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:

يػػدور ىػػذا البحػػث حػػوؿ األديػػب محمػػد بػػف قانصػػوه -أحػػد أدبػػاض مخ ػػرمي

الدولتيف الممموكية والعثمانية -الذي كاف حمقة وصؿ ميمة بيف العصريف ،و َّ
الشػاىد

العياف الرئيس عمى انتيػاض دولػة المماليػؾ ،وقيػاـ دولػة العثمػانييف ،فكػاف قريبػاً مػف
السمطة السياسية واإلدارية في البالد آنذاؾ .إال أف الباحثيف والمتػرجميف ففمػوا عػف
ذكره ،أو التعريؼ بأعمالو األدبية الميمة -التي رصدت في أثنائيا الحياة المعيشػية

فػي فتػػرة التحػػوؿ السياسػػي بػيف العصػػريف ،-فكػػاف مصػػيره اإلىمػاؿ كغيػػره مػػف أدبػػاض

قمػت بالترجمػة لػو ،والتعريػؼ بأعمالػو
وشعراض تمؾ الحقبػة التاريخيػة الميمػة .لػذلؾ ُ
األدبيػػة المخطوطػػة ،وأمػػاكف حفظيػػا فػػي مكتبػػات العػػالـ ،وتتبعػػت أشػػعاره وقصػػائده

الواردة عند ابف إياس -صديقو -في كتابو (بدائع الزىور في وقائع الدىور) ،وبينت

ػدت موقػػؼ ابػػف قانصػػوه مػػف الحيػػاة المعيشػػية فػػي عصػػره .وختمػػت
أف ار ػػيا ،ورصػ ُ
بحثي بتحقيؽ موشحتو المخطوطة في مدح ممؾ األمر "خاير بؾ" كما وسميا بػذلؾ،
وقػػدمت ليػػا بمقدمػػة كشػػفت فييػػا عػػف أىميػػة فػػف الموشػػحات ،وتطػػوره فػػي العصػػر

العثماني عف ذي قبؿ.

الكخلمبد املفزبحيخ  :محمد بف قانصوه  -األدب الممموكي والعثماني -األمير خاير

بؾ -الموشحات  -المخطوطات
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The efforts of the scholar Muhammed bin
Qansuh literary with the fulfillment of his
manuscript
Muhammad Fathi Abdel Fattah Al-Asar
Department of Arabic Language - Turba University College Taif University - Saudi Arabia
Mail : dr.elasar@gmail.com
Abstract
This research revolves around the writer Muhammad ibn
Qansuh - one of the writers of the Mamluk and Ottoman
countries , who was an important link between the two ages.
However, researchers and translators overlooked his
mention, or the definition of his important literary writings during which life was monitored in the period of political
transition between the two eras - so his fate was negligence
and his writers and poets of that important historical era. So
I arranged for him, defined manuscript literary make-up,
preserved it in the libraries of the world, and tracked his
poems and poems contained by Ibn Iyas - his friend - in his
book (Bada'i al-Zuhur fe Waqe'a al-Dohur), explained its
purposes, and Ibn Qansoh's position on the life of his life was
completed. I concluded my research by realizing his
manuscript in his praise of the king of the order "Khair Bey"
as he called it, so that I would have revealed in it the
importance of the art of muwashahat, and its development in
the Ottoman era from before.
Keywords : Muhammad ibn Qansuh - Mamluk and
Ottoman literature - Prince Khair Bey - Al-Muwashahat –
Manuscripts
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رقذيم

انطالقًا مف رؤيتي بأىمية الشاعر محمد بف قانصوه ،ومؤلفاتػو المخطوطػة،

وتحديػػدا المػػدة الزمنيػػة التػػي عػػاش فييػػا ،وىػػي فتػػرة التحػػوؿ السياسػػي
وعصػػره-
ً
والمعرفػػي بػػيف العصػػريف المممػػوكي والعثمػػاني ،-وال سػػيما مػػا لمسػػتو مػػف تغيػػر فػػي

تبعػا لمحالػة السياسػية ،وال ػرورة التػي
الرؤى والمواقؼ لديو ،ولػدى األدبػاض آنػذاؾً ،
سػمطة الحاكمػة ،والمييمنػة
تتطمبيا المعايشة مع الواقع الػراىف فػي تمػؾ الفتػرة مػع ال ا
عمى مقاليد األمور في البالد.

األدبي ػة المخطوطػػة التػػي تركيػػا ال ا
شػػعراض
ػرت أفػػتش عػػف ال انصػػوص
َّ
ولػػذا صػ ُ
واألدباض عمػى وجػو الخصػوص ،والمؤرخػوف والكتػاب عمػى وجػو العمػوـ ،باعتبػار أف

شعر ال ا
وشػاىدا
حػافال لححػداث السياسػية واالجتماعيػة والمعيشػية،
سجال
ً
شعراض ُي َع اد ً
ً
ومعبر عف لغة بيئتيـ ،وما يجوؿ بيا مف أحداث ومؤثرات حياتية.
ًا
عمى عصرىـ،
وقػػد وقػػع اختيػػاري عمػػى األديػػب محمػػد بػػف قانصػػوه؛ إلب ػراز جيػػوده األدبيػػة

والترجمػة لػو ،قوالقػاض ال َّػوض عمػى إسػياماتو اإلبداعيػة التػي تركيػا لنػا ،وففػؿ عنيػػا

معاصروه ،وصمتت عنو وعنيا ُكتب التراجـ والتاريخ.
ػت موقػػؼ األديػػب محمػػد بػػف قانصػػوه مػػف الحكمػػيف المممػػوكي
وكػػذلؾ تممسػ ُ

سػػمطة الحاكمػػة
والعثمػػاني مػػف خػػالؿ شػػعره ،وىػػؿ تغيػػر موقفػػو -بالفعػػؿ -بتغيػػر ال ا

أـ ال؟.

أبنت عف صورة مصر والعالـ العربي الماثمة في مخيمتو باعتباره أحد أدباض
و ُ
مخ رمي الدولتيف ،وأحد حمقات الوصػؿ الميمػة بينيمػا ،وشػاىد عيػاف رئػيس عمػى

انتياض دولة المماليؾ ،وقياـ دولة العثمانييف.

ػت موشػػحتو الميمػػة التػػي مػػدح فييػػا ممػػؾ
وفػػي ىػػذا المقػػاـ -أي ً ػػا -حققػ ُ
األمراض (خاير بػؾ) ،المتػوفَّى عػاـ (تٜٕٛى= ٕٕ٘ٔـ) -وىػو َّأوؿ و ٍاؿ لمصػر بعػد
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لنقػؼ عمػى طبيعػة كتابتيػا وخصائصػيا ،ومعرفػة الػروح
العثمػاني-
َ
إخ اعيا لمحكـ ُ
اإلبداعية السائدة آنذاؾ.

خطخ الجحث:

يقوـ ىذا البحث عمى (تمييد ،وخمسة محاور ،وخاتمة).

أمااب الزمٍيااذ؛ فتحػػدثت فيػػو عػػف عصػػر الشػػاعر ،وأىميتػػو التاريخيػػة والمعرفيػػة
بالنسبة لنا.

فتناولت فيو الترجمة لمشاعر محؿ الدراسة ،ومؤلفاتو.
َأمب احملُر األَل؛
ُ

ت فيو أف ار و الشعرية ،وأماكف تواردىػا فػي كتػاب (بػدائع الزىػور فػي
َالثبويَّ :
بي ْن ُ
ورصدت موقفو مف الحياة المعيشية في عصره.
وقائع الدىور) البف إياس،
ُ
تحدثت فيو عف فف الموشحات عامة ،وموشػحة ابػف قانصػوه المخطوطػة
َالثبلث:
ُ
في مدح األمير خاير بؾ خاصة.

وصفت فيػو النسػخة المخطوطػة لمموشػحة ،ومكػاف حفظيػا ،ومنيجػي فػي
َالزاثع:
ُ
تحقيقيا.
َاألخري :ختمتو بتحقيؽ َّ
النص المخطوط.

وصػمت إليػو .ثػـ ثَْبػت بالمخطوطػات
أبرزت فييا أىـ ما
َأوٍيذ الجحث خببمتخ :
ُ
ُ
والمصادر والمراجع التي اعتمدت عمييا.
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مىٍجيخ الجحث:

يقػػوـ البحػػث عمػػى منيجػػيف ميمػػيف ،األوؿ :المػػنيل التحميمػػي النقػػدي حػػوؿ

شعر الشاعر وعصره ،والثػاني :المػنيل العممػي المعػروؼ فػي تحقيػؽ الػنص األدبػي

المخطوط.

حذَد الجحث:

تنطمؽ مف محاولة إيجاد مقاربػة لمولػد الشػاعر ووفاتػو -المجيػوؿ بالنسػبة

تقريبػػػا فػػػي فتػػػرة التحػػػوؿ السياسػػػي بػػػيف العصػػػريف المممػػػوكي
لنػػػا -التػػػي وقعػػػت
ً
والعثمػػاني -أي بعػػد منتصػػؼ القػػرف التاسػػع اليجػػري حتػػى مػػا قبػػؿ منتصػػؼ القػػرف
العاشر اليجري – وىي المدة الزمنية التي تمثؿ حياة المؤلؼ وعصره.
واهلل ولي التوفيؽ ،،،،
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متٍيذ

سػنف اهلل– َّ
عػز وجػؿ -فػي كونػو اخػتالؼ الميػؿ والنيػار ،وتبػدؿ األحػواؿ
مف ُ
مف حاؿ إلى حاؿ؛ مف ال عؼ إلى القوة ،ومف القوة إلى الوىف ،ومػف االنحػدار إلػى

االزدىار.

ومػػف تعاقػػب ال ػداوؿ بع ػػيا إثػػر بعػػض ،فتبػػدأ دولػػة قويػػة فتيػػة ،تشػػارؾ فػػي

صنع الح ارة اإلنسانية في كافة نواحييػا الحياتيػة والمعيشػية ثػـ تػؤوؿ إلػى الػوىف

َّ
لتحػؿ محميػا دولػة قويػة ناى ػة قػادرة عمػى العطػاض والسػير فػي
واالنحػدار ،والػذبوؿ
ركب الح ارة اإلنسانية.

وىػػذا مػػا آلػػت إليػػو دولػػة المماليػػؾ مػػف االنحػػدار واالنػػدثار بعػػد قوتيػػا وأوج

عظمتيػػا؛ لتقػػوـ عمػػى أنقا ػػيا دولػػة قويػػة ناشػػئة ،وىػػي دولػػة العثمػػانييف بقيػػػادة
سػػمطاف
الم َعظَّػػـ سػػميـ األوؿ العثمػػاني (تٜٕٙى=ٕٓ٘ٔـ) الػػذي ىػػزـ ال ا
سػػمطانيـ ُ
قانصػوه الغػػوري (تٕٕٜى=ٔ٘ٔٙـ) وعسػكره فػػي معركػة وصػػفيا المؤرخػوف بأنيػػا
كانػػت تاريخيػػة ومصػػيرية لكػػال الطػػرفيف المتنػػاحريف ،وىػػي معركػػة «مػػرج دابػػؽ سػػنة

(ٔ)
ومنػي الجػيش
ٕٕٜى= ٔ٘ٔٙـ»  .والتي راح خالليػا آالؼ القتمػى مػف الطػرفيفُ ،

)ٔ( أورد ابػػف إيػػاس حيػػؿ ابػػف عثمػػاف (سػػميـ األوؿ) وخداعػػو ومكػػره بالسػػمطاف قانصػػوه الغػػوري،
وخيانتو إياه بعدما قدـ لو األماف ،وعمؿ ما في وسعو عمى إبطاؿ ىمة السمطاف قانصوه لمنع

قػتال وفت ًكػػا ،فكانػت بدايػػة النيايػػة
ػديا طمػب الصػػم  ،ثػـ انقػػض عميػػو وعمػى جنػػده ً
محاربتػو ،مبػ ً
لمدولة الممموكية .ينظر بالتفصيؿ حوادث عاـ ٕٕٜى :بدائع الزىور في وقائع الدىور :محمػد

بػػف إيػػاس (تٖٜٓى= ٖٕ٘ٔـ) ،تحقيػػؽ /محمػػد مصػػطفى ،طبعػػة الييئػػة المصػػرية العامػػة

لمكتاب -القاىرة ،طٖٜٔٛٗ ،ـ ٙٓ :٘ ،وما بعدىا.
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سمطاف قانصوه الغوري ،ووقع مغشػيا عميػو تحػت
المصري بيزيمة فادحة قُِتؿ فييا ال ا
سنابؾ الخيؿ العثماني(ٔ).

متوقعا ،فكاف قاب قوسيف أو أدنى بعػد
أمر
وبيذا كاف انتياض دولة المماليؾ ًا
ً
سػػػػمطاف المممػػػػوكي طومػػػػاف بػػػػاي(تٖٕٜى=ٔ٘ٔٚـ) سػػػػدة الحكػػػػـ فػػػػي
اعػػػػتالض ال ا

مصػػر(ٕ) ،ومحاولتػػو الدضوبػػة إصػػالح شػػئوف الػػبالد اإلداريػػة والمعيشػػية ،قواقػرار نظػػـ
العدالة االجتماعية الناجزة بيف الناس ،ولكف ىييػات ىييػات؛ فقػد فػات األواف بعػدما
تدىور أحواؿ البالد والعباد في العصر الممموكي.

)ٔ( مػػا ارتكبػػو السػػمطاف سػػميـ األوؿ وجنػػده مػػف الج ػرائـ والقتػػؿ فػػي حػػؽ مصػػر وأىميػػا ال يعػػد وال
شاىدا عمػى عظػـ المأسػاة
يحصى ،فمـ يرع فييا إسالما وال مسمميف .فابف إياس المؤرخ كاف
ً
التي حمت بمصر وخرابيا عمى أيدييـ .ينظر بدائع الزىور ٕٔ٘ :٘ ،وما بعدىا.

)ٕ( طوماف باي :أبو النصر ،الممقب بالممؾ األشرؼ :مف مموؾ الجراكسة بمصػر ،وىػو ابػف أخػي
قانصػػو الغػػوري ،واسػػتعد لمقتػػاؿ بعػػد مػػوت قانصػػوه الغػػوري .ولمػػا توجػػو السػػمطاف سػػميـ إلػػى

ػديدا ،ثػػـ انيػػزـ
مصػػر ،وقػػرب منيػػا قابمػػو الممػػؾ األشػػرؼ بالعسػػاكر المصػػرية ،فقاتمػػو قتػػاال شػ ً
طوماف باي ،وىرب ىو حتى عدى النيػؿ إلػى طػرؼ بػالد السػوداف ،فبعػث السػمطاف سػميـ إلػى
مشايخ العرباف بمسكو ،ووعدىـ عمى ذلؾ بأشياض حتى ظفر بو ابف عمر أمير الصعيد ،فػأتى

بو إلى السمطاف ،فأمر بو فصمب عمى باب زويمة ،وبو انقطعت الجراكسة ،فكانػت مػدة ممكيػـ
ٕٖٔ سنة .ينظر ترجمتو حاجي خميفػة :سػمـ الوصػوؿ إلػى طبقػات الفحػوؿ ،تحقيػؽ /محمػود
عبػد القػادر األرنػاؤوط ،تقػػديـ /أكمػؿ الػديف إحسػاف أوفمػػي ،مكتبػة إرسػيكا ،إسػتانبوؿ– تركيػا،

ٕٓٔٓـٔٛٚ :ٕ ،؛ الزركمي :األعالـ.ٕٖٗ-ٕٖٖ :ٖ ،

ٕٕٛ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

سمطاف طومػاف بػاي إال أف ذلػؾ لػـ يمنػع مػف انييػار
ورفـ حب المصرييف لم ا

دولتػػو وزواليػػا إلػػى األبػػد بعػػدما شػػنقو العثمػػانيوف عمػػى بػػاب زويمػػة – أحػػد أب ػواب

القاىرة َّ
الشييرة(ٔ).

