عليِّّ ْبنِّ إسحاَق بنِّ العبّاسِّ

، ومولُِّدُه كاَن يف سنةِّ أربعمائة ومثاٍن هِّجريّة. َويُروى أنَّ أمَّه وِّالدتُه يف بلَدٍة بنواحي ُطوس، يُقاُل َلا: راذكاُن، وهو فارس يُّ النََّسبِّ
، دوَن مقابٍل؛ لَِّفْقرِّ والدهِّ، وَعَدمِّ كفايتِّه، ولذا نشَر فقرَي احلالِّ  رضعاتِّ

ُ
، َرْغَم أنَّ والَده  قد تُ ُوفَِّّيْت وهو رضيٌع، وَعَرَضه أبوه على امل

دة (، وهذا يُثري التَّساؤَل والَعَجَب، ِبا َوَصَل ابلوالدِّ حّّت ال يستطيَع أْن يْدَفَع مقابَل إرضاعِّ وليدِّه. كاَن مَن الّدهاقني ) رئيس بل
(؛ البندارّي، 1963)وكاَن ُِمبًّا للعلمِّ طالًبا له، منُذ صَغرِّه، واشتَ َغَل ابحلديثِّ والفِّْقه، وتَ َعلََّم اللغَة العربّيَة وأتْ َقَنها )السمعايّن، 

 (. 1987؛ ابن األثري، 1989؛ ابن العماد احلنبلّي، 1972؛ ابن خّلكان، 2004؛ البيهقّي، 1900
َتقُِّل من بَلٍد إىل آَخَر، وطاَف يف بالدِّ ُخراساَن، وَوَصَل اثنياا: حياتُه وأعماُله:  قُّ طريَقه، ويَ ن ْ بَ ْعَدما َشبَّ وتَ َرْعرََع، أخَذ َيشِّ

ْعَتَمدِّ علْيهِّ ِبدينةِّ بَ ْل ََ، وُمتولًّيا فيها لداوَد بنِّ إىل َغْزنََة، لَِّيْجَعَل لنَ فْ 
ُ
ه َعَماًل يَ ْعتاُش منه، فاتََّصَل خبِّْدَمةِّ عليِّّ بنِّ شاذاَن امل ميكائيَل  سِّ

ما مَعه، ويُعطيه  والدِّ السُّلطانِّ ألْب أرسالَن، وكاَن يكُتُب له، ويبدو أنَّ األمرَي أو أحَد نُ ّوابِّه، ويُْدعى األمري اتجر كاَن ُيصادُر كلَّ 
َل إىل َمْرَو، وهي َتَت إمارةِّ داوَد أخِّ  َ ابُن شاذاَن، فاسَتطاَع أْن َيصِّ  السُّلطانِّ فرًسا وقلياًل ممّا َحصَّله، فَظلَّ كذلك حّّت تُ ُويّفِّ

رّب األمري.
ُ
ه أاتبِّك أللْب أرسالَن، أيِّ امل ، وتَ َقلَّبْت  طُْغرُْلَبْك، فرصبَح بَِّفْضلِّ عِّْلمِّه وذكائِّه، وإخالصِّ لكِّ

ُ
وتَ َغي ََّرْت أحواُل نظامِّ امل

 (.1987)ابن األثري،  أوضاُعه، وًنَل احَلْظَوَة والشَّرَن يف َمْرَو، وأَخَذ ََنُْمه يْلَمُع شيًئا فشيًئا
، يف طفولتِّه، قوَّى من شكيمتِّه وعزميتِّه، ، وما عاًنُه مِّْن ضيقِّ احلالِّ ُلكِّ

وَْل َيْسَتكِّْن، أو َيْسَتْسلِّْم،  يبدو أنَّ َنْشرََة نظامِّ امل
َقطَِّع النَّظريِّ عِّْنَدما وَصَل إىل الوِّزارةِّ السُّلجوقّيةِّ  ُب والرُّتبُة. وكرنَّ ذلَك كّلُه كاَن اْختِّبارًا َصْعًبا له، َِتاوَزُه بنجاٍح ُمن ْ َْنصِّ

 بكلِّّ ما يَ ْعن امل
، حّّت خُيَيََّل للقارئِّ سريتِّه أبنّه الّرجَل األّول لوال السُّلطاُن َيْسبُِّقه إىل  فَقضى حياتَه كلَّها وزيرًا ذا شرٍن عظيٍم، وهيبٍة ممنوعةِّ  اجلانبِّ

قام.
َ
 ذلَك امل

ُع الدِّراسُة لَِّسْردِّ أعمالِّه كلِّّها، وال اإلحاطةِّ هبا، ويطوُل احلديُث يف ذلَك، ولكْن يُْذَكُر ما مَيَسُّ موضوَع  الدِّراسةِّ وال تَ تَّسِّ
لكِّ أموَر الّسلطنةِّ وإدارَِتا إاّل ِبِِّّْنَكٍة سياسّية، وَدهاٍء ابهٍر، وَتدبرٍي حكيٍم، َعَكَسْت شَ وغايَتها، و 

ُ
ْخصي ََّته، َْل َيُكْن َتصريُف نظامِّ امل

َُّتاميَة األطرافِّ براحةِّ يدِّه يُ َقلُِّّبها كيفما يشاُء، وكلُّ 
ذلك َعْن رِّضى السُّلطانَ نْيِّ  وطِّباَعه، فكانْت وِّزارتُه للّسلطنةِّ تُوحي أبنَّ الدَّولَة امل

ة، والفكريّة السُّلجوقي َّنْيِّ: ألْب أرسالن، وملكشاه ابنِّه، وكاَن العقُل والفِّطنُة سالَحه يف َتْسيريِّ األمورِّ السياسّية واإلداريّة، واحلربيّ 
ٌ ُمفكٌِّر، شجاٌع مقاتٌل ابسٌل، س ياسيٌّ ذو دهاٍء، َويُ ْروى له أشعاٌر يف احلِّكمةِّ، ألنّه كاَن والعِّلمية، والّدينّية، والثّقافّية كلِّّها، وهو عاَلِّ

، وكاَن حازًما غرَي ُمََّتدٍِّّد يف إنفاذِّ األوامرِّ وَضْبطِّها، فَ َبىن املساجَد وال َدارَس وَعمََّر يُ ْتقُِّن العربّيَة َمَع غرْيِّها مَن اللُّغاتِّ
رُُّبَط، وأنشَر امل

َ الُوالَة والُعّماَل، والُقضاَة، وَضَبَط اإلقطاَع للقادةِّ واجلُندِّ، وقيَل: إنَّه أسَّسه أو ثَ ب ََّته، ولذلَك، البالَد، وَجَلَب العلماَء والُفقهاءَ  ، وَعنيَّ
 ، ْلكِّ غرُي االْسمِّ

ُ
رَيِّ قائاًل:"وَْل َيُكْن َمَع ذلَك لَِّملِّكِّشاه َمَع نِّظامِّ امل ُدُه عِّْنَد بَعضِّ أهلِّ الَّّتاجمِّ والسِّّ ُة، َنِّ ، واألهبَّ والت َّنَ وُُّع يف الّلّذاتِّ

َُتَصرُِّف، ال ََيْري جليٌل وال حقرٌي إاّل أبمرِّهِّ، ُمْستَ 
ْلكِّ هو اآلمُر امل

ُ
بِّدًّا بذلَك" )السُّبكيُّ، وكاَن مشغواًل ابلصَّْيدِّ، واللَّّذةِّ، ونِّظاُم امل

1964 :4/317 .) 
َلْتها، وما كانْت الصورُة اّليت طَبَ َعها املؤّرخوَن والشُّعراُء إاّل اْنعِّكاًسا وأعمالُه ومآثره املشهورُة هي اّليت َحسَّنت صورتَه ومَجَّ 

ََهّماتِّ اجلليلةِّ والبهيَّةِّ، واألعمالِّ الكبريةِّ اّليت ُعرَِّفْت عْنُه.  
 لتلَك امل

ْلكِّ اثلثاا: وفاتُه
ُ
ايةِّ الوزيرِّ نِّظامِّ امل ، وطَريقةِّ َوفاتِّه، إْذ ماَت َمقتواًل ُمغتااًل على يدِّ : ات ََّفَقْت كلُّ الرِّواايتِّ الّتارخيّية على ْنِّ

لِّ 
َ
َُقرَُّب مل

لكِّ امل
ُ
ها، وذلك عْنَدما كاَن يف ْناونَد، وُمسبُِّّب َمْقَتلِّهِّ اتُج امل ، كما يف أكثرِّ الّرواايتِّ وأَصحِّّ ْكشاه يف القصرِّ، ابطنٍّ

ُْلكِّ َعداوٌة َل تَ ن َْقضِّ َمَع األاّيم، فَرْغرى به ابطنيًّا مِّْن أتباعِّ ومسؤواًل عنه، وُمدبِّّر أمورِّ زوجتِّه اتركان خاتون، وكان بينَ 
ه وبنَي نظامِّ امل

ْنها، وهناَك َمْن يرى أنَّ السُّلطاَن نفَسه َمْن َدسَّ علْيهِّ َمْن يَ ْقتُ لُ  ّكنٍي َْل َيْشَف مِّ ه بَِّتحريٍض من زوجتِّه احلسنِّ الّصّباح، َفطََعَنه بِّسِّ
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ُل إىل الّدقّةِّ، وال يُ ْعَتَمُد علْيها ألّْنا مَن الَغْيبيّاتِّ اليت ال يعَلمُ الّسالفةِّ الذِّْكرِّ  ْلك، وهي مَِّن الّرواايتِّ اّليت ال َتصِّ
ُ
ها إاّل هللا واتجِّ امل

، ؛ ابن خّلكان2005تعاىل، وكانْت حادثُة َمْقَتلِّه يف عاشر شهرِّ رمضاَن، سنَة أربعمائٍة ومخٍس ومثانني هِّجريّة ) الراوندّي، 
1972.) 

 املبحُث األوَُّل: صورُة الوزيِر نظاِم املُلِك ِعْنَد املَُؤرِّخنيَ 
ا: الّذاتّية والع ُخَتلِّفِّ أشكاَلِّ ُجرَّدةِّ، يعوُد احلديُث َعنِّ الصُّورةِّ وماهيَّتِّها وَمفهومِّها، قدميًا قَِّدمِّ احلديثِّ َعنِّ احلقائقِّ ِبِّ

ينّيةِّ وامل
فكِّ 
ُ
اٍق وأَخَذْت َحيِّّزًا عِّْنَد امل بِّه، دوَن افَّتِّ ، قدميًا وحديثًا، فهَي كالظِّلِّّ لِّصاحِّ ريَن، والفالسفةِّ، واللُّغويِّّنَي، واألَدابءِّ، وُعَلماءِّ الن َّْفسِّ

ُْحتوى ال ، وَعْرضِّ املْبَحثِّ دِّراسةِّ وَتَشتٍُّت، لذا، كاَن ال بُدَّ مَِّن التَّطَرُّقِّ إىل َمفهومِّها وَمْقصودِّها، وََتديدِّها؛ حّّت يَ ْبدَو اْرتِّباُطها ِبِّ
 األوَّلِّ الَّذي يَ َتناَولُه الباحُث.

