
 دراسات ونصوص يف ادب العصز السلجوقى          
 شعز                               

 
 من أهم مسات الشعز يف هذا العصز :

تعتبر غزليات شعراء القرف السادس اليجرم مف حيث المفظ كالمعني  -1
حدا فاصالن بيف تغزالت القدماء كغزليات العصر المغكلي ، ليذا فاف 

حيانا أشعار السمؼ كأحيانان أخرم أشعار الخمؼ ىذه الغزليات تشبو أ
 ، كقد رأينا ىذا عند السنائي كعند األنكرم.

امتزاج التصكؼ بالشعر في ىذا القرف ، كلئف كانت محاكالت ىذا  -2
االمتزاج قد بدأت في القرف الخامس عمي يد شعراء الرباعيات : 
 أمثاؿ أبي سعيد بف ابي الخير كبابا طاىر العرياف كعبد اهلل

األنصارم ، اال اف السنائي شاعر القرف السادس ىك الذم انضج 
ىذه المحاكالت حيف صاغ افكاره في التصكؼ في قالب الغزؿ ، 

 فكاف بيذا الرائد األكؿ في ىذا المجاؿ .
الصكفية بعض الشعراء مف غير المتصكفو نظمكا بعض الغزليات  -3

رة مف حياتيـ تصنعا ، كف كاف ىذا قد صد رعنيـ في الفترات األخي
حيف مالكا الي العزلة كاالعتكاؼ كقد رأ[نا ىذا عند الخاقاني كظيير 

 الديف الفاريابي .
ظاىرة زيادة عدد غزليات الشاعر عمي عدد قصائده بدأت في ىذا  -4

 العصر ، كقد الحظنا ذلؾ عند السنائي كاألنكرم كظيير .
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ف ، كقد بدأت ظاىرة ذكر التخمص الشعرم في الغزليات في ىذا القر  -5
كاف السنائي رائد لغيره مف الشعراء في ىذا المجاؿ ، كحذا حذكه 

 األنكرم كالخاقاني كظيير .
الحب اك العشؽ الذم نحدث عنو الشعراء في غزلياتيـ في ىذا القرف  -6

، عشؽ مادم انساني في معظمو ، كقد رأينا ىذا عند األنكرم 
اف العشؽ عف  كالخاقاني بصفة ، كرأيناه أيضان عند السنائي اال

السنائي تحكؿ الي عشؽ اليي ، كىذا ىك الطابع الغالب عمي معظـ 
 غزلياتو 

خصائص الغزؿ التي تتمخص في رقة األلفاظ كلطاقة المعاني بدأت  -7
في ىذا القرف كقد شاىدنا ىذا عند كؿ شعراء الغزؿ في القرف 

 السادس اليجرم .
كأغراض مكضكعات  –الي جانب العشؽ  –ظيرت في ىذا القرف  -8

أخرم كالكشككؿ كالرثاء كالمدح كالمكعظة كالتصكؼ عند الخاقاني ، 
كالفخر كالمدح كالشككم ككصؼ الطبيعة كالحكمة كالتصكؼ 

 كالخمريات عند ظيير الفارياني .
نظرا الف شعراء القرف السادس كانكا مف شعراء القصائد المميزيف ،  -9

في غزلياتيـ ،  فقد تأثر بعضـ بأساليب نظـ القصائد ، كظير ىذا
 كقد شاىدنا ىذا عند الخاقاني .

ظاىرة الحديث عف الساقي كالخمر ، تمؾ الظاىرة التي راجت  -11
يات القرنيف السابع كالثامف اليجرييف ، ظيرت في ركاجا كبيرا في غزل

غزليات ىذا القرف ، كقد شاىدناىا عند جميع شعراء القرف السادس 
 اليجرم .
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زؿ الفارسي اعتبارا مف ىذا القرف ، كلعؿ ىذا راجع ظير المممع في الغ-11
الي قكة نفكذ المغة العربية في المغة الفارسية ، كىذه الظاىرة أخذت في 
التطكر حتي راجت غزليات كاممة بالمغة العربية فيما بعد. كقد شاىدنا صنعة 

 التمميع في غزليات السنائي كالخاقاني في القرف السادس اليجرم .
عدد ابيات الغزلية ، نجد انيا قصيرة الي حد ما ، فغزليات  مف حيث-12

السنائي معظميا ستة اك سبعة أبيات ، كغزليات الخاقاني معظميا سبعة اك 
ثمانية ابيات كاف كاف ىذا لـ يمنع مف كجكد بعض الغزليات الطكيمة التي 

 كصمت ابياتيا الي ثالثة عشر بيتا اك يزيد عف ذلؾ بقميؿ .
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 اهم شعراء العصر السلجلوقى

