
 

 

 

 

  )خطب ابن نباتة منوذجًا( اخلطابة اململوكية آلياهتا ومضامينها

 

 3زهرا جليليان، *2ير أميريگجهان، 1علي دودمان كوشكي
 ، قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة رازي، كرمانشا مساعد أستاذ .1

 آداهبا جبامعة رازي، كرمانشا أستاذ مشارك، قسم اللغة العربية و .2

 . ماجسترية يف اللغة العربية وآداهبا من جامعة رازي، كرمانشا 3
 

 (10/12/2017؛ تاريخ القبول: 19/4/2017)تاريخ االستالم: 
 

 امللخّص

باتـة املصـري   احلروب املستمرة الل فرضها املغول شرقاا والصليبيون غرباا على الدولة اململوكية جعل  اخلطباء ومنهم ابـن ن 

يقومون يف خطابـاهتم الناريـة اشـد املقـاتلني وشـحنهم بقـوّة قتاليـة هائلـة إلفشـال الغـزاة وإحلـاق اهلزميـة هبـم. ألقـى ابـن                

نباتـة وهـو مــن أعـالم الشــعر اململـوكي وخطبائــ  الكبـار، خطابـات عديــدة تعـدّ صــورة خمتزلـة ومقتضــبة للخطابـة اململوكيــة.          

التحليلـي. ومـن أبـرز مـا      -دارسـني مضـامينها وآلياهتـا الفنّيـة اعتمـاداا علـى النـهف الوصـفي         ولذلك ركزنا البحـث علـى خطبـ    

تفيــدنا هــذ  الدراســة أنّ الظــروف السياســية واالجتماعيــة العامــة يف ذلــك العصــر انعكســ  نوعــاا مــا يف اخلطابــة اململوكيــة       

خطابـاهتم بنمـاذج قرآنيـة حلـثّ السـامعني علـى        وألق  بظالهلـا عليهـا مبـا فيهـا كلمـات ابـن نباتـة. فكـان اخلطبـاء ميزجـون          

اخلوض يف اجلهاد حتّى اصـطبغ  كلمـاهتم بصـبغة دينيـة وسياسـية وأخالقيـة واضـحة. كمـا انطبعـ  أيضـاا بطـابع محاسـي             

ة وبطوي رائع نتيجة تشجيع اخلطباء للمقاتلني القتحام املعارك. ميكن اعتبار اخلطابة اململوكية مبـا فيهـا خطابـات ابـن نباتـ     

بضــاعة حتتاجهــا الســوق اململوكيــة وحماولــة جــادّة لتوحيــد صــفوف املقــاتلني ورفــع كفــاءاهتم القتاليــة ضــدّ اهلجــوم املغــوي       

 .والصلييب الشرس
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 ةمقدم

يف العصـر   اخلطابة فنٌّ شفهي ينطوي ضمن فنون النثر. شهدت اخلطابة تطوراا هاماا ومفصـلياا 

اململوكي. والسبب أنّها أصبح  آلية مؤ ّرة وموحية تساعد الدولة اململوكيـة يف احلـروب لتحقيـق    

هـا املغـول الـذين كـانوا يطمعـون       ومن أبـرز أعـداء   (371: 1986)الفاخوري، ها.  االنتصار على أعداء

كـانوا يطمحـون    يف ضّم بـالد الشـام اخلاضـعة للحكـم اململـوكي إىل دولتـهم. والصـليبيون الـذين        

بنــاءً علــى ذلــك  (30: 1378)أمــريي، إىل اسـتعادة بيــ  املقــدس الــل كانــ  آنــذاك بيـد املماليــك.   

كان  الدولة اململوكية ااجة ملحة إىل اخلطباء البليغني البارعني يف تشجيع املقاتلني وحتريـك  

داا واتّسـم  بسـمة   جدي ىًمحاسهم ضدّ األعداء. من هذا املنطق اتّخذت اخلطابة اململوكية منح

العاطفــة واحلماســة. مــن ناحيــة أخــرى اســتلهم اخلطبــاء مــن القــرآن الكــرمي مــا مــنح كلمــاهتم     

ــع للخطابــات اململوكيــة جتــد أنّ املضــامني الــواردة فيهــا     (278: 1956)ضــيف، صــبغة دينيــة.  املتتبّ

قارئيهـا بالثقافـة   ة علـى مـدى األجيـال وطـول األمصـار إذ إنّهـا تـزوّد         تزال مفيدة وبنّـاء  كان  وال

هلـذا املقـال حيصـل علـى      ئالدينية ومتتّعهم مبتعـة أدبيـة فنّيـة رائعـة. أضـف إىل ذلـك أنّ القـار       

معلومات قيمة فيما يتعلّق بفنّ اخلطابة يف ذلك العهد شكالا وداللة. ويتعرّف على صـيغة خاصـة   

ية وممتلكاهتـا بأدهبـا   من النثر لعـب دوراا أساسـياا يف قـرون عـدّة للحفـاظ علـى البلـدان اإلسـالم        

 الرّاقي ومضامينها املستوحاة من التراو القرآين الفخم.

نباتـة   تاب  بابنكنباتة نّي  تاباا حول ابنكب املصري يباشا الناقد واألدى ألّف عمر موس

 الشعراء. ريأم

جـــدير بالتنويـــ  أنّ اخلطابـــة اململوكيـــة تســـري علـــى رتيبـــة واحـــدة إذ كـــان اخلطبـــاء يلقـــون    

يتوخاهـا اخلطبـاء حنيـذاك     م على منط واحد دون فـوارق تُـذكر. ذلـك ألنّ الغايـة الـل     خطاباهت

هـــي هتـــذيب النفـــوس وتنـــوير العقـــول ورفـــع معنويـــات اجملتمـــع بنشـــر الثقافـــة الدينيـــة وإشـــاعة  

الطقوس اإلسالمية بني أبناء . ولذلك إذا شئ  أن تطالع اخلطبة اململوكية فبإمكانك أن ختتـار  

اء دون أن يكـون مثّـة فـارق بينـهم. علـى أيـة حـال فإنّنـا اخترنـا خطابـات الشـاعر            أياا مـن اخلطبـ  

نباتة املصري لدراسـة خطـب العصـر نظـراا لكثـرة خطبـ  بالنسـبة لسـائر          واخلطيب الشهري ابن

. ىاألدباء من جهة ومكانتـ  األدبيـة الـل جعلـ  الناقـدين يسـمّون  بـأمري األدبـاء مـن جهـة أخـر           

 التساؤالت الل متليها علينا هذ  الدراسة هي كالتاي:  مهما يكن من أمر فإنّ
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 نباتة؟ خطابة ابنى ة املؤ ّرة علينياسية والديما هي أهمّ األسباب الس .1

 اغة خطابات ؟ية املستخدمة يف صيات الفنّيما هي أبرز اآلل .2

 نباتة؟  املتوافرة يف خطب ابننيما هي أبرز وأوضح املضام .3

نباتـة كغـري     ور حول رحاها هذا البحث املتواضع هـي أنّ خطابـات ابـن   والفرضية الل يد

مــن اخلطبــاء تواكــب العصــر اململــوكي وتتماشــى مــع حاجاتــ  يف تشــجيع املقــاتلني باملضــامني     

املقتبسة من الثقافة الدينية والقرآنية للخوض يف املعارك الـل انـدلع  بـني الدولـة اململوكيـة      

ني. فتكتسي خطابات  صبغة دينية وسياسية واضـحتني. زد علـى   وأعداءها من املغول والصليبي

نباتة تكون مرآة صافية تعكس احليـاة العامـة يف العصـر اململـوكي ولـذا       ذلك أنّ خطابات ابن

الدولــة اململوكيــة واروفهــا السياســية    مــن شــأهنا أن تكــون مصــدراا خصــباا وصــاحلاا لدراســة   

 واالجتماعية والدينية.

 البحثخلفية 

دراســة شــافية ووافيــة تناولــ   ى طع العثــور مــن خــالل اثنــا عــن خلفيــة املوضــوع علــ   مل نســت

ل أو آخـر  كاملصـادر الّـل تتعلّـق بشـ    ى ية إلّا أنّنـا عوّلنـا إلعـداد مقالنـا هـذا علـ      كاخلطابة اململو

اجلـامع يف   .2 الفـن ومذاهبـ  يف النثـر العـريب لشـوقي ضـيف؛       .1تـب:  كبدراستنا هذ  فمن ال

 .4عصــر الــدوّل واإلمــارات لشــوقي ضــيف؛   .3عــريب القــدمي حلنــا الفــاخوري؛  تــاريخ األدب ال

 . أمريي ي والعثماين كتاريخ األدب العريب يف العصرين اململو

ورة أعــال  ملعرفـة األوضــاع  كتــب املـذ كولقـد اسـتفدنا مــن املعلومـات القيّمــة املسـتوردة يف ال    

 تـب السـابقة إىل  كيـة. ومل تتطـرّق ال  كخلطابـة اململو السياسية واالجتماعية واألدبية املؤ رة يف ا

إشارات عابرة سريعة دومنا حتليل أو تنقيـب. ومـن املقـاالت: مقـال عنوانـ       ى فنّ اخلطابة سو

)دراسـة تطـوّر اخلطابـة يف العصـرين     « صـدر اسـالم  و يجـاهل  تطـور خطابـ  در دور   ي بررس»

ورين ومل كخلطابة يف العصـرين املـذ  اجلاهلي واإلسالمي( لعبد احلسني فقهي. درس املؤلف ا

