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أ 

  املقــدمــة

اإلنساين ال يعرف  عباالجتما ةالشعر و األدب بصفة عامة مثله مثل بقية الظواهر املرتبط نإ

رة ال يعروها التغيري و التبديل، كما ال يعرف االستمرار على منوال واحد على اختالف الثبات على حال قا

األطوار اليت متر ا األمة، فصورتـه معجما و موضوعا و مضمونا و أسلوبا تتلون بتلـون حيـاة األمـة 

عن سطحية يف مسار منوهـا و تطورها، و بانتقاهلا من حال إىل حال و من طور إىل طور، بصرف النظر 

مع حركية احلياة و  - منتج األدب  - أو عمق هذا التغيري الذي جند تفسريه يف مدى تفاعل اإلنسان 

  .تبدالا

إذا كان األمر كذلك فإن ما شهدته الديار املغربية من أحداث و تطورات و تغريات كفيل أن 

ا نلمسه من عزوف عن دراسة األدب يترك بصماته يف الشعر العريب يف هذه البيئة، و هذا أدعى باالهتمام مل

املغريب و تتبع تطوراته و تغرياته خاصة إذا ما تعلق األمر باملستجد، أو ما فيه خروج عن املألوف يف الشعر 

املغريب القدمي الذي حيتاج إىل مزيد من العناية و االهتمام فهو تراثنا و امتدادنا منذ القدمي، فال ميكن التنصل 

قصور الذي جيعلنا متقاعسني عن سرب أغواره، خاصة إذا ما حتدثنا عن الشعر املغريب ذي منه و اامه بال

الوهج الرباق و عن إحدى احللقات اليت كادت أن تكون مفقودة ، تضاف إىل رصيد املغرب الشعري، و ملا 

عد من سنن احلياة و مواكبة ركب هذا التطور يف غري انفصال عن املوروث القدمي، ت نكان التطور م

الواجبات املنوطة بالباحثني لكشف النقاب عن اإلسهامات القدمية و مدى أمهيتها و عمق تأثريها فيما تاله 

من أعمال، فلقد حرصنا على أن خنتار البديعيات باعتبارها متيزا وتفردا يف ميدان الشعر، إذ تعد جتديدا 

فقط وليس يف نظامها اإليقاعي املوسيقي، وخروجا عن القصيدة لكن يف بنية مضامينها ونظامها البالغي 

وعلى هذا األساس فهي تقف مقابال للموشحات اليت كانت خروجا يف الشكل، إا تضفي إشراقا وروعة 

على الشعر املغريب فقد تراءى للكثريين أنه ظل وملدة طويلة جدا نسخة مكررة للشعر العريب يف املشرق ال 

  .يكاد ينفعل مبا حوله من حياة



   

ب 

  املقــدمــة

، منوذجا جيسد ذلك التميز "مواهب البديع يف علم البديع " ، "ابن اخللوف"نت بدبعية فكا

والتفرد فقد كان موسوعي الثقافة، إسالمي املعرفة، ذا باع طويل يف النحو والنثر معا، واألهم من كل ذلك 

تعلقة بقصور األدب فهو قسنطيين املولد فاسي األصل، تونسي الدار، من مثّ فهو يصحح النظرة اخلاطئة و امل

املغريب و اعتباره صورة مكررة لنظريه املشرقي،  فهو بذلك جيسد خصائص الشعر العريب، و املغريب بالذات 

  .و بالتايل صدارته

و هناك سبب جوهري هام و هو عزوف الباحثني عن دراسة هذا املوضوع، على امتداد واتساع 

إال قلة قليلة يف شكل إشارات، رغم أمهيته واعتباره جزءا ال رقعة املغرب العريب فلم يتناول هذا املوضوع 

  .يتجزأ من التراث

و ما حفزين أكثر على خوض غمار البحث هو جدته، حيث إن إخراج مثل هذه البديعية إىل 

النور و دراستها و كذا اإلشارة إىل بعض البديعيات، يعد مسامهة يف التعريف مبوروث عريب عريق يتسم 

 –بديعية ابن اخللوف  - من خالل املضمون و النظام البالغي لبديعية تعترب واسطة عقد بينها باملوسوعية 

كما ال جيب أن نغفل السياق الزمين الذي ظهرت فيه ، فهي ترمجة حلقبة زمنية هامة اختلف النقاد يف 

تناول هذا املوضوع  شأا، إا العصر اململوكي بأحداثه و تداعياته ، فعسى أن أنال فضل تأصيله من خالل

أو إثارته على األقل ، و لعل ذلك يفتح اال لدراسته و استكناه الدرر منه، فالبديعيات تعد موروثا ضخما 

  .يضاف إىل األدب العريب و ذلك ألثرها العميق فيه

" علي أبو زيد"و صدقا مين كي ال أغلط اآلخرين فإنه من الواجب التذكري باجلهد الذي قام به 

للبديعية ، ما مكنين من دراستها و إضافة لبنة " حورية رواق " لتعريف ذا املوضوع، و كذا حتقيق يف ا

أخرى بإضفاء إشراق عليها من خالل إجياد خصوصية هاته البديعية ، و لطبيعة املوضوع و تشابكه و 

بالبالغة كان هناك مزج من  اعتباره تراثيا، ارتأيت أن أعتمد يف دراسيت املنهج التارخيي و الفين ، و لصلته



   

 ج  

  املقــدمــة

خالل الدراسة الفنية احلديثة بتتبع بعض مواطن و مستويات األسلوب، فكانت دراسة تارخيية موضوعاتية 

  . فنية مجالية

  . و يف دراسيت هلذا املوضوع اعتمدت على خطة اشتملت على مدخل و ثالثة فصول

خالل بعض التعريفات يف املعاجم ففي املدخل حاولت أن أحدد تعريفا هلذا الفن الشائق من 

اللغوية وكذا التعريفات االصطالحية للقدامى و احملدثني حماولة بذلك الوصول إىل تعريف حمدد لعله جيذب 

  .الباحثني لدراسة املوضوع

أما يف الفصل األول فقد حاولت جاهدة إجياد اجلذور األوىل لنشأة هذا الفن و العوامل اليت 

مه وتطوره، موضحة تلك العالقة الوطيدة بني البديعيات و فنون معينة كالتصوف و سامهت يف إرساء دعائ

الربدة و املولديات و املدائح، مدلة على مضموا ذي الشجون، و زمن ظهورها معرجة على ذلك 

  .االختالف الذي حصل بشأن الرائد يف هذا الفن، ذاكرة أهم أعالم البديعيات

صت الدراسة مبضمون البديعيات، اليت أشرت إليها من خالل أما يف الفصل الثاين فقد اخت

  .النسيب فيها، وكذا املضامني اليت وردت يف بديعية ابن اخللوف تبعا للموضوعات الثالث هلا

أما يف الفصل الثالث فقد درست النظام البالغي للبديعية من خالل تتبع األشكال البالغية الواردة 

ا و أي األشكال استوعبت هذه الرؤية الفنية الفريدة، كما تطرقت إىل فيها، وكيفية توظيف الشاعر هل

  .اجلانب الفين و اجلمايل فيها بشكل مقتضب 

  .و أيت دراسيت خبامتة، حوصلت فيها أهم النتائج اليت توصلت إليها

و يف األخري أؤكد أن هذا العمل األديب حماولة لفهم التراث و لدراسة موضوع شائك وصعب 

إىل الكثري من البحث لتميزه،وهذا أمر منطقي لطبيعة املوضوع يف حد ذاته ولتشعبه ومع ذلك مت  حيتاج



   

د 

  املقــدمــة

الذي ذلل يل الكثري من  "العريب دحو " العمل بعون اهللا أوال، مث بفضل توجيهات األستاذ املشرف الدكتور 

 القبول ملثل هذا العمل الصعوبات اليت واجهتها يف البحث، فله جزيل الشكر وعظيم االمتنان فأسأل اهللا

  .الذي ينفض الغبار املتراكم على تراثنا العريق

  

  

  واحلمد هللا رب العاملني                                                                  
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  املــدخل                                                                  البديعيات لغويا و اصطالحيا 

قلبها النابض يتجسد حبق يف تعبرياا، و إرهاصات أبنائها، يف بوحهم إن كيان كل أمة و 

الذي يعد أصدق تعبري عن بيئتهم فيغدو ذلك الكالم املرسل على و ، مبا يعتمل يف ذاكرمالالشعوري 

، فال غرو يف أن هذا التميز و التفرد ترمجة التساع اآلفاق لديهم و تعدد الرؤى سجية اإلنسان العريب 

فقد جنمت يف شبه اجلزيرة أحداث عظام موزعة " ريقة التعبري يؤول إىل مرجعيات و عوامل متنوعة يف ط

بني السياسة و االجتماع أخصبت األخيلة عند العرب، و غذت املشاعر و منت العقول، و صقلت 

  . 1"األفكار

ل اهول، هناك بني تلك الفيايف و الوديان اليت تغزو األعماق، فتهيج روح املغامرة يف ظ

تضطرم املساحات و تتواىل األحداث، و تتوارد املنابع الصافية، فتبدو األرض بانبساطها و كأا 

فترتوي نفسك بأصدق املشاعر و تبوح  األخاذتضحك بني أثافيها دومنا امتعاض، و متدك من سحرها 

التوحد إىل أن يصل  و يسري هذا،بكل مكنونات ذاتك و تنصهر يف بوتقة حيث يغدو األنا هو اآلخر 

إىل الذروة حيث يتدفق شالال من الكلمات ينم كل حرف منها عن دفقة شعورية حتمل موروثا مجاعيا 

" :  "فريدريك نيتشه"ملتحما، هلذا تغدو اللغة الوسيلة األجنع يف حتطيم كل التصورات إذ يقول إزاءها 

   .2"باللغة بإميامادح الذي ارتكبوه بدأ الناس يدركون اخلطأ الف األواناآلن فقط أي بعد فوات 

إا اللغة اليت أدركها اإلنسان يف العصر اجلاهلي باتساع دالالا ، فكانت ديوان شعر و 

مث أمكنه تصوير حياته يف شىت الصور اليت نقـف أمامها مشدوهني ملا تتميز به  نميثاق أمة بأسرها ، م

ر الكلمة الذي ينبعث كأشعة الشمس فيسلب من حسن و حس فين، يوشحه صدق زمردي ، إنه سح

و من بعض األلفاظ يعيد صنع كلمــة ": ".... ستيفان ماالرمي"األبصار و خيلب العقول كما يقول 
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  املــدخل                                                                  البديعيات لغويا و اصطالحيا 

  . 1"شاملة تكون جديدة و غريبة على اللسان

فال حدود للكلمة إا تتجاوز كل إطار من شأنه أن حيدد داللتها، إا تستلهم من أعماقها، 

حتت اسم السحر و "األدب يف بيئة عربية حمضة، بعناصرها الشاملة و اسدة للروح العربية فنشأ 

الشعر، و أخريا األدب و جدت هذه املمارسة داخل الدال نفسها طوال التاريخ حماطة الة عجيبة، 

  . 2"تتمثل إما يف تثمينها أو منحها يف أحسن األحوال، مكانة الزينة

تبط جبمال رباين أخاذ، سليقة عربية و فصاحة تعرب حبق عن لغتنا اليت مجال فياض للكلمة مر

تتميز باجلمال و روعة األداء و متثل قمة اإلبداع اللغوي ملا حتويه من فصاحة و بالغة تتمثل يف مفرداا "

  .3" و إتقان تراكيبها و زخرف أشكاهلا و مجال موسيقي يف جرسها

ا و جوها املنعش، الذي ب نسماته على النفس فتطبعها بطابع إا البيئة العربية باتساع آفاقه

تلك السماء الصاحية الصافية اليت سطعت كواكبها و وضحت " الصفاء و النقاء مستمدة قوا من 

  .4" مشسها و سفر بدرها طبعت العرب على صفاء النفس و دقة احلس و رقة الشعور

سليمة اليت كانت مبثابة الدافع األول للتعبري ارتقاء حسي ختالطه مشاعر البدوي و فطرته ال

فنطقت ألسنتهم و كان الشعر الترمجان عما خيتلج يف صدورهم، فهو أدب عريب النشأة طبيعي املولد و 

الدارس هلذا األدب شعره و نثره يتواله العجب حقا من متلك عرب اجلاهلية لناصية القول ، أو من "

م و خواطرهم إىل درجة تشهد هلم بعلو املكانة يف عامل الفصاحة و تفننهم يف طرق التعبري عن أفكاره

، فكأن اإلنسان اجلاهلي نشأ بالفطرة ، فأنشد شعرا بالسليقة، مث أدرك ا ما فيه من خطأ أو  5"البالغة

                                                           

  .7ا��&:H ا�F8�C G'�8 ، ص - 1
  .7ا��&:H ا�G'�8 ، ص - 2
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  17، صا���� ا����� ا���� ا������ ��أ��� إ'&اه�$ #�"!، . د - 4
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  املــدخل                                                                  البديعيات لغويا و اصطالحيا 

شطط، فحاول مواءمته و الطبيعة اخلالبة املؤثرة ، مما أكسبه حسا شعريا يعرب فيه عن أفكاره و مشاعره 

من املعروف أن شعراء العرب و خطباءهم منذ العصر اجلاهلي كانوا يغذون " ر مجيلة منمقة ،إذ بصو

أساليبهم التعبريية بالبالغة، و أن ما جاء يف شعر الشعراء العباسيني و من بعدهم مل يكن من وصفهم و 

، حيث يعد  1" به البديعتأليفهم، إمنا سبقوا إليه و عرف قبلهم، و هذا ما دفع ابن املعتز إىل تأليف كتا

نقطة حتول يف تاريخ البالغة العربية بأقسامها الثالثة خاصة علم البديع إذ إن مجع و تصنيف ألوانه كان 

ذا أمهية كبرية يف األدب العريب، من خالل استقالل علم من علوم البالغة، و بروزه يف منط جديد، و 

دا مطية ألشكال أخرى، و حافزا كبريا لألدباء و اعتبار ذلك نصرا لكل من ولع ذا الفن، ألنه غ

  .البلغاء للنظم

و ال أدل على ذلك مما أثري حول فن جديد نشأ بني غريزة حب اجلمال و التنميق، الذي كان 

منذ القدم ، فالنص الذي يعد مركز االهتمام و االحتواء لكل األيديولوجيات و احملفوف بظالمية هالمية 

فن البديعيات، فيا ترى من أي السهول تفجر هذا النبع ؟ أم أنه من قمة من القمم؟ منحها مكانتها ،إنه 

  .فجعل حتديد ماهيته أمرا شائقا، يعتريه اجلدل و االختالف 

و لإلجابة عن ذلك ارتأينا يف البداية و قبل اخلوض يف غمار البحث و اإلحبار يف أعماقه 

، الذي مل حيدد له تعريف دقيق ، رغم دوامه فترة " البديعيات"حماولة حتديد مفهوم هلذا املصطلح 

  . طويلة

  

  

                                                           

، -5�ره	 ، أ�2ه	(ا������	ت �� ا%دب ا���� =�� أ'� ز��، . د - 1 	6-�
  .15، ص1983، 1، ط)"�ر��)، =��$ ا�-N+،د#(GJ ن
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 املفهوم اللغوي للبديعيات -1

إن اللغة العربية حبر ال ينضب، منبع صاف لكل من أراد أن يغرف منه و يروي عطشه، على 

أن االرتواء لن يكون كليا خاصة إذا ما تعلق األمر بشيء شائق، و فن جديد مل يكن معروفا، مث مل 

   .يفصل فيه، و نظرا جلدته التبس معناه و شابه الغموض

و أصوهلا حاولنا البحث عن اشتقاقاا، بالعودة إىل مادة " بديعية"فلمعرفة دالالت كلمة 

   " :املعجم الوسيط"يف املعاجم، فقد جاء يف " بدع"

 " ها –بدععدأنشأه على غري مثال سابق، فهو بديع: ب / . عدة –بداعا :بوعدصار غاية : و ب

استخرجه و  : و بدعه ./ أتى بالبديع، و أتى بالبِدعة: و أبدع./ يف صفته خريا كان أو شرا، فهو بديع 

       1." أحدثه

   :جند" معجم مقاييس اللغة"أما يف  

 "عدآلخر أحدمها ابتداء الشيء و صنعه ال عن مثال، و ا: الباء و الدال و العني أصالن: ب

  .االنقطاع و الكلل

أَبدعت الشيء قوال أو فعال، إذا ابتدأته ال عن سابق مثال، و اهللا بديع : فاألول قوهلم 

  .    ابتدع فالن الركي إذا استنبطته: و األرض، و العرب تقول تالسماوا

  2." أي ما كنت أول. "ما كُنت بدعا من الرسلِ: " و فالن بدع يف هذا األمر، قال اهللا تعاىل

أو " البن منظور" "لسان العرب"و هكذا جند تعريفات مشاة للتعريفني السابقني سواء يف 

                                                           

1 -  ،!��، #>�H ا��
< ا��&'�< ، :���ر�< #0&  1، جا����� ا��$�8 ��#� =�� ا�*�در، أ��� �I8 ا�?��ت، #��T =�� ا�E>�ر، إ'&اه�$ 0#
  .43، ص1989ا��&'�<، 

، 1، ط)���Eن(، دار ا�>�;، '�&وتG�*T, ،1 و ض�W =�� ا��8م #��T ه�رون، مم��� م:	��9 ا����أ'� ا�I�8T ا��� 'I @�رس 'I زآ&��،  - 2
  .209، ص1991
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" دائرة معارف القرن العشرين"،  و يف  *"أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا اللغوي" "جممل اللغة"

  ".حملمد فريد وجدي"

معجم " البالغة نتوسم بعض التوضيح من خالل و للعالقة الوطيدة بني البديعيات و البديع مث

من أبدع و هو أن يأيت الشاعر بالبديع، و :اإلبداع " و كلمة" ألمحد مطلوب" "املصطلحات البالغية

  .البديع الشيء الذي يكون أوال

و اإلبداع مسة الشاعر املبتكر و الكاتب املقتدر، و قد وضعه البالغيون و النقاد يف قمة 

  .كان قليال إذا قيس بغريه اإلنتاج و إن

هو إتيان الشاعر باملعىن املستظرف الذي مل جتر العادة مبثله، مث : اإلبداع: "قال ابن رشيق

لزمته هذه التسمية حىت قيل له بديع و إن كثر و تكرر فصار االختراع للمعىن و اإلبداع للفظ، فإذا مت 

  ".على األمد و حاز قصب السبق للشاعر أن يأيت مبعىن خمترع يف لفظ بديع فقد استوىل

. 1" "سالمة االختراع"و ذكر السيوطي أن الطييب مسى هذا الفن إبداعا،و مساه أهل البديعيات

  .هذا ما كان من شكل و منط البديعيات، فلم جتر العادة على مثل هذا النظم، املوشح بضرب من البديع

اللتباس األمر و تعقده، و "  بدع" لذلك آثرنا اإلشارة إىل بعض الكلمات املشتقة من كلمة

مل ترد ذه الصورة، و مل يشر إليها يف املعاجم " بديعية"لتوضيح الفرق بني هذه املصطلحات، فكلمة 

على اعتبار أا مصطلح علمي فين مل يظهر إال يف القرن الثامن، فتكون حركة التأليف سابقة له، مث إنه 

و الباحثني ، اللهم تلك اإلشارات اليت جندها هنا و هناك، على  مل حيظ بدراسات معمقة من قبل النقاد

اليت أنار ا الكثري من " علي أبو زيد"اختالف يف التحديد و التوجه، لكننا مع ذلك ال نغفل دراسة 

                                                           

   .ه 395ت   -*
  .24، 23، ص�E�� ( H�\ ،2000ن( ، '�&وتم��� ا����5>	ت ا��*(�� و -5�ره	أ��� #���ب، . د -  1
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  املــدخل                                                                  البديعيات لغويا و اصطالحيا 

  .اجلوانب هلذا املوضوع الشائق و بعض الباحثني

اف الدرر، و استلهام و يبقى التشابك و التعقيد مسة مغرية تدفعنا دوما للبحث، الكتش

بصورة أو بأخرى يف  جاحلقائق، و سنعرض موعة من املعاين لبيان االختالف و التشابه و كذا التواش

  :اآليت 

  .عطبت راحلته و كلت، و بقي منقطعا عن الرفقاء: و بفالن - أبطلت، : أُبدعت حجته"  

هعدب :ةعنسبه إىل البِد.  

عدابت :عالشئ –ة، و أتى بِبِد :هعدب.  

عدبة، و : تعا –أتى بِبِدعدتبصار م.  

  1 .عده بديعا: استبدعه

من ذلك جند أن البديعيات مل حيدد هلا تعريف لغوي ، إذ إا تبقى حمل حبث ، فهي مل تتناول 

من الناحية االصطالحية  من قبل اللغويني ، و مل تلق حظها يف املعاجم، و يف املقابل جند تباينا و اختالفا

  .حيث عرف املصطلح تعريفات عدة كما يتضح يف التعريف االصطالحي 

  

  

  

  

                                                           

1  - 8�$�  .43، صا����� ا�
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	����ت -2��  ا�����م ا�����

إن لغتنا ختتلف عن باقي اللغات باتساع دالالا، و عمق معانيها و مجال أساليبها، إا درة 

العجيب، و يربز فن من الفنون جيسد نوعا  الدرر، و مكمن اجلواهر، فال ريب أن نكتشف فيها اجلديد

من أنواع السحر و الفتنة فيها، و يغدو حمط أنظار الكثري، و يثري شجنا و جدال كبريا، فالبديعيات من 

ضمن املصطلحات اليت تضاربت اآلراء و املفاهيم بشأا، إذ تباينت حبسب الثقافة و الرؤى ، من مث 

صطلح من خالل إلقاء الضوء على بعض آراء النقاد و مواقفهم من سنحاول التطرق إىل حيثيات هذا امل

  .هذا الفن، للوصول إىل تعريف قد حيقق الدقة

، الذي حاول إعطاء صورة شاملة عن "حممود رزق سليم " و قد ارتأينا أن تكون البداية مع 

 هذا الفن بشكل يف شىت اجلوانب، كما أشار إىل..) اململوكي، األيويب، العثماين(عصور االحنطاط 

شعر "فن البديعيات صناعة فكرية أكثر منها صناعة أدبية، و هي ضرب من ضروب " معمق إذ يرى أن 

، ذلك ألنه يف مجلة ما نظم فيه من القصائد يدور حول ذكر لونني من احلقائق، "حقائق العلوم و الفنون

ن الرتعة الدينية هلا صلة بوجود هذا حقائق األصباغ البديعية، و حقائق السرية النبوية، و ال ننكر أ

  .1"الفن

فمن خالل هذا التعريف تتجلى لنا بعض احملاور العامة و املضامني اليت تدور حوهلا هذه 

صلى اهللا  - القصائد البديعية، إذ مجعت بني ألوان بديعية و مضمون ديين عميق و هو مدح الرسول 

و سار ": " حممد زغلول سالم " الصدد يقول  من خالل استذكار سريته ، و يف هذا - عليه و سلم

كثري من شعراء العصر على أثر الربدة، فاحتذاها و عارضها مجاعة من الشعراء، و تناول معانيها و 

أسلوا مجلة ممن اهتموا باملديح من بعده، كاخليمي و صفي الدين احللي و ابن جابر األندلسي الضرير، 

                                                           

  .177، ص1965، 1، ط)�N-# ،)&0#< ا^داب، ا�*�ه&ة  8،م��� $*A�B ا���	��@ و ن?	ج= ا%د� و ا����� #��Tد رزق "��$، . د - 1
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دين احللي و من تبعه انتهجوا جا جديدا يف مدائحهم إذ طرزوها و ابن حجة احلموي، و لكن صفي ال

بالبديع و أمسوها البديعيات ضمنوا كل بيت فيها نوعا من البديع، فجعلوها مدحيا و متنا يف علم البديع 

  .1"معا

املديح النبوي و ألوان : فمن خالل هذين التعريفني نالحظ تشاا و اتفاقا حول شيئني مهمني

ملختلفة، و نظرا للتغريات اليت حدثت يف كيان األمة اإلسالمية، و ما شاا من تراجع يف اجلانب البديع ا

مين الشعر العريب منذ املائة السابعة إىل العصر احلديث "العقيدي و ميل قوي جتاه الرفاهية و الزخرفة، 

  .2"بفئة كل عتادها ألوان من البديع

الزخرفة اليت صبغ ا الشعر، و وله ا الشعراء، و إن  فالعالقة وطيدة بني البديعيات و هاته

كانت هلم مربرام يف ذلك، فيجب االعتراف أن الكلمة جذابة، و تثري شاعرية أي كان و بالتايل 

تقي " حاولوا السري على السبل اليت توصلهم إىل أحضاا، و هذا يتجلى يف قول العامل األديب الشيخ 

إذا ما : "، إذ ربط مصطلح البديعية بالبديع يف قوله"ابن حجة احلموي " ف باملعرو" الدين أيب بكر 

انتقلنا إىل القرنني الثامن و التاسع اهلجريني، جند أما قد امتازا بإيالء العلماء و األدباء و الشعراء علم 

يز بعض الشعراء و البديع عناية ما بعدها عناية إن مل نقل أم تفرغوا له، و جفت قرائحهم إال منه، و مت

  .3" األدباء يف هذين القرنني، بنظم البديعيات اليت تعترب حبق دراسات يف هذا اال ال تكاد تعدوه

و على اعتبار أن البديعيات دراسات يف علم البديع، فهي تعطي صورة واضحة، عن هذا الفن 

  .يةالذي أخرجه الشعراء يف حلة شعرية مجيلة، فبهذا انتقلوا به نقلة نوع

إا تعاريف تشري بصورة عامة إىل ارتباط بني كل ما هو زخرف و هاته القصائد، و يف نفس 

                                                           

  .328، ص) ب،ت ( ، ) د، ط ( ، #cJEة ا����رف، ا�E-"aر�< ،1، جا%دب �� ا���� ا�����آ��� ز`��ل "�م، #T. د - 1
  .371، ص  ، ا���� ا������ �� ا���� ا�����أ��� إ'&اه�$ #�"! . د - 2
  .08،ص 1987،  1، ط) ���Eن ( &وت ،دار #-�N< ا���ل ، '�1،ج DEان� ا%دب و (	�� ا%رب، ) ا'I �>< ا���Tي ( ,*� ا���I أ'� '-&  - 3
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و قد ظهرت يف هذه : "الذي يعرفها و حيددها بدقة أكثر يف قوله" جبودت الركايب"نلتقي   ناملضمو

ع عرفت العصور قصائد من البحر البسيط يف مدح الرسول صلى اهللا عليه و سلم حتوي كل فنون البدي

  .1"بالبديعيات

فيعتربها نوعا من اإلملام بعلم هام أال و " البديع تأصيل و جتديد"يف كتابه " منري سلطان"أما 

البديعية قصيد حتتوي على كل الفنون اليت أدرجت حتت علم البديع و هي يف : " هو البديع يف قوله

  .2" سلمالوقت ذاته يف املديح، و خباصة مدح الرسول صلى اهللا عليه و 

أمحد " فاألمر ال يتعدى املدح و البديع، و تبقى هذه التعريفات عامة و دون جراءة، و أما  

فقد طمس كل مجال و كل ما ميكن أن يلف هذا الفن من " الصبغ البديعي" يف كتابه " إبراهيم موسى

جاؤوا : " لهجدة و جاذبية و رونق و معىن، بل خالف كل من سبق يف تعريفام و يبدو ذلك يف قو

بشيء ال أجد له شبيها إال تلك املوازين و التفاعيل اليت وضعها اخلليل ميزانا للشعر ال يروق لفظها و ال 

يفهم معناها، تلك هي القصائد اليت اشتمل كل بيت منها على لون أو أكثر من ألوان البديع متثيال فقط 

  .3"وقع عليها اسم البديعياتأو مضموما إليه التزام التورية بامسه، و هذه هي اليت 

رسوما بالية و : " إذ اعتربها " أمحد إبراهيم موسى" فجمال هذا الفن و فتنته مل تكن لتغري 

  . 4" صورا خاوية ال حياة ا و ال روح فيها فلم يكن فيه من معىن الشعر إال القافية و الوزن

  .طرح على أننا سنشري إىل هذه الرؤية يف موضعهافكأنه يود إلغاء كل التصورات أو التفرد أو التميز ذا ال

و ما أثارته قصيدة  -عامة - عند حديثه عن املدائح النبوية " زكي مبارك"و يف املقابل جند 

و قد افتنت ابن جابر : " إذ كانت حافزا لكتابة قصائد على منواهلا يقول عنها - خاصة-الربدة للبوصري 
                                                           

  .132، ص  1982،  2، ط) "�ر��(، دار ا��-& ، د#GJ ا%دب ا���� مA اGن>�ار إ�H اGزده	ر:�دت ا�&آ�'� ، . د - 1
��ن، . د - 2�" &�E#����- و J�ص�- �  . 22، ص  1986، ) د ، ط ( ، )�JE# ،)&0#ة ا����رف، ا�E-"aر�<ا����
  . 372، ص  ا���� ا������ �� ا���� ا������"! ، أ��� إ'&اه�$ #. د - 3
  .374ا��&:F8�C H ، ص  - 4
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، فقد شغل نفسه مبعارضة الربدة، و لكن أي معارضة؟ لقد ابتكر بقصيدة الربدة و ظهر أثرها يف شعره

و ذلك أن تكون القصيدة يف مدح الرسول و لكن كل بيت من أبياا يشري " البديعيات"فنا جديدا هو 

  .1" إىل فن من فنون البديع

فيه  أثرى املكتبة العربية، يف وقت ساد" زكي مبارك " لقد ابتكر ابن جابر فنا جديدا يف نظر 

الذي اعتربها تكلفا و " أمحد إبراهيم موسى" اجلمود و اإلحباط من األوضاع السائدة، إذ يناقض 

  .احندارا يف األدب العريب خاصة يف جانب الشعر

و بالرغم من أن البديعيات مل يكن هلا احلظ الوافر يف ميدان الدراسة إال أننا جند بعض 

" البديع يف علم البديع" دراسات احلديثة الواردة يف كتاباإلشارات هنا و هناك، و ال نعدم بعض ال

البديعية قصيدة : "إذ تطرق إىل هذا املصطلح يف قوله" ملصطفى الصاوي اجلويين " ليحىي بن معطي 

مديح غالبا ما تكون يف مدح النيب صلى اهللا عليه و سلم و غالبا ما تكون على البحر البسيط، و من 

مليم املكسورة، و يقوم كل بيت منها شاهدا على الفن البديعي يف لفظ البيت قافية املتراكب و روي ا

، إنه تعريف دقيق بني فيه شروط البديعية، لكن يبقى ما هو متعلق باملديح، فيبدو 2" الذي يتضمن معناه

النبوية أنه يدخل قصائد قد تكون يف غري مدح النيب صلى اهللا عليه و سلم ، إذ البديعية عنده تعين املدحة 

  .و غريها، كما أا قد تنظم على غري البحر البسيط، كمديح عيسى مثال

                                                           

  .205، ص  1935، ) د ، ط ( ، ���ا ، '�&وت ،  ا���اLM ا������ �� ا%دب ا����زآ� #��رك ، . د - 1
A م�0#�5��! ا��0وي ا�>���E، . د -  2 H�<�� �0#��!. ، ,G�*T و درا"< دا����� �� ��� ا���� ��T#  أ'� ش�ارب، دار ا��@�ء، ا�*�ه&ة
  .40ص) ب ، ت ( ، )  د ، ط ( ،)0#&(
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البديعيات منط : " جيمع بني املدح و التوشية البديعية، يف قوله" سعد سليمان محودة"على أن 

من قصائد املدح و خاصة مديح الرسول صلى اهللا عليه و سلم ضمن ناظموها كل بيت منها لونا أو 

  .1"سنات البديعحمسنا من حم

يف ظل هذه التعاريف، نالحظ ترجيح كفة التحسني و التنميق، و هلذا داللته، إذ جيسد جليا 

االنتقال من النسق املعريف إىل النسق الشعري يف إطار التأليف البالغي ، و باعتبار البديعيات منظومات 

  .ان بديعيةيف البديع فإا تتفرد و تتميز بأنساقها املعرفية املصبوغة بألو

قصائد من البحر البسيط : " يشري هلا و بدقة يف قوله " عبد الواحد حسن الشيخ"غري أننا جند 

  . 2"ميمية القافية غالبا تعارض أصال بردة البوصريي اليت أنشأها يف مدح الرسول صلى اهللا عليه و سلم

تجربة، و لد صورا مجيلة فمعارضة الربدة فتحت بابا ال يغلق للشعراء و األدباء، إذ إن عمق ال

  .تستثري املشاعر و الوجدان، و تطرب اآلذان، فتهفو إليها النفوس و متيل إليها العقول

و ما نالحظه هو هذا التباين يف حتديد هذا املصطلح الزئبقي، الذي أثار شجون الكثري من  

و إن كان  –أمام هذا التضارب  الباحثني و األدباء و الشعراء فرغم أنه دام قرونا إال أننا نبقى مشدوهني

لكن إن دل على شئ، فهو أمهية هذا الفن و تأثريه الالحمدود، و كذا مدى تقصرينا  - االختالف حممودا

  .يف دراسته، و دالالته العميقة عمق الدين و مسوه و رقيه

، يف دراسة حول البديعيات، "علي أبو زيد"و يف ظل االختالف نبحث عن يفء فال جند إال  

كان من " البديعيات"و اليت كانت منطلقا و مرتكزا يف بعض جوانب املوضوع، فتحديده ملفهوم 

                                                           

  . 329، ص)ب،ت(،)د،ط(، دار ا����رف،#0&،ا��*(� ا�����"�� "����ن ���دة، . د - 1
  .10، ص2000 - 1990، ) د ، ط ( درا$	ت �� ��� ا����� ،=�� ا��ا�� �I8 ا�f�J، . د - 2



  

 21
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، حماوال بذلك مواءمة كل القصائد اليت كتبت يف هذا امليدان و جعلها "تعريف عام و خاص"منطلقني 

  .يف دائرته، و رسم خطوطا عريضة حتدد أطره ، لذا كان لزاما أن ندرجها يف ثنايا البحث

الذي مشل مجيع البديعيات على شئ من التعميم الذي خيرجه عن دقة : " التعريف العامف

يتضمن  -و نادرا غريه  -التحديد تعترب فيه البديعية قصيدة طويلة يف مدح النيب صلى اهللا عليه و سلم

وع كل بيت من أبياا نوعا من أنواع البديع يكون هذا البيت شاهدا عليه، و رمبا وري باسم الن

  .، إذن هي قصيدة مديح تتضمن لونا من ألوان البديع 1"البديعي يف البيت نفسه يف بعض القصائد

فهي قصيدة طويلة، يف مدح النيب صلى اهللا عليه و سلم، على البحر : " أما التعريف اخلاص

يف بعض  البسيط و روي امليم املكسورة شاهدا عليه، و رمبا وري باسم النوع البديعي يف البيت نفسه

  .2"القصائد

و من خالل ما سبق يتضح أن مصطلح بديعية مل حيدد له تعريف رغم أنه ظهر و دام لفترة 

طويلة، و تألق جنمه، فهو فن جديد يعرب عن ذلك االنفجار احلاصل يف اتمع اإلسالمي ، حىت إن 

شعرية اليت اتسمت ا الشعر كان أكثر جدة، إذ يفتح الباب على مصراعيه آلفاق جديدة، و اللغة ال

هاته القصائد متفردة ، تعرب عن تأزم روحي يف سياق حضاري حافل بالتناقضات اهلائلة ، فاحلديث ال 

  .ينتهي بشأن هذا الفن املستحدث و يبقى جماال مفتوحا لدراسات أخرى

و إن اعتربنا أن البديعية نظم شعري غرضه املدح من حبر معني و روي معني ، حتمل بني 

اياها ألوانا بديعية دومنا حتديد فأين الزئبقية يف هذا الفن ؟ و كيف ميكن اعتباره جديدا و لغتـه ثن

  .متميزة؟
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و إن كانت قصائد املديح تتنوع و تتباين فال ميكن أن نعدها من البديعيات مث إن كانت 

ة ، إذ إن اتباع منط شاملة لكل البحور فأي تفرد و أي خصوصية يف هاته القصائد ميكن أن مييز البديعي

معني له داللته ، و كذلك األلوان ، فهل ميكن اعتبار ذلك الكم اهلائل دومنا متييز جمرد صبغة بديعية أم 

  له دالالت ؟

يف ظل  –و الضياع يف غياهبها  ءإن فتنة البديعية ال تقاوم و لو كانت ايتها املوت البطي

أي مكسب، إذ إا أثرت فيه و خلخلت لغته و رؤاه،  لكنها تعد مكسبا للشعر، و -التكلف و التصنع

  .فكانت اشراقات متفجرة يف عامل األدب

من كل ما سبق ميكننا القول أن البديعية ال بد أن تكون قصيدة يف مدح الرسول صلى اهللا 

ارض عليه و سلم نيب األمة و سراجها، تنظم على أوزان البحر البسيط و على روي امليم، باعتبار أا تع

الربدة للبوصريي يشتمل كل بيت من أبياا على لون من ألوان البديع، يكون شاهدا عليه و يف غالب 

  .األحيان وري بامسه

كيف نشأت ؟ و يف ظل ماذا ترعرعت ؟ و ما الذي جعلها تتفرد أو تتزين ذه احللة  ىفيا تر

  املزركشة، و عم ينم هذا اجلمال ؟

ن البديعية كلمة زئبقية اللفظ و املعىن ، لذا يصعب على كل و يف النهاية ميكن أن نقول أ

باحث حتديد معناها ، و على كل ميكن القول أن البديعية لتكون كذلك جيب أن تشتمل على أنواع و 

ألوان متعلقة بعلم البديع ، إذ من شأا أن تضفي الطابع اجلمايل الفين و الداليل عليها ، كما أن ألقها و 

زداد إال إذا كان املضمون متعلقا مبدح الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، و يبقى سحرها رونقها ال ي

  .مرتبطا باملعىن و خري معرب عنه
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  :متهيـــــد - 1

إن ترمجة الذات أو اآلخر منرب ال يعتليه أي كان، فهو أمر مستعص ال ميكن بلوغ غايته إال 

ء ركب العصر و مسايرته، لكن يف باستنطاق مجيع العوامل املتعلقة بالذات و البيئة، ساعتها ميكن اعتال

بعض األحيان متارس سلطة قهرية و تسلب إرادة اإلنسان فيلجأ إىل إجياد سبل أخرى و يبحث عن آفاق ال 

تعبري عن موقف عملي، إا "، رمزية لينفس عن نفسه و مكبوتاته فتكون الوسيلة الوحيدة اللغة فهي ةمرئي

م و هي إذ ختتلط معهم تعرب من خالهلم عن املشاعر االجتماعية و تعرب مباشرة عن أفكار لألفراد و مشاعره

 .1"عن األمة و عن عاداا و مؤسساا

فينربي األدب ليتوىل مهمة التعبري عن التجربة اإلنسانية يف شكل صور مبتكرة تنأى عن العامل 

فرضه البيئة االجتماعية احلسي، لكنها جتسده و تتصل به من خالل أنساق شىت منمقة و مزخرفة، تبعا ملا ت

فتأثرياا تؤدي بالشاعر إىل التحليق يف عامل مجيل، و تفجر ما لديه من طاقات و مكنونات، و تكون ترمجة 

فالشعر يف كل لغة جمموعة من املصطلحات و النظم و القوانني اليت حتدد "صارخة وفق أداء مجايل متميز ،

ر العرب القدماء ما يدل على أم كانوا حيسون أن الشعر نوع صالحيته للقول و اإلنشاد، و تناثر يف أشعا

من الصناعات حتتاج إىل التنميق و التزيني، جعلوه كربود القصب و املعاطف و احللل و الديباج و الوشي 

  . 2"فهو يشبه عندهم صناعة الثياب فيه امللون و غري امللون

و العلماء لعوامل شىت، إذ االهتمام بتطريز  هذه التوشية و الصناعة كانت مبثابة اهلارب لألدباء

الشعر كان منذ القدمي فكرة مترسخة، و جتذرت و نبأت عن مجال اللغة العربية و موسيقيتها، حيث جتلى 

  .ذلك من خالل علم استهوى الكثري من األدباء و الشعراء أال و هو علم البديع
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اللون األديب "هذا  -البديعيات –ع الدراسة من مث ارتأينا أن نشري إليه باختصار لعالقته مبوضو 

يف بداياته سليقة لدى الكتاب و "، فلقد كان مصطلح البديع  1"كان له عالقة وطيدة و كبرية بعلم البديع

  . 2"األدباء العرب، و مل يكونوا يعرفونه ذا االسم

شئ  لما هو مجيو ال خيفى علينـا ما عرف عن العرب من فصاحة و بالغـة ، مث إن امليل لكل 

فلقد "فطري، و بالتـايل أثار هذا املصطلـح فضوال و شجونا كبريا ، لدى الكثري من الشعراء و األدباء 

ظهـر هذا املصطلح الفين على ألسنـة عدد من الشعراء و الرواة يف القرن الثـاين ، و دون ذلك أيضا 

و غريهم ، يتوسلون  *و منصور النمرِي*مـةو ابن هر *و بشار بن برد *منذ أن بـدأ الراعي النمريِي

بطرائـق جـديدة للتعبري يف أشعـارهم ، على أن شيئـا جديدا لفت إليـه األنظار و تناقلتـه 

  .3"الرواة

على أن االختالف باق دوما ، فهناك من يعترب مسلم بن الوليد صريع الغواين، أول من وضع  

" البديع"من أحدث ثورة يف هذا امليدان، فجاء ابن املعتز بكتابه مصطلحات متعلقة ذا العلم و أبو نواس 

لريد على ذلك و ليؤسس هلذا العلم، بعد أن كان يف القدمي يشمل البالغة بعلومها الثالثة، املعاين، البيان و 

 صرح يف مطلع كتابه معرضا مبا يؤكد قدم هذه الوسائل الفنية يف أعرق النصوص العربية، يف" والبديع، 

  . 4"القرآن و الشعر اجلاهلي

حتدث عن البديع و توسع فيه دون وضع مصطلحات " البيان و التبيني"كما أن اجلاحظ يف كتابه 

  . معينة
                                                           

  .10، صدرا$	ت �� ��� ا�����=�� ا��ا�� �I8 ا�f�J، . د -  1
  .6، صDEان� ا%دب و (	�� ا%ربا'I �>< ا���Tي،  -  2
  .ه 90ت  - *
  .ه 127ت  - *
  .ه 176ت  - *
  .ه190ت  - *

���C، . د -  3�" ��= ��T#	6ن��� �� ��  .9، صا��*(� ا���
  .F8�C H:&10 ، صا�� -  4



 

 26

  البديعيات اجلذور و االمتداد  الفصل األول                                                                 

ليوسع جمال البديع أكثر بإضافة " نقد الشعر"يف كتابه  *و جاء بعد ابن املعتز، قدامة بن جعفر

سنات بديعية، كان قد عرفها ابن املعتز مع اختالف يف فيلتقي مع ابن املعتز يف مخسة حم"ألوان من البديع 

  .1"التسمية، و يزيد قدامة إليها حمسنات جديدة مل يذكرها ابن املعتز

الكتابة و "هذه الزيادة أو هاته اجلهود تتجسد أكثر مع أيب اهلالل العسكري يف كتابه الصناعتني 

كما أنه قد وصل بعددها " باب يف شرح البديع"ن إذ أفرد بابا خاصا من ضمن أبوابه العشرة بعنوا" الشعر

  .إىل واحد و أربعني نوعا

تكاد تكون صورة البديع عند علماء القرنني الثالث و الرابع مرادفة ملفهوم البالغة، أو الصور " و 

  .2"البيانية بوجه عام، و ليس مثة متييز بني صور البيان وصور البديع حىت اية هـذه الفترة 

يـة القرن اخلامس اهلجري تتحدد املفاهيم أكثر و تزداد علوم البالغـة استقالال، من و مع بدا

خصص " العمدة"يف كتابـه " ابن رشيق القريواين " خالل التمييز بني فنوا يف بعض املؤلفات، إذ إن 

أحد فصار  أبوابا لعلم البيان و أخرى لعلـم البديع و أضاف سبعة ألوان من ابتكاره ، مل يسبقه إليها

  .3"عددها اخلمسني نوعـا 

دالئل "و " أسرار البالغـة"أما عبد القادر اجلرجاين فأسس لعلمي البيـان و املعاين يف كتابيه 

، و  *، و الوطواط *، كذلك الشأن لعلم البديع، ففي القرن السادس هجري ، جند الزخمشري"اإلعجـاز

  .مخسا و تسعني وجها" نقد الشعرالبديع يف "قـد عدد يف كتابه  *أسامة بن منقذ
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، *الرازي"و حيمل الراية بعد هؤالء نفر من علماء القرن السابع اهلجري األفذاذ منهم  

و علي بن  *و زكي الدين بن أيب األصبع املصري *و التيفاشي املغريب *و ضياء الدين بن األثري *السكاكي

الء علم البديع عناية خاصة يف ما ألفوه من كتب و ، و قد أوىل هؤ*و بدر الدين بن مالك *عثمان االربلي

التوسع العددي على حساب النسق املنطقي و " ، فلقد استكثروا من صور البديع  فكان ،  1"تصانيف

فلسفة العلوم و مناهجها حسب االجتهادات العربية يف قراءة أرسطو فحاولوا جتنيس الصور البديعية 

املرتع البديع يف جتنيس أساليب " أبو القاسم السجلماسي يف كتابه  بإرجاعها إىل مقوالت عامة ، منهم

  .  2" "البديع 

فإذا كان القرن السابع قرن جتنيس البديع فإن القرن الثامن هو قرن نظم البديع، حيث تزايد 

ه و االهتمام بعلم البديع، فغدا نرباسا و مطية كل أديب و عامل و شاعر، فكأن كل املنابع جفت إال روافد

اليت غدت املورد الوحيد، و بتكاثف هذه األلوان و تضافرها انبثق شكل زخريف  –علم البديع –ينابيعه 

اليت متيز الشعراء بنظمها يف القرنني الثامن و التاسع اهلجريني، فيا ترى " البديعيات"حيمل مضمونا أروع، 

ية، فالتسمية ذاا حتمل دالالت عميقة أي ثورة فجرت هذا الزخم البديعي، و أخرجته ذه الصورة البديع

و تشري إىل منعطفات تارخيية، و تبدل يف الذهنية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه أي اجلذور أنبتت هذه 

  .الشجرة املثمرة، املتفرعة األغصان، الوارفة الظالل؟و ما هي العوامل اليت ساعدت على ظهور هذا الفن ؟
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  جSورهـــــ	 - 2

البديعيات يبدو من الوهلة األوىل أمرا شاقا فالكلمة جذابة و هلا وقع خاص يف إن احلديث عن 

األذن و الكثري ال يدرك ماهيتها ، و جذورها املتغلغلة يف أرض عربية خصبة، إا فن متخض عن صراع 

كبري و آمال تدفن، و إرادة تسلب، و صوت خيرس، و يتضح ذلك جليا من خالل حتديدنا للزمن الذي 

قصائد يف املديح بدأ ظهورها حوايل منتصف ": "حممد علي سلطاين"فيه ،يقول يف هذا الصدد  ظهرت

  . 1"القرن السابع اهلجري

فلقد كانت األوضاع حينئذ توحي بتصدع و انكسار يف كيان األمة العربية، يف ظل ما وصف 

ربوز شئ ما يؤول إىل جذور ف - رغم أن الكثري من النقاد ال يوافقون على هذه التسمية–بعصور االحنطاط 

تغدو وطن املرء الذي يولد : "البيئة اليت همعينة، و إىل منبت معني ، فهو األصل الذي أنبت هذه الزنبقة ، إن

فيه، و ينتسب إليه و يدرج بني ربوعه و يعيش يف جوه و فوق أرضه و حتت مسائه و بني أهله فتفتح عينه 

ه، و ينطلق لسانه فيتكلم لغته، و يرى يف قومه عادات فيعتادها من على مرائيه، و يتنبه خاطره على أحداث

  .2" صغره و تقاليد منذ نعومة أظفاره، و تعاليم يسترشد ا

فال ميكن أبدا أن نغفل هذا اجلانب، فهاته البيئة بظروفها السياسية، االجتماعية، الثقافية، كانت 

فيما يتعلق "، أي جلوء الشعراء إىل منظومات بديعية بصورة أو أخرى احلافز األكرب يف هذا الرتوع الفين

بالبديع، أمر جوهري ال بد من اإلشارة إليه و هو ارتباط هذه الظاهرة باجلو النفسي و الفكري السائد يف 

العصر الذي شاعت فيه، فقد كان ضيق األفق الفكري و فقدان األمن و احلرية و تعمق التناقض الطبقي و 

 اتمع عوامل أساسية يف دفع املشاعر و الناس إىل التخلي عن التعبري احلر املنطلق و التسلط األجنيب يف
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  .1"اخلايل من القيود الشكلية

إا رغبة ملحة يف االبتعاد عن العامل املادي احملسوس، و حبث عن عامل متخيل، يعيش يف ظله 

ديل عن ضيق العامل اخلارجي و عطبه، فراح سالما داخليا فحاول أن جيعل من اللغة العامل الذي يوفر له الب

يوسع من حدودها ،و جيعلها ميدانا فسيحا للتقابل و التناظر و االنسجام و تصادم املعاين حمققا من خالل 

  .2" ذلك كله يف نفسه االتساق و النظام و التوازن

إا البديعيات اليت فكانت النتيجة ذلك الزخم من األلوان البديعية اليت حتمل الكثري من الدالالت 

  .كانت مبثابة املهرب، امللجأ، ترمجة للذات، األنا، اآلخر، من خالل هاته اللغة الشعرية املنمقة

فغدت البديعيات بشكلها املتفرد املعرب عن التجربة املعاشة، يف ظل واقع مرير، مث إن ما أصاب 

باط، و االنكسار الروحي، إذ صار احلكم يف العامل اإلسالمي مشرقا و مغربا زرع يف النفوس اخليبة و اإلح

يد األجانب، فالعريب ال ميلك سلطة القرار مما أثار سخط املسلمني و انغلقوا على أنفسهم يبحثون عن 

  .بصيص األمل

فمنذ عصر الدويالت و احلكم العباسي يف احندار مستمر فهو خاضع فعليا لسيطرة األعاجم و "

  .3"م من ورائها الفرس حينا و الترك حيناال قيمة للخليفة فهو صورة حيك

كما اارت الدولة الفاطمية ، و أصبحت حتت سيطرة األيوبيني ، مث املماليك الذين تسموا 

يف أيدي التتار بقيادة هوالكو، فعاثوا فيها فسادا ، و اجتاح الفرجنة بالد  *السالطني ، و سقطت بغداد

فقد اإلنسان العريب مكانته و كرامته فأصبح حين إىل ماض زاهر  األندلس، و هكذا ساد الالأمن، اليأس ، و
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هذا الوضع املزري املتوج بالضعف و اخلور، أصبحت حاجة النفس ماسة ملراجعة ذاتيتها و إىل  ةو نتيج"

زعزعة األصول علها تنبه الفروع الالهية بنـزوات عارضة، و من هنا كان اإلحلاح يف طلب العودة إىل 

  . 1"أصل الينبوع

فعن طريق البديعيات تتم اإلحالة على املاضي و العامل اآلخر و فضائه، بالوقوف أمام قرب الرسول 

، و زيارة دياره ، حيث نشأت و انتشرت الدعوة اإلسالمية، إا رغبة ملحة للتوبة و العودة إىل )ص(

غ مبعىن أعمق و أكثر روعة فضاءات النبوة ، البيت العتيق، كل ذلك يتجلى يف فن املدح البسيط، الذي صب

و شجونا عندما مل يكن إال مدح الرسول صلى اهللا عليه و سلم سراج العامل، و شعور األدباء باإلحباط و 

–عدم إجياد التوازن الذايت يف ظل اضطراب احلياة و صراعها، جعلهم يبحثون عنه يف الشعر بالذات 

  .صلى اهللا عليه و سلمو كذا التضرع الروحي يف شخصية الرسول  - البديعيات

و كل هذه الظروف ميكن أن نعتربها البذور األوىل اليت أرست دعائم هذا الفن، غري أن هناك 

فقد كانت هذه الطريقة "فروعا هلذا اجلذر الرئيسي، منها طبيعة العصر، إذ ألفت منظومات يف شىت العلوم، 

