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Öz
Şairlerin eski çağlarda kral ve devlet başkanların mahiyetinde, onlara yakın olarak ikamet etmek istedikleri bilinen bir gerçektir. Zira o dönemin şairleri
çağımızın elçileri mesabesindeydiler. Onlar, devletin resmi görüşünü dillendiren,
devlete ait iyi haberleri ilan eden ve övgü şiirleri yoluyla devletin şanını ebedileştirmeye çalışan aracılardı. Aynı zamanda şiirleriyle devlet başkanların ruhlarına
hitap ederek başta siyasî sıkıntılar olmak üzere hayatın zorlukları karşısında geçici de olsa onları rahatlatan kişiler olarak bilinmekteydiler.
Biz de söz konusu yöneticilerden Melik Selahaddin b. Muhammed’in hükümdarlığı dönemindeki edebî yaşamı konu edindik. O şairlerin kendi himayesi
altında toplanması hususunda büyük çabalar harcayan bir emirdi. Onun sarayı
farklı bölgelerden gelen şairlerle dolup taşıyordu. Dolayısıyla onun çevresinde
faal edebi etkinlikler gerçekleştiriliyordu.
1
2

Prof. Dr., Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı, o sama967@gmail.com.
Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagati Anabilim Dalı,
mkirkiz@hotmail.com.
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Çalışmamızda Melik Selahaddin’in sarayındaki edebî yaşamla birlikte okunan şiirlerin teması ve içeriği ele alınmıştır. Özellikle araştırmamızda övgü, mersiye ve törenlerde söylenen şiirlere yer verilmiştir. Zira bu şiir türleriyle bölgedeki
sosyal ve siyasi yaşam betimlenmektedir. Bununla birlikte bazen insan psikolojisini rahatlatan gazel ve vasıf şiirlerinden de bahsedilmiştir. Ayrıca genel olarak
şiirlerde ele alınan konulara değinilerek dönemin ve bölgenin ünlü şairleri ve
şiirlerinin sanatsal değeri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Eyyubiler, edebiyat, şiir, medih anlamları, Selahaddin
b. Muhammed.
Abstract
It is a reality that the poets desired to live near the kings and statesmen in
the past. Because the poets of that time are the delegates of our current time.
They were the mediators who mentioned the official ideas of the state and who
published the good news about the state and that tried to internalize the fame of
the state to the head of the state with their poems. They were the people who were
known to relieve the head of the state especially with political difficulties against
difficulties of life.
We handled the literary life issue of the administrator Melik Salahaddin f.
Muhammed. He was a chief who struggled a lot to gather the poets under his auspices. His palace was full of poets who came from different parts of the country.
So, there were rousing activities realized around his palace.
In this study, we handled the theme of the poems and their contents in Melik
Salahaddin’s palace with his literary life. In our study we especially, gave place
to praise, dirge, and poems read during the ceremonies.
Because with these types of poems, social and political life is depicted in
the area. In addition to this sometimes the poems that give piece to psychology
of human being are mentioned. Apart from this, by mentioning the subjects of the
poems we studied the famous poems of that period of the area and studied the
artistic values of the poems.
Key words: Eyyubis, literature, poem, Maening of Eulogy, Salahaddin b. Muhammed.

