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 :ملخص البحث
ـ( من كتب  ٕٙ٘ٔهػ /ٗ٘ٙيعد كتاب )قالئد اصتماف يف فرائد شعراء هذا الزماف( البن الشعار اظتوصلي   )ت

كمن هذه البالد مصر يف فرتة  ،علميةالرتاجم اليت سلطت الضوء على شخصيات ؼتتلفة من بالد كثرية فيما خيص سريهتم ال
ـ(، إذ افػرد ابػن الشػعار اظتوصػلي صػفثات كثػرية أكرد في ػا ٕٓ٘ٔ-ٔٚٔٔهػػ/ٗٛٙ-ٚٙ٘اضتكم االيويب عتا اظتمتد مػن  )

معلومات قيمة عن اضتياة العلمية لعلمائ ػا بتخصصػاهتم اظتختلفػة كا ػدث كاظت ػرمء كالف يػي كاالديػب كالشػاعر، فضػال عػن 
ر ابن الشعار اىل مكانة البعض من هوالء العلمػاء لػدل اضتكػاـ االيػوبيم يف مصػر كاظت ػاـ الػيت كلفػوا  ػا مػن ذلك ف د اشا

 .قبل هوالء اضتكاـ
 الكلمات ادلفتاحية: مصر. ابن الشعار ادلوصلي. علماء. قالئد اجلمان. احلكم االيويب.

Abstract: 
Qalaid  Al-Juman  Fi Faraid Shu’ara hadha A-Zaman،which is 

written by Ibn AL-Asha’ar AL-Mosuli (654 A.H/1256A.D)،is considered 

as a biographical book which shed light on different Personage from 

numerous countries with regard to their scientific bibliographies.One of 

those countries is Egypt during the Ayubites  rule (567-648 A.H/،1171-

1250 A.D) Ibn Al-sha’ar dedicated many pages in which he wrote valuable 

information about the scientific life of its Ulama with their various  

specializations  like: Hadeth-tellers، Quran reciters، Jurists، men of letters 

and poets. Moreover، Ibn  Asha’ar referred to the prestiges of some of 

those Ulama for the Ayubid rulers in Egypt and showed the Occupation 

that those rulers assigned to them. 

Key words: Egypt. Ibn Al-sha’ar Al-Mosuli. Scientists. Qalaid Al-

Juman. Ayubites rule. 

 :ادلقدمة
ي ػػػػػدؼ البثػػػػػ  اىل ء ػػػػػليا الضػػػػػوء علػػػػػى اضتيػػػػػاة العلميػػػػػة يف مصػػػػػر الػػػػػيت اكردهػػػػػا ابػػػػػن الشػػػػػعار اظتوصػػػػػلي )ت 

ـ( يف كتابي )قالئػد اصتمػاف يف فرائػد شػعراء هػذا الزمػاف(، ءلػك اضتيػاة العلميػة الػيت ءشػكل ركمػان جػوهر ن مػن ٕٙ٘ٔهػ/ٗ٘ٙ
ان يؤكػد أصػالة االمػة كقػدرهتا نػا انتنتػي مػن عطػاء علمػي كاديب كفكػرم. كدتثػل أركاف اضتضارة العربية االسالمية كمعميان خصػب

اضتيز الزماين للثيػاة العلميػة يف مصػر مػن خػالؿ كتػاب )قالئػد اصتمػاف...( بعصػر اضتكػم االيػويب عتػا الػذم امتػد للفػرتة مػن  
تصػػػين ال ػػػرف ال ػػػاب  ـ( ام مػػػن المصػػػين الثػػػاين مػػػن ال ػػػرف ) ال ػػػادس اعتنػػػرم ك ػػػ  ممٕٓ٘ٔ-ٔٚٔٔهػػػػ/ٛٗٙ-ٚٙ٘)

اعتنرم/الثػػاين عشػػر ك ػػ  ممتصػػين ال ػػرف الثالػػ  عشػػر للمػػيالد(  كاظتعػػركؼ اف همػػاؾ دراسػػات كثػػرية عػػن مصػػر يف ع ػػد 
االيوبيم، كقد ءماكلت هذه الدراسات االكضاع ال ياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كاضتياة الفكرية ننمل ءفاصيل ا كمم ػا 
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(.)اضتياة الفكرية ٜٚٙٔ(.)االدب يف العصر االيويب( )سالـ،ٕٜٚٔم كاظتماليك ( )عاشور،)مصر كالشاـ يف ع د االيوبي
(.)اضتيػػػاة الع ليػػػة يف عصػػػر اضتػػػركب الصػػػلبية نصػػػر كالشػػػاـ( )بػػػدكم، ٕٚٓٓيف مصػػػر خػػػالؿ العصػػػر االيويب()االءركشػػػي،

..( البن الشعار اظتوصػلي، لػذلك كقػ  اال اني ال ءوجد دراسة عن اضتياة العلمية يف مصر يف كتاب )قالئد اصتماف. ،د.ت(
اختيار البا ثة على ابن الشعار اظتوصلي ككتابي اظتت دـ، ألني افرد صفثات كثرية يف اجزاء كتابي عن اظتصريم كأكرد يف هذه 
 الرتاجم معلومات قّيمة عم م على الػرمم مػن اف ءػراجم هػؤالء العلمػاء قػد ذكػرت يف مصػادر اخػرل. مثػل ءررتػة ا ػدث ابػو

ص ص  ،ٖج  ،ٕ، مػػػ ٕ٘ٓٓـ( )ابػػػن الشػػػعار،ٕٕٙٔهػػػػ /ٕٗٙاظتعػػػركؼ صػػػدقة بػػػن عبػػػدا بػػػن ايب بكػػػر اضت ػػػي  )ت 
(. ٜٛٔص  ،هػػٖٓٙ-ٕٔٙ، ال ػموات ٜٜٛٔ ،؛ الػذهئٜٜ-ٜٛٔ، ص ص ٖ، جٜٗٛٔ؛ اظتمػذرم،  ٖٓٔ-ٜٕٔ

ص ص  ،ٖج،ٕم ،ٕ٘ٓٓعار،( )ابن الشٕٙٗٔهػ/ٗٗٙكءررتة الشاعر ابو الفتح عبدا بن اظتختار بن دمحم الزهرم )ت
إال اف ابػن ،(ٕٔٓ،صٕ،ؽٗ؛ ابن الفوطي، د.ت،جٕٕ٘ص،هػٓ٘ٙ-ٔٗٙ، ال موات ٜٜٛٔ؛ الذهي،  ٖٕٔ-ٕٔٔ

الشػػػػػعار اظتوصػػػػػلي انفػػػػػرد يف الػػػػػبعض مم ػػػػػا مثػػػػػل ءررتػػػػػة الشػػػػػاعر ابػػػػػو اسػػػػػثاؽ ابػػػػػراهيم بػػػػػن ايب الكػػػػػـر بػػػػػن اظتفػػػػػرج ال بطػػػػػي 
ة ابػػػو اسػػػثاؽ ابػػػراهيم بػػػن ايب عبػػػدا بػػػن ابػػػراهيم ( كءررتػػػٜٚ،صٔ،جٔمػػػ ،ٕ٘ٓٓـ()ابػػػن الشػػػعار،ٕٕ٘ٔهػػػػ/ٕٕٙ)ت

 (.ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ،ص ص ٔ،جٔ،م ٕ٘ٓٓ،ـ(.)ابن الشعارٜٛٔٔهػ/ٜ٘٘االسكمدرم الذم كلد يف سمة )
من هما أتيت امهية هذه الدراسة ظتعرفة ماهية الرتاجم اظتصػرية الػيت كردت يف هػذا الكتػاب كاظتػدف الػيت كلػدكا كءوفػوا 

في ا كمكانت م العلمية، فضالن عن الر الت العلمية عتم كمن مث ل اءات الػبعض مػم م نبػن الشػعار  في ا، كالعلـو اليت برعوا
يف اظتػػدف الػػيت زاركهػػػا كاظتوصػػل ك لػػب كدمشػػػب، عللمػػان أف ابػػن الشػػػعار اظتوصػػلي م  تل اىل مصػػر علػػػى الػػرمم مػػن ر الءػػػي 

مت ء  يم البث  اىل اظت دمة مث أربعة ف رات ككل  العلمية اىل عدة مدف مثل اربل كبغداد كدمشب ك لب. كعلى ضوء ذلك
ف رة ا توت على عدد من الم اط، ف د كانت الف رة األكىل دت يدان عن األكضاع ال ياسية يف مصػر يف ع ػد االيػوبيم، امػا 

رة الثالثػة عوامػل الف رة الثانية فكانت اعطاء نبذة ؼتتصرة عن ابن الشعار اظتوصلي ككتابي )قالئد اصتماف...(، كءماكلت الف 
ازدهػػار اضتركػػة العلميػػة يف مصػػر يف ع ػػد اضتكػػاـ االيػػوبيم كالػػيت اشػػار ابػػن الشػػعار اظتوصػػلي اىل الػػبعض مم ػػا يف كتابػػي. أمػػا 
الف ػػرة الرابعػػة كاالخػػرية ف ػػي عػػن ءػػراجم العلمػػاء اظتصػػريم الػػذين كردكا يف كتػػاب )قالئػػد اصتمػػاف...( كاعػػدادهم كالعلػػـو الػػيت 

 كمكانت م العلمية، مث اطتادتة.اشت ركا في ا 
 أكالن: دت يد عن االكضاع ال ياسية يف مصر على ع د االيوبيم.

اكت ػػػبت مصػػػر يف ع ػػػد االيػػػوبيم طابعػػػان لػػػي مالػتػػػي اظتميػػػزة كذلػػػك اف مصػػػر اصػػػبثت خػػػالؿ هػػػذه الفػػػرتة قلػػػب 
ـ( م يػرث ٖٜٔٔ-ٔٚٔٔهػػ/ٜٛ٘-ٚٙ٘اظت اكمة االسالمية ضػد الغػزك الصػليي. فاظتلػك الماصػر صػالح الػدين  االيػويب )

ـ( دكلتي من مصر كبالد الشاـ فث ب، بل كرث ٖٚٔٔ-ٙٗٔٔق/ٜٙ٘-ٔٗ٘)اظتلك نور الدين ػتمود بن زنكي  عن
 (.ٖٙٔ،ص ٕٛٔٓعمي سياستي يف رت  ال ول االسالمية كالم وض حبركة ج ادية ضد الصليبيم )العظماكم،

فػرأل االخػري يف هػذا الشػاب مالمػح ،ين لمور الػدين زنكيككانت بدا ت صالح الدين عمدما قدمي ابوه جنم الد
(، كدعػػاه اىل انتدابػػي لل ػػفر اىل مصػػر مػػ  عمػػي اسػػد الػػدين شػػريكوه يف ٗ،صٜٗٙٔ،الػػذكاء كالمبػػوغ ف ربػػي اليػػي )ابػػن شػػداد
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يػي (. كعمػدما اصػبح كزيػران بعػد كفاءػي عمػي اسػد الػدين شػريكوه، اخػذ يتطلػ  ليب ػا يدٕٛ،صٜٚٙٔ ،زتلتي الثانيػة )سػالـ
على مصر، كميكن نف ي من كض  لبمات دكلتي ليصل اىل مرضي االشتى الذم كرّس  ياءي كج ده لي، كهو طرد الصليبيم 

 من د ر االسالـ.
ككػػاف صػػالح الػػدين ي ػػري يف سياسػػتي علػػى حلػػ  يػػتلخص يف اضتػػـز مػػن مػػري عمػػين ك  ػػن ال ػػرية يف مػػري ضػػعين 

وب اظتصػػػػػريم حب ػػػػػن سػػػػػريءي كءصػػػػػدؽ نالمػػػػػواؿ )ابػػػػػن (. كاسػػػػػتماؿ صػػػػػالح الػػػػػدين قلػػػػػٖٙ-ٖ٘، ص صٜٚٙٔ)سػػػػػالـ،
(،  مث ضيب صالح الػدين اطتمػاؽ علػى الفػاطميم ممػر مػن نػور الػدين زنكػي فػاعلن اطتطبػة ٛٚٔ،صٔ، جٜٓٙٔ،كاصل

ـ( كقط  اطتطبة للخليفة العاضد لدين ا الفاطمي ٓٛٔٔ-ٓٚٔٔهػ/٘ٚ٘-ٙٙ٘للخليفة العباسي اظت تضيء نمر ا )
ـ(، كأمػػا مصػػري اطتليفػػة العاضػػد الفػػاطمي ف ػػد ٔٚٔٔهػػػ/ٚٙ٘ـ(، ككػػاف ذلػػك يف عػػاـ )ٔٚٔٔ-ٓٙٔٔهػػػ/ٚٙ٘-٘٘٘)

(،فاصػػػػبح صػػػػالح الػػػػدين  اكمػػػػا علػػػػى مصػػػػر يف نفػػػػ  ال ػػػػمة ايضػػػػا ٙ٘ٔ،صٖٜٙٔءػػػػويف يف هػػػػذه ال ػػػػمة )ابػػػػن اال ػػػػري، 
المية يف بػػالد ( كدتكػػن مػػن بمػػاء دكلتػػي الػػيت ضػػمت فضػػالن عػػن مصػػر عػػددان مػػن اظتػػدف كالبلػػداف االسػػٖٙ،صٜٚٙٔ)سػػالـ،

(. كاسػػػػتمر صػػػػالح الػػػػدين يف اضتكػػػػم اىل اف ءػػػػويف بدمشػػػػب سػػػػمة ٖ٘ٔ، صٕٛٔٓالشػػػػاـ كاضتنػػػػاز كالػػػػيمن )العظمػػػػاكم، 
ـ(، ككاف قبل كفاءي قد كض  على الوال ت اظت مي أبماءه كاخوءي فوىل ابمي العزيز عماد الدين عثمػاف ئئبػان ٖٜٔٔهػ/ٜٛ٘)