 مفهوُم الصُّورةِّ، وأنواُعها، وأغراُضها: املَطلُب األوَّلُ 
: الُصورُة لغةا  فةِّ، ومِّنها التَّصأوًَّلا ، والصِّّ ، واملِّثالِّ اوير: ِبَْعىن : يُ َردُّ َمفهوُم الصُّورةِّ، عِّْنَد اللُّغوّيني عامًَّة، إىل َمْعىن الشَّْكلِّ

َتقُِّش بِّه األْعياُن، وتَ َتَشكَُّل، ومْن ذلَك قولُُه تعاىل َئةِّ الشَّْيءِّ، َونَ ْوعِّهِّ، والن َّْقشِّ الَّيت تَ ن ْ ، وَهي ْ ُيَصوِّرُُكْم يف  ُهَو الَّذي:  التَّماثيلِّ
. وَتيت ِبَْعىن الَكْيفّيةِّ الَّيت َْتًصُل يف الَعْقلِّ هي آلٌة ومِّْرآٌة لُِّمشاَهدةِّ ذي الصُّورةِّ، }6سورة آل عمران:{ ﴾اأَلْرحاِم َكْيَف َيشاءُ 

َُتَخيَُّل ابملِّْرآةِّ )ابن منظور، )د.ت(؛ الفريوز آابدي، )
(. ولذا، 1996(؛ التَّهانوي، 2005وكذلَِّك هَي الشََّبُح، واملِّثاُل الشَّبيُه امل

ْشَّتَ 
ُ
ُد املعايَن امل .َنِّ  َكةِّ بَ نْيَ اللَُّغوّينَي هَي الشَّكُل واْنعِّكاُس الذَّواتِّ واألْعيانِّ

ُْعَجميِّّ الَّذي، غالًبا، اثنياا: الصُّورُة يف اًلْصِطالِح، وأنواُعها
ْفهومِّ اللُّغويِّّ امل

َ
اًل ابمل َْفهوُم االْصطِّالحيُّ للشَّْيءِّ ُمتَّصِّ

: ََييت امل
 
َ
ٌل بسيٌط ال ُوجوَد لَِّمَحلِّّه دونَُه، قابٌِّل لَلَْبعادِّ اما يَ َتَطوَُّر َعْنه، وهو امل ، أبنّه"َجْوَهٌر ُمتَّصِّ لثَّالثةِّ ْعىن الَّذي يُشرُي إلَْيه صاحبِّ التَّعريفاتِّ

، ويُقاُل: صورُة الشَّ  َُشخَّصاتِّ
ْدرََكةِّ مَِّن اجلِّْسمِّ يف ابدئِّ النَّظَرِّ ... )وهو( ما يُؤَخُذ مِّْنه عِّْنَد َحْذفِّ امل

ُ
ْيءِّ ما ََيُْصُل الشَّْيُء ابلفِّْعلِّ امل

 (. 2003137:)الشَّريف اجلرجاينُّ، 
ا تَ َتَشكَُّل، َوَتْصُدُر َعْن أْكثَر مِّْن َمصْ أنواُعها        ٍد عِّْندِّ الّدارسنَي والباَحثنَي؛ أَلْنَّ ٍد، فهَِّي : ال تَ ْرتَبُِّط الصُّورُة بِّنْوعِّ واحِّ َدٍر واحِّ

َي ْ  َُشكََّلةِّ يف املِّْرآةِّ، أْو َتكوُن اْنطِّباعيًَّة، ََنَْو ما ُتَشكَُّل يف الذِّْهنِّ والعَ َتكوُن انِّعاكًسا َلِّ
، وهَي ُمْرَتدٌَّة، َئةِّ الَشْيءِّ وذاتِّه، كالصُّوَرةِّ امل ْقلِّ

، ولكْن ال يَراها إاّل َمْن يَ َتَخي َُّلها؛ فما يكوُن يف الذِّهنِّ فهو صورةٌ  ، وما يف االارجِّ أعياٌن، ألْنا لَْيَسْت أْيًضا، َعْن الذَّواتِّ واألْعيانِّ
ُها األديُب الشاعِّ  ُْرَتَسمة يف املِّْرآةِّ، وَقْد تكوُن صورًة فَ نِّّيًَّة، أو أَدبيًَّة، يَ ْرِسِّ

ُر، أْو صورًة َمْعنويًّة للعلومِّ والفنونِّ ابلصُّورةِّ االارجّيةِّ الَّيت امل
 (. 1998؛ الكفوّي، 2003وغريِّ ذلك ) الشَّريف اجلرجايّن، 

نا، َعبَ ثًا، فهي تَ عْ أغراُضها        كُِّس : إنَّ لوجودِّ الصُّورةِّ، بَِّشّّت أنواعِّها، غايًة وغرًضا، فَلْيَس َنظَُرًن إىل املِّْرآةِّ، وُرؤيُة أنْ ُفسِّ
طب
َ
ا، وكذلَك الصُّورُة امل ُرها ونَ َتذَكَُّرها َهْيرتَنا وأبعاَدًن؛ ألنَّنا ال نسَتطيُع َكْشَف َذواتِّنا إاّل مِّْن خالَلا وهبِّ وعُة يف الذِّْهنِّ، فنحن َنْسَتْحضِّ

، وصورُة العلومِّ والُفنونِّ َتكوُن لَلجناسِّ والت َّْفرِّقةِّ بيَنها، وتوزيعِّها، وابلّتايل َْتدي ، أوِّ التََّمثُّلِّ دِّها. وأّما الصُّورُة الَفنّ ّيُة الَّيت عِّْنَد اللُّزومِّ
ُهِّمَّةِّ واألصيلةِّ، فال بُدَّ مَِّن الت ََّوقُّفِّ عِّْنَدها لَِّتْحديدِّها نُ ْعىن هبا أكثَر مِّْن َغرْيِّها مِّْن أ

ا مِّْن ُمْفَرداتِّ الدِّراسةِّ امل نواعِّ الصَُّورِّ؛ ألْنَّ
، أنَّ الَوْصَف واجملاَز والتّ  طِّ معانيها َرْسٌم قِّواُمه الَكلِّماتِّ ا يف أْبسِّ مُيْكُِّن أْن ََّتْلَِّق صورًة،  ْشبيهَ وَكْشفِّها، وتُ َعدُّ عِّْنَد بَ ْعضِّ الّدارسنيِّ"أْنَّ

ُل  ْحُض، ولكِّنَّها توصِّ
َ
ًئا أكثَ َر مِّنِّ اْنعِّكاٍس أو أنَّ الصُّورَة مُيْكُِّن أْن تُ َقدََّم إلَْينا يف عِّبارٍة أو مُجْلٍة يَ ْغلُِّب َعَلْيها الَوْصُف امل إىل َخيالِّنا شي ْ

ْعريٍّة  َقٍن للَحقيقةِّ االارجيَّةِّ، إنَّ كلَّ صورٍة شِّ  (. 21: 1982لذلَِّك هي إىل َحدٍّ ما جمازيّة" )لويس، ُمت ْ
َسّمى اآلخرِّ ََلا، وهي يف األدبِّ اْئتِّالُف الَكلِّ 

ُ
ياَغُتها فاْرتِّباُط الصُّورةِّ الفنّ ّيةِّ عِّْنَد اأُلدابءِّ َجَعَلها صورًة أدبّيًة ابمل ماتِّ وصِّ

َتَكرٍة، َُتَوَُِّلا إىل ُصَوٍر َمْرئّيةٍ  َُخي ََّلتِّهِّ إىل ُصَوٍر ُمَتحرِّكٍة ذاتِّ معىًن مُماثٍل لِّما يُريُده بطريقٍة جديدٍة ُمب ْ ُخاَطَب مِّْن ََتْويلِّها ِبِّ
، مُيَكُِّن امل
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ا، بعيدً 2011األديُب )سلمان،  ا، وإَياءاِتِّ ا َوظِّالَلِّ ُبدُع، لَِّتَمكََّن مِّْن نَ ْقلِّ َِتْرِّبَتِّهِّ بكلِّّ ُخطوطِّها وألواْنِّ
ا َعنِّ (. وََييت هبا األديُب، امل

طافِّ أْن يُ َقدِّ 
َ
ايةِّ امل هٍة أخرى؛ حّّت َيْستطيَع يف ْنِّ َهٍة، واإلهْبامِّ والت َّْعمَِّيةِّ مِّْن جِّ َم ما خَيَْتلُِّج يف َخَلدِّهِّ التَّْسطيحِّ واالبْتِّذالِّ مِّْن جِّ

تَ َوقَِّّدةِّ، وابلتّايل، يُ 
ُ
ه، وما يَ َتَحرَُّك يف َصْدرِّه مَِّن العواطِّفِّ واألحاسيسِّ امل َتلّقي ُرؤيَته َوفْ َقها )ربيع،ونَ ْفسِّ

ُ
(. ولذا، 2020  َشكُِّل امل

، وُخالصةِّ ُرؤيتِّه َوفِّْكرِّه فيما ُيَصوِّرُه؛ كْي يُ ْقنَِّع ا .يكوُن للصُّورةِّ األدبّية اْنعِّكاُس الّتجربةِّ الشُّعوريّةِّ لَلديبِّ َُتلّقي لذلَِّك اإلبداعِّ الفنِّّّ
 مل

 املُلِك ِعْنَد املَُؤرِّخني املَْطَلُب الثّاين: صورُة الوزيِر نظامِ 
ا، اْرتِّباٌط وطيٌد بدِّراسةِّ الصُّورةِّ الَّيت َرِسََ  ُْخَتلِّفِّ أنواعِّها وأشكاَلِّ َؤرِّخنَي، كاَن لِّْلَحديثِّ َعنِّ الصُّورةِّ، وََِّتْديدِّها، ِبِّ

ُ
ها امل

ْلكِّ وسريَتَه
ُ
رَيِّ الَّذيَن تَناولوا اتري ََ نظامِّ امل ، فُكلُّ ما َسَرَدوه َعْنه، ما هو إاّل صورٌة َشكَّلوها، َورِِّسوها يف وأصحاُب الَّّتاجمِّ والسِّّ

َلَة األبعادِّ، لَْيَسْت ُمتناقضًة، أو َمْبتورًة، ِبيُث تَ ْقََّتُب مَِّن ال صُّورةِّ اّليت رَِِّسَها الشَُّعراُء َله، أذهاْنِِّّْم، َجَعَلْت مَِّن الّترري َِّ له لوحًة ُمْكَتمِّ
ؤرِّخنَي مِّْن خاللِّ أْلقابِّهِّ الَّيت َأْسبغوها َعَلْيه، وبَِّسْردِّ احلَديثِّ َعْنه، أوِّ األحكامِّ اّليت كانوا يُْطلِّقوْنَ وقْد جاءْت ُصَورُه عِّنْ 

ُ
َقِّّه، َد امل ا ِبِّ

ْبحثِّ الثّاين للمقالةِّ.
َ
 وإَياءاتِّ كلِّّ ذلَِّك، وهو ما يُقابُِّل حديثَنا َعْن صورتِّهِّ عِّْنَد الشُّعراءِّ يف امل