نّنا استقينا مـن املنـاهف واألسـاليب املسـتخدمة يف املقـال ملعاجلـة       كي لكالعصر اململو يُشر إىل

مصــدر ى د نعثـر علـ  كـ تابــة املقـال أنّنـا مل ن  كلة العويصـة الّـل واجهناهـا عـرب     كاملوضـوع. واملشـ  

ابـن نباتـة يف جمموعـة موحّـدة،     يـة مبـا فيهـا خطـب     كخاص حيمـل يف  نايـا  اخلطابـات اململو   

تــب فوجــدناها بشــقّ األنفــس ومــن أبــرز  كرصــدنا اخلطــب وهــي متنــا رة يف مطــاوي ال  كفلــذل

األدب يف العصــر  .1ل غــري منــتظم فهــي: كيــة بشــكاخلطابــات اململوى تــب الّــل حتتــوي علــ كال
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إلنشــاء يف صــناعة اى صــبح األعشــ .2(؛ 4و 3و 2و 1ي ملؤلّفــ  ســالم زغلــول )جملّــدات كاململــو

ــدات   ــندي )جملّـ ــن اجلـــدير ذ 19و 17و 15و 14و 12للقلقشـ ــ(. مـ ــ  أطروحـــة   كـ ــ  نوقشـ ر  أنّـ

جامعية ملرحلة ماجستري أعددهتا زهرا جليليان يف فرع اللغـة العربيـة وآداهبـا جبامعـة رازي.     

لية وباللغـة الفارسـية.   كاتبة دراسة مستوفاة للخطابة مبختلـف أبعادهـا الفنيـة والشـ    كقدّم  ال

األطروحــة مــع األخــذ بنظــر االعتبــار أنّ    كون مــأخوذاا ومقتبســاا مــن تلــ كــاد يكــملقــال يوهــذا ا

 مقالنا هذا جُعل خصيصاا لدراسة خطب ابن نباتة دون غري .

 اخلطابة لغة واصطالحاً

  باخلطابـة  يـ م واحلـدو اجللـل ونّ  ياألمر العظـ  لمة "اخلطابة" مشتقة مِن "اخلطب" مبعىنك

ــ   لمــة "اخلطابــة" اســمٌ  كلــة ويع اجلليعــن األحــداو اهلامــة واملواضــ  بيــهــا اخلطيتحــدو فيألنّ

 (5/296: ج1986 )ابن منظور،. نيالسامعى لقي اخلطابة عليب هو مَن يأصل  مصدر واخلط

 نياملسـمع ى الم علـ كـ وقال الزخمشري هبذا الصدد: "اخلطبـة" بضـم اخلـاء تعـين إلقـاء ال     

د املـرأة  يها لفظة "اخلِطبة" وهي تعين طلب املنرب خطبة" ومنى قال: "خطبَ اخلاطبُ عليما ك

ة يـ لمـة أ نـاء عمل  كلقـي  ية هـو أنّ اخلاطـب   يها فهو اخلاطب وهي املخطوبة ووج  التسـم يمن أب

 (14: 1953 )الزخمشري،اخلطوبة. 

ى لمة أخـر ك" وبريالتأ و املستمع هبدف اإلقناعى الم علكإلقاء الاخلطابة اصطالحاا هي "و

ــيــهــا اخلطيلقيات عذبــة معســولة مــؤ ّرة   لمــى كتُطلــق اخلطابــة علــ  د هبــا يــري  يســامعى ب عل

ة أنَّ علماء املنطق عدّوها صناعة هامة مِن يفاها شأناَ وأمهك يف نفوسهم. وريإقناعهم والتأ 

 (7: 1387 زاد ، اهلل )فتح الصناعات اخلمس.

لمـــات تـــتالءم واـــروف اخلطابـــة  كار يـــســـتخدم اخلطيـــب البـــارع براعتـــ  ومواهبـــ  الخت ي

ــ  علــ حيالســامع وى ؤ ّر هبــا علــ يــومتطلبــات املقــام   ب عــن طــوع  يــرومــ  اخلطيام مبــا يــالقى ثّ

 (2/119ج: 1914)زيدان، وقناعة. 

ــأ    يوقــد حــدّد "فروغــ   ــة بأهنــا: فــنّ الت ــري" اخلطاب ق يتصــدى ضــ  علــ يالســامع وحترى  عل

 (1: 1344 )فروغي،اخلطبة أو اخلطابة. ى ب تُدعيوافها اخلطيلمة الل كب والياخلط

قـوّة  »س املشهور بأرسـطو اخلطابـة بأنَّهـا:    ي أرسطاطالريقي الشهيلسوف األغريوعرّف الف

 .(9: 1959 )أرسطاطاليس،« بيستحقّ جهد اخلطيبال  يل أمر ذكن يف كفّل اإلقناع املمكتت
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لقـي  يعـرف باخلطبـة   يالم كـ لمة بشأن اخلطابة هـي: اخلطابـة نـوع مـن ال    كف يل ناصيوإلم

ة عرفـ  اإلنسـان منـذ القـدم إذ     يـ  واإلقنـاع وهـي فـنّ مِـن الفنـون األدب     ريتـأ  ت  الييف الناس وغا

 (5: 1995)ناصيف،  اء والزعماء والقادة.يمارس  األنب

خ إذ يانـة مرموقـة عـرب التـار    كاا ومريبكـ ف اخلطابة ومغزاها فـإنَّ هلـا دوراا   ين تعريكمهما 

لّ مـن لـ    كـ ة والعلماء وقادة الشعوب واء واألئمية استعملها األنبية وفنية وأدبيإنّها صناعة عقل

ة ياسـ ية والسية والثقافينيافّة العقول الدك واإلقناع يف رية للتأ يآلكز وشأن ذي بال يموقع متم

 اة.ية وما شاب  ذلك من جماالت احليوالعلم

ــة أجــزاء رئيســة هــي:         ــة بشــكل عــام مــن  ال  ــألّف اخلطاب ــدأ بــ      1تت . املقدمــة وهــي مــا يب

لف  انتبا  السامعني. فمـن اجلـدير باملقدمـة أن تكـون مـوجزة وجذابـة متهّـد        اخلطيب ويريد ب  

. 2الطريـق إللقــاء اخلطابــة ومتــنح الســامعني اهلــدوء واالســتعداد لإلصــغاء إىل كلمــة اخلطيــب.  

العـرض واملقصــود بــ  القســم الرئيســي للخطابـة يوصــل أ نــاء  اخلطيــب قناعاتــ  وآراء  للســامع   

ــة و   اخلتــام وهــو القســم األخــري مِــن اخلطابــة       .3الــرباهني الســاطعة  مصــحوبة باألدلــة القاطع

حيتوي على خالصة ملا ألقا  اخلطيب. فالبّد من أن يكون مقتضباا وواضـحاا ومـؤ ّراا يتـرك أ ـراا     

وأمّـا فيمـا يتعلّـق بأسـلوب اخلطابـة فيجـب القـول         (6: 1995ناصـيف،  )نفوس املستمعني.  خالداا يف

ــاا    ــ  جيــب أن يكــون مقنع ــؤجّف       بأنّ ــارة ت ــة واضــحة تقنــع الســامع أو عاطفــة مث ــى أدلّ ومعتمــداا عل

محاسة وتشجّع  على التضامن والتعاطف مع اخلطيـب. فمـن أبـرز العناصـر الفنّيـة الـل جيـب        

ــة والعواطــف املتوقّــدة           ــوّة االحتجــاج والربهن ــأ ري واإلقنــاع وق ــوّة الت ــة هــي: ق أن حتويهــا اخلطاب

شرة وجتنّب التكلف والغموض والتعقيد وكلّ ما يقلّـل مـن تـأ ري    واّمومة واعتماد الوضوح واملبا

اخلطابة. وقد قُسّم فن اخلطابة إىل أقسام عدّة من أمهّها: أ: اخلطبة السياسية وهي اخلطبـة  

ــلم ومــا ميــ  إىل شــؤون       الــل حتمــل مــا ينويــ  صــاحبها مــن أغــراض سياســية كــاحلرب أو السّ

لدينية وهي مـا يلقيـ  اخلطبـاء يف املسـاجد أو الكنـائس      البالد وتدبري امللك بصلة. ب: اخلطب ا

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            

للدفاع عن األوطان واألعراض حيـال األعـداء    وحتميس روح الشجاعة والقتال يف نفوس املقاتلني

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 تؤدّيـ             

اح األمـــم والشـــعوب والـــدفاع عـــن األديـــان  احلفـــاظ علـــى مصـــ  يف اخلطابـــة مبختلـــف أنواعهـــا 
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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

أصـبح  فنّـاا لـ      ة. فتمـ  وترعرعـ  حـىت   يـ قياإلغر الشعوبى اهر فنّ اخلطابة ألول مرة لد

ة أول بلد اشتهر خطباءها يقيالعاصمة اإلغر« نايآ »قواعد  وحدود  عند هذ  الشعوب. تعترب 

 (19: 1344)فروغي، اخلطابة. و وهنا مهد احلضارّةكبالبالغة انطالقاا من 

م كان  توّاف يف اّاكما كات يان  اخلطابة تستخدم لعقد املصاحلات وإبرام االتّفاقكف

هـا  ية تقـوم عل يزة أساسـ كيان  ركاء وخالصة قول أنّ اخلطابة ي أو تربئة األبرنيإلدانة اجملرم