ملخص البحث
َّ الشعراء يستهويهم بالط امللوك واألمراء؛
َّ ألن
ُّ من املعروف أن
الشاعر يف ذلك الزَّمان يكاد ميثّل
َّ الرمسي باسم
 وخيلِّد أجمادها من خالل، ينقل أخبارها،الدولة
َّ منصب
َّ  فهو النَّاطق،السفري يف زماننا
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شعر املديح ،فض ًال عن الوظيفة األخرى املنوطة َّ
السالطني من خالل
بالشاعر ،وهي التَّنفيس عن َّ
أشعار الوصف؛ َّ
ألن النُّفوس متيل إىل الرتويح عنها من أعباء احلياة وأثقاهلا.
حمم ٍد األيُّويبِّ ،ومن املعروف
ندرس يف هذا البحث احلياة األدبيَّة يف بالط امللك
يوسف ِ
َ
بن َّ
يعج ُّ
أنَّه كان حريصاً على استقطاب ُّ
بالشعراء من خمتلف البالد،
الشعراء إىل بالطه ،فقد كان قصره ُّ
وال خيفى أن احلياة األدبيَّة يف بالطه كانت نشيطة مما يقتضي منَّا دراستَها.
الشعريَّة اليت تناوهلا ُّ
ُ�ي ْع ىَن هذا البحث بدراسة األغراض ِّ
حمم ٍد
الشعراء يف قصر امللك يوسف بن َّ
األيويبِّ ،وسيعتين هذا البحث عناية خاصة بشعر املديح؛ َّ
ألن هذه األشعار ترصد احلياة ِّ
الشعريَّة
يف بالطه ،وهو من أحفاد امللك النَّاصر صالح ِّ
الدين يوسف بن أيُّوب ،وسوف نقتصر يف هذه
ِّ
الدراسة على شعر املدح الذي قيل فيه.
الكلمات املفتاحيَّة :األيُّوبيُّون ،األدبِّ ،
حممد.
الشعر ،معاين املدح ،يوسف بن َّ
ُّ
حمم ٍد األيُّ ِّ
السلطان ِّـي أنـموذجاً
يوسف ِ
الشعراء يف قصر َ
بن َّ
ـمدح ُّ
ويب شعر ال ِ
ترمجته
حممد بن غازي بن النَّاصر صالح ِّ
الدين يوسف بن أيُّوبُ ،ولِ َد يف
الـملك النَّاصر يوسف بن َّ
آخر ملوك بين أيُّوب
قلعة حلب سنة سبع وعشرين وستمئة ،وتويف سنة تسع ومخسني وستمئة ،وهو ُ
(الزركليَ )249 ،8 :2003 ،ويِ َل ال ُـمل َ
ْك فيها بعد وفاة والده سنة ( 634هـ) وعمره حنو سبع سنني،
فقام وزراء أبيه بتدبري مـملكته ،ال يـمضون أمراً قبل الرجوع إىل جدته الصاحبة (ضيفة خاتون) أخت
امللك الكامل ،إىل أن توفيت سنة (640ه) ،فجلس يوسف يف دار العدل ،آمراً وناهياً ،وعمره ثالث
ص
الرها و َّ
وحران و َّ
عشرة سن ًة ،وكان حمبَّباً إىل رعيَّته .أضاف إىل دولته بالد اجلزيرة َّ
العني مِ ْ
وح َ
الرقَّة ورأس َ
دمشق سنة (648ه) ،وأطاعه صاحب املوصل وماردين ،مثَّ هاجم مصر فدخلها عنوًة بعد قتال
مثَّ َ
فقفل راجعاً إىل َّ
شديدٍ ،فغلبَ ْت عليه طائف ٌة من جندها َ
استقر بره ًة من الزَّمن يف دمشق ،وصفا
الشام ،مثَّ ّ
له امللك هناك حنو عشرة أعوام ،حىت ب َد ْت غارُة التَّتا ِر على بقيَّة باقي ٍة من اخلالفة العبَّاسيَّة يف املنطق،
وبعد أن استوىل التَّتار على البالد ذهبوا بامللك يوسف إىل (هوالكو) فقتله.
كانت للشعراء دولة معينة يف أيام امللك يوسف؛ ألنَّه كان ينظم ِّ
الشعر وجييز عليه ،وهو الباين
وتسمى الربَّانيَّة ،والنَّاصريَّة اليت يف داخل دمشق
لدار احلديث النَّاصريَّة بسفح قاسيون بدمشقَّ ،
تسمى اجلوانيَّة .وكان جواداً حليماً.
َّ
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مدائح ُّ
الشعراء فيه
تطور احلركة األدبيَّة يف عصره ،ومن اجلدير
كان
ُ
يوسف حمبّاً لألدب ،وقد أسهم ذلك يف ُّ
ِّ
للشعر و ُّ
بالذكر أنَّه مجع إىل شخصيَّته العسكريَّة حمب ًة كبريًة ِّ
الشعراء ،وهلذا اجتمع يف قصره كثري
الشعراء به عالقة الت َ
َّك ُّسب فحسب ،فبعض ُّ
الشعراء .ومل تكن عالقة ُّ
من ُّ
مدحه ألنَّه كان
الشعراء َ
احلي يف الكرم والفروسيَّةًّ .
حقا إن ُّ
لكن الذين َرثَوه بعد
الشعراء مدحوه يف حياتهَّ ،
جتسيداً للمثال ِّ
وفاته ِّ
يقدمون دلي ً
ال ناصعاً لِشخصيَّة يوسف اليت كانت تؤثِّر فيهم.
جذب لكثريٍ من ُّ
مجعتْ ُه من شجاعة وكرم كانت َ
عامل ٍ
الشعراء ،ولذلك امتأل
شخصيَّة يوسف مبا َ
تعدد ُّ
قصره بشعراء كانوا سبباً يف نشاط احلركة األدبيَّة يف عصره ،وقد َّ
الشعراء الذين قصدوا بال َطه؛
لكنَّنا يف هذا البحث نقف عند أبرزهم تأثرياً يف احلركة األدبيَّة يف عصره.
نبدأ َّ
ِّ
األسدي (ت  577هـ) وهو هاشم بن أمحد بن عبد الواحد بن هاشم
بالشاعر هاشم
ُّ
املشهور يف عصره،
حلب
احلليب ،كان واعظاً أديباً بليغاً ،وهو
األسدي ،املعروف بأيب طاه ٍر ِّ
خطيب َ
ُ
ُ
قي اجلامع الكبري
أصلُه من َّ
الرقَّة ،ومولده ونشأته ووفاته يف حلب .وإليه ينسب (درب اخلطيب) شر َّ
تصانيف كثريةٌ ،منها كتاب (التَّنبيه على اللَّحن اخلفي) و(مناجاة العارفني) وديوان
حبلب اآلن ،وله
ُ
(ا ُخل َطب) وكتاب يف (أفراد أيب عمرو بن العالء) ،وهو من أعيان شعراء حلب العظماء يف عصره)
الزركلي.)249 ،8 :2003 ،
يوسف َّ
ُّ
مدح َ
اجتمع ْت مدائحه فيه على
هاشم
امللك َ
األسدي يف كثريٍ من أشعاره ،و َ
َ
اعر ٌ
الش ُ
صفات الكرم و َّ
الشجاعة ،ويظهر من بعض أشعاره أنَّه كان يأمل عطايا ُه ،فمن ذلك قوله فيه (قالئد
اجلمان:)114 ،9 :2005 ،
َألظفرن ِّ
َّ
السلطاين
ف
بكل ما َّأم ْلتُه * مبدائحي للنَّاصر ُّ
العفاة يف حاجات هلم فقضاها؛ لذلك رحل إليه
كان يوسف جواداً كرمياً ،كثرياً ما قصده ُ
ملم ٌة َّ
ُّ
ِّ
األسدي ،فقصده سائالً ،فوجد
بالشاعر هاشم
الشعراء قاصدين كرَمه وجوَده ،وقد نزلت حاج ٌة َّ
مدحه فيه َّأن َّ
عنده ما يصبو إليه من الكرم وحسن العطاء ،ويظهر من ِّ
الشاعر هامشاً
الشعر الذي َ
األسدي كان من كبار شعراء عصره ،وكان َّ
حمل تقدي ٍر لكثريٍ من األعيان يف عصره ،حتىَّ إنَّه ذكر ذلك
يوسف منبِّهاً على منزلته األدبيَّة يف عصره ،وقد مدحه بقصيد ٍة يطلب حاجته
يف أثناء مدحه للملك َ
فيها ،ويشري إىل منزل ِة شعرِه يف عصره ،ومنها قوله (قالئد اجلمان:)114 ،9 :2005 ،
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حاشــــــــــــــــــاك ترجع آمايل خميَّبَـــــ ًة * ِ
السَ�ي ُر
سار ْت ب ِه ِّ
وس ْع ُر ِشعري قد َ
وبالع ْر ِف و ِ
املعروف َم ْشـــــتَه ُــر
و َ
أنت أَنْ َدى الورى ك ّفاً وأعظمه * قَ ْدراًُ ،

