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 .1أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي ،كرمانشا
 .2أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي ،كرمانشا
 .3ماجسترية يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة رازي ،كرمانشا
(تاريخ االستالم2017/4/19 :؛ تاريخ القبول)2017/12/10 :

امللخّص
احلروب املستمرة الل فرضها املغول شرقاا والصليبيون غرباا على الدولة اململوكية جعل اخلطباء ومنهم ابـن نباتـة املصـري
يقومون يف خطابـاهتم الناريـة اشـد املقـاتلني وشـحنهم بقـوّة قتاليـة هائلـة إلفشـال الغـزاة وإحلـاق اهلزميـة هبـم .ألقـى ابـن
نباتـة وهـو مــن أعـالم الشــعر اململـوكي وخطبائـ الكبـار ،خطابـات عديــدة تعـ ّد صــورة خمتزلـة ومقتضــبة للخطابـة اململوكيــة.
ولذلك ركزنا البحـث علـى خطبـ دارسـني مضـامينها وآلياهتـا الف ّنيـة اعتمـاد اا علـى النـهف الوصـفي -التحليلـي .ومـن أبـرز مـا
تفيــدنا هــذ الدراســة أنّ الظــروف السياســية واالجتماعيــة العامــة يف ذلــك العصــر انعكس ـ نوع ـاا مــا يف اخلطابــة اململوكيــة
وألق بظالهلـا عليهـا مبـا فيهـا كلمـات ابـن نباتـة .فكـان اخلطبـاء ميزجـون خطابـاهتم بنمـاذج قرآنيـة حلـثّ السـامعني علـى
اخلوض يف اجلهاد حتّى اصـطبغ كلمـاهتم بصـبغة دينيـة وسياسـية وأخالقيـة واضـحة .كمـا انطبعـ أيضـ اا بطـابع محاسـي
وبطوي رائع نتيجة تشجيع اخلطباء للمقاتلني القتحام املعارك .ميكن اعتبار اخلطابة اململوكية مبـا فيهـا خطابـات ابـن نباتـة
بضــاعة حتتاجهــا الســوق اململوكيــة وحماولــة جــادّة لتوحيــد صــفوف املقــاتلني ورفــع كفــاءاهتم القتاليــة ض ـدّ اهلجــوم املغــوي
والصلييب الشرس.

الكلمات الرئيسة
خطابات ابن نباتة ،اآلليات الفنّية ،املضامني الرئيسة ،الصبغة الدينية ،األخطار املغولية والصليبية.
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مقدمة
اخلطابة فنٌّ شفهي ينطوي ضمن فنون النثر .شهدت اخلطابة تطوراا هاماا ومفصـلياا يف العصـر
اململوكي .والسبب أنّها أصبح آلية مؤ ّرة وموحية تساعد الدولة اململوكيـة يف احلـروب لتحقيـق
االنتصار على أعداءها( .الفاخوري )371 :1986 ،ومن أبـرز أعـداءهـا املغـول الـذين كـانوا يطمعـون
يف ض ّم بـالد الشـام اخلاضـعة للحكـم اململـوكي إىل دولتـهم .والصـليبيون الـذين كـانوا يطمحـون
إىل اسـتعادة بيـ املقــدس الــل كانـ آنــذاك بيـد املماليــك( .أمــريي )30 :1378 ،بنــاءً علــى ذلــك
كان الدولة اململوكية ااجة ملحة إىل اخلطباء البليغني البارعني يف تشجيع املقاتلني وحتريـك
محاسهم ضدّ األعداء .من هذا املنطق اتّخذت اخلطابة اململوكية منحىً جديداا واتّسـم بسـمة
العاطفــة واحلماســة .مــن ناحيــة أخــرى اســتلهم اخلطبــاء مــن القــرآن الكــرمي مــا مــنح كلمــاهتم
صــبغة دينيــة( .ضــيف )278 :1956 ،املتتبّــع للخطابــات اململوكيــة جتــد أنّ املضــامني الــواردة فيهــا
كان وال تزال مفيدة وبنّـاء ة علـى مـدى األجيـال وطـول األمصـار إذ إ ّنهـا تـزوّد قارئيهـا بالثقافـة
الدينية ومتتّعهم مبتعـة أدبيـة ف ّنيـة رائعـة .أضـف إىل ذلـك أ ّن القـارئ هلـذا املقـال حيصـل علـى
معلومات قيمة فيما يتعلّق بفنّ اخلطابة يف ذلك العهد شكالا وداللة .ويتعرّف على صـيغة خاصـة
من النثر لعـب دور اا أساسـي اا يف قـرون عـدّة للحفـاظ علـى البلـدان اإلسـالمية وممتلكاهتـا بأدهبـا
الرّاقي ومضامينها املستوحاة من التراو القرآين الفخم.
ألّف عمر موسى باشا الناقد واألديب املصري كتاباا حول ابن نباتة نّي كتاب بابن نباتـة
أمري الشعراء.
ج ــدير بالتنويــ أنّ اخلطاب ــة اململوكي ــة تس ــري عل ــى رتيب ــة واح ــدة إذ ك ــان اخلطب ــاء يلق ــون
خطاباهتم على منط واحد دون فـوارق تُـذكر .ذلـك ألنّ الغايـة الـل يتوخاهـا اخلطبـاء حنيـذاك
ه ــي هت ــذيب النف ــوس وتن ــوير العق ــول ورف ــع معنوي ــات اجملتم ــع بنش ــر الثقاف ــة الديني ــة وإش ــاعة
الطقوس اإلسالمية بني أبناء  .ولذلك إذا شئ أن تطالع اخلطبة اململوكية فبإمكانك أن ختتـار
مثـة فـارق بينـهم .علـى أيـة حـال فإ ّننـا اخترنـا خطابـات الشـاعر
أياا مـن اخلطبـ اء دون أن يكـون ّ
واخلطيب الشهري ابن نباتة املصري لدراسـة خطـب العصـر نظـر اا لكثـرة خطبـ بالنسـبة لسـائر
األدباء من جهة ومكانتـ األدبيـة الـل جعلـ الناقـدين يسـمّون بـأمري األدبـاء مـن جهـة أخـرى.
مهما يكن من أمر فإنّ التساؤالت الل متليها علينا هذ الدراسة هي كالتاي:
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 .1ما هي أهمّ األسباب السياسية والدينية املؤ ّرة على خطابة ابن نباتة؟
 .2ما هي أبرز اآلليات الفنّية املستخدمة يف صياغة خطابات ؟
 .3ما هي أبرز وأوضح املضامني املتوافرة يف خطب ابن نباتة؟
والفرضية الل يدور حول رحاها هذا البحث املتواضع هـي أنّ خطابـات ابـن نباتـة كغـري
مــن اخلطبــاء تواكــب العصــر اململــوكي وتتماشــى مــع حاجاتـ يف تشــجيع املقــاتلني باملضــامني
املقتبسة من الثقافة الدينية والقرآنية للخوض يف املعارك الـل انـدلع بـني الدولـة اململوكيـة
وأعداءها من املغول والصليبيني .فتكتسي خطابات صبغة دينية وسياسية واضـحتني .زد علـى
ذلك أنّ خطابات ابن نباتة تكون مرآة صافية تعكس احليـاة العامـة يف العصـر اململـوكي ولـذا
مــن شــأهنا أن تكــون مصــدراا خصــباا وصــاحلاا لدراســة الدولــة اململوكيــة واروفهــا السياســية
واالجتماعية والدينية.
خلفية البحث
مل نســتطع العثــور مــن خــالل اثنــا عــن خلفيــة املوضــوع عل ـى دراســة شــافية ووافيــة تناول ـ
اخلطابة اململوكية إلّا أنّنـا عوّلنـا إلعـداد مقالنـا هـذا علـى املصـادر الّـل تتعلّـق بشـكل أو آخـر
بدراستنا هذ فمن الكتـب .1 :الفـن ومذاهبـ يف النثـر العـريب لشـوقي ضـيف؛  .2اجلـامع يف
تــاريخ األدب العــريب القــدمي حلنــا الفــاخوري؛  .3عصــر الــدوّل واإلمــارات لشــوقي ضــيف؛ .4
أمريي.
تاريخ األدب العريب يف العصرين اململوكي والعثماين
ولقـد اسـتفدنا مــن املعلومـات القيّمــة املسـتوردة يف الكتــب املـذكورة أعــال ملعرفـة األوضــاع
السياسية واالجتماعية واألدبية املؤ رة يف اخلطابـة اململوكيـة .ومل تتطـرّق الكتـب السـابقة إىل
فنّ اخلطابة سوى إشارات عابرة سريعة دومنا حتليل أو تنقيـب .ومـن املقـاالت :مقـال عنوانـ
«بررسي تطـور خطابـ در دور جـاهلي وصـدر اسـالم» (دراسـة تطـوّر اخلطابـة يف العصـرين
اجلاهلي واإلسالمي) لعبد احلسني فقهي .درس املؤلف اخلطابة يف العصـرين املـذكورين ومل
يُشر إىل العصر اململوكي لك نّنا استقينا مـن املنـاهف واألسـاليب املسـتخدمة يف املقـال ملعاجلـة
املوضـوع .واملشـكلة العويصـة الّـل واجهناهـا عـرب كتابــة املقـال أنّنـا مل نكـد نعثـر علـى مصــدر
خاص حيمـل يف نايـا اخلطابـات اململوكيـة مبـا فيهـا خطـب ابـن نباتـة يف جمموعـة موحّـدة،
فلــذلك رصــدنا اخلطــب وهــي متنــا رة يف مطــاوي الكتــب فوجــدناها بشـقّ األنفــس ومــن أبــرز
الكتــب الّــل حتتــوي علـى اخلطابــات اململوكيــة بشـكل غــري منــتظم فهــي .1 :األدب يف العصــر