 (171: 1990 )خفاجي، اة املتحضّرة.ياحل

ــ ــارع كـ ــاء البـ ــ  ي دور ال نيان للخطبـ ــتهان بـ ــورات   يـــيف حتق سـ ــوب الثـ ــد نشـ ــار عنـ ق االنتصـ

انــ  الغلبــة يف تلــك كف» الــدول املتخاصــمة نيائمــة بــة وانــدالع النّزاعــات القيــنية والدياســيالس

دون يـ جيتقنـون فـنّ اخلطابـة و   يب الـبالد الـل متتلـك خطبـاء     ياحلروب والصـراعات مـن نصـ   

 .(62: 1390)فقهي، « آداهبااهتا ويآل

العصـر   املواقف الل شهدهتا اخلطابة من العصـر اجلـاهلي حـىت   ى ال شكّ أنّ الوقوف عل

نـا صـورة واضـحة شـفّافة للخطابـة      يعطي  عـرب هـذا املقـال    يـ طابـة ف ي الـذي نـدرس اخل  كاململو

 ل والداللة. فلنبدأ جولتنا يف اخلطابة من العصر اجلاهلي:كد الشيصعى ة علكياململو

املضامني الرئيسة الل كان  تتناوهلا اخلطابة يف العصر اجلاهلي تعكـس احليـاة اجلاهليـة    

احلقبة اجلاهلية: املفـاخرات القبليـة      اخلطابة يفاذافريها. فمن أبرز القضايا املنطوية حت

ي. كانــ  فصــاحة األلفــاظ وقصــر الفقــرات واالحتــواء   ــوالتحــريض علــى احلــرب والســالم واملرا

على احلِكم والنصائح من السّـمات الرئيسـة الـل تتميـز هبـا اخلطابـة يف الطـور اجلـاهلي. كـان          

ا الشــعر واخلطابــة. شــكل العصــر اإلســالمي لإلســالم بــالغ أ ــر  علــى احليــاة اجلاهليــة مبــا فيهــ 

منعطفاا هامّاا للخطابة العربية إذ أعجب اخلطباء العرب باألساليب التعبريية والفنـون البالغيـة   

لقرآن الكرمي الل حتتّل قمة البالغـة وذروة الفصـاحة. فتـأ روا هبـا واسـتقوا مـن منهلـة العـذب         

يبـدأ خطبـ  باحلمـد والثّنـاء. هلل      األعظـم   حتّى االرتواء. مثّ كـان الرسـول   ومنري  الصايف

ربّ العــاملني مســتخدماا فيهــا الســجع بألوانــ  وضــروب . فصــارت كلماتــ  الــنرّية مثــاالا حيتــذى           

ــع. زد علــى ذلــك أنّ اخلطــب الــل كــان اإلمــام علــي     يلقيهــا تركــ  بصــماهتا    ومنوذجــاا يتّب

 وملساهتا على اخلطب العربية شكالا وداللة.  
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ة اهلامـة الـل شـهدها العصـر اإلسـالمي      ياسـ ية والسيـ نيك أنّ األحـداو الد فضالا عـن ذلـ  

إ راءهــا الــدّالي آخــذاا بنظــر االعتبــار أنّ    إىلى ة مــا أدّيــاخلطابــة العربى واألمــوي أ ــرت علــ 

اة يــاحل ة إىليـ اة القبليــداا إ ـر تطوّرهــا مـن احل  يــازدادت تعق يالعهــد األمـو  ة يفيـ اة العربيـ احل

تأقلم مع أحداو الساحة وتتجاوب مـع متطلبـات   يل كتطوّر اخلطابة بشستدعي ية ما ياحلضر

 (144: 1914 )زيدان،العصر. 

ان كـ نـها التنـافس ف  يع وأحـزاب فاحتـدم ب  يشـ  ر أنّ اجملتمع األمـوي انقسـم إىل  كر بالذيجد

 األحـزاب املتنازعـة   نيان الحتـدام التنـافس بـ   كـ دافع عن  اماس متوقّـد ف يب يلّ حزب خطكل

احنســر  (325: 1986 )الفـاخوري،  .ةيـ دهـار اخلطابـة وبلوغهـا القمــة يف الفتـرة األمو    أ رهـا يف از 

انتـــ  مقارنـــة مـــع العصـــور كبـــها وفقـــدَ دور  ومياـــلّ اخلطابـــة يف العصـــر العباســـي ومخـــد هل

اب األحـزاب  يـ إنَّ غ»ود اخلطابة يف الطور العباسـي قـائالا:   كف ريالسابقة. وقد علّل شوقي ض

 .(75 :1956)ضيف، « اة الناسية اخلطابة وجعلها مبعزل عن حين أمهانتها قلّل مكوتدنّي م

 كيةاخلطابة اململوى املؤثرات العامّة عل

اة يــ الــل ألقــ  بظالهلــا علــي احل   ى ربكــ ة باألحــداو الكيــتــأ ّرت اخلطابــة يف احلقبــة اململو  

 ة.ية واألدبية واالجتماعياسيالس

نّهم كها لينتمون إلية ينّي  وال  قافة دينتسبون إليد يك ماض جمي املمالنين للسالطيكمل 

ى ة حتـرص علـ  ية الـل متثّـل دولـة إسـالم    يوبية الدولة األيانوا قد نشأوا وترعرعوا حت  محاك

 (2/126ج: 1412)خفاجي، قدم وساق. ى ام  وحدود  علكإجراء أح

 ينيوبيــهنــف األى ســاروا علــ عــرش امللــكى ك علــيــة وتربّــع املمالكيــفلمّــا قامــ  الدولــة اململو

ة. فقـاموا بنشـر   يـ ن اإلسـالمي واللغـة العرب  يعاتقهم الذّود عن الدى واقتفوا أ رهم فأخذوا عل

تبـات وأغـدقوا   كة وبنـوا املسـاجد وأنشـأوا املـدارس وامل    يـ نية وروّجـوا للشـعائر الد  يـ الثقافة العرب

لّ كـ ة ية العربيل عمّ  الثقافة اإلسالمكة بشينيوا الطقوس الدين وأحيعلماء الدى األوقاف عل

 أبنـاء الشـعب   نيفقـد جنّـد السـالط    كطرهتم.فضالا عن ذلـ يمهم وسكالبلدان الل ختضع حل

انــ  ك الغــزاة. ملّــا نيبيوش الــل تقاتــل املغــول والصــل يــحتــ  لــواء اإلســالم وزجّــوا هبــم يف اجل 

ى هم اخلطبـاء علــ ية عمـل العلمـاء واألدبـاء مبـن فـ     يالسـمة الغالبـة لتلـك احلـروب نـة إسـالم      

ــيــرعض اليحتــر أداة صــاحلة كــة يــنياملشــاعر الد ن يف ذلــكيمواجهــة األعــداء مســتمدّ ى ة عل

اا وأصـبح  املعـاين   يـ نّي األبطـال. فأخـذت اخلطابـة طابعـاا د    نيلغرس البطولة يف نفـوس املقـاتل  
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ك انتصــارات بــاهرة يف يــة. حقّــق املمالكيــاخلطــب اململو ســي يفيالرئى ة املغــزية الســاميــنيالد

قهــا يذ  االنتصــارات أ ــارت إعجــاب الشــعراء واخلطبــاء وخطــف بر حــروهبم ضــدّ األعــداء. هــ

 األشــــاوس والتغنّــــي بشــــجاعتهم ومهــــاراهتم نياإلشــــادة بالســــالط باألبصــــار. فانــــدفعوا إىل

ــالقتال ــة اململو   ي ــق حتفــل اخلطاب ــة. مــن هــذا املنطل ــة بالقضــا  كي ة ياســيا السية باملعــاين املتعلّق

ــنيوالد ــة واألخالقيـ ــاء يف صـــلو كـــة. يـ ــة ان اخلطبـ ــون إىليات اجلمعـ ــداو س تطرّقـ ة ياســـيأحـ

دة يــة واألخـالق احلم ميــركالتحلّـي بالصـفات ال  ى دون علــكـ ؤياة اجملتمـع و يــة متـسّ ح يـ واجتماع

 ك. يدحون املآ ر واألجماد الل سجّلها املمالميو

نقوم فيما يلي بدراسة اخلطب اململوكية دراسة شكلية وداللية اعتماداا علـى اخلطابـات الـل نطـق     

 نباتة املصري بادئني بالدراسة الداللية أو املضمونية. الشاعر الفحل واخلطيب املصقع ابنهبا 

 نباتة أبرز املعاين يف خطابات ابن

لقد راجعنا معظم املصـادر الـل تناولـ  اخلطـب اململوكيـة لكـي نرصـد املواضـيع الـل تشـمل خطـب            

ألقاهــا ابــن نباتــة حتمــل يف طياهتــا  ابــن نباتــة فبعــد أن ســربنا أغــوار خطبــ  وجــدنا أنّ اخلطــب الــل

معاين متعدّدة ومتنوّعة تأخذ إمّا طابعاا سياسياا أو دينياا أو أخالقياا. مِن امللفـ  يف اخلطابـة اململوكيـة    

بعامة وخطـب ابـن نباتـة خباصّـة أنّهـا تسـري علـى رتيبـة واحـدة فـإذا قـرأت خطابـات ابـن نباتـة مـثالا                

ململوكية برمّتها. والسبب يف ذلـك رمبـا يكمـن يف اجلمـود الفكـري      فإنَّك تكاد تكون قد قرأت اخلطب ا