(.كاخػاه اظتلػك العػادؿ سػيين الػدين ابػو بكػر علػى االردف ٕٗ، صٜٚٙٔـ،عمي يف مصر كالظاهر مازم على  لب )سػال
-ٖٜٔٔهػػػػ/ٜ٘٘-ٜٛ٘(. كنلم ػػػبة للعزيػػػز عثمػػػاف )ٜٖٚ-ٖٛٚ،ص ص ٕ،جٜٓٙٔكاصتزيػػػرة كد ر بكػػػر)ابن كاصػػػل،

ـ(، فبعد كفاة صالح الدين اصبح هو  اكمان على مصر، كاءصين نني كاف عادالن كرميػان   ػن االخػالؽ كالع يػدة ٜٛٔٔ
ـ( فنػاء ٜٛٔٔهػػ/ٜ٘٘اطتوؼ من ا ءعاىل ذا سرية   مة يف معاملة الرعية فاسػتمر يف اضتكػم اىل اف ءػويف سػمة ) شديد

بعده ابمي اظتلػك اظتمصػور ككػاف صػغريان يف العمػر فلػم ي ػتمر سػول سػمة كا ػدة ليػايت بعػده اظتلػك العػادؿ االكؿ  اكمػان علػى 
ـ( كارسػػػل اىل ابمػػػي اظتلػػػك ٜ٘ٔٔهػػػػ/ٕٜ٘يت كػػػاف ءوالهػػػا سػػػمة )ـ( اىل جانػػػب بػػػالد الشػػػاـ الػػػٕٓٓٔهػػػػ/ٜٙ٘مصػػػر سػػػمة )

الكامػػػػػػػػل ي ػػػػػػػػتدعيي ككاله ئئبػػػػػػػػان عمػػػػػػػػي نلػػػػػػػػد ر اظتصػػػػػػػػرية كم يػػػػػػػػزؿ اظتلػػػػػػػػك الكامػػػػػػػػل يمػػػػػػػػوب عػػػػػػػػن ابيػػػػػػػػي اىل اف ءػػػػػػػػويف سػػػػػػػػمة 
ػػل سػػلطائن عشػرين سػػمة اخػػرل اىل سػػمة )ٕٛٔٔهػػ/٘ٔٙ) ـ( فكػػاف  كمػػي ٖٕٛٔهػػػ/ٖ٘ٙـ(،مث ءػػوىل اظتلػػك مػػن بعػػده ًك

 كػػم لاليػػوبيم اذ اسػػتمر قريبػػان مػػن اربعػػم سػػمة بػػم الميابػػة كال ػػلطمة. ككصػػين ننػػي كػػاف عارفػػان م ػػان شػػناعان ظتصػػر أطػػوؿ 
(. كبعد اظتلك الكامل  كم مصػر  ال ػة مػن اضتكػاـ االيػوبيم كهػم اظتلػك العػادؿ الثػاين ٗٗ-ٖٗ، ص ص ٜٚٙٔ)سالـ،

ـ( ٕٓ٘ٔ-ٜٕٗٔهػػػػػػػػػػػػػ/ٚٗٙ-ٖٚٙـ(، كاظتلػػػػػػػػػػػػك الصػػػػػػػػػػػػا  جنػػػػػػػػػػػػم الػػػػػػػػػػػػدين ايػػػػػػػػػػػػوب )ٕٓٗٔ-ٖٕٛٔهػػػػػػػػػػػػػ/ٖٚٙ-ٖ٘ٙ)
ـ(الػػػذم انت ػػػى يف ٕٓ٘ٔ-ٜٕٗٔهػػػػ/ٛٗٙ-ٚٗٙ(كاخػػػرهم اظتلػػػك اظتعظػػػم ءػػػوراف شػػػاه )ٜٕ٘،ص ٔ،جٜٙ٘ٔ)اظت ريػػػزم،

  .(ٕٙٔ، صٕٜٚٔع ده  كم الدكلة االيويب ظتصر. )عاشور،
 ..(..اثنيان: نبذة ؼتتصرة عن ابن الشعار اظتوصلي ككتابي )قالئد اصتماف

رؾ بػػػػػن ايب بكػػػػػر ازتػػػػػد بػػػػػن زتػػػػػداف بػػػػػن ازتػػػػػد الػػػػػذم كلػػػػػد نظتوصػػػػػل يف سػػػػػمة هػػػػػو كمػػػػػاؿ الػػػػػدين اظتوصػػػػػلي اظتبػػػػػا
ػػال ء درس علػػي م ٖٗٛ،صٔ،ؽٜٓٛٔـ( )ابػػن اظت ػػتويف،ٜٛٔٔهػػػ/ٜ٘٘) (. كءل ػػى ءعليمػػي يف اظتوصػػل علػػى يػػد شػػيوخ أجل
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كم .ال ػػراف الكػػرًن كاضتػػدي  المبػػوم الشػػريين كالمثػػو كاللغػػة كالشػػعر كفمػػوف االدب، كمػػا  صػػل مػػم م علػػى اجػػازات علميػػة
يكتػػػين ابػػػن الشػػػعار نػػػا ءل ػػػاه مػػػن علػػػم يف اظتوصػػػل بػػػل كانػػػت لػػػي ر ػػػالت علميػػػة اىل مػػػدف كثػػػرية مم ػػػا أربػػػل كبغػػػداد )ابػػػن 

،ص ص ٖ،جٕ،مػػػػػػػػػػػ ٕ٘ٓٓ( ك لػػػػػػػػػػػب كدمشػػػػػػػػػػػب )ابػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػعار،ٜٕ٘،ٖ٘٘،ص صٗ،جٖ،مػػػػػػػػػػػ ٕ٘ٓٓالشػػػػػػػػػػػعار،
كانػػت البػػن الشػػعار   (،ليكمػػل مػػا بػػدأه يف اظتوصػػل كللثصػػوؿ علػػى العلػػم مػػن شػػيوخ هػػذه اظتػػدف. فضػػال عػػن ذلػػكٙ٘،٘ٙ

العديػػػد مػػػن اظتؤلفػػػات اشػػػ رها كتابػػػي اظتوسػػػـو ب:)قالئػػػد اصتمػػػاف يف فرائػػػد شػػػعراء هػػػذا الزمػػػاف ( ليػػػؤرخ فيػػػي لشػػػعراء عصػػػره 
( كيعد هذا الكتاب من امىن كتب الرتاجم ظتػا فيػي مػن مػزارة يف اظتعلومػات، كهػو ءػرجم ظتػن ٖٖ، صٔ، جٜٗ٘ٔ)اليوني ،

/الثػػػاين عشػػػر للميالد(كادركػػػوا ال ػػػرف )ال ػػػاب  لل نرة/الثالػػػ  عشػػػر للميالد(كي ػػػ  هػػػذا  عػػػاش يف ال ػػػرف )ال ػػػادس لل نػػػرة
(.كقػد ذكػر ابػن الشػعار ءػراجم ٜ٘-ٜٗ،ص صٖ،مػ ٕٜٜٔالكتاب يف عشرة اجزاء ف د ممي اصتزئم الثاين كالثػامن )طػي،

د الشػاـ كثلػب كدمشػب كزتػػاة  لعلمػاء مػن مػدف كثػرية سػواء ال ريبػة مػن اظتوصػل كاربػل كبغػداد ككاسػا كمػدف كثػرية مػن بػال
كزتص اك البعيدة عن اظتوصل مثل اليمن كشرياز كءون  كمراكش كصم اجة كمصر اليت حتدث ابن الشعار عن علمػاء كثػر 

ـ( ٕٙ٘ٔهػػػػػػػ/ٗ٘ٙمػػػػػػن العديػػػػػػد مػػػػػػن مػػػػػػدحلا كهػػػػػػذا مػػػػػػا نػػػػػػذكره ال  ػػػػػػان، مث كانػػػػػػت كفػػػػػػاة ابػػػػػػن الشػػػػػػعار يف  لػػػػػػب سػػػػػػمة )
 (. ٖٖ،صٔ، جٜٗ٘ٔ،)اليوني 
 امل ازدىار احلركة العلمية يف مصر يف عهد احلكام االيوبيني.اثلثاً: عو 

امتاز  كم االيوبيم ظتصر نني كاف عصران م ي تصر على المشاط اضتريب فث ب، كامنا كاف عصران  ضار ن كاس  
من اضتواضػر  المطاؽ مشل الموا ي االقتصادية كالعلمية كادل اىل قياـ حلضة علمية كبرية، جعلت مصر يف ذلك العصر ءعد

(. كهماؾ عوامل عديدة اس مت يف حلضة اضتركػة العلميػة نصػر لعػل ٖ٘ٔ،صٕٛٔٓالعربية االسالمية اظت مة )العظماكم،
 من امه ا:

 ما عرف من حب وتقدير ملوك الدولة االيوبية للعلم والعلماء ودعمهم ذلم مادايً ومعنواًي: .ٔ
لػػم يتػػذاكركف فيػػي اصػػماؼ العلػػـو كصػػالح الػػدين   ػػن ل ػػد كػػاف غتلػػ  ال ػػلطاف صػػالح الػػدين  ػػافالن مهػػل الع

(، ككػذلك ابمػي العزيػز عثمػاف كمثػل ذلػك ي ػاؿ عػن ب يػة سػالطم بػ  ٙ-٘ص ص  ،د.ت ،ال ماع كاظتشاركة عتم )بػدكم
ـ(، ٕٓ٘ٔ-ٔٚٔٔهػػ/ٛٗٙ-ٚٙ٘( الػذين  كمػوا مصػر علػى مػدل ذتانيػة ع ػود  ) ٕٙٔص  ،ٕٜٚٔ ،ايوب )عاشور

انطالقػػان مػػن اميػػاحلم نلػػدين االسػػالمي الػػذم  ػػ  علػػى  ،يػػاة العلميػػة كءشػػنيع م للعلػػم كالعلمػػاءكجػػاءت اسػػ اماهتم يف اضت
كجت د  الدعم االيويب للم ضة الفكرية من خالؿ ءشني  العلمػاء كء ػريب م كامػداؽ االمػواؿ علػي م كاعطػائ م  ،طلب العلم

اىل هػػػذا العامػػػل يف ءرارتػػػي عػػػن العلمػػػاء  (. كقػػػد اشػػػار ابػػػن الشػػػعارٕ٘ػػػػٔ٘،ص ص ٕٚٓٓاظتماصػػػب الرفيعػػػة )االءركشػػػي، 
ػائين م مػة يف الدكلػػة  اظتصػريم فػذكر اف همػاؾ شػعراء، ككتّػاب  ضػػوا نكانػة مرموقػة كارء ػوا عمػد اظتلػػوؾ االيػوبيم كءولػوا ًك

 كهذا كاف جليان يف الرتاجم االءية:
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ران، ف ػد درس الف ػي كاضتػدي ، فضػالن عػن كونػي شػاعالشاعر ابو اسحاق ابراىيم بنن ايب الكنرم بنن ادلفنرج القب ني:  -
ككصين نني كاس  اظتركءة، سخي، جيود نا دتلك يداه، كقد ء دـ عمد اظتلوؾ االيوبيم ك ظي لدي م نظتكانة اضت ػمة، 

 كب بب ذلك ءوىل ال ضاء نديمة موش كاعماعتا بصعيد مصر االدىن كمن شعره:
 يف قَليب َمْعي ال يُفارقُ  َفَمَعناكَ  *** لَْئن ُكنَت عن َطريْف ِبَشْخصَك غائباً 
 َفقيٌد وإينّ يف الذيَّ قُلُت َصادقُ  *** َوَشوْقي جلُِهدي زائٌد وتصَّربيْ 

 (ٜٚ، صٔ،جٔ،م ٕ٘ٓٓـ(.)ابن الشعار،ٕٕ٘ٔهػ/ٕٕٙككانت كفاة هذا الشاعر سمة )
يت هػي بلػدة صػغرية الػذم كػاف اصػلي نصػرانيان مػن ظتيػوط الػالكاتب ابو ادلكارم اسعد بن مهنذ  بنن زكنراي ادلصنري:  -

يفة االشراؼ على ديواف اصتيش نصر لكوني من اسرة  بصعيد مصر، مث أسلم يف ع د ال لطاف صالح الدين ككاله ًك
ائين م مة يف الدكلة، كما اني  ظي بصثبة كاكراـ ال اضي الفاضل الذم نّبي عػن فضػل ابػو  عري ة ءوارث ابماؤها ًك

يف اظتمطػػػػػػػػػػػػب كالكمػػػػػػػػػػػػاؿ يف البالمػػػػػػػػػػػػة. )ابػػػػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػػػػعار،  اظتكػػػػػػػػػػػػاـر كمػػػػػػػػػػػػا فيػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػن   ػػػػػػػػػػػػن اطتطابػػػػػػػػػػػػة كفصػػػػػػػػػػػػا ة
(. كال اضي الفاضل هو عبد الر يم بن علي بػن دمحم البي ػاين الػذم كلػد بفل ػطم سػمة ٜٖٙ،صٔ،جٔ،م ٕ٘ٓٓ

ـ(، كانت ػػػػل اىل االسػػػػكمدرية مث اىل ال ػػػػاهرة، ككػػػػاف شػػػػاعران  كاديبػػػػان ككاءبػػػػان يف دكاكيػػػػن الدكلػػػػة ككزيػػػػران ٖٔٔٔهػػػػػ/ٕٙ٘)
كقد برع يف صماعة اإلنشاء كفاؽ اظتت دمم يف هذا اجملػاؿ ككانػت ، لطاف صالح الدين لبالمتي كفصا تيكم تشاران لل
(. مث اضػػػيين اىل الكاءػػػب ابػػػو اظتكػػػاـر يف ع ػػػد ٙٚ،صٖ،جٜٜٚٔـ(.)ابػػػن خلكػػػاف، ٜٜٔٔهػػػػ/ٜٙ٘كفاءػػػي سػػػمة )