340



مجلة اللغة العربية وآدابها علمية محكمة ،السنة الثالثة عشر ،العدد الثالث ،خريف 1439

اململــوكي ملؤلّفـ ســالم زغلــول (جملّــدات  1و 2و 3و)4؛  .2صــبح األعشـى يف صــناعة اإلنشــاء
للقلقش ــندي (جملّ ــدات  12و 14و 15و 17و .)19م ــن اجل ــدير ذكـ ـر أنّـ ـ نوقشـ ـ أطروح ــة
جامعية ملرحلة ماجستري أعددهتا زهرا جليليان يف فرع اللغـة العربيـة وآداهبـا جبامعـة رازي.
قدّم الكاتبة دراسة مستوفاة للخطابة مبختلـف أبعادهـا الفنيـة والشـكلية وباللغـة الفارسـية.
وهــذا املقــال يك ـاد يك ـون مــأخوذاا ومقتبس ـاا مــن تل ـك األطروحــة مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أنّ
مقالنا هذا جُعل خصيصاا لدراسة خطب ابن نباتة دون غري .

اخلطابة لغة واصطالحاً
كلمة "اخلطابة" مشتقة مِن "اخلطب" مبعىن األمر العظـيم واحلـدو اجللـل ونّيـ باخلطابـة
ألنّـ يتحــدو فيهــا اخلطيـب عــن األحــداو اهلامــة واملواضـيع اجلليلــة وكلمــة "اخلطابــة" اس ـمٌ
أصل مصدر واخلطيب هو مَن يلقي اخلطابة على السامعني( .ابن منظور :1986 ،ج)296/5
وقال الزخمشري هبذا الصدد" :اخلطبـة" بضـم اخلـاء تعـين إلقـاء الكـالم علـى املسـمعني
كما يقال" :خطبَ اخلاطبُ على املنرب خطبة" ومنها لفظة "اخلِطبة" وهي تعين طلب يد املـرأة
من أبيها فهو اخلاطب وهي املخطوبة ووج التسـمية هـو أنّ اخلاطـب يلقـي كلمـة أ نـاء عمليـة
اخلطوبة( .الزخمشري)14 :1953 ،
واخلطابة اصطالحاا هي "إلقاء الكالم على املستمع هبدف اإلقناع والتأ ري" وبكلمة أخـرى
تُطلــق اخلطابــة عل ـى كلم ـات عذبــة معســولة مــؤ ّرة يلقيهــا اخلطي ـب عل ـى ســامعي يري ـد هبــا
إقناعهم والتأ ري يف نفوسهم .وكفاها شأناَ وأمهية أنَّ علماء املنطق عدّوها صناعة هامة مِن
الصناعات اخلمس( .فتح اهلل زاد )7 :1387 ،
يس ــتخدم اخلطي ــب الب ــارع براعتــ ومواهبــ الختيــار كلم ــات ت ــتالءم وا ــروف اخلطاب ــة
ومتطلبــات املقــام ي ـؤ ّر هبــا عل ـى الســامع وحيثّ ـ عل ـى القي ـام مبــا يروم ـ اخلطي ـب عــن طــوع
وقناعة( .زيدان :1914 ،ج)119/2
وقــد ح ـدّد "فروغ ـي" اخلطابــة بأهنــا :ف ـنّ التــأ ري عل ـى الســامع وحتريض ـ عل ـى تصــديق
اخلطيب والكلمة الل يوافها اخلطيب تُدعى اخلطبة أو اخلطابة( .فروغي)1 :1344 ،
وعرّف الفيلسوف األغريقي الشهري أرسطاطاليس املشهور بأرسـطو اخلطابـة بأنَّهـا« :قـوّة
تتكفّل اإلقناع املمكن يف كل أمر ذي بال يستحقّ جهد اخلطيب» (أرسطاطاليس.)9 :1959 ،
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وإلميل ناصيف كلمة بشأن اخلطابة هـي :اخلطابـة نـوع مـن الكـالم يعـرف باخلطبـة يلقـي
يف الناس وغايت التـأ ري واإلقنـاع وهـي فـنّ مِـن الفنـون األدبيـة عرفـ اإلنسـان منـذ القـدم إذ
مارس األنبياء والزعماء والقادة( .ناصيف)5 :1995 ،
مهما يكن تعريف اخلطابة ومغزاها فـإنَّ هلـا دوراا كـبرياا ومكانـة مرموقـة عـرب التـاريخ إذ
إنّها صناعة عقلية وأدبية وفنية استعملها األنبياء واألئمة والعلماء وقادة الشعوب وكـلّ مـن لـ
موقع متميز وشأن ذي بال كآلية للتأ ري واإلقناع يف كافّة العقول الدينية والثقافية والسياسـية
والعلمية وما شاب ذلك من جماالت احلياة.
تتــألّف اخلطابــة بشــكل عــام مــن ال ــة أجــزاء رئيســة هــي .1 :املقدمــة وهــي مــا يبــدأ ب ـ
اخلطيب ويريد ب لف انتبا السامعني .فمـن اجلـدير باملقدمـة أن تكـون مـوجزة وجذابـة مت ّهـد
الطريـق إللقــاء اخلطابــة ومتــنح الســامعني اهلــدوء واالســتعداد لإلصــغاء إىل كلمــة اخلطيــب.2 .
العـرض واملقصــود بـ القســم الرئيســي للخطابـة يوصــل أ نــاء اخلطيــب قناعاتـ وآراء للســامع
مصــحوبة باألدلــة القاطعــة والــرباهني الســاطعة  .3اخلتــام وهــو القســم األخــري مِــن اخلطابــة
حيتوي على خالصة ملا ألقا اخلطيب .فالبّد من أن يكون مقتضباا وواضـحاا ومـؤ ّراا يتـرك أ ـراا
خالداا يف نفوس املستمعني( .ناصـيف )6 :1995 ،وأ ّمـا فيمـا يتع ّلـق بأسـلوب اخلطابـة فيجـب القـول
بأنّ ـ جيــب أن يكــون مقنع ـاا ومعتمــداا علــى أدلّــة واضــحة تقنــع الســامع أو عاطفــة مثــارة تــؤجّف
محاسة وتشجّع على التضامن والتعاطف مع اخلطيـب .فمـن أبـرز العناصـر الف ّنيـة الـل جيـب
أن حتويهــا اخلطابــة هــي :ق ـوّة التــأ ري واإلقنــاع وق ـوّة االحتجــاج والربهنــة والعواطــف املتو ّقــدة
واّمومة واعتماد الوضوح واملباشرة وجتنّب التكلف والغموض والتعقيد وكلّ ما يقلّـل مـن تـأ ري
اخلطابة .وقد قُسّم فن اخلطابة إىل أقسام عدّة من أمهّها :أ :اخلطبة السياسية وهي اخلطبـة
الــل حتمــل مــا ينويـ صــاحبها مــن أغــراض سياســية كــاحلرب أو السّــلم ومــا مي ـ إىل شــؤون
البالد وتدبري امللك بصلة .ب :اخلطب الدينية وهي مـا يلقيـ اخلطبـاء يف املسـاجد أو الكنـائس
من النّصح واملوعظة واحلثّ على اخلري والفضيلة وااللتزام بالـدّين والعقيـدة وسـبيل الرّشـاد ج:
اخلطــب احلربيــة وهــي كمــا يبــدو مــن تســميتها خطــب يســتخدمها اخلطبــاء إل ــارة احلمــاس
وحتميس روح الشجاعة والقتال يف نفوس املقاتلني للدفاع عن األوطان واألعراض حيـال األعـداء
واملعتدين ومثة أنواع أخرى للخطابة مل نتطرّق إليها لقلّة شأهنا وأمهيتها مقارنة مـع مـا ذكرنـا
آنفاا .وال جدال فيما حتظـى بـ اخلطابـة مـن أمهيتـ  .إذ ال خيفـى علـى أحـد الـدور الـذي تؤ ّديـ
اخلطاب ــة مبختل ــف أنواعه ــا يف احلف ــاظ عل ــى مصـ ـاح األم ــم والش ــعوب وال ــدفاع ع ــن األدي ــان
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واملعتقدات وهتذيب النفوس ونشر الثقافات والتقاليد وإشـاعة القـيم واألخـالق والفضـيلة وإ ـارة
العواطف وتنوير العقول واحلثّ على املضيّ قدما على درب العلم واإلميان.