: أل َيِ أّوًلا اجِم والسِّ  قابُه ِعْنَد املَُؤرّخنَي وأصحاِب الَّتَّ
، أوِّ التَّحقريِّ، أوِّ ال ُز يف اللُّغةِّ، وهو اْسٌم اثٍن اتٍل لالْسمِّ األوَّل، ويُؤتى به للتَّْشريفِّ ، ويكوُن، اللََّقُب: َمْعناُه الن َّب ْ تَّخصيصِّ

؛  ، أوِّ الَعَلمِّ ، واألصُل أْن َيكوَن اللََّقُب مجياًل ُِمَب ًَّبا َغي َْر غالًبا، أْشَهَر مَِّن االْسمِّ األوَّلِّ َُسّمى، ويُ ْعَرُف بَ نْيَ الّناسِّ
ُد امل ألنَّه بِّه َُيَدَّ

َسّمى )ابن منظور، )د.ت(؛ الشَّريف اجل
ُ
ا امل فاٍت يُْشَهُر هبِّ فًة أو صِّ بِّه، وهو يُ ْثبُِّت صِّ رجاينّ، ُمنَ فٍِّر، فَ َيكوُن ُشْؤًما على صاحِّ

2003 :190.)  
ا ََتَتَّعَ  ُْلكِّ مِّْن أْكَثرِّ الشَّْخصيّاتِّ الَّيت ََحََلْت أَْلقااًب عديدًة وُمتَ نَ وِّعًة، وُرِبَّ

أبْلقاٍب فاَقتِّ األْلقاَب الَّيت  ويُ َعدُّ الوزيُر نظاُم امل
لوُك 

ُ
اجمِّ والسِّّ أُْطلَِّقْت على امل َُؤرِّخوَن، وأصحاُب الَّتَّ

رَيِّ، يف والسَّالطنُي، وحّتَّ االَُلفاُء؛ وذلَك لَِّكثْ َرةِّ أفعالِّهِّ وَصنائِّعِّهِّ، وقْد قَ يََّدها امل
ْم حياتَه وسريَتَه، وجاَءْت تِّْلَك األَْلقاُب الَّيت لُقَِّّب لوحاٍت مجيلًة، مُيْكُِّن لِّْلُمَتَرمِّّلِّ فيها أْن يَ ْلَحَظ بالَغَتها وصوَرَِتا،  أثناءِّ تناُوَلِّ

ا سَ  ُرُك يف رائيهِّ أثَ رًا َحَسًنا، ََيَْعُله يُعيُد التََّرمَُّل فيه وَتكرارَه، ولَِّكثَرِتِّ  رََتدَُّث َعْن أْشَهرِّها، ومِّنها:ويَ َتَذوََّقها؛ ألنَّ اجلماَل يَ ت ْ
لطُّوسيُّ السُّلجوقِّيُّ، وقيَل: إنَّ هذا اللََّقَب قْد َخَلَعُه َعلْيهِّ ألْب أرَسالَن، : هو أْشَهُر ما ُلقَِّّب بِّه الوزيُر انظاُم املُْلكِ       1    

ا يكوُن مِّْن أوائِّلِّ الَّذيَن ََحَلوا هذا اللََّقَب، وهو َلَقٌب يُقابُِّل َلَقَب" نظامِّ الّدين"، وهو مِّْن األْلقابِّ الَّ  يت أْطَلَقها االَُلفاءُ وُرِبَّ
" فيه من الَبهاءِّ واجلمالِّ ما ال خَيْفى على ُمَترمٍِّّل يف َفْحواهُ الَعّباسّيوَن على وُ  ُلكِّ

. وَلَقُب " نظامِّ امل ، زرائِّهِّْم يف ْنايةِّ القرنِّ االامسِّ
، وإد ْلكِّ

ُ
، وُحْسنِّ تدبري امل البالدِّ، ومِّْنه أُْطلَِّق  ارةِّ فهو مرخوٌذ مِّْن نَْظمِّ عِّْقدِّ اللُّؤُلؤِّ أو ما يف قيمتِّه، وفيه مِّْن مِّْعىن اإلْتقانِّ والتّناُسقِّ

ْعرِّ " النَّْظُم"؛ لَِّتناُسقِّ ألفاظِّه وَتراكيبه، ومجالِّ مضمونه.  على الشِّّ
يِن        2    (: وقِّواُم الّدينِّ يُ َعدُّ مِّْن 2004؛ اجلوزّي، )د.ت(؛ البيهقّي، 1972)ابن خّلكان، ِقواُم الّديِن، سيُف الدِّ

لك"، وال يُ ْعَرُف َمْن َخَلَع هذا أْشَهرِّ األَْلقابِّ الَّيت أُْطلِّقَ 
ُ
"نظام امل ، وَييت َلَقًبا اتلًِّيا للََّقبِّ الشَّهري األّولِّ ْلكِّ

ُ
ْت على الوزيرِّ نظامِّ امل

" تعن وت ْضمونِّ االطريِّ، فَ َلْفظَُة "قِّوامِّ
َ
، وامل ْعىن اجلميلِّ

َ
َعدِّلِّ وحي َمْعىناللََّقَب على َوْجهِّ الضَّْبطِّ والدِّقّة، ولكِّْن فيهِّ مَِّن امل

ُ
حِّ وامل َُصحِّّ

 امل
اها، هو سيٌف ُمَسلٌَّط على أعدائِّها. ، وكذلَك سيُف الدِّينِّ َلقٌب ََيَْعُله مانًِّعا للدِّينِّ واملِّلَّةِّ، حامَي َحِّ َُصوِّبِّ

ومها صورٌة ُمَتَخيَّلةٌ  وامل
ُْلكِّ قد َصحَّ 

َؤرِّخوَن َله، فكرنَّ الوزيَر نظاَم امل
ُ
َح املِّلََّة، وأْرَجَع الّديَن إىل َعْهدِّهِّ القوميِّ الّصحيح، ويُدافُِّع عْنه، يف الذِّْهنِّ، َرَِسَهما امل

َذاهبِّ الَّيت كانْت سائدًة يف العْصرِّ السُّْلجوقّي، َنو: اإلِساعيلّية والقُرمِّطّيةِّ، واحَلّشاشني، و 
الباطِّنّيةِّ، الَّيت حاَرهَبا واالايل مَِّن البِّدَعِّ وامل

 َحْراًب َشْعواَء. 
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قتالرَِّضيُّ       3
ُ
، وقَ لََّدُه هذا اللََّقَب االليفُة العّباسيُّ امل ُْلكِّ

دي، : هو مِّْن أمَجلِّ األْلقابِّ وأْحَسنِّها، اّليت ُلقََّب هبا نِّظاُم امل
َي هللُا َعْنَك بِّرضا أمريِّ ا ُقتدي َمرًَّة بَ نْيَ يََدْيهِّ، وقاَل َله: اي َحَسُن، َرضِّ

ؤمننَي َعْنَك" )ابن كثري، فَ رُيوى "وَقْد أْجَلَسُه امل
ُ
: 1991مل

 (. 1989: 5/363؛ ابن العماد،  16/88؛ اجلوزّي، )د.ت(:12/141
ؤمننَي"، وَْل يُ ْعَط لَِّغرْيِّهِّ مِّن الُوَزراءِّ إاّل هو، و     

ُ
يَّ أمريِّ امل هذا يَُدلُّ على وأصبَح هبذا اللََّقبِّ َمَع َغرْيِّ مَِّن األلقابِّ " َرضِّ

كانةِّ اّليت وَ 
َ
، و امل الفةِّ واإلسالمِّ ْدَمتِّه للخِّ فعالِّه، وُحْسنِّ َتْدبريه، وخِّ ْذَهبِّ َصَل إلَْيها الوزيُر، والشَّرنِّ اّلذي تَ بَ وَّأه، وما ذلَك إاّل ألِّ

َ
امل

ذا ال ،  السُّنِِّّّّ خاصًَّة، وَدْعمِّ السَّالطنيِّ السَّالجَقةِّ َله، وعِّْنَدما نُ ْعمُِّل َخيالَنا َوذِّْهَننا، وََتَمَُّلنا هبِّ ُد له صورًة مجيلَة املالمِّحِّ ، َفَسَنجِّ لََّقبِّ
ُغفوُر َذنْ ُبه وَزاّلتُه، وفيه مضمونُ 

َ
ْعصوُم عِّْنَد االليفةِّ، وامل

َ
كِّرَبِّ َحْجمِّ الصَّالحيّاتِّ   كثريَة املعاين، فهو الرضِّيُّ املرضيُّ َعْنه، َفَكرنَّه امل
ا وإدر  َنوطةِّ به، وهي َمعاٍن ال مُيْكُِّن اإلحاطُة هبِّ

، وإْعمالِّ الذِّْهنِّ.    امل  اُكها إاّل ابلتََّخيُّلِّ
َبُع اجلودِ       4 رَيِّ، وقد َوَردا عِّْنَد ابن العماد احلنبلّي، إذ َكْعَبُة املَْجِد، وَمن ْ : ومها َلَقبانِّ أْطَلَقهما أهُل الَّّتاجمِّ والسِّّ

بَ  َْجدِّ وَمن ْ
، فقاَل: َكْعَبُة امل : 1989ُع اجلودِّ، وكاَن جْملُِّسه عامِّرًا ابلُقرّاءِّ والُفَقهاءِّ ..." )ابن العماد، يقول:"ذََكرَُه ابُن السَّمعايّنِّ

ْلكِّ وَشرنِّه، َكْعبَ 5/363
ُ
َلًة (. ويف َمْضمونِّ اللََّقبَ نْيِّ صورٌة جليلٌة عظيمٌة، إْذ َجَعَل ابُن السَّمعايّنِّ لَِّمجدِّ الوزيرِّ نظام امل ًة َتكوَن قِّب ْ

لوكِّ واألُمر 
ُ
، وهي صورٌة الفَِّتٌة النَّظََر واللنّاسِّ وامل األمورِّ، وَقضاءِّ احلاجاتِّ لتَّرمَُّل، اءِّ والُعلماءِّ والُفَقهاء، وال بدَّ للتَ َوجُّهِّ إلَْيه يف َتْسيري ِّ

َبٌع وَمْصدٌر ال َبُع اجلودِّ"، فللجودِّ َمن ْ ، والبالغّي التَّصويرّي. وكذلَك َلَقُب" َمن ْ ا الدِّينِّّ َْضموْنِّ ا توحي ِبِّ يَ ْنضُِّب، فاجلوُد َكَرٌم، ولكّنه  ِبِّ
دَّتِّه وَكثْ رَتِّه، فارتَ َبَط اجلوُد والَكَرُم ابلن َّبْ  عِّ عِّْنَد النّاسِّ كافًّة، وهو َتشبيٌه صائٌب أْزَخُم وأكرُب مَِّن الَكَرم، فال يَ ْنتهي َكَرُمه لَِّفْوَرةِّ نَ ْبعِّه، وشِّ