  .2" وعاء العصر، إذ يغلب عليه احلفظ و الرواية

بار أن البديعيات فن ابتكر يف عصر املماليك فمن املنطق أن يكون تداخل و تواشج، و على اعت

اجته كثري من الشعراء إىل نظم هذه املعارف و األفكـار العلمية وإخراجها يف "فاألدب ابن بيئته حيث 

املواريث و  قصائـد تطول أو تقصر و تزويدها مبا ينبغي لألساليب العلمية أن تـزود به فنظموا يف الفقه و

  . 3"األحكام املختلفة و يف النحو و البالغة و العروض و التاريخ و غرب ذلك

مث إن الكثري من الشعراء و األدباء و العلماء كان لديهم ميل لنظم الشعر منذ الصغر، و حبكم 
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و موهبة و لكنهم مل ينسوا الشعر، و ه: "ثقافة العصر كان لزاما أن يسلكوا دروب العلم و يتخصصوا فيه

حبيبة إىل نفس صاحبها أثرية عنده، ال يطاوعه قلبه على هجرها و ال التجايف عنها، بل هو يعود إليها بني 

  .1"الفينة و الفينة يستروح لنفسه و يسلتهم خلياله و خيلو إىل أحاسيسه

ضفاء شيئا مثريا لألفكار، و حافزا كبريا لإلبداع، بإ" العلم و الشعر " فغدت هذه االزدواجية 

نوع من الدالالت العميقة من ثنايا األلفاظ ، ذات الوهج الشعري العلمي الذي أحال النسق املعريف إىل 

و ال نرتاب يف أن االشتغال بالعلم ينضح على الشاعرية و يوسع جماالا و يباعد بني آفاقها و "نسق شعري 

عاين و أفكارا و يقدره على حسن يكسب الشاعر ملكة و جتربة واسعة و معرفة يف ميدانه و يزيده م

  . 2"التصوير و جودة التعبري، فاالشتغال ضرورة ال بد منها الكتمال شاعرية 

و بتضافر هذه العوامل ، كانت الثمرة معان متفردة حتت ظالل أنواع بديعية، أثارت الكثري من 

بشاعرية فذة، هاته األخرية ، مما صري الشعر فسيفساء من األلوان البديعية ، مطعمة - البديعيات–الشجن 

كانت غاية يف حد ذاا، فهي تعبري عن التفوق و متلك ناصية البالغة و مواءمة حضارة العصر امللونة و 

أثار "املزانة بكل مظاهر املغاالة و املبالغة و االلتواء و الزخرف ، بالتايل زادت التنافس و حب الظهور فقد 

ات األدبية، فكانت حافزا آخر من حوافز شاعريتهم و دافعا من دوافع الشعراء فيما بينهم ثائرة املنافس

  .3..... " إقباهلم على نظم الشعر و مزاولة الفن

كـل هذا ساهـم بطريقة أو بأخرى يف هذا النمـط اجلديد من الشعـر، امللفت للنظر و 

اخلمـول فكانت الذي غدا فجرا جديدا، و بعث النشـاط األديب بعـد أن سـاده اجلمـود و لفه 

اللغـة الشعـرية مطية الشعـراء و وسيلتهم بل غايتهـم يف اإلفصـاح عن مكنونـام و إبراز 
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...... : " مقدرم و براعتهـم بوصف األنـواع البديعية، كل هذا ينم عن حب كبري للبديع، فهو

ـة األدبيـة و فكـان ولوعهـم بالبديع و صنـاعته تكـأة كبرية، أزكت بينهم عـوامل املنافس

  . 1"حماولـة اإلجادة

عدم : ناتج عن نفس قلقة مضطربة ألساب عدة منها -كما أشرنا يف البداية–هذا الولوع 

فمعظم "االستقرار فهو نوع من التخفيف من املعاناة و آالم الوطن اجلريح، و لقد حتدثنا عن ذلك سابقا، 

بني إكثارهم من البديع و بني شخصيام القلقة  الشعراء الذين عرفوا بالبديع يوضح العالقة القائمة

  .2" املضطربة

فالعالقة تبقى وطيدة بني حالة الشاعر و الرغبة يف التأليف البديعي و بتحديد أدق حالة العصر 

الجئني من "ذاته الذي يشوبه الصراع و القالقل، بدخول عناصر غريبة عن األمة من أتراك و آخرين 

  .3" من فلول اإلمارات الفارسية من وجه املغولاملماليك أو اهلاربني 

هو العصر الذي نشأت فيه البديعيات و ترعرعت بني أحضانـه ، فكانت ترمجة لتلك التغيريات 

و اهلزات يف كيان األمـة و روح أبنائـها ، إذ أصبحت الصورة باهتة و غريبة بالنسبة هلم ، حتكم أجنيب 

إنه افتقـاد للجانب الروحي ، من مث  –ا و مفاهيم جديدة و مفروضة و أجناس خمتلفة بعاداا و تقاليده

ال نعدم " تغدو الذات حقـال للصراعـات و التناقضات ، فتنتج فنا جديدا على حنو صـارخ، لكن 

منـاذج كثرية جيدة تسري على النماذج التقليدية يف خمتلف عصور الشعر منذ اجلاهلية و حىت العصر 

الشعـراء كانوا يعمدون إىل قصائد بعينها ذات شهـرة فيحتذوا معارضني أو  العباسي، بل إن بعض

                                                           

  .265ا��&:H ا�F8�C G'�8 ، ص -  1
، )ب،ت(،  1، ط)���Eن(ا��ار ا���Eذ:�<، '�&وت  –، ا��-�N< ا��0&�< 1،ج)= مW X��  A�	- (=��س #��Tد ا��*�د، ا'I ا�&و#� - 2

   .235ص
  .511، ص3، جا%دب �� ا���� ا�����آ�#��T ز`��ل "�م، . د -  3



 

 33

  البديعيات اجلذور و االمتداد  الفصل األول                                                                 

  .1" مقلدين

إقبـاال كبريا من قبل الشعـراء يعارضوا و "لكعب بن زهري " " الالمية " إذ القت قصائد 

عـري املزج بني التراث الش" حيتذون حذوها، فرغم االبتكار و التجديد يف منـط اللغة الشعـرية إال أن 

  .2"و اجلديـد املستحدث من السمات الواضحـة لشعر العصر 

فالتراث العريب الشعري تراث عريق، إذ يعرب عن املقوم الوطين املؤيد بالتارخيي و االجتماعي و 

خاصة ذات  -على اختالفها–الثقايف، لذا فحضور تلك النصوص يف الذاكرة يبقى ممتدا على مدى الزمن 

مل تزل الشعراء من ذلك الوقت إىل "دي ،فمثال قصائد كعب بن زهري و بالتحديد الميته ،البعد الديين العقائ

  .3" اآلن ينسجون على منواهلا و يقتدون بأقواهلا تربكا مبن أنشدت بني يديه، و نسب مدحها إليه

ما نود قوله أن املعارضة لقصائد املدح سواء كانت المية كعب أو بردة البوصريي تقف يف خط 

ناظر مع العامالن املذكوران آنفا، إذ ميكن إدراجه يف نفس الكفة مع اجلذور اليت كانت األساس يف إمناء الت

  .هذه الشجرة الباسقة املتفرعة األغصان

فاملعارضة باب يفتح آفاقا حنو التجديد، و احلوار و اجلدل فهذا من شأنه أن يوسع دالالت 

لف الرؤى و يبقى النص واحدا، و تتشعب األفكار و حيتدم النص، إذ يغدو نصا مفتوحا، و بالتايل ختت

الصراع ، ساعتها تنساب الصور انسيابا ، و حياول كل طرف التفوق يف تنويعها و تنميقها، فال غرو يف 

  .4" البالغة القدمية مثرة اجلدل و املناظرة : "أن

 مع إضفاء بعض من إن هذه املناظرة جعلت الشعراء يتبارون يف نسج قصائد على منوال معني
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  البديعيات اجلذور و االمتداد  الفصل األول                                                                 

باإلضافة إىل المية كعب و –اجلدة يف النموذج أو القالب، و هذا ما حصل مع بردة البوصريي، خاصة 

مسوقني بالروح البوصريية و مل ميض عصر "فقد انبهر ا العلماء و الشعراء إذ كانوا  - الكثري من القصائد

  . 1"إال و الربدة فيه طراز

رفرف و حنقق ذواتنا من خالل انصهار األنا يف اآلخر يف ظل املوروث و إا الروح اليت جتعلنا ن

اآلين و املستقبل، مرتكزا على فن الصدى بل و حمتوى فيه ، و ما يثري االهتمام أن البديعيات كانت جدوال 

عود  من ر صايف املنبع هو املدائح النبوية ، اليت تتغىن و تترمن بطرب أصيل و حلن شجي يعزف على أوتار

  .تتلمسه كل البشرية لتنال الشفاعة و الغفران و ترتاح نفسها

و من خالل ما سبق تتضح لنا جليا اجلذور اليت أوجدت شجرة تفرعت فروعها و عبقت 

رياحينها يف ثنايا األدب و اللغة و أضفت رونقا عليها، و خففت آالم الروح ، فكانت بديال عن واقع شابه 

تابة، إذ إن جتربة البديعيات تأكيد جلدلية التناقض املستعصي داخل اللغة ذاا، الصمت و االنقطاع عن الك

باستجابة الشعراء  االيت تكون عوامل األمل و احلزن دافعا إىل إثرائها ، فقد أفرزت وعيـا الشعوري

من  للمعارضة، كما أنتجت بنيات جديدة تنم عن إبداع يستحق الدراسة و النقد رغم اجلفاء الذي القته

  .قبل النقاد

و ما أحدثته البديعيات ال ميكن جتاهله أو التغافل عنه كما حدث يف أدبنا ، حيث مل ميتط صهوة 

جوادها إال القليل، فقد فتقت قرائح الشعراء و مكنتهم من التعبري عن ذاتيتهم املتسترة كبديل لواقع يشوبه 

  .االضطراب

يف ظل خطني متناظرين ؛ تصدع العـامل  غري أن هذا التأثري العميق و إن وضحنا جذوره

اإلسالمي و روح املعارضة ، فإن لـه عوامل تتوسطهما ساعدت على بروزه و تطوره تتجلى يف اجلانب 
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الثقايف االجتماعي ، إذ وجـدت هذه األخرية استحسانـا لدى مجهور العامـة ، يف الوقت الذي 

لغـة العـربية لعجمتهم و تشجيعهم كل ما هو عامي اشتغـل فيه السالطني بأمور بعيدة كل البعد عن ال

فإن حالة كهذه يصبح : " و بسيط فذاك املستوى من الرقي يف اللغـة ال ميكنهم الوصول إليـه من مث 

نصيب الفصيح فيها قليال عند السلطات ستدفعـه و ال ريب إىل طبقـات الشعب مـما يسمع و يفهم 

و الشهـرة فيما بينهم، و ليضمن ألدبـه سوقا رائجـة و  و يطرب لكـل فصيح ، ليستطيع الظهور

  . 1"تـجارة ال تبور

فغداة يقابل املبدع جفاء و نكرانا من قبل السلطة و ذوي القرار ، فإنه يبحث عن متلق إذ أن له 

 دورا كبريا يف تشكيل املعىن، فمعىن النص ال يتشكل بذاته قط، فال بد من عمل القارئ يف املادة النصية"

  . 2"لينتج معىن

برزخ بني الشعر الرائع و النظم "عامة الناس، فهي  و  من مث كان التواصل بني شعراء البديعيات 

، فإا أشبه ما تكون جسرا حنو لغة سحرية غارقة يف الذات و جنوا، فاحتضنها عامة الناس،  3" التأليفي

طارئ مستجد، مع تفاعلها مع عوامل  اآلخر الذي هو الوعي اجلمعي لظرف - إذ هي تعبري عن األنا 

إن االفتراض األساس أن كل ": " جي أفرت"الزمان و املكان فأخرجتها حبلتها املزركشة، و يف هذا يقول 

  .4" نص يعترب مكونا من مكونات سياق ظرف معني

فالبديعيات تعد فنا جديدا، انبثق من تفاعل جمموعة قضايا أو عوامل بالتحديد، فهي مل تأت 

هلا جذورا عميقة تتصل باتمع و ما يعتمل فيه من حياة و ما يضج يف "ذا على حني غرة، بل إن هك
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  البديعيات اجلذور و االمتداد  الفصل األول                                                                 

  .، لكنها أثارت الكثري من االختالف و اجلدل  1"مناحيه من أفكار و فلسفات

  

  

  

  

 و 	6�Mـــــــ	

عبقها إن احلديث عن هذا الفن يبقى ذا شجون، فبعد أن عرفنا اجلذور اليت أمنت زنبقة عطرت ب

حديقة األدب و زينتها، فيا ترى مما استمدت هذا البهاء؟ و هاته األلوان القرمزية، كانت خليطا من أي 

 األلوان؟

مل تظهر ذه الصورة حمض صدفة بل تولدت من عوامل و  -القصائد البديعية - هذا اخللق الفين 

كان قبله فأكيد أن هذا الفن له عالئق واقع متميز مبعطيات شىت، فغدت له الصدارة و البقاء، و شج كل ما 

  .بروافد شىت كما أن الذين تطرقوا هلذا املوضوع مل يصلوا إىل حد فاصل بشأن أصوله

يعترب الرغبة يف " خلضر عيكوس"يعتربها متفرعة عن املدائح النبوية و " زكي مبارك"حيث إن 

  .دافعا ملثل هذا الصبغ البديعيكانت ) ص(التأليف البالغي و البديعي، و كذا هاجس حمبة الرسول 

على كل فاألمر يبقى حمل جدل و نقاش مستمر غري أن هذا ال يعين عدم الدقة أو معرفة طبيعة 

و األار الالزوردية فالوشائج و التداخل و الترابط يبدو  - البديعيات - العالقة بني هذا اجلدول الزمردي 

عيات رغم جدا ال تنكر استجابتها ملؤثرات ثقافية واضحا يف ظل االشتراك يف مبادئ موحدة، فالبدي
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فالثقافة مبعناها األعم و األفسح ذات وشائج حبسباا نسقا من املنظومة "أظهرا ذه الصورة فال غرو 

  .1"الفكرية و اليت تنبثق من كينونتها صور اإلبداع ملختلف الفنون القولية

و األدبية السائدة آنذاك، فظهر ذلك الزخم البديعي هذه الوشائج تعد نسقا من املنظومة الفكرية 

املديح النبوي، الربدة للبوصريي، : كنتيجة حتمية لذاك التواصل بني هذه الفنون األدبية أو االجتاهات

، إذ ختتلف املشارب لكنها يف أغلبها تصب يف بوتقة واحدة، فالبديعيات .....الصوفية، املولديات، البديع

اورة و أطراف خمتلفة و كونت لنفسها هوية متميزة متفردة، فأعطت بذلك روحا استقت من ممالك جم

تعكف اللغة على خلق وشائج تناسقية، تستبطن دائرة الكون : "جديدة لألدب و خباصة الشعر و بذلك

  .2.." الشعري ذي الطابع الفريد و املتميز

  .دائحو هذا ما سنحاول توضيحه يف ظل العالقة و الوشيجة بداية بامل 
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  البديعيات و املدائح النبوية -أ  

إن التصدع الذي حدث يف العامل العريب مع بداية القرن الرابع و اخلامس اهلجري نتج عنه 

انعكاف روحي، و تقهقر حنو الداخل، فقد ضاقت سبل احلياة بالشاعر و مل جيد متنفسا إال يف لغته، من مث 

املهرب و امللجأ، إذ جتلى كل ذلك  -باعتباره موصول احلياة -سلم كان مدح الرسول صلى اهللا عليه و 

  .التناقض يف وشاح بديعي يعرب به عن االضطراب و القلق فجاءت العالئق متداخلة

أول من أنشأ فن البديعيات ، فلم يكن ذلك " صفي الدين احللي"و إن كان هناك من يعتقد أن 

يف البديع، مث غري رأيه نتيجة علة، و يف نصه ما  تن يؤلف كتاباإال يف هذا اإلطار، فهو يعترف بأنه يود أ

فعرضت يل علة طالت مدا و امتدت شدا، و اتفق يل أين رأيت يف املنام رسالة من : "يدل على ذلك

النيب عليه السالم تتقاضين املدح، و تدين الربء من األسقام، فعدلت عن الكتاب إىل نظم قصيدة جتمع 

  .1... " و تتطرز مبدح جمده الرفيع أشتات البديع

ميكن أن نقول و جنزم بوجود تالزم بني البديعيات و املدائح النبوية، فاالجتاه واحد و احللقات 

ال ميكن الفصم بينها، و كل يقتبس نورانيته من اآلخر، إذ يغدو التالحم وهجا شعريا براقا، و يصري  متصلة

لون من التعبري عن "ات املعاين السامية و الراقية، حيث إن املدائح النبوية الشعر متأللئا بتلك الصبغة الدينية ذ

  . 2"العواطف الدينية، و باب من األدب الرفيع 

إنه األدب ذاته الذي يضفي بظالله مجالية بالغية على النص الشعري، فيؤول إىل حقل دالالت 

بتلك احللة البديعية لكن معبقة بروح  تتضافر معانيها يف شكل بديعي مطرز، حيث إن البديعيات اتسمت

بظهور  - دينية، هاته األخرية كانت دعوة خالصة للوحدة حتت راية دين واحد، ال يفرق بني أبيض و أسود
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و منقذ للبشرية و رمحة هلم، فتضاربت اآلراء بني مصدق و مكذب و انربى  - النيب صلى اهللا عليه و سلم

متدحوا خصال النيب و مشائله، و كان مدحيهم أشبه مبديح األجواد و فقد ا: " الشعراء يدافعون و يهامجون

  .1"الكرماء من رؤساء القبائل، ليس فيه ذكر للدين و التقوى و األخالق

فقد كان النيب صلى اهللا "جاء الشعر مدافعا عن العقيدة و ممثال هلا، مث تطور و توالت القصائد 

رون يف شعر األعشى و كعب بن زهري، و مدح بشيء من عليه و سلم ميدح كما ميدح الرؤساء املسيط

روح العطف و احلنان يف شعر حسان، و مدح تدينا يف خطب علي بن أيب طالب، و درج الشعراء بعد 

  .2" ذلك على اجلمع بني مدحه و مدح آل البيت، فقد بلغ هذا الفن أشده يف القرن الرابع

هو الكيان  - ذ القدمي و نرباسا يستضاء بهكان رمزا من- إن الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

ظل الشعراء يف كل عصر يفعلون كما فعل حسان بن ثابت، حىت "الروحي لكل األمة اإلسالمية حيث 

جاء القرن السابع للهجرة، فوضع حممد بن سعيد البوصريي قصيدته اهلمزية الشهرية اليت زادت على 

ى اهللا عليه و سلم، و معجزاته و صفاته، و وصف الليلة ، إذ حشد فيها سرية النيب صل 3"أربعمائة بيت

العظيمة اليت ولد فيها، هاته القصيدة كان هلا أثرها العميق يف األدب و مفعول السحر، إذ سلبت العقول و 

، و من مث قصائد أغنت املكتبة العربية و )ص(أسرت النفوس، مما ولد حبا إهليا عن طريق حب الرسول 

  .و أحيت األدبأثارت ضجة كبرية 

فاملدائح النبوية أرست دعائم فن شائق ، فال شك يف أن البديعيات اقتبست وهجها و ملعاا 

منها، فإن بدت حبلة مجيلة من األلوان البديعية، فإا تبقى جامدة ما مل متدها املدحة النبوية مبا فيها من 

اخلليل إبراهيـم "ما يؤكد ذلك قـول عاطفة نبيلة، و أشواق روحية و ذكريـات ماض أثيل و زاهر، و 
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  .1" البديعيات تأيت يف مديح الرسول صلى اهللا عليه و سلم و عترته الطيبني ": " أبو ذياب

يبقى املوضوع واحدا يف كل من البديعيات و املدائح، و لو اختلفت طريقة التعبري بشكل أو 

ائح النبوية نوع من االعتزاز و االفتخار بل ، فإن كان يف املد - من ناحية الزخرفة اللفظية خاصة -بآخر 

، مث 2"إعجابا بالفضيلة و ثناء على صاحبها، و اهتزازا أمام النبل و األرحيية، و إكبارا للمروءة و الشجاعة"

غدا فيما بعد تعبريا عن العواطف الدينية، و نوعا من التقرب إىل اهللا بنشر حماسن الدين و الثناء على مشائل 

اهللا عليه و سلم، يف حني أن البديعيات كانت حاجة نفسية، نوع من احلنني أليام االزدهار،  الرسول صلى

األمن و االستقرار حتت راية الدين اإلسالمي، تعبري عما عاشه اإلنسان العريب يف ظل معاول اهلدم و الغزو، 

ضرع بني يديه فهو إحلاح من مث مل جيد سبيال إال الوقوف أمام قرب الرسول صلى اهللا عليه و سلم و الت

  .3" زعزعة األصول لعلها تنبه الفروع الالهية برتوات عارضة"للعودة إىل أصل الينبوع من خالل 

و كأن هناك تبادال معرفيا أو باألحرى تراكما فكريا، يعرب عنه يف قوالب خمتلفة، فالبديعيات و  

خالل اللجوء إىل رمز الرقي و السمو، منبع  املدائح تتالقى يف تعابريها عن مأزق الذات و تفاعالا من

من فنون "، و تتناغم األفكار و تتالحم، فاملدائح ذاا  –الرسول صلى اهللا عليه و سلم  -الروح اإلسالمية

، و تصري احللقات متشابكة بني تصدع العامل اإلسالمي و حبث اإلنسان 4" التصوف االشعر اليت أذاعه

  .افه على نفسه، من مث كان التصوف كرد فعل قويالعريب عن بر أمان، و انعك
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  التصوف و البديعيات -ب

يف ظل كل هذا ميكن أن نقول أن التصوف و هو من العلوم احلادثة يف احلياة اإلسالمية ذو  

 وإن من": " البالغة العربية"يف كتابه " سليمان محودة: "وشائج مع البديعيات، و نستدل على ذلك مبا قاله 

هار مثل هذه البديعيات جاء مثرة طبيعية لنمو و ازدهار التصوف اإلسالمي فكرا و سلوكا يف القرن و ازد

السابع ، نتيجة الظروف املؤملة اليت مرت باملسلمني طوال القرنني السادس و السابع اهلجريني من محالت 

  .1 "أعداء املسلمني من التتار و الصليبيني على قلب العامل العريب و اإلسالمي

فالتداخل واضح رغم االختالف يف الشكل، لكن املعاين ذاا، إذ جند يف البديعيات بعض 

  .إىل غري ذلك...." التجريد، االلتفات، التسليم، جتاهل العارف، الطرد: "مصطلحات الصوفية مثل

 مل يكن يف حاجة إىل"و لعل مرجع ذلك، تشابه العوامل اليت أنشأت كليهما، ففي صدر اإلسالم 

  . 2"تقوى و زهد و عكوف على الطاعات منقطعني هللا تعاىل لأن تنشأ هذه الظاهرة، فاملسلمون مجيعا أه

مث تطور األمر مع بداية القرن الثاين مع إقبال الناس على الدنيا، و أصبح التصوف مبعىن التقشف 

بية من هندية و فارسية بدأ و الزهد و لبس الصوف، لكن مع بداية االنفتاح على التيارات و الثقافات األجن

التصوف كتيار ديين منحرف يف التناول الفكري و ممارسة العقيدة داخل "االحنراف، إذ برزت ظاهرة 

حيث ازدهر العمل الصويف حتت تأثري  3"اتمع اإلسالمي بعد مرحلة القرنني الثالث و الرابع اهلجريني

ازدهاره هو التصدع الذي أصاب العامل اإلسالمي، و  الدس الشعويب، و لكن ما نريد قوله أن ما ساهم يف

انغماس املسلمني يف الشهوات و امللذات، مث إن البيئة اإلسالمية حدثت فيها تغيريات و برزت مذاهب، و 

التصوف مثال و اليت تعد غريبة عن األصول  ةتشكلت رؤى جديدة أحدثت شرخا يف احلياة العربية، فظاهر
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يات و احنرافات يف السلوك، أدت لظهور أجيال بعد ذلك يف اتمع اإلسالمي، و أحدثت سلب" اإلسالمية 

هي معزولة متاما عن ثقافة دينها و عن العمل بأحكام كتاب را، و من هنا مل تستطع الصمود أمام غزو 

  . 1"األفكار الوافدة، و ما استتبعها بعد ذلك من غزو معظم ديار املسلمني

كيان األمة العربية بابتعادهم عن الدين، و جعلهم صيدا سهال و وفريا فالضعف و اخلور أصاب 

لباقي األمم، إذ تزامن غزو األفكار مع غزو الديار فكانت النتيجة إحباطا و يأسا، و انكسارا روحيا تولد 

عنه اضطراب و قلق و تقوقع و تراجع حنو اخللف، فجاءت بذلك حماولة التنفيس عن الذات املقهورة و 

  .2" اجة إىل يد متتد له فكان التوسل بصفي هذه األمةاحل"

إنه نوع من اهلروب حنو الذات األخرى اليت جتسد املثل العليا، سواء يف الصوفية أو البديعيات 

 –فهاته األخرية عربت عن ذلك التغري و االزام يف صورة بديعية، لكنها حتمل يف طياا رموزا و إشارات 

هلذا التمزق، فإن انعكف الصويف على نفسه إقباال على اهللا، فقد ابتعد عن الدين  سياقية - غري مباشرة 

و الرموز اليت تصب يف  تبشططه و تعدد طرائقه و مذاهبه، لكن نالحظ االتفاق حول بعض املصطلحا

  .بوتقة واحدة، و هو الالوعي اجلمعي و حماولة استحضار الثابت الغائب

منا أدب املتصوفة و شهد القـرن  : "ه العرب من ظلم و استبداديف خضم هذه املشاعر و ما عايش

السابع أعظم أئمة هذا التصوف، أبا احلسن الشاذيل، أمحد البدوي، و البوصريي صاحب الربدة، و قد كان 

هلؤالء مجيعا مشاركة قوية يف ضة األدب يف عصرهم و االرتقاء به، و انتشاله مما وقـع فيه من مظـاهر  

  .3"االحنطاط

كما -توالت األحداث و تشابكت، فكانت النتائج سلبية لكن تزامن ذلك مع وجود إجيابيات 
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فالبوصريي يعد أحد األقطاب البارزة للتصوف، و معارضة قصيدته أنتجت ذلك الفن الرائع  -رأينا سابقا

املدائح النبوية "مما يؤكد العالقة الوطيدة و الوشيجة بني التصوف و البديعيات، فلقد جاءت  - البديعيات- 

و شعر التصوف ارتقاء بأغراض الشعر و أهدافه، و تركت بالتايل أثارها على شعراء القرن الثامن، فكان 

شعر البديعيات شعرا يأ له كل ما للشعر من خصائص الفن و أرىب عليه بغايته التعليمية، و ذلك طور رائع 

  .1" "البديع"من أطوار الرقي ذا الدرس 

أن شعر املتصوفة و املدائح كانت البذرة اليت هيأت لنمو هذا الفن فال ريب يف ذلك، إذ مما يعين 

شعر روحي ميتافيزقي وجداين تكسب فيه اللغة أبعادا و إحياءات و دالالت رمزية "إن شعر التصوف 

  .2"تتجاوز دالالا يف غريه من أمناط الشعر األخرى

القيود الشكلية اليت تنبئ عن أبعاد أخرى، فتعمق  و هذا ما جنده يف البديعيات من خالل تلك

التناقض الطبقي و التسلط األجنيب يف اتمع، فهي عوامل جعلت الشاعر يتخلى عن التعبري احلر املنطلق 

األيقونة األساسية اليت "وكل ذلك جتلى يف لغة مزركشة و موشاة بألفاظ بديعية، إذ تعد قصائد البديعيات

واصله الفين مع املتلقي من جهة و تفرده و تأكيد متيزه بوصفه ذاتا مبعدة من جهة حيقق ا الشاعر ت

  .3"أخرى

يف املقابل جند أن الربدة للبوصريي و اليت قيل يف شأا الكثري فهي من أحسن القصائد يف مدح 

يف " ركزكي مبا"و من عيون الشعر العريب، كما أا مقتبسة من أشعار الصوفية إذ يقول ) ص(الرسول 

البوصريي استأنس عند نظمها مبيمية ابن الفارض و دليل ذلك تشابه املطلعني، فإن مطلع قصيدة "ذلك أن 

  " :بسلطان العاشقني"ابن الفارض و امللقب 
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  1"*فَالعلَمِ *أم بارِق الح في الزوراِء             *هلْ نار لَيلَى بدت لَيلًا بِذي سلَمِ        

  :و مطلع قصيدة البوصريي

  أَمن تذَّكُـرِ جِريان بِذي سلَــمِ          مزجت دمعـا جرى من مقْلَة بِـدمِ"         

          ٍـةملْقَاِء كَاظت نم يحاَلر تبه مِ         *أَمإِض ناِء مي الظَّلْمف قرالب ضمأَو 2"*و  

ذوسلم، امياض الربق، مع اشتراكهما يف وزن و قافية واحدة و : د اشترك املطلعان يف ذكرفق

  :هكذا يتواىل التناغم و التناسق بينهما، إذ يتابع البوصريي ابن الفارض يف قوله

        "بأَح فَلَو املَلَام ا                 كُففَهس هِمبي حنِي فا الَمما لَائَلُـمِ يت لَم ت3"ب  

  :يقول البوصريي

  4"يا لَائمي في اهلَوى العذْرِي معذرةً              منِي إِلَيك و لَو أَنصفْت لَم تلُمِ "        

ما ينبغي مالحظته التشابه الواضح بني البيتني معىن و نظما ، مما يؤكد أن هذا التناغم الوجداين 

فتلك الفنت الداخلية املؤملة فضال عن الغزو اخلارجي الشرس، أزكت يف نفوس كثري من " حد، منبعه وا

املسلمني مشاعر احتقار الدنيا و اليأس منها و الزهد فيها و االجتاه إىل اهللا، كما أهلبت يف قلوم الشعور 

  .5"باحلزن و امليل عن الناس و هذه كلها أمور ال تبتعد كثريا عن التصوف

ن تبقى العالئق متضافرة يف حلقات دائرية مغلقة، ففي األدب تتوارد األفكار و تتالقح و تنتج إذ
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فنا جديدا من رحم املعاناة، فال ميكننا اجلزم بأن ميمية ابن الفارض هي الدافع أو القالب لربدة البوصريي، 

ميمية ابن الفارض و لعله كان  كل ما هنالك أنه كان حيفظ أو يذكر"، " عبده عبد العزيز قليقلة"إذ يقول 

  .1"معجبا ا فجرى يف بردته على منواهلا وزنا و قافية و مدحة نبوية شافية

على كل يبقى التواشج مسة الفنون األدبية و عامال من عوامل ازدهارها و تقدمها، فكلما كانت 

ن عمق املأساة، من مث التجارب قاسية و مؤملة، كان اإلبداع الشعري أروع و أصدق، و أكثر تعبريا ع

  .يصبح مدارا لكل االجتاهات و األفكار اليت تتالشى و تتمركز حول هدف واحد
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  البديعـــيـات و الــربدة  -ج

إن قصيدة الربدة تعد نقطة حتول يف تاريخ أدب عصور االحنطاط، كما أا درة الدرر يف قصائد 

خالل الوقوف أمام قرب الرسول صلى  نواسطة بني العبد و ربه ماملدح النبوي، و إن قيل حوهلا الكثري فهي 

 –أسري قصيدة يف هذا الباب : جيدة، و هي ثانيا  ةقصيد: أوال " اهللا عليه و سلم و استذكار سريته ، فهي 

مصدر الوحي لكثري من القصائد اليت أنشئت بعد البوصريي يف مدح : ، و هي ثالثا  -املدائح النبوية

  .1" )ص(الرسول 

ما يهمنا يف هذا كوا مصدر اهلام روحي للشعراء، فقد كان هلا أثر عميق عمق ما نتج عن 

الشاعر املشهور ، بنسج قصيدة مطولة على منواهلا، إذ له يف مدح  *معارضتها، إذ قام صفي الدين احللي

ديين باملعاين اليت جاءت يف الرسول صلى اهللا عليه و سلم القصائد الطوال اليت تربر ندمه، و قد تأثر شعره ال

فقد اجتىن منها احللي ما طاب له من اجلين "، و خاصة املعروفة بالربدة  *قصائد معاصره الصويف البوصريي

و سخر مواهبه و خربته يف ميدان القريض حملاكاا و النسج على منواهلا، فصاغ قصيدته البديعية اليت بلغت 

يها أثر معلمه و تعمد أن يكون يف كل بيت منها نوع من أنواع البديع مئة و مخسا و أربعني بيتا، اقتفى ف

، -كما أشرنا إىل ذلك سابقا–فبعد أن نظم صفي الدين القصيدة مشبعة بروح دينية، عرضت له علة . 2"

فمن املعقول أن يستحضر هذه القصيدة و ينسج على منواهلا، ليتحقق له الشفاء و الربء من املرض، حيث 

  .ملوهبة و الشاعرية، و كذا التأليف البالغي ،فكان التتويج بقصيدة ذات طابع خمتلف اجتمعت ا

فهي مفارقة جتلى عنها وهج شعري جديد، إذ مجع بني املديح النبوي و علم البالغة العربية 

هذا إن اعتربنا  ،"الكافية البديعية يف املدائح النبوية"و مسى قصيدته " املعاين، البيان و البديع"بفنوا الثالثة 
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صفي الدين املبدع لفن البديعيات يف مرحة أوىل، فالعنوان له داللته و حييلنا إىل شئ جديد مبتدع، ما نود 

قوله أن الربدة كانت حمط اهتمام الشعراء، و موردا خصبا، فقد قلدت و أخذ الشعراء ينسجون على 

  .ديح، فنشأ عندنا و يف أدبنا ما يسمى البديعياتمنواهلا، يف حبرها و قافيتها و أغراضها و نزعتها يف امل

الغرض األول و الرئيسي من نظمها هو  أن يتضمن كل " غري أا ختتلف عن الربدة يف كون 

بيت من أبياا نوعا بديعيا واحدا على األقل، مع اإلشارة أحيانا يف البيت إىل اسم النوع الذي يتضمنه، 

، من ذلك جند أن  1"إىل اسم النوع دون إيراد مثل له يف البيت بلفظ عن طريق التورية، و قد يشار

التواشج و االنفصام يف نفس الوقت واحد، فالبديعيات ولدت من رحم الربدة، مث حاولت االنفالت و 

التميز و التفرد، من خالل إضفاء صبغة بديعية فذة، رغم ذلك فاملد الروحي املشفوع بسرية الرسول صلى 

م، و الوقوف أمام قرب يرمز للخلود و األمان و السمو من خالل فن أديب بسيط أال وهو اهللا عليه و سل

املدح جيعل األمر مبهرا ، بالتعبري عنه يف قالب لفظي يأسر النفوس و خيلب األلباب، فيستمر السحر و املدح 

ابن  و، *ين املوصلي، و عزالد*يف بديعيات ابن جابر األندلسي –مدح نبوي بالبديع "على هذا املنوال أي 

، فالربدة كانت ذخرا  2" *، و السيدة الباعونية*، و ابن املقري، و جالل الدين السيوطي*حجة احلموي

للغة العربية فقد تفتحت ورود األدب العريب بعد أن كانت ذابلة تنتظر من يزيح عنها هذا العطش الروحي، 

ديدا ذا شجون، إذ هو انتقال من النسق فقد أحيت األدب بعد أن عاش اجلمود، حيث أسست فنا ج

، لكن " نظم حقائق العلوم"املعريف إىل النسق الشعري، و مما ساعد على ذلك بروز غرض شعري جديد 
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حممد مصطفى "هذا األخري مل تكن بداياته عند العرب، بل كانت إرهاصاته األوىل لدى اهلنود، فكما يقول 

رمبا كان اهلنود من أقدم الذين شغفوا ": "ليحىي بن معطي" لبديع البديع يف علم ا"يف كتابه " أبو شوارب

بالنظم العلمي ، و بلغت عنايتهم له أن ختريوا له أوزانا خاصة متتاز بسهولتها و سرعة حفظها، و هو ما 

، و مل  1" منظومة بأنواع من الوزن يف ذوقهم - مع ذلك–و كتبهم يف العلوم : "يشري إليه البريويت قائال

صر االهتمام و الشغف بالنظم عند اهلنود ، بل جند يف املقابل اليونانيني مولعني به أيضا، و خاصة الشعر، يقت

القرن الثامن اهلجري على يد جمموعة من الشعراء، نظموا بعض األحكام و األمثال و "فكانت البداية يف  

  .2....." اهتموا بسرد األنساب، و وضع التقاومي الدينية

إذ مثلت " هسيودوس"الشعر التعليمي إىل أن وصل إىل صورته الناضجة على يد مث تواىل 

، و 3" حجر األساس و القاعدة اليت انطلق منها هذا الفن" أنساب اآلهلة"و " األعمال و األيام"قصيدتاه 

 تطور إىل أن وصل إىل قمة اإلبداع فيه سواء من حيث الشكل أو املضمون، و لقد كتب الرومانيون فيها

  العظيم الذي بلغت قصيدته  الشاعر الالتيين*،و فرجيليوس*،و لوكريتيوس*الكثري من أمثال آراتوس

  .4"صورة من صور الكمال يف اللغة و البنية الشعرية" الزراعيات"

و نصل إىل الفرس فإن هلم شأنا ليس بالعظيم قبل اإلسالم يف ميدان النظم التعليمي، إذ جند 

، أو األغاين املقدمة و هي منظومة بلغة "الكاتا"ألشعار األخالقية اليت تعرف باسم جمموعة من األدعية و ا

  .من أقدم اللغات الفارسية

كانت إشارات إىل أن هذا اللون األديب قدمي قدم فنون األدب، ألمهيته و عالقته مبوضوع الدراسة 
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ور الغابرة ، كما أنه دعوة بطريقة فالشعر التعليمي وجد ميال غريزيا لدى الشعوب منذ العص -البديعيات - 

أو بأخرى لتخليد نتاج األمة العلمي، و ضمان بقائه يف األذهان، كذلك كان هلذه املنظومات التعليمية 

  .مكانتها يف التراث العريب، و صداها و بعدها العلمي و النفسي

نظمون احلقائق هو ذاته الفن الذي القى استجابة كبرية يف عصر املماليك، و أقبل الشعراء ي

فحبكوا مسائلها و قيدوا شواردها و قهروا حقائقها، على أن جتتمع و "العلمية و يصبوا يف قوالب شعرية 

  .1"تكتنـز و تتركز يف بيوت من الشعر تسكن فيها فتعيش أبدا

و هكذا فقد اجته الشعراء إىل نظم حقائق النحو و الصرف و القراءات و التاريخ و العروض و 

، و هكذا 2" العصر اململوكي عصرا ذهبيا هلذا الضرب من النظم"ية يف قصائد تطول و لقد كان القاف

رسخت هذه الطريقة و تطورت إىل أن وصلت إىل تشكيل ذي جدة ال متناهية، و مضمون راق و متفرد 

ال  يف مشاعره الطاغية على كل نفس بشرية، فجانب النظم ولد رافدا جديدا ال ينضب، و جدال مثريا

ينتهي و ثروة لغوية هائلة، شكلت منوذجا ألدب حقبة زمنية معينة، و جسدت قيم أمة بأسرها، و كان 

  .لأللوان البديعية و ما فيها من مبالغة صدى عميق يف النفوس
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  البديعيــــات و املولديـــات  -د

تعدد وجهات النظر،  إن احلديث يبقى ذو شجون فلقد رأينا سابقا، ذلك التداخل و التواشج و 

رغم االشتراك يف الكثري من املقاييس و املعايري و االختالف يف أدوات التعبري، لكنها يف النهاية تتشابك و 

حتيلنا إىل حقل واحد يف املدائح النبوية ، و الربدة ، و الصوفية ، كل فن منها وجه جلماليات التعبري األديب ، 

ورا مقابال لكل الفنون السابقة، اليت ميكن أن نفصل فيها يف ظل و من مث سنتحدث عن شق آخر يعد حم

تالمحها و تقارا، إذ املولديات ترتبط من قريب أو بعيد يف جوهر موضوعها باملدائح النبوية، فاملضمون 

  .واحد و اهلدف سام

سراجها  إا فن شعري انبثق يف خضم تغريات طارئة على احلياة اإلسالمية، إذ غاب إمام الدنيا و

املنري، لكنه حاضر حضورا فطريا يف األذهان فخاطبوه كما األحياء و أثنوا عليه أميا ثناء فما قيل يف الرسول 

يسمى ) ص(و ما يقال بعد الوفاة يسمى رثاء ، و لكنه يف الرسول "بعد وفاته يعد من قبيل املدائح، ) ص(

مؤلفو املوالد و ناظمو البديعيات و كلهم " فعل   ، إذ جند اجتاه أغلب الشعراء هلذا املدح ، كما 1"مدحا

بنفس املعاين، من االهتمام بطهارة نسبه مثال و وصف مجاله و زهده يف الدنيا و ) ص(أيضا ميدح الرسول 

، و يف ذلك اختالف ،  2" االستمتاع بإعادة سرد ملعجزاته، و غزواته، و حسن مشائله، و الدعاء جباهه

الدافع األول لاللتفات " استجابة ملراسيم االحتفال باملولد النبوي الشريف، إذ  حيث إن املولديات كانت

  .3"إىل مولد الرسول صلى اهللا عليه و سلم كان مبعثه هذه اخليبة امللفوفة يف ثوب اهلزمية

فنيب األمة قد أرسى دعائم حضارة إسالمية قوية، مل تضاهيها أي حضارة، كان إشعاعا و منبعا  

فلم يشعر " ي و الفكري، و حني غابت القيم و املبادئ اإلسالمية بدأ التصدع و االيار،للمد الروح
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املسلمون و هم جياون مفاجآت القرن السادس ، إال بأشالء اجلسد اإلسالمي املمدد ، و هو يتمزق بني 

ازات اهلامشية، ناهشيه يف خمتلف املشارب و االجتاهات، أما املغرب اإلسالمي فقد كانت األطماع و احلز

  .1"و ما جاورها سكانت بداية عهد الطائفية و الشوفنية الضيقة يف ربوع كربوع األندل

ساعتها و يف هذا الزمن بالذات، ظهر هاجس االلتفات لالحتفاء باملولد ، و رغم االختالف 

يشري " دب املغريب القدميدراسات يف األ"يف كتابه " عبد اهللا محادي"بشأن أسبقية املشارقة أو املغاربة ، فإن  

فقد أمجعت معظم املصادر املوثوق بصحتها على أن أسرة آل العزف احلاكمني : "إىل أسبقية املغاربة يف قوله

ملقاطعة سبتة املستقلة ، هم من يرجع هلم فضل التشريع و ذلك دون سابق عهد يف املغرب اإلسالمي ، و 

رتياح ما مكن هلا يف األرض اإلسالمية أشد التمكني إىل قد لقيت سنتهم احلميدة هذه من الرواج و اال

  .، و حديثنا هنا متعلق بالتشريع و التنظري للمولد النبوي الشريف ، و هو خمتلف عن اإلبداع 2"يومنا هذا 

–فإن كانت الظروف السياسية اليت عاشها املغرب العامل الرئيس لظهور مثل هذا الفن 

" زكي مبارك"كل فعل ردة فعل ، و النص يشكل موقفا و رؤية ، لكن فهو أمر منطقي، فل -املولديات

االحتفال باملولد النبوي نشأ يف بالد فارس، و أن أقدم ما وصلنا يف تاريخ هذا "خيالفه الرأي حيث يعترب 

و رأى مظهر الدين كوكربي  *االحتفال هو ما أورده صاحب نفح الطيب عن ابن دحية و قد مر بأربل

التنوير يف مولد السراج "من كل عام، فصنف له كتابا مساه  لاملولد النبوي يف شهر ربيع األو معتنيا بعمل

  .3" املنري

فال شك يف أن املسلمني اهتموا برصد سرية الرسول صلى اهللا عليه و سلم منذ القدمي ، سواء يف 

وع كثريا ، باعتماده على إذ أفاض يف املوض" عبد اهللا محادي"املغرب أو بالد فارس، لكننا نعتمد آراء 
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، حيث يعترب أن أوليات الشعر املولدي كانت " ابن عمار " للفقيه و األديب الشاعر " كتاب الرحلة"

سابقة لدعوة العزيف من خالل إطالعه عليه ، حيث احتوى نصوصا نادرة ،  و جتلى ذلك يف حديثه عن 

، فمن ضمن ما ورد "ني يف شرح أمساء سيد املرسلنيتذكرة احملب"  *كتاب الفقيه الشيخ أيب عبد اهللا الرصاع

من أحسن ما قيل يف ذلك اليوم العظيم و يدخر عنه نيب اهللا الكرمي : " يف نصوص الكتاب حول املولديات

و هي قصيدة طويلة : " مث يعلق قائال....... يف مدح خري الربية صلى اهللا عليه و سلم *أبيات الشقراطيسي

الصاحل أيب عمر الشقراطيسي و هي من القصائد العظام البديعة النظام الرائعة املعاين،  للشيخ الفقيه العامل

  :، و عليها يف هذا الباب املعول، مطلعهالالوثيقة املباين هي من الطراز األو

  سبـــلِاحلَمد للَّه منا باعثَ الرســـلِ               هدى بِأَحمد منا أَحمد ال       

  خير البرية من بدوٍ و من حضـرِ               و أَكْرم اخلَلْقِ من حاف و منتعــلِ       

  .1" و هي قصيدة طويلة تقع يف ثالث و ثالثني و مئة بيت 

ين الكبري بني تاريخ وفاة إىل الفارق الزم" عبد اهللا محادي"ما نود قوله يف غاية األمهية، فمن خالل إشارة 

- بالتحديد إحدى و تسعني سنة- الشقراطيسي التوزري و تاريخ ميالد العزف األكرب مبا يناهز القرن من الزمن

  .، يتضح لنا جلبا أن الشقراطيسي هو األسبق يف االحتفاء باملولد النبوي

السلطان إربل بالعراق ،  و إذا كان من املؤرخني من يرجع تشريع سنة عيد امليالد النبوي إىل"   

يتجاوز القرن مـن   ذفإنه أيضا من خالل تاريخ وفاته يتضح الفرق باملقارنة حسب رأي صاحب الوفيات إ

، إن هذا الفارق الزمين كفيـل بتغـيري    2"الزمن و بالتحديد مئة و عشرون سنة بعد وفاة األديب التوزري
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  .ي هو السباق إىل االحتفاء ذه الشرعة اجلديدةوجهات النظر ، و حتديد األسبقية، فاملغرب اإلسالم

منطلقا لالحتفال، فإن شعراء الفرس اقتبسوا " زكي مبارك"و بشأن بالد فارس اليت اعتربها 

التأثريات العربية يف الشعر الفارسي ليست "ثقافتهم من التراث العريب، يف معظمها إن مل نقل كلها حيث 

ات من حيث املضمون أيضا، فكل من يقرأ الشعر الفارسي ال بد إن تأثريات شكلية فحسب، بل هي تأثري

جيد فيه كثريا من األفكار و الصور و التشبيهات املقتبسة من الشعر العريب، فقد كان الشعر هو املصدر و 

 اإلهلام الذي كان الفرس يستوحونه يف إنشاد قصائدهم، و كانت الثقافة العربية هي الثقافة الرئيسية بالنسبة

، فكيف هلم إذن أن يسبقوا العرب يف أشعارهم فهم املنبع الصايف، و باعتبار  1" لشعراء الفرس و كتام

املولديات فرعا من املدائح، تعتمد على النسيب و البكاء على األطالل و االنتقال بعدها إىل غرض املدح، 

ئد املديح عند الشعراء الفارسيني فإن قصا -التضرع لنيل الشفاعة  - ليخلص إىل هدفه األساسي و مطلبه 

و كذا حماكام لألوزان العربية ، و أخذوا اصطالحات  - شأا شأن األغراض األخرى من غزل و وصف 

قصائد املديح الفارسية سارت على منوال "كانت على منوال القصائد العربية حيث جند  - العروض كلها

و ذكر األطالل و الرحيل حىت يصل إىل بيت االنتقال و القصائد العربية، فأخذ الشاعر يبدأها بالنسيب 

فينتقل إىل املوضع األصلي و هو املدح و يشري بعد ذلك إىل طلبه بلطف يف " كْرِيزِكَاه"يسمى بالفارسية 

  .2"مث يفرغ من قصيدته مبا يسمونه بيت املقطع" بيت الطلب"

ء الفرس و هو رائد الشعر الغنائي فاألمر واضح و جلي بتفوق الشعر العريب، مث إن أعظم شعرا

كان متأثرا بالشعر العريب شكال و مضمونا، إذ تأثر مبعلقة امرئ القيس و اقتبس منها و "، *"منو جهري"
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  .1" بكثري من الشعراء اإلسالميني كحسان بن ثابت

ن منط إا إشارات لعدم أسبقية أو ريادة الفارسيني ملثل هذا الفن، الذي استمد بذوره و شكله م

فالقدمي ال يترك ألنه أصبح قدميا، بل يصري "القصيدة العربية اجلاهلية، إذ احتذاها و أخرجها يف شكل جديد 

  .2" مادة تصويرية تنفذ إىل خياالت الشعر و أعماقه

و هكذا جند أن املولديات كانت من نبع عريب أصيل، كما أنه ال ميكن إنكار دور الدولة العبيدية 

ذلك ، من خالل ذكره  *لشيعية، إذ يؤكد مؤرخ مرامسها و خططها الفقيه تقي الدين املقريزيأو الفاطمية ا

لألعياد و املواسم اليت كان فيها اخللفاء الفاطميون ميارسون طقوسا دينية و دنيوية غريبة، و يبقى ذلك يف 

  .ميدان التشريع دائما

جيسد ميالده منعرجا تارخييا مل تعرفه  تفردت املولديات بإحيائها لذكرى أنبل اخللق، الذي نو إ

األمة العربية عرب تارخيها األثيل، فإن ما حتمله من سري و مغاز و معجزات هو أشبه مبا حتمله املدائح النبوية 

من معاين دينية و سري بل حىت البديعيات، باعتبارها ماء نبع من املدائح، كل هذا حتت ظالل حب إهلي و 

إذ تتكرر األلفاظ من مث املعاين، فتأيت يف قالب واحد، حيث يستهل الشاعر قصيدته  شعلة إميانية متوهجة،

بذكر األحبة، و ما يعانيه من اشتياق و حنني، مث يبني أن أحبته يقطنون البقاع املقدسة و إنه يود اللحاق 

ر كل طاقاته م، و لن يتحقق ذلك إال بالوقوف أمام قرب الرسول صلى اهللا عليه و سلم، فيسخر الشاع

  .مث يعرب عن ندمه و أسفه طالبا الشفاعة بالدعاء و التضرع) ص(اإلبداعية يف مدحه 

سليل أكرم نبعه، "مث إننا جند اشتراكا يف القاموس اللغوي الشتراكهم يف نفس املمدوح، من مثل 

، كما نالحظ ....".خرية اهللا من خلقه، اهلادي إىل حقه، جاء بأمته من الظلمات إىل النور، مبارك مولده
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فلكل داللته و مجاليته و .... " سلع، احلجاز، الظيب، النوال، اهلادي"تالمحا كبريا يف توظيف الرموز، 

  .إيقاعه اخلاص

و ال نغفل براعة و مقدرة الشعراء يف كتابة مثل هذه القصائد و حتكمهم يف أفانني البالغة،  

اهم يف هذا البناء اللغوي املتفرد ما وصل إليه الشعر العريب فالثورة مزدوجة، فكرية، فنية، لغوية، و لقد س

من تطور يف املشرق مع أبو متام و البحتري و مذهب الصنعة، البتداعهما ما هو مستجد، مما أثار االهتمام 

إذ جفت القرائح إال " علم البديع"بكل ما يضفي رونقا و مجاال على اللغة ، من خالل أحد علوم البالغة 

عين ": "خلضر عيكوس"و هكذا يولد هذا التقابل و الترابط أنساقا شعرية بديعة، و ال أدل مما قاله منه ، 

متيز  عناملغاربة بفن املديح و ذلك بإبداعهم يف املولديات، و الذي مل يكن فن البديعيات إال صدى له، و 

سة املصطلح البديعي و ولوعهم بضبط عنه بتعمده اإلغراق يف الصنعة اللفظية، إضافة إىل عناية املشارقة بدرا