اخلطابة عرب العصور املختلفة
اهر فنّ اخلطابة ألول مرة لدى الشعوب اإلغريقيـة .فتمـ وترعرعـ حـىت أصـبح فنّـاا لـ
قواعد وحدود عند هذ الشعوب .تعترب «آ ينا» العاصمة اإلغريقية أول بلد اشتهر خطباءها
بالبالغة انطالقاا من كوهنا مهد احلضارّة واخلطابة( .فروغي)19 :1344 ،
فكان اخلطابة تستخدم لعقد املصاحلات وإبرام االتّفاقيات كما كان توّاف يف اّاكم
إلدانة اجملرمني أو تربئة األبرياء وخالصة قول أنّ اخلطابة كان ركيزة أساسـية تقـوم عليهـا
احلياة املتحضّرة( .خفاجي)171 :1990 ،
كـ ـان للخطب ــاء الب ــارعني دور ال يس ــتهان بـ ـ يف حتقيـ ـق االنتص ــار عن ــد نش ــوب الث ــورات
السياسـية والدينيـة وانــدالع النّزاعــات القائمــة بـني الــدول املتخاصــمة «فكانـ الغلبــة يف تلــك
احلروب والصـراعات مـن نصـيب الـبالد الـل متتلـك خطبـاء يتقنـون فـنّ اخلطابـة وجييـدون
آلياهتا وآداهبا» (فقهي.)62 :1390 ،
ال شكّ أنّ الوقوف على املواقف الل شهدهتا اخلطابة من العصـر اجلـاهلي حـىت العصـر
اململوكي الـذي نـدرس اخلطابـة فيـ عـرب هـذا املقـال يعطينـا صـورة واضـحة شـفّافة للخطابـة
اململوكية على صعيد الشكل والداللة .فلنبدأ جولتنا يف اخلطابة من العصر اجلاهلي:
املضامني الرئيسة الل كان تتناوهلا اخلطابة يف العصر اجلاهلي تعكـس احليـاة اجلاهليـة
اذافريها .فمن أبرز القضايا املنطوية حت اخلطابة يف احلقبة اجلاهلية :املفـاخرات القبليـة
والتحــريض علــى احلــرب والســالم واملرا ـي .كانـ فصــاحة األلفــاظ وقصــر الفقــرات واالحتــواء
على احلِكم والنصائح من ال ّسـمات الرئيسـة الـل تتميـز هبـا اخلطابـة يف الطـور اجلـاهلي .كـان
لإلســالم بــالغ أ ــر علــى احليــاة اجلاهليــة مبــا فيهـا الشــعر واخلطابــة .شــكل العصــر اإلســالمي
منعطفاا هامّاا للخطابة العربية إذ أعجب اخلطباء العرب باألساليب التعبريية والفنـون البالغيـة
لقرآن الكرمي الل حتت ّل قمة البالغـة وذروة الفصـاحة .فتـأ روا هبـا واسـتقوا مـن منهلـة العـذب
يبـدأ خطبـ باحلمـد والثّنـاء .هلل
ومنري الصايف حتّى االرتواء .مثّ كـان الرسـول األعظـم
ب العــاملني مســتخدم اا فيهــا الســجع بألوان ـ وضــروب  .فصــارت كلمات ـ ال ـنّرية مثــا اال حيتــذى
ر ّ
ومنوذج ـاا يتّبــع .زد علــى ذلــك أنّ اخلطــب الــل كــان اإلمــام علــي يلقيهــا ترك ـ بصــماهتا
وملساهتا على اخلطب العربية شكالا وداللة.
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فضالا عـن ذلـك أنّ األحـداو الدينيـة والسياسـية اهلامـة الـل شـهدها العصـر اإلسـالمي
واألمــوي أ ــرت عل ـى اخلطابــة العربي ـة مــا أدّى إىل إ راءهــا ال ـدّالي آخــذاا بنظــر االعتبــار أنّ
احليـاة العربيـة يف العهــد األمـوي ازدادت تعقيـداا إ ـر تطوّرهــا مـن احليـاة القبليـة إىل احليـاة
احلضرية ما يستدعي تطوّر اخلطابة بشكل يتأقلم مع أحداو الساحة وتتجاوب مـع متطلبـات
العصر( .زيدان)144 :1914 ،
جدير بالذكر أنّ اجملتمع األمـوي انقسـم إىل شـيع وأحـزاب فاحتـدم بينـها التنـافس فكـان
لكلّ حزب خطيب يدافع عن اماس متوقّـد فكـان الحتـدام التنـافس بـني األحـزاب املتنازعـة
أ رهـا يف ازدهـار اخلطابـة وبلوغهـا القمــة يف الفتـرة األمويـة( .الفـاخوري )325 :1986 ،احنســر
ا ـلّ اخلطاب ــة يف العص ــر العباس ــي ومخ ــد هليب ــها وفق ـدَ دور ومكانت ـ مقارن ــة م ــع العص ــور
السابقة .وقد علّل شوقي ضيف ركود اخلطابة يف الطور العباسـي قـائالا« :إنَّ غيـاب األحـزاب
وتدنّي مكانتها قلّل من أمهية اخلطابة وجعلها مبعزل عن حياة الناس» (ضيف.)75 :1956 ،

املؤثرات العامّة على اخلطابة اململوكية
تــأ ّرت اخلطابــة يف احلقبــة اململوكي ـة باألحــداو الك ـربى الــل ألق ـ بظالهلــا علــي احلي ـاة
السياسية واالجتماعية واألدبية.
مل يكن للسالطني املماليك ماض جميد ينتسبون إلي وال قافة دينّية ينتمون إليها لكنّهم
كانوا قد نشأوا وترعرعوا حت محاية الدولة األيوبية الـل متثّـل دولـة إسـالمية حتـرص علـى
إجراء أحكام وحدود على قدم وساق( .خفاجي :1412 ،ج)126/2
فلمّــا قامـ الدولــة اململوكيـة وتربّــع املماليـك علـى عــرش امللــك ســاروا علـى هنــف األيـوبيني
واقتفوا أ رهم فأخذوا على عاتقهم الذّود عن الدين اإلسـالمي واللغـة العربيـة .فقـاموا بنشـر
الثقافة العربيـة وروّجـوا للشـعائر الدينيـة وبنـوا املسـاجد وأنشـأوا املـدارس واملكتبـات وأغـدقوا
األوقاف على علماء الدين وأحيوا الطقوس الدينية بشكل عمّ الثقافة اإلسالمية العربية كـلّ
البلدان الل ختضع حلكمهم وسيطرهتم.فضالا عن ذلـك فقـد جنّـد السـالطني أبنـاء الشـعب
حتـ لــواء اإلســالم وزجّــوا هبــم يف اجليـوش الــل تقاتــل املغــول والصــليبني الغــزاة .ملّــا كانـ
السـمة الغالبـة لتلـك احلـروب نـة إسـالمية عمـل العلمـاء واألدبـاء مبـن فـيهم اخلطبـاء علـى
حتــريض الرعي ـة عل ـى مواجهــة األعــداء مســتمدّين يف ذلــك املشــاعر الديني ـة ك ـأداة صــاحلة
لغرس البطولة يف نفـوس املقـاتلني األبطـال .فأخـذت اخلطابـة طابعـاا دينّيـاا وأصـبح املعـاين
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الدينيـة الســامية املغــزى الرئيســي يف اخلطــب اململوكيـة .حقّــق املماليـك انتصــارات بــاهرة يف
حــروهبم ضـدّ األعــداء .هـذ االنتصــارات أ ــارت إعجــاب الشــعراء واخلطبــاء وخطــف بريقهــا
باألبصـ ــار .فانـ ــدفعوا إىل اإلشـ ــادة بالسـ ــالطني األشـ ــاوس والتغنّـ ــي بشـ ــجاعتهم ومهـ ــاراهتم
القتالي ـة .مــن هــذا املنطلــق حتفــل اخلطابــة اململوكي ـة باملعــاين املتعلّقــة بالقضــايا السياس ـية
والدينيـ ـة واألخالقيـ ـة .كـ ـان اخلطب ــاء يف ص ــلوات اجلمع ــة يتطرّق ــون إىل أح ــداو سياسـ ـية
واجتماعيـة متـسّ حيـاة اجملتمـع ويؤكـدون علـى التحلّـي بالصـفات الكرميـة واألخـالق احلميـدة
وميدحون املآ ر واألجماد الل سجّلها املماليك.
نقوم فيما يلي بدراسة اخلطب اململوكية دراسة شكلية وداللية اعتماداا علـى اخلطابـات الـل نطـق
هبا الشاعر الفحل واخلطيب املصقع ابن نباتة املصري بادئني بالدراسة الداللية أو املضمونية.