 رفيٌع.
، ويَُدلُّ على رِّْفعةِّ مكانَتِّهِّ، وُعُلوِّ شرنِّه، (: و 1984)إقبال، السَّيُِّد الكبُي      5 ْلكِّ

ُ
ا نِّظاُم امل هو مَِّن األْلقابِّ اّليت لُقَِّّب هبِّ

ُها كلِّمُة "الكبري"، فَ ْوْصُف الّسيِّّدِّ ابلكبريِّ له مدلوٌل أْكثَ ُر َوقْ ًعا وَتَ  ثريًا يف ذِّْهنِّ قارِّئِّها، فهو ََيْمِّل يف َلْفظِّهِّ صورٌة جليلٌة له تَ ْرِسِّ
ُب السَّيِّّدِّ دوَن َوْصٍف. وكذلك لّسادُة ُكثُ ٌر، ولكِّنِّ الَوْصُف ابلكبريِّ َمي َّزَْته َوَوَضَعْتُه يف رُْتبٍة َمرموقٍة، عظيمةِّ الَقْدرِّ، ال يَُدلُّ عَلْيها َلقَ فا

ضمونِّ ما يَعن عَِّظَم الّشرنِّ والَقْدرِّ، فإذا كان هن
َ
اَك ُوَزراُء فهو َسيُِّّدُهم، وُعْمَدتُ ُهم، وأمريُهم، فهو َلَقُب" َسيُِّّد الُوزراءِّ" ََيْمُِّل مَِّن امل

. فاتِّ َالمِّحِّ والصِّّ
 َلَقٌب بِّصورٍة ُمتَ َعدَِّدةِّ امل

(: وهو َلَقٌب أُطلَِّق على الوزيرِّ ُأضيف إىل كثرٍي مَِّن األلقابِّ اّليت ُعرِّف هبا، وفيه 1984)إقبال، َصْدُر اإلسالِم       6
يٍِّّب؛ إذ ُجعَِّل لإلسالمِّ والّدينِّ َصْدٌر، والصَّْدُر ُمَقّدمُة الشَّْيءِّ وأوَّلُه، وتَعن اللفظُة كذلك: الرّئيُس، فنظاُم مضموٌن مجيٌل ذو معىًن ط

َُتَصدُِّر يف الّدفاعِّ َعنِّ املِّلَّةِّ واإلسالم، و 
تَ َقدِّم على غرْيِّهِّ، فهو احملامي واملانُع وامل

ُ
ْلكِّ هبذا اللََّقبِّ كامل

ُ
املعاين َِتْعُل مَِّن اللََّقبِّ  كلُّ تْلكَ امل

 صورًة مجيلًة موحيًة، َتْستَ ْوقُِّف النَّظََر والفِّْكَر.
: هو َلَقٌب ََيْمُِّل يف طِّّياتِّه معايَن َحَسَنًة وعظيمًة، فمّما يَُدلُّ عليه اللََّقُب هو اإلعانةُ (1984إقبال، غّياُث الّدولة )      7

َُخلُِّّص َلا، وهي معاٍن تَ ْرَتكُِّز السَّْلطنُة واوالنُّْصرُة، فَبِّه َتْظَهُر حا
عنُي، وامل

ُ
ْنقُِّذ، والّداعُم، وامل

ُ
ْلُك جُة السَّلطنةِّ والدَّولةِّ إلَْيه، فهو امل

ُ
مل

ُلِّّماتِّ واألوقاتِّ الصَّعبة والشَّديدةِّ.
 عَلْيه، عِّْنَد امل

رّبَ أاتِبكْ       8
ُ
واألمرَي، وقيَل: إنَّ َمْن أْطَلَقها عليه داوُد جفري والد ألب أرسالن، أُخ  : وهي َلْفظٌة تُركّيٌة تعن الوالَد وامل

َلَقٌب خطرٌي، ال يكوُن السُّلطانِّ طغرْلَبْك، وقيَل: إنَّ َملَِّكشاه هو َمْن أطلَق هذا اللََّقَب علْيه، وَسلََّمه زِّماَم أمورِّ السَّْلطنة كلِّّها، وهو 
َلقِّّبُ 
ُ
 (.1991وصاحُب األمرِّ، ودِّاللُته جليلٌة )ابن كثري،  إاّل لَِّمْن يَثُِّق بِّه امل

ُدها أْلقااًب َلْوحاٍت َتصويريّة، َِتُْذُب الّترُمَل إِّلَيْ  ، َوَنِّ ُلكِّ
ها، وَِتَْعلُنها نَ َتَذوَُّقها، تْلَك هَي أْشَهُر األْلقاُب الَّيت ُلقَِّّب هبا نظام امل

جازاتِّ البالغِّ 
َ
بالَغةِّ يف إْطالقِّها وإِّْسباغِّها، وهذا لِّما فيها التَّشبيهاتِّ وامل

ُ
ا ومَجالِّيَّتِّها، َرْغَم امل َُؤرِّخوَن على َجْهٍل إبَياءاِتِّ

ّيةِّ، وَلَْ َيُكنِّ امل
رَيِّ َعَلْيه.  َؤرِّخنَي وأصحاب السِّّ

ُ
فاتِّه وأْعمالِّه، وأْحكامِّ امل  ما َسَنراُه يف احلَديثِّ َعْن صِّ
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 :اثنياا: ِصفاتُه وَمناِقُبه
، واألحداثَ ت َ  فاتِّهِّ وَمناقِّبِّه، وأَوَردوا الرِّواايتِّ ، وصِّ لكِّ

ُ
َؤرِّخوَن وأصحاُب الَّّتاجمِّ أْعماَل الوزيرِّ نظامِّ امل

ُ
َحوَله، ولكِّنَّهم،  تَ بََّع امل

ولذا جاءْت أحكاُمهم عامًَّة اْنطِّباعيًَّة ُجلََّهم، َْل يَ ن ُْقدوا تِّْلَك الرِّواايتِّ ويَ تَ َفحَّصوَْنا، فلْم خَيْرجوا آبراٍء وأحكاٍم دقيقٍة صحيحٍة َعْنه، 
دوها دوَن َمعايرَي اترخيّية دقيقٍة، ومِّْن فَ ْرديًَّة، فيها مَِّن الصُّورةِّ الفنّ ّية، واملالمِّحِّ اجملازيَّة، وَقْد َوَقفوا عِّْنَد تِّْلَك الرِّواايتِّ الّتارخيّيةِّ، َوَردَّ 

فاتِّه وَمناقِّبِّه:  أْشَهرِّ صِّ
لطةُ       1 ألْلب  : وَيْظَهُر ذلَِّك عِّنَدما ذَكَر املَؤرِّخوَن َتدبريَُه، وإدارَتَه لِّْلُمْلكِّ والسَّْلطَنةِّ، إْذ يُ ْروى أنَّه أْصَبَح أاتبًِّكاوالنُّفوذ السُّ

لكلِّّ توجيهاتِّه؛ حّّت َوَصَل للوِّزارةِّ عِّْنَدما صاَر ألْب أرسالُن ُسْلطاًًن، َومِّْن بَ ْعدِّه ابُنه أرسالَن، أْي ُمَربٍّ وُمَدبٌِّّر أموَره، وُمْستِّمًعا 
ننَي، فَ َلمّ  ْدَمتِّه َعْشَر سِّ َُؤّرخنَي أنَّه"َدب ََّر أْمَره فرْحَسَن التَّدبريِّ، َوبَقَِّي يف خِّ

ا ماَت ألْب أرسالُن، واْزَدَحَم َملِّْكشاه،  فَيورُد بَ ْعُض امل
، ولَْيَس للسُّلطانِّ إاّل أ ُْلكِّ

ْمَلَكَة لَِّوَلدِّهِّ َملِّْكشاه، فصاَر األْمُر ُكلُّه لِّنظامِّ امل
َ
ْلكِّ َوطََّد امل

ُ
التَّْخُت والصَّْيُد" )ابن َخّلكان،  والُده على امل

" فيها دِّاللُة عَِّظمِّ َشرنِّ (. ومقولُة " ولْيَس للسُّلطانِّ إاّل التَّْخُت والصَّْيدُ 16/303؛ ابن اجلوزّي،)د.ت(: 2/128: 1972
فةِّ التََّحكُّ   مِّ والنُّفوذِّ.الوزيرِّ، وَسْيطَرَتِّه الكبريةِّ على أمورِّ السَّْلطنةِّ، وفيها مَِّن الكنايةِّ البالغيةِّ والواضحةِّ، الّدالَّةِّ على صِّ

ْبلُ       2 فالَكَرُم واجلوُد والن ُّ ُْلكِّ هَبِّيًَّة مجيلًة بصِّ
ريُة نظامِّ امل ُختلِّفةِّ كلِّّها، فحاَز السَّْبَق : جاءْت سِّ

اتِّه وفضائِّلِّه، يف الّنواحي امل
َؤرِّخنَي بعباراٍت مجيلٍة ُتضفي صورَة الَكمالِّ واجَلاللِّ له، فيقو 

ُ
فاتِّ الَكَرمِّ واجلودِّ والسُّْؤددِّ، فَ َعب ََّر أَحُد امل ل:"وأّما النِّّظاُم فَإنَّ يف صِّ

ريَتَه بَ َهَرتِّ العقوَل جوًدا وَكَرًما  ْشَمًة وإحياًء لِّمعاَلِّ الدينِّ، فَ َبىن املدارَس َوَوَقَف الُوقوَف، ونَ َعَش العِّلَم وأهَله، وَعمََّر احلََرَمنْيِّ... سِّ وحِّ
ا  حقًّا صورةٌ  وما ظَنَُّك برجٍل كاَن الدَّهُر يف خفارتِّه؛ ألنَّه كاَن َقْد أفاَض مَِّن اإلْنعامِّ ما أرضى النّاَس" )ابن اجلوزّي، د.ت(. إْنَّ

َة، فالدَّهُر حارٌس أمنٌي مجيلٌة، َتصويريّة، َجَعَلْت مِّْن صفاتِّه َلْوحًة ُمْكَتَمَلَة األبعادِّ والّزوااي، فاالِّفارُة تَعن: الّذّمة والَعْهَد واحلِّراس
 ُمَكفٌِّل بِّرعايَتِّه، وفيها مَِّن اجملازِّ التَّشبيهيِّّ االْستعارّي.