وانطالقًػػا مػػف َّ
النظػػرة التَّوسػػعية مػػف قبػػؿ الدَّولػػة العثمانيػػة ،والقػػائميف عمػػى

أمورىػػا -والتػػي لػػـ تكتػػؼ بمصػػر وبعػػض بػػالد العػػرب ،بػػؿ امتػػدت إلػػى بعػػض الػػدوؿ

األوروبيػػة ،وأدخمتيػػا تحػػت حكميػػا ،كاليونػػاف والصػػرب والمجػػر وفيرىػػا -باتػػت تمػػؾ

جيػدا فػي إذكػاض نػار
الدَّولة في صراع مسػتمر ،ودائػـ مػع أعػدائيا الػذيف لػـ يػدخروا ً
الفتف والمؤامرات الداخميػة ،عػالوة عمػى المػؤامرات الخارجيػة .ممػا أدى إلػى العصػؼ
بكياف الدولة العثمانيػة واإل ػعاؼ مػف قوتيػا وسػيطرتيا .فكػاف مػف أخطرىػا الثَّػورات
الداخمية الكثيرة التي قاـ بيا معظػـ سػكاف تمػؾ البمػداف مػف أجػؿ االسػتقالؿ ،وتحػدي

الحكومة المركزية في إسطنبوؿ(ٕ).

وعالوة عمى ذلؾ فإف سوض اإلدارة المركزية ،وتيميش دور الواليات ،والتَّأخر

ميدا لمتفتت فػي ع د تمؾ الدولة الكبرى وانييار كيانيا.
العممي والثقافي َّ

ومػػػف الشػػػائع بػػػيف عممػػػاض التػػػاريخ أف الحممػػػة الفرنسػػػية عمػػػى مصػػػر سػػػنة
(ٜٔٚٛـ إلػػػى ٔٓٔٛـ) كشػػػفت عػػػف ىػػػذا التَّػػػأخر العممػػػي والثَّقػػػافي والحيػػػاتي فػػػي

)ٔ( في واقعة مقتؿ السمطاف طوماف باي وما جرى فييا ،ينظر بالتفصػيؿ بػدائع الزىػور فػي وقػائع
الدىور.ٔٚٚ -ٔٚٙ :٘ ،

)ٕ( نظـ كثير مف األدبػاض والشػعراض فػي ىػذا العصػر أشػعا ار كثيػرة قيمػت فػي تمػؾ الثػورات الداخميػة
التػػي ىػػددت الدولػػة العميػػة العثمانيػػة ،فػػالبعض مػػدح تمػػؾ الثػػورات وشػػجعيا ،والػػبعض عنفيػػا
وحقػػر مػػف شػػأنيا ومػػف خطرىػػا .ينظػػر فػػي ذلػػؾ كتػػاب" :شػػعر الثػػورات الداخميػػة فػػي العيػػد

العثماني" :زينب بيره جكمي ،دار ال ياضَ -ع َّماف– األردف ،طٕٔٓٓٓ ،ـ.

ٕٕٜ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

سػػػوض إدارة القػػػائميف عمػػػى تمػػػؾ الػػػبالد
ػػيال بػ ًا
العصػػػر العثمػػػاني ،وكانػػػت دلػ ً
ػػارز عمػػػى ُ
وأمورىا.
وال سيما ما فعمتو في إزاض البمداف العربيػة الواقعػة تحػت حكميػا ،والمسػيطرة

عمى مقاليد أمورىا– مػف تفشػي الفسػاد والرشػوة والفقػر واألوبئػة ،وتػأخر الصػناعات

والزراعػة والعمػػـ ،وسػػيطرة الجيػػؿ عمػػى َّ
لسػػدَّة الحكػػـ ومقاليػػد
النػػاس واعػػتالض الجايػػاؿ ُ
األمور(ٔ) ،حتى صار َّ
الناس يعانوف مػف ػنؾ قػاتـ فػي شػتى المنػاحي المعيشػية –

إال «أف الدَّولػة العثمانيػة كانػػت المػدافع الحقيقػػي عػف بػالد اإلسػػالـ والمسػمميف لمػػدة
ػاخر مػػف جيميػػـ
)ٔ( مػػف ذلػػؾ مػػا كتبػػو العالمػػة األديػػب محمػػد الفار ػػي ،ناقػػدا ق ػػاة عصػػره وسػ ًا
وظمميـ ،وافتقاد العدالة عمى أيدييـ:
فػػػػػي مصػػػػػر مػػػػػف القُ ػ ِ
ػػػػػػػػػػو
ػػػػو
فػػػػػػػػػػػي أكػػػػػػػػػػػؿ مواريػػػػػػػػػػػث اليتػػػػػػػػػػػامى َولَػ ُ
ػػػػاة قػػػػػاض ولِػ ُ
َمػػػػػػػػػػػػػػف عػ َّ
إف ُرمػػػػػػػػػػت َعدالػػػػػػػػػػة فقُػػػػػػػػػػـ ِعػ َّ
ػػػػػػػػػػػػػو
اىمػػػػػػػػػػػػػػا َعدلػ
ػػػػػػػػػػػػػد لػ
ػػػػػػػػػو
ُ
ُ
ػػػػػػػػػد لػ ُ
ػػػػػػػػػػػػػو در ً

ومياجمػا
ناقػدا
ومما كتبو األديب بياض الديف العاممي(تٕٔٔٙـ) -صاحب كتاب "الكشػكوؿ"– ً
ً
سوض األحواؿ في مصر ،وانتشار الفساد والرشوة و ياع العمـ واألخالؽ:
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػة ار ػػػػػػػػػػػػػػػػػية
نعمػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػي عيشػ
ػػػػػػػعيدا بيػػػػػػػػا
مػػػػػػػػف شػػػػػػػػاض أف يحيػػػػػػػػا سػ ً
ُم ً
وليجعػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الجيػػػػػػػػػػػػػػػػؿ لػػػػػػػػػػػػػػػػو فاشػػػػػػػػػػػػػػػػية
فميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدع العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ وأصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحابو
والطػػػػػػػػػػػػب والمنطػػػػػػػػػػػػؽ فػػػػػػػػػػػػي جانػػػػػػػػػػػػب

والنحػػػػػػػػػػػػػػػو والتفسػػػػػػػػػػػػػػػير فػػػػػػػػػػػػػػػي زاويػػػػػػػػػػػػػػػة

وليتػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؾ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرس وتدريسػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

والمػػػػػػػػػػػػػػتف والشػػػػػػػػػػػػػػرح مػػػػػػػػػػػػػػع الحاشػػػػػػػػػػػػػػية

ػػػػػػػػػػػػػر وحتػػػػػػػػػػػػػػى متػػػػػػػػػػػػػػى
إالـ يػػػػػػػػػػػػػػا دىػ ُ
تُحقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ ا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ُمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعطفًا

تُشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقى بأيامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أياميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

وىكػػػػػػػػػػػػػػذا تفعػػػػػػػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػؿ ذي

َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنقص ب ماليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػ
وتوقػ
ِ

ٍ
ٍ
ىمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عاليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيمة أو
ف

ينظر شياب الديف الخفاجي(ٜٔٓٙى) :ريحانة األلبا وزىرة الحياة الدنيا ،المطبعة العثمانيػة-
القػػػاىرة ،سػػػنة ٖٔٓٙىٕٖٛ ،ٔٓٗ ،؛ المحبػػػي :خالصػػػة األثػػػر فػػػي أعيػػػاف القػػػرف الحػػػادي

عشر.ٕٗٗ :ٖ ،

ٖٕٓ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

الصػػفوية،
تزيػػد عمػػى ثالثػػة قػػروف ،وجنبػػتيـ مخػػاطر الحمػػالت الصػػميبية والشػػيعية َّ
وقامػػت بفتوحػػات كثيػػرة داخػػؿ أوربػػا نفسػػيا ،وكػػاف ليػػا الف ػػؿ األكبػػر فػػي انتشػػار

اإلسػػالـ ىنػػاؾ ..ومحاولتيػػا المسػػتميتة فػػي الحفػػاظ عمػػى فمسػػطيف والقػػدس الشػػريؼ
د الحركات الصييونية ..ووحدت شعوب العالـ العربي اإلسالمي في بوتقة واحػدة،

وتحت حكـ واحد ،وسمحت بانفتاح الواليات التابعة ليػا بع ػيا عمػى بعػض ،وكانػت

حريػػة التنقػػؿ مكفولػػة لحف ػراد دوف قيػػد أو شػػرط ُيػػذكر»(ٔ) ،ومػػف يق ػ أر كتػػب الت ػراجـ

جيدا.
والطبقات ،والتاريخ والرحالت سيقؼ عمى تمؾ الحقيقة ً

وأثَّرت تمؾ َّ
نفور بيف الباحثيف
العثماني وطبيعتو ًا
النظرة َّ
السائدة حوؿ العصر ُ
والدارسيف مف دراستو في مختمؼ المناحي الحياتية.
ولـ تقؼ ىذه َّ
النظرة عنػد ىػذا الحػد بػؿ تجاوزتػو لػتعمـ عمػى طػالب المراحػؿ

التعميميػػة المختمفػػة ،فتتنػػاوؿ أدبػػو وتاريخػػو باإلسػػاضة أو باألحكػػاـ المغموطػػة القائمػػة

عمى فض الطرؼ عف دراستو والتقميؿ مف أثره وأىميتو.

الس ػادس
إال َّأن ػو ومػػع ذلػػؾ فػػإف ىػػذا العص ػر «وبالتحديػػد منػػذ أوائػػؿ القػػرف َّ
عشػػر ،وحتػػى أواخػػر القػػرف الثػػامف عشػػر ،يحتػػاج إلػػى مزيػ ٍػد مػػف الدراسػػات العمميػػة
الجادة التي تعتمد عمى المصادر الجديدة والمختمفػة ،والتػي تعػالل ىػذه المػدة ،لػيس

بمفاىيـ ومعايير القرنيف التاسع عشر والعشريف ،قوانمػا بسػياقيا التػاريخي وبمعػايير

)ٔ( محمد فتحي عبد الفتاح :النثر الفني في العصر العثماني" في مصر والشاـ" -دراسػة تحميميػػة
؛ رسالػة دكتػوراه  ،مخطػوط كمية دار العموـ ،جامعة القاىرة ،عاـ ٖٕٔٓـ،ج – د.

ٖٕٔ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

زمانيا ودوف أحكاـ عامة أو مسبقة ،أو متأثرة برؤى استشػراقية أو فيرىػا»

(ٔ)

نتبيف ما ليا وما عمييا.

حتػى

ولكػػػػػف ا ف وبعػػػػػد حركػػػػػة الني ػػػػػة العمميػػػػػة المعاصػػػػػرة ،واكتشػػػػػاؼ آالؼ

المخطوطات -الدفينة في مكتبات العػالـ المتنػاثرة فػي بقػاع األرض المعمػورة -التػي

كانت مف نتاج أدباض و ُكتَّاب وعمماض ومؤرخي العصػر العثمػاني ،بػدأت الحاجػة ممحػة
إلػػى إعػػادة دراسػػتو ،وكشػػؼ الغمػػوض المحػػيط بػػو ،والميػػيمف عميػػو؛ فبػػدأت حركػػة
تحقيؽ التراث المخطوط ليذا العصر في كؿ فنونو العممية والمعرفية المختمفة.

وتقػػوـ حال ًيػا مراكػػز بحثيػػة وعمميػػة متخصصػػة لدراسػػتو وتحقيػػؽ مخطوطاتػػو
مثؿ :مؤسسة أرسيكا في تركيا والتي تتبع منظمة العالـ اإلسػالمي ،وقػد قامػت بعػدة

الدراسػات
دراسات ومشاريع بحثية متعمقة بيذا العصر ،وأصدرت
عديدا مف البحوث و ِّ
ً
والوثائؽ.

***

)ٔ( محمد صبري الدالي :فقياض وفقراض "اتجاىات فكرية وسياسية في مصر العثمانية" ،دار الكتػب
والوثائؽ القومية -القاىرة ،طٖٔٔٗٔ ،ى= ٕٓٔٓـ.ٜ ،

ٕٖٕ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ً
أَل  -مقبرثخ يف سريح األديت حممذ ثه قبوصُي :
ػػد مػػػف ُكتَّػػػاب التَّػػػراجـ والسػػػير ،أو أدبػػػاض ومػػػؤرخي العصػػػريف
لػػػـ ييػػػتـ أحػ ٌ
المممػػوكي والعثمػػاني بالترجمػػة لػػو ،أو اإلشػارة لنشػػأتو العمميػػة ،أو الواقػػع عمػػى دوره
في عصػره ،أو عمػى األقػؿ تػدويف تػاريخ والدتػو ووفاتػو ،فكػاف مصػيره كأفمػب أدبػاض
وأعالـ عصره في اإلىماؿ .مع العمـ بأف ابف قانصوه كػاف مػف أىػـ أدبػاض مصػر فػي

السػالطيف والحكػاـ واألمػراض فػي كػال الػدولتيف ،ورثػى
ىذه الحقبػة الزمنيػة؛ فقػد مػدح َّ

تعبيػر
ًا
وبكى مصر وحاليا في أثنػاض دخػوؿ العثمػانييف ليػا ،بشػعره الجيػد الػذي يعبػر
صادقًا عف خصائص الحياة األدبية والثقافية السائدة آنذاؾ في مجتمعو بمغة سيمة.
ولكف نظ ار لقمة المصادر المترجمة لو -كما قمنا -فقػد أصػابني الكػد والعنػاض

مف البحث في كتب التراجـ والطبقات والتاريخ وفيارس الكتب .إال أنني لـ أصؿ إلػى

ترجمة شافية لو تنير لي الطريػؽ السػتعراض حياتػو ونشػأتو العمميػة ودوره المعػيش

في عصره.

ولـ يكف أمامي سوى تممس أشعاره ومواقفو في كتػب التػاريخ والتػراجـ التػي

أشارت إليو مف قريب أو بعيد.

ػاب واحػ ٌػد ألحػػد معاصػػريو ومقربيػػو ،أال وىػػو كتػػاب
وقػػد أعػػانني فػػي ذلػػؾ كتػ ٌ
(بػػػدائع الزىػػػور فػػػي وقػػػائع الػػػدىور) لممػػػؤرخ واألديػػػب المصػػػري محمػػػد بػػػف إيػػػاس،
المتوفَّىٖٜٓىٕٖٔ٘ /ـ .فقد استشيد ابف إياس بنماذج مف شعر ابف قانصػوه فػي
مواقػػؼ عػػدة ،وفػػي مناسػػبات متباينػػة -حتػػى سػػنة ٜٕٛىجريػػة -حػػدثت بالفعػػؿ فػػي

حياتيما ،فكاف بذلؾ مؤِّر ًخا لكؿ واقعة حدثت في عصرىما.

فحاولت مف خالؿ ما أورده ابف إياس تممس الجوانػب الشخصػية والحياتيػة

البف قانصوه ،ومعرفة دوره ومواقفو وعالقتو بمعاصريو.