أبرز املعاين يف خطابات ابن نباتة
لقد راجعنا معظم املصـادر الـل تناولـ اخلطـب اململوكيـة لكـي نرصـد املواضـيع الـل تشـمل خطـب
ابــن نباتــة فبعــد أن ســربنا أغــوار خطبـ وجــدنا أنّ اخلطــب الــل ألقاهــا ابــن نباتــة حتمــل يف طياهتــا
معاين متعدّدة ومتنوّعة تأخذ إمّا طابعاا سياسياا أو دينياا أو أخالقياا .مِن امللفـ يف اخلطابـة اململوكيـة
ال
صـة أ ّنهـا تسـري علـى رتيبـة واحـدة فـإذا قـرأت خطابـات ابـن نباتـة مـث ا
بعامة وخطـب ابـن نباتـة خبا ّ
فإنَّك تكاد تكون قد قرأت اخلطب اململوكية برمّتها .والسبب يف ذلـك رمبـا يكمـن يف اجلمـود الفكـري
والركود األديب والثقايف الذي خيم على العصر اململوكي مـا انعكـس سـلب اا علـى املنتجـات األدبيـة شـعر اا
ممـا زاد الطـني ب ّلـة أ ّن املماليـك كمـا أشـرنا سـابق اا كـانوا مـن أصـول غـري عربيـة وكـان
كـان أم نثـراا .و ّ
هلذا األمر آ ار السيئة واهلدّامة على األدب اململوكي عامّة واخلطابة خاصّة.
وفيما يلي نستعرض أهمّ املضامني الل تناوهلا ابن نباتة يف خطابات علماا أنّنا رأينا أنّـ
من األفضل:
أن نكرّس هذ املضامني يف ال ة حقول دينية وأخالقية وسياسـية نظـراا إىل أنّهـا تنصـبّ
يف هذ احلقول الثال ة فلنبدأ باحلقل الديين:
املضامني الدينية يف خطابات ابن نباتة
معظم مـا قالـ ابـن نباتـة يف كلماتـ ينخـرط يف إطـار املضـامني الدينيـة .اهـتمّ ابـن نباتـة يف
خطب ـ بالقضــايا الديني ـة تلبي ـة حلاجــة ملســها يف البيئــة اململوكي ـة الــل كان ـ تع ـفّ جنباهتــا
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بالااعات واملصائب .فكان الناس يف تلك الظروف الصعبة يف أمسّ احلاجة إىل كلمات تنبع
من صميم الثقافة الدينية والل متنح النفوس اهلدوء واالطمئنان وسكون البـال وتبعـد عنـهم
الشــعور بــاخلوف والقلــق واإلحبــاط .عــالوة عل ـى ذلــك ك ـان اخلطبــاء مبــن ف ـيهم ابــن نباتــة
يروّجون لثقافة اجلهاد والقتال ضد الكفّار واملعتـدين لكـي يكونـوا مسـتعدين للتصـدي للخطـر
الــذي ك ـان يه ـدّد اجملتمــع اململــوكي مــن قبــل املغــول والصــليبني وقــد حت ـدّ نا ســابقاا عــن هــذا
اخلطر املستفحل .أبرز املضامني الدينية الل تستوعبها كلمات ابن نباتة هي كالتاي:
البدء امد اهلل وشكر

ك ـان اب ــن نبات ــة يب ــدء كلمات ـ باحلمــد هلل والش ـكر لنعم ـ وآالء  ....« :أَمح ــد عل ـى السَّ ــراء
والضَّراءِ ،وأَستعين على شُكرا ما أَسبغَ مِنَ النَّعماء وأَستنصِر ُ على األَعـداءِ( »...زغلـول سـالم،
د.ت :ج.)13/2
يذكر أنّ املقصود باألعـداء هـم املغـول والصـليبني الّـذين كـانوا يطمعـون يف مصـر والشّـام
وما جاورمها آنذاك من البالد .لذلك كـان اخلطبـاء يف خطابـاهتم يستنصـرون اهلل علـى كـلّ
من أراد هبم سوءاا أو شرّاا.
مدح النيب حممّد

وهو النيبّ الّـذي بشّـرت

كان ابن نباتة يصلّي بعد احلمد هلل على رسول الكرمي حممّد
بظهور الكتب السماوية مِن التوراة واإلجنيل مصحوباا باملدح والثّناء.
« ...وأشــهد أنَّ حممّــداا عب ـدُ ورســولُ املمــدوحُ يف التــوراةِ واإلِجني ـلا والتاي ـلا وص ـلّى اهلل
عليـ ـ » (خف ــاجي .)157 :1412 ،ربّم ــا أمل ــح اخلطيـ ـب إىل الت ــوراة واإلجنيـ ـل اس ــتعطافاا لليه ــود
والنصارى وتأليفاا لقلوهبم لكي يقفـوا مـع املسـلمني يف صـفوف متراصّـة موحّـدة ويناصـروهنم
ضدّ األعداء .فكان اجملتمـع اململـوكي بـأمسّ احلاجـة آنـذاك إىل رصّ الصـفوف وتوحيـدها إذ
كان مهدّداا من قبل املغول اهلمجيني والصليبيني املتعصبّني.
عدم قدرة اإلنسان على مدح اهلل

للمضامني األخالقية يف خطابات ابن نباتة حيز كبري فكان يذكر اخلطيب سامعي بأنّ األنعم
الل أنعم هبا اإلنسان ال تُعدّ وال تُحصى فلو مدح اإلنسـان ربّـ ليـل هنـار وإىل آخـر حياتـ لـن
يتمكن من تأدية واجبة أمام وال خيفى أنّ التنوي َ إىل الـنّعما الّـل أَسـبغَها اهلل علـى اإلِنسـانِ
ااهرةا وباطنةا مِن شأن أن يرغّـب املخـاطبنيَ يف محـد اهلل وشـكر بقلـب نـابض مبحبّـة اهلل.
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« ...إنّ هللِ عليكم نعماا ال تَعرفون هلا قدراا وال تُطيقونَ لِمكافأتِها محداا وال شـكراا أَسـبغَ ناعَمَـ ُ
الظــاهرةَ والباطن ـةَ علــيكم( »...خفــاجي .)157 :1412 ،فلــو أمعنّــا النظــر يف كلمــات اخلطيــب
لوجدنا أنّها تعيد إىل أذهاننا آية قرآنية تنصّ على أنّ من املستحيل إحصـاء نعـم اللّـ واآليـة
ِ
ِ
دوها (إبــراهيم )34/فلــو قورنـ اخلطبــة باآليــة الكرميــة
صد َ
﴿وإِ ْن تَد ُعدداوا ن ْع َمدةَ اللَلدده َال تُ ْح ُ
هــي َ
لتبيّن أنّها مستمدّة ومستلهمة من اآلية الكرمية بشكل ال غبار علي .
العلم اإلهلي يشمل اخلالئق كلّها

كان اخلطيب ابن نباتـة يشـدّد دائمـاا علـى أنّ اهللَ يعلـم كـلّ شـيء وال خيفـى عليـ شـيءٌ .فـإذا
ت ـيقّن اإلنســان مــن صــميم قلب ـ بــأنّ اهلل ي ـرا ويعلم ـ آنــاء الي ـل وأطــراف النــهار فلــن يبــادر
باملعصية يف حضرة اهلل ولذلك كان اخلطباء ينبّهـون السـامعني بعلـم اهلل ومشولـ لكـلِّ شـيء
صغرياا كان أم كبرياا ...« :فسبحانَ مَن أنزلَ مِن بَحرا عَظمتِ إىل سَماءِ مملكتِ بكيلٍ مكيـولٍ
ووزنٍ موزونٍ ويعلَمُ عدّةَ قطراتِ .»...
تطرّق اخلطيب يف كلمات السابقة إىل املطر وسـري تكوينـ منـذ أن تتصـاعد األخبـرة مـن
البحر إىل السماء حتّى تُصبح يف اجلوّ أمطاراا يعلم اهلل بعدد قطراهتا...
التّنوي خبالئق اهلل

نـوّ اخلطبــاء مبــن فــيهم ابــن نباتــة إىل آيــات اهلل البــاهرات كأفضــل طريــق للف ـ األنظــار إىل
عظمة اهلل وقدرت  .سار اخلطيب ابن نباتة على منهف القرآن الكـرمي حيـث ينبّـ النـاس إىل مـا
جيدون حوهلم من اخلالئق فعلى سبيل املثال وال احلصر﴿ :أَفَ َال يَدْنظُ ُدرو َن إِلَدى ِْ
دت
دف ُخلِ َق ْ
اإلبِ ِدل َكْي َ
السم ِاء َكي َ ِ
ت وإِلَى ال ِ
ْجبَ ِ
ف نُ ِصبَ ْت (الغاشية )19-17/وقد وجّـ اخلطيـب اململـوكي
ال َكْي َ
َوإِلَى َل َ ْ
ف ُرف َع ْ َ
انتبــا الســامعني إىل اجلبــال الشــاهقة الــل تنحــدر منــها امليــا املتدّفقــة ...« :يالُـ ُ مِـن جبــالٍ
شواهقَ مرتفعةا فَتقذفُ إىل أَرضٍ مُنخفضةٍ وأَوديةٍ مُنقطعةٍ( »...خفاجي.)158 :1412 ،
اإلشادة باألئمة اهلداة