يفة اىل اف  كم مصر اظتلك ال لطاف العزيز عثماف ديواف اظتاؿ الذم يعد من أجْل دكاكين مصر كاستمر يف هذه  الًو
ـ( ٜٕٓٔهػػ/ٙٓٙالعادؿ سيين الدين ابو بكر دمحم بن ايوب،فر ل ابو اظتكاـر اىل  لب كاقاـ  ا اىل اف ءويف سػمة )

 (.ٖٓٚ-ٜٖٙ،ص ص ٔ، جٔ،م ٕ٘ٓٓكدفن حبلب ايضان )ابن الشعار،
ـ(، كذكػػر ابػػن ٚٙٔٔهػػػ/ٖٙ٘الػػذم كلػػد سػػمة )الكاتننب ابننو القاسننم عبنند الننرحيم بننن علنني بننن اسننح  ادلصننري:  -

( صفات هذا الكاءب ف اؿ "ب ية الشيوخ الكتػاب البلغػاء، كاصػثاب ٖٛ٘،صٖ،جٕ،م ٕ٘ٓٓالشعار اظتوصلي )
الدكاكين الفضالء، ككاف ذا فضائل كثرية كرسائل شػ رية"، كسػاعدت هػذه الصػفات علػى ءوليػي كتابػة االنشػاء بػديواف 

بػػو ال اسػػم اىل دمشػػب كصػػار كاءػػب انشػػاء  اكم ػػا اظتلػػك اظتعظػػم مصػػر للملػػك العزيػػز عمػػاد الػػدين عثمػػاف، مث ر ػػل ا
كاقاـ يف ،(ٜٖ٘،صٖجٕ،م ٕ٘ٓٓـ(،)ابن الشعار،ٕٕٚٔ-ٕٛٔٔهػ/ٕٗٙ-٘ٔٙعي ى بن ايب بكر بن ايوب )
 (.ٖ٘ٔ،صٔ،ؽٜٓٛٔـ()ابن اظت تويف، ٕٕٚٔهػ/ٕ٘ٙدمشب اىل اف ءويف في ا سمة )

هػػو الػػذم كػػاف مػػن الشػػعراء اظتصػػريم عننروف نبننن النبيننو: الشنناعر ابننو احللننن علنني بننن ا بننن يوسنن  ادلصننري ادل -
كءػػػوىل نصػػػر ديػػػواف اطتػػراج كاضت ػػػاب، كمػػػدح يف شػػػعره ملػػػوؾ ككزراء  ،اظتشػػ ورين حب ػػػن معػػػاين كائقػػػة ك ػػالكة اشػػػعاره

  مث ر ػػػػل اىل دمشػػػػب كاءصػػػػل  شدمػػػػة اظتلػػػػك االشػػػػرؼ مظفػػػػر الػػػػدين ابػػػػو الفػػػػتح موسػػػػى بػػػػن دمحم              ،كاكػػػػابر بػػػػ  ايػػػػوب



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،مظمجلظىدوروظىرلموظىمحك

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75الطددى)ى،مجلظىدراداتىموصلوظ

 

 
(05) 

مري اني يف حلاية  ياءي سكن نصيبم كمات  ػا يف سػمة  ،(، فصار من شعراء دكلتيٖٕٙٔ-ٕٕٛٔهػ/ٖٗٙ-ٕٙٙ)
 ـ( كمن شعره ميدح اظتلك االشرؼ مظفر الدين:ٕٕٕٔهػ/ٜٔٙ)

 (.ٜٕٕ-ٕٕٙ،ص صٗ،جٖ،م ٕ٘ٓٓ)ابن الشعار،
ككػػاف ذا مكانػػة رفيعػػة كممزلػػة يف ع ػػد  ،كلػػد نصػػر كنشػا  ػػاالشنناعر ابننو احللننن علنني بننن ايبننك بننن عبنند  ال كنني:  -

لة يف ع د كلده اظتلػك الكامػل ئصػر  اكم مصر اظتلك العادؿ سيين الدين بن ايب بكر دمحم كبعده استمرت هذه اظتمز 
-ٚٙ٘) ،الدين. مث ر ل عن مصر اىل زتاة  ي  خدـ  اكم ا اظتلك اظتمصور ابو اظتعايل دمحم بن عمر بن شاهمشاه

-٘ٔٙ) ، يػػػػػػ  سػػػػػػافر اىل دمشػػػػػػب كاءصػػػػػػل حبكام ػػػػػػا اظتلػػػػػػك اظتعظػػػػػػم ،ـ( كم يبػػػػػػب في ػػػػػػإٕٓٔ-ٔٚٔٔهػػػػػػػ/ٚٔٙ
كهماؾ صفات امتاز  ا  ابو اضت ن جعلتي  ،لة الرفيعة كاظت اـ االعلىـ(  كئؿ عمده ايضان اظتمز ٕٕٚٔ-ٕٛٔٔهػ/ٕٗٙ

أال كهػي الشػناعة كالشػ امة كالفركسػية فضػالن عػن كونػي شػاعران فصػيثان  ل ػن نظػم الشػعر  ،م رنن من اظتلوؾ االيػوبيم
،ص ٗ،جٖ،مػػػ ٕ٘ٓٓـ()ابػػػن الشػػػعار،ٕٕٕٔهػػػػ/ٜٔٙكالمثػػػر. كب ػػػى اك اضت ػػػن يف دمشػػػب اىل اف ءػػػويف في ػػػا سػػػمة )

 (.ٖٖٙ-ٕٖٙص
الذم كانت لي ر لة اىل اربل، كنظران لكفاءءي اإلدارية الشاعر أبو الفتح نصر   بن يوس  بن ايب الفتح الكناين:  -

ـ(  ٖٕ٘ٔ-ٗ٘ٔٔهػػػػ/ٖٖٙ-ٜٗ٘اصتيػػػدة ك  ػػػن خطػػػي، ف ػػػد عيمػػػي  ػػػاكم اربػػػل مظفػػػر الػػػدين كوكبػػػورم بػػػن علػػػي )
 ػػػػػػػػػؤكؿ امامػػػػػػػػػي يف أمػػػػػػػػػور الدكلػػػػػػػػػة )ابػػػػػػػػػن ممظػػػػػػػػػور، ( أم اظت٘ٙ،صٜ،جٚ،مػػػػػػػػػ ٕ٘ٓٓ)ابػػػػػػػػػن الشػػػػػػػػػعار،  ،متصػػػػػػػػػرفان 
يفػػػػػػة اىل اف ءػػػػػػويف نربػػػػػػل سػػػػػػمة )ٕٜ،صٔ،جٜٜٗٔ ـ(. )ابػػػػػػن ٕٕٓٔهػػػػػػػ/ٚٔٙ(. كب ػػػػػػى أبػػػػػػو الفػػػػػػتح يف هػػػػػػذه الًو
 (.٘ٙ،صٜ،جٚ،م ٕ٘ٓٓالشعار،

ـ( يف دمم ػور )ابػن ٚٙٔٔهػػ/ٖٙ٘كلػد سػمة )الشاعر أبو الربكات ىبة   بنن ايب احللنن بنن ايب اخلنن النصنراين:  -
( كهػػػػي بلػػػػدة بيم ػػػػا كبػػػػم اإلسػػػػكمدرية يػػػػـو كا ػػػػد متوسػػػػطة يف الصػػػػغر ٖٗٔ-ٕٗٔ،صٜ،جٚ،مػػػػ ٕ٘ٓٓ،الشػػػػعار

كعلم متصرفان يف دكلة اظتلك االشرؼ مظفر الدين أبو الفتح موسى بن ايب .(ٕٚٗ،صٕ،م ٕٓٔٓكالكرب.)اضتموم،
يفتي كقصد اربل. كألني كانػت لػي خػربة كدرايػة عاليػة يف األمػور اضت ػابية كاال كػاـ اطتراجيػة  بكر بن أيوب، مث ءرؾ ًك

اطتاصػػػػة نألرض الزراعيػػػػة، ف ػػػػد كاله  ػػػػاكم اربػػػػل مظفػػػػر الػػػػدين كوكبػػػػورم االشػػػػراؼ بػػػػديواف االرءفػػػػاع اطتػػػػاص )ابػػػػن 
(. كم مػػػػة هػػػػذا الػػػػديواف االشػػػػراؼ علػػػػى ئءػػػػ  األرض كءثمػػػػم اضتاصػػػػل. )ابػػػػن ٖٗٔ،صٜ،جٚ،مػػػػ ٕ٘ٓٓالشػػػػعار،

ػػػػػػػػل أبػػػػػػػػو الربكػػػػػػػػات يتػػػػػػػػوىل عمٖٔٓ،صٜٙٙٔالط ط ػػػػػػػػي، لػػػػػػػػي يف هػػػػػػػػذا الػػػػػػػػديواف اىل اف ءػػػػػػػػويف نربػػػػػػػػل  سػػػػػػػػمة (، ًك
 (.ٖٗٔ-ٕٗٔ،ص صٜ،جٚ، م ٕ٘ٓٓـ(. )ابن الشعار،ٕٕٗٔهػ/ٕٔٙ)

 َكم ََتَت ُكمَّة ال ُكيَّ ِمْن َعجبَ  ***  ُ اكرُب لَيَس احلُلُن يف الَعر َ 
 واخلُّد جَيمُع بني ادلَاَء واللهَّبِ  *** نعقدُ ُصبُح اجلبني بليِل الشعر مُ 
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ككانػت لػي ر لػة اىل زتػاة كنظػران ظتكانتػي العلميػة مػن فضػل كعلػم الكاتب أبو القاسنم ىبنة   بنن ايب ااند ادلصنري:  -
 اكم زتاة اظتلك اظتمصور ئصر الػدين ابػو اظتعػايل دمحم  كبراعة يف الكتابة كفصا ة يف قوة الشعر، جعلتي ذا  ظوة عمد

(  الػػػذم ٚ٘ٔ،صٜ،جٚ،مػػ ٕ٘ٓٓبػػن عمػػر بػػن شاهمشػػاه كمػػػن خاصػػتي كصػػا ب ديػػواف االنشػػػاء )ابػػن الشػػعار، 
ءمثصر م متي يف حترير كمراجعة الرسائل كاالكامر الرشتية اليت ءػرده مػن الػديواف االمػريم ككضػع ا يف صػيغت ا الم ائيػة. 

(. ككػػػػػاف البػػػػػو ال اسػػػػػم شػػػػػعر ميػػػػػدح بػػػػػي اظتلػػػػػك اظتمصػػػػػور  ػػػػػاكم زتػػػػػاة كمػػػػػن هػػػػػذه ٗٛ،صٔ،جٜٚٛٔدم،)ال ل شػػػػػم
 (.ٚ٘ٔ،صٜ،جٚ،م ٕ٘ٓٓاالبيات.)ابن الشعار،

 الرحالت العلمية: .ٕ
علػػى ازدهػػار اضتركػػة العلميػػة يف مصػػر عمػػدما  كم ػػا االيوبيػػوف،  ءعػػد الػػر الت العلميػػة مػػن العوامػػل الػػيت أ ػػرت

لكوحلا ء اعد على ءبادؿ اطتربات العلمية من خالؿ إلت اء العلماء بعض م ببعض من ؼتتلين البالد لغرض التبا   كن ل 
 العلـو كاالستفادة مم ا، كهذا بدكره ساعد على التواصل العلمي كالفكرم بم العلماء.

الر الت العلمية أيضان يف أف عتا دكران كبريان يف ءوطيد العالقات الث افية بػم اظتػدف كمػدل م ػامهت ا كءكمن أمهية 
كيف ءشػػػكيل معػػػام الو ػػػدة الث افيػػػة االسػػػالمية بػػػم اظتػػػدف مػػػن خػػػالؿ ؼتتلػػػين الكتػػػب  ،يف ءمشػػػيا اضتركػػػة الث افيػػػة كالفكريػػػة

( فضالن عن ءبادؿ اطتربات العلمية بم اظتدف العربية ٚ٘ٔ،ص ٖٕٔٓكاظتصمفات اليت كانوا يتداكعتا العلماء كالطلبة )المعة،
اإلسالمية، كفيما خيص الر الت العلمية للعلماء اظتصريم، ف د اشار ابن الشعار اظتوصلي يف كتابي )قالئد اصتماف...( اىل 

ئ ػا اىل اظتػدف الػيت نشػطت  ػا كالػيت اسػ مت يف ازدهػار اضتركػة العلميػة نصػر مػن خػالؿ ر لػة علما ،هذا العامػل يف ءرارتػي
كما احلم ءولوا مماصب   ،للدراسة على شيوخ ا كلتل ي العلم مم م ،اضتركة العلمية مثل اظتوصل كبغداد كاربل كدمشب ك لب

كعيموا ايضان يف مماصب ادارية كال اضي كالوزير فضالن عن ل اء بعض هؤالء  ،م مة كالتدري  يف بعض مدارس هذه اظتدف
كػوف ابػن الشػعار اظتوصػلي كانػت لػي ر ػالت الي ػا ماعػدا اظتوصػل   ،بػن الشػعار اظتوصػلي يف اظتػدف اظتػذكورة سػاب ان اظتصريم ن
ككػاف ابػن الشػعار اظتوصػلي يتبػادؿ مع ػم اطػراؼ اضتػدي  فيمػا يتعلػب مصػل هػؤالء العلمػاء ككالدهتػم ككفيػاهتم  ،اليت كلػد  ػا

القػة نلشػعر كالمثػر، فػريكم هػؤالء االدنء شػعرهم علػى ابػن الشػعار لكػي كسريهتم العلمية السػيما يف غتػاؿ االدب كمػا لػي ع
يدكني يف كتابي )قالئد اصتماف...(، لذلك كاف ابن الشعار اظتوصلي  ريصان على الل اء  م ك   انػي  صػل علػى اجػازات 