ٖٖٕ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ػػذت عمػػػى عػػػاتقي قػػػراضة مؤلفاتػػو األدبيػػػة المخطوطػػػة التػػػي تعػػػاني
كػػذلؾ أخػ ُ
اإلىماؿ والنسياف؛ لكشؼ الرؤى عف حياتو واستكماؿ سيرتو ،لتجمو لنا الصورة أكثر

وحا.
و ً

معاصر لصديقو ابف قانصوه ،فكاف عنػدما يستشػيد
ًا
وكاف المؤرخ ابف إياس
بأشعاره أو يوردىا في ثنايا تاريخو يقوؿ" :وقاؿ صاحبنا الناصري محمد ابف قانصوه

مف صادؽ".

والغريػػػب فػػػي األمػػػر أف ابػػػف إيػػػاس لػػػـ يتػػػرجـ لصػػػديقو ،ولػػػـ يعرفنػػػا بػػػو أو

بالسػػالطيف والحكػػاـ
بأسػػرتو .إال أنػػو رفػػع النقػػاب عػػف طبيعػػة عالقػػة ابػػف قانصػػوه َّ
واألمراض وأشراؼ الدولػة فػي كػال العصػريف باعتبػاره شػاىد عيػاف عمػى نيايػة العصػر

الممموكي ،وميالد عصر جديد ،وىو العصر العثماني.

وممػػا أورده محمػػد بػػف إيػػاس مػػف أبيػػات شػػعرية البػػف قانصػػوه فػػي التينئػػة

سميماف األوؿ (تٜٗٚى= ٔ٘ٙٙـ) عمى ممؾ األمػراض خػاير
بمناسبة خمع ال ا
سمطاف ُ
بؾ(تٜٕٛى= ٕٕ٘ٔـ) بخمعة االستمرارية في تولي والية مصر وحكميػا فػي سػنة

ٜٕٚى ،يقػػوؿ« :وفػػي ربيػػع األوؿ سػػنة ٜٕٚى ،خمػػع السػػمطاف سػػميماف األوؿ بػػف
عثماف عمى ممؾ األمراض خاير بػؾ بخمعػة االسػتمرار ،وقػد زينػت القػاىرة عشػرة أيػاـ،
وتكمؼ الناس بيذه الزينة كمفة عظيمة ،وقد حدث فييا مف المجوف والفسؽ الشيض

العظيـ ،وقد ابتيل الناس ليذه الزينػة فايػة البيجػة :وقػاؿ صػاحبنا الناصػري محمػد

بف قانصػوه مػف صػادؽ ،يمػدح فييػا السػمطاف سػميماف بػف السػمطاف سػميـ شػاه ابػف

عثماف َّ
عز نصره:

ٖٕٗ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ِ
ػػػما
الحمػ ُ
ػػػد هلل أ ْ ػ َ
ػػػحى الممػػػػ ُؾ ُم ْبتَسػ ً

وجيػػو كظمػػا
مػػف بعػػد مػػا كػ َ
ػاف أبػػدى َ

(ٔ)

ا الزعزيف ثً(ٕ):

ىػػو األسػػتاذ َّ
الناصػػري محمػػد بػػف قانصػػوه ِمػػف صػػادؽ؛ كمػػا جػػاض اسػػمو فػػي
ِ
مؤلفاتو(ٖ) ،وفي المصادر القميمة التي ذكرتو .فيو ممقػب َّ
ب أبوه
بالناصري ،وُنس َ

(ٔ) محمد بف إياس :بدائع الزىور في وقائع الدىور ٘. ٖٛ٘ :
)ٕ( ينظر مصادر ترجمتو:
ٔ -محمد بف إياس(تٖٜٓى=ٖٕ٘ٔـ) :بدائع الزىور في وقائع الدىور.

ٕ -جورجي زيػداف(ت ٕٖٖٔى= ٜٗٔٔـ) :تػاريخ آداب المغػة العربيػة ،دار اليػالؿ القػاىرة،
(د.ت)( ،د.ط)ٕٜٖ. :ٖ ،
ٖ -إسماعيؿ باشا البغدادي (تٖٖٜٔى=ٕٜٓٔـ) :إي ػاح المكنػوف فػي الػذيؿ عمػى كشػؼ
الظنػوف عػػف أسػػامي الكتػػب والفنػػوف ،تصػػحي  :رفعػػت بيمكػػو الكميسػػي ،دار إحيػػاض التػراث

العربي– بيروت. ٕٗٙ :ٕ ،
ٗ -يوسػػػػؼ رزؽ اهلل فنيمػػػػة أفنػػػػدي(ت ٖٜٔٙى= ٜٓ٘ٔـ) :نسػػػػخة خطيػػػػة ثمينػػػػة مػػػػف
كتاب«السحر الحالؿ مف إبداع الجالؿ» :مقاؿ نشر بمجمة المقتطؼ،جٕ مف المجمدٕ،ٚ

فبراير ٜٕٔٛـ /شعباف ٖٔٗٙىٕٓٗ. -ٕٓٔ ،
٘ -بروكممػػػاف(تٖ٘ٔٚى= ٜٔ٘ٙـ) :تػػػاريخ األدب العربػػػي– العصػػػر العثمػػػاني ،ترجمػػػة د.

محمود مصطفى حجازي ،ود .عمر صابر عبد الجميػؿ ،الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب-

القاىرةٜٜٔ٘ ،ـ.ٕٔ :ٛ ،
 -ٙعمػػر ر ػػا كحالػػة(ت ٔٗٓٛى= ٜٔٛٚـ) :معجػػـ المػػؤلفيف ،مؤسسػػة الرسػػالة– بيػػروت،
طٔٔٗٔٗ ،ىٜٜٖٔ /ـ.ٙٓٓ :ٖ ،

)ٖ( ينظر ما جاض في عنواف كتبػو ومقػدماتيا حػوؿ اسػمو ،كػػ :السػحر الحػالؿ مػف إبػداع الجػالؿ؛
وموشحو؛ وكواكب األلفاظ السنية في سماض النسبة الجركسية.

ٖٕ٘

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

قانصوه لسيده صادؽ الذي اشتراه

(ٔ).

ػيئا ،إال أننػػا مػػف خػػالؿ ق ػراضة كتبػػو ودراسػػتيا،
وال نعمػػـ عػػف تػػاريخ مولػػده شػ ً
تقريبػا فػي النصػؼ الثػاني مػف القػرف التاسػع اليجػري؛ فقػد ذكػر فػي
وجػدنا أنػو ولػد
ً

كتابو المخطوط «مراتع األلباب في مرابع ا داب» أنو ألَّفػو سػنة ٜٛٛى= ٖٜٔٗـ،

وىو شاب.

تقريبػا فػي النصػؼ الثػاني مػف القػرف التاسػع اليجػري.
ومعنى ذلػؾ أنػو ولػد
ً
ويؤكد ما قمناه ما أورده في كتابو المخطوط (السحر الحالؿ مف إبداع الجالؿ)" :أنػو

كاف يح ر دروس أستاذه ،وعالمة عصره وأوانو جػالؿ الػديف السػيوطي(تٜٔٔى=

٘ٓ٘ٔـ)(ٕ) -رحمو اهلل".

أما عف تاريخ وفاتو فقد صمتت كتب التراجـ والطبقات والتاريخ وفيرىػا عػف

ذكره أو تحديده ،إال أننا -مف خالؿ تتبعنا لما أورده محمد بف إياس في بدائعو؛ مف
نماذج شعرية البف قانصوه فػي مناسػبات عػدة ،والتػي تنتيػي بانتيػاض كتابػو -نعتقػد

أنػػػو تػػػوفي فػػػي نيايػػػة النصػػػؼ األوؿ مػػػف القػػػرف العاشػػػر اليجػػػري؛ أي :بعػػػد عػػػاـ

(ٜٕٛى= ٕٕ٘ٔـ).

وحجتنا في ذلؾ أف آخر ما أورده ابف إيػاس فػي بدائعػو لمحمػد بػف قانصػوه

قولػػو فػػي مػػدح الػػوزير األعظػػـ مصػػطفى باشػػا بمناسػػبة توليػػو حكػػـ مصػػر مػػف قبػػؿ

)ٔ( لمزيد مف اإلي اح حوؿ ىذه النسبة ينظر كتاب (ال َّوض الالمع ألىؿ القػرف التاسػع) لمعالمػة
السػػػخاوي (تٕٜٓى= ٜ٘ٔٗـ) ،منشػػػورات دار مكتبػػػة
شػػػمس الػػػديف محمػػػد عبػػػد الػػػرحمف َّ
الحياة ،بيروتٕٚٔ –ٕٚٓ :ٕ ،؛ ٓٔ.ٕٚٓ :

)ٕ( ينظػػر مخطػػوط المتحػػؼ العراقػػي بػػرقـ ٗ ،ٕٚورقػػة ٖ .ٔ٘ ،وحاليػػا أعمػػؿ عمػػى االنتيػػاض مػػف
تحقيقو ونشره.

ٕٖٙ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

سػػمطاف العثمػػاني سػػميماف األوؿ فػػي سػػنة ٜٕٛى؛ بعػػد وفػػاة األميػػر خػػاير بػػؾ (ت
ال ا
ٜٕٛى= ٕٕ٘ٔـ):

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت األميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر َخ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ِر ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ
مػ

ِ
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى
ال تحزنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي م ْ

بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ِ
طفى
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َ
بم ْ
َ
افرحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ُ

سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ ْنظُريو َخ ْيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَر ِبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ
َ

(ٔ)

وقصة األمير خاير بؾ أو خػايف بػؾ كمػا وسػمتو كتػب التػاريخ وحوادثػو(ٕ)،

واعتالئو لحكـ مصر وخيانتو لمسمطاف الممموكي قانصوه الغوري معروفة ومشػيورة،

سػرور
فال داعي لمتعرض ليا ىنا ،ولكف في القطعػة الشػعرية الماثمػة نممػس حالػة ال ا

السائدة التي وقعت عمى قموب المصػرييف بعػد وفػاة الخػائف لوطنػو(ٖ) ،وألعمالػو مػف

سػػفؾ الػػدماض والقتػػؿ بحػػؽ أبنػػاض مصػػر ،فمػػـ يحػػزف عميػػو أىػػؿ مصػػر ،بػػؿ سػػعدوا
خير بالوالي الجديد مصطفى باشا.
واستبشروا ًا

)ٔ( ينظر ابف إياس :بدائع الزىور في وقائع الدىور.ٜٗٓ :٘ ،

)ٕ( ينظر مخطوط اإلسحاقي :دوحة األ زىػار اإلسػحاقية فػيمف ولػى الػديار المصػرية ،مكتبػة فرنسػا
الوطنية ،رقـ حفظو  ،ٔٛٗٚورقة ( .ٜٛمالحظة ميمة ىو أف المخطػوط مػدرج تحػت عنػواف
خطأ بعنواف :كتػاب فتػوح مصػر البػف زوالؽ) ولكػف تيقنػت مػف نسػبتو الصػحيحة وعنوانػو مػف

خالؿ ما ورد في مقدمة الكتاب عف تسميتو.

)ٖ( ينظر ما قالو ابف إياس في مكره وخداعو وحيمو في خراب مصر وتسميميا لمسػمطاف العثمػاني
سميـ بف عثماف ،وخيانتو وقتمو لمعبػاد ،حتػى شػنؽ السػمطاف طومػاف بػاي ،وكػاف ىػذا بترتيبػو

وتخطيطػػو .ينظػػر البػػدائع ٘ ،ٗٛ٘ :مصػػطفى الصػػفوي القمقػػاوي :صػػفوة الزمػػاف فػػيمف تػػولى

عمى مصر مف أمير وسمطاف ،تحقيؽ /محمد عمر عبدالعزيز ،دار المعرفػة الجامعيػة لمنشػر-
اإلسكندرية ،مصرٕٓٓٙ ،ـ.ٙ٘ ،

ٕٖٚ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

 آثبري الزي رزكٍب:أسيـ محمد بف قانصوه كغيره مف أدباض و ُكتَّػاب عصػره -فػي حقػؿ الدراسػات

األدبية  -ببعض المؤلفات التي ما زالت قيد االحتباس فػي خػزائف المكتبػات الخاصػة
والعامة ،تنتظر مف يكشؼ عنيػا النقػاب لم ػياض؛ لتكػوف إ ػافة جديػدة فػي المكتبػة

العربية العثمانية .ونذكر منيا ما يمي:

حاليػا باالنتيػاض مػػف
ِّٔ -
السػحر الحػالؿ مػف إبػداع الجػالؿ :مػػا زاؿ مخطوطًػا ،وأقػوـ ً
تحقيقو ودراسػتو .وعػف أىميػة ىػذا الكتػاب فػي حقػؿ الدراسػات األدبيػة والنقديػة،
ومػػا يمكػػف أف ي ػػيفو لمقػػارئ والباحػػث والمكتبػػة العربيػػة .قػػاؿ يوسػػؼ رزؽ اهلل

فنيمػػة أفنػػدي« :فالكتػػاب نفػػيس بموا ػػيعو قػػد جمػػع القصػػائد الحسػػاف ،وناصػػع
ػػـ بػػيف دفَّتيػػو البػػدائع والطػػرؼ ،والمطػػائؼ والنكػػت ،وفػػرر األقػػواؿ،
البي ػاف ،و َّ
ورواض
وبػػدائع األمثػػاؿ مػػف نوابػػء الشػػعراض ،وأم ػراض الكػػالـ ،وصػػافة القػػريضَّ ،

القوافي»(ٔ) .وينقسـ ىذا الكتاب المخطوط إلى خمس مقدمات ،وخمسة أبواب.
 -أمب املقذمبد اخلمس فٍي:

ورد في شرفو مف َّ
النقؿ.
األَىل :في ف ؿ العقؿ وما َ
َالثبويخ :في ُعموـ األدب.

َالثبلثخ :فيما َرَوت فيو الصحابة مف الحديث ،ومزجت ِمنو القديـ بالحديث.
َالزاثعخ :منتخبات مف بعض القصائد والمقاطيع الحساف.
َاألخري :في بعض القصائد ومعار تيا.

)ٔ( يوسػػؼ رزؽ اهلل فنيمػػة أفنػػدي :نسػػخة خطيػػة ثمينػػة مػػف كتػػاب «السػػحر الحػػالؿ مػػف إبػػداع
الجػػػػالؿ» :مقػػػػاؿ نشػػػػر بمجمػػػػة المقتطػػػػؼ ،جٕ مػػػػف المجمػػػػد ٕ ،ٚفبرايػػػػر ٜٕٔٛـ /شػػػػعباف

ٖٔٗٙى.ٕٖٓ ،

ٕٖٛ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

َّ

 َأمب األثُاة اخلمسخ فٍي:األَل :في القصائد.

َالثبوي :الموشحات والمخمسات.
َالثبلث :األلغاز والمطارحات.

الزاثع :المراثي.

َاألخري :المقاطيع الشعرية.

 -وليػػذا الكتػػاب المخطػػوط عػػدة نسػػخ خطيػػة محفوظػػة وموزعػػة فػػي مكتبػػات العػػالـ

اسػػتطعت الوصػػوؿ إلييػػا ،والحصػػوؿ عمييػػا ،والعمػػؿ عمػػى االنتيػػاض مػػف دراسػػتيا،

وتحقيقيا ،ومنيا:
ً

أَل -نسػػخة محفوظػػة بػػالمتحؼ العراقػػي بػػرقـ ٗ ،ٕٚوعػػدد أوراقيػػا ٕٗٗؽ،

وعػػدد األسػػطر ٖٔس ،ومقاسػػيا ٖٔ×ٕٔسػػـ ،و ُكتبػػت بقمػػـ نسػػخي يتميػػز بالروعػػة
والجماؿ والتجويد ،وال بط بالشكؿ.
وىػػذه ال انسػػخة خزائنيػػة نفيسػػة تممكيػػا محمػػد بػػف كمػػاؿ الػػديف ،وقػػد اشػػتراىا

سمطاف محمد خاف بمدينة القسطنطينية (استانبوؿ) سػنة ٕٜٔٓى ،وأطرىػا
بجامع ال ا
مزخرفة ومذىبة ،وصفحاتيا مجدولة ،وبحواشييا تعميقات كثيرة ،وعمييا اسـ الكتػاب

ومؤلفو ،وكتبيا أبو الف ؿ محمد بف عبد الوىاب األعرج السنموطي ،سنة ٜ٘ٔى.