زُ      3 َفرُُّد والتََّمي ُّ ، والت ََّفرُُّد والتََّمي ُُّز ال خَيلو مِّْنه زماٌن وال َمكانٌ : الت َّ ُتَ َنوَعةِّ للوزيرِّ الطُّوسيِّّ
فاتِّ امل فتانِّ مَِّن الصِّّ ، هااتنِّ الصِّّ

، إىل َحدٍّ ال مُيْكُِّن مَعهما التَّْصديُق؛ اجمِّ رَيِّ والَّتَّ َُؤرِّخوَن، وذوو السِّّ
ما فيهما مَِّن االُروجِّ َعنِّ لِّ  قدميًا وَحديثًا، ولكِّن َقْد ابَلَغ فيهما امل

َدها الَّذي َلَْ تَ َر مِّ  نيا واحِّ ُد ذلَك عِّْنَد أَحدِّهم، بَ ْعَد وفاتِّه، فقال:"فَ َعدَِّمتِّ الدُّ ، واليقنيِّ، وَنِّ دقِّ ثْ َله ... وأعمالُه احَلَسَنُة احلقِّّ والصِّّ
، ََلْ َيْسْقُه َمْن كاَن ق َ  َله، وال أَْدرََكُه َمْن كاَن بَ ْعَده" )أبو شامة، َوَصنائُِّعه اجلميلُة َمْذكورٌة يف التَّواري َِّ  (.  98-1/97: 1997ب ْ

رَ  ُقه َغي ْ فاٌت تُ ْغَدُق على الرُُّسلِّ واألنْبِّياءِّ، واالارقنَي، َفَسب ْ ، َفهذِّه صِّ ُبالغٍة يف الَوْصفِّ
ه جائٌز معقوٌل وال خَيْفى اإلفراُط يف امل

اقِّ  نِّ، ال على كثرٍي مَِّن الَبشرِّ، وأّما َعَدُم حلِّ حاسِّ
َ
َلًة اتمََّة امل َُؤرِّخني؛ لَِّكْونِّ صورتِّه ُمْكَتمِّ

َغرْيِّه إاّيُه فهذا فيه إيغاٌل وخياٌل واسٌع َلدى امل
ا احلقيقّيةِّ. َْرفِّيَّتها ودِّالالِتِّ دوَن تِّْلَك العباراتِّ ِبِّ ا َلْ يكونوا يَ ْقصِّ  َيشوهُبا شائبٌة أْو نَ ْقٌص. وُرِبَّ

يادة    4 رَيِّ : احلظُّ والسِّ َؤرِّخوَن وأهُل السِّّ
ُ
َْيُث تَ َفنََّن امل َقاَم العايّل، ِبِّ

يادَة، وامل ْلكِّ الّرايدَة والسِّّ
ُ
،  َلَقْد ًنَل الوزيُر نظاُم امل ابألقوالِّ

ثااًل وأُْْنوَذًجا يف َسرْيِّ احلظِّّ االطريِّ يف رِّكابِّه،  يَّتِّه مِّ وُمواَكَبةِّ ظِّلِّّه، وَقْد قاَل َعْنه وضْربِّ الّصفاتِّ واملناقبِّ َعلْيه، َوَرأَْوا يف َشخصِّ
ْلكِّ 
ُ
لكِّ )وزيُر طُغرلَبك( وُعزَِّل. َونُقَِّل حيُث اْعُتقَِّل. اْسَتوى أْمُر نظامِّ امل

ُ
، َوبَ َزَغْت ابلسَّناءِّ بَ ْعُضهم:"قاَل: َوَلّما ُصرَِّف َعميُد امل

ىن نَ ْفُسه. وَعال عِّْلُمه. وَجرى قَ َلُمه. َوت َ 
ُ
يادتُه. وَمَضْت َمضاربُه. َوَمَضْت َسحائُِّبه" ََشُْسه. َوبَ َلَغتِّ امل َرف ََّعْت وِّساَدتُه. َوتَ َفرََّعْت سِّ

 (. 29: 1900)البندارّي، 
ُدها مقوالٍت  ُئ كتابِّ اتري َ دولةِّ آلِّ سلجوق" ابن العماد الكاتب"، َفَسنجِّ فَ نّ ّيًة إنّنا لو َدقَّقنا يف العباراتِّ اّليت أْطَلَقها ُمْنشِّ

يَّ  ، وَتْسَحُر الَعنْيَ إذا ما َشخَّْصناَمْلَمحِّ ا ََّتْلُِّب اللُّبَّ ، ما فيها، إْنَّ ها، وتَ َفكَّْرًن يف  ًة، فيها مِّْن مَجالِّ التَّصوير، وحرارةِّ َفنِّ البديعِّ
ا مغاالٍة، فهو"الوز  ُهْم َمْن رََفَع َقْدَره فوَق التََّصوُّرِّ، وغاىل بَوْصفِّه أميَّ ن ْ يُر الكبرُي العاَُل العادُِّل... وزيٌر غاىَل ُكْنهِّها، وديباَجتِّها. ومِّ

دَّةِّ َمنَ َعتِّها، وضاهى االُلفاَء يف عطائِّها، وابهَ  ُلوَك يف ُِسَْعتِّها، وغاَلَب الضَّراغَِّم، وكانْت لَه النُّْصرَُة َمَع شِّ
ى الفراقَِّد فكاَن فوَق امل
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، َطَمَس ذِّْكرُه َمْن ُكنّا َِسائِّها ... كاَن جواًدا خَيَْجُل َلَدْيهِّ كلُّ جبنٍي َوّضاٍح،  َويَ َتناَفُس على أريجِّ ثنائِّه مِّْسُك اللَّْيلِّ وكافوُر الصَّباحِّ
ُْثمِّرََة" )السُّبكّي، د.ت: 

كارِّمِّ مَِّن امللوكِّ َخرَبه، وَغَرَس يف الُقلوبِّ َشَجراتِّ إحسانِّه امل
َ
ا حقًّا أوصاٌف ال 4/309َنْسَمُع يف امل (. إْنَّ

 يٍب ُمبدٍع ُمتَ َفوٍِّق ُمَتَخيٍِّّل. َتْصُدُر إاّل مِّْن أد
عادُة،      5 ريَتَه، والّزينُة، واألّّبُة واجلاللةُ  السَّ َؤرِّخوَن، وَمْن تَ ْرمجوا سِّ

ُ
َفٌة، أو َمْنقبٌة، أو َلَقٌب إاّل ابَلَغ فيها امل : َْل تَرِّْد صِّ

 ، فاتِّ إىل َِمَلِّّ النُّجومِّ والَكواكبِّ ، فَ يُ ْردُِّف صاحُب وَوَصلوا به بِّتِّْلَك الصِّّ بالغاتِّ
ُ
وأْسَكنوه على أعاليها، دوَن َحرٍَج مِّْن َمقيتِّ امل

 اتري َ دولةِّ آلِّ سلجوَق، قائاًل:"
ا تَ َيسََّرْت بِّسعادةِّ الوزيرِّ الكبريِّ خواجة بُ ُرْزَك قِّوامِّ الدِّ                امينِّ نظوهذِّه السَّعاَدُة كلُّها      للسُّْلطانِّ َملِّْكشاه     إْنَّ
. وكاَنْت وِّزاَرتُه               يِّّ أمريِّ املْؤمننَي الوارِّفِّ الظِّّلِّّ الوافِّرِّ الَفْضلِّ ُْلكِّ أب عليِّّ احَلَسنِّ بنِّ إْسحاَق َرضِّ
 امل
ا َخَلَقه هللاُ لِّْلُمْلكِّ واجلالَلةِّ ُمَصوَّرًا. وَكَ                رنَّ اإلْقباَل َله َمْعَلًما والظََّفَر َحلِّيًَّة. َوبَ ْهَجُتُه لِّْلَمْمَلَكةِّ زينًة. َكرْنَّ
ايَتِّه. وََكَنفِّ رِّعايتِّه. وكانْت ُملوُك                ُمَسخَّرًا ... وكاَنْت ُملوُك الرُّومِّ َوَغْزنََة وما َوراَء الن َّْهرِّ يف ظِّلِّّ َحِّ
َلعِّه" )البندارّي،  األطرافِّ يُ َقبِّّلوَن َكتَِّفه إْجالاًل وَتْشريًفا، َوَيَشرَّفونَ                (.53: 1900بِّلِّْبسِّ خِّ

  
ُ
، وَقْد ظَلَّْت يف سريَتِّه، وَخلََّده امل ْلكِّ

ُ
َناقُِّب اّليت ََتَّلى هبا الوزيُر نِّظاُم امل

ماُت، وامل فاُت، والسِّّ َؤرِّخوَن يف ُكُتبِّهم تِّْلَك الصِّّ
هم ما يُ ْفَهُم مِّْن كال ُد مِّْن بَ ْعضِّ ا َنِّ َذ وأسفارِّهْم، َوُرِبَّ ، وََيَْعُل لَُه هِّناٍت ومآخِّ مِّه عَلْيه، أبنَّه ظاَلٌ جاهٌل يف بَ ْعضِّ املواقِّفِّ واألْحداثِّ

ا جاهاًل، ال يَ ْعرِّف َعواقَِّب أحكامِّه وَمشوراتِّه، وذلك عِّْنَدما كا
ً
َن يَ ْنَصُح وَهفواٍت، مثَل: أنّه كاَن ُمَتَسلِّّطًا، أو ُمْستشارًا ظامل

ُلكِّ وتَ ْزينيِّ هذا العملِّ الشَّنيعِّ للسُّ  السَّالطنَي بَِّقْتلِّ أَحدٍ 
ْلطانِّ والتََّخلُّصِّ مِّْنه، إذا َصدَقتِّ الرِّواايُت يف ذلَك، َكَمشوَرتِّه بَِّقْتلِّ عميدِّ امل

ها وَتديُّنِّها، أو َُؤرِّخوَن على صالحِّ
يف َكْحلِّ أعمامِّ  ألب أرسالَن، أو قَ ْتلِّ َعمَّةِّ السُّْلطانِّ ملكشاه " كوهر خاتون"، حّّت َلْو أمَجَع امل

 (.1900الّسالطني، وأبنائِّهم )البندارّي، 
، وقْد َتسابقوا علْيها وتنافسوا، ف اجمِّ رَيِّ والَّتَّ َُؤرِّخوَن وأصحاُب السِّّ

: إنَّ الصُّورَة الَّيت َرَِسَها امل كانْت صورًة وُخالصُة القولِّ
ّيةً  ْنه َشْخصِّ كَمًة، تكاُد  حيًَّة، مجيلًة، اتّمَة األبعادِّ، َجَعَلْت مِّ َبًة، وَشَرفًا وَخطرًا، َوحِّ َفتِّه مِّْن أقوى الُوزراءِّ، وأكثرِّهم َهي ْ فريدًة ًندرًة، بِّصِّ

بحثِّ الثّاين مِّ 
َ
 َن الدِّراسةِّ.تُنافُِّس الصُّورَة الَّيت َرَِسَها الشُّعراُء َله، َمْدًحا، َورِّاثًء، َوَوْصًفا، وهو ما َسنَ تَ تَ ب َُّعه يف امل
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َعراءِ   املبحُث الثاين: صورُة الوزيِر نظاِم املُْلِك ِعْنَد الشُّ
َؤرِّ 
ُ
، َمهما حاَوْلنا ذلَك، أبنَّ امل َُؤرِّخِّ واألديبِّ

، أوِّ بَ نْيَ امل ، سارٌِّد بدايًة، ال مُيْكُِّن الَفْصُل بَ نْيَ الّتاري َِّ واألَدبِّ َخ ًنقٌل لَلْحداثِّ
، والّشاعَر ذايتُّ النَّظْ  رةِّ، يقوُل ما خَيَْتلُِّج مِّْن أحاسيَس ومشاعَِّر، َفكِّالمها ُِمْتاٌج لآلَخر، ولو بَِّقْدٍر ُمتفاوٍِّت؛ فاألحداُث لْلَوقائِّعِّ