ظتػدف الػيت ر لػوا الي ػا كيف بعػض كءفاكءت مدة إقامة هػؤالء اظتصػريم مػا بػم االقامػة الدائميػة  يف ا ،علمية من البعض مم م
 أك أقامة مؤقتة كمن مث الرجوع اىل مصر. ،اال ياف ءكوف كفاهتم في ا

 وىذه ال اجم ىي:

 على َضياء القمرِ  *** فاقت حُبلِن ادلَنظرِ 
 قَامُة ُغصٍن َنَضرِ  *** وقَامًة كأهنا



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،مظمجلظىدوروظىرلموظىمحك

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75الطددى)ى،مجلظىدراداتىموصلوظ

 

 
(02) 

ـ(، كءف ػي ٜٛٔٔهػػ/ٜ٘٘كلػد سػمة )الشاعر ابو اسحاق ابراىيم بن ايب عبد  بن ابنراىيم بنن ا االسنكندري:  -
دب على الشي  ابو زكر    ى بن معػا بػن عبػد المػور المثػوم اظتغػريب على مذهب االماـ مالك بن أن  )هنع هللا يضر(، كأت

، كاظتوصػػػل الػػػيت زارهػػػا سػػػمة ٖٕٓٔهػػػػ/ٕٛٙ)ت  ـ( ككػػػاف ألبػػػو اسػػػثاؽ ر لػػػة اىل بػػػالد الػػػيمن كاعتمػػػد كالشػػػاـ كالػػػرـك
لشعار، ـ ( كالت ى بي ابن الشعار يف اظتوصل فاخربه عن  ياءي كما انشده اشعار فمن شعره:)ابن اٖٕٗٔهػ/  ٕٖٙ)

 (.ٖ٘ٔ-ٕ٘ٔ،ص صٔ،جٔ،م ٕ٘ٓٓ

ك ػب اظتػاؿ مشػعاره الذم ر ػل اىل اظتلػوؾ كال ػالطم ليالشاعر أبو العباس امحد بن سليمان بن محيد الكلائي:  -
فاشت ر أمره نلشعر يف البالد اليت زارها كمم ا بػالد اصتزيػرة كاظتوصػل الػيت كػاف يػرد الي ػا كػل عػاـ ماد ػان  اكم ػا بػدر 

ـ( مػري اف أبػػو العبػاس الك ػائي رجػ  اىل مصػػر كعػاش في ػا  ػ  كفاءػػي ٕٛ٘ٔ-ٕٖٕٔهػػ/ٚ٘ٙ-ٖٔٙالػدين لؤلػؤ )
 .(ٜٙٔ-ٛٙٔ، ص صٔ، جٔ، م ٕ٘ٓٓشعار، )ابن ال .ـ(ٖٕٙٔهػ/ٖٗٙنل اهرة سمة )

ـ( كشت  اضتدي   ٖٛٔٔهػ/ٜٚ٘كلد نل اهرة سمة ) احملدث أبو ال اىر إمساعيل بن سودكني بن عبد   ادلصري: -
الشػػػريين بعػػػدة مػػػدف مم ػػػا دمشػػػب ك لػػػب الػػػيت اسػػػتوطم ا، كمػػػا انػػػي اهػػػتم ب ػػػوؿ الشػػػعر، ككانػػػت كفاءػػػي حبلػػػب سػػػمة 

 (.ٚٔٗ، صٔ، جٔ، م ٕ٘ٓٓـ(. )ابن الشعار، ٕٛٗٔهػ/ٙٗٙ)
ـ( نصر، ككاف  افظان للف ي ٕٛٔٔهػ/ٛٚ٘كلد سمة ) الفقيو أبو ادلاثر عبد الصمد بن عبد   بن امحد ادلصري: -

علػػػى اظتػػػذهب الشػػػافعي كلػػػي معرفػػػة ملصػػػوؿ الف ػػػي كصػػػمين فيػػػي كتػػػانن شتػػػاه )أركاح اضت ػػػائب( كهػػػذا الكتػػػاب م ءصػػػلما 
بوعػان كفضػالن عػن ذلػك ف ػد ءػوىل قضػاء قليػوب كنوا ي ػا الػيت ءعػد مػن اعمػاؿ معلومات عمي سواء كاف ؼتطوطان أـ مط

ـ(،  يػ  الت ػى نبػن الشػعار همػاؾ كسػالي عػن ٕٕٚٔهػ/ٕ٘ٙد ر مصر، ككانت عتذا ال اضي ر لة اىل اربل سمة )
 ،ٕ٘ٓٓ)ابػػػن الشػػػعار،  .ـ(ٖٕٗٔهػػػػ/ٕٖٙكالدءػػػي كعلمػػػي الػػػذم بػػػرع فيػػػي، ككانػػػت كفػػػاة أبػػػو اظتػػػا ر بدمشػػػب سػػػمة )

 (.ٖٙٛ-ٖ٘ٛ،ص ص ٖ،جٕم 
سافر اىل اظتلػوؾ كمػد  م يف الشاعر واالديب أبو الفضل عبد ادلنعم بن عبد العزيز بن عبد ادلؤمن االسكندري:  -

ـ(  كمد ػػي بشػػعره عمػػدما ذهػػب ٕٕ٘ٔ-ٓٛٔٔهػػػ/ٕٕٙ-٘ٚ٘كمػػا زار اطتليفػػة العباسػػي الماصػػر لػػدين ا )  ،شػػعره
 ،إال اف أنعػم عليػي انعامػان  كفػريان بػديواف اطتالفػة كصػار ا ػد شػعرائيل  ،ن افمػا كػاف مػن اطتليفػة الماصػر لػدي ،اىل بغداد

كفضالن عن ذلك ف د كاله رنطان نصتانب الغريب من بغداد فاصبح م ؤكالن عػن المظػر يف كقفػي كمصػاضتي يعػرؼ بػرنط 
ـ( ٕٙٓٔهػػ/ٖٓٙغػداد سػمة )كب ى أبو الفضل م يمػان يف بغػداد كم يرجػ  اىل مصػر كءػويف يف ب ،العميد شي  الصوفية

 (.ٕٓٔ،صٜ، جٖٜٗٔ ،؛ ابن ال اعئٕٔ،ص ٗ،جٖ، م ٕ٘ٓٓ ،كدفن في ا. )ابن الشعار

 ُعقوالً َصَحاحاً اَترًة وَمراَضا *** َتصفَّح َتصانيَ  ااَلانم جتد هبا
 َوإن ُرضَت أرضاىا رايَت َرايَضا *** فإن زَُرت َمرَضاَىا َوجدَت رايضةً 
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كشػاعران لػي معرفػة نألدب كالعػركض  ،ككػاف شػافعي اظتػذهبالفقيو أبو ا عبد الواحد بنن جعفنر بنن ا ادلصنري:  -
كب ى م يما يف بغداد كءويف في ا  ،اظتدرسة المظامية  كلي ر لة اىل بغداد للدراسة يف  ،ك فظ الكثري من اشعار العرب

 (.ٜٕٔ،صٗ،جٖ،م ٕ٘ٓٓ ،)ابن الشعار .ـ( كدفن في إٚٔٔهػ/ٗٔٙسمة )
ـ( ككػاف   ػن ٖٜٔٔهػػ/ٜٛ٘كلػد نصػر سػمة ) الشاعر أبو ا عبند العظنيم بنن عبند الواحند بنن ملنافر ادلصنري: -

نلمثػو كالعػركض كال ػوايف، كخػرج مػن مصػر اىل مػدف بػالد قوؿ الشعر إذ كصين شعره بغاية اال  اف ككاف لي معرفة 
ـ( مث عػػػػػػػاد اىل مصػػػػػػػر كءػػػػػػػويف في ػػػػػػػا سػػػػػػػمة ٜٕٔٔهػػػػػػػػ/ٙٔٙكػػػػػػػذلك كرد اىل اربػػػػػػػل يف سػػػػػػػمة )،الشػػػػػػػاـ فمػػػػػػػدح ملوك ا

(. ٚٓٙ، صٔ، جٜٗٚٔ؛ الكتػػػػػي، ٓٙٔ-ٜ٘ٔ،ص صٗ،جٖ، مػػػػػ ٕ٘ٓٓـ( )ابػػػػػن الشػػػػػعار، ٕٙ٘ٔق/ٗ٘ٙ)
 (:ٖٙٔ،صٗ،جٖ، م ٕ٘ٓٓ،ي بن ايب طالب )هنع هللا يضر( )ابن الشعاركمن شعره ميدح بي اإلماـ اضت م بن اإلماـ عل

 ،)ابػػن الشػػعار ،ـ( يف إسػماٗٚٔٔهػػػ /ٓٚ٘كلػػد مػػا ي ػارب مػػن سػمة )الفقينو أبننو عمننر عثمنان بننن عمننر بننن ينونس:  -
، ٔ،مػػػػػػػ ٕٓٔٓ ،(  كهػػػػػػػي مديمػػػػػػػة ء ػػػػػػػ  مقصػػػػػػػى صػػػػػػػعيد مصػػػػػػػر)اضتمومٕٔٔ-ٕٓٔ،ص صٗ،جٖك مػػػػػػػ ٕ٘ٓٓ

ف د كاف أيضان اديبان شاعران  ،(. كبرع هذا الشي  يف اكثر من علم، فعلى الرمم من كوني ف ي ان مالكي اظتذهبٜٛٔص
دي  المبوم الشريين كالف ي كالمثػو، كإمامان فاضالن سافر اىل ال اهرة َكَدَرَس على يد شيوخ ا ال رآف الكرًن كاضت ،حنو ن 

كألػػين كتبػػان مم ػػا كتػػاب )امػػالء شػػرح اظتفصػػل( ككتػػاب )م دمػػة ؼتتصػػرة (ككتػػاب يف أصػػوؿ الف ػػي شتػػاه )ممت ػػى االمػػل 
ـ(  يػػػ  َدَرَس  ػػػا الف ػػػي اظتػػػالكي ٕٕٓٔهػػػػ/ٚٔٙكالوصػػػوؿ يف علػػػم  األصػػػوؿ(، ككانػػػت لػػػي ر لػػػة اىل دمشػػػب سػػػمة )

اظتالكية اليت انشاها نور الدين ػتمود بن زنكي كما  صل ابن الشػعار علػى إجػازة  كالمثو  كصموؼ االدب نظتدرسة
 ٕٔٔص ص  ٗج ،ٖم  ،ٕ٘ٓٓ ،)ابن الشعار .من الف يي أبو عمر كتب ا لي شا يدهل ا ماء ءواجد اال ماف بدمشب

 .( ٖص ،ٜٜٓٔـ( )المعيمي، ٕٓٗٔهػ/ٖٛٙ(  ككانت كفاءي يف اإلسكمدرية سمة ) ٕٕٔ -
ف د كػاف ف ي ػان  ،كقد برع يف العلـو الديمية ،كهو من اهل اإلسكمدريةو احللن علي بن ادلفضل بن علي: الشيخ أب -

كلي ر لة  ،مالكيان مدرسان على مذهب االماـ مالك بن ان   افظان لل راف الكرًن ػتداثن لي ءصانيين يف الف ي كاضتدي 
كلي مكانة  ،كما لي معرفة بمظم الشعر  ،افة اىل مصراىل اضتناز كالشاـ  ي  شت  اضتدي  الشريين على شيوخ م إض

ككػػاف إمامػػا يف اضتػػدي   ،األممػػاء الفضػػالء اظتعتػػربين العلمػػاء الف مػػاء ،علميػػة ف ػػد كػػاف مػػن" اضتفػػاظ اال بػػات الث ػػات
 .(ٖ٘ٗ، ص ٗ، جٖ، م ٕ٘ٓٓ)ابن الشعار،  .ك فظي كمعرفة علومي"

كلػد نديمػة  قفػا مػن الصػعيد األعلػى ن إبنراىيم القف ني: القاضي والكاتب والوزير أبو احللنن علني بنن يوسن  بن -
ـ( كنشػا كءعلػم نل ػاهرة علػى شػيوخ ا كقػد بػرع يف كػل فػن مػن فمػوف العلػم كهػي علػـو  ٕٚٔٔهػػ / ٛٙ٘نصر سمة )

من كيعد  ،ال راف الكرًن كاضتدي  المبوم الشريين كالف ي كالمثو كاللغة كاظتمطب كالر ضيات كالمنـو كاعتمدسة كالتاري 

 ىَو ادلُجَتىب البَنرُّ  *** ىَو البحُر أودَى بلْ 
رُ  *** ىَو أبُن البُتوِل ال ُهرِ   والَعَلْم احلَبنْ
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الكتّػػاب اظتشػػ ورين كالفضػػالء  كاظتعػػدكدين يف زمانػػي فضػػالن عػػن ذلػػك كػػاف ذا مهػػة  عاليػػة يف حتصػػيل الكتػػب المفي ػػة 
كما اني اليّن كتبان كثرية يف ش  صموؼ اظتعرفة  مم ػا مػا هػو ؼتطػوط كال نعػرؼ   ،كاقتمائ ا    لو كاف مبالغ يف اذتاحلا

 ف ػػد كمػػن هػػذه الكتػػب كتػػاب )الضػػاد كالظػػاء(  ػػوؿ مػػا اشػػتبي يف معلومػػات عمػػي سػػواء طبػػ  اك ب ػػى ؼتطوطػػا اك  ػػ 
ظتتيمم(، كتاب )اتري  مصػر مػن ابتػدائ ا اىل اظتلػك الماصػر اللفظ، كاختلين يف اظتعىن، كتاب )الدر الثمم يف اخبار ا

  ،صػػالح الػػدين يوسػػين بػػن أيػػوب ("هنع هللا يضر" كمم ػػا مػػا طبػػ  مثػػل  كتػػاب )إنبػػاء الػػركاة يف أنبػػاه المثػػاة( يف  ال ػػة غتلػػدات
 (. كسػافرٓٔ-ٜ، ص ص٘،جٗ، مػ ٕ٘ٓٓكتاب )اتري  اضتكماء(، كتاب )ا مدكف مػن الشػعراء(.)ابن الشػعار،