باألئمّـة املعصـومني
لقد عبّر كثري من اخلطباء يف الظرف اململوكي عن أهل بي الـنيب
الّــذين يضـيئون الـدّرب للســائرين علـى هنــف احلـقّ .فمثلــهم مثــل النجــوم الزاهــرة الــل تلمــع
ويستضيء بنورها كـلّ مـن ضـلّ طريقـ يف صـحراء متراميـة األطـراف وسـط اـالم حالـك أو
شــأهنم شــأن املنــارة الــل هتتــدي الســفن اجلاريـة يف البحــار بنورهــا فــال تصــطدم بالصــخور
اّطّمة حتّى تصل إىل شـاطئ الـربّ واألمـان ...« :أيهـا النـاسُ اعلمـوا أنّ اإلمامـةَ فـرضٌ مِـن
فروضا اإلسالم( »...زغلول ،د.ت :ج.)14/2
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وال خيفى أنّ اخلطيب الذي تفوّ هبذ الكلمات حيمل العقيـدة الشـيعية علمـاا أنّ االعتقـاد
باإلمامة ركيزة من الركائز الشيعية األساسية.
كلّنا عائدون إىل اهلل

اخلطابــات اململوكيـة مفحمــة باملضــامني األخالقيـة والدينيـة املسـتمدّة مــن القــرآن واحلــديث
ومن أبرز التوصيات األخالقية الل تتحلّى هبا اخلطب يف ذلك املقطـع هـي أنّنـا نعـود ونرجـع
إىل اهلل .ليس سرّاا أنّ اإلنسـان حاملـا يعـيش حالـة اليقظـة والبصـرية مـن أمـر ال خيـوض مـع
اخلائضني يف املالهي وال يغفل ما خُلق مـن أجلـ  .فيحـاول يف أن يسـتنفد سـحابة عمـر فيمـا
يرضي ربّ ويضمن ل حياة طيبة يف الدّنيا واآلخرة ...« .فإىل مىت هذ ِ الغفلةُ والقساوةُ ومل
يبقَ مِنَ العُمرا إلّا القليلُ( »...ابن خلكان :1948 ،ج.)156/3
املضامني األخالقية يف كلمات ابن نباتة
انتشــرت يف البيئــة اململوكي ـة عــادات أخالقي ـة س ـيئة واحنرافــات ســلوكية خاطئــة حتّ ـى بات ـ
مه ـدّدة بــاخلطر واصــبح عل ـى شــفري االهني ـار يف املزالــق واملهــاوي .هــذ الظــاهرة الردئي ـة
جعلـ اخلطبــاء مبــن فـيهم ابــن نباتــة حيثّــون أبنــاء اجملتمــع علـى التخلّــق بــاألخالق الكرميـة
والتحلّي بالفضائل .فإليك بعض ما حتدّو عن ابن نباتة فيما يتعلّق باملضامني األخالقية
اآل ام مدعاة لسفك الدماء

هنى ابن نباتة عن اقتراف الذنوب وارتكاب اآل ام ملّا يثري فعـل اآل ـام يف الـنفس مـن اجلـرأة
علـى إراقــة الـدّماء .يفسّــر ذلــك بــأنّ ارتكـاب املعاصــي يقتــل العاطفــة اإلنســانية ويزيـد القلــب
قســوة وعنف ـاا مــا يفضــي إىل استصــغار اجلــرائم البشــعة واالس ـتخفاف هبــا يف ع ـني مــرتكيب
الذنوب ...« :وال سُفك ِ الدّماء إلّا بارتكابا املآمث( »...زغلول سالم ،د.ت :ج.)13/2
قرب اآلجال وقصر األعمار

النصائح واملواعظ حتتـلّ حيـزاا كـبرياا يف اخلطـب اململوكيـة .كـان اخلطبـاء يعيـدون دائمـاا إىل
األذهان أنّ األعمار قصرية واآلجال قريبة .فكانوا يوّافون يف خطاباهتم التـراو العـريب مـن
اآلي ـات القرآني ـة واألحادي ـث الشــريفة واألشــعار احلكيمــة واألمثــال الســائرة .ممّــا يســاهم يف
إلقاء املعاين وإيصال األفكار إىل املخاطبني بطريقة ملموسة ومؤ ّرة .شدّد ابن نباتـة علـى أنّ
املوت هو مصري اإلنسـان اّتـوم الـذي ال منـاص منـ وال حميـد عنـ  .مـن أبـرز احلكـم الـل
كـرّر ابــن نباتــة يف كلماتـ هــو أنّ الــدنيا لـيس بــدار قــرار بــل هــي جسـرٌ يوصــلنا إىل احليـاة
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ب
ب الرّحيـلُ .واقتـر َ
ص واألمـ ُل وقـد َقـ ُر َ
هلل إىل مىت يا صا اح هـذا احلـر ُ
اآلخرة ...« :يا عبا َد ا ِ
األَجلُ وال تَطمَعوا يف هذ الدّنيا فإنَّ البقاءَ مُستحيلٌ( »...خفاجي.)157 :1412 ،
األسلوب اخلطايب الذي استعمل اخلطيـب يف خطبتـ زاد مـن قـدرهتا اإلقناعيـة وطاقتـها
االستيعابية لدى املخاطب املتلقّي.
التوبة واإلنابة فرصة للتعويض عمّا فات

أكد اخلطباء يف الطور اململوكي على التوبة واإلنابـة كفرصـة مهيـأة ملـن قضـى مـدّة مـن عمـر
يف الغفلــة منــهمكاا يف الشــهوات املُرديـة واآل ــام املوبقــات .فإنّـ بإمكانـ أن يضــرب عمّــا فعلـ
صــفحاا ويفــتح صــفحة جديـدة بيضــاء مشــرقة .فقــال ابــن نباتــة هبــذا الصـدّد ...« :يـا مولعـاا
بلذّاتِك ومُصِرّاا على زلّاتك ،أمّا آن أنّك تائبٌ( »...خفاجي.)157 :1412 ،
املضامني السياسية يف كلمات ابن نباتة
مل تقتصر كلمات ابن نباتة على قضايا دينية وأخالقية فحسب بل كان اخلطيب يهـتمّ أحيانـاا
بالش ــؤون السياس ــية بتح ــريض املق ــاتلني علــى اخل ــوض يف احل ــروب ل ــدرء األخط ــار املغولي ــة
والصليبية عن ساحة الدولة اململوكية واجملتمع« .ويف السياق نفسـ أنّ الدولـة اململوكيـة كانـ
مهدّدة باألخطار الّل أحاط هبا عن أمياهنا وعن مشائلها .عالوة على الفنت واالضطرابات
ال ــل عانت ــها دول ــة املمالي ــك ك ــان الص ــليبيون غربــاا واملغ ــول ش ــرقاا يهجم ــون عليه ــا .حيل ــم
الصليبيون يف حروهبم ضدّ املماليك باسـتعادة البيـ املقـدس وضـمّها إىل اململكـة اإلفرجنيـة
وال خيفى ما لبي املقدس من مكانة تأرخيية وداللة رمزية ما حثّ اإلفرنف على انتزاعها من
أيدي املماليك ليل هنـار .مـن ناحيـة أخـرى كـان املغـول وال َتتـر والغـزاة األجانـب يطمحـون إىل
فتح مصر والشام إلشباع هنمهم وإرضاء جشـعهم يف التوسّـع مـن رقعـة الفتوحـات واالسـتيالء
علـى دولـة املماليـك» (أمـريي وآخـرون .)5 :1437 ،النمـاذج الّـل يشـاهدها القـارئ الكـرمي تاليـاا
تتعلّق بشكل أو بآخر بالقضايا السياسية الطارئة على املسرح اململوكي:
قسوة األعداء وعنفهم

لقد أسـفلنا سـابقاا أنّ اخلطابـات اململوكيـة ال ختلـو مـن القضـايا السياسـية وخاصـة مـا يتعلّـق
باألخطار الل يشكلّها األعداء للشعب من املغول والصليبيني .صوّر ابن نباتة يف كلمات قسوة
األعداء وسفكهم للدّماء وانتهاكهم للحرمات حمرّضـاا السـامعني علـى مواجهـة العـدّو القاسـي
للذود عن ذمارهم ومحاهم :انظر يف اخلطبة التاليـة كيـف يصـف لنـا اجلـرائم البشـعة الـل
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اقترفتها أيدي األعداء األ يمة حيث حصـدوا األرواح وسـفكوا الـدّماء وهنبـوا األمـوال وانتـهكوا
احلرمات فلم يرمحوا الشيوخ وال األطفال ومل يؤ ّر فيهم عويل النساء وال بكاء الصـغار« :فلـو
شاهدمت أعداء اإلسالم حني دَخلوا الشّامَ واستباحوا الدّماءَ واألموالَ وقتلوا الرجالَ واألطفالَ
وهتكوا اّارمَ وعلَ ِ الصـيحاتُ مِـن هَـولا ذلـكَ اليـوما الطويـلا فَكـم مِـن شـيخٍ خُضّـب شـيبتُ
بادماء وكم مِن طفلٍ بكى فلم يرحَم لِبكاء ( »...زغلول سالم ،د.ت :ج.)14/2
استخدم ابن نباتة برباعة فائقة اآلليات البيانية واجلماالت البالغية لرسـم صـورة هائلـة
ومثرية .يف خميلة املخاطب من هذ اآلليات "لو" التمنية فهي من شأهنا أن تثري الفضول لدى
الســامع مثّ ص ـوّر تفاص ـيل املشــهد ودقائقــة مــن بك ـاء األطفــال وض ـجّة النســاء وقتــل الرجــال
وإراقــة الــدماء ...أضــف إىل ذلــك أنّ اســتعمال الشــاعر لــ «كـم» اخلربيـة الــل تفيـد الزيـادة
والتكثري تساهم على رسم منظر مهول مظلم.
احلثّ على مواجهة األعداء