والركود األديب والثقايف الذي خيم على العصر اململوكي مـا انعكـس سـلباا علـى املنتجـات األدبيـة شـعراا        

كـان أم نثـراا. وممّـا زاد الطـني بلّـة أنّ املماليـك كمـا أشـرنا سـابقاا كـانوا مـن أصـول غـري عربيـة وكـان                

 ر آ ار  السيئة واهلدّامة على األدب اململوكي عامّة واخلطابة خاصّة.هلذا األم

نا أنّـ   ييف خطابات  علماا أنّنا رأ ابن نباتة الل تناوهلا نيلي نستعرض أهمّ املضاميما يوف

 من األفضل:

أنّهـا تنصـبّ    ة نظـراا إىل ياسـ ية وسية وأخالقيني يف  ال ة حقول دنيرّس هذ  املضامكأن ن

 ين:يقول الثال ة فلنبدأ باحلقل الديف هذ  احل

 ابن نباتةة يف خطابات يني الدنياملضام

يف  ابـن نباتـة  ة. اهـتمّ  يـ ني الدنينخـرط يف إطـار املضـام   يلماتـ   كيف  ابـن نباتـة  معظم مـا قالـ    

ــة تلبيــنيا الديخطبــ  بالقضــا  ــة اململوية حلاجــة ملســها يف الب ي ــئ انــ  تعــفّ جنباهتــا   كة الــل كي
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لمات تنبع  كان الناس يف تلك الظروف الصعبة يف أمسّ احلاجة إىلك. فبالااعات واملصائب

ون البـال وتبعـد عنـهم    كة والل متنح النفوس اهلدوء واالطمئنان وسينيم الثقافة الديمن صم

ــق واإلحبــاط. عــالوة علــ     ــاء مبــن فــ  كــذلــك ى الشــعور بــاخلوف والقل ــة هم يان اخلطب  ابــن نبات

ن للتصـدي للخطـر   يونـوا مسـتعد  يكي كـ ن ليفّار واملعتـد كالروّجون لثقافة اجلهاد والقتال ضد ي

 وقــد حتــدّ نا ســابقاا عــن هــذا   نيبيي مــن قبــل املغــول والصــل كهــدّد اجملتمــع اململــو يان كــالــذي 

 التاي:كهي  ابن نباتةلمات كة الل تستوعبها يني الدنياخلطر املستفحل. أبرز املضام

 ر كشو البدء امد اهلل

ــراء ى أَمحـــد  علـــ»....  ر لنعمـــ  وآالء :كاتـــ  باحلمــد هلل والشـــ لمكبـــدء ي ابـــن نباتـــةان كــ  السَـّ

)زغلـول سـالم،   « األَعـداءِ... ى را ما أَسبغَ مِنَ النَّعماء وأَستنصِر ُ علكشُى ن  عليوالضَّراءِ، وأَستع

 .(2/13ج :د.ت

طمعـون يف مصـر والشّـام    يانوا كـ ن ي الّـذ نيبير أنّ املقصود باألعـداء هـم املغـول والصـل    كذي

لّ ى كـ ستنصـرون اهلل علـ  يان اخلطبـاء يف خطابـاهتم   كـ وما جاورمها آنذاك من البالد. لذلك 

 من أراد هبم سوءاا أو شرّاا.

 مدح النيب حممّد 

وهو النيبّ الّـذي بشّـرت      حممّدميركرسول  الى صلّي بعد احلمد هلل علي ابن نباتةان ك

 اا باملدح والثّناء.ل مصحوبية مِن التوراة واإلجنيتب السماوكبظهور  ال

ــداا عبــدُ  ورســولُ  املمــدوحُ يف التــوراةِ واإلِجنيــلا والتايــلا وصــلّى اهلل      »...  وأشــهد أنَّ حممّ

ــ  ــاجي، «عليـ ــح اخلط . (157: 1412 )خفـ ــا أملـ ــربّمـ ــوراة واإلجن ب إىليـ ــالتـ ــتعطافاا لليـ ــود يل اسـ هـ

ناصـروهنم  ية موحّـدة و  يف صـفوف متراصـّ  نيقفـوا مـع املسـلم   يي كفاا لقلوهبم ليوتألى والنصار

دها إذ يـ رصّ الصـفوف وتوح  ي بـأمسّ احلاجـة آنـذاك إىل   كان اجملتمـع اململـو  كضدّ األعداء. ف

 .ني املتعصبّينيبي والصلينيان مهدّداا من قبل املغول اهلمجك

 مدح اهللى عدم قدرة اإلنسان عل

  بأنّ األنعم يمعب ساير اخلطكذيان ك فريبكز يح ابن نباتةة يف خطابات ي األخالقنيللمضام

اتـ  لـن   يآخـر ح  ل هنـار وإىل يـ فلو مدح اإلنسـان ربّـ  ل  ى الل أنعم هبا اإلنسان ال تُعدّ وال تُحص

اإلِنسـانِ  ى الـنّعما الّـل أَسـبغَها اهلل  علـ      َ إىليأنّ التنوى فخية واجبة أمام  وال ين من تأدكتمي

 ر  بقلـب نـابض مبحبّـة اهلل.   ك وشـ  يف محـد اهلل نيَرغّـب املخـاطب  يااهرةا وباطنةا مِن شأن  أن 
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إنّ هللِ عليكم نعماا ال تَعرفون هلا قدراا وال تُطيقونَ لِمكافأتِها محداا وال شـكراا أَسـبغَ ناعَمَـ ُ     »...

ــو أمعنّــا النظــر يف    .(157: 1412 )خفــاجي، «الظــاهرةَ والباطنــةَ علــيكم...    لمــات اخلطيــب كفل

أنّ  من املستحيل إحصـاء نعـم اللّـ  واآليـة     ى ة تنصّ علأذهاننا آية قرآني أنّها تعيد إىل لوجدنا

رميــة كفلــو قورنــ  اخلطبــة باآليــة ال (34)إبــراهيم/ ﴿َوِإْن تَدُعددداوا نِْعَمددَة اللَلددِه اَل ُتْحُصددوَها    هــي 

 ل ال غبار علي .كرمية بشكلتبيّن  أنّها مستمدّة ومستلهمة من اآلية ال

 لّهاكشمل اخلالئق يالعلم اإلهلي 

ءٌ. فـإذا  ي  شـ يـ على فـ خيء وال يلّ شـ كـ علـم  يأنّ اهللَ ى شـدّد دائمـاا علـ   ي ابن نباتـة ب ياخلطان ك

بــادر يل وأطــراف النــهار فلــن  يــعلمــ  آنــاء اليرا  ويــم قلبــ  بــأنّ اهلل يقّن اإلنســان مــن صــم يتــ

ء يلِّ شـ كـ  بعلـم اهلل ومشولـ  ل  نينبّهـون السـامع  يان اخلطباء كباملعصية يف حضرة اهلل ولذلك 

ولٍ كيـ لٍ مكيتِ  بكسَماءِ ممل فسبحانَ مَن أنزلَ  مِن بَحرا عَظمتِ  إىل »... اا:ريبكان أم كاا ريصغ

  .« ...علَمُ عدّةَ قطراتِيووزنٍ موزونٍ و

نـ  منـذ أن تتصـاعد األخبـرة مـن      يوك ترياملطر وسـ  لمات  السابقة إىلكب يف يتطرّق اخلط

 .م اهلل بعدد قطراهتا..يعلتُصبح يف اجلوّ أمطاراا ى السماء حتّ البحر إىل

   خبالئق اهلليالتّنو

نــوّ  اخلطبــاء مبــن فــيهم ابــن نباتــة إىل آيــات اهلل البــاهرات كأفضــل طريــق للفــ  األنظــار إىل      

عظمة اهلل وقدرت . سار اخلطيب ابن نباتة على منهف القرآن الكـرمي حيـث ينبّـ  النـاس إىل مـا      

بِدِل َكْيدَف ُخِلَقدْت  :احلصر جيدون  حوهلم من اخلالئق فعلى سبيل املثال وال ﴿أََفاَل يَدْنظُدُروَن ِإلَدى اإْلِ
وقد وجّـ  اخلطيـب اململـوكي    ( 19-17)الغاشية/ َوِإَلى السَلَماِء َكْيَف رُِفَعْت َوِإَلى اْلِجبَاِل َكْيَف ُنِصَبْت 

ن جبــالٍ يالُــ ُ مِــ»...  :انتبــا  الســامعني إىل اجلبــال الشــاهقة الــل تنحــدر منــها امليــا  املتدّفقــة  

 .(158: 1412 )خفاجي،« شواهقَ مرتفعةا فَتقذفُ  إىل أَرضٍ مُنخفضةٍ وأَوديةٍ مُنقطعةٍ...