 :االنورى

هو أوحد الدٌن على بن محمد بن إسحاق األنورى، شاعر مشهور 

 فً القرن السادس الهجرى

 ولد فً "بدنة" أو "باذنه آبٌورد. وهً مدٌنة فً صحراء خاوران

تخلص فً البداٌة بـ"خاورى" ثم غٌر فٌما بعد إلى "االنورى" بناء 

ة بن محمد المروزى(على رأى أستاذه )عمار
 

 

 هـ 394فً عام  –كما ٌرجح الدكتور أحمد كمال  –ولد 

 وفً شبابه حصل العلوم واآلداب فً المدرسة المنصورٌة بطوس

وبلغ مكانة عالٌة فً علوم الرٌاضة والنجوم والهٌئة والفلسفة واألدب 

 العربى، عالوة على معرفته بالموسٌقى.

ور هللا الشوشترى:"أنه شٌعً أما عن مذهبه: فقد ادعى القاضى ن

المذهب على المذهب االثنا عشرى". أما براون
(

فقد ذكر:"أنه على مذهب   

 أهل السنة".

 أما شفٌعى كدكنى فقد ذكر:"أنه لٌس له مذهب خاص به".

هـ م( ومدحه وعاش 115-155التحق أنورى ببالط السلطان سنجر )

 مدة طوٌلة فً بالطه

هـ( من أمراء 165أحمد پٌروزشاه )مكما مدح األمٌر عماد الدٌن 

 السلطان سنجر فً بلخ

هـ( وأٌضاً عدداً 131وكذلك مدح مجد الدٌن أبا الحسن العمرانى )م 

من عظماء أهل األدب أمثال حمٌد الدٌن البلخى، صاحب مقامات حمٌدي، 

ومنتخب الدٌن بدٌع الكاتب، صاحب عتبة الكتبة، رئٌس دٌوان رسائل 
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 السلطان سنجر

واخر حٌاته اختار العزلة واالعتكاف فً بلخ وتوقف عن وفً أ

 المدح

 هـ فً مدٌنة بلخ161وٌرجح الدكتور أحمد كمال الدٌن أنه توفى عام 

 أما عن آثاره:

فقد ترك أنورى دٌوانا شعرٌا ضخما، ٌشتمل على قصائد وغزلٌات 

ورباعٌات ومثنوٌات وملمعات، وتشغل القصائد أكثر من نصف دٌوان 

 كلها فً المدٌح عدا قصٌدتٌن فً الرثاء وفً التوحٌد.األنورى 

وقد طبع عدة طبعات منها: طبعة عباس إقبال فً تهران عام 

 هـ.5441

هـ ش ، وطبعة سعٌد 5431وطبعة مدرس رضوى فً تهران عام 

 هـ ش5416نفٌسً فً تهران عام 
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 معزياألمير 

د في في ىو محمد بن عبد الملك برىاني المتخلص بالمعزي ، ول
نيشابور ، والده عبد الملك برىاني ، شاعر الب ارسالن ، الذي مات 

 في اوائل عهد ملكشاه ابن الب ارسالن .

وقد مات المعزي متأثرا بجراحو بعد ان اطلق عليو السلطان سنجر 
 ه .025سهما حوالي عام 

بيت من الشعر ، والكثرة الغالبة  00055وديوان المعزي يشتمل علي 
مائة مدحية . وىناك بعض القصائد في الوصف والرئاء  من شعره

والتهنئة وبعض ىذه القصائد بالتغزل والبعض اآلخر يبدأ بالمدح من 
اول بيت في القصيدة ويتميز شعر المعزي بالسهولة والبساطة وسالسة 
البيان وجزالة الكالم وعذوبة اللسان ، التفت نقاد الشعر القدامي الي 

المعزي ، فها ىو النظامي عروضي السمرقندي  ىذه الميزة في شعر
 يقول عن شعره " انو بلغ اقصي درجات السبالسة والعذوبة "

وفضال عن التغزالت الموجودة في صدر قصائد المعزي ، توجد في 
ديوانو مجموعة غزليات منفصلة ، وتزيد عن عدد غزليات الموجودة في 

 شاعر من الشعراء الذين عاشوا قبلو  أيديوان 

ومعظم ىذه الغزليات اقرب الي التغزالت منو الي الغزليات ، وقد ذكر 



- 7 - 

مصحح الديوان ان بعض ىذه الغزليات عبارة عن تغزالت لقصائد 
 ضاعت بقيتها 

وشعر الغزل عند المعزي بعد حدا فاصال بين تغزالت السلف وغزليات 
 شعراء القرن السادس الهجري .