الشعراء الذين قصدوا امللك يوسف ،ال ننسى َّ
وحني نقف عند ُّ
َ
البهاء
الشاعر
الفحل يف عصره َ
زهرياً ،وهو بـهاء ِّ
املهليب ِ
(سري أعالم النبالء )355 ،23 :1985،شاعر
الدين زهريُ بن َّ
حمم ٍد بن عليٍّ ُّ
ونظم ِّ
وتعجب
الشعر فرَّ�ققَهَّ ،
عصره ،وأديب دهره ،وكان من الكتَّاب املعروفني يف عصر امللك يوسفَ ،
العامة من مجال شعره ورقَّته ،وقد اتَّصل بخِِ ْد َم ِة ِ
اص
امللك َّ
فقربَه وجعله من خو ِّ
به َّ
وب مبصرَّ ،
الصا ِحل أيُّ َ
ُكتَّابهَّ ،
الصاحل ،وتويف مبصر سنة (656هـ) ،ومن يقرأ ديوا َن البها ِء زهريٍ
وظل َح ِظياً عنده إىل أن مات َّ
إعجاب َّ
مر ٍ
ات
جي ْد
الشاعر بامللك يوسف ،من ُ
حيث فطنته وذكاؤه وشجاعته وكرمه ،وقد وفد عليه َّ
َ
مادحاً ،والسيَّما حني ُّ
حتل َّ
وس َعة يَدِه ،جَْ
ِ
للملهوف،
ون َدتِ ِه
بالشاعر نازل ٌة ،وقد َ
مدحه ملعرفته بقدرهَ ،
ِن ذلك قولُه فيه يسأله ْأن يأمر بتنصيبه يف املنصب الذي
ومعرفته مبنازل الناس ومكانتهم من رعيَّتِهِ ،فَم ْ
(البهاء زهري ،د.ت:)131 :
كان عليه أيَّام امللك الصاحل ،بعد أن نزع منه ظلماً
ُ
ـــــــك ِشكايَيت * فها أنا فيهـــــــــــــــــــــــــــــــا ِّ
أُجلُّك ْأن أُهني إلي َ
مقد ٌم متوقِّ ُف

ْصه * وحاشا جلوٍد َ
وصف
منك بالن ِ
َّقص يُ ُ
ويل منك جوٌد را َم غريُك َ�نق َ
ألنيِّ َ أدري َّأن يل منك جانبــــــاً * َسيُ ْس ِع ُدين َ
ِف
طول الزَّمان ويُ ْســــــــــــع ُ

ـــــــــــــــــك بنظرٍة * ُ�ت َز ُّف يل ُّ
ُ�تبَ ِّشرين ُ
اآلمال من َ
الدنيـــــــــــــــــــــــــا بـها وُ�ت َز ْخ َر ُف
الشعراء العرب األقدمني يف الت َ
األبيات على عادة ُّ
ِ
يعرض
البهاء زهريٌ يف هذه
َّك ُّسب ،فنراه ُ
وجيري ُ
مدحه بضاع ًة يف ِ
سوق كرِم املمدوح ،والسيَّما
بضاع َة شعرِه على امللك النَّاصر ِّ
مؤم ًال خريَه ،وجيعل َ
(البهاء زهري ،د.ت:)46 :
َت سريتُه اآلفاق يف اجلودِ ،ويف ذلك يقول
بعدما طبق ْ
ُ
َع َر ْض ُت على خريِ ِ
بح
امللوك بِضا َعيت * وألفيْ ُت ُسوقاً َص ْف َقتيِ فيه تر ُ