ثبويب -نسػخة محفوظػة بمكتبػة األسػد الوطنيػة بدمشػؽ ،ورقميػا ،ٜٔٗٗٗ
وىػػػػػي مصػػػػػورة عػػػػػف مكتبػػػػػة األحمديػػػػػة بمدينػػػػػة حمػػػػػب ،ورقميػػػػػا ٕ ،ٔٔٙوعػػػػػدد
أوراقيأٔٚؽ ،وعدد األسطر ٔٚس ،ومقاسيا ٕٛ×ٔٛسـ.
وكتبت بقمػـ نسػخي جيػد فػي  ٕٛرم ػاف سػنة ٜٜٓى ،ومتقنػة وم ػبوطة
بالشكؿ ،وعمييا تممػؾ باسـ محمد خ ر بف محمد الفر ي سنة ٔٔٔٔى ،وبيا
مطالعات لبعض العمماض منيـ أحمد بف جابر الحنفي ،وأسعد بف جابر أفندي.

ٕٖٜ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ً

ثبلثااب -نسػػخة محفوظػػة بالمكتبػػة الينديػػة بػػالمتحؼ البريطػػاني ،بػػرقـٖٖ.ٛ

وكتبػػػػػػت بخػػػػػػط النسػػػػػػخ ،وم ػػػػػػبوطة بالشػػػػػػكؿ ،وعػػػػػػدد أوراقيػػػػػػا  ٜٔٔؽ ،وعػػػػػػدد

األسػػطرٕٔس ،وىػػي مجيولػػة تػػاريخ النسػػخ ومكانػػو ،وفيػػر معمػػوـ اسػػـ ناسػػخيا،
وصفحاتيا فير وا حة في بعض األحياف.

ٕ -مراتع األلباب مف مرابع ا داب :مخطوط لـ يحقػؽ ،ولػـ يطبػع ،وىػو عبػارة عػف

مجموعة مف المختارات الشعرية جمعو وىو فػي سػف الشػباب فػي سػنة ٜٛٛى،

منو نسػخة بػالمتحؼ البريطػاني بػإنجمترا ،رقػـ(ٓ ،)ٔ/ٚٚومنػو نسػخة محفوظػة

بعماف.
بمكتبة الجامعة األردنية َّ

ٖ -موش ػ فػػي الغػػزؿ ،وفيػػو مػػدح األميػػر خػػاير بػػؾ ،وىػػو مخطػػوط

ػػمف مجمػػوع

محفوظ بمكتبة برليف ،برقـ ،ٕ/ٛٔٚٙوىو مو وع تحقيقنا في البحث.

ٗ -لو مجموعة مف القصػائد والمقطعػات واألبيػات المتنػاثرة فػي أثنػاض كتػاب «بػدائع
الزىور فػي وقػائع الػدىور» لمعاصػره العالمػة األديػب محمػد بػف إيػاس ،المتػوفى

تقريبػا ثالثػة وثمػانيف
قمت بجمعيػا قواحصػائيا؛ فبمغػت
سنة(ٖٜٓىٕٖٔ٘ /ـ)ُ ،
ً
ومئة بيت مف الشعر.

٘ -قصيدة شعرية بعنواف :كواكب األلفاظ السنيَّة في سماض ِّ
النسبة الجركسيَّة ،وىي
مخطوطػػة عػػدد أورقيػػا(ٗ) ورقػػات؛ منيػػا نسػػخة مصػػورة بمكتبػػة مركػػز جمعػػو

الماجػػد لمثقافػػة والت ػراث بدولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة بػػرقـ(ٗ)ٕٖٗٚٚ؛ عػػف
األصػؿ الموجػػود بمكتبػػة تشسػػتربتي بإيرلنػدا -دبمػػف ،بػػرقـ( ،)ٕٗٗٙوىػػي عبػػارة
عف تأريخ لنسب المموؾ الجراكسة وأنسابيـ ،ومموكيـ ورثاض دولتيـ.
ً

***

ثبويب -األغزاض الشعزيخ عىذ اثه قبوصُي:

ٕٓٗ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

تنوعػػت األف ػراض ِّ
الشػػعرية التػػي طرقيػػا ابػػف قانصػػوه ،والمدونػػة فػػي (بػػدائع

ساخر
ًا
الزىور في وقائع الدىور) البف إياس ،فوجدناه يمدح ،ويينئ ،ويرثي ،ويتيكـ
ممف أساض إليو ،أو أساض إلى وطنو ،أو أساض إلى أبناض عصره ،أو مف اتيـ بالفساد
األخالقي واالجتماعي والسياسي ،فكػاف -بروحػو المرحػة وفكاىتػو النػادرة والمعيػودة

عند أىؿ مصر ،والنابعة مف العادات والتقاليد المصرية الشعبية األصيمة  -يالحقيػـ
وينػاؿ مػػنيـ ،فمػػـ يتػػرؾ ابػػف قانصػػوه مناسػػبة مػػف المناسػػبات الحياتيػػة إال أدلػػى فييػػا

بدلوه.

سػمطاف قانصػوه الغػوري تحػت سػنابؾ
فمما انتيى حكػـ المماليػؾ بعػد مقتػؿ ال ا
َّ

خيؿ العثمانييف في معركة مرج دابؽ التاريخية ،سػنة ٕٕٜىٔ٘ٔٙ/ـ -التػي كانػت
نياية عيد وحكػـ لمػبالد العربيػة ،وبدايػة عيػد جديػد لدولػة أخػرى صػارت فيػو الػدوؿ

العربية عبارة عف واليات تابعة ليا -واعتالض السمطاف العادؿ البطؿ طوماف باي فػي

سػػنةٕٕٜىٔ٘ٔٙ /ـ حكػػـ مصػػر ،وتمػػت لػػو المبايعػػة ،قػػاؿ محمػػد بػػف قانصػػوه فػػي
ذلؾ:

ربػػػػػػػػػػػو
ي إلػػػػػػػػػػػى ِّ
ػػػػػػػػػػب ال ُغػػػػػػػػػػور ا
قػػػػػػػػػػد َذ َىػ َ
ومػػػػػػػػػػػػػف شػػػػػػػػػػػػػاض ِمػػػػػػػػػػػػػف
والممػ ُ
ػػػػػػػػػػػػؾ هلل َ

وذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدَّره اهللُ
(ٔ)
ِ
لمممػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ وّالهُ
عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاده ُ

ونجد ابػف قانصػوه ِّ
يمخػص لنػا حكػـ الجراكسػة المماليػؾ ،ونسػبيـ وممػوكيـ،

وعزىـ وسطوتيـ ،وظمميـ لمعباد والبالد ،وقتاليـ مػع العثمػانييف ،وأبػاف عػف موقعػة

(مرج دابؽ) ،وما وقع فييا بعيوف أدبيػة وشػاعرية سػجؿ لنػا أحػداثيا بالتفصػيؿ فػي

قصيدتو الشعرية المخطوطة ،الموسومة بػ (كواكب األلفاظ السنيَّة في سػماض ِّ
النسػبة

الجركسيَّة) ومف أبياتيا:

)ٔ( ينظر بدائع الزىور في وقائع الدىور :ابف إياس.ٔٓ٘ :٘ ،

ٕٔٗ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ػػػػػػب
نسػػػػػػػؿ جػ
ػػػػػػركس يػػػػػػػا لػػػػػػػو َنسػ ُ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػـ
ممكػػػػػػػػػػػػػػػػػوا مصػػػػػػػػػػػػػػػػػ ار وأولُيػ
ْ

يػػػػػػػػػػػػػػػـ
و
اسػػػػػػػػػػػػػػػتمر الممػػػػػػػػػػػػػػػ ُؾ إرثَ
َّ
ُ

ِّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيـ
العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز تحػ
وخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُؿ
ُ

وممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؾ األرض تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىبيـ

لػػػػػػػػو أرادوا الراسػػػػػػػػيات مػػػػػػػػف الػػػػػػػػػ

ِ
ػػػػػػػػػػػػب
ينتسػ
ػػػػػػػػػػػػاف
فسػ
مػػػػػػػػػػػػػ ْذ إلػػػػػػػػػػػػػى َّ
َ
ُ
ممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ برقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽ وانجمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوا
وىمػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػػ ُؿ فيػػػػػػػػػػو ُرُبػػػػػػػػػػوا
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروج ُكمايػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
بسػ
ٍ

ػػػػػػػػػػب
مػػػػػػػػػػػف سػ
ػػػػػػػػػػطاىـ والسػػػػػػػػػػػطا َعجػ ُ
ْ
جػػػػػػػػػػػػػػػػذبا بالقنػػػػػػػػػػػػػػػػا َجػػػػػػػػػػػػػػػػ َذبوا
أرض
ً

وىمػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػي نظػػػػػػػػػػـ عػ ِّ
ىـ
ُ
ػػػػػػػػػز ُ
واسػػػػػػػػػتمروا فػػػػػػػػػي النظػػػػػػػػػاـ إلػػػػػػػػػى

طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىر أو لؤلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ٌؤ َر
ُ
ٌ
ي فػػػػػػػػػػػػػػػػػانتُكبوا
زمػػػػػػػػػػػػػػػػػف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػور ّ

أصػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػمب خمفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

وسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبوا
فميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمبوا ُ

وسػػػػػػػػػروا
ذىبػػػػػػػػػوا ُمػػػػػػػػػذ أظممػػػػػػػػػوا
َ
ػػػػػػػػاـ و ِمػػػػػػػػػف
وانمحػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػؾ النظػ ُ

ػػػػػػػر ِ
اليػػػػػػػػدى ذىبػػػػػػػػوا
ؽ ُ
فيػػػػػػػػو عػػػػػػػػف طُػ ْ
نظػ ِ
ذاؾ العػ ِّ
سػػػػػػػػػػػػػمبوا
ػػػػػػػػػػػػـ َ
ػػػػػػػػػػػػز قػػػػػػػػػػػػػد ُ

معػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػاروا إلػػػػػػػػػػػى حمػػػػػػػػػػػب

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروـ وانتُػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدبوا
لقتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الػ

ىـ
ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا األرواـ نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ُ
ػػػػػػػػػيوؼ النػػػػػػػػػػار فػػػػػػػػػػي يػ ِ
ػػػػػػػػػدىـ
وسػ
ُ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالتيبوا
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع قايتبػ
َ
وبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقَيـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربوا

والتقػػػػػػػػػػوا فػػػػػػػػػػي دابػػػػػػػػػػ ٍ
وىمػػػػػػػػػػو
ؽ ُ

يـ
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أراهُ اهلل ُنصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرتَ ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػـ
ودورىػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػر
ًا
وأتػػػػػػػػػػػػػػػػػوا مصػ
َ
ُ

ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػؼ ومػػػػػػػػػػػػػػػا َفمبػػػػػػػػػػػػػػػوا
مائتػػػػػػػػػػػػػػػا ألػ

فػػػػػػػػػػػييـ مػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػا ُفمِبػػػػػػػػػػػوا

خربػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػا َنيبػػػػػػػػػوا
َّ

(ٔ)

سمطاف العثمػاني سػميـ األوؿ مصػر بعػد موقعػة
ويسجؿ ابف قانصوه دخوؿ ال ا

س ػمطاف طومػػاف بػػاي
مػػرج دابػػؽ ،وقتمػػو لممماليػػؾ ،وعفػػوه عػػف بع ػػيـ ،وشػػنقو لم ا

ممػػا حػػدث لممماليػػؾ ،مقتنػػع بػػأف
(تٖٕٜىٔ٘ٔٚ /ـ) ،وىػػو فػػي كػ ِّػؿ ذلػػؾ سػػاخر ّ
)ٔ( ينظر بدائع الزىور في وقائع الدىور :ابف إياس.ٜٔٚ :٘ ،

ٕٕٗ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

التاريخ يعيد نفسو ،فمف يظمػـ العبػاد ،ويسػتخدـ السػيؼ فػي سػفؾ دمػائيـ ،والػتحكـ
في رقابيـ ،سيكوف مصيره وحتفو بمثؿ ما ارتكب مػف أفعػاؿ ،فمػف َي ْظمِػـ ُي ْظمَػـ ،ولػو
بعد ٍ
حيف:
َّ
ػػػػػػػػر مػػػػػػػػػف
وابػػػػػػػػػف عثمػ َ
ػػػػػػػػاف المظفػ ُ
كػػػػػػػػػاف طومػػػػػػػػػاف بػػػػػػػػػاي آخػػػػػػػػػرىـ

ِ
خمفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ و َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار تمت ِيػ
الن
ُ
ُ
صػػػػػػػػػػػػمبوا
مم ًكػػػػػػػػػػػػا ،أعنػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػذي َ

ثػػػػػػػػـ صػػػػػػػػار الممػػػػػػػػ ُؾ منػػػػػػػػو لػػػػػػػػو
ِ
كرمػػػػػػػػػػا
يـ َ
وعفػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػف بع ػػػػػػػػػػ ْ
وفػػػػػػػػػدوا مػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػض عسػ ِ
ػػػػػػػػكره

بعػػػػػػػػػػػػػد أمػ ٍ
ػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػر وانتيػػػػػػػػػػػػػى الطمَػ
ُ
احيػػػػػػػػػػػػػػـ َوىبػػػػػػػػػػػػػػوا
مػػػػػػػػػػػػػػذ لػػػػػػػػػػػػػػو أرو َ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ عواممَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
و أروا فػ
ْ
ىـ
وفجػػػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػػػػػالعفو نحػ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػو ُ

وحبػػػػػػػػػوا
حيػػػػػػػػػث منيػػػػػػػػػا قػػػػػػػػػد َخ َبػػػػػػػػػوا ُ

ُرِفعػػػػػػػػػػوا مػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػد َخف ِ ػػػػػػػػػػ ِي ُـ
ىكػػػػػػػػػػػػػػذا ِفعػػػػػػػػػػػػػػ ُؿ الزمػػػػػػػػػػػػػػػاف قوا ْف

ػػػػػيؼ مػػػػػػات بػ ِ
ػػػػػش بالسػ ِ
ػػػػػو
مػػػػػػف يعػ ْ
ػػػػػػػػػػػػػـ
العجػ
ُ
َع ِجبػػػػػػػػػػػػػػوا و ُ
ػػػػػػػػػػػػػب ذوقُيػ ُ
ػػػػػػػػػػػػب إف أكػػػػػػػػػػػػػف لَ ِسػػػػػػػػػػػػػنا
ال عجيػ
ٌ
ػػػػػػػحر الحػػػػػػػػال ُؿ ِطػػػػػػػػال
ػػػػػػػي السػ ُ
لفظػ َ
ػػػػػػػػػػػب
َّ
حبػػػػػػػػػػػػذا َمػػػػػػػػػػػػف زانػػػػػػػػػػػػو َحسػ ُ

 -1املذح َالزٍىئخ:

حيػػػػػػػػػػػػػػث فػػػػػػػػػػػػػػي ديو ِانػػػػػػػػػػػػػػو ُك ِتبػػػػػػػػػػػػػػوا
ٍ
ػػػػػػػػػػػب
رسػػػػػػػػػػػو القُ
ُ
بعػػػػػػػػػػػد صػػػػػػػػػػػرؼ َد ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػر وانتصػػػػػػػػػػػػػػػػػبوا
بحػػػػػػػػػػػػػػػػػروؼ الجػ
ِّ
ػػػػػػػػػػػػػؼ َيكػ َ ا
ب
يصػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػر ُ
ػػػػػػػػػػػػػد ْر كمػػػػػػػػػػػػػػو ُكػ َ
ػػػػػػػػػػػػب
َمػػػػػػػػػػػػػف تعػػػػػػػػػػػػػالى سػػػػػػػػػػػػػوؼ ينقمػ
ُ

منػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػا ذاقػػػػػػػػػػوهُ مػػػػػػػػػػذ َعجبػػػػػػػػػػوا
ػػػػػػػػػػػرب
ػػػػػػػػػػػركس مػػػػػػػػػػػػف أصػػػػػػػػػػػػمِيا َعػ
َجػ
ُ
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
وعميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتي َح َبػ
ُ
(ٔ)
أدب
حبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف زانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُ

نجد ابف قانصوه يمدح سالطيف الدولة العثمانية؛ فمدح السمطاف العثماني

قائال:
ًا
لما دخؿ مصر
سميما األوؿ َّ
منتصر عمى المماليؾ ً
ً

)ٔ( ينظر بدائع الزىور في وقائع الدىور :ابف إياس .ٜٔٛ :٘ ،

ٖٕٗ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ػػػػػػػيال بمميػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػورى
ػػػػػػػال وسػ ً
أىػ ً

سػػػػػػػػػميـ شػػػػػػػػػاه مػػػػػػػػػف مميػ ٍ
ػػػػػػػػؾ حمػػػػػػػػػيـ
لممككػػػػػػػػػػي جػػػػػػػػػػاض بقمػ ٍ
ػػػػػػػػػب سػػػػػػػػػػميـ

(ٔ)

َمػػػػػف نصػػػػػر قػػػػػاؿ لمصػػػػػر :أبشػػػػػري
ولما تولى الممؾ سميماف بف عثماف (تٜٗٚى= ٔ٘ٙٙـ) سمطنة الخالفة

مينئا
العثمانية في ذي القعدة سنة ٜٕٙى بعد وفاة السمطاف سميـ األوؿ ،قاؿ ً

األوؿ :

ػػػػػػػػػػػػػػحت
ػػػػػػػػػػػػػػت مصػػػػػػػػػػػػػػػر وأ ػ
ُزِّينػ
ْ
ْ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػميـ
ػػػػػػػػػػػػدت بعػػػػػػػػػػػػػد سػ
ُمػػػػػػػػػػػػػذ َفػ َ

ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػزف فػػػػػػػػػػػػػػػي تيػػػػػػػػػػػػػػػاني
بعػػػػػػػػػػػػػػػد ُحػ
لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػميماف َّ
الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني
َ

وفي ربيع األوؿ سنة ٜٕٚى خمع السمطاف سميماف بف عثماف عمى ممؾ

األمراض خاير بؾ (ت ٜٕٛى =ٕٕ٘ٔـ) خمعة االستمرار في والية مصر .فقاؿ ابف

مادحا السمطاف سميماف بف عثماف ،واألمير خاير بؾ:
قانصوه في ىذه المناسبة
ً
مػػػػف بعػػػػدما كػػػػاف أبػػػػدى وجيػػػػو كظمػػػػا
ػػػما
الحمػ ُ
ػػػد هلل أ ػػػػحى الممػػػػ ُؾ مبتسػ ً
وكيػػػؼ ال َيػػػ ُؾ يبػػػدي وجيػػػو كظمػػػا
وصػػػػػار بعػػػػػد سػػػػػميـ البنػػػػػو وفػػػػػدا

مػػػػػػف السػػػػػػرور بػػػػػػو بالبشػػػػػػر ممتئمػػػػػػا

وافتػ َّػر عػػف ش ػ َنب الفػػت ِ المبػ ِ
ػيف فػ ُػـ الػػػ

ػػػػر العزيػ ِ
نصػ ِ
ػػػػز لػػػػػو بالسػػػػػعد فيػػػػػو لمػػػػػا

خزيػػػػػػػػػػػػ ٌة
ػػػػػػػػػػػت
أرؤس َم َّ
قػػػػػػػػػػػػد قُطّعػ ْ
ٌ
مػػػػػػػػػػػدبره
يماف
وكيػػػػػػػػػػػؼ ال وسػػػػػػػػػػػم ٌ
ّ

ِ
ػػالض َرخػػػا
وصػػػار مػػػف كعبػػػو فينػػػا الغػ ُ
ػاتور مػػف فػ َػر ٍح
والني ػ ُؿ قػػد زاد فػػي ىػ َ
وكػػػػػاف أبطػػػػػا لِتػ ٍ
ػػػػوت بالوفػػػػػا َح َزنػػػػػا

ػت
ومصػ ُػر مػػف ف ػ َرح فػػي زينػ ٍػة رقصػ ْ

عمػػػػى سػػػػميـ وقػػػػد أ ػػػػحى يػػػػرى رممػػػػا

ِ
ػػػػػاح دمػػػػػػا
وسػػػػػػيفُو ُمممػػػػػػئ منيػػػػػػا البطػ َ
بخػػػػػاتـ الممػ ِ
ػػػػؾ منػػػػػو مػػػػػذ بػػػػػو اختتمػػػػػا
ػػػور بعػػػػد عمػػػػا
والخػ ُ
ػػػوؼ أمنػػػػا بنػػػػا والنػ ُ
ػػػػر بعػػػػػد ظمػػػػػا
بػػػػػو ّ
وروى أ ار ػػػػػي مصػ َ
روى الػػػػػػبالد بمػػػػػػا
عمػػػػػػى سػػػػػػميـ ومػػػػػػا ّ

أت لرخاىػػػػػػػػػػا كعبػػػػػػػػػػو عمَمػػػػػػػػػػا
لمػػػػػػػػػػا ر ْ

)ٔ( ينظر بدائع الزىور في وقائع الدىور :ابف إياس ٘.ٜٕٔ :

ٕٗٗ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ِ
أصػػبحت َّ
سػػعد خيػػر َبػػؾ
جنػػ ًة مػػف
و
ْ
وىػػػو خيػػػر قػػػد أ ِ
ُحػػػ ّؿ بيػػػا
وكيػػػؼ ال ْ َ
شػفاض،
ولما تعرض ممؾ األمراض خاير بؾ لممػرض الشػديد ،ثػـ أشػرؼ عمػى ال ّ
مينئا بسالمتو:
قاؿ ابف قانصوه
ً
ِ
الجحػػػيـ ونػػػادى العػػػد ُؿ َمػػػف ظُممػػػا
بعػػػد
(ٔ)
لػػػو لػػػـ يكػػػف ىػػػو خيػػػر قَػػػطا مػػػا َحكمػػػا

األلػػػػػػػػػػػـ
اؿ اليػػػػػػػػػػػ اـ و
ػػػػػػػػػػػد هلل ز َ
الح ْم ُ
َ
ُ
وقمعػػة الم ْمػػػؾ أ ػػحى وجييػػػا طمقػػػا
وأصػػبحت مصػػر بعػػد الحػػزف فػػي فَػػرح

ػػػػدت بمسػػػػػاف الحػػػػػاؿ قائمػػػػػ ًة
وقػػػػػد فػ ْ

السػػػػػػػقَ ُـ
ػػػػػػؾ واألعػػػػػػػدا ليػػػػػػػا َّ
عنػػػػػػػا ُلبرئػ َ
ػػـ
مػػػف بعػػػد مػػػا كػػػاف فيػػػو قػػػد بػػػدا الكظػ ُ

بكػػػػػػـ وأمسػػػػػػت بثغػػػػػػر البشػػػػػػر تبتَ ِسػػػػػػ ُـ
(ٕ)
ػػػػػػػػػػػـ
الحمػػػػػػػػػػػػد هلل زاؿ اليػ ّ
ػػػػػػػػػػػـ واأللػ ُ

سمطاف سميماف بف عثماف بإقامة العدؿ بيف الرعية؛ فمدحو
وتميز حكـ ال ا

ابف قانصوه لعدلو بقولو:

ػػػػػػػػب خيػػػػػػػػػر
ػػػػػػػػب سػ
َ
ػػػػػػػػميماف كعػ ُ
َكعػ ُ
ِمػػػػػػػف كعبػػػػػػػو مصػػػػػػػر فػػػػػػػي رخػ ٍ
ػػػػػػاض
ُ

ػػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػاف داـ ُم ْم ُكػ ْ
ػػػػػػػػػف عثمػ َ
أعنػػػػػػػػػػي ابػ َ
(ٖ)
ػػػػػػػػػو
ومػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػطاهُ الممػػػػػػػػػػو ُؾ ِمم ُكػ ْ

)ٔ( ينظر :بدائع الزىور في وقائع الدىور :ابف إياس ٘.ٖٛٙ -ٖٛ٘ :
)ٕ( المصدر السابؽ ٘.ٖٜٖ :

)ٖ( المصدر السابؽ نفسو ٘.ٖٗٙ :

ٕ٘ٗ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

 -2الزثبء:

وكما مدح ابف قانصوه المموؾ واألمراض وفيرىـ مف أعياف المجتمع ،فإنو

رثى -بمغة حزينة وباكية -ما آلت إليو األمور بمصر أـ الدنيا ،وقد فجع عمى تبدؿ
حاليا؛ ففي عيد المموؾ الجراكسة العظاـ كانت عاصمة الخالفة اإلسالمية والحكـ،

ومركز لمريادة والسبؽ في العالـ آنذاؾ ،إلى جانب وقوعيا والية تابعة في عصر
ًا

العثمانييف ،وقد َّ
ومتحسر عمى ما آلت إليو األمور
ًا
باكيا
حؿ الخراب والدمار .يقوؿ ً
في بالده:
ِ
ِ
صػػػػػػػػػػػػر ُكنتػػػػػػػػػػػػي نػ
ُحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًنا وكنتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاظرهْ
ػػػػػػػػػػػاظرهْ
يػػػػػػػػػػػػا م ْ
ِ
الباصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرْه
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف
ُؿ والعيػ
الم َحيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا والجمػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ُ
أيػػػػػػػػػػػػػػػػػف ُ
أيػػػػػػػػػػػػػػػػف الخيػػػػػػػػػػػػػػػػو ُؿ والسػػػػػػػػػػػػػػػػرو

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخرْه
ُج والثيػ
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػودا كاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرْه
كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانوا أسػ
ً

ػػػػػػػػػػػػػػػػـ
مػػػػػػػػػػػػػػػػػف ذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػذي أزاليػ
ْ
ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػاـ و َفػػػػػػػػػػػػػػػػػػدوا
وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ِع
ٌ

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أكاسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره
وىػ
عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُ
ْ
عظامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاخره
منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ً

أيػػػػػػػػػػػػػػػػف الجراكسػػػػػػػػػػػػػػػػ ُة الػػػػػػػػػػػػػػػػذي
ؽمِ
مككػػػػػػػػػػػػػػػػػػي
وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ ْف ِ ُ

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيَّرىا
ودور
ْ
ُ
ِمػػػػػػػػف بعػػػػػػػػد مػػػػػػػػا كانػػػػػػػػت قصػػػػػػػػو
ػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػذي الممػػػػػػػػػػػػ ُؾ لػػػػػػػػػػػػو
فيػ ُ
لممككػػػػػػػػػػػػي
يػػػػػػػػػػػػا مصػ ُ
ػػػػػػػػػػػر كػػػػػػػػػػػػـ ُ
يػػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػػر كيػػػػػػػػػػػؼ ممككػػػػػػػػػػػي

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوـ َّ
الزاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره
مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ النجػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر ِ
اب دائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامره
ًار بالجمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ إال ا خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره
ال ممػ
َ
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد خ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعت جبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابره
زاؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػال محاصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػره

وكيػػػػػػػػػػػؼ ذقتػػػػػػػػػػػي القيػػػػػػػػػػػر بػػػػػػػػػػػا

لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ وأننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىره

ال شػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ أننػػػػػػػػػػػػػػػػػي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػدىـ

إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراب صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػابره

ٕٗٙ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ليفػػػػػػػػػػػػػػػػي عمػػػػػػػػػػػػػػػػى جمػػػػػػػػػػػػػػػػالكي

يػػػػػػػػػػػػػا مصػػػػػػػػػػػػػر ُكنتػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػاظره

(ٔ)

ػاخر مػػف العثمػػانييف
وكػػذلؾ بػػيف الفينػػة واألخػػرى نجػػد ابػػف قانصػػوه يػػتيكـ سػ ًا
ػار عمػػى مصػػر بعػػد تبػػدؿ حاليػػا مػػف دولػػة مسػػتقمة ذات
ػاض حػ ًا
وحكميػػـ ،ويبكػػي بكػ ً
سيادة وريادة إلػى واليػة مػف الواليػات التابعػة لمدولػة العثمانيػة ،ومقرىػا إسػطنبوؿ،

وىنا يتبدى لنػا تغيػر موقفػو مػف حكػـ العثمػانييف ،وحنينػو لمحكػـ المممػوكي عنػدما

كانت مصر ىي مقر الحكـ:
ِ
ػػػػػػػػػػػر ممػػػػػػػػػػػػوؾ
كػ
َ
ػػػػػػػػػػػاف فػػػػػػػػػػػػي م ْ
صػ َ
ذىبػػػػػػػػػػػػػػػػوا عنيػػػػػػػػػػػػػػػػا وصػػػػػػػػػػػػػػػػارت
وىػػػػػػػػػػػي أ ػػػػػػػػػػػحت بعػػػػػػػػػػػد ِعػػػػػػػػػػػز

ػػػػػػػػػػػػػػػوى اهلل تعػػػػػػػػػػػػػػػػالى
ػػػػػػػػػػػػػػػف ِسػ
َمػ
ْ
َ
ِ ِ
ِ
يـ
صػػػػػػػػػػػػػػػاح ُ
ب ُ
الم ْمػػػػػػػػػػػػػػػؾ َعظػػػػػػػػػػػػػػػ ٌ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػب
أظيػػػػػػػػػػػػػػػػػػروا فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػا العجائػ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ُدورىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا خرائػ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػـ نائػ
قريػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػي حكػ
ِ
بالمصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائب
قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد رمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىـ

مػػػػػػػػػػػػف عصػػػػػػػػػػػػاه كػػػػػػػػػػػػاف ِ
خائػػػػػػػػػػػػب
ُ
وكمػػػا رثػػػى حػػػاؿ مصػػػر ومػػػا آلػػػت إليػػػو األمػػػور ال ينسػػػى أف يرثػػػي محبيػػػو،

(ٕ)

وأصدقاضه الف الض الذيف يتمتعوف بالصدؽ وعراقة األصؿ.

ومف ذلؾ رثاؤه لمقا ي محب الدِّيف محمود بف القا ي شمس الػديف محمػد

بف أجا الحمبي .حيث كاف أحد الرؤساض الف الض الذيف ولاوا ق اض الحنفيػة بمدينػة

حمػػب ،ثػػـ ُولّػػي كتابػػة السػ ّػر بالػػدِّيار المصػػرية لمػػدة سػػت عشػػرة سػػنة ،كػػاف خالليػػا
عزيز مصر ،نافذ الكممة ،وافر الحرمة.