حدوده العلمية و االصطالحية بلغة أقرب إىل لغة العلم منها إىل لغة األدب، كما بدت الرتعة التحليلية 

لفنون البديع و االهتمام بالتفريعات و التقسيمات و استخراج الفروع من األصول و استنباط األحكام و 

  .1" ت أساس منهجهم يف تعاملهم مع الظاهرة البديعيةالقوانني عندهم أكثر جالء حبيث شكل

من هنا ميكن القول إن البديعيات كانت منطا من أمناط املولدية، لكنها متفردة مبا احتوته من 

،إذ 2" العليا ءاخلصائص يف الوعي مبا ينفجر يف األجوا"أشكال تعبريية فائقة اجلمال، كما أا جتسد تلك 

فين، و تقتضي طاقة أكرب حيث البديع ميثل قمة ذلك اجلهد، و يضفي رمزية جديدة تعد نوعا من التجديد ال

يصعب على املتلقي استيعاا، من مث و لتلقى البديعيات صداها، و تقريبها إىل األذهان جاءت يف شكل 

  .منظومات بالغية ذات وهج نبوي
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قصائد التصوف، بالنسج على  فإن كانت البديعيات مزجيا من الربدة أو املولديات أو املدائح أو

منواهلا، فال ميكن أن ننكر أبدا أن العمل الفين و إن كانت فيه حماكاة، فهو حباجة إىل جتويد و إضفاء نوع 

  .من اجلدة فيه

فاملديح ذاته "فمغاالة البديعيات و إغراقها يف الصنعة، ألن بؤرة النص مرتكزة حول غرض مهم، 

لف و احلرص على رصانة األسلوب و اختيار األلفاظ الضخمة ذات يقتضي من الشاعر كثريا من التك

  .1" الرنني و املبالغة يف املعاين و األحاسيس مبالغة تبعد ا عن الصدى الفين

و يف النهاية تبقى املولديات أو البديعيات عمال فنيا يستلزم التنقيح و التجويد، فأي كانت 

بالغوا يف هذا  نألدب، و خاصة الشعر و هو رحيانته، مث يكفينا و إالطريقة اليت انتهجت فيها، فإا تغين ا

البديع مقصور على العرب و من أجله فاقت لغتهم كل لغة و أربت على كل "، فإن  -البديعيات –الفن 

  .2"لسان

فهذا مدعاة لدراسة مثل هذا الفن و إيالئه عناية أكرب ، و حماولة الكشف عن بعض خباياه، و 

الكثري من التساؤالت، من مث سنحاول معرفة املوضوع الذي عطر بعبقه حديقة البديعيات و اإلجابة عن 

  .كذا األدب
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  :زمــن ظهورها -4

إن كان حب البديع عامال من عوامل إبداع هاته القصائد، فالسبب الرئيسي يبقى تلك القالقل و 

تزييف و انتقاد لواقع مترد ،  واده من توتر، االضطرابات اليت عاشها العريب يف ظل العصر اململوكي و ما س

إنه نوع من االنسالخ و جتاوز الواقع ، مبحاولة الشعراء االنسحاب حنو املاضي الزاهر، من خالل املدح 

الذي كان نابضا بالصدق و العاطفة اجلياشة، فكانت اآلالم أكرب و التمزق أعمق ، فإن كان املوضوع يبدو 

  .بديعية، فالداللة الشعرية أعمق بكثري  عويا و ورصفا ألنواو بصورة سطحية مدحيا نب

و من مثّ فالبديعيات جتسد أزمة الفكر، و النفس املهزومة املكسورة، املسلوبة احلرية، يف ذاتية 

أحد فنون الشعر " متسترة، و إن كان ورودها يف بعض األحيان بصورة باهتة، فال غرو يف ذلك فهي 

، حيث ساد فيه الظلم و اجلور،  1" ليك، و قبل العصر املذكور مل ينتبه الشعراء إليهاملبتكرة يف عصر املما

فقلوب املسلمني مفجوعة بأرضها، قلقة حلمالت العدو من تتار و صليبيني، و األدهى و األمر أن يرمي 

لني بالدفاع فقد اعترب سالطني املماليك أنفسهم محاة االسالم و املوك"بنفسه بني أحضان الدخيل حلمايته 

، فال غرابة أن يضيع العريب يف غياهب الوهم، إنه الزمن ذاته مبا حيمله من احنباس نفسي و تناقض 2"عنه

هذا الفن الشعري الطريف الذي بزغ جنمه : "يف قوله" علي أبو زيد"داخلي، فهو القرن الثامن، كما حيدده 

  .3" لقرون املتتاليةيف القرن الثامن اهلجري و تألأل على صفحات التراث يف ا

مـن حيث التشكيل املكاين و الزماين، و ال نعدم األطراف  اإلبداعيةوالدا  قفالقصيدة حتق

و مهما كان من أمر " اليت حتقق ا العملية اإلبـداعية أبعـادها الداللية و مستـوياا ،  ىاألخـر

س ذوق العصـر الـذي شغـف هـذه البديعيات و ما فيهـا مـن  التعمل و التكلـف فإا تعك
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  .1" بالبديع أميا شغف

فهي جتسيد جلماليات الزمان و املكان ، و ما ساد فيه من مظاهر شىت ، تنبئ عن بعدين، و عن 

عوامل جعلت من الشعر غناء شعريا ، يثري املشاعر ، و فو إليه النفس، و يصل إىل القلب ، فكان مثارا 

  . ف بشأن الرائد يف هذا امليدانللتنافس ، و من مث مطية لالختال

5- '�(
  ا��01ف .-,ن ا*(

يف القرن السابع محي وطيس املعركة بني العلماء، ألجل التفوق و متلك ناصية البديع، فمن  

، ضياء الدين بن األثري، و التيفاشي املغريب، و ابن أيب األصبع يفخر الدين الرازي، السكاك: أشهر رجاله

ن عثمان اإلربلي ، كان معاصرا البن أيب األصبع، و قد نظم قصيدة مدح من ستة و و علي ب" املصري، 

ثالثني بيتا يف كل منها نوع من أنواع البديع اليت كانت شائعة يف عصره و قد وضع إزاء كل بيت اسم 

  :احملسن البديعي الذي تضمنه، مطلعها

  2"حالٌ بِاهلَجرِ و التجنب حالي         بعض هذَا الدلَالِ و اِإلدالَلِ                  

احملاولة األوىل يف االجتاه الذي أخذ يشيع بني الشعراء بدخوهلم "، " عبد العزيز عتيق"و قد عدها  

  .3" يف ميدان البديع ينظمون فنونه يف قصائد عرفت فيما بعد باسم البديعيات

إرهاصات و بدايات ، مث تطور إىل أن وصل إىل إن هذا الفن شأنه شأن كل الفنون ، كانت له  

ففي " البالغة العربية تطور و تاريخ"يف كتابه " شوقي ضيف"صورته الناضجة، و إىل نفس الرأي يذهب 

معرض حديثه عن البديع ، يتحدث عن اإلربلي الذي نظم قصيدة يف مديح بعض معاصريه مضمنا كل 

و إذا : "إذ يقول" صفي الدين احللي"مث يشري بعد ذلك إىل  بيت منها حمسنا بديعيا من حمسنات البديع،
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على غرار بردة ) ص(ينظم قصيدة يف مدح الرسول " صفي الدين احللي " تقدمنا إىل القرن الثامن وجدنا 

  :البوصريي املشهورة مستهال بقوله

  لسلَام علَى عربٍ بِذي سلَمِفَسلْ عن جِرية العلَمِ           و أْقرِ ا *إِنْ جِئْت سلْعا      

و قد امتدت إىل مائة و مخس أربعني بيتا من البحر البسيط و ضمن كل بيت فيها حمسنا من 

  .1"حمسنات البديع، حبيث ضمت مائة و مخسني حمسنا

صفي الدين احللي يف تأليفه هلذه املنظومات البديعية، كما لفال شك أن اإلربلي حسب رأيه سابق 

أمني الدين "،  أشار إىل أن ظهور هذا الفن كان على يد الشاعر الصويف " حممد علي سلطاين"جند أن أننا 

، لكن هذا ال يعين البديعية باعتبار أا حتصيل حاصل، إذ مجع ما وصل إليه معاصروه من فنون "اإلربلي

" حممود رزق سليم"على أن يقول أا يف مدح معاصريه و البديعية مدحة نبوية، " شوقي ضيف"البديع، مث 

،فبالرغم من أنه مل يذكر صراحة معارضته لربدة  2" صفي الدين احللي أول خمترع لفن البديعيات"يعترب 

  ".الكافية البديعية يف املدائح النبوية"البوصريي ، إال أن أثرها العميق انسحب على بديعيته 

، يف معرض "األدب و غاية األربخزانة "صاحب " ابن حجة احلموي " و هذا ما يذهب إليه 

صفي :"حني يقول " ابن جابر " على " صفي الدين احللي " حديثه عن أصحاب البديعيات، حيث يقدم 

مث ابن جابر األندلسي الضرير صاحب البديعية ...الدين احللي الشاعر املشهور صاحب البديعية الشهرية 

  : مائة و ستة و عشرين بيتا مطلعهاو هي يف" احللة السريا يف مدح خري الورى"املسماة 

  3" اَنزِلْ و يمم سيد اُألممِ                 و اَنثُر لَه املَدح و اَنشر أَطْيب الكَلمِ *بِطَيبةَ        
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إذ "مبتكر هذا الفن مبعارضته الربدة " ابن جابر"يقلب املوازين باعتباره " زكي مبارك"غري أن 

تنت ابن جابر بقصيدة الربدة و قد شغل نفسه مبعارضة الربدة و لكن أي معارضة ؟ لقد ابتكر فنا جديدا اف

و لكن كل بيت من أبياا يشري إىل فن ) ص(و ذلك أن تكون القصيدة يف مدح الرسول " البديعيات"هو 

  .1" من فنون البديع

جابر يولوا أمهية قصوى، إذ انربى  بل إن قيمتها و متلكها لسلطان البالغة، جعل معاصرو ابن

: األلبريي لشرح بديعيته و اعترف له بالريادة و السبق ، حيث يتضح ذلك جليا يف قوله رصديقه أبو جعف

نادرة يف فنها فريدة يف حسنها، جتين مثر البالغة من غصنها و تنهل سواكب اإلجادة من مزا، مل ينسج "

  .2" اهلاعلى منواهلا و ال مسحت قرحية مبث

درة الدرر و عقد لؤلؤ، رصفت بإحكام ، و أماطت اللثام عن أسرار اللغة " ابن جابر " فبديعية 

و يف عصر ابن جابر و ضع : "يف املرتبة الثانية، و يبدو ذلك يف قوله" صفي الدين احللي"مث تأيت بديعية 

  .3" ةالكافية البديعية يف املدائح النبوي"صفي الدين احللي قصيدة مساها 

، و اشتط يف حكمه ، لكن ما جيب أن يقال أن هذه البديعية فعال " زكي مبارك"رمبا بالغ 

فصله بني ألوان البديع اللفظية و املعنوية، و اقتصاره على : تفردت عن باقي البديعيات يف شيئني جوهريني 

ه ، و عند السكاكي باسم و تنحية املسائل اليت عرفت عند"أبواب البديع اليت ذكرها القزويين و فقط، 

  .4"عن بديعيته" علم البيان"

إنه حقا نصر عظيم لعلم البديع، و اللغة يف حد ذاا فال ميكن أن نغفل أمهيتها و تفردها و  

متيزها، و احلديث عن البديعية يعين احتواءها فنون البديع، مما يزينها و ينمقها لكي تثري الشجن و تفنت كل 
                                                           

  .205، صا���اLM ا������ �� ا%دب ا����زآ� #��رك، . د -  1
  .205ا��&:H ا�F8�C G'�8 ، ص -  2
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، فابن جابر  ترجم ترمجة دقيقة ملعىن البديعية، من خالل الفصل و التحديد، من مث متأمل و متمعن فيها

يعد رائدا مبا متيز به،  فاملغاالة يف الصنعة و التكلف ال يعرب دوما عن " ابن جابر " ميكن القول و بتحفظ إن 

البدائية، و عن اإلملام  مقدرة فنية، بل تعرب عن فشل يف إخراج االنفعال من فوضاه ، و التجربة من حالتها

  .بأبعاد التجربة يف أصقاعها البعيدة و بعثها وجودا واقعيا

قد يكون صفي الدين احللي نال الشهرة و احلظ، لكنه فتح اال واسعا دومنا حتديد، فكان 

شأت االنزالق و الضياع يف غياهب الزخرفة بربيقها و تنوعها املثري، مع هذا فإن معارضة بديعية احللي ان

  .فكانت البديعيات بعثا بعد موات فين...... بديعية ثانية فثالثة مث

ابن اخللوف و ديوانه جين اجلنتني يف مدح خري "يف كتابه " العريب دحو"مث إننا نستدل مبا قاله 

نرى الصوت املغريب الذي ابتدأه ابن جابر األندلسي يف البديعيات، نراه قد تواصل طوال الفترة " "الفرقتني

اليت ساد فيها هذا النمط الشعري و بلغ درجة عالية مع هذا الشاعر، و بذلك تكتمل لدينا الصورة يف هذا 

  .1"اال الذي عرفته الثقافة العربية يف مشرقها و مغرا ككيان متكامل هنا أو هناك 

لكنه مل يصل فابن جابر جيسد تكامال زخرفيا يف بديعيته، إذ تأثر بالعصر و ما ساد فيه من بديع، 

هذا .حد اإلغراق و التكلف حد امللل، بل جسد لنا مغربية فذة ، تنافس بطريقة أو بأخرى نظريا املشرقية

إىل " شوقي ضيف"إذ يذهب "أمر أكيد فهذا النوع من النظم كان منذ القدم بداية بالقرن األول اهلجري 

" الطرماح بن حكيم"القرن األول اهلجري، إذ عد أن نشأة املنظومات التعليمية يف التراث العريب ترجع إىل 

من أوائل الشعراء العرب التعليميني، فيما نظما من شعر  أريد قبل كل شئ إىل " الكميت بن زيد " و 

  .2"تعليم اللغة بغرائبها و أوابدها 
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بع إىل القرن السا تأخرتمع أن نظم الفنون البالغية و صياغتها يف إطار من الشعر التعليمي قد 

التشكيل اللغوي  كو ساهم يف بروز ذل اهلجري، فإن كل هذا أضفى بطريقة أو بأخرى رونقا خاصا ،

  .الفذ

لكننا سنتحدث عن اجلانب املشرق و املهم فيها ، أي البديعية بشروطها و بورودها املتفتحة و 

هود املبذولة ألجل إرساء رياحينها، اليت عطرت حديقة األدب العريب، فال ننكر أبدا هذا التضافر و تلك اجل

هذا الفن، فالبدايات األوىل هي األساس ، مث تتعمق التجربة و تتعدد احملاوالت و ترتقي بأن تشذب مرة 

  .بعد مرة حىت تصل إىل قمة اإلبداع، فالريادة تبقى لألدب و الشعر خاصة
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  مضمون البديعـــيــــات -6

ل حول املفهوم االصطالحي للبديعيات، و مدى ارتباط أشرنا سابقا إىل االختالف الذي حص 

نرباسا مضيئا و مصطلحا علميا  اهذا الفن و تداخله مع كثري من الفنون و االجتاهات األدبية، حىت أنه غد

  .فنيا يتحدد موضوعه من خالل شقني

ن الذات فهي مديح النيب صلى اهللا عليه و سلم مبعاين سامية تنبعث منها حرارة الصدق، صادرة م

املتصلة بالقلب احلاضرة يف الالوعي اجلمعي، كل ذلك يف إطار التأليف البالغي، فكأن ذلك التزامن مع 

يف كتابه " حممد علي سلطاين"التطور احلاصل للبديع، جاء ليتواءم مع هاته العاطفة اجلياشة، على أننا جند 

يف :  هذه البديعيات توزعته ثالث اجتاهات، أوهلاموضوعات املديح يف"، يعترب أن" البالغة العربية يف فنوا"

يف مدح عيسى عليه السالم و : يف مديح غري نبوي، ثالثها: املديح النبوي و يشمل معظم البديعيات ، ثانيها

غريه من الرسل الكرام ، و يف االجتاه أربع بديعيات، ثالث قام بنظمها اخلوري اللبناين أرسانيوس 

و جدير بالذكر أن بني هذه  *رابعة اخلوري احلليب نيقوالس بن نعمة اهللا الصائغ، و نظم ال *الفاخوري

 القصائد بديعية خاصة بأنواع البديع اهلندي السيد غالم علي أزاد البلكرامي
، ذا التعريف يتسع  1"*

ها ، و حفظ مفهوم البديعية ، و خيتلف، مث إن هذا التنوع يف املدح يدلنا على أن كل أمة نود إرساء ثقافت

  .تراثها، فتحاول نشره بطريقة أو بأخرى سواء كان النظم العلمي البديعي أو غريه

و يف ظل هذا التشعب سيقتصر جمال حديثنا على البديعية مبعناها الدقيق ، اليت تكون يف مدح 

ع و جدول من اليت ولدت من رحم الربدة أو املولديات فاألمر سيان، فهي نب والنيب صلى اهللا عليه و سلم، 

املدائح النبوية، و بصبغ بديعي متفرد، فكأن مسارها متوقف على كل ما هو بديعي، و هذا ما يذهب إليه 

                                                           

���C، . د - 1 �" ��= ��T#�� ��  .15، ص���ن6	 ا��*(� ا���
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هي مديح النيب صلى اهللا عليه و سلم و أصحابه األبرار و هي غاية روحية و غرض " ، " علي أبو زيد "

  .1" البديعية و هو غرض علميشعري معروف و مع ذلك تعداد أنواع البديع اليت حصلت عند ناظم 

فهي جتمع بني غايتني ساميتني، املديح النبوي، و التأليف البالغي، مث إن البديعيات تسري على منط 

و كل بديعية ال بد أن تشتمل ثالثة أقسام رئيسية، يتمحور األول ": "خلضر عيكوس"واحد، كما يقول 

األحبة الذين سافروا و تركوا الشاعر يشكو أمل  حول ذكر األماكن املقدسة و الديار العامرة بأطياف

الفراق، و لوعة الصد و اهلجران، يف القسم الثاين ميدح الشاعر الرسول حممد صلى اهللا عليه و سلم فيصور 

سريته العطرة املنطوية على عظيم معجزاته و نوادر كراماته كما ميجد انتصاراته و يعرج على ذكر آله و 

ذلك بأسلوب من النصعة البديعية، أما القسم الثالث فعادة ما يكون دعاء تؤمل  صحبه ، و مشائلهم كل

  .2" شفاعته يوم ال ينفع مال و ال بنون

فالبداية بالنسيب سنة واردة يف كل املدائح، إذ يستهلها بذكر األحبة و ما يعانيه من أمل البعد   

قطعت، فما عليه إال أن ميدها من خالل مدح فهم يف البقاع املقدسة يود اللحاق م، لكن سبل الوصل ان

الرسول صلى اهللا عليه و سلم و ذكر خصاله و سريته و معجزاته، إنه احلنني لفضاءات النبوة، البيت العتيق، 

يود العودة و التوبة و االنسحاب، و اإلميان قوي و راسخ باليوم اآلخر و باحلياة يف العامل اآلخر، مما يزكي 

ل اإلنسان احلي املؤمن الشاعر بالكائن امليت احلي حممد صلى اهللا عليه و سلم، و و يؤكد على تواص

يسترسل الشاعر يف طلب الشفاعة، و إمكانية حتقيقها يف املعتقد اإلسالمي متوفرة و قائمة، فهو ميد أكف 

  .الضراعة لتشمل الشفاعة خري خلق أمته بأقاصي األرض املغلوبة
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  اأعـــالمهـــــ -7

إن البديعيات كانت حمط اهتمام األدباء و الشعراء و البديعيني خاصة فلقد استهوم و فتحت 

اال واسعا للتعبري عن انفعاالم و مقدرم، و كذا موهبتهم املخبوءة كما أا ترمجة للوضع السائد، و 

عدة مث تعددت  شأا شأن أي ظاهرة مل جتد تطورها يف ظرف معني، بل وجدت إرهاصات و حوافز

  .اجلهود بني مقلد و جمدد فيها

من مث سنحاول اإلشارة إىل أهم أعالم هذا الفن و ما وصل إليه من إنتاج إبداعي جتلى يف تلك 

القصائد املتباينة و املختلفة، حىت إن إحصاءها بشكل دقيق مل يصل إليه الباحثون، فقد شحت األقالم يف 

عض الدراسات هنا و هناك و لن نغفل أبدا الدراسة القيمة اليت قام ا هذا املوضوع رغم ذلك فإننا جند ب

  ".علي أبو زيد"

بعد أن ) علي أبو زيد ( و يف حتديدنا لعـددها و أعالمها ، ركزنا على دراسة هذا األخري  

على ذكر واحد و أربعني بديعية ، فإن األول " أمحد إبراهيم موسى " " الصبغ البديعي"اقتصر صاحب 

رغم ذلك ال ميكننـا اإلحاطـة ذا الفن  - واحد و تسعون - وصل إىل عدد ال يستهان به من البديعيات ت

من مجيع جوانبـه و معرفة كل أعالمه لتشعبـه ، مث إنه مل حيظ بدراسـات مستفيضة و عميقة عمق 

متناثرا بعيدا عن  بل أكـاد أزعم أن بعضا منها بقي: " التراث العريب ، حول هـذا ، يقول علي أبو زيد

معرفيت مل أستطع العثور عليـه ، ال لفتور يف مهيت لكن لعـدم إمكانية حصر هذا الفن ضمن نطـاق 

واحد أو جمموعة من الكتب النعدام الدراسات حول هذا الفن ، فما زالت إمكانية وجود بديعية قائمة يف 

ذلك فإن جمموع ما وصلت إليـه من كل كتـاب يتحدث يف نطاق العصر اململوكي و ما بعده ، و مع 

البديعيات نصوصا و أخبارا بلغ إحدى و تسعني بديعيـة مؤكدة ، إضافـة إىل اثنتني منهـا حتتاجـان 
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  .1"إىل إثبـات

إذن يبقى اال مفتوحا ملن يود الكشف عن هذا التراث اهلائل و القيم ، الذي تشابكت جذوره 

الل؛ البديعيات، فمن األجدى أن نشري إليها يف حملات ، فاال ال فنمت شجرة متفرعة األغصان وارفة الظ

  :استهلها بقوله"  ابن جابر األندلسي الضرير"ل " بديعية العميان: "يسع لذكرها كلها و لعل أشهرها

       اَن و حاملَد لَه ثُراَن ــمِ           واُألم ديس ـممي زِلْ وةَ اَنبمبِطَيالكَل بأَطْي ر2ش  

  :لصفي الدين احللي ، مطلعها " الكافية البديعية يف املدائح النبوية " و ينازعها السبق 

   3إِنْ جِئْت سلْعا فَسلْ عن جِرية العلَمِ          و أْقرا السلَام علَى عربٍ بِذي سلَمِ       

، صاحب البديعية اليت عارض فيها بديعية صفي *ملوصليمث نلتقي بعز الدين علي بن احلسني ا 

الدين احللي و زاد فيها بأن ذكر يف كل بيت منها لفظة تدل على اسم النوع البديعي الذي استخدمه فيه، 

  :مطلعها

  4مبراعةٌ تستهِلُّ الدمع في العلَـمِ            عبارةٌ عن نِداِء املُفْرد العلَ       

األديب البارع و الذي نظم بديعية على " ابن حجة احلموي"و يف القرن التاسع اهلجري جند 

خزانة األدب و "و شرحها شرحا حافال مساه " تقدمي أيب بكر"و مساها " عز الدين املوصلي"طريقة شيخه 

  :مطلعها" غاية األرب 

  5براعةٌ تستهِلُّ الدمع في العلَمِ        لي في ابتدا مدحكُم يا عرب ذي سلَمِ        
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صفي الدين "و قد توالت البديعيات، حيث تنافس الشعراء و تباروا لينسجوا على منوال بديعييت  

، يف كل منها نوع من أنواع " علي بن عثمان اإلربلي"، كما أننا ال ننسى بديعية "املوصلي"و " احللي

، و قد وضع إزاء كل بيت اسم احملسن البديعي الذي تضمنه، و تعد احملاولة األوىل  البديع الشائعة يف عصره

  .يف هذا االجتاه

: من مث جند أولئك املعارضني أو املقلدين لنمط من أمناط تلك البديعيات املذكورة آنفا من أمثال

نظم البديع يف "اها ،  له بديعية مس*جالل الدين السيوطي، عبد الرمحن بن الكمال اخلضريي األسيوطي

  :، له عليها شرح، و لكنها مل تنل من الشهرة ما نالته غريها من البديعيات مطلعها"مدح خري شفيع

  2و من تذْكَارِ ذي سلَمِ               براعةُ العينِ في استهلَالها بِدمِ  *من العقيقِ        

" الفتح املبني يف مدح األمني"و اليت أطلقت عليها اسم "باعونيةعائشة ال"يف املقابل جند بديعية 

  :مطلعها

  2في حسنِ مطْلَعِ أَقْمارِي بِذي سلَمِ             أَصبحت في زمرة العشاقِ كَالعلَمِ          

، مع عدم نظمتها على غرار بديعية تقي الدين بن حجة) ص(إا بديعية مميزة يف مدح الرسول  

  .تسمية النوع

  :، استهلها بقوله *صدر الدين بن معصوم احلسيين املدين: و من أصحاب البديعيات أيضا

  3حسن ابتدائي بِذكْرى جِرية احلَرمِ                لَه براعةُ شوقٍ تستحلُ دمي        

                                                           

  . ه 911ت  -  *
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  البديعيات اجلذور و االمتداد  الفصل األول                                                                 

من حيث تضمني " تقي الدين بن حجة" و" عزالدين املوصلي"و هي على غرار بديعية كل من 

  ".أنوار الربيع يف أنواع البديع " أبياا أمساء احملسنات البديعية و قد وضع هلا شرحا مساه 

الذي ألف بديعيتني األوىل مساها  *عبد الغين بن إمساعيل النابلسي"و ال نغفل معاصره الشيخ 

  :ها اسم النوع البديعي مطلعهامل يلتزم في" نسمات األسحار يف مدح النيب املختار"

        انالب نيكْبِ بزِلَ الرنا مـمِ *ييبِالد تييح ةمفْحِ كَاظس نلَمِ             مالع 1و  

  :أما بديعيته الثانية فمطلعها"  رنفحات األزها"له شرح مساه 

  2براعةُ الشوقِ في استهلَالها أَلَمي            يا حسن مطْلَعِ من أَهوى بِذي سلَمِ        

موضوع " ابن اخللوف"و خنتم احلديث عن هذه املوجة األوىل من البديعيات بذكر بديعية 

  :، مطلعها"مواهب البديع يف علم البديع"الدراسة و عنواا 

                        ــانى بِالبثَو نى موه نمِ أَمنعِ كَالعمالد نزةُ ماعرب لَّت3*ه  

على اعتبار أا ستكون واسطة عقد بني هاته البديعيات من بداياا و امتدادها حىت العصر 

احلديث، من خالل الكشف عن مضموا و نظامها البالغي بدراسة اخلصائص اللغوية، اليت حتول ا 

  .زماا فاألمر سيان مع فوارق متعلقة بالقيمة و التأثرياخلطاب إىل شكل مزخرف و منمق أي كان 

و يف حبثنا عن البديعيات ، نصل إىل العصر احلديث حيث نلتقي بأعالم آخرين، من أشهر 

أودعها الكثري من أنواع احملسنات و هلا شرح وضعه ) ص(، له قصيدة يف مدح الرسول  *البريويت: هؤالء
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تقي " ، الذي  له بديعية عارض ا بديعية  *ريويت حىت جند الساعايتمصطفى الصالحي ، و ال نبارح الب

  :مطلعها" الدين بن حجة احلموي 

  1سفْح الدموعِ لذكْرِ السفْحِ و العلَمِ             أَبدى البراعةَ في استهلَاله بِدمِ        

نظم هذا الفن و قد أبدع قصيدة وضع هلا من املتأخرين يف  *كما يعد الشيخ طاهر اجلزائري

  ".بديع التلخيص و تلخيص البديع"شرحا أطلق عليه اسم 

و األمر ال يتوقف عند هذا الشاعر أو ذاك، بل أصبحت هاته القصائد البديعية مطية و فتنة 

اهيم للكثري، حىت إن الشعراء املسيحيني نظموا بديعيات يف مدح عيسى عليه السالم، من أولئك ، إبر

  :خيكي احلليب ، مطلعها

  2براعتي في امتداحي منهلَ النعمِ                قَد استهلَّت بديع النظْمِ كَالعلَمِ        

  :يف مدح عيسى عليه السالم بديعية مطلعها *و نظم اخلوري نيقوالس بن نعمة اهللا الصائغ

        تمنِ اسح يعدهِمِببر دمي حاحتفْتي اةٌ فاعرهِمِ               ببلَ رسي راح3د  

و جدير بالذكر أن بني هذه القصائد البديعية جند بديعية خاصة بأنواع البديع اهلنـدي للسيد 

محد بن ، مثلما فعل أ)ص(، مث إن هاته القصائد قد تكون يف مدح غري النيب  *غالم علي آزاد البلكرامي

  .حني مدح شيخه حممد بن أيب القاسم اهلاملي*حممد عبد الرمحن بن إبراهيم املغريب اجلزائري الضرير

إىل غري ذلك فاال ال يتسع لإلفاضة أكثر، فهذا املد البديعي بقي متواصال مبا حيمله من درر و 
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بتجريده املدائح النبوية من " ودي البار" أصداف و ألوان تبهر العني و ختلب العقول إىل أن انتهى على يد 

" األلوان البديعية ، إذ يقول يف مدحته اليت طالت حىت صارت سبعا و أربعني و مائة بيت، و قد مساها 

  :، مطلعها"كشف الغمة يف مدح سيد األمة 

  1املَعانِي الغر ملْتزمي لَم أَلْتزِم نظْم حبات البديعِ بِها                   إِذْ كَانَ صوغُ        

فكأن الدائرة تنغلق لتبدأ بداية جديدة قدمية و هكذا يبقى حمور الروابط بني الصياغة التعبريية و 

  .اخللفية الداللية، أو األبعاد املعنوية اليت جتسد أزمنة عدة

دة، نبحث عنها يف إذ ال نعدم هذا التواصل الفذ بني املوروث و الفكر العريب فاملاضي حلقة مفقو

يعارض الربدة مبدحة " أمحد شوقي"حلظات الضياع، فهو بديل حلاضر أليم و زمن رتيب،حيث جند الشاعر 

نقرر مطمئنني أن أحدا مل خيطف الضوء من ":"عبده عبد العزيز قلقيلة"نبوية متميزة و كما يقول عنها 

  . "2ج الربدة"كان متواضعا فسمى قصيدته  - رمحه اهللا–البوصريي قبل أمري الشعراء أمحد شوقي على أنه 

فإن امتدت البديعيات، عرب قرون عدة حىت العصر احلديث فإا جتسد بصورة أو بأخرى، تفوق 

لغتنا العربية مبا فيها من تأثري مجايل و إبالغي، غري أننا ال نعدم بعض الشطط يف شكلها البديعي و التهافت 

  .الالمشروط حنوها
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  مضمون البديعيات                                                                            الفصل الثاين

  : يــــد مته -1

لقد عرف الشعر العريب منذ القدمي ، تغيريات يف بنيته الشكلية واملعرفية، تبعا لتأثريات عدة ، 

وملستجدات العصر والتطور احلضاري فكان الشعر تعبريا عن هذا التغيري بشقيه السليب واإلجيايب عرب حمطات 

جديدة ، إذ برز شعراء آخرون أغرم  تتباين وختتلف فتضيف جديدا أو صورة ، حتمل بني طياا أفكارا

تلك الوقفة املكانية فكانت سبيلهم للمالذ، حيث إننا نشهد يف كل ذلك والدة فنون ، مبرجعية لغوية 

أبو اللغة وأمها   "متمايزة كل التمايز تبعا لزماا ومكاا وظروفها االجتماعية والسياسية والثقافية فالشاعر 

نما ربض، وإذا ما قضى جلست على قربه باكية منتحبة حىت مير ا شاعر أخر تسري حيثما يسري وتربض أي

ويأخذ بيدها اعين الشاعر ذلك املتعبد الذي يدخل هيكل نفسه فيجثو باكيا فرحانا نادبا مهلال مصغيا 

مناجيا مث خيرج وبني شفتيه ولسانه أمساء وأفعال وحروف و اشتقاقات جديدة ألشكال عبادته اليت تتجدد 

  .1"  كل يوم فيضيف بعمله هذا وترا فضيا إىل قيتارة اللغة وعودا طيبا إىل موقدها

فالشاعر مهما حاول نسج عامل خاص به ، فإن شيئا ما يعمل دائما على وصله باملكان الذي 

يقف عليه وتربطه به روابط روحية عميقة متجذرة يف أرضه اخلصبة مع أحبائه وأهله ، فهو ينصهر معهم يف 

ة واحدة يتأمل ألملهم ، ويسعد لسعادم وحتلق نفسه يف عامل الالأمن واالضطراب، وال أدل من فن بوتق

البديعيات الذي كان خري معرب ملعاناة وآالم أمة عربية بأسرها ، حيث إا أضافت أوتارا فضية إن مل نقل 

وسيقية اليت هزت النفوس ذهبية ، جوهرية لقيتارة اللغة اليت عرفت أشجى األحلان وأعذب األصوات امل

وتغلغلت يف أعماقها، حماولة زرع األمل فيها من خالل استجداء صوت املاضي يف لغة شعرية جتمع بني 

تنبع من ثناياها عاطفة وجدانية صادقة وعميقة  - البديع - إىل جانب الغاية العلمية -املدح - الغرض الشعري

  .اختذت مضمونا شعوريا متميزاعمق املأساة فكانت هذه القصائد البديعية اليت 
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و حنن يف هذا الفصل سنشري إىل بعض النماذج من البديعيات و نذر الباقي للباحثني الذين يودون 

خوض غمار هذا الفن البديع ببديعياته، اليت تبحث عن خملص ومفكك لرموزها ، فغايتنا أن نرسم صورة و 

  .لى جانب املضمونلو بسيطة لشعر البديعيات من خالل تسليطنا الضوء ع

و األمر يف غاية الصعوبة، حيث جيتمع عامالن هامان مديح نبوي و درس بالغي قائم على 

ألا  ! فدرس البالغة هو أخطر دروس احلياة الفنية واألدبية "التقنني و التقعيد و التلقني و ال غرو يف ذلك، 

وحقائق وهي أيضا وسيلة يف كشف ذوق أمة و الوسيلة الوحيدة اليت متكننا من إدراك ما يف األدب من قيم 

جتارا وخرباا يف ميادين األدب املختلفة وهي السبيل الوحيد لتبصرينا بالصاحل فنقتفيه و نتأثره ، أو حتذيرنا 

  .1"  من الفاسد فننبذه ونتجنبه

أمة و البديعيات تعد أفضل منوذج جسد البالغة بعلومها الثالثة و عرب عن غياب قيم و ثوابت 

البديعيات تشكل   "إا جتربة فريدة من نوعها إذ  - ما مسي بعصر الظلمات –بأسرها يف حقبة زمنية حالكة 

  .2" ظاهرة متميزة يف موضوعها و يف شكلها

إا جتديد و خروج عن القصيدة العربية القدمية ، و لكن يف بنية مضامينها و نظامها البالغي 

املوسيقى، على هذا األساس فهي تقف مقابل املوشحات اليت كانت  فقط ، و ليس يف نظامها اإليقاعي

  .خروجا يف الشكل

رغم أمهيته مل يلق العناية ، من قبل  و و املوضوع ذو شجون، فقد شحت الدراسات حوله

الباحثني إال نفر قليل منهم، لكننا وجدنا بصيص أمل ، أضاء لنا دربنا يف خضم الظالم الذي شاب 
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يتحدث فيها عن مضمون "  خلضر عيكوس  "و هي مقاالت  ،امتداد املساحة العربيةالبديعيات على 

تشمل البديعيات على ثالث فقرات أساسية، تشكل   :"بثالث فقرات يقول  ، حيث حددهالبديعيات 

 حممد صلى اهللا عليه وسلم تتمحور الفقرة األوىل منها، لنيبجمتمعة غرض البديعية الرئيس، الذي هو مدح ا

لعادة حول ذكر األماكن املقدسة و الديار العامرة بأطياف األحباء الظاغنني الذيـن سافروا و تركوا يف ا

   .1"  الشاعر أشالء مبعثرة

فالبديعيات مل خترج يف موضوعها عن نظام القصيدة العربية من خالل وقوفها على األطالل 

لصدد سنحاول معرفة هذا البكاء والتشبيب والبكاء رغم تفردها يف مضموا ونظامها البالغي، و يف هذا ا

  .،كيف ورد يف البديعيات ؟ ماذا يبكي الشاعر؟ على ماذا يتحسر ويتأسى؟ وأي حبيب يتغزل به؟

أما الفقرة الثانية من فقرات البديعيات ، تتمحور حول مديح الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، " 

  .2"   ...........وادر الكراماتوتصور تاريخ سريته املنطوية على عظيم املعجزات ون

يف ظل البديعيات، يتميز خبصوصية معينة ، فهو غرض قدمي يف الشعر ) ص(إن مدح الرسول 

اته إىل أول قصيدة دجبت يف مدح النيب حممد صلى اهللا عليه و سلم و االعتذار إليه بداي  "العريب حيث تعود 

ن زهري كما هو معروف ،و هي وطلب عفوه وصفحه وكانت تلك القصيدة من إبداع كعب ب

  . 3 "الربدة"اليت أطلق عليها اسم" بانت سعاد"قصيدته
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�رك �@ى .,ن أE	م �DE	ة %	ح .�� ا�@(�ل % ه �DE	ة ا*I-3 ) ص(3�I أن زآ

�����%   :ا�0 �)�ل 6

       ا عم اكادعا                  ودملَةَ أَرلَي اكنيع ضمتغت اأَلَمد يملا  *السده1املُس  

ما يهمنا أن جنلي الطابع الذي اكتساه فن املدح من خالل اإلشادة خبصائل أعظم شخصية يف 

  الوجود ، وماذا يرجو الشاعر من وراء هذا الزخرف البديعي ؟ و إمل يود الوصول؟

يقول خلضر  أكيد أن التالحم بني فقريت البديعيات يوصلنا إىل الفقرة األخرية ، عن ذلك

أما الفقرة الثالثة  فعادة ما تكون دعاء يرفعه الشاعر يف اية قصيدته إىل بارئه راجيا منه الصفح  : "عيكوس

 عوالغفران و يضمنه صالة دائمة على الرسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم ، الذي تؤمل شفاعته يوم ال ينف

  .2"والبنون  مال

يات ، إذ يود الشاعر من خالله الوصول إىل هدف سام مسو فالدعاء هو اخلامتة لكل البديع 

  .مدحه، حيث الغاية متفردة ومتميزة عن كل الغايات

تبعا لذلك حناول إجالء املضامني اليت عبقت برائحتها الزكية ، وأثارت الشعراء فجعلتهم 

يكون تناولنا للبديعيات من يتهافتون عليها ، ويصبوا يف قوالب لغوية رائعة و متباينة ، و قد ارتأينا أن 

ابن "مث نتدرج لنصل إىل بديعية  -ن تناوهلا كلها يقتضي جملداتأل –خالل اإلشارة إىل بعضها فقط 

كنموذج للدراسة ، ولكي يتحقق ذلك ، جيب أن نلج الباب مبعرفة أوىل املفاتيح اليت تفتح أمامنا " اخللوف

اا املترامية األطراف يف بقاع أرضنا العربية، وقبل ذلك آفاقا وتطلعات لفهمها واستخالص اللؤلؤ من صدف

نشري وبشكل سريع إىل عدد األبيات اليت وردت يف كل فقرة من فقرات البديعيات بالنسبة للبديعيات 
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  :املختارة ، لنكون صورة عامة عنها، و هو ما يوضحه اجلدول اآليت 

 ابن اخللوف د الغين النابلسيبديعية عب حجةاحلموي ابن صفى الدين احللي البديعيات

 الغزل

  بيتا 45 -

و السادس و األربعون 

 بيت براعة التخلص

 بيتا 45 -

  بيتا50 -

و البيت الواحد و اخلمسون بيت 

 التخلص للمدح

 بيتا 80 -

 

 

 بيتا 88 - بيتا 88 - املدح

  بيتا 92 -

و ا����� و ا��
	�ن ��� 
 ��ا�� ا����

 بيتا 180 -

 الدعاء

  أبيات 06 -

و السابع بيت حسن 

 اخلامتة

 أبيات 04 -

  أبيات 6 -

 السابع بيت حسن اخلامتة و

  أبيات 06 -

السابع بيت حسن  و

 اخلامتة

  )املقدمة الطللية (  النسيب يف البديعيات -2

 وكذا  مإن الشعر كان منذ القدمي متنفسا للشعراء يعربون من خالله عن مشاعرهم ، وميوال

فرع زاك من دوحة الشعر الوارفة ، مازال ميأل النفوس املرهفة منذ غابر األزمان، والغزل   "اجتاهام  

  .1 "ويفعمها بأحاسيس عارمة من احلب والوجد، والبهجة واللوعة، والوصال واهلجر

إنه شعر أصيل حيمل أمسى املعاين ، حتمل اإلنسان إىل أبعد احلدود ، ويلهمه فيبدع لوحة فنية  

احلب، الوجد، اللوعة، الوصال، متميزة ومتفردة، ذات ألق شعري جذاب : اليت هي رائعة هاته املعاين

ودالالت عميقة، إن وشحت بطراز و حلة بديعية تتباين فيها األلوان وتتقارب الرؤى وتثري األفكار إذ 
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، ومن ذلك ؟حتيلها منبعا ال ينضب لشكل أديب خمتلف ، فكيف ورد الغزل الذي اشرأبت له األمساع 

حاول معرفة التأويالت و املعاين وراء هذا الزخم البديعي من خالل املقدمة الطللية، باعتبارها نقطة بداية سن

  .و التقاء لكل الشعراء

  املقدمة الطللية

أوىل شعراء البديعيات املقدمة الغزلية عناية فائقة ، وهو تقليد معروف منذ العصر اجلاهلي، ولكن 

نظم مقدمة طللية نسيبية، عربت عنها أنواع بديعية شىت ، إذ الربط بني نسيب املفارقة أننا جند يف هذا ال

ونوع بديعي أمر حيتاج براعة ومقدرة فنية فهو نظم شعري جيمع بني النص اإلبداعي الشعري وعلوم البالغة 

فتتشكل لدينا بديعية ذات  -مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم  - مع غرض شعري ذي معىن عميق 

فرغم االرتباط املعروف واملتفق عليه بني الشكل واملعىن فإن على الناقد " متفردة يف شكل خمتلف  دالالت

أال يقف عند حدود الشكل ويطيل الوقوف ، بل إن عليه أن ميضي إىل املضامني إىل ما سيثريه العمل األديب 

أن ذلك ....... زاء الكون والعامليف وجدان اإلنسان، وفكره من معان وتفاسري القضايا اليت جتابه اإلنسان إ

يتجاوز حدود اجلماليات الشكلية إىل مرحلة البحث عن احلق رغم ما ينطوى عليه احلق .....يعين أن الناقد 

  .1" أحيانا من صور قد ال يستجملها اإلنسان للوهلة األوىل 

لرقة والطهر والنقاء هذا هو لب الدراسة فما تثريه البديعيات يف الوجدان ، أمر يف غاية السمو وا

 –الروحي، فقدسيته مستمدة من عظمة املوقف يف ظل ايار العامل اإلسالمي واالنسحاب حنو املاضي

ولن يتأتى لنا صرب أغوارها إال من خالل إجياد آليات البديعيات ضمن نصوصها الشعرية ، من  - الغائب

  .مل املضامني بداية باملطلعخالل إتباع و توظيف التقليد الذي سارت عليه للولوج إىل عا

فأما املفتاح األول فهو براعة االستهالل ويتمثل يف البيت االفتتاحي " يقول خلضر عيكوس 
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للفقرة األوىل من الفقرات املكونة ملوضوع البديعية اليت يتضمن تغزل الشاعر بأحبائه ، و التشبيب م 

  .- فتاح القاعدة األوىل للبديعية أو منطلقها يقصد بامل -1"   ....بترديد ذكره لديارهم  و معاهدهم 

حيث إن أصحاب البديعيات ربطوا موضوعهم بإطار ترسخ و جتذر يف الشعر العريب ، وهو  

إا  - بكاء الديار - الوقوف على  األطالل ، باكني مستبكني ، ما جيعلنا نتوق ملعرفة هذا البكاء و داللته 

عليها يف الشعر العريب القدمي ، فهي مقدسـة لصلتها بأعظم اخللـق تشذ وختتلف عن باقي الديار املتعارف 

، أماكن جبوار قرب الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، و هنا يكمن التميز و التفرد ...) فسلع ، سلم ، علم ( 

ج ، إذ إننا جند هذا النمط من البدايات لكنها تتحدث عن ديار احلبيبة ، فقد كانت مبثابة املنطلق ، لولو

، يف باب  "   كتابه العمدة  "يف "  ابن رشيق القريواين  "عامل القصيدة منذ العصر اجلاهلي و عن هذا يقول 

سئل ذو الرمة ، كيف تفعل إذا انقفل دونك الشعر ؟ فقال كيف ينقفل : " عمل الشعر و شحذ القرحية   «

كر األحباب ، فهذا ألنه عاشق ، اخللوة بذ: دوين و عندي مفاتيحه ؟ قيل له وعنه سألناك ما هو ؟ قال 

  . 2" ....ولعمري إنه إذا انفتح للشاعر نسيب القصيدة فقد وجل الباب ، ووضع رجله يف الركاب 

كان النسيب تقليدا لكثري من الشعراء ، فال غرابة أن يبقى راسخا لدى شعراء البديعيات ، و 

بعه اخلاص ؟وهل الرمز املكاين يف البديعيات السؤال الذي يطرح نفسه ، هل النسيب بقي ذاته أم أن له طا

  .ذان و يثري األذهان ؟خيتلف أم أن له دالالت عميقة و معان تالمس النفوس ، فتعزف حلنا شجيا يطرب اآل

مبطلع مجيل " الكافية البديعية يف املدائح النبوية"يستهل بديعيته " صفي الدين احللي"بداية جند 

  :       يقول
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  1 ئْت سلْعا فَسلْ عن جِرية العلَمِ          و أْقرِ السلَام علَى عربٍ بِذي سلَمِإِنْ جِ        

إا بداية تنم عن ألق شعري جذاب جيمع بني سهولة اللفظ و عمق املعىن، فاملتلقي يتوارد إىل 

ب من خالل إحياءات املطلع ذهنه املعىن بعفويته و بساطته حلسن سبكه ووقع ألفاظه ، و يندمج مع اخلطا

فهو براعة استهالل لقصائد البديعيات، و نسج يف نفس الوقت على منوال القصيدة العربية اليت ال يبدأ 

مطلعها إال بوقفة طللية، حيث إن الشاعر يف العصر اجلاهلي و قف و بكى و استبكى لفراق األحبة و 

ف يف مكانة احملبوب ، و كذا الديار ، فهي مقدسة رحيلهم عن دورهم و املعادلة تبقى واحدة ، مع اختال

  .لصلتها بأنبل اخللق ، شفيع األمة وخملصها من الظلمات 

إن الشاعر يفتتح قصيدته بالغزل معربا عن معاناته و آالمه فهو يبكي الديار اليت غدت أطالال، و 

ة وجدانية وعميقة ذه األطالل، صورا تتراءى له يف الذهن حياول ا استحضار املاضي الغائب، إذ العالق

  :يقول يف البيت الثاين " الرمز " فالبكاء و الشجن جيسد حبا وطيد الصلة ذا الطلل 

  2لَهم ولَم أَستطع مع ذَاك منع دمي              فَقَد ضمنت وجود الدمعِ من عدمِ          

ا إىل أجواء روحانية كانت وولت فاحلب هنا كمعادل للفقد هذا الوجد يأخذ الشاعر بعيد

  :يعرب عن ذلك " ابن حجة " احلضاري و اإلنساين لشخصية فذة ، مل خيلق أنبل منها و ال أكرم ، فهذا 

  3لَمِبراعةٌ تستهِلُّ الدمع في الع           لي في ابتدا مدحكُم يا عرب ذي سلَمِ         

إن الرباعة ال تنم فقط عن اإلبداع بل عن ورود الغزل يف شكل بديعي حيمل دالالت عميقة ، 

، رموز مكانية يستحضرها الشاعر و يتمثلها متثال روحيا إا مبارحة تنسكب معه دموعه و ) فسلع ، سلم(
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اعر حياول أن يقيم تتعاظم آالمه حىت تكاد تتمزق ضلوعه ، فهو هائم يبحث عن فردوس مفقود حيث الش

نوعا من التوازن بني عواطف إنسان و بني بعض املعطيات اخلارجية اليت تعادهلا ، فالعاطفة تأىب اخلمود ، و 

تتأجج يف أعماق الشاعر و تترامى يف ظل واقع يشوبه االزام و التردي األخالقي ، و التخاذل العريب 

 :ه اللذة مع األمل ، يقول ابن حجة مواصال فيؤول ذلك يف ذاته حبا كبريا ملاض زاهر جيد في

  1بِاِهللا سر بِي فَسربِي طَلَقُوا وطَنِي                 و ركَّبوا في ضلُوعي مطْلَق القَسمِ                       

فتتراءى  –الوهاج  –يبقى احلب و البديع جمتمعان فجمال احملبوب يوشحه مجال الشكل اللغوي 

نفحات " ور مجيلة و رائعة ، وتبدو البدايات ذاا ، حيث جند عبد الغين النابلسي يبتدئ بديعيته الص

  :بقوله " األزهار على نسمات األسحار 

  2يا حسن مطْلَعِ من أَهوى بِذي سلَمِ              براعةُ الشوقِ في استهلَالها أَملَِي        

به مطالع البديعيات ، مث أي معاين خمبوءة باسم الرباعة ، فكلها تتالقى يف نقطة  فأي حسن تنفرد

فسلع موضع يقرب املدينة و ذو سلم باحلجاز " واحدة  هي االشتياق إىل ديار مقدسة تشذ عن باقي الديار 

  . 3" و العلم جبل فرد شرقي احلاجر يقال له أبان فيه خنل وفيه واد 

استثارة أعماق الذات لغرض الشاعر الذي يوده من خالل هذه الوقفة الطللية أال يتيح لنا املطلع 

اليت ابتدأت مبطلع نبأ عن مدى ارتباطه بالغرض ، وقدرته على إيصال معانيه ، ودرره إىل املتلقي ، يف أبسط 

عرب عنها صورة  و أقل لفظ ، و أعذب عبارة ، وقد جسدته التوشية اليت جندها يف بدايات كل بديعية و امل

عبارة عن سهولة اللفظ وصحة السبك ، ووضوح املعىن ، ورقة " برباعة املطلع ، و حسن االبتداء وهو
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  .1"   التشبيب ، وجتنب احلشو ، وتناسب القسمني ، و أن ال يكون البيت متعلقا مبا بعده

ت فيها هذا ما ورد يف البديعيات الثالث فأكيد أن هلا نظاما خاصا وفق خصائص معينة ، كان

األلفاظ دليال على املعىن ، من مث كانت األنواع البديعية كأدلة على معان بذاا ، حيث نالحظ اشتراك 

البديعيات يف براعة املطلع ، الذي يومئ لبدايات املعاين ، شأنه شأن البنية العامة اليت حتيل إىل بنيات أخرى 

ستويات املختلفة املكون للقول املكتوب فيه مبا تقوم مجالية النص الشعري على تضافر امل  "متعددة حيث 

يتناسب مع الوجهة العامة للتعبري الذي تأيت به فتقيم تكافؤا عاما يف بنيته العامة تتـردد يف مستويات 

  .2"   تكوينه املتعددة

تؤول إىل جذر واحد ، حيث البدايات ، رعةفاملقدمة تشري إىل بدايات عامة توحي بدالالت متف

و اليت أحسن أصحاب البديعيات اختيارها لقصائدهم املطولة ، اليت حتيلنا " براعة االستهالل " يف  املتمثلة

الذي  –إىل معرفة خبايا النص ومضامينه و كذا الغرض ، و يتجلى ذلك يف مطلع بديعية ابن حجة احلموي 

ب بذي سلم ، و ال شبب بذكر سلع و السؤال عن جرية العلم ، و السالم على عر" حيث –أشرنا إليه 