يبدو َّأن ُّ
الشعراء الذين مدحوا َ
امللك يوسف مل يغفلوا مجيعاً عن مدحه بصفة أصالة النَّسب،
وباألسرة العريقة يف ال ُـملْكَّ ،
البهاء زهري عائل َة
فكأن هذا الفرَع أص ٌل من شجرة طيِّبة ،ولذلك امتدح ُ
مه َدت َّ
األيُّوبيِّني ومنهم امللك يوسف جرياً على عادة ُّ
الطريق
الشعراء يف ذلك ،فهو من عائلة كرمي ٍة َّ
إىل العال ِّ
(البهاء زهري ،د.ت:)46 :
الصرب
باجلد واملثابرة و َّ
ُ
َ
عظيم ُم َرَّجى أو َكـــــــــــــــرميٌ ممَُ َّد ُح
كذاك بَنـــــــــو أيُّ َ
وب ما ز َال ِمْ�ن ُه ُم * ٌ
أناس ُهم َسنُّوا َّ
ْص ُحوا
العــــال * وُه ْم أَ ْعربُوا عنها وقالوا وأَف َ
الطريق إىل ُ
ٌ ُ
13

Ousama EKHTIAR, Mustafa KIRKIZ, Yusuf B. Muhammed el-Eyyûbi’nin Sarayında Şâirler
ve Saltanat Hakkındaki Örnek Şiirler

ومن هذه النَّاحي ِة برَز ْت براع ُة البهاء زهري يف وصف يوسف ِ
ومدحه بِ َـم ْد ِح عائلة األيُّوبيِّني كلِّهم،
يتوص ُل إىل مدح امللك يوسف من خالل أسرتِه�َ ،فيُ ْح ِس ُن يف الوقوف على صفات العائلة األيُّوبيَّة
فهو َّ
من حيث الذي اقتضاه جهد العائلة يف بناء ُمل ٍ
ْك تلي ٍد باملثابرة على اجملد ،حتىَّ إنَّه يُ َص ِّورهم وقد ركبوا
ْك األيُّ ِّ
األرض فقادوها إىل أجمادهم ،وَك َسوها بِبرُ ِد ال ُـمل ِ
ويب الوطي ِد باجلهادِ ،جند ذلك يف قوله
ظهر ِ
َ
(البهاء زهري ،د.ت:)177 :
ُ
ِن َم ْع َش ٍر فاقوا َ
امللوك ِســــياد ًة * وسعاد ًة وتَ َط ُّوالً وَ�ت َف ُّضــــــــــــــال
مْ

و َّ
األرض يوَم ركوبـِهــم * يَ ْك ُسونَه ُ�ب ْرداً علي ِه ُم َه ْل َهــــــــال
نت ِ
كأن م َ

بسط ِّ
ُ
ينصرف إىل ِ
الديباج
البهاء زهري براعتَه يف وصف جم ِد العائل ِة األيُّوبيَّة
بعد ْأن
َ
يستعرض ُ
مدحه بني صفتني مشرتكتنيِ ،مها صفتا الكرم و َّ
ملدح امللك يوسف ،فيجمع يف ِ
الشجاعة ،إنَّه كرميٌ يف
ِ
يكثر لديه القتلى من أعدائه ،فيظهر جوُد سي ِف ِه يف رقابـهم الباغية ،وإنَّه كريمٌ
ساحة املعركة ،حتىَّ إنَّه ُ
ِل ي َده يف بسط َّ
قصره�َ ،فُ�ي ْعم ُ
الدنانريِ لِيَ ْجربَ
يف حمض ِر املساكني والفقراء لديه من رعيته الذين قصدوا َ
وغيث يف ساحة الكرم ،ويف هذا
الوغىٌ ،
َع َوَزهم�َ ،فيَ ُد ُه يف كال َ
الع َ
طاءين كرمي ٌة ،ألنَّه أس ُد يف ساحة َ
(البهاء زهري ،د.ت:)177 :
يقول
ُ
وإذا سألْ َت سألْ َت غيثاً ُم ْسب ًال * وإذا لَقِيْ َت لَقِيْ َت لَيثاً ُم ْشبِال

إنَّه َ�ي ْعلُو بكرِم ِه ُّ
ِين له
تفض ًال على املساكني واحملتاجني ،ويعلو تَ َط ُّوالً على الكفار واملعتدين�َ ،فيَد ُ
(البهاء زهري ،د.ت:)179 :
العدو قهراً وجرباً ،وذكر ذلك فقال
ويدين له ُّ
بذلك ِّ
احملب َطوعاًُ ،
ُ
امللك الذي دانَ ْت له * ُّ
يا أيُّها ُ
كل ِ
امللوك َ�ت َوُّد ًدا وَ�ت َو ُّسال

وحبَـــــــــــــــــا ُه ُم * ُمَ�ت َف ِّض ًال وأَتــــــا ُه ُم ُمتَ َمهِّــال
َ�ف َعال ُه ُم ُمتَ َط ِّوالً َ
جيانب بذلك مظنََّة
يظهر من مدائح البها ِء زهري صدقُه َّ
وقوُة عاطفتِه يف مدح امللك يوسف ،وهو ُ
الريا ِء أو هتم َة الن ِ
(البهاء زهري ،د.ت:)179 :
ويصرح به يف قوله
ِّفاقِّ ،
ِّ
ُ
يا َم ْن مدحيي فيه ِص ْد ٌق ُكلُّه * مَّ
فكأنا أَْ�تلُو ِكتــــــــــــــابــــــــا ُمْ�ن َزال
َّص عِن َد القوِم لَ ْن َ�يتَأَ َّوال
ص َ�بينِّ ٌ * والن ُّ
يا َم ْن والئي فيـــــــــ ِه نَ ٌّ