 اإلشادة باألئمة اهلداة

 باألئمّـة املعصـومني    لقد عبّر كثري من اخلطباء يف الظرف اململوكي عن أهل بي  الـنيب  

النجــوم الزاهــرة الــل تلمــع  هنــف احلــقّ. فمثلــهم مثــل  ى ن علــيئون الــدّرب للســائريضــين يالّــذ

ة األطـراف وسـط اـالم حالـك أو     يـ يف صـحراء مترام  لّ مـن ضـلّ طريقـ    كـ ستضيء بنورها يو

تصــطدم بالصــخور  ة يف البحــار بنورهــا فــاليــشــأهنم شــأن املنــارة الــل هتتــدي الســفن اجلار

فـرضٌ مِـن   هـا النـاسُ اعلمـوا أنّ اإلمامـةَ     يأ»...  الـربّ واألمـان:   ئشـاط  تصل إىلى اّطّمة حتّ

 .(2/14ج :د.ت)زغلول، « فروضا اإلسالم...
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ة علمـاا أنّ االعتقـاد   يعيدة الشـ يـ مل العقحيلمات كب الذي تفوّ  هبذ  اليأنّ اخلطى فخيوال 

 ة.ية األساسيعيائز الشكزة من الركيباإلمامة ر

 اهلل لّنا عائدون إىلك

ث يتمدّة مــن القــرآن واحلــد ة املســيــنية والديــ األخالقنية مفحمــة باملضــامكيــاخلطابــات اململو

هبا اخلطب يف ذلك املقطـع هـي أنّنـا نعـود ونرجـع      ى ة الل تتحلّيات األخالقيومن أبرز التوص

وض مـع  خيـ ة مـن أمـر  ال   ريقظـة والبصـ  يش حالـة ال يعـ يس سرّاا أنّ اإلنسـان حاملـا   ياهلل. ل إىل

مـا  يسـحابة عمـر  ف   سـتنفد يحـاول يف أن  يغفل ما خُلق مـن أجلـ . ف  ي يف املالهي وال نياخلائض

فإىل مىت هذ ِ الغفلةُ والقساوةُ ومل »... ا واآلخرة. يبة يف الدّنياة طيضمن ل  حيرضي ربّ  وي

 .(3/156: ج1948 )ابن خلكان، «يبقَ مِنَ العُمرا إلّا القليلُ...

 ابن نباتةلمات كة يف ي األخالقنياملضام

ــة اململويانتشــرت يف الب ــئ باتــ  ى ة خاطئــة حتــّ كيرافــات ســلو ئة واحنية ســيــة عــادات أخالقكي

ة يــار يف املزالــق واملهــاوي. هــذ  الظــاهرة الردئ يــ االهنريشــفى مهــدّدة بــاخلطر واصــبح  علــ 

ــون أبنــاء اجملتمــع علــ حي ابــن نباتــةهم يجعلــ  اخلطبــاء مبــن فــ  ة ميــركالتخلّــق بــاألخالق الى ثّ

 ةي األخالقنيباملضامتعلّق يما يف ابن نباتةك بعض ما حتدّو عن  يوالتحلّي بالفضائل. فإل

 اآل ام مدعاة لسفك الدماء

  فعـل اآل ـام يف الـنفس مـن اجلـرأة      ريثياب اآل ام ملّا كعن اقتراف الذنوب وارت ى ابن نباتةهن

د القلــب يــزية ويقتــل العاطفــة اإلنســانياب املعاصــي كــفسّــر ذلــك بــأنّ ارتيإراقــة الــدّماء. ى علــ

يب ك مــرتنيخفاف هبــا يف عــ تاالســالبشــعة واستصــغار اجلــرائم   فضــي إىليقســوة وعنفــاا مــا  

 .(2/13ج :د.ت)زغلول سالم، ...« املآمث اباك ِ الدّماء إلّا بارتكوال سُف»...  الذنوب:

 قصر األعمار و قرب اآلجال

 دون دائمـاا إىل يـ عيان اخلطبـاء  كـ ة. كيـ اا يف اخلطـب اململو ريبكـ زاا يـ النصائح واملواعظ حتتـلّ ح 

وّافون يف خطاباهتم التـراو العـريب مـن    يانوا كبة. فيواآلجال قرة رياألذهان أنّ األعمار قص

ــا   كيفة واألشــعار احليث الشــريــة واألحاديــات القرآنيــاآل ســاهم يف يمــة واألمثــال الســائرة. ممّ

أنّ ى علـ  ابن نباتـة قة ملموسة ومؤ ّرة. شدّد ي بطرنياملخاطب ار إىلكصال األفيإلقاء املعاين وإ

ّ رياملوت هو مص م الـل  كـ د عنـ . مـن أبـرز احل   يـ تـوم الـذي ال منـاص منـ  وال حم     اإلنسـان ا

اة يــاحل وصــلنا إىليس بــدار قــرار بــل هــي جســرٌ  يا لــيلماتــ  هــو أنّ الــدن كيف  ابــن نباتــةرّر  كــ
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يا عباَد اهلِل إىل مىت يا صاحا هـذا احلـرُص واألمـُل وقـد قَـُرَب الرّحيـُل. واقتـرَب        »...  اآلخرة:

 .(157: 1412 )خفاجي،«   الدّنيا فإنَّ البقاءَ مُستحيلٌ...األَجلُ وال تَطمَعوا يف هذ

ة وطاقتـها  يـ ب يف خطبتـ  زاد مـن قـدرهتا اإلقناع   يـ األسلوب اخلطايب الذي استعمل  اخلط

 املخاطب املتلقّي.ى ة لديعابياالست

 ض عمّا فاتياإلنابة فرصة للتعوو التوبة

مـدّة مـن عمـر     ى أة ملـن قضـ  يـ فرصـة مه كالتوبة واإلنابـة  ى ي علكد اخلطباء يف الطور اململوكأ

ــا فعلــ  يانــ  أن كة واآل ــام املوبقــات. فإنّــ  بإميــاا يف الشــهوات املُردكيف الغفلــة منــهم ضــرب عمّ

ا مولعــاا يــ»...  هبــذا الصــدّد: ابــن نباتــةضــاء مشــرقة. فقــال يدة بيــفــتح صــفحة جديصــفحاا و

 .(157: 1412 فاجي،)خ« زلّاتك، أمّا آن أنّك تائبٌ...ى ومُصِرّاا عل بلذّاتِك

 ابن نباتةلمات كة يف ياسي السنياملضام

ان اخلطيب يهـتمّ أحيانـاا   كقضايا دينية وأخالقية فحسب بل ى عل ابن نباتةلمات كمل تقتصر 

اخلـــوض يف احلـــروب لـــدرء األخطـــار املغوليـــة  ى بالشـــؤون السياســـية بتحـــريض املقـــاتلني علـــ 

ويف السياق نفسـ  أنّ الدولـة اململوكيـة كانـ      »ع. ية واجملتمكوالصليبية عن ساحة الدولة اململو

مهدّدة باألخطار الّل أحاط  هبا عن أمياهنا وعن مشائلها. عالوة على الفنت واالضطرابات 

الـــل عانتـــها دولـــة املماليـــك كـــان الصـــليبيون غربـــاا واملغـــول شـــرقاا يهجمـــون عليهـــا. حيلـــم     

املقـدس وضـمّها إىل اململكـة اإلفرجنيـة      الصليبيون يف حروهبم ضدّ املماليك باسـتعادة البيـ   

انتزاعها من ى وال خيفى ما لبي  املقدس من مكانة تأرخيية وداللة رمزية ما حثّ اإلفرنف عل

أيدي املماليك ليل هنـار. مـن ناحيـة أخـرى كـان املغـول والَتتـر والغـزاة األجانـب يطمحـون إىل           

ع مـن رقعـة الفتوحـات واالسـتيالء     فتح مصر والشام إلشباع هنمهم وإرضاء جشـعهم يف التوسـّ  

رمي تاليـاا  كـ النمـاذج الّـل يشـاهدها القـارئ ال     .(5: 1437)أمـريي وآخـرون،   « علـى دولـة املماليـك   

 ي:كاملسرح اململوى ل أو بآخر بالقضايا السياسية الطارئة علكتتعلّق بش

 قسوة األعداء وعنفهم

تعلّـق  ية وخاصـة مـا   ياسـ يا السيالقضـا ة ال ختلـو مـن   كيـ لقد أسـفلنا سـابقاا أنّ اخلطابـات اململو   

لمات  قسوة كيف  ابن نباتة. صوّر ينيبيلّها األعداء للشعب من املغول والصلكشيباألخطار الل 

مواجهـة العـدّو القاسـي    ى  علـ نيالسـامع حمرّضـاا  هم للحرمات كهم للدّماء وانتهاكاألعداء وسف

صـف لنـا اجلـرائم البشـعة الـل      يف كيـ ة يـ للذود عن ذمارهم ومحاهم: انظر يف اخلطبة التال
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وا كوا الـدّماء وهنبـوا األمـوال وانتـه    كث حصـدوا األرواح وسـف  يمة حيدي األعداء األ ياقترفتها أ

فلـو  » اء الصـغار: كل النساء وال بيهم عويؤ ّر فيوخ وال األطفال ومل يرمحوا الشياحلرمات فلم 

اءَ واألموالَ وقتلوا الرجالَ واألطفالَ  دَخلوا الشّامَ واستباحوا الدّمنيشاهدمت أعداء اإلسالم ح

بتُ  يخٍ خُضّـب  شـ  يم مِـن شـ  كـ لا فَيـ وما الطويـ حاتُ مِـن هَـولا ذلـكَ ال   يوا اّارمَ وعلَ ِ الصـ كوهت

 .(2/14ج :د.ت)زغلول سالم، ...« كاء رحَم لِبيفلم كى م مِن طفلٍ بكبادماء  و

ة لرسـم صـورة هائلـة    يت البالغة واجلمااليانيات البيبرباعة فائقة اآلل ابن نباتةاستخدم 

ى  الفضول لدرية فهي من شأهنا أن تثيات "لو" التمنيلة املخاطب من هذ  اآللية. يف خمريومث