، حيث إننا جند كل شاعر أبرز 3" يشكل على من عنده أدىن ذوق أن هذه الرباعة صدرت ملديح نبوي

مقدرة شعرية و براعة فنية خاصة ، إذ إن علم البديع حيتاج إىل قدرات أكرب و طاقات تعبريية لتشكيل 

زمرديا ، فهاته املطالع حتيلنا وتستوقفنا لوحات مجالية ، حتمل بني أشكاهلا دررا ، وعبقا سحريا ، وشجنا 

و اليت بدورها ترمز ملاض زاهر يتشوق إليه الشاعر ، و  »  ...الرباعة ، سلم ، علم ، دمع   «: أمام دوال 

حياول االنسحاب إليه من خالل التغزل باألماكن ، بألوان بديعية تغلف أساه و أمله ، و تعلن عن براعة و 

  .موازاته وحب الرسول صلى اهللا عليه و سلم حب كبري للبديع ، حاول 
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فموضوع البديعيات رغم قدمه ، إال أنه أثري يف زمن ضاعت فيه السلطة العربية و املبادئ و     

القيم وشوهت ، وتاه املسلمون ، فكانت التجربة أعمق و أصدق و أشجى ، حيث العالقة الوجدانية بني 

 غرو أن تأيت البديعيات ذا النسق املعريف البديعي، املثري للشجن ، الطلل و الشاعر عميقة عمق املأساة، فال

، وعليه فإن 1 "ناء شعريا ينبجس من الذات ويتصل بالقلب ويالمس النفس غالشعر جيب أن يكون "إذ 

الوقوف على األطالل غدا ذا صبغة خاصة من خالل املعاين اليت توحي ا األنواع البديعية، فهاته الوقفة 

هلا مكانتها كما أن هلا أمهيتها يف االحتفاظ بطابع النظام االجتماعي واخلصائص األخالقية  "للية الط

  . 2"   واالهتمامات اإلنسانية اليت كانت تشغل اتمع

و اتباع الشعراء له  –الوقوف على األطالل  –و لقد تبني لنا مما سبق أنه و رغم قدم هذا التقليد 

خاصا يف هذا النظم الشعري الفذ ، هذا ما يتضح يف املقدمة الطللية ، أما بالنسبة ، إال أنه يكتسب طابعا 

لباقي املعاين، فان الشعراء ساروا على منوال واحد من ذكر لفراق األحبة ومواءمة ذلك و أشعارهم من 

د احلارق، احلب والوج ،لكن يبقى التجسيد ذاته للوعة ،خالل أنواع بديعية متباينة يف البديعيات الثالث

والرغبة يف اللقاء، رغم أن املعىن هو لقاء وزيارة أقدس األماكن ، وال يسع اال للتفصيل للتشابه الواضح 

  .فيها

لذا ارتأينا التركيز على بديعية ابن اخللوف موضوع الدراسة ، لنستقصي معانيه ، و حناول معرفة 

  .بتعدين عن أوىل البداياتغري م -فقد أسهب فيها  - إن متيزت عن باقي البديعيات 
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  "مواهب البديع يف علم البديع "  النسيب يف بديعية ابن اخللوف -2

ترمجان لزمن عاش فيه الشاعر و  –ذو األصل املغريب القسنطيين املولد  -إن بديعية ابن اخللوف 

ة مع السياق الذي حيث يغدو النص فضاء معرفيا تتداخل فيه الذات املبدع"لبيئة بأحداثها و تداعياا ، 

قيلت فيه و تنحل يف احلدث و اهلاجس الذي دفعها إىل القول و ما يتولد عن ذلك من عالقات تفاعلية و 

. "  حركية متثل احملرك األساسي يف حركة النص  و انسجامه و سريورته
1  

يين فهي جتسد الصوت املغريب  القسنط –البديعية  –و سنحاول يف هذا الصدد دراسة النص     

كما قال  2"البديعية من عيون الشعر " و  ،إا ثالثية تثري فينا احلماس و الرهبة   ،التونسي الدار ،األصل

األثر الشعري الذي ذكره " ، و يضيف متحدثا عنها و عن متناوليها حبيث يذكر أا "   العريب دحو "عنها 

ية بدون عنواا املذكور يف خمطوط بدار وتوجد هذه البديع  «: و حتدث عنه هشام بوقمرة فقال السخاوي

  :و أوهلا  26 – 19و هي يف الصفحات  1429الكتب الوطنية من اخلزانة األمحدية رقم 

  أَمن هوى من ثَوى بِالبان و العلَمِ              هلَّت براعةُ مزن الدمعِ كَالعنـمِ        

3" ي إِذَا لَمعـت              تمت مماثَلَةُ اَألحشــاِء للضرمِ أَمــن بروقِ احلَ        
  

و تقع يف حوايل ست و عشرين و مائيت  بيت من الشعر تبدأ "   و يضيف حول البديعية قائال

  :بقسم غزيل يف مثانني بيتا مث مثانني يأيت املديح النبوي و آخرها دعاء لنفسه و املؤمنني 

  4يارب سهِلْ إِلَى اجلنـابِ منقَلَبِي                و نجنِي بِامتداحي من لَظَى الضرمِ       
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بالشعر املغريب مسلطا الضوء على الكثري من املطموس منه يف ظل " العريب دحو " فلقد اهتم 

املقابل هشام بوقمرة يتحدث عن البديعية من مث كان التكامل ، فباإلضافة إىل ما قام به ، جند يف ..الركام

يف هذا التحقيق ألسباب أمهها أننا مل جند هلا نسخة " ابن اخللوف"هذا و قد أغفلنا إثبات بديعية :" مضيفا

أخرى غري نسخة املخطوطة األمحدية اليت أشرنا إليها و هي سيئة صعبة القراءة و ثانيها أن حتقيقها يتطلب 

" العريب دحو"، و هكذا تتضافر اجلهود و تتواصل حيث إن 1" اعدها و أمثلتها عمال خاصا يف ختريج قو

و هي كما حتدث عنها كل هؤالء خبصوص مضموا و :" يضفي ألقا وجديدا على هاته البديعية بقوله 

مطلعها و عدد أبياا تقريبا لكنها خالف ما ذكر بوقمرة خبصوص وجود نسخ منها غري اليت ذكر ، إذ أا 

و اليت وقفنا عليها ، فإننا منلك صورة هلا من نسخة " النسخة األمحدية"ىل جانب تلك  اليت أشار إليها إ

خمطوطة موجودة يف املكتبة القومية التونسية ، و هي اليت كانت من قبل يف خزانة حسن حسين عبد الوهاب 

أحيانا تدل على كلمات  ، و قد كتبت من جهتها خبط مغريب لكنه مقروء يف أغلبه مع وجود بياضات

و قد اختلفت مع النسخة األمحدية  17943سقطت منها ، علما أن رقم النسخة اخلطية املوجودة فيها هو 

يف النهاية إذ جند البيت الذي أشار إليه هشام بوقمرة على أساس أنه به ختمت البديعية ، تعقبه ستة أبيات 

  : أخرى آخرها يف هذه النسخة

      تبِاب مِ وتتخم نسي حل به و يدالو و                هلَّتلَ مأَه لِّصيحِ خاِء املَد2د  

  .يف البديعية *و من مجلة ما نوه إليه كذلك وجود ما يسمى باملشجر

وبتوفر هاتني النسختني و بعد أن حققتها األستاذة حورية رواق تسىن لنا احلصول على البديعية 

، مبا حتمله من زخم بديعي و تراث شعري جد هام جيسد حقبة زمنية بأحداثها و مضامينها ، فال كاملة 
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رب أغوارها و استكناه دالالا و مضامينها و صغرو أا درة من الدرر تستحق الدراسة و البحث ل

الروحي ، إا  خصوصية هذه التجربة البديعية ، من خالل  اجلمالية الفنية ذات الطابع العلمي الوجداين

  .ثنائية فذة قلما يتمكن منها شاعر و يربع فيها 

و لذا و سعيا لتحليل هذا العمل األديب الذي نراه متميزا بالرغم من أنه مطموس ، آثرنا أن    

تكون أوىل البدايات متعلقة باملضامني ، فهي يف البديعيات كما نعلم مديح نبوي، و من هنا كانت كذلك 

اليت هي عبارة عن قصيدة يف مديح النيب صلى اهللا عليه و سلم تتكون من مائتني و " خللوف ابن ا" بديعية

ستة و عشرين بيتا تبتدئ مبقدمة غزلية مفعمة بالوجد احلارق و األشواق الروحية ألماكن كانت تظل 

ن خالل أماكن احملبوب البعيد القريب ، لكن أي حمبوب إنه شفيع األمة و نبيها ، فالشاعر يصور ذكريات م

مقدسة ، يود من خالهلا االنسحاب و العودة إىل ماض زاه ، مث خيلص من تلك املناجاة الروحية إىل غرضه 

و آله ) ص(األمسى و هو مدح الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، أنبل اخللق مشيدا بصفاته و مشائله  و هدفه

الروح اليت ترفرف بني جوانح األلوان و صحبه ، يف شكل زخريف مجيل جيمع بني الغرض التعليمي و 

البديعية لتعبق من سحرها و تلتمس األعذار ملن حاد عن نور اإلسالم ، فكانت اخلامتة دعاء و تضرعا لنيل 

املقدمة النسيبية ، فهي تقليد معروف  –سبق اإلشارة إليها  –الشفاعة ، و ستكون البداية مع أوىل الفقرات 

عن ليلى و  اف الشعراء اجلاهليون على األطالل و بكوا و استبكوا ، و حتدثويف الشعر العريب ، حيث و ق

  .اخل....سعاد و هند 

لكننا هنا أمام نص خمتلف ، فكيف ورد الغزل يف بديعية ابن اخللوف و هل تفرد فيه أم ال ؟ 

التميز فيها حبكم أنه موسوعي الثقافة وكتب يف شىت األغراض ؟ مث أي خصوصية اتسمت ا بديعيته ؟ ما 

  .؟هل يف األلوان أو املضامني أو أن العالقة وطيدة بينهما ؟و نعرف ما إذا كان قد أضاف جديدا ؟

و هو ما سنحاول الكشف عنه و عن العناصر املكونة هلا ، منطلقني من املقدمة الطللية يف بديعية 
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  ابن اخللوف، فماذا أضاف يا ترى إىل التشكيل من معان ؟ 

  )النسيب النبوي ( لية املقدمة الطل  - أ

إن الطلل له داللته العميقة ، فهو رمز حلقائق جوهرية يف احلياة ملشاعر ، آلهات و ذكريات ، 

حلقة وصل بني احلاضر و املاضي ، فال غرو أن يبقى الشاعر العريب حمافظا على هذا التقليد منذ   يعد حيث

نفسية ، اجتماعية ، ثقافية ، و هاته املقدمة بقيت  القدم ، و جيعله متنفسا له يف كل ما يعانيه من أزمات

فلقد ابتدأ قصيدته مبطلع نلمح  –شأنه شأن أولئك الشعراء " ابن اخللوف"بصمة لكل القصائد العربية ، و 

  : من خالله نارا متقدة و شوقا الفعا و حبا يكاد ميزق ضلوعه و ذكريات و شوقا و حنينا ، يقول 

     نى موه ـنى أَمثَو* انــمِ *بِالبنعِ كَالعمالد نزةُ ماعرب لَّتلَمِ            هالع و  

  بروقِ احلَي إِذَا لَمعت         متــت مماثَلَةُ اَألحشاِء للضـرمِ *أَم مــن فُروقِ     

           Fُ�ُKِ�Cَ ��#َ ــَ�اٍلCَ ��#َ ـــْ�ِفNَ"ْ�@َ     $ِـ�ا�َ-ِ Hَــ#ِ�:َ ��َ Fُ=َُواِد Iْ#َ Iْ#ِ     

  و صـلْ بِبدرِ تمــامٍ من محاسنِهِم           مضــاه للَيلِ تمام مـن شعورِهمِ     

     كى رلْمسا للْ مس و عضاخ و        فلتخـالِ مح نلْ عس ا ، ولْعس يح ىوقَمس ت1ب   

يتفرد مبطلعه الغزيل ، و يوقعه على صفحات قلوبنا قبل أمساعنا ، فقد وجد " ابن اخللوف"

الشاعر فيها متنفسا للتعبري عن مكنون ذاته املتألقة و املناجية حلب كبري ال يضاهيه حب ، فكان اهلوى ، 

أمن هوى : لك يف سؤاله االستنكاري آالم البعد و اهلجران ، إا نوع من املناجاة األليمة ، جتلى ذ

؟ مازجا بني موهبته البديعية و املوقف متفردا بذلك عن أصحاب املطالع السابقة يف  الشعر العريب ، .......
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فروعة الشعر تتجلى يف هذه التوأمة الروحية بني املكان و احملبوب و األمل و السعادة ، براعة االستهالل و 

ادرة يف الشعر العريب ، حيث يتخذ الشاعر سبيل الدموع كمالذ له ، فكأا معادل الوقفة الطللية ، إا ن

موضوعي حلياة زاهرة كانت وولت ، لكنه ال يبكي املكان بل يتوجع يبكي حياة وحدانية بأسرها ، أياما 

حشاء مماثلة األ" ،"هلت براعة مزن الدمع " ،"أمن هوى من ثوى " خالدة ، الثابت الغائب ، فعباراته 

إخل ، كلها .... ، " سل ما لسلمى "، "و سل عن حال خمتلف " ، "حي سلعا " ،"جامع الكلم " ،"للضرم 

، و بذلك  1" ومن له أدىن بصرية يعلم أن لأللفاظ نغمة لذيذة كنغمة أوتار " تؤول إىل دالالت عميقة 

حول دالالا اليت تفتح جماال للقارئ  تتناهى الدوال إىل ذهننا عند قراءا يف نغمات تثري اجلدل و التساؤل

ليسمو مبخيلته ، فتتكاثف و تتوارد األفكار و التفاسري و التأويالت فنحن أمام شكل أديب ببديعيته و مجاليته 

" ، إذ يكشف عن شيء جوهري ، إنه مضمون فترة من فترات التاريخ اهلامة ، و ما ينبغي أن نالحظه أن 

  .2"له يف الشكل ) متناظرا ( خيية معينة سوف ينتج حتما تعبريا التعبري يف مضمون حقبة تار

من مث فالكشف عن مضامينها يعين تسليط الضوء على حقبة من تارخينا ايد وهو أمر يف غاية 

على ج القصيـدة العربية من خالل بدايتها " ابن اخللوف"األمهية و يستحق العناء فرغم سري بديعية 

إال أننا نلحظ تفاوتا ومتيزا من حيث اجلمـع  بني ألـوان بديعية و غزل اختذ طابعـا باملقدمة الغزلية، 

االنتقال الفكري يكون يف تغري املضمونات اليت يقصد إليها املتحدثون و املتعاملون بتلك " زخرفيا إذ 

تماعي آنذاك ، مث إن ، فال شك أن تكون البديعية كذلك ، باعتبار الواقع االج 3" األلفاظ و املعاين اردة 

الغزل و احلب يف هاته القصيدة يرتكز على وشائج روحية عميقة تتجاذب فيها آمال الشاعر و آالمه و 

  : تتصارع يقول 
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  و عش بِتعليقِ معروف الوِصالِ ، و لَا           تقُلْ هانَ دمعي يا قَـوم فَيا ندمـي                     

  و شابِه السقْم بِالـمفْروقِ من جلَـد          فَقَـد حدا بِهِم حادي رِكَــابِهِمِ                     

  و بِاملُشـابِــه لَفق قَدر ما قَطَعوا             بِناظر قَـد رمى ، أَفْلَاذَ حبهِــمِ                     

  1 و إِنْ رجـوت فَدع تفْرِيق داهر ما             أَبدوا و سـلْ عن دمِ القَتلَى بِحبهِمِ                     

إذ تتسع الدالالت و تتجسد أكثر  ،لعل ما يلفت انتباهنا هذا املزج بني احلب و األمل ، و البديع 

ربته األليمة و األطالل ، فجاءت الدالئل و اإلشارات مرتبطة ، و تبدو حماولة الشاعر جلية يف املواءمة بني جت

باملكان و الزمان ، فسلع ، العلم ، موضعان قرب مدينة الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، مكة إا تومئ إىل 

ما كان يف عهد الرسول صلى اهللا عليه و سلم من ازدهار واستقرار و ود وحب ، إذ األمكنة رمز لدالالت 

  .عميقة روحية 

ولعل هذا التوثيق و التوظيف اجلديد للغزل من خالل إضفاء صبغة بديعية ، ونسج حمكم يف 

.... صور خيالية ، تربو عن الواقع معانيها املتناثرة هنا و هناك ، بداية باملطلع الذي يعد من أحسن ما قيل 

لقها بالذهن و أكثرها تأثريا ، و من أروع املطالع و أع ،و براعة االستهالل ،و العنم ،فمزجه بني الدمع

بدء " ع مع ذلك نظام القصيدة العربية القائم على تبو الغزل ، و ا ، إيصاال للمعىن ، فقد واءم بني النظم

القصيدة ملقدمة مشل ذكر األطالل وخماطبتها ليجعل من ذلك سببا لذكر أهلها الظاغنني عنها ألن حيام 

، مث الغزل الستمالة القلوب   خر تتبعا ملساقط الغيث وانتجاعا للكألكانت تقوم على الرحلة من مكان آل

حنوه و استدعاء األمساع إليه ، مع ما جعله اهللا يف تركيب العباد من حمبة الغزل و إلف النساء ، مث وصف 

الرحلة و ما جتشمه من النصب و السهر وهول الليل  و هجري النهار و اتضاء الركائب ليوجب على 
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،  - هلا خصوصيتها  - أماكن حين إليها " العلم"، " البان"، " سلع"، لكن  1" ه حق القصد و الرجاء ممدوح

إىل ماض كانت فيه رمز الكرامة و السمو و االزدهار، فسلمى الواردة يف املقطع ، هي املاضي ذاته و غاب 

ت معامله اجلميلة ، هاته طيفه كما غابت سلمى احلبيبة ، إا معادل موضوعي للماضي الذي وىل و تغري

مواطن، و جبال، و أودية ، حتيط باملدينة املنورة ، فدل ذا الذكر على أن حبه ليس كحب " ن ،كاألما

سواه من الشعراء ، و إمنا هو حب متمثل بالرسول صلى اهللا عليه و سلم و ما هذه املواطن إال أطر للمدينة 

  .2" املنورة تنشق من عبق احلبيب الكرمي 

علم  –و علم شائق ومميز  ،ا نسمات و أريج هفا يف نفس الشاعر، فأبدع بني مضمون فذإ

قلما يتمكن منه شاعر و هنا تكمن خصوصية املطلع الغزيل من خالل العاطفة السامية ، اجلانب  –البالغة 

واقع آمل  الروحي، الذي هيمن على املضمون املادي و استوعبه ، فال جند إال نفحات روحية تنبئنا عن

الشاعر ، فجاءت بديعيته متماهية إىل القداسة اليت تشيع يف استهالهلا ويف متاسكها الداليل ، الذي حييلنا إىل 

لغة األثر األديب و أسلوبه و تركيبه و طابعه اجلمايل تتحدد مبضمونه أي " أيديولوجية فكرية، خاصة حيث 

  .3" التجربة اليت ميتلكها ، و باإليديولوجية اليت يعرب عنها التصور الذي يكونه الفنان لنفسه عن الواقع  و ب

نتج شكال أدبيا خمتلفا ، وعرب عن تناقضات اتمع وما حصل أإن املضمون عميق جدا ومميز هلذا 

فيه من تغري رهيب ، مث إن الشاعر مل يتوقف عند البكاء بل أن جتربته أعمق من كل ذلك ، إذ يستمر يف 

  . روحي ، جيذبه إىل هوة سحيقة تربطه بواقعه، و يتجسد أكثر من خالل تذكره ألحبتهالتعبري عن أسى 

  
                                                           

6 ا*M	�X أ��ف م&%�د �:� ، .د  -1 Y�	��ة ا	�DE-  '�9���3' و ا�Z������2ه� اE )3!ا���ا @D[ م-�(ا@س.#"ری� ، دار ا���4ء ،  -)( ،

  .112ص ،  2003،  1ط 
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  فراق األحبة و ارحتاهلم –ب 

تبقى املعاين متوالية ، متخذة طابعا مجاليا ، فبعد وقفة الشاعر أمام الطلل مستحضرا املاضي ، 

م إذا كانت أحالما و أماال و لكنها سرعان يزداد معه أمله إا املفارقة أن حيمل األحبة أسى روحيا ملن حيبو

   :ما انقضت يقول 

  كَلمـي          و حرفُوا بِوقُـوعِ احللْمِ فـي احلُلْمِ *صفَّحوا *و كَم بِخيرِ و جيرِ        

        طحش و طخبِس كَم ـلَا القَلْ *وا ما ما            يظَرفُوا نرـالَ بِاَأللَمِ   صلَما م ب  

  ا              قَد جردوا الشوق من بِلْبالِ عهدهمِملكنهم مـرروا ندوى الفُـؤاد بَِ        

         نم رــا غَيقَلْب ببِالـح أَثَار           نلُ ماذوالَ العا زم هِـمحنجي مف 1قَِسمِو  

الشاعر يراوده حلم العودة و حتقيق هدفه األمسى ، فهناك كان احلب ، الوعود ، اآلمال ، إنه 

و " وحرفوا بوقوع احللم يف احللم"يعلن يف هذه األبيات نوعا من الثبات يف احلب الذي يقابله التبدل يف قوله

النسيان يلوح يف أفق الشاعر الذي  الذي يترك يف نفسه األسى العميق ، إنه –احلبيب  –الغياب الطارئ 

يشوبه االنقطاع و الصمت ، يف ظل االنكسار الروحي الظاهر يف احملبوب ،املخبوء يف الواقع ، فمن خالل 

أبياته تتجسد معاناته ، فالشاعر كان يتمىن بقاء السعادة و األلفة لكن هيهات ، فقد كانت التجربة أليمة و 

ألبيات طاقة وجدانية تنبعث و حتلق بنا إىل أمسى مراتب احلب ، فقلبه االنفعال واضحا ، إذ حنس من ا

يناجي مناجاة عاشق،  هاله يوم الفراق وصدمه ، فبني الواقع الذي يرفضه الشاعر ، و الصور اليت يودها 

                                                           

  .'��E! ا����E��' :I! أ:; ، و:�&  ::�&  -  *
��C إ��FA-� G وجGD ، وی-FA وجGD ، ت-FA ا��Iء تHم�G و �A+ �4 �C&�تG ، و ت-FA ا���م ��C �4 أ�3ا�1D أو �A+:  �4 �C&�ا  -*

 ��L4 ی�ى N1 هD�LO.  
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الذي  –احملبوبة  –كترمجة لذاته ، حيث إن املضمون عميق جدا ، خاصة و أن الشاعر يتحدث عن آالمه 

  : ذكر اجلمال يف قوله يؤديه

  1النظمِ *اَأليمينِ و سم             ممنعـا منعما بِاملَيسمِ *و سم بِتجنِيسِ علْس       

إنه احنراف جيعل للمضمون عمقا أكرب و حييلنا إىل دالالت تتواشج رامسة لوحة فنية متميزة ، إذ 

فيكون الشجن التارخيي أعمق و اكثر مدعاة إىل التأمل و األسى :" اضي يرحل بنا الشاعر من احلاضر إىل امل

  .2"على املاضي احلضاري أو على ماضي اإلنسان و قد خترج العربة هادئة رصينة بعد تأمل هادئ رصني 

فعندما حناول معرفة ماهية هذا احلب و الوجد باحملبوب الغائب ، جند حبا عظيما خيلده التاريخ و 

سول صلى اهللا عليه و سلم ، وما ميثله من أحداث، و انتصارات لألمة اإلسالمية، يقول يف هو حب الر

  :ذلك 

  *شبِمِ *أَو أَلْعس *شرقٍ *و اخبِر مشوش عقْلٍ ضلَّ أَنْ يِسموا             عن أَشنبٍ       

  3مِيا معنـويا تجاه القُدسِ في احلَر           و كَم أَمام حنينٍ أَطْلَقُـوا و سبـوا        

و  ،هنا تتجلى خصوصية الغزل أكثر مع التفاتات الشاعر وعدوله عن املوضوع إىل ما ورائه

مث إن التواشج يضفي طابعا خاصا على هاته البديعية، إذ  –املذكور يف األبيات  –اجتماع الزخرف البديعي 

لشاعر فنجد ، احلب ، اهليام الذي يصل إىل أمسى و أعلى الدرجات حيث تنساب تتوارد املعاين لدى ا

                                                           

*  -  �  .ا��>&ب ، ا���8ن : =�
  .ا�>��ل :ا���$8  -  *
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  :املعاين ممتزجة باحلب اإلهلي من خالل حب الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، اليت تتجلى يف قوله

  لْ بِهِـمِاَعندهــم و عيونُ اِهللا تحرسهـم           من اعتراضِ حسود لَم يقُ        

        يالع هم ، هممِ نهدبامِ عدختسي اف رِفصتإالَّ ل             تفَرا سم ا وهلوح  

  نَّ منـامي طَـائر أَبــدا           حتى يقُص بِما عانيت في احلُلُـمِأبـور أَ        

                              قَالُوا ]  [وا ، ودمي            عـدسا جوروا إِذْ برقَمِ: فَجبِالس يتحص 1لَقَد  

إنه التحام مع احملبوب واستلذاذ األمل ، ال غرو فهو متميز حيمل الشاعر إىل رحلة نورانية يف 

املادي املزيف ، وهو يف هذا ال أعماق النفس البشرية ، حبثا عن الطاقة الروحانية اليت متكنه من ختطي الواقع 

خيتلف كثريا عن الشعراء العذريني الذين حافظوا على هذا التقليد ، وكذا الصوفيني يف أحواهلم ومقامام يف 

فهنا ويف إطار البديعية غدا الغزل مع األمل يف مرتبة . حبثهم عن النور اإلهلي، رغم أن املشاة ليست كلية

مع احلب فريقى، والنظم العلمي يوشحها مما مينح القصيدة نوعا من التجلي سامية، يتواشج فيه الدين 

التأويل إذا " للمعاين ، يثري التساؤل والشجن والرغبة يف اإلحبار يف عامل من التأويالت والتفسريات حيث إن 

ن احلياة مل يكن مستندا إىل مشروع فكري وسياسي فانه يكون جمرد مادة استهالكية أو هلوا ولعبا يشغل ع

  .2"الدنيا وعن اآلخرة 

سرها، أمة بأن البديعية جتسد قيم أينا أإذ ر ،حيث يتناهى إىل ذهننا وفكرنا إيديولوجيات شىت 

القلب، ( وفكرا يعرب عن احلالة االجتماعية والسياسية آنذاك ، ورغم توظيف الشاعر أللفاظ الغزل املعروفة 

، إال أننا نلتمس بني ثناياها دفقه شعورية وعاطفة نادرة )الظيب .... الفؤاد ، الشوق، العواذل ، الربء  السقم
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صابه التردي ، رغم أالوجود ، تلخص كل األسى النفسي العميق، الذي يعانيه الشاعر جمسدا بذلك واقعا 

ذلك يبقى حياول مواساة نفسه والتغلب على حزنه، والتكيف والوضع حيث يتطور هذا احلب ليغدو حبا 

  :سمو، يقولصوفيا وي

        فَاتبِالت و* ايلْ          عفَه فُوسوا النادى صاهلَونيا ظَبي هِــمِ *تفَاتالت ادراش  

  1في الظُّلُمِ *و ما تخيلْـت أَنَّ الروض أَوجههـم          حتى رأَيت بِها السوسانَ        

  : إىل أن يقول

َ̀ َوْ�ِ�ِ�ــِ[          �ْMِ �ِ�ْ@َ.ِ 
ِ�ْEَ à 6ِ I9َa��َ 8ْ�َُ$ ُرْؤ0ِ�َِ�ـْ[           َ�َ�@َdَ eَ�ْ�َ��َ  

  دع و اجتنِب ما بِه يخشى نظريهم           و اقْصد بِقَولٍ جميلٍ حسن مائهِمِ         

          إِوفَاس تبجعي اَألكَمِنْ تف ديالص يدصاُء تالظِّب فكَي          بِهِـم يتده مق2 *ت  

إا إحياءات ملا يعيشه الشاعر من صراع داخلي وآالم نفسية سببتها التجربة العاطفية ، حبضور 

ستمر هذا وي ،حيث يفرض التناقض نفسه ،التعجب واالستفهام والتمين فالتعجب تقابله صورة االستفهام 

قمة  ،األمل ، األمل ، إىل أن يصري حبا روحيا عميقا يتسامى ليصل الذروة  ،اجلو النفسي املفعم باحلب

  :ولبعث النار من حتت الرماد ، يقول ،نه معادل للحياة ، إ ناالوجد

  3تراه يسأَلُه عن طيبِ عرفهِمِ و صح قَلْبِي بِتعليلِ النِسيمِ لذَا                                            

                                                           

  .51ص،ا��N&���ت ��>&:�I=،  �C ا�
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لذي ميحي كل الغياب احلاصل يف ب ، ااملهر، فمهما كان األمل ، يبقى احملبوب هو املالذ 

  .ولو كان واهيا ،الثوابت والقيم ، فالرضا باملعاناة والتسليم يقابله أمل 

لة صعبة إذ إن الطرف األول ، ال غرابة فاألمر متعلق مبحبوب متفرد شفيع األمة ونبيها فاملعاد

يف ظل  ،غائب لكنه يبقى حاضرا غائبا ،احلب  ،القيم  ،الشاعر ، اإلنسان ، حاضر أما الذي جيسد املثل 

يربز يف " فهو  ،الذي ناب عنه احلاضر بكل زخرفه و بديعيته  ،واملاضي احلضاري ية، غياب الذاكرة اجلماع

، ويؤازره تناقض آخر بني املاضي واحلاضر، إال أن التعبري ال يربز  هذه املعاناة تناقض بني الذات واخلارج

  . 1"التناقض بقدر ما يركز على التجانس 

ذات القيمة اإلنسانية واملعنوية بأصدق  يف جتسيده ملعاناة الرحيل،رحيل الناس والرموز لقد وفق

   .س  الوقت إىل املتلقي يف صورة مؤثرةصورة و أدق عبارة، إذ الشعر مليء بالتقارير الذاتية، واملوجهة يف نف

   ��3' ا�D	 وا�� @ان-�

و  ،يبقى االنفعال الشعوري يدور يف فلك القصيدة ، بني حب كامن بني جوانح النفس 

فقد استطاع الشاعر خبربته وجتربته ، وتتداخل على أجنحة اخليال  ،تتباين فيها األلوان  ،بديعية  ءفسيفسا

ل املضامني ، اليت كانت حلمة داللية فرغم معاناة الفراق ، والتشوق ، والغياب الشعرية الفذة، أن يسلس

   :الطارئ واملفجع ، يبقى االتصال الروحاين والتمسك باحلاضر الغائب يف الوجدان ، يقول 

                                                           

،  1999 ، 2، ط1989 ،1، ط)���Eن(، '�&وت ، دار ا^داب )م:	ر	ت م��6�� (�� ا��� ا�
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        تنرب* ب نى موي هرِي فاظا نفًا           يلْ أَسست ي إِنْ لَمتجهم نقَـمِمبِالس ر  

  إِنه لَحمــي: قَالَت  *و الَ اَكْتفَى مقْلَتي بِالدمعِ قُلْت لَها            كَفَـى اجلَراَء        

         تيانع قَد ى ورشب            ـلُـهسرنِ تيلعلْ لعِ بملدل بلََا ذَن :ممتنِهِمِ *تس1ح  

 مراء يف أن قارئ األبيات ، يشده هذا الغزل املختلف ، واحلب الصادق و الوجد ، فالشوق ال

يضىن اجلسد ، وال أدل من هاته الدموع ، اليت ال تتوقف فكلما أمرها بالكف ، ازدادت امارا ، و 

ملشاعر يف عرضه " البن اخللوف"فضحت عشقه وهواه ، من مث ينبغي أن نالحظ هذا التفوق اإلبداعي ،

احلب، ومواءمة معانيه وتشكيلها يف صورة متميزة ، إذ تتناغم األلفاظ وتتناسق موحية مبعىن عميق ، 

فتنساب الكلمات انسيابا وتتوالد املعاين ، وما يزيد النص الشعري إثارة تلك االستطرادات اليت جندها بني 

  :احلني واحلني ، يقول 

       ببش هِمافصبِأَو كَم وهِـمِ *تاحتفْتـِر ا فَخ بِه يـحى املَدولٍ               حي غَزف  

  2و كَم فُتنــت بِهِم لَما علَوا شرفًا             رددت عن مورِدي في شانِي فُنونِهِمِ       

ويفكك البناء اخلارجي للنص يبدو للوهلة األوىل أن هذا االحنراف أو االستطراد خيل باملضمون ، 

الشعري ، ومع ذلك فإن هذا التعارض ، والتماثل حيقق وحدة داللية للنص ، و يضفي عليها رونقا وترابطا 

مع األبيات املوالية ، فهو يود أن ينوه مبكانة احملبوب وعظمته ، ليستمر احلب يف شكل من أشكال اهليام ، 

وحه ساحبة يف آفاق رحبة حتصل نسمات احلبيب الغائب موجها إذ ال اعتراض وال ابتعاد ، حيث يم ر
                                                           

دار ���در، '��&وت،    �E��\�@ F' �E�?C ا���& ا��&�C وا��N& ا��&�C وا��*�0د 'F وه�uN رو��، أ"��س ا���`�<، ا�?#��J&ي ،   : '&ن -* 
  .37، ص1992 1ط
  .#� آ�ن :&�~�، و �*� :&ؤوا :&اءة ، و ه� :&يء ا�N*�م ، و :&أ,= u�� �N! ا:N&أت و ,>&أت : ا�>&اء  -  *
*  -  $��NN�ا��زن : ا $�*N8� $��#ه$ |�ف ا��*�0د : و�� �  72،ص"ا��N&���ت"ه� ان �c'! @� آ�م 
  .09، ص ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�����  ��ر�< رواق ، -  1
*  -  oش�� :E#ش�+ و، F�@ G�@&N�ا &�J�ا +�J, F �  .وش�+ ا��&أة �Mل @��� `?ً
  .09ا��&:F8�C H ، ص  -  2



 

 97

  مضمون البديعيات                                                                            الفصل الثاين

  : خطابه إىل العذال الذين الموه على حبه ، يف قوله 

     يـملسفَالت ي كُفلــاذا عي* هب بِي         و ردمِ: أَجمي صف كني ععمفَس تحصن  

     ضر ي قَـدفَإِن ،ضـاقنإِنْ ت يِسهِمِوع ي إِثْرـوعمد ـتينع ـوا وانإَذَا          ب يـت  

  *لَا أُصغي لغريِهـمِ: استمع قُلْت: فَاكْفُف عن مراجعتي       قَالُوا : ارتجِع ،قُلْت: قَالُوا                           

                               1أَنت حليف الــرعيِ و الذِّممِ: اتخذْ بدلًا        و قُلْت: قَــالُوا و كَم تهكمـت إِذْ                    

تسمو املشاعر وتتأجج يف قلب كل حمب أين يغدو متسكه باحملبوب لنيل الرضا والعفو ، حيث 

مث يتالشى اجلسد وإذا الشاعر روح يف روح يشتد األمل بالشعر ويصبح الوجود أشبه بصدى يف اآلفاق ، "

  .2"حبيبه وإذا حبيبه شعلة يف خلوده

يتجلى ذلك يف موقفه من العذال، وتسليمه باألمر الواقع ، من خالل اهلروب إىل عامل آخر 

متخيل، حيث احملبوب ، إن الشاعر هنا يسمو حببه إىل درجات العشق لدى الصوفية ، إذ احملبوب الرسول 

عليه و سلم ، احلاضر الغائب ، منوذج حياول من خالله الوصول إىل عامله املثايل املنشود ، فال  صلى اهللا

عجب إذا فىن وجوده ، ألن يف انعتاقه هلا شوق وجنوح عقيدي ، ضارب يف احللول الذايت يف فكرته 

تجلى االحتاد باملضمون ، حيث ي....اإلسالمية، وقضيته احملورية املتمثلة يف الغائب األكرب ،الدين ،القيم 

توترات نفسية داخلية، هي من   الذي يعد انعكاسا ملا جيول يف خاطر الشاعر من - جإن توا ش - املخبوء 

  .صميم البواعث الشعرية

                                                           

*  -  $��8N�ا :m د��*C�  .80و,&ك ا�=N&اض @��� � ��K$ ا��N&���ت ، ص #& اw ,���! ،ه� ا
*  -  +T��ا H�8� �  ����F إ�#�NE! ا�T+ ا��0@� أن � �&ى و
����� م�اه# ا��ر�< رواق ،  -  1�  . 10/  09، ص  ����� �� ��� ا����
 ،) ���Eن( '�&وت دار ا�O�E< ا��&'�< ، ، ا���	��@ ومA �	ص�ه� مA ذوي ا�5�Y	ن أ�	ما�
�� ا���� ،  ��"k إ'&اه�$|���  .د - 2 

  .407ص  ، 2003، 1ط



 

 98

  مضمون البديعيات                                                                            الفصل الثاين

يعرب عن جتربة ذاتية إنسانية، تترجم صراعا داخليا يف النفوس ، اليت ترضي بالواقع  فهو جيسد و

خة مدوية ، و ألجل ذلك استحضر األجواء الصوفية من خالل الذوبان املزيف لكن يف قرارة أعماقها صر

يف املعشوق واالستغراق فيه ، لتحقيق الذات والوجود ، فعامله املادي مزيف، باعتباره وسيلة إلدراك اجلوهر 

و طابع اإلغراق يف الباطن الشعوري اخلاص ، بذلك يصل الشاعر درجة من الوجد و حيلق عاليا يف أجواء 

حانية تتجلى من خالل وصف احملبوبة ، فقد صار فاقدا للوعي ، هائما يف مجال رباين يثري الشجن و األمل رو

" افعل بيض الظبا"، "جتاهل العارف"،حيث تنفتح القصيدة على فضاءات داللية عميقة، ذلك يف عبارات 

لذات إىل عوامل اآلخر، فهو ال رحيل عن ا ،اليت حتيلنا إىل ما يعانيه الشاعر من هيام و" أم سحر حلظهم"،

يف هذا إحالة إىل الصوفية وجتربتهم ، فكأن رغبته يف الوصول إىل احملبوب احلقيقي،  يدرك ما يفعل ، و

نيل رضاه مطمعه فهو غائب واعي يف  شفيع األمة ، جتعله يسلك طرقا توصله إليه إذ الوصال غايته و

  : حضرة العامل  اآلخر ، يقول 

  معرِضا كَيف لَم تستتر إِذْ غَضبوا        إِلَّا الرضى و قَد اشتطُوا بِغيضهِـمِ        يا          

                               ارِفلِ العاهجهِمِ *تظلَح رحس ا  أَملُ بِيضِ الظِّبعقُـلْ         أَف و وكب1*إِنْ س  

يقابله حضور و ذهول أمام احملبوب، الذي ينبهر بصفاته الفذة ، و فتنته اليت ال و هذا الغياب 

  : عل االنصياع و االنقياد أمرا  ال مفر منه وعليه ، يقولتقاوم  و جت

  عيونِهِمِ  *و الزم مغايرةَ الظَّبيِ الغـرِيرِ و صف      عينيه أَو دع وصف ساجِي          

  

                                                           

  .73ا��N&���ت ص : �j  >N-Eه� "�ق ا�����م #�8ق `�&: =�E ا��0@�< :  ,>�ه; ا���رف -  *
*  -  $�nT� : I���ف ا&�' &nE�أو ا I���ا.  
  .11ص ،  ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�������ر�< رواق ،  -  1
*  -  �:�" :�<" I# : I-" ، ف&�  .">� -ا���8ن #�دة ، @�,&ة ا��&ف "�آFNE: وا#&أة "�:�< ا�
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  1و اَحذَر مرِاعي نظري الزهرِ، إِذْ سبحوا     عن لُؤلُؤِ الثَّغرِ ، و عن جوهرِ الكَلمِ          

ينبغي أن نالحظ أن هذه األوصاف الواردة يف البديعية ، معروفة منذ القدم، تداوهلا شعراء الغزل 

" ابن اخللوف"لساحرة و الثغر املتأللئ ، من مث فإننا جند إن العذريني ، حيث وصفوا املرأة بالظيب و العيون ا

يسري على ج القصيدة العربية ، فهو يصف احلبيبة بأوصاف متشاة، لكنها تبدو يف شكل مغاير و عاطفة 

ى سامية، ميزج من خالهلا بني األنواع البديعية كما تربز ثقافة الشاعر اإلسالمية يف هاته البديعية ، إذ ال خيف

  : تراث إسالمي ، يقول صنعه من مالءمة ، بني حب ، و زخرف بديعي ، و ما أبدعه و

  و راعِ بِالبـدرِ أَيــام النظريِ فَقَـد           خلْت الغزالَةَ ترعى النجم في اَألكَمِ       

                      يتاحب رصو ان كاحنج فَضاَخ هِمِواقبي طفَاعٍ فتبِار شعت ، ـشعلَا       ت و ك*  

  2و إِنْ وثقْــت بِإِبهامِ الطِّباقِ فَقُـلْ            سيضحك الصبح الباكني في الظُّلُمِ       

ة مجيلة ، ولد ما نالحظه هذا التناسق بني األلفاظ والتناغم ، فاملقابلة بني هذه التراكيب يف حل

وقعا ، حيث رسم الشاعر لنا صورة زاخرة باجلمال و اإلبداع الفين ، إذ  معاين عميقة كانت أكثر تأثريا و

سيضحك ....." تعش تعش بارتفاع"،" اخفض جناحك" ،  "ترعى النجم يف االكم ...." راع البدر"جند 

نتاج متازج و تآلف بني النشاط "تفرعها فهي و ، إا تتميز بعمق الداللة ، و جتذرها....."الصبح الباكيني 

امللكة اإلبداعية، فهي قوة تركيبية كفيلة بالتعبري عن نواح عديدة، و ليس عن ناحية واحدة ،  الفكري ، و

 لكن وحدا تتمثل يف الوقت نفسه يف ذلك املزج بني البصر و هي القادرة على صنع هذا مجيعه، و و

ال  3" كل ذلك يف رمية واحدة بني التأثري التعبريي ومجاليات التعبري، ملعىن، وبني الصورة وا البصرية ، و

                                                           

   .11ا��&:H ا�F8�C G'�8 ، ص  - 1
  .11، ا��&:F8�C H ، ص ﴾ ...... ِ��ْ َ�ُ�َ�� َ:�Eََح ا��gل� ِ#Iَ ا�&�ْ�َ�ِ<َو اْ| ﴿ 24: ا���I# �*= o "�رة ا�"&اء @�  - *
  .11، ص  ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�������ر�< رواق ،  - 2
  .74، ص  )م�\�رات م�	ص�ة ( ا�:�ل ا�
��ي ر:�ء =�� ، . د - 3
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املضمون أمر يف غاية السمو ،و جتاوز لواقع مشوه، فاأللفاظ تثري الفكر  غرو يف ان اجلمع بني هاته الصور و

  :حترك الوجدان، وتلخص االنفعال الداخلي املنحبس داخل الصدور، و يتجسد ذلك يف قوله  و

                            رشان ا *واحلَش ي وعمد رِي وبص ي ودجو        أَرِق و ملتاح لْ ومأَه و عِ *بِطَيد 1و  

ملكة إبداعية واضحة ، ومسها مضمون أجل فكانت االزدواجية اليت  كل هذا ينم عن موهبة و

ت العقول باألفكار، فجعلته يبحث عن شواردها ومنابعها ومواردها هزت القلوب ، وسلبت اخلواطر و أهلب

متميزا يف غزله مترفعا عن كل ما هو مادي ، رغم أن العصر يسوده نوع من " ابن اخللوف"، حيث يبدو 

باملقابل و انسجاما مع الظاهرة التناقضية يف هذا اتمع ، شاعت اخلالعة ، وافت "الغزل اإلباحي ، 

لى احلواضر عاملني و موظفني و متكسبني لتستهويهم حضارا ورخاء عيشها ،وتطيب هلم الشعراء ع

   . 2"السكىن فيها ، فشاع الغزل احلضري اإلباحي، وعاش الشاعر فيه جتربة بعيدة عن أغوار النفس

وينبغي أن نالحـظ أن شاعـرنا تفرد يف وصفه للمحبوب ، بذكـره لصفاته املعنوية 

تتلبس يف وجـدانه تلك املعطيات فهي تتوحـد " ة مجاليـة رائعـة، وعليه فإا وجتسيدها يف صور

( ، رمبا أن النص تكون لـه داللته ويتضح جليا يف البيت السـابق يف املـواءمة بني  3"وتترافق وتتوافق

فجـاء ) و ارق دمعي و احلشـا و دع (، ) و امهـل و احتلـم صربي ) ( الطي و النشر و وجدي 

بعد مجـايل ، مث إنه بواصـل هذا الوشي املـوحي مبعان متفردة  - ـة فنية متناسقـة األلـوان ذاتلوح

  :  يف قوله 

                                                           

*  - &JE�وا ��آ; وا�� #���E ، و إ#� إ:��� @cN,� '��� وا�� ��NJ; =�! ه� أن ,gآ& ش�~�I @�0=�ا ، إ#� ,��EN@ ��0 =�! : ا�
  .149 ، صDEان� ا%دب و(	�� ا%رب#��Nد و ,��ض إ�! ا��*; وآ; وا�� إ�! #� ,��F' G ، ا'I �>< ا���Tي ، 

*  -  �JT�ا�&وح: ا.  
  .11ص ،  ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�������ر�< رواق ،  -  1
  .10، صا���	��@ ومA �	ص�ه� مA ذوي ا�5�Y	ن أ�	ما�
�� ا���� ، ��"k  إ'&اه�$|��� . د -  2
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      سكاع و* دطَر بصمِ *تمي الشـرِ فهالز اضاضِ، رِييالر رهبِهِمِ        ز رتتاس و دقَص*  

      ظِّمفَع هرغصإِنْ ت هِـمِ ولبـي حـي فيمظـا أَحيـلَا نا مقُـلْ         ي و نهــنسح  

  حم الـدجى عند تشـرِيعِ الذَّوائبِ، إِذْ         ظـلّ الـحجى بِبدورٍ من وجوههِـمِ       

     ـسوائم*       ـمهعفَـرـورٍ إِنْ تي قُصف     انِسـمِ           *كَـوورِهعش نورٍ مدـي خف  

  1أَو سنـا أَو نارٍ أَو عنــمِ *أَبـدوا خدود التشكيك كَزهرِ الدجـى          أَو عنـدمٍ    

الغزل ذه الصور اجلميلة واملبتكرة، فقد أبدع : إن هذه البديعية تفردت يف قسمها األول 

سم صورة حملبوبته، من خالل هذا النسيج املتالحم واملتناسق، وعليه تتجلى املقدرة اإلبداعية الشاعر يف ر

ال حنس جبمال الكلمة أو البيت الشعري إال لصلته أو تواؤمه أو " للشاعر يف اجلمع واملواءمة بني األبيات إذ 

  .2"تناسبه مع اجلمل األخرى أو األبيات األخرى 

من خالل التأثري، وكذا الدالالت املتعددة اليت تتراءى لنا يف شكل  و يتضح اجلمال واإلبداع

، "موائس يف قصور: "صور فريدة ألنه جيسد املعىن جتسيدا، حيث تسمو العاطفة ويعظم االنفعال يف قوله 

، إن غرضنا أن نبني مدى روعة هاته الصور، يف اجلمع بني "أبدوا خدود التشكيك" ، "كوانس يف خدور"

البديعية يف زخرفة مثرية ، جتعل الدالالت تتشابك وترحل بنا اىل عامل آخر، حيث احملبوب احلقيقي،  األلوان

فعال فاألمر يف غاية السمو إذ وصل الشاعر بانفعاله قمة القمم يف اجلمع بني املراد ، املعىن ، و وصال 

                                                           

*  -  �  .=��رة =�, I��C G*�� ا�T-$ ا��gآ�ر =�FN ا��gآ�رة: ا��-
  .�ت��:+ ا�T-$ ��:�د ا���< وه� ا��Nزم @� ا��t #�: ا��&د =�E ا��*��ء ا��0@�<  -  *
  .ا���;  ,����J' o�N<، واmرواح ,�JNم آ�� ,�JNم: ش�$  -  *
*  -  �Kا�# :&N��N��ا �� وا����# I#.  
*  - �Cآ�ا :�Cء آ�ا��Bو ،�Cآ� ��Bو ،F"�Eآ �J���ود|; ا ،�C�-��8<، واE-���' o���ا �Eآ  �C�-�و ا ، : F"�Eآ �@ ;|�� ��n�ا

&<J�ا �@ Fو ه� #�ض�.  
  .دم ا�
?ال: ا���Eم -  *
  .12ص ،  ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�������ر�< رواق ،  -  1
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  : لغزل، يقول و التأليف البالغي، و كذا ا –الرسول صلى اهللا عليه و سلم  –احملبـوب 

  بانـوا فَقُلْـت لنفْسٍ أَضرمت تلَفًـا           يا نفْس ذُوقي عتـابِي عند فَقْدهـمِ    

    ـتـمِ *فَشجالع بِ وررِ العيخ دمحِ أَحدبِم          ـتلُصخ ـهنِسيــبٍ م1بِن  

فاحملتوى االنفعايل يف انتقاله من املبدع إىل " له، صورة رائعة لقد رمست العاطفة الصادقة، و انفعا

  .2"املتلقى يكون قد صار حمتوى اجتماعيا و طبقيا و ارتبط بظروف تارخيية حمددة 

إن التواشج واضح و التجسيد متجلي يف هذا اخلروج عن نظام القصيدة، من خالل نظم علوم 

ميزة ، بصبغة داللية فريدة ، و عليه فإننا جند الشاعر جيمع بني البالغة فجاءت القصيدة ذات بنية بالغية مت

ويتجلى ذلك " املدح " نوع بديعي، العتاب، و كذا غرضه التغزل و بصورة فنية ، توصله إىل هدفه األمسى 

، هذا األخري و إن كان معروفا لدى شعراء البديع ، وعد من البديع ، إال أنه " حسن التخلص " من خالل 

هاته البديعية يتخذ طابعا خاصا ، يف فضاء الدالالت اليت حييلنا إليها ، إذ يعد املفتاح الثاين للولوج إىل و يف 

خزانة األدب و "صلب املوضوع ، و يف ذلك داللة على براعة فنية ومقدرة عالية ، و لقد عرفه صاحب 

آخر يتعلق مبمدوحه ، بتخلص  أن يستطرد الشاعر املتمكن ، من معىن إىل معىن: " يقول " غاية األرب

سهل خيتلسه اختالسا رشيقا دقيق املعىن حبيث ال يشعر السامع باالنتقال من املعىن األول إال و قد وقع يف 

  .3"الثاين ، لشدة املمازجة و االلتئام و االنسجام بينهما حىت كأما أفرغا يف قالب واحد 

فردها يف مضموا ، و إن سارت على منط ، جتسد ذلك يف ت" ابن اخللوف"فالشك أن بديعية 

  .القصيدة العربية ، فإا طبعتها بطابع خاص ، و عربت عن مضمون خمبوء حتت ظالل الغزل 

                                                           

*  -  �J@: س @�ش�E�ا �@ j&�| واش �  .أ|k "&ك و ا�gر @j�J ، و #� @�ن إ
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لقد أبدع شاعرنا يف اخللفية اليت ابتدأت بالغزل ، و اليت تناثر الدر من صدفاا ، معلنا عن أسرار 

ملضامني شىت ، ومتهد للمديح ، و تستدعيه استدعاء و ال  وجواهر، تتألأل على أبيات البديعية ، إذ تومئ

كان  –كما أشرنا سابقا  –يف املقطع األول " حسن التخلص " أدل من البيت الذي احتوى النوع البديعي 

التلميح بصورة أو بأخرى ملوضوعه وغرضه األمسى ، يف إعالنه اإلخالص و الوفاء ومتين الوصل و اللقاء ، و 

  .كثري من االحنرافات اليت أشرنا إليها سابقا  الذي جتلى يف

إنه انتقال رائع إىل املوضوع الرئيسي ، املدح ، حيث كانت البدايات مثرية للشجن ، فكان 