يوسف َّ
من ُّ
كمال ِّ
اعر ُ
الشعراء الذين لَزِموا َ
الدين األعمى (فوات الوفيات:2000 ،
امللك َ
الش ُ
ِئ .كان مقرئاً يف األشرفيَّة من َّ
الشام ،وكانت
أديب مقر ٌ
 )140 ،2وهو علي بن َّ
حممد بن املباركٌ ،
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كمال ِّ
وفاتُه فيها سنة ( 692هـ) ،وقد وصف ُ
الدين كرَم ِ
بالصور اليت
يفيض ُّ
امللك يوسف بشع ٍر ُ
ط َغ ْت عليها مس ُة املبالغةِ ،وال ريب يف بعض تلك املبالغات جاءت ممجوج ًة ،فمن ذلك قولُه (فوات
الوفيات:)141 ،2 :2000 ،
وإذا ما قضيْ ُت ُس ْ
من الوج ِد فال تحَْ َزنا وال تَ ْدفِنَاين
ـــــــــــــكراً َ
فأيادي ذا النَّاص ِر ال َـمل ِ
ِك تحُْيِيْين كإحيا ِء النَّدى وهو فاين

املشد ،فهو من ُّ
قزل ُّ
ابن ٍ
ملديح امللك يوسف ،وكان مغرماً
َصروا كثرياً من شعره ِ
الشعراء الذين ق َ
َّأما ُ
وحماسن دولتِ ِه األيُّوبيَّة ،وقد أحسن هذا ابن ٍ
قزل أيمَّ ا إحسا ٍن يف مدح النَّاص ِر من طريق
بتعدا ِد آثارِه،
ِ
الدينيَّة َّ
الصفات ِّ
ِ
ِ
للدولة
مدحه صادقاً ،مجع فيه
مدحه لألسرة األيُّوبيَّة العريقة يف اجمل ِد و ُّ
السؤددِ ،وجاء ُ
السؤددِ ،واعتاد َّ
ِ
الشاعر أن
الصالح والتَّقوى والعدل ،كما مجع إليها
األيُّوبيَّة ،من مثل َّ
صفات اجمل ِد و ُّ
مدحه ِّ
بالدعاء لِ َدول ِة ِ
امللك يوسفَ ،كقولِه (ابن قزل:)121 :2002 ،
ميزَج َ
ناص ِريٍَّة * َص ِ
ِن دول ٍة ِ
الحيَّة َطبْعــــــــــــــــــــــاً بغريِ تَ َطبُّ ِع
ويا ُح ْسنَها م ْ

قاعس عنها َع ْزُم ِكسرى وُ�تبَّ ِع
ورعياً هلا م ْ
ِن َع ْزَم ٍة يُوســـــــــفيٍَّة * تَ َ

اهتم أيضاً بِبيا ِن عناي ِة ِ
امللك يوسف بالعلوم
ذكر ابن قزل
حماسن دولة يوسف ،فقد َّ
َ
ومثلما َ
فذكر َّ
اعر ديوا َن اإلنشاء الذي أقا َمه امللك يوسف على أحسن وجهٍ ،وأشرف
الش ُ
واألدب والفنونَ ،
أكابر ُ
عليهَ ،
الكتَّاب واألدباء ،وجند له ذ ِْكراً يف شعر ابن قزل حيث يقول (ابن قزل،
وجعل فيه َ
:)433 :2002
ني ِكــــــــــــــــــــــــــــرا ٍم * تَعا َظمـــــــــــوا أقدارا
وكاتب َ
الفخر وا ُجلو * َد ِشــــــيم ًة َوَوقارا
تَوارثُـــوا َ

ــــــــــم أمرياً * َم ْن سا َم ُهم إيثارا
يعي ُ
ـــش فيه ُ

لو مل يكونوا ُصدورا * ما أُوِد ُعوا األسرارا

الشعراء يف مدح امللك يوسف خبصلَتيَ اجلوِد و َّ
قزل بقيََّة ُّ
ويشارك ابن ٍ
الشجاعةِ ،حتىَّ إنَّه لَيُ ْك ِرُم
وذكر ابن ٍ
قزل
الس ِ
ابن َّ
بيل ،وُ�ي ْؤوِي ِه ويُعِينُه يف ُشؤونِهِ ،ويشبُِّه َك َرَمه على عادة العرب األقدم َ
َ
ني بالبحرَِ ،
ذلك يف معرض الثَّناء عليه يف بعض شعره فقال (ابن قزل:)108 :2002 ،
ٌ
َب
ملك هو البحر يف العطايا * َّ
لكن ندى راحتَي ِه أَ ْعذ ْ
ْر ْب
يب قـــــــــــــــــــــــــــــــوٍم *
َ
إذا أتا ُه غر ُ
أحسن يف َح ّقــــــــــ ِه وأَغ َ
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أدهش بسخائِ ِه وعظي ِم جودِه ،وتبدو صف ُة الكرم طاغي ًة يف
ْر َب فيها و َ
فهو ْإن أعطى العطيََّة أَغ َ
املاء بل َّ
قزل ِ
ِ
مدح ابن ٍ
ميدحه
فيصوره يف شعره
للملك يوسفِّ ،
ِ
هب ،و ُ
الذ َ
كالسحاب ال ُـم ْر َس ِل ،ال ميطر َ
ِ
أصل ِ
بيت ِ
يق فهو عزي ُز ِ
صفات الكرِم
امللك عراق ًة ،ومنه أخ َذ
األب كرميُ الن ِ
بنسبِ ِه العر ِ
ِن ِ
َّسب ،م ْ
ِ
األخالق (ابن قزل:)130 :2002 ،
وحماسن
َ
أمطر ْت َذ َهبا
ال ومل َ�ننْ ُظ ْر معاينـــــــــــــــــــــ ًة * ُسحباً قد َ