اء األطفــال وضــجّة النســاء وقتــل الرجــال   كــل املشــهد ودقائقــة مــن ب يالســامع مثّ صــوّر تفاصــ 

ادة يــد الزيــالــل تفة يــاخلرب« مكــ»ذلــك أنّ اســتعمال الشــاعر لـــ  وإراقــة الــدماء ...أضــف إىل

 رسم منظر مهول مظلم.ى  تساهم علريثكوالت

 مواجهة األعداءى احلثّ عل

ى ة لــروح احلمــاس والبطولــة لــد رية املــثيــانيب البياألســالتشــمل علــى  ة كيــاخلطابــة اململو

توقّعــون هجــوم األعــداء عــن  يانوا كــي كب عــن بالنــا أنّ أبنــاء الشــعب اململــو يــغي فــال نيالســامع

التأهّــب ى  علــنيض املخــاطبين لتحــريســعون جاهــديان اخلطبــاء كــمشائلــهم فاهنم وعــن ميــأ

عــن مواجهــة األعــداء  ابــن نباتــةتاا خملصــاَ. عبّــر يفاحــاا مســتمكافحــة األعــداء كواالســتعداد مل

 نية يف نفــوس املقــاتليــ يف اســتنهاض اهلمــم وإ ــارة احلمريباجلهــاد ملــا هلــذ  املفــردة مــن تــأ  

ــا باجتمــاعا كلمــة        اجلهــاد حمتــومٌ »... الشــجعان:  ــمُ اجلِهــادِ إلّ ــاما وال يقــومُ عَلَ ــعا األن ــى جَمي عل

 .(2/13ج :د.ت )زغلول سالم، «العبادِ...

تصّ بقـوم دون قـوم وال   خيـ فـرض واجـب ال   كاجلهـاد   نظـر إىل ي ابن نباتةمن املالحظ أنّ 

  آحاد الشعب.نيمدعاة للوحدة والوئام بك  يما نظر إلكملّة دون مِلّة 

 ة للخطبياجلمالو ةيلكلشالدراسة ا

ات يــة وتقنيــات فنّيــز بآليــي تتمكة يف العصــر اململــويــنــاتف مــن النّتــاج األدبكة كيــاخلطــب اململو

ة يـــبعـــض املقوّمـــات الفنّى لـــي األضـــواء علـــيمـــا ية اعتـــاد اخلطبـــاء اســـتعماهلا. نســـلّط فيـــأدب

  بالعاطفة:نية بادئكيلّ  اخلطابة اململوكة الل شيلكوالش
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 العاطفة
 ل العظمي للخطابة.يكستهان ب  يف بناء اهليطفة هلا دور هامّ ال العا

ة والـل تضـمن لـ     يدعامة من دعائم الـنص األديب األساسـ  »اعترب بعض األدباء العاطفة 

شـعر  يراراا دون أن كـ سـمع الـنّص مـراراا وت   يقرأ أو ياخللود والبقاء وهي الل حتفّز القارئ أن 

العاطفــة ألنّهــا يف  ل عــام تفتقــر إىلكة بشــكيــاخلطابــة اململو .(39: 1967 )أمــني، «لــلكبامللــل وال

عناصـر   العاطفـة بقـدر مـا حتتـاج إىل     ة ال حتتـاج إىل يمية واخلطب التعليميجمملها خطبٌ تعل

ــا يار القكـــة واألفيمثـــل املعـــاين الســـام ى ة أخـــريـــفن ك يـــب حتريـــإذا أراد اخلط مـــة. اللـــهم إلّـ

طلــق عنــان العاطفــة  ينئــذٍ ي فحنيالســامعى دف احلمــاس لــ يع النفــوس وتــأج يالعواطــف وتشــج 

 لصـدّ هجـوم األعـداء    نيرّض املقـاتل حيـ ب أن يل املثال لو أراد اخلطيسبى لتسود اخلطابة. عل

د مــن قــوّة يـ ات الــل تزيكــتكات والتيـ د مــن اآلليسـتف يعــي أن ية هبـم فمــن الطب ميــوإحلـاق اهلز 

ب البـارع الـذي اسـتخدم    يـ اخلط ابـن نباتـة  العاطفة وترفـع مسـتواها يف اخلطابـة. مثلمـا فعلـ       

 ب.يتحملّ  اإلنسان الغريتحدّو عن آالم الغربة . العناء الذي يعاطفة احلزن عندما 

 ة.ينة وأنعاماا شجية حزيلمات تعزف نفونكعن مشاعر الغربة ب ابن نباتةحتدّو 

تـورو   . والغربـة يشعر باألمن والراحة ولو بلغ  مرتبت  السموات العلـ يب ال يفقال إنّ الغر

ى فـارق اإلنسـان مسـقط رأسـ  ومـأو     يس مثـة أمـرٌ أصـعب وأمـرّ مـن أن      يبة إذ لـ يربـة واملصـ  كال

ب من لدغـة العقـارب وعضّـة    يات . مغادرة الوطن أمضّ وأوجع يف منظور اخلطيركأحالم  وذ

ــا ســاعد   كــك فقــرات مــن اخلطبــة الــل ت  يــاألفــاعي. إل ون مشــحونة بالعاطفــة الصــادقة. وممّ

ن القـول إنّـ    كميلمات  أنّ  جرّب الغربة وحتمّل مصائبها وى كالعاطفة علإضفاء ى ب علياخلط

لماتـ  يف القلـب دون اسـتئذان طاملـا أنّهـا      كار الغربة فال غرو إذاا أن تدخل ين يف ديذاق األمرّ

إنّ غريبَ الدّارا ولو نالَ مناطَ الثّريا فيكفي أن يقـالَ غريـبٌ وبعيـدُ املـزارا     »... تنبع من القلب: 

و هتيــأَ لــ  مــا هتيــأ. فمــا لــ  مــن الراحــةِ نصــيبٌ لــ . الغربــةُ الكربــةُ ولــو كانــ  بــني العقــاربا   ولــ

 (2/15ج :د.ت )زغلول سالم، ومفارقةُ األوطانِ صعبةٌ ولو عن سُمِّ العقاربا.

لمـات الصـادقة تـؤ ّر    كأنّ الى لة لسـرب العاطفـة وصـدقها سـو    يوجد وسيهي أنّ  ال يمن البد

 نا للتوّ.يالل مرّت عل ابن نباتةلمات كما هو احلال يف كن كلسايف النفوس وحترّك ا

 ىقياملوس
  مجـاالا وروعـة   يـ قـة وتسـقط عل  يالم إذ إنّهـا تعطـي الـنص بر   كـ اـقّ سـحر ال  ى قي  املوسينّ

ــاء املوســـ     ــم األدبـ ــوب. قَسّـ ــامع القلـ ــذ مبجـ ــاب وتأخـ ــحر باأللبـ ــم إىلى قيتسـ ــنيقسـ ى قي: املوسـ
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ة أو يالداخلى قيين املوسكدك يعيقاع(. عرّف شفية )اإليلداخلاى قي. املوسية )الوزن(اخلارج

  احلــروف اجملــاورة بعضــها لــبعض. نيقــاع بأنّهــا عبــارة عــن التناســق والتنــاغم املوجــود بــ   ياإل

 (51: 1376 كدكين،ي )شفيع

فلننظــر إىل النمــوذّج التــاي حيــث ميــنح الســامع اإلحســاس بإيقــاع لطيــف جــاء نتيجــة لتعاقــب        

تلو اآلخر. وحتدّو اخلطيب عـن الزهـد واالنقطـاع عـن لـذّات الـدّنيا ونـوّ  إىل أنّ حيـاة          اللّامات واحداا

هتمام ب  طاملا يكون زائـالا وفانيـاا واملـوت حيـول بـني اإلنسـان       الدّنيا متاعٌ قليل ال يعبأ ب  وال يستحق اال

ــ  بــالرجوع إىل اهلل واحلاجــة   يومــا يشــتهي  مثّ يلمــح إىل قصــر األعمــار وينــه    إىل زاد التقــوى  خطبت

أيها الناس تاّهوا عـن حُـبّ الـدّنبا فـإنَّ متاعهـا قليـل وتـزوّدوا بتقـواكم فـإنّ السـفر           »... لرحلة طويلة: 

طويلٌ وال تطمعوا يف هذ  الدّنيا فإنَّ البقاء مستحيلٌ كيف ال واملنادي كلّ يوم وال يقبـل اهلل فيـ  الفـداء    

نيا باإلقامــة فيهــا وقـابض األرواح عزرائيــل. فــإىل مــىت  وال يرضـا  مــن البــديل فكيــف تطمعـون يف الــدّ  

 .(3/156: ج1948)ابن خلكان،  «هذ  الغفلةُ والقساوةُ ومل يبق مِن العمر إلّا القليل...