  .التدرج يف املعاين و التالحم حىت الغاية ، كما ورد ذكر ذلك يف مضامني البديعيات 

  املدح يف بديعية ابن اخللوف -4

و الفقرة الثانية اليت اشتملت عليها البديعية ، فهو فن شعري معروف منذ القدم إنه املقطع الثاين أ

فلقد كان املدح مطية الشعراء و سبيلهم لتحقيق ،  1"امليل إىل تقبل الثناء غريزي يف اإلنسان " ، حيث 

ر أغراضهم حيث تداولوه ، فلم خيل منه نص شعري أو نثري، حيث ظهر يف العصر اجلاهلي يف صورة فخ

رمبا كان هذا هو منشأ فن املديح يف الشعر العريب حيث كان الشاعر يتغىن بالقيمة " و اعتزاز مبآثر القبيلة ، 

م يكن املدح لغاية أو للتكسب ، بل كان اعتزازا بقيم الشجاعة و ، فل 2"اليت حترص عليها التقاليد القبلية 

عراء متشبثني بالقيم النبيلة حىت العصر اإلسالمي مع الفروسية و اإلباء اليت عرف ا العريب  ، واستمر الش

اختالف بينهما ، مث اختذ طابعا سياسيا من أجل الدعوة اإلسالمية ، ومما ساعد على ذلك ظهور الفرق و 

يأت العصر العباسي إال و قد عرف الشعراء  املداحون طرق أبواب اخللفاء و أثرياء الدولة ، " املذاهب فلم 

                                                           

،  1983،  1، ط)���Eن(، دار ا�O�E< ا��&'�< ، '�&وت  ، ����ة ا����L ��� ا��?��� و -5�ره	 ا���Vأ����T# I زآ� =��Jوي  .د -  1
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لقد غدا املدح وسيلة للتكسب ال أكثر ، وموردا ،  1"املبالغة يف املدح متلقا للممدوح  حماولني جهدهم

  .خصبا للحصول على األموال و العطايا 

يف العصر " املديح النبوي"إا إشارات إىل املدح بصورة عامة ، لكن ما يهمنا يف هذا البحث هو 

خري بني تكسيب و مدح ااملة أو اإلخوانيات ، و اململوكي بالذات ، فبالرغم من تنوع املدح يف هذا األ

املدح احلماسي و السياسي ، كذا العمراين ، و كما أن بدايات املديح النبوي ، كانت يف العصر 

إال أنه و يف هذا العصر اململوكي و ما تاله قد بلغ حدا من الكثرة طغى على معظم األغراض " اإلسـالمي

 2"لنبوي يكون القاسم  املشترك بني الشعراء و النظامني املكثرين منهم و املقلني الشعرية ، حىت كاد املديح ا

، ومل يكن االهتمام باملدح إال لغاية نبيلة ، و هي متجيد أنبل اخللق رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ، و 

سلكا دينيا م –يف هذا العصر  –سلك  املدح " اإلشادة بصفاته و مشائله ، إذ صبغ بصبغة خاصة حيث 

  .3"خالصا متثل يف شعر املديح النبوي الذي أصبح سنة اقتدى ا معظم الشعراء 

ي أصدق منوذج و أكثره متيزا ، و أعلقه باألذهان، بل نتج عنه نبع ريو عليه كانت الربدة للبوص

و غرض جتلى يف فن البديعيات ، الذي يرمي فيه الشاعر إىل هدف،  –لكنه مديح خاص  –آخر للمديح،  

يسمو عن كل اهلبات و العطايا ، و يتجاوزها إىل مطلب عزيز و سام ، و هو نيل الشفاعة يوم ال ينفع مال 

و لتحقيق هذا املطلب جد الشعراء املداح يف السعي للحصول على رضا صاحب هذه " و ال بنون ، 

 بشمائله الشريفة و التشبث الشفاعة النيب الكرمي حممد صلى اهللا عليه و سلم ، بتدبيج قصائد يف التغين

، و ال شك يف أن املدح يف هاته القصائد البديعية ذو خصوصية فكيف وردت مضامينه  4"بأذياله الطاهرة 

يف هاته األخرية ، و أي طابع اختذته ليغدو هذا الفن رائعا و رائقا ، و ملا كان موضوعنا حمـددا يف بديعية 
                                                           

  .24ا��&:F8�C H ، ص -  1
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سب اخلصوصية املدحية و املضامني اليت علقت بذهن الشاعر، فإن هذا ما سنبحثه حب" ابن اخللوف " 

شأنه شأن جل " ابن اخللوف  "فأفرغها يف شكل زخريف ملفت يف هذا السياق ، و من دون شك أن 

الشعراء  الذين حتدثوا عن ميالد الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، و صفاته و مشائله و معجزاته و آله و 

فكان حديثا ذا  اك أميا إسهاب ، فجاءت بديعيته كعقد لؤلؤ، ال تنفصم حباصحبه ، و أسهب هو يف ذل

  .شجون 

   ميالد الرسول صلى اهللا عليه و سلم -أ

إن الصوت الذي كان يناديه تفجر يف حنايا أشعاره و جتسد أكثر و بصورة واضحة ، يف احلبيب 

  :ث يبدو ذلك جليا يف قوله الرسول صلى اهللا عليه و سلم حني تذكره حي –املمدوح  –األعظم 

  *بن فَياضِ ابنِ هاشمِ           ابـنِ املُغـرية فَاَعجـب بِاطِّـرادهمِ *بشرى الذَّبِيحِ    

  لَم يعـزز يد لَه التلفيق فَاصغِ و قُلْ         ما كَانَ طَه أَبا ابنٍ من رِجـــالهِـمِ    

    ى ظُلُمِكَنجي دي فاحبارِي،  صرطثُ اضتقيب       غَورم ـسمش ـلَاهارِي عخاد 1ز  

إن ذكر الشاعر لنسب الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، ورد يف شكل عفوي رائع إذ يومئ 

ياشة و عاطفته اجل ،لعظمة املمدوح و جالله ، فهو جيسد بطريقة أو بأخرى موقف الشاعر االنفعايل 

املستمدة من حب ثابت و راسخ ، ككل إنسان مؤمن و صادق ، يفتخر بانتمائه للدين اإلسالمي ، فبدايته 

بذكر النسب يف البيت األول لداللة عظيمة ، ناهيك عن النوع البديعي الوارد وهو االطراد ، فما ينبغي 

اسك بني املضامني ، الواردة يف و آخر شعري ، إذ يبقى التم ،مالحظته هذه املزاوجة بني مضمون معريف
                                                           

*  -  y�'g�ا:  ;'aا I# >~�' ي�@ $r ، >��-�� FT'ذ j�'ر أgC يg�ا +��  .إش�رة إ�! أب ا�&"�ل ��! ا= w��F و "�$ =�� اI' w =�� ا��
ه� ان �>�ء ا��J=& '�"$ ا����وح ، و �*�F ، و آFN�E ، و ��FN ، و ا"$ أ'�F و��j و��M�FN `���� ، أو #� أ#-I# I ذ�u : اa\&اد  -  *

  .�N132ا��� ، ��� ا���I ا�T�� ، ش&ح ا�-�@�< ا������< @� =��م ا���`< و #I"�T ا����H ، ص #�&دا #
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حلقة معرفية ، تصبغها مجالية التعبري ووجدانية و عاطفة متفردة تسمو عنان السماء مسو املمدوح و علو 

  :قدره و مكانته ، و يعرب الشاعر عن تلك الرفعة يف قوله 

  عالي السناِء و هم في مد قَصرِهمِ       حتمـا ، و مد بِه   *و اقْصـر علَيه السنـا                    

     ِ@� َ:ْ�َهٍ& nِCَـِ$ *َ#� ا��Jْ�ـُ� ِإْن َرَ#Jْ,َ oِْ��ً�� ِ'َ�اِضTَـٍ<            ِإ��� َآَ-�ُ@ـ�َرٍة     

     	kِإ� @َ�ِVَْن �ِ�َْ Aْـُ=            ِم-ُk�)َو dَْم ِإَذا ُ$َ�ــ	ــYَ<ُا� 	َو َ� �ِ�َpا�ـَ�ْ�َق ِ�� ا��  

      

  1سهـلُ الرضى و اللِّقَا و اجلُود ممتنِـع            إِنْ بدلَت كَلمات القَـادرِ املُحتكمِ      

إنه يتساءل عن أي ممدوح يستحق التعظيم و التبجيل ، ويرمز للسمو عن كل ما هو مادي ، و 

و العفة و النقاء ، حيث هو الشفيع و القدوة و نرباس األمة ، مقررا أنه الرسول  االرتقاء حنو مدارج الكمال

صلى اهللا عليه و سلم الذي جسد و رسم صورة للمسلمني مشرقة أنارا األلوان البديعية و إن صح القول 

روعة التعبري و هو عامل للجمال و –على اعتبار أن البديعية اشتملت على علوم البالغة الثالثة  - البالغية ، 

قمة االنفعال ، فقلما يربع شاعر يف ذلك ، إذ األمر حيتاج طاقات تعبريية وقدرة على املواءمة بني املعىن و 

  .مجال العبارة ومعرفة واسعة بعلوم البالغة 

فكأن الشاعر جيب أن يكون يف مستوى موضوعه أي مديح الرسول صلى اهللا عليه و سلم ، 

إلعجاب و اهليبة و الوقار و احلب الطاهر النقي ، فمهما قدم من خلجات روحه ، حيث حتيط به هالة من ا

  :و ثنايا أضلعه ، يبقى عاجزا أمام هذا املوقف، فيعرب عن ذلك يف قوله 

                                                           

 *-  �E8�ا'�� '-�&               :ا I�' ���T# ، ح�T�0�ر ا��N�# ، F�' اوى��N� o��C ��Oأ� �E�8�ا�� #*�0ر ض��ء ا���&ق ، و ا  >��N-# ا����ل ،  &ازي ، دار
  .318، ص  1988'�&وت ، ���Eن ، 

  .أ|�ط ,>�I# H ا���+ ، و�Mل ا��&اء �*�ل أI�= ��C ، و ا�-�@�ر ��Cت ��C Fر أ'�� ، ا���8ن #�دة آ�&: ا�-�@�ر -  *
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  *قَد أَعجـز املُتحـدي قَولُـه أَو فَمـن           يأتي بِما قَـد أَتانـا أَفْصح اُألمـمِ     

     عامج ــهمِ *كَلَاممالص ةنتف نع دحي لَم حصي لَم نى            مده لْـقغِ تصإِنْ ت  

  1*بِاِهللا أَوجِز و سلْ عنه تجِد مدحـــا            في صورة النجمِ أَو في نون القَلَـمِ     

ل صلى اهللا عليه و سلم يف البيت األول مؤكدا عظم رسالته ، فقد يستمر الشاعر يف مدح الرسو

خصه اهللا مبعجزة القرآن ، و باللسان العريب املبني إنه الشفيع الذي يربو على كل حمبوب ، فال شك أن جتد 

ة و مثل هذا التميز يف التعبري الذي جيمع شعرا تتناغم ألفاظه ، وتتناسب عباراته ، متدفقة باملعاين الرقيق

بني إعجاز و إجياز وكالم جامع ، هنا تتفرد بديعية ابن اخللوف ، إذ إن إسهابه مل يكن املشاعر النبيلة، 

ألجل اإلطالة أو املعارضة ، بل أثبت فيه قدرته على املواءمة بني األفكار ، حيث تتماسك دالليا ، منبئة عن 

ىن شيء ما يتجاوز املعىن  املشكل للشيء نفسه يف التصور الذهين ملع" براعة فنية و مقدرة إبداعية ، إذ إن

إطار شعرية النص ، بل إن هذا التصور الذهين املستقر يف فكرنا هو الذي يثري الشعور باملفارقة بني املعنيني ، 

  .2"وهذه املفارقة ال تناقض األوىل ، و إمنا حتتويها وتتجاوزها 

العبارات و األلوان البديعية مشكلة صيغا فاملضمون يتطور و يتوافق وتنساب معه األلفاظ و 

تعبريية زخرفية ، تنم عن دالالت ، تتالحم و تتواصل فيما بينها ، معربة عن عظمة املوقف ، و شدة 

نفعال باملوقف ، إذ حيس الشاعر أنه الاالنفعال ، حيث املدح ذو منط متميز ، من مثّ تتجلى لنا خصوصية ا

                                                           

 * - = wا !�� F��M k�&J�ا x��T�ا I# �*= o���$ @� ا�و " F�� " ا��&ب y0@أ �Cأ " F� ف&�� �  .إ"�Eدو 
 *-  H#���<�أو , :ا�-���م ا ، >��n=�# أو ، >���-� F��N��: ن���-, o����' &=���J�ا �,c��� وه��� أنE ا�>�ر���< #>��&ى GK���*T�ا I��# u���أو `���& ذ ������

  . 121و#I"�T ا����H ، ص  <ا���`ا�t#mل ، ��� ا���I ا�T�� ، ش&ح ا�-�@�< ا������< @� =��م 
 *- !���, F��M !�إش�رة إ o���َا َو﴿  :@� ا�E�<ْ$ِ ى ، َ#َ�ا َهَذِإBَ ��; �ََ̀#َو ْ$ُ-ُ��ِ�َ �� �Eْ َ�َ# ى ، َوَ�� ِGُ  �=َIِ  ��َ�َو ���� ِإ َ�ُه�  ْنى ِإَ�ا ��ْ�ٌ  ��ُ�َ�!  ﴾

 $<E�4 -3-2-1:[ا [ !��, F��M I# �*= اgَ*ا�ن َو﴿ : ، وآ ���8ْ � َ�َ#�  َو ِ$َ�ًَ̀&ْ:uَ  ��َcََ��  ن�ِإ َو �ٍنuَ 'ِ�َ<ْ �Eُ'�� َر ِ<َ�� Eِ�ِْ' َأo�Cَْ � َ#�  وَنُ&ُ ﴾  �ٍن�Eُ ْ�َ# َ&ْ�� ا 
  .] 2 – 1: [ ا�*�$ 

  .14ا��&:F8�C H ، ص  -  1
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  :عبري عنه ، ويرجتف القلم رهبة ، يقول أمام ممدوح يعجز اللسان عن الت

  فَقَد كَانَ املَديح بِـه                يستوقف النجم أَنْ سار في الظُّلُـمِ *و زِد غُلَوا         

  ـد وِدادي غَير منفَصـمِأَيقَالُ يسر مدحيي غَـير منقَطعٍ                 عنه و عقْ                        

  أَنَّ أُمتــه                لَو لَم يكُن لَم تكُن أَسنى من اُألممِ *َومذْهبِي في كَلَامي         

  الصنــمِتكْميلُ إِنعامه بِالصحبِ أَيـده                  بأْس أَذَلَّ بِه من عـز بِ          

          ــحشونِ  *مينساَألح لَّةبِح                ـحشتم زاِء العمِ: بِرِدالكَر و لْـم1احل  

فالشاعر مل يتوان حلظة يف تصوير شخصية الرسول صلى اهللا عليه و سلم بشكل رائع ، إنه النجم 

الد ، الذي أيد بالنور منذ والدته ، و صاحبته أحداث عظام ، عرب الذي أضاء مساء األمة العربية ، الرمز اخل

الشاعر عن كل ذلك مسترسال و مستلهما من التراث اإلسالمي ، ومن سرية نبينا عليه الصالة و السالم ، 

، باإلضافة إىل التراث األديب الذي استقاه من عصر ساد فيه البديع و االهتمام بعلوم  *ومن خالل العقد

غة بشكل رهيب ، فال شك أن الشاعر أبرز من خالل هاته املزاوجة غاية نبيلة ، وهدفا ساميا مسو البال

املعرفة و الغرض الشعري املعرب عنه املدح ، إا ثنائية تضفي على القصيدة مجالية و تفردا يف املعىن املصبوغ 

فإن الشعر جماله العواطف ال " ع بألوان شىت من املعارف نابعة من أحاسيس عميقة عمق األفكار و املوضو

                                                           

* -  ��
��� ا���I ا�T�� ، : ا� ، ��` F=�Mو >��TN"� ، >
/  153، ص  ��� ا������� �� ���م ا��*(� �ح ا�U	@�ق اm`&اق و ا�����
 F=�Mا�*&�+ و I-����' ء�J�ا k�أ#� اa`&اق @�ق ا�����
< و دون ا�
�� �-�FC و��� ��� ���� وF=�M =�دة ، و ا�����
< ه� إ@&اط و

  .=�دة
* - ` I# ذ�|c# ه+ ا�-�#� ، وه�g��ت ا����ا�N�Eو ا��&اد ه ، H\�*�ا ;�����' I���أ��ال ا I���-  >T�T� ><� $-T�ا H# أن ��رد

��' H�*E� >�8�8#  ص ، F8�C H:&��237ا��0$ ، ا.  
�ن ا��N-�$ أو ا�s �@ !Et# $"�' &=�J|& ا�-�م أو ا���j��� I-� $� o إ� #�&دان ه�� =�I ذ�u ا��Et! ، �ا��Nش�y وه� =��رة =I إ, - *

، F8�C H:&��ا ، F�<" أو o���ا >�@�M ه� ���E# &�|m139ص  @�-�ن ا.  
  .14 ، ص ����� م�اه# ا����� �� ��� ا����� ��ر�< رواق ، - 1

  . 324و ه� tC& ا���nEم ، ص  ه� nC$ ا���tEر ، '��ف ا�T; :ا��*�  -  *
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، كذلك جاء الشعر متغلغال  1"العقل ، و اإلحساس ال الفكر ، وإمنا يعىن بالفكر قدر ارتباطه باإلحساس 

يف أعماق الذات اإلنسانية ، جمسدا تارخيا جميدا لألمة اإلسالمية ، منمقا بنظم رائق لعلوم البالغة ، كل ذلك 

، إا أعمق من أن تقيم أو تقارن ، خمبوءة يف زخرفة بديعية ، تعرب و توثق يف ظل روح و عاطفة ال ختبو 

للعصر و عليه فاملدح مل يكن سطحيا إنه جيسد آالما و معاناة وهروبا من واقع أمل باألمة العربية يف ظل 

حماوال  –و سلم صلى اهللا عليه  –ابتعادها عن قيمها ومثلها العليا ، اليت يتغىن ا الشاعر يف صورة املمدوح 

استحضارها و استجداءهـا ، من خالل املاضي األثيل بصوره ايدة ، حيث يتجلى ذلك يف األبيات 

  :.املوالية 

      النصلَهبرس ـمِ *ــريالش و ي اخلَلْقف اثلـهم ـداملَج و            ـهجوت رالفَخ و  

  و البدرِ في غَسـقٍ           و الشمسِ في شرف و الزهرِ في همـمِكَالدرِ في نسقٍ ،      

  2لوجهِه رِفْعةٌ في اَألرضِ حيثُ مشى            كَما لبـدرِ  السمـا نـور احتبالهِـمِ      

دح ، من وصف املمدوح بالبدر ، ما ينبغي مالحظته أنه و رغم ورود هاته املعاين لدى شعراء امل

طابعا خاصا و توظف بشكل جديد " ابن اخللوف " الشمس و اد ، و الرفعة ، إال أا تكتسي يف بديعية 

من خالل فن الشعر ، الـذي أبدع فيه الشاعر يف نسج مدحته ، و غاية ما يلفت النظر إليه أن هذه 

لعطاء ، الشفاعة ، بل ال جيب حصرها يف النطاق الصفات ليست جمرد صفات ختلع على ممدوح لنيل ا

، و  - العصر اململوكي  - الفردي ومقدرة الشاعر ، إذ هي إعالن عن موقف جتاه أحداث عصر بأكمله 

فاالقتباس من القرآن و  ثقافة خاصة به ، مع احلفاظ على هذا املضمون الذي يشجي ويلهب العواطف ،

  :اسعة ، و تبحر يف ميدان العلوم خباصة الشعر القدمي ، يقول التضمني من الشعر يدلنا على ثقافة و
                                                           

  .59، ص ) م�\�رات م�	ص�ة ( ا�:�ل ا�
��ي ر:�ء =�� ، . د -  1
*  -  F�'&" :F8��أ.  
����� م�اه# ا����� �� ��� ا� ��ر�< رواق ، -  2�  .15 ، ص ���
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   هتـمِ *كَنماهل و تيالب ادمع يعفا رجى             اهلَيجالد ــمجـا نلْيةُ العأَلِْسن  

  *البدرِ في الظُّلُــمِ عنوانُ تكْميله ضب الفَـلَاة غَــدا            مؤيدا بِانشقَاقِ   

  *لَمح بِما نالَ في اِإلسـراِء من شرف            و قُلْ بِتكْليمِ موسى غَير محتشـمِ                      

  *في الضرمِفي البرد  *من كَيد نمرود  و ارصد بِدعوة إِبراهيم حني نجـا               

   وني الننيِ ذكمبِت دهاش و* لْتاِء مشأَح نـمِ مي اليف اهجن         قَد ـالكَرِميِ و1ِ*مق  

لقد حرص الشاعر على تشكيل بديع ، مجع فيه أحداثا تارخيية إسالمية تنم عن قدرته و متكنه 

مية متوائمة و متالمحة مع املضمون ، فرغم أا تبدو احنرافات يف ه ، إذ تتوارد الصور و األلفاظ اإلسالفنمن 

الربدة ،  -البداية إال أا تتواصل و املضمون ، ففي حديثه عن املعجزات إشارات عميقة إىل الروح القوية 

، إىل حبيب اهللا ، الذي ميزه بالكثري من املعجزات ، فكان الكون ينسجم انسجاما مع رسول  -الصوفية 

هللا صلى اهللا عليه وسلم ، مع انسجام أخر يف القصيدة ، و تناسق يف األلفاظ و املعاين املتشابكة املتباعدة ا

زمردي فهو جنم مسا و تسامى عن دنيا احلياة ، فكان  الدالالت ، املتداخلة الفروع بني صبغ بديعي و معىن

ذي جاء به أعرايب يف جملس رسول اهللا كذلك الضب ال" أرقى و أرفع و تفرد مبحاورة كل الكائنات له ، 

و الالت و العزى ال آمنت بك حىت يؤمن بك هذا الضب ، و اخرج الضب : صلى اهللا عليه و سلم و قال 

                                                           

*  -  FNEآ:  FEو أآ FEآ !Eي ، أ"�= آ&J�#?�ا  ، F,&�8 أض��C �@ FNEو أآ ، &NN"ا ، I-N"و ا INو اآ ، j&N" 55ص ، ا���`< س  ،
IEدة آ�#.  

 –�! اGJC ا�*�& =�! =�� ر"�ل اw ,��: ، و آgا ا�x��T  92، ص  7@� ا���o إش�رة إ�! ���x آ�م ا�O+ ، ا����ري ، ا�>?ء  -  *
��! ا= w��F و "�$  -   

*  - !���, F��M I# �*= o���ا �@:  ﴿"ُ�ْTَا�� �َنgِِ�ْ�َ�ى ِ'َ&ْ"ي َأjِ �َ�ْ�ً�  ﴾ اء&"a1:ا  F��M َآ َو... ﴿ :، و��$َ wُْ-! َ,�َ"ُ# ا��8ء ﴾  ��ً�ِE�ا :

164.  
أ'� ا���اء ا��E&ود 'I آ��Eن 'I آ�ش 'I "�م '�C Iح ،  :ه� #�u '�'; وا"��M : Fل ا���8&ون و `�&ه$ #I =���ء ا��C = +8E&ود  -  *

  . 127ص ا��T@� ا'I آ�t& ا��#�0M ، �*J ا���Cmء ، 
*  -  !���, F��M I# �*= o���ا �@: ﴿  Mُ�ْEَ�َ �Cَ ُآ �ُر�Cِ�'َ �&َْ" ا َوًد�َ=�ً#َ ��69: ﴾ األنبياء  �َ$اِهَ&ْ'! ِإَ.  
  .ه 245@� =�م #�0Nف إش&ا�M #0&ي ، #�N: ذو ا��Eن  -  *
*  -  !���, F��M !�إش�رة إ o���ٌم  ﴿: @� ا�nُ-ْ#َ �ََدى َو ُه�Cَ ِت ِإْذ�Tُ�َآ�0َِ�ِ+ ا I-ُ,َ ��َ َو uَ�'َر $ِ-ْTُ�ِ &ْ�ِ�  .48: ﴾ القلم َ@�ْ
  .15 ، ص ����� م�اه# ا����� �� ��� ا����� ��ر�< رواق ، -  1
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يا : من كمه و طرحه بني يدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

لبيك و سعديك يا زين من واىف قيامه ، فقال : مجيعا ضب ، فأجاب الضب بلسان عريب يسمعه القوم 

الذي يف السماء عرشه ، و على األرض : من تعبد يا ضب ؟ قال الضب : رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم 

فمن أنا يا : سلطانه ، و يف البحر سبيله ، و يف اجلنة رمحته ، و يف النار عقابه ، فقال صلى اهللا عليه و سلم 

أنت رسول رب العاملني، و خامت النبيني، لقد أفلح من صدقك، و قد خاب من كذبك، . ضب ؟ فقال 

  .1"فآمن األعرايب

و األمر ال يتوقف عند هذه املعجزة فقد ورد يف األبيات إشارة إىل معجزة كونية خارقة ، و هي 

ائفة من املؤمنني فآية انشقاق القمر جاءت لط: " انشقاق القمر يف عهد الرسول صلى اهللا عليه و سلم 

الذين خيشى عليهم أن يتسرب إىل قلوم تشكيك الكفار هلم يف عقيدم و الكافرين الذين ال يؤمنون ذا 

، و من ذلك ميكن أن نقرن اهلدف من هاته املعجزة ، مبا حدث يف العصر  2"الدين ليعلموا أنه احلق 

أليم ، فذكر الشاعر املعجزات يف حلظة ابتعاد عن اململوكي ، إا عودة إىل املاضي الزاهر يف كنف حاضر 

  .املعقول و حماولة خلق عامل بديل 

فهذا التلميح و االقتباس من القرآن يف غاية الروعة ، و توظيفه بشكل متناسق مع ذكر النوع 

ملعاين تباعا ة االبتداع ، إذ يدلنا على ثقافة الشاعر اإلسالمية ، حيث تتوارد امو ق ،البديعي ، لغاية الغايات

فلم حيدث لنيب " حني يتحدث عن معجزة اإلسراء و املعراج ، اليت انفرد ا الرسول صلى اهللا عليه و سلم ،

، مث إن الشاعر يؤكد لنا هذا  3"أو رسول قبل حممد عليه الصالة و السالم أن رأى اآلية الكربى يف السماء 

                                                           

1
ص  ،)ب ، ت(، ) د، ط( ، )�'#�ن  (، أ3%" ا��5'� ، دار ا���1 ، ���وت  ا3 h��N و (�[ %� gات ا�@(�ل ��Iم&%" م���� ا�I	�اوي ،  -  

91.  

  .71ا��&:F8�C H ، ص -  2
3  - H:&��ص  ا ، F8�C57.  
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تكليم اهللا ملوسى عليه السالم و إبراهيم عليه السالم التفرد من خالل ذكر معجزات األنبياء اآلخرين ، ك

الذي جناه من لظى النار ، وذي النون الذي جناه يف اليم من أحشاء احلوت ، و عليه فإن معجزة الرسول 

صلى اهللا عليه و سلم معقدة إىل يومنا هذا ، كما أن له معجزات كونية مع كل أجناس األرض ، كانت له 

، ومعجزات مع النبات ، ومعجزات مع احليوان ، جبانب معجزاته صلى اهللا عليه و  معجزات مع اجلماد" 

  :، فال غرو يف ذلك فهو خامت األنبياء و املرسلني ، حيث مل يغفل الشاعر ذلك يف قوله 1"سلم مع اإلنسان 

      رصاَء حبِياَألن بِه متاخ او ـقأَلْح قَـد             هقطنلْك بِمَء لظَـمِ لِّياجلُزاملُع*  

  عمم خطَاب احلَق فيه فَقُلْ             يا منشد املَدحِ خصص جامع الكَلمِتو إِنْ       

  2القَدمِ جـو أَياديـه يكْفـي زلَّةَرجـاز إِلَى دارِ اخلُلُود و من           يهو املَ                     

ومشائل مل جتتمع لدى أي  ،فقد خصه اهللا باملعجزات دون األنبياء مليـن إنـه أتى رمحـة للعا

و تفرد له قصائد مثل البديعيات ، فهو  ،مث إنه الشفيع يوم القيامة فال عجب أن خيص باملدح ،من البشر

عجز  ، إذ مجع بني العلم و العفو ، و ما و نيل الشفاعة يف دار اخللود ،الوسيلة للتقرب هللا سبحانه و تعاىل 

  :عنه قلم شاعر ، و أبدع فيه من جهة أخرى 

  إِجيابِ قُـدرته            و يسلُـب العفْـو من مـزدان بِالصنمِ منلُب احلُلْم يسلَا         

        ني سلَي وفهلَتوص ابقَى إِجيي الت*             لَا ي وقَـمِشالن و طخى بِالسضالر ـوب  

         

                                                           

1  -  G'�8�ا H:&��اF8�C  58، ص.  
*  -  !���, F��M !�إش�رة إ o���َرِ-َ� َو... ﴿ : @� ا I"َُل� wَِو ا |َ,َ�$َ �E�ِ�ا��Iَ� ...﴾  اب?�m40:"�رة ا.  
  .16 ، ص ����� م�اه# ا����� �� ��� ا����� ��ر�< رواق ، -  2
*  -  FN���:  F'&M !�= ل�� I# :F��= ��  .أي "
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  1أَعظم بِأَصلٍ زكي أَبداه مـولده              ما البدر ، ما الشمس ، ما توحيد حظِّهِمِ 

النور منذ والدته إىل فهو مؤيد ب ،لإلبداع و التفنن إذ يتسامى على كل البشر ايبقى املمدوح مثار

فنحن مطالبون بالثناء و تسخري كل القدرات  ني،يوم مماته ، إنه مشرف من اهللا تعاىل يف كل آن و ح

  :لتغين خبصاله احه وداإلبداعية يف م

                      ح نم أْلَفا تصخش              جِديحِ تحالص نزاللَّفْظَ بِالو أَلِّف مِ لْمٍوكَـر نم و  

  و بِائْتلَاف معانِي اللَّفْظ زِد مدحـا               كَالعقْد زانَ الطَّلَا بِاجلَوهرِ النظـمِ       

       لْتحِ موجِبِ املَدظْمٍ بِمرِ نحي بف              ـمع يعِ ودالب اللَّفْظَ بِاللَّفْظ أَلَّف مِو2ط  

إن مدح املصطفى صلى اهللا عليه وسلم تغىن به شعراء املدائح النبوية بشكل كبري ، و يف صور 

ذات البعد  ،النتباه ، لكن مدحه يف البديعية كان متميزا ، بتناسق الصفات ، و تقارب الدالالتلملفتة 

لنيب صلى اهللا عليه وسلم ، يف سياق املتعلقة با ،ة و املترامية احلدودعباإلسالمي ، حيث تتواىل املعاين املتش

عام تغلب عليه معاين املدح ، اليت تداوهلا بعض الشعراء ، لكنها تفردت يف هاته البديعية و عربت عن 

إذ  ،مكمل و داعم ملا جاء قبله، للمديح  داليليظهر حمور  نفسها يف شكل متفرد ، و أمام هذا النسيج

حيث تتوالد املعاين يف التحام وصريورة حنو التحديد و التفصيل  ،خليتدرج السياق الداليل يف تسلسل و تدا

  . ليصل إىل صفات الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
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  صفــاته  -ب

إنه تواصل رائع جتلى يف البديعية من خالل التالحم الذي يصل به الشاعر إىل التفصيل يف صفات 

ديح ، ذو خصوصية إذ جيمع بني اجلمالية نص للم دفنحن يف صد -صلى اهللا عليه و سلم  –الرسول 

و العاطفة السامية ، و اهلدف متميز و الغاية  تربو فوق كل الغايات  –البالغة  –اإلبداعيـة و القيمة الفنية 

  :النفعية ، و يظهر ذلك يف قوله 

            هلائظَى بِنحت كَي حبِ املَدتر ـ            وتيم ا ويمِحلَى قَدا عورشحم ا و  

        س دعإِنْ ت وفًا    جـرش جِدت اهــ             ايملَا هتاَع لَالًا وج ةً وزع 1مِو  

قمة االنفعالية التعبريية اليت جتسد موقف الشاعر من خالل اإلشادة بصفات النيب صلى اهللا عليه 

تنساب معها انسيابا موحية بإشارات  ،عي حيمل كل املعاين وبصورة متجانسة يف نوع بدي ،وسلم و مشائله

لصفات مل تتسن ألي من البشر ، فكأن البنية العامة تتراوح معلنة عن املضمون ، و يعرب عن ذلك بالتفصيل 

  :بقوله 

  *، و هذَا واضح اللُّقَـمِق إِذَا قيلَ إِنَّ الصبح واضحـه               هذَاك خاف رفَ        

         عماج ومِحالكَـر ارِ، واَألقْد لْمِ، واحل لْمِ، وبِالع             هتورانَ صز قَد دفْرلَى م*  

  لقَســمِو قُلْ بِتقِْسيـمِ مدحي في محاسنِه             نظْمـا و نثْرا تجِده وافر ا        
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  1آراؤه الصبح في تفْرِيقِ ما جمعوا               و وجهه الصبح يمحو لَيلَ شكِّهِـمِ        

إنه نظم مجيل ألنواع بديعية تعرب عن متيز املمدوح ، مقتبسا من احلديث موائما األلفاظ يف شكل                   

نفعاالت الشاعر ، و أفرغ مكنون نفسه ، مبا امتألت به األبيات من إبداع                 بالغي بديعي استوعب كل ا

فقد كان أحسن الناس وجها و أحسنهم خلقا، ليس :" و معارف حول مشائل النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  .2"بالطويل البائن ، و ال بالقصري 

مية من سرية النيب صلى اهللا عليه و سلم  إا معارف شىت تتوارد يف األبيات ، تشكل ثقافة إسال

وصفاته ، و كذا معجزات الرسل السابقني ، فالقصيدة كانت فرصة ، لعرض أمناط خمتلفة من املعارف ، إذ 

  .ميزج الشاعر بني حسه اإلبداعي و الديين معربا عن تاريخ جميد ، غيب و افتقد 

شاعر خمتلفة ، و أحاسيس ثائرة على الوضع يبقى النص مفتوحا و متغلغال يف الوجدان تنبع منه م

   :، يف تأمل مجايل حمض ، يتماهى يف تشكيالته ، يف حملات بارقة  إذ يعرج على النفس ، قائال 

  ـرق حـر فَيضهِـمِفَلت همولَاك و ارج بِه         ممـد *اهلَوى طَائعا *و اعصِ      

  إِنَّ لَـها        شيطَان غَي ، يدس السم في الدسمِ *ـس بِالتجرِيـدو طَهرِ النفْ      

  3الذُّنوبِ و قُلْ         يا دمع سح بِأُفْقِ اخلَد ، و انسجِمِ *و اَغِْسلْ بِدمعك أَردانَ      

صارعة األفكار ، مجيلة يف ذاا و بذاا إن الشاعر يبدع يف رسم لوحته املختلفة األلوان ، املت

و تغلغل يف أعماق النفس ،  - املمدوح - تعرب و تنطق عن أمسى املعاين ، إذ انتقل اإلحساس بالذات األخرى

ليمتزج مع الروح النقية الصافية الطاهرة ، اليت جترد بكل كيانه ليمدها من كل مكنونات نفسه ، إنه نور 
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:            ب ، فكانت الثنائية الفذة ، روحا حتيا وعلما ينظم يف شكل بديع ، يقول ضناألمة ومنبع للحياة ال ي

                        يعِ فَِسـمدالب تيم بِه يعدا البيكَمِ       أَحاحل بِاحلُكْمِ و هاعدإِب اعدإِب  

        ِشتباَن ا احلَقمس ، احلَق ـةعر      هِـمِ      ـهفَاقات نسةَ حمبِفَاط مع1فَان  

إن املعاين و األلفاظ تتواءم مشكلة حلة بديعية ، تتجذر فيها أصول احلياة و اجلمال ألي عمل 

أديب أال و هي علوم البالغة ، اليت جسدت و بصورة واضحة يف البديعيات ، إذ تنوعت املعارف بني نظم 

الذي مسا و تألأل جنمه يف ظل البديعيات ، فكانت الغاية غايتني ، كل واحدة تسمو علمي و فن املدح 

ومعانيه املتعددة اليت تزخر ا ،جبانبها إىل عنان السماء ، كما يسمو الشاعر يف بديعيته بأبعاده اإلسالمية 

تبقى حمور و لب املوضوع  القصيدة بني الفينة و الفينة ، و اليت توحي للوهلة األوىل بتفكك املعاين ، لكنها

  :، إذ حييلنا إىل صيغ مماثلة لتلك اليت انتهى إليها سابقا يقول 

  *من حديث السخا عن فَيضِ سارِية         عنِ الندى ، عن عطَا إِنعامه العمـمِ *ع       

  2بِاللَّمسِ و السمعِ ، و التفْجِريِ بِالديمِ     و ارتح لراحة كَف أَظْهرت عجبــا            

يبقى احلديث عن معجزات الرسول صلى اهللا عليه و سلم، فهي كثرية إذ ال ميكن اإلحاطة ا ، 

و اجلاللة ، حيث نبع املاء  هابةللنجاة و للتذكري يف صورة من امل افكأن الشاعر يتوسم من خالهلا جسر

عطش الناس يوم : " روى البخاري عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنهما قال " ه ، إذ ينفجر بني أصابع

احلديبية ، وكان رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  بني يديه إناء يتوضأ منه فأسرع الناس حوله و قالوا يا 

   عليه و سلم ونشرب إال ما بني يديك ، فوضع رسول اهللا صلى اهللا ،رسول اهللا ليس معنا ماء نتوضأ به

: ناء فجعل املاء يفور من بني أصابعه كأمثال العيون فشربنا و توضأنا ، قيل جلابر كم كنتم ؟ قال يده يف اإل
                                                           

1  - F8�C H:&��20 ص ، ا.  
  
  .=I: ع  -  *
*  - �Mm$ ، و ا���� ا�و " F��= wا !�� F�'��=��رة =I ا�N>�� ا��8T  س@� ا���x��� I# �*= o ا8N"a*�ء و|&وج ا���ء #I�' I أ
g�ش��ءا���:+ ��:�   ا,�اmد ا T�ادا,�� @� ا��N"ة ا، و ا&O a >���.  
����� م�اه# ا����� �� ��� ا���� ��ر�< رواق ، -  2�  .20 ، ص 



 

 117

  مضمون البديعيات                                                                            الفصل الثاين

  .1"كنا مخسة عشرة مائة ، و لو كنا مائة ألف لكفانا 

 "إا معجزة أنقذت جيش املسلمني ، إذ الشاعر  يـتأسى و يتعزى وتتوارد إليه املعاين تباعا إذ 

، فالشاعر يف كل ذلك حياول استعادة املاضي يف  2"التغري الداليل هو  قوام اإلبداع ومظهر اخللق الفين 

صنعة بديعية ، تنبع منها عاطفة االنتماء و االفتخار ، يود التميز من خالل هذا املزج بني روح إنسانية ، و 

تغزو فكره " ستثارة مشاعرها يف بديعيته اليت نسيج بديعي متفرد ، يثري فكر املتلقي وحيرك روحه اجلامدة با

، و تأمر وجدانه ألا فيض خاطره ، و بعض عقله و روحه ، فخلودها خلود له ، و هي جزء منه و 

  3"ذكرى بعده ، وهو مذكور بذكرها و تواصلها ، وا ينفض عن نفسه قلق الفناء و يستعيد ذاته الضائعة 

اجئ يف منط احلياة ، و انقالب املوازين و غياب املبادئ ، جعل إن تشوه احلقائق ، و التغري املف

الشاعر يلجأ إىل الذات األخرى ، إىل رمز األمة اإلسالمية ، و مثلها األعلى ليعيش املاضي الغائب احلاضر ، 

  :حيث يواصل حديثه عن اسد لتاريخ إسالمي حضاري زاهر ، يقول 

        لٌ تأَص دمأَح دمحهِـمِمين قُصع افنم دبرو بن عمع           ـنع عفَـر*  

         ـرياحلُكَّامِ خ كَمأَح دمحىمفَت            عم يهف فْلَةفَّى بِتشقَـــمِضلَ الس*  

                   قُــهالخ لُوقاملَخ نسح دمحمباحوبِ  بِاخلَلْـقِ هساملَنظَــمِللْع  

  4محمد أَحمد ، طَه الّذي ظَهرت            عنه املَحـامد في بدٍء و في ختـمِ        

اليت يعكس من خالهلا موقفا هاما متعلقا  ،وهكذا حرص الشاعر على إبراز الكثري من املعارف

فجمع فيها بني نظم علمي ، بني الفكر و الشعور ، يف منظومة  اليت فرضها واقع أليم ،بتلك االزدواجية

قصيدته ليستوعب جتربته االنفعالية ، املدح ، إا املتناقضات اليت مجعها الشاعر يف  ،و غرض شعري ،شعرية
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فأحاهلا إىل قوالب الشعر ، صب فيها حقائق علوم البالغة ، وضمنها معارف شىت ، استطاع تطويعها و 

 حلة جديدة ، و يف نسق معريف فين جديد ، فجاءت املعارف متعددة ومتباينة ، مشخصة املعاين إخراجها يف

ة و تذوب جهامتها الذهنية، لتتمازج دفالفكرة أو األفكار تتحلل مادا الصل" ، وجمسدة سرية أنبل اخللق 

لكنه يستتر مدلوله يف ضمري مع فنية األداء، و ال جنادل يف كون الصورة الفنية شكال من أشكال الفكر ، و 

  .1"التصوير و إنه كذلك يتخفى يف اللغة مكتفيـا باإلحياء و التلويح 

هذا يؤكد ما قلناه حول هذا املزج املتميز ، و املواءمة بني املعارف ، البديع ، و املعاين اليت   

متباينة مفضية إىل الغاية تومئ بدالالت أعمق ، إذ تكتسب الكلمة الواحدة معاين شىت ، و تتوالد يف صور 

و القصد موحية مبعاين مترابطة ومتداخلة معها ، إا قمة اإلبداع اليت وصل إليها الشاعر مكتملة باأللغاز ، 

  : يف قوله 

  *2هِمِتــلِ إِجمـالٍ لمفْفْصيما اتضحت            آي بِت شِرععلَيك صلَّى إِلَه ال        

تتصارع  ،مر ال يتوقف عند اإلبداع ، إذ يتجاوزه الشاعر للوصول إىل أعلى قمة إنسانيةمث إن األ

ار اليت يود كل واحد كشفها و النفاذ إىل أعماقها ، فتكون النفس البشرية راين األسبفيها األفكار وتت

  .ثالثة و األخريةواحدة منها ، يعرج عليها الشاعر ليعترف بذنوبه راجيا و داعيا و متوسال يف الفقرة ال
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  الدعاء والتضرع يف بديعية ابن اخللوف - 5            

إن يف اإلبداع لذة يصاحبها تعبري عن املراد يف العودة إىل النفس ، و الشاعر يف كل ذلك يتأسى 

مسـو  ويود الوصول إىل مبتغاه داعيا ومتضرعا يف آخر الفقرات، فمدحه و تفننه فيه كان متهيدا لغاية سامية 

  :مدحه، يقول يف ذلك 

   1يا رب سهلْ إِلَى الْجِنابِ منقَلَـبِي            و نجنِي بِامتداحي من لَظَى الْهـرمِ                   

اسم " فاجلناب " يبدو أن غاية الشاعر من مدحه وبراعته فيه هي الوصول إىل األماكن املقدسة، 

  :فهو جيهد نفسه حماوال نيل العفو -أنبل اخللق  -يث مقام احلبيب الشفيع مكان معروف بنجد ح

   2و احِسن ريحانَ رجا ابنِ اخلْلُوف و جد        بِالْعفْو و الْجود يا ذَا الصفْحِ و الْكَرمِ       

  :ول إنه يتوسل ويتضرع لنيل الشفاعة من أكرم اخللق يف أرق و أجل املعاين يق

       سعلَا ت ومِ ررالْح امِ وا ذَا الْإِكْري لَالِ وا ذَا الْجي          ــدجـوعِ يلري لـال3فَم  

لقد جلأ إىل القرآن مقتبسا ، طالبا النجاة ، متحسرا ، نادما ، فنداؤه من األعماق، إذ مل جيـد إال  

  :يقول  شعره كترمجة لفكره ليحول بينه و العذاب ،

  4و جازِنِي بِاحتــرامي في مدائحـه           من غَيرِ أَمد ، و واصلْ وافر النعـمِ                      

ما ينبغي مالحظته هذا التفوق يف عرض الطلب فقد واءم بني املطلب و املعىن يف شـكل رائـق   

ريق الوحيد لنيل الشفاعة بالتوسل ، مث إنه يدعو اهللا يف النهاية الط -صلى اهللا عليه و سلم  -فمدح الرسول
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  :أن خيلصه من اجلحيم و والديه ، يقول 

  1و بِابتداِء الْمديحِ خلِّص أَهلَ ملَّتــه           و والـدي و هب لي حسن مختتمِ                       

الذي أحسـن بـه   " حسن التخلص "ديعيته من حالل اللون البديعي و يف براعة خيتم الشاعر ب

التخلص ، حمققا الفائدة العلمية واجلمال الفين ، جمسدا لفن إسالمي ذو ألق خاص ، سواء من حيث التشبع 

باملعاين اإلسالمية ، أو جودة الصياغة و العاطفة احلارة ، النابغة من أعماق الوجدان ، و املفعمة بأحاسـيس  

  ".مقام التضرع " لفة ، بداياا شوق و ايتها حسرة و ندم و دعاء ، كما رأينا يف خمت

و الشاعر يف كل ذلك قد أبدع فعال ، حبيث كان التالحم بني فقرات بديعيتـه ، معـربا عـن    

مضمون جليل يف شكل بديع ، حيث كانت البدايات وقوفا على األطالل ، إذ وظـف الشـاعر املقدمـة    

روفة عند الشعراء ، و لكنه أضفى عليها طابعا جديدا و خاصا ، فوقفته هنا خمتلفة و متميـزة ،  الطللية املع

،فهـي أمـاكن    -النيب الكرمي عليه أفضل الصالة و السـالم   -يبكي فيها و يشتاق لديار احلبيب الشفيع 

اض زاهر ، للهداية مقدسة كان يتنقل فيها النيب صلى اهللا عليه و سلم و صحابته الكرام ، حيث هي رمز مل

و الرب ، فبفقده كانت الفجيعة للمسلمني ، بل للكون كله ، من مثّ كان اإلحساس بالفقد ، الذي عرب عنـه  

يف مضمون عميق و بألوان البديع ، اليت جاءت متناسبة و متناسقة مع املعاين ، بادئا بذكر شوقه لزيارة قرب 

يام و العهود ، مشيدا بصفات املمدوح اخلُلقيـة و اخللقيـة ، و   النيب صلوات اهللا عليه بالبقيع ، و تذكر األ

  .عظيم معجزاته معرجا على آله و صحبه ، منهيا بالتوسل و التضرع و طالبا اإلعانة و الغفران

لقد متيزت البديعية يف مضموا ، مبا تثريه من مشاعر الشوق لدى املتلقي يف املديح خاصـة ، و  

نظومات التعليمية ، كما أا انفردت بأبيات رائعة و تصوير مجيل و عاطفة صادقة هذا ما اختلفت به عن امل
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رغم اهلدف العلمي، فقد ورد املضمون متناغما متوائما مع مبىن البديعية ، معربا عن أسى وجداين عميـق و  

عاين اليت تنمـو و  قيم عليا، مع دالالت جتعل املتلقي حملقا متفاعال باحثا عن كنهها ، فهي تستحوذ عليه بامل

 .تتطور إىل اية البديعية 



  

  

  متهيـــد

 النظـام البـــالغي يف بديعية ابن اخللوف

 اجلانب الفين و اجلمايل يف بديعية ابن اخللوف

  احلقول الداللية - 1- 3                  
 حقل ألفاظ الوجدان  -أ 

 يــالقاموس البالغ  - ب 

  يــاملعجم االسالم  -ج 

  البنية االيقاعية - 2- 3                  

 موسيقى االطـار  -أ 

  الوزن أو اإليقاع - )1        

 القافيـة - )2        

 موسيقى األلفاظ  -ب 

  احملسنات اللفظية - )1   

 السجع املطرف مع التصريع - )أ          

  اجلنــاس - )ب          

  الترصيـع - )ج        

  احملسنات املعنوية - )2   
  مراعاة النظري - )أ          

  االفتتـان - )ب        

 التقسيـم - )ج        

  الصورة الفنية يف البديعية  - 3- 3                 

 االستعارية  -أ 

 الكنائيـة  -ب 

 يةالتشبيه  -ج 
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  :متهيـــد -1

إننا أمام نص إبداعي ذي بنية خاصة، تطبعه مجالية فنية، ذات ألق وجداين، حيث ينسج الشاعر 

الصناعة البالغية اليت تعد من التراث، إذ تثري الفكر و العقل، و كذا الدهشة خيوطا دقيقة مرتبطة ارتباطا وثيقا ب

يف مجعها بني علوم البالغة و عمق مضموا، إنه مشول و عمق و مضمون أعمق، فنحن أمام تراث نلتمس منه 

: أو مستويان ماهية النص و بنيته الشكلية اليت يتحكم فيها مظهران هالبذور اليت ننطلق منها حماولني أسكتنا

  .املظهر األفقي لتوالد النص، و املظهر العمودي للتشكيل الفين

يف " ابن اخللوف " من مثّ سنتحدث عن البنية البالغية للنص ، أي تلك األشكال اليت اعتمد عليها 

 بديعيته، فأي نوع يا ترى اعتمده ؟ و هل هي مقتصرة على علم دون اآلخر من علوم البالغة ؟ و أي أشكال

استوعبت بديعيته أكثر ؟ مث ما البنية البالغية اليت تفردت ا البديعية، أو النظام الذي سارت عليه ؟ مث ما عالقة 

  .باجلانب اجلمايل املوازي للجانب األفقي؟ –إن صح التعبري  –تلك األشكال و البىن البالغية 

البنية من : "ناصر على حد قولهتشمل أربعة ع" ابن رشيق القريواين " فإن كانت بنية الشعر عند 

اللفظ و الوزن و املعىن و القافية، فهذا هو حد الشعر، ألن من الكالم موزونا مقفى، و : أربعة أشياء،  و هي 

ليس بشعر لعدم الصنعة  و البنية، كأشياء اتزنت من القرآن و من كالم النيب صلى اهللا عليه و سلم، و غري ذلك 

، فينبغي أن نالحظ مدى املشاة، فالعمل الشعري تبقى عناصره ثابتة، لكن و مع  1"معامل يطلق عليه أنه شعر

هذا خيتلف األمر، حيث تفردت البديعية ببنية خاصة مغايرة لبنية الشعر فباإلضافة  لتلك العناصر جند جانبا آخر 

عرفة و كذا التساؤل حوهلا، ، معريف و علمي، هو تلك البىن اليت ميزت هذا النص و جعلته مثارا لإلعجاب و امل
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  .؟ يف التشكيل البالغي؟ و ما اهلدف من توظيف مثل هذه البىن -األلوان البالغية -فما أثرها 

من هنا سيشمل احلديث ماهية معرفية و كذا مجالية، إذ إن االرتباط الوثيق بينهما هو مسة العصور، 

للنص " القراءة اجلدولية " عليه يف البالغة اجلديدة  استخدام ما يطلق" فقراءة هذا النص البديعي يستلزم منا 

  .1"األديب، و هي قراءة متضي يف املستويني األفقي و الرأسي له 

و لن يتأتى لنا ذلك إال بتتبع البىن على مستوى اجلمل املتتالية من خالل املصطلحات البالغية اليت 

يف آن عدة أمناط من عالقات وحداته فيما بينهما، و  فالعمل املعني يستعمل: " تنسجم مع البىن يف شكل إبداعي

  .2"هو تبعا لذلك خيضع إىل عدة أنظمة 

من مث سنحاول تتبع األنظمة أو النظام املهيمن الذي اتبعه الشاعر أو فرض نفسه يف البديعية، مع 

ف، فكيف يا ترى اإلشارة إىل أا جتمع بني فنون البالغة يف نسيج متماسك تتفاوت فيه األلوان بشكل مكث