ـ(، كعاش ٖٕٙٔ-ٕٙٔٔهػ/ٖٗٙ-ٖٔٙال فطي اىل  لب عمدما كاف  اكم ا اظتلك مازم مياث الدين يوسين )
كء ػػرب بػػدكره مػػن االيػػوبيم فتػػوىل ممصػػب قاضػػي قضػػاة  لػػب خػػالؿ الفػػرتة مػػن  ،في ػػا يػػدرس العلػػـو الػػيت اهػػتم  ػػا

ب اعفػػاءه مػػن ممصػػبي ـ( كل بػػي اهػػل  لػػب نل اضػػي االكػػـر كبعػػد هػػذه اظتػػدة طلػػٖٕٓٔ-ٜٕٔٔهػػػ/ ٕٛٙ-ٙٔٙ)
هػػػػ / ٙٗٙليتفػػػرغ للكتابػػػة كالتػػػاليين فكانػػػت داره  لف ػػػا اهػػػل الفضػػػل كالعلػػػم كب ػػػى يف  لػػػب  ػػػ  كفاءػػػي في ػػػا سػػػمة )

 (.ٖٜٔ-ٜٔٔ، ص ص ٕ، جٜٗٚٔـ ()الكتي،  ٕٛٗٔ
كلػػػػد ببلػػػدة سػػػػخا يف مصػػػر ال ػػػػفلى حبػػػدكد سػػػػمة الشنننيخ أبننننو احللنننن علنننني بننننن ا بنننن عبدالصننننمد اللنننخاوي:  -

ـ( ككػػػاف م ػػػرين كاديبػػػان كحنػػػو ن كقػػػد شتػػػ  علػػػم ال ػػػراءات كالمثػػػو كاللغػػػة علػػػى شػػػيوخ مػػػن بلدءػػػي كمػػػن ٕٙٔٔهػػػػ/ٛ٘٘)
ـ ( كأبػػػو اصتػػػود  ٖٜٔٔهػػػػ /  ٜٓ٘اإلسػػػكمدرية كال ػػػاهرة كمػػػن هػػػؤالء الشػػػيوخ أبػػػو دمحم ال اسػػػم الشػػػاطي اظت ػػػرئ )ت 

 ،ـ ( ٓٛٔٔهػ / ٙٚ٘لفي )تـ( كاضتافظ أبو طاهر ازتد بن دمحم ال ٕٛٓٔهػ/٘ٓٙمياث بن فارس بن مكي )ت
ـ ( ال راف الكرًن نل راءات  ٕٙٔٔهػ /  ٖٔٙمث قدـ دمشب كقرأ على الشي  أبو اليمن زيد بن اضت ن الكمدم )ت 

فتصدر في ا لألقراء نصتام  االموم كاقبل الماس عليي قرأكا عليي ال ػراف  ،كقد اشت ر  كء دـ على علماء فموني ،ال بعة
ـ(.)ابن الشعار، ٕ٘ٗٔهػ/ ٖٗٙوم الشريين كعلم العربية كب ى من دمشب    كفاءي في ا سمة )الكرًن كاضتدي  المب

 .(ٕٙٔ، صٕ، جٜٜٚٔ؛ ابن خلكاف، ٕٕ-ٕٔص ص  ،٘ج ،ٗم  ،ٕ٘ٓٓ
كقػػدـ اىل بغػػداد  ،ـ(ٛٚٔٔهػػػ/ٗٚ٘كلػػد يف سػػمة )احملنندث أبننو احللننن ا بننن إمساعيننل بننن عبنند اجلبننار ادلقدسنني:  -

كعاد اىل بالده كءويف  ،مث احندر اىل كاسا ل ماع اضتدي  المبوم ايضان  ،شريين من شيوخ ال ماع اضتدي  المبوم ال
 (.ٕٖٛ-ٕٖٚ، ص ص ٙج ،٘م  ،ٕ٘ٓٓ ،)ابن الشعار .ـ(ٜٕٗٔهػ/ٚٗٙنل اهرة سمة )

ـ( نصر ككػاف لػي اهتمػاـ ٕٙٓٔهػ/ٖٓٙكلد حبدكد سمة )ادلقري أبو عبد   ا بن عبد احمللن بن ا القرشي:  -
كاىل دمشب  ، وؿ الشعر فضالن عن قيامي بر الت علمية اىل ال دس  ي  قرأ ال راف الكرًن على رتاعة من مشاخي اب

 كاىل  لب  ي  الت ى بي ابن الشعار كاملى عليي اشعاره فمن شعره. ،اليت جّود ال راءات في ا
 هو ُمنَنعَّمُ َمن وَاَصَل ادلَحُبوَ  ف *** ََنوْي ُسرْت ُكلُّ ادلَلَّرّة فَاعلُموا
 فَلو بَصدري منزُل َوسُلينننَّننننمُ  *** عْندي اقَاَم احُلبُّ أمجُع ُكلُّننننننو
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 ( ٕٓ٘ص ،ٚج ،ٙم  ،ٕ٘ٓٓ ،)ابن الشعار
 كقد انفرد ابن الشعار يف هذه الرترتة اليت م ءرد يف مصادر أخرل حتد ت عن الرتاجم اظتصرية.

بػػرع االستيمػػي يف اكثػػر مػػن علػػم ف ػػد كػػاف ف ي ػػان علػػى يمنني ادلصننري: الشننيخ أبننو الفننتح نصننر بننن ايب النجنناة االم -
أديبػان  فػظ مػن الكتػب األدبيػة   ،كشاعران جيدان ميدح كي رتفد يف شعره الكرباء كاالعياف  حنو ن ،مذهب االماـ الشافعي

 اسػػػم بػػػن علػػػي كتػػػاب) اظتفصػػػل يف المثػػػو( اليب ال اسػػػم ػتمػػػود بػػػن عمػػػر الزؼتشػػػرم ككتػػػاب )اظت امػػػات ( اليب دمحم ال
ـ( كسػكم ا  مث  ٕٚٔٔهػ / ٗٔٙكقد ر ل اىل دمشب كاقاـ  ا  فرتة طويلة مث خرج مم ا اىل اظتوصل سمة ) ،اضتريرم

، ص ٜج ،ٚ، م ٕ٘ٓٓ ،)ابن الشعار ،رج  اىل دمشب فاقاـ  ا يدّرس يف اظتدرسة االميمية اجملاكرة للنام  االموم
يف دمشب كبماها ااتبك الع اكر بدمشب امم الدين كمشتكم بػن كهي اكؿ مدرسة للشافعية بميت  ،(ٕٕ-ٕٔص 

( مث انت ػػػل أبػػػو الفػػػتح االستيمػػػي اىل ٖٖٔ-ٕٖٔ،ص ص ٔ،جٜٜٓٔ ،ـ( )المعيمػػػيٖ٘ٔٔهػػػػ/ٖٓ٘عبػػػد ا سػػػمة )
 .(ٕٕ،ص ٜ،جٚ،م ٕ٘ٓٓ،)ابن الشعار .بيت اظت دس كب ى م يمان في ا اىل اف ءويف

ـ( نديمػػة ٗٛٔٔهػػػ/ٓٛ٘كلػػد يف  ػػدكد سػػمة )بننن عبنند  البنناقي الكننناين:  الشنناعر أبننو الفننتح نصننر   بننن ىبننة   -
كما قػرأ ال ػراف الكػرًن علػى الشػي    ،قوص بصعيد مصر، كنشا نصر كَدَرَس االدب على  ادنء من مصر كبالد الشاـ

يفػة كاءػب لٕٚٔٔهػػػ/ٖٔٙالعام أبو اليمن زيد بن اضت ن بػن زيػد الكمػدم )ت ألنشػاء ـ( بدمشػب، كمػا انػي ءػوىل ًك
ـ( كبعػػػده لولػػػدهل اظتلػػػك الماصػػػر ٕٕٚٔ-ٕٛٔٔهػػػػ/ٕٗٙ-٘ٔٙيف ع ػػػد اظتلػػػك اظتعظػػػم شػػػرؼ الػػػدين  ػػػاكم دمشػػػب )

كارءف  شاني كعلت ممزلتي عمدمها، كمػا كانػت لػي ر لػة اىل  ،ـ(ٜٕٕٔ-ٕٕٚٔهػ/ٕٙٙ-ٕٗٙصالح الدين  داؤد )
يـو اطتمػي  يف الثالػ  عشػر مػن ذم اضتنػة   لب  ي  الت ى بي ابن الشعار ن اـ المي إبراهيم اطتليل عليي ال الـ

 ـ( كانشده اشعاره كمن شعره قاؿ:ٜٕٗٔهػ/ٚٗٙسمة )

، ص ٜ،جٚ، مػػػ ٕ٘ٓٓ ،)ابػػػن الشػػػعار .ـ(ٕٕ٘ٔهػػػػ/ ٓ٘ٙىل اف ءػػػويف سػػػمة )مث سػػػافر اىل دمشػػػب كم يػػػزؿ م يمػػػان  ػػػا ا
 .(ٖ٘ٛ،صٕ،ؽٔج،ٜٙ٘ٔ؛ اظت ريزم، ٔٙ-ٓٙص
ـ( نصػر كسػافر ٕ٘ٓٔهػػ/ٕٓٙكلػد سػمة )الفقيو ادلالكي أبو احملاسن يوس  بن عبد   بن عبد البناقي البكنري:  -

نػػي سػػػافر اىل دمشػػػب كالت ػػى بػػػي ابػػػن الشػػػعار كمػػػا ا  ،اىل بغػػداد كدرس الف ػػػي كشتػػػ  اضتػػدي  المبػػػوم علػػػى شػػيوخ بغػػػداد
ـ( كهػػو متوج ػػان اىل مصػػر نعػػىن انػػي  ٕٔٗٔهػػػ/ٜٖٙاظتوصػػلي يف اظت ػػند اصتػػام  بدمشػػب يف اكاخػػر ذم اضتنػػة سػػمة )

)ابػػػن  .الف ابػػػن الشػػػعار انفػػػرد يف ذكػػػره هػػػذه الرترتػػػة كم يشػػػر اىل كالدة ككفػػػاة هػػػذا الف يػػػي ،كػػػاف  يػػػان يف هػػػذه ال ػػػمة
  .(ٕ٘ٙ، ص ٓٔ، جٛ، م ٕ٘ٓٓ ،الشعار

 ملهوُر مذاك أو صُدوُر رلالسِ  *** وَحَقُكم مل يُلهين بعَد بُعدُِكم
 وال آنلْت روحي بُودِّ ُمؤانسِ  *** وال راقين يف الناِس إحلاُن زُللنِ 
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ككصػين ننػي  ،ـ(ٖٕٔٔهػػ/ ٚٔ٘كلد نصر سػمة )الشيخ ابو احلجاج يوس  بن امساعيل بن عبد اجلبار ادلصري:  -
كلػي كتػاب يف التػاري  هػو  ،كعلم التػواري ،من ع الء الماس كنبالء الرجاؿ كفضالئ م، ككانت لػي معرفػة نألدب كاللغػة

 .ـ( كشتػي هػذا الكتػاب )الػربؽ اليمػاين(ٖٚٔٔهػػػ/ٜٙ٘ارة اليمػ  )تذيل على كتػاب )اتريػ  الػيمن( الػذم الفػي عمػ
إال انػي  ،فضالن عن ذلك ف ػد سػافر ابػو اضتنػاج اىل الػيمن كاقػاـ  ػا مػدة  يػدرس  علػى علمائ ػا كي ػتفيد مػن علم ػم

 ،؛اظتمذرمٗٗٔ-ٖٗٔ،ص صٓٔ،جٛ،م ٕ٘ٓٓـ (.)ابن الشعار،ٜٖٕٔهػ/ٖٚٙرج  اىل مصر كءويف في ا سمة )
 (.ٜٖ٘-ٖٛ٘، ص صٖ،جٜٗٛٔ

 رابعان: ءراجم العلماء اظتصريم الذين كردكا يف كتاب )قالئد اصتماف...(:
نبغ يف مصر علماء كادنء، كقد اشري اىل هػؤالء يف كتػب الػرتاجم الكثػرية كمم ػا كتػاب )قالئػد اصتمػاف...( الػذم 

ف ػػد ذكػػر اظت ػػرئ، ا ػػدث، الف يػػي،  ،ركا في ػػاأكرد فيػػي ابػػن الشػػعار اظتوصػػلي ءػػراجم ظتصػػريم برعػػوا يف علػػـو شػػ  كالػػيت اشػػت 
الكاءب، الشاعر، االديب، ءراك ت كالداهتم ككفياهتم ما بم ال رف )ال ادس كممتصين ال رف ال اب  اعتنرم/ الثػاين عشػر 

 كمثلػػت هػػذه الػرتاجم مػػدف ؼتتلفػػة مػػن ،كممتصػين ال ػػرف الثالػػ  عشػر اظتػػيالدم(، ك دتثػػل  هػذه الفػػرتة  كػػم االيػػوبيم ظتصػر
(، ظتيوط اليت هي بلدة ٖٕٕ، ص٘، م  ٕٓٔٓكموش اليت ء   بصعيد مصر األدىن )اضتموم،  ،مصر مم ا مديمة ال اهرة

اسػػما كهػػي مديمػػة مقصػػى الصػػعيد نصػػر ء ػػ   ،(، اإلسػػكمدريةٜٖٙ، صٔ، جٔ، مػػ ٕ٘ٓٓبصػػعيد مصػػر )ابػػن الشػػعار، 
، ٕ٘ٓٓلصػعيد األعلػى نصػر )ابػن الشػعار، (، قفػا الػيت ء ػ  يف اٜٛٔ، صٔ، مػ ٕٓٔٓعلى شاطئ الميل )اضتمػوم، 

