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      آله املعصومني و   ى  رسول اهللا و عل   ى  الم عل بسم اهللا الرمحن الرحيم و الصالة والس
الفتـرة اململوكيـة و       ىف  هذا الكتاب يتناول تـاريخ األدب العـرىب       . ن واالهم م

ـ منذ سقوط دولة العبا   ى  أ،  العثمانية ـ  )ه ٦٥٦(بغـداد     ني ىف يس وصـول  ى  حت
اجلامعات  ام اللغة العربية ىف   ب أقس الّلبية حاجة ط   لت )ه۱۲۱۳ ( احلكم   إىل نيالعثماني

الکتاب هـذا   . و العثماىن ى  العصر اململوک   األدب ىف خ  يتار   ىف كتاب  يرانية إىل اإل
منا باستعراض اآلراء املتـضاربة    قالباب األول     ىف. ةيسي أبواب رئ  ةثالثى  مل عل تشي

 نياملخـالف ذا العصر و   هل نيديؤآراء امل   بشأن تسمية العصر و حاولنا فيه أن نشري إىل        
فمنـهم   ى،اختلفت رؤاهم جتاه العصراململوک     خ األدب العرىب  يفاملؤرخون لتار . له

 له و ما يصبو إليه و منـهم مـن           ه الجيد فيه ما يهتز    ـّمن يستنكر هذا العصر ألن    
      أعجب بالعصر و وجد فيه ما حب  ه يرأى  بدلوه و أبد    دىل فريق أَ  كلّف. نه إليه به و زي

قـد    ىلو اهلجوم املغ  إنّ. نيدمغ ا ما جاء به خصمه من حجج و براه         يو حجته ل  
جبمعهـا العلمـاء و       ىنع  ىت و معامل احلضارة الّ    ةكثري من مظاهر الثقاف   الى  على  قض

فنـهض العلمـاء و     .  قرون ةبغداد زهاء مخس    ىفى  احلكم العباس  األدباء حتت ظلّ  
 و مـصر    ىف ليـك ة املما ي را تد حت يأشعلوا نرباس العلم واألدب من جد     و  األدباء  

لبناء حضارة حتطّمت أرکاـا و      ،  وبکلّ جد وجهد  ،  عملونيث راحوا   يح ،الشام
وقد أبدعوا کتباً   . ا عتزيو أجماداً    سجلوا مآثر ى  تد ثقافة تقوضت دعائمها ح    ييتش
ـ کنوزاً ثقاف  تعتربى  جماالت شت   ىفسة و آثاراً خالدة     ينف إنّ . ة و حبـاراً زاخـرة     ي

ـ فف ،ني حملّ اهتمام الباحث   لّحير حقّاً أن    يمته وهو جد  يقو  ک له شأنه    يملمالعصرا ه ي
ما ورثوه مـن الـسابقني و       ى  أَباده املغول مثّ حافظوا عل    ى   التراث الذ  ا العلماء يأح
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ـ ق  ولعلّ هذا هو السر ىف     ،ال القادمة ياألج  إىلأمانة   ونقلوه بکلّ دقّة     ام العلمـاء   ي
فقـد أدوا    ،ةريالکـب ة و دوائراملعارف    يالضخمة واملوسوع واألدباء بوضع املعاجم    

من    الباب الثاىن  و أما .  أداء ريوحفظه ونقله خ  ى  اإلسالم  اء التراث العرىب  يرسالة إح 
مـن سـقوط    فترة تبدأ     حتت ظلّ املماليك ىف     اول تاريخ األدب العرىب   تنيفالكتاب  
العثمانيني ى  أيدى  عل يكلاملما بسقوطى   و تنته  )ه ٦٥٦ (غولاملى  أيدى  بغداد عل 

ـ    هذا الباب حاولنا كذلك أن نسلّ       و ىف . )ه ۹۲۳( الظـروف  ى  ط األضـواء عل
كما تناولنا املظاهر   ى  العصر اململوك   ية و الثقافية و األدبية ىف     ة و االجتماع  يالسياس