السػػر بالػػدِّيار المصػػرية ،ولػػـ يجػػيض بعػػده مػػف نػػاظره فػػي
وىػػو آخػػر ُكتَّػػاب ّ
السػر ،وكػاف
مشي الرؤساض المتقدميف فػي كتابػة
الرئاسة والتَّعاظـ والنظاـ ،ومشى
ِّ
َ
)ٔ( ينظر :بدائع الزىور في وقائع الدىور :ابف إياس ٘.ٕٓٔ :
)ٕ( المصدر السابؽ ٘.ٕٓٔ :

ٕٗٚ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

مولده سنة اثنتيف وخمسيف وثمانمائػة(ٕ٘ٛى) .وتػوفي وىػو يبمػء مػف العمػر سػتا

وسبعيف سنة ،بعد صراع طويؿ مع المرض.

وكاف يكثر اإلقامػة فػي داره والنػاس تسػعى إليػو فػي أشػغاليا ،وقػد تػرجـ لػو

محمد بف إياس(تٖٜٓى) في بدائعو ،ورثاه ابف قانصوه بقصيدة رائعة أجاد فييا،
َّ

قائال:
ً

أال فػػػي سػػػبيؿ اهلل نجػػػ ُؿ أجػػػا الػػػذي

ىر والزىػػر ِذكرىػػا كػ ٍ
ف ػػائمُو كػػالز ِ
ػنجـ ب ػأُف ِ
ؽ
ُ

ِ
ػػػر الممػػػػؾ ماتػػػػت لكوِنيػػػػا
كتابػػػػة سػ ّ
ػػػره
لػػػػذا كػػػػاف محمػػػػودا وبالقمػػػػب ذكػ ُ
ٍ
محمػػود ومػػف مثػػ ُؿ قمبػػو
فمػػف ِمثػػ ُؿ

ِ
السػخا
لقد كاف
كالنعمػاف فػي العمػـ و َّ
اعػػػػػػػو
لػػػػػػػو فكػػػػػػػرةٌ كانػػػػػػػت تمػ ّ
ػػػػػػد ير َ

ػػػرؾ مػػػػا فػػػػي الف ػػػػؿ والوصػػػػؿ مثمُيػػػػا
لعمػ ُ

روحػػػا تف ّ ػػػال
أرى اهلل منػػػو الػػػروح ً
ػػػػمو خيػػػػر رو ػػػػة
وصػػػػير قبػػػػ ار
َّ
ّ
أال فػػػي سػػػبيؿ اهلل نجػػػ ُؿ أجػػػا الػػػذي

الفكػػػػػػػػػر
ت ف ػػػػػػػػػائمُو
يكػػػػػػػػػ ّؿ إذا ُع ّ
ػػػػػػػػػد َ
ُ
َّ
ػػػػػر
ػػػػػر وال ِبشػ ُ
ومنظَ ُرىػػػػػػا إذ فييمػػػػػػا النشػ ُ
ػػػـ ػػػػ ّؿ بػػػػو الحجػػػػر
بػػػػو َمػ ْ
ػػػف ِبمَ ْيػػػػؿ اليػ ّ
ِ
ػػػػر
ػػػػت و ِّ
بػػػػػو ُختمػ ْ
ػػػػر مػػػػػف بعػػػػػده َجيػ ُ
السػ ُ
ػػػكر
ػػػودا لػػػػو الحمػ ُ
رعػػػػى اهلل محمػ ً
ػػػد والشػ ُ

ػػػػػذكر
وذا القمػ ُ
ػػػػػب ممػػػػػػدوح يمػػػػػػ ّذ بػػػػػػو الػ ُ
ػػود والفخػ ُػػر
الجػ ُ
ػػـ و ُ
ػػـ العمػ ُ
وفػػػي الفخػػػر نعػ َ

ِ
ٍ
الػػػػػػػػػدر
ػػػػػػػػداعيا
ػػػػػػػػػـ إبػ
بػ
َ
ّ
ػػػػػػػػدائع لفػػػػػػػػػظ َن ْظ ُ

ػػػػػحر
بيػ ُ
ػػػػػاف معانييػػػػػػا لػ ّ
ػػػػػرب الحجػػػػػػا سػ ُ
عميػػػػػػػو وريحا ًنػػػػػػػا ِ
ػػػػػػر
وزيػػػػػػػد لػػػػػػػو األجػ ُ

المػػػؼ و َّ
النشػػػر
ػػب بيػػػا فيػػػو لػػػو
ّ
يطيػ ُ
اثيا:
َّ
ولما أشيعت وفاة السمطاف سميـ األوؿ بف عثماف ،قاؿ ابف قانصوه ر ً
ِ
ػػػػػػػػػػػػػميـ
ػػػػػػػػػػػػػؾ الػػػػػػػػػػػػػػورى سػ
فػػػػػػػػػػػػػػي مميػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركـ
عظَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اهللُ أجػ
ْ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػيـ
وفػػػػػػػػػػػػػػدى فػػػػػػػػػػػػػػي الثػػػػػػػػػػػػػػرى رمػ
عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زاؿ ُمم ُكػػػػػػػػػػػػػػػػػػو
ْ
(ٔ)

)ٔ( ينظر بدائع الزىور في وقائع الدىور :ابف إياس.ٖٓٚ :٘ ،

ٕٗٛ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

وفػػػي ربيػػػع ا خػػػر سػػػنة ٜٕٚى ،تػػػوفي أميػػػر المػػػؤمنيف المستمسػػػؾ بػػػاهلل

أبػػو النصػػر يعقػػوب بػػف أميػػر المػػؤمنيف عبػػد العزيػػز المتوكػػؿ عمػػى اهلل ،وكػػاف ابنػػو

باكيػػا
فائبػػا فػػي إسػػطنبوؿ عنػػدما نفػػاه السػػمطاف سػػميـ األوؿ؛ فرثػػاه ابػػف قانصػػوه ً
منتحبا:
ً

المػػػوت فػػػي مرامػػػي القمػ ِ
ػػػوب
رشػػػؽ
ُ
َ
يػػػػا ليػػػػا مػػػػف سػ ِ
ػػػياـ كػ ٍ
ػػػرب عظػػػػيـ

مػػػػػػف قسػػػػػػي الجػػػػػػوى سػػػػػػياـ الكػ ِ
ػػػػػروب
َ
ّ
ػػػػػي مصػ ِ
ػػػػػيب
فػػػػػػي مرامػػػػػػي الحشػػػػػػا ِب َرمػ ٍ

ِ
ِ
الصػػػػحب
األنػػػػاـ وا ؿ و
خيػػػػر
أيػػػػف
ُ
قػػػػػػد ق ػػػػػػى اهلل بالممػ ِ
ػػػػػات عمػػػػػػييـ

ِ
ػػػػػػػػػػروب
وأيػػػػػػػػػػػف الممػػػػػػػػػػػو ُؾ أىػػػػػػػػػػػؿ الحػ
مثممػػػػػػػػا قػػػػػػػػد ق ػػػػػػػػي عمػػػػػػػػى يعقػ ِ
ػػػػػػػوب

صػػػػػػػػيرت دورنػػػػػػػػا خرابػػػػػػػػا ِ
وصػػػػػػػػرنا
ّ
ً
َ
ػػػػػز
يػػػػػػا ليػػػػػػا مػػػػػػف مذلّػػػػػػة بعػػػػػػد عػ ّ

ِ
ػػػػػػػػػػػػوب
ػػػػػػػػػػػػز َمذلّػػػػػػػػػػػػػة لمخطػ
بعػػػػػػػػػػػػػد عػ ّ
ػػػػػػيرتْنا مػػػػػػػف ِع ْظميػػػػػػػا فػػػػػػػي لُغػ ِ
ػػػػػػوب
صػ ّ

ؼ مػػػػػػػف فػػػػػػػ ار ِ
ؽ منػػػػػػػاه
الػػػػػػػذي ُكػػػػػػػ ّ

ِ
ػػػػػػػػػػػػوب
ػػػػػػػػػػػػبالض عػػػػػػػػػػػػػف أيػ
وتمقّػػػػػػػػػػػػػى الػ
َ
ػػػػػػػد الحبيػ ِ
ػػػػػػػب
ػػػػػػػؽ فقػ َ
ػػػػػػػدا مػػػػػػػػف ُيطيػ ُ
كمػ ً
َ

لمػػػػا
ػػػب صػ ًا
ػػػبر عمػػػػى الػػػػذي جػػػػ ّؿ َّ
قمػ ُ
أمػػػػػػػػػػػا وىػػػػػػػػػػػذا
ىاشػ
ا
ػػػػػػػػػػمي ًأبػػػػػػػػػػػا و ً

ػػػػػػػػػاف العجيػ ِ
حػػػػػػػػػػ ّؿ شػػػػػػػػػػأف ذا الزمػ ِ
ػػػػػػػػػب
ِ
ِ
ِ
النسػػػػػػػػيب
لمحسػػػػػػػػيب
المجػػػػػػػػد
فايػػػػػػػػ ُة

بحػػػػػزف
فػػػػػاب عنػػػػػو اب ُنػػػػػو فمػػػػػات ُ

أميػػػر الػػػػ
عبػػػد العزيػػػز أعنػػػي
أيػػػف
ُ
َ
ػػػػػاحب العيػػػػػػد بالخالفػػػػػػة والعقػػػػػػػ
صػ
َ

الػػػػػػػػػذي كػػػػػػػػػاف لح رامػ ِ
ػػػػػػػػؿ واأليتػػػػػػػػػػا

ِ
النجيػػػػػػػػب
ابػػػػػػػػف
مػػػػػػػػؤمنيف
النجيػػػػػػػػب و َ
َ
َ
ػػػػػػػؿ والمػػػػػػػػوا والق ػ ِ
ػػػػػػػػػد مػػػػػػػػع الحػ ِّ
ػػػػػػػيب

ِـ كفػػػػػػػػػػؤا وكػػػػػػػػػػاف مػػػػػػػػػػأوى الغريػػػػػػػػػػب

ػػػػػػجوا
ػ ّ

ِ
ػػػػػػػػكوب
سػ
واىطمػػػػػػػػػوا عيػػػػػػػػػ َنكـ بػ
ٍ
ػػػػػػػػدمع َ

قريبػػػػػػػا
ػػػػػػر أف يجػػػػػػػيض ً
قوالػػػػػػػى مصػ َ
ػػػػػػػػػػػير اهلل روح والػػػػػػػػػػػػده فػػػػػػػػػػػػي
صػ ّ

ػػػػػػػػر ِ
وط ِ
ػػػػػػػػر ِبشػ ٍ
ػػػػػػػػر َر ْوح بنشػ ِ
خيػ ِ
يػػػػػػػػػب

يػػػػػػػا يتػػػػػػػامى ويػػػػػػػا أرامػػػػػػػ ُؿ

سػ ِّ
ػػػػػػػػكنو الفػػػػػػػػػر
واسػػػػػػػػػألوا اهلل أف ُي َ

دوس ف ػػػػػػػػػال فػػػػػػػػػاهلل خيػػػػػػػػػر مجيػ ِ
ػػػػػػػػب
َ
ُ ُ
وعػػػػػػػيش خصػ ِ
ٍ
ػػػػػػػيب
ابنػػػػػػػو فػػػػػػػي َىنػػػػػػػا

ٕٜٗ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

وكػػػػػػػػػذا روح مػػػػػػػػػف رثػػػػػػػػػاه بيػػػػػػػػػذا
وكػػػػػػػػػذا قانصػػػػػػػػػوه أبػػػػػػػػػوه امتنا ًنػػػػػػػػػا
قػػػػػػػائال والعيػػػػػػػوف تجػػػػػػػري عيوًنػػػػػػػا
ً

ػػػػػػػػػت مثمػػػػػػػػػػو بػػػػػػػػػأوفى نصػ ِ
ػػػػػػػػػيب
إف َي ُم ْ
ػػػػػػاح ذو ُبكػػػػػػػا ونحيػ ِ
ػػػػػػب
منػػػػػػػو مػػػػػػػا صػ َ
ِ
القمػػػػوب
المػػػػوت فػػػػي مرامػػػػي
ػػػػؽ
رَ
ُ
ش َ

(ٔ)

السػابؽ لشػعر محمػد بػف قانصػوه الػذي أورده ابػف إيػاس
ومف خالؿ عر نا َّ

في تاريخو نمحظ بعض السمات التي لمسناىا في شعره ،وىي أف أكثر األبيػات التػي

أوردناىػػا تظيػػر فييػػا سػػمة ال ػػعؼ والركاكػػة والخطابيػػة ،ونػػدرة وجػػود أحػػد األل ػواف

البيانيػػة ،ومحدوديػػة معجمػػو المغوي(فيمػػا مػػر مػػف أبيػػات) ،ومعانيػػو مألوفػػة مكػػرورة
َّ
وجؼ معينو.
ليس بيا شيض مف الجدة واالبتكار؛ حتى فقد الشعر معناه الحقيقي،
***

)ٔ( ينظر بدائع الزىور في وقائع الدىور :ابف إياس.ٖٜٓ -ٖٜٛ :٘ ،

ٕٓ٘

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ً

ثبلثب -مُشحخ اثه قبوصُي املخطُطخ يف مذح األمري خبيز ثك:
قوبؿ فف الموشحات كغيره مػف فنػوف األدب المختمفػة فػي ىػذا العصػر -مػف
ِ
الدراسػػات
ػي عنػػو صػػفة الوجػػود ،رفػػـ ُنػػدرة ِّ
قبػػؿ البػػاحثيف -باإلىمػػاؿ واإلجحػػاؼ ،وُنفػ َ
التي تناولتو ،إال أف كثرة إطالؽ األحكاـ العامة كانت ىي الشائعة.
ولكف الباحث المدقؽ يجد الواقع خالؼ ذلػؾ؛ فقػد القػت الموشػحات فػي ىػذا

اسػعا عنػد المتصػوفة ،فيػي تتناسػب مػع اإلنشػاد الصػوفي والغنػاض
العصر « ً
ترحيبػا و ً
صوفي ...فنظـ عمى منوالو شػعراض العصػر العثمػاني ،وحػافظوا عميػو ،ليصػموا
فير ال ا
حا ػػرىـ بما ػػييـ ،وليصػػموا ىػػذا الشػػكؿ الشػػعري الجميػػؿ إلػػى مػػف بعػػدىـ»(ٔ) ،فػػي

الوقػػت الػػذي يتعػػذر معػػو صػػعوبة حصػػر أعػػداد مػػؤلفي الموشػػحات فػػي ىػػذا العصػػر؛

لكثرتيـ.

السػابقة عميػو
وقد تميزت الموشحات في ىذا العصر عف فيره مػف العصػور َّ

بتنوع األفراض المتناولة ،وفيػر سػائغة االسػتعماؿ؛ فقػد دخمػت فييػا أفػراض الشػعر

العربػي المختمفػػة .لػذلؾ «اتسػػمت ..فػي معظميػػا بعػودة االرتبػػاط الوثيػؽ بينيػػا وبػػيف

الغناض والطرب ،فمـ تعد الغايػة منيػا منافسػة األندلسػييف أو المشػارقة ،قواف ُك َّنػا نجػد
مثؿ ىذا في بعض األحاييف ،ولـ يعد المراد إثبات القدرة الفنيػة ،قوانمػا صػارت الغايػة

األساسية تقديـ المادة الغنائية المناسبة لمتمحيف في مجالس الطػرب ،أو ِّ
لمتغنػي بيػا
في مجالس الذكر»(ٕ).