 ابن نباتةال يف خطابات ياستدعاء صور اخل
هنــم لّ كــة بيــة فواّفوهــا يف أعمــاهلم األدبيــة بــالفنون البالغكيــأُعــزم األدبــاء يف احلقبــة اململو

ة يــان أم نثــراا مَعرضــاا للمحســنات اللفظ  كــة شــعراا يــث حتولــ  النصــوص األدب يــوجشــع. ا

 ق.يع والتنمينّي العصر بعصر التصنى اهلا حتّكة مبختلف أنواعها وأشيوالصناعات البالغ

الل عشّش   دم املعاينخي  من اخلطباء من الوجو  البالغية ما ريغك ابن نباتةاستخدم 

ات يـ لَوجـدنا أنّ مجال  ابن نباتة  خطابات ية مبا فكينا أغوار اخلطابة اململويف صدر . لو سرب

ى هــا. بنـاءً علــ ية فيـ االقتبـاس مــن أبـرز وأهـمّ اّســنات البالغ   و ةيــناك  واالسـتعارة وال يالتشـب 

لماتـ   كبـدور  يف   ابـن نباتـة  ر الـل اسـتدعاها   كات اآلنفـة الـذ  يـ ثنا يف اجلماليرّسنا حـد ك ذلك

  .ية التشبي جبمالنيبادئ

  ية التشبيمجال

ــ  التعقيطــرح معنــاا يب أن يــإذا أراد األد  شــبّه  بــاملعىني  فيالتشــب لتجــأ إىليد والغمــوض يــلفّ

 املشـب   نيألف  السامع ايث يسهل علي  فهم  واستيعاب . املما لة املوجودة بياّسوس الذي 

  .ب  )أو وج  شب ( املشب و

الشـب "   ون بــ "وجـ   ينهما. املما لة أو ما نّا  البالغي  بية التشبيب إلجراء عمليختوّل األد

تـ .  ي  العترف بـ  وجبمال يث لو نع التشبيالسامع اى ون من اإلمور املألوفة لديكب أن جي
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 ابـن نباتـة  ز واسـع إذ حـاول   يـ ح ابن نباتة  يف خطابات ية التشبيجلمال (226: 1943)اهلامشي، 

عندما أراد  فها بغالف حمسوس. انظر مثالاي وتغلنيسامعأفهام ال ب املعاين الصعبة إىليتقر

ة بالبلل الـذي  يوياة الدنياة اآلخرة شبّ  احليا وقلّتها بالنسبة للحياة الدّنيوضّح قصر احليأن 

 نيأفهـام السـامع   إىل املعـىن  ابن نباتـة ا  البحر إذاا قرّب ينما تدخلها يف ميتبلّل ب  أصبعك ح

ن البلـل  يـ قولـون: أ يا وسرعان ما ياة الدنيترفوا خبساسة وتفاهة احلالا العيث لو تأمّلوا قليا

قلـب السـامع    إىل احلـروف وأوصـل املعـىن   ى ب النقاط علـ يا  البحر! وبذلك وضع اخلطيمن م

العبـد يف  ى علـ  مثّ أوجب سبحان  وتعـاىل »...  :ابن نباتةلمات كك ي . إلية التشبيبطريقة بالغ

بلـل ينـال األصـبع حــني    كسـاعة مـن هنـار أو    كاآلخـرة   فة إىلة الـل باإلضـا  ريهـذ  املـدّة القصـ   

 .(1/198ج :د.ت )زغلول سالم، «دخلها يف ار مِن األااري

والنموذج اآلخر هو ما شبّ  في  اخلطيب آالم الغربة وأحزاهنـا بلدغـة العقـارب وال خيفـى     

ملـن يعــيش   علـى أحـد مـا للدغـة العقـرب مـن أوجـاع وآالم. لـيس مـن السـهل ختيـل آالم الغربـة            

وسـط أقاربـ  وأهلـ  وخّلانـ  منغمـراا يف مشـاعر احلـّب واملـودّة. ولكـن يسـهل ختيـل اآلالم الــل            

ــع بــأد ى قــدر مــن قــوّة اخليــال وموهبــة التصــوير:         »... ختلّفهــا لذعــة العقــارب لكــّل مــن يتمّت

)زغلـول   «والغربةٌ كربةٌ ولو كان  بني األقارب ومفارقة األوطان صعبةٌ ولو عـن سّـم العقـارب...   

 .(2/15ج :د.ت سالم،

ب. ال كــواكبــالنجوم وال آلــ  و ب يف الرســول يــويف النمــوذج الثالــث شــبّ  اخلط 

ذلــك ألنّ  وعلــوّ جــاههم عظمــة األئمــة األطهــار ى شــكّ أنّــ  مــن الصــعب جــدّاا تصــوّر مــد 

حـاول   ة مهمـا بلغـ  مـن الرقـيّ: فلـذا     يـ ة تفوق املنازل املاديانة سامكاإلمامة مالة مرموقة وم

ب إعطاء صـورة حمسوسـة تشـب  األئمـة يف ملعاهنـا وعلّوهـا فاختـار النجـوم الـل ترمـز           ياخلط

 ة.ييف صورة مشرقة زاه ن السامع من ختيّل مقام األئمة كلعلّ  مي اللمعان والرفعة إىل

 ،)زغلـول « آلِـ  وصَـحب ، جنـومَ االهتـداء    ى وعلـ  أشهدُ أنّ حممّـداا عبـدُ  ورسـولُ ُ    »... 

 .(2/15ج :د.ت

 ة االستعارةمجالي

استخدامها يف ى ة االستعارة حرّض  األدباء عليها مجالكة اهلائلة الل متتليريالقدرة التصو

ال يف آفــاق يــاخل ة االســتعارة يف حتليــق يــمــن مجالكي يف أوســع نطــاق. ربّمــا ت كالعصــر اململــو 

 (229: 1414 )هامشي،املعاين السامية. 
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 (230: 1414 )هامشي، .ارة من أمجل وأورع اجلماليات البيانيةلذلك اعترب بعض األدباء االستع

أصبح  مَلحماا من مالحمها ى ئة باالستعارة مبختلف ضروهبا حتّية ملكياخلطابات اململو

د للســنّة يــ والميركــة اللســان للقــرآن اليــيف اخلطبــة التال ابــن نباتــةب يــالبــارزة. اســتعار اخلط

تحــدّو عــن ي. فــإذا بــالقرآن نيالــزواج يف أذهــان الســامعة يــرسّــخ أمهى ية حتّــكــة املباريــالنبو

  يشار إليأنّ الزواج شيء كالزواج و  إىلريإذا بالسنّة تشو ب مصقعيأنّ  خطكة الزواج ويأمه

  .(2/16ج :د.ت)زغلول، « أ ىن على الزواج لسانُ الكتابا وأشارت إلي  يدُ السنّة»... بالبنان: 

ن يالــذى ب عـن املـوت  يــتحـدّو اخلط يث يـ نـة االســتعارة. ح ضـاا بزي ية أيــتتـزّين اخلطبـة التال  

ا بعـد أن مـاتوا:   يالـدّن  ستعيدهم إىليالثمالة. وأقسم بأنّ الدهر لن ى ؤوس املوت حتّكجترّعوا 

جيعــل هلــم إىل الــدّنيا   قــد شــربوا مــن املــوت كأســاا مــرّة وآىل علــيهم الــدّهر أليــة بــرّة ال    »... 

 .(4/117ج: زغلول، د.ت) «كرّةا...

ب إلجـراء االسـتعارة هـو أنّ    ياملوت بالشراب واجلامع الذي خوّل اخلط ابن نباتةد شبّ  فق

ــتالقياملــوت والشــراب   ــذوّقان ويهمــا يلكان يف صــفة هــي أنّ  ي ب يــشــربان. مثّ اســتعار اخلط يت

ة نور الوجـود.  ينكذا رأت االستعارة املكستعمل عادة ما للشراب وهيأس للموت يف حال أنّ  كال

قسـم مثّ حـذف اإلنسـان واسـتعار     يلـف و حيث صوّر الدهر إنسـاناا  يبذلك ح ن نباتةابتف يكمل 

 .ىنية أخركتتوّلد استعارة مى القَسم للدهر حتّ

 ةيناكة اليمجال

ة يـ ناكال »...ث قـال:  يـ نايـة ح كقل أحد أحسن وأوجز ممّا قال قدامة بـن جعفـر يف ال  يرمبا مل 

ة تعتـرب مـن   يـ ناكال .(275: 1414)هـامشي،  « ة مباشـر ريقـة غـ  ياء بطريف باألشيعبارة عن التعر

لمـاهتم فلـذا النمـاذج    كة يف كيـ ات الل استوردها اخلطباء يف الفتـرة اململو يأهمّ وأبرز اجلمال

ثـر. أراد أحـد اخلطبـاء يف    كس أيض لـ يض مـن الفـ  يون مبثابـة غـ  كـ ة تيـ ناكرها مـن ال كالل نـذ 

ة يأمهى دلّ علين. وما يان الدّكمن أر ضة اجلهاد الل تُعدّيالعمل بفرى تلك الفترة احلثّ عل

ك ومصــادرة يــاإلطاحــة باملمالى  عزمــوا علــينيبياجلهــاد آنــذاك أنّ األعــداء مــن املغــول والصــل

 طرهتم.يان  حت  سكاألموال الل و البالد

ة احلمـاس يف  يـ اولون دائمـاا حتم حيـ ان الشـعراء يف أشـعارهم واخلطبـاء يف خطابـاهتم     كـ ف

ة. انظـر  يـ ناكة اليـ  يف ذلـك مجال نية بلـداهنم مسـتخدم  يـ محاى م علـ عهي وتشـج نينفوس املقـاتل 

فشـمِّروا سـاقَ   »... ضة اجلهـاد:  ياء فرياالستعداد التام إلح   إىليسامع ابن نباتةدعوا يف كي

 .(2/3ج: د.ت)زغلول،  «االجتهاد يف إحياء فرض اجلهاد...
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ا احلالـة الـل يكـون فيهـا     والتشمري عن ساق االجتهاد أو سـاعد اجلِـدّ تعـبري كنـائي يـراد هبـ      

 اإلنسان على أهبة االستعداد للقيام بأمر هامّ ذي بال يتطلّب من اإلنسان غاية اجلهد واملراس.