اخلطابــة اململوكيـة تشــمل علــى األســاليب البيانيـة املــثرية لــروح احلمــاس والبطولــة لــدى
الســامعني فــال يغيـب عــن بالنــا أنّ أبنــاء الشــعب اململــوكي كـانوا يتوقّعــون هجــوم األعــداء عــن
أميـاهنم وعــن مشائلــهم فكـان اخلطبــاء يســعون جاهــدين لتحــريض املخــاطبني علـى التأهّــب
واالســتعداد ملكافحــة األعــداء كفاحـاا مســتميتاا خملصـاَ .عبّــر ابــن نباتــة عــن مواجهــة األعــداء
باجلهــاد ملــا هلــذ املفــردة مــن تــأ ري يف اســتنهاض اهلمــم وإ ــارة احلميـة يف نفــوس املقــاتلني
الشــجعان ...« :اجلهــاد حمتــومٌ علــى جَمي ـعا األنــاما وال يقــومُ عَلَ ـمُ اجلِهــادِ إلّــا باجتمــاعا كلمــة
العبادِ( »...زغلول سالم ،د.ت :ج.)13/2
من املالحظ أنّ ابن نباتة ينظـر إىل اجلهـاد كفـرض واجـب ال خيـتصّ بقـوم دون قـوم وال
ملّة دون مِلّة كما نظر إلي كمدعاة للوحدة والوئام بني آحاد الشعب.

الدراسة الشكلية واجلمالية للخطب
اخلطــب اململوكيـة كنــاتف مــن النّتــاج األدبيـة يف العصــر اململــوكي تتميـز بآليـات فنّيـة وتقنيـات
أدبي ـة اعت ــاد اخلطب ــاء اس ــتعماهلا .نس ـلّط فيم ــا يل ــي األض ــواء عل ـى بع ــض املقوّم ــات الفنّيــة
والشكلية الل شكلّ اخلطابة اململوكية بادئني بالعاطفة:
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العاطفة
العاطفة هلا دور هامّ ال يستهان ب يف بناء اهليكل العظمي للخطابة.
اعترب بعض األدباء العاطفة «دعامة من دعائم الـنص األديب األساسـية والـل تضـمن لـ
اخللود والبقاء وهي الل حتفّز القارئ أن يقرأ أو يسـمع الـنّص مـراراا وتكـراراا دون أن يشـعر
بامللــل والكلــل» (أمــني .)39 :1967 ،اخلطابــة اململوكيـة بشـكل عــام تفتقــر إىل العاطفــة ألنّهــا يف
جمملها خطبٌ تعليمية واخلطب التعليمية ال حتتـاج إىل العاطفـة بقـدر مـا حتتـاج إىل عناصـر
فنيــة أخ ــرى مث ــل املع ــاين الس ــامية واألفكــار القيم ــة .الل ــهم إلّ ــا إذا أراد اخلطيــب حتريـ ـك
العواطــف وتشــجيع النفــوس وتــأجيف احلمــاس ل ـدى الســامعني فحينئ ـذٍ يطلــق عنــان العاطفــة
لتسود اخلطابة .على سبيل املثال لو أراد اخلطيب أن حيـرّض املقـاتلني لصـدّ هجـوم األعـداء
وإحلـاق اهلزميـة هبـم فمــن الطبيعــي أن يسـتفيد مــن اآلليـات والتكتيكـات الــل تزيـد مــن قـوّة
العاطفة وترفـع مسـتواها يف اخلطابـة .مثلمـا فعلـ ابـن نباتـة اخلطيـب البـارع الـذي اسـتخدم
عاطفة احلزن عندما يتحدّو عن آالم الغربة  .العناء الذي يتحملّ اإلنسان الغريب.
حتدّو ابن نباتة عن مشاعر الغربة بكلمات تعزف نفونية حزينة وأنعاماا شجية.
فقال إنّ الغريب ال يشعر باألمن والراحة ولو بلغ مرتبت السموات العلـي .والغربـة تـورو
الكربـة واملصـيبة إذ لـيس مثـة أمـرٌ أصـعب وأمـرّ مـن أن يفـارق اإلنسـان مسـقط رأسـ ومـأوى
أحالم وذكريات  .مغادرة الوطن أمضّ وأوجع يف منظور اخلطيب من لدغـة العقـارب وعضّـة
األفــاعي .إلي ـك فقــرات مــن اخلطبــة الــل تك ـون مشــحونة بالعاطفــة الصــادقة .وممّــا ســاعد
اخلطيب على إضفاء العاطفة على كلمات أنّ جرّب الغربة وحتمّل مصائبها وميكن القـول إنّـ
ذاق األمرّين يف ديار الغربة فال غرو إذاا أن تدخل كلماتـ يف القلـب دون اسـتئذان طاملـا أنّهـا
تنبع من القلب ...« :إنّ غريبَ الدّارا ولو نالَ مناطَ الثّريا فيكفي أن يقـالَ غريـبٌ وبعيـدُ املـزارا
ولـو هتيـأَ لـ مــا هتيــأ .فمــا لـ مــن الراحـةِ نصــيبٌ لـ  .الغربـةُ الكربـةُ ولــو كانـ بــني العقــاربا
ومفارقةُ األوطانِ صعبةٌ ولو عن سُمِّ العقاربا( .زغلول سالم ،د.ت :ج)15/2
من البديهي أنّ ال يوجد وسيلة لسـرب العاطفـة وصـدقها سـوى أنّ الكلمـات الصـادقة تـؤ ّر
يف النفوس وحترّك الساكن كما هو احلال يف كلمات ابن نباتة الل مرّت علينا للتوّ.
املوسيقى
نّي املوسيقى اـقّ سـحر الكـالم إذ إنّهـا تعطـي الـنص بريقـة وتسـقط عليـ مجـاالا وروعـة
تس ــحر باأللب ــاب وتأخ ــذ مبج ــامع القل ــوب .قَسّ ــم األدب ــاء املوسـ ـيقى إىل قس ــمني :املوسـ ـيقى
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اخلارجية (الوزن) .املوسيقى الداخلية (اإليقاع) .عرّف شفيعي كدكين املوسيقى الداخلية أو
اإليقــاع بأنّهــا عبــارة عــن التناســق والتنــاغم املوجــود ب ـني احلــروف اجملــاورة بعضــها لــبعض.
(شفيعي كدكين)51 :1376 ،

فلننظــر إىل النمــوذّج التــاي حيــث ميــنح الســامع اإلحســاس بإيقــاع لطيــف جــاء نتيجــة لتعاقــب
اللّامات واحداا تلو اآلخر .وحتدّو اخلطيب عـن الزهـد واالنقطـاع عـن لـذّات الـدّنيا ونـ ّو إىل أ ّن حيـاة
الدّنيا متاعٌ قليل ال يعبأ ب وال يستحق االهتمام ب طاملا يكون زائـالا وفانيـاا واملـوت حيـول بـني اإلنسـان
ومــا يشــتهي مثّ يلمــح إىل قصــر األعمــار وينــهي خطبت ـ بــالرجوع إىل اهلل واحلاجــة إىل زاد التقــوى
لرحلة طويلة ...« :أيها الناس تاّهوا عـن ُحـ ّب الـدّنبا فـإ َّن متاعهـا قليـل وتـزوّدوا بتقـواكم فـإ ّن السـفر
طويلٌ وال تطمعوا يف هذ الدّنيا فإنَّ البقاء مستحيلٌ كيف ال واملنادي كلّ يوم وال يقبـل اهلل فيـ الفـداء
وال يرضـا مــن البــديل فكيــف تطمعـون يف الـدّنيا باإلقامــة فيهــا وقـابض األرواح عزرائيــل .فــإىل مــىت
هذ الغفلةُ والقساوةُ ومل يبق مِن العمر إلّا القليل( »...ابن خلكان :1948 ،ج.)156/3
استدعاء صور اخليال يف خطابات ابن نباتة
أُعــزم األدبــاء يف احلقبــة اململوكيـة بــالفنون البالغيـة فواّفوهــا يف أعمــاهلم األدبيـة بكـلّ هنــم
وجشــع .اي ـث حتول ـ النصــوص األدبي ـة شــعراا ك ـان أم نثــراا مَعرض ـاا للمحســنات اللفظي ـة
والصناعات البالغية مبختلف أنواعها وأشكاهلا حتّى نّي العصر بعصر التصنيع والتنميق.
استخدم ابن نباتة كغري من اخلطباء من الوجو البالغية ما خيدم املعاين الل عشّش
يف صدر  .لو سربنا أغوار اخلطابة اململوكية مبا في خطابات ابن نباتة لَوجـدنا أنّ مجاليـات
التشـبي واالسـتعارة والكنايـة واالقتبـاس مــن أبـرز وأهـمّ اّســنات البالغيـة فيهــا .بنـاءً علـى
ذلك كرّسنا حـديثنا يف اجلماليـات اآلنفـة الـذكر الـل اسـتدعاها ابـن نباتـة بـدور يف كلماتـ
بادئني جبمالية التشبي .
مجالية التشبي