)ٔ( عبػػد اهلل محمػػد عيسػػى الغزالػػي :ا داب العربيػػة فػػي العصػػر العثمػػاني ،مكتبػػة دار العروبػػة–
الكويت ،طٕٕٔٓٓ ،ـ.ٕٕٕ ،

)ٕ( مجػػػد األفنػػػػدي :الموشػػػحات فػػػػي العصػػػر العثمػػػػاني ،دار الفكػػػر  -دمشػػػػؽ ،طٕٔٔٗٓ ،ى=
ٜٜٜٔـ.ٔٛ ،

ٕٔ٘

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

وقد تفاوت فف الموشحات في بمداف العالـ العربي مف بمد إلى آخر مف حيث

الكـ والكيؼ ،والقوة وال عؼ ،وقد كاف لمشاـ ف ؿ الريادة والسبؽ في ىػذا العصػر،
بػداعا ،لػيس
فأصبحت حاممة لػواض ىػذا الفػف ،حتػى أكسػبتو «مػادة فزيػرة ،وجػودة قوا ً
طوروا الموشحات ،فظيرت لدييـ فنوف جديدة ،انبثقت
ىذا فحسب ،بؿ إف الشامييف َّ

عنيا ،وارتبطت بيا ارتباطًا وثيقًا»(ٔ) .ولػيس أدؿ عمػى ذلػؾ مػف فػزارة نتػاج العالمػة

كبيػر ،حتػى
عػددا ًا
عبدالغني النابمسي في نظػـ الموشػحات قواجادتيػا ،فقػد بمػء نتاجػو ً
ُع َّد «أبرز وشاحي ىذا العصر أىمية ،إف لـ يكف أبرزىـ ،لػيس مػف حيػث إجادتػو أو
إبداعػػو وخصوصػػيتو فيمػػا نظػػـ فحسػػب ،بػػؿ ألنػػو أكثػػر الوشػػاحيف المشػػارقة ف ػزارة
أحصيت لو قرابة خمس وسبعيف موشحة»(ٕ).
موشحات في ىذه الحقبة ،فقد
ْ

 -وقػػد ألػػؼ محمػػد بػػف قانصػػوه عػػدة موشػػحات متنػػاثرة فػػي بطػػوف مؤلفاتػػو

خػاير َبػؾ (أوؿ
المخطوطة ،ومف بينيا ىذه الموشحة الفريػدة فػي مػدح ممػؾ األمػراض
ْ
و ٍاؿ لمصر في العصر العثماني) ،والثناض عميو ،وعمى دولة آؿ عثماف ومموكيـ.
َقذ متحُرد ٌذي املُشحخ يف العىبصز اآلريخ:

ٔ -التغزؿ في المحبوب ،قواظيار الشوؽ وليفتو ،والحب ولوعتو.
ٕ -مناجػاة المػػولى عػػز وجػؿ ،والتوسػػؿ بػػالنبي  ،واالسػتغاثة بػػو مػػف شػػر

شيطاف رجيـ.

ٖ -الدعاض لنفسو وألبيو.

)ٔ( مجػػػد األفنػػػدي :الموشػػػحات فػػػي العصػػػر العثمػػػاني ،دار الفكػػػر  -دمشػػػؽ  ،طٕٔٔٗٓ ،ى=
ٜٜٜٔـ ٕٓ.

)ٕ( المرجع السابؽ نفسو.ٔٛ ،

ٕٕ٘

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ٗ -مدح ممؾ األمراض خاير بؾ ،وألبيو ،والدعاض ليـ باليناض والسرور.
٘ -طمب العطاض والظفر بق اض حوائجو ،كما فعؿ مف قبمو األمراض.
 -ٙاإلعالف عف بؤسو وشقائو وفقره الذي أعياه.

 -ٚالدعاض لمسمطاف سميـ األوؿ العثماني ،والبنو سميماف المعظـ.
 -ٛاختتاـ الموشحة بمطمعيا الذي بدأىا بو.
***

ٖٕ٘

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ً
راثعب -الىسخخ املخطُطخ هلذي املُشحخ َمىٍجي يف حتقيقٍب:
ىػػذه الموشػػحة مخطوطػػة محفوظػػة

بألمانيا ،تحت رقـ .ٕ/ٛٔٚٙوخطيا وا

عف أسموب ىذا العصر.

ػػمف مجمػػوع بمكتبػػة الدَّولػػة بب ػرليف –

 ،ويكثر فييا تسييؿ اليمزة ،كما معروؼ

قمت ب بط َّ
النص المخطوط وتصحيحو ،وتقػويـ سػقيمو ،حتػى يخػرج
ولذلؾ ُ
ػعت الزيػػادات بػػيف معق ػوفيف [ ]،
لغويػػا كمػػا ارت ػػاه مؤلفػػو .وو ػ ُ
ػميما ً
صػ ً
ػحيحا وسػ ً
وفسرت الغريب مف المغة بالرجوع إلى المعاجـ.

***

ٕٗ٘

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ً
خبمسب -الى

َّ
ُّ
املحقق:
[عىُان املخطُط]
ىذا موش بديع مف ِ
نظـ سيدنا العبد الفقير
ٌ
ٌ
إلى اهلل تعالى األديب األستاذ العالمة الناصري
محمد بف قانصوه مف صادؽ

متغزال ،وفيو مدح موالنا ممؾ األمراض خاير َبؾ
َّ
أعز اهلل تعالى أنصاره بمحمد وآلو
[ المتف ]
الم ْب ِد ِع]
ُ
[الحمد هلل ُ

َّع ِل
ػػػو َمػ ْ
ػػػف فػ َ
َو ْجػ ُ
ػػػاؽ الظِّ َبػػػػى فػػػػي الػػػػد َ

(ٕ)

(ٔ)

سػ ِ
ػػػػػػد ٍر َبز َفػػػػػػػا
ػػػػػػف َك َبػ ْ
ػػػػػػما ُ
الح ْ
فػػػػػػػي َ
سػ َ

(ٖ)

ػػػػػػػػػػػػػػػػو و َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػب ٌ َوُد َجػػػػػػػػػػػػػػػػا
ص
الش
فَ ْرقُ
ُ
ْ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػع ُر ُ
زجػػػػػػػػػػػػػػا
ِع ْ
الم ْفنػػػػػػػػػػػػػػى ِب ُروحػػػػػػػػػػػػػػي ُم َ
شػػػػػػػػػػػػػػقُ ُو ُ
ػػػػػػػػػقيما و ِ
ػػػػػػػػػز ْؿ ِجسػػػػػػػػػػمي سػ ِ
الح َجػػػػػػػػػػى
ػػػػػػػػػـ َيػ َ
ْ
َ
لَػ ْ
ً
(ٗ)
ػػػػػػػػالع ْق َرب َق ْمبػػػػػػػػػي لَػػػػػػػػػد َفا
ػػػػػػػػػو ِج
َ
طائ ً
صػ ْ
شػػػػػػػػػػا ِم ْنػ ُ
ػػػػػػػػػد ٍغ ْ
ُم ْنػػػػػػػػػ ُذ كػ َ
أعػ َ
ػػػػػػػػػو ِب ُ
(٘)
ػػػػػػي جػػػػػػػا ُم ْوِنسػػػػػػػي
سػػػػػػػى ُم ْنػػػػػػػ ُذ لػ +
سػ ُ
لَ ْ
ػػػػػػت أَ ْن َ
اى ٍر فػػػػػػػػػػػػػي ِح ْنػ ِ
ػػػػػػػػػػػػد ٍر بػػػػػػػػػػػػػ ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػدس
م ْثػػػػػػػػػػػػػ ُؿ َبػ ْ َ
)ٔ( ما بيف معقوفيف مف و ع الناسخ ،كالعبارة األخيرة في الموشحة (والحمد هلل وحده).

السواد ،وقيؿ شدة السواد .ينظر :لساف العرب البف منظور ،مادة(د .ع .ج).
)ٕ( الدَّعلَّ :

)ٖ( فػػػي المخطػػػوط :برفػػػا .والصػػػواب مػػػا أثبتػػػو .ففػػػي تػػػاج العػػػروس :لمرت ػػػى الزبيػػػدي ،مػػػادة
(ب ،ز ،غ)« :البزوغ :ىو ابتداض الطموع وظيور الشيض».

)ٗ( في المخطوط "لذفا" ،وىو خطأ والصواب ما في المتف.
إلي مؤنسي.
)٘( أي جاض َّ

ٕ٘٘

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ػػػػػػػػػػػػوس
وجػ َ
ػػػػػػػػػػػػال لػػػػػػػػػػػػػي َر َ
َ
احػػػػػػػػػػػػػ ًة فػػػػػػػػػػػػػي أَ ْكػ ُ
صػػػػػػػػػػ ِب َغا
ػػػػػػػػرج
اجى كال ا
لَوُن َيػػػػػػػػػػا ِمػ ْ
ورَىػػػػػػػػػا تحػ َ
ػػػػػػػػت الػػػػػػػػػد َ
ػػػػػػػػػف َو ْج َنتَيػػػػػػػػػػو ُ
سػ ُ
ُن ُ
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَفَا
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َر َعػػػػػػػػػػػػػػػػػػى اهللُ َزَما ًنػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َ

َسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفَا
ف ْقػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدهُ ْأد َر َ
ُ
ؼ َعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أ َ
اىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا و َكفَػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ُكمَّ َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َك ْف َك ْفػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػت َم َ
ُ
ػػػػػػػػػػؿ و ْقػ ٍ
ػػػػػػػػػػت ِب َح ِبيػ ٍ
ػػػػػػػػػػب ُم ْبتَ َغػػػػػػػػػػػى
ػػػػػػػػػػػػػػػت أ ََراهُ ُم ْب ِيجػػػػػػػػػػػػػػػػي
َزَم ًنػػػػػػػػػػػػػػػػا ُك ْنػ
ُ
ُكػ َّ َ
َ ِ
ػػػػػػػد َم َ ػػػػػػػػى
ػػػػػػػعري َىػ ْ
ػػػػػػػؿ أ ََرى مػػػػػػػػا قَػ ْ
ليػػػػػػػت شػ ْ
ػػػػػػػار ُع ْمػػػػػػػري فػػػػػػػي ا ْن ِق َ ػػػػػػػا
ػػػػػػػد َما قَ ْ
ِع ْن َ
ػػػػػػػد َ
ص َ
(ٔ)
ػػػػػػػػػػػػػي ٍب َو َم َ ػػػػػػػػػػػػػػا
ؽ َ
ػػػػػػػػػػػػػر ُ
شػ ْ
َوَب أرْسػػػػػػػػػػػػػػي َبػ ْ
صػ ِ
ػػػػػؿ َب َغػػػػػػى
ػػػػػػػدا فػػػػػػػػي َو َىػػػػػػػػل
َوفُػػػػػػػػؤادي قَػ ْ
الجفَػػػػػػا ِم ْنػ ُ
ػػػػػػػد َفػ َ
و َ
الو ْ
ػػػػػو َعمَػػػػػػى َ
اف ِ
اؽ
الف
ػػػػػػػػػػػػػػػػرَـ ِن
ػػػػػػػػػػػػػػػػر ْ
آه َمػػػػػػػػػػػػػػػػا أَ ْ
يػػػػػػػػػػػػػػػػر َ
َ
َ
َ
الؽ
ػػػػػػاليوى فػػػػػػػي ال َق ْمػػػػػػػب مػػػػػػػف َب ْعػػػػػػػد الػػػػػػػتَّ ْ
بػ َ
الج ْفػ ِ
ؽ
المػػػػػػػػػػ ْ
ػػػػػػػػػوعُ َ
َوُد ُمػ ْ
ػػػػػػػػػف تَ ْجػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػي َ
ػػػػػػػف ُع ُيػ ٍ
ط َغػػػػػػػػى
بالب َكػػػػػػػا فػػػػػػػػي لُ َجػػػػػػػػل
ػػػػػػػالب ْح ِر َ
َم ُ
ِم ْ
اؤ َىػػػػػػػػا ُمػػػػػػػػذ َز َ
اد َو َكػ َ
ػػػػػػػوف ُ
يػػػػػػػػا َعػػػػػػػػ ُذولي َحػ َّ
سػػػػػػػػمي ال َّ ػػػػػػػػ َنا
ػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي ِج ْ

وبػ ِ
ػػػػػػػػػػػػحى فػػػػػػػػػػػػػي َع َنػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػو َق ْمبػ
ػػػػػػػػػػػػي أ ْ ػ َ
َ
َ
ِ
سػػػػػػػػػػػػػ َنا
ُمػػػػػػػػػػػػػ ْذ َنفَػػػػػػػػػػػػػى َع َّنػػػػػػػػػػػػػى ح ِّبػ
الو َ
ػػػػػػػػػػػػى َ
َ
ػػػػػػػػػػالٍـ سػ ِ
ا
ػػػػر ىػػػػػذا مػػػػػا ْابتَ َغػػػػػى
ػػػػػػػػػػم ِل
فَػػػػػػػػػػػأ َِر ْحني ِمػ ْ
ػػػػػػػػػػف َكػ َ َ
قَػػػػػط َق ْمبػػػػػي َفيػ َ
َّ
ػػػػػػػػػػػػالنبي
ػػػػػػػػػػػػب َعمَي َنػػػػػػػػػػػػػا ِبػ
يػػػػػػػػػػػػػا إلَ ِيػػػػػػػػػػػػػي تُػ
ْ
ِ
ِ
الع َربػػػػػػػػػػػػػػػػػي
أ ْف َ ػ
العػػػػػػػػػػػػػػػػػالَـ طػػػػػػػػػػػػػػػػػو َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػب
ػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ال ُكتُػ
الَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي َمجَّدتَػ
ُ
)ٔ( وم ا :اشتعؿ.
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ِ
ِ
الخ ْمػػػػػػػػػػ ِ
ػػػػػػػػػء ا ْلُبمَ َغػػػػػػػػػػا
الم ْمتَجػػػػػػػى
ؽ َبميػ ِ
ْصػػػػػػػػػػ ِ َ
أف َ
ْم ِف ا ْل َخػػػػػػػائؼ َفػػػػػػػوث ُ
َمػػػػػػػأ َ
ػػػػػػػػف َذ ْن ِب َنػػػػػػػػػا
اعػ ُ
ػػػػػػػػؼ َع َّنػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػا َم َ ػػػػػػػػػى ِمػ ْ
َو ْ
ِ
َّ
ػػػػػػػػػػػؼ ِب َنػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػوؿ
الػػػػػػػػػػػدو ِاـ ا ْلطُ
وعمَػػػػػػػػػػػى طُ
ْ
َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػأوى َق ْم ِب َنػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػاف َمػ
اإليمػ
َ
وْ
ْ
اج َعػػػػػػػػػػػػػػػػؿ َ
طٍ
أف َي ْن َز َفػػػػػػػػػػا
اف َرجػػػػػػػيـ
ػػػػػػي َ
شػ ِّ
ػػػػػػر َ
ػػػػػػف َ
ػػػػػػػػػدهُ فػػػػػػػػػػي ق ْم ِب َنػػػػػػػػػػا ْ
َوِق َنػػػػػػػا ِمػ ْ
صػ ُ
شػ ْ
قَ ْ
ِ
َو ِعػػػػػػػػػػػػف َّ
ػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػػي ِشػػػػػػػػػػػػ ْع ِره
الشػ
ػػػػػػػػػػػاعر َمػ ْ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػره
ػػػػػػػػػػػػػػػػػادي ِف ْك
تَػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ْنظُـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َار َأيػ
م ْنػػػػػػػػػػػ ُذ ي ْح ِويػػػػػػػػػػػو ِ
ػػػػػػػػػػف َب ْحػ ِ
ػػػػػػػػػػره
الح َجػػػػػػػػػػػى ِمػ ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ٍ
صػ ِ
ػػػػػػػز لَ ُي َمػػػػػػػػا لَػػػػػػػػف َي ْف ُر َفػػػػػػػػا
ػػػػػػػب عػ ا
ػػػػػػػػػػػوه َيػػػػػػػػػػػػا ُمجػػػػػػػػػػػػي
وْ
احػ ُ
َوأَِبيػػػػػػػػػػػػو قَان َ
َّ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
َا
ُمػ
و ِأد ْـ ِعػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػز َمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ األ َ
ِ
ٍ
ِ
ػػػػػػػػػػرى
ِذي ا ْل ُعػ َ
ػػػػػػػػػال َخػػػػػػػػػػاي ْر َبػػػػػػػػػػؾ َب ْحػػػػػػػػػػر الق َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػب الطَّالِ
ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػر
َا
ػػػػػػػػػػػػػػػػب َك ْن
ػػػػػػػػػػػػػػػػز الفُقَ
َم ْطمَ
ػػػػػػػػع َد َعمَيػػػػػػػػػو ُم ْف َر َفػػػػػػػػػا
أعمَػػػػػػػػى الػػػػػػػػد ََّر ِج
اج َعػػػػػػػػػؿ َّ
وْ
َو ْأرِقػػػػػػػػو فػػػػػػػػي األ َْو ِج ْ
السػ ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػف والِ
اه
ػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ثَػ
اج َع
َو ْار َح َم
ْ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػر ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػدهُ و ْ
ْ َ
َ
ػػػػػػػػػػػو ِم ْثػ َ ِ
اه
َرو َ ػػػػػػػػػػػػ ًة تُ ْجمَػػػػػػػػػػػػى لَػ ُ
ػػػػػػػػػػػر ْ
ػػػػػػػػػػػؿ المػ َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػراه
ػػػػػػػػػػػػػػػػف إِ ْخ َوتَػػػػػػػػػػػػػػػػػو الكػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ِقػ
اج َع ْمػ
َ
وْ
َ
ِ
الع ْم َيػػػػػػػػػػػاض حتَّػػػػػػػػػػػى َي ْبمُ َغػػػػػػػػػػػا
اح َو َمجػػػػػػػػي
صػػػػػػػػ ْن ُو فػػػػػػػػي َرَو ٍ
لػػػػػػػػػػػ ُذ َرى َ
ػػػػػػػو ُ
َو ْىػ َ
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ػػػػػػػػػػػر(ٔ) ُد ْـ فػػػػػػػػػػػػي َى َنػػػػػػػػػػػػا
ُمػ َا
يػػػػػػػػػػػػا َمِميػ َ
ػػػػػػػػػػػؾ األ َ
ٍ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرور َو َع َنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
شػ
سػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرور ال ُ
َو ُ
ِ
ِ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػر ِبالثََّنػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػاد َح وا ْظفَػ
المػ
ْ
َوصػػػػػػػػػػػػػػػػؿ َ