 ابـن نباتـة  هـا  ية هي الل حذّر فيناكأسلوب ال ابن نباتةها يالل واّف فى واخلطبة األخر

عَلـ ِ الصـيحاتُ   »... وال ناصر:  السّرائر وما مِن قوّةى وم تُبليامة يوما القي  من أهوالا يسامع

 .(2/13ج :زغلول، د.ت) «مِن هَول ذلك اليوما الطويل...

بـة. صـورة جلمـوع حاشـدة مـن النـاس       يلماتـ  السـابقة يف صـورة ره   كيف  ابن نباتةوجعلَنا 

وم فـامتألت األجـواء صـخباا    يـ حون مـن هـول ذلـك ال   يصـ يوم احلشر من القبور وهم يبُعثوا يف 

بة حلّـ   يحة اشتداد اخلوف وارتفاع الـذعر واهلـول ملصـ   يب باعتالء الصيطوضجّة. فأراد اخل

 بالناس ال تطاق.

ة: املشـهد الـذي صـورّ     يـ ناكة اليـ   مجاليـ باا ومهـوالا مسـتخدماا ف  يمشهداا مه ابن نباتةخلق 

 فضـرّج  األشـالء بالـدماء    ريثكـ هـا خلـق   يالدامية الـل قُتـل ف   املعاركى تعلق بإحديب ياخلط

وخ خضـبوا حلـاهم بالـدماء:    ي  الدماء بـأنّ الشـ  يق  فيوم الذي أريعن هذا ال نباتةى ابن نّكف

 .(2/13ج :زغلول، د.ت)« فكم من شيخ خُضب  شيبتُ ُ بالدّماء...»... 

ضـع  يهـو أن   ابن نباتةضبون حلاهم بالدماء وإنّما أراد خي من الواضح بالشيوخ الّذين ال

 اء وتلطّخ  فيها اجلثث بالدماء.ها الدمي  فكالسامع أمام صورة رهيبة سف

 ة اقتباسيمجال

ي فطاملـا اقتـبس األدبـاء مـن هـذا      كالعصـر اململـو  ى راا علـ ك حميركس االقتباس من القرآن اليل

ى فقـد ارتـو   لّ األدوار واألعصـار الـل تلـ  اإلسـالم.    كـ ز لفظـاا ومعنـاا وأسـلوباا يف    يتاب العزكال

درجـة أنّـ  بـات     نـ  الصـايف إىل  ي العـذب ومع ميركـ ي بدور  من منهل القـرآن ال كب اململوياخلط

ة كيـ خطبـة مملو ى اد نـر كـ لماتـ  يفـوح منـها العبـق القـرآين املـنعش فـال ن       كان القول بأنّ كباإلم

 مـن األمثلـة والنمـاذج لالقتبـاس     ريثكـ ر الك. فلو أردنـا أن نـذ  ميركات القرآن اليختلو من مجال

 مبا نستعرض  فيما يلي:نا يتفكلطال بنا املقام وصار املقال مطواّلا فا

 .(110)آل عمران/ ﴿كنتم خيَر أُمة ُأخرَجت لِلّناِس تأُمروَن بالمعروِف وتَنهوَن َعِن المنكر    

ــة اإلســـالمميـــركة اليـــب أســـوة باآليـــفوصـــف اخلط ة واالعتـــدال وعـــدم ية بالوســـطية األمـ

ــ  فهــي:     ــا خطبتُ ــا ريُخــ» االحنــراف عــن الصــراط الســويّ وأمّ ــ  للنّ ــةٍ أُخرجَ ــطِها  أمّ سا يف وسَ

 .(4/420ج :د.ت)زغلول، « ةِ واالستقامةِ يف أحوالِها...يواعتداهلا واهورا اهلدا
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مـا بشـيء مـن القـرآن الكـرمي      فتتحـون خطابـاهتم عـادة    يي كان اخلطباء يف العهـد اململـو  ك

نـات. ومـن هـذ     يات البينة اآليلماهتم بزكن ييف األجواء العبق القرآين املنعش وتتز حتّى يفوح

 نيم ولســائر املســلم  كــ مَ ي وليأســتغفرُ اهللَ العظــ » هــي:  ميركــ طــب املســتهلة بــالقرآن ال  اخل

 .(2/14ج :زغلول، د.ت)« م...يفاستغفرو  إنَّ  هو الغفور الرّح

﴿َأسدتغِفُر لكدم ربّدي إنَلده ة: ميـ ركة اليـ ئاا مـن اآل يلماتـ  شـ  كأخـذ يف   ابن نباتةمن املالحظ أنّ 
 .(98/)يوسف هَو الغفوُر الرحيُم    

املــها كة بيــأن اقتــبس آ  إىلميركــيف االســتمداد مــن القــرآن ال  ابن نباتــةوقــد بلــغ األمــر بــ 

فاتَّقوا اهللَ مـا اسـتطعتُم   : »ابن نباتة: قال نير موضعكوأدرجها يف خطاب  ومن هذا النمط نذ

زغلـول،  )« نَ...وقَ شُحَّ نفسِ َ فأولئك هُم املفلحويم ومَن كاا لِأنفسريوانعوا وأَطيعوا وأَنفِقوا خ

 .(2/13ج :د.ت

 .انها أو نقصيادة فيدون ز (16)التغابن/املة كة يبدو أنَّ اخلطبة هي آيما ك

ــال    ــاين: ق ــة واملوضــع الث ــمواتِ واألرضا ومــا ب   : »ابــن نبات ــو ربُّ السّ ــا هُ ــ َ إلّ ــهما ربُّ يال إل ن

 .(157: 1412 )خفاجي،« املشارقا واملغاربا...

وتكــاد تكــون  (5)الصـافات/ نــات يات اهلل البيــة مــن آيــمــن آ ونالحــظ أنّ اخلطبــة مســتوحا 

 .ترمجة حرفية هلا

  

 ائجالنت

عاتقهـا دحـر األعـداء    ى الدولة الّل خلف  يف مصر والشام الدولة العباسية البائدة أخذت عل

انوا يتربصون باملماليك وإحياء التـراو اإلسـالمي والعـريب الـذي أبيـد جـرّاء اهلجـوم        كالذين 

يُـؤدّون دورهـم يف الـدفاع عـن      ابـن نباتـة  ان اخلطباء مبـن فـيهم   كبغداد. ى لشرس علاملغوي ا

ــل ترمــز للدولــة اإلســالمية العربيــة. فراحــوا يُشــجّعون عواطــف املقــاتلني     كالدولــة اململو يــة الّ

 ابـن نباتـة  ان اخلطباء مبـن فـيهم   كويهيّجون محاسهم لصدّ هجوم األجانب والقضاء عليهم. 

م مضـــامني دينيـــة وأخالقيـــة وسياســـية يرفعـــون هبـــا معنويـــات املقـــاتلني   لمـــاهتكيواّفـــون يف 

طابعـاا   ابـن نباتـة  يـة مبافيهـا خطـب    كويعزّزون طاقاهتم القتالية ومن هنا حتمل اخلطب اململو

يـة آليـات فنيّـة    كأبرز اخلطبـاء يف احلقبـة اململو  كـ  ابـن نباتـة  دينياا وأخالقيـاا وسياسـياا. اسـتغلّ    

لماتـ  وزادت مـن تأ ريهـا يف النفـوس مـن أمّههـا: مجاليـات        كالـدالي ل ى متعدّدة أ ارت املسـتو 
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نايـة واالقتبـاس. وال شـك يف التـأ ري الفـين الـذي       كوالتشبي  واالستعارة والى العاطفة واملوسيق

ــات البيانيــة يف رفــع املســتويات الشــ   كــتتر ن اعتبــار كــلية والدالليــة للخطابــة. مي ك  هــذ  التقنيّ

ي كاجملتمـع اململـو  ى تلبية حلاجة ملحّة لد ابن نباتةة مبا فيها خطابات اخلطابة يف تلك الفتر

من يـدافع   ان بأمسّ احلاجة إىلكان اجملتمع آنذاك مهدّداا باألخطار املغولية والصليبية فكإذ 

عنــ  حيــال األعــداء دفاعــاا مســتميتاا.وتُعدّ اخلطابــة يف ذلــك التوقيــ  بضــاعة حتتاجهــا البيئــة  

القتـال  ى صياغتها وفقاا ملتطلبات العصر وحاجيات . فضالا عن احلثّ علـ  ها متّإذ أنّ ية.كاململو

ــة ان اخلطبــاء مبــن فــيهم  كــ ــاا إىل  ابــن نبات  قضــايا أخالقيــة لتحســني ســلوك   يتطرّقــون أحيان

ون مـرآة  كـ ت ابـن نباتـة  ن القول إنّ خطـب  كلّ  ميكذلك ى اجملتمع وتقومي االعوجاجات. بناءً عل

ــة بشــ  س احلكــصــافية وصــادقة تع  ــذلك تعتــرب   كيــاة السياســية واالجتماعي ــ . ول ل ال غبــار علي

 ي.كية مصدراا خصباا وصاحلاا لدراسة األوضاع العامّة للعهد اململوكاخلطابات اململو
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