  .مجع هاته القواعد التعليمية مع الفن يف آن واحد و نسيج متالحم؟

بادئ ذي بدء سنحاول احلديث عن اجلانب القواعدي أو األفقي فإىل أي حد وفق الشاعر بني 

  التنظري و التطبيق ؟ و كيف وظف األلوان البالغية يف بديعيته؟ و أي نظام اتبعه؟
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  بديعية ابن اخللوف النظام البالغي يف- 2

إن بديعية ابن اخللوف تشتمل على ستة و عشرين و مائيت بيت، تتمازج فيها األلوان البالغية يف 

لوحة فنية موائمة بني املصطلحات و الشعر، إذ يذكر النوع البديعي أو يوريه مع براعة يف توضيحه و إبراز 

  .خمتلفة معناه من خالل البيت، و هكذا تتواىل األبيات يف أشكال

كانت البداية أو مطلع البديعية من أحسن االبتداءات و هو براعة االستهالل، اذ وفق الشاعر يف 

  :ذكره مشريا اىل مفهومه بصورة مباشرة، مدال على مضمونه قائال

  1عِ كَالعنـمِهلَّت براعةُ مزن الدم     أَمن هوى من ثَوى بِالبان و العلَمِ                   

إن هلذا الفن البالغي قيمة عظيمة، ملا حققه من قدرة يف افتتاح الكالم مبا يناسب املقصود، و هو بعد 

، و هي "و التفريق ∗التلفيق"  ∗ذلك حياول حتديد املصطلحات بشكل دقيق، إذ يتحدث عن التجنيس املركب

غي بينهما، إىل أن يصل اىل التفريق الذي يعد غاية مصطلحات كلها تؤول اىل معىن واحد ، يتأرجح اللون البال

  : البديع، حيث يفسره الشاعر تفسريا دقيقا يف قوله

  2 و إِنْ رجـوت فَدع تفْرِيق دهر ما            أَبدوا و سـلْ عن دمِ القَتلَى بِحبهِمِ       

ان التفريق يف اللغـة : " بقولـه" ابن حجة " رفه ، الذي يع"التفـريق"إنه يذكر اللـون البديعي 

ضد االجتماع، و يف االصطـالح أن يـأيت املتكلـم أو الناظـم إىل شيئني من نـوع واحد، فيوقـع 

بينهمـا تباينـا و تفريقا، بفرق يفيد زيـادة و ترجيحـا فيما هو بصدده من مـدح أو ذم أو نسيب أو 
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اللون، إذ يوضحه يف معىن عميق حيث يتجلى لنا احلب يف أرقى صوره  و  ، مث إنه ال يكتفي برصد 1"غريه

أقصاها، فاألمر الذي أصام ال يضاهيه شئ فما أصام به الدهر ال يساوي شيئا مما فعله حبهم، إا مقاربة 

اخللق و  سيد–معرفية تنم عن دالالت عميقة، يغدو فيها احلب انتماء و والء حلب كبري،ال يقارن و ال يشابه 

فهي يف الواقع حماولة الشاعر لتجسيد عالقة النبل و "فكان الشاعر اته البنية جيسد مشاعر سامية  -أنبلهم

  .2"التسامي اليت تتجسد يف حالة اخللق الفين 

إنه اإلبداع الذي جتلى أكثر يف البديعية، من خالل اجلانب العلمي املعريف خاصة فيما يتعلق بعلم 

ف الشاعر جل األلوان البديعية يف قصيدته مع أننا ال نغفل توظيفه للبيان و املعاين، يعين أن هيكله البديع، إذ وظ

أصبح خمططا يتحكم فيه جانب معريف أو علمي حيث يستمر الشاعر يف بناء نصه موائما بني الداللة و ألوانه 

إذ تتناثر ألوان املعاين و البيان بني طريف البالغية، موريا تارة و ذاكرا تارة أخرى اللون البالغي أو البديعي، 

ابن " البديع ، حيث جنده يوظفها بني احلني و اآلخر، لكن الغالب و األولوية لعلم البديع، فالنظام الذي اتبعه

 مل يلتزم فيه مبا عرف  يف البالغة  القدمية يف أن املعاين و البيان  يف املرتبة األوىل مث يأيت علم البديع،"اخللوف 

البالغة يف الكالم مرجعها إىل االحتراز عن : " باعتباره زينة و زخرفة لفظية، و يف ذلك يقول اخلطيب القزويين

اخلطأ يف تأدية املعىن املراد و إىل متييز الكالم الفصيح من غريه ، و اآلين أعين التمييز منه ما يتبني يف علم منت 

هو ما عدا التعقيد املعنوي، و ما حيترز به عن األول أعين اخلطأ اللغة أو التصريف أو النحو أو يدرك باحلس و 

هو علم املعاين، و ما حيترز به عن الثاين أعين التعقيد املعنوي هو علم البيان و ما يعرف به وجوه حتسني الكالم 

  .3"بعد رعاية تطبيقه على مقتضى احلال و فصاحته هو علم البديع
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إذ كانت الصدارة لعلم البديع مبصطلحاته اليت هيمنت على امتداد  إذن فالنظام يف البديعية اختلف،

يتناوله تناوال جديدا يكشف عما يشاهده من "األبيات، و هذا ينم عن إبداعية و تفوق يف النظم، و هو يف ذلك،

ها قصور و بذا يستحق وصف املبدع ألنه رأى األشياء أو بدت هي يف صورة مل يفطن إليها غريه ، فأعاد صياغت

  .1" لتالئم رؤيته و مزاجه و توجهاته اخلاصة

يتجلى لنا هذا اإلحساس الفين يف اجلمع و املواءمة و التوايل بني األنواع البديعية يف بناء متماسك، 

من خالل التماثل و التضاد يف اجلمع بني الدال و املدلول، إذ التعطيف ، و التصحيف و التعريف، و التذييل ، 

تتماثل و تتشاكل ضمن نظام دقيق ، حيث يوظف الشاعر الفنون البديعية تباعا ، و اليت حتمل و التجريد ،بىن 

معاين متقاربة ، متواشجة و متضادة يف آن، و كلها ألوان بديعية تتناسب و دالالت الفقرة األوىل ، و تترجم ما 

للون أو املصطلح البديعي الذي يعانيه الشاعر من أمل و حنني و افتقاد، حيث جنده ينسج املعاين يف إطار ا

  : يف قوله *يتأرجح بني الذكر و التورية ، تفسري و تلميح و تفصيل، حيث ميثل للجناس املصحف

  2 كَلمـي            و حرفُوا بِوقُـوعِ احللْمِ في احلُلْمِ *صفَّحوا *و كَم بِخيرِ و جيرِ      

واحد ذاكرا له مدال عليه، و تفسريه مرتبط متاما بالنوع البديعي  لقد فسر اجلناس املصحف يف بيت

األلوان و جيمعها ألجل ذلك، بل ينتقي ما يفيد و يف املوضع الالئق ا، و يستمر يف تعريفه  إذ الشاعر ال يرصد

  :يف قوله  *هلا و تلميحه إليها فيالئم بني شطري األبيات، و ميتد الزخرف و املعىن إذ يعلل الشاعر التذييل

                                                           

6�م #F\ ��T =�&، . د -  1Vاعم�iا��:�ي ��� ا���ب ا �UVا��� ا� ،+N-�49، ص 2000، 1*�ه&ة، ط، =��$ ا.  
  .#I ا�k�T0N و ه� ز��دة C*�ط أو �gف C*�ط #I ا�-��< أ�Erء ا�-�N'<: ا�>�Eس ا��kT0 و ا��T&ف - *
  .'��E! ا����E��': I! أ:; ، و:�&  ::�&  - *
���Tا  -*  : &nC ا�*�م y�0, و ، F,�T�� �@ &nC و F�#c, ء�J�ا y�0, ، F�:و y�0و� ، F�:و y�0' F��إ &nC    ��@ &�nC أ���ا��$ أو �@

�C�@ ه; �&ى $���|.  
  .05، ص����� م�اه# ا����� �� ��� ا����� ��ر�< رواق ،  - 2 
، و,?���j ,�آ���ا أو ,>�&ي     �� ,��#F و �I8 ا�8-�ت =���<' ، F��M �# G*T, >���� I�# ا�-��م   '،  ا���gN; ه� أن ��g; ا�B�E$ أو ا�r�E& آ�#� -* 

�*TN�دة ا��?' ;t��رب، ص #>&ى اmدب و `��< اmا >Cي، |?ا��T�ا ><� I'ا ،G232 .  
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ـِرِ الشيـمِ     و لَو بِتطْرِيف عهد قَد مضى ارتجعوا             1لَذَيلُونِي بِفَرط عاطـ

  : يف قوله  ∗فهو يذكر هنا اللون البديعي و يربطه بالتجريد

  2ا الشوق من بِلْبالِ عهدهما             قَد جردوملكنهم مـرروا ندوى الفُـؤاد بَِ          

دون ذكره يف البيت لكن  ∗و تتواىل املعاين مشكلة لوحة زخرفية، حيث ينتقل مباشرة إىل االلتفات

  :املعىن يشري إليه و ينوب عن اللون البديعي ، إذ يقول

  3بع أَنْ بانوا و انطَلق وهـمِمالَ الس          و بِاملُتوجِ ملْ بِي و اَستملْ فَلَقًــا         

يتضح جليا أن الشاعر ينتقل من املخاطب اىل الغائب، و بعد ذلك يعود مرة أخرى إىل املخاطب و 

هلذا داللته، و ذا يشري إىل االلتفات ، و يدرك معناه من خالل مبىن البيت الشعري، فكأن الشاعر ذا التقارب 

ف لنا عن صياغة خاصة لبىن قصيدته و إبداعية ، تتواشج فيها األلوان و تتداخل منبئة يف املعاين و التماثل يكش

عن جانب داليل و معريف، و ترابط رائع، يثري يف ذواتنا آالمه و أحزانه، من خالل توسيعه يف معناه بأنواع 

لقد كان توظيفه للجناس ، و ∗و الالحق∗و املذيل∗التجنيس، حيث تتواىل أنواعه يف األبيات مثل اجلناس احملرف

للجناس وظيفة يف الصنعة الشعرية فهو يؤثر يف " يف الفقرة األوىل ملواءمته غرض الشاعر أي الغزل، حيث إن 

                                                           

  .06، ص����� م�اه# ا����� �� ��� ا�����  ��ر�< رواق ، -  1
∗ - ��&<N�ا : ،�Eا�*?و� +��@� =��م ا���`<،  ا�O�aحه� أن �NE?ع #I أ#& ذي ��< t# &|s�F، و @�F,�K ا�����
< @� ,�u ا��0<، ا��

  .56ص
  .06، ص ����� م�اه# ا����� �� ��� ا����� ��ر�< رواق ، -  2
شF�@ u، أو c' IBن رادا �&د F��M أو "�F��" I= F�c8� �K @���د  إ#�و ه� أن �-�ن ا�g|s &=�Jا @� #�N�� FCc-@ !E&ضF : ا����Nت - ∗

#��T =�� ا���E$ |��:�، دار ا�-N+ ا�����<، . �Mا#< 'C ،&��: I*� ا�G�*T, ،&�J د/  أن �gآ& "��F أو �>�; ا�F#�M �#�#�@ F�@ uJ  إ�!را:�� 
  .150، ص)���Eن('�&وت 

  .06، ص����� م�اه# ا����� �� ��� ا����� ��ر�< رواق ،  -  3
و ه� #� ا,�G رآj�E @� =�د ا�T&وف و ,&,���� و ا|N��� @� ا�T&آ�ت "�اء آ�I# �C ا"��I أو : أو :�Eس ا�k�&TN: ا�>�Eس ا��T&ف - ∗

  .87|?اC< اmدب و `��< اmرب، ص "$ و @�;، ا'I �>< ا���Tي، @���I، أو #I ا
∗ - ;�g��س ا�E<�ص : ا ،F8�C H:&��ا ،;�g�آ� F� �0ر@ j&|s �@ �@&� &|^ا !�= F�E70ه� #� زاد أ�� رآ.  
∗ - G���س ا�E<�ص : ا ،F8�C H:&��ا ،F:&�# &�` I# ف&� F�E71#� أ'�ل أ�� رآ.  
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النفس و األذن، حني يعمل على إيهام السامع أن الكلمة املكررة ذات معىن واحد فإذا أمعن املرء النظر فيها 

  .1" ، و يدفع إىل متابعة  التمعنرأى املعىن خمتلفا مما جيلب اإلعجاب 

إا بالغة حاضرة يف النص كله، و كأن للون البديعي الصدارة و االمتداد يف نظام دقيق، و متواتر ال 

خيرج عن النسق الثالثي، إذ تتواىل األلوان البديعية و تتماسك يف البناء األفقي للقصيدة يف حلة مجيلة موشحة و 

فها دون فصل بينها، ذاكرا اللون البديعي يف أغلب األحيان، هكذا تتشكل مطرزة و يواصل الشاعر توظي

البديعية بنظام واحد فتبقى املصطلحات البديعية مسة مميزة بني مد و جزر، حيث تتباين و ختتلف ، و يرفرف 

  :النسق البالغي على البديعية، حيث جند االستعارة يف قوله 

       ى الصدأَب ارةعتبِاس فُــوا وَرع ح قَدمِ           برِهدب هجو نى عجرِ الدعش تار2أس  

  :و كذا ااز يف قوله 

  3 اَعندهــم و عيونُ اِهللا تحرسهـم             من اعتراضِ حسود لَم يقُلْ بِهِـمِ        

البالغة من علم البيان، ذاكرا هلا و موريا عنها، يف لوحة  إن الشاعر يوظف بني احلني و اآلخر ألوان

دقيقة رائعة خالصة للفن يف نظام متميز، ينم عن ثراء تراثنا بعلومه البالغية الثالثة، من مثّ فهذا النظم هلا جيعل 

فردي للمبدع يف إذ األمر ليس أمر البديع يف حد ذاته و إمنا أمر التوفيق ال" للعمل األديب األسبقية و األفضلية 

، و ما نود اإلشارة إليه أنه قد وظف األلوان البالغية  4"توظيف إمكانات الفنون البديعية يف كل عمل أديب 

بشكل مكثف لكن عن دراية و رعاية إذ جتتمع الصنعة بالصياغة ، حيث جنده يذكر اللون البديعي يف بيتني أو 

                                                           

��وي، . د -  1N�ا w=�� ا��$	ا��� Lاف و ���ة ا�����?WGا A�  .325، ص 2000، )#0&(ا�*�ه&ة دار ��Mء، ،اiم	رة� 
  .07 ، ص "����� م�اه# ا����� �� ��� ا����� " ��ر�< رواق ،  -  2
3  - F8�C H:&��07، ص  ا.  
  .111، ص 2002، )#0&(، ا�*�ه&ة ، دار `&�+ )م>	و�� �?�$�9 م�Z6 ن:�ي ���(أد�� ا��� ،  ��ح رزق. د -  4
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ذكره ، مع أننا و يف تتبعنا للمصطلح البديعي نالحظ مصطلحات ثالثة ، مث ميثل له يف األبيات املوالية دون 

  :حتتاج إىل التوضيح كالتفويف يف قوله

  1غب ،إِبد ، مر إِنه عز أَهن                  فَرق ، أَقلْ حي لَم جِد أَعط هباتهِمِ                       

:" يف قوله" ابن حجة احلموي " يف حد ذاته حيث يعرفه  و يتضح ذلك الغموض لطبيعة النوع

التفويف تأملته فوجدته نوعا مل يفد غري إرشاد ناظمه إىل طرق العقادة ، و الشاعر إذا كان معنويا و جتشم 

مشاقه ، تقصر يده عن التطاول اىل اختراع معىن من املعاين الغريبة، و جتفوه حسان األلفاظ، و مل يعطف عليه 

  .2"و تأنق برقة 

فهو أن يؤتى يف " يعترب هذا اللون مجعا بني معان متالئمة، " اخلطيب القزويين " و يف املقابل جند أن 

  .3" الكالم مبعان متالئمة يف مجل مستوية املقادير أو متقاربتها

 هذا التعارض ال ندرجه هكذا بل لنؤكد أن األلوان البديعية تبقى مصدرا لتعدد املعاين و اختالف

املشارب و االجتاهات، مع ذلك فقد جاءت متواصلة مع دالالت البديعية، فمثال جند اإلام، الطرد و العكس، 

الذي يعد عقد لؤلؤ عند أصحاب البديعيات " حسن البيان"مث يأيت مصطلح آخر ميت بصلة لألنواع السابقة، 

عىن بنورانيته و مجاليته، و تدلنا األلوان ذاا على فهو البالغة حقيقة، و يضفي ألقا على باقي األلوان ، فيتنامى امل

  تقارا و تواشجها، و وصول الشاعر بذلك إىل منتهاه الداليل، موظفا ألوانا تتواصل و متتد بصورة أو بأخرى 

                                                           

  .11 ، ص "����� م�اه# ا����� �� ��� ا����� " ��ر�< رواق ،  -  1
  .246، ص DEان� ا%دب و (	�� ا%ربا'I �>< ا���Tي،  -  2
3  -  ،�Eا�*?و� +���م ا��*(� اt�i	حا���� �� )�  .198، ص  )ا���	ن�، ا���	ن، ا����
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حسن "، و هـو ممهد لعتـاب املرء نفسـه ليؤكد ∗، التشبيه املخمس∗، التشطري∗فيمـا بينها، إذ جنـد التشريع

  ".صالتخل

لكل علم حدوده ، و " إن الشاعر جيسد و يتميز ذا الثراء و اإلثراء لعلوم البالغة و مع ذلك يبقى ،

لكن هذه احلدود و ال نكران هلذا ذات طبيعة مرنة، فهي أشبه خبطوط رمال متحركة، تتالصق و تتضام، و متتد 

مالمح متجددة، و من مثّ فال نكران لتواصل  و تتواصل، و هنا ميكن للحدود األدبية أن تتداخل و أن تتشكل هلا

، لكن األمر هنا خيتلف، فاجلانب املعريف كان حاضرا  1"محيم تتالقى خطوطه على خارطة املعارف اإلنسانية 

على امتداد البديعية يف أشكال متباينة، حيث إن هيكل النص يتحكم فيه جمال معريف مسبقا، يتواءم و فقرات 

ينتقل إىل املدح مدال عليه بألوان بديعية متباينة، بداية باالطراد الذي يشري " حسن التخلص"د البديعية الثالث فبع

  :إليه و يفسره تفسريا دقيقا كأنه حيرص على كمال املعىن يف قوله

         ادبِاطِّـر ـبجفَاَع ةـريمِ           ابـنِ املُغاشاضِ ابنِ هفَي ى الذَّبِيحِ بنرشمِب2ه  

و على نفس املنوال يواصل الشاعر حتديده لأللوان البديعية، حيث يذكرها بصفة مكثفة و بصورة 

، كما أنه مييل بذلك إىل اجلمع بني الفنون ∗، إىل غاية التوشيع∗، املبالغة∗، اإلجياز∗متوالية كالكالم اجلامع

                                                           

∗ - H�&JN�ا : F\&ع ش�E�ا اgأنه  FN�' &=�J�ا �E�� ،I�N�@�M أوزان ا�*&�� و I# ،I�C! وز�ءا أو  @�ذا=?: o���أ:?اء ا I# W*"أIأ�?: 
  .266|?اC< اmدب و `��< اmرب، ص ��ر ذ�u ا���I# o وزن s|& `�& اmول ، ا'I �>< ا���Tي، 

∗ - ���# FN�' I# &���& ه� أن �*8$ ا�FN�' &=�J ش�&�r ،I$ �0&ع آ; ش�& #c� FE-� ���E,� '-; شJN�ا I= &��� �*�@�< ا^|&، آ; ش
F�|ص أ ،F8�C H:&��381، ا.  

∗ - �ا��gآ�ر @� ا�F�J، و  ا�T�aقا��F�J، ا��F' F�J، ا�F�J، ا�F��JN و ه� : ا�F��JN رآI# I أرآ�ن ا���`<، و أرآ�FC أر'�<:  ا�F��JN ا����
  .هgا ا��Eع �&د ا����N# F�Jدا أي |��8

  . 19، ص  )رات م�	ص�ةم�\�(ا�:�ل ا�
��ي �، �ر:�ء = -  1
  .13 ، ص ����� م�اه# ا����� �� ��� ا����� ��ر�< رواق ، -  2
∗ - H#�<�أنو ه� : ا�-�م ا �,c�  >�-� FN��: ن�-, o��' &=�J�أوا  ����E, أو >n=�#أو  �*�`�& ذ�I# u ا�GK�*T ا�>�ر�< #>&ى ا���tل 

  .121ا���I ا�T��، ش&ح ا�-�@�< ا������<، ص 
∗ - <�aص  أداءو ه� : �زا ،F8�C H:&��رف ، ا��N��رة ا��= I# ;Mc' ا�-�م I# 98ا��*�0د.  
∗ - >
  .و�k ا�I-����' �J ا�*&�+ إ@&اط: ا�����
∗ - Hش��N�تو ه� : ا��rا�-�م  إ &|s �@ !Et# $"�' &=�J�أو ا $�-N��أوا  j��' I-� $� o���ا�#�&دات ه�� =�I ذ�u ا��Et!، @�-�ن اm|�&  إ

��E# ص ،F8�C H:&��أو ">�< ا�-�م، ا o���ا >�@�M �132 ه�.  
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هلائل، عن نظـم هذا الفـن أو الدرس املتقاربة مدركا بذلك األزمة اليت نتجت عن هذا الكم البديعي ا

البـالغي البديعي، الذي حـاول رصد ألوانـه يف أشكـال متباينة، حـىت يتجلى التقـارب أكثر يف قولـه 

  ":التشبيه املثىن" عن 

ـْد منتظـ          تكَاملَ الوجه عن تشبيهه قَمرا               1مِأَبانَ عن مبسمٍ كَالعقـ

  :و كذا تشبيهه شيئني يف قوله

                جِـدفَت رِدنِ إِنْ تئَييبِش هبمِ        شي اَألجف ثكَى كَاللَّيح ا، ومثًا ه2غَي  

لقد ورد التشبيه باعتباره من علم البيان، لكنه لون بالغي ينبئ عن روعة و مجال و جانب معريف، 

، و حسن التضمني يف األبيات املوالية من البديعية، فهذه األلوان ∗، و التلميح∗االقتباسمثل ما يوضحه كذلك، 

مرتبطة حبقائق مهمة، و قد حرص الشاعر على هذا التنوع و التباين ، حيث تبدو للوهلة األوىل مكررة، لكنها 

فهذا "املعرفة و العاطفة، تنبض مبعاين و حقائق و دالالت تزخر ا البديعية يف شكل رائق و فريد جيمع بني

  .3"اجلمع بني العقل و الوجدان ال يتمثل يف تراث ثقايف مبثل الوضوح الذي يتمثل به يف الثقافة العربية و تراثها

كذلك كانت البديعية أصدق منوذج، حيث جند اللون البالغي حيمل علما، فكرا، و ألقا وجدانيا، 

  :كالعقد يف قوله

                                                           

  . 15، ص ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�����  ��ر�< رواق ، -  1
2  - F8�C H:&��15، ص ا.  
  .ا�-�Nب ا��?�? |��< ��sتI# >�s  أوأن �I�O ا��N-�$ آ�#F آ��< : ا���NMس - ∗
∗ - y���N�ا :N��ا I�O� ه� أن ،I��ON�ا I8� < أو��آ F#$ آ��ش�&،  أو- o�' ت أو��s I# ت���أوآ  !E�# أو ،&K�" ;t# أو ،&�| I# ة&*@

328��� ا���I ا�T��، ش&ح ا�-�@�< ا������<، ص . #>&د #I آ�م، أو �-�<.  
  .320، ص  -���� ا��UV ا����زآ� ��T# +�<Cد،  -  3
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         بِت دهاش ولْتاِء مشأَح نـمِ مي اليف اهجن        قَد الكَرِميِ و وني الننيِ ذكـم1مِق  

من مث مل يقتصر النظم على األلوان البالغية، إذ جتاوزه ملعارف إسـالمية و عواطف سامية، تنم عن 

وفقهـا النـص  ثقافة وسعة اطالع و متكن مـن البالغـة، مـن خالل السري ضمن آليـات ينمو

ائتالف : " البـديعي، إذ األلـوان البالغية تنمـو مع النص و تتكثف، فنجد االئتالف يف أشكـال شىت، مثل

، فقد مجعها ∗"ائتالف اللفظ باللفظ " ،∗"ائتالف اللفظ مع املعىن"،∗"ائتالف اللفظ بالوزن"، ∗"املعىن و الوزن

ظ البديعية باأللوان املتناسقة و املتقاربة، و هذا التشابه ال يلغي الشاعر يف شكل متتال و هلذا داللته، حيث تكت

تلك املفارقة، اليت تتجلى من خالهلا خصوصية البديعية، و مدى متكن الشاعر من نصه اإلبداعي،حيث يقوم 

  .2"، فبني الوحدة و التنوع تتمايز خصوصية و تفرد"بانتقاء مادته و تنظيمها

البالغية مل يكن إال عن دراية و حسن اختيار، و سبك أفكار، و رصد  من هنا جند أن نظم األلوان

ترتبط الفكرة يف البالغة العربية و الشعر الذي وصفوه بانه صياغة و ضرب من التصوير على ان ذلك "ألوان، إذ 

إليه و هذا ما أشار  3"اقتدار يف اجلهد البالغي، و احتشاد الستخدام التشكيل البالغي يف املوطن الصحيح

  .اجلاحظ

تبقى األلوان متنامية ،متشاة، متباينة، و مكررة لغاية و هدف سام، إا أثر بالغي راق جيسد علما 

                                                           

  .15 ، ص ����� م�اه# ا����� �� ��� ا����� ��ر�< رواق ، -  1
,c|�& أو  أوا���I= !E و:F ا�N� >T0*��$  إ|&اج إ�!�' �,c��� �,c�H# k ا���I# !E `�& ��:<  أنو ه� : ا�NKف ا���E! و ا��زن - ∗

��� ا���I ا�T��، ش&ح ا�-�@�< ا������<، ص  ،+�M ف أوg� أو u�&T,254.  
�& ا�FCm �= &=�Jهgا ا��Eع � #�tل �F '�0رة #��E<، : ا�NKف ا���� '���زن - ∗O� �أن �*�م '�� اm���ظ و ���O�' &|p  إ�!�رة =I أ

  .233ا����، ا��&:F8�C H، ص  روGC@���8 ,�0ر ا���E! و �gه+ 
∗ - !E���ا H# ����ف ا�NKا : I= نو ه� =��رة��,aظ :?�<  ا���c'إن  >*�Mظ ر���c' و ،���@ !E���إنآ�ن ا  ،F8�C H:&��ا ،��" !E���آ�ن ا

  .183ص 
�-�ن @� ا�-�م #�E�# F�# y0� !E! وا�� #I =�ة #���N��@ ،�Cر #Fn�� I�' �# ��E و '��I '��� ا�-��م     أنو ه� :  ا�NKف ا���� '����� -∗ 

  .ا�NK@� و #�ء#<
  .21ص  ،)  #�nEرات #���&ة( ا�:�ل ا�
��ير:�ء =��،  -  2
  .49، ص 1984، ) اmردن(، =��ن  ، دار ا��-& �� ا%دب و ا���	ن#��T '&آ�ت ���ي أ'� =��، .د -  3
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  لذا فتجديد الفكــر" من أهم علوم البالغة ، إنه حتديد للفكر البالغي املرتبط ارتباطا وثيقا مبناحي احلياة ، و 

  . 1"الفكر و احلياةالبالغي، دعـوة إىل النظر السليم يف قضايا  

، املرتبط بإظهار معىن معني سواء "مهما، و هو التجريد و مع تتبعنا ألبيات البديعية جند لونا بالغيا 

كان حزنا أو ندما، و ارتباط األلوان بدالالت، و بقضايا العصر و احلياة، كما أنه تالحم يستمد ألقه من 

  :يف قوله الذي كرر" التشطري" التراث و الشعر العريب يف 

             دضتعرِ مصبِالن دمتعبِم طِّرـِمِ                ش    2بِالسيف منتقمٍ ، بِاِهللا معتصـ

فهذا ينم عن ذاكرة مشبعة،و خمزون يتسم بالفاعلية و باملوسوعية العلمية و املعرفية، أين تتوارد 

  :و تتألأل حباا و تتراصف،مع غرابتها أحيانا و عدم توضحها يف قوله األلوان و تتزاحم على صفحات البديعية

                          هارِمص اباآلد ريص نحِ مدمِ  بِممالش عضوم يهداسح نلُّ مح3ي  

مث  فثمة إضافات و حذوفات ، و من توايل مقوالت تكون منظوره،"غري أا تبقى ذات شجون  

  :و كذا اإلبداع ، و يبدو ذلك يف قول الشاعر" حسن االختراع"، فيكون  4" تشكل مدلوله

            يعِ فَِسمدالب تيم بِه يعدا البيكَمِإِ               أَحاحل بِاحلُكْمِ و هاعدإِب اعد5ب  

فريدة ، نصل اىل أعظمها و أجلها يف  إا فنون البديع اليت تشكل علما فذا مع تواليها يف صور

االطراد الذي أبدع فيه أميا إبداع، إذ جنده ميتد إىل مخسة عشرة بيتا مسهبا فيه بشكل مجيل يلفت االنتباه، فهذا 

                                                           

  .47ا��&:F8�C H، ص  -  1
  .19، ص  ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�������ر�< رواق ،  -  2
3  - F8�C H:&��20، ص  ا.  
  .225، ص )  م�\�رات م�	ص�ة (ا�:�ل ا�
��ير:�ء =��،  .د -  4
  . 20، ص  ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�������ر�< رواق ،  -  5
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الذكر احلسن للممدوح، و لصفاته و لقبه و كنيته و صفته الالئقة، و اسم من أمكن من أبيه و جده و قبيلته، 

  : قولهإذ يبتدئ البيت ب

             نع عفَـرلٌ تأَص دمأَح دمحهِمِ             ميقُص نع افنم دبنِ عرو بم1ع  

  :إىل أن يقول

             نع عفَـرلٌ تأَص دمأَح دمحمِ              مهدعم نع افنم دبنِ عرو بم2 ع  

  .يف العصر احلديث  *"التدوير " يف شكل ما يعرف باملشجر ، و هذا قد يعين  و قد أخرجه

إنه جيمع يف هذا اللون البالغي مثرة معارفه العلمية و املعرفية يف شكل شائق ، حيث جند يف سهولته 

" يعده من  و تناسق أجزائه ، و حسن سبكه و تركيبه ، حماسنا و متيزا ال يكون إال يف هذا النظم، مث يربطه مبا

  :ليؤكد ما قبله يف بيت يلخص كل الدالالت ، يف قوله ∗"التفريع 

  3عندي بِأَحسن من تفْرِيعِ أَصلهِمِ          ما النجم إِنْ شب نبتا أَو نما شرفًا              

باجلانب املعريف و كذا  فسره الشاعر بشكل دقيق، و رقيق يوحي" التفريع"فهذا اللون البديعي  

الوجداين، فلقد متيز الشاعر حبسن اتباعه لأللوان البالغية و اختيارها ، مث تنسيقها يف منظومة فريدة ، مطرزا 

  :إياها ، يف قوله
                                                           

1  - F8�C H:&��21، ص  ا.  
2  - F8�C H:&��22، ص  ا.  

< : ا���o ا���ور  - *�� &�0, I�T@ د�� ؛�JC�8$ إ*N�� >�'�M &�` F�&�ه� ا�gي ,�Tي #-�F,�C ا��ا|��< آ��< ,y�0 ش&آ< '�F��8M I ؛ أي ش

 I��8M !��8#< إ*# >��
�& اmول ؛ و 8M$ ���أ 'F إ�: #I ا��0} ا��J�م ا��, F' $N� $8M ع�*�aا &nC �@ ��� اgن ه�@ ، �C�t�ا &�J�ع ا�*
  ".,�و�&ا " ا��J&ي 

∗ - H�&�N�ا : F@���<، k0� $r ذ�u ا�"$ ا��I8�c' ��E أو�| ��' ��E# $"�' F#آ� $�-N��أو ا &=�J�ه� أن ��0ر ا ،;��cN�و ه� ض� ا
FE# ع&�� ��:��<، #I :�ر و #>&ور، #�N��, F' >*�G #�ح أو ه>�ء أو @�&، أو  ا���E"�< ���*�م، إ#� @� ا�I8T و إ#� @� ا�*��<� $r ،y�F، أ

 ;�@c' ا��>&ور G��� م أو `�&ه��، وg�ا��*�0د '����ح أو ا !�= I# ;|�� $r ، ;�O�N�ا ;�@c' $"��8C+ أو `�& ذ�I= &��� $r ،u ذ�u ا
# F��= ;|ا��ا $"�� ا�m ،>�@�Eن �&ف ا��C �M ��E! اO@m��<، ا'I �>< ا���Tي، ا�0TN@ ،;�O�N; ا���8واة '�I ا�"$ ا��>&ور '�I و '�I ا

  .385، ص DEان� ا%دب و (	�� ا%رب
  .22، ص  ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�������ر�< رواق ،  -  3
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  1يا حسن مرتِسمٍ، يا حسن مرتِسمِ             نظْمي فيك مرتِسم   ∗بديع تطْرِيزِ           

،و املالحظ ∗، و الترشيح ∗يف شيء من الغموض ، بعد ذلك يذكر ألوانا مثل االستتباع  ∗و ملغزا 

أا تتناسب مع الفقرات الثالث للبديعية، و تتواىل إىل أن يصل الشاعر إىل منتهاه الداليل، دون أن يفصل بني 

محة، مث إن التكرار الذي جنده يف بعض األنواع البديعية، سواء كانت لفظية أو معنوية، إذ تأيت بصورة متال

  .، يوحي ببناء بديع و يعرب عن الغرض أو املعىن∗األنواع القليلة، كاإللغاز و التكرار 

و تبدو كذلك صور مناقضة مثرية للتساؤل عن جوهر الفن البديعي، إذ جند مثال األرقط و األخيف، 

مها يف البديعية، جعلها تنبع عن مقدرة و فهم، أو مصطلحات غري متداولة، لدى البالغيني، رغم أن استخدا

دلت على تنوع هائل لألنواع البديعية، و قدرة فائقة على النظم، مما يكسبها صبغة علمية، متدرجا ا ليصل إىل 

  : جتسد قمة الرباعة ، يف قوله" براعة طلب"غايته يف 

  2من غَيرِ نطْقٍ يعم يا خير من كَرمِ            و ما براعةُ مدحي أَنت هو طَلَبِي            

يعقب ذلك متن و جزاء ليحسن النظم و الطلب يف آن واحد، مضفيا على ذلك ثقافته اإلسالمية اليت 

                                                           

�&�?، ه� أن ���Nئ ا��N-�$، أو ا�g' &=�Jآ& :�; #I ا�gوات `�& #0�E���E= &��� $r ،> '�0< وا��ة #I ا��0 - ∗N�8+ اT' ت #-&رة�
ا���د ا�gي  M&رj و �Mر, �@ ،j�u ا�>��< اmو�!، و =�د ا�>�; ا��N و��g��' oوات =�د ,-&ر و ا,�Tد � =�د ,
�&، ا'I �>< ا���Tي، 

  .305، ص DEان� ا%دب و (	�� ا%رب
  .23، ص  ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�������ر�< رواق ،  -  1

�ز  -  ∗�aا�: ا �,c� ه� أن I'ا ،F��= ��E\�' و j&�` !�= ه&ه��B رات ��ل���' �,c� ف، و���N-�$ '��ة أ���ظ #NJ&آ<، #I `�& ذآ& ا���

  .342، ص  DEان� ا%دب و (	�� ا%رب�>< ا���Tي، 
*�ON ز��دة و ه� أن �gآ& ا�B�E$ أو ا�E�# &r�E! آ��ح أو ذم أو `&ض #I أ`&اض ا�F8E: I# &|s !E�# H�NN8�@ ،&�J �:  ا�"��NNع - ∗

  . 394@� و�k ذ�u ا��I، ا��&:F8�C H، ص 
∗ - yش�&N�ص : ا ،F8�C H:&��ا ،u�g� ���هp, و ��Tش&, >n��' !,p� !N� ،I"�T��ا I# ب&O� y�0, � >��-' $�-N��ا �,c� 299و ه� أن.  
��� ا���I ا�T��، ش&ح ا�-�@�< ه� أن �-&ر ا��N-�$ ا�-��< أو ا�-��' I�N����n و #��Eه� �cNآ�� ا���ح أو ا�: ا�N-&ار - ∗ ،j&�` أو ،k��

  .134ا������< @� =��م ا���`<، ص 
  .26، ص  ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�������ر�< رواق ،  -  2
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  :، يف قوله∗"حبسن االختتام"، حيسن اختتامه "كالم جامع"، يف "االقتباس"جيسدها 

  1و والدي و هب لي حسن مختتمِ               ديحِ خلِّص أَهلَ ملَّتهو بِابتداِء املَ          

من كل ما سبق يتضح أن بديعية ابن اخللوف حوت ألوانا بالغية كثرة ، فاقت املئيت نوع، وظفها  

اغمة، مستوحية من الشاعر بشكل متناسب مع املعاين رغم كثافتها، إال أا وردت متناسقة، متواشجة، متن

علوم البالغة، خاصة علم البديع، منظرا هلا، و مطبقا يف آن واحد، بأبيات شعرية تدل عليها، مستلهما من 

التراث موائما وجهته الفنية،و كذا نزعته الوجدانية، و ذوقه اجلمايل، مع أننا ال نعدم ورود بعض األنواع اليت 

رغم ذلك قدم لنا الشاعر لوحة فنية، أنبأت عن براعة فنية و  تتسم بالغموض، كأا هاربة من زمن رتيب،

إحكام صنعة، و تفوق يف هذا النوع من النظم مع إدراك للمأزق الذي وقع فيه الكثري من الذين نظموا يف هذا 

  .الفن الشائق

دينا من مث فبديعية ابن اخللوف تعد منوذجا لتوافق اجلانب املعريف، العلمي و الشعري، حيث تكون ل

نص ذو بنية و نظام خاص ، صبغ بصبغة فنية خاصة، حيث انصبغت صنعة الفكرة و امتزجت مشكلة فكرة 

شعرية مزدوجة بني نظم و شعر، ضاربة أروع األمثلة لفن شائق و فريد امتد عرب قرون ، و اعتمادا على العرض 

  :هذا ألنواع البديع ، ميكن لنا إيرادها يف اجلدول التوضيحي اآليت 

                                                           

� '� أن �I8� : >��` F�@ �E8T ا�|�NNم - ∗ ���Cا ،���#�-� >�,�| j��<� أن &r�E�و ا $B�E�! ا�ع �>+ =�E�ا اg�8نه�aاFC�@ ،  !*�� �# &|s
��� ا���I ا�T��، ش&ح ا�-�@�< ا������< @� =��م ا���`<، ص اa"��ع@�  ،493 .  

  .27، ص  ����� م�اه# ا����� �� ��� ا�������ر�< رواق ،  -  1
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  لبيترقم ا النوع البديعـــي  رقم البيت النوع البديعـــي

  إ�D2ر ا�&5ن  -

-  N�Q��ا  

  .ا��-��S وا�:#�س ا�%&�ف -

  ا�:#�س ا�%���ب  -

-  1
�  ا�

-  ��T�%%�ا  

  ا�%	#�ي  -

  ا@س�	�رة  -

-  ��:3V%�� وا	�ا�  

  ا���Sی� -

  ا�%:�ز -

  ا��.�ار  -

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 

30 
31 
32 

- H�&0N�ا H# ف&�  '&ا=< ا�"��Nل و ا�H<8 ا��

� ا���Oرع -�E<N�ا  

  إ���م ا��Nآ�� -

- >*'��  ا��

� ا��&آ+ -�E<N�ا  

- F'�<��' ء�J�ا ��C  

- ��E�و ا &#mا  

- >�'�J��ا  

-  ��A���ا  

-  �  ا���Aی

-  X�&-��ا  

-  X��	��ا  

-  Nی�Q��ا  

  ا��:�ی"  -

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 
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  رقم البيت النوع البديعـــي  رقم البيت النوع البديعـــي

-  �%Y��وا G�'I��ا  

  اVس��ب  -

  ا]��اض  -

  ت:�هN ا�	�رف  -

  ا�	"ل  -

-  ��C#�وم�ا��ة ا X����ا  

-  Xی�A��ا  

  ت#�س� اV[�اف  -

-  ��C#�م�ا��ة ا  

  � ا��#.� -

  ا���ه�1  -

  ا�#�I وا���  -

  ا]��Dم  -

-  Fی���ا�  

  ا���د وا�	.^  -

3
  ا�'��ن  -  

  ا���Iی_  -

-  ���I��ا  

  ا��G�'I ا�%`%^  -

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

-  �I#�ا��� وا  

  ا��%#�  -

  ا�	.^  -

  ا@س��DAم  -

  ا@س�"راك  -

-  N��	��ا  
3  

-  Gج���ا�  

-  ��
A��وا N��	���  

-  N�&�
  ا]4&�م ا�%

  ا��دع وا�5ج�  -

  ا���%�1 و]ض�اب  -

-  d��"��ا  

  ا@4���ن  -

  ا��د ��e ا�V:�ز -

  ا��	"ی"  - 
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6 .	���' ا.$ ا�>��ف  -3 ا� �7M ا��9 و ا� ���  

الذي  –يف الشق الثاين سنحاول اإلشارة بصورة أو بأخرى إىل النسق الثاين و املتعلق ذا النظام 

الذات اليت جند ا جوانب تتصل باألصوات و التركيب و و هاته املصطلحات البالغية ب –أشرنا إليه سابقا 

الداللة اتصاال مباشرا منبئة عن مجال و روعة أداء يف لغة سلسلة التعابري مجيلة املبىن ، زاخرة باألفكار ، 

ل متواشجة ، متنامية املعاين يف البناء العمودي للبديعية ، إذ مل يكن العمل الشعري جمرد رصف أللوان بالغية، ب

مزجها الشاعر و نظم لعلوم البالغة و صاغها يف قالب شعري ، و أضفى عليها صبغة مجالية ، فهذه العلوم 

  .1"املعاين و البيان و البديع ، تشكل علما واحدا ، هو علم اجلمال اللغوي" الثالثة

 ما هو إال النص األديب" فاللغة اليت يوظفها الشاعر ملتقى ألنظمة شىت يف بنائه الشعري ، حيث إن 

  .  2"نتاج نظم أو نسق لغوي معني ال ميكن فهمه أو تفسريه كامال دون إهلام دقيق شامل للغة اليت صيغ ا 

من مثّ ستكون دراسة لغة البديعية من ناحية بنائها الداخلي ، أو مستوياا املتفاعلة يف داللتها و بنائها 

و الداليل ، اليت ستأيت يف شكل موجز ، ألن ما يهمنا هو  الفين  حبيث يتضافر املستوى الصويت و التركييب

  . اإلشارة إىل بعض اجلوانب اجلمالية تبعا للنظام البالغي الذي تطرقنا إليه آنفا 

و دراستنا ستقتصر على بعض اجلوانب اليت تضيء لنا مواطن اجلمال ، إذ إن النص حيمل رؤية فريدة 

كون اإلشارة إىل اجلانب الصويت و بالتحديد البنية اإليقاعية أو الصوتية ، و خصوصية معرفية و فنية ، من مث ست

اليت جتلت من خالل موسيقى اإلطار و داللتها مث عالقة املصطلح البالغي باملوسيقى أو باألداء اللغوي ، ورغم 

مع  هيل ، لتوا شجاالرتباط الوثيق بني اجلانب الصويت و الداليل ، سأركز على اجلانب املعجمي أو احلقل الدال
                                                           

  .05، ص  1995 ،) د،ط ( #0&،، دار ا���&@< ا�>�#��< ، ) ا����� –ا���	ن  –ا���	ن� ( ��� ا���	ل ا����ي،  #��Tد "����ن ���Mت. د -  1
2
6 3�[ ا*(���7 و �Q��` ا�>��ب��� �5ت ، . د -   'i�	Q�ه�ة ا�� �ه�ت ا��   .02، ص  1996،  1ط ،)م-�( ، دار ����ر ���'��� ، ا�
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املعىن، و هذا هو لب الدراسة ، أما الصورة ستكون اإلشارة إليها عابرة ، فهي يف البديعية وجدانية تعرب عن 

    .معاناة الشاعر

إا جتربة شعرية متميزة ، يف نسيج لغوي خمتلف ملا تضمنته البديعية من روافد و منابع ثقافية خاصة 

، إذ استخدم الشاعر اللغة يف أداء دالالته من خالل فنه الشعري " علم و فن " ، فاجلديد هو تلك االزدواجية 

متفردا مكثفا ، تبعا هلذا النسق الشعري و متثيال ملناحي تلك التجربة اليت اقتضت حقال دالليا واسعا يشمل هذا 

  . الشعر فكان متايزا و تنوعا و تباينا 

لفاظ اليت تشيع دالالت شىت ،حيث مزج بني الفكري و إذ جند من خالل قراءتنا للبديعية ، تلك األ

بالنسبة للناحية الداللية فإن " املعريف واملوضوعي يف ألق وجداين يشكل نسيجا و عالقات متداخلة املعاين 

األسلوبية تتجه إىل األلفاظ باعتبارها ممثلة جلوهر املعىن ، فاختيار املبدع أللفاظه يتم يف ضوء إدراكه لطبيعة 

ففي   1"فظة ، و تأثري ذلك على الفكرة ، كما يتم يف ضوء جتاوز ألفاظ بعينها تستند عليها طبيعة الفكرة الل

هذا اإلطار اخلاص جند ألفاظا تتناول شكال خاصا ، و تعرب عن دالالت خاصة ، حيث يتراوح القاموس بني 

  :وجداين ، إسالمي و بالغي ، و توضيحا لذلك ننطلق من 

  

  

  

                                                           

��#��T =�� ا����+ ، . د -  1�  .107ص  ،) ب ، ت ( ، ) د ، ط (  ،)�E�� >�N-# ،)&0#ن ، ا�*�ه&ة  ا��*(� و ا%$�
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  ل الدالليةاحلقو: 3-1

  حقل ألفاظ الوجدان - أ

إن احلب هنا خمتلف ، فالعالقة روحية عميقة و سامية مسو احملبوب ، غري أن الشاعر يف تعبريه عن 

الوجد احلارق ، مل يكن أمامه إال اللجوء إىل موروث عريب زاخر بألفاظ احلب ، و األسى الروحي العميق ، إذ 

مدح أنبل اخللق ، و يوسع دالالته لتتناسب و هذا الفن ، لقد طغى حاول أن يوائم معجم احلب و غرضه يف 

احلب عليه ، و ملك جوارحه ، و جعله سبيال لرضا اخلالق عن طريق رضا و حب الشفيع ، فكان ورود ألفاظ 

اهلوى ، : " للحب من مطلع البديعية إىل براعة الطلب ، إذ جند األلفاظ الواردة و املعربة عن األسى من مثل 

الدمع ، األحشاء ، الضرم ، النوال ، سقمي ، قليب ، حبهم ، الوصال ، دمعي ، ندمي ، حادي ، ناظر ، أفالذ 

، القتلى ، احللم ، القلب ، الفؤاد ، الشوق ، العواذل ، ريح الصبا ، املعتل ، الربء ، بروا ، صادوا ، ظيب ، 

، مقليت ، صربي ، سلواين ، مكتتمي ، سحر،  طريف ، وصلهم ، الوجد ، الغرام ، النسيم ، برنت ، مسعيت

  ". حلظهم ، ساجي ، ظمأ ، صب

لقد اعتمدت البديعية على هاته األلفاظ املعربة عن قمة الوجد واملفتوحة على دالالت أعمق ، 

ذ فاستخدامه هلذا املعجم كان كاشفا ملشاعره ، إا إحياءات و طاقات لغوية عرب ا الشاعر يف بالغة رائعة ، إ

و فعال وفق الشاعر يف 1"فكل فن هو لغة تعبري " االزدواجية تبقى دوما بني وجدان و فن و هذا ما بدا جليا 

هاته اللغة الوجدانية النابعة من الفؤاد إىل الفؤاد ، فكانت أعلق باألذهان ، و أحرص على اإلبالغ و أقدر على 

شفيعها خامت األنبياء واملرسلني عليه أفضل الصالة و  إيصال آالم اهلوى و الفقد ، لرمز األمة اإلسالمية ، و
                                                           

  .159، درا"< :����< ، ص  ��	ص� ا���J ا����Vن ���غ ، ر#O. د -  1
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التسليم ، و كل ما يرتبط به من قيم و مثل و كذا أجماد ولت ، فجاء هذا الشعر بلغة وجدانية عميقة معربة عن 

احلسن البالغي " عمق األسى و اجلرح الذي الزال يرتف ، جمسدة بذلك بالغة رائعة و حسنا بالغيا فريدا ، إذ 

    . لغة زئبقية األلفاظ و املعاين  1"ط باللغة مرتب

  القاموس البالغي  -ب

إنه اجلانب األوضح و الذي ارتكزت عليه البديعية ، فهي يف األساس تأليف بالغي أو نظم حلقائق 

إذ قدم الشاعر لنا لوحة متنوعة األلوان ذات خطوط دقيقة و . بالتحديد علم البديع : العلوم ، علوم البالغة 

ل وارفة، تلتحم و تتشابك من البداية إىل النهاية حيث تتنامى من خالل ألوان و أنواع بديعية يرصدها ظال

الشاعر يف شكل صور متباينة ، يشكل من خالهلا قاموسا بالغيا رائقا و متميزا ، مبا ورد فيه من مصطلحات 

معىن ، مبا جنده وراءها من شجون ، و الشاعر بالغية ، تعد منبعا معرفيا هاما ، و استثارة لألفكار ، و تنميقا لل

يف كل ذلك يذكر األلوان البالغية يف أغلب األحيان ، و يوريها أحيانا ، حيث متتد من مطلع البديعية إىل أن 

براعة االستهالل ، املشاة ، التفريق ، التصحيف ، : " تصل إىل منتهاها الداليل ، فنجد مصطلحات مثل 

، القسم املعنوي ، االستعارة ، الطي والنشر ، االستدراك ، التوجيه ، التعليل و التفسري ،  التذييل ، التجريد

االفتتان ، رد العجز على الصدر ، املناقضة ، املراجعة ، اهلجاء يف معرض املدح ، اإلعراض ، جتاهل العارف ، 

لتخلص ، التلفيق ، الترديد ، التبديل تناسب األطراف ، اإليهام ، التلويح ، الطرد و العكس ، التشريع ، حسن ا

، الغلو يف التشبيه ، الكالم اجلامع ، املبالغة ، اإلجياز ، الغلو ، املذهب الكالمي ، التكميل ، التوشيح ، الكناية ، 

  " . حسن االختتام .... 