، أو ما ُيَسمَّى ُكُتبَ  َر السَّْردِّ الّتررخييِّّ لُنا َعب ْ ، وأقواَل ا الّتارخيّيُة َوَوقائُِّعها، وُمَسبِّّباُِتا وآاثُرها، ونَتائُِّجها، َتصِّ َؤرِّخنَي، وهو الّتاري َِّ
ُ
مل
َْصدُر الرَّئيُس يف َرْصدِّ األحداثِّ املاضيةِّ، والوقائِّعِّ االاليةِّ، وال خَيلو أْن يكوَن األدُب كذلَك َمْصدرًا مِّْن مصادِّرِّ 

ْنُه امل ، مِّ الّترري َِّ
ّياٍت، َْل  ، َفَكَشَفها األديُب، وأفاَدًن نَ تَ َعرَُّف إىل جُمَْرايتِّ األحداثِّ اّليت َسَلَفْت، ونَ تَ َعرَُّف إىل وقائَِّع وَشْخصِّ تَرِّْد يف ُنصوصِّ التّاري َِّ

ا، وُعالقَتِّها بِّبِّناءِّ تلَك األحداثِّ والتَّرثريِّ فيها. اِتِّ  يف دِّراَستِّها، وِسِّ
اللِّ السَّْردِّاّيتِّ  ُْلكِّ َشْخصيًَّة اترخييًَّة، مُيْكُِّن دِّراَسُته، وتَناُولُه، مِّْن خِّ

نقولةِّ،  وَلّما كاَن الوزيُر نظاُم امل
َ
الّتارخيّيةِّ والرِّواايتِّ امل

ا َيْسرُد لَنا َحياتَه، وأوصاَفه، وَشرنَه، َمْهما ، فالّشاعُِّر، عِّْنَدما كاَن مَيَْدُحه، أو يَرثيهِّ، أو يَ ْهجوه، إْنَّ كاَن حديثُه َعْنه. وقْد   واألَدبِّ
لكِّ َمْدًحا، ورِّاث

ُ
ًء، وهِّجاَء، فَ َرَِسوا لَه ُصَورًا ُمتَعدِّدًة، ُمَتلوِّنًة، كانْت يف جَمموعِّها لوحاٍت فَ نِّّيًَّة أْكثَ َر الشَُّعراُء يف تَناُولِّ الوزيرِّ نظامِّ امل

يها، وَسرْبِّ أْعماقِّها، َمَع ما ُعرَِّف َعْنه مِّْن إْتقانِّ اللُّغةِّ العربّية، واالستِّماعِّ للشُّعراءِّ، واجللوسِّ  ْم يف  إلَْيهِّْم، وَتَذوُّقِّ َنْظمِّهِّ مجيلًة يف تَ َقصِّّ
ه.  َحقِّّهِّ وَمْدحِّ

 املَطْلُب األوَُّل: صورُة املَمدوِح نظاِم املُْلكِ 
ْدُح إاّل بَ ْعَد ُوجودِّ ا

َ
ْعريٌّ قدمٌي قَِّدَم الُعالقاتِّ اإلْنسانيَّةِّ وَتشاُبكِّها، َوُرِّبا َل يَ ْنَشْر امل َْدُح َفنٌّ شِّ

لطَّبقاتِّ االجتِّماعّية، َوَتَكوُّنِّ امل
، وتَ ْقدميِّ الَعطااي، وهذا ما أث َّرَ الكِّياًنتِّ االجتِّ  عروفِّ

َ
ُرورِّ ماعّية والطََبقّية، وما فيها مَِّن الُفروقِّ االجتماعّية واالْقتِّصاديّةِّ، وإْسداءِّ امل ، ِبِّ

ُبالغاُت يف التَّعبريِّ، وَأَخَذ الن ُّّقاُد يَ ْلَتفِّتوَن إىل املعا
ْعرِّ ورِّسالَتِّه، فَنَشرتِّ امل ، يف قيمةِّ الشِّّ َحَبها مِّْن تَ ْهويلِّ الشَُّعراءِّ يف ين، وما صاالَوْقتِّ

ًئا، َويَ ْنَصرُِّف الّشاعُر َعنْ  ًئا َفَشي ْ ْعرِّ َشي ْ َمدوحِّ والثّناءِّ عَلْيه، َوعِّْنَد ذلَك "تَ َتَدْهَوُر قيمُة الشِّّ
، فال يَقوُل إاّل ما  َتصويرِّ امل عاَلمِّه الّداخليِّّ
ُل إاّل بَِّقْدرِّ الَعطاءِّ، وَلقْد قالوا:"إنَّ َمْدَح الّشاعرِّ على َقدْ يُراُد مِّْنه، و  ْظهارِّ الرَباعةِّ، وال َيْستَ ْرسِّ رِّ الَعطّيةِّ"...َوبَ ْعَد أْن  ال يَ تَ َفنَُّن إاّل إلِّ

ْعرِّ وأمهَِّّيَّةِّ الّشاعرِّ، وَنْسَمُع "أنَّ الشَُّعراَء كان ه ما يُقاُل َعْن رِّفْ َعة الشِّّ ايَة الشَُّعراءِّ" ) ُكّنا نُواجِّ ه ْنِّ ْرًن نُواجِّ َْنزِّلةِّ األنْبِّياءِّ فيهِّم" صِّ وا ِبِّ
 (.330: 1992عصفور، 

: صورُة املَْمدوِح الكريِ   أوًَّلا
فٌة مالزِّمٌة لْلَمْدحِّ وال َرُء، وهي صِّ

ا امل َُحبَّبةِّ والرَّئيسةِّ اّليت يَ َتَحّلى هبِّ
فاتِّ امل ثَّناء، وَحضَّْت َعَلْيها الشَّرائُع يُ َعدُّ الَكَرُم مَِّن الصِّّ

َنهم، فرخَ  ؛ َكْيال مَيْنعوا َمعروَفهم فيما بَ ي ْ َقبٌة مجيلٌة َغَرَسها هللُا تعاىل، يف النّاسِّ ُْخَتلِّفُة، وهي َمن ْ
ذوا يَتسابقوَن فيها والَعقائُد امل

فةِّ واجلِّبِّلَّةِّ، فَ َتهاَفَت ويَ َتناَفسون، َحّتَّ خُيَلَّدوا ابلثَّناءِّ والذِّْكرِّ احَلَسنِّ بَ نْيَ الوَ  ْلكِّ َحظًّا وافِّرًا مِّْن تِّْلَك الصِّّ
ُ
رى، وقْد ًنَل الوزيُر نظاُم امل

، وبَذلِّ املالِّ واَلِّباتِّ ََلم.  هِّ، والثّناءِّ َعَلْيه، وهو يُقابُِّلهم يف إزجاءِّ اأُلْعطِّياتِّ  الشُّعراُء يف َمْدحِّ
، وهو كاتُِّب اإلْنشاءِّ بدارِّ     يقوُل الّشاعُر أمنُي الدَّولةِّ أبو سعيدٍ 1 العالُء بُن احَلسنِّ بنِّ َوْهٍب بنِّ املَوصالاي، يف َكَرمِّ نظامِّ املْلكِّ

 (. )الطويل(:1/128:االليفةِّ. )عماد الَدينِّ الكاتب، 
 وََكْيَف أخاُف الضَّْيَم أْو َأْحّذُر الرَّدى     َوَعوين َعلى األاّيمِّ أَبْ َلُج َوّضاحُ        
ُْلكِّ لِّْلَكْس     رِّ ج       ابٌِّر      َولِّل   ضُّ     رِّ َمنّ     اٌع َولِّلنَّ  ْف      عِّ َمنّ وَ        

    احُ ظِّ    لُّ نِّظ     امِّ امل
، وهي صورةٌ  ُْلكِّ َمنّاٌع للضُّرِّ مّناٌح للنَّفعِّ

ا يف النّاس، فنظاُم امل مجيلٌة ِبا فيها مَِّن  فهو أبلُج َوّضاُح ُمعنٌي على األاّيمِّ وتَ َقلُّباِتِّ
" كيَف أخاُف" لَِّيفيَد الّنفَي نَ فْ  بالغةِّ. وابتداُء الشاعرِّ ابالستفهامِّ

ُ
َيغِّ امل ا فيها مِّْن صِّ َي االوفِّ واحلََذرِّ مَِّن الطّباقِّ البديعّي البالغّي، وِبِّ

 الَفقرِّ واجلوعِّ وَمَعرَّتِّه.
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ْهُر الوزيرِّ     ومِّْن ُمبالغاتِّ الشُّعراءِّ، وعَِّظمِّ الثّناءِّ َعَليْ 2 ْبُل الدَّْولةِّ ُمقاتُِّل بُن َعطّيةِّ هللا البكرّي، وهو صِّ  هِّ، ما قاله شِّ
. )عماد الّدينِّ الكاتب،     ْلكِّ

ُ
 (. )البسيط(:488-3/487 :نظامِّ امل
    نابِّ اْبنِّ إْسح     اقِّ وإْن َك    تَ ْبُت كِّ   تااًب ََنْ    َو َسيِّّ     دُِّك     ْم       فَ      إِّنَّه ف      ي جَ           
ْلكِّ َأْكَرُم َمْن      ساَس الَبسيطََة مِّْن ماٍض وابقِّ           

ُ
 ََشُْس الُكفاةِّ نظامِّ امل

 ه     ذي َسح     ائُِّب َك    فَّْيهِّ نًَدى َوَرًدى      َعلى ال     َورى ذاُت إِّْرع  اٍد َوإِّبْ   راقِّ           
ج    اٍل َوأَْرزاقِّ         أَق     الُم               ُه أَبَ    ًدا ف      ي َك         فِّّ َدْولَ     تِّهِّ       لِّلنّ   اسِّ تَ       ْج     ري آبِّ

، وقدْ  َمدوحِّ
اَه امل شاعرِّ اّليت تَ ْنتابُه اِتِّّ

َ
َفنََّن يف التَّصويرِّ  ت َ وما كِّتاُب الّشاعرِّ َعْن الوزيرِّ إاّل َلْوحٌة َرَِسها الّشاعُر ابلَكَلماتِّ وامل

، والشَّريعةِّ، َرْغَم أّْنا ُصَوٌر عاجَلَها الشُّعراُء الُقدماء بِّ  عقوَل يف ُعْرفِّ الَناسِّ
َ
َتشبيه الكرمِّ ابلسُُّحبِّ املاطرةِّ، والتَّعبريِّ إىل َحدٍّ جاوَز فيه امل

خيفِّ َمَع البَ ْرقِّ 
ُ
طَُر، وزاَد يف البيتِّ األخريِّ ما َجَعَل قَ َلَمه َيْكُتُب أرزاَق  ولكنَّ الّشاعَر هنا، َجَعَل للشاعرِّ صورَة الّرْعدِّ امل

َ
اّلذي يليه امل

، وذلَك ما تَ َوصََّل إلَْيه أَحُد الّدارسنَي بقولِّه:"مُيْكُِّن ال ، يف الّناسِّ وآجاََلُم، وذلَك ما َصي ََّره َقضاًء وَقَدرًا لِّلّناسِّ َديحِّ
ْعَر امل َقوَل: إبنَّ شِّ

، قبولةِّ ع تُراثِّنا العربِّّ
َ
قبولةِّ وَغرْيِّ امل

َ
فاتِّ امل ْفراطِّ يف إْخفاءِّ الصِّّ بالغةِّ واإلِّ

ُ
" )ربيع، جُمَرََّد اْختِّالٍق َورِّايٍء وََكذٍِّب. وفيهِّ مَِّن امل َْمدوحِّ

لى امل
2020 :100 .) 