ػػػػػػػػػت ُم َنػػػػػػػػػػاهُ َبمَ َغػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػو َمػػػػػػػػػا َي ْرتجػػػػػػػػػي
ُم ْبمِ ًغػػػػػػػػا ِم ْنػ َ
ػػػػػػػػػو ُك ْنػ َ
َمػػػػػػػػػػف لَػ ُ
ػػػػػػػػؾ لَػ ُ
(ٕ)
ػػػػػػػػف
ػػػػػػػػو فيػ َ
ػػػػػػػػؾ َوفػػػػػػػػػي ا ْل ُخ ْن َكػػػػػػػػػار ِمػ ْ
َكػػػػػػػػػـ لَػ ُ
وىر ا ْل َغػػػػػػػػػػػػػػػالي الػػػػػػػػػػػػػػػثَّ َم ْف
ػػػػػػػػػػػػػػد ٍح َكػ
ِمػ
ػػػػػػػػػػػػػػالج َ
َ
َ
(ٖ)
ػػػػػػػػػف
ػػػػػػػػػو فيمػػػػػػػػػػا قَػ َ
ػػػػػػػػػـ َيمػ ْ
َو ْى َ
ػػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػػػي ُكـ لَػ ْ
(ٗ)
ِ
ػػػػػـ َمػػػػػا لَ َغػػػػػا
ػػػػػػال َمػػػػػػػ ْن َي ِل
أعػ َ
أَ ْنتُ َمػػػػػػػا فػػػػػػػي األ َْوج ْ
َمػػػػػف ُي َبػػػػػال ْء فػػػػػي ُع َال ُك ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ُم ْن ِع َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتُ ُو ُجػ
ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذه ِق َّ
ْ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػال َك َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فَ ْ ػ
ادتَػ
اجػ
ً
ُ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِه َع َ
َو ْ
الممُػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُؾ ا ْل ُك َرَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
فَ َعمَػ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ُ
ػػػػػػػػػػػػو َو َر َفػػػػػػػػػػػػػا
ػػػػػػػػو فػػػػػػػػػي َىػػػػػػػػػـ َو َفػػػػػػػػػـ ُمػػػػػػػػػو ِى ِل
َ
ػػػػػػػػػػػػد ِم ْنػ ُ
َزبػ َ
وى َجػػػػػػػػػػػػػا أ َ
فَ ْيػ َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػن ْـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػع َعمَيػػػػػػػػػػػػػػػػػو وا ْفتَػ
اخمَػ
اكسػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػو و ْ
ُ
ْ
َو ُ

)ٔ( يقصد بو "ممؾ األمراض خاير بؾ" :وىو لقب وظيفي عرؼ منذ العصر العباسي ،وفي مصػر فػي
العصر العثماني استخدـ ىذا المقب لإلشارة إلى أعمى وظائؼ الدولة؛ إذ كاف يطمؽ عمى حاكـ

مصر .قواف خاير بػؾ ىػو الػذي ولػي حكػـ مصػر مػف قبػؿ السػمطاف العثمػاني سػميـ لقػب بمقػب
"ممػػؾ األمػػراض" وظػػؿ محتفظًػػا بيػػذا المقػػب حتػػى آخػػر أيامػػو .ينظػػر مصػػطفى بركػػات ،األلقػػاب
والوظائؼ العثمانية ،دار فريب لمطباعة والنشر– القاىرةٕٓٓٓ ،ـ.ٙٙ -ٙ٘ ،

)ٕ( الخنكار :معناه السعيد الحظ ،استخدـ كمقب بمعنى حاكـ أو سمطاف ،وقد استخدـ سػالطيف آؿ
عثماف ىذا المقب منذ القرف السادس عشر الميالدي عمػى األقػؿ .وقػد دخػؿ ىػذا المقػب مصػر
لقبػػػا لسػػػالطيف آؿ عثمػػػاف ،ولقػػػب بيػػػذا المقػػػب السػػػمطاف سػػػميـ األوؿ،
مػػػع الفػػػت العثمػػػاني ً
والسمطاف سميماف القانوني بصيغة "الخنكار األعظـ" .المرجع السابؽ نفسو.ٖٖ – ٖٕ ،

)ٖ( يمف :يكذب.

)ٗ( المنيل :الطريؽ.

ٕ٘ٛ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػد ْـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػو إذا الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ُؿ قَػ
اعا ِم ْنػ
ُ
بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػد َ
ِ
ِ
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتَ ِق ْـ
صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا هلل لَ َّمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا َي ْ
ُم ْخم ً
ػػػػػػػػف َد ِ
شػ ِ
اض فَ ْقػ ٍ
صػػػػػػػػػػ ِب َغا
ػػػػػػػػػػمو
ػػػػػػػػزِع ِل
ػػػػػػػػر ُمػ ْ
َوا ْ
ػػػػػػػػفو ِمػ ْ
ِج ْ
َ
بػػػػػػػػػػالي ِّـ منػػػػػػػػػػو ُ
س ُ
ِ
يـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػف ُعثْ َمػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػـ اهللُ ابػ
َر ِحػ
َ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػاف َ
سػػػػػػػػػػػػػػػػػم ْ
َ
ِ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
الع ِق
َو ْاب َنػ
ُ
لمممػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ َ
ْ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػو ْأبقَػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهُ ُ
ٍ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ َع ِظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيـ
اف َوُذو ُم ْم
سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمَ ْي َم ُ
َذا ُ
ِ
السػ ِ
ػػػػػػػػػػيؼ ِفيػػػػػػػػػػػو ُبمِّ َغػػػػػػػػػػػا
السػ
ػػػػػل
ػػػػػيؼ ُنػ ِ
ػػػػػػػػػػواهُ َّ
ػػػػػف َّ
ػػػػػو َ
ُ
َمػ ْ
طػ َ
ػػػػػف لَػ ُ
ػػػػػاع ِمػ َ
َوسػ َ
ػػػػػػػػػػػيـ
َّى َر فػػػػػػػػػػػػي ِعػػػػػػػػػػػػز ُم ِقػ
ػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػد ْ
ال َب ِر ْحػ َ
ْ
ِ
ٍ
ٍَ
يـ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد َو ُمػ
شػ
بػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف َ
َ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداـ َونػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ْ
ػػػػػػػػػال فػػػػػػػػػي َك ِّ
ػػػػػػػػػؼ ِرْيػػػػػػػػػـ
ػػػػػػػػػدو َوالطِّ َ
ػػػػػػػػو َي ْ
ش ُ
َو ْىػ َ
سػ ِ
ػػػػػػد ٍر َب َز َفػػػػػػػا
َّع ِل
ػػػػػػف َك َبػ ْ
ػػػو َمػ ْ
ػػػف فَػ َ
َو ْجػ ُ
ػػػػػػما ُ
ػػػاؽ الظّ َبػػػػى فػػػػي الػػػػد َ
الح ْ
فػػػػػػػي َ
سػ َ
(ٔ)
الحمد هلل وحده ]
[و ُ
***

)ٔ( ما بيف معقوفيف زيادة مف الناسخ.

ٕٜ٘

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

ثجذ املصبدر َاملزاجع َاملخطُطبد
ٔ -ا داب العربية في العصر العثمػاني :عبػد اهلل محمػد عيسػى الغزالػي ،مكتبػة دار
العروبة– الكويت ،طٕٕٔٓٓ ،ـ.

ٕ -األعػػالـ :الزركمػػي(ٖٜٔٙىػػػ= ٜٔٚٙـ) ،دار العمػػـ لمماليػػيف -بيػػروت ،ط٘ٔ،
ٕٕٓٓـ.

ٖ -إي ػػاح المكنػػوف فػػي الػػذيؿ عمػػى كشػػؼ الظنػػوف عػػف أسػػامي الكتػػب والفنػػوف:
إسماعيؿ باشا البغدادي(تٖٖٜٔى=ٕٜٓٔـ) ،تصحي  :رفعت بيمكو الكميسػي،
دار إحياض التراث العربي– بيروت( ،د.ت).

ٗ -بػػػدائع الزىػػػور فػػػي وقػػػائع الػػػدىور :محمػػػد بػػػف إيػػػاس (تٖٜٓى= ٖٕ٘ٔـ)،

تحقيؽ /محمػد مصػطفى ،طبعػة الييئػة المصػرية العامػة لمكتػاب -القػاىرة ،طٖ،

ٜٗٔٛـ .

٘ -تاريخ آداب المغة العربية :جورجي زيداف (تٕٖٖٔى= ٜٗٔٔـ) ،دار اليالؿ–
القاىرة( ،د.ت)( ،د.ط).

 -ٙتػػػاريخ األدب العربػػػي "العصػػػر العثمػػػاني" :بروكممػػػاف (تٖ٘ٔٚى= ٜٔ٘ٙـ)،
ترجمة د .محمود مصطفى حجازي ود .عمر صابر عبد الجميؿ ،الييئة المصرية

العامة لمكتاب -القاىرةٜٜٔ٘ ،ـ.

 -ٚدوحػػػػػػػػة األزىػػػػػػػػار اإلسػػػػػػػػحاقية فػػػػػػػػيمف ولػػػػػػػػى الػػػػػػػػديار المصػػػػػػػػرية :محمػػػػػػػػد
اإلسػػحاقي(تٓٔٓٙى= ٓ٘ٔٙـ) ،مكتبػػة فرنسػػا الوطنيػػة ،رقػػـ حفظػػو ،ٔٛٗٚ
ورقة  ،ٜٛمخطوط.

السػػحر الحػػالؿ مػػف إبػػداع الجػػالؿ :محمػػد بػػف قانصػػوه مػػف صػػادؽ ،مخطػػػوط
ِّ -ٛ
المتحؼ العراقي ،رقـ ٗ.ٕٚ

ٕٓٙ

محمد بف قانصوه األدبيَّة مع تحقيؽ َّ
موشحتو المخطوطة
جيود العالمة َّ

 -ٜسػػػمـ الوصػػػوؿ إلػػػى طبقػػػات الفحػػػوؿ :حػػػاجي خميفػػػة (ت ٔٓٙٛى ٔٙ٘ٚ/ـ)،
تحقيؽ /محمود عبد القادر األرناؤوط ،تقديـ /أكمؿ الديف إحسػاف أوفمػي ،مكتبػة
إرسيكا ،إستانبوؿ– تركيإٓٔٓ ،ـ.

ٓٔ -شعر الثورات الداخمية في العيد العثماني :د /زينب بيره جكمػي ،دار ال ػياض-
َع َّماف – األردف ،طٕٔٓٓٓ ،ـ.
ٔٔ -صػفوة الزمػػاف فػػيمف تػػولى عمػػى مصػر مػػف أميػػر وسػػمطاف :مصػطفى الصػػفوي

القمقػػػاوي ،تحقيػػػؽ /محمػػػد عمػػػر عبػػػدالعزيز ،دار المعرفػػػة الجامعيػػػة لمنشػػػر-

اسكندرية ،مصرٕٓٓٙ ،ـ.ٙ٘ ،

ٕٔ -ال َّ ػػػػوض الالمػػػػع ألىػػػػؿ القػػػػرف التاسػػػػع :شػػػػمس الػػػػديف محمػػػػد عبػػػػدالرحمف
السخاوي(تٕٜٓى= ٜ٘ٔٗـ) ،منشورات دار مكتبػة الحيػاة ،بيػروت( ،د.ط)،
َّ

(د.ت).

ٖٔ -معجـ المؤلفيف :عمر ر ا كحالة (تٔٗٓٛى= ٜٔٛٚـ) ،مؤسسة الرسالة–
بيروت ،طٔٔٗٔٗ ،ى= ٖٜٜٔـ.

ٗٔ -الموشػػحات فػػي العصػػر العثمػػاني :مجػػد األفنػػدي ،دار الفكػػر -دمشػػؽ ،طٔ،
ٕٓٗٔى= ٜٜٜٔـ.

٘ٔ -النثر في العصر العثماني في مصر والشاـ– دراسة تحميمية :محمد فتحي عبد
الفتاح ،رسالة دكتوراه ،مخطوط كمية دار العموـ ،جامعة القاىرةٕٖٓٔ ،ـ.

 -ٔٙنسػػخة خطيػػة ثمينػػة مػػف كتػػاب «السػػحر الحػػالؿ مػػف إبػػداع الجػػالؿ» :يوسػػؼ

رزؽ اهلل فنيمػػة أفنػػدي ،مقػػاؿ نشػػر بمجمػػة المقتطػػؼ ،جٕ مػػف المجمػػد ٕ،ٚ

شعباف ٖٔٗٙى= فبراير ٜٕٔٛـ.

* * *

ٕٔٙ