(، ٜٙٔ، صٖ، مػ ٕٓٔٓ(، سخا كهي كورة ء   مسفل مصر كهي قصبة كورة الغربيػة )اضتمػوم، ٔٔ، ص٘، جٗم  
(، كهػػذا اف دؿ علػػى ٖٜٔ، صٔ، مػػ  ٕٓٔٓأسػػيوط كهػػي مديمػػة يف مػػريب الميػػل مػػن نػػوا ي صػػعيد مصػػر، )اضتمػػوم، 

لػػى ذكػػػر ءػػراجم مػػن مػػدف مػػري مشػػػ وره كم يكتػػينل نظتشػػ ورة مم ػػا كال ػػػاهرة فإمنػػا يػػدؿ علػػى  ػػػرص ابػػن الشػػعار ع ،شػػيء
 .كاإلسكمدرية

كقد ذلكلَرْت البعض من هذه الرتاجم يف موضػوع عوامػل ازدهػار اضتركػة العلميػة يف مصػر يف ع ػد االيػوبيم الػيت مت 
الف رة فتشمل ما ءب ى من هذه الرتاجم اليت اما هذه  ،التطرؽ الي ا ساب ان، كاليت أشار ابن الشعار اظتوصلي اىل البعض مم ا

 كقد قل ملت هذه الرتاجم حب ب العلـو اليت اهتموا  ا اىل : ،كلد اصثا ا كءوفوا يف مصر
 العلـو الديمية : .ٔ

 دتيزت مصر انف  كم الدكلة االيوبية عتا بمشاط كبري يف ميادين العلـو الديمية كفركع ا، كنبػغ عػدد كبػري مػن العلمػاء      
 :بي )قالئد اصتماف...(، كهؤالء همأشار ابن الشعار اظتوصلي اىل البعض مم م يف كتا ،يف هذا اجملاؿ

اصػلي مػن مديمػة اإلسػكمدرية ككصػين ننػي مػن افاضػل احملدث أبو ادلعروف صندقة بنن عبند   بنن فتنوح احللنيين:  -
ـ( ككانت كفاة أبػو اظتعػركؼ سػمة ٓٛٔٔ/هػ ٙٚ٘هذه اظتديمة كركل عن أبو طاهر ازتد بن دمحم بن ازتد ال لفي )ت

 (.ٜٕٔ، ص ٖ، جٕ، م ٕ٘ٓٓ،)ابن الشعار .ـ(ٕٕٙٔهػ/ٕٗٙ)
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ـ(، كقػد شتػ  اضتػدي  ٜٙٔٔهػػ /٘ٙ٘كلػد سػمة)احملدث أبو القاسم ىبنة   بنن حنان بنن عبند اجللينل االنصناري:  -
س بػػػي كءػػػويف سػػػمة الشػػػريين علػػػى الػػػبعض مػػػن شػػػيوخ اضتػػػدي  ك ػػػدث عػػػم م كهػػػو ذك فضػػػل كادب كي ػػػوؿ شػػػعران الم

 (.ٓٗٔ، صٜ، جٚ، م ٕ٘ٓٓ ،ـ(.)ابن الشعارٕٕ٘ٔهػ/ٓ٘ٙ)
 علـو اللغة العربية كآدا ا: .ٕ

كيف اللغة  .كالوعظ ،اطتطابة ،كاما االدب فتضمن الشعر، الكتابة كاالنشاء ،اشتملت العلـو اللغوية على اللغة كالمثو      
ككانػت دراسػػات اللغػة يف ذلػػك  ،يف اللغػة العربيػػة بفركع ػا اظتختلفػػة كألفػػوا مؤلفػات ،اهتمػت رتاعػة مػػن االعػالـ  ػػذا اجملػاؿ

( كفيمػا خيػص ٖٜ، صٜٚٙٔ ،)سالـ.فكاف بعض ا أتليفان عامان يف ف ي اللغة اك يف موضوعات خاصة  ا ،العصر متموعة
الشػػعار  كقػػد أكرد ابػػن .(ٖ٘ٔ، صٕٜٚٔ ،)عاشػػور .ف ػػد نشػػطت اضتيػػاة األدبيػػة يف هػػذا العصػػر بكافػػة فركع ػػا ،االدب

 اظتوصلي يف كتابي )قالئد اصتماف...( ءراجم ظتصريم برعوا يف علـو اللغة العربية كآدا ا كهؤالء هم:
 ،ـ( كمػن شػعره : )ابػن الشػعارٕٚٔٔهػػ /ٛٙ٘كلػد سػمة )الشاعر أبو ادلكنارم امحند بنن ا بنن عبند   ادلصنري:  -

 .(ٕٙٗ-ٕ٘ٗ،ص صٔ،جٔ، م ٕ٘ٓٓ

مصػػمفات يف علػػم الكتابػػة كالرتسػػل  لػػيالشنناعر أبننو الفننتح عبنند   بننن ادلختننار بننن ا ادلعننروف نبننن قاضنني دارا:  -
فضالن عن ذلك ف ػد عيمػي اظتلػك الكامػل ئصػر الػدين أبػو  ،لذلك كصين نني كاف شاعران غتيدان كفاضالل اديبال  ،كالشعر

ملشػػرفان بػػدكاكين قػػوص كاسػػواف ككػػاف كفاءػػي سػػمة  .ـ(ٖٕٚٔ-ٓٛٔٔهػػػ /ٖ٘ٙ-ٙٚ٘اظتعػػايل دمحم بػػن اظتلػػك العػػادؿ )
 .(ٕٕٔ-ٕٔٔ،صٖ،جٕ،م ٕ٘ٓٓ ،عارـ(. )ابن الشٕٙٗٔهػ/ٗٗٙ)
ككػاف أبػو الربكػات هػذا شػاعران لطيفػان فاضػالن  الشاعر أبو الربكات عبند القنوي بنن عبند العزينز بنن احللنني االغلنيب: -

؛ ابن ءغرم ٘٘،صٗ،جٖ،م ٕ٘ٓٓ،ـ(.)ابن الشعارٕٕ٘ٔهػ/ٕٕٙ  ن نظم الشعر كشعره جيد كقد ءويف سمة )
 (.ٜٕ٘،صٙ،جٖٜٙٔبردم، 

عدلم  ا، لن علي بن إمساعيل بن احللن ادلصري: الشاعر أبو احل -
ل
الذم يعد من كرباء أهل مصر كا د الش ود اظت

، ٕ٘ٓٓ،ـ(.)ابػػػن الشػػػعارٕٕٓٔهػػػػ/ٚٔٙفضػػػالن عػػػن ذلػػػك كػػػاف ي ػػػتم بكتابػػػة التػػػواري  كال ػػػري ككانػػػت كفاءػػػي سػػػمة )
 (.ٜٖٔ،صٗ،جٖم 

مظم شػػػعران جيػػػدان كمػػػن شػػػعره : )ابػػػن ككػػػاف متػػػادنن يػػػ الشننناعر أبنننو احللنننن علننني بنننن احللنننن بنننن شنننداد ادلصنننري: -
 (.ٖٕٖ،صٗ،جٖ،م ٕ٘ٓٓ،الشعار

 فُللُت أعرُف أرضاً َغَن ارضُكم *** يَرُديَنْ الشَّوقُ إما ُكنُت ََنوُكمُ 

 ِمن   تَنْن يٌ  لِفكري إبذلامِ  *** شارةً أاَي َملَك اإلسالم ُخذَىا ب
 وَكاَن عليِو نُوُر َديٍن وإسالمِ  *** إذا َما عالَ دَمياَط نلُكفِر ملُلموُ 
 يَنُزوُل أبمِر   عنها وإرغامِ  *** فال تيأسْن ما ذاك نٍق وإنوُ 



ىمجلظىدراداتىموصلوظ
ىتطنىىببحوثىالموصلىاالكادوموظىفيىالطلومىاالندانوظى،مظمجلظىدوروظىرلموظىمحك

ISSN. 1815-8854ى

 هـ0442رجب -2120ذباطىى،(75الطددى)ى،مجلظىدراداتىموصلوظ

 

 
(01) 

 إالَّ طريقاً يُؤديين لرِبُعكمُ  *** َنِليُت ُكلَّ طريِ  كنُت أعرُفها
ـ( نديمػػة سػػخا اظتصػػرية، كقػػد ٜ٘ٔٔهػػػ/ٗ٘٘مة )كلػػد سػػ النحننوي واالديننب علنني بننن إمساعيننل بننن إبننراىيم اذلننذ : -

كءصدر إلفادة علم المثو كاللغة فكاف لي ءالميػذ ي رئػوف عليػي كمرجعػان عتػم يف المثػو كاللغػة كمػ  ذلػك   ،سكن ال اهرة
كقػد اشػتغل يف االعمػاؿ الديوانيػة نصػر  ،فضػالن عػن اظتكانػة العلميػة ،كقوؿ الشعر ،كانت لي معرفة يف الف ي كاألصوؿ

؛  ٕٖ٘،صٗ، جٖ، مػ ٕ٘ٓٓ،ـ(.)ابن الشػعارٖٕٗٔهػ/ٕٖٙطويلة كءم ل في ا ككانت كفاءي يف مصر عاـ ) مدة
 (.ٜٖٛ،ص ٖ، جٜٗٛٔ ،اظتمذرم

ـ( كيعػد مػن الشػعراء ٛٙٔٔهػػ/ٗٙ٘كلد نإلسػكمدرية سػمة ) الشاعر أبو الفتح عمر بن ادلظفر بن سعيد القرشي: -
كقػد فػاؽ شػعراء زمانػي  ػودة  ،جػزؿ الشػعر" ،متفػمن الػمظم ،الكالـاظتش ورين كاظتعركفم يف مصر لكوف شعره " ػتكم 

كمػا كػاف   ،كي ػوؿ الشػعر يف أمػراض كثػرية كمم ػا اظتػديح ،اظتعاين كفصا ة االلفاظ اليت أءت مػن معرفتػي نألدب كاللغػة
  فظ أ ـ الماس ك كا هتم ككقائع م، كمن شعره: 

 وانفَد مين اجلَهُد اضعاَف ما أبقى *** لقد شبَّ ُعمرو الصَّرْب عن طوِق ما أَلقى
 عليَّ ومل اعَلم ذلا قَِبلْي َحقَّا *** وقد َعُظمْت دعوى اخلُ وِ  بباطلِ 

 ،؛ الكتػػػػيٗٚٔ-ٕٚٔ،ص ص٘،جٗ،مػػػػ ٕ٘ٓٓ،ـ(. )ابػػػػن  الشػػػػعارٕٓٗٔهػػػػػ/ٖٛٙككانػػػػت كفػػػػاة هػػػػذا الشػػػػاعر سػػػػمة )
 (.ٕٕٛ-ٕٕٚ،ص ص ٕج ،ٜٗٚٔ

كقػد كػاف اجػداده مػن بيػت فصػا ة كعلػم ككػذلك ابػوه مػن دلنعم ادلصري: الشاعر أبو الفضل ا بن ا بن عبد ا -
 ـ( كمن شعره :ٕٕٙٔهػ / ٖٕٙاما أبو الفضل ف و من اهل اظتعرفة كالشعر ككانت كفاءي سمة ) ،الش ود اظتعلدلم

 اي َكَعبَة الفضِل بل اي ِقبلَة األملِ  *** اي ُعمدَة ادلُلِك بل اي ُعمدَة الُدول
 إليك يَعثُر يف ثوِ  مَن اخَلجلِ  *** ُر َيلعى َسَعي ُمعتِذرقد اصبَح الدىَّ 

 (.ٚٛٔ-٘ٛٔ،ص صٙ،ج٘،م ٕ٘ٓٓ ،)ابن الشعار
كلػػد أبػو عبػد ا نديمػػة ابػن اطتصػػيب االدينب أبننو عبند   ا بننن فضنائل بننن عبند اللنناتر ادلعنروف نبننن ادلعيند:  -

ـ(.)ابػػػن ٕٚٓٔهػػػػ/ٗٓٙابػػػة، كقػػػد ءػػػويف حبػػػدكد سػػػمة )بصػػػعيد مصػػػر، ككػػػاف م تمػػػان ب ػػػوؿ الشػػػعر كالمثػػػر، ام فػػػن الكت
 (.ٕٔٛ-ٕٓٛ، ص صٙ،ج٘، م ٕ٘ٓٓ،الشعار

ـ(، كقػػد قػرأ االدب كالمثػػو يف ٖ٘ٔٔهػػ/ٛٗ٘كلػد سػػمة )الشناعر أبننو القاسنم ىبننة   بننن جعفنر بننن ا ادلصننري:  -
ـ(، كمػا ٙٚٔٔهػػ/ٕٚ٘ال اهرة على االديب ال اضي أبو ا اسن م ذب بن اضت ن بن بركات الب م ي اظتصرم )ت

برع أبو ال اسم اظتصرم يف عمل اظتوشثات إضافة اىل الشعر فضالن عن فن البالمة كالكتابة، كلتفوقي هذا، ف د عمػل  
فا بي الماس لدما ة اخالقي فذاع صيتي كاشت ر، ككػاف البػو ال اسػم  ،كاءبان لالنشاء بديواف ملوؾ مصر كاجرم لي رزقان 
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وارد( ككتاب )مراسالت( ككتاب اظتوشثات شتاه )دار الطراز( الػذم طبػ  بتث يػب مصّمفات مم ا كتاب )مصائد الش
 بتث يب إبراهيم نصر كمن شعره: ٜٛٙٔـ، كلي ديواف شعر طب  نل اهرة سمة ٜٜٗٔجودة الركايب يف دمشب سمة 

 مين تلَك احلالَة الَفاِخرةْ  *** أَحلَنت الدُّنيا اليت اسَ َجعتْ 
 إْذ َفرَغْت قليَب لآلخرة *** بيحَهاما َشَغلْت نْ  بِتقَ 