 غزالت الفرخي .  وتغزالت المعزي تشبو الي حد كبير ت

 ومن أشعاره :
 شتپبٔ رّٓ تْ چْى زلف تْ گْزست هرا      آ رّٓ تْ رخشٌدٍ ترا ز قبلَء زرد شت

 عشق تْ هرا مشت ُّْا ٓ تْ هرا سْخت      جْر تْ هرا خست ّجفا ٓ تْ هرا مشت

 ُرگس ًنٌن هِرّ ّفآ تْ فرا هشت   ُر چٌد ُوَ جْر ّجفا ٓ تْ مشيدم              

 ر هشل مٌن هشتپر اللَ مٌن داهي ّپ   برخيس ّبيا تا زرخ ّزلف تْ هشت                

 الترجمة

 ياهي ّجِل امثر ضياء هي قبلة زردشت   اى ظِرٓ بدّى  ّجِل هقْش هثل ذؤابتل-

 عشقل قتلٌٔ ُّْاك احرقٌٔ          جْرك جرحٌٔ ّجفاك قتلٌٔ-

 سٔ حبل ّّفائلفلي اً         هِوا تحولت جْرك ّجفاك  -

اًِض ّاقبل  حتٔ اهالء طرف ثْبٔ بالشقائق هي ّجِل ّاهالء قبضتٔ بالوسل هي -

 ذؤابتل
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 سنائي الغزنكم

ىك ابك المجد مجدكد بف آدـ السنائي الغزنكم ، كلد في غزنيف في 
 ق.535ق. كمات في 473

 تنقسـ الي مرحمتيف متباينتيف :الغزنكم كحياة سنائي 

: ككاف السنائي فييا مثؿ معاصريو مف الشعراء المرحمة األكلي 
شاعرا مداحا لمسالطيف كالكزراء كالقضاه في غزنو ، كلو مدائح كثيرة 

 يطمب فييا الصالت .

كقد انشأ سنائي في ىذه المرحمة بعض الغزليات التي تدكر 
 مكضكعتيا حكؿ العشؽ االنساني

ئي عف المدح المرحمة الثانية : فيي المرحمة التي عزؼ فييا السنا
كنظـ الغزليات  فتناكؿ العشؽ االنساني ، كاتجو الي نظـ االشعار 

 الصكفية كالمثنكيات العرفانية .

ديكاف سنائي يزيد عف ثالثة عشر ألؼ بيت مف الشعر ، كىك عبارة 
عف قصائد كتركيبات كغزليات كترجيعات كقطعات كرباعيات . 

ات في ديكانو بشكؿ كسنائي ىك اكؿ شاعر مف الفرس تناكؿ الغزلي
 كاضح كمستقؿ ، بؿ كيفكؽ عدد غزلياتو عدد قصائده .
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كترجع اىمية أشعار سنائي الغزنكم الي انيا تعتبر نقطة تحكؿ في 
الشعر الفارسي ، فسنائي ىك اكؿ شاعر فارسي تأثر باالفكار 

 الصكفية كتناكليا بشكؿ كاضح كجمي في الشعر الفارسي.

مو عدة محاكالت عمي يد ابي سعيد بف كبالرغـ مف انو قد بذلت قب
ق( كبابا طاىر العرياف الذم تكفي في 441ابي الخير ) المتكفي 

النصؼ الثاني مف القرف الخامس اليجرم ، كعبد اهلل االنصارم ) ـ 
ق ( ، اال اف ىذه المحاكالت التي صاغيا .. الشعراء في 481عاـ 

سنائي في تطكيع  فف الرباعي ال ترقي الي المحاكلة التي قاـ بيا
 الغزؿ لكي يتضمف االفكار الصكفية كالعرفانية.

كاذا كاف الغزؿ بطبيعتو يعد اقرب ضركب الشعر كاصمحيا لتصكير 
كبياف االفكار الصكفية ، فاف سنائي ىك اكؿ مف نظـ غزليات 

 بأسمكب صكفي ، كبيذا رسـ طريقا اتبعو بيركف مف بعده.

ح كالممؽ الي جانب الزىد كالمطمع عمي ديكاف سنائي يجد المد
 كالكرع ، كما انو يجد العريدة كالمجكف الي جانب التصكؼ.

كمما يسترعي النظر في ديكاف السنائي انو يذكر تخمصو الشعرم 
 في بعض قصائده .



- 01 - 

كفضؿ سنائي عمي الغزؿ كبير ، فيك اكؿ مف حدد شكؿ الغزؿ 
 اية الغزؿكاكؿ مف حدد عدد ابياتو كاكؿ مف ذكر لقبو الشعرم في ني

كمعظـ غزلياتو ستة اك سبعة ابيات ، كقد ذكر سنائي تخمصو فيما 
يزيد قميال.. المجمكع الكمي لغزلياتو ، كلـ يكتؼ سنائي بذكر 

التقميد في اكؿ بيت في  تخمصو في نياية غزلياتو ، بؿ انو اتبع ىذا
كالي سنائي يرجع الفضؿ في ظيكر المممع في الغزؿ الغزلية.