                                                           

  .89، ص  1984، ) د،ط ( ، )اmردن(، دار ا��-&، =��ن  درا$	ت �� ا��*(�#��T '&آ�ت ���ي أ'� =�� ، . د -  1



 

144

  اجلانب البالغي و اجلمايل يف بديعية ابن اخللوف                                           الفصل الثالث

غية ما نالحظه ورود مصطلحات بالغية خمتلفة و مكثفة ، فقد حاول الشاعر استخدام األلوان البال

األكثر تأثريا و امتدادا ، نتيجة تداوهلا ، فكان الدرس البالغي ظاهرا يف النص من بدايته إىل ايته مشكال وحدة 

و بناء ملا قام عليه من أوجه بيان و بديع ، إذ متتعت البديعية على الصعيد التأليفي ، بدرجة كبرية من التوازن 

اإلبداع الشعري ، فكانت ثنائية الدرس البالغي و اإلبداع جتانسا يف  املتالئم و املتناسب مع احملور الداليل أو

  . مستويات النص املختلفة، مما أضفى عليه مجالية و تفردا 

   املعجم اإلسالمي -ج

إن الدالالت و املعاين تتشابك يف البديعية و لذا يصعب خاصة يف هذا اجلانب إحصاء األلفاظ و 

لثراء الذي اتسمت به البديعية ، جعل األمر صعبا و مثريا للتباين ، هلذا ارتأينا حتديدها بشكل دقيق و شامل ، فا

اإلشارة إىل بعض الرموز و الدوال اليت جتسد بصورة أو أخرى ثقافة الشاعر ، و مدى تأثره باملعجم القرآين ، 

صلى  –ح الرسول الذي جتلى أكثر من خالل ظاهرة العقد و االقتباس ، خاصة و أن موضوع البديعية هو مد

الذي غدا فنا يف البديعيات فليس من الغريب أن يستعني ذا املعجم يف جتربته اإلبداعية من  –اهللا عليه و سلم 

ففن الشعر يعمد إىل خلق تناسق بني اللغة املبعثرة فيتواكب من بني أعدادها أو كمها " حيث تشكيلها الفين 

  .1"دد من مفرداا و مجلها لتصاغ يف إبداع تناسقي املطلق ما يشكل تناسقا أو انسجاما بني ع

الذي جاء بلغة و أسلوب خاص ، من مث كان توظيفه  –القرآن  –و األمر هنا متعلق بلغة إعجازية 

خاصا ، و يف نسق شعري مغاير ، إذ تضافرت عوامل شىت ، حيث كان العقد و االقتباس كلونني بالغيني 

الستجداء ، فجاءت نظما و علما و معـرفة و إثـراء ، فنجد ألفـاظ أضفيا إحياءات و خصوصية هلذا ا

                                                           

  .62، ص  )م�\�رات م�	ص�ة ( ا�:�ل ا�
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، مستلهمـة ......) احلـرم ، القـدس ، عيون اهللا ، إلـه ، العـرش ، القـادر ، احملتكـم ،: ( مثـل 

من املعجـم القرآين ، مث إنه يوظف العقـد خاصـة يف الفقـرة املتعلقة باملدح ، إذ جند منـاذج كثـرية منه 

  : ففي قوله  ،

  1بِاِهللا أَوجِز و سلْ عنه تجِد مدحــا            في صورة النجمِ أَو في نون القَلَـمِ        

" ، و كذا عبارته  2﴿ و النجمِ إِذَا هوى ﴾: إشارة إىل قوله تعاىل " يف صورة النجم " جند يف عبارة 

  . 3﴿ ن و القَلَمِ و ما يسطُرونَ ﴾: ن قوله تعاىلمقتبسة م" أو يف نون القلم 

و األمر ال يقتصر على ذلك إذ جند الشاعر يوظف أمساء األنبياء و يشري إىل قصصهم و كذا بعض 

الشخصيات التارخيية ، حيث جند تلميحا إىل الشاعر املعروف جبميل بثينة أي مجيل بن عبد اهللا بن معمر 

، و كذا جعفر بن أيب طالب و هو أخ علي "ترديد حب مجيل زد به وهم : " يف قوله العذري ، و يتجلى ذلك 

رغم التواشج بينهما ، وجند هذا التنوع والتباين من خالل ذكر القصص  - رضي اهللا عنه- بن أيب طالب 

لوب والشخصيات واألخذ من كل ما هو إسالمي، ومتتد البديعية يف الفقرة الثانية موشحة ذا الشكل وبأس

﴿ سبحانَ الّذي أَسرى بِعبده : إشارة إىل قوله تعاىل" ملح مبا نال يف اإلسراء من شرف:" العقد ، فنجد يف قوله

وه ها إِنناتآي نم هرِينل لَهوا حكْناري بى الّذاَألقْص جِدامِ إِلَى املَساحلَر جِداملَس نلًا ملَي يعمالس ﴾ ريصكما  4الب

 5﴿ حور مقْصورات في اخليامِ ﴾: عقد من قوله تعاىل" موائس يف قصور تفرعهم : " جند يف قول الشاعر 
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و العقد يتجلى 1﴿ ما كَانَ محمد أَبا أَحد من رِجالكُم ﴾: جنده يف قوله تعاىل" ما كان طه أبا :" وكذا يف قوله

عقد من " مبا أتانا أفصح األمم:" ن خالل احلديث النبوي الشريف ، إذ جند قول الشاعرأكثر يف البديعية م

وارتح لراحة كف :" وكذا قوله" أنا أفصح العرب بيد إين من قريش:" حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وقد أشرنا  -  عقد من حديث االستسقاء وخروج املاء بني أصابع الرسول صلى اهللا عليه وسلم" أظهرت عجبا 

وجند كذلك تلميح إىل معجزة الرسول صلى اهللا عليه وسلم وانشقاق القمر على عهده ، يف  -إىل ذلك سابقا

  ".مؤيدا بانشقاق البدر يف الظلم :" قوله

وهكذا تغدو البديعية ملتقى لنصوص متعددة ، تنم عن ثقافة الشاعر وعن متيز بديعيته، إذ استوعبت 

ها بطراز بديعي، فهي تشكل بالتايل خطابا شعريا جيمع بني دالالت فكرية ، وجدانية، نصوصا خمتلفة و وشحت

  .دينية، اجتماعية ومعرفية

  البنية اإليقاعية  -3-2

إن بديعية ابن اخللوف من املطوالت ، ذات نص خمتلف عن باقي النصوص ، من مث فهو ذو بنية 

سد و فجر تلك الطاقة اإلبداعية يف مستوياا املختلفة إيقاعية معينة ونظام صويت خاص ، فهو أفضل منوذج ج

فالشعر نواح عدة للجمال ، أسرعها على نفوسنا ما فيه من جرس " خاصة فيما يتعلق باملستوى الصويت ، 

األلفاظ ، و انسجام يف توايل املقاطع و تردد بعضها بعد قدر معني منها ، و كل هذا هو ما نسميه موسيقى 

  .2"الشعر 
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هذا األساس نسلط الضوء على هاته الناحية املوسيقية ، لنعرف مصدر موسيقاها ، و تلك  فعلى

نظم ما ليس من " األنغام واألحلان اليت يطرب ا كل قارئ للبديعية ، و هل أن استعارة موسيقى الشعر يف 

" ى تبقى ذاا و يبقى ، أي نظم علوم البالغة ، يفقده خصائصه أم أن األمر سيان ، و املوسيق1"أغراض الشعر

  .2"الشعر إال كالما موسيقيا تنفعل ملوسيقاه النفوس و تتأثر به القلوب 

فنظرا هلذا التميز يف هذا النص ، فإن دراستنا ختتلف إذ سنشري إىل ما له عالقة وطيدة به فقط ، حيث 

موسيقى األلفاظ حيث : أما الثاين متعلق مبوسيقى اإلطار يف إشارة إىل اإليقاع و القافية ، : جند شقني ، األول

تتميز به لغتنا العربية حرصها على احلس اجلمايل ، عن طريق إقناع األذن مبا حتققه من مجال لفظي و "إن ما 

  : و لقد كانت البديعية كذلك ، إذ جتلى هذا احلس اجلمايل يف مستويات عدة منها 3"تراكيب موسيقية 

  موسيقى اإلطار  -أ

تندرج البديعية ضمن النظم أو التأليف ، فقد ارتكزت على سبك ألوان  :اإليقاع الوزن أو  -) 1

فإن اختيار هذا البحر أو ذاك سياجا و إطارا " البديع ، فهي قصيدة من حبر البسيط، و هلذا االختيار داللته 

لفنية السائدة بل إيقاعيا هلذه القصيدة أو تلك ليس أمرا تفرضه روح العصر أو ظروف اتمع أو التقاليد ا

نستطيع أن نقول ال يفرضه الشاعر على نفسه إذ إن كل حبر حيوي داخل أبنيته إحياءات و دالالت وجدانية و 

  . 4"نفسية متعددة و مركبة 

من مثّ جتسدت انفعاالت الشاعر إيقاعيا من خالل البحر البسيط الذي يوائم هاته التجربة الوجدانية 
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لشاعر على امتداد بديعيته اليت وصل عدد أبياا إىل مائيت و ستة و عشرين بروي امليم العميقة، إذ اقتصر عليه ا

املكسورة الذي أضفى إيقاعا خاصا انسجم مع إيقاع احلشو الذي تكرر فيه الكسر مرارا ، و لعل الصوت 

ـاته املعـاين من ، و لقد أشـرنا إىل ه 1"االيار و البث و احلزن و احلـرقة " املنخفض املكسور يدل على 

ايار العامل اإلسالمي ، فبث لواعج األسى و احلزن و احلـرقة من خالل االستجداء حببيب األمة و شفيعها 

، فجـاء البحر البسيط و هـو من البحور الطويلة اليت كثر دوراا يف  -صلى اهللا عليه و سلم  -الرسول 

و قصائد تنتهي كل " فَعلن " هي كـل أبياا بوزن قصـائد تنت: على صورتني " الشعر العريب و يـرد 

، ال يلتزمـان "فاعلن" ، "مستفعلن: " ، و يف كل مـن النوعني نرى املقياسني" فَعلن " أبيـاا بوزن 

  2"صـورة واحدة يف حشو األبيات 

هي من منط ، ف" فعلن : " و هذا ما بدا يف البديعية ، إذ جند أن عروضها و ضرا ينتهيان بتفعيلة 

  . القصائد األوىل 

، "متفْعلن"يف احلشو يصري " مستفعلن"كما أننا جند الزحافـات يف تفعيالته بشكل كبري ، حيث إن 

  " . فَاعل"تصري " فاعلن"، " فَعلن"يصري " فاعلن"

و هلذا داللته إذ يضفي حركية و حيرر النص من رتابة اإليقاع ، إذ إن الزحافات وردت بشكل 

يف احلشو ، فقد تعرضت بعض أبيات البديعية للزحاف بشكل متباين و خمتلف ، فجاء اإليقاع متنوعا  مكثف

متناغما ، واملالحظ أن هاته الزحافات يف هذا النص من خالل البحر البسيط اختصت حبذف الثاين الساكن 
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ستقرار و االضطراب الذي بشكل كبري ، و ليس األمر اعتباطا ، فهو جيسد مدى االنفعال الوجداين و الالا

  .يعيشه الشاعر

إا من دعائم اإليقاع الشعري فال يتم البناء اإليقاعي للشعر إال بالوقوف : القـافيــة -) 2

بالشعر، وال يسمى شعرا حىت القافية شريكة الوزن يف االختصاص " عندها حبروفها و الروي حتدد الداللة إذ 

والقافية من آخر ....ى أن الشعر ما جاوز بيتا واتفقت أوزانه وقوافيه يكون له وزن وقافية، هذا على من رأ

 يللغاية، فه ة، إا مهم 1"حرف يف البيت إىل أول ساكن يليه من قبله مع حركة احلرف الذي قبل الساكن

املغايرة  تاج اإليقاع الشعري ، من مثّ و يف حماولتنا تأمل قوايف البديعية ، فإننا نلحظ من الوهلة األوىل تلك

التقفوية ، بداية بالقافية ،حيث وردت مطلقة مكسورة مؤكدة و موحية ملعاين عميقة ، فقد امتد حرف امليم 

املكسور يف البناء اإليقاعي مدال على متيز الشاعر يف نسجه، حبسن اختياره ملا يتناسب و جتربته الشعرية حيث 

" ة ،خري معرب عن ذلك ، فهي األكثر وقعا إذ إن كان صوت حرف الروي املكسور وكذا أغلب حروف القافي

ما تتسم به الكسرة من توسط على الصعيد البيولوجي داخل اجلهاز النطقي ما يشري إىل حالة التوسط بني 

، مث  2"االتصال بالعامل املفروض احملسوس املرغوب عنه ، و امليل حنو العامل الروحي غري احملسوس و املرغوب فيه 

األساس الذي تبىن عليه القصيدة، فهو مبثابة اخلامتة للبيت الشعري ،فكان لزاما أن يتخري القافية  إن الروي هو

القافية ليست إال عدة " اليت جاء معظم حروفها مكسورا ، مضيفا بذلك رونقـا و إيقاعـا خاصا للقصيدة إذ 

ون جزءا هامـا من املوسيقى أو األبيات من القصيدة ، و تكررها هذا يك رأصوات تتكرر يف أواخر الشط
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  .1"الشعرية 

من مثّ كان تكرار الصوت املكسور يف أحد حروف القافية، حيمل دالالت موسيقية ومعنوية روحية 

بني عامل مفروض وأخر يتوق  رعن الصراع الذي يعيشه الشاع م، حيث يتكرر الصوت موقعا نغمة موسيقية تن

  .على املرونة والرقة، مع نوع من التماسك إزاء املرفوضإليه، يف إحياءات وجدانية، تدل معانيها 

الردف والتأسيس و هذا يدل على تفرد هذا الشـعر علـى    نوما ينبغي مالحظته هو خلو القافية م

، و خصوصيته هذه جعلته متميزا بني أنساق ةمستوى اإليقاع و القافية فهو جيمع بني الوجدانية و املعرفية العلمي

  .الشعر العريب

  موسيقى األلفاظ -ب

إن ما متيزت به البديعية ، تلك األلوان اليت زينتها و وشحتها حبلة مزركشة أضفت عليها ألقا و 

رونقا ، فهي بنوعيها حتسن الكالم من خالل املعىن أو اللفظ ، كما أا تضفي جرسا موسيقيا و نغما شجيا 

  .مطردا على أوتار األبيات

من فن البديع ، بتوضيح عالقتها الوثيقة مبوسيقى األلفاظ، شري إىل بعض احملسنات سنمن مث 

فلخصوصية النص نكتفي ذا املستوى الذي برع الشاعر فيه و أبدى مقدرة فنية من خالل تناوله ملباحث 

فإذا كانت املعاين تتناول الدالالت املركبة، و مباحث البيان تتناول الدالالت اإلفرادية، فان مباحث " البديع ،

، فألوان البديع مل تكن 2"ديع تتناول جوهر اللفظ و ما حيمله من ألقاب حبسب تأليفه مع غريه من ألفاظ الب

                                                           

� ، . د -  1�Cإ'&اه�$ أ�
  .246، ص  �م�$�:H ا�
�� #��T =�� ا����+ ، . د -  2�  .266، ص ا��*(� و ا%$�



 

151

  اجلانب البالغي و اجلمايل يف بديعية ابن اخللوف                                           الفصل الثالث

جتسد إمكانات لغوية، هلا تصور شكلي حمدد يف إبراز " رد الزينة و الزخرفة اللفظية اليت ال تفيد شيئا، فهي

  .سطحي و عميق: ، إا جتمع بني مستويني1"الناحية اجلمالية 

لقد كثفها الشاعر يف بديعيته ، فسلط الضوء على  :املستوى السطحي أي احملسنات اللفظية -) 1

فهذا النوع من فن البديع وثيق الصلة مبوسيقى "بعضها لتكون النموذج الذي يوضح أثرها اجلمايل املوسيقي، 

 يكون له نغم و موسيقى، و األلفاظ، فهو ليس يف احلقيقة اال تفننا يف طرق ترديد األصوات يف الكالم، حىت

، و من ضمن ما ورد على سبيل التمثيل  2"حىت يسترعي اآلذان بألفاظه كما يسترعي القلوب و العقول مبعانيه

  .ال احلصر

 :السجع املطرف مع التصريع ) أ   

 .3"ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخري" ورد يف مطلع البديعية ، فاألول هو 

السجع يولد إيقاعا يأسر النفوس واألمساع إنه حمبب إىل النفس و القلب، و كأنه متهيد الشعر و ف

، فهو تنغيم بديع، و حلن شجي ، يضفي حركية و انسجاما يف املعاين، ليغدو أكثر  4"صورة مصغرة عنه

 5"و تزيد بزيادته ما كانت عروض البيت فيه تابعة لضربه، تنقص بنقصه:" خصوصية من خالل التصريع و هو 

  :، حيث جنده يف املطلع 

  6أَمن هوى من ثَوى بِالبان و العلَمِ             هلَّت براعةُ مزن الدمعِ كَالعنـمِ          
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العلم ، العنم ، توحيان بإيقاع خاص يتغلغل يف النفس، و يقرع األمساع، فالتصريع له أمهية : فكلمتا

إن التصريع يف أوائل القصائد طالوة ، و موقعا من النفس الستدالهلا به على قافية القصيدة قبل االنتهاء "إذكبرية 

  .1"اليها، و ملناسبة حتصل هلا بازدواج صيغيت العروض و الضرب، و متاثل مقطعهما، ال حتصل هلا دون ذلك

غرض و املطلب يف قالب موسيقي إنه ارتباط وثيق بني النوع البديعي و العزف على أنغام حتقق ال

  .رائع

 :اجلناس) ب           

ورد بشكل ملحوظ يف البديعية، و بالتحديد يف الفقرة األوىل أي املقدمة الغزلية، حيث جند  

التجنيس املضارع و املركب، اجلناس املذيل و الالحق، اجلناس احملرف و كذا املقلوب، و هلذا التكثيف داللته، 

ام التغزل، بذلك الرنني الصويت و اجلرس املوسيقي، الذي ينبعث من تشابه احلروف يف األلفاظ فهو مناسب ملق

  : و لعل أصدق مثال قوله

2أمَ من فُروق بروقِ احلَي إِذَا لَمعـت               تمت مماثَلَةُ اَألحشــاِء للضرمِ         
 

، فروق و بروق جيعل للمعىن بعدا نفسيا يتناسب مع معاناة الشاعر فاملواءمة و اجلمع بني الكلمتني

أي أن سحر اجلناس إمنا يكمن يف مراعاة البعد النفسي و أن يكون ذا مسار "  -اجلناس–اليت تبدو من خالله 

من اختالف فين يدفع املستمع إىل إقامة مقارنة تتبعها مفارقة، األوىل ناجتة عن تشابه اللفظني و الثانية الناجتة 

  .3"املعنيني
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إن اجلناس يصنع ذلك اجلمال اللفظي أي يرتبط ارتباطا وثيقا باملعىن، و هذا ما برز يف البديعية، اليت 

اجلناس جيب أن يراعى فيه جانب املعىن، أما " مل تكن جمرد زخرفة بل مجعت بني الشكل و املضمون، حيث إن 

ال يكفي، و ليس ذلك قاصرا على اجلناس بل ينطبق على كل لون االكتفاء باجلرس الصويت و التشابه اللفظي ف

، فاجلانب الصويت مرتبط باملعىن، من مث كان التالحم يف ألوان البديعية من ناحية التشكيل 1"من ألوان البديع

القة إذ ال ينبغي أن نقع يف خطأ التجزيء، فالنظم ال يوجد إال كع" املوسيقي و كذا الداليل يف السياق الشعري 

  .2"و بذلك يتميز عن املقومات الشعرية األخرى  -داللية-بني الصوت و املعىن، فهو إذن بنية صوتية 

و لذلك فإن اإلشارة إىل بعض هذه الفنون البديعية أمر يف غاية األمهية، لتميز هذا النظم و إضفائه  

  .املوحية بانفعاالت و معاين عميقةمجالية و جديدا على فن الشعر و خصوصية من خالل تلك الطاقات النغمية 

 :الترصيع ) ج           

توازن أللفاظ مع :" و هو من احملسنات اليت ينتج عن تقارب ألفاظها و توافقها نغم و جرس فهو

  :، و يتجلى ذلك يف قوله 3"توافق األعجاز و تقارا

  4و انقُلْ علَى عقْله ما شئْت من حكَمِ            و انِسب إِلَى لَفْظه ما شئْت من ملَحٍ           

إنه توافق تام بني أوزان الكلمات، مما يضفي نغما قويا من خالل موسيقى التراكيب، جيذب األمساع 

مهارة يف نظم "و يثري األشجان، و حيض العقول على فهم معانيها، إا ثالثية املعرفة ، املوسيقى ، املعىن ، فهي 

لمات و براعة يف ترتيبها و تنسيقها، و مهما اختلفت أصنافه و تعددت طرقه جيمعها مجيعها أمر واحد و الك
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  .1"العناية حبسن اجلرس ووقع األلفاظ يف األمساع: هو

رد االعجاز "من ذلك يتجلى ترديد األصوات يف هذا الفن البديعي، و فنون أخرى، كالتسميط، 

، هاته األلوان و إن ارتبطت بالشكل فإا توحي مبعاين و دالالت "املواربة"، "دالتشطري و االطرا"، "على الصدر

عميقة، إذ ال انفصام بينهما، فالتواشج يبقى بني الشكل و املضمون حيث يتآلفان ، من مثّ فهاته احملسنات 

  .أضفت ألقا موسيقيا خاصا على البديعية

ا بادية يف البديعية شأا شأن احملسـنات اللفظيـة   إ: املستوى العميق أي احملسنات املعنوية  -) 2

وبشكل واضح، مسهمة يف إبراز املضمون ، متباينة اإليقاع، متوزعة داخل البناء العام للنص ، منبئة عن تشكيل 

مجيل، تتضافر فيه الظواهر املعنوية مع اإلطار اإليقاعي مشكلة خصائصه، من خالل بعض الظـواهر السـياقية   

  .لنمط التشكيلي للقصيدة، نتطرق إىل شذرات منهاالبادية يف ا

إنه من األلوان اليت وظفها الشاعر يف نصه، جامعا بني املبىن واملعىن يف تشكيل : مراعاة النظري) أ

  :متميز يقول فيه

        جى النعرالَةَ تزالغ لْتخ          ريِ فَقَـدظالن ــامرِ أَيـداعِ بِالبر ي اَألكَمِوف 2 م  

و مراعاة النظري و تسمى التناسب و االئتالف والتوفيق أيضا و هي أن جيمع يف الكالم بني أمر و " 

، فلما ذكر البدر بكماله وتأللئه وافقه وقابله بذكر الغزالة وارتقائها حنو العلياء، إنه عامل خيايل ،  3"ما يناسبه

املراد ، يف شكل أكثر إثارة و إحياء ، فكأن األلفاظ تأتلف مستدعية  موحية باملعىنتتوافق مفرداته وتتناغم  
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نظائرها موقعة على أوتارها نغما موسيقيا ، ومشكلة خلقا جديدا من خالل ثالثية اللون ، املعىن، املوسيقى ، إذ 

الكلمات و  يتآلف اللفظ و املعىن من خالل العالقات السياقية اليت تشكل نسيجا متكامال معتمدا على توايل

  .تقابلها ، بالتايل صبغت هذا الفن البديعي بشكل جديد 

:" عن مهارة الشاعر و حذقه يف مجعه بني فنني يف بيت واحد فهو  ينم هذا اللون: اإلفتتــان ) ب

أن يفنت الشاعر فيأيت بفنني متضادين من فنون الشعر ، يف بيت واحد فأكثر ، مثل النسيب و احلماسة ، و 

  :، و يتجلى ذلك يف قول الشاعر  1"اهلجاء،  و اهلناء و العزاء  املديح و

  2 و كَم فُتنــت بِهِم لَما علَوا شرفًا           رددت عن مورِدي في شانِي فُنونِهِـمِ                       

ول عليه الصالة و السالم ، مث قد مجع الشاعر بني الغزل و املدح ، فلقد فنت باحلبيب وهو هنا الرس

انتقل من النسيب إىل  املدح يف شكل مجيل حيث يشيد بتميزه و خصاله و ينتقل من معىن إىل آخر ، ذاكرا 

  . األلوان البديعية جامعا بينها ، وموائما يف إطار موسيقي رائق

  : ورد التقسيم يف الفقرة الثانية املتعلقة باملدح يف قوله : التقسيــم ) ج

  3 كَالدرِ في نسقٍ ، و البدرِ في غَسـقٍ          و الشمسِ في شرف و الزهرِ في هممِ       

هنا يتجلى الفيض املعنوي من خالل اجلمع و الربط بني األقسام املتباينة و دالالا ، مما يضفي نغما 

أن يبتدئ الشاعر :" بينها ، إذ التقسيم كما يقول قدامة  موسيقيا  حني استكناه ما وراء الكلمات يف التقابل
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، هذا االستيفاء هلا ، خيلق جوا نغميا فذا ، و يلفت انتباه  1"فيضع أقساما فيستوفيها و ال يغادر قسما منها 

  .السامع أو القارئ و يثري فيه رغبة التطلع ملاهية هاته األنغام الشجية 

ىن فقد واءمت بينه و بني األلفاظ إذ إن توظيف الشاعر إن هاته األنواع و إن وشحت املع

للمحسنات املعنوية مل يكن على حساب املعىن ، حيث واءم بينها ، خمتارا لكل مقام ما يناسبه فلقد كان الشاعر 

بارعا يف صناعته و مل خيرج عن طريقة القدماء ، و يف نفس الوقت أضفى خصوصية  يف تناوله هلذا العلم ، فقد 

القدماء ألوانا من البديع ، لكنهم مل يتعمدوها و مل يصيغوها ذه الطريقة املميزة ، فرغم كثافتها فهي  عرف

على األقل ال تظهر التكلف فيها ، رغم أا كانت هدفا و غاية ، لقد مجع ابن اخللوف يف بديعيته بني احملسنات 

، مالئما بينه و الشكل ، منظرا لعلم البديع و  سواء كانت لفظية أو معنوية،  حمافظا على املضمون املقصود

  .مطبقا له يف أبيات رائعة 

  

  

  

  

  

                                                           

1  -  ، &��: I' >#ا�M أ'� ا��&ج��
  .139، ص ) ���Eن (  #��T =�� ا���E$ |��:� ، دار ا�-N+ ا�����< ، '�&وت. ، ,G�*T د ن:� ا�



 

157

  اجلانب البالغي و اجلمايل يف بديعية ابن اخللوف                                           الفصل الثالث

  الصورة الفنية يف البديعية -3-3

" إن ما متيزت به البديعية من نظام خاص و مضمون خمتلف حيدد الصورة يف القصيدة على اعتبار أن 

العمل الفين ، تغدو متفردة تلقي بظالهلا على ، فالرتباطها باحملتوى أو مادة  1"كل قصيدة هي حبد ذاا صورة 

، فعال فقد كانت الصورة كتعبري عن معرفة ، إذ مل 2"و هي جزء أصيل من املعىن " كامل البديعية ، فهي لبها 

تعبري عن الوجدان " تأت عبثا ، بل جسدت و عربت عن فكر أمة بأسرها، ال غرو يف ذلك، حيث هي

  .3"البشري

الشعري ينظر لعلوم البالغة ، و مبا أن التشبيه و االستعارة من األسس املعتمدة يف و باعتبار أن النص 

بناء الصورة الشعرية ، اليت بدت خمتلفة يف البديعية ، من خالل التنميق الذي اتسمت به ، حيث جاء اخلطاب 

ض تأليفي ، يوائمه الشعري أكثر إحيائية و تفاعال مع اإليقاع ، فالصورة تعلن عن خصوصيتها إذ تنم عن غر

عنصر التخييل الذي يرسخ املعىن أكثر ، مصحوبا بعاطفة وجدانية تعرب عن ارتباط الشاعر ببيئته و تالمحه معها 

، جاعال بناء الصورة عاملا واقعيا حمسوسا ، جيسد فكرته ، و حيافظ على قيمة الشعر يف هذا النظم من خالل 

مل شعري، و بناء على ذلك سنحاول اإلشارة إىل هاته الصورة التصوير الذي يعد عنصرا رئيسيا يف أي ع

  :ب بشكل خمتصر ، و إبراز موطن اجلمال و الفنية فيها ، بداية 

إا جتلي الكثري من الوجدانية و اجلمال الفين ، فصورة واحدة تكفي لوصف : االستعارية  -)أ 

بالغي و صراع نفسي تتولد الصورة االستعارية يف الظاهرة أو حتديد ما يعيشه الشاعر من تناقض ، فبني تأليف 
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  :قوله 

                    مِورِهدب هجو نى عجرِ الدشع ارتفُوا                   أَسرع ح قَدبى الصدأَب عارةت1بِاس  

ون البديع رغم انتمائها إىل فباإلضافة إىل املعىن العميق ، فإن الشاعر يذكر االستعارة و يعتربها من فن

علم البيان ، فهي توحي جبمال فين و طابع علمي معريف ، فال شك أن اجلمع بينهما أمر شائق و بديع ، فهو 

يذكر النوع البالغي ، مث يوضحه يف أعمق صورة ، بذلك شكل لوحة فنية لوحدها، فأي استعارة ؟ إا 

االستعارة مبدلوهلا "رض نفسه على اللغة الشعرية ، فتكون بذلك تتواشج و املستوى الداليل ، حيث التماثل يف

، فاالستعارة من اآلليات املعتمدة يف 2"التخييلي الواسع متثل هي األخرى القطب الثاين ملرتكزات اآللية الشعرية

د يف البديعية ، و قد وظفها يف شعره معربا ا ، و ملخصا املضمون يف أمجل صورة ، حيث جيمع بني التقعي

بني ثنائيات تترجم معاناة الشاعر و : ذكره االستعارة و إبداعه يف خلق منوذج تشيع فيه الدالالت و تتباين 

تتناسق ، و جتتمع فيها املتناقضات مما يضفي روعة ، و جتسيدا للصورة من خالل استعارة : واقعه يف حلة مجيلة 

فلقد كانت املرأة  –املوصوف  –دها للممدوح أوصاف من الطبيعة و إضفاء صبغة خاصة عليها عند إسنا

توصف بسواد الشعر ، الذي شبه بسواد الليل و ظلمته و يف املقابل يبدو الوجه بإشراقه و تأللئه ، كالبدر يف 

استدارته ، إا صورة تتسم باجلمال الفين ، حيث تغدو ترمجة لكل األحاسيس املعتملة يف نفس الشاعر، و متوج 

، برسم صورة ترتبط بدو أكثر إحيائية ، برغم ارتباطها باجلانب التقعيدي ، و معربة عن املعىن باحلركة حيث ت

باملوقف النفسي ، فهي بالتايل من صور التعبري ال التزيني فقط و التنميق، كما أا جتسد اخلصب يف البالغة 
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  .1"التشبيهااز أبلغ من احلقيقة و أن االستعارة أقوى من التصريح ب"العربية إذ 

من ذلك يتضح لنا أن الصورة االستعارية قد وظفت يف شكل مميز ، إذ تواءمت مع موضوع و معىن 

  .البديعية ، فأضفت إىل جانب األلوان األخرى زمخا معرفيا و مجاال فنيا موشحا بألق فكري وجداين

د املعىن بأسلوب فين إا من األدوات اليت ال تقل أمهية عن االستعارة، فهي جتس :الكنائية  -)ب

الكناية كاالستعارة من حيث قدرا على جتسيم املعاين و إخراجهــا صورا حمسوسة تزخر " مجيل ، حيث 

  :، فلقد وردت يف البديعية ، يف قوله 2"باحلياة و احلركة و تبهر العيون منظرا 

        و]  [ دمي                 عـدسا جوروا إِذْ برقَالُوافَجقَمِ: ا ، وبِالس يتحص 3لَقَد  

إنه يشكو األمل الذي وصل إىل حد كبري ، فجسمه حنيف من جراء فراق األحبة الذين تركوه أشالء 

الكناية مظهـر مـن   " مبعثرة ، يعاين أملا نفسيا وجدانيا ، يتجلى من خالل الكناية اليت كشفت مجاال فنيا حيث

عل السر يف بالغتها يكمن يف أا تعطيك احلقيقة يف كثري من األحيـان مصـحوبة   مظاهر البالغة يف القول و ل

، فرغم الفراغ الذي نالحظه يف البديعية ، و املوجود يف األصل ، فإنه حيمـل املتلقـي إىل أبعـاد و     4"بدليلها 

ل هاتـه  دالالت متعددة ، حيث الصورة جتسد املوقف الشعوري ككل يف القصيدة إزاء املمدوح ، من خـال 

الصياغة و التشكيل اليت تؤثر يف املتلقي و جتعله مقتنعا ، حني تبدو فاعلية التصوير البالغي و صـلته بالشـعر ،   

  :فمن ذلك قوله 
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  اجلانب البالغي و اجلمايل يف بديعية ابن اخللوف                                           الفصل الثالث

  1كَنته أَلِْسنةُ العلْيا نجــم الدجـى          اهلَيجا رفيع عماد البيت و اهلمـمِ       

فضاء من الدالالت اليت تؤكد و تنقل احملتوى النفسي إىل املتلقي و تؤثر فيه ، فهـي   إا صورة ختلق

وجدانية تقعيدية ، ذات ألق خاص يف عمق مضموا ، و كذا تضمينها من التراث ، إذ يتبادر إىل األذهان قول 

  " :صخر"يف رثاء أخيها " اخلنساء"

        ــادمالع يعفر ادجـا               طَوِيلُ النتا شإِذَا م ـادمالر ريكَث  

و هذا يدلنا على ثقافة الشاعر و استيعابه للموروث و إبداعه من خالل هذه املمازجة بني فن البديع 

  .و املوروث

لقد ورد التشبيه لغرض النظم ، من مثّ وردت أشكال معينة له مجعت بني التقعيـد  : التشبيهية  -)ج

، و هذا ال "املخمس " ، و"التشبيه املثىن " حيث الصورة وجدانية أكثر منها تنميقية ، فنجد مثال و الوجدان ، 

فاعلم أن للتشبيه موقعا حسنا يف البالغة ، و ذلك إلخراجه اخلفي " ينفي البالغة و البيان الذي يفيده التشبيه ، 

وضوحا ، و يسكبها توكيدا و فضال و يكسـوها   إىل اجللي ، و إدنائه البعيد من القريب ، يزيد املعاين رفعة و

شرفا و نبال فهو فن واسع النطاق ، فسيح اخلطوة ، ممتد احلواشي ، متشعب األطراف ، متـوعر املسـلك ،   

  .2"غامض املدرك ، دقيق ارى ، غزير اجلدوى 

مجاال فنيـا فهـو    إا حقيقة تتجلى يف البديعية و متيزها ، فورود التشبيه اته الصورة أضفى ألقا و

  :تعريف و تنميق ، حيث يبدو ذلك يف قوله 
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  اجلانب البالغي و اجلمايل يف بديعية ابن اخللوف                                           الفصل الثالث

  1*في حلْبة اخلَد خيلُ الدمعِ قَد وقَفَت                   تستطْرِد السبق بين الفرقِ و الديمِ       

شة ، فتغدو أكثر تأثريا لقد كانت صورة رائعة تنقل املعىت ، و تنبعث من ثناياها عاطفة الشاعر اجليا

و ترمجة لتجربة و إحساسه ، و هذا ما جيعلها خمتلفة ، فهي زادت البديعية روعة و وجدانبة ، حيث يتضح 

  :ذلك أكثر يف قوله 

  2أَبانَ عن مبسمٍ كَالعقْد منتظمِ                 تكَاملَ الوجه عن تشبيهه قَمــرا         

ة تضيف ألقا هلذا البناء اهلندسي ، ففي أحنائه جند مثل هذا اجلمال املتناثر الذي يكتسب هي صور

قيمته من ذلك التمازج ، حيث إن هاته الصور تتفاعل مع داللتها فيقوم نوع من التشابه بني العالقات اللغوية 

يلي ، إذ كان النسق التصويري املنبثة يف النص الشعري ، فصور التشبيه هنا شذرات فهي مبثابة املعطى التجم

خمتلفا ، فكان أن جاء النسيج األدائي مغايرا ، مما أضفى مجاليات على البديعية و أشاع نوعا من املدركات 

" اخليالية اليت تثرينا ، فهي من مسات الصورة ، إذ أبدت لنا هذا االلتقاء بني العقل و الوجدان ، حيث إن 

تتطابق فيها النسب و األبعاد و لكنه خربة فنية تقوم على التفطن خلصائص التشبيه ليس جمرد عملية إحلاق 

، و  3"األشياء و إبرازها و التعبري عنها تعبريا ينم عن التأمل و التفاعل و املعايشة ، فهو ركن من أركان الشعر 

  .قد جتلى ذلك يف البديعية 

الغرض التأليفي إال أا جسدت  إن شاعرنا وظف ألوانا بالغية و قدمها يف صياغة جديدة فرغم

براعة الشاعر ، فكانت الصورة الفنية ومضات إبداعية زادت البديعية إثارة و بلغت احلد األقصى يف التصوير و 
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  اجلانب البالغي و اجلمايل يف بديعية ابن اخللوف                                           الفصل الثالث

التشكيل اجلمايل ، فاملتلقي يف قراءته للبديعية يشعر بالنشوة و االنفعال ، إذ هي ختترق أعماق نفسه اختراقا ، و 

  .تواءم اللون البالغي يف ذكره مع الوجدان ، مفعما خبيال خالقختلخل رؤاه ، حيث ي
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  ةاخلامتــ

لقد حاولت هذه الدراسة استثارة األعماق، وإضفاء إشراقة وروعة على الشعر املغريب، من خالل هذا 

املوروث الشعري الذي مل يلق حظه من الدراسة والرعاية، فكانت غايتنا إبراز اخلصوصية اليت جتعل من هذا 

هدا على اكتمال ونضج األدب املغريب والشعر بصفة خاصة من خالل هذا التجديد والتميز يف بنية النص شا

املضامني والنظام البالغي لبديعية ابن اخللوف الذي أبدع وعرب عن طاقات وإمكانات قلما  تتوفر لشاعر، 

وهي بذلك بصمة من  - النتماء الشاعر -" اجلزائري"فهي بالذات شهادة على التفوق والنبوغ املغريب، 

بصمات الشعر العريب املغريب ودعوة الستنباط كوامن التراث العريب الذي يستحق اهتماما أكثر و دراسة 

  .أعمق، وبالتايل تغري املفاهيم وتصحح الكثري من االعتقادات اخلاطئة

  :وتبعا ملا سبق فقد توصلت إىل نتائج ميكن إمجاهلا يف النقاط التالية

جسدت صورا مجالية ونظاما معرفيا، قلما يتمكن منه شاعر ليحقق هذا التناسب واإلبداع  إن البديعية-1

  .الشعري 

رغم أن األدباء والنقاد فصلوا يف أمر علوم البالغة، فبعد أن كانت يف البداية تشري كلها إىل فرع واحد مث -2

ابن " صارم والدقيق الذي اتبعه استقلت لكن يف البديعية جعلت منها فرعا واحدا من خالل هذا النظام ال

  .إذ بدت منبعا ملعرفة البالغة ونسقا واحدا" اخللوف 

جاءت القصيدة لشاعر ذي شخصية متميزة تعلن عن خصوصيتها من خالل معجمه الشعري ، ورؤيته -3

  .الفنية 

لتقاء ومتايز يف آن إن البديع جيسد ظاهرة لغوية صوتية، جتعل من البديعية ملتقى ملستويات عدة، فهي نقطة ا-4
  .بني البالغة واألسلوبية

هناك تضام و إبداع ال نظري له بني مضمون وشكل، إا بديعية فعال بديعة، حيث جند املعجم الوجداين -5
  .فاإلسالمي، وكليهما موشحني بتأليف بالغي
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  ةاخلامتــ

واملولديات إذ تبقى العالقة  تشكل البديعية نقطة التقاء لكثري من الفنون، كالربدة، الصوفية واملدائح النبوية-6

  .تكاملية وتواصلية 

كان النسيب واملدح خمتلفان، من خالل تزينهما حبلة بديعية أضافت للمعىن الكثري من األبعاد و التأويالت -7

  . املتعددة

يف اعتماد الشاعر للمقدمة الطللية نوع من الثبات واالنسحاب حنو املاضي، الذي يبكيه مبا فيه من قيم -8

  .مثل و

تعد البديعية منبعا هاما اللتقاء النصوص و تقارا و تواشجها حيث تشكل لنا نصا يزخر باملعارف على -9

  .اختالفها، ناهيك على أا نظم لعلوم البالغة فهي بذلك مصدر هام للمعرفة يف األدب العريب

  .لقد جاء مضمون البديعية متناغما مع شكلها معربة عن أسى وجداين عميق - 10

النظام البالغي يف البديعية مل خيضع فيه لقواعد معينة بل جاءت كال متكامال من املطلع إىل النهاية تعرب - 11

  .فيه األلوان عن املعاين، و تنظر لعلوم البالغة 

  .مل تكن األلوان البديعية إال ظواهر سياقية تشكل خصائص النمط التشكيلي للبديعية- 12

 البديعية متحدا مع املضمون و معربا عنه، حيث تناغم مع األلوان البالغية يف كان التشكيل املوسيقي يف- 13

  .البديعية

بلغت البديعية احلد األقصى يف التصوير و التشكيل اجلمايل من خالل الصورة الفنية، رغم ورودها - 14

  .كومضات

ذا اجلهد و يف األخري لست أدعي أن هذه النتائج اليت أكون قد توصلت إليها ، من خالل ه

املتواضع هي نتائج ائية ، بل إن البديعيات فن مل ينل حقه من الدراسة ، حيث شحت حوله على امتداد 
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  ةاخلامتــ

املساحة العربية ، كما أن أغلب نصوص البديعيات مل تر النور بعد ، رغم أمهية هذا املوروث الشعري 

إال حماولة الستثارة األعماق و دعوة صارخة العريب و قيمته املعرفية و املعنوية ، و عليه ال أرى هذا اجلهد 

إلخراج هذا الكم اهلائل من تراثنا من حتت الركام ، و إيالئه عناية خاصة بالدراسة و التحقيق ، آملة أن 

  .تتواىل اجلهود لتحريره من الشرنقة اليت وضع فيها ألسباب تتباين و ختتلف ، و ال يتسع اال لذكرها 

ت فمن اهللا ، و إن أخطأت فحسيب أين اجتهدت و كان يل شرف و على العموم فإن أصب

  .احملاولة و قرع النواقيس

  

 إا خطوة على الطريق و باهللا التوفيق                                                      
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  ملصادر و املراجـعقائمة ا

     القرآن الكرمي. 

  :املصادر

  .2003ية رواق، رسالة ماجستري، قسنطينة، ، حتقيق حور"مواهب البديع يف علم البديع"ابن اخللوف، . 1

  : املراجع

  . 1988/ 6إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط. د -1

أبو علي احلسن بن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق عبد احلميد هنـداوي،   -2

  .2001 /1املكتبة العصرية، صيدا، بريوت، ط

عبد املنعم خفاجي ، دار الكتب العلميـة ، بـريوت   . أبو الفرج قدامة بن جعفر ، نقد الشعر ، حتقيق د -3

  ).ب،ت(،)د،ط(، ) لبنان(

د ، (أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن علي السكاكي ، مفتاح العلوم ، مطبعة مصـطفى البـايب ،   -4

  .1/1937،ط)ذكر البلد

  .   1969، )د،ط(، الصبغ البديعي يف اللغة العربية، دار الكاتب العريب، القاهرة،أمحد إبراهيم موسى -5

أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، يف املعاين والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق يوسف الصميلي، املكتبـة   -6

  .1/1999العصرية، صيدا، بريوت، ط

ضاياها املوضوعية والفنية، عصر الطوائف، دار الوفاء، أشرف حممود جنا، قصيدة املديح يف األندلس، ق. د -7

  .1/2003اإلسكندرية، ط
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  ملصادر و املراجـعقائمة ا

، دار ) دراسة يف شعر احلسني بـن منصـور احلـالج    ( أماين سليمان داود ، األسلوبية و الصوفية . د -8

  .2002،  1، ط) األردن (جمدالوي ، عمان 

  .1/1992ط إميل ناصف، أروع ما قيل يف املديح، دار اجليل، بريوت، -9

  .2/1986، دار الرائد العريب، بريوت، لبنان ، ط1إنعام اجلندي، الرائد يف األدب العريب، ج -10

ناصـر حـالوي، إفريقيـا    . ايفور ارمسترونغ ريتشاردر، فلسفة البالغة، ترمجة سـعيد الغـامني، د   -11

  .1/2002،ط)لبنان(الشرق،بريوت

ح عند املتنيب وتطورها الفين، دار النهضة العربيـة، بـريوت،   أمين حممد زكي العشماوي، قصيدة املدي.د -12

  .1/1983ط

، )لبنـان  ( بكري شيخ أمني، البالغة العربية يف ثوا اجلديد، علم البديع، دار العلم للماليني، بريوت. د -13

  .1/1987ط

  ).ب،ت(،)د،ط(بنان،بيري جيريو ، األسلوب و األسلوبية ، ترمجة منذر عياشي ،مركز اإلمناء القومي ،ل -14

تزفيطان طودوروف، الشعرية، ترمجة شكري املبخوت ورجاء بن سـالمة، املعرفـة األدبيـة،تونس،     -15

  .1/1987ط

دار مكتبـة  ،2،ج1، خزانـة األدب وغايـة األرب، ج  )ابـن حجـة احلمـوي   (تقي الدين أيب بكـر   -16

  .1/1987، ، ط)لبنان(اهلالل،بريوت

  .2/1982، ط)سوريا(عريب من االحندار إىل االزدهار ،دار الفكر ، دمشقجودت الركايب، األدب ال. د -17
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) لبنـان (جوليا كريسطيفيا، علم النص، ترمجة فريد الزاهي، مراجعـة عبـد اجلليـل نـاظم،بريوت     -18

  ).ب،ت(،)د،ط(
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لبنـان،   -، املركز الثقايف العريب، بريوت)دراسة يف أنشودة املطر للسياب(حسن ناظم، البىن األسلوبية  -21

  .1/2000ط

الد إبراهيم يوسف، الشعر العريب أيام املماليك ومن عاصرهم من ذوي السـلطان، دار النهضـة   خ. د -22

  .1/2003، ط)لبنان(العربية، بريوت 

مـنري  . خدجية السايح، مناهج البحث البالغي يف النصف األول من القرن العشرين يف مصر، تقدمي د. د -23

  ).ب،ت(،)د،ط(سلطان اإلسكندرية، القاهرة، 

ــة  ا -24 ــوم البالغ ــزويين، اإليضــاح يف عل ــب الق ــديع(خلطي ــان، الب ــاين، البي ــل، )املع ،دار اجلي

  ).ب،ت(،)د،ط(،)لبنان(بريوت

  .1/1999، ط) األردن(خليل إبراهيم ذياب، الصورة اإلستدارية يف الشعر العريب، عمان . د -25

  .1993معية، اجلزائر،رابح بوحوش، البنية اللغوية لربدة البوصريي، ديوان املطبوعات اجلا -26
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  ملصادر و املراجـعقائمة ا

، منشـأة املعـارف، اإلسـكندرية، القـاهرة ،     )منظورات معاصرة(رجاء عيد ، القول الشعري . د -27

  ).ب،ت(،)د،ط(

رجاء عيد ، املـذهب البـديعي يف الشـعر والنقـد، منشـأة املعـارف، اإلسـكندرية،القاهرة،        . د -28

  ).ب،ت(،)د،ط(

  .2003للغة، دار الّآفاق العربية، القاهرة، طبعةرجب عبد اجلواد إبراهيم، موسيقى ا. د -29

، اهليئـة املصـرية العامـة للكتـاب ، مصـر      )دراسة أسلوبية(رمضان صادق، شعر عمر بن الفارض -30

  .1998،)د،ط(،

  ).ب،ت(،)د،ط(،)مصر(،دار الوفاء، اإلسكندرية)دراسة مجالية(رمضان الصباغ، عناصر العمل الفين. د -31

  .1935، )د،ط(املدائح النبوية يف األدب العريب، صيدا، بريوت، زكي مبارك، . د -32

  .6/1980، ط)لبنان(زكي جنيب حممود، جتديد الفكر العريب، دار الشرق، بريوت. د -33

دراسة يف نظرية التلقي عند هانز روبـرت يـاوس و فولفجـانج    (سامي إمساعيل، مجاليات التلقي .د -34

  .1/2002، ط)مصر(،القاهرة)ايزر

  .2/1999، ط) لبنان(سامي سويدان، يف النص الشعري، مقاربات منهجية، دار اآلداب، بريوت. د -35

  ).ب،ت(،)د،ط(سليمان محودة ، البالغة العربية،دار املعارف، مصر، . د -36

  .1/1991، ط)لبنان(مسري أبو محدان، اإلبالغية يف البالغة العربية، منشورات عويدات الدولية ، بريوت -37

  ).ب،ت(، 8شوقي ضيف، البالغة العربية تطور وتاريخ، دار املعارف،مصر، ط. د -38
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  ملصادر و املراجـعقائمة ا

  .2/1985، ط)السعودية(صابر طعيمة، الصوفية معتقدا ومسلكا، عامل الكتب، الرياض. د -39

  .1995، )د،ط(صاحل بلعيد، ألفية بن مالك يف امليزان، ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر ، . د -40

ين احللي،شرح الكافية البديعية يف علوم البالغة و حماسن البديع، حتقيق نسيب شاوي، ديـوان  صفي الد -41

  ).ب،ت(،)د،ط(املطبوعات اجلامعية، اجلزائر ، 

، طبعـة  )مصـر (، دار غريب، القاهرة)حماولة لتأسيس منهج نقدي عريب(صالح رزق، أدبية النص . د -42

2002 .  

  .1/1996،ط)مصر(لم النص،دار بونار للطباعة، القاهرةصالح فضل، بالغة اخلطاب وع. د -43

  ).ب،ت(،)د،ط(عائشة حسني فريد، وشي الربيع بألوان البديع، يف ضوء أساليب العربية، دار قباء ،. د -44

ــاد،ابن الرومــي -45 ــاس حممــود العق ــه مــن شــعره(عب ــة العصــرية1،ج)حيات ــدار -، املكتب ال

  ).ب،ت(، 1،ط)لبنان(النموذجية،بريوت

  ).ب،ت(،)د،ط(، ) لبنان(عبد العزيز عتيق يف تاريخ البالغة العربية، دار النهضة، بريوت. د -46

عبد الغين النابلسي ، نفحات األزهار على نسمات األسحار يف مدح النيب املختار، شرح البديعية املزرية  -47

  ).ب،ت(،)د،ط(،) لبنان(بالعقود اجلوهرية ، عامل الكتب، بريوت

الفتاح الشني، اخلصومات البالغية والنقديـة يف صـنعة أيب متـام، دار املعـارف، القـاهرة      عبد . د  -48

  ).ب،ت(،)د،ط(،

عبد القادر فيدوح، دالئلية النص األديب ، دراسة سيميائية للشـعر اجلزائري،ديـوان املطبوعـات    . د -49

  .1/1993،ط)اجلزائر(اجلامعية،وهران
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  ملصادر و املراجـعقائمة ا

، )د،ط(،)مصر(ح العباسية بني االحتراف واإلمارة، دار قباء، القاهرةعبد اهللا التطاوي، قصيدة املدي. د - 50
2000.  

  .1/1986، ط)اجلزائر(عبد اهللا محادي، دراسات يف األدب املغريب القدمي، دار البعث، قسنطينة. د -51

  .2/1990، ط)مصر(عبده عبد العزيز قليقلة، خط سري األدب العريب، دار الفكر العريب، القاهرة .د -52

  ).2000-1999(،)د،ط(عبد الواحد حسن الشيخ، دراسات يف علم البديع،. د - 53

، )املعروف بـديوان اإلسـالم  (العريب دحو، ابن اخللوف وديوانه جين اجلنتني يف مدح خري الفرقتني. د -54

  .، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر)م1526-ه 899(، )م1454-ه827(

  .1/1987خل إىل نظرية األدب اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بريوت، طعماد الدين خليل، مد. د -55

، )لبنـان (، عامل الكتب، بـريوت )نشأا،تطورها، أثرها(علي أبو زيد، البديعيات يف األدب العريب، . د -56

  .  1/1983ط

  .1965، ) د،ط(علي الشايب، األدب الفارسي يف العصر الغرنوي، تونس،. د -57

  .  1/1996جتاهات احلديثة يف علم األساليب وحتليل اخلطاب، دار بونار، القاهرة، طعلي عزت، اال. د -58

،دار املعرفـة اجلامعيـة،   )مالمح اتمـع املصـري  (فوزي حممد أمني،أدب العصر اململوكي األول .د -59

  .2/2003، ط)مصر(اإلسكندرية

 ضــياء خضــري ،لطفــي عبــد البــديع ، إىل طــه حســني يف عيــد مــيالده الســبعني ، . د -60

http://www.fikrwanakd.aljabriabed.net/n41_07khadir.htm  

  .1984، ) د،ط(، ) األردن ( حممد بركات محدي أبو علي ، دراسات يف البالغة ، دار الفكر، عمان  -61
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  ملصادر و املراجـعقائمة ا

) د،ط(،) مصر(، منشأة املعارف، اإلسكندرية 1حممد زغلول سالم، األدب يف العصر اململوكي، ج. د -62

  ).،تب(، 

) د،ط(،) مصر(، منشأة املعارف، اإلسكندرية 3حممد زغلول سالم، األدب يف العصر اململوكي، ج. د -63

  ).ب،ت(، 

ســوريا ( حممــد علــي ســلطاين،البالغة العربيــة يف فنوا،مطبعــة زيــد بــن ثابــت، دمشــق -64

  ).1979،1980(،)د،ط(،)

ــا الشــرق ، بــريوت )دها أصــوهلا و امتــدا( حممــد العمــري ، البالغــة العربيــة. د -65 ، إفريقي

  .1999،)د،ط(،)لبنان(

ــم،    -66 ــلم ، دار القل ــه و س ــلى اهللا علي ــول ص ــزات الرس ــعراوي ، معج ــويل الش ــد مت حمم

  ).ب،ت(،)د،ط(،)لبنان(بريوت

ــي،دار   . د -67 ــن معط ــي ب ــديع ليح ــم الب ــديع يف عل ــوارب ، الب ــو ش ــطفى أب ــد مص حمم

  .1/2003،ط)مصر'الوفاء،اإلسكندرية

  .2/2001، ط)لبنان(مد مفتاح، التلقي والتأويل مقاربة نسقية، املركز الثقايف العريب، بريوتحم. د -68

، دار )يف ظالل الذوق األزيل وحتت سلطان العلـم النظـري  (حممد نايل أمحد، البالغة بني عهدين . د -69

  .1994، ) د،ط(الفكر العريب،

الفارسـي حـىت القـرن اخلـامس، دار الثقافـة،       حممد نور الدين عبد املنعم، دراسات يف الشعر. د -70

  .1976) د،ط(،)مصر(القاهرة
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  ملصادر و املراجـعقائمة ا

  .1/1994، ط)مصر(حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، دار بونار، القاهرة. د -71

، )مصر(،دار الوفاء ، اإلسكندرية)دراسة مجالية(حممد عبد الواحد حجازي،األطالل يف الشعر العريب. د -72

  .1/2002ط

د،ط (،دار املعرفـة اجلامعية،مصـر،  )املعاين،البيان،البـديع (ود سليمان ياقوت ،علم اجلمال اللغويحمم -73

(،1995.  