؛ ٕٗٔ-ٕٕٔ،ص ص ٜ،جٚ،مػ ٕ٘ٓٓـ(.)ابػن الشػعار، ٕٔٔٔهػ/ٛٓٙككانت كفاة الشاعر أبو ال اسم نل اهرة سمة)
 (.ٖٕٛ،صٜٜٚٔابن خلكاف،

كم يػذكر ابػن الشػعار اظتوصػلي سػمة الشاعر أبو الربكات ىبة   بن ا بن شكر ادلصنري ادلعنروف نبنن العصنار:  -
الدة ككفاة هذا الشاعر، إال إني ا ىن عليي كعلى شعره ب ولي: "شاعر عصرئ كغتيده مالك عماف ال ريض كيين ماشاء ك 

 (.ٜٗٔ،صٜ،جٚ،م ٕ٘ٓٓيبدع فيما يمشئي كي ولي". ) ،ي وده، رائب الشعر مص ولي
مدح يف شعره  اكم  ـ( ككاف شاعران فاضالن ٖٙٔٔهػ/ٜ٘٘كلد سمة )الشاعر مهام بن راجي   بن سرااي ادلصري:  -

ـ( ٕٖٕٔهػػػػػػ/ٖٓٙمصػػػػػر اظتلػػػػػك الكامػػػػػل ئصػػػػػر الػػػػػدين أبػػػػػو اظتعػػػػػايل دمحم، ككانػػػػػت كفػػػػػاة الشػػػػػاعر مهػػػػػاـ الػػػػػدين سػػػػػمة )
 (.ٙٛٔ-٘ٛٔ، ص صٜ، جٚ، م ٕ٘ٓٓنل اهرة.)ابن الشعار، 

كيعد  ـ(ٕٗٓٔهػ/ٔٓٙكلد سمة )الشاعر أبو احللني حيىي بن عبد العظيم بن حيىي ادلصري ادلعروف نبن اجلزار:  -
من الشعراء اظتصريم اظتش ورين ال ادرين على استمباط اظتعاين اللطاؼ فوصل شعره اىل ال الطم كاظتلوؾ كمد  م يف 

؛ ابػن ٕٙٙ،صٜ،جٚ،مػ ٕ٘ٓٓـ(.) ابػن الشػعار،ٕٓٛٔهػػ/ ٜٚٙشعره كما قػرأ االدب ايضػان ككانػت كفاءػي سػمة )
 (.ٖ٘ٗ، صٚج،ٖٜٙٔءغرم بردم، 

ـ(، ككػػاف ٙٗٔٔهػػػ/ ٔٗ٘كلػػد نل ػػاهرة سػػمة)منصننور بننن اجلّننراح اخل نناط ادلصننري:  الكاتننب أبننو احللننني حيننىي بننن -
 .ككاف م تمان ايضان نالدب كقوؿ الشعر كالعماية بتثصيل الكتب كمعرفت ا ،خطيل   مان كرتيالن لذلك نَعت نطتطاط

 ػػػػػػػلفي فضػػػػػػالن عػػػػػػػن ذلػػػػػػػك شتػػػػػػػ  اضتػػػػػػػدي  الشػػػػػػػريين مػػػػػػػن االمػػػػػػػاـ اضتػػػػػػافظ أبػػػػػػػو طػػػػػػػاهر ازتػػػػػػػد بػػػػػػػن دمحم بػػػػػػػن ازتػػػػػػػد ال
ـ(.)ابػػػػػػػػػػػػػػػػػن ٜٕٔٔهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ٙٔٙـ( ككانػػػػػػػػػػػػػػػػػت كفػػػػػػػػػػػػػػػػػاة أبػػػػػػػػػػػػػػػػػو اضت ػػػػػػػػػػػػػػػػػم بػػػػػػػػػػػػػػػػػدمياط سػػػػػػػػػػػػػػػػػمة )ٓٛٔٔهػػػػػػػػػػػػػػػػػػ/ٙٚ٘)ت

 (.ٕٖٛ، صٖ،جٜٜٚٔ ،؛ ابن خلكافٛٙ-ٚٙ،ص صٓٔ،جٛ،م ٕ٘ٓٓالشعار،
ككػػػػػػاف ايضػػػػػػان شػػػػػػاعران فصػػػػػػيثان نبي ػػػػػػان كءػػػػػػويف الكاتننننننب أبننننننو زكننننننراي حيننننننىي بننننننن واث  بننننننن عبنننننند األعلننننننى ادلصننننننري:  -

 (.ٜٙ،صٓٔ، جٛ،م ٕ٘ٓٓـ(. )ابن الشعار،ٕٖٕٔهػ/ٖٓٙسمة)
ككػاف ذا مكانػة علميػة متميػزة ف ػو الكاتب والشاعر أبو الفضل يوسن  بنن علني بنن ايب احللنن العميند ادلصنري:  -

من الشعراء كالكتاب اظت تدرين على انشاء االشعار كالرسائل، كمن اقدر كّتاب زماني علػى التوسػ  يف صػماعة االنشػاء 
كقد عاصر ال لطاف اظتلك الماصػر صػالح  ،ثرية مش ورة كقصائد  شعريةظتمظـو الكالـ كممثوره، كلي يف ذلك رسائل ك
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-ٖٕٚ،ص صٓٔ،جٛ،مػػ ٕ٘ٓٓـ(.)ابػػن الشػػعار، ٕٚٓٔهػػػ/ٗٓٙالػػدين يوسػػين بػػن أيػػوب، ككانػػت كفاءػػي سػػمة)
ٕٚٗ.) 

 اجلمع بني اكثر من علم : .ٖ
ف علػػى سػػبيل اكرد ابػػن الشػػعار ءػػراجم ظتصػػريم درسػػوا كاهتمػػوا ننموعػػة علػػـو ذات ختصصػػات ؼتتلفػػة كػػاف ءكػػو 

 كظتم  التكرار ف د ذكرت هذه الرتاجم هما كمشلت ءررتة:ػ ،اظتثاؿ العلـو الديمية كعلـو اللغة العربية
ككػػاف لػػي مكتبػػان يّعلػػم فيػػي  ،مػػالكي اظتػػذهبالفقيننو والشنناعر أبننو العبنناس امحنند بننن عبنند الغننين بننن امحنند اللخمنني:  -

، ٕ٘ٓٓاف فاضػالن نبػيالن لػي درايػة مصػوؿ الف ػي.)ابن الشػعار،ككػ ،الصبياف اطتا  كيؤد م كاستمر يف ذلك فرتة طويلة
( كهو العلم نل واعد اليت يتوصل  ا اىل استمباط اظت ائل الف  ية من ادلت ا التفصيلية) بدكم، ٘٘ٔ، صٔ، جٔم 

ـ( كهػػي مديمػػة كبػػرية ٕٙٓٔهػػػ/ٖٓٙ( فضػػالن عػػن الفل ػػفة كقػػوؿ الشػػعر ككانػػت كفاءػػي ب ػػوص سػػمة )ٕٛٔد.ت،ص
؛ابػػػػػػػػػػػن ٖٔٗ،صٗ،مػػػػػػػػػػػ ٕٓٔٓعػػػػػػػػػػػد قصػػػػػػػػػػػبة صػػػػػػػػػػػعيد مصػػػػػػػػػػػر كأهل ػػػػػػػػػػػا ارنب  ػػػػػػػػػػػركة كاسػػػػػػػػػػػعة )اضتمػػػػػػػػػػػوم،كاسػػػػػػػػػػػعة ء
 (.ٚٙٔ-ٗٙٔص صٔ،م ٜٜٚٔ؛ ابن خلكاف،٘٘ٔ،صٔ،جٔم ،ٕ٘ٓٓالشعار،

كلػػػػػد ب ػػػػػوص سػػػػػمة الفقينننننو والشننننناعر أبنننننو القاسنننننم عبننننند النننننرمحن بنننننن ا بنننننن عبننننند العزينننننز اللخمننننني احلنفننننني:  -
ـ( )ابػػػػػػػػػػػػػن ٕ٘ٗٔهػػػػػػػػػػػػػػ/ٖٗٙءػػػػػػػػػػػػػويف سػػػػػػػػػػػػػمة )ـ( كقػػػػػػػػػػػػػد رتػػػػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػػػػم الف ػػػػػػػػػػػػػي كعلػػػػػػػػػػػػػـو ا داب ك ٓٙٔٔهػػػػػػػػػػػػػػ/٘٘٘)

 (.ٜٕٚ،صٖ،جٕ،م ٕ٘ٓٓالشعار،
الػػذم كػػاف علػػى اظتػػذهب اظتػػالكي كالػػين رسػػػائل الفقيننو والكاتننب أبننو عبنند   ا بننن فننارس بننن محننزة ادلصننري:  -

 (.ٗٙٔ-ٖٙٔ،صٙ،ج٘، م ٕ٘ٓٓـ(.)ابن الشعار، ٜٕٔٔهػ/ ٙٔٙكمؤلفات كلي اشعار كءويف سمة )
ـ(، كقػد ٕ٘ٔٔهػػ/ٚٗ٘كلػد يف سػمة ) بد ادلننعم بنن صنان بنن امحند اإلسنكندري:النحوي واالديب أبو الفضل ع -

" لػي ءالميػذ يدرسػوف عليػي العلػم كاالدب،  ا ىن ابن الشعار اظتوصلي عليي فوصػفي ننػي "إمػاـ كامػل ذك فمػوف مػن العلػـو
، ٜٗٛٔ؛اظتمػػػػػذرم، ٕٚٔ، صٗ،جٖ،مػػػػػ ٕ٘ٓٓـ(.)ابػػػػػن الشػػػػػعار،ٖٕ٘ٔهػػػػػػ/ٖٖٙكقػػػػػد ءػػػػػويف أبػػػػػو الفضػػػػػل سػػػػػمة)

 (.ٔٔٗ،صٖج
ـ(، ككػػاف نرعػػان يف ٓٛٔٔهػػػ/ٙٚ٘كلػػد نل ػػاهرة سػمة ) الشنيخ أبننو حفننص عمننر بننن علنني بننن عبنند العزيننز احلمنوي: -

رتي  العلـو الديمية كاألدبية، ف و من الشعراء اظتعركفم كاظت تدرين على  انشائي كاظتطيل يف قصائده كاءى ذلك من قوءي 
 عػػن ذلػػك ف ػػو مػػن عبػػاد ا الصػػاضتم كاكليائػػي اظتت ػػم ككانػػت كفاءػػي يف نظػػم الشػػعر كمػػزارة مادءػػي كاء ػػاع نعػػي فضػػالن 

 (.ٜٛٔ-ٛٛٔ،ص ص٘،جٗ،م ٕ٘ٓٓـ(.)ابن الشعار،ٖٕٗٔهػ/ ٕٖٙنل اهرة سمة)
ـ( كقػد نشػا نشػاة علميػة ٔٚٔٔهػػ/ٚٙ٘كلػد نصػر سػمة )الشيخ أبو ادلنصور علني بنن ملنافر بنن احللنني االزدي:  -

أما ابمي ف د ءفوؽ يف اكثر من علػم،  يػ  كػاف  ،ظتالكي إمامان يف الف ي كاألصوؿف د كاف كالده ف ي ان على اظتذهب ا
ككػػػذلك بػػػرع يف علػػم التػػػاري  كأخبػػػار اظتلػػػوؾ كلػػػي يف ذلػػك مؤلفػػػات مم ػػػا كتػػػاب )اخيػػػار الػػػدكؿ  ،ف ي ػػان كاديبػػػان كشػػػاعران 
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(  ككانػت كفاءػي نصػر ايضػان اظتم طعة (ك)بدائ  البدائي( كمها مطبوعاف فضالن عن كتاب )الشنعاف(ك) أساس ال ياسػة
،ص ٗ،جٜٗٛٔ؛اظتمػػػػػػػذرم، ٜٕٔ-ٜٕٓ،ص صٗ،ج،ٖ،مػػػػػػػ ٕ٘ٓٓـ(.)ابػػػػػػػن الشػػػػػػػعار،ٕٙٔٔهػػػػػػػػ/ ٖٔٙسػػػػػػػمة )

 (.ٖٖٛ-ٖٖٚص
ـ( نلصعيد األعلى نصر، ٖٚٔٔهػ/ٛٙ٘كلد سمة )الشيخ أبو جعفر ا بن عبد العزيز بن ا احللين ادلصري:  -

كبػػػرع كالػػػيّن مؤلفػػػات يف اكثػػػر مػػػن علػػػم كهػػػي علػػػـو ال ػػػراف الكػػػرًن نشػػػا أبػػػو جعفػػػر نل ػػػاهرة كءعلػػػم  ػػػا كنالسػػػكمدرية 
كلػػذلك يعػػد مػػن العلمػػاء اظتصػػريم اظتشػػ ورين ذا ممزلػػة كبػػرية  ،كاال اديػػ  المبويػػة كاللغػػة العربيػػة كالتػػاري  كفمػػوف االدب

اتريػ   ،؛ الذهئٕٓ-ٕٓٓ،ص صٙ،ج٘،م ٕ٘ٓٓـ(.)ابن الشعار،ٕٔ٘ٔهػ/ٜٗٙككانت كفاءي نل اهرة سمة )
 (.ٖٓٗ، ص ٓ٘ٙ-ٔٗٙإلسالـ، ال موات ا
ـ( كهػػو ف يػػي كاديػػب كشػػاعر ٗٚٔٔهػػػ/ٓٚ٘كلػػد سػػمة )الشننيخ أبننو حامنند ا بننن عبنند ادللننك بننن عيلننى ادلنناراين:  -

 (. ٖٕ٘، صٚ،جٙ،م ٕ٘ٓٓـ(.)ابن الشعار،ٕٓٙٔهػ/ ٜ٘ٙككانت كفاءي نل اهرة سمة )
 اطتادتة:

..( ألبػن الشػعار اظتوصػلي يف .كردت يف كتػاب )قالئػد اصتمػاف ءبم لما يف ما ء دـ مف عدد ءراجم اظتصريم الػيت
عصػػػر اضتكػػػم االيػػػويب ظتصػػػر هػػػي )ا ػػػدل كست ػػػوف( ءررتػػػة ذات ختصصػػػات ؼتتلفػػػة فكػػػاف مػػػم م اظت ػػػرئ كا ػػػدث كاالديػػػب 

 كالشاعر كالمثوم كالكاءب كمم م من ءفوؽ يف اكثر من علم.
كرد يف موضػػوع ءشػػني  اضتكػػاـ االيػػوبيم للعلػػم  كقػػد ءوزعػػت هػػذه الػػرتاجم مػػا بػػم ف ػػرات البثػػ  فػػبعض مم ػػا

كالػػبعض االخػػر ذكػػر يف موضػػوع الػػر الت العلميػػة  الػػيت  ،العلمػػاء كدعم ػػم عتػػم مػػاد ن كمعمػػو  ككػػاف عػػددهم )ذتانيػػة( ءػػراجم
ساعدت علػى ازدهػار اضتركػة العلميػة نصػر كعػددهم )سػبعة عشػر( ءررتػة كاصػثاب هػذه الػرتاجم زاركا مػدف بغػداد ككاسػا 

ظتوصل كاربل كدمشب ك لب كزتاة كال دس كاضتنػاز كالػيمن لالسػتزادة مػن العلػم كللدراسػة علػى شػيوخ ءلػك اظتػدف كنظػران كا
ف د ءولوا التدري  يف بعض اظتدف اليت زاركها ككذلك عيمػوا يف مماصػب م مػة يف  ،للمكانة العلمية لبعض العلماء اظتصريم

كمػػا ب ػػي مػػن هػػذه الػػرتاجم ف ػػد ذلكػػر يف موضػػوع   .ت ػػى  ػػم كال ػػوا لػػي اشػػعارهمكمػػا أف ابػػن الشػػعار اظتوصػػلي ال  ،ءلػك  اظتػػدف
ءراجم العلماء اظتصريم كالعلـو اليت برعوا في ا كعددهم )ستة كعشركف( ءررتة  ءوزعت يف  ػالث ف ػرات هػي العلػـو الديميػة 

بػػم اكثػػر مػػن علػػم كعػػددهم )ذتانيػػة( كاصتمػػ   .كعلػػـو اللغػػة العربيػػة كآدا ػػا كعػػددهم )سػػتة عشػػر( ءررتػػة .كعػػددهم ءررتتػػاف
لكوف ابن الشعار اديبان كاهتمامي نلشعر  ،ككاف عدد من اهتم بعلـو اللغة العربية كآدا ا اكثر من ب ية التخصصات .ءراجم

 .كنقي العلماء اظتصريم ءوزعت على ب ية التخصصات ،كاالدب يغلب على ءراجم كتابي
اجم نعطائي مادة قيمة عن اظتدف اظتصػرية الػيت كلػد في ػا هػوالء العلمػاء كنشػاكا كقد افادئ ابن الشعار يف هذه الرت 

 ،اسػيوط ،دمم ػور ،دميػاط ،قػوص ،سػخا ،إسػما قفػا ،ظتيػوط ،مػوش ،االسػكمدرية ، ا كءوفوا في ا كهذه اظتدف هي ال ػاهرة
ة العلمية  نصر يف عصر اضتكم االيويب كبذلك قدـ لما ابن الشعار اظتوصلي مادة  قيمة عن اضترك .ممية ابن اطتصيب ،ا لة
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كمػا انػي انفػرد بػذكره ءػراجم م ءػرد يف مصػادر اترخييػي آخػرل   ،عتا من خالؿ الرتاجم اليت اكردها عػم م يف كتابػي عػن علمائ ػا
 كعددها )ستة عشر( ءررتة.   
 توثي  ادلصادر وادلراجع :

 مصر خالؿ العصر      االيويب. عماف: دار دجلة.            (. اضتياة الفكرية يفٕٚٓٓاالءركشي، شوكت عارؼ دمحم ) – ٔ
علػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػن ايب الكػػػػػػػػػػـر دمحم بػػػػػػػػػػن دمحم بػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػد الكػػػػػػػػػػرًن بػػػػػػػػػػن عبػػػػػػػػػػد الوا ػػػػػػػػػػد الشػػػػػػػػػػيباين اصتػػػػػػػػػػزرم  ،ابػػػػػػػػػػن اال ػػػػػػػػػػري – ٕ

 ،)حت يب عبػػػػد ال ػػػػادر ازتػػػػد طليمػػػػات(،(. التػػػػاري  البػػػػاهر يف الدكلػػػػة االاتبكيػػػػة يف اظتوصػػػػلٖٜٙٔـ(.)ٖٖٕٔهػػػػ/ٖٓٙ)ت
                    .دار الكتب اضتديثة ال اهرة :

 .ال اهرة : مطبعة مصر ،ازتد ازتد  )د.ت(. اضتياة الع لية يف عصر اضتركب الصليبية نصر كالشاـ ،بدكم – ٖ
(. المنػػـو الزاهػػرة يف ٖٜٙٔـ(. )ٜٙٗٔهػػػ/ٗٚٛابػػن ءغػػرم بػػردم، رتػػاؿ الػػدين أبػػو ا اسػػن يوسػػين االاتبكػػي )ت – ٗ

 ال اهرة: اظتؤس ة اظتصرية العامة للتاليين كالرترتة      كالمشر.  ،ملوؾ مصر كال اهرة
بػػريكت :دار  ،ٛط ،(. معنػػم البلػػدافٕٓٔٓـ(.)ٕٕٛٔهػػػ/ٕٙٙشػػ اب الػػدين أبػػو عبػػد ا  قػػوت )ت ،اضتمػػوم – ٘

 صادر للطباعة كالمشر.
العيػػاف كانبػػاء كابمػػاء ا ( كفيػػاتٜٜٚٔـ(.)ٕٕٛٔهػػػ/ٔٛٙأبػػو العبػػاس مشػػ  الػػدين ازتػػد بػػن دمحم )ت ،أبػػن خلكػػاف – ٙ

 .الرتاث العريب )ء دًن دمحم عبد الرزتن اظترعشلي(، بريكت : دار ا ياء ،الزماف
. اتري  اإلسالـ (ٜٜٛٔ) ـ(.ٖٚٗٔهػ/ٛٗٚمش  الدين أبو عبد ا دمحم بن ازتد بن عثماف بن قامياز )ت ،الذهي – ٚ

 .بريكت : دار الكتاب العريب م (،،)حت يب عمر عبد ال الـ ءدمر ٕط ،ككفيات اظتشاهري كاالعالـ
اصتػػام  اظتختصػػر يف عمػػواف  .(ٖٜٗٔـ(.)ٕ٘ٚٔهػػػ/ٗٚٙايب  طالػػب علػػي بػػن اجنػػب اتج الػػدين )ت ،ابػػن ال ػػاعي – ٛ

 .)ع  بمشره كءعليب  واشيي مصطفى جواد(، بغداد : اظتطبعة الكا وليكية .التواري  كعيوف ال ري
  .ال اهرة : دار اظتعارؼ ،لعصر االيويب(. االدب يف اٜٚٙٔ) .دمحم زملوؿ ،سالـ – ٜ

المػػوادر  ال ػػلطانية كا اسػػن  .( ٜٗٙٔـ(.)ٖٕٗٔهػػػ/ٕٖٙ ػػاء الػػدين يوسػػين بػػن رافػػ  االسػػدم )ت ،ابػػن شػػداد – ٓٔ
 .ال اهرة : الدار اظتصرية للتاليين كالرترتة ،،)حت يب رتاؿ الدين الشياؿ (ٔط،اليوسفية

(.  قالئػد اصتمػاف يف فرائػػد ٕ٘ٓٓـ(.)ٕٙ٘ٔهػػ/ٗ٘ٙت اظتبػارؾ اظتوصػلي )تكمػاؿ الػدين أبػو الربكػا  ،ابػن الشػعار – ٔٔ
بػريكت : دار الكتػب  ،،)حت يب كامل سلماف اصتبػورم (ٔط،شعراء هذا الزماف اظتش ور بع ود اصتماف يف شعراء هذا الزماف

 .العلمية
 ،ٔط ،داب ال ػػلطانية(. الفخػػرم يف االٜٙٙٔـ(.)ٜٖٓٔهػػػ/ٜٓٚدمحم بػػن علػػي بػػن طباطبػػا )ت ،ابػػن الط ط ػػي – ٕٔ

 .بريكت :دار ال لم ،)حت يب : عبد ال ادر دمحم مايو(
، اظتوصػػػل : دار ٔط ،موسػػوعة اظتوصػػػل اضتضػػػارية ،العلنننوم التارخيينننة واجلغرافينننة .(ٕٜٜٔعبػػد الوا ػػػد ذنػػػوف )،طي – ٖٔ

 .الكتب للطباعة كالمشر
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 .بريكت : دار الم ضة العربية ، كاظتماليكمصر كالشاـ يف ع د االيوبيم .(ٕٜٚٔ).سعيد عبد الفتاح ،عاشور – ٗٔ
(. آ ػر علمػاء العػراؽ يف اضتيػاة العلميػة يف مصػر يف ع ػد الدكلػة االيوبيػة ٕٛٔٓ) .اميػاف جاسػم الطيػين ،العظمػاكم – ٘ٔ
 .               ٚٗٔ-ٖ٘ٔ(: ص ص ٔٔ، ع٘)م  ،رللة ادللوية للدراسات االاثرية والتارخيية ،ـ(ٕٓ٘ٔ-ٔٚٔٔهػ/ٛٗٙ-ٚٙ٘)

ـ(.)د.ت(.ءلخػيص ٖٕٖٔهػػ / ٖٕٚػ ابن الفوطي، كماؿ الدين أبو الفضل عبد الػرزاؽ بػن اتج الػدين البغػدادم )تٙٔ
 .غتم  االداب يف معنم األل اب، )حت يب مصطفى جواد(،  مطبوعات  مديرية ا ياء الرتاث ال دًن

)شر ة ،يف  صماعة االنشا (. صبح االعشىٜٚٛٔـ(.)ٛٔٗٔهػ/ٕٔٛأبو العباس ازتد بن علي )ت ،ال ل شمدم – ٚٔ
 .بريكت : دار الكتب اظتصرية ،دمحم   ن مش  الدين (

 ،)حت يػب ا  ػاف عبػاس ( ،(. فوات الوفيات  كالػذيل علي ػاٜٗٚٔ) .(ٕٖٙٔهػ/ٗٙٚدمحم بن شاكر )ت ،الكتي – ٛٔ
 .بريكت : دار الث افة

رللننة كننان ، كاالنػػواع ،كالػػدكاف  ،:اظتف ػػـو العلمػػي(.الر لػػة العلميػػة  كدكرهػػا يف ا ػػراء اجملػػاؿ ٖٕٔٓ) .زكػػرم ،المعػػة – ٜٔ
 ،ٔٙٔ-ٚ٘ٔ(: ص صٕٕ،عٙ،)م  التارخيية

      www.ivsl.orgكالبث  ممشور يف اظتكتبة االفرتاضية العلمية العراقية على اظتوق  االلكرتكين 
 .(ٜٓٛٔ) (.ـٜٖٕٔهػػػػ/ٖٚٙللخمػػي االربلػػػي  )تؾ بػػػن ازتػػػد اشػػػرؼ  الػػدين أبػػػو الربكػػػات اظتبػػار  ،ابػػن اظت ػػػتويف – ٕٓ

)حت يب سػامي بػن ال ػيد ستػاس الصػ ار(، بغػداد: دار الرشػيد  ،اتري  اربل اظت مى نباهة البلد اطتامل نن كرده من االما ل
 .للمشر
 مصػطفى ،)ءصػثيح دمحمٕط،(. ال ػلوؾ ظتعرفػة دكؿ اظتلػوؾٜٙ٘ٔـ(.)ٔٗٗٔهػ/٘ٗٛازتد بن علي )ت ،اظت ريزم – ٕٔ

 .ال اهرة : مطبعة صتمة التاليين ،ز دة (
، ٖط ،(.التكملػػة لوفيػػات الم لػػةٜٗٛٔـ(.)ٕٛ٘ٔهػػػ/ٙ٘ٙزكػػي الػػدين عبػػد العظػػيم بػػن عبػػد ال ػػوم )ت ،اظتمػػذرم – ٕٕ

 .)حت يب بشار عواد معركؼ (، بريكت : مؤس ة الرسالة
، بػريكت : ٖط ،(.ل ػاف العػربٜٜٗٔ()ـٖٔٔٔهػػ/ٔٔٚأبػو الفضػل رتػاؿ الػدين دمحم بػن مكػـر )ت ،ابن ممظور – ٖٕ

 .دار صادر
بػريكت : دار الكتػػب  ،(. الػدارس  يف اتريػ  اظتػػدارسٜٜٓٔ(.)ٓٚ٘ٔهػػػ/ٜٛٚعبػد ال ػػادر بػن دمحم )ت  ،المعيمػي – ٕٗ

 .العلمية
)حت يب  ،مفرج الكركب يف اخبار ب  أيوب .(ٜٓٙٔـ(.)ٜٕٚٔهػ/ٜٚٙرتاؿ الدين دمحم بن سام )ت ،ابن كاصل – ٕ٘

     .ال اهرة : مطاب  دار ال لم ،الدين الشياؿ(رتاؿ 
(. ذيػػل مػػرآة  ٜٗ٘ٔـ(.) ٕٖ٘ٔهػػػ /ٕٙٚقطػػب الػػدين أبػػو الفػػتح موسػػى بػػن دمحم البعلبكػػي اضتمبلػػي )ت ،اليػػوني  – ٕٙ

 . يدر آند الدكن : مطبعة دائرة اظتعارؼ العثمانية ،الزماف
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