إذا أراد األديـب أن يطــرح معن ـاا يلفّ ـ التعقي ـد والغمــوض يلتجــأ إىل التشــبي فيش ـبّه بــاملعىن
اّسوس الذي يألف السامع ايث يسهل علي فهم واستيعاب  .املما لة املوجودة بني املشـب
واملشب ب (أو وج شب ).
ختوّل األديب إلجراء عملية التشبي بينهما .املما لة أو ما نّا البالغيون ب ـ "وجـ الشـب "
جيب أن يكون من اإلمور املألوفة لدى السامع ايث لو نع التشبي العترف بـ وجبماليتـ .
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(اهلامشي )226 :1943 ،جلمالية التشبي يف خطابات ابن نباتة حيـز واسـع إذ حـاول ابـن نباتـة
تقريب املعاين الصعبة إىل أفهام السامعني وتغليفها بغالف حمسوس .انظر مثالا عندما أراد
أن يوضّح قصر احلياة الدّنيا وقلّتها بالنسبة للحياة اآلخرة شبّ احلياة الدنيوية بالبلل الـذي
تبلّل ب أصبعك حينما تدخلها يف ميا البحر إذاا قرّب ابن نباتـة املعـىن إىل أفهـام السـامعني
ايث لو تأمّلوا قليالا العترفوا خبساسة وتفاهة احلياة الدنيا وسرعان ما يقولـون :أيـن البلـل
من ميا البحر! وبذلك وضع اخلطيب النقاط علـى احلـروف وأوصـل املعـىن إىل قلـب السـامع
بطريقة بالغية التشبي  .إليك كلمات ابن نباتة ...« :مثّ أوجب سبحان وتعـاىل علـى العبـد يف
هـذ املـدّة القصـرية الـل باإلضـافة إىل اآلخـرة كسـاعة مـن هنـار أو كبلـل ينـال األصـبع حــني
يدخلها يف ار مِن األاار» (زغلول سالم ،د.ت :ج.)198/1
والنموذج اآلخر هو ما شبّ في اخلطيب آالم الغربة وأحزاهنـا بلدغـة العقـارب وال خيفـى
علـى أحـد مـا للدغـة العقـرب مـن أوجـاع وآالم .لـيس مـن السـهل ختيـل آالم الغربـة ملـن يعــيش
وسـط أقاربـ وأهلـ وخلّانـ منغمـر اا يف مشـاعر احلـ ّب واملـودّة .ولكـن يسـهل ختيـل اآلالم الــل
ختلّفهــا لذعــة العقــارب لك ـ ّل مــن يتم ّتــع بــأد ى قــدر مــن ق ـوّة اخليــال وموهبــة التصــوير...« :
والغربةٌ كربةٌ ولو كان بني األقارب ومفارقة األوطان صعبةٌ ولو عـن سّـم العقـارب( »...زغلـول
سالم ،د.ت :ج.)15/2
بــالنجوم والكواك ـب .ال
وآل ـ
ويف النمــوذج الثالــث ش ـبّ اخلطي ـب يف الرســول
وعلـوّ جــاههم ذلــك ألنّ
شـكّ أنّـ مــن الصــعب جـدّاا تصـوّر مــدى عظمــة األئمــة األطهــار
اإلمامة مالة مرموقة ومكانة سامية تفوق املنازل املاديـة مهمـا بلغـ مـن الرقـيّ :فلـذا حـاول
اخلطي ب إعطاء صـورة حمسوسـة تشـب األئمـة يف ملعاهنـا وعل ّوهـا فاختـار النجـوم الـل ترمـز
يف صورة مشرقة زاهية.
إىل اللمعان والرفعة لعلّ ميكن السامع من ختيّل مقام األئمة
« ...أشهدُ أنّ حممّـداا عبـدُ ورسـولُ ُ
د.ت :ج.)15/2

وعلـى آلِـ وصَـحب  ،جنـومَ االهتـداء» (زغلـول،

مجالية االستعارة

القدرة التصويرية اهلائلة الل متتلكها مجالية االستعارة حرّض األدباء على استخدامها يف
العصــر اململــوكي يف أوســع نطــاق .ربّمــا تكمــن مجالي ـة االســتعارة يف حتليــق اخلي ـال يف آفــاق
املعاين السامية( .هامشي)229 :1414 ،
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لذلك اعترب بعض األدباء االستعارة من أمجل وأورع اجلماليات البيانية( .هامشي)230 :1414 ،

اخلطابات اململوكية مليئة باالستعارة مبختلف ضروهبا حتّى أصبح مَلحماا من مالحمها
البــارزة .اســتعار اخلطيـب ابــن نباتــة يف اخلطبــة التاليـة اللســان للقــرآن الكـرمي واليـد للسـنّة
النبويـة املباركـة حتّـى يرسّــخ أمهيـة الــزواج يف أذهــان الســامعني .فــإذا بــالقرآن يتحـدّو عــن
أمهية الزواج وكأنّ خطيب مصقع وإذا بالسنّة تشري إىل الزواج وكأنّ الزواج شيء يشار إلي
بالبنان ...« :أ ىن على الزواج لسانُ الكتابا وأشارت إلي يدُ السنّة» (زغلول ،د.ت :ج.)16/2
تتـزّين اخلطبـة التاليـة أيضـاا بزينـة االســتعارة .حيـث يتحـدّو اخلطيـب عـن املـوتى الــذين
جترّعوا كؤوس املوت حتّى الثمالة .وأقسم بأنّ الدهر لن يستعيدهم إىل الـدّنيا بعـد أن مـاتوا:
« ...قــد شــربوا مــن املــوت كأس ـاا مـرّة وآىل علــيهم الـدّهر أليــة ب ـرّة ال جيعــل هلــم إىل ال ـدّنيا
كرّةا( »...زغلول ،د.ت :ج.)117/4
فقد شبّ ابن نباتة املوت بالشراب واجلامع الذي خوّل اخلطيب إلجـراء االسـتعارة هـو أنّ
املــوت والشــراب يتالقي ـان يف صــفة هــي أنّ كليهمــا يتــذوّقان ويشــربان .مثّ اســتعار اخلطي ـب
الكأس للموت يف حال أنّ يستعمل عادة ما للشراب وهكذا رأت االستعارة املكنية نور الوجـود.
مل يكتف ابن نباتة بذلك حيث صوّر الدهر إنسـاناا حيلـف ويقسـم مثّ حـذف اإلنسـان واسـتعار
القَسم للدهر حتّى تتوّلد استعارة مكنية أخرى.
مجالية الكناية

رمبا مل يقل أحد أحسن وأوجز ممّا قال قدامة بـن جعفـر يف الكنايـة حيـث قـال ...« :الكنايـة
عبارة عن التعريف باألشياء بطريقـة غـري مباشـرة» (هـامشي .)275 :1414 ،الكنايـة تعتـرب مـن
أهمّ وأبرز اجلماليات الل استوردها اخلطباء يف الفتـرة اململوكيـة يف كلمـاهتم فلـذا النمـاذج
الل نـذكرها مـن الكنايـة تكـون مبثابـة غـيض مـن الفـيض لـيس أكثـر .أراد أحـد اخلطبـاء يف
تلك الفترة احلثّ على العمل بفريضة اجلهاد الل تُعدّ من أركان الدّين .وما يدلّ على أمهية
اجلهــاد آنــذاك أنّ األعــداء مــن املغــول والصــليبيني عزمــوا علـى اإلطاحــة باملماليـك ومصــادرة
البالد واألموال الل كان حت سيطرهتم.
فكـان الشـعراء يف أشـعارهم واخلطبـاء يف خطابـاهتم حيـاولون دائمـاا حتميـة احلمـاس يف
نفوس املقـاتلني وتشـجيعهم علـى محايـة بلـداهنم مسـتخدمني يف ذلـك مجاليـة الكنايـة .انظـر
كيف يدعوا ابن نباتة سامعي إىل االستعداد التام إلحياء فريضة اجلهـاد ...« :فشـمِّروا سـاقَ
االجتهاد يف إحياء فرض اجلهاد( »...زغلول ،د.ت :ج.)3/2
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والتشمري عن ساق االجتهاد أو سـاعد اجلِـدّ تعـبري كنـائي يـراد هبـا احلالـة الـل يكـون فيهـا
اإلنسان على أهبة االستعداد للقيام بأمر هامّ ذي بال يتطلّب من اإلنسان غاية اجلهد واملراس.
واخلطبة األخرى الل واّف فيها ابن نباتة أسلوب الكناية هي الل حذّر فيهـا ابـن نباتـة
سامعي من أهوالا يوما القيامة يوم تُبلى السّرائر وما مِن قوّة وال ناصر ...« :عَلـ ِ الصـيحاتُ
مِن هَول ذلك اليوما الطويل( »...زغلول ،د.ت :ج.)13/2
وجعلَنا ابن نباتة يف كلماتـ السـابقة يف صـورة رهيبـة .صـورة جلمـوع حاشـدة مـن النـاس
بُعثوا يف يوم احلشر من القبور وهم يصـيحون مـن هـول ذلـك اليـوم فـامتألت األجـواء صـخباا
وضجّة .فأراد اخلطيب باعتالء الصيحة اشتداد اخلوف وارتفاع الـذعر واهلـول ملصـيبة حلّـ
بالناس ال تطاق.
خلق ابن نباتة مشهداا مهيباا ومهـوالا مسـتخدماا فيـ مجاليـة الكنايـة :املشـهد الـذي صـورّ
اخلطيب يتعلق بإحدى املعارك الدامية الـل قُتـل فيهـا خلـق كـثري فضـرّج األشـالء بالـدماء
فكنّى ابن نباتة عن هذا اليوم الذي أريق في الدماء بـأنّ الشـيوخ خضـبوا حلـاهم بالـدماء:
« ...فكم من شيخ خُضب شيبتُ ُ بالدّماء( »...زغلول ،د.ت :ج.)13/2
من الواضح بالشيوخ الّذين ال خيضبون حلاهم بالدماء وإنّما أراد ابن نباتة هـو أن يضـع
السامع أمام صورة رهيبة سفك فيها الدماء وتلطّخ فيها اجلثث بالدماء.
مجالية اقتباس