َقبولِّ َعْقاًل، وَشْرًعا، وال مُيْكُِّن َتَصوُّرُه، وال جوازُهُ 
َْدحِّ امل

، فهذا الّشاعُر ابُن اَلّباريُّة  ومِّْنه ما َخرَج َعْن امل عِّْنَد كلِّّ ذي َعْقٍل وُلبٍّ
، بَ ْعَدما هجاُه، وكاَن قْد أْكثَ َر مِّْن هِّجائِّه كثريًا، فَرمَ  لكِّ

ُ
َر بَِّقْتلِّه، فَ تَ َوسََّط له مجاُل يَ َتشََّفُع وَيْطلُب النَّجاَة مِّْن َغَضبِّ الوزيرِّ نظامِّ امل

 :الوزيُر شفاَعَته، وعفا عْنه، فرَخَذ مَيَْدُحه بِّقصيدٍة، ابلَغ يف َمْطَلعِّها. )عماد الّدين الكاتب،  اإلسالمِّ ِممد بُن اثبٍت، فَ َقبِّلَ 
 (. )املتقارب(:2/71

 بِّعِّ     زَّةِّ أَْم     رَِّك داَر الَفَلْك      َحنانَ ْيَك فاالَْلُق واأَلْمُر لكْ                
، وحّّت االْلُق والعِّباُد ومصائُِّرُهم بَِّيدَِّك،   فالَفَلُك يدوُر، والكواكُب والنُّجوُم، لكِّ

ُ
ا ِتري وُتضيُء أبمٍر مَِّن الوزيرِّ نظامِّ امل َكرْنَّ

ْمدوُح الوزيُر قائ
َ
ٍد ابهللِّ ومؤمٍِّن به، فَ َعلََّق امل ، َعزَّ اًل:"َكَذْبَت، ذاَك هو هللاُ فرنت َمْن تَ َتَصرَُّف أبَْقدارِّهم، وليَس هذا ممّا َيْصُدُر َعْن ُمَوحِّّ

 . )2/71 :وجلَّ، وََتََّم إْنشاَدها" )عماد الدِّينِّ الكاتب، 
عيُّ شاعُر احلََرَمنْيِّ. وقْد َقَصَد احَلْضرََة النِّّ  3 ُجاشِّ

ظامّية مِّْن َمّكَة.     َومِّْن أمْجَلِّ ما قاَله الشَُّعراءِّ يف ُجودِّهِّ وَكَرمِّهِّ، هو امل
 (. )الطويل(:56 -55: 1993)الباخرزّي، 
َْضنونِّ الثَّراءِّ َتَكرًُّما      إذا قاَم عِّاّلُت النُّفوسِّ الشَّحائِّحِّ                  ََيوُد ِبِّ

َناكِّحِّ               
ا ُكْفًؤا َكرمَي امل كارِّمِّ ُسْؤُدًدا      فَ يُ ْرضي هبِّ

َ
 َويَ ْفَتضُّ أْبكاَر امل

   رَنُّه      زِّحاُم َحجيجِّ البَ ْيتِّ بَ نْيَ اأَلابطِّحِّ َتزاَح    َمتِّ ال       ُورّاُد ف     يه َك                  
ها، وما َتال ذلك مِّْن َفضِّّ البِّكا  رَة ََلا، وهذا الّزوُج أْبدََع الّشاعُر حيَنما َصوََّر َكَرَم الوزيرِّ وُجوَده، أبّْنما َعْذراُء أُْهدَِّيْت لَِّزوجِّ

، َحقًّا  قُّ الّنكاحِّ ، وَلَْ َيْكَتفِّ الّشاعُر هبذا التَّشبيهِّ، إّْنا َذَهَب َكرمُي النََّسَب ُمْسَتحِّ إِّّْنا استعارٌة تشبيهّيٌة جاَءْت َمرسومًة ابلَكلِّماتِّ
َْن يَ ْبغوَن َعطاَءه، ويَ ْزَدَحوَن عِّْنَده كاْزدِّحامِّ احُلّجاجِّ يف طُُرقِّ مَ  َْمدوحِّ إىل أْن ََتَْتلَِّئ جمالُس الوزيرِّ ِبِّ

َُكرَّمةِّ يف أابمل
. ّكَة امل ثناء احلجِّّ
، والتَّفريقِّ   بنْيَ األدبِّ والكالمِّ وهااتنِّ الصُّوَراتنِّ مها اللّتانِّ تُثرُي يف القارئِّ والّدارسِّ التََّرمَُّل والتََّذوَُّق اّلذي يقوُد إىل اإلعجابِّ

، حيَنما تَ َعرَّضوا إىل طُُرقِّ التَّْصويرِّ التَّواُصليِّّ االِّطاّب، فَ َعْن أمَهّّيةِّ الصُّورةِّ الَفنِّّيَّةِّ يف االَدبِّ يقوُل أَحُدُهم:"ف َ  َقْد أَْدَرَك دارسو اأَلَدبِّ
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وى َضْرٍب مَِّن ا ، َمَع تَ َعدُّدِّها َوتَبايُنِّها، أنَّ اأَلَدَب مِّْن دونِّ صورٍة أْو َتْصويٍر، ال يَ ْعدو أْن يكوَن سِّ لَكالمِّ اّلذي أَلَِّف الّناُس الَفنِِّّّّ
 (. 19: 2007م اإلْبالغيَّةِّ أْو َِساعِّه يف أثْناءِّ ُعالقاِتُِِّّم التَّواُصلِّيَّةِّ" )بوزايين، قَ ْوَلُه، يف أثْناءِّ مُمارساِتِِّّ 

ياسِة والنُّفوِذ     اثنياا: صورُة املَمدوِح يف السِّ
ُْلكِّ كاَن ذا َشرٍن عظيٍم يف الوِّزارةِّ، والتََّحكُّمِّ يف اإلدارةِّ وال

ياسةِّ، ويف إطالقِّ يَدِّهِّ يف احُلْكمِّ ذُكَِّر، آنًِّفا، أنَّ الوزيَر نظاَم امل سِّّ
َفمِّْن ذلَك ما قاَله أبو الَفضلِّ جعفُر دونِّ نِّزاٍع يف ذلك، وذلَِّك تَ نَ بََّه إلَْيهِّ الشَُّعراُء، وفاَضْت بِّه َقرائُِّحُهم، فَ َقْد َصوَّروا َتْدبريَُه للسَّْلطََنةِّ، 

َكيُّ. )الباخرزّي، 
 (. )الطويل(:73: 1993بُن احُلسنْيِّ الشَّبييبُّ امل
ْر بَِّتْصريفِّ األُم   ورِّ َوَدْولَ    ٍة       نَ      َظْمَت َمعانيها َكم   ا نُ     ظَِّم العِّ            ْقدُ               فَرَبْ   شِّ
 ْلدُ َكريّن بَِّك اْستَ ْولَْيَت مِّْن ُكلِّّ ُوْجَهٍة      َعَلْيها َكما اْستَ ْوىل على اجَلَسدِّ اجلِّ              
    ْلكِّ واْسَتْح              

ُ
 َكَم العِّْقدُ َفُدوَنَكه      ا مِّ           ْن رُتْ    َبٍة َع        ُضدِّيٍَّة       هبِّ    ا تَ    مَّ أَْم   ُر امل

َل إحاطََته على البِّالدِّ كإحاطةِّ جاَء الّشاعُر بصورٍة فَ نّ ّيٍة بديعٍة، َوَقَف عِّْندها صاحُب ُدمية القصرِّ قائِّاًل:"ما أْحَسَن ما َجعَ 
(. وقْد َكرََّر الّشاعُر لفظَة" العِّْقدِّ" َمرَّتَ نْيِّ، دوَن َعَبٍث، أو دوَن جدوى، َفَجعَل الوزيَر 73: 1993اجللودِّ ابألجسادِّ" )الباخرزّي، 

ه، ولذا يف األوىل يَُدبُِّّر أموَر السَّْلطنةِّ ابنتظاٍم وَضْبٍط ومجاٍل كَجمالِّ العِّْقدِّ، ويف ال ثانيةِّ َجَعَل َتْدبريَه لْلُمْلكِّ كإحاطةِّ العِّْقدِّ بُ ُعْنقِّ البِّسِّ
 َسَبَق كالُمُه على إحاطةِّ وِّزارتِّه على الّسْلطنةِّ إبحاطةِّ اجلِّْلدِّ لْلَجَسدِّ.

ْقوى   :اثلثاا: صورتُه يف التََّديُِّن والَعْدِل والت َّ
ْعٌر َقدمٌي أو حديٌث، مِّْن إْسباغِّ  ْمدوَح ذِّْكُرها فيه؛  َلَْ خَيُْل شِّ

َ
فاٌت َيُسرُّ الوزيَر امل الشُّعراءِّ هذه املناقَِّب على مَمْدوحيهِّْم، وهي صِّ

، بَ ْعَد  َْذَهبِّ السُّنِِّّّّ
تَ ْهديدِّه على أيدي القرامِّطةِّ ألنَّه وزيٌر مسلٌم حافٌِّظ للشَّريعةِّ، ُمنافٌِّح َعنها، وَقْد كاَن َله َدْوٌر ابرٌز يف تَ ْثبيتِّ امل

ما، كما ذُكَِّر سابًقا.والب  اطِّنيِّّني واإلِساعيلّينَي، كذلك َعْدُله وتَ ْقواه الّلذانِّ ُعرَِّف هبِّ
 .)الكامل(: (1/85    يقول الّشاعُر الوزيُر ظهرُي الّدينِّ أبو ُشجاٍع ِمّمُد بُن احَلسن. )عماد الّدينِّ الكاتب،  : 1   

ل   هِّهِّ َونَ    بِّيِّّهِّ َوإمامِّ              هِّ  أنّ     ي نَ     َزْلُت بِّ     دارِّ                 َأْك       َرمِّ ط      ائٍِّع         إلِِّّ
ْهَر بَ ْعَد ََتَرُّمي         ِبِِّّوارِّهِّ َوذِّمامِّهِّ َوَطعامِّهِّ                   َهْيهاَت َأْخشى الدَّ

لِّّهِّ َوَحرامِّهِّ      ذاَك اْم      ُرٌؤ خَيْش    ى اإلل    َه َويَ تَّقي                ُمَتَحرًِّجا يف حِّ
فٍة مِّنها، كذ         لَك، كاَن الّشاعُر ُمبدًِّعا يف نَْظمِّ أوصافِّ الوزيرِّ وتَ ْقسيمها ما بَ نْيَ طائٍِّع، وعادٍل، وُمتٍَّق، وتَ ْقسيمِّ كلِّّ صِّ