يوسف ِ
حمم ٍد أبــــــا
غري أيدي َ
امللك النَّاص ِر النَّدب َّ
َّإن ُّ
اجلانب ِّ
يين يف ِ
مدحهم له ،فهو ِحص ٌن
الشعراء الذين مدحوا امللك يوسف مل يغفلوا
الد َّ
َ
احلرب واحلميَِّة و ِّ
لإلسال ِم حيميهِ ،ويذوُد عنه ،وهو ُ
رجل اجلها ِد و ِ
أثبت ابن
فاع عن بالد املسلمني ،و َ
الد ِ
ٍ
قزل هذه املعاين يف بعض أشعاره ،فمن ذلك قوله (ابن قزل:)352 :2002 ،
و ُّ
بيض وَم ْن دوهنا سمُْ ُر
أي ثغوٍر ال يع ُّ
ِن حوهلا ٌ
ـــــــــــــــــــز منــــــــــــــالُـهـــــــــــــــــــا * وم ْ
ـــــــــك على ِّ
كما قد محى اإلسال َم يف ٍّ
كل وجه ٍة * َملِ ٌ
كل ِ
امللوك له ال َف ْخ ُر

ــــــــــــــــــــــــــر َّ
هر
الســــــــــلطان و َّ
َّاصر ُّ
الد ُ
السيِّ ُد الذي * بأيَّا ِم ِه يزهو وَ�ي ْفتَ ِخ ُ
هو الن ُ
الع ْد َل الذي َّأس َس عليه ُ
فإن أتَ ْت
يوسف دولتَُه ،فهو عاد ٌل يقص ُد يف ا ُحل ْك ِمْ ،
امللك ُ
ابن قزٍل َ
يذكر ُ
ُ
ِعطاء جواداً بغريِ اقتصا ٍد يف عطائه (ابن قزل:)355 :2002 ،
ساع ُة الكرِم واجلود مل َ�ي ْقتَ ِص ْد ،بل تراه م ً
ما ز َال يقص ُد َع ْدالً يف رعيَّتِ ِه * َ�فل َْن ترا ُه إذا ما جا َد ُم ْقتَ ِصدا

ين يربُز َّ
فض ًال عن ُّ
شرف ِّ
ُّ
الشاعر ُ
األنصاري بني شعراء امللك يوسف ،وُ�ي َع ُّد
ين
الد ِ
الشعراء اآلخر َ
شرف ِّ
ُّ
ُ
يفيض مبدائحه للملك يوسف بوصفه
الدين
ين ،وديوا ُن شعرِه ُ
األنصاري من شعراء عصره البارز َ
اليوسفي الثَّاين يف َصبرْ ِه ِ
القوِة واإلميان ِ
ثالث هلما (شرف
وح ْص َن اإلسال ِم ،إنَّه
رم َز َّ
وح ْك َمتِه و َع ْدلِهِ ،وال َ
ُّ
ِّ
الدين األنصاري:)180 :1967 ،
صالح ِّ
صالح ِه * فال َمل َ
ابن ِ
ِك أَوىل ِمنْ َك بالنَّهي واألم ِر
الد ِ
ين و ُ
فأنْ َت ُ
ِن و َّ
ني ٍ
وســــــــــــــــــــــــــــــــ َف ِ
مس والبَ ْد ِر
الش ِ
بثالث * ســــــو َاك ولِلْبَ ْك َري ِ
وما أح ٌد لِلْيُ ُ

دع الفج ِر
فغادرتهَــــــــــــا يف ِ
ومشكل ٍة كش ْف َت َّ
مثل ُمنْ َص ِ
بالرأي لَبْ َســـــــــــها * ْ

احلصيف الذي حيسن إدارَة َّ
ِ
الدولة والقيا َم بشؤوهنا
جل احلكي ِم
الر ِ
هنا تربُز صورُة امللك يوسف َّ
ني (شرف
لينهض بـها فتكون دول ًة جديرًة بأجماد آبائِهِ ،وهو صو ٌن ألمان ِة َّ
َ
األمة ،وألفرادِها املستضعف َ
ِّ
الدين األنصاري:)186 :1967 ،
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جور الزَّمان فخيفيت ممَّاذا
وإذا أَ ِمنْ ُت بيوس
ــــــــــــــــــــــــــــف ِ
َ
بن َّ
حمم ٍد * َ