ليس االقتباس من القرآن الكرمي حكراا علـى العصـر اململـوكي فطاملـا اقتـبس األدبـاء مـن هـذا
الكتاب العزيز لفظـاا ومعنـاا وأسـلوباا يف كـلّ األدوار واألعصـار الـل تلـ اإلسـالم .فقـد ارتـوى
اخلطيب اململوكي بدور من منهل القـرآن الكـرمي العـذب ومعينـ الصـايف إىل درجـة أنّـ بـات
باإلمكان القول بأنّ ك لماتـ يفـوح منـها العبـق القـرآين املـنعش فـال نكـاد نـرى خطبـة مملوكيـة
ختلو من مجاليات القرآن الكرمي .فلو أردنـا أن نـذكر الكـثري مـن األمثلـة والنمـاذج لالقتبـاس
لطال بنا املقام وصار املقال مطوّالا فاكتفينا مبا نستعرض فيما يلي:
ِ
ُخرجت لِلنّ ِ
بالمعروف وتَنهو َن َع ِن المنكر (آل عمران.)110/
تأمرو َن
اس ُ
خير أُمة أ َ
﴿كنتم َ
فوص ــف اخلطيـ ـب أس ــوة باآليـ ـة الكرميــة األم ــة اإلس ــالمية بالوس ــطية واالعت ــدال وع ــدم
االحنــراف عــن الصــراط الســويّ وأمّــا خطبتُ ـ فهــي« :خ ـريُ أمّ ـةٍ أُخرجَ ـ للنّــاسا يف وسَ ـطِها
واعتداهلا واهورا اهلدايةِ واالستقامةِ يف أحوالِها( »...زغلول ،د.ت :ج.)420/4
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كان اخلطباء يف العهـد اململـوكي يفتتحـون خطابـاهتم عـادة مـا بشـيء مـن القـرآن الكـرمي
حتّى يفوح يف األجواء العبق القرآين املنعش وتتزين كلماهتم بزينة اآليات البينـات .ومـن هـذ
اخلطــب املســتهلة بــالقرآن الك ـرمي هــي« :أســتغفرُ اهللَ العظ ـيمَ ي ولك ـم ولســائر املســلمني
فاستغفرو إنَّ هو الغفور الرّحيم( »...زغلول ،د.ت :ج.)14/2
من املالحظ أنّ ابن نباتة أخـذ يف كلماتـ شـيئاا مـن اآليـة الكرميـة﴿ :أَس ِ
دتغف ُر لكدم ربّدي إنَلده
الرحيم (يوسف.)98/
الغفور
هو
ُ
َ
ُ
وقــد بلــغ األمــر بـابن نباتــة يف االســتمداد مــن القــرآن الكـرمي إىل أن اقتــبس آيـة بكاملــها
وأدرجها يف خطاب ومن هذا النمط نذكر موضعني :قال ابن نباتة« :فاتَّقوا اهللَ مـا اسـتطعتُم
وانعوا وأَطيعوا وأَنفِقوا خرياا لِأنفسكم ومَن يوقَ شُحَّ نفسِ َ فأولئك هُم املفلحونَ( »...زغلـول،
د.ت :ج.)13/2
كما يبدو أنَّ اخلطبة هي آية كاملة (التغابن )16/دون زيادة فيها أو نقصان.
واملوضــع الثــاين :قــال ابــن نباتــة« :ال إل ـ َ إلّــا هُــو ربُّ السّــمواتِ واألرضا ومــا بينــهما ربُّ
املشارقا واملغاربا( »...خفاجي.)157 :1412 ،
ونالحــظ أنّ اخلطبــة مســتوحا مــن آيـة مــن آيـات اهلل البينــات (الصـافات )5/وتكــاد تكــون
ترمجة حرفية هلا.

النتائج
الدولة الّل خلف يف مصر والشام الدولة العباسية البائدة أخذت على عاتقهـا دحـر األعـداء
الذين ك انوا يتربصون باملماليك وإحياء التـراو اإلسـالمي والعـريب الـذي أبيـد جـرّاء اهلجـوم
املغوي الشرس على بغداد .كان اخلطباء مبـن فـيهم ابـن نباتـة يُـؤدّون دورهـم يف الـدفاع عـن
الدولــة اململوكيــة الّــل ترمــز للدولــة اإلســالمية العربيــة .فراحــوا يُش ـجّعون عواطــف املقــاتلني
ويهيّجون محاسهم لصدّ هجوم األجانب والقضاء عليهم .كان اخلطباء مبـن فـيهم ابـن نباتـة
يواّف ــون يف كلم ــاهتم مض ــامني ديني ــة وأخالقي ــة وسياس ــية يرفع ــون هب ــا معنوي ــات املق ــاتلني
ويعزّزون طاقاهتم القتالية ومن هنا حتمل اخلطب اململوكيـة مبافيهـا خطـب ابـن نباتـة طابعـاا
دينياا وأخالقيـاا وسياسـياا .اسـتغلّ ابـن نباتـة كـأبرز اخلطبـاء يف احلقبـة اململوكيـة آليـات فنيّـة
مههـا :مجاليـات
متعدّدة أ ارت املسـتوى الـدالي لك لماتـ وزادت مـن تأ ريهـا يف النفـوس مـن أ ّ
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العاطفة واملوسيقى والتشبي واالستعارة والكنايـة واالقتبـاس .وال شـك يف التـأ ري الفـين الـذي
تترك ـ هــذ التقنيّــات البيانيــة يف رفــع املســتويات الش ـكلية والدالليــة للخطابــة .ميك ـن اعتبــار
اخلطابة يف تلك الفترة مبا فيها خطابات ابن نباتة تلبية حلاجة ملحّة لدى اجملتمـع اململـوكي
إذ كان اجملتمع آنذاك مهدّداا باألخطار املغولية والصليبية فكان بأمسّ احلاجة إىل من يـدافع
عنـ حيــال األعــداء دفاعـاا مســتميتاا.وتُعدّ اخلطابــة يف ذلــك التوقيـ بضــاعة حتتاجهــا البيئــة
اململوكية .إذ أنّها متّ صياغتها وفقاا ملتطلبات العصر وحاجيات  .فضالا عن احلثّ علـى القتـال
ك ـان اخلطبــاء مبــن فــيهم ابــن نباتــة يتطرّقــون أحيان ـاا إىل قضــايا أخالقيــة لتحســني ســلوك
اجملتمع وتقومي االعوجاجات .بناءً على ذلك كلّ ميكن القول إنّ خطـب ابـن نباتـة تكـون مـرآة
صــافية وصــادقة تعك ـس احليــاة السياســية واالجتماعيــة بش ـكل ال غبــار علي ـ  .ولــذلك تعتــرب
اخلطابات اململوكية مصدراا خصباا وصاحلاا لدراسة األوضاع العامّة للعهد اململوكي.
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 .19فتح ال زاد  ،اباذر (1387ش).
بناب،

بر سري خطاب وبررسي آن در دور صدر اسالم.

آزاد اسالمي.

 .20فروغي ،حممد علي (1344ش) .آئني سخنوري ،طهران :انتشارات زوار.
 .21فقهي ،عبداحلسني (1390ش) .بررسي تطور خطاب در دور جاهلي وصدر اسالم .لسان
مبني ،السنة  ،2العدد .4
 .22هامشي ،أمحد (1994م) .جواهر البالغة يف املعاين والبيان .بـريوت :دار الفكـر للطباعـة
والنشر.