، وأيًضا، عِّْنَدما َقسََّم َعْدلَ  ه وَعْطَفه على العِّبادِّ يف قوله" جوارِّه وذِّمامِّه، وطعامِّه"، فجاءْت فهو طائٌِّع لربّه ونَبِّيِّّه، وخليفتِّه العبّاسيِّّ
ُدها وافرًة عِّْنَد الشُّعراء.   صورتُه، َحقًّا، اتّمَة األبعادِّ واملضامنيِّ واملعاين، وهي صورٌة قَ لَّما َنِّ

ايةِّ الدِّ  2   ينِّ واملِّلَّةِّ، ما قاَله الشاعُر احُلسنْيُ بُن احَلسنِّ االطييبُّ     ومِّْن ُصَورِّ َتَديُّنِّهِّ وتَ ْقواُه، وفيها إْظهاُر َشرنِّهِّ يف َحِّ
 (. )الطويل(:241-240: 1993اأَلْرَموِّيُّ. )الباخرزّي، 
ياُء الشَّرْعِّ أَْغبَ َر أَْرَمدا              ُْلكِّ ما نَ    َجَم الُعلى      َوعاَد ضِّ

 َولَ    ْوال نِّظاُم امل
ْندِّسِّ الدُّجى      َوال شاَع دِّيُن هللاِّ َغضًّا جُمَدَّداَوال رُتَِّل ال               ُقْرآُن يف حِّ

، أبنّه ابهٌِّت ُمْغبَ رٌّ أسْوُد، ال ُوضوَح فيه، وال حياَة فيه، كالُعودِّ  ُلكِّ
اليابسِّ اّلذي ال  َلَقْد َصوََّر الّشاعُر الشَّرَْع، لوال نِّظاُم امل

ائِّهِّ، وذلك كلُّه ابْستِّْخد  امِّ االستعارةِّ والتَّشبيهِّ.ماَء يف حلِّ
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 املَْطلُب الثّاين: صورتُه يف الرِّاثءِ 
َُحبَّبةِّ اجلميلة، ولكِّْن ال َيكوُن ذِّْكُر الّصفاتِّ يف الّراثءِّ إاّل لَِّميْ 

فاتِّ امل ْنوانِّ يف ذِّْكرِّ الصِّّ دُح والرِّاثُء صِّ
َ
ْدُح خُياَطُب بِّه امل

َ
ٍت، وامل

، َرغْ  ذا يَ ْفََّتِّقانِّ  َم أن َُّهما َيْشََّتِّكانِّ يف َرْسمِّ الصُّورةِّ، وَتْشكيلِّها، َويَْدُخُل فيهما املباَلَغُة، أوِّ االْعتِّداُل يف الت َّْعبريِّ.األحياُء، وهبِّ
ْبُل الدَّولةِّ أبو اَلَْيجاءِّ ُمقاتُل بُن عطّيَة بنِّ ُمقاتلِّ ال 1 ْهرُه شِّ ، ما قاَله صِّ ْلكِّ

ُ
ّا رُثَِّي به الوزيُر نظاُم امل فَقْد كاَن  بكريُّ،   ممِّ

 (. )البسيط(:3/475؛ عماد الدِّين الكاتب، 2/130: 1972الّشاعُر زوَج ابنتِّه. )ابن َخّلكان، 
ُْلكِّ ُلْؤُلَؤًة      نَفيسًة صاَغها الرََّحُن مِّْن َشَرفِّ              

 كاَن الَوزيُر نِّظاُم امل
   َردَّها غريًَة مِّ    ْنُه إل      ى الصَّ         َدفِّ َعزَّْت فَ َلْم تَ ْعرِّفِّ األاّيُم قيَمَتها     فَ             

َْرثِّيُّ ُلْؤُلَؤًة غاليَة القيمةِّ، وَشكََّلها هللُا مِّْن الشََّرفِّ و  
َْيُث صاَر امل الشَّرنِّ االطريِّ، ولكِّْن َلَْ ََيَْظ َفَشب ََّهه الّشاعُر َتْشبيًها بَليًغا، ِبِّ

، فَشبَّهه الّشاعُر عِّْنَد َمْوتِّه وَدْفنِّهِّ، بتلَك اللُّْؤُلَؤةِّ  بقيَمتِّها وَشَرفِّ اْقتِّنائِّها، كثريٌ  ، فَ َرَجَعْت إىل أصلِّ َمْسَكنِّها، وهو الصَّدفِّ مَِّن الّناسِّ
 اّليت ُردَّْت إىل َصَدفَتِّها. 

 
ْلكِّ أبو ا 2

ُ
ُفضَُّل بُن عبدِّ الّرزّاقِّ وزيُر االليفةِّ      ومِّْن أْحَسنِّ ما قاَله الشُّعراءِّ فيه، بَ ْعَد قَ ْتلِّه، ما قاَله الوزيُر سديُد امل

ملعايل امل
. )عماد الدِّين الكاتب،  ْلكِّ

ُ
َْقَتلِّ نِّظامِّ امل ْاكِّ ِبِّ

ُ
ُْسَتْظهِّرِّ يف َعَدمِّ ََشاتَةِّ اتجِّ امل

 (.)الكامل(:1/94 :امل
    َداثنِّ ُقْل لِّْلَوزيرِّ وَُكلُُّهْم َجْذالُن      ال َتْش   َمتوا فَ    َوراَءُه احلَ           
ْبيانُ          ا النِّّْسواُن والصِّّ ُْلُك بَ ْعَد أب عليٍّ ُلْعبٌة      يَ ْلهو هبِّ
 امل

ُْلكِّ وإدارةِّ السَّْلطنةِّ لُعبًة، وهي 
تَ نْيِّ الّسابَِّقنْيِّ ََيَْعُل الّشاعُر مَِّن امل ا الّنساُء واألطفاُل، وهو يف البَ ي ْ لُْعبٌة ال مُيارُسها الّرجاُل، وإْنَّ

؛ لِّما َوَصَلْت إِّ   لَْيهِّ احلاُل.َتشبيٌه بليٌغ ُيضفي َلوًًن مَِّن احلُْزنِّ الَّذي أصاَب الّشاعَر، وفيها نَ ْوٌع مَِّن السُّخريَّةِّ والت ََّهكُّمِّ
، ُُمْلًِّصا      وُهناَك َمْن راثُه، وََتَدََّث َعّما َحلَّ اب 3 ُْلكِّ

لّزمانِّ بَ ْعَد َمْوتِّ الوزيرِّ، فقاَل املوفَُّق النِّّظاميُّ، وكاَن شاعَر نظامِّ امل
 (. )االفيف(:3/201  :َوفِّيًّا َله، وظلَّ كذلَك بَ ْعَده. )عماد الدِّين الكاتب، 

ٌد َكْيم         وسُ َوَفساُد الزَّمانِّ بَ ْعَد نِّظامِّ ال      ُمْلكِّ ابلظُّْلمِّ ُمْفسِّ
فَ  عَِّدَة، فَرْصَبَح ِّ

َ
دِّ الَّذي َدخَل امل سادِّهِّ ُِسًّا يَقضي على إنَّه الّشاعُر الَّذي َصوََّر الّزماَن بَ ْعَد َمْوتِّ الوزيرِّ أبنّه كالطَّعامِّ الفاسِّ

ُح فيها ما آَلْت إلَْيه األُمورُ  َرٌة وعِّظاٌت يَ تَّضِّ  بْعَد وفاةِّ الوزيرِّ. آكلِّه، فهي صورٌة، إْن كانْت ُمنَ فِّرًَة، ففيها عِّب ْ
، وَمناقِّبِّه،  ْلكِّ

ُ
: فإنَّنا َوَجدًن الشُّعراَء يَ ْربِّطوَن َصالَح السَّْلطَنةِّ واإلدارةِّ بَِّصالحِّ نِّظامِّ امل اتِّه، الَّيت َشكََّل وُخالصُة الَقْولِّ وِسِّ

ا ال َيوُز وَيكوُن، ُهم َمْن ابَلَغ وأتى ِبِّ ن ْ ْنها الشُّعراُء ُصَورًا له، ومِّ ولكْن تَ ْبقى طَبائُِّع الشُّعراءِّ ُمَتَسلِّّطًة على تَعبريِّهْم واْستِّْخدامِّهِّم  مِّ
 للصَُّورِّ الَفنِّّيةِّ األدبيَّة.

 
 اخلاََتُة والنَّتائجُ 

، وما ْلكِّ
ُ
رَيِّ، َعنِّ الوزيرِّ نظاُم امل َؤرِّخوَن وأهُل السِّّ

ُ
َصوَّرَه الشُّعراُء، وما َعَقدوه  بَ ْعَدما اْكَتَمَلتِّ الدِّراسُة يف الَبْحثِّ َعّما َرواُه امل

يَّةِّ الوزيرِّ، فَ ُيْمكُِّن إبراُز أَهمِّّ الّنتائِّجِّ للدِّراسةِّ على النَّ   ْحوِّ اآليت:مِّْن َمْنظوماٍت فَ نِّّيٍَّة، يف تَ ْعبريِّهِّْم َعْن َشْخصِّ
ُْلكِّ كاَن َشْخصيًَّة قِّياديًَّة َفذَّ  1

 ًة، قَ لَّما َتكوُن يف َغرْيِّ َعْصرِّها.    أْظَهرتِّ الدِّراسُة أنَّ الوزيَر نظاَم امل
َؤرِّخوَن والشُّعراُء على الوزيرِّ نِّ  2

ُ
َْجمِّ ما أْطَلَقها امل .     أنّه َلَْ ََيْمِّْل وزيٌر أَْلقااًب َخطريًة وُمتَ نَ وِّعًة، ِبِّ ْلكِّ

ُ
 ظامِّ امل
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لْ  3
ُ
اجم والشُّعراءِّ.    أنَّ ُمْعَظَم األْلقابِّ الَّيت أُْطلَِّقْت على الوزيرِّ نِّظامِّ امل َُؤرِّخنَي، وأصحابِّ الَّتَّ

 كِّ كانْت ُمْشتَ رََكًة بَ نْيَ امل
َؤرِّخنَي، 4

ُ
، مَِّن امل ْلكِّ

ُ
ُْكمِّ ُمعاَيَشتِّهِّْم َله،      بَ ي ََّنتِّ الدِّراسُة أنَّ الشُّعراَء كانوا أْسَبَق إىل إطالقِّ األْلقاب واألوصافِّ على نِّظامِّ امل ِبِّ

 واتِّصاَلِِّّم بِّه.
رَيِّ، والشُّعراَء َقْد ابلغوا يف َرْسمِّ الصُّورِّ الذِّْهنّيةِّ والَفنِّّيّ       5 َُؤرِّخنَي، وأصحاَب السِّّ

، َسواءٌ َكَشَفتِّ الدِّراسُة أنَّ امل ْلكِّ
ُ
ةِّ، للوزيرِّ نظامِّ امل

بالغةِّ.  
ُ
 أكانْت صادِّقًة ُمْنطَبَِّقًة َعلْيه، أم كانْت ابلُغُلوِّ وامل
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