ِك إذا َســـــــــــــــــــــــــــــــئ َِم ُ
َمل ٌ
امللوك بَنَِّ�ي ُه ْــــم * أَلْ َفيْتَ ُه لِبَنيِ الزَّما ِن َمـــــــــالذا
وجدت معاذا
عذت من شــــيطان بؤس أو ردى * جبالله إال
ُ
ما ُ
ْت حببلِ ِه * وَ�تق َّ
َط َع ْت أكبا ُد ُه ْم أفالذا
ذلَّ ْت ع َ
ِداي إذ اتَّصــــــــــــــــــــــــــــل ُ
شرف ِّ
ُ
ُّ
ويشرتك ُ
ين بوصف شجاع ِة امللك يوسف وَك َرِمهِ ،فهو
ين
الد ِ
األنصاري مع شعراء آخر َ
شجاع وكرميٌ ،ويف ذلك يقول (شرف ِّ
الدين
السلْم،
الليث يف ساحة احلرب ،واملطر يف ساعة ِّ
ٌ
األنصاري:)431 :1967 ،
حرب * و ِ
كاللَّ ِ
يث يف يوم ٍ
الغيث يف يوم ِس ْل ِم

مل تقتصر مدائح ِّ
العرب ،بَ ْل َّ
امتد ْت إىل املغاربةِ ،حتىَّ
الش ْع ِر يف امللك يوسف على املشارقة من ِ
املغريب كان يف ِّ
ابن سعي ٍد َّ
صاحب الت ِ
مقدمة مادحيه ،وقد امتدحه
َّإن
َّصانيف األدبيَِّة والتَّارخييَِّة اجلليل ِة َ
َ
َّص ِل بالعائلة األيُّوبيَّة ،فهو ُ
ُّ
سليل ِ
َّس ِب املت ِ
ورث
بيت عر ٍ
ابن سعي ٍد
الرياسةَ ،
يق يف ِّ
ُ
املغريب بأصالة الن َ
َّ
السابقني ،جند ذلك يف قوله (لسان ِّ
الدين بن
الكرَم كابراً عن كابرٍ ،كما َ
ورث الشجاع َة عن أقوامه َّ
اخلطيب:)156 ،4 :1977 ،
ِن ِ
البأس أَ ْكَ�ب َر أكربا
آل
َ
مْ
يعقوب الذين ُه ُم ُه ُم * ورثُوا النَّـــــــــــــــــدى و َ
الذرىَ ،منَ ُحوا ُّ
العــــال * بسيوفِهم َحلُّوا َّ
ُ
الذرا
الرياسة و ِّ
أهل ِّ
السياسة و ُ

ابن سعيد ُّ
يذكر فيها انتصاراتِه ،وال ختلو القصيد ُة من
املغريب بفتح َ
ويهنِّئه ُ
دمشق ،بقصيد ٍة بديع ٍة ُ
ِ
ٍ
الوصف حيث يقول (ابن سعيد املغريبُّ:)7 :1977 ،
مجال يف التَّصوير وبراع ٍة يف
َت أَزَِّمتَهــــا * على َ
يديك على ِح ْص ٍن وحتص ِ
ني
َّأما دمش ُ
ـــــــــــق فقد ألق ْ
قاربْ َت ســـــــاحتَها * َ
جيش َ
امليادين
ـــــك يف تلك
ِ
وجال ُ
مل تمَْتَنِ ْع عندما َ
هنض َت إليهـــــــــا وهي عاصي ٌة * َ�تل ََّف ّع ْت من حيــــــــــــــــــــــا ٍء بالبسات ِ
ني
ل َّـما ْ
بكل ما َّ
مالبســـها * ِّ
َ
العروس جتلَّ ْت يف ِ
ـــــــــن وَ�ت ْزيِ ِ
ني
مثل
ِ
جل من ُح ْس ٍ

الص َف ُة املشرتك ُة بني ُّ
اإلمجاع على صفت ِ
ني
الشعراء الذين امتدحوا امللك يوسف مجيعاً هي
وتبقى ِّ
ُ
ِّ
بعض ُّ
من صفاتِهِ ،مها صفة الكرِم وصفة َّ
الشعراء يف اجلمع بينهما يف كل مدحةٍ،
الشجاعةِ ،ويتفنَّن ُ
العدو فتجوُد يف
تبطش يف ِّ
ني فتجود يف العطاءِ ،وي َد ُه اليت ُ
فنراهم يذكرون ي َده اليت تعطي املسك َ
البطش ،هاتان صورتان مجيلتان للمقابلة بني اجلوِد يف الكرم واجلوِد يف القتل ،يذكر عبد اهلل بن حماسن
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احلليب ،شاعر مشهور من شعراء القرن
هاتني ِّ
اسي ُّ
الصفتني ،وهو أبو هلب عبد اهلل بن حماسن العبَّ ُّ
اهلجري ،فيقول (ابن َّ
ِّ
الش َّعار:)175 ،3 :2005 ،
الساب ِع
َّ
البأس يف يوَمي عطا ُه وحربِــــــ ِه
أنت الذي يُفين ويُغين بالنَّدى * و ِ
َ
فعلى ال ُـموايل نعمــــــــــ ٌة من مالِه * وعلى املعادي نقم ٌة من َع ْضبِ ِه