، مكتبة اآلداب، القـاهرة،  7حممود رزق سليم ، عصر سالطني املماليك ونتاجه األديب والعلمي، م. د -74

  .  1/1965ط

، مكتبة اآلداب، 8، م4، ج8مي واألديب، قحممود رزق سليم ، عصر سالطني املماليك ونتاجه العل. د -75

  .1/1965القاهرة، ط

،مكتبـة اآلداب، القـاهرة،                     8حممود رزق سليم، عصر سالطني املماليك ونتاجه األديب والعلمي، م. د -76

  . 1/1965ط

  .1986، ) د،ط(، ) مصر(منري سلطان، البديع تأصيل و جتديد، منشأة املعارف، اإلسكندرية. د -77

  :املعاجم

،جممع  1إبراهيم مصطفى، حامد عبد القادر، أمحد حسن الزيات، حممد علي النجار، املعجم الوسيط، ج -1

  .1989اللغة العربية، مجهورية مصر العربية، ، 

أبو احلسني أمحد بن فارس زكريا، معجم مقاييس اللغة، حتقيق وضـبط حممـد هـارون، دار اجليـل،      -2

  .1/1991لد األول، ط، ا)لبنان(بريوت
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  ملصادر و املراجـعقائمة ا

  . 2000لبنان، إعادة طبع -أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، بريوت. د -3

  :االت 

خلضر عيكوس، مجاليات البديعيات وخصائصها الفنية، جملة آفاق الثقافة والتراث، السنة السادسة . د -1
  .1989العددان الثاين والعشرون والثالث والعشرون، 

  :الرسائل اجلامعية    

العريب . ، حتت إشراف د1994إمساعيل زردومي، شعر االستغاثة لألندلس، رسالة ماجستري، جامعة باتنة  -1

  .دحو

، حتـت  2003حورية رواق، بديعية مواهب البديع يف علم البديع، رسالة ماجستري، جامعة قسـنطينة   -2

    .خلضر عيكوس. إشراف د
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ـَنمع كالعن الدمز تْ براعةُلَّـلّمِ       هالع ثوى بالـبان و ى مـنهو مـنَأ .01    !مِ؟ــ

02. أم من فـروق بروق الحي مماثـلةُ تمتْ        عتْإذا لـم األحشــاء ؟ رمِلـلض !  

  مِ لــع الكـجاميا  ادعه و ـنم ـنم       لَـهـاِئــنَ مد نــواٍل مد تـوفاسفَ .03

   مِــهعـورِن شُتمـام م لـليِل ضاه م        منـهِـاسحم من مامٍتَ رِـبدبِ ـْلص و .04

05. و حس ا يلْع ,َسْل و عاِلن ح مخْتَـل      واخْ فو ،عض سْل ما لسى ركبت سلْميقم  

06. و قُلـنَ ـابه بتـركـيبٍتشَ إن كِل       ـْلفْسالَـي ما إنلَ هببي ـلْا قَـهمـــبهح  

07. و عشْ بتعـيق ملوفراِلالوِ عقْلا       تَ، ولَ ص هـان دي يعفَا قَم ما نَويمـيــد  

08. ـابِشَ والـس بالـمفْه قْموق مرج فَـلَن       دح ا بهِقَدـــدـم حهـمِكـابِي رِـاد  

09. ابِبالـمشَ وه لـفما قَقْ قـد ـوا       بنَـطَرعاظـى ، َأر قـد رمِــحـبهِ اذَفْـلَم  

10. ِإ ور نجتَفـريقَتَ، فَـو عد دم ـا      َأاهربدا وو ـْلس عتلَمِ الـقَن دهِى بحمِــب   

11. كَ وبخَ ـمرِ وجيرٍ صوا كَـفَّيحــملي       و فُوا بوقُحروع الـحلْــمِلْم في الـح  

12. وبِ كَـمو ،خْطسص طشَحفُوا نَـرظَـرا       يـا ملَالقَ الَـا م لْبا ماأللـــمِبِ اَلم   

13. و بِلَ وتَطريـف عقد ده مى اروا       لَضعـذَتَجلُـوني ي بـفرع طر الـشّـاطمِـي  

  مِــهدهع باِلمن بلْ وقَوا الـشَّدا      قد جربم  دؤاثوى الـفروا نَـدرـم هـملـكنّ .14

15. بِ والـمج مي ،وبِ ـْلتَو فَ ـتمْلاسَأـلقا      مال الـس عبن بانوا وانطلـق ومِــه  

16. بِ والـمـط منسو دـنَ الِللَّ الـدها       ِلـويٍلتَرم من تـم امِتَ عنم مِــنـهِحس  

17. لَ وفاحوني بصـدرعِمِ الـص حنَ ينا      أو ي نَالـنَّ ارعِبـضهبي يدم ــنـأيه وم  

18. و في مجـنحهم ماَلـاز ـــمِ ُل الـعواذنْـقَسر ما غـيقـلْب  بالحب أثَار       من  

19. ـا ها فَميـا      حبم  يا المعتَّل حبرِيحِ الـص حيوا رــييمتَسبي مي لَـفْظف ـام  

  و سـم بتَجنيسِ عـلْس األيمين و سـم       ممنَّعـا  منعمـا بالـميسـمِ الـنّظـمِ .20

ـَق الـبرء منْه مطْلََقَ القَســمِ .21 طْلي ـى       أنسه عـُبو ـٍب قلَّ   َوَ هـاو مشْتَـقَّ قلْ
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22. قٍْل ضـْر مشَوشَ ع ـِمو اخْبِ ـْرق، أو الْـعس شَبِـ   لَّ أن يسـموا       عن أشْنَبِ شَ

  

ـَام حنيـنِ أطْلَـقُوا و سـبوا       يا معنويا تجاه الـقُدسِ فــي الْـحرمِ .23 ـْم أَم   وك

  درهمِوباستعارة أبـدى الْـصبْح قَد عرفُـوا       أستَار شعرِ الدجى عـــن وجه بِ .24

ـْن صفيهِمِ ]  [من لي بِمن حجبوا البيضا و قَد حلَفُـوا       من مـا  .25   وحاجى عــ

ـَد       عزا المسافر نُور الْبدر  فــي الـظُّلُمِ .26   وِإن تَمـثَّلْتَ إن طَلْـقَ الـشُّعور فَق

27.  ـمهـرِستَح الـلُّه و عـيون همـنديقـْل بِهِــمِ      أع لَم  ـوداضِ حسرتنِ اعم  

ـَعين حلْـوها و ما سفـرتْ      إال ِلتَصِرف  في استخْـدامِ عبدهـــمِ .28   همُ ، هم الْ

ـُمِ .29   أبـور أَنَّ منـامـي طَـائـر أبــدا       حتـى يقـص بِما عانيت  يف الْحل

  لَقَد صحيتَ بِالـسقَــمِ: وا إذْ بــروا جـسدي       عمـدا،وقَالُوافَـجـر  ] [و  .30

  وبِاْلـتفَات اهلَـوى صادوا النفَُوسَ فَهلْ       عاينت يـا ظَبـي  أَشراد الْـتفَاتهِـمِ .31

  رَأيتُ بِها السوسان في الـظُّلُــمِ ومـا تَخَيلْـتُ َأن الـروض َأوجههـم       حتَّى .32

ـِرهـمِ .33 شن طَـي فرع والـج قشـوا      َ النحشكَا اتز ـٌر قَد ى شعطَـو لَـو و  

ـْيتَ طَرفي تَمنَّى حسن رْؤيتهِـم       لَعـلَّ قَلْبِـي بِرجلي نَيـَل  وصلـهِـمِ  .34   يـا لَ

35.  َ، عـاِئهِـمِدم ـنسيٍل حمٍل جبِقَـو دو اقْص      ـمهيرخْشَى نَظـِه ي   و اْجتَنب ما بِ

  َو ِإن تَعجبتَ فاسـتَقـم هديـتَ بِهِــم      كَيفَ الـظَّباء تَصيد الـصيد  في اَألكَمِ .36

  لَكن بِسفْك دمــي: فَقُلْـتُ مسـتَدرِكًا       قَـالُوا انْتَضينَا جفُونَا فَالـظَّبا  سقيـتْ .37

ـٌم       وكَيفَ َأرجو الشَّفَا من معضِل السقَـمِ؟ .38 ـْم َأرج تَذْييـلَهم كَـم يشْتَفـي سقَ   !لَ

  مِـِعنْد فَضلـه تَوجِيـه جعفَـرِ دمـي  رامِ روى     ـو خَالِِد الوجد عز بِحسنِ الغَ .39

  مِـذَا       تَـراه يسَألُـه عن طيـبِ عـرفهِــو صح قَلْـبِـي بِتَعليِل الـنَّسيمِ ِلـ .40

  مِـا       يـا نَاظرِي في هوى من بر بِالـسّقَــبرنْتُ من مهجتـي ِإن لَم تَسْل أسفً .41

42. وال اكْتَفَـى مـي بالدعِ قُقْلَتلْتُ لَمكَ     ا  ــهفَى الـجإنَّ:ـتْالَقَ ـراءلَ ـهـحيـم  
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  مِـتَتَمـم حسنهِ: بشْـرى وقَد عـانَيتُ    ـه   ــال ذَنْب ِللـدمع بْل ِلـلْعينِ تُرسلُ .43

ـْم بَِأوصـافهِم شَببتُ في غَ و .44   مِــر افْتتـاحهِحـوى الـمديح به فَخْ   زًل    ــكَ

45. فً وا شَرلَوَّّّّا علَـم نْـتُ بِهِمفُت هِ ا      ــكَـمـي فُنُوني شَْأنردي فمو نتُ عددمِـر  

  ـِمـروا       صدوا عزالَـهم قَـهرا، وكـم وكَــَو كَم رددتُ علَى األعجاز إذْ نف .46

  مكْتَتَمـي م       نَومي، وصبرِي وسلْوانـي وـــفَقُلْتُ لَه دع: بموجِبِ القَوِل قَالُوا .47

  الـديمِ تَستَطْرِد الـسبقَ بين الـفَرق و      تْ ـــفي حلْبة الخَد خيُل الدمعِ قَد وقف .48

  ي عنْك في صمـمِنصحتَ فسمع: ي       وهبـــيا عاذِلي كُفَّ فالـتَّسليم اجدر بِ .49

  مِـبانُوا وعنَيتُ دموعي علَى إثْر عيسهِ     د رضيتُ ِإذَا  ـــَوإن تناقض ، فِإني قَ .50

  مِـهب إن غالطها فَأنْعم  بالـرضى وه   طْ بَأسجـاٍل لـتُرضيني   ـــو إن ُأغَاِل .51

  دمِــلـي فَـدـالَطَـة يـا عاغَبِـلَا م    إن أسجْل بما حسنْتَ من شَغَـــف    و .52

  مِــال ُأصغي ِلغَيرِه: استَمع قُلْتُ: قَالُوا    فَاكْفُفْ عن مراجعتي   :ارتَجع،قُلْتُ :قالوا .53

54. ذْ بتُ ِإذ قَالُـوا اتَّخكَّمتَه ال     ـــَوكَـمقُلْتُ  دعيِ و الـذِّم: وـيفَ الرلمِـََأنْتَ ح  

55. مداعـو، فَوجا تَرةَ محتُ صمدع      فَقـــد قَامرِي والـسبتَ صَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّرتَخَي يــوإن!  

ـُم النَّاس واَألبدال في اُألم  :    ْلـــوإن تُوازِي بشْر الـعاذلين فَقُـ .56   مِــهـم، ه

  مِــتَروِي ومن ريها يا ظلَّـه الــنَك  فَهم سحــب      منـزهون عن الـعتْبى  .57

  رمِــصنْتُم، وجدتم ببذِْل الـماِل و الح    ِفي معرِضِ المدحِ هجوِي قَاَل إذْ  سلبوا    .58

  مِــجِتدور أعينُهم كالـخَاِئف، الــو   روا    ــو إن أنْذَر بتَخْوِيـف، وإذَا نَظَـ .59

60. وا فَقَـاَل لَهدهِـم أبمعأج ــأسلُوب كَ  :     مالح اِلحو أخْفَى ص ،ادى الـفَسدمِــأب  

61. يبإذْ غَض رتَتتَس فَ لما كَيرِضعهِـال إالوا      ــا مضاشْتَطُـوا بِغَي قَدـى وضمـِر  

  مِـــَأفعُل بِيضِ الظبا ، َأم سحر لَحظه     ْل ـــَتجاهـِل الـعارِفَ إن سبوك وقُ .62

63. ص ي الغَرِيرِ وةَ الظَّبرغَايم مهِ  فْ    ــوالزونياجِي عفَ سصو عد َأو ، هنَييمِــع  

  مِـــلعن لُْؤلُِؤ الثَّغْرِ، وعن جوهرِ الكَ     ي نَظير الزهر، ْإذْ سبحوا  }واحذَر مراع .64

65. َأه ـزع ِإنَّه ـرم،ـداب ،هِ    ن   ـــِغـبِاتبه طاعـْم جد   مِـــفَرقْ، َأقْل حي لَ
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66. اجِبخْشَ وي لَم نم افبَِأطْر بــَوانْس    الـلَّقَ   ه حاضو حبص وهو ،مِـــوتَخْشَه  

  مِــد       خلْتُ الغَزالَةَ تَرعى النَّجم  في اَألكَـــقَـَوراعِ بالـبدرِ َأيام الـنَّظيرِ فَ .67

68. تَياحر بوانْص كنَاحج ال    ـَواخْفَض و ه  كاقبـي طفَـاعِ فتشْ بِارشْ ، تَعـِتَع   مِـ

  مِــن في الظُّلُسيضحك الـصبح الباكي  ْل     ـــَو إن وثقْتَ بِإبهـامِ الـطباق فَقُ .69

  ، ودمعي والحشَا ودعِ وجدي، وصبرِي  ، وأهمْل واحتَلــم وَأرِقْ     واْنشُر بطيء .70

71. جا، ويالح ادج إن راَألم هِمى   ـــوَأبـهِ    ربح ـاءيَأ َأحوِي ظَمـي ِلتَرعممِــد  

ـٍّي، و إن مـآلني غَيـر محَتَسـ    ى   ـــوتُ علَـوإن تَلُوح فَقُْل يا ما علَ .72 مِـح  

  ، رِياض الزهرِ في الشَّممِ زهر الرياضِ     استَتر بِهِم   و اعكس تُصب طَرد قَصد و .73

74. و ننَهحس ظِّمفَع هغَّرتَص ـْل   ــقُ و إن    يميال نَظـَا َأح   ـِمـــي في حبلهِيـا م

  ـمِـمن وجوههِ  ظَلَّ الـحجى بِبـدورٍ  عِ الذَواِئبِ ،إذْ    ـــَحم الدجى عند تَْشرِي .75

76. هعتَفر ورِهم إني  قُصف اِئســـموم       ـورِهن شُعورِ مي خُـدف سانمِــكَـو  

77. رِ الدهكَز يكالتَّشْك ودوا خُددأبمِ   ى    ـــجنْـدع نَ أوع نَارٍ أو نَّـا ، أومِـ، أو س  

  ـِمـقَـد َأفْردوه ِلـيرعـوا  بِاقْتـرانهِ عن جلْـــدي       َغير إذَا ارتَحلُوا حلُّوا  .78

  مِـفَقْده د يـا نَفْس ذُوقـي عتَابِـي عنْ       اــــَبانُوا فَقُلْـتُ ِلنَفْسٍ أضرمتْ تَلَفً .79

80. خَلَص نْـهيـبٍ متْ     ــــفَشَـتْ بِنَس  جبِ و العـررِ العخَي ـدمحِ َأحـدمِـبِم  

81. نِ هاشاض ابى الذّبِيحِ بنِ فيمِ      ـــُبشْر جفـاع يرةغنِ الـمهابادبِأطْـر ـِب   مِـ

82. غِ ويقُ فَاصالتَّلْف لَه دي ززعي ـُق َلم ـَه َأبا ابنٍ من رِجاِلهِ  ْل     ــ   مِـــمـا كَان طَ

83.  سشَم الهخَارِي عاد ب َكنْزتَقرـِم   غُوثُ اضطرارِي،صباحي في دجى ظُلُمِ ي     ــ

84. يُل ، لَهما الجال َبدـَن   مِـهـتَرديـد حـبٍ جميـٍل زِد بِه، و       وصفُ ،الجميُل فَع

ـِه تَبـدل بعد الـبْؤسِ بِالـنِّعـ     ه  ــــإن تُشَابِه أطْـرافَ المديحِ بِ َو .85   مِــبِ

86. فنِ األشْـرلَمِ ابالـع فـْدحِ األشْـر ةَ مـالور حلَ َكـرالـع افمِــــ، األشْـر  

  عاِلـي السَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنَاء و هم في مد قَصرِهــمِ  ه     ـــاقْصر علَيه السنَا حتْما، ومد بِ و .87

88. حاضا بورمتْ تشْبِيه إن ســما الشَّم   ة   ـٍر نَظ هوـي  جف ةـِمــإال كَكَـافُور  
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  مِـيرقَ في الدــمن بعد نَفْيك إال الـب   ه    ـــوال الـحسام إذَا سـلَّتْ وغـرتُ .89

90. تَنمم ودى، و اللِّقَا والجضُل الرــَسه   ع    تَكحرِ الـملَتْ كلماتُ  الـقَاددب مِــإن  

91. َ ـزجأع قد فَم أو لَهي قَودتَحـــالم   َأتَانَا     ن ـا قَدـي بِمْأتـمِ يالـُأم حأفْص  

92. غِ  تَلْقَ هتُص إن عامج هى  ــــَكالمد    مالص فتْنَة عن جِدي لَم حصي لَم نمِـم  

  مِـفي صورة النَّجمِ، أو في نُونٍ القَلَـ    ا   ـــباهللا أوجِز و سْل عنْه تَجِد مدحًـ .93

94. و بي ينح كَان نيمف حدى     ـــاِلغِ المـال إلَـى   رسرـَر م هى وَأبهمِـكَـأبر  

95. لَـ و و ينحادحِ المدم اقرــقُْل بَِأع   ـاُؤوا بِطُوفَانِ نُوحٍ    وهِـ  جيحدي ممِـف  

96. بِ و يحدالـم كَان ا فَقَدغُلُـو ـــزِد    ي الـظُّلُ   هف ارس أن مفُ الـنَّجقتَوسمِـي  

97. نْقَطم ري غَييحدم رسقَـاُل يـ   عِ   ــــأينْفَصم ـري غَيادـُد وِد   مِـعنْه و عقْ

ـِم لَو لَـم يكن لم يكُن أسنَى   ه     ــــومذْهبِـي في كَالمـي أن ُأمتَ .98 اُألم نم  

99. بِ أيحبالص ـهاميـُل ِإنْعــــتَكْم    هنَ   دبِالص ـزع ـَن   ـمِبـْأس َأذَلَّ بِـه  م

  رمِـالـحلُم و الـكَ: ح       بِحلَـة اَألحسنينِــــموشَّـح بِرِداء  الـعزِ متّشـ .100

101. جَتَو والـفَخْر بلهسر رــــالـنَص   ـ    هوالشِّي ي الخَلْقف لُـهاثم دجمِـوالـم  

102. ي غَسر فدو الب ،قي نَسرِ فـــكالد   ووال    ق ،في شَرسِ فمِ شَّممي هرِ فهالز  

  مِـكَمـا ِلبـدرِ الـسما نُور احتباِلـهِ     ى ــِلوجهِه رفْعةٌ في األرضِ حيثُ مشَ .103

104. حاضرِ وهنِ الزيرلَى القَمع ـــغَلَب  ه      نِ الـغُّريرمبِالـع ـاهـَّل كَـمِ وب   كُ

ـَوجه عن تشْبيهه قَمتَكَامَل ال .105   أبان عـن مبسـمِ كالـعقْد منْتَظــمِ     را  ــــ

106.  ـنِ إنَئيبِشَي ـهفَتَجِـ شب ــــتُرِد    ـمِ   دي اَألجف ثكَى كَاللَّيى ، وحمثًا هغَي  

107. اءلْينَةُ العألْس ج كَنَّتْهى الهيجالد ما ـَ، نج      يـعـ رفوالـهِم ـتيالـب ـادممِـع  

  مِـمَؤيدا بانْشـقَاق الـبدرِ  في الـظُّلُ  دا     ـــــعنْوان تَكْميله ضب الفالة غَ .108

  حتَشـــمِم يرى  غَوسيم متَكلْل بِو قُ      رف ــلَمح بِما نَاَل في اإلسراء  من شَ .109

  رمِـمن كيد نَمروده في البرد في الضبراهيم  حين نَجـــا       و ارصد بدعوة ا .110

ـَواشْهد بِتَمكينِ ذي النُّونِ الكَرِيمِ وق .111 ـَمِ      د ـ ـِي الـيم  من أحشَاء ملْتَق   نَجـاه ف
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  مِــراِ برسـوِل اللَّـه ِلـُألمـمبشِّـ     ى  ــو اعقد ِلعيسى ِلواء الفَخْرِ حيثُ َأتَ .112

113. ا اُألمهلن قَبخَلَتْ  م قَََََد ةي ُأمــــف   نُورِ كُتْبِهِـ    م سِ  منقْتَبم دعـا سمِــي  

  مِــقد ألْـحق الـجزء  للكُلِّي المعظَ   ه   ـــاخْتم بِه األنْبِياء وحصرا بِمنْطق و .114

115. تَع فَقُو إن يهقِّ فالح طَابخ مْل    ــــم  ع الكَلماج صحِ خصدالم دنْشا ممِــي  

ـِه يكْفي زلَّةَ الـقَــــهو المجاز إلى دار الخُلُود وم .116   دمِــن       يرجـو أيادي

  مِــتَـدى إنسان عينهِـمن نُورٍ فَاغْ  وره     ــــو في الـحقيقَة أن اَهللا صـ .117

118. ترقُد ابإيج من لْمالح لُبســــال ي     نَـــمِ  هانٍ بِالصدزم من فْوالع لُبسيو!  

119. لَتوص ابي التُّقَى إيجنْفي سلَيــــو    والنِّقَ   ه خْطى بِالسضالر شُوبال يمِــو  

120. يكٍل زبِأص مظِلـ أعوم اهدــــَأب    هس   دا الشَّمم ،ردا البظِّهِمِ مح يدحا تَوم ،ُ  

121. تَنحـرِ مكُلِّ كَبِيرِ  الس يـبذـــتَه نْفَط      كم رفٌْل غَيوِ طـُه، و ه يبـمِــتَْأد  

ـَك  معنًى حسنه فَلَقَ .122 نزــــألِّفْ بِو     شَ  د اكَأرى فحالض ســمِملالع انَةي ب  

123. يحِ تَجِ وحنِ الصزـــألِّفْ اللَّفْظَ بِالو    كَ   د نملمٍ، وح نا تَْألَفْ ممِـــشَخْصر  

124. ي  وانعم الفــــا    بِْأتحدم زِد اللَّفْظ   رِ النَّظهوالطّال بِالج انز قْدمِـــكَالع  

125. ـ ألِّفْ وعيعِ ودالب مِ ــــاللَّفْظَ بِاللَّفْظ     لْتَطحِ مدوجِبِ المرِ نَظْمٍ بِمحي بمِــف  

126. تَ و يهنِ الغُّرِ فينَيعى ـــألِّـفْ الـما      رمنُع ـ ، ونْتَقم و ادنْـزـا ِلمْؤسمِـب  

  مِــاحتَك وأحكم بِما شْئتَ مدحا فيه و     تْ  ــــوأودعِ المدح أوصافًا بِه شَرفَ .127

ـَُوصنِ الوصفَ أسرار المديحِ وق .128 ـٌد خَيـر خَلْـق اِهللا كُلِّهِـ   ْل   ــ محمِـــم  

129. الثَّقَلَي ديى سدببِالـم  نتَعاس نِ   نِ   ــــثُموالـفَرِيقَي :بٍ ورع نم جع نمِــم  

  مِــو انْقُْل علَى عقْله ما شْئتَ من حكَ    حٍ  ـــوانْسب إلَى لَفْظه ما شْئتَ من ملَ .130

131. ظَى بنَاِئلتَح كَي حدالم تِّبـــــَور  ا، و    هيلَى قَ حا عشُورحتًا، وميمِـــمد  

  مِـــو عـزةً وجـالال واعتال همـ      اـــــوإن تعـد سجاياه تَجِد شَرفًـ .132

133. حاضو حبالص يَل إنقٌ ِإذَا قــــفر   اللُّقَ   ه حاضذَا وه و ،خَاف مِــــهذاك  

  رمِـــبِالعلْمِ، والحلْمِ، واألقْدارِ، والكَ   ه   ـــواجمع حلَى مفْرد قَد زان صورتَ .134
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  مِــــنَظْما، ونثْرا تَجِده وافر القَسـ   ه   ـــــمدحي في محاسنوقُْل بِتَقْسيمِ  .135

136. عما جم ي تَفْرِيقح فبالص اُؤهَل شَكِّهِـــمِ     وا  ـــأرو لَيحمح يبالص ههجو و  

137. ماهللا قس يها قُلْتَ فم ـعمجـــــو    شَ   هال وطفْال، وكَهاُألم خًا شَاِئبمِـــي  

ـُواجمع بِتَفْرِيق تَقْسيمي مداِئح .138   مِــالـمنْثُورِ للشِّي ه      فالـنَّظْم ِللذَّات، وــــ

139.      ـــــنم يغَةبِص أو ،ِلبِر ْل بِبرشاك   هقَتباِئهِ أغْنَـى بسسِ مغَم نمِـــع  

140. طَو رمعِ العزهَِو وتلَى طَاعا عـــع  هِ    ملْميمِ عظلَى تَعي  عقْلع نيمِــــتُع  

141. هيحِ ودبِالم بشَاةَ، وشبالو جـــواه  هِ     مبزِيجِ حتَم نع كبح فرمِــــبِص  

ـِمما لألحبـة أظْنَ     ْل ـاستَملْه وس: وحد عن الغَزِل إن قَالُوا .142   ـوا بِانْتقَاِلهِــــ

143. نفْيك ع دعًئا بشَي َئكـــــأثبِتْ شَيهزع رغَي زيَل عـا نوِ منح       ـِمـــن  

  مِـــممـده ِلتُفَـرقْ حـر فَيضهِـ      ه ـواعصِ الهوى طَاِئعا موالك وارج بِ .144

145. ِإن رِيدبِالتَج النَّفْس رو طَه اـــــلَه      سي الـدف مالس سدي ،غَي طَانمِــشَي  

146. الذُّنُوبِ، و دانأر كعمْل بِدـُق واغْس   مِــانْسجِـ يا دمع سح بأفْق الخَّد، و     ْل  ـ

  مِـــحنِ قَوِلهِـواسجع تَجِد لَذَّةًَ في لَ  م    ــــرصع تفد حكْمةًً من حسنِ فعلهِ .147

ـَرامِ .148 ـْع بِملْتَزمِ اإلكْ جـ و استَّسرِ ممٍ بِالـخَيتَسبكَـــامِ ، ممِ األحتَـكحمِـــ، م  

  رمِـــوثقْ بِتَكْميِل، وافْخَر بِمْؤتَمــــــٍل      و ارفَـع بمنْتَصرٍ، وسْل بِمحتَ .149

150. رِ مبِالنَّص  دتَمعبِم ـمٍشطِّرنْتَقم فيبِالـس      ـــــدتَضع تَصعم مِــ، بِاللَّـه  

ـْم بِجوهرِه  تَسميـطَ عقْدهــمِ   رِه    ـــــأنْبْأ بِمنْظَرِه  عن طيبِ مفْخَ .151 فانْظ  

ـُت في     مِ   ـــــجريتُ في كَلمِ، بينْتُ في حكَ .152 فَّيمِ، وـي قَستُ فبريممِــذ  

153. رماص اباآلد ريص  دحِ منمــــِب     ه   لُّ منحي الـشَّم عضوم يهداسمِــح  

  زِمٍــتَحتيـم معتَصـمٍ، تَعظيـم ملْتَ   رِمٍ    ـــــتحكيـم محتَكمٍ، تَكْرِيم محتَ .154

  مِــَأرواح معنَـاه َأحيتْ ميتَ الـكَلَ       تْـُحسن اخْتراعِ  مديحي فَفيه قَد شرح .155

156. يعِ فَسدتَ البيم بِه يعدا البيـــــأح   كْمِ و   مبِالـح ـهاعْإبد ـَداع كَ إبمِـالـح  

ـَة حسـن اتِّفَاقهِـ  ه     ـــــبِشرعة الحقِّ، سما الحقُّ أنْبتَ .157 مـْم بِفَاط مِــفأنْع  
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  مِــعن النَّدى ، عن عطَا إنْعامه العم       ةـعن فيضِ ساري ِع من حديث السخَا  .158

  مِــبِالـلَّمسِ، والسمعِ، والتَفْجِيرِ بِالدي    وارتح ِلراحة كفٍّ أظْهرتْ عجبــــا   .159

  ـِمـمن إكْرامِ ربهِ ما فـي الـشَّهادة    وا   ــــأبدتْ إشَاَرته للصحبِ  إذْ جعلُ .160

161.  ـــنم اِئدا فَرصي إحللنَّاسِ  ف دـ     ال كيـامِ و الـنِّّّّّّّّعبِاإلنْع يـهادلَّـتْ أيمِـه  

162. م ينمالحلَي تَض نسنْتُ حمج ــضودــمِ     زرِهدرِ بدلَى وبنَظْمِ الح فصي وف  

163. ع عٌل تَفَرَأص دمَأح دمــــــُمح      هِـــمِ نيقُص نع نَافم دبنِ عرِو بمع  

  مِـفيه معضـل الـسقَ شَفَّـى بِتَفْلَـة     ى  ــــــُمحمد أحكَم الحكَّامِ خَير فَتً .164

  مِـباه بِالـخَلْق المنْسـوبِ ِللْـعظَـح  ه    ـــــمحمَد  حسن الـمخْلُوق خَالقُ .165

166. دمأح ،دمحم الذِّي ظَه تْ  ــــ، طَهر     ءدي بف دامحالـم نْهتَـ عي خفمِـ، و  

  مِـمكَانَـةً لَـم يكُـن فيـهـا بِمتَّهـ  ى    ـــــمحمد، أحمد، أصلٌُ سما ورقَ .167

ـَحمد أصٌل تَفَرع عمحمـد َأ .168   ـِمـفَضـٍل أبـان  لَنَـا عن سعـده   ن    ــــ

169. ع عٌل تَفَرأص دمَأح ـدمحـــــم    ه   نفونِ عى ابمنُع الَتْ بِهرِو، وتَوممِـِع  

ـَمحمـد َأحمد أصٌل تَفَرع ع .170   رمِـد منَاف، كَافِل الحعمـرِو بنِ عب   ن    ــــ

ـَمحمـد َأحمد أصٌل تَفَرع ع .171   مِـعمـرِو بنِ عبد منَاف عن عديهِـ  ن     ــــ

172. ضم نم المخْتَار ، دمَأح ـدمحى ـــم     ي الـقف الـخَالق  ةـِر صفْو مِـبِخَيد  

173. ٌل زأص ، دمَأح ـدمحمـ  ال    ـــكَى و عاهللا بِالـنِّع ـاهبال ، وحقَ الـعمِـفَو  

174. ع عٌل تَفَرأص دمَأح ـدمحـــــم     ـ  نجتْ مشَهِـد هِـمِـنُورٍ بِهيـقتا عد  

175. ع عٌل تَفَرأص دمَأح ـدمحـــــم      ا ن دِامِ، السيماعِ، الهرو الشُّجمكَعمِـلح!  

176. ع عٌل تَفَرأص دمَأح ـدمحـــــم    كَمِ   نظْهِرِ الحم ، نَافم دبنِ عـرِو بمع  

177. ع عٌل تَفَرأص دمَأح ـدمحـــــم     ن  هدعم عن نَافم دبنِ عـرِو بممِــع  

  مِـعنْـدي بِأحسن  من تَفْرِيعِ أصلهِـ     رفًـــا َما النَّجم إن شَب نَبتًا، َأو نَما شَ .178

  رمِـِإلَـى سمـاء ِإلَـى محبوبِـه الكَ  ق    ــــيا من تُرقِّيه من  أرضٍ إلَى ُأفُ .179

180. ترضح اءلْيع من لِّيهـا تُدـــــكَم    مِ  هضٍ إلَى خَرإلَـى أر ، ـاءمِإلَـى س  
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181. دبتَسرم يكي فنَظْم  تَطْرِيز ــــيع ـ      متَسرم نسا حمٍ، يتَسرم نسا حمِــي  

182. شِ مرالع لَّى  إلهص كلَياع حهِـ       تْــاتَّضـفْتـاٍل لمميـِل إجبِتَفْص مِــأي  

183. مو ،رِينالطَاه احاألشْي ـــــوآِلك     ـْل  نـي ههِــ فحديتُ ممِـأتَـى تَنْك  

184. وم ،اءياألتْق اءمحالر بِكحــــوص  هِ     نيناعِ دتْبي استف كوا الشِّرغَمَأر مِـقَد  

185. ا ُأحمي سا فردب  نْكوا مدشْهي ـــلم ـ      دي القـرِ فِللْخَي  هِميحشدمِـَإال ِلتَـر  

186. ُّّّّري لَمبِهِـــمِ  وزِل حنَي نى عدوا  العد      رِيفبِهِ إال ِلتَصرـِل حابِ نَيوـِمـأب  

187. ي لَستَ ذوذُوقُ المهِ     نٍ  ــــبِطَاِئرٍ ال يتْفح نَفْد ـرِ  نُطْقغَي نم ـانـمِـأب  

188.  قُودهِـــــمِ  حلُّوا عافرتني باعاهِِلـذَا      اَألمامزاِلـي بِالْتعـي الما  فلَومِـع  

  فََأظْهـروا ما علَـى َأفْـواه بينهِــمِ       مِــالنََّصر في َأفْالذ سمرِه قَد َأدمجوا  .189

190. دي رالبِيضِ،خُض رمنَاجِيبِ، حالح فْربِ ، و       صـِمِ بِالشُّه   السمرِ يدا سود زرقهـ

  مِــاألرماح صالُوا، ونَالُوا من عدوه     وا ـُصيدا إذََا ازدوجوا  بِالبِيضِ أو اعتَقَل .191

192. نيأع ،ُؤوساةٌ، ركُم ،ح شُمـُ، س   مِــ، هداةَ الجورِ في اتِّساعهِ زهـر   ب    ــ

ـَنُجوم رشْد أبانُوا  النُّور إذْ سف .193   مِــنُـور الكتَابِ فَوحـد باشْتراكهِـ    روا   ــ

194. هازِجمضٍ يال  فيب ودج هِـــــسحابطسوب شَاءنِ الفَحع ونهنَزم      مِـــم  

195. ي قَاَل إذْ قَصحدرِضِ الذَّمِ معي مواـفالكَ      ر اُل وى اإلقْبوس يهِمف بيــال عمر  

196. مهمه ، هِـــمطُّفي تَعوا فدالزهر، أب ،      رِههز نُور باقيرِ ، فَرالكَس رمِــجب  

197. لَسإذْ ج نِ اشْتَدينَيعالم عـــــتَنَازرِها ألمعا طَومشَى وهـِم ـــوا      حاال م  

  لـي نَقيّّّـا باتِّباعهِـــمِ  قَـد ولَّدتْ   مِ    ــــطَرِيقُ نَصرِه  خَطي باجتماعهِ .198

199. مكَر مهحدم  راهللا كَر كهِ    ا  ــــال راعكْسالُوا ِلعا مكَم ماهدـْل عممِــو أه  

  زين  بتشبِيبٍ شر فتْنَة فَنيــــــتْ      بحسنِ ظبيٍ غَضيضٍ من تَعطِّهِـــمِ .200

  بِقنَّة لَم تبنِ إال بِخَيفــــــهِــمِ  م     ــــآِل زينِ مادحهِاسمح بِتَزيينِ  و .201

  مِـــا      بِصب من عزِلي في حي حبـهِــــرقِّطْ بِحب، و شَوق كَي َأزِد تَلَفً .202

  ــــــمِ وزر ذُرى  دار  زوواه  دررا ، ودع زرارة، و اردع راق قَطْعهِـــ .203
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204. نْتَفم ري غَيبح دهع ْل تَجِدـ      ضٍــــــفَصنْفَصم ربِي غَيجا عكَم يهِمـمِــف  

  ذَا      كَان أن يحيا  يحي فَيــا نعـــمِ      ـــــمعكُوسهم مستَوفَى حبهِم فَلـ .205

  مِــفَقُلْتُ يا ما  حوى من اشْرف اُألم  ا    ـــــرفًأسلُوبهم حكْمةٌ  نَالُوا بِها شَ .206

  مِــإن كَان من حزبِهِم  َأو من عدوه  م     ــــكَم تَتَزاحم علَى قَلْبِي مداِئحهـ .207

  مِدـــــقال بةلْم في  حهِديقص قديمتَ  ف    ــم ومخْتَلــــاجمع بِمْؤتَلَف فيهِ .208

   مِـــوبعد عثْمانٍ  واِلي في عليــهِو إن تَعرِض  بفَضٍل بعده عمــــرا       .209

210.     فَلَقَــــد مخَهشَاذَ شَي يقلبِتَع مرِهواج    كُني ذَا لما ــهِ أشَاءلعا بِفضمِــفَر  

  مِ ـــما السَّابِقُون  بِفَخْمِ بِامتداحــهِ    ـــرِي   السابِقُون وما أدراك يا نَظَــ .211

  مِـفَقَد كَسوا ما كَسوا  من سابِغِ النِّعـ   م   ــــو ان بِإيماء مدحٍ رمتَ تَلْفَحهـ .212

  ـمِــنِ هنْدهـوبِابنِ عباس إذَا تَبدَّ اب  ر    ــــوصْل بِقَوِل علي اذْ نَهى عمـ .213
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  امللخـــــص

إن البديعيات لون أديب له عالقة وطيدة بعلم البديع ، فهي منظومات يف مدح الرسول صلى 

اهللا عليه وسلم ، ضمن ناظموها كل بيت لونا أو حمسنا بديعيا ، إا قصائد من البحر البسيط ميمية 

فية ، متيزت بكوا خروجا وجتديدا عن القصيدة يف بنية مضامينها ونظامها البالغي، وليس يف نظامها القا

يف العصر اململوكي وكذا  - خاصة الشعر - اإليقاعي املوسيقي، كما تعد نقطة حتول يف ميدان األدب

داع الشعري الذي مل ينل ترمجة ألحداثه وتداعياته حيث السياق الزمين له اثر يف بروز مثل هذا الفن واإلب

حقه من االهتمام والدراسة فقد ظل وملدة طويلة طي النسيان وحتت الركام وبقي موضوعا مغمورا 

ولقد  –الحظ له يف دائرة البحث والدراسة باستثناء بعض اإلشارات هنا وهناك يف بعض الدراسات 

ا ونظامها البالغي وبديعية ابن تناولت اجلانب الذي متيزت واختلفت فيه عن باقي القصائد أي مضمو

 ةخلوف باعتبارها من عيون الشعر العريب فهي تعد منوذجا إلبراز خصوصيتها بالدراسة التارخيية الو صفي

واملوضوعية البالغية ويف الوقت نفسه بالدراسة الفنية احلديثة اجلمالية وذلك لتميز املوضوع وتشابكه، 

عرب عن تأزم روحي حافل بالتناقضات لعصر ساده االضطراب إنه واألمر مثري لكثري من الشجون فهي ت

منتصف القرن السابع من مث كانت ثورة يف ميدان الفكر واألدب ويف أهم العلوم وأصعبها على اإلطالق 

  .علوم البالغة

ونظرا جلدة املوضوع كانت أوىل البدايات تارخيية، فالتاريخ بأحداثه وظواهره وشخوصه 

كذلك البديعيات كان ظهورها مرتبط بالعصر اململوكي وما شابه من أحداث فهي  مصدر هام للشعر،

فن جديد ، مل يولد هكذا بل كانت له جذور وعوامل متعددة اتضحت يف حبثنا الشائق يف ظل حمورين 

متناظرين ايار العامل اإلسالمي وروح املعارضة والتنافس باإلضافة إىل هذين احملورين وجدنا عوامل 

سطها كطبيعة العصر الذي اتسم بالنظم والرغبة يف التأليف البديعي وكذا اإلقبال على العلم واجتماعه تتو

مع الشعر ، فتحول بذلك النسق املعريف إىل شعري وولوع الشعراء باأللوان البديعية متوائمني يف ذلك مع 



  

 

  امللخـــــص

بال واستحسان مجهور حضارة العصر، كما كان للجانب الثقايف واالجتماعي دور كبري من خالل إق

  .العامة ملثل هذا النوع من النظم وانشغال السالطني بأمور بعيدة كل البعد عن اللغة لعجمتهم

فباإلضافة إىل هذا العمق والتوغل يف ارض عربية خصبة وجدنا متازحا وارتباطا فهذه اجلذور 

ت يف املدائح النبوية والتصوف كشفت لنا عن عالئق هذا الفن بروافد شىت كانت فنونا أدبية خمتلفة متثل

  .والربدة و املولديات حيث العالقة متشابكة ومتداخلة لتشابه العوامل اليت أنتجتها 

أما موضوعها فانه يثري الفكر،فهي  جتمع بني املديح النبوي والتأليف البالغي فبدايتها نسيب 

  .منه الشفاعة والغفران مد من خالله حبال الوصل يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم طالبا

واألمر كذلك بالنسبة لزمن ظهورها فقد كان السبب املباشر يف مثل هذا التفرد ورغم 

االختالف يف شأن األسبقية  فإننا جنزم بتفوق األدب خاصة الشعر مبا أضافته إليه من زخم معريف فقد 

درجة كبرية حيث استمر املد عربت عن مواهب خمبوءة لدى الكثري من الشعراء واألدباء واستهوم ل

  .البديعي من القرن السابع اهلجري إىل العصر احلديث

هذا عن جانب التاريخ واحليثيات اليت أحاطت بفن البديعيات أما مضموا فقد اختلف عن 

باقي املدائح أو املنظومات مبا أثارته يف الوجدان فقد جسدت البديعيات التواشج بني اللون البالغي 

 صورة مجالية جتلت من خالل الوقفة الطللية اليت داللتها العميقة فهي حلقة وصل بني املاضي والغرض يف

واحلاضر انه يبكي فيها الديار اليت غدت أطالال وصورا تتراءى له يف الذهن حياول ا استحضار املاضي 

بدا جليا يف مطالع  الغابر من مث فهي تستثري الذات مبعرفة غرض الشاعر الذي يتواءم واملعىن وهو ما

  .البديعيات الثالث اليت أشرنا إليها حيث كانت األلوان البديعية كأدلة على معان بذاا

لكن ما وجدنا يف بديعية ابن اخللوف هو ذلك اإلسهاب وهول النفس يف السواء بني ألوان 

عية ابن بديعية مكثفة وغزل ذي وشائج اوجية حيث هي توأمة فريدة من نوعها فلقد جسدت بدي
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اخللوف ذلك بتفردها يف مضموا وان سارت مع منط القصيدة العربية فإا طبعتها بطابع خاص وعربت 

صدفاا  نعن مضمون خمبوء حتت ظالل الغزل إذا أبدع يف اخللفية اليت ابتدأت بالغزل وتناثر الدر م

ممهدا للموضوع الرئيسي ، املدح حيث أومأت ملضامني شىت فكان التدرج يف املعاين والتالحم حىت الغاية 

الذي أسهب فيه ابن اخللوف ومل يكن ذلك لغرض اإلطالة  إذ جاءت أفكاره متوائمة متماسكة تنم عن 

براعة فنية ومقدرة إبداعية حيث انسابت املعاين انسيابا مشكلة صيغا تعبريية ، عربت عن مدى انفعاله ، 

كوا إعالن عن موقف جتاه أحداث عصر بأكمله ،  كما أن معاين املدح أضافت جديدا و تفردا يف

وحسدت لنا ثقافة وموسوعية باإلضافة إىل وجدانية حيسها كل قارئ للبديعية من خالله مزجه الرائع بني 

روح إنسانية و نسيج بديعي ، حمققا لنا مجاال فنيا وزادا معرفيا ، صاغه يف شكل رائق موائما إياه 

فس مشاعر الشوق و التمسك بالقيم فقد استحوذت على مشاعر املتلقي واملضمون الذي يثري يف الن

مبعانيها اليت تنمو إىل اية البديعية خامتا هلا بالدعاء و التضرع ، متوسال طالبا اإلعانة و الغفران  حيث 

ن ملسنا بني ثناياها عاطفة صادقة نابعة من األعماق ، قلما جندها ذه احلرارة ، و هكذا ورد املضمو

  .بتلك اخلصوصية و التميز 

أما بالنسبة للنظام البالغي يف البديعية فقد اختلف من خالل إيالء الشاعر الصدارة لعلم     

البديع مبصطلحاته اليت هيمنت على امتداد األبيات بني ذكر للنوع البديعي وتوريته أحيانا من مث كانت 

، حيث متكن الشاعر من رصد األلوان البالغية يف نظام البالغة حاضرة يف البديعة من مطلعها إىل ايتها 

دقيق ال خيرج عن النسق الثالثي ينم عن دراية و رعاية جتلت يف دقة الصياغة و الربط بني األلوان البالغية 

يف تعارض و متاثل و توال باجلمع بني الفنون املتقاربة ، مدركا يف ذلك األزمة الناجتة عن هذا  الكم 

ستدركا حيث األلوان البالغية تتطور وتنمو مع النص و تتكثف منبئة عن دالالت شىت ، البديعي ، م

فرصده هلا كان رصدا لتاريخ جميدا ارتبط مبرياث أمة بأسرها ، كما دلنا على خمزونه املعريف اهلائل ، ما 
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جلانب املعريف جعل النص متميزا ، و خصوصيته جتلت أكثر يف تفسريه لألنواع البديعية وجعلها موحية با

و الشعري الوجداين ، ثنائية برع الشاعر فيها وجسد عمق شعره وروعته  فكان االنسجام مع املعاين 

منظرا لعلوم البالغة ومطبقا يف آن واحد ، مستلهما من التراث موائما مع وجهته الفنية ونزعته الوجدانية 

جسد لنا البالغة " ابن اخللوف " ابة إال أن ، رغم ورود بعض األنواع البديعية املتسمة بالغموض و الغر

العربية بعمقها و صعوبتها يف نص بديعي امتاز بازدواجية فذة مشكال فكرة شعرية مزدوجة ، فلقد شكل 

  .ةلنا بذلك منوذجا خمتلفا لفن الشعر من خالل نظمه ألوان البالغ

روعة األداء و " لوف ابن اخل" هذا عن اجلانب البالغي أما اجلمايل فقد جسد لنا        

اجلمال الفين ، من خالل املصطلحات البالغية اليت كانت ا جوانب متصلة باألصوات و التراكيب و 

الداللة ، و تبعا لذلك فقد جاءت البديعية يف نسيج لغوي متميز ، حيث تراوح بني وجداين و إسالمي و 

شاعر من ألفاظ الوجدان ، مستلهما من بالغي ، فقد تعددت احلقول الداللية و تنوعت حيث كثف ال

موروث عريب زاخر أضفى على البديعية رونقا ، فوردت بلغة وجدانية عميقة زئبقية األلفاظ و املعاين ، 

فكان زمخا معرفيا و حسنا بالغيا متواصال جتسد أكثر من خالل القاموس البالغي ، الذي قدمه الشاعر 

اهرا يف البديعية ، حيث وازن بني اإلبداع الشعري و احملور الداليل يف لوحة فنية ، فجاء الدرس البالغي ظ

، مما أضفى مجالية أكثر عليها و ازدادت ألقا وقداسة بالثراء الذي اتسمت به وبتوظيفه لكل ما هو 

إسالمي ، إذ كثف من القصص و ذكر الشخصيات ، فكانت البديعية موشحة بأسلوب العقد ، و غدت 

متباينة ، مما دلنا على ثقافة الشاعر و قدرته اإلبداعية ، إذ استوعبت بديعيته بذلك ملتقى لنصوص 

نصوصا خمتلفة ، فشكل لنا بذلك خطابا شعريا جيمع بني دالالت فكرية ، وجدانية ، دينية ، اجتماعية ، 

  .ومعرفية ، فكون تشكيال جديدا 

يف نظم ما ليس من أغراض أما اجلانب اإليقاعي ، فقد استعار الشاعر موسيقى الشعر     
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البحر البسيط وهلذا داللته ، إذ جسد انفعاالته و الءم جتربته ،  دالشعر ، و أبدع يف ذلك ، حيث اعتم

باإلضافة إىل ذلك جند أن إيقاع احلشو تكرر فيه الكسر كتعبري عن االيار و احلزن حمققا التناغم و 

خالل إكثاره للزحافات ، أما الروي فقد امتد حرف  االنسجام ، و أظهر انفعال الشاعر و اضطرابه من

امليم املكسور يف البناء اإليقاعي مدال على تفوق الشاعر يف خلق وشائج ، بني الصوت املكسور يف القافية 

ورغبته يف االنعتاق من هذا العامل املرفوض ، كما أا وردت خالية من الردف و التأسيس مما أكد تفرد 

لشعر العريب ، و الشق الثاين الذي متيز فيه هو ذلك الترابط بني األلفاظ و املعاين شعره بني أنساق ا

املتجلي من خالل موسيقى األلفاظ اليت تنبع من احملسنات بنوعيها اللفظية و املعنوية ، حيث كان هلا اثر 

ة من مجايل موسيقي ، إذ وردت يف قالب موسيقي رائع ، وهو يف ذلك قد حتوى ما يناسب كل فقر

  .فقرات البديعية من رنني صويت و جرس موسيقي 

أما الصورة الفنية جتلت فنيتها يف البديعية إذ ألقت بكامل ظالهلا على كامل البديعية ، فهي     

مل تأت عبثا حيث عربت عن فكر أمة بأسرها  فصورة واحدة كافية لوصف وجتسيد معاناة الشاعر إذ 

فسي ، فقد وظف االستعارة رغم أا من علم البيان ومزج يف شعره تولدت بني تأليف بالغي و صراع ن

معربا و ملخصا املضمون وواءمها مع مبىن و موضوع البديعية ، كما جند الكناية اليت جسمت املعىن و 

بل  –أخرجته صياغة جديدة هلا ، حيث مجعت بني التقعيد و الوجدان ، وهو مل يقتصر على علم البديع 

لكنها وردت شذرات ، إلضفاء اجلمالية و اخلصوصية ، فالتشبيه ورد بأشكال متعددة فيها على البيان ، 

  .ولكنه يعد مبثابة املعطى التجميلي 

قد شكل لنا لوحة فنية ، بلغت حد أقصى من التشابك و " ابن اخللوف " ال غرو يف أن     

يفساء تروق للكثري ، وجتد فيها املتعة التواشج و التالحم يف املعاين و التباين يف ألواا ، فوردت فس

  .خبصوصيتها و انفتاحها على كثري التأويل 