الباب الثالث من الكتاب تطرقنـا         و ىف  . أنواعها و أشكاهلا   األدبية هلذا العصر بكلّ   
ـ   اقمنا بدراسته   ة الىت يالثان املرحلةى  ة العثمانية و ه   الفتر  إىل اـال و   ى  قدرما يف
ـ    الً  هذا الباب تناولنا أو   ى  فف. ضيه حاجة الطالب  تتق ى األوضاع العامة السائدة عل

واجلدير بالـذكر أنّ    . ية فيه شعراً و نثراً    املظاهر األدب ى  ألقينا األضواء عل   العصر مثّ 
ـ  أوسع و أ   زاًحي تلّحيى  العصراململوك  .الكتـاب   هذا من  ه العصرالتاىل لّكرب مما احت

و أمشـل نطاقـاً و أخـصب نتاجـاً مـن             يةًأكثر أمهّ ى  ذلك ألنّ العصر اململوك   
ـ  من الشعراء و الکتاب     ة هائل ةيکم  والدة شهدى  فهو العصرالذ . العثماىنالعصر امم 

ـّب دراستها ي ه ما يكون بفالٍت قاحلـة  أشب بيد أنّ العصر العثماىن   .  جماالً أوفر  تطل
عـدد قليـل مـن      إالّ  مل ينبغ فيه     مي عق  عصر فهو. نکداًإالّ  رج نباا   خيال   جدباء

 حبث من أحباث    سئلة مناسبة عقب كلّ   مثّ زودنا الكتاب هذا بأ    . الشعراء و الكتاب  
و لقد طرحنا مع األسئلة موضـوعات و        . اءالطالب األعز  هايلكتاب ليتدرب عل  ا

و لقد  . يتباحثوا و يتناقشوا حوهلا ترسيخاً ملعلومام     ى  روس ك بالدبطة   مرت عناوين
و . ساسية من الكتاب  ة والقضايا األ  قاط اهلام صنا فيها الن  الكتاب خامتة خلّ    أضفنا إىل 

و .  بـدوره نيد القارئيفيبفهرس لألعالم و البلدان عساه      الکتاب  ما فاتنا أن نلحق     
رتب أجـزاء  راسية و أن ن أن نلتزم باألساليب الد   ف الكتاب هذا    يتأل  لقد حاولنا ىف  

 و  ينـاه توخى  راسية و اهلدف الذ   الكتب الد    املناهج املتبعة ىف   الكتاب ترتيباً يالئم  
ألدب ل  رسم صورة واضحة ناصعة    ة مراحل تأليف هو   كافّ  ا ىف نأعينوضعناه نصب   

  وفّقنـا ىف   كون قـد  الفترة اململوكية و العثمانية و نرجوا أن ن         و تارخيه ىف    العرىب
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 أوالً و إىل  ى  مجيع أساتذت   كر اجلزيل إىل  م بالش  أن أتقد  لى و من الواجب ع    .حتقيقه
 عميـد املؤسـسة    بالـذكر املباركة و أخـص » مست «ةمؤسس  ىف ني العامل مجيع

 ألساتذة القسم العـرىب   ى  کما أقدم خالص شکر   ى  السماحة الدکتور أمحد أمحد   
  ة وجهود خالصة ىف   يطى  رالقسم ملا بذلوه من مساع    يما مد يالتابع للمؤسسة والسب 

ظهر ى  ها حت ريب والطبع وغ  يح والتهذ يخضع هلا الکتاب من التنق      کافة املراحل الىت  
  وآخـر  .جـزاءٍ  ريلة رائعة فجزاهم اللّه خ    يصورة مج   بة ىف يبفضل جهودهم الط   و

العامل دعوانا أن احلمد نيللّه رب.  
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