ونالحظ َّأن قصائ َد املديح يف امللك يوسف األيُّ ِّ
كيب وجود ِة
ويب جتمع سالس َة اللفظ مع متان ِة الترَّ ِ
السابقة ،كذلك تبدأ القصائد ِ
بالغزل ،جرياً على عادة استهالل شعر
التَّصوير ،كما رأينا يف مناذجها َّ
العرب ،فمث ًال يقول شرف ِّ
ُّ
املدح بالنَّسيب عند ِ
األنصاري يف مطلع قصيد ٍة ميدح فيها امللك
الدين
ُّ
فيستهل بالغزل (شرف ِّ
الدين األنصاري:)176 :1967 ،
يوسف،
َ
عل ْقتُـــــــــــــــه كالغصن أمسر أهيفا * و َع ِش ْقتُه َّ
أحور أكحــــــــــــــــــــال
كالظيب َ
َ
السما ِء وذاك يف َو َس ِط الفال
فضح الغزال َة والغز َال فتلك يف * َو َس ِط َّ
َ

كذلك يفعل غريه من ُّ
الشعراء ،فتسيطر ِّ
مات الغزليَّة على مدائحهم له ،كقول هاشم بن
املقد ُ
ُّ
فيستهل بالنَّسيب (ابن َّ
األسدي يف ِّ
ِّ
الش َّعار:2005 ،
يوسف،
حممد
مقدمة قصيد ٍة مدحيٍَّة يف امللك َ
َّ
:)113 ،9
عيناي ورد َة ِّ
خد ِه الـقاين ففي حب ِر اهلوى أرداين
ُم ْذ عاينَ ْت َ

غرض قدميٌ له أصوله ،وهو من أبرز أغراض ِّ
الشعر ِّ
اجلاهلي ،وقد
العريب منذ العصر
املديح ٌ
ِّ
َّإن َ
الشعراء و ِّ
من النِّتاج ِّ
حظي بعناية فائقة من ُّ
الش ِّ
عري ،ومن
املتلقني ،حىت صار نصيبُه
األوفر َ
َ
القسم َ
َ
اإلسالمي كانا يرمسان للممدوح صورًة مثاليًَّة من الكرم و َّ
اجلاهلي و َّ
املعروف َّأن َّ
الشجاعة
الشاعر
الشاعر
َّ
َّ
السماحة والع َِّفة ومحاية َّ
البأس ،غري َّأن القصيد َة اإلسالميَّة أضافت إىل ذلك
الضعيف والعزم واملروء ِة و ِ
و َّ
الدين و ِّ
العدل والتَّقوى وصيانة ِّ
ٍ
صفات أخرى ذات طاب ٍع ديينٍّ ،مثل ِ
الدفاع عن اإلسالم ،ولذلك جند
الص ِ
املدح
املدائح اليت قيلت يف امللك يوسف جتمع بني هذه ِّ
فات ،وجتري على نَ َس ِق معاين شع ِر ِ
َ
َّ
العريبِّ ،حتىَّ إهنا استهل ْت بالنَّسيب كما رأينا يف َّ
السابقة اليت ذكرناها.
الشواهد َّ
نتائج البحث:
تشجيعه ِّ
ظهر من ِّ
للشعر يف عصره،
حممد األيُّويبُّ،
ِح به امللك يوسف بن َّ
ُ
الش ْع ِر الذي ا ْمتُد َ
شج َع ْت على وفود ُّ
الشعراء
وظهر ْت من خالل األشعار خصاله األخالقيَّة ،اليت َّ
بإجزال العطاء عليهَ ،
إىل بالطه من ِّ
وصفات أخرى ،فمنهم َّ
كل حدب وصوب ،وكان أكثرهم جيمع بني َّ
ٍ
اعر
الشاعرية
الش ُ
املقرئ ،و َّ
األديب ،ومنهم َّ
صاحب التَّصانيف األدبيَّة والتَّارخييَّة اجلليلة.
املؤرُخ
اعر ُ
الشاعر ِّ
ُ
ُ
الش ُ
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أسهم ِت ُّ
السياسيَّة واالجتماعيَّة يف توجيه شعر املديح الذي قيل يف امللك يوسف ،فاحلياة
الظروف ِّ
َ
موضوع املناسبات ،بينما ساع َد ِت احلياة االجتماعيَّة يف
فرض ْت على تلك األشعار املدحيَِّة
السياسيَُّة َ
ِّ
َ
تدفُّق شعر النسيب يف مقدمة املدائح.
غرض الت َ
لكن ذلك
َّك ُّس ِب ،وهذه عاد ٌة جرت عليها أكثر املدائح العربيَّةَّ ،
ظهر يف تلك املدائح ُ
امللك يوسف ،وبعض تلك املدائح كانت سبيال لوصول بعض ُّ
ال يقلِّل من شأن املمدوح ِ
الشعراء إىل
مكانة رفيعة يف َّ
الدولة األيُّوبيَّة يف عهده.

اشتهر امللك يوسف مبيله إىل األدب ،وتقريبه ُّ
للشعراء يف بالطه ،وكان ال جيود عليهم باملال
يفسر اتفاق ُّ
الشعراء على مدحه بالكرم واجلود يف قصائدهم.
والعطايا ،وهذا ما ِّ
مدحه َّ
دفع ْت ُّ
الشعر َاء يف عصره إىل ِ
ِ
بالشجاعة،
كثرة
صوالت امللك يوسف يف ساحات الوغى َ
ائحهم ِّ
و َّ
الشعريََّة.
أمد ذلك قر َ
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