ف كاف المممع قد ظير في القرف الرابع اليجرم ، فاف الفارسي، كلئ
 السنائي ىك اكؿ مف استخدمك في الغزؿ الفارسي .

كالغزليات التي نظميا سنائي في العشؽ االنساني نظمت قبؿ 
التحكؿ الذم حدث في حياتو ، ذلؾ التحكؿ الداخمي الذم قمب 

تيترة حياتو رأسا عمي عقب ، فبعد اف كاف يميؿ الي الحياة المس
ياال الي كنظـ القصائد التي تمتمئ بالنفاؽ كالمبالغة ، أصبح م

كقد كاف لمتحكؿ الفكرم أثره الكبير عمي التعفؼ كالتعبد كالزىد.
أشعار سنائي ، فابتعد تدريجيا عف نظـ الغزليات التي تتناكؿ العشؽ 

الغزؿ الصكفي العرفاني ، فكاف مف مؤسس  البشرم ، كأخذ ينظـ
 النظـ . ىذا الضرب مف
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 نماذج مف أشعاره

 قالت رأل فؤادل مف ىجرؾ القيامة        اـر اندر رسيد نامو    گو از نگدل نا

 قالت دمكع عيني لـ تكؼ بالعالمة         اشد عالمتى ىـ   بفتـ كو عشؽ كدؿ را گ

 كو مر سفر را            قالت فمر صحيحا بالخير كالسالمة فتـگبسازل  وچفتا گ

 آزمكدل             مف جكب المجرب حمت بو الندامة  كو گفتاا ندارل كف فتـگ

 الترجمة

 قالت رأل فؤادل مف ىجرؾ القيامةباالمس كصمت رسالة مف حبيبى فجاة    -

 قالت دمكع عيني لـ تكؼ بالعالمة             قمت اف لمعشؽ كالقمب عالمة-

 صحيحا بالخير كالسالمةقالت فمر        قالت ماذا تصنع قمت استعد لمسفر

 قمت ال كفاء لؾ قالت لقد جربت        مف جكب المجرب حمت بو الندامة-
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 (2نمكذج )

 ردـػػػػػػػػػػػو كػػكيشتف تبػػر خػػػػػػػػػػش بػػػػػػعي         ػػػػػػػػػػػػردـو كػػػػػػػػگك نػػػػػػػػػر خسار تػػػػػػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػػػػت

 ردـػػػػػػػػػده ره كػػػكف ديػػررخ از خػػػػػػػػػػػتـ            بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدانسػػػػػػػػػك بػػػػػػػػكل تػػػػػػػػػػػػػاره كػػػػػػػػػػػػػػػت

 ردمــــــــــــف توسيو كـــــــــــــون زلـــــــــــــچـ              ركز ػػػػػػػػػدل ربكد كػػػػػػػػػػا سر زلؼ تػػػػػػػػػت

 ردمـــــــــزار ره كــر ىـــــــــــرســـــــــــــــــاك بــــــــــــــــــخ ار زدم                 ــــــــــــــــــــزار بر دل ىــــــــــت بــــــــــــــدس

 ردـػػػػػػو كگك نػػػػػػػت ارػػػػػػػػػػػػؾ دركػػػػػػػػػػػػػاشت            نيگير فتنو نبارت ز ػػػػػػػػگرد ـــــــــــــك

 ردـػػػػػػػػػػػػمو كػػػػػػػػك بػػػػػػػػػػػػت ركل تػػػػػػػػػػػػصف كش          كو دار گو آف كردـ ال نػػػػػػػػػػػػػػنگ

 ردـػػػػػػنو كگر ػػػػػگردـ اػػػػػػػػػػك بو كػػػػػػػػػػػػػركز             تػػػػػػػكاستـ امػػػذر دك شنبو خػػػػػػػػػػػػػػع

 الترجمة 

 افسدخ الهىاء والسسوز علً وفسً             مىر ان وظسخ الً محياك    -

 جعلد علً وجهً طسيقا مه دمع عيىً         ومىر ان عسفد طسيق محلرل   -

 جعلد وهازي  اسىدا مثل ذؤاترل          ومىر ان خطفد ذؤاترل قلثً   -

 لد الرساب علً زاسً الف مسجواح     ضستد تاليد علً القلة الف مسج  -

 لهرا وظسخ اليل تامعان      ان الصاوع صىزك مه اجل الفرىه -

 في اوىً شثهد وجهل تالقمس      لقد اخطاخ تاالمس ايها الحثية   -

 ولىمىد قد اخطاخ فقد ذثد    طلثد اليىم عرز الليلح الماضيح